ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ
Ο όεατεροτ; τόμος μιας μεγάλης

σειράς βιβλ ίων για τα Ελλην ι κά
βουνά , γραμμ ένος για να βοηθήσε ι

τη ν κίνη ση μέσα σ ' αυτά κα ι τη ν
κα ταν όη ση των όσων συνέβησαν ή
συμβα ίνουν εκεί πά νω . Οι τρε ίς

ουνγραφείο , εκδ ότες του
ορε ιβα τικού εν τύ π ο υ « Αν ά βα ση»

ορε ιβάτες με πολλές δεκ ά δες
αν αρρι χήσε ις στο ενεργητικό τους ,
ασχολο ύνται πάνω από μια δεκαετία
με το θέμα ελλην ικό βουνό .
Ο Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος

(29)

καταπιάστηκε με την

ορεονραφ ία , τα ειοανωνικό και τκ
αναβάοεις . Επί μια διετία
αφοσιώθηκε στη φωτογραφ ία άγριας

φύσης και τοπίου ώστε να διαγραφεί
το ζωνταν ό πρόσωπο των βουνών .
Είναι πολιτικός μηχανικός και
δουλεύει οε θέματα χωροταξ ίας των
φυοικών περιο χών. Ε χει δημοσιεύοει
πολλές εργασίες για την προστασία
της ορεινή; φύσης .

Ο Βαοίλης Χατζηρβασάνης

(29)

κάλυψε το δ ύσκολο θέμα τη ς
παν ίδας . Γι ' αυτό το σκοπό
πα ρ έμε ινε μεγάλες περ ιόδους στα
ορεινά της Πελοποννήσου ' οι
κα ταγραφές του περιέ χο υν αρκετά
νέα στοιχε ία για τη ν παν ίδα της .

Προσπάθη οε να δώσε ι μ' έναν απλό
κα ι κατανοητό τρόπο τη σύνθετη
δομή τω ν φυσι κών λε ιτουργιών . Ε ίνα ι
δασσλόγος κα ι δουλεύει σε
ηρονρόμματα μελετών της ορεινής
παν ίδας.

Η Πηνελόπη Ματσούκα

(27) είναι

ερασιτέ χνης βοτανικός . Συνδύασε
την άνεση κίνησης που της δίνει η
ορειβατική της πείρα και τις γνώοεις
γύρω από τα αγριολούλσυδα για να

καταγράψει τη χ λ ω ρ ί δ α των βουνών
του Μωρηά. Η δουλειά της
απευθύνεται στο φυσιοδ ίφη και τον

ενήμερο φυοιολότ ρη και ο ειδικός
όμωτ; θα βρε ί πολλά ενδιαφέροντα
και ν έα στο ιχε ία μέσα στα κε ίμενα
της χλω ρ ί δα ς .

Φωτονροφ ίο εξωφύλλου :

Η ψ η λότε ρ η κορφή του Ερ ύμον θομ ,
ο Ω λονός, ένα απόγευμα απ ό τη ν
κορυφογρ αρμή του Προφήτη Ηλ ία .
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nΡΟΛΟΓΟΣ

Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος μιας μεγάλης σειράς βιβλίων για 'τα ελληνικά
βουνά .

. Οπως

και στα «βουνά της Ρούμελητ;» , καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθεί

μια όσο το δυνατόν πλατύτερη προσέγγιση του θέματος, με ιδιαίτερη έμφαση

στους τομε ίς που έχουν μελετηθεί και αναλυθεί λιγότερο από την προϋπάρχουσα
βιβλιογραφία . . Ετσι αν η μυθολογία και τα λαογραφικά δεν διεκδικούν τίτλους
μελέτης

αλλά

μάλλον

σημειώσεων ,

αν τίθετα

στην

ορεογραφ ία ,

τα

περί

αναβάσεων και ιδίως στην οικολογία συμπληρώσαμε τις βιβλιογραφικές πηγές με
πολλά νέα στοιχεία που καταγράψαμε στο διάστημα της δίχρονης μελέτης μας .
Η εμβάθυνση στις μεθόδους μελέτης , ανάλυσης και παρουσίασής μας οδήγησε
σε μια άλλη θεώρηση ορισμένων θεμάτων . Σαν παράδειγμα, ας δούμε το πώς
ταξινομήσαμε τα διάφορα μικρά και μεγάλα βουνά του Μωρηά σε τρεις ενότητες

και παραπέρα σε μικρότερα συγκροτήματα .

. Ενα

από τα βασικά σημεία της

παλαιού τύπου ορεογραφίας του Ελληνικού ορεινού ανάγλυφου ήταν η αναζήτηση

των στοιχείων εκείνων που διαφοροποιούσαν το ένα σύστη μα κορυφών απ 'το
διπλανό του .

. Ετσι

η Ελλάδα γέμισε μικρά ξε χωριστά βουνά που διεκδικούσαν ένα

δικό τους όνομα και μια δικιά τους ανάβαση . . Ομως συ χνά αυτά τα δύο ήταν και τα

μόνα διαφοροποιά στοιχεία τους.
Η ανάλυση του ορεινού ανάγλυφου της Πελοποννήσου του παρόντος έργου
βασίζεται

σε

μια

χρησιμοποιήσαμε

άλλη
τους

λογική :

για

ομοειδε«;

τον

καθορισμό

χαρακτήρες

της

των

ορεινών

γεωλογίας,

ενοτήτων

βλάστησης ,

χλωρίδας και πανίδας των ορεινών μονάδων για να σχηματίσουμε μεγάλα ορεινά

συγκροτήματα με κοινά χα ρ α κτη ρ ιστικά . Η μέθοδος αυτή ομαδοποιεί τα πολλά

μικρά βουνά που αναγνωρίζει ο ορειβάτης στα βόρια του Αρκαδικού υψίπεδου για
παράδειγμα, σε μια οροσειρά που κορυφώνεται διαδοχικά στην Ντουρντουβάνα ,
το Σαϊτά, τη Σκ ίπιζα , το Τραχύ, τον Φαρμακά , το Λύρκειο , το Αρτεμίσιο και τον

Χτενιά , τονίζοντας τα κοινά χαρακτηριστικά τους και τελικά προβάλλοντας την
ιδιομορφία τους σε σχέση με τους άλλους ορεινούς όγκους .

Με στόχο να δώσουμε μια όσο το δυνατό πιστότερη εικόνα της φύσης της
ορεινής

Πελοποwήσου συγκεντρώσαμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία (κυρίως

πρόσφατες και αξιόπιστες παρατηρήσεις ) και τα συμπληρώσαμε με δικές μας
καταγραφές από όλα τα βουνά που μελετήσαμε .

να διαμορφωθεί μια συνολική και πιστή

. Ετσι , επιτέλους , είναι δυνατόν
- αν όχι και ακριβής - άποψη για την

κατάσταση της φύσης της Πελοαοννήοοψ μια άποψη ριζικά διαφορετική απ ' αυτή
που συνήθως θέλει την Πελοπόwησο, ένα σύνολο από σκόρπια , υποβαθμισμένα
και χωρ ίς ενδιαφέρον οικοσυστήματα .

. Ενα

ανάλογα μεγάλο βήμα έγινε και στον τομέα της παρουσίασης όλων αυτών

των στοιχείων με κύριο βάρος στη φωτογραφία φύσης
αυτή είναι η

εικόνα του

βουνού. ΤΟ

-

τοπίο και άγρια ζωή

-

γιατί

σύνολο των σπάνιων και εξαιρετικών

φωτογραφιών αυτού του έργου είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και
κοπιαστικής προσπάθειας πάνω στα βουνά του Μωρηά.

Φυσικά, ατέλειες, λάθη και ιδίως παραλείψεις θα υπάρχουν σρκετέι; : η αίσθηση
ότι μόλις αγγίξαμε το θέμα μας, μας κατείχε σ ' όλη τη διάρκεια της σύνθεσης του

βιβλίου. Πάντως , η γνώση της πολυπλοκότητας και απεραντότητας του θέματος
βουνό μας δίνει την ευχάριστη πεποίθηση πως θάχουμε πάντα να μαθαίνουμε απ '
αυτό και γι ' αυτό ' κάθε βοήθεια και συμβουλή θα ε ίναι ευπρόσδεκτη .
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Για να καλύψουμε στο επιθυμητό πλάτος και βάθος το θέμα μας , χρειάστηκε να
ανατρέξουμε σε μια πολυάριθμη και συχνά εξειδικευμένη βιβλιογραφία.
Συχνά όμως ήταν οι συμβουλές ή οι παρατηρήσεις φίλων που συμπλήρωσαν
μερικά κρίσιμα κενά, καθώς η βιβλιογραφία ήταν ιδιαίτερα φτωχή οε ορισμένα

θέματα .

. Ετσι

πολύτιμη

υπήρξε

η

βοήθεια των

φίλων

Γιώργου Χανδρινού

(αρπακτικά) , Γιώργού Σφήκα (χλωρίδα) και Νίκου Γαβαλά (λεπιδόmερα) .

1.

Περπατώντας στη γυμνή αρκαδική γή

Τα ελληνικά βουνά
Τα βουνά μας δεν ε ίναι τυ χα ία σπαρμένα στον ελληνικό χώρο , αλλά σχηματί

ζο υν γεωφ υσ ικές γραμμές πο υ τις ονομάζου με ο ρ οσε ιρέ ς. Οι κύριες οροσειρεο
ε ίναι :

1.

Η οροσειρά των συνόρων που σχηματίζετα ι από τα βουνά Βαρν ούντας ,

Καϊμακτσαλάν , Τζένα , Μπέλες ,

. Ορβηλος ,

Φαλακρό και Ροδόπη . Τ α βουνά α υ τά

ε ίναι ομαλά , κατάφυτα απ ό υγρά δάση κα ι φιλοξενούν μια αξιόλογη πανίδα. Στην
πραγμα τικότητα είνα ι ανεξάρτητα βουνά π ου χ ωρίζονται από χαμηλο ύς αυχένες ,
οχηματίζ ουν όμως ένα συνε χές τείχ ος π ου φράζει ηροτ; τα βόρεια τις λεκάνες
της Μακεδονίας .

. Ενα

παρακλάδ ι τη ς ο ροοε ιρά ς αυτής αποτελούν ο ι mυχώοεις

της ανατολικής Ελλάδας (Βέρμιο, Βούρινος , Πιέρια , Όλυμπος , Κίοοαβος , Πήλιο) .

2.

Η Πίνδος. Η κ ύ ρια γραμμή της οροοειράς της Π ίνδου σχηματίζεται απ ό τα

βουνά Γράμμος , Σμόλικας , Τραπεζίτοα , Γκαμήλα , Λύγκος και μετά χωρίζεται στα
δύο από τον Αχελώο: δυτικά τα Περιστέρι , Κακαρδίτοα , Τζουμέρκα, ανατολικά τα
Τριγγιά , Αυγό, Κόζιακας και ' Αγραφα .

3.

Τα βουνά της Ρούμελης. Τα βουνά Βελούχι , Βαρδούοια, Γκιώνα , Οίτη και

Παρναοοός οχηματίζουν τον πυρήνα του ορεινού ιστού της Ρούμελης . Μικρότερα

βουνά όπως η Οξυά , Χελιδώνα , Καλιακούδα ,

. Ορη

Ναυπακτίας , Καλλίδρομο, Ελι 

κώνας Κ.ά . αποτελούν παρακλάδ ια του ιστού αυτού.

4.

Τα βουνά του Μωρηά. Σαν συνέχεια της Πίνδου , υψώνεται στην Πελοπόν

νησο ο Ερύμανθος που μαζ ί με τα Ζήρια , Χελμό , δημιουργεί το βόρειο ορεινό
τείχος. Νοτιότερα εκτείνεται το πολυκόρυφο αρκαδικό υψ ίπεδο και πιο κά τω οι
οροοειρέτ; του Πάρνωνα κα ι του ΤαΟγετου .

5.

Τα βουνά της Κρήτης. Με μια έξαρση στην Κάρπαθο , η οροσειρά του

Τα Ογετου βυθ ίζετα ι στη Μεσό γειο . Ξαναϋψώνεται στις Μαδάρες , το ν Ψηλορείτη
και τα Λασιθι ώτικα βουνά.

Τα βουνά του Μωρηά
Οι πρώτες ξηρές της Πελοποννήσου που αναδύθηκαν από την Τηθύια θ άλαο
σα ήταν τα βουνά της . Η πτύχωση που έδρασε σε μεγαλύτερη έκταση στη βυθ ι 
σμένη χεροόνησο ή ταν η Πυρηναϊκή , κι' ε ίχε σαν αποτέλεσμα να κινηθούν μεγά
λες γή Ινες μάζες από τα ανατολικά προς τα δυτικά , να mυχωθύν κα ι να υψωθούν .

(περ ίπου πριν

50

εκατ . χρόνια ). Τότε σχηματίστηκαν οι όγκοι του Ερύμανθο υ, του

Πανα χαϊκού , του Αρτεμίσιου και τα πάνω τμήματα του Χελμού και της Ζήριας .

Στην επόμενη ορογενευκή αναστάτωση (Σαβική mύχωση, πριν

25

εκατ. χρόνια)

εμφανίστηκαν ο Πάρνωνας κι ο Ταϋγετος.

Στο Μειόκαινο ( π ρ ιν

15 εκατ .

χρόνια) η Πελοπόννησος είχε αναδυθεί ολόκλη

ρη, αλλά τα βουνά της δεν είχαν ούτε το ύψος , ούτε τη μορφή που έχουν σήμερα .
Διάβρωση και τεκτονικές κινήσεκ; αλλο ίωναν σιγά
Στο Πλειόκαινο (πριν

2

-

σιγά τους ορεινούς όγκους .

εκατ . χρόνια) η θάλασσα κατακλύζει ξανά όλη τη χώρα,

εκτός από τον Πάρνωνα , τον ΤαΟγετο και τις αρκαδικές κορφές . Πριν

1,5

εκατ .

χρόνια ξαναβγα ίνουν από τη θάλασσα τα βόρεια βουνά κα ι εν ώνοντα ι με τη Στε
ρεά . Ο οριστικός χωρ ισμός από την Στερεά (Κορινθ ιακόο κόλπος) έγινε πρ ιν

900 .000
(πανίδα

χρόν ια περ ίπου . Σαν αποτέλεσμα τα βόρεια βουνά έχουν στενή σχέση

-

χλωρ ίδα) με τα βουνά της Στερεάς κ αι της Κεντρική; Ελλάδας , εν ώ ο

Πάρνωνας κι ο ΤαΟγετος έ με ιναν γ ια μεγάλο διάστημα απομονωμένο ι . Μ ια ματιά
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στο απλουστευμένο ανάγλυφο αρκεί για να δώσουμε ένα εποπτικό ξεμπέρδεμα
στον δαιδαλώδη ορεινό ιστό της Πελοποννήσου. Δ ιακρίνουμε τρεις μεγάλες ομά
δες βουνών :

α. Το βόρειο τείχος: Παναχαίκό , Ερύμανθος , Χελμός , Ζήρια και τα παρακλά
δια τους Κλωκός , Μαρμάτι , Ακροκόρινθος , Αραχναίο . Τα τρ ία μεγάλα βουνά του
βόρειου Μωρηά κάθονται σ ' ένα μπαλκόνι , το βόρε ιο υψ ίπεδο , πάνω απ ' τον
Κορινθιακό και απέναντι στα μεγάλα βουνά της Ρούμελης . Στις βόρειες κλι τε ίς
τους σχηματίζονται πολλές και βαθιές χαράδρες (φαράγγια Βουραίκο ύ , Κράθι ,

Κερυνίτη , Σελινούντα κλπ .) που α υλακώνουν το υψίπεδο .
β. Πίσω απ '

την βόρεια οροσειρά απλώνεται το Αρκαδικό υψίπεδο που

περιβάλλεται απ ' τα βουνά Παρθένι , Αρτεμ ίσιο , Ολίγυρτος και Σαίτάς . Το Μαίναλο
και τα παρακλάδια του (βουνά της Γορτυνίας και Λύκαιο) δημιουργούν το ασαφές

δυτικό όριο του υψίπεδου .
γ. Στα νότια, δεξιά και αριστερά της κοιλάδας του Ευρώτα, υψώνονται τα δυό
μεγάλα λακωνικά βουνά : ο πολυπατημένος Πάρνωνας κι ο περήφανος Ταϋγετος . Ο
μακρύτατος Πάρνωνας κρύβει παραπίσω του μια σειρά πετρόλοφους, τη Μαδάρα.
Στον Ταϋγετο φωλιάζουν τα χωριά της Εξω Μάνης, ενώ η Μέσα Μάνη περισφίγγει
το ξεροβούνι του Σαγγιά.

Οι παλιές ημέρες
Γεwημένοι μέσα σε μ ια πλούσια σε ζωή και μάγια χώρα , οι παλιοί Πελοποwή
σιοι

-

αρχαίοι και νεώτεροι

-

έπλασαν μια ατέλειωτη σειρά μύθων και φανταστικών

εξηγήσεων για να κατανοήσουν το ανεξήγητο που κινείτο γύρω τους . Σήμερα ,
κάτω απ ' το θανατερό φως της τεχνολογικής επιστήμης , η ζωή και τα μάγ ια

αχνίζουν και χάνονται και στη στάχτη τους απομένει το φτηνό , το προφανές , το
αυταπόδειχτο , δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τώ ρα πραγματικότητα. 'Ι σω; οι πα

ρακάτω γραμμές της ακροθιγο ύς αυτής καταγραφής τραβήξουν τον αναγνώστη
σε μ ια άλλη θέση του τοπ ίου και της ζωής , πολύπλοκη , πιο ευφυή λίγο ακατανόητη
και αρκετά μαγική
Στην αρχή οι άνθρωπο ι έστησαν μια απλή μυθολογία που την αποτελούσαν

μύθοι που κάλυπταν δυο σειρές αναγκών : πρώτα απ ' όλα να προσωποποιήσουν τη
φυοη , τα παιδιά της και τις εκφράσεις της , να τη λατρέψουν και να την εξευμεν ί
σουν . Μετά , να δώσουν μιαν εξήγηση

κόσμο , στο σύμπαν

-

-

όχι στον εαυτό τους (ήξεραν) αλλά στον

της καταγωγής τους . Πάνω σ ' αυτό το διάλογο με τον κόσμο

έπλασαν τους μύθους που μιλάνε για τους γενάρχες των φυλών , την ίδρυση των
πρώτων πόλεων και το μοίρασμα των επικρατειών .
Οι πρώτοι μύθοι μιλούσαν για τους πρώτους θεούς και θεές που ήσαν στενά
δεμένοι με τη φύοη, τη βλάστηση, τα ζώα και εξέπεσαν , μπρος στον εξορθολογι

σμό και την εμπέδωση του δωδεκάθεου . Συχνά το όνομα της χθόνιας θεότητας
έμενε σαν επίθετο ή ιδιότητα στον νέο θεό, (Στυμφαλία ' Αρτεμη στη Στύμφαλο ,
Κιδαρία Δήμητρα, στη Φενεό κλπ .) .

. Αλλες

φορές , ο παλιός θεός γινόταν απλός ήρωας κάπο ιου νέου μύθου κι

εκτελούσε κατορθώματα , κέρδιζε σε σοφία , ομορφιά ή δύναμη . Για παράδειγμα ,

στην αρχαία Φενεό και τη Μαντίνεια λατρευόταν παλιά ο Οδυσσέας, σα χθόνιος
θεός , σχετικός με τα άλογα που οι αρχαίοι τα θεωρούσαν χθόνια πλάσματα. Αργό 
τερα ο Οδυσσέας ταυτίστηκε με τον ήρωα του γνωστο ύ έπους και τη θέση του

πήρε ο Ποσειδώνας που παραπέρα εξελ ίχτηκε σε θεό των πηγών και των ποτα
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μών , θεότητα δηλαδή της Πελοποννησιακής ενδοχώρας . Γι' αυτό κάθε φορό που

έφραζαν οι καταβόθρες και πλημμύριζαν τα οροπέδια (Στυμφαλία , Φενεός , Αργό
Πεδίο) γινόντουσαν θυσ ίες προς τον Ποσειδώνα , ώστε να μεριμνήσει για τη κατα 
στολή της πλημμύρας .

. Οσο για την Πηνελόπη , αυτή λατρευόταν στη γεωμετρική

εποχή σα θεότητα του τοκετού, στη Μαντίνεια. Το Ιερό της βρέθηκε στην κορυφή

του λόφου Γκορτοούλι , απέναντι απ ' το χωριό Πικέρνης . Η βασική πεπο ίθηση ότι
κάποιος θεός κυβερνούσε τη ουμηεριφορό της καταβόθρας , διατηρήθηκε και

σ ώθηκε στον πολύ μεταγενέστερο μύθο που συναντάμε στη Λυκούρια .

. Ητανε

λέει δυό στοιχειά στην περ ιοχή , ένα στη Γκιόζα κι ένα στη Λυκούρια κι όριζαν τη
λίμνη. Αφού μάλωναν κάμποσο καιρό , βγήκαν να μετρηθούν στην κορφή του Σαϊ

τά. Το πιο πονηρό στοιχειό έριξε στ ' άλλο τουλούπες βοδινό ξύγκι που άρπαξαν
φωτιά απ ' τκ; φλόγες που ξέρναγε το στοιχειό . Τότες αυτό , από τους πόνους
ρίχτηκε στη βάση του βουνού , τόοκαοε και πέρασε προς τη Λυκούρια . Από το

άνοιγμα χύθηκαν τα νερά κι η λίμνη ξεράθηκε.
Οι πιο αγαπητές όμως θεότητες του βουνού και πιο ανθεκτικέ ς στις εξελίξεις
των μύθων , είναι οι Νύμφες . Οι αρχαίοι τιμούσαν χώρια τις Νηιάδες , νύμφες των
πηγών, τις Ορεστιάδες, νύμφες των βουνών και τις Αγρονόμους που ζουν στην
άγρια φύση. Τις λογάριαζαν κόρες του Δία και τα ονόματά τους δηλώνουν πως

μόνο αρετές τους απέδ ιδαν . Δαίμονες της φύσης , είναι άρρηκτα δεμένες με τη
φύλαξή της. Οι Μελίες Νύμφες σχετίζονται με το δέντρο μελία δηλαδή τη φλα
μουριά . Οι Δρυάδες πήραν τ ' όνομά τους από τις δρυς , όμως είχαν σχέση με όλα
τα δέντρα. Και καθώς πάνω στα βουνά γιγαντώνονταν πανύψηλα έλατα και βελανι
διές , κάθε τέτοιο γέρικο δέντρο ε ίχε δέσει την ύπαρξή του μ ' αυτήν της νύμφης:
όταν έπεφτε ή κάποιος άνομος το έκοβε , η νύμφη πέθα ινε . Οι Νύμφες επέζησαν

στ ις νεώτερες λαϊκές δοξασίες σαν Νεράιδες , τα κατ ' εξοχήν ξωτικά των βου
νών. Σ ' όλα τα βουνά του Μωρηά επιζούν τοπωνύμια σχετικά με Νεράϊδες όπως
Νεραϊδόραχη , Νεραϊδόλωνο (ό τι εκεί αλων ίζουν οι Νερόϊδεο, προκομμένες και
πολλές καθώς είναι). Νεραϊδοσπηλιά ( το σπ ίτι τους , προφανώς εκε ί σιή νο υ ν το
νοικοκυριό τους) , Νερα ίδόβραχος ( το χοροστάσι ή το ξάΓVαντό τους) κλπ . Νεράϊ
δες λένε πως ήσαν οι τρεις βρόχινες μύτες στην κορφή «Τρεκ; Γυναίκες » του

Ερύμανθου . Κάποτε στα μέρη αυτά ζούσαν τρεις γιγαντόσωμες νεράϊδες πού 
χουν οφήσει πολλούς μύθους πίσω τους. Λένε λοιπόν πως απολιθώθηκαν κι έμει

ναν πάνω στη γυμνή κορυφογραμμή σαν παράξενα σημάδια . Στη Νερσϊδόραχη του
Χελμού , που βέβαια ο τόπος ήταν μαγεμένος από παλιά , λένε ότι τα καλοκαίρια
βγαίνουν οι Νεράίδες στο βουνό και όποιος ηεράοει τον περιτριγυρίζουν και
χορεύουν γύρω του , πειράζοντάς τον με αστεία . Λένε μάλιστα για ένα παδί απ ' τα
Κλουκινοχώρια που το άρπαξαν οι Νεράϊδες έξω απ ' το χωριό και το ξαναπίθωσαν
στη βάση της ορθοπλαγιάς . Και στον Ολίγυρτο μολογάνε πως έχει το παλάτι της η

Nερα'ίδoβασiλισσα .

. Οποιον της αρέσει, τον αρπάζουν οι άλλες Νεράϊδες και της

τον πάνε γι' άντρα και κανείς δεν τον ξαναβλέπει.

Καθώς όλοι οι ξεκομμένοι, τρύπιοι απ ' τη διάβρωση βράχοι , θεωρούντο παρά 
ξενοι, οι ντόπιοι τους έλεγαν Νεραϊδόλιθους ή Νεραϊδόβραχους . Τέτοιο βράχο
ονομα τίζουν στο Μαρμάτι και τις αράχνες που πλέκουν τους ιστούς στα βράχια τις
βλέπουν για υφάντρες των νεράϊδων . Παρόμοιο ι δα ίμονες με τις Νηϊάδες Νύμ
φες ε ίναι οι κατοπινές Λόμιετ; που όπως κα ι οι παλιές ζουν κοντά στα νερά .

Δύσκολα τις βλέπεις τις Λάμιες που έχουν μορφ ή γυναίκας και μοιάζουν πάντα με
κάποιον δικό σου άνθρωπο . Αν όμως τις απαντήσεις , γ ια καλό δεν είναι , κάτι σου
αφήνε ι σ ' ανάμνηση .

. Αλλος

λωλαίνεται , άλλος αρρωσταίνει, άλλος μαθαίνε ι τ ο

άσχημο ριζικό του κι άλλος , τυχερός αυ τός , φεύγε ι έχοντας ακούσει ένα καλό
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χρήσιμο, ή αποκτήσει λεφτά ή κάποια ικανότητα.

Είναι φανερό πως όλες αυτές οι μανικέτ; κόρετ; της γης και του δάσους αvτι
προσωπεύουν την ακαταμάχητη δύναμη της φύσης να αλλοιώνει όποιον ζει μαζί
της και να βλάφτει όποιον τη μάχεται. Μια επαφή με τη φύση ποτέ δεν σ ' αφήνει
ίδιο

με

πριν

και η ανάμνησή

της

οε

κάνει διαφορετικό απ " τους άλλους

ανθρώπους .

Αν και ο κύκλος των μύθων γύρω απ ' τον Ηρακλή είνο: πολύ πλατύς και το
πεδίο της εξάπλωσης

-

άρα και της διαμόρφωσής του

-

απλώνεται σ ' όλο το

μεσογειακό χώρο, είναι ίσως χαρακτηριστικό ότι πολλο ί άθλοι και περιπέτειες του
ήρωα συνέβησαν την Πελοπόννησο .

Οι πρώτοι απ ' τους δώδεκα άθλους ήταν η εξόvτωση του λιovταριoύ στα

βουνά της Νεμέας , που κάποτε θα ήσαν δασωμένα και γεμάτα άγρια ζώα. Ύστε
ρα ο Ηρακλής σκοτώνει την πολυκέφαλη Λερναία

. Υδρα ,

δηλαδή τα άπειρα νερό

φιδα που συνωστίζovται στα λιμναία νερά και εμποδίζουν τους ανθρώπους να
πάρουν νερό. Αμέσως μετά τον βρίσκουμε να κυνηγάει τον περίφημο Ερυμάνθιο
Κάπρο , ένα γιγαντόσωμο αγριογούρουνο, παιδί της μυθικής γουρούνας Κρομμυώ
νας. Επειδή ήθελε να το πιάσει ζωντανό , ο ήρωας το έστρωσε στο κυνήγι προς τα

ψηλά μέρη του Ερύμανθου όπου το αγριογούρσυνο χώθηκε στο χιόνι και εξαVΤλή

θηκε από την κούραση. Ακολουθεί το κυνήγι της Κερυνίτιδας ελαφίνας . Αυτή η
όμορφη ελαφίνα με τα χρυσά κέρατα (ελαφίνα με κέρατα ;) ξέφυγε από την

. Αρ

τεμη και κατέφυγε στο δασωμένο βουνό Κερύνεια, τον σημερινό Κλωκό, όπου και

ζούσε προστατευόμενο σαν ιερό ζώο της θέας του κυνηγιού . Ο Ηρακλής την
καταδίωξε , χωρίς να την τοξεύσει , επί ένα χρόνο σ ' όλα τα βουνά του Μωρηά,
χωρίς αποτέλεσμα. Μόνο μια στιγμή κόντεψε να την πιάσει στο Αρτεμίσιο , αλλά
του ξέφυγε πάλι και κατέβηκε στο Λάδωνα . Εκεί ο Ηρακλής το πήρε απόφαση, την
τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι και την έπιασε .. Εδειξε το ελάφι στον Ευρυσθέα και
το άφησε ελεύθερο. Σε μια παραλλαγή του μύθου βρίσκουμε πως το ελάφι ήταν
κοταοτροφικό ζώο και ο Ηρακλής το σκότωσε και αφιέρωσε το κεφάλι του στο ναό
της

. Αρτεμητ;

Οινωάτιδας , πάνω στο Αρτεμίοιο .

Ο πέμπτος άθλος που του φόρτωσε ο Ευρυσθέας ήταν να σκοτώσει ή να
διώξει τις Στυμφαλίδες όρνιθες, μυθικά ανθρωποφάγα τέρατα που φώλιαζαν στα
ρόχθια δάση της λίμνης της Στυμφαλίας. Ο ήρωας τα τρόμαξε με κρόταλα και τα

τόξευσε σκοτώνοντας πολλά και διώχνοντας τα υπόλο ιπα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί
τι πουλιά ήσαν αυτά κι αν ακόμα ήοαν πουλιά ή μια άλλη συμφορά όπως η κακοκαι
ρία που ρίχνει το χαλάζι και την καταστροφή και που οι αρχαίοι την απέπεμπαν

XτυπώVΤας κρόταλα .
Στον Πάρνωνα , κοντά στο χωριό Αγ . Πέτρος και ακριβέστερα στην κορφή
Φονεμένοι , δίπλα στον αρχα ίο δρόμο που κατέβαινε στη λακωνική πολίχνη Καρυά
(και σήμερα Καρυά , πριν Αράχωβα), ο Παυσανίας καταγράφει τρεκ; λιθοσωρούς
που σημάδευαν τα όρια των κρατών των Αργείων, των Τεγεατών και των Λακεδσι 
μονίων. Η ανασκαφή στον γύρω χώρο ανέδειξε αρχαίο τέμενοι; του Ερμή, θεού
των « ό ρ ω ν » (=των συνόρων) και αυστηρού ενόδιου ηροστάτη που τιμωρούσε

όποιον τολμούσε να καταπατήσει ξένη γη .
Ο Ερμής ήταν προϊστορική θεότητα με ιδιαίτερη σημασία για την Πελοπόννησο
μια και « γε ν νή θη κε» στη Ζήρια, στην ονομαζόμενη σήμερα «Σπηλιά του Ερμή».
Στη βαθιά και ομορφοστόλιστη αυτή σnηλιά κατέφυνε ο Δ ίας με την πανώρια κόρη

του

. Ατλαντα,
. Ηρα . Καρπός

την νύμφη Μαία και χάρηκαν τον έρωτα κρυφά από τη ζηλιάρα
της νέας απιστίας του Δία ήταν ο Ερμής, θεότητα κατ ' εξοχήν

λαϊκής καταγωγής , πλουμισμένος με ένα σωρό μύθους . Η πανάρχαια καταγωγή
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του Ερμή φαίνεται κι από το υπόβαθρο του μύθου : Γόνος του Αιθέρα (=Δία) και
του Βουνού (=νύμφη Μαία) , είναι η πρώτη προσωποποίηση του ανέμου και όπως
όλοι οι άνεμοι γεwιέται στα σωθικά Της γης, στη βουνίσια σπηλιά Της Ζήριας, του

ψηλότερου αρκαδικού βουνού. Ο Ερμής κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα για να

φτάσει προστάτης των κτηνοτρόφων και των γυμναζόμενων και εμπνευστής τής
ζωοκλοπής και Της πνευματικής καλλιέργειας .

Στα μέρη κοντά στις λιθοσωρούς, στον Πάρνωνα, υπήρχε ο Μελαίος Δρυμός
όπου και ναός του Δία Σκοτίτα, θεότητας του κάτω κόσμου . Για τον Ταϋγετο πάλι,
λεγόταν πως πήρε τ' όνομά του από Την Ωκεανίδα Ταϋγέτη, που ζευγάρωσε με το
Δία και γέννησε τον Λακεδαίμονα . Την κορφή του Ταθνετου οι αρχαίοι Την λέγανε

« τ ο Ταλετόν». Το βουνό δεν ήταν απρόσιτο και άγνωστο στους Σπαρτιάτες, μια και
απ' τα μέρη του Αη Δημήτρη, κοντά στην κορφή, πέρναγε ο παλιός δρόμοι; που
ένωνε τη Σπάρτη με Την Καρδαμύλη. Ο δρόμος αυτός, χτιστός σε πολλά σημεία
του, είδε πολύ κίνηση στους Ρωμαϊκούς χρόνους , όταν όλα τα κοντινά λιμάνια
ε ίχαν αποσπαστεί απ' τους Σπαρτιάτες. ' Ετ σ ι οι Σπαρτιάτες χρησιμοποιούσαν σαν
κύριο λιμάνι Την Καρδαμύλη, που παλιότερα ήταν μια απλή πρόσβασή τους στον
Μεσσηνιακό κόλπο . Ο όρόμοο αυτός ξεκινούσε κάπου στο Ξεροκάμπι , στην αρ
χαία πολυγωνική νέφυρα , περνούσε κοντά στους Πενταυλούς, ανηφόριζε στον
Α'ι"I::..Δημήτρη, κατέβαινε Την Κακή Σκάλα και ακολουθούσε Την ομαλή κοίτη μέχρι
το Ξοχώρι και Την Καρδαμύλη . Καθώς ήταν ένα ιδιαίτερο πέρασμα για τα δεδομένα
T~ν αρχαίων, λεγό,ταν πως απ ' Την Καρδαμύλη ξεκίνησε κι ο γυιός του Αχιλλέα , ο
Πυρρος και διαοχιζοντας τον ΤαΟγετο κατέβηκε στη Σπάρτη για να παντρευτεί
Την κόρη Της « ω ρσ ία ο » Ελένης και του Μενέλαου, Την Ερμιόνη. Προφανώς η
κοπέλα κάτι θα κράταγε απ ' Την ομορφιά Της μάνας Της για να κάνει ο Πύρρος
τόσο κόπο για λογαριασμό τηο.
Οπωσδήποτε ένας τέτοιος δρόμος , που στη Λακωνική μεριά σκόρπαγε στα
oμ ~λά μέρη σε πολλά μονοπάτια, ήταν ιδανικός για μια κρυφή επέμβαση , ' Ετ ο ι ,
απο δω περασε κι ο Αριστομένης, στους μεσσηνιακούς πολέμους και εισέβαλε
στην πεδιάδα του Ευρώτα .

Αν και ο Χριστιανισμός άργησε να ριζώσει στο άκρο αυτό του Μωρηά και
σίγουρα θα υπήρχαν παλιότερες εξηγήσεις, μας παραδίνεται μια μανιάτικη παρά
δοση για τον ΤαΟγετο, που οι Εξω-μανιάτες τον λένε Πενταδάχτυλο. Μόλις , λέει,
οι Οβραίοι

-

υπήρχαν κάμποσοι στη Λακεδαίμονα

-

μάθανε για Την ανάσταση του

Χριστού , τον πήραν στο κυνήγι .. Εφτασε κάποτε ο Αφέντης στου ΤαΟγετου τα

μέρη, που τότε ήσαν χαμηλά. Κρύφτηκε στους θάμνους, αλλά ακούγοντας τους
οεροίοικ να ζυγώνουν, διέταξε τον ΤαΟγετο να ψηλώσει κι αρηάχτηκε απ' Την

κορυφογραμμή. Εκεί που γονάτισε ο Χριστός φαίνονται για πάντα δύο γούβες κι
εκεί που πιάστηκε μείνανε μια απαλάμη και πέντε βράχινα δάχτυλα.

. Ομως

η περιοχή που έστησε και διατήρησε Την πλατύτερη μυθολογική παρά

δοση στο Μωρηά είναι η Αρκαδία . Αρκάδες λεγόταν το φύλο που κατοικούσε από
τη Ζήρια μέχρι τον Λύκαιο κι ' απ' το Αρτεμίσιο μέχρι τον Ερύμανθο. Καθαρά
ορεινός

λαός,

έηλασε

ουσιαστικά

τη

μυθολογία

και

ιστορία

της

ορεινή;

Πελοποννή σου.
Οι Αρκάδες κρατάγανε απ' τον Αρκάδα, γυιό του Δία και Της νύφης Καλι

στούς, κόρη του Λυκάωνα, πρώτον άρχοντα τηο Αρκαδίας. Σαν γενάρχης τους ο
Αρκάδας, τους κληροδότησε , πέρα. απ ' τ ' όνομα, διάφορες γνώσεις για να ντύνο
νται, να φτιάχνουν σπίτια και να τρώνε . Με τη νύμφη Ερατώ γέννησε τρία παιδιά .

. Ενα

α~' αυτά, ο

. Eλ~Toς ,

απο ίκησε τα μέρη της Ζήριαο, Τα εγγόνια του Αρκάδα,

ο Κυλληνας και ο Στυμφαλος δώσανε τα ονόματά τους στο βουνό και τη λίμνη.
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Λέγανε πως τιρώυ

βελανιδιές) ήταν ο Γ

αποίκησαν πολλά μέ~
δίνουν μυθολογική βά
και Την προσάρμοσαν

τους θεούς , παλιούς
γενάρχης Της ορκσδυ
στη Ζή ρκ, , η Ταϋγέτη
που φυλάει τα χρυσά
Λάδωνα .

Καθαρά αρκαδικήι
τζής θεός των βουν

δίδυμος αδερφός τοι
πνεύμα του ανοιχτού
θεός των βοσκών . Η
λοιπο ελληνικό κόσμο
του έδωσαν όμορφες

φης Πιτύος στο δέντ
ρει πως ο Παν ζευγα
ζηλιάρα' Ηρα μεταμ(

Η Αρκαδία , όντας
επίσης πλούσια ζωομ(

αρκούδα , ο Λυκάων
Ξακουστή ηρωίδα ,
κή παραλλαγή του μύΙ

του Λυκάονα . Ο πατ
ηεθάνει.

. Οπως

όμω

ψουν, τη θήλασε μια

κυνηγο ί. Σαν μεγάλι.:
κυνήγι και το πάλεμο

Καλυδώνιου Κάπρου t

της Την απέδωσε ηίοι

σε ο Δίας σε λιοντάι

Κάποτε, πριν υποl

νύμφες ήσαν ζωόμορ
αργότερα ταωίστηκσ

Ο πιο ιερός τόυο;

τους αρκάδες γεννήΕ
και Ιερή των Αρκάόι
ψηλότερα κι εηιβληη:

λαμπερό και φιλικό.
Η λέξη Λύκαιο ηρ

- Λιάκουρα

στον Παρ'

νό. Και φυσικά αλλη\

θέση των ηαλιότερω'

ονομασία του βουνού
Ρέας (Δκι-φέρω-φόι

φόρτι ηροσόωρίζουν
γεγονός.

Λέγανε πως πρώτος ο ικιστής της Αρκαδίας που λεγότανε και Δρυοπία (απ' τις
βελανιδιές) ήταν ο Πελασγός, ο πατέρας του Λυκάωνα. Όμως κι οι Αρκάδες
αποίκησαν πολλά μέρη σ ' όλον τον γνωστό τότε κόσμο και πλήθος παραδόσεις
δίνουν μυθολογική βάση στα ταξίδια αυτά. Παράλληλα πλούτισαν τη θεογονία τους
και την προσάρμοσαν στο πανελληνικό δωδεκάθεο. Γιατί οι Αρκάδες εΙχαν δικούς
τους θεούς, παλιούς όσο και οι ίδιοι. Ο

. Ατλαντας

θεωρείται σήμερα σαν πιθανός

γενάρχης της αρκαδικής θεογονίας. Κόρες του ' Ατλαντα, η Μαία γεννάει τον Ερμή
στη Ζήρκ. , η Ταϋγέτη τον Λακεδαίμονα κι η Κελαινώ τον Λύκο, Ακόμα κι ο δράκος
που φυλάει τα χρυσά μήλα των εσπερίδων έχει τ ' όνομα του αρκαδικού ποταμού
Λάδωνα.

Καθαρά αρκαδικής καταγωγής θεότητα ήταν ο Παν , ο τραγοπόδαρος φασαρ
τζής θεός των βουνίσιων νερών και των ψηλών ξάγναντων , Λέγανε πως ήταν
δίδυμος αδερφός του Αρκάδα και ότι μεγάλωνε μαζί με τον Δία. Ανέκαθεν ήταν
πνεύμα του ανοιχτού , φυσικού χώρου και της σχετικής μ ' αυτόν ζωής , δηλαδή

θεός των βοσκών . Η λατρεία του εξαπλώθηκε από τον αρκαδικό χώρο στον υπό
λοιπο ελληνικό κόσμο. Πλήθος στοιχεία σχετικά με το τελετουργικό της λατρείας
του έδωσαν όμορφες μυθοπλαστικές εξηγήσεις , όιιωο η μεταμόρφωοη της νύμ
φης Πιτύος στο δέντρο Πεύκο , για ν ' αποφύγει τον Πάνα,

. Αλ/ος

μύθος αναφέ

ρει πως ο Παν ζευγαρώθηκε με την Ηχώ και γέννησε την κουνιστή ' Ι υγγα που η
ζηλιάρα

. Ηρα

μεταμόρφωσε σε σουσουράδα .

Η Αρκαδία, όντας μια πλούσια σε δάση και άγρια ζωή χώρα , διατήρησε μια
επίσης πλούσια ζωομορφική παράδοση: η Καλλιστώ στο τέλος μεταμορφώνεται σε
αρκούδα , ο Λυκάων σε λύκο κλπ .
Ξακουστή ηρωίδα στην Αρκαδία ήταν η Αταλάντη που αντιπροσώπευε μια τοπι

κή παραλλαγή του μύθου της Αρτέμης . Η Αταλάντη ήταν κόρη του Μαίναλου , γιού

του Λυκάονα. Ο πατέρας της , που ήθελε γιό, την άφησε στο Μαίναλο για να
πεθάνει.

' Οπως

όμως όλα τα βρέφη που έχουν σπουδαία κατορθώματα να γρά

ψουν , τη θήλασε μια αρκούδα και τελικά την μάζεψαν και την ανάθρεψαν κάποιοι

κυνηγοί. Σαν μεγάλωσε έγινε μια όμορφη αλλά σκληρή κοπέλα, άφταστη στο
κυνήγι και το πάλεμα που απέφευγε τους άντρες. Πήρε μέρος στο κυνήγι του
Καλυδώνιου Κάπρου και τέλος την παντρεύτηκε με πονηριά ο Μελανίων . Το τέλος
της την απέδωσε πίσω στα βουνίσια δάση όπου στην ουσία ανήκε : την μεταμόρφω
σε ο Δίας σε λιοντάρι.
Κάποτε, πριν υποβιβαστούν σε ηρωίδες , η Καλλιστώ, η Αταλάντη κι οι άλλες

νύμφες ήσαν ζωόμορφες θεότητες, στενά δεμένες με το κυνήγι και τη φύση , που
αργότερα ταυτίστηκαν με την

. Αρτεμη.

Ο πιο ιερόο τόπος στην Αρκαδία ήταν το Λύκαιο όροι; εκεί όπου σύμφωνα με
τους αρκάδες γεwήθηκε ο Δ ίας. Το βουνό αυτό το ονόμαζαν οι αρχαίοι ' Ολυμπο
και Ιερή των Αρκάδων κορφή . Είναι φανερό πως το προτίμησαν από τα άλλα ,
ψηλότερα κι επιβλητικότερα αρκαδικά βουνά, ακριβώς γιατί ήταν ανθρώπινο, απλό,

λαμπερό και φιλικό.
Η λέξη Λύκαιο προέρχεται από τη ρίζα λυκ- που σημαίνει φως (βλ. και Λυκούρι

- Λιάκουρα στον Παρνασσό). Λύκαιο λοιπόν σημα ίνει εκείνο που φωτίζει, το φωτει
νό. Και φυσικά αλληγορεί το γεγονός ότι εδώ γεwήθηκε ο Δίας που κατείχε τη
θέση των παλιότερων θεοτήτων του φωτός . Κατά μια εκδοχή , η μεταγενέστερη
ονομασία του βουνού «Διαφόρη » διαιωνίζει την έλευση της κυοφορούσας τον Δία

Ρέας (Δ ια+φέ ρω-φ ό ρτος ).

' Αρα η αρχαία ονομασ ία Λύκαιο και το τοπωνύμιο Δια

φόρτι προσδιορίζουν δυο συγγενικές έwοιες και ουσιαστικά το

ίδιο μυθικό

γεγονός.

15

Στο Λύκαιο λοιπόν κατέφυγε η Ρέα και γέννηοε τον νέο βασιλιά των θεών . Στη

που τους ακολουθούσι

γέννα της παραστέκονταν τρεις νύμφεο, η Αγνώ, η Θεισόα και η Νέδα. Αμέσως

οαν οι Φιγαλιείς το λαμ

μετά τον τοκετό η Ρέα έφυγε για το Θαυμάσιον όρος , δηλαδή την κορφή Τζελάτη

δυτικά του Λύκαιου (Ι

του Μαίναλου , αφού ειδοποίησε τους γίγαντες να είναι έτοιμοι να τρέξουν σε

ποίηση» είναι και « εη ί κ

βοήθειά της. Στη δασωμένη αυτή κορφή του Μα ίναλου , η Ρέα εξαπάτηοε τον

βρέθηκε μεγά λη ζωφι

Κρόνο , δ ίνοντάς του να καταπιεί μια πέτρα σπαργανωμένη αντί για τον νεογέwη 

Δυτικά από το ναό '

το Δία. Οι αρχα ίο ι αρκάδες σ' ενθύμιση τ ο υ γεγονότος λά τρευαν τη Ρέα , θεά της

« ε ν Κωηλω » κα ι το άλ)

πρώτης γενιάς , σε μια σπηλ ιά ψηλά στο Θαυμάσιο όρος , όπου έμπαιναν μόνο οι

δύο θεών , οι Ιαρχαίο ι λ

γυναίκες οι αφιερωμένες στη θεά .

ζωής .

Π ίσω στο Λύκαιο οι τρεις ν ύμφες ε ίχαν να φροντίσουν τον μικρό Δία. Θεϊκός

Το Μα ίναλο , η καρί

νόνα; θεϊκές φροντίδες : η Ρέα πριν φύγει χτύπηοε μ ' ένα ξύλο τη γη και και ,

πέδιο στα ανατολικά 1

κατάκορφα στο άνυδρο βουνό , ξεπήδησε μια πηγή. Εκεί λοιπόν η Αγνώ έλουσε το

Αλκιμέδοντα , τοπικού ,

βρέφος κι από τότε η πηγή πήρε τ ' όνομα της νύμφης . Ύστερα κατέβηκαν κι

πέρασε από τα μέρη αι

έκρυψαν το Δία σ ' ένα βαθύσκιο φαράγγι

παιδί με την κόρη του

-

που πήρε τ ' όνομά του απ' την άλλη

νύμφη, τη Νέδα - κι η Θε ισόα που σπαργάνωσε το νεογέwητο θεό, έδωσε τ '

ανομία της κόρης του

όνομά της σε μια αρχαία πολίχνη της περιοχής . Στα λημέρια αυτά μαζεύτηκαν στο

Μαίναλου. Τα κλάματα

μεταξύ Κουρήτες και Καρύβαντες και χτυπούσαν τις ασπίδες τους με κρότο όταν

που φημίζονται για τη

έκλαιγε ο μικρός Δίας για να μην τον ακούσει ο Κρόνος.

πήγε περίεργος προς

Φυσικό είναι, αφού οι αρκάδες διάλεξαν τον Λύκαιο για λίκνο του φωτός και

επανέφερε στην κοινι

του θεού που εκπορεύεται απ ' αυτό , να αποδίδουν ιδια ίτερη σημασία στον τόπσ

Στο αντικρινό Αρτε

αυτό και εκεί να λατρεύουν τους σπουδαιότερους θεούς τους . 'Ετσι, στην κορφή

σμένσς μ ' ένα δάσος .

του βουνού είχαν στήσει το Βωμό του Δία , όπου οι άνθρωποι εξευμένιζαν τις

όνομά του και το βουν

αποφάσεις του θεού.

βουνό αλλά το δάσος 1

'

Εχει γ ίνε ι αρκετός λόγος για ανθρωποθυσίες που γινόντου 

σαν εδώ τα παλιότερα χρόνια
Παυσανίας (γύρω στο

- και ίσως ακόμη στα χρόνια που το επισκέφτηκε ο

ρα υψώματα του βου\

173 μ .Χ .) . Είναι πιθανό ότι στη συντηρητική και κλειστή

Απ' τις βόρειες πι

Αρκαδ ία , τα ήθη άλλαζαν πιο αργά με αποτέλεσμα να διατηρε ίται στα χρόνια του

χτισμένη σε ομαλό μέι

Χριστού μια ισχυρή θρησκευτική επιρροή του τοπικού ιερατε ίου που ενίσχυε την

μού . Λόγω της γειτονιι

επιβολή του κρατώντας το πατροπαράδοτο τελετουργικό . Οπωσδήποτε οι ανθρω

Στύγας , η Νώνακρκ; ή'

ποθυσίες δεν ήσαν πια αρεστές σε όλους κα ι αυτό φαίνεται από το μύθο του

οι σημαντικές συνανιι

Λυκάωνα . Σύμφωνα με την παραδιδόμενη μορφή τ ο υ μύθου , ο Λυκάων , ο πρώτος

οχέσεκ; τους , ανέβαι\

γνωστός βασιλιάς των Αρκάδων , είχε πενήντα γιούς . Κάποτε του παρουσιάστηκε ο

Γύρω απ' το εντυ η

Δίας με τη μορφή απλού εργάτη κι ο Λυκάων για να τον ευχαρ ιστήσει τον τάϊσε

πλασία . Καθώς οι μεγά

σάρκα απ ' το μικρότερο παιδί του , τον Νύκτιμο. Ο Δίας οργίστηκε από την άνομη

γνώριζαν οι αρχαίοι , μ

πράξη και τους κεραυνοβόλησε. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του μύθου που

από τα τεράστια μαρμι

αλλοιώνουν τις λεmομέρειες , η ουσία πάντως είναι πως από μια εποχή κ ι ύστερα

Εφιάλτη.

οι ανθρωποθυσίες (παιδιών κα ι ομήρων) ατόνησαν και ξεπεράστηκαν πολιτισμικά .

Η Στύγα είναι ένα

Κοντά στο βωμό υπήρχαν δυο κίονες που στήριζαν επίχρυσους αετούς και

λιβάδια του' Αδη. Αφ:

χαμηλότερα υπήρχε το Τέμενος του Δία , που θεωρείται το αρχαιότερο ιερό στον

έρχεται και γκρεμίζε»

ελλαδικό χώρο . Το Τέμενος ήταν άβατο για τους ανθρώπους και μέσα ή γύρω

χρυσίζει στα τείχη της

έβρισκαν καταφύγιο και προστασία ζώα και κυνηνημένοι. Λεγόταν μάλιστα ότι ούτε

θεοί και άνθρωποι όρ«

άνθρωπος, ούτε ζώο που τύχαινε να μπει μέσα στο ανοιχτό Τέμενος έριχνε σκιά .
Πιο πέρα ήταν η κρήνη Αγνώ που έδινε ίση ποσότητα νερού χειμώνα - καλοκαίρι.

ταν να σταθεί ένα μεγ(

θεός βρισκόταν εηίορι

Σαν νερό που το δημιούργησε η Ρέα και λούστηκε ο Δίας , είχε μαγικές ιδιότητες :

στα πρόθυρα ζωής και

όταν μακρόχρονη ξηρασία έπληπε την περιοχή , λιτανεία ανέβαινε από τους δοκι 

φόροι; του Δία , η ' Ι ρ ι(

μασμένους οικισμούς και ο ιερέας προσευχόνταν μπρος στο νερό , θυσίαζε κα ι

τ ρο με ρά νερά, θα τοι

ύστερα τάραζε με κλαδί βελανιδιάς το θεϊκό νερό . Πίστευαν ότι αυτό το τελε 
τουργικό έφερνε σύντομα την πολυπόθητη βροχή . Και στις μέρες μας οι ντόπιοι
ανηφορίζουνστον Αη-Λιά, το εκκλησάκι κοντά στην κορφή, για να δεηθούν γ ια
βροχή . Οι λειψυδρίες ήσαν μεγάλο πρόβλημα για τη φτωχή αρκαδία κα ι οι λοιμοί
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τίποτα δεν έμενε άφθι

τα γνωστά μέταλλα ή
αλόγου (η οπλή) άντε)
υλικού κύπελο μιιορφ

η

που τους ακολουθούοαν ήσαν καταστροφικοί. Μετά από έναν τέτοιο λοιμό, έχτι

ς

σαν οι Φιγαλιείς το λαμπρό ναό του Επικούριου Απόλλωνα , κοντά σε μια κορφή στα

η

δυτικά του Λύ καιου (Παλιοβλάτιζα

ε

ποίηση» είναι και «εηίκουρο;», αρωγός στη συμφορά και την ανάγκη . Στο ναό αυτό

,ν

βρέθηκε μεγάλη ζωφόρος (κενταυρομαχία

,

μ). Ο θεός δεν είναι μόνο «φωτ; και

1241

-

αμαζονομαχία).

Δυτικά από το ναό του Απόλλωνα υπήρχαν δυο ιερά, το ένα της Αφροδίτης της

ς

JI

«εν Κωτίλω» και το άλλο της Κωτίλεω Αρτέμιδας. Στο όνομα και τις ιδιότητες των

δύο θεών , οι 'αρχα ίο ι λάτρευαν την έλευση της άνοιξης και του νέου κύκλου της
ζωής.

ις

Το Μαίναλο, η καρδιά της Αρκαδίας , θεωρείτο ιερό βουνό του Πάνα . Το ορο

ιι,

πέδιο στα ανατολικά του βουνού λεγόταν Αλκίμεδον πεδίον από τ ' όνομα του

Ό

Αλκιμέδοντα , τοπικού ήρωα , που ζούσε σε κάποια σπηλιά στην Οστρακίνα. Κάποτε

κι

πέρασε από τα μέρη αυτά ο Ηρακλής που , ευκαρίας δοθείσης , έφτιαξε ένα ακόμη

.η

παιδί με την κόρη του Αλκιμέδοντα, την Φιαλώ .

. Οταν

ο πατέρας κατάλαβε την

ανομία της κόρης του , εγκατέλειψε κόρη και μωρό αβοήθητους στα δάση του

'0

Μαίναλου . Τα κλάματα του μωρού έπαιρναν κι επαναλάμβαναν σαν ηχώ οι κίσσες

ιν

που φημίζονται για τη μιμητική τους ικανότητα. Ο Ηρακλής άκουσε τις κίσσες,
πήγε περίεργος προς τα κει και βρήκε τη «γυναίκα» του και το παιδί του και τους

:lL

ro

εηανέφερε στην κοινωνία των ανθρώπων .

Στο αντικρινό Αρτεμίσιο, κατάκορφα , υπήρχε ο ναός της ' Α ρ τε μη ς , τριγυρι

,ή

σμένος μ ' ένα δάσος από ιτάμια. Στο ναό της Αφροδίτης ερυκίνης χρωστάει το

ις

όνομά του και το βουνό Αφροδίσιο , αν και οι αρχαίοι ονόμαζαν Αφροδίσιο όχι το

J

βουνό αλλά το δόσος των δρυών γύρω απ ' το ναό, που απλωνόταν στα χαμηλότε

Ο

ρα υψώματα του βουνού , στα μέρη των Παραλογγών .

"ή

Απ ' τις βόρειες πολιτείες της Αρκαδίας, η πιο ονομαστή ήταν η Νώνακρκ

)υ

χτισμένη σε ομαλό μέρος της κοίτης κάτω απ ' τα πανύψηλα ντουβάρια του Χελ

,ν

μού. Λόγω της γειτονιάς της πόλης με τον ιερό για τους θεούς καταρράχτη της

i)

Στύγας , η Νώνακρις ήταν ιερή πόλη για τους αρκάδες και εκεί γινόντουσαν όλες

)υ

οι σημαντικές συναντήσεις . Αφού οι ηνεμόνει; συμφωνούσαν για τις παραπέρα

)ς

σχέσεις τους , ανέβαιναν για να ομώσουν την τήρηση της συμμαχίας .

ο

Γύρω απ ' το εντυπωσιακό τοπίο της Στύγας έχει στηθεί μια ιδιόμορφη μυθο

ιε

πλασία. Καθώς οι μεγάλες ορθοπλαγιές της Νεραίδόραχης ήταν ότι πιο επιβλητικό

ιη

γνώριζαν οι αρχαίοι , μετά τον

)υ

από τα τεράστια μαρμαρωμένα κορμιά των Αλωάδων Γιγάντων, του' Ωτου και του

. Ολυμπο ,

πίστευαν ότι οι γκρεμοί αυτοί στήθηκαν

>α

Εφιάλτη .

ά.

Η Στύγα είναι ένα από τα τρία ποτάμια που κυλάνε στα γεμάτα ασφόδελους

αι

λιβάδια του' Αδη. Αφού κάνει τρεις φορές το γύρο του βασίλειου του θανάτου ,

)ν

έρχεται και γκρεμίζεται απ ' το Χελμό , σκορπiζοντας σε μια μαγική βροχή που

lω

χρυσίζει στα τείχη της απόκοσμης κοιλόδαο . Στ ' όνομα της Στύγας ορκίζονταν

Γε

θεοί και άνθρωποι όρκο απαράβατο που κανείς δεν τολμούσε να πατήσει . " Οηο ιο τ;

ά.

θεός βρισκόταν επ ίορκος ενός τέτοιου όρκου , σαν ελάχιστη τιμωρία υποχρεωνό

ι.

ταν να σταθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο θανατερό ψιχάλισμα της Στύγας,

,.
,.

στα πρόθυρα ζωής και θανάτου , ηεριμένονταο με αγωνία τη στιγμή που η μαντατο

ι

φόρος του Δία, η 'Ιριδα, το μόνο πλάσμα που μπορούσε να πλησιάσει άφοβα τα

)ι

τρομερά νερά , θα τούφερνε το μήνυμα της λύτρωσης. Ο Παυσανίας λέει πω ς'
τίποτα δεν έμενε άφθαρτο στην επαφή του με το παγερό νερό της Στύγας κι όλα

)1

τα γνωστά μέταλλα ή υλικά σκούριαζαν και διαβρωνόντουσαν. Μόνο το νύχι του

α

αλόγου (η οπλή) άντεχε στη δριμύτητα του νερού και μόνο μέσα σε ένα τέτοιου

~ί

υλικού κύπελο μπορούσε κανείς να μεταφέρει το νερό της Στύγας .
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Οι ντόπιοι σήμερα ονομάζουν τον καταρράχτη Μαυρονέρι ' γι ' αυτή την ονομα

σ ία μιλάει έναο παλιός μύθος : Κάποτε η πανίσχυρη θεά Δήμητρα, μεταμορφωμένη

σε φοράδα, πέρασε από μια λιμνούλα του Χελμού , εκεί που σκάνε τα ύδατα της
Στύγας και καθώς είδε το αλογ ίσιο ε ίδωλό της , που καθόλου δεν της θύμ ισε την

ομορφιά της , καταράστηκε τα φοβερά νερό να μαυρίσουν . Ί σ ω ς από τό τε να
κρατάει και τ ' όνομα Μαυρονέρ ι.

Στο Χελμό, όπου πήγαζε το χθόνιο νερό της Στύγας , έδωσαν οι θεοί να πηγά
ζει κι ένα ια μα τικό νερό , η

. Αλυοσος

στα Καλάβρυτα (αρχ . Κύναιθα) που γιάτρευε

τη λύσσα . Στα νεώτερα χρόν ια διατηρήθηκε τ ' όνομα Λυσσόβρυση .
Ας έρθουμε τώρα σε μύθους γύρω απ ' τα ζώα κα ι τα φυτά .

. Ενας

μύθος που

διέτρεξε όλη την Πελοπόwησο , ήταν αυτός του Μελάμποδα , του ψυχοθεραπευ

τή κα ι μάντη της

. Ηλιδας . Ο Μελάμποδας θεράπευσε από τη μανία τους τις τρεις

κόρες του Προίτου , βασιλιά του' Αργους. Οι τρεις κοπέλες , επειδή δεν τηρούσαν
τις ιεροηραθετ; της

. Ηρας ,

τιμωρήθηκαν να τριγυρνάνε μαινόμενες στα βουνά

της Αρκαδίας και γρήγορα παρέσυραν και άλλες γυναίκες. Ο Προίτος κατέφυγε
στο Μελάμποδα που κατάφερε να στριμώξει τις μαινάδες στη σπηλιά των Λιμνών
στα Καστριά των Λουσών , όπου τις ημέρωσε με καθαρμούς και προσευχές και τις
θεράπευσε . Οι ψυχοθεραπευτικές ικανότητες του Μελάμποδα προσωποποιούσαν

τις ηρεμισηκέο ιδιότητες του φυτού «μελαμπόόιον», το σημερινό ελλέβορο που

έχει μαύρη ρίζα (μελάμπους

= μέλας + πους = μαύρη

ρίζα). Στους μύθους γύρω

απ ' τον Μελάμποδα συναντάμε και μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία της μαντικής του
δύναμης: Κάποια φίδια , που ο ίδιος γλύτωσε απ ' το θάνατο , για ανταμοιβή τ ο υ

2

καθάρισαν με τις γλώσσες τους την ακοή και από τότε μπορούσε να καταλαβαίνει

τις φωνές όλων των ζώων . Τα φ ίδια οι αρχαίοι τα θεωρούσαν θεϊκά ή μάλλον
μαγ ικά και τα συσχέτιζαν με τους μάντεις, γιατί τα θεωρούσαν παιδ ιά της γης απ '

την οπο ία βγαίνουν οι χρησμο ί. Γι' αυτό απέφευγαν να τα σκο τώνουν και ο φόνος
των φιδιών θεωρείτο ανίερη πράξη και συγχωρείτο με καθαρμούς. Οπωσδήποτε τα
φοβόντουσαν και διατήρησαν αρκετούς μύθου ς που μιλάνε για θανατηφόρα δήγ

ματα φιδιών . Ο Αίπυτος γ ιός του Ελάτου κι αδερφός του Κυλλήνα πέθανε από το
δάγκωμα ενός φιδιού στη Ζήρια . ΤΟ φίδι αυτό οι αρχαίοι το λέγανε σήπα κι απ ' την
περιγραφή του Παυσανία φα ίνε τα ι πως είναι το

MalpoIlon monspensullanum , ένα

επιθετικό φίδι με ισχυρό δηλητήριο στα π ίσω δόντια . Το όνομά του διατηρήθηκε
στους αιώνες και σήμερα στην Πελοπόwησο το ονομάζουν σαπίτη , (σηψ = αυτός

που φέρνει σήψη = σαπίτης) . Αλλά το φίδι που έτρεμαν πιο πολύ οι αρχαίοι
οι νεώτεροι

-

- και

είναι το μόνο με δηλητήριο στα μπροστινά δόντια φίδι της νότιας

Ελλάδας που το έλεγαν κεράστη . Πρόκειται για τη γνωστή μας οχιά (αστρίτη ή οχιά
ο αμμοδύτης) , ένα αργό , μέτριο σε μήκος φίδι μ ' ένα χαρακτηριστικό κερατάκι
στην άκρη του πάνω σαγονιού . Στην' Εξω Μάνη λένε πως η οχιά ακολουθεί καμιά
φορά κάποιον επίμονα . Πρέπει τότε νσ της ρίξει ένα μάλλινο ρούχο όπου το φίδι

αποθέτει το κερατάκι του (!). Το κερατάκι αυτό το τρ ίβουν και το αφέψημά του το
θεωρούν αντίδοτο των δηλητηρ ίων . Λένε μάλιστα πως όποιος πιεί απ' αυτό δεν
πονάει καθόλου απ ' τα τσιμπήματα των σκορπιών. Την αρσενική οχιά οι μανιάτες
τη λένε « κοντοθόόω ρο -

και τη θηλυκιά «κοντοσέρβα» .

Το όρος Χελυδόρεα (το σημερινό Μαύρο βουνό, παρακλάδι της Ζήριας προς
το Σαραντάπηχο) πήρε τ ' όνομά του από την επινόηση της λύρας από τον Ερμή .
Στο βουνό αυτό λο ιπόν βρήκε ο Ερμής μια μεγάλη χελώνα , της πήρε το καβούκ ι

κα ι περνώντας του χορδές έφτιαξε την πρώτη λύρα . Το μεγαλύτερο καβούκι το
έχε ι η κρασπεδωτή χελώνα που τη συναντάμε συχνά στα βουνά του Μωρηά , οπότε
μάλλον μια τέτο ια χελώνα έγδαρε ο Ερμής στο βουνό κα ι έτσι του έδωσε και τ '
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2.

Η σταχτοσουσουράδl

3. Την άνοιξη . οι όμoρq

4.

Η κρασπεδωτή χελώ
Σαρδηνία .
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2.

Η σmχτοσουσουράδα , πουλί που ζει κοντά στα ορεινά νερά , σχετίστηκε με τον Πάνα .

3.

Την άνοιξη, οι όμορφες ταξιανθίες των υάκινθων στολίζουν τη Λακωνική yτj .

4. Η κρασπεδωτή xελώvcι (Testudo margina/a) που ζεί μόνο στη νόπα Ελλάδα και τη
Σαρδηνία.

+

όνομα (χελώνα = χελύς
δορά = χελυδορέα) .
Θεός του φωτός και του ζωοδότη ήλιου , ο Απόλλων , σχετίζεται στενά με τη
βλάστηση . ΟΙ αρχα ίοι αναγνώριζαν πολλά φυτά και ζώα σαν ιερά πλάσματα του

θεού κι είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόρακας που ήταν ιερό πουλ ί του Απόλωνα ,
μεταγενέστερα βρέθηκε να τρέφει τον Προφ ήτη Ηλία , τη χριστιαν ική ενσάρκωση

του Απόλλωνα. Σαν τέτοιο πουλί το κοράκι πάντα θεωρείτο προστατευόμενο και οι
άνθρωποι απόφευγαν να το σκοτώνουν .
Χαρακτηριστική μυθοπλασία σχετική με τον Απόλλωνα ε ίνα ι η ιστορία του Υά

κινθου , του λουλουδιού που στολίζει κάθε Απρίλη τα θαμνοτόπια της Λακωνικής
γης . Ο Υάκινθος ήταν παλιά χθόνια θεότητα της βλόστησης που υποβιβάστηκε σε
ερωμένο του Απόλλωνα . Ο μύθος λέει ότι τον νέο επιθυμούσε κι ο Ζέφυρος και
απ' τη ζήλε ια του φύσηξε το δίσκο που πέταξε ο Απόλλων και τον έστρεψε ώστε
να χτυπήσει τον Υάκινθο στο πρόσωπο. Ο νέος ξεψύχησε στα χέρ ια του θεού του
ήλιου και από τις σταγόνες το πορφυρό αίμα του ξεπετάχτηκε μέσα απ' τη γη το
ομώνυμο λουλούδι . Η αλληγορία του μύθου εκφράζει το ξέραμα του βλαστού των
λουλουδιών από τον ηλιακό δίσκο . Τέλος υπάρχει μια αναφορά στον' Ομηρο για το

μώλυ , ένα μαγικό βοτάνι που με τη βοήθειά του γλύτωσε ο Οδυσσέας απ' τα μάγια
της Κίρκης . Ο Θεόφραστος λέει πως το μώλυ φύτρωνε στη Ζήρια αλλό κι αυτόο
όπως και οι με ταγενέστεροι συγγραφείς δεν το περιγρόφουν . Πρόκειται μόλλον

για καθαρά μυθολογικό φυτό που «φύτρωνε» στο βουνό του Πάνα και του Ερμή ,
γνωστό μόνο στους θεούς που του είχαν δώσει και το όνομα .

Hvλ~σσατωνεπox~ν
Όλοι αυτο ί οι

. Ανθρωποι

που έζησαν στις Παλιές Ημέρες , έσβησαν και χάθη

καν , όπως το κύμα στο γιαλό .

. Αφησαν

όμωο τα ίχνη του ιδρώτα τους πάνω και

γύρω στα βουνά και ο χρόνος στάθηκε πιο φιλικός μ ' αυτά απ ' ότι με τους
δ ημιουργούς τους. Στην παρακάτω αναφορά θα προσπαθήσουμε ν ' αγγίξουμε

μερικά απ' τα έργα που στήθηκαν πάνω στα βουνό και που δε γ ίνεται ποτέ λόγος
γι ' αυτά , σα να μην υπάρχουν ή να έχουν ξεχαστεί.
Πρώτα οι άνθρωποι έχτισαν σπ ίτια για να μένουν . Καθώτ; τα περ ισσότερα ορει
νά χωριά δεν έχουν ισωπεδ ωθε ί απ ' το τσιμέντο , σ ' αυτά συναντάμε όλη την

εξελικτική ακολουθία της σρεινής κατοικίας, από το απλό μονόχωρο ισόγειο σπίτι
(τώρα βοηθητικό π ια κτίσμα) μέχρι τα λίγα αλλά ονομαστά αρχοντικά του χωριού .
Στ ' ανατολικά του Πάρνωνα , εκεί που απλωνόταν η Τσακωνιά , οι παραδοσιακο ί

οικισμοί διαδέχσνται ο ένας τον άλλον , καλά φωλιασμένοι στις πτυχές του βουνού ,
αλλά ήδη περισφυγμένοι από την επερχόμενη άλωση . Το κεφαλοχώρι Λεωνίδι , ο

Κοσμάο, ο Πραστός, οικισμοί που υπήρχαν από την εποχή του Βυζάντιου κι η
Καστανιά ασπροντυμένη σα νησιώτισσα, χάρις στα πολλά ασβεστοκάμινα του Πάρ
νωνα. Πιο βόρεια ο

. Αγιος

Πέτροο, ολοζώντανο βουνίσιο χωριό , μετέωρο ανάμε

σα σε τρεις χώρες και τρεις επιρροές .
Στον ΤαΟγετο, ο πεζοπόρος θα εκπλαγεί απ' την άγνωστη μανιάτικη αρχιτε

κτονική με τα στιβαρά τόξα, τις καλοδουλεμένες γωνιές και τους επιμελημένους
παραστάδες και πρέκια , όλα καμωμένα από τη σκληρή γκρ ίζα πέτρα του Πενταδά
χτυλου . Τα ερειπωμένα Αλτομιρά , τα έρημα Πηγάδια , η τετραπλή Γαίτσά , η περ ίο
πτη Βέργα και τα Τσέρκι είνα ι τα π ιο όμορφα χωριά της ' Εξω Μάνης.
Γύρω απ ' τη Ζήρια , ιδ ια ίτε ρη μνε ία αξίζουν τα παλιά αρχοντικά των Νοταραίων

κα ι του Δάσιου στα Τρ ίκαλα , καθώς κι αυτό του Οικονόμου

- Γκούρα στη Γκούρα .

Στην Εβροστίνα συναντάμε επίσης στιβαρά διώροφα σπ ίτια με τη χαρακτηριστι 
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5.

Αυλόθυρες στα Αλ ;

κή προεξοχή της και
σπ ίτια .
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5.

Αυλόθυρες στα Aλroμιρά, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Εξω Μάνης

κή προεξοχή της καμινάδας του τζακιού που ήταν εμφανής στα παλιότερα ορεινά
σπίτια.

Γύρω στο Χελμό βρ ίσκουμε πολλά όμορφα σπίτια στα Κλουκινοχώρια (Αγ. Βαρ
βάρα , Ζαρούχλα , Αγρίδι, Σόλο , Περιστέρα , Μεσορούγι) , πατρίδα των Βαρβαριτών

μαστόρων που διέδωσαν στο Μωρηό μ ια απλή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιε ί

πολλά ξύλινα σενάζια για την αντισεισμική προστασία του σπιτιού . Στα Σουδενά
σώζονταιακόμη πολλά παλιά σπίτια με δεσπόζον κτίσμα τον Πύργο των Πετμε
ζαίων , των πρώτων αποίκων του χωριού . Πολύ ενδιαφέροντες παραδοσιακούς
οικισμούς βρίσκουμε στα νότια του Ερύμανθου , όπως το Σοποτό , το Σκούηι , το
Δεχούνι, το Βεσίνι, το Λεχούρι, το Βελημάχι και τη ζωντανή Δίβρη με τους πολ
λούς μαχαλάδες και τις ισάριθμες εκκλησίες της.
Γύρω απ' τον Ερύμανθο ζουν το Αλεποχώρι, το Καλέντζι και κυρίως η Βλασία ,
άψογα διατηρημένο χωριό , χτισμένο το

. Αγιο

1600

από νομάδες κτηνοτρόφους από τον

Βλάσιο Ευρυτανίας.

Στο Παναχαϊκό το πιο όμορφο χωριό είναι οι απομονωμένοι Λαπαναγοί , μόλις
μια ώρα με τα πόδια από τον κακόγουστο μαχαλά της Ρακίτας . Πολλά απ ' τα χωριά

του βουνού όπως η Μοίρα , το Σούλι , η Ζουμπόνα , η Βίδοβα χτίστηκαν στα

1400.

όταν με διαταγή του Βυζάντιου Αλβανοί κτηνοτρόφο ι ήρθαν να αποικήσουν τα
ορεινά της Πελοηοννήσου , που είχαν αδειάσει απ' τις θεομηνίες (σεισμοί , πανού
κλα , κλπ.) .
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6.

Στο εγκατελειμένο Δεχούνι, η καλοδουλεμένη πέτρα του Αφροδίσιου κρατάει ακόμα .

7.

Φλοκάτες και μάλλινες κου6έρτες στη νεροτρι6ή στο Πλανητέρο

Είναι ομως η Αρκαδ ία, ο τόπος όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική διατηρείται
πιο ζωντανή απ ' οπουδήποτε αλλού στο Μωρηό . Ολόκληρες κωμοπόλεις όπως η
Δημητσάνα , η Στεμνίτσα , η Καρύταινα κι η Ανδρίτσαινα ζουν σ' ένα αλλιώτικο
δομημένο περιβάλλον, γεμάτο απ ' όλα αυτά που λείπουν απ ' τα τυποποιημένα
κλουβιά της σύγχρονης τσιμεντοαρχιτεκτονικής . Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην

Αρκαδία μοιάζουν σα μικροί θάνατοι του χρόνου, καθώς διατηρούν ένα απόλυτα
δεμένο σύνολο παλιών σπιτιών με μικρές όμορφετ; διακυμάνσεις στον τρόπο κατα
σκευής και τη μορφή . Επειδή η Αρκαδία ήταν ανοιχτή στην επίδραση των Ηπειρω

τών μαστόρων και οι δικοί της μάστοροι πάλι, ταξίδεψαν σ' όλο το Μωρηά, είναι
υπό συζήτηση αν υπάρχει μια ιδιαίτερη αρκαδική αρχιτεκτονική . Αυτό όμως πσυ
υπάρχει σίγουρα ε ίναι μια γενικότερη αρκαδική αισθητική . Ο περιηγητής των βου
νών ανακαλύmει έκπληκτος τα καλντερίμια, τα πέτρινα γεφύρια, τους νερόμυ
λους

-

για γεwήματα ή μπαρούτη

-

τα πολλά αλώνια και τα μοναστήρια που

διατηρούνται άθικτα απ ' το χρόνο , πολλές φορέτ; δίπλα σενα απαίσιο δημΟΟιο
κτ ίριο ή έναν αυτοκινητόδρομο .
Η ιδανική περιοχή για να συναντήσει κανείς την αίοθηση που ενέπνευσε τον

κλασσικό πίνακα του

Poussin

είναι η Δημητσάνα και η κοιλάδα του Λούσιοu. Η ίδια

η πόλη και η βιβλιοθήκη της είναι το κλειδί της κοιλάδας. Μια παραμονή στη Μονή
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6.

Στο εγκατελειμένο Δεχούνι, η καλοδουλεμένη πέτρα το υ Αφροδίσιου κρατάει ακόμα .

7.

Φλοκάτες και μάλλινες κου6έρτες στη νεροτρι6ή σro Πλανητέρο

Ε ίναι ομως η Αρκαδ ία , ο τόπος όπου η παραδοοιακή αρχιτεκτονική διατηρείται
πιο ζωντανή απ ' οπουδήποτε αλλού στο Μωρηά. Ολόκληρες κωμοπόλεις όπως η
Δημητοάνα , η Στεμνίτοα , η Καρύταινα κι η Ανδρίτσαινα ζουν σ ' ένα αλλιώτικο

δομημένο περιβάλλον , γεμάτο απ ' όλα αυτά που λείπουν απ ' τα τυποποιημένα
κλουβιά της σύγχρονης τσιμεντοαρχιτεκτονικής . ΟΙ παραδοσιακοί οικισμοί στην

Αρκαδία μοιάζουν σα μικροί θάνατοι του χρόνου , καθώς διατηρούν ένα απόλυτα
δεμένο σύνολο παλιών σπιτιών με μικρές όμορφετ; διακυμάνσεις στον τρόπο κατα
σκευής και τη μορφή . Επειδή η Αρκαδία ήταν ανοιχτή στην επίδραση των Ηπειρω
τών μαστόρων και οι δικοί της μάστοροι πάλι , ταξίδεψαν σ ' όλο το Μωρηά, είναι
υπό συζήτηση αν υπάρχει μια ιδιαίτερη αρκαδική αρχιτεκτονική . Αυτό όμως που

υπάρχει σίγουρα είναι μια γενικότερη αρκαδική αισθητική. Ο περιηγητής των βου
νών ανακαλύmει έκπληκτος τα καλντερίμια, τα πέτρινα γεφύρια, τους νερόμυ
λους

-

για γεννήματα ή μπαρούτη

-

τα πολλά αλώνια και τα μοναστήρια που

δ ιατηρούνται άθικτα απ ' το χρόνο , πολλές φορέτ; δίπλα σένα απαίσιο δημΟΟιο
κτ ίριο ή έναν αυτοκινητόδρομο .

Η ιδανική περιοχή για να συναντήσει κανείς την αίσθηση που ενέπνευσε τον

κλασσικό πίνακα του Ρουεε ίιι είναι η Δημητσάνα και η κοιλάδα του Λούσιου . Η ίδια
η πόλη και η β ιβλιοθήκη της ε ίναι το κλειδί της κοιλάδας . Μια παραμονή στη Μονή
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Προδρόμου με την πλούσια βιβλιοθήκη ανοίγει μια άλλη διάσταση στην κατανόηση
των πεπραγμένων της περιοχής . Το Κρυφό Σχολειό (Παλιά Μονή Φιλοσάφου) ,
απέναντι, αποτελεί ένα τέλειο φυσικό οχυρό.
Ενδιαφέρουσα επίσης η γέφυρα του Κόκκορη, λίγο πιο κάτω , κοντά στα ερείπια

. της αρχαίας Γόρτυνας . Από το σημείο αυτό του ποταμού περνούσαν κάποτε οι
Σπαρτιάτες για να πάνε στo~OλυμπιαKoύς αγώνες και αργότερα στην ίδια διαδρο 
μή στήθηκε το γεφύρι για να οδηγεί τους φτωχούς ορεινούς να ξενοδουλέψουν
στα αμπέλια του κάμπου .

. Οσο για τους μαστόρους, η παλιότερη αναφορά που έχουμε χρονολονει απ 'το
1683 σε ένα μοναστήρι στα Χαλκάνικα και αναφέρεται στους Βαρβαρίτες μαστό
ρους . Καθώς οι Βαρβαρ ίτες έκαναν φτηνή, απέριπη και γερή δουλειά ήσαν περι

ζήτητοι ο ' όλο το Μωρηά . Αργότερα κατεβαίνουν οι πρώτοι Ηπειρώτες που δ ου

λεύουν σ ' όλη την περιοχή μέχρι τις αρχές του αιώνα μας. Τέλος ο' όλη την
Αρκαδία έδρασαν οι γνωστοί Λαγκαδινο ί μαστόροι στους οποίους οφείλονται και

τα περισσότερα αρχοντικά.
Στις τριγύρω πλαγιές σκαρφαλωμένα στα πιο απ ίθανα σημεία τρεμίζουν μέσ '

τον καυτό ήλιο τα χωράφια του ορεινού χωριού (Λαχίδες στη Μάνη ). Αν το χωράφι

ήταν μεγαλούτσικο , ο δουλευτής έχτιζε ένα μονόχωρο πέτρινο καλύβι (<<ξεμόνι »
στον ΤαΟγετο) για να ξαποσταίνει και ν ' ακουμπάει τα χρειαζούμενα , ΤΟ πιο
συνηθισμένο γέwημα των ορεινών χωραφιών ήταν το στάρι και μετά το καλαμπόκι,
το τριφύλλι, η πατάτα. Σε κάθε δεσμίδα χωραφιών , ανάμεσα στις μακρόστενες
σειρές των πράσινων λουρίδων και τις οκιαομένεο ξερολιθιές, ασπρ ίζει ο οφιχτο
δεμένος όγκος του αλωνιού . Το γέννημα ύστερα απ ' το αλώνισμα το φόρτωναν
στα ζώα και το κατέβαζαν στο μύλο,
Οι μύλοι, νερόμυλοι πάντα, ήταν ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία της κλει
στής ορεινής οικονομίας. Συχνά το νερό ήταν δυσεύρετο στα γύρω μέρη κι η
κατάλληλη θέση ήταν στρατηγικό σημείο, πολύτιμο γι ' αυτόν που το έλεγχε , Το

νερό του ρυακιού ή του ποταμού το μέτραγαν σε μυλαύλακα

-

τρία μυλαύλακα

νερό ήταν ένα σπου δαίο ρυάκι για ένα χωριό. Λίγοι τόποι είχαν την τύχη να
νεμονταιοηρανηκέι; παροχές όπως αυτή στο Πλανιτέρο, όπου το κεφαλάρι κινεί

ένα μεγάλο μύλο και δύο

- τρεις

γερές νεροτριβές . Συνήθως το νερό ερχόταν με

το μυλαύλακο από μακριά και υπάρχουν περιπτώσεις όπως στις Γαϊτσές , στον

άνυδρο ΤαΟγετο, που έχει στηθεί μια ολόκληρη πολιτεία από νερόμυλους , ο ένας
κάτω απ '

τον άλλον, και το νερό του μοναδικού ρυακιού, μόλις κινήσει τη μια

φτερωτή, μπαίνει σε μια νέα κρέμαση για να δουλέψει στην παρακάτω. Αυτός ο
σηουόαίο; μυλο-μαχαλάς έχει ενκαταλειφτεί-τώρο κοντεύει να διαλυθεί απ' τις

εκχωματώοεκ; ενός ανόητου δρόμου, ψηλότερα,
Παρ ' όλη όμως τη δουλειά που έβαζε ο βουνίσιος στο χωράφι και το κοπάδι
του, δύσκολα τάβγαζε πέρα . Υπήρξαν εποχές, σχετικά πρόσφατες όπως η Τουρ
κοκρατία , που ήταν αναγκασμένος κάθε χρόνο να ανοίγει νέα χωράφια, σ ' όλο και
πιο δύσβατα μέρη, για να διατηρεί την έκτασή του , μια και τα καλά χωράφια τα
υποθήκευε στο φορατζή ή το γειτονικό μοναστήρι για να πληρώσει τους φόρουο.
' Ετ σ , τα ρόγγια (τα κλιμακωτά χωράφια) σφηνώθηκαν βαθιά μέσ' τα βουνά , εκτοπί

ζοντας το δόσος και τα ζώα του . Και η περιουσία των μοναστηριών αύξανε
ανάλογα .

Για τον ελληνισμό ήταν διπλός ο ρόλος των μοναστηριών. Απ' τη μια μεριά
λειτούργησαν σαν εθνικά και πνευματικά καταφύγια. Απ ' την άλλη όμως, σαν
άντρα της πιο συντηρητικής αντίληψης για την ιεράρχηση της κοινωνίας, δε δίστα
σαν να βγουν ωφελημένα στις δυσκολότερες στιγμές του Μωρηά . Σήμερα, ο
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8. Το Πηγαδιώτικο γεφύρι στην Κοσκάρακα δρασκελίζει το μοναδικό στένεμα του
φαραγγιού.
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9.

Οργώνοντας τις στενές λαχίδες, χαμένες ανάμεσα στα Βραχοτόπια του Ταϋγετου
(πάνω)

10.

Παστομυτζήθρες σΠ)ν Εξω Μάνη (δε ξιά, πάνω)

11. Το πέρασμα Π)ς Κακιάς Σκάλας. ανάμεσα στη Μεσσηνία και Π) Λακωνία

περιηγητής βλέπει την κατατρυπημένη πόρτα της Μονής Προδρόμου από τ ο υ ς

αρβανίτες στα Ορλωφικά, να στέκει λίγο παραπέρα απ '

τον ληνό της Μονής

Αιμυαλών όπου ο καλόγερος πρόδωσε και οδηγησε στο χαμό

. Ομως

6 Κολοκοτρωναίους .

αυτό; που μιλάει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τη φύση, γρήγορα

θα καταλάβει ότι πράγματι στα μέρη των μοναστηριών κατοικεί το άναρχο και

παντοτινό θείο. Χωμένα στις σπηλιές τουο, εκεί όπου ξεπηδάει το νερό και στήνο
νται αχειροποίητα αγάλματα χθόνιων θεών, τα μοναστήρια διαιωνίζουν την αρχαία

πεποίθηση για την παρουσία του θεού .

. Ομως

η μισή ζωήτουορεινού χωριού ε ίναι το βοσκοτόπι' Ο τσομπάνης και το

κοπάδι είναι ένας πλατύς και γοητευτικός πόλος ζωής και πολιτισμού . Το κοπάδι ,
κινούμενο από το χε ιμαδ ιό μέχρι το αλπικό λιβάδι, έζησε αιώνες παρέα με το
φυσικό τοπίο , το διαμόρφωσε και προσαρμόστηκε σ ' αυτό. Το κοπάδι ανεβαίνει
στο βουνό αργά την άνοιξη κι ο τσομπάνης διορθώνει την παλιά καλύβα για την
καινούργια χρον ιά. Εξασφαλίζει νερό για τα ζώα και τον εαυτό του φέρνοντάς το

συχνά από μακρυά ή καταφεύγοντας σε λύσεις της ανάγκης, όπως το πηγάδ ι στη

26

10
ΤaϋΥετου

, υ από τους
;τ η ς Μονής

πρωναίους .

m, γρήγορα
άναρχο και

ό και στήνο
ι την αρχαία

άνης και το

. Το

κοπάδι,

αρέα με το

5ι ανεβαίνει
.ύ βα για την

:ρνovτάς το
ι πηγάδι στη

9

9.

Οργώνοντας τις στενές λαχίδες , χαμ ένες α νάμεσα στα 8ραχο τόπια του Ταϋγε του
(πάνω)

10. Παστομυ τζήθρες στη ν Εξω Μάνη (δε ξιά , πά νω)
11. Το πέρασμα της Κακιάς Σκάλi:Iς , α νάμεσα στη Μεσση νία και τη Λακω νία

περιηγητής βλέπει την κατατρυπημένη πόρτα τηο Μονής Προδρόμου από τους

αρβανίτες στα Ορλωφικά , να στέκει λ ίγο παραπέρα απ '

τον ληνό τηι; Μονής

Αιμυαλών όπου ο καλόγερος πρόδωσε και οδηγησε στο χαμό

. Ομως

6 Κολοκοτρωνα ίους .

αυτός που μιλάει τόσο με του ς ανθρώπους όσο και με τη φύση, γρήγορα

θα καταλάβει ότι πράγματι στα μέρη των μοναστηριών κατοικεί το άναρχο και

παντοτινό θείο . Χωμένα στις σπηλιές τους , εκεί όπου ξεπηδάει το νερό και στήνο
νται αχειροποίητα αγάλματα χθόνιων θεών , τα μοναστήρια διαιωνίζουν την αρχαία
πεπο ίθηση για την παρο υσία του θεού .

. Ομως

η μισή ζωήτουορεινού χωριού είναι το βοσκοτόπι Ο τσομπάνης και το

κοπάδι ε ίναι ένας πλατύς και γοητευτικός πόλος ζωής και πολιτισμού. Το κοπάδι ,
κινο ύμενο από το χε ιμαδιό μέχρι το αλπ ικό λ ιβάδι , έζησε αιώνες παρέα με τ ο
φυσικό τ οπίο , το δ ιαμόρφωοε και προσαρμόστη κε σ ' αυτό . ΤΟ κοπάδι ανεβα ίνει
στο βο υνό αργά την άνο ιξη κι ο τσομπάνης δ ιορθώνει την πα λ ιά καλ ύβα για την
καινο ύργια χρον ιά . Εξασφαλ ίζε ι νερό γ ια τα ζώα και τον εαυτό του φέρνοντάς τ ο
συχνά από μα κρυ ά ή καταφε ύγοντας σε λ ύσε ις τητ; ανάγκης , όπως τ ο πηγ άδ ι στη
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μικρή καταβόθρα της Σκίπιζας . Στο Μωρηά πήζουν συχνά σκληρή φέτα που είναι
πιο ανθεκτική στο ζεστό κλίμα. Χαρακτηριστικά στη Μάνη φτιάχνουν στεγνό, ημί
παχο τυρί και παχιές μυτζήθρες (παστομυτζήθρες )' ακόμα, φτιάχνουν και λίγη
μαλακή φέτα για το σπίτι που το λένε χόχλιζα . Οπωσδήποτε , η ορεινή κτηνοτροφία
στο Μωρηά δεν έφτασε ποτέ το βαθμό οργάνωσης που συναντάμε στη Ρούμελη ή

την . Ηπειρο. ΟΙ ίδιοι οι τσομπαναραίοι θεωρούν τους συναδέλφους τους της
Ρούμελης «Τοελιγκόόετ;».

Στο Μωρηά η παραδοσιακή κτηνοτροφία έφτασε στο

ζενίθ της στο μεσοπόλεμο, εποχή ακμής της ορε ινής οικονομίας και συντρίφτηκε
στον εμφύλιο μαζί με ολόκληρο τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό του ορεινού
χωριού. Σήμερα η ποιμενική ζωή στα βουνά του Μωρηά είναι λείψανο εκείνης του

μεσοπολέμου και το χειρότερο είναι πως η πρόσφατα εμφανισθείσα ανάκαμψη την
οδηγεί σ ' έναν ξένο γ ια τα ελληνικά δεδομένα δρόμο που εξαντλεί τα βουνά και
δημιουργεί μια νέα γενιά κτηνοτρόφων, αδιάφορων εκμεταλλευτών της γης τους .
Αναφέρονται τρεις χαρακτηριστικές περιοχές δειγματοληmικά . Περιοχή σταθε
ρού αριθμού ζώων : Ζήρια , οροπέδιο Δάσιου (πολλές διευκολύνσεις) . Περιοχή
μεσαίας μείωοηο : Νεστάνη , ημιορεινή ζώνη από

28.000

κεφάλια το

1946

σε

8.000

σήμερα αρκετές ευκολίες). Περιοχή μεγάλης μείωσης. Πηγάδια ΤαΟγετου, ημιο
ρεινή ζώνη (από

. Ολα

τα πήγαινε

πι γινόντουσαν

36.000 οε 2.000 ζώα) .
- έλα ανάμεσα στα χωριά

και ανάμεσα στο χωριό και το βοσκοτό

πάνω στα κάποτε καλογραμμένα μονοπάτια τους .

Λιγοστά μονοπάτια στο Μωρηά έχουν την τέχνη και τη φήμη των Πηλιορείτικων
και Ζαγορίσιων λιθόστρωτων μουλαρόδρομων , όμως σώζονται ακόμα πολλά παλιά
μονοπάτια που αποτελούσαν κύριες αρτηρίες επικοινων ίας ανάμεσα σε δυο επαρ

χ ίες ή ανάμεσα σε δυο χωριά . Μερικά κρατάνε από την αρχαία εποχή και δεν
έπαψαν να χρησιμοποιούνται μέχρι που το αυτοκίνητο τα έβγαλε από τη χρήση και

12.

Ο τάφος οτα Πrιy'

συχνά κι από τη μνήμη των ανθρώπων . Λίγοι μόνο απ ' αυτούς τους δρόμους

πέρναγαν ψηλά πάνω στα βουνά. Συχνότερα ο δρόμος εκμεταλλευόταν κάποιο
χαμηλό διάσελο όπως οι δρόμοι που ένωναν την αρχαία Αρκαδία με την Αργολίδα :
πέρασμα της Κλίμακος (Σάγγας

-

Νεοχώρι), το πέρασμα του Πρίνου (Νεστάνη



Καρυά) , ο δρόμος των Υοιών (Αχλαδόκαμπος) και η οδός από Μαντίνεια προς

νους των αρχαίων.
θαύματα , ακούγεται

αυτή για την Παναγί,
Λένε πώς στο μέρc

Στυμφαλία από το διάσελο του Προφήτη Ηλία ανάμεσα Ολίγυρτο και Τραχύ. Μια
από τις πιο φημισμένες φυσικές οδούς ήταν κι η χαράδρα του Βυρού με την Κακή

ντόπιοι αλώνιζαν το

Σκάλα . Η παράδοση για προσεκτική δουλειά , που διατηρήθηκε στη Μάνη , έδωσε

ζει μια δικιά τους Π

πολύ καλά λιθόστρωτα μονοπάτια ανάμεσα στα χωριά και ένα εντυπωσιακό έργο,

το Πηγαδιώτικο γεφύρι στην Κοσκάρακα , που το βραχύ αμφίβολο τόξο του πατάε ι
σ ' ένα άλλο τόξο χαμηλότερα.

είπαν πως δεν ήταν

σπίθα απ' τα πέταλ'
ανάμνηση του γεγα

Καψοδεματούσα πc

Και κάποτε οι άνθρωποι λύγιζαν . Αν ήταν για λίγο, έμπαιναν στην εκκλησιά , αν

Λίγο πιο πέρα ,

c

ήταν για πάντα , στον τάφο. Ο Μωρηάς είναι γεμάτος εκκλησίες και τα βουνά του

έχει να μας δείξει μ

δεν πάνε πίσω . Ας παραβλέψουμε τη νεώτερη σοδειά

όλα αυτά τα τσιμεντένια

μνημονεύει τον τεί

κι ας αναφερθούμε στους πολλούς μικρούς

κτίσμα , μοναδικό ίσ
μικρό νεκροταφείο

εκκλησάκια δίπλα στους δρόμους

-

-

ναούς , σκορπισμένους σε κορφές και ράχες που οι περισσότεροι τιμούν τον

Προφήτη Ηλία και μερικοί την Ανάληψη του Σωτήρα . Τα εκκλησάκια αυτά, σημε ία

αναφοράς σε κάθε πορεία, είναι συχνά ερειπωμένα μια και σπάνια ανεβαίνουν πια
οι ντόπιοι τις κορφέο, Μια απ' τις λίγες τέτοιετ; παραδόσεις που διασώθηκαν είναι
αυτή της γιορτής του Προφήτη Ηλία στην ψηλότερη κορφή του ΤαΟγετου, όπου
στις

20

του lούλη μαζεύεται κόομοτ; από τα γύρω χωριά και ο παπάς λειτουργεί για

μοναδική φορά το χρόνο στην ανεμόδαρτη κορφή.

Χαμηλότερα συναντάμε πολλές Παναγίες και άλλους αγίους , ουνήθως μ ' ένα
μεγάλο πουρνάρι δέντρο κοντά στο άσπρο κτίσμα που θυμ ίζει τους ιερούς πρί

28
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Ο τάφος στα Πηγάδια του Κεντρικού Ταϋγετου.
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υνά του
εντένια
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νους των αρχαίων. Συχνά κι επειδή ο ορεινό; χώρος είναι γεμάτος μάγια και
θαύματα , ακούγεται μια όμορφη ή παράξενηιστορ ίασ χετικά με το εκκλησάκι , όπως
αυτή για την Παναγία την Καψοδεματούσα (στο δρόμο για το Ρίντομο , ΤαΟγετος).
Λένε πώς στο μέροο εκείνο ήταν αλώνι και μια ζεστή μέρα στις

2

του lούλη οι

ντόπιοι αλώνιζαν το γέννημα . Κάποιοι ξενομερίτες που δούλευαν στα μέρη τους
ε ίπαν πως δεν ήταν σωστό να δουλεύουν αυτή τη μέρα γιατί αυτή τη μέρα νιορτό
ζει μια δικιά τους Παναγιά. Οι ντόπιοι συνέχισαν τη δουλειά οπότε πετάχτηκε μια
σπίθα απ ' τα πέταλα του αλόγου και έβαλε φωτιά στα δεμάτια που κάηκαν όλα . Σ'

ανάμνηση του γεγονότος έχτισαν οι Πηγαδιώτες στα Διλάγκαδα την Παναγιά την
Καψοδεματούσα που γιορτάζει στις

2

του lούλη.

Λίγο πιο πέρα, στα Πηγάδια, ο τόοο πλούσιος σε λαογραφικό υλικό ΤαΟγετος
έχει να μας δείξει μια ιδιόμορφη ταφική κατασκευή, που μοιάζει με κρήνη και που
μνημονεύει τον τελευταίο γέροντα που θάφτηκε στο χωριό . Το εηιτάφιο αυτό

κτίσμα, μοναδικό ίσως στον ελληνικό χώρο, στήνει τη μοναχική καμάρα του στο
μικρό νεκροταφείο.

ωυν πια

αν είναι
υ, όπου

ργεί για
μ ' ένα
ύς ηρί
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Καμενιάνους και ση

Η ιστορία των βουνών

Φίλια όnου nέφτουν

Γρήγορα νάρθεις άνοιξη , γρήγορα καλοκαίρι, να 8γούμε αντάρτες 8ρε παιδιά ,

νται , διασχίζουν τον

ψηλά στα κορφ080ύνια, στη Τζήρια και τον Μαλε8ό και την Απάνou Χρέπα .
(Τραγουδιότανε στο Μωρηά)
Αν υπάρχει μια ιστορ ία που γράφτηκε αληθινά πάνω στα βουνά, αυτή είναι η
ιστορία των αντάρτικων κινημάτων . Σ ' όλη τη ροή των αιώνων , στην αναπόφευκτη
αυτή διαδοχή των κοινωνικών ληθάργων και αναταραχών , στα βουνά αναδιπλωνό
ταν η δύναμη της ελευθερίας και το ανεξάρτητο πνεύμα της εξέλιξης .

Τα πιο πρόσφατα nολυσυ ζητημένα και καθοριστικά γεγονότα ε ίναι αυτά του
ανταρτοπόλεμου στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφύλιου που
ακολούθησε . Ο Μωρηάς έδωσε πλούσιο το μερτικό του στο βωμό αυτό της
νομοτέλειας νεκροί πολλοί. δολοφονημένοι πιότεροι. ξεσπιτωμένοι αμέτρητοι.
χωριά ρημαγμένα. Πιο έντονα από οπουδήποτε αλλού , στο Μωρηά , το ξεσήκωμα
τω Ελασιτών έφερε μια ανισορροπία στη ρύθμιση ηου συντηρεί την υπνηλία της
«αοφαλούο», κοινωνίας . ΤΟ βάρος που σήκωσαν τα βουνά ήταν μια δικιά τους
υπόθεση , γέwημα της προσωπικής τους αντίληψης για την τιμή , τη λευτεριά, τη

ζωή .

.

.

.

.

.

.

θάταν μάταιο να προοπαθησει να κρυψει κανεις την προσφατη αυτη ιστορια

των βουνών τη στιγμή που τα ίδια τα βουνά την αντιλαλούν ακόμα : Το συμμαχικό
αεροπλάνο που έπεσε στην Ψηλή Κορφή του Χελμού, οι σκόρπιοι κάλυκες και τα

ταμπούρια , οι αναμνήσεις κι οι κουβέντες στις στάνες , οι σπηλιές της Κοσκάρα
κας που μυρίζουν θάνατο και προδοσία .

.

Αυτός που περπατάει στα βουνά του Μωρηά θα συναντήσει συχνά τους ανταρ
τες μπροστά του κι ακόμα συχνότερα αν μπορέσει να ερμηνεύσε ι το σκηνικό της
ιστορίας του , το ορεινό τοπίο . Για να εντάξει όμως καλύτερα την ιστορία αυτή στο

χώρο της , του δ ίνουμε την παρακάτω ακροθιγή αναφορά των σπουδαιότερων
γεγονότων , λιγότερο για να (αντι -) γράψουμε την ιστορία κα ι περισσότερο για να
τον βοηθήσουμε να σκηνοθετήσει μια άλλη εικόνα των διάσελων, των μονοπατιών
και των ερειπωμένων ορεινών χωριών .
Οι πρώτοι άνθρωποι που τόλμησαν να σηκώσουν το ντουφέκι στον κατακτητή ,
όπως οι Χανιάδες στον Ολίγυρτο , ο Σαραντάκης στο βόρειο ΤαΟγετο και οι Νοέας
και Ξυδέας στη Μάνη . σχημάτισαν τις πρώτες μικροομάδες που λίγο ενόχλησαν
τους Γερμανοίταλούς, δοκίμασαν όμως και απόδειξαν την αξία του βουνού και του
ορεινού χωριού σαν χώρο κάλυψης και επισιτισμού. Από το καλοκαίρι του

42,

όλο

και περισσότερες ομάδες βγαίνουν στο κοντινό τους βουνό , παρενοχλούν τους
Ιταλούς και σιγά

- σιγά

συγκροτούνται οι καλά οργανωμένες ομάόεο του ΕΛΑΣ που

αρχίζουν συντονισμένη δράση σ' όλο το Μωρηά.

. Ετυχε

νάνοι ο Κλωκός , αυτό το μικρό . ασήμαντο βουνό που είδε την πρώτη

αντάρτικη μάχη του Μωρηά , όταν τον Απρίλη του

43 η Ελασίτικη ομαόούλα του

Γερο -Μίχου (Σμήναρχος Δ. Μίχος από τους Λαπαναγούς) χτύπησε στη βάση του

βουνού, κοντά στο μικρό αεροδρόμιο, ένα τμήμα Ιταλών . Ακολουθεί μια σύγκρου 
ση στο Κακό Χωριό (χωριό Δάφνες . στο Παναχαίκό) και η ενισχυμένη ομάδα του
Γερο

-

Μίχου τραβάει για την Αγία Λαύρα . Η πορεία τους όμως είναι προδομένη

στους lταλούς και με συνεχείς συγκρούσεις . η ομάδα πέφτει στο Μάζι κι από κει
περνάει στην Κέρτεζη και λημεριάζει στου Καρά-Βράχα. Εκεί δέχονται νέα επίθε 
ση κα ι ανηφορίζουν τον κακοτράχαλο Ερύμανθο (Βράχος της Φροξυλιάς) για να
φτάσουν το διάσελο και να πέσουν πίσω για το Δροβολοβό . Από κει περνάνε στους
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Ιταλών

anb τα Μαζέ

στη Στρέζοβα και πι

κάμιιο (τα λιβάδια γί
ζουν στους πρόnοδ
ιταλοικ ; η μάχη α ...
Κλουκινοχώρια.
Αμέσως μετά η

(

φεύγε ι για τη Ρακίτα
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Στην ιστορική

Pc

των ανταρτών και τ

αεροπλάνα .

-

Ανδρί,

Ερύμανθο με

Ο Γέρο

7 όντρ

πάνω απ ' το Καλέντ
να και Λακκώματα ,

. Ανω

.

Βλαοία όπου

Από κει μαθαίνει ότι
Τον lούλη του 4~
μεταγωγικά) μ ' εηι

Χωριό, το καίνε , καί
τούν τα Γκρέκα και ι
κατεβα ίνουν προς


. Ομως , ύστερα αι
το 120 και 60 oύντc
Ανδρέα , ΝΔ του χω

μουλαρόδρομους Χ
παίρνουν επαφή με
οπλισμένοι Ρουμελι
και με το ξημέρω μ

τμημάτων. Το lταλι
ομάδα που ξέφυγε '
τών . Και αυτή ήταν

δόθηκαν στα βόρει ι

(15-16/10/43) .
Μια ισχυρή δύν(
βει τα Καλάβρυτα .

αντάρτες που κινήΕ
κάτω απ ' την Κερr

που είχε το λημέρ
πιάνει θέσεκ; τα μι

νύχτα αλλά τα ξη~
Καλάβρυτα . Μόλις
διμοιρία τρέχει ηρ

Καμενιάνους και από Αγρίδι , Σοποτό φτάνουν μετά από ολονύχτια πορεία στα

Φίλια όπου πέφτουν ψόφιοι απ ' τ/ν κούραση . Αλλά σε λίγη ώρα φτάνει ένα τμήμα
ί,
ι)

Q
~

Ιταλών από τα Μαζέϊκα και αναγκάζ ονται να δώσουν μάχη. Τη νύχτα συμmύσσο

νται, διασχίζουν τον Αροάνιο και περνάνε στο Χελμό. Σε λίγες μέρες κατεβαίνουν

στη Στρέζοβα και παίρνουν τ/ν πρώτη ρίψη από τουο : Αγγλους : στο Σκουηέ ϊκο
κάμπο (τα λιβάδια γύρω απ' το Νέο Πάοο), Ξαναγυρνάνε στο Χελμό και λημεριά
ζουν στους πρόποδες του Αυγού . ' Εν ο τ; Καλαβρυτινός ηροόόιηο φέρνει τους

lταλούς, η μάχη ανάβει στον Ξερόκαμπο και οι Ελασίτες υποχωρούν προς τα
Κλουκινοχώρια.

Αμέσως μετά η ομάδα του Γερο-Μίχου

(62 άντρες πια) διασχίζει το Χελμό και

φεύγει για τ/ Ρακίτα , το όμορφο αυτό λεκανοπέδιο του Παναχαϊκού όπου θα γίνει
η περίφημη ουνάντηοη των τριών ομάδων : η ομάδα του Γερο-Μίχου (τα παληκάρια
του Χελμού), η ομάδα του Γερο-Ανδρίτση (οι λεβέντες του Ερύμανθου) και οι

80

εμπειροπόλεμοι αντάρτες της Ρούμελης που μόλις έφτασαν στο Μωρηά .
Στ/ν ιστορική Ρακ ίτα έγ ινε αυτή η πρώτη αλλά και πολλές άλλες συναντήσεις
των ανταρτών και των ' Αγγλων καθώτ; και οι πρώτες ρίψεις από τα συμμαχικά
αεροπλάνα.

Ο Γέρο

-

Ερύμανθο με

Ανδρίτσης (συνταγματάρχης Βλάσης Ανδρικόπουλος) βγήκε στον

7

άντρες όλους κι όλους και λημέριασε στην Ανάληψη , το εκκλησάκι

πάνω απ' το Καλέντζι. Από κει τράβηξε για Γ ρεβενό

- Καλούσι - Κούμανι - Σποδιά

να και Λακκώματα , τ/ν πατρ ίδα του Γέρου και μετά Κομπηγάδι, Τσαπουρνιά και
' Αν ω Βλασία όπου η ομάδα διανυχτερεύει στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.
Από κει μαθαίνει ότι οι Ρουμελιώτες είναι στ/ Ρακίτα και τραβάει κι αυτόο για κει.

Τον lούλη του
μεταγωγικά) μ '

43

ξεκινά από το Αίγιο ένα ισχυρό τμήμα Ιταλών

(300 άντρες, 70

επικεφαλής τον «ανταρτοφάνο» Γκασπάρο . Περνάνε το Κακό

Χωριό, το κα ίνε , καίνε το δάσος τ/ς Παρασκευής, μπαίνουν στο Μικρ όνι, λεηλα
τούν τα Γκρέκα και Αράχοβα και στις

14 lούλη

φτάνουν στη Ρακίτα και αρχίζουν να

κατεβαίνουν προς το Λεόντιο.

'Ομω ς , ύστερα απ ' τ/ συγκρότηση των πρώτων μονάδων του ΕΜΣ , στη Ρακίτα ,
το

120 και 60 σύνταγμα βρίσκονται στο Λεόντιο και κρατάνε τα υψώματα του Αγ .

Ανδρέα , ΝΔ του χωριού , με μια προφυλακή στα Κατσαϊταίϊκα για να εηιτηρεί τους
μουλαρόδρομους Χαλανδρίτσας

-

Λεόντιου και Πάτρα ς

-

Δεμέστιχαο . Οι Ιταλοί

παίρνουν επαφή με τα φυλάκια και στη μάχη που αρχίζει μπαίνουν κι οι καλά

οπλισμένοι Ρουμελιώτες . Οι Ιταλοί χτυπιούνται σκληρά όλη τ/ μέρα τ/ς 16 lούλη
και με το ξημέρωμα τ/ς

17

διατάσσεται γενική επίθεση όλων των Ελασίτικων

τμημάτων . Το Ιταλικό τμήμα εξουδετερώνεται επί τόπου εκτός από μια μικρή
ομάδα που ξέφυγε προς Ρακίτα και που χτυπήθηκε από τ/ μαχητική των Λαπαναϊ

τών. Και αυτή ήταν η μάχη του Λεόντιου . Μια από τις πιο σημαντικές μάχες π ου
δόθηκαν στα βόρεια β ουνά είναι η μάχη τητ; Κερπινής , που κράτησε δυο μέρες

(15-16 /10143) .
Μια ισχυρή δύναμη Γερμανών ξεκίνησε απ' το Αίγιο με προορισμό να καταλά
βει τα Καλάβρυτα , βασικό κέντρο για τ/ν κίνηση του αντάρτικου στρατού. Οι

αντάρτες που κινήθηκαν πρώτοι, η διμοιρία του Νικήτα, συγκρούστηκε μαζί τους
κάτω απ' τ/ν Κερπινή , στου Γουλά το μύλο. Το ονεξάριητο τάγμα Καλαβρύτων
που είχε το λημέρι του στη Φτέρη του Κλωκού έτρεξε από Πλατανιώτισσα και

πιάνει θέσεις τα μεσάνυχτα γύρω απ ' τ/ν Κερπινή. Η μάχη εξακολουθεί όλη τη
νύχτα αλλά τα ξημερώματα, μέσ ' τ/ν ομ ίχλη , οι Γερμανοί γλυστράνε προς τα
Καλάβρυτα . Μόλις έφεξε οι αντάρτες τους διακρ ίνουν στα Τρία Δέντρα . Μια

διμοιρία τρέχει προς τ/ Βυσωκά, μια άλλη προς τα Καλάβρυτα ενώ το τάγμα

31

καταδιώκει τους Γερμανούς που αναποφάσιστοι , στρίβουν πίσω προς Κερπινή .
Εκεί στήνεται η κανονική μάχη που λήγει με μεγάλες απώλειες του εχθρού. Οι
εφεδρικές Καλαβρύτων, Βυσωκάς και Βάλτσας βαράγανε κι αυτές από τους γύ
ρω λόφους με τους γκράδες .

Το Δεκέμβρη του 43 οι Γερμανοί ξεκινάνε μια σειρά εκκαθαριστικές επιχειρή
σεις που αρχίζουν με την προσπάθεια κύκλωσης του 120υ συντάγματος του ΕΛΑΣ
που βρισκόταν στην Τοπόλοβα. Η εμπροσθοφυλακή του συντάγματος που κατείχε
τα υψώματα πάνω απ' το μοναστήρι του Ομπλού ενεπλάκη με τους Γερμανούς κι
έδωσε το χρόνο στα τμήματα να αναπτυχθούν. Ο εχθρός έμπαινε απ' όλες τις

οδεύοεις του Παναχαϊκού, δηλαδή από τον Γλαύκο ποταμό προς το Σούλι , από
Χάνι Κουρλαμπά - Μέτζαινα - Χαλανδρίτσα και από το δρόμο Πατρών - Χαλανδρί
τσας. Ο ΕΛΑΣ συμmυσσόταν συνεχώς μετά από μικρέτ; μάχες , μια και δεν μπο·
ρούσε να αντιμετωπίσει τέτοιο όγκο δυνάμεων και μετά τη γραμμή Μποντιάδες
Καρούσι

-

Γκέρμπεσι

-



Βλασία , το σύνταγμα διολισθαίνει προς Πλατανίτσα και

Πορετσό περνώντας από τη βρύση του Κουτρουμάνου και το διάσελο Βλασίας



Πλατανίτσας με πολύ χιόνι. Αλλά και ο χώρος στο Πορετσό γίνεται επισφαλής γιατί

έρχεται μια φάλαγγα από Τρίπολη

- Σοποτό - Δίβρη. Τότε όλο το
σύνταγμα μαζί με το Στρατηγείο ανεβαίνουν στο διάσελο Αστρά - Ωλενού και
διαφεύγουν μέσω Δερβινής - Καλυβιών - Προστόβιτσας. Οι Γερμανοί εγκαταλεί
-

Δάρα

-

Μαζέϊκα

πουν το μάταιο κυνήγι αυτών των άπιαστων ανταρτών και γυρνάνε χωρίς ουσιαστι
κό αποτέλεσμα στις βάσεις τους.

τά διάσελα του Ερύμανθου ξανάσωσαν το 120 σύνταγμα το Πάσχα του 44, στις
νέες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών. Οι δυνάμεις του εχθρού
Γερμανοί και

1.200

(5.500

Τσολιάδες) συνέκλιναν στο νότιο Ερύμανθο από εφτά μεριές:

από Πάτρα προς Καλάβρυτα

- Γουμένιτσα, από
- Τ ριπόταμα, από Μεγαλό
πολη προς Τρόπαια - Τριοόταμα, από Τρίπολη προς Τρόπαια - Κοντοβάλαινα 
Βελημάχι - Τρ ιπόταμα , άλλη φάλαγγα από Τρίπολη - Λεβίδι - Δάρα - Μαζέϊκα 
Σοποτό - Τριιιόταμα και από Πύργο προς Λάλα - Δίβρη - Αστρά - Τριπόταμα . Γίνανε
διάφορες μικροσυγκρούσεις, αλλά το πρωί του Πάσχα το 10 Τάγμα και το επιτελείο
Κιάτο προς Ζαρούχλα

-

-

Σούλι , από Αίγιο προς Μηλιές

Σουδενά

-

Καλάβρυτα

-

Σοποτό

του Συντάγματος που βρισκόταν στο Πορετσό, αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει να
κυκλωθεί και διαφεύγει από το διάσελο προς τη Βλασία, με μεγάλη δυσκολία εξ'

Καστανιάς (διάσελο :
δύναμη των Γερμαν(

Γκιόζα μέσα απ' τα δ

ανεβαίνουν στο διάσ:
φασίζουν να μην αφή
γα που ανέβηκε απ(
Στήνουν λοιπόν μια

(Βράχος της ΦρύγΟ\
των Γερμανών

(2.00(

ρές απώλειες , διασ"

(6/3 /44).
Στις 23

ίούνη τοι

από Κόρινθο

Νεμι

-

οροπέδιου και να δυ
60υ συντάγματος π(

φυλάκιο επικοινωνίαι
διανυχτερεύουν στο

συντάγματος κυκλώι
στο στενό Ντούοκκ

Σούρι και στο διάσε
Ψάρι καταστρέφεται

και την επικοινωνία
Τ ο άλλο πρωί οι Γ
φάλαγγες στις δ ύο ι
στο μουλαρόδρομο
μεγάλη επιτυχία και
κανάλι

(150

νεκρ;

πυρομαχικών και οι Ι
το κανάλι, από το ~
Στα

μέσα

Ιούλη

Συμπτυσσόμενη από

αιτίας του βαθιού χιονιού , αφήνοντας πίοω λίγους τραυματίες που εκτελέστηκαν

μέσω Ζαρούχλας . Σ

από τους Τσολιάδες .

των ανταρτών . Την

Στις ίδιες όμωτ; επιχειρήσεις οι Γερμανοί πλήρωσαν ακριβά τα ξανοίγματά τους
στα βουνά .
Γλόγοβα

-

450

επίλεκτοι Γερμανοί ερχόμενοι από Μαζέϊκα προς Τοπόριτσα

Βαλτετσινίκο και οδηγημένοι από έναν ηρωϊκό γέρο

-



Γλογοβίτη, πέ

φάλαγγας και κυριε ι

Στον

Πάρνωνα,

Χριστούγεwα του

.

φτουν σε καλοστημένη ενέδρα των ανταρτών, στη χαράδρα της Βέλικας, πάνω

πατάτας στους Γερ~

στο μουλαρόδρομο από Γλόγοβα

στην

πίζουν πανικόβλητοι αφήνοντας

- Βαλτετσινίκο .. Υστερα από φονική μάχη
180 νεκρούς και όλο τον οπλισμό τους.

σκορ

Πέρα απ' τα όσα συνέβησαν στα δυο άγρια βουνά του βόρειου Μωρηά, το

Αράχωβα

και

Πρεκεζέ και άλλουι
εποχής

(χειμώνας)

Χελμό και τον Ερύμανθο , η Ζήρια και η περιοχή της Στυμφαλίας είδαν να φουντώ

Λεβεντάκη στάθηκε

νει γύρω τους ένα ισχυρό αντάρτικο. Στην ορεινή Κορινθία πρωτοβγαίνουν δυο

του Πάρνωνα, γύρω

ομάδες: του Βαζαίου στο Φαρμακά και μια ελασίτικη ομάδα στα χωριά του Φενεού .

Βαμβακού κλπ . Το ~

Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του Βαζαίου ενώθηκε με τον ΕΜΣ, ενώ οι

Μαδάρα του Πάρνι.:

υπόλοιποι πέρασαν στο Αρτεμίσιο, όπου και αυτοδιαλύθηκαν. Οι ομάδες της Ζή

γιατρό Μάστορη, ΟΙ

ριας αποτέλεσαν το

παραδίδουν

60

ούνταγμα του ΕΛΑΣ που συγκροτήθηκε κι αυτο στη συνά

τον αι

ντηση της Ρακίτας. Η πρώτη μεγάλη μάχη του συντάγματος ήταν αυτή στην Κα

Πάρνωνα η ομάδα τι

στανιά , όταν τμήματα του ΕΛΑΣ κρατώντας θέσεις ανατολικά απ' το διάσελο της

Ιταλούς που παραδί\

32

·

.

.

Καστανιάς (διάσελο Ζήριας

- Ολίγυρτου) προσπάθησαν να αποκρούσουν μεγάλη
(4/3/44). ΤΟ μεσημέρι οι αντάρτες συμπτύσσονται στη

δύναμη των Γερμανών

Γκιόζα μέσα απ ' τα δάση του Μαυροβουνιού. Τη νύχτα οι Ελασίτες, με πολύ χιόνι,
ανεβαίνουν στο διάσελο Γ κριμπίνι

-

Μαυροβουνιού και πέφτουν στ/ Λαύκα. Απο 

φασίζουν να μην αφήσουν τους Γερμανούς , που έχουν ενισχυθεί με άλλη φάλαγ

γα που ανέβηκε από το Μεσινό, να φύγουν ανενόχλητοι από τη Στυμφαλία.
Στήνουν λοιπόν μια γερή ενέδρα ανάμεσα στη Ντούσια και τον Κοκκινόβραχο

(Βράχος της Φρύγανης) και κλείνουν όλα τα γύρω διάσελα . Η συνολική δύναμη
των Γερμανών

άντρες) μπαίνει στο χώρο της ενέδρας και παθα ίνει σοβα 

(2.000

ρές απώλειες, διασωθεiσα προς Ξυλόκαστρο : Αυτή ήταν η μάχη της Ντούσιας
(β /3 /44) .

Στις

23

lούνη του

από Κόρινθο

-

44

ένα γερμανικό τάγμα δύναμης

ανδρών κινήθηκε

1.000

Νεμέα προς τη Στυμφαλία με σκοπό να κάψει τα σιτάρια του

οροπέδιου και να δυσκολέψει έτσι τον εφοόκιομότουντόηιου πληθυσμού και του

θου συντάγματος που δρούσε στην περιοχή. Οι Γερμανοί εγκαθιστούν ισχυρό
φυλάκιο επικοινωνίας στον Προφήτη Ηλία στο Ψάρι , κατεβαίνουν στο οροπέδιο και
δ ιανυχτερεύουν στο Καλιάνι και την Ντούσια . Το πρω ί της

1/7

οι άντρες του θου

συντάγματος κυκλώνουν τη Στυμφαλία πιάνοντας θέσεις στη Κιόνια , στο Μπούζι,

στο στενό Ντούσιας

Κλημέντι , στο διάσελο του Ασπρόκαμπου , στο διάσελο

-

Σούρι και στο διάσελο Ψάρι

-

Καλιάνι. Το απόγευμα , το γερμανικ ό φυλάκιο στο

Ψάρι καταστρέφεται από τους αντάρτες που κόβουν έτσι την τελευταία διέξοδο
και την επικοινωνία των Γερμανών ,
Το άλλο πρωί οι Γερμανοί, αφού υποψιάστηκαν την κύκλωση, κινούνται σε δύο
φάλαγγες στις δύο όχθες της λίμνης, η μια από Κιόνια

-

Μπάσι

- Λαύκα

κι η άλλη

στο μουλαρόδρομο προς Σούρι κι από κει Λαύκα. Οι αντάρτες τους βάλουν με

μεγάλη επιτυχία και τους αναγκάζουν να πέσουν στη λίμνη και το αποστραγγιστικό
κανάλι

νεκροί ,

(150

300

πνιγμένοι).

Η

επίθεση

σταματάει

από

έλλειψη

πυρομαχικών και οι Γερμανοί , εκμεταλλευόμενοι τη νύχτα , διαφεύγουν μέσα απ '
το κανάλι , από το μύλο Αλεξόπολου προς Ασπρόκαμπο.

Στα

μέοο

lούλη

44

έγιναν

οι

τελευταίες

εκκαθαριστικές

εηαειρήοεκ.

Συμπτυσοόμενη από το Φενεό , μια γερμανική φάλαγγα κατέβαινε στην Ακράτα

μέσω Ζαρούχλας. Στα δάση πάνω απ ' τη Ζαρούχλα συμπλέκεται με απόσπασμα
των ανταρτών . Την επομένη, το απόσπασμα χτυπάει κλιμάκιο μεταγωγικών της
φάλαγγας και κυριεύει όλο το φορτίο και τα ζώα .
Στον

Πάρνωνα,

Χριστούγεwα του

η

42.

πρώτη

εξέγερση

γίνεται

στη

Αράχωβα

(Καρυά)

τα

Οι Αραχωβίτες αρνήθηκαν να δώσουν την παραγωγή

πατάτας στους Γερμανούς και τους χτύπησαν . Την άλλη μέρα πλάκωσε στρατός
στην

Αράχωβα

και

έψαχναν

για

τους πρωταίτιους

Λεβεντάκη,

Κονταλώνη,

Πρεκεζέ και άλλους , που είχαν όμως ήδη φύγει για το βουνό . Δεδομένητ; της
εποχής (χειμώνας) και της δράσης των σπιούνων, η μικρή αυτή ομάδα του
Λεβεντάκη στάθηκε δύσκολα τον πρώτο καιρό κρυμμένη στα δάση και τις σπηλιές

του Πάρνωνα, γύρω απ ' τα χωριά' Αϊ-Βασίλης , Πραστός , Κοσμάς, Μπαρμπίτσα,
Βαμβακού κλπ. Το Μόρτη του

43

γ ίνεται η πρώτη ρίψη από τους

. Αγγλους,

στη

Μαδάρα του Πάρνωνα. Τον Απρίλη οι Ιταλοί συλλαμβάνουν στον' Αϊ-Βασίλη το

γιατρό Μάστορη , στέλεχος του ΕΑΜ. Οι Ιταλοί φτάνουν στην Καστάνιτσα και
παραδίδουν

τον αιχμάλωτο

στους

χωροφύλακες .

Τότε

κατεβαίνει

απ'

τ ον

Πάρνωνα η ομάδα του Λεβεντάκη, απελευθερώνει τον Μάστορη και χτυπάει τους
Ιταλού ς που παραδίνονται Τον lούνη, η ομάδα του Πάρνωνα που στο μεταξύ έχει

33

μεγαλώσει, κατεβα ίνει όλη την κορυφογραμμή του βουνού και χτυπάει στο Γεράκι

ξαναγυρίζουν το Δι

την κορομηινιερία και εκτελεί τον τρομοκράτη Κοζομπόλη . Ακολουθούν κρούσεις

δρομολόγιο Πηγές,

στις οχυρέο βάσεις των Ιταλών στο Λεωνίδι και την Πλάκα που επισύρουν

ισχυρές

επιδρομή των Ιταλών που ανεβαίνουν απ ' το Γεράκι για να κάψουν τον Κqσμά .

Βελανίδια

δυνάμεκ;

Λαγού

-

Καθώς ο μουλαρόδρομος ανεβαίνει απ ' το ρέμα Μανωλά, λίγο πριν φτάσει στο

Την τρίτη μέρα

χωριό, χώνεται σε μια σύντομη στενή ρεματιά . Σ ' αυτό το σημε ίο έστησε την

συμφωνία, το γνωστ

ενέδρα. του ο ΕΛΑΣ Πάρνωνα και χτύπησε τους lταλούς και τους εξουδετέρωσε

σύμφωνο αυτό διαλι

μέχρ ι τον τελευτα ίο. Η μάχη αυτή σήμανε και την οριστική απαγκίστρωση των

των

Ιταλών απ ' όλο τον ορεινό όγκο. Στο ίδιο μέρος έστησε την ενέδρα του ο ΕΛΑΣ

οργανώσεων, ο Βρε

Πάρνωνα

Αλμυρού (Μεσοηνκ

(80

σύνταγμα πια) το Γενάρη του

44

για να αντιμετωπίσει επιδρομή των

Γερμανών. Με ένα μέτρο χιόνι περίμεναν τους Γερμανούς που όμως οδηγημένοι

στελεχών



τοι

συντρίβεται.

από ντόπιους προδότες βγήκαν ψηλότερα τους από άλλο μουλαρόδρομο και

Η περιοχή του Ι

χτύπησαν τους αντάρτες . Μετά την σύμπτυξη των Ελασιτών, οι Γερμανοί έκαψαν

αδερφοκτόνες μάχι

τον Κοσμά ολοκληρωτικά.

. Ολο

το

χειμώνα

επιχειρήσεις στον

του

.44 οι Γερμανοί
Πάρνωνα - Β.ΤαΟγετο που

συνεχίζουν

τις

εκκαθαριστικές

οπωσδήποτε πατιόταν πιο εύκολα,

Ιδιαίτερης οημαοίοτ
σιικών επιχειρήσεύ
κυκλώσουν

το

Δυ ι

χτυπήθηκαν στο Λοννάστρα και στου Λογγανίκου και σ ' αντίποινα έκαψαν σπίτια

προσέκρουσαν

στο Καστόρι, το Γεωργίτσι, το Δυρράχι κι ολόκληρο το Νιοχώρι . Στη διάρκεια

Κατεβαίνοντας απ'

αυτών των επιχειρήσεων , όλος ο κόσμος είχε πάρει τα βουνά. Οι οικογένειες
κρυβόντουσαν στα δάση και τις σπηλιές και αργοπέθαιναν απ ' το κρύο και την
πείνα . Το μοναστήρι της Παναγιάς Μαλεβής στέγασε διάφορα τμήματα και
λειτούργησε οον νοσοκομείο του ΕΛΑΣ. Στις εκκαθαριστικές, οι τραυματίες
μεταφέρθηκαν στις σπηλιές του Μαλεβού και γλίτωσαν όλοι . Η δύσκολη αυτή

περίοδος έληξε με το γερο χτύπημα που έδωσε ο λόχος πολυβόλων του 80υ
συντάγματος σε μια γερμανική φάλαγγα πάνω στο δρόμο Σπάρτης

Στο Μαίναλο έδρασε το

11 ο

-

Τρίπολης .

σύνταγμα που έδωσε μερικές γερές μάχες όπως

αυτή στα Κανελάκια (τοποθεσία στα δάση του δυτικού Μαίναλου, βόρεια απ' το
Χρυσοβερ ίτσι) και στη Βλαχέρνα όπου έστησε ενέδρα κατεβαίνοντας απ '

όταν

στον

συστηματική

υπόλοιπο

Μωρηά

δράση

εναντίον

το

αντάρτικο

των

είχε

Γερμανών,

ο

πια

οργανωθεί

ΕΜΣ

και

ΤαΟγετου

να

κούς αξιωματικούς και λφΟΟίαιτους οπλίτες και που είχε σαν μοναδικό στόχο το
προοδευτικού

ΕΛΑΣ

και

την

κάθαρση

του

Μωρηά

από

τους

κομμουνιστές. Αρχηγός του ΕΣ ήταν ο Γιαwακόπουλος που στρατοπέδευσε
κοντά

στα Πηγάδια (Κεντρικός ΤαΟγετος). Μια ανεξάρτητη ομάδα υπό τον

Βρεπάκο παρέμενε στο δάσος της Βασιλικής. Η δράση του ΕΣ άρχισε με τη
διάλυση της ελασίτικης ομάδας του Κασά , στη Σέλιτσα (Αυγ.

43) .

Πέντε μέρες

αργότερα , κάτοικοι των γύρω χωριών και δυνάμεις του ΕΛΑΣ διαλύουν αναίμακτα
την ισχυρή ομάδα του Βρεπάκου. Ο Βρεπάκος με τα υπολείματα του στρατού
του παίρνει τη χαράδρα του Βυρού, περνάει στα Τσέρια , Γαίτσά και μετά Πηγάδια

όπου ενώνεται με τις δυνάμεις του Γιαwακόπουλου. Την άλλη μέρα. συμπτυσσό
μενες ομάδες του ΕΣ από Δυρράχι προς Πηγάδια, πέρασαν απ ' την Αλαγονία και

αποφάσισαν να χτυπήσουν στην Αρτεμησία μια μικρή ομάδα του ΕΛΑΣ. Στην
αψιμαχία που ακολουθεί , ο Ε .Σ. υποχωρεί αλλά ένα τμήμα τ ο υ με αρχηγό τον Γ.
Κερκεμέζο εγκαταλείπει τον αδερφοκτόνο πόλεμο και ενώνεται με τον ΕΜΣ .
Στα Πηγάδια, οι αρχηνο! του ΕΣ αντιλαμβάνονται τι ποιότητας στρατό έχουν και

34

Δυ ι

μέρες του Γενάρη

\

να φύγουν οι Γερμ
Το Μάη όμως η

(Μεγαλόπολη, Καμ
αντάρτες του Καρα

μάχης συγκεντρώθ

της 7ης του Μάη ι

βραχύβιας και χωρίς πολεμική δράση οργάνωσης που αποτελείτο από μοναρχι
του

από

Καραμούζη δεν έλc

43,

αντιμετωπίσει τις ύποπτων κινήτρων ομάδες του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) , μιας

ξήλωμα

ολίσθηση

τη θέση Μάνεση ό

άρχιζε

ε ίχε

στένευαν τον κλο»

το

λημέρι του πούταν στα λακκώματα πάνω απ ' το χωριό .
Στον ΤαΟγετο τα πράγματα δεν ήσαν αρχικά τόσο απλά. ΤΟ καλοκαίρι του

σε

απ ' τους νερόμυλc

προς το Νιοχώρι C

Ιστορικό ~

Τα ομαλά και πι
ορειβατικές «ηρωτι

μέσον επιβίωσης γ ι
λύβια, πεζούλια, α

ζούσε και συχνοπC
Για τους ορειβό
αυτά ήταν ένα πρόι
με φώκιετ;

- τριγύ~

ροι μάθαιναν για π

δεκαετία του

50, τ

βόρεια βουνά έγιlJ
Πάντως έγιναν
το δυσκολότερο ή
χεια

της

μεγάλη(

ορθοπλαγιάς.

ΓΟ Γεράκι

ξαναγυρίζουν το Δυρράχι που ήταν η ισχυρότερη βάση τους, ακολουθώντας το

κρούοεκ;

δρομολόγιο Πηγές , χάνι Λαγού, Αϊ-Νικήτας. Γύρω απ ' το Δυράχι συγκεντρώνονται

nισύρουν

ισχυρές

" Κοσμά.

Βελανίδια

δυνάμεις του

-

ΕΜΣ που

Λαγού Χάνι

-

εγκλωβίζουν την περιοχή από τις θέσεις

Διάσελο Μάνεση

-

Νιοχώρι

-

κοιούνι .

.ά οε ι στο

Την τρίτη μέρα της «αολιορκκκ;», τα δύο μέρη αποφασίζουν να έρθουν σε

τη σε την

συμφωνία, το γνωστό « Σύ μφ ωνο του Δυρραχίου» που υπογράφηκε στο Σιάμου. Το

ετέρωσε

σύμφωνο αυτό διαλύθηκε χάρις στις μηχανοραφίες των άγγλων και την αδιαλλαξία

ωοη των

των

)0 ΕΛΑΣ

οργανώσεων, ο Βρεπάκος με την κάλυψη των Γερμανών φτάνει στην Παληόχωρα

)ομή των

Αλμυρού (Μεσσηνιακή Μάνη) όπου δέχεται ισχυρή επίθεση από τον ΕΜΣ και

ηγημένοl

συντρίβετα ι .

ρομο και

στελεχών

του

ΕΣ.

Μετά

από

πολλές

συγκρούσεις

μεταξύ

των

Η περιοχή του βόρειου ΤαΟγετου είδε , ευτυχώς , κι άλλες πέρα απ

δύο

τις

( έκαψαν

αδερφοκτόνες μάχες , όπως το χτύπημα στο εργοστάσιο ξύλων της Αρτεμισίας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ι μάχες που έγιναν κατά τη διάρκεια των εκκαθαρι

ιρισηκέτ;

στικών επιχειρήσεων , το Γενάρη τού 44, όταν οι Γερμανοί προσπάθησαν να

εύκολα,

:::ιν σπίτια

κυκλώσουν

το

προσέκρουσαν

Δυρράχι ,

σε

έδρα

ισχυρή

του

90υ Συντάγματος .

αντίσταση

στον

Απ '

την αρχή

όμως

' Αγιο Νικήτα και στο Λεφτίνι.

διάρκεια

Κατεβαίνοντας απ '

)γένειες

στένευαν τον κλοιό τους, η διοίκηση του Συντάγματος αποφάσισε ολονύχτια
ολίσθηση από Δυρράχι προς Ιθώμη μέσω Πολιανής . Μόνο το τάγμα του

)

και την

.ιατα

και

το Λιοντάρι οι Γερμανοί μπήκαν στην Ποταμιά και καθώς

Καραμούζη δεν έλαβε γνώση της διαταγής και αναγκάστηκε επί πολλές συνεχείς

1υματίες

μέρες του Γενάρη να ελίσσεται στις κορυφογραμμές του βόρειου ΤαΟγετου μέχρι

)λη αυτή

να φύγουν οι Γερμανοί.

του 80υ

Το Μάη όμως της ίδιας χρονιάς, οι γερμανοί κάνοντας μια κυκλική πορε ία

ρίπολης ,

(Μεγαλόπολη , Καμάρες , Δυρράχι, Αλαγονία, Καλαμάτα) χτυπήθηκαν από τους

:ες όπως

αντάρτες του Καραμούζη στο Δυρράχι, με σοβαρές απώλειες . Την παραμονή της

α απ

το

απ'

το

Ι του

43,

;

μάχης συγκεντρώθηκαν όλες οι δυνάμεις στην Αναστάσοβα και προχώρησαν ως
τη θέση Μάνεση όπου έπιασαν θέσεις γύρω απ ' το Δυρράχι, τα πολυβόλα πάνω
απ ' τους νερόμυλους του χωριού και το δρόμο που φεύγει για Αλαγονία. Το πρωί

άρχιζε

είχε

να

:Σ) , μιας
μοναρχι

πόχο το
ιό

τους

ιέδευσε
Jπό τον
ε

με τη

ε μέρες
ιαίμακτα
στρατού

Πηγάδια
mυσσό

-ονία και
.Σ. Στην
ό τον Γ .

J ΕΛΑΣ .
(ουν κα ι

της 7ης του Μάη οι Γερμανοί βγήκαν απ' το χωριό και άρχισαν ν ' ανηφορίζουν

προς το Νιοχώρl όταν ξέσπασε η μάχη που έληξε με την υποχώρησή τους .

Ιστορικό Ορειβασίας
Τα ομαλά και πολύβουα βουνά του Μωρήα δεν έδωσαν ευκαιρία για πολλές
ορειβατικές «ηρωτιέτ;» . Πολύ πριν η ανάβαση γίνει σπορ για τους ορειβάτες ήταν
μέσον επιβίωσης για τους ντόπιους. Πλήθος κτίσματα
λύβια, πεζούλια, αλώνια

- εκκλησάκια, μαντριά, κα
- πάνω στις κορφές , μαρτυρούν ότι κόποιος κόσμοι;

ζούσε και συχνοπάταγε εκεί πάνω.
Για τους ορειβάτες των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Πάτρα) , τα βουνά
αυτά ήταν ένα πρόσφορο και κοντινό πεδίο .
με φώκιες

-

. Ηδη απ ' τις αρχές του αιώνα σκιέρ

τριγύριζαν στο φιλικό Παναχαϊκό, την ομαλή Ζήρια και απλοί πεζοπό

ροι μάθαιναν για την ύπαρξη του λύγκα στο Μαρμάτι απ ' τους ντόπιους. Μετά τη
δεκαετία του

50,

η Πελοπόννησος έχασε ένα μέρος απ ' τη γοητεία της και τα

βόρεια βουνά έγιναν πιο ιιροοιτά και γνωστά .
Πάντως έγιναν κι εδώ μερικές αξιομνημόνευτες προσπάθειες να επιτευχθεί
το δυσκολότερο ή να κατακτηθεί το άγνωστο , που εστίαζαν στην αλυσιδωτή συνέ

χεια της μεγάλης

βόρειας

οροσειράς ή το επιτέλους βατό της μοναδικής

ορθοπλαγιάς .

35

Η πρώτη μεγάλη πορεία στα βόρεια βουνά έγινε το Πάοχα του 1928, από τους
κούκους, με πολύ χιόνι : Καλάβρυτα - Ξερόκαμπος - Κορφές Χελμού - Σολο 
Ζαρούχλα

- Γκούρα - κορφή Ζήριας και Καλιάνι σε δύο μόνο μέρες . Μια απ' τις

σημαντικότερες ορειβατικές περιπέτειες στην Πελοηόννησο ήταν η μενάλη-όια
όρομή με σκι που έκανε ομάδα ορειβατών (Κλ . Δενδρινός, Σπ . Αγαπητός , G.
DΟΓίθΓ, κλπ .) το Φλεβάρη του

1933 . Ξεκίνησαν από Πάτρα και κατέληξαν Τρίκαλα
8 ημέρες: Πάτρα - Καταφύγιο - Κορφή
Παναχαϊκού - χωριό Κουνινά - Μονή Ταξιαρχών - χωριό Πάνω Μαυρίκι - κορφή
Κλωκού - χωριό Φτέρη - χωριό Πλατανιώτισσα - Καλάβρυτα - καταφύγιο Χελμού 
ΝεραΙδόραχη - χωριό Μεσορούγι - χωριό Ζαρούχλα - χωριό Γκούρα - κορφή Ζήριας
- Τρίκαλα . . Ενα τμήμα της ομάδας πήγε από χωριό Μεσορούγι - Μαρμάτι - χωριό
Σαραντάπηχο - χωριό Καρυά • Τρίκαλα.

ακολουθώντας το εξής δρομολόγιο σε

Ο Χελμός με το άγριο ανάγλυφό του τράβηξε από νωρίς το ενδιαφέρον των

ορειβατών αλλά η εξαιρετική σαθρότητα του πετρώματός του έκοψε στους ηερισ
σότερους την όρεξη. Παρ' όλα αυτά το καλοκαίρι του

57, ο Γιώργος Μιχαηλίδης

με τον Ψυρόπουλο κάνουν την πρώτη διαδρομή στη Νεραϊδόραχη. Στην ίδια ορθο
πλαγιά μετά

5

χρόνια πάλι ο Μιχαηλίδης με τον Α. Σα καλή αυτή τη φορά χαράζει

μια δεύτερη γραμμή, παραλλαγή της πρώτης. Καθώς η Νερα'ίδόραχη ε ίναι ένα
γόητρο πρώτου μεγέθους για τη νότια Ελλάδα έγινε το
δεξιού πιλιέ της από τους Λ. Αρβανιτίδη

64

η πρώτη χειμερινή του

- Φ. Γαληνό - Κ. Κασιμάτη . Οι νεώτεροι

πρόσθεοαν ένα μόνο επίτευγμα , αλλά αξιώσεων : η πρώτη χειμερινή του κεντρικού
πιλιέ από τους Δ. Κορρέ,

D. Booth και Μ. Τσούρτη το 77 συναντώντας σοβαρές

δυσκολίες πάγου , σε μια ανατολική ορθοπλαγιά που την ξεπαγώνει ο ήλιος πολύ

13. Χελμό ς Νεραίδορc

γρήγορα .

Ακόμη το καλοκαίρι του

58

οι Γ. Μιχαηλίδης

-

Δ. Λιάγκος κάνουν την πρώτη

ολοκληρωμένη τραβέρσα της νότιας κορυφογραμμής του Χελμού, όπου συνα

ντούν δυσκολίες IΙlου βαθμού . Το Μάη του 59 ο Λιάγκος με τον Αλέκο Κοτσάμπα
ση επαναλαμβάνουν την κορυφογραμμή με χειμερινές συνθήκες .
Τέλος αξίζει ν ' αναφερθεί ο Πενταδάχτυλος, η κορυφονραμμή του ΤαΟγετου
που δίνει το χειμώνα τη συγκίνηση μιας μεγάλης διαδρομής χιονιού με την αίσθη
ση ενός περίπατου μεσοπέλαγα (έγινε για πρώτη φορά χειμώνα από μια ομάδα του
Φ .ο.π. με τον Αντρέα Ρίπα) .

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ
1.

ΖΗΡΙΑ

Προφήτης Ηλίας

2259
1. Αριστερό λούκι : Σ . Αποστολόπουλος 4/86, 550, 250 μ .
2. ΧΕΛΜΟΣ
α) Νεραϊδόραχη Α ορθοπλαγιό

1. Κεντρικό πιλιέ
- Δ. Ψυρόπουλος 9/6/57, 0+, 700 μ.
1η χειμερινή : D. Booth - Δ. Κορρές - Μ. Τσούρτης , 8/3/1977
1α. Γ . Μιχαηλίδης - Α . Σακαλής, παραλλαγή της 1 ,11 /11/62,0+ ,700
2. Γ . Μιχαηλίδης - Λ. Λεοντιάδης, 12/6160, Ο, 700 μ .
3. Ε. Αρβανιτίδης - Φ . Γαληνός - Κ . Κασιμάτης 29/3/64, ΑD, 650 μ.
Γ . Μηχαηλίδης
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β) Χτένι TOU ΣτεφC

4. Γ . Μιχαηλίδης - Δ
1η χειμερινή Γ . MIXc
3. ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ
Μαλεβός 1772
1. Γ . Μιχαηλίδης - Κ
2. Δ . Λιάγκος - . lντ<
3. Γ . Τσαμακίδης 
Μπακόπουλος , 11/2,
4. Ε. Αρβανιτίδης  ,
5. Α . Σπανούδης - (
4. ΤΑΥΓΕΤΟΣ
α) Χαλασμένο Bou
1. Γ. Μιχαηλίδης - Η
AD.
μ.

β) Μαρμαρόκαστρο,

2. Γ. Μιχαηλίδης - (
Η. Heltscher - Β.

3.

ό τους
Σ:ολο



ι π ' τις
ι,η δια

ός,

G.

ρίκαλα

<ορφή
κορφή
λμού



~ήριας
χωριά
)ν των

περισ

ιλίδης
ορθο
]ράζει

αι ένα
.ιή του
οτεροι
τρικού
βαρές

;

πολύ

13. Χελμός Nεραίδoράxrι

14.

Ζήρια Πρ ο Ηλ ίας

πρώτη
συνα

[ά μπ α 
γετου

Jίσθη
5α του

β) Χτένι του Στεφανιού

4.

Γ . Μιχαηλίδης

-

Δ. Λιάγκος,

1η χειμερινή Γ . Μιχαηλίδης

27/7/581 ΑΟ.

- Η . Τροχάνης 11/3/1962
3. ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ
'
Μαλεβός 1772
1. Γ . Μιχαηλίδης - Κατερίνα Γκέκα , Γ . Τσαμακίδης - Δ. Λιάγκος 3/1 Ο /54, 0 ,300 μ .
2. Δ. Λιάγκος - ' Ι ν τα Μπάτσα 13/11 /60, 11 έως lν , 300 μ .
3. Γ . Τσαμακίδης - Θ . Μπαλάσκας - 'Ιντα Μπότσα, Χάρη Δελαγραμμάτικα - Θ.
Μπακόπουλος, 11/2 /62 , ΑΟ+ . 350 μ .
4. Ε. Αρβανιτίδης - Φ. Γαληνός , 24/11 /63. 0,Α 1 , Α ι, 200 μ.
5. Α . Σπανούδης - Ο. Ιωαwiδης , 4/2 /68, ΤΟ , Α 1 , Αι, 200 μ .
4. ΤΑΥΓΕΤΟΣ
-

Π . Κοιηφόρηο

α) Χαλασμένο Βουνό Ν ορθοπλαγιό
1. Γ. Μιχαηλίδης - Η . Heltscher - Α . Δεμέστιχας

- C. Proxanf - Β. Reinalter 16/8 /65 ,

ΑΟ .

β) Μαρμαρόκαστρο , Δ ορθοπλαγιά

2.
3.

Γ . Μιχαηλίδης

- C. Proxanf, 17/8/65 ,

το .

Η . Heltscher - Β . Reinalter - Α. Δεμέστιχας

17/8 /65,

το.
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15. Διάδημα από ιστό και 6ροχή

γεγονός ότι ο Πάρνω

Βιοκλιματικές συνθήκες
Η Πελοπόννηοος, γενικά , ανήκει στο Μεσογειακό τύπο κλίματος . Η γεωμορφο
λογία της όμως, σε συνδυασμό με τη θέση της στη Βαλκανική, δημιουργούν 'του ς
όρους για την εμφάνιση μιας μεγάλης ποικιλίας κλιματικών συνθηκών .
Οι κυριότεροι κλιματικοί παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα μιας περιοχής
είναι:

1. Η θερμοκρασία του αέρα . Η Πελοπόwησος είναι μια απ' τις θερμότερετ;
περιοχές της χώρας . Στα βουνά όμως η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλότερη ,

μειούμενη κατά 6,3° C για κάθε 1000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Σ' όλες τις
ορεινές περιοχές, η θερμοκρασία το χειμώνα πέφτει κάτω απ ' το μηδέν. Ειδικότε
ρα , οι μέσες ελάXιςJτες τιμές για τον ψυχρότερο μήνα (που είναι συνήθως ο
Γενάρης), σε μερικές χαρακτηριστικές ορεινές θέσεις φαίνονται στον πίνακα

Ανδρίτσαινα

(760 μ. , Γορτυνία)
Αρτεμισία (760 μ., ΤαΟγετος)
Βαμβακού (1000 μ . , Πάρνωνας)
Καλόβρυτα (731 μ . , Χελμός)
Τρίπολη (661 μ., Μαίναλο)

m (OC)
3,41
3,22
0,61
0,6
1,3

P(mm
1118
986
550
996
896

θο

-

ΔΗ/1000

- 6,3

=

έμφοοη του φαινόμε
κούο) που έχει μόνο
οφείλεται στην ομβρ η
ματα των ορεινών σπ

ελάχιστα και οι μέσε;
το ύψος της βροχής

2000 mm .
Στη νότια Πελοπόν

4.

Το χιόνι είναι τc

κάθε άλλο με την ορι

σου αποτελείται από
το βόρειο τείχος ποι

. Ετσι ,

το χιόνι, που ι

στην κάλυψη:

α) Οι βόρειοι άνεμ
(Ζήρια , Χελμός , Ερθ]

Βόρειου ΤαΟγετου (Ξεροβούνα,

=

παράλια ,αυξάνεται ΟΙ

Αζορών.

θερμοκρασίες των κορυφών των γειτονικών βουνών . Για παράδειγμα, η κορφή του

1852 μ.) θα έχει :
3,22 - 1852-760/1000 - 6,3

Η βροχή
Τ ο μέσο ετήσιο ύψ

3.

κανικής επειδή εδώ ξ

Απ' τις τιμές αυτές μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για τις μέοες ελάχιστες

θκ

'

νότιων ανέμων από 1

=-

και απαλλάσσονταιαπ

3,65

Οι απολύτως ελάχιστες τιμές είναι βέβαια πολύ χαμηλότερες. Χαρακτηριστικά

αναφέρουμε αυτήν της Τρίπολης (-17° C) και των Καλαβρύτων (-16,2° C). Συνε

φτάνουν μέχρι τα βό~
ψηλότερα .

πώς , απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία στην κορυφή του Μαίναλου και του Χελμού

β) Οι Ν-ΝΔ άνεμοι

μπορεί να υπολογιστεί με αρκετή ακρίβεια σε -25,3°C και -26,5°C αντίστοιχα,

φορτίζονται με υγρασ

τιμές ίσες με τις οκραίεο θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στο ΕΚΟ του

όλα τα δυτικά βουνά ι

Ολύμπου (-26° C σε υψόμετρο 2817 μ.) ,
Στις ορεινέο περιοχές η διακύμανση των μέσων ελαχίστων και μεγίστων θερμο

ποσότητες γιατί οι ά"
περίπτωση αυτή οι δυ

κρασιών φτάνει τους 28,9° C (Τρίπολη), χαρακτηριστικές ακραίες διαφορές του

αποτέλεσμα τα αναττ

ηπειρωτικού κλίματος . Στα βουνά, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ακραίων

χιόνι .

τιμών παίζει κι ο προσανατολισμός της πλάγιας με αποτέλεσμα η σύνθεση και η

Πελοηοννήσομ .

ανάπτυξη της χλωρίδας να είναι διαφορετική στις νότιες και τις βόρειες πλαγιές
της ίδιας κορφής.

Γενικά

ο

Πά

Πάντως , χάρις στοι

περισσότερο χιόνι απ

2. Η υγρασία του αέρα είναι ένας ισχυρός παράγων που ελέγχει την αί!ξηση

(φυσικά είναι περίπο ι

των ποωδών φυτών . Απ ' τις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών βλέπουμε

της ποσότητάς του ε

πως οι ορεινοί σταθμοί καταγράφουν μια τυπική ετήσια διακύμανση , με τα μέγιστα

το χειμώνα

να παρουσιάζονται το Δεκέμβρη και τα ελάχιστα τον lούλιο και Αύγουστο . Η μεγα

στρεμμάτων στον κά

λύτερη μέση μηνιαία τιμή έχει αναφερθεί απ ' την Αρτεμισία (Βόρειος ΤαΟγετος ,

99%

σε περίοδο μετρήσεων

Τρίπολη

(44-79%).

17

ετών ) και η μεγαλύτερη διακύμανση απ '

την

Ιδιάζουσα είναι και η περίπτωση της Βαμβακούς (Πάρνωνα)

όπου το διάγραμμα μέσης μηνιαίας σχετικής υγρασίας παρουσιάζει μια ιδιόμορφη
διακύμανση με τρεκ κορφές ( Γεν ά ρη ς, lούλης , Οκτώβρης) και ένα μίνιμουμ τον
Απρίλη (που όμως βρίσκεται στο

77%,

αρκετά ψηλή τιμή υγρασίας για το μήνα

αυτόν). Η σταθερά ψηλή υγρασία του Πάρνωνα αντισταθμίζει το χαμηλό ύψος
ετήσιας βροχής και ευνοε ί ιδιαίτερα τη βλάστηση . Το φαινόμενο εξηγείται από το

40

1928-29.

Οι εδαφικές συνθή
σης του κάθε βουνο

γεγονός ότι ο Πάρνωνας είναι κολυμμένοο απ' την οφυνρονηκή δράση των ξηρών

νότιων ανέμων από τον ΤαΟγετο και την κοιλάδα του Ευρώτα.
νεωμορφο

ργο ύ ν τους
',)ν .

ς περιοχής

ίερμότερετ;
:lμηλότερη ,
Σ ' όλες τις
ν , Ειδικότε

συνήθως ο
)ν πίνακα

3.

Η βροχή

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στην Πελοπόννησο είνdι αρκετά ψηλό στα δυτικά

παράλια ,αυξάνεται στα βορεινά και μειώνεται απότομα στ' ανατολικά , Ιδιαίτερη
έμφαση του φαινόμενου αυτού παρουσιάζεται στον Πάρνωνα (σταθμός Βαμβα
κούς) που έχει μόνο

550 mm,

τη στιγμή που η Αρτεμισία έχε ι

986 mm.

Αυτό

οφείλεται στην ομβροσκιά που δημιουργεί ο ΤαΟγετος . Τα ομβροθερμικά διαγράμ

ματα των ορεινών σταθμών της Πελοποννήσου παρουσιάζουν δύο μέγιστα και δύο
ελάχιστα και οι μέσεο ετήσιες τιμές βροχής φαίνovται στον πίνακα
το ύψος της βροχής ξεπερνάει τα

1400 mm

1.

Στα βουνά

και σε μερκέτ; ορεινέι; νησίδες τα

2000 mm.
Στη νότια Πελοπόwησο εμφανίζεται το βροχομετρυω μέγιστο της νότιας Βαλ
κανικής επειδή εδώ ξεφορτώνουν πρώτιστα οι υγροί άνεμοι του Ανηκυκλώνα των
Αζορών .

4. ΤΟ χιόνι είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο που συνδέεται περισσότερο από
κάθε άλλο με την ορεογραφία ενόο τόπου , Τ ο ορεινό ανάγλυφο της Πελοιιοννή
σου αποτελείται από κορυφογραμμές με εηικρατούντα προσανατολισμό Β-Ν και
το βόρειο τείχος που φράζει από Δ-Α την περιοχή .

. Ετσι, το χιόνι, που έρχεται από δύο κυρίως κατευθύνσεις , έχει μια διακύμανση
ελάχιστες
κορφή του

στην κάλυψη :

α) Οι βόρειοι άνεμοι του Σιβηρικού αντικυκλώνα . συναντούν το βόρειο τείχος
(Ζήρια, Χελμός , Ερύμανθος , Παναχαϊκό) , ανυψώνονια ι, διαστέλλονται, ψύχονται
και απαλλάσσονται απ' την υγρασία τους με τη μορφή χιονιού . Οι χιονιάδες αυτοί

ικτηριστικά

ο C). Συνε

φτάνουν μέχρι τα βόρεια αρκαδικά βουνά , νοτίως των οποίων χιονίζει λιγότερο και
ψηλότερα .

ου Χελμού

β) Οι Ν-ΝΔ άνεμοι του αντικυκλώνα των Αζορών, διασχίζουν τη Μεσόγειο και

αντίστοιχα,

φορτίζονται με υγρασία: Οι άνεμοι αυτοί στην Πελοπόwησο ουναντάνε πρώτα απ'

ΕΚΟ του

όλα τα δυτικά βουνά ΙΤαΟγετος! Ερύμανθος), ψύχονται και χιονίζουν σε μεγάλες

των θερμο

περίmωση αυτή οι δυτικότερες κορυφογραμμές προστατεύουν τις ανατολικές με

)

φορές του

ον ακραίων
θεοη και η
ες πλαγιές
ην αύξηση

βλέπουμε
τα μέγιστα
ω, Η μεγα

ΤαΟγετος ,
η απ '

την

(Πάρνωνα)

ποσότητες γιατί οι άνεμοι αυϊοί είναι πολύ υγρότεροι απ' τους βόρειους. Στην
αποτέλεσμα τα ανατολικά βουνά (Πάρνων! Αρτεμίσιο) να πιάνουν πολύ λιγότερο
χιόνι .

Γενικά

ο

Πάρνωνας

θεωρείται

το

λιγότερο

χιονισμένο

βουνό

της

Πελοποννήσου.

Πάντως, χάρις στους ανέμους αυτούς και τη θέση της, η Πελοπόννησος πιάνει
περισσότερο χιόνι απ ' ότι θα υπετίθετο για το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος
(φυσικά είναι περίπου το μισό απ' αυτό της βόρειας Ελλάδας). Χαρακτηριστικό
της ιιοοότητάο του είναι η χιονοστιβάδα που έπεσε απ ' το Γκριμπίνι (Ολίγυρτος)
το χειμώνα

1928-29.

Κατέβηκε

1500

μ . με μέτωπο

100

μ . και σάρωσε έκταση 35

στρεμμάτων στον κάμπο της Γκιόζας (Μάτι).
Οι εδαφικέο συνθήκες που επηρεάζουν τα είδη και την κατάσταση της βλάστη

σης του κάθε βουνού αναλύονται στα επί μέρους λήμματα.

ιδιόμορφη
νιμουμ τον

ια το μήνα

ιηλό ύψος

ίται από το
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Ζώνες βλάστησης
Κατώτ ε ρ η ζώνη (μέχρι

700

μ πε ρ ίπο υ )

Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από το μακρύ ξερό και ζεστό καλοκαίρι κόι τους

ήπιους χειμώνες .

. Ολα

τα φυτά της ζώνης αυτής έχουν αναπτύξει κάποιο προ 

στατευτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της καλοκαιρινής ξηρασίας, που απο
σκοπεί στην ελάττωση της απώλειας νερού, όπως μικρά δερματώδη φύλλα, τρίχω
μα, κερώδεις επιφάνειες , αιθέρια έλαια κλπ .
Εδώ συναντάμε βασικά δύο τύπους βλάστησης: τη μακία και τα φρύγανα . Τα

φρύγανα έχουν μεγαλύτερη εξάπλωση ατις πιο θερμές και ξερές περιοχές . Απο
τελούνται από μικρά θαμνάκια που άλλα είναι αγκαθωτά , άλλα έχουν πυκνό γκριζό
λευκο τρίχωμα κι άλλα περιέχουν αιθέρια έλαια κι είναι αρωματικά. Μερικά χαρα
κτηριστικά είναι οι αφάνες

(Euphorbia acanthothamnos που φτάνει μέχρι την
Genista acanthoclada), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), το θυμάρι
(Thymus capitatus), η φασκομηλιά (Salvia officinalίs) . Την άνοιξη, τα ανθισμένα

αλπική ζώνη και

φρύγανα με την ποικιλία και εναλλαγή των χρωμάτων τους ηροσφέρουν ένα πολύ
όμορφο θέαμα, μικρής όμως διάρκειας καθώς από νωρίς το καλοκαίρι πολλά απ'
αυτά χάνουν ακόμα και τα φύλλα τους ενώ άλλων διπλώνονται και παίρνουν μια
ξερή και σκονισμένη όψη .

Στις υπόλοιπες περιοχές (όπου δεν ασκείται γεωργική εκμετάλλευση

-

ελιές,

εσπεριδοειδή , αμπέλια) συναντάμε κυρίως τη μακία, την τυπική μεσογειακή βλά
στηση. Κυρίαρχο είδος είναι εδώ το πουρνάρι
του μορφή

oleaster),

-

(Quercus coccifera) - στη θαμνώδη
(Calycotome villosa), την αγριελιά (Olea
(Pistacia lentiscus), το σπάρτο (Spartium junceum) και πολλά

που μαζί με τον ασπάλαθο

το σχίνο

ακόμη είδη σκληρόφυλλων θάμνων περιπλέκονται και σχηματίζουν πυκνές και
αδιαπέραστες συστάδες.

16

16. Το παράσιτο λατσί\

17. Μικτή συστάδα μαι

Τα ποώδη φυτά της ζώνης αυτής φυτρώνουν το φθινόηωρο, ανθίζουν νωρίς την
άνοιξη και περνούν το καλοκαίρι, τα μονοετή με τη μορφή σπόρων ενώ τα πολυετή

έχουν βολβό ή σαρκώδεις ρίζες που διατηρούνται ζωντανά στην περίοδο της
ξηρασίας.

πλαγιές} έχει το

Τέλος, σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στη βόρεια και τη δυτική Πελοπόννησο
υπάρχουν δάση κοινή πεύκης

(Pinus halepensis).

Ημιορεινή ζώνη

μ)

(700 - 1000

επεκταθεί εις βάρος

(Juniperus oxycedru

αγριοτριανταφυλλιές

Καθώς προχωράμε προς το εσωτερικό και κερδίζουμε ύψος, τα καλοκαίρια

γίνονται πιο δροσερά και η θερμοκρασία στη διάρκια του χειμώνα πέφτει συχνά

κάτω από τους

00 C. Μαζί με τις κλιματικές συνθήκες αλλάζει και η βλάστηση .

Δάση φυλλοβόλων κάνουν την εμφάνισή τους, με πιο κοινή την πυκνοβελονιά

(Quercus frainetto) -

μια δρυ με μεγάλα φύλλα με βαθείς λοβούς

-

που προτιμάει

τα αμμώδη εδάφη. Σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα φυτρώνουν η ασπροβελανιδιά

(Quercus pubescens) - που τη βρίσκουμε και σε χαμηλότερα υψόμετρα - και ο
γαύρος (Carpinus orientalis). Υπάρχουν επίσης λίγα δάση από καστανιές (Casta
nea sativa). Συχνά πάνω στα κλαδιά της καστανιάς ή των δρυών αναπτύσσεται η
λατσίνα (Loranthus europaeus), ένα φυλλοβόλο ημιπαράσιτο συγγενικό με τον ιξό
(Viscum album, που παρασιτεί στα μαυρόπευκα και τα έλατα). Στις κοιλάδες των
ποταμών, τις ρεματιές και γενικά τους πιο υγρούς τόπους φυτρώνουν πλατάνια

(Platanus

οηοητείίε) : συχνά συνοδεύονται από ιτιές και λεύκες.

Μεγάλη εξάπλωση και σ' αυτή τη ζώνη (ιδιαίτερα στις πιο ξερές και νότιες
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πο

και τις πυρκαγιές μι

Σ'

αυτά τα θαμνοη

εδάφη κρύβεται συχ

όπως ορχεοειδή (Ο :

Στις ψυχρότερες ι
επόμενη ζώνη

-

και

μετάβαση από τη μι

απόλυτα και βλέπου ι
και άλλους τοιηκού:

Ορεινή ζώνη (100Ι

Εδώ τα καλοκαίρι
ακόμη ψυχρότεροι ~

με δάση κωνοφόριι:
κυρίαρχο δέντρο εί\

:αι τους

)10

προ

ου απο

ι , τρίχω
ονο, Τα

ς. Απο
γκριζό

ά χαρα 
χρι την

θυμάρι
3ισμένα
lα πολύ
~λά απ'
ουν μια

- ελιές ,
κή βλά

:ιμνώδη

:i (Olea
ι πολλά

"ές και

17

16

16.

ΤΟ παράσιτο λατσίνα , πάνω σε Βελανιδιά

17. Μικτή συστάδα μαυρ όπεuκου - έλατου στο ν Πάρνω να

ιρ ίς την
ολυετή
δ ο της

όνvηoo

πλαγιές) έχει το

πουρνάρι . Είδος με μικρές απαιτήοεις. ανθεκτικό στη βόοκηση

και τκ; πυρκαγιές με τ/ν έντονη αναγέwηση που ηαρουοιάζει , κατόρθωσε να
επεκταθεί εις βάρος των δρυών. Μα ζ ί με τα πουρνάρια θα ουναντήοουμε κέδρα

(Juniperus oxycedrus). γκορτσιές (Ρνιυε spinosa) - ουχνά σε θαμνώδη μορφή - ,
(Rosa canina). κρητικό σφεντάμι (Acer sempervirens) κ .ό.

αγριοτριανταφυλλιές

οκαίρια

Σ ' αυτά τα θαμνοτόπια όπως και στα φρύγανα που φυτρώνουν σε πιο φτωχά

συχνά

εδάφη κρύβεται συχνά έναο πλούτος από εντυπωσιακά βολβώδη αγριολούλουδα

ιρτη ση .

ελονιά

οτιμάε ι
λανιδιά

- και ο
Casta
πται η

τσν ιξό

όπως ορχεοειδή

(Ophrys , Serapias) . κρόκοι , ίριδες, OrnithogaIIum. κ.ά .

Στις ψυχρότερες θέσεις παρουσιάζεται το μαυρόπευκο - που θα το δούμε στ/ν
επόμενη ζώνη

- καμιά φορά μάλιστα μαζί με κοινά πεύκα. Αυτά δείχνουν ότι η

μετάβαση από τ/ μια ζώνη στην άλλη γίνεται σταδιακά , τα υψόμετρα δεν είναι
απόλυτα και βλέπουμε συχνά αλληλοεπικαλύψεις που οφείλονται σε μικροκλίματα
και άλλους τοπικούς παράγοντες (σύσταση εδάφους κ .λπ .).
Ορεινή ζώνη

(1000 - 1800

μ)

ες των

Εδώ τα καλοκαίρια είναι δροσερότερα , βρέχει περισσότερο , οι χειμώνες είναι

.αιά ν κι

ακόμη ψυχρότεροι και το χιόνι διαρκεί μερικοϊκ; μήνες. Σ ' αυτή τ/ ζώνη συναντά
με δάση κωνοφόρων και λιβάδια στις ξηρότερες και πιο άγονες περιοχές . Το

νότιες

κυρίαρχο δέντρο είναι το κεφαλονίτικο έλατο

(Abies cephalonica) που ε ίναι ενδη
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μικό της κεντρική; και νότιας Ελλάδας. Είδοτ; με μικρέι; απαιτήσεις και μεγάλη

πέτρα ή μέοο στη σχ !

αντοχή στην ξηρασία , εμφαν ίζεται κύρια σε ασβεστολιθικά εδάφη με τκ ρ ίζες του

u1a) , άλλων τα φύλ/
σαξιφράγες (Saxifra\

να εισχωρούν βαθιά στκ ρωγμέι; των βράχων . Αρκετά διαδεδομένο είναι το μαυ

ρόπευκο (PinuS nigra εερ . pallasiana) που το συναντάμε συνήθως σε περιοχές με
- ελάτων . Μαζί τους , σκόρπια

φλύσχη , ενώ υπάρχουν και μικτά δάση μαυρόπευκων
εδώ κι εκε ί , φυτρώνουν κέδρα

(Juniperus oxycedrus) . Στα ξέφωτα και τα λιβάδια
βρίσκουμε τρικουκιές (Crataegus hedreichii, C. orientalis) , μπερκιές (Crataegus)
pycnoloba - ε ίδος ενδημικότη; Πελοποννήσου), αγριοκορομηλιές (Prunus οοοο 
mίlia) Κ .ά . Τα ποώδη φυτά του δάσους γίνονται συνήθως ψηλά , στην προσπάθε ιά
τοικ να συναντήσουν το φωι; του ήλιου . Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεγά 
λη μαργαρίτα ,

Doronicum orientale ,

που γίνεται διπλάσια σε ύψσς (μπορεί να

φτάσει το 1 μέτρο) από την παρόμοιά της Doronicum columnae που φυτρώνει
ανάμεσα στους βράχους κα ι σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
Αλπική ζώνη

Στην Πελοπόwησο τα δασοόρια είναι κατά κανόνα ονθρωηογενή από παλιά

δηλαδή οι άνθρωποι έκαιγαν ή έκοβαν τα δέντρα για να επεκτείνουν τα καλοκαιρι
νά βοσκοτόπια και με τη συνεχή βόσκηση εμποδίστηκε η αναγέννηση του δάσους .
Γι ' αυτό και βλέπουμε συχνά κάποιο ξεκομμένο γέρικο έλατο (απομεινάρι του
παλιού δάσους) ή βουνοκυπάρισσο

(Juniperus foetidissima)

που λέγεται ότι σε

ορισμένα βουνά σχημάτιζε συστάδες πάνω από τη ζώνη των ελάτων .

Καθαυτό αλπικοί βιότοποι είναι τα αλπικά λιβάδια , οι οόρει; και τα βράχια των
κορφών, σε υψόμετρο συνήθως πάνω από

2200 μ . Τυπικά αλπικά λιβάδια - αβα

θεκ; λεκάνες και εκτόσεκ; με μικρή κλ ίση όπου φυτρώνουν αγρωστώδη σε τούφες

- συναντάμε στον ΤαDγετο (διάσελο Πόρτεο), στη Ζήρια (δολίνες στην ψηλότερο
κορφή) , στο Χελμό (λιβάδια γύρω απ ' το Πάνω Λιθάρι και την Ψηλή Κορφή) κα ι τον
Ερύμανθο (λάκκες γύρω απ ' τον Προφήτη Ηλία).
Εν τούτο ις, εξετάζουμε τα ψηλότερα ορεινά λιβάδια μαζ ί με την αλπική ζώνη

γιατί οπωσδήποτε δίνουν μια ενια ία εικόνα και η βλάστηση των αλπικών πλαγιών
έχει εκταθεί εν μέρει κα ι σ' αυτά. Η βλάστηση αυτή συνίσταται από αγκαθωτά
θαμνάκια και πολυετείς πόες , όηωο διάφορο ε ίδη του γένους

Astragalus και το
( Cerast ium candidissimum). Πολύ κοινή είνα ι η Daphne
oleoides και διάφορα αγρωστώδη των γενών Stipa, Festυca , κ .ά. Νανώδη κέδρα ,
(Juniperus communis υποείδος alpina) φυτρώνουν στο Χελμό , τον Πάρνωνα και
τον ΤαDγετο ενώ το υποείδσς hemisphaerica (που μοιάζει πολύ με το προηγούμε
ενδημικό της Ελλάδας

νο) συναντιέται στο Χελμό και το Μαίναλο .

Οι περισσότερες κορφές των βουνών της Πελοποwήσου
ορθοπλαγιές ή μικρότερα βράχια

- όπου δεν έχουν

- σχηματίζουν απότομες πλαγιές όπου το λεmό

Τέλος , ανάμεσα σ

σπάνια και ενδημικά

Χλωρίδα
Η Πελοπόννησος,

γκων και δεκάδες φα

ζει μια πολύ ενδιαφέ
αυτά συγκαταλέγοντ<

συναντιώνται αποκλε

αποκλειστικά και μόν
Στον πλούτο αυτό
ιστορία . Σε πολύ παλ
ήταν μια μεγάλη ξηρc
νηση ζώων από την
μετανάστευση ασιατι

εποχές σύνδεσης κι
στευτικά ρεύματα φυ

αλπικής χλωρίδας . Μ
της Πελοποwήσου . ~
γιους βιοτόπους , συχ

θηκαν δ ίνοντας γένει
κρημνα τοιχώματα τω
τα μέρη όπου θα ουν:
τους βιότοπους κοτόι
τερα να είχαν μεγαλ

Επιπλέον , και η ίδι
συντέλεσε στη διαφ(

Γι ' αυτούς τους λc
που ξεπερνούν την

c

φυτό .

Τα περισσότερα αι

περιοχές των βουνώ'
φαινόμενο του ενόη,

κέντρο το Χελμό και ι
ενδημικά) . Τα δύο α l

στρώμα εδάφοικ τους καλύπτεται (και συγκρατείται) από πέτρες . Οι πλαγιές
αυτές μας δίνουν από μακριά την εντύηωοη τελείως άγονης περιοχής κι όμωο

ενδημικών .

εδώ φυτρώνουν πολλά είδη με λεπτούς βλαστούς και ριζώματα που ελίσσονται

παρουσία κάποιων Α
Ευρώπη, (όπως το Ju

ανάμεσα οτκ πέτρες σε αναζήτηση λίγου χώμοτοτ; και υγρασίας . Τα φυτά αυτά ,

όπως κι εκείνα που αναπτύσσονται στο λιγοστό χώμα των σχισμών των βράχων
(χασμόφυτα) έχουν ηροσαρμοστικέτ; δομές που τα προστατεύουν από τις σκλη

. Ενα

ακόμα ενδιαφέ

στο Χελμό) .
Π ίνακες με τα αη

4-5 μήνες το

ελκυστικά αγριολούλ

χρόνο και την καλοκαιρινή ξηρασία , όπου το νερό των σποραδικών βροχών εξαφα

μειώνοντο : στο κεφι

ρές κλιματικές συνθήκες (το χιόνι και τον παγετό που τα σκεπάζει

άλλα χάνουν το υπέρ

Υπάρχουν όμως κι

γειο τμήμα τους και μένει ζωντανή η ρίζα τους που προφυλάσσεται κάτω από μια

τα βουνά της Πελοπ

νίζεται μέσα απ ' τκ; δια κλάσεις του ασβεστόλιθου) .
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. Ετσι,

και μεγάλη
ς ρίζες του

ί νaι το μσυ
ιεριοχές με
~ ς , σκόρπια
ι τα λιβάδια

Crataegus)
unus οοοο
φοσπάθειά

ίναιη μεγά
(μπορεί να

J φυτρώνει

πέτρα ή μέσα στη σχισμή του βράχου (όπως σε είδη του γένους

Viola ή Campan
ula), άλλων τα φύλλα συγκρατούν πολύ υγρασία (Sempervivum ερ.), ενώ στκ
σαξιφράγες (Saxifraga ερ.) βλαστοί και φύλλα σχηματίζουν πυκνά μαξιλαράκια.
Τέλος, ανάμεσα σ ' αυτά τα φυτά θα πρέπει να αναζητήσουμε τα περισσότερα

σπάνια και ενδημικά είδη.

Χλωρίδα
Η Πελοηόννησοο, με το πολυσχιδές ανάγλυφο (μεγάλος αριθμός ορεινών ό
γκων και δεκάδες φαράγγια) και την ποικιλία των κλιματικών συνθηκών , παρουσιά

ζει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια χλωρίδα που περιλαμβάνει
αυτά συγκαταλέγονται

2400 είδη . Σ'
300 ενδημικά φυτά της Ελλάδας που πάνω απ' το 1/3 τους

συναντιώνταιαποκλειστικά στην Πελοπόwησο τα μισά δε απ ' αυτά τα βρίσκουμε
αποκλειστικά και μόνο σε κάποιο από τα μεγάλα βουνά της .
Στον πλούτο αυτό της χλωρίδας έχει συντελέσει σημαντικά η γεωλογική της

από παλιά
καλοκαιρι

>υ δάσους .
εινάρι του
παι ότι σε

~ράxια των
δια

-

αβα

σε τούφες
ψηλότερο
ρή) και τον
ιπική ζώνη
)ν πλαγιών
αγκαθωτά

3.IUS και το
η

Daphne

ιδη κέδρα,
ιρνωνα και

)οηγούμε

~εν έχουν
υτολεπτό
~ ι πλαγιές

~ κι όμως
:;λίσσονται
,υτά αυτά,

JV βράχων

ιστορία. Σε πολύ παλιές γεωλογικές περιόδους, όταν όλη η Ελλάδα και το Αιγαίο
ήταν μια μεγάλη ξηρά (η Αιγηϊδα) που ενωνόταν με τη Μικρασία, έγινε μια μετακί
νηση ζώων από την Ασία προς τον ελλαδικό χώρο που συνοδεύτηκε από μια
μετανάστευση ασιατικών φυτών. Αργότερα, διαδοχικά (που αντιστοιχούσαν στις
εποχές ούνδεσης κι επανασύνδεσης της Πελοποwήσου με τη Στερεά) μετανα

στευτικά ρεύματα φυτών προερχόμενων από το βορρά έφεραν εδώ στοιχεία της
αλπικής χλωρίδας. Μ ' όλη αυτή την ποικιλία των φυτών εμπλουτίστηκεη χλωρίδα

της Πελοποννήσου. Κάποια φυτά στην προσπάθειά τους να αποικήοουν καινούρ

γιους βιοτόπους, συχνά πολύ εξειδικευμένους κι απομονωμένους, διαφοροποιή
θηκαν δίνοντας γένεση σε καινούργια είδη . Τέτοιοι βιότοποι είναι κυρίως τα από
κρημνα τοιχώματα των φαραγγιών και οι ψηλές κορφές των βουνών που είναι και
τα μέρη όπου θα συναντήσουμετο μεγαλύτερο αριθμό των ενδημικών. Σ ' αυτούς
τους βιότοπους κατάφεραν ακόμα και διαοώθηκαν κάποια είδη που μπορεί παλιό
τερα να είχαν μεγαλύτερη εξάπλωση.
Επιπλέον, και η ίδ ια η γεωγραφική απομόνωση της Πελοποννήσου πρέπει να

συντέλεσε στη διαφοροποίηση ορισμένων ειδών.

Γι ' αυτούς τους λόγους και μ ' αυτούς τους τρόπους και πολλούς ίσως ακόμα
που ξεπερνούν την αντίληψή μας δημιουργήθηκανστην Πελοπόwησο ενδημικά
φυτά.

Τα περισοότερα από τα ενδημικά της Πελοποννήσου εξαπλώνονται σε μικρές
περιοχές των βουνών ή των κάμπων. Υπάρχουν πάντως δύο περιοχές όπου το
φαινόμενο του ενδημισμού είναι πιο έντονο: η μια στη βόρεια Πελοπόwησο με

κέντρο το Χελμό και η άλλη στη νότια με επίκεντροτον Ταύγετο (με περισσότερα
ενδημικά). Τα δύο αυτά βουνά έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό αποκλειστικών
ενδημικών.

. Ενα

ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Πελοποwησιακής χλωρίδας είναι η

παρουσία κάποιων Ασιατικών ειδών που δε συναντιώνται πουθενά αλλού στην
Ευρώπη, (όπως το

Juniperus drupacea στον Πάρνωνα και η

ΜacrοΙοmίa densiflora

ι τις σκλη

στο Χελμό).
Πίνακες με τα αποκλειστικά ενδημικά και μερικά απ' τα πιο ενδιαφέροντα ή

μήνες το

ελκυστικά αγριολούλουδα που συναντάμε πάνω σε χαρακτηριστικές πορείες, ση

i

~ν εξαφα

μειώνονται στο κεφάλαιο της οικολογίας του κάθε βουνού .

,το υπέρ

Υπάρχουν όμως και πολλά αγριολούλουδα που τα συναντάμε λίγο-πολύ σε όλα

ιω από μια

τα βουνά της Πελοποwήσου και αποτελούν αυτό που θα λέγαμε κοινή χλωρίδα .
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18. Friti//aria davisii
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20. Crataegus pycn%ba
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19

18. Fritillaria davίsii
19. Primu/a vu/garis
20. Crataegus pycn%ba
21. Crocus sieberi sublimίs
22. Vio/a mercurii
23. Crocus o/iv ieri & Anemone b/anda
24. Scill a b ifo/ia

20

23

Με εξαίρεση δύο

- τρία που είναι ενδημικά τ/ς Ελλάδας, είναι είδη με πλατιά

εξάπλωση συνήθως στα Βαλκάνια και τ/ Δυτική Ασία , κάποια είναι νότιοευρωηαϊκό
(παραμεσογειακά) και λιγότερα , κεντροευρωπα 'ίκά. Τα περισσότερα συναντώνται
σε μια ποικιλία βιοτόπων και υψομέτρων.

•

Για να αποφύγουμε τις επαναλήψεις στα επί μέρους κεφάλαια, δίνουμε παρα
κάτω έναν κατάλογο με μερικά απ ' τα πιο γνωστά είδη της κοινής χλωρίδας των
βουνών μαζί με το βιότοπο και το κατά προσέγγιση υψόμετρο όπου τα συναντάμε .
(Συντμήσεις : ΗΜ= ημιορεινή

κή,

1800-2200

μ . , ΑΛ=

700-1000, ΟΡ=
αλπική 2200 - 2400

ορεινή

1000-1800

μ. , ΥΠ= υποαλπι

μ.)

Aethionema saxatile , σε πετρώδη μέρη ΟΡ, ΥΠ , ΑΛ
Anemone blanda, πετρώδη εδάφη ΗΜ, ΟΡ, ΥΠ , ΑΛ
Aubrieta deltoidea, βραχώδεις θέσεις ΗΜ , ΟΡ, ΥΠ, ΑΛ.
Campanula spathulata , δάση, λιβάδια ΟΡ
Centaurea triumfetti, χορτολίβαδα , πετροπλαγιές ΗΜ, ΟΡ
Cerastium candidissimum, στεγνές πετρώδεις θέσεις ΟΡ, ΥΠ, ΑΛ
Crocus olivieri , ξέφωτα και λιβάδια ΗΜ, ΟΡ
Crocus sieberi - sublimis δάση και λιβάδια ΟΡ, ΥΠ, ΑΛ
Doronicum columnae, ανάμεσα στα βράχια ΥΠ, ΑΛ
Doronicum orientale δάση ΟΡ
Geranium tuberosum λιβάδια ΗΜ , ΟΡ
Geranium subcaulescens πετροπλαγιές ΟΡ , ΥΠ , ΑΛ
Helianthemum nummυlarium , ξερά λιβάδια , ξέφωτα ΗΜ, ΟΡ , ΥΠ, ΑΛ
iris inguicularis, θαμνοτόπια και πετρώδεις τοποθεσίες ΗΜ , ΟΡ
Lamium garganicum , δόση , λιβάδια ΟΡ , ΥΠ
Lotυs corniculatus, λιβάδια, πετροπλαγιές ΟΡ, ΥΠ, ΑΛ
Malcolmia gracea εερ bicolor, βραχοτόηιο ΗΜ, ΟΡ , ΥΠ
Muscari commosum , θαμνοτόπια, πετρώδεις θέσεις και λιβάδια ΗΜ, ΟΡ
Muscari neglectυm, λιβάδια ΟΡ, ΥΠ
Myosotis sylvatica , δάση, λιβάδια, βραχοτόπια ΟΡ , ΥΠ
Ornithogallum nutans , θαμνοτόπια , παλιά χωράφια ΗΜ
Primula vulgaris , κοντά σε ρυάκια και σε υγρές θέσεις ΗΜ, ΟΡ
Potentilla recta, θαμνοτόηια, λιβάδια ΗΜ , ΟΡ
Saxifraga chrysosplenifolia, υγρά σκιερά βράχια, ΗΜ, ΟΡ, ΥΠ
Scilla bi10lia ανοιχτά δάση και λιβάδια δίπλα σε χιονούρες ΟΡ, ΥΠ , ΑΛ
Sideritis clandestina (το τσάι του βουνού) βραχώδη μέρη ΥΠ , ΑΛ .

Μανιτάρια
Καθώς οι φθινοπωρινές βροχές υγραίνουν το χώμα χιλιάδες μανιτάρια ξεπετ
άγονται στα δάση και τα λιβάδια. Αυτός ο καρπός τ/ς γης που μας είναι γνωστός
με το σχήμα του καπέλου πάνω στο πόδι, συναντιέται και σε άλλες εντυπωσιακές
και αναπάντεχες μορφές: σα φούσκα , σαν αστέρι, σαν τραπεζάκια κολλημένα σε
κορμούς δέντρων, σαν κοράλλινοι θάμνοι και πολλές ακόμα .
Αυτό που ονομάζουμε μανιτάρι είναι το όργανο αναπαραγωγής του μύκητα.

Λόγω του ότι δεν φωτοσυνθέτουν οι μύκητες κατατάσσονται στους ετερό
τροφους οργανισμούς. Στ/ν πλειοψηφία τους είναι σαπρόφυτα και αναπτύσαονται
πάνω σε νεκρά φυτά και ζώα ή σε κοπριές . Ο ρόλος τους στη φύση είναι πολύ
σημαντικός καθώς μαζί με διάφορα έντομα, σκουλίκια και βακτήρια κάνουν δυνατή
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τ/ν ανακύκλωση των ζω '

νικές ουοίες τα βασικά θ~

των φυτών και των ζώω ,
Μια άλλη κοτηνορία είν
οργανισμούς . Στην πλειο

άλα όπως οι ίσκες που c
yopia περιλαμβάνονται ~

σύστημα ορισμένων ανώ:
εται μυκόριζο και παίζει
αυτών που φυτρώνουν

(

Ιδιαίτερα πλούσια σε

ουσσωρευτεί μεγάλη πο(

σε συγκεκριμένο είδος
Χαρακτ/ριστικά γένη (
τα αοτέρια της γης (Θ
άνοιξη, οι φούσκες

(Lyc

φυτρώνουν Mycena , Cr
Στα λιβάδια ξεχωρίζο

(Agaricus campestris) .
και
Stropharia semi
δασικών δρόμων ξεφυτ

υπόλοιπα είδη του νένο
φυλλαράκια και συνήθω:
μαύρο υγρό.
Τα μανιτάρια ήταν απ(
Δεν εκμεταλλεύονταν Ι

γνώριζαν πολύ καλά

Qnc

ονόμασαν θανατίτες . Σ

ποικίλουν από περιοχή

Μερικά από τα πιο γ

Agaricus campestrls 
Boletus ερ- Λαφίτες, ~
Lycoperdon ερ - Αλεπ
(τσακώνικη διάλεκτος)

MorcheIIa Sp - Αρνόκκ
Lepiota procera - καιη
Coprinus Sp - Κοπρομι
Pleurotus eryngii - Aγ~
Pieurotus ostreahis - Γ
Lactarius dellciosuS 

ΠΑΝΙΔΑ
Μετά τ/ν αργή πρc

τελευταία παγετωνική r
μοστεί Οτ/ν - υπερβολ
ανθρώπινη παρουσία . ΤΙ
τερα στο να εγκατασταΙ

~ατιά
ταϊκά

~νται
αρα

'των

άμε .
]λπι

την ανακύκλωση των ζωτικών ουσιών αποδεσμεύοντας απ ' τις σύνθετες οργα

νικές ουσίες τα βασικά θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάmυξη
των φυτών και των ζώων.

Μια άλλη κατηγορία είναι παράσιτα , αναπτύσσονται δηλαδή πάνω σε ζωντανούς
οργανισμούς . Στην πλειοψηφία τους είναι μικροσκοπικά, υπάρχουν όμως και μεγ
άλα όπως οι ίσκες που αναπτύσσονται πάνω σε ώριμα δέντρα . Στην τρίτη κατη
γορία περιλαμβάνονται μανιτάρια που έχουν μια συμβιωτική σχέση με το ριζικό

σύστημα ορισμένων ανώτερων φυτών. Αυτή η προς αμοιβαίο όφελος σχέση λέγ
εται μυκόριζα και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάmυξη πολλών δέντρων , ειδικά
αυτών που φυτρώνουν σε φτωχά εδάφη.

Ιδιαίτερα πλούσια σε μανιτάρια είναι τα δάση επειδή στο έδαφός τους έχει
συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα βιομάζας. Πολλά μανιτάρια έχουν σαφή προτίμηση

σε συγκεκριμένο είδος δέντρου .
χαρακτηριστικά γένη στα δάση της Πελοποννήσου είναι οι βωλίτες (Boletυs

sp)
(Geastrum), οι Μορχέλλες (Morchella) που βγαίνουν την
άνοιξη , οι φούσκες (Lycoperdon), ενώ στα κλαδιά, τα πρέμνα και τους κορμούς
φυτρώνουν Mycena, Crepidotus, Pleurotus , Calocera, Ganoderma, Fomes Κ.ά .
Στα λιβάδια ξεχωρίζουν οι ψηλές Λεπιότες (Lepiota procera) και τα Αγαρικά
(Agaricus campestris) . Στις κοπριές συναντάμε τα Copr inus, Panaeol us
και
Stropharia semigIobata. ΤΟ φθινόπωρο και την άνοιξη στις άκρες των
δασικών δρόμων ξεφυτρώνουν ομαδικά οι Coprinus comatυs που όπως και τα
τα αστέρια της γης

υπόλοιπα είδη του γένους Οοιρκιυε έχει την εξής ιδιότητα : καθώς ωριμάζει, τα
φυλλαράκια και συνήθως και το καπέλλο διαλύονται σταδιακά σχηματιζοντας ένα
μαύρο υγρό .
Τα μανιτάρια ήταν από παλιά ένα συμπήρωμα της διατροφής για τους ορεινούς.

Δεν εκμεταλλεύονταν βέβαια το σύνολο των φανώσιμων ειδών αλλά μόνο όσα
γνώριζαν πολύ καλά από παράδοση. Τα δηλητηριώδη ή αυτά που του ς έμοιαζαν τα
ονόμασαν θανατίτες. Στα φαγώσιμα είδη έδωσαν διάφορα ονόματα που μερικά
ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή.
Μερικά από τα πιο γνωστά φαγώσιμα είδη με τα λαϊκά τους ονόματα είναι:

Agaricus campestris - Λιβαδίτες , ασπρομανίταρα
Boletus ερ- Λαφίτες , Σφουγγίτες
Lycoperdon ερ - Αλεπουπορδές , του λαγού το τσιγάρο , Πουντζά του λιούκου
(τσακώνικη διάλεκτος)

ετ

"ός
:έ ς
σε

MorcheIIa ερ - Αρνάκια, Κουρκουρίκια, Προβοκοιλιές
Lepiota procera - Καπρόλες, Γουργ ουλιάνες
Copr inus Sp - Κοπρομανίτες , κοπρίτες
PIeurotus eryngiί - Αγκαθίτης
PIeurotus ostreahis - Πίτες, Τιπάρια
Lactarius delίciosus - γαλατσίτες

ΠΑΝΙΔΑ

m.

Μετά την αργή προσαρμογή της στο θερμότερο κλίμα που ακολούθησε την

)ό

τελευταία παγετωνική περίοδο, η βλάστηση της Ευρώπης χρειάστηκε να προσαρ

ταl

μοστεί στην

lλύ

ανθρώπινη παρουσία. Το ήπιο μεσογειακό κλίμα της Πελοποwήσου βοήθησε ιδιαί

ιιή

-

υπερβολικά γρήγορη με τα βιολογικά μέτρα

-

αλλαγή που έφερε η

τερα στο να εγκατασταθούν σ ' αυτήν οι άνθρωποι από πολύ παλιά ' οι άνθρωποι που
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25. Doronicu m columnae & Myoso tis sp.

26. Geranium tuberosum

29. Verba sc um acau/(
30 . Τυπικ ό μανιτάρι n
Lam ium garganiu

27. Ce rast iu m ca ndidissimum

28.

L o tυ s

co rniculat us

χρειάζονταν όλο και

μεγάλωνε με το πέρα
νήσο υ άλλαξε . με τα

ζαρώνουν συνεχώς

(

μεγάλα δόση κωνοφό
που δεν προσφέροντ
αποτελούν και την τ

επιπλέον κρύβουν μ
ζωής.
Από τα άγρια ζώ(

από την αλλαγή ήτα\
για υποβάθμιση και κ

KαιεξαKoλoυθείνα ~
μογή της φύσης ΟΙ

περιοχές με δάση κ(

τα δάση και η ησ υχ ί c
χρ ό νο υ ς , το ανθεκτι
το υ 200υ α ι ώνα και

c

πόλεμο . Τι ς άδε ι ες

ε ίδ η π ο υ μπορο ύν

30

29
29. Verbascum

30.

acaUΙe

Τυπικό μανιτάρι του ελατοδάσους, ο κορτινάριος αυτός φυ τρώνει δίπλα σε ένα
επίση ς τυ πικό λουλο ύδι το υ ορεινο ύ δάσους (αρ ι στερά)

Lamiu m ga rga niu m,

χρειάζονταν όλο κα ι περισσότερη εκμε ταλλεύσιμη γη καθώς ο πληθυσμός τους
μεγάλωνε με το πέρασμα των αιώνων . . Οπως ήταν ε πόμενο , η μορφή της Πελοπον

νή σο υ άλλαξε, με τα α πέραντα δάση και τα πυκνά θαμνοτόπια να αρα ιώνουν κα ι να
ζαρώνουν συνε χώς σε όφελος των χωραφ ιών και των βοσκοτόπων . Τα τελευταία
μεγάλα δάση κωνοφόρων επ ιζούν ακόμα στις απότομες πλαγιές των ψηλών βουνών

που δεν προσφέρονται για εκμετάλλευση , ενώ μερικά εκτεταμένα θαμνοτόπια (που
αποτελούν και την τυπική μεσογειακή βλάστηση) συμβιώνουν με τα κοπάδια και
επιπλέον κρύβουν μέοο τους ένα μεγάλο μέροο της Πελοποwησιακής άγριας
ζωή ς .

Από τα άγρια ζώα της Πελοποwήσου , εκείνα που επηρεάστηκαν πιο φανερά
από την αλλαγή ήταν τα μεγάλα θηλαστικά . . Ομως α ς μη βιαστούμε να μιλήσουμε

για υποβάθμιση και καταστροφή . Από την οmική γωνία της Φύσης , αυτό που έγινε
και εξακολουθε ί να γίνεται είναι μια με ταβολή και το αποτέλεσμα είναι μια προσαρ
μογή της φύσης στη νέα κατάσταση .

. Ετσι ,

τα ζώα που χ ρε ιάζοντα ι μεγάλες

περιοχές με δάση και ήσυχα ξέφωτα γ ια να ζήσουν , εξαφανίστηκαν μόλις έλειψαν
τα δάση κα ι η ησυχία . Η ευα ίσθητη αρ κούδα και το ελάφι χά θη καν στους αρχαίους
χρόνους , το ανθεκτικότερο αγρ ιογούρουνο κα ι το ζαρκάδι στις πρώτες δεκαετίες
του 200υ αιώνα και ο α κόμα π ιο ευπροσάρμοστος λύ κος κράτησε ως τον τελ ε υ τα ί ο

πόλεμο . Τις άδειες (οι κολογικές) θέσε ις των παραπάνω ζώων , τις κατέλα βαν άλλα
ε ίδη που μπο ρ ού ν να ζήσουν στα χωράφια κα ι τους θάμνου ς , παρέα με το υ ς
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ανθρώπους και ακόμα περισσότερο μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πηγές τροφής

«πουλιά του ελατοδάι

που άθελά του προσφέρει ο άνθρωπος . Τα ποντίκια που ροκαν ίζουν το στάρι, στο

ίδια είδη με το πυκνό

χωράφι και την αποθήκη , η αλεπού που ψάχνει στα σκουπίδια και το κουνάβι που

του απαιτήσεις σχετιι

μπορεί να φτιάξει τη φωλιά του στα δοκάρια της στέγης και να μπει τη νύχτα στο

κοτσύφι χρειάζεται έ .

καλύτερα στις υπάρχουσες συνθήκες. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν , όπως θα

μέρη με χαμηλή βΛC
απομονωμένη στη μf
πτης χρειάζεται έδαc

κοτέτσι για να φόει αυγά και κότες είναι τα θηλαστικά που έχουν προσαρμοστεί
δούμε παρακάτω , στα πουλιά, τα ερπετά , τα έντομα αλλά και γενικότερα σε όλες τις
τάξεις του ζωϊκού βασίλειου. Ο άνθρωπος αποκαλεί «επιβλαβή» τα είδη αυτά που

θάμνους με πυκνά χι

ζουν σε βάρος τσυ και προσπαθεί να τα μειώσει χρησιμοποιώντας

μα και ξερά δέντρα ~

κάθε μέσο, χωρίς όμως επιτυχία , γιατί η προσαρμογή των ζώων αυτών στην ανθρώ

γέρικα δέντρα και ηο

πινη παρουσία περιλαμβάνει και προσαρμογή στο ανθρώπινο κυνήγι

ντάμε λίγα είδη χαρ'

ως ένα βαθμό

-

Εκτός από τα δέκα είδη των καθαυτό ποντικών και αρουραίων που καλύmουν όλα τα

κάποια σταθερά XapC
ον, μπορούμε να δού

είδη των βιοτόπων , στη ΒΔ Πελοηόννησο υπάρχει και ένα είδος μικρόσωμου άγριου

ριστικά του

χάμστερ , που εξωτερικά μοιάζει με ποντίκι, αλλά διαθέτει

από πεύκα ή έλαm, ο

Τα ποντίκια ζουν παντού όπου υπάρχει κάλυψη από χόρτα. θάμνους και πέτρες.

-

όπως όλα τα χάμστερ

ένα ζευγάρι τσέπες στην εσωτερική πλευρά των μάγουλων. Τις τσέπες αυτές τις
γεμίζει βιαστικά με ελατοβελόνες που θα φάει ήσυχα στην πρoφυλαγμέvη στοά

-

αν Π .χ.

πουλιά συναντάμε ει
λιβαδιών, γιατί εκεί r

που είναι ασιατικό είδος και τ ' εξαίρεση

ζουν στις διάφορες Ζ

ζει σε μερικά μέρη στα ανατολικά Βαλκάνια . Η ·νυφίτσα βρίσκεται πάντα κοντά στα

θηκαν σε προηγούμε

του. Πρόκειται για το CricetυIus

migratorius

ποντίκια που είναι η κύρια τροφή της και τα μεγαλύτερα σαρκοφάγα εναλλάσσονται
στους διάφορους βιότοπους : Η αλεπού προτιμάει τις ανοιχτές εκτάοεκ; με αραιούς

οιασπροκώλες (απρ

ρης και ο πετροκότι

θάμνους και δέντρα , όπου κυνηγάει σκαθάρια και πσντίκια . Το ανταγωνιστικό της

ειδικά όταν υπάρχου

κουνάβι ζει μέσα στα πυκνά δάση αλλά και στις γυμνές πετροπλαγιές, αρκεί να

καλι ακούδες , βραχοl<

υπάρχουν τρύπες για να κρυφτεί και πουλάκια , ποντίκια, σαρανταποδαρούσες κι

δάση της ορεινής ζc

άγριοι καρπσί για να χορτάσει. Ο ασβός ζει σε όλες αυτές τις περιοχές αλλά

(πρασινοτσικλιτάρα ~

αποφεύγει τον ανταγωνισμό τρώγοντας κυρίως καρπούς και έντομα που ξεθάβει

τσαρτσάρα. Η ελατο

από το χώμα με τα μακριά του νύχια . Η βίδρα , το πιο ειδικευμένο οαρκοφάνο, ζει σε
όλα σχεδόν τα ποτάμια της Πελοποwήσου . Μέσα στα πυκνά δάση των βορειότερων

βουνών επιζεί ο αγριόγατος και μέχρι τον πόλεμο υπήρχε λύγκας σε πυκνά δάση
στον ΤαΟγετο και το συγκρότημα Ζήριας

- Χcλμού.

Το τυπικό σαρκοφάγο της

γαλαζοπαπαδϊτσα π~
λαγμένο α π ό τον και

της ημιορεινής ζώνl
μαυροτσιροβάκο ως

μεσογειακής ζώνης, το τσακάλι , κρύβεται στους μεγάλους θαμνότοπους μερικών

απ ' το Αιγαίο . Πολύ

βουνών , αλλά καθώς συχνά συγχέεται με αδέσποτο σκυλί , δεν είναι επακριβώς
γνωστά η εξάπλωσή του και ο πληθυσμός του . Τα δάση των μαυρόπευκων και των

έδαφος , ανάμεσασι

ελάτων φαίνονται άδεια χωρίς την παρουσία του σκίουρου , που δεν υπάρχει στην

επιφάνεια του νερο

Πελοηόννηοο

-

τα πελέκια

(Glis glis, ο

μεγαλύτερος από τους τρεις μυωξούς που

ζουν στην Πελοπόννησο) που έχουν πάρει τη θέση ΤΟυ σκίουρου στο οικοσύστημα
δεν μπορούν να γεμίσουν το - αισθητικό - κενό, αφού κυκλοφορούν μόνο τη νύχτα.
Οι λαγοί που άλλοτε ήταν άφθονοι στα βουνά, έχουν μειωθεί πολύ, εξαιτίας του
έντονου κυνηγιού και της εγκατάλειψης των ορεινών χωραφιών που πρόσφεραν
φαί'στοικ; λαθραίους νυχτερινούς επισκέmες . Αντίθετα, ο εντομοφάγοτ; σκαντζό
χοιρος δεν φα ίνεται να μειώθηκε, παρ ' όλα τα φυτοφάρμακα και τα αυτοκίνητα που
γεμίζουν κάθε βράδυ τους δρόμους κουφάρια. Από τα υπόλοιπα εντομοφάγα , ο

έντομα , η σταχτο οο

Στους βράχους και '

κοι , τα αγριοπερίοτε

ζώνης . Τέοοερα ατκ

τις χωμάτινες φωλιέ
πλαγιών . Μόνο το η

δεν χτίζει τη φωλ«
χελιδόνι που δε φε

νότια Ελλάδα.

6) Μέ

προδίνεται από τους μικρούς χωματο

κός τρυποφράχτης .

σωρούς που ξεφυτρώνουν ανάμεσα στο χορτάρι των ορεινών και πεδινών λιβαδιών.

ζώνη ή κήπο στην π

μεσογειακός τυφλοπόντικας
Αντίθετα τα

5

(Talpa caeca)

είδη των μικροσκοπικών μυγαλών περνούν απαρατήρητα αφού δεν

έλκονται από τις προμήθειες σε τρόφιμα των ανθρώπων, όπως τα τρωκτικά ποντίκια
αλλά προτιμούν τα έντομα.

Παρά το ότι πιστεύεται , τα περισσότερα πουλιά δε συνδέονται με συγκεκριμένα
είδη φυιών αλλά με τη δομή της βλάστησης
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-

για παράδειγμα δεν υπάρχουν τα

κρυφτεί. ΤΟ ψευτoc

προτίμηση στα μέρι

που μπορούν να ζήc
για να φτιάξουν π
κοκκινολαίμης καιο

· τροφής

«πουλιά του ελατοόάσοικ;» και το αραιό ελατόδασος μπορεί να μην έχει ακριβώς τα

'άρι , στο

ίδια είδη με το πυκνό ελατόδασος. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε ε ίδος έχει τις δικές

ιάβι που

του απαιτήσεις σχετικά με την τροφή και τις κατάλληλες θέσεις για φωλιά . . Ετσι. το

JXTQ

στο

, ρ μο στ ε ί

κοτσύφι χρειάζεται έδαφος καθαρό από ψηλό χορτάρι όπου θα ψάξει για έντομα και

θάμνους με πυκνά χαμηλά κλαδιά όπου θα πλέξει τη φωλιά του γιαυτό προτιμάει

:>πως θα

μέρη με χαμηλή βλάστηση στα δάση, στα θαμνοτόπια ακόμη και σε μια βραγιά

όλες τις

απομονωμένη στη μέση κάποιων χωραφιών . Απ' την άλλη , ο πράσινος δρυοκολά

τάηομ

πτης χρειάζεται έδαφος ελεύθερο από χαμηλούς θάμνους για να κυνηγήσει έντο

οιώντας

μα και ξερά δέντρα για να σκάψει τη φωλιά του ' γιαυτό προτιμάει τα αραιά δάση με

-σνθρώ

γέρικα δέντρα και πολλά ξέφωτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάθε βιότοπο συνα

ντάμε λίγα είδη χαρακτηριστικά του βιότοπου αυτού (αφού κάθε βιότοπος έχει
πέτρες.

κάποια σταθερά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε ορισμένα είδη πουλιών). Επιπλέ

νόN::J.τα

ον , μπορούμε να δούμε αυτά ή άλλα πουλιά ανάλογα με τα δευτερεύοντα χαρακτη

Jάγριου

ριστικά του

μστερ

από πεύκα ή έλατα, αν έχει υπόροφο από χαμηλούς θάμνους ή όχι κοκ. Περισσότερα

- αν Π .χ. το δάσος των κωνοφόρων είναι πυκνό ή αραιό. αν αποτελε iται

υ τέ ς τις

πουλιά συναντάμε εκεί που δυο βιότοποι συναντιούνται . Π.χ. στο όριο δάσους και

νη στοά

λιβαδιών, γιατί εκεί βλέπουμε τα είδη και των δύο βιοτόπων. Τα βασικά είδη που

ξαίρεση

ζ ο υ ν στις διάφορες ζώνες βλάστησης και τα αζωνικά οικοσυστήματα, που αναφέρ

lντά στα

θηκαν οε προηγούμενο κεφάλαιο είναι :

ισονται

οι ασπροκώλες (απροκωλίνα και σταχτοπετρόκλης) , ο χιονοψάλτης , ο καρβουνιά

1) στις γυμνές πλαγιές της αλπικής ζώνης,

ιραωϊκ;

ρης και ο πετροκότσυφας. Στην εκτεταμένη αλπική ζώνη των μεγάλων βουνών,

ΓLKό της

ειδικά όταν υπάρχουν και ορθοπλαγιές κάπου γύρω , μπορούμε να δούμε κοράκια,

ιρκεί να

καλ ιακούδες , βραχοκιρκίνεζα και τον πιο σπάνιο χρυοοετό, 2) χαμηλότερα . μέσα σε

ιύσες κι

δάση της ορεινής ζώνης. χαρακτηριστικότερα πουλιά ε ίναι οι δυο δρυοκολάmες

~ς αλλά

( π ρα σ ι νο τ σ ι κ λι τά ρ α και παρδαλοτσικλιτάρα) , ο σταυρομύτης στα μαυρόπευκα και η

;εθάβει

τσαρτσάρα. Η ελατοπαπαδίτσα συνδέεται άμεσα με τα έλατα ενώ η συγγενική της

) , ζει σε

γαλαζοπαπαδίτσα προτιμάει τα πλατύφυλλα . . Ολα αυτά μένουν πιστά στον προφυ

ότε ρ ων

λαγμένο από τον καιρό βιότοπό τους και δε μεταναστεύουν , 3) στους θαμνότοπους

lά δάση

της ημιορεινής ζώνης κυριαρχούν τα πολλά είδη των τσιροβάκων, από τον κοινό

ιγο της

μαυροτσιροβάκο ως το σπάνιο μουστακοτσιροβάκο που ζει μόνο στις χώρες γύρω

.ιερικών

απ ' το Αιγαίο. Πολύ κοινός είναι και ο μαυρολαίμης που κρύβει τη φωλιά του στο

ικριβώς

έδαφος, ανάμεσα στα ψηλά χορτάρια , 4) στις πηγές και τα ορεινά ποτάμια κυνηγάνε

και των

έντομα , η σταχτοσουσουράδα και ο νεροκότσυφας που κολυμπάει κάτω απ ' την

:ει στην

επιφάνεια του νερού γαντζωμένος στις πέτρες για να αντισταθεί στο ρεύμα. 5)

)ύς που

Στους βράχους και τις ορθοπλαγιές φτιάχνουν τις φωλιές τους οι βραχοτσοπανά

ύ στη μα

κοι , τα αγριοπερίστερα, οι κοινωνικές κάργιες και οι βουνοσταχτάρες της αλπικής

} νύχτα .

ζώνης. Τέσσερα από τα πέντε είδη και χελιδονιών που ζουν στην Ελλάδα φτιάχνουν

i ας του

τις χωμάτινες φωλιές τους στα προφυλαγμένα από τη βροχή, αρνητικά των ορθο

οφερον

πλαγιών . Μόνο το πετροχελίδονο όμως μένει σταθερό στις ορθοπλαγιές και ποτέ

<αντζό
1τα που

δεν χτίζει τη φωλιά του στα σπίτια των ανθρώπων. Πρόκειται για το μοναδικό
χελιδόνι που δε φεύγει το χειμώνα για την Αφρική, τουλάχιστον στη θερμότερη

ράγα, ο

νότια Ελλάδα . 6) Μέσα στου ς πολύ πυκνούς θάμνους ζει και φωλιάζει ο μικροσκοπι

( , ψατ ο 

κός τρυποφράχτης , που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε δάσος ή λιβάδι , αλπική

3αδιών.

ζώνη ή κήπο στην πόλη , αρκεί να υπάρχουν πυκνά κλαδιά κοντά στο έδαφος για να

ιού δεν

κρυφτεί. Το ψευτοαηδόνι αναζητά επίσης τους πυκνούς θάμνους αλλά με φανερή

lοντίκια

προτίμηση στα μέρη με τρεχούμενα νερά .

7) Υπάρχουν και μερικά «ευράοικα» είδη

που μπορούν να ζήσουν σχεδόν παντού αρκεί να υπάρχουν μερικά δέντρα ή θάμνοι
: ρ ιμ έ να

για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Τα πιο γνωστά είναι ο σπίνος. ο καλόγερος, ο

. ο υ ν τα

κοκκινολαίμης και ο κούκος που όπως είναι γνωστό δε φτιάχνει δική του φωλιά , αλλά
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γεννάει τα αυγά του στις φωλιές του είδους που τον μεγάλωσε.

8) Μερικά αρπακτι

κά έχουν ανάγκη από ανοιχτές περιοχές για να κυνηγήσουν που να διαθέτουν όμως
λίγα δέντρα απ ' όπου ψάχνουν τη γύρω περιοχή για θήραμα και όπου θα φτιάξουν
τη φωλιά τους. Τέτοια είναι η ποντικογερακίνα , η κουρούνα , η καρακάξα , ο γκιώνης ,

ο χουχουριστής που μπορεί να κυνηγήσει και σε πυκνό δάσος και η κουκουβάγια
που είναι ικανοποιημένη ακόμα κι αν υπάρχουν σπίτια στη θέση των δέντρων .
Μερικά από τα παραπάνω πουλιά μπορούν να μας χρησιμεύσουν σαν «δείκτετ;» .

. Ετοι ,

η ύπαρξη ή όχι δρυοκολαmών, γερακιών, αετών και κουκουβαγιών σε μια

περιοχή που φαινομενικά είναι κατάλληλη για τα είδη αυτά , μας οδηγεί σε συμπερά
σματα σχετικά με την οικολογική κατάστασή της γιατί τα περισσότερα από αυτά τα
πουλιά είναι ευαίσθητα στην ανθρώπινη κακομεταχείρηση και είναι τα πρώτα που
εξαφανίζονται σα συνέπεια της κακής διαχείρησης (φυτοφάρμακα , λαθροκυνήγι,
δηλητήρια , έντονη υλοτομία κλπ .). Κάποια άλλα πουλιά, αντίθετα, έχουνπροσαρμο
στεί στη ζωή δίπλα στον άνθρωπο και δεν κινδυνεύουν από τις δραστηριότητές του.
Τυπικό παράδειγμα είναι μερικά κορακοειδή όπως οι κουρούνες και οι καρακάξες
που έχουν πάρει σε μεγάλο βαθμό τον οικολογικό ρόλο των αετών, των γερακιών και
των τσακαλιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς γύρω από τα
χωριά και να θεωρούνται «επ ιβλα β ή » . Είναι ακόμη οι δεκαοχτούρες και τα σπουργί
τια, που έχουν εισβάλλει με φυσικό τρόπο στην Ευρώπη από την Ασία και δεν
επηρεάζονται από το κυνήγι και τα φυτοφάρμακα . Το ότι είναι ξενικά είδη που
εκμεταλλεύτηκαν την ανθρώπινη επίδραση στο φυοικό κόσμο της Ευρώπης, φα ίνε
ται καθαρά από το γεγονός ότι υπάρχουν σε αφθονία κοντά στις πόλεις και τα χωριά

αλλά ποτέ δεν τα συνστάμε στην καρδιά του δάσους ή στην αλπική ζώνη.
Χάρη στο ζεστό της κλίμα , η Πελοπόννησος διαθέτει ένα πλήθος από ερπετά
και αμφίβια που φτάνουν τα

43 είδη, 3 από τα

οποία είναι ενδημικά της Πελοποwή

σου. Η αλλαγή που έφερε ο άνθρωπος στο τοπίο όχι μόνο δεν τα έβλαψε αλλά και
ωφέλησε πολλά από αυτά . Πραγματικά , τα ερπετά σαν ψυχρόαιμα που είναι έχουν

ανάγκη από ήλιο για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και να
δραστηριοποιηθούν , οπότε η μείωση των δασών που επέτρεψε στον ήλιο να φτάσει
στο έδαφος ήταν ευνοϊκή γι ' αυτά' χωρίς να λογαριάσουμε ότι περισσότερος ήλιος
στο έδσφοεσημαίνει περισσότερο χορτάρι και φυσικά περισσότερα έντομα που
αποτελούν την κυριότερη τροφή των ερπετών. Ο περιορισμός πάλι των βάλτων και
των βολικών για τα αμφίβια λιμνών μάλλον αντισταθμίζεται από την κατασκευή

πολλών στερνών , καναλιών κλπ., που συχνά είναι πολύ καλοί βιότοποι για τα βατρά
χια και τους τρίτωνες. Οι άνθρωποι, με τις ποτιστικές τους καλλιέργειες, έχουν

βοηθήσει στην εξάπλωση των δύο πιο συνηθισμένων φρύνων , αν και τα εντομοκτό
να που περνούν στο σώμα των ζώων αυτών δια μέσου της τροφής τους σίγουρα δεν
τους κάνουν καλό . Αντίθετα με τους φρύνους, οι κοινοί βάτραχοι περνούν όλη τη

ζωή τους μέσα και δίπλα στο νερό. Από τα

3 είδη που συναντάμε στην Πελοπόννη

σο, ο ένας ζει στο στους ήσυχους νερόλακκους με πρασινάδα (Rana rudibunda) και
οι άλλοι δύο - απ ' τους οποίους ο ένας είναι ο πιο συνηθισμένος βάτραχος της
Πελοποννήσου

(Rana graeca) -

στα ορμητικά ορεινά ποτάμια και τα ρυάκια των

δασών. Ο γνωστός ορεινός βάρτραχος με την κίτρινη κοιλιά

(80mbina variegata) δε

φτάνει πιο νότια από τη Ρούμελη.
Η Πελοπόwησος όμως φυλάει ακόμα πολλές εκπλήξεις από τις οποίες μία είναι
και η ανακάλυψη του αλπικού τρίτωνα σε κάποια βουνά του βόρειου τείχους , τη
στιγμή που πιστευόταν ότι ζει μόνο στην κεντροβόρεια Ελλάδα. Αντίθετα από τα
περισσότερα ζώα , ο τρίτωνας αυτός είναι περιορισμένος στα παγωμένα νερά των
ψηλών βουνών και δεν μπορεί να μετακινηθεί από το ένα βουνό στο άλλο' γι ' αυτό
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και η παρουσία του οε μια περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τις
γεωλογικές μεταβολές που έδωσαν στη χώρα τη σημερινή μορφή της.

Τα ερπετά μπορούν να ζήσουν στις πιο ξερές πλαγιές, αρκεί να υπάρχει τροφή
και καταφύγιο για τκ; κρύες νύχτες και τον παγωμένο χειμώνα , ενώ όλο το νερό που

χρειάζονται το παίρνουν από τα σωματικά υγρά των θυμάτων τους και χάνουν
ελάχιστο νερό από το σώμα τους χάρη στα λέπια που τα σκεπάζουν . Οι δυο χελώνες
της ξηράς και μια από τις δυο νεροχελώνες που συναντάμε εδώ είναι είδη με πολύ
περιορισμένη εξάπλωση

-

μάλιστα η

Testudo marginata

υπάρχει μόνο στη νότια

Ελλάδα και τη Σαρδηνία . Στις σαύρες τα πράγματα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά: 3
από τα
σαύρες

16 είδη που ζουν εδώ είναι ενδημικά της Πελοποννήσου . Πρόκειται για τις
Algyroides moreoticus, Lacerta graeca και Podarcis peloponnesiaca ή

νουστέρα, από τις οποίες οι δυο τελευταίες είναι οι πιο συνηθισμένες σαύρες της
Πελοποννήσου. Από τις υπόλοιπες ξεχωρίζουν οι μεγάλες πράσινες σαύρες των

θάμνω'iLacertatrίlίneata και L. viridis) , το σαμιαμίδι που σκαρφαλώνει στους τοίχους
των σπιτιών και τα τρία είδη των σαυρών χωρίς πόδια που συχνά πληρώνουν ακριβά
την ομοιότητά τους με φίδια

Ophiomorus punctatissimus

(Ophisaurus apodus

ή τυφλίτης, Angυis

fragilis

και

που ζει μόνο στην Πελοπόwησο και Απικοβοιωτία).

Τα φίδια, σαν κυνηγοί ερπετών, πουλιών και μικρών θηλαστικών, βρίσκονται ένα
σκαλί πιο πάνω στην τροφική αλυσίδα από τα υπόλοιπα ερπετά καιαμφίβια που είναι
κατά κανόνα εντομοφάγα. Σα συνέπεια, υπάρχουν σε πολύ μυφότεροικ; αριθμούς
από τη λεία τους και η ύπαρξή τους σε μια περιοχή βοηθάει στη διατήρηση της

οικολογικής ισορροπίας, όπως φαίνεται από τκ; διαταραγμένες περιοχές δίπλα στις
πόλεις όπου ο συνδυασμός μεγάλης προσφοράς τροφής (καλλιέργειας) και εξό
ντωσης των φυσικών κυνηγών (φίδια, αρπακικά πουλιά και θηλαστικά) οδήγησε σε
υπερβολική αύξηση των ποντικών. Από τα

13

είδη φιδιών της Πελοποwήσου, τα

συνηθισμένη σε πετρώδεις περιοχές . Το δηλητήριό της έχει σαν προορισμό να
σκοτώνει ποντίκια και δεν είναι θανατηφόρο για τους περισσότερους ανθρώπους.

Το ίδιο το φίδι είναι πολύ ψύχραιμο και συχνά δε δαγκώνει ακόμα κι όταν πατηθεί.
Πολύ πιο τρομακηκό; είναι ο σαπίτης, το πιο συνηθισμένο φίδι της ημιορεινής
ζώνης που όταν παγιδευτεί αρχίζει να ξεφυσάει δυνατά ελπίζοντας να τρομάξει
μικρός

-



κίνδυνος από τα φίδια τελειώνει στα δύο αυτά είδη καθώς μόνο το

γατόφιδο, από τα υπόλοιπα είδη, διαθέτει λίγο δηλητήριο αλλά το στόμα του είναι
πολύ μικρό για να το χρησιμοποιήσει σε άνθρωπο . Εξάλλου όλα τα φίδια προσπα
θούν να ξεγλυστρήσουν αθόρυβα όταν πλησιάσει άνθρωπος και δε δαγκώνουν
παρά μόνο όταν τα πιάσουμε από την ουρά .
Σε κάθε οικοσύστημα περιλαμβάνονται και πολλές ακόμα χιλιάδες είδη ασπόν
δυλων, συχνά πολύ μικρών για να γίνουν αντιληπτά χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό,
που όμως η σημασία τους για το οικοσύστημα είναι μεγάλη . Ανάμεσα σ' αυτά
βρίσκονται οι μικροοργανισμοί (ακάρεα, νηματώδεις κλπ.) του εδάφους που με

τριούνται σε αρκετά εκατομμύρια για κάθε κυβικό εκατ. χωματος και βοηθούν στη
διάσπαση της οργανικής ουσίας των πεσμένων φύλλων , δέντρων κλπ , σε απλές

ανόργανες ενώσεκ; που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά από τα φυτά . Ανάμεσα
στα ασπόνδυλα που είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φαίνονται με γυμνό μάτι αντιπρο
σωπεύονται πολλές ομάδες όπως τα 'Εντομα (σκαθάρια, ακρίδες κ.ά.), τα Μυριά
ποδα (σαρανταποδαρούσες) , τα Μαλάκια (σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκοι) και τα
Οστρακόδερμα (καβούρια των γλυκών νερών) . Τα περισσότερα απ' αυτά είναι
φυτοφάγα , υπάρχουν όμως και σαρκοφάγα που τρέφονται από τα φυτοφάγα , όπως
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Ενα

Carabus

πιν

7

δε βρίσκονται έξω από τα Βαλκάνια. Πιο ξακουστή είναι η οχιά που είναι πολύ

τον εχθρό του . Το δηλητήριο του σαπίτη δεν είναι δυνατό όσο της οχιάς και ο

34.

για παράδειγμα οι σ

κάθε μικρό ζωίφιο
οικογένειας

Carabl

σαγόνια τους και εί\
χύνοντας καυστικά

σούπα που σχηματίο
μικρό μέθεγός τους

μεγαλύτερα ζώα εί\!
των θρεπτικών ου σι
από τα μεγαλύτερα ,

στις τροφικές αλυσ

και την έλλειψη δασ
υπάρχουν σε αφθον
με τα περιπώματα

λούνται στο μεγαλύ
γρύλλων, αντίθετα Ι

κια, μια και οι συνθι
Στα ποτάμια τη '

πέφτουν στο νερό κ

)

για τις

:1 τροφή
ερόπου
χάνουν
ελών ες
ιιε πολύ

"η νότια
ποκό :

3

ι ι για τις

ή

siaca

:Jες της
)ες των

τοίχους
'ακριβά

gilis

και

οιωτία).

'τα ι ένα
:Jυείναι
)ιθμούς
ιση της

lλaστις
:α ι εξό
ησε σε

)υ , τα

34. Ενα Carab us τ/ν ώρα που γευματίζει σ ' ένα σαλιγκάρι .

7

)ι πολύ

.σμό να

ώπους .
στηθε ί.

για παράδειγμα οι σαρανταποδαρούσες που χρησιμοποιούν το δηλητήρ ιο το υς σε
κάθε μικρό ζω ίφιο που θα πέσει στο δρόμο τους ή τα αρπακτικά σκαθάρια της
οικογένε ιας

Carabus που ειδικεύονται στη σ ύλληψη σαλιγκαριών με τα μακριά

ι ρε ιν ή τ;

σαγόνια τους και είναι γνωστά για τον τρόπο που χωνεύουν εξωτερικά τη λεία τους,

lομά ξε ι

χύνοντας καυστικά γαστρικά υγρά που διαλύουν τις σάρκες και ρουφούν μετά τη

0

σούπα που σχηματίστηκε . . Ολα αυτά τα ασπόνδυλα έχουν τη δυνατότητα , χάρη στο

όνο το

μικρό μέθεγός τους να εκμεταλλευτο ύν μικροσκοπικές πηγές τροφής , που για τα

κα ι

lυ είναι

μεγαλ ύτερα ζώα είναι άχρηστες και να τις εντάξουν έτσι στο κύκλωμα διακίνησης

:ώνουν

των θρεπτικών ουσιών . Αυτό συμβαίνει γιατί όλα σχεδόν τα ασπόνδυλα τ ρώγοντα ι
από τα μεγαλύτερα ζώα, αποτελούν δηλαδή έναν από τους χαμηλότερους κρίκους

::ισπόν

και την έλλειψη δασών που θα εμπόδιζαν τον ήλιο να φτάσει στο χορτάρι , τα έντομα

:Joona

ιλισμό ,

στις τροφικές αλυσίδες . Στην Πελοπόννησο μάλιστα όπου, χάρη στο ζεστό κλίμα
υπάρχουν σε αφθον ία αποτελούν και την κύρια τροφή πολλών ζώων,. Αν διαλύσου

αυτά

με τα περιπώματα μιας αλεπούς ή ενός κουναβιού θα ανακαλύψουμε ότι αποτε

ου με

λούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από εξωσκελετούς σκαθαριών , ακρίδων και

ύνστη

γρύλ/ων , αντίθετα με τη βόρεια Ελλάδα όπου περιέχουν κυρίως τρίχες από ποντί

.

απλές

'ά με σα
'τιπρο

κια , μια και οι συνθήκες δεν ευνοούν τόσο τα έντομα.

Στα ποτάμια της ημιορεινής ζώνης, τα υδρόβια έντομα αλλά και αυτά που
πέφ τουν στο νερό και παρασύρονται από αυτό είναι η βασική τροφή των ψαριών . Πιο

l!1υριά 
κα ι τα

]

ε ίναι

, ό π ως
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γνωστή είναι η ποταμίσια πέστροφα που τη συναντάμε στα ορμητικά νερά μακριά
απ ' τις εκβολές. tv1αζί της υπάρχει μερικές φορέτ; η αμερικάνικη ηεστροφα που
ξεφεύγει κατά λάθος από τα πεστροφοτροφεία (η ποταμίσια δεν εκτρέφεται γιατί
δεν αντέχει στις μεγάλες πυκνότητες πληθυσμών των δεξαμενών) . Στουο χαλικό
στρωτους βυθούς ψάχνει η μιιριάνα με τα ευαίσθητα μουστάκια της . Τα ψάρια
συχνά πέφτουν θύματα της βίδρας που τα τρώει για να ζήσει και του ανθρώπου που
τα σκοτώνει με δυναμίτες για το κέφι του.
ΠΟΥ ΛΙΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ
ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝΤΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΥΛΙΑ

Ardea cinerea
Ardea purρurea
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
PIegadis faIcinellus
Ciconia ciconia
Anas platyrhyncos
Anas querq ueduIa
Gγp s luIvus
AquiI a chryusaeIos
AquiIa heIiaca
CircaeIus gallicus
HieraaeIus lascla!us
H i eraaelιJs pennatus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Circ us aeroginosus
Circus cyaneus
Αcc ί Ρί Ιe r genliIis
AccipIter nisus
Falco peregrinus
FaIco eleonorae
FaIco subbuteo
Falco v e spe rlίnu s
Falconaumanni
Falco lίnnυnculυ s
Alectoris graeca
CoΙUrn ix coIurnix
Gallinula chloropus
Fulίca alra
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Scolopax rυstίcuIa
Τr ίnga ochropus
Tringa lotanus
Actilis hypolencos
CoIumba lίνίa
CoIumba palumbus
Slreptopelia ΙUrtu r
Cuculus canorus
Tyfo a/ba
Otus εο ορ ε
Athene nocfua
Bubo bubo
Strix a/uco

ο τ οχτο το ιχνι ός
πορφυρ οτοι χ νι ό ς
νυ χτο χόρο κ ος

λευ κοτοι χνιός
νονομου Υ χό νο
χολ χόχο το

πελοργός
προο ινοχέφολη
όρνιο
χΡυοο ετός
βοσιλοετός

φιδ οε τό ς

σπιζοετός
οτουρο ετ ό ς

35 . Πετροχελίδονο (Ρ

πονTlΚΟΥεροχ ί νο

οφη Κ ΟΥε ρο κί νο
κολο μ ό κιρκο ς
βολτό κ ιρκ οο

37 . Κιρκινέ ζι (Fa/c o n

ξεφ τ έ ρ ι

Aqu iJa chrysaetos

πε τρ ίτ/ ς
μαυροπ ετ ρ ίτ/ ς
δεντρογ έρακας
μουρσκιρ κ ίνεζο
κιρ κιν έζι

βρο χοκιρκί νεζο
πε τροπ έρδικα
οριύ κι
νερόκοτα , νεροπουλάδα
μπά λιζ ο , μαυρόκοτα ,
φ ολαρίδα
ποταμοοφυρι χτής
βρα χοποίΙλι
μπεκάτοα
δο οότρυγγο ς
κοκκι νοοκέλης
ποταμ ότρυγγας
ογριοπ ερίστ ερο
φάοοα
τρυγό νι
κ οίΙκος
π επλοκο υκου βάΥΙΟ ,
άσπρη κ ο υ κο υ βό γ ι α
γκ ιώ νη ς
κου κουβάγια
μπο ύ φο ς
χο υχο υρισ τής ,
χο υχ ο υλ όγ ι ω ργ ος

Hieraaetus

lasclaΙUs

Acc IpIter g entί I is

AccIpiter nisus

ρά μακριά
ροφα που

>εται γιατί
Jς χαλικό

Τα ψάρια

ώπουπου

35.

Πετροχελίδονο

37.

Κιρκινέζι

(Ptyonoprogne rupestris )

(Fa/co naumanni )

36.

Μaυροπετρίπις

38.

Ξεφτέρι

(Fa/co eleonorae)

(Accipiter nisus)

Apus apus
Apus melba
Alcedo alIhis
Merops apias!er
CΣra cia s garrι Il u s

Upupa ερορε
Jynx torQuilla
Picus viridis
O end roco ρos

Falco subbuteo

Falco tinnunculU s

Strep lope lta

Olυs
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lυ r1 u r

scops

Falco eleonorae

Falco naumannI

Alecloris gra eca

αλκυό να

μ ελι οοοφόγος
χολlκοκουρούνο
τοολοπ ετει νός
οτραβο λοίμ ης
προοι νο τοικλιτόρο

major

Oendrocoρo s l e υ c o to s

Falco peregrinus

μαυ ροο τα χτ ιi ρα
βαυ νοοταχ τάρα

Oendroc opos medius
l ullula arborea
Melanocorypha calandra
Gal erIda crisIaIa
Riparia riparia
PIyonoprogne rupes lris
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Oelichon urb lca
Anlhus l rivialίs
Molacilla cinerea
Motacilla alba alba
lanius colIurio
lanius seoa tor
l aoius minor
Oriolus οιίο l us
GarruIus gIandarius
Pica pica
Pyrrhocorax graculus
Corνus monedula
CorvuS corone cornix
Corvus corax
Cinclus cIfIcIus
TrogIodytes Iroglody1es
Prunella collarIs
Cetlla ce tlί
CislicoIa juncidis
Ac rocepha lus scirpacens
Hippolais pallida
Sylvia alricapilla
Sylvia communi s
Sylvia ιυ ερεlΙί
Sylvia melanoceph ala
Sylvia cantillans
Phylloscopus collybita
Phylloscopus boneIli
ReguIus ignicapillus
FiceduIa I)ypoleuca
Muscicapa striata
Oenanll)e oenan tlIe
Oe nanll)e hispanica
Saxico la rubeIra
Saxicola torQDaIa
Monlicola saxalilis
Monticola soliIarius
Phoenicurus ochruros
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
iurdus merula
i urdus VIscivorus
Parus lugubris
Parus aIer
Pa rus major
Paru s caerule us
Aegilhalus caudalu s

παρδ αλοτοικλιτόρο
λε υκονω τοτοικλιτάρο
μεοοτ οικ λιτόρο
δε ντροοταρήθρα
γολιόντρο

Bubo bubo

κοτοουλ l έρη ς
οχθοχε λίδονο
π cτρο χε λ ίδονο
οτο υροχελίδονο
μ ιλτο χελίδονο
λε υκοχελίδονο
δεν τ ροκ cλόδο
οτ αχ τοοουαο υρόδο

λευκο οουοουράδ α
οε το μάχος
κοκκ ινο κε φολάς
γο ιδο υροκε φολάς
ουκ ο φ όγ ο ς
κί ο οο
κοροκόξα
κι τρι ν ακολ ιακούδο

Merops apiaster

κliΡΥια
κουρού νο
κό ρακο ς

νε ρ ο κότο υ φ ο ς

τρυ πο φρό χτη ς
χιο νοψό λτ/ς
ψευτοηδο νι
κορηκο κυοτι κό λη
κολομοποτο μίδο

Oendrocopos medius

ωχροοτρ ιτο ίδο
οτοφ ιδο τοιροβάκος

θομ νΟΤΟιΡοβά κος
μ ουοτο ΚΟΤΟιΡοβό κ ο ς
μ ο υ Ρ Ο Τ ΟιΡ οβ ό κ ος
κοκκ ι νΟΤΟιΡο βόκος
δεντροφυλλοο κόπος
βο υ ν ο φυλλο ο κά π ο ς
πυ ρ ο βο ο ιλίο κο ς
μου Ρ ο μυΥο χόφτη ς
ο τ αχ τ ομυγοχάφτ η ς
οτα χτ οπ ετρ ό χλη ς
οο π ροκώλα

κα ο τον ο λαίμη ς
μ ο υ ρ ο λ ο ίμη ς
π ε τ ρο κό του φο ς
Υολο ζοκάτ ουφος
κορβου νιάρης
κοκκινολοίμη ς
ο ηδό νι
κάταυφο ς
τοο ρτοάρο, Υε ρ ο κό το ιχ λα
κλειδω νός
cλο τοπο ποδί τοα
κολό γ ερο ς
Υαλο ζοπ οπ ο δί τ ο α
μοκρα νο ύΡη ς

Aegilhalus c audatυs

(τά ρ α

:τό ρ α
ιγ ο ς

ιο ύ να
ινό ς
μ ης

ι κλ ιτά ρα
ιικλnάρα
lτσικλ ιτό ρ α

τά ρα
ρήθ ρ α

Apus melba

AIceda atthis

Jη ς

JVO

!ovo
ίδ ονο
ονο
l ον ο

όδ ο
σο υ ρ ά δα
ουράδα

J αλό ς
: φα λός

Meraps apiaster

Jynx

t orq uίll a

Dendrocapos major

.α κ ού δ α

φα ς
(Τη ς

κ
ιι

τικ ό λη
α μί δα

DerIdracopas medius

PIyonoprogne rupestris

Pyrrhocorax gracuIus

Corvus monedula

Sylvia ruepelli

Turdus viscivorus

J ίδ α
!ροβ άκο ς
)β όκος
σιΡοβ ό κ ο ς
,β ό κ ος
οβόκος
λοσ κόπος

οσκ όπ ος
οκο ς

χόφτι ι ς
J χ άφτη ς

J ό κλη ς

Corvus COrax

Prunella collaris

μης

ις
Jφα ς
ιυφας
ιης

ιη ς

. Υε ρακόταιχλα
jjr oa
l δ ίτσα

Aeg ithalus caudalus

Remiz pendulinus

C eι1 hi a

brachydactyla

Lοχlθ

curvirosta

κ

61

Sitta ne,Imayer
Remiz pendulinus
C .ιth ia brachyd actyla
Passer dom esticus
Fringilla coelebs
Fringilla mo n Ii f rί n gil la
Serinus serinus
Garduelis chloris
Garduelis spinus
Ca rdu elis card uelis
Cardu elis cannabina
Loxia c u rνiros la
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberlza 110rtulana
Emb eriza cirlus
Emberiza melanocephala
Emberiza citrinella

βρο χοτοοηο νόκο ς
οο κο υ λοηοποδίτοο
κο μ π οδεντρ οβ ά της

οηου ΡΥί τι
ο ηίνο ς
χε ιμωνόο η ι νος

οωρθό κ .
φ λώ ρο ς

χρυ ο ο κο ρ δερ ί να
κο ρ δε ρϊνα
κο κκ ι νό οπιζο

ατουρ ομύτη ς

Rhin oIODhus hipposideros

Rhinolophus ferrum I!quinum

κομποτ οίχλονο
β ουνοτ ο ι χλο νο
β λ όχο ς
olρ λo τoι xλo νo
κρ οο ο η ο ύλι
χρ υ ο ο τοίχλ ο νο

θΗΛΑΣΤIΚΑ

Erinaceus concolor
Talpa caeca
Sorex minulus
Neomys anomalus
Crocidura suaveolens
balcanica
Rhinolophus hippo sideros
Rhinolophus ferrume quinum
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus blasii
Myoli s myoti s
MyoIίs emarginalus
Myotis blythi
Nyc lalus noctul a noctula
Eplesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipislrellus kuhli kuhli
Miniopterus schreibersi
Canis aureus moreo ticus
VuIpes vulpes crucigera
Mustela nivalis galinIhias
Mar1es Ioina
LuIra lutra

OKoν τζό xolρoς
οοπόλο κας
νονομυΥο λή
βαλτ ο μυγαλή

Vulpes vulpes

κηπομυΥο λή
μικρο ρ ι νόλ ο φ ο ς
τρ α νορ ι ν όλ αφο ς
ρ ιν ό λαφο ς του Μl χέ λη
ριν ό λοφο ς το υ Μπλό ο ια υ
τρονο μυ ωτί'δο
πυρ ρομυ ωτ ίδο

39 . Σl<aντζόχοιρος

41. Κρικοπσνηκός (J.

νυχτοβό της
τρα νονυ χτε ρ ί δο
νονον υ χτε ρ ί δ α

λε υκον υχ τε ρ ί δ ο

Mustela nivalis

πτ ε ρ υ γο νυ χτ ερ ιδα

τ οοκόλl
α λεπ ού
νυ φίτο α

κου νόβ l
β ίδ ρο , κ υνο πό το μο ,
π ο το μό οκ υ λ ο
αοβ ά ς

Meles meles meles
Feli s sylvestris morea
Ο Υρι ό Υοτο ς
Lepus europaeus niethammeri λο γό ς
μοα χοπ ό ντικος
Myocastor coypus
δεντρ ομυωξό ς
Dryomys niledula wingei
πε λέκι
Glis glis
Myscardinu s avellanarius zeus βουνομυωξός
τυ φλΟ Π ΟΥΤικ ά ς
Spalax l eυcod on
Apodemus sylvaticus dichrurus δαοοπ ο ντι κ ό ς
κρικοπο ντικ ά ς
Apodemus Ilavicol\is
Apodemus mysIacinus epimelas βραχα π οντικός
νονο κρ ικετός
CrIcetulus mIgratorIus
ρ υΥ χοοκαπτοπ οντικό ς
Pitymys duodecincostalus
Ritymys atlicus
μ ουρ οποντι κ ό ς
Rattus rattus alexandrinus
Rattus norveg icus norνeg icu s
δ ε κο τιοτή ς , αρουραίος
Mus musculus domestlcus
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Marles fo ina

των υ π ον όμ ω ν
οτα χτοπ οντιΧ ό ς ,
οπιτικ ά π οντίκ ι

Meles meles

Lepus europaeus

Feli s sylvestris

39.

Σκαντζόχοιρος

41.

Κρικοποντικός

40. Μικρός ρινόλαΡος (Rh inoJophus hipposideros) .
Φαίνονται καθαρά οι δερματικές πτυχές
εκπέμπουν τους υπερήχους ,

(Apodem us f/avi coJis)

42.

Δασοποντικός

(Ap odem us sy Jvaticus)

που

CyrtodaclyIus kotschyi
MyocasIor coypus

Aρo d e m us

sylvaIicus

Aρodemu s

Ilavicollis

Podarcis muralls
Cric etuIus migratoriu s

Ra"us norvegicus

Mu s musculus

Saiamandra saIamandra

TriIurus vulgaris

Pel obaIes syriacus

Rana dalmalina

Po l

Coluber gemonensis
Triturus aIpestris

Elaphe situla
Rana graeca

Hyla arborea

Natrix tessellata
Em ys o r bi c UΙari s
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Testudo graeca

Te s ΙUd o

hermanni

Testudo marginata

Μ,

Cyrtodactylus kot sch yί

Lacerla graeca

LacerIa IriliIleaIa

Podarcis muralis

Podarcr s pelOponIleSiaCa

Podarcis Ι συ Γι ε σ

Coluber gemonensis

Coluber najadum

CQ ronella austrraca

vicollis

ΕΙΥχ

jacurus

EIaPl1e Iongissima

IΙίησ

ΕΡ Π ΠΑ ΚΑ Ι ΑΜΦΙΒΙΑ

Salamandra saIamandra
TrIturus alpestris
TrIturus vulga ris
Pelobates syriacus
Α σησ dalmaIina
Rana graeca
Ra na rudibunda
Β υ lα buto
Elaphe situla

Natriχ

Iinala

tessellala

Ma lpolon monspessulanus

Vipera ammody1es

Β υl ο viridis
Hyla arborea
Emys orbicularis
Maure mys caspica
Tesludo graeca
Testudo hermanni
TeSlud o marginata
Cyr IodacIylus kotschyi
Hemidaclylus Iorcicus
TarentoIa mauriIanica
Anguis Iragilis
OphI saurus apodus
Algyroides moreolic us
LacerIa graeca
UΙcerIa trilineaIa

σαλαμόντρα , βρσντ αλόρο
ό λ π ι κ ο ς τριτω νας
τ ε λ μ ατ στ ρίτ ω ν ο ς
πηλ οβοτι δο
π η δ ο β ό τ ρο χ ο ς
γρο ικοβό τρο χος

λ ιμ ν σ β ά τ ρ α χ σ ς
βσύζο , ο σκο υβάζο ,
μ ο ρ ά ο ω , και νός φρύν σς
ζάμπο, πρ ασ ινόφρυνος

δ εν τρσβά τραχος
βολτσχελώνο
πατο μαχ ελώνα
γραικοχ ελώνο
ονυχ οχελώνα

κ ρ ο ο π ε δ ο χε λ ώ ν ο
οομιο μίδι

μολυν τήρ ι
κ λη να ντρ οκι

τυφλ ίνος , κονά κι
τ υφλιτης

μωροί τόοουρο
γ ρ οι κό ο ο υ ρο
ηροοινογοαοτ έρο ,
κιτρινη οκον τορ έ λ/α
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43
Podarcis erchardii
Podarci s muralis
Podarci s peloponnesiaca
Podarcis laurIca
Abl eph arus kίtai b e I i i

ο κουοκούρο οιλι βούτι
τοιχόοουρο
γου στέρα
βο λ κο νόο ουρο
νονόο κιγ κος

Ghalcides ocelIaIus
Ophiomorus punctatissimus
Typhlops ve rmicularis
Er yx jacuIus
Goluber gemonensis
Goluber πajadum
GoronelIa auslriaca
Elaphe Iongissima
[IapM qualuorlineala
Elaphe situla
Malpolon monspessulanus
Nalrix natrix
Natrix lessellata
Telescopus fallax
Vipera ammodytes

λ ιο κόνι , β ο υτ ρ ό κι
ο νή λιοοτο ς
λοuρί της
δcν τ ρ ογολιό
οοίτο

ο οινό φιδο
γι ο τ ρό φι δ ο
λοφί τη ς

οπιτόφιδο
σοπ ίτη ς

νε ρόφ ι δ ο
νε ρ όφ ι δ ο

ΟΥ lόφι δο
ο χιό ,οοτρίτης

ΨΑΡ ΙΑ
ΙΒΑΓΕΝΗ ΕIIIΗ

SaImo IruIta
Barbus albanicus
Barbus meridioIIalis
Rutilus sρa r1 i alίc us
RuIiIus alburnoides IIellenicus
Rutilus pleurobipunctatus
PIIoxinellus slymphalicus
Leuciscus cephaI us
Leuciscus soufia
keadicus
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όγρισ π έστροφο
μπριόνο
μπριόνο

κέφο λο ς

μc νίδ ο

Δυο πεταλούδες του Μωρι

Ερπετά και αμφίΒια του Μωρηά

κλ ειδί του Αη Γιό ννη ,

43.

Γραικόοουρα

(Lacerta grae ca )

44. Τυφλί νος (Anguis fragi Ι is)
45. Βαλκανόοουρα (Podarcis taurica )
46. Λιμνο6άτραχος (Rana rudibunda) .

47. Η Par nassius ap ollo που
υπάρχει μόνο στον Ερύμαl

48.

Η

Pap i IIio aIexanor

από το Βουραίκό

44

Δυο πεταλούδες του Μωρηά

47. Η Parnass ius ap o ll o που
υπά ρχε ι μόνο στσν Ερύμα νθο .

48.
)
ι.

Η

Papillio a/exano r

από το Βουρα ίκό

Ga sterosteus aculeatus
Blennius I l uy ja lίl is
Scardinius graecus

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕIΣΑΧθΕI ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝθΡΩΠΟ
β λέ νν ι ος
~αλ o μ ί θρα

( ενδ ημ ικό ΠελΙσσ υ )

AnguIlla anguil!a
Aphanius Iasciatus
AtherIna boyeri

γρ ιβ ά δ ι

Cyprinus carpio
Salma gairdneri

αμερικά ν ικη πέατ ρ ο φ α

χέλι

κωτές πτυχώσεις. Οι μΕ
ζουν 13 λίμνες . : Εργα τ

ΕΝΤΟΜΑ
Τα πιο ενδιαφέροντα απ ' τα έντομα είνα ι οι πεταλούδες ( Λ ε π ιδ ό π τε ρ α ) . Στον
παρακάτω κατάλογο φαίνονται οι σπουδαιότερες πεταλούδες της Πελοποwήσου ,
τα υψόμετρα κα ι η εποχή που τις συναντάμε συνήθως , καθώς και και τα βουνά όπου

έχουν μέχρι τώρα παρατηρηθεί.
Απρ .

-

lούλ. Χελμός , Αραχναίον, Ερύμανθος ,

ΤαΟγετος .

Parnassius ΑροΙlο (1300 - 2000) lουλ. - Αυγ. Ερύμανθος
Parnassius Mnemosyne (1300 - 2000) Μάι . - lουλ . Χελμός ,

Ζήρια, Πάρνων,

χειμάζει ένας μεγάλος ι

Μια όμορφη και γεμάτη
του μάντη Μελάμποδα Ε
σπηλιά είναι αυτή των Γι

Damone (400 - 1000) Απρ . Μάι. Χελμός , ΤαΟγετος.
Colias Aurorina Heldreichii (1200 - 2300) lούν . - lούλ. Παναχαϊκόν,

Στη Ζήρια, σικ; Α. πλ
ανοίγεται η σπηλιά του
τη μυθολογία, εδώ γε\

Anthocharίs

Ερύμανθος ,

Χελμός , Μαίναλον .

Pseudochazara Graeca (Ενδημικό Ελλάδας) (1800 - 2100) lούλ. - Αυγ . Χελμός ,
Ερύμανθος , Μα ίναλον , ΤαΟγετος .

Heodes Ottomanus (400 - 900) Μάρτ. - lούλ. Χελμός , Ερύμανθος , Μα ίναλον .
Thersamonia Thetis (1800 - 2100) lούλ . - Αύγ . Χελμός ΤαΟγετος .
Turanan Panagaea (900 - 2100) Μάι. - lούλ. Χελμός , ΤαΟγετος.
Pseudophilotes Bavius (400 - 900) Μάι. - lούλ . Χελ μός , ΤαΟγετος.
Kretania Eurypilus (1700 - 2200) lούν . ΤαΟγετος .
Cyaniris Helena (800 - 1500) lούν . - lούλ. Χελμός , Ζήρεια , Ερύμανθος , Πάρνων ,
Τα Ογετος .

Agrod iaetus Coelest inus (1200 - 1500) lούν. Χελμός .
Agrodiaetυs Menelaos (1200 - 2200) lούν. - lούλ . ΤαΟγετος

λάζουν τη γοητεία και n
μιας επίσκεψης . Στον π

αυτή βρέθηκε ένας μον

ΤαΟγετος.

(Ενδημ ικό)

Σπή λαια και κα ρστ ι κές μο ρφέ ς
Σ ' όλη την Πελοπόwησο , εκεί όπου κυριαρχεί ο ασβεστόλιθος , το πέτρωμα
είναι λίγο ως πολύ καρστικοποιημένο και σε μερικές περιοχές το υπέδαφος είναι
ένα τεράστιο σφουγγάρι με μεγάλες διακλάσεις που ανοίγονται μέσα στο βράχο σε
μήκος χιλιομέτρων. Δολίνες υπάρχουν σ ' όλα τα βουνά και ιδίως τη Ζήρια που σ'
αυτές οφείλει το αρχαίο όνομά της (Κυλλήνη, από το κυλλός = γουβωμένος) . Οι
σημαντικότερες καρστικές μορφές του Μωρηά είναι ασφαλώς οι καταβόθρες , γι '

αυτές γίνεται όμως αρκετέτ; λόγος στο κεφάλαιο περί νερών. Μερικές καταβόθρες
είναι επισκέψιμες σ ' ένα μεγάλο μήκος τους (το καλοκαίρι ) κι άλλες λιγότερο . Από
τις πιο εντυπωσιακές είνα ι οι δυο μεγάλες του αρκαδικού υψίπεδου , αυτή της
Νεστάνης κι αυτή της Κάψιας . Στην καταβόθρα της Νεστάνης προχωράμε γύρω

στα

150 μ. , όπου συναντάμε υπόγεια λίμνη . Ακριβώς πάνω από τη λίμνη βρ ίσκεται ο
βράχος όπου στέκει το αρχαίο κάστρο της Νεστάνης . Λένε πως στη μέση του
κάστρου υπήρχαν (έχουν φραχτε ί με πέτρες) δυο κάθετοι αγωγοί που διέτρεχαν
όλο τ ο βράχινο όγκο και έφταναν ως την υπόγεια λίμνη ' από δω έπαιρναν νερό στις
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σπηλιά των Λιμνών , σπ
γνωστό μέρος ενός δί Κlί
κοίτη ενός υπόγειου πα
γνωστό σπηλαιώδη σχη]

α θε ρί να

Papilio Alexanor (300 - 1300)

δύσκολες περιόδους το

σπηλιά έχει μικρό άνοι
σειρά θαλάμους με πλ(
μ. που στο τέλος του πι

σμούς. Η οροφή είναι
σπηλαιοκαταβόθρες ικ

όπως αυτή στη δυτική τ

βάθος 15 μ. και συνεχί
στο Καπαρέλλι , σικ υ ι

σπηλιές και βάραθρα

f

βουνά . Στον Πάρνωνα

Βασίλη . Στον ευρύιετ
σπ ήλαια του Δυρού , αλ
μόνο τη σπηλιά κοντά c

Τα νερά
Αν η Πελοπόννησο

έντονη καρστικοποίηm
υπόγεια δικτύωση των

να συγκεντρώνει τα νε
σαν το Λάδωνα που

απορροής του.

. Ετσι

Ερύμανθος, Αρτεμίσιc
ποίηση

-

με λίγα επιφα

άλλη μεριά (δ ιακλάσε
μνες που αδειάζουν (
όλα αυτά τα ορεινά νι
κτηριστικούς βιότοπο
λε ιτουργ ία τους και 1

α. Δίκτυο λεκάνει
Στυμφαλία : Στη Σ

δύσκολες περιόδους των πολιορκ ιών . Σαφή σχέση με τα υπόγεια νερά έχει κι η
σπηλιά των Λιμνών, στην Καστριά Καλαβρύτων. Η σπηλιά αποτελε ί το βατό και
ο φα

γνωσrό μέρος ενός δίκτυου που αποστραγγίζει το οροπέδιο των Σουδενών . Είναι η

κοίτη ενός υπόγειου ποταμού που τρέχει μόνο το χειμώνα και διανύει 2.000 μ. στο
γνωστό σπηλαιώδη σχηματισμό , κατεβαίνοντας μια σειρά από αναρίθμητες κλιμα 
κωτές πτυχώσεις . Οι μεγαλύτερες mυχώσεις του σταλαγμιτικού υλικού σχηματί
13 λίμνες .. Εργα τουριστικήςαξιοποίησης (μπετό και φως, τι αναίδεια) μεταλ

ζουν
Όν
)υ,
ου

λάζουν τη γοητεία και την ιστορικότητατου φυσικού θαύματος στη σύντομη θέαση
μιας επίσκεψης. Στον πρώτο θάλαμο, προσπελάσιμοαπό τη φυσική είσοδο, ηαρα

χειμάζει ένας μεγάλος αριθμός από νυχτε ρίδες (300 - 500) που ανήκουν σε 4 είδη .
Μια όμορφη και γεμάτη νοήματα μυθοπλασία , γύρω απ ' τις κόρες του Προίτου και
του μάντη Μελάμποδα έχει συνδεθε ί με τη σπηλιά αυτή . . Αλλη μια ιστορικής αξίας
σπηλιά είναι αυτή των Πιτσών, στο Μαυροβούνι (δυτικό παρακλάδι της Ζήριας) . Σ'
αυτή βρέθηκε ένας μοναδικός πίνακας σε ξύλο που απεικονίζει λατρευτική σκηνή .

Ν,

Στη Ζήρια , στις Α. πλαγιές της Φλαμπουρίτσας, σε υψόμετρο

1.600

μέτρων ,

ανοίγεται η σπηλιά του Ερμή, εύκολα προσπελάσιμη από το οροπέδιο. Σύμφωνα με
τη μυθολογία , εδώ γεwήθηκε ο Ερμής , πανάρχαιος θεός λαϊκής καταγωγης . Η

lς,

)ς ,

σπηλιά έχει μικρό άνοιγμα

(2,5 μ . ύψος και 2 μ. πλάτος) και αποτελείται από μια
«Μεγάλο θάλαμο» , μήκους 30

σειρά θαλάμους με πλουσιότερα διακοσμημένο το

μ. που σro τέλος του τιέφτει κλιμακωτά γύρω από ογκώδεις πολύχρωμους σχηματι
σμούς. Η οροφή είναι καλυμένη σε πολλά μέρη με σπηλαιόγαλα. Λίγες είναι οι
σπηλαιοκαταβόθρες που ανοίγονται σε τόσο μεγάλο υψόμετρο (περίπου

2.000

μ .)

όπως αυτή στη δυτική πλαγιά της ψηλότερης κορφής του Ωλενού. Το βάραθρο έχει
βάθος 15 μ . και συνεχίζε ι άλλα 30 μ . οριζόντια . Αξιόλογο σπήλα ιο ανοίγεται κοντά
στο Καπαρέλλι , στις υπώρειες του Αρτεμίσιου . Αλλά σίγουρα πολύ περισσότερες
σπηλιές και βάραθρα έχουν ο Πάρνωνας κι ο ΤαΟγετος , που είναι τελείως τρύπια
lν,

βουνά . Στον Πάρνωνα έχουν εξερευνηθεί κάποια βάραθρα στην περιοχή του Αγ .
Baσίλη . Στον ευρύτερο γεωμορφολογικό σχηματισμό του ΤαΟγετου ανήκουν τα
σπήλαια του Δυρού , αλλά για να περιοριστούμε στο χώρο του βουνού, αναφέρουμε
μόνο τη σπηλιά κοντά στο καταφύγιο , στη Βαρβάρα , στη Β όψη της κόψης Ντερνέκι.

Τα νερά
::Ι

11

Αν η Πελοπόwησος έχει φήμη ξερής περ ιοχής , αυτό οφείλεται κυρίως στην
έντονη καρστικοπο ίηση του υπεδάφους . Ιδια ίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η
υπόγεια δικτύωση των καρστ στου<? κεντρικού; ορεινού; όγκους είναι τέτοια, ώστε
να συγκεντρώνει τα νερά σε κεντρικέτ; μεγάλες παροχές δημιουργώντας ποτάμια
σαν το Λάδωνα που έχει μεγαλύτερη παροχή απ ' ότι θα επέτρεπε η λεκάνη

απορροής του .

. Ετσι έχουμε ορεινές περιοχές ιδιαίτερα ξερές (Ζήρια, Χελμός ,
- έντονη κάθετη καρστικο

Ερύμανθος , Αρτεμίσιο , Λύρκειο, Ολίγυρτος, ΤαΟγετος)

ποίηση

- με λίγα επιφανειακά νερά και , συνεπώς , ανάλογα λίγη βλάστηση, κιαιι την

άλλη μεριά (διακλάσεις φρανμένεο από φερτέτ; ύλες) εντυπωσιακές ορεινές λί

μνες που αδειάζουν από καταβόθρες κα ι σχηματίζουν τα μεγάλα ποτάμια . Καθώς
~

)

,
J

όλα αυτά τα ορεινά νερά έχουν δημιουργήσει μοναδικούς σχηματισμούς και χορα

κτηριστικούς βιότοπους , ε ίναι ανάγκη να δούμε από πιο κοντά τη μορφολογία , τη

λειτουργία τους και τη σχέση τους με το κυρ ίως βουνό .
α. Δίκτυο λεκάνες

-

καταβόθρες

-

κεφαλάρια

-

ποτάμια.

Στυμφαλία : Στη Στυμφαλία απορρέουν τα νερά της Ζήριας,του Ολίγυρτου και
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μέσω καταβόθρας , τα νερά του οροπέδιου της Σκοτεινής . Η Στυμφαλία μέσω της
καταβόθρας της αδειάζει προς τον Αργολικό κάμπο όπου σχηματίζει τον ποταμό
Ερασ ίνο .

Φενεός : Η λίμνη του Φενεού σχηματίζεται από τα νερά του Σαίτά , της Ντουρ
ντουβάνας κα ι του Ολίγυρτου . Τα νερά οδεύοντα ι στο Φονιάτικο ποτάμι κα ι χύνο 
νται στο

. Ολβ ιο

που έρχεται από το Σαραντάπηχο . Η λίμνη αδειάζει από την

καταβόθρα στη Γκ ιόζα (ΜΡτι). Τσ νερό βγαίνει στην επιφάνε ια στα Λυκούρια και
σχηματίζει τις πηγές του Λάδωνα . Το κατά εποχές φράξιμο της καταβόθρας

επιφέρε ι άμεση μείωση της παροχής του Λάδωνα .
Ορχομενός : Τα νερά του Ορχομενού πέφτουν σε καταβόθρα κοντά στη Χωτού
σα και ξαναβγαίνουν στο Νταρα ίϊκο στο χωριό Παναγ ίτσα (Γκ ιούσ ι) όπου σχηματίζοvν
το κεφαλόβρυσο Μπαλτζάκο . Το νερό αφού λιμνάσει λίγο δίνει το Νταραίίκο ποτάμι
(αρχαίος Τράγος ποταμός) που ενώνεται με το Βυτιναίϊκο κι αυτό με τη σειρά του

χύνεται στο Λάδωνα.
Αργό πεδίο : Στο οροπέδιο σχηματίζεται ένα παροδικό ποτάμι που πέφτει στην

καταβόθρα της Νεστάνης και βγαίνει στο Κιβέρι σε μια μεγάλη υποθαλάσσια πηγή ,

απ'όπου αρόεύεται ο αρνολκόι; κάμπος . Παρόμοια όδευση έχουν ο . Οφις ποταμός
(Μαντίνεια) που πέφτει στην καταβόθρα της Κάψας και πολλά άλλα μικρότερα
ρεύματα που χάνονται στις άφθονες καταβόθρες του αρκαδικού υψΙπεδου .

β. Δίκτυο παραποτάμων

-

52. Ο μακρονούρης ( Α ι
ζώνΤ)

ποταμών

Το πιο διακλαδισμένο και ζωντανό δ ίκτυο ποταμών απλώνεται στη βόρεια και
δυτική ορεινή χώρα , η ανατολική και νότια όντας υπερβολικά τρύπια για να κρατήσει
επιφανειακά νερά .. Ετσι βόρεια έχουμε τους ορε ινούς ποταμούς του βόρειου
τείχους: Κράθις, Λαδοπόταμος, Βουραίκός, Κερυνίτης, Σελινούντας (μαζi με το

Μανεσαίίκο), Γλαύκος που αυλακώνουν τις κροκαλοπαγείς στρώσεις των προς τη
θάλασσα κλιτύων. Δυτικά από τον υδροκρίτη που ορίζει η γραμμή Βλενός -διάσελο
Πριόλιθου

-

Βλαχερνών

Χελμός

-

-

Διάσελο Κυνηγού

Μαίναλσ ,

δ ιακλαδίζεται

Ντουρντουβάνα

-

ένα

πολύ

πυκνό

-

Σαίτάς

δ ίκτυο

-

Διάσελο

ποταμών



παραποτάμων.

Ο Ερύμανθος ποταμός (Ντοάνα) μαζεύει τα νερά μ ιας μεγάλης ορεινής τιεριο
χής και στα Τριπόταμα ενώνονται ταυτόχρονα οι τρεις παραπόταμοί του : το Νουβαίϊ
κο , το Λιβαρτζινό και το Βερτσιώτικο ποτάμι .
Στο Πλανητέρο ξεπηδάει ένα μεγάλο κεφαλάρι που κινεί μύλους και νεροτρι
βές και δημιουργεί τον άλλον Αροάνιο των αρχαίων , (Μαζαίίκο ποτάμι) που χύνεται
στο Λάδωνα . Ο Λάδωνας πέφτει στον Αλφειό, όπως και σ Ερύμανθος.

Νοτιότερα, τα μικρά αλλά όμορφα ποτάμια της δυτικής Αρκαδίας φτιάχνουν ένα
λεπτό ιστό ζωής : το Δημητσανίτικο ποτάμι (Γορτύνιος) , το Δαβιώτικο ποτάμι (Ελίσ

σων) και πλήθος μικρότερα ρέματα χύνονται στον Αλφειό (Ρουφιάς) που με τα

11Ο

χιλιόμετΡά του είναι το μεγαλύτερο ποτάμι του Μωρηά. Ο Νέδας μαζεύει τα νερά
του Λύκαιου και τα βγάζει στο Ιόνιο .

Εκτός από αυτά τα νερά των χαμηλών υψομέτρων, υπάρχουν και τα νερά του
ορεινού δάσους και της αλπικής ζώνης όπως τα ρυάκια , οι πηγές και οι αλπικές
λιμνούλες κα ι λούτσες . Οι αλπικές και οι καθαρά βουνίσιες λιμνούλες (πάνω από τα

1.000

μ .)

είναι

λίγες

στην

Πελοπόννησο ,

χαρακτηριστικές όπως : η Μαυρολίμνη στο Χελμό
Ζήρ ισ , η

Ρακίτα

στο Παναχαίκό κλπ .

συναντάμε

(2050

όμως

μερικές

μ .), η Λίμνη του Δάσιου στη

Μεγαλύτερες

λίμνες

απλώνονται σε

χαμηλότερα υψόμετρα όπως η λ ίμνη του Τσιβλού , η Στυμφαλία , η Τάκα κλπ .
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Από τη φύση του Βι

49 . Ενα όρνιο πλανόρει
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Από τη φύση του ΒουΡαϊκού

)τερα

49. Ενα όρνιο πλα νάρει πάνω απ ' το φαράγγι, νωρίς το χειμώνα

52.

Ο μακρονούρης

(Aegi tha/us caudatus), που τον συναντάμε γύρω στην παρόχθια
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ια και
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ρειοu
με το

ος τη

ισελο
ισελο
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50. Asperu/a ar cadiensis και
51. Onos ma frutesce'r!S δυο χασμόφυτα

του φαραγγιού

αρχές της δεκαετίας

Τα φαράγγια

γούρουνο , λύκος , ζ(

χαρακτηριστικά αζωνικά οικοσυστήματα είναι κα ι τα φαράγγια. Στην Πελοπόν

νησο βρ ίσκουμε πολλά βαθιά και πνιγμένα στη βλάστηση φαράγγια που έχουν

δημιουργηθεί είτε από τεκτονικές κινήοεκ; είτε από τη διάβρωση . Καθώς στα
περισσότερα απ ' αυτά τα φαράγγια τρέχει κάποιο ορεινό ποτάμι , στην κοίτη και τις
όχθες του συναντάμε την τυπική ζωή των ορεινών νερών , όπως τη δείξαμε π ιο
πάνω. Το σπουδαιότερο στοιχείο όμως που έχουν να προσθέσουν τα φαράγγια του
Μωρηά στο ανάγλυφό του είναι 0\ πολλές ορθοπλαγιές που ορθώνονταιστα τοιχώ
ματα της χαράδρας. Αυτές οι ορθοπλαγιές έχουν μεγάλη σημασία για το κούρνια
σμα και το φώλιασμα των ημερόβιων και νυχτόβιων αρπακτικών της χερσονήσου
γιατί στα ίδια τα βουνά συναντάμε ελάχιστες μεγάλες ορθοπλαγιές κι απ' αυτές
λίγες είναι συμπαγής ασβεστόλιθος με κατάλληλες τρύπες.

. Ετσι

γεμάτα ζωή

βράχια βρίσκουμε στις ξερές χαράδρες του Βυρού και της Κοσκάρακας (χουχουρι
στής , βραχοτσομπανάκος) και στα κροκαλοπαγή τοιχώματα του άνω (στα μέρη της

Μακελαρίας) και του κάτω ρου του Σελινούντα

(5-7

ζευγάρια όρνια) . Εντυπωσιακή ,

πνιγμένη σε μια πυκνότατη βλάστηση κι η χαράδρα του Λούσιου, που φιλοξενεί
βραχοκιρκίνεζα, κάργιες, βίδρες κ .ά.
Απ ' όλα τα φαράγγια του Μωρηά, το πιο γνωστό και πολυσύχναστο είναι αυτό

που χαράζει το Καλαβρυτινό ποτάμι στα συμπαγή κροκαλοπαγή πετρώματα που
διάβρωσε. Αν και η αναγνώριση του Βουραίκού των αρχαίων στο σημερινό Καλαβρυ
τινό ποτάμι αποδε ίχτηκε λανθασμένη (μάλλον ονόμαζαν Βουραϊκό το ρέμα Μπου
φούσια

- αυτό

που εμε«; λέμε αρχαιοπρεπώς Κερυνίτη

-ή

πιθανότερο το Λαδοπό

ταμο που πηγάζει κοντά στο Πάνω Διακοφτό), έχει καθιερωθεί το όνομα αυτό στο
ποτάμι των Καλαβρύτων και κυρίως στο φαράγγι του.
Αξίζει να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο συγκεκριμένο φαράγγι , μια και , από

πλευράς φύσης, τα όσα θ ' αναφερθούν στο Βουραίκό ισχύουν λίγο - πολύ για όλα τα
φαράγγια.

Το φαράγγι διασχίζει σ '

όλο ΤΟ μήκος του η γραμμή του οδοντωτού που

αποτελεί και τη μοναδική οδό κίνησης για τραίνα και ανθρώπους , οι πλαγιές όντας

πολύ απόκρημνες και χωρίς μονοπάτι . Η ανάβασή του (Δια κοφτό
ζητάει

7

-

Καλάβρυτα)

ώρες περπάτημα, αλλά είναι η κατάβασή του που γίνεται πιο συχνά

ώρες) κι αυτή συνήθως απ ' τη Ζαρούχλα και κάτω

(3 ώρες).

(5

Το τοπίο είναι εντυπω

σιακό, μ' ένα θυμωμένο ποτάμι να αφρίζει στο στενό βρόχινο δρόμο του. Τα ψάρια
που ζουν στον πάνω ρου (κυρίως τα μουστάκια και λιγότερο οι πέστροφες) θρέφουν
τις λίγες βίδρες του ποταμού . Στις ορθοπλαγιές φωλιάζουν λίγα όρνια που «σκουπί

ζουν» τα γύρω βουνά . Στα βράχια γύρω απ ' τη γραμμή του τραίνου βλέπουμε
μερικά απ' τα σπουδαία χασμόφυτα του φσρσγγιού (και μαντεύουμε τα υπόλοιπα),

Η προστασία της ορεινής φύσης
Μετά από την παραπάνω σκιαγράφηση της πανίδας και της χλωρίδας που ζει στα
βουνά του Μωρηά και αμέσως πριν πιάσουμε τα μονοπάτια και τις σνηφοριέο , αξίζει

να σταθούμε λίγο στο θέμα της προστασίας αυτού του ορεινού τοπίου και της
άγριας ζωής του.
Η φύση της Πελοποwή σου είδε , μετά το άνοιγμα του Ισθμού , να χά νε ι τη φυσική
γέφυρά της με την υπόλοιπη Ελλάδα , απ ' όπου ανανεωνόταν , κυρ ίως όσον αφορά
στα μεγάλα θηλαστικά . Ακολούθησε το άγριο κυνήγι κι ο εμφύλιος και ήδη στις
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ακολούθησαν τα μεγl

αριθμούτ; και πιθανό
Τα τελευταία χρc
δηλαδή λαγοί και πέ~
ζωή των λίγων χρικ

οαρκοφάνα (αλεπού
σπέρνουν κάθε άνοll
ματσ». Φυσικά τα θηι
οι φόλες.

. Ετσι

μπορούμε vC

κατάσταση: απ ' τη ~
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απαιτώντας κάτι πο υ
Είναι λοιπόν επεί'
ένας νέος δρόμος .
απαγόρευση του κυ :

κυνήγι (το απαγορευ

χρειάζεται όμως

που να βασιστεί στον
Γιατί , ενώ στην υπόλι
ρες προστατευόμενι

χει κανένα καθεστώ
Αμέσως πιο κάτω
νων περιοχών , που

(

αισθητικά και οικολc
νομοτυπική κύρηξη Ι

λων, στην πράξη , η λ

. Ετσι ,

αν και το εν λ

οποιουδήποτε οχετ]
τους , είτε ονομαστc

αρχές της δεκαετίας του

50

κανένα μεγάλο θηλαστικό δεν έχει μείνει πια (αγριο

γούρουνο , λύκος, ζαρκάδι). Την ίδια πορεία
αόν
κουν
στα

11

τις

,

πιο

ι του

) l χώ
)νια

ioou
Jτές
ζωή
)υ ρι

ι της

α κή ,

- χωρίς το ίδιο τέλος, ευτυχώς 

ακολούθησαν τα μεγάλα αρπακτικά (χρυσαετός, όρνιο) που επιβιώνουν σε μικρούς

αριθμούς και πιθανότατα εμπλουτίζονται με άτομα απ ' τη Ρούμελη .
Τα τελευταία χρόνια , ραγδαία μείωση έχουν παρουσιάσει όλα τα «θηράματα» ,

δηλαδή λαγοί και πέρδικες για τα βουνά . Η μείωση αυτή βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη
ζωή των λίγων χρυσαετών του Μωρηά , και σε έμμεσο όλα τα εναπομείναντα

οαρκοφάνα (αλεπού, τσακάλι, κουνάβι, νυφίτσα) καθότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι
σπέρνουν κάθε άνοιξη χιλιάδες φόλες, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα «θηρά

ματα». Φυσικά τα θηράματα μειώνονται σταθερά, αλλά επίσης σταθερά αυξάνονται
οι φόλες .

, Ετσι

μπορούμε να πούμε ότι η ορεινή φύση του Μωρηά βρίσκεται σε μια κρίσιμη

κατάσταση: απ ' τη μια μεριά έχουν χαθεί κάποια ζώα (ενώ υπάρχει η οικολογική

θέση τους) και απ ' την άλλη οι άνθρωποι πιέζουν όλο και περισσότερο τη φύση ,
απαιτώντας κάτι που δεν μπορεί να τους δώσει .
Είναι λοιπόν επείγον να σταματήσει αυτή η καταστροφική πορεία και να χαραχτεί

; εν ε ί

ένας νέος δρόμος. ' Εν α πρώτο βήμα θα ήταν η κατάργηση της φόλας , η άμεση

]υτό

κυνήγι (το απαγορευμένο κυνήγι με αυτοκίνητο είναι πολύ δημοφιλές στο Μωρηά) .

που

βρυ

απαγόρευση του κυνηγιού και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων γύρω απ' το

Χρειάζεται όμως μια γενικότερη περιβαλλοντική πολιτική στην Πελοπόννησο
που να βασιστεί στον καθορισμό , επιτέλους, κάποιων προστατευόμενων περιοχών .

που

Γιατί, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν

οπό 

ρες προστατευόμενες περιοχές , σ' ολόκληρη την ορεινή Πελοπόwησοδεν υπάρ

ι στο

1Ο

εθνικοί δρυμοί και αρκετέτ; μυφότε

χει κανένα καθεστώς προστασίας .

Αμέσως πιο κάτω δίνουμε μια πρόταση ολοκληρωμένου δίκτυο υ προστατευόμε
από
\ατα

νων περιοχών , που απλώνεται σ' όλο το Μωρηά και καλύmει όλες τις αξιόλογες
αισθητικά και οικολογικά περιοχές. Παρόλο που η αποδοχή της πρότασης και η

νομοτυπική κύρηξη μιας περιοχής σε εθνικό δρυμό είναι δουλειά κάποιων υπαλλή
που

λων , στην πράξη, η λειτουργία των όρων προστασίας είναι δουλειά του καθένα μας.

ντα ς

. Ετσι,

υτα )

οποιουδήποτε σχετίζεται μ' αυτά τα μέρη να τα προστατέψει απ , τον οριστικό χαμό

ά

(5

αν και το εν λόγω μοντέλο έχει προταθεί στους αρμόδιους, είναι χρέος του

τους, είτε ονομαστούν «Δρυμόο » είτε όχι

Jπω

άρια
ιουν

Ι. Εθνικό Πάρκο Χελμού-Ζήριας
Κοιλάδα Στύγας: περιοχή απολύτου

)υ π ί 

-

)υμε

προσταοίας της φύσης

ιπα) .

-

Κοιλάδα Φλαμπουρίτσας: περιοχή προ

στασίας της φύσης

-

Φαρόννι Βομραϊκού : προστατευόμενος

γεωλογικός σχηματισμός

στα

; ίζε ι
της

σική

Καλάβρυτα , Σαραντάπηχο, Τρίκαλα : πε

ριοχέτ; οικοτουρισμού

11.

-

Εθνικό Πάρκο Ταϋγετου
Κορυφογραμμή Ταϋγετου

- Σσννιά: περι

οχή προστασίας της φύσης
- Χαράδρες Βυρού και Κοσκάρακας;
προστατευόμενοι γεωλογικοί σχηματισμοί
Χωριά Μέσα και Εξω Μάνης ηεριοχέτ; 01

ο ρά

-

στις

κοτουρισμού
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53. Η Νεραίδοράm δεσπόζει πάνω απ ' την κοιλάδα του Κράθι και τα Κλουκ/ νοχώρια

τοικ; τσομπάνηδες . Ν

ΖΗΡ/Α

αγριοκυπάρισσα . Να ι
νεροπρίονο .

: Εκοβαν

ε ίχε αρκετό νερό. Μι
δικαιώσουμε τον ποιη

. Οσο

Στο βουνό
Κεφαλάρι λέει η ταμπέλα , διάβαζε Ντούσια . Κο ιτώντας τ ο χωριό από τον κεντρι
κό δρόμο, έτσι που ξαπλώνει νωχελικά στην αγκαλ ιά της Ζήριας , αναρωτιέμαι
μήπως η ταμπέλα ε ίχε δίκηο κι αν η μάχη της Ντούσιας έγινε αλλού . Από τούτα τα

σπίτια πήδησαν οι άνθρωπο ι εκείνοι , οι τόσο διαφορετικοί απ ' τους σημερινούς;
Μήπως τα χρόνια που πέρασαν είναι τόσο πολλά, πούσβησαν τις μνήμες και τις
αξίες ; Μήπως η πρόσκαιρη ραγιάδικη τακτική «κάνε τον κουτό για να ζήσεις» έγινε
βίωμα; Μήπως ξεκλήρισαν τους ηάντετ; εκτός απ ' τους αληθινά κουτούς; Αλλά οι
αμφιβολίες κρατάνε όσο και η σνηφόρο . Στα Ισώματα συναντάω τον πρώτο τσομπά
νη, στεγνό σαν ταμπούρλο , δασόφρυδο, σκυφτό. Με τις πρώτες κουβέντες έχω την

απάντησή μου. Το χωριό λαγοκοιμάται, ξέρει τι γίνεται και πως δεν ωφελεί να
μιλήσει , όπως οι κροκάλες που τις σέρνει το λασπόνερο έχουν πάντα το βάρος τους
και την αντοχή τους .

Η κουβέντα με τον τσομπάνη λιώνει κά τω απ' τις στάλες μιας σύντομης βροχού
λας . Φεύγω, διασχίζω τα Ισώματα , άψυχα χωρκ; το χιόνι και τα δεκάδες ίχνη
πούβρισκα άλλες εποχές. Μπα ίνοντας στο δάσος, κι έτσι όπως περπατάω βαρύθυ
μα σκυφτόο , γρήγορα το μάτι σκοντάφτει στο πρώτο χρώμα: ένα κίτρινο κοράλι, ένα

μυστήριο πράγμα , ριζωμένο στο σάπιο πρέμνο . Είναι ένα αλλόκοτο μανιτάρι , μια

CaIocera viscosa, ένα

χέρι της γης που απλώνει μύρια λαμπερά δάχτυλα προς τον

αδερφό ουρανό.
Ανηφορίζοντας τη ρεματιά που οδηγεί στην κορφή της Μικρής Ζήριας βρίσκω

τις τελευτα ίες χιονούρες. Μικρές , ίσα για να δ ίνουν στο γυμνό τοπίο τη γνώριμη

ε ικόνα του βουνού . Ανεβαίνω ολοένα στη γκρίζα ατμόσφα ιρα τη ς ακίνδυνης ανο ι
ξιάτικης κακοκαιριάς, μέχρι το ανεμοδαρμένο δ ιάσελο . Σε τούτα τα μέρη τον
περασμένο Δεκέμβρη ε ίχα βρει αρκετό χιόνι και μέσα στη λευκή χούφτα του δυο

βιόλες, μοναδικές και μοναχές , απ ίθανο θέαμα με τους εύθραυστους μίσχους και
τα λεπτά πεταλάκια τους, σ ' αυτά τα υψόμετρα της παγωνιάς και του ανέμου .

Κατηφορίζοντας τκ κακοτράχαλες πλαγιές , τις λογαριάζω γυμνές και άψυχες
μέχρι που αντιλαμβάνο μαι τα σμάρια των μικρών πουλιών που πετάνε χαμηλά
τριγύρω στις παλαμουνίδες . Πιο κάτω, ένα άφοβο ζευγάρι βουνοτσίχλονα τραβάει
την προσοχή μου. Μα γιατί δε φεύγουν, τάχω πλησιάσει στα

6 μέτρα ;

Τότε μια ψιλή

επίμονη φωνούλα που ξεχειλίζει από μια παλαμουνίδα μου δίνει την απάντηση: τα
πουλιά φωλιάζουν μέσα σ ' αυτούς τους αγκαθωτούς και φαινομενικά άχρηστους
θάμνους . Ακολουθώντας το νήμα της κραυγής , βρίσκω γρήγορα τη φωλιά και
φαρδαίνω τη μικρή τρύπα για να δω. Μια έκπληξη με περιμένει αντί για τα τρία



τέσσερα μικρά βουνοτσίχλονα που περίμενα , βλέπω ένα λαίμαργο, απαιτητικό
κουκάκι , που έχει γίνει ολόκληρο μια κραυγή για ζωή . Κλε ίνω το άνοιγμα και φεύγω ,
αφήνοντας το μωρό στην πε ίνα του και τους γονείς στο δύσκολο αγώνα τους για την
ανατροφή του ξένου πουλιού .
Συνεχίζω την κατηφόρα , απότομη και σ ιωπηλή , μπα ίνω στο δάσος και αγγ ίζω την

αρχή τη ς Φλαμπουρί
στις στάνες των τσσμπάνων . Φιλοξενία , ψωμοτύρι , κουβέ 
ντα και πολλές ερωτήσεις με υποδέχονται κάθε καλοκα ίρι. Τώρα , ερημιά. Τη ν άλλη
μέρα ερμηνεύω σιγά
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κατεβαίνω , η Ι

ο ι λουρίδες του φωτό ;

- σιγά , καθώς κατεβα ίνω Τη ρεματιά , τα όσα έχω ακούσει απ'

ν ' ανέβω απ ' το αχνό

το γαλανό ουρανό , το\
μάτια ακούραστα , καρ

χρυσαετός , πλανάρει
ρούνειτου ρίχτηκαν κι

κα ι θροίσματα φτερώ:
όμως έπιασε ένα

avc

δύσκολος για πουλιά
Στο οροπέδιο τελ
σύντομη στάση στο ι

δροσερή σπηλιά του
Η σπηλιά είναι δυc
με γέμισε με δροοιά
αυτός που δίνει την
γοητεία του θεϊκού .

(

ασταμάτητος . Οι στιγι
διεισδυτικό σαν τη φ

ντας την πέτρα , δια~

κενά στη λογικοφάνι
έθρεψαν αυτές ο ι

m

αδιάβροχα και στε ίρα
είνα ι οι γοργόφτερες
φακού, ανεξιχν ίαστε
κάτοικοί της .
Π ίσω στο φως , ή λJ
Περπατώντας κοιτό«

και κορομηλιές στολι
στην κορφή , σαν τα ~

Η λίμνη του Δάσι
στολισμένες με μα υ

τοπίο . Η ζωή πυκνών

σκιές τους στο ατάρ
ρηχά για να νεννήσο
λ ίμνη και κατεβαίνε
παρακλάδι τσυ χαλαc
δρόμο που με το ξεχ!

Τ ρικάλων τον πάνω Ι

τους τσομπάνηδες . Να οι γυμνές πλαγιές της Μικρής Ζήριας που κάποτε είχαν

αγριοκυπάρισσα. Να και η κερασιά , η θέση όπου είχαν στημένο οι λοτόμοι το
νεροπρίονο .

. Εκοβαν

δέντρα το καλοκαίρι και τάσκιζαν την άνοιξη , όταν η ρεμαηά

είχε αρκετό νερό . Με τα σαν ίδια έφηανον βαρέλια

-

δικαιώσουμε τον ποιητή .

. Οσο

και ίσως φέρετρα για να

•

κατεβαίνω , η ρεματιά γεμίζει ίσκιο και λουλούδια εκεί που προσγειώνονται

οι λουρίδες του φωτός. Εκε ί , στο φούντωμα των λουλουδιών, αφήνω τη ρεμαηά για

v'

ανέβω απ' το αχνό μονοπάτι στο οροπέδιο . Το κεφάλι ψηλά τώρα , η πορεία προς

τογαλανό ουρανό , τον τέλειο , τον άξιο μόνο για τα πλάσματα τα προ ικισμένα . Με τα
μάτια ακούραστα , καραούλι το καραούλι , πετυχα ίνω αυτό που γύρευα : ένας νεαρός
χρυσαετός , πλανάρει στις λεωφόρους των ανοδικών ρευμάτων. Ξάφνου δυο κου

ρούνεςτου ρίχτηκαν και τα τρία πουλιά έστησαν έναν αέρινο χορό γεμάτο ταχύτητα
και θροϊσματα φτερών. Οι κουρούνες πετάνε επιδέξια και ευέλικτα, ο χρυσαετός
όμως έπιασε ένα ανοδικό και βάλθηκε να κερδίζει

50

μέτρα στη γύρα, ρυθμός

δύσκολος για πουλιά που φτεροκοπάνε. Χάθηκαν.

Στο οροπέδιο τελειώνουν τα μαυρόπευκα κι αρχίζει η ερημιά κι η ζέστη. Μια

σύντομη στάση στο κονάκι του Βοϊδίλα, παλιού γνωστού, και ύστερα ίσια για τη
δροοερή σπηλιά του Ερμή .
Η σπηλιά είναι δυσεύρετη και με ιδρώνει αλλά μόλις πέρασα τη μικρή είσοδό της

με γέμισε με δροσιά και πνοές παραμυθιών . Εδώ γεwήθηκε ο Ερμης, ο άνεμος ,
αυτός που δίνει την κ ίνηση , την ανάσα, τη ζωή . Θάλαμο το θάλαμο γυρεύω τη
γοητεία του θεϊκού . Ο χρόνος σταλάζει απ' το ταβάνι της σπηλιάς, καταλυτικός,
ασταμάτητος . Οι στιγμές του γυαλίζουν στο φως του φακού . Το νερό , ευκίνητο και

διεισδυτικό σαν τη φανταοία, δ ιαλύοντας το ανθρακικό ασβέστιο και κατατρώγο
ντος την πέτρα, διαβρώνει τη συμπαγή πραγμτικότητα και δημιουργεί τα πρώτα
κενά στη λογικοφάνειά της , τις σπηλιές , λ ίκνα του μύθου . Αιώνες αμέτρητους
έθρεψαν αυτές οι σταγόνες τον ανθρώπινο νου . Σήμερaπoυτα μυαλά μας γίναν
αδιάβροχα και στείρα , μόνη φευγαλέα ανάμνηση της αλλοτινής θεϊκής παρουσίας
είναι οι γοργόφτερες νυχτερίδες. Οι σκιές τους γιγαντώνονται στο δειλό φως του

φακού, ανεξιχνίαστες κα ι απε ιλητικές όπως και η ίδ ια η σπηλιά και οι μυθικοί
κάτοικοί της .

Πίσω στο φως , ήλιος κα ι ζέστη ξανά . Σύντομη παρηγοριά η γριά Ιτιά , στη βρύση.

Περπατώντας κοιτάω τριγύρω την ιδιόρρυθμη βλάστηση του οροπέδιου: μπερκιές
και κορομηλιές στολισμένες μ' έναν αετομάχο, μια κελάδα ή έναν πετροκότσυφα
στην κορφή , σαν τα χριστουγεwιάτικα δέντρα.
Η λίμνη του Δάσιου καθρεφτίζει την κορφή την άνοιξη κα ι με τις βραχώδεις

στολισμένες με μαυρόπευκα όχθες της δίνει έναν βορειοελλαδ ίτικο τόνο στο
τοπίο . Η ζωή πυκνώνει ξανά γύρω της. Κουρούνες και κοράκια ρίχνουν τις μαύρες
σκιές τους στο ατάραχο νερό, περιμένοντάς τους πρασινόφρυνους να βγουν στα

ρηχά για να γεννήσουν , και να τους αρπάξουν. Ο δρόμος παίρνει απ ' το πλάϊ τη

λίμνη και κατεβαίνει σε λιβάδια γεμάτα νερά και πρίμουλες . Παίρνω το δεξιό
παρακλάδι του χαλασμένου δασικού δρόμου και πέφτω στο φαρδύ , νεκρό , ανόητο
δρόμο που με το ξεχαρβαλωμένο περπάτημά μου με φέρνει μισοϋπνωτισμένο στων
Τρικάλων τον πάνω μαχαλά .
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54.

Η κοιλάδα 771ς Φλαμποuρίτοος, το πιο άθικτο και ζωντανό τοπίο στη ZrΊρια ανοίγεται
πίσω από το ορχεοειδές Cephalanthera rubra.

55.

Η Μικρή (αριστερά
Σαραντάπrιx ou

56 . Αποψη 771ς λίμνης T7J
Παρνιάς (Ολίγυρτος

ΖΗΡΙΑ
. Ενας

πολύ παλιός θρύλος της περιοχής λέει πως πριν πολλά χρόνια, όταν όλα

ήσαν κατοκλυσμένσ από τη θάλασσα η Ζήρια εξείχε σα νησί μέσ ' το νερό , αντίκρυ

κι αυτοί τοικ; όρισαν γιορτέτ; και πανηγύρια , όπου οι Ζηριώτετ; γλεντούσαν με

και γρήγορα υποδούλυ:
τεο , ζούοαν απ ' το μό:
φιλήδονες και πολεμC
αρμένιοαν απ ' τα γύ~
βεβηλωμένο παράδειc

μηλόκρασο και κοντοσούβλια. Ο βασιλιάς αυτού του λαού ζούσε κάπου μέσα στο

λαιο νενονό; με μια

στο Χελμό, άλλο νηοί αυτός . Η Ζήρια, ομαλή, γλυκιά και κατάφυτη, κατοικιόταναπό

μια ράτσα εργατικών και

φιλήσυχων ανθρώπων που ζούσαν μ' αγάπη και ειρήνη

σύμφωνα με παλιούς καλοστημένους νόμοικ. Είχανθεούςπουτουςλάτρευανπιστά

δάσος

και ήταν πολύ αγαπητός σ ' όλους . Αντίθετα, τ '

μύθος ίσως αλληγορι

απέναντι νησί ο Χελμός, ήταν άγονο και οι κάτοικοί του ζούσαν μια στερημένη και

αρκαδικής γης, λίκνο'

κατατρεγμένη απ' τΊς φυσικές όυνάμεκ; ζωή . ' Ετ οι, σιγά - σιγά οι Χελμιώτες είχαν

τόπος κατάλληλος γιο

-

μπορεί και στα Τρίκαλα

-

γίνει άγριοι, άνομοι, άρπαγες των ξένων γυναικών και αγαθών. Οι θεοί τους απο
στρέφονταν και τίποτα καλό δεν σκέφτονταν γι ' αυτούς . Κάποια χρονιά μια γυναίκα

με το παιδί της , κυνηγημένη απ' την άγρια φυλή της , κατέφυγε στη Ζήρια όπου

έγινε δεκτή με αγάπη . ΤΟ παιδί της πρόκοψε, μορφώθηκε και κάποτε εκλέχτηκε

Η Ζή ρια που οι αρ;

(Ζήρια

== βελανίδι)
npoq

Οι ντόπιοι την

τείχους και το δεύτερ

άρχοντας της Ζήριας. Και κάποτε είτε από αγάπη για την παλιά του πατρίδα , είτε

μπου και υψώνεται σι'

από πλεονεξία , πήγε και μίλησε στους Χελμιώτες για την πλούσια κι όμορφη Ζήρισ

2086 μ . τη Μικρή Ζήρ

και την άνετη ζωή της και τους παρακίνησε να την κατακτήσουν . Οι άγριοι Χελμιώ

φαλο της Φλαμπουρίτ
Μεγάλη Ζήρια (σρχαί;

τες δεν περίμεναν ν ' ακούσουν περισσότερα και ένα

80
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ξεκίνησαν για τη Ζήρια

-+- 54. Η κοιλάδα της Φλαμπουρ ίτσας , το πιο άθικτο κα ι ζωντανό τοπίο στη Ζήρια ανοίγε ται
πίσω α πό το ορχε οε ιδές

Cep ha Ianthe ra ru bra.

55 . Η Μικρή (αρισn
Σαραντάπη χου

56 . Α ποψη της λίμντι ~
Πaρνιάς (ΟλίΥυρ'

ΖΗΡΙΑ
. Ενας

πολύ παλιός θρύλος τητ; περ ιοχής λέει πως πριν πολλά χρόνια , όταν όλα

ήοον κατσκλυομένο από τη θάλασσα η Ζήρια εξείχε σα νησί μέσ ' το νερό , αντ ίκρυ

κ α ι γρήγορα υποδο ί

στο Χελμό , άλλο νησ ί αυτός . Η Ζήρια , ομαλή, γλυκιά και κατάφυτη, κατοικιό ταναπό

τες , ζούσαν απ ' το

μια ράτοο εργατικών και

φιλήδονες και πολι

φιλήσυχων ανθρώπων που ζούοον μ ' αγάπη και ειρήνη

σύμφωνα με παλιούς κσλοστημένοικ νόμους . Είχανθεούςπουτου ςλάτρευαν πιστά

αρμένισαν απ ' τα

1

κι αυ τοί τους όρισαν γιορτές και πανηγύρια , όπου οι Ζηριώτε ς γλεντούοον με

βεβηλωμένο παράδ

μηλόκρασο και κοντοσούβλια. Ο βασιλιάς αυτού του λαού ζούσε κάπου μέοο στο

λαιο γεγονός με μ

δάσος

και ήταν πολύ αγαπητός σ' όλους. Avτίθετα, τ '

μύθος ίσως αλληγl

απέναvτι νησί ο Χελμός, ήταν άγονο και οι κάτοικοί του ζούσαν μια στερημένη και

αρκαδικής γης , λίκ\

κατατρεγμένη απ ' τΊς φυσικές όυνάμε«; ζωή .. Ετσι , σιγά - σιγά οι Χελμιώτες ε ίχαν

τόσοι; κατάλληλος

-

μπορεί και στα Τρίκαλα

-

γίνει άγριοι , άνομ οι, άρπαγες των ξένων γυναικών κα ι αγαθών . Οι θεοί τους απο
στρέφovταν και τίποτα καλό δεν σκέφτονταν γι ' αυτούς. Κάποια χρονιά μια γυναίκα

Η Ζήρια που οι t

(Ζήρια = βελαν ίδ ι)

με το πα ιδ ί της , κυνηγημένη απ ' την άγρια φυλή της, κατέφυγε στη Ζήρια όπου

Οι ντόπιοι την π ~

έγ ινε δεκτή με α γά πη. ΤΟ πα ιδί της πρό κοψε , μ ο ρ φ ώ θη κ ε και κάποτε εκλέχτηκε

τε ίχους κα ι το δεύτ

άρχοντ ας της Ζήρ ιαο , Κα ι κάποτε είτε από αγάπη για την παλ ι ά του πατρ ίδα , ε ίτε

μπου κα ι υψώνεται

από πλεονεξ ία , πήγε και μίλησε στους Χελμ ιώτες γ ια την πλο ύσ ια κι όμορφη Ζήρια

2086

και τη ν άνετη ζωή τη ς και του ς πα ρακ ίνησε ν α την κατακτή σο υ ν . Οι άγριοι Χελμιώ

φαλο της Φλα μπου

τες δεν περίμεν αν ν ' ακο ύσουν πε ρισσ ότε ρα κα ι ένα π ρ ωί ξεκίνησαν νια τη Ζήρ ια

Μεγάλη Ζήρια ( αρχ

80

μ . τη Μικρή

l

55. Η Μικρή (aρ ιστερά) και η Μεγάλη Ζήρια όπως φαίνονται από τα μέρη του
Σαραντάπηχου

56.

Αποψη της λ ίμνης τη ς Στυμφαλίας και της νότrας όψης της Ζήριας . Αριστερά αρχίζει ο

t
_

Παρνιάς (Ο λίγυρ το ς)

όταν όλα

), αντίκρυ
ιόταναπό
:αι ειρήνη
υανπιστά

:> ύ οον με
μέοο στο
Γίθετα , τ '
η μένη και

τες είχαν
'ο υ ς απο

α γυναίκα

ι ρ ια όπου

κλέ Χτ/ κε
:>ίδα, είτε

και γρήγορα υποδούλωσαν τον όμορφο λαό της . Aφέvτες πια του τόπου οι Χελμιώ
τες, ζούσαν απ ' το μόχθο των σκλάβων τους και δεν άργησαν να καλέσουν κι άλλες
φιλήδονες και πολεμόχαρες ράτσες να έρθουν να ενωθούν μαζί τους . Καράβια

αρμένισαν απ' τα γύρω βουνά

- νησιά και ήρθαν κι άραξαν στη γόνιμη Ζήρια , το

βεβηλωμένο ηαράόεισο . Μ ' αυτό τον παράξενο μύθο , που παντρεύει ένα παμπά
λαιο γεγονός με μια νομοτελειακή συμφορά, ξεκινάει η ιστορία της Ζήριας. Ο

μύθος ίσως αλ/ηγορεί πως το πιο ψηλό και πολυάνθρωπο βουνό της αρχαίας
αρκαδική ς γης , λίκνο του Ερμή και άvτρo του Πάνα, ήταν πάvτoτε ένας ζηλευτός
τόπος κατάλληλος για την καλλιέργεια της γης και τη νομή.
Η Ζήρ ια που οι αρχαίοι ονόμαζαν Κυλλήνη , πήρε τ' όνομά της από τα σλαβικά
(Ζήρια = βελανίδι)

Οι ντόπιοι την προφέρουν «Τζήρια». Είναι τ ' ανατολικότερο βουνό του βορεινού
τείχους και το δεύ τερο σε ύψος τ ο υ Μωρηά . Αρχίζει απ' το διάσελο του Ασπρόκα
μπου και υψώνεται σιγά

-

σιγά προς τα δυτικά για να στήσει μια πρώτη κορφή στα

φη Ζήρια

2086

l ι Χε λμ ιώ

φαλο της Φλαμπουρίτσας , της χαράδρας που ανοίγεται ανάμεσα στη Μικρή και τη

. τη Ζήρια

μ . τη Μικρή Ζήρια. Ακολουθε ί μια πεταλοε ιδής κορυφογραμμή , σαν προσκέ 

Μεγάλη Ζήρια (αρχαίος ποταμός Σύθας) . Σ ' αυτή τη μι κρή κορυφογραμμή διακρί

81

55. Η Μικρή (αριστερά) και η Μεγάλη Ζήρια όπως φα ίνονται από τα μέρη του
Σαραντάπηχου

56.

Αποψη της λ ίμνη ς τη ς Στυμφαλίας και της νό τιας όψη ς τη ς Ζήρια ς . Αριστερά αρχίζει ο
Παρνιά ς (Ολίγυρτο ς)

t
__

όλα
κρυ

πό
(]νη

στά

και γρήγορα υποδούλωσαν τον όμορφο λαό της . Αφέντες πια του τόπου οι Χελμιώ
τες , ζούσαν απ ' το μόχθο των σκλάβων τους και δεν άργησαν να καλέσουν κι άλλες
φιλήδονες και πολεμόχαρες ράτσες να έρθουν να ενωθούν μαζί τους. Καράβια
αρμένισαν απ ' τα γύρω βουνά

- νησιά και ήρθαν κι άραξαν στη γόνιμη Ζήρια, το

με

βεβηλωμένο ηαρόόεισο . Μ ' αυτό τον παράξενο μύθο, που παντρεύει ένα παμπά

στο

λαιο γεγονός με μια νομοτελειακή συμφορά, ξεκινάει η ιστορία της Ζήριας . Ο

,τ

μύθος ίσως αλληγορεί πως το πιο ψηλό και πολυάνθρωπο βουνό της αρχαίας

και

αρκαδικής γης , λίκνο του Ερμή και άντρο του Πάνα, ήταν πάντοτε ένας ζηλευτός
τόηοτ; κατάλληλος για την καλλιέργεια της γης και τη νομή .

~αν
πο

ι ίκα

Η Ζήρια που οι αρχαίοι ονόμαζαν Κυλλήνη , πήρε τ' όνομά της από τα σλαβικά
(Ζήρια = βελανίδι)

Ίου

Οι ντόπιοι την προφέ ρουν «Τζήρια » . Είναι τ ' ανατολικότερο βουνό του βορεινού

ικε

τείχους και το δεύτερο σε ύψος του Μωρηά. Αρχίζει απ ' το διάσελο του Ασπρόκα

:iτε

μπου και υψώνετα ι σιγά

- σιγά προς τα δυτικά για να στήσει μια πρώτη κορφή στα

ρια

2086

μ. τη Μικρή Ζήρια. Ακολουθεί μια πεταλοειδής κορυφογραμμή, σαν προσκέ

ιιώ

φαλο της Φλαμπουρίτσας, της χαράδρας που ανοίγεται ανάμεσα στη Μικρή και τη

ρια

Μεγάλη Ζήρια (αρχαίος ποταμός Σύθας). Σ ' αυτή τη μικρή κορυφογραμμήδ ιακρί

81

νουμε δυο πλατιές κορφές , την Παράγκα

(2032

μ .) και τον Προφήτη Ηλία

(2257

μ .)

που χωρ ίζονται απ' το οροπέδιο Μακρυλάκκος. Ο Προφήτης Ηλίας χαμηλώνει στο
μεγάλο διάσελο της Ζήριας
κορφής

(2374

(2130

μ .) κι από κει αρχίζουν οι πλαγιές της ψηλότερης

μ .) που με τον επιβλητικό της κώνο αποτελεί την πιο χαρακτηριστική

και γνωστή εικόνα του βουνού, Στα δυο ριζά της κορφής απλώνονται δυο οροπέδια :
στα νότια η στενόμακρη Σκαφιδιά

(1298

μ .) που την άνοιξη κρατάει αρκετό νερό κα ι

στα βόρεια ο Κάμπος της Ζήρ ιας που μακραίνει μέχρ ι τη λίμνη του Δάσ ιου. Στον
Κάμπο την άνοιξη τα χιονόνερα λιμνάζουν σε δ υο

-

τρε ις δολ ίνες , αλλά το πιο

μόνιμο νερό είναι η λ ίμνη τουΔάοιου . στις βόρε ιες παρυφές του υψίπεδου που κι

αυτή στεγνώνει στοτέλοςτου θέρους. Τα νερά του υψίπεδου ξαναβγα ίνουν μέσα
από υπόγειους αγωγούς σε πηγές, όπως για παράδειγμα στην όμορφη , γεμάτη

νερά . κοιλάδα στο Μικρό Κεφαλάρι , όπου εμφαν ίζονται τα νερά της λίμνης του
Δάσιου . Η υπόγεια απορροή οδεύεται στον έντονα καρστικοποιημένο ασβεστόλιθο
των κορφών με αποτέλεσμα την άνυδρη ανώτερη ζώνη, Μερικές απ ' τις διακλάσεις

του ασβεστόλιθου είναι ιδιαίτερα μεγάλες και μια απ ' αυτές είναι η Σπηλιά του
Ερμή, στη ανατολική όχθη της Φλαμπουρίτσας .

20

λεπτά πάνω από τη στάνη του

Βοϊδίλα. Η έντονη καρστικοποίηση των κορυφών γ ίνεται φανερή κι απ ' τις πολλές
δολίνες στις οποίες οφείλει το βουνό το αρχαίο όνομά του (Κυλλήνη , από το
Κύλλος χώρος = λάκκο). Avτίθετα με τις κορφές, στις βόρειες πλαγιές του βουνού
εμφανίζονται αδιάβροχες αργιλικές μάζες που δημιουργούν πηγές στην επαφή
τους με τον ασβεστόλιθο και ρυάκια επιφανειακής απορροής . Στα δυτικά πέφτει
κατακόρυφα ένα μεγάλο κροκαλοπαγές vτoυβάρι (κορφή Αέρας

1598

μ .). Στη νότια

μεριά του βουνού , πάνω απ ' τη λεκάνη του Φενεού , ξεκόβει απ ' τις πλαγιές του
Προφήτη Ηλία μια κάπως ανεξάρτητη κορφή που οι αρχαίοι την ονόμαζαν Γερόντιο
όρος

(1754

μ .) .

Οι οικισμοί γύρω απ ' τη Ζήρια ε ίναι στενά δεμένοι μαζί της , όπως άλλωστε το
θέλε ι κι ο μύθος . ΤΟ μεγαλύ τερο χωρ ιό ε ίναι τα Τρίκαλα, χωρισμένα σε τρεις

ουνοικ ίες, πατρ ίδα των Νοταρα ίων , ισχυρών προεστών της Κορ ινθίας . Τα Τρίκαλα
χτίστηκαν στη θέση της αρχαίας πολίχνης Μύοοιο , τον 100 αιώνα από πεδινούς που
κυνηγημένοι απ' τους διαδοχικούς επιδρομείς , το υ ς σεισμο ύς και τις αρρώστειες,
ανέβηκαν και ρίζωσαν στον όμορφο και υγιεινό αυτό τόπο . Αργότερα, το

1458,

έρχον ται οι Νοταραίοι, επιφανής οικογένεια του Bυζαvτίoυ και χτίζουν την Πάνω
συνοικία . Λίγο πάνω απ' τα Τρίκαλα , σε μια δροσερή πτυχή της ράχης κρυμμένο το
μοναστήρι του Αγίου Βλασίου. Ο άγιος σκήτεψε στη σπηλιά πάνω απ' το μοναστήρι,
κι αργότερα (γύρω στα

1300-1400)

χτίστηκε το πρώτο ναΟδριο .

Απέναντι απ' τα Τρίκαλα είναι το Μάρκαση (Μάνα) , κεφαλοχώρι της πλευράς

αυτής . Από τα δυο αυτά χωριά ανέβαιναν απ' τα καλογραμμένα μονοπάτια την
άνοιξη ξυλοκόποι και έσκιζαν στα νεροπρίονα της Φλαμπουρίτσας τα βουνοκυπά

ρισσα που είχαν κόψει το καλοκαίρι. Στην ανατολική όψη του βουνού βρίσκουμε τη
Ντούσια (Κεφαλάρι) κάτω απ ' τα Ισώματα , το Κλημέvτι, τ ο υ ς Καλιάνους και το
Μπούζι καλά κρυμμένο ψηλότερα . ΠΙΟ νότια κοντά στη λίμνη και δίπλα στο Κεφαλά
ρι της το μικρό χωριό Δρίζα (Στυμφαλία) και παραπέρα τα ερείπια Φράγκικης
εκκληοκκ, χτισμένης με κομμάτια απ ' τον αρχαίο ναό της Αρτέμιδας Στυμφαλ ίας .

Η αρχαία πολίχνη Στυμφαλία δε βρισκόταν εδώ αλλά στα Κιόνια , εγκαταλειμένο
οικισμό που μαραζώνει λίγο πέρα απ' τη Δρίζα. Ακολουθεί το Μπάσι (Καρτέρι) , η
Δροσοπηγή κτισμένη ψηλά σε μια ρεματιά και η Καστανιά κάτω απ ' το διάσελο
Ζήριας

- Ολίγυρ του .

Απ ' τη μεριά της λεκάνης του Φενεού βρίσκουμε τη Μοσιά και

το Μεσινό πριν φτάσουμε στη Γκούρα, το κεφαλοχώρι του Φενεού . Πολλά όμορφο
αρχον τικά αλλά και μεταγενέστερα αστικά οπίτια μαρτυρούν την ευημ έρια του
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57 . Η Μικρή Ζήρια (ή Γυμνό) από τα Ισώματα , πάνω απ ' τ ο Κεφαλάρι, ένα πρω ίνό του
Γενάρ η.

58.
χωριού . Λίγο μακρύτερα βρίσκεται το μικρό Στενό και αν ανεβούμε τον Όλβιο ,
παραβλέποντας τη Σιβίστα (Φενεός) και τον ιστορικό Ταρσό που ε ίναι χωριά του

Ενα κρύο απόγε υ μ.α
του Β ουνού

Μαρματιού, φτόνουμε στην Καρυά , το δυτικότερο χωριό της Ζήριας .

. Ολα αυτά τα χωριά γύρω απ ' τη Ζήρια βόσκουν στα λιβάδια της : στον Κάμπο
βόσκουν κυρίως τσομπάνηδες από τα Τρίκαλα και τα χαμηλότερα χωριά (Ρίζα , Βόχα
κ .ά.) . Οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι ξεχειμωνιάζουν γύρω στα χωριά του βουνού ενώ οι
ξενομερίτες πάνε τα - μεγαλύτερα συνήθως - κοπάδια τους μακρύτερα (Γεράνεια ,

β) Κεφαλάρι

Νεμέα , κι αλλού).

δυο κορφών , σχετικά

-

οροπέδιο

-

κορφή

Η συνηθισμένη αν άβαση στη Ζήρκι γ ίνεται από τα Τ ρ ίκαλα Κορινθίας . Ξεκινάμε
μπορούμε να συντο με ύσουμε την πορε ία μας με δάνεια από το παλι ό

μονοπάτι . Ξαναπέφ τουμε στο δρό μο που μας βγάζει στο οροπ έδιο (2ω30 ' -3ω ) .
Καταφύγ ιο το υ ΕΟΣ , νερό στην Ιτιά , καλύβες , αποθ ήκη . Στην αρ ιστερότερη ρεμα

τιά το υ κώνου της κορφήο , δεύ τε ρο καταφύγ ιο τ ο υ ΕΟΣ. Από δ ω γίνε τα ι η ευκολό
τερη ανά βαση προς την κορφή : η ρεμα τιά σβήνει σε πλατώ ματα που οδηγούν στο
διάσελο . Εύκσλα στην κο ρφή (2ω- 2ω30 · ) .
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γιδόστρατα ή το δασιι
χω ρά φ ια μέχρι που ι

Μπούζι και χαμηλών

από την πάνω συνοικία Τ ρικάλων ακολουθώντας το δρόμο μέχρι τη μονή Βλασίου .

. Υστέ ρα

- MΙK~

πάνω απ ' τον

2082 και την 2086

Αναβάσεις
α) Τρίκαλα

. Ισια

γ) Φλαμπουρίτσα



Η Φλα μπουρ ίτσα δ
βγα \νουμε στο ΟΡΟΠΙ

μονοπάτι ακολουθε ί

r

ρα κερδ ίζε ι ύψος ,
δρόμο που οδηγε ί (
δ ) Από τη ν Γκούρ

διά ( 2ω) . Αν α κολοι

βγο ύμε στο διάσελ<

)υ

58.
310,

Ενα κρύο απόγευμα του Απρίλη στη λίμνη του Δάσιου. Στο Βάθος η ψηλότερη κορφή

του Βουνού

τοι:

lnO

Jxa

β) Κεφαλόρι

-

' ι ο ια πάνω απ'

Μικρή Ζήρια

-

Φλαμποuρίτσα

τον ξενώνα της ΕΟΦ είναι τα Ισώματα, όπου φτάνουμε από

~ οι

γιδόστρατα ή το δασικό δρόμο. (Εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία,

~ια,

χωράφια μέχρι που φτόνουμε σε ανοιχτή ρεματιά, ακριβώςrάrωaπ'l'Οδιάσελο των

1 ω) . Διασχίζουμε τα

δυο κορφών, σχετικά άδεντρη. Ανεβαίνουμε με τη μία στο διάσελο ανάμεσα στην

2082 και την 2086 (2ω30'). Κατεβαίνουμε ράχη - ράχη μέχρι το διάσελο του
Μπούζι και χαμηλώνουμε στη Φλαμπουρίτσα (2ω).
γ) Φλαμποuρίτσα
με
)υ .

~ιό

-

Μόνα

Η Φλσμηοαρίτοα διατηρεί τα καλύτερα μονοπάτια του βουνού . Από την Κερασιά
βγαίνουμε στο οροπέδιο από καλό μονοπάτι (1ω). Επίσης απ' την Κερασιά (πριόνι)
μονοπάτι ακολουθεί την ανατολική όχθη , λίγα μέτρα πάνω απ ' την κοίτη και ύστε

J.)).

ρα κερδίζει ύψος, βγαίνει σε ώμους με εξαίρετη θέα και καταλήγει σε δασικό

ια

δρόμο που οδηγεί στη Μάνα (Στάνες Φλαμπουρίτσας

ιό
το

-

Μάνα, 3ω30-4ω) .

δ) Από την Γκούρα, δρόμος και μονοπάτι ανεβαίνουν μέχρι την όμορφη Σκαφι

διά (2ω) . Αν ακολουθήοουμε τη ρεματιά στα δεξιά του κώνου της κορφής, θα
βγούμε στο διάσελο της Ζήριας

(1 ω30 ' -2ω).
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2η Μέρα

Φλαμποuρίτσα - Τρίι
ΥΔ : ανέβασμα :

800+21

Πιάνουμε τη ρεματιά πι
ανεβαίνουμε στον Προ

σελο της Ζήρκκ;

(215

κατάβαση της ΒΑ όψητ
χωριό).

Οικολογία
Καθώς η Ζήρια κάθ

σου , μας δίνει την εντύ
κωνοφόρων της Ορειvr.
εντύπωση , επειδή ακρη
κσμηου και τη Στυμφ(

Τρίκαλα είναι οι πρόπc
τους ζωντανούς θαμν
διάβρωση πλαγιές . . ΟΙ

νες ορεινή και αλπική
Στα δάση των κωνο

ανάλογα με τις τοπικές
θικό κυριαρχούν τα έ}
πλαγιά της Φλαμπουρ

καλύτερα στα ρηχά εδ(
ιδιαίτεραστον Κάμπο τη
κτηνοτροφίας οφήνον
τσιές και αγριοκορομη

πΙση απ ' τα κοπάδια κ

59. Ανεβα ίνοντας με τα ΟΚΙ στον κώνο της Μεγάλης Ζήριας . Πίσω μας η Μικρή Ζήρια

πολλά

μικρά πουλιά

πετροκότσυφες .
Είναι φανερό ότι ι
ευνόησε τα έντομα , τ(

λουθα τα αρπακτικά τι

Ορειβατικό σκί

Στις ψηλότερες πλc

Ο πρώτος διασκελισμός της Ζήριας με σκι (διαδρομή : χωριό Γκούρα

- Σκαφιδιά

επίδραση της βόσκηση

(από τους Σπ .

να επισύρει μια αλλαγ '

Αγαπητό, Κλ . Δενόρινό κλπ., βλ. εισαγωγή) σε μια μέρα . Καθώς η διαδρομή είναι

το πλήθος ειδών της η

εύκολη και προφανής , δεν την περιγράφουμε .

-

Κορφή

-

οροπέδιο Δασίου

-

Τρίκαλα) έγινε το Φλεβάρη του

33

επαναλήφθηκε μερικές

αγνοώντας τα λιγότερ(

φορές . Σήμερα αρκετοί κάνουν μια γρήγορη ανάβαση στην κορφή. Η μεγαλύτερη

φύλλα) , προήγαγαν τη

διάσχιση στο βουνό είναι η «Κεφαλάρι

λ ιβόδια και οι πλαγιές τ

και Γ . Μακρής το χειμώνα

- Τρίκαλα»

. Εκτοτε

πούκαναν οι Τ ρ. Αδαμακόπουλος

86-87.

1η Μέρα

Κεφαλόρι - Φλαμποuρίτσα
VΔ : ανέβασμα : 1200 μ. , κατέβασμα 700 μ . ώρες: 7
Βγαίνουμε στα Ισώματα απ' όπου συνήθως αρχίζει το πολύ χιόνι Ανεβαίνουμε

μονομιάς στη

2082.

νουμε στη ρεματιά.
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Τραβέρσα προς τη ράχη πάνω απ ' τη Φλαμπουρίτσα. Κατεβαί

angustifolius, Α. ρετηε
Carlina acanthifolia), (
. Ομως η φύση έχ
φυτρώνουν υπό την ι

δάσους ή των χαμηλό
μικρούς αλλά ιιυκνσύι
Γατζωμένα στις σικ

2η Μέρα

Φλαμπουρίτσα
Υ Δ: ανέβασμα :

- Τρίκαλα
800+200, κατέβασμα: 1250

μ . , ώρες :

Πιάνουμε τη ρεματιά που ο δ η γ ε ί στο διάσελο Παράγκα

8
- Προφήτη

Ηλία

(1700

μ.) ,

ανεβα ίνουμε στον Προφήτη Ηλ ία από απότομες πλαγιές . Κατεβα ίνουμε στο διά

σελο της Ζήριας

(2150 μ.) και ανεβαίνουμε εύκολα στην κορφή . Μεγαλειώδης

κατάβαση της ΒΑ όψης . Οροπέδιο , δρόμος μέχρι τα Τρίκαλα (συχνά χιόνι μέχρι το
χωριό).

Οικολογία
Καθώς η Ζήρια κάθεται πάνω στο αργ ι λικό υψ ίπεδο της βόρειας Πελοποwή

σου , μας δίνει την εντύπωση πως η βλάστησή της ξεκ ινάει κατ ' ευθε ίαν με τα δάση
κωνοφόρων της ορεινής ζώνης . . Αλ/ωστε κι η νότια πλευρά της εντείνει αυτή την

εντύπωση , επειδή ακριβώς το βουνό χάνει την έννοιά του στα υψίπεδα του Ασπρό
κα μπου και τη Στυ μφαλία. Στην πραγματικότητα όλες οι πλαγιές κάτω απ ' τα
Τρίκαλα είναι οι πρόποδες του βουνού με τα πλούσια δάση Χαλεπίου πεύκης και
τους ζωντανούς θαμνότοπους αλλά και τις κατά τόπους ξεγυμνωμένες απ ' τη
διάβρωση πλαγιές .

. Ομως

η καθαυτό άγρια ζωή κινείται στις λιγότερο διαταραγμέ

νες ορεινή και αλπική ζώνη και μ ' αυτήν θα ασχοληθούμε σ ' αυτό το κομμάτι.
Στα δάση των κωνοφόρων μπορούμε να διακρίνουμε ένα διαχωρισμό των ειδών
ανάλογα με τις τοπικές ουνθήκεο : στ ις ηερ ιοχέοόηου το πέτρωμα ε ίναι ασβεστολι
θικό κυριαρχούν τα έλατα ενώ τα αμμώδη εδάφη στα δυτικά και στην ανατολική
πλαγιά της Φλαμπουρίτσας σκεπάζονται από μαυρόπευκα που προσαρμόζονται
καλύτερα στα ρηχά εδάφη και το περισσότερο μαγνήσιο . . Ομως σχεδόν παντού και

ιδιαίτεΡl1στον Κάμπο της Ζήριας , το δάσος έχει υποχωρήσει κάτω απ' την π ίεση της
κτηνοτροφίας αφήνοντας μεγάλα ανοιχτό λιβάδια με σκόρπιες μπερκιές , γκορ
τσιές και αγριοκορομηλιές. Αυτά τα θαμνόδεντρα αντιμετωπίζουν με επιτυχία την

πΙση απ ' τα κοπάδια και παράλληλα προσφέρουν τροφή και χώρο φωλιάσματος στα
Ζήρια

πολλά

μικρά

πουλιά

του

οροπέδιου ,

τους

αετομάχους, τις

κελάδες ,

τους

πετροκότσυφες .

Είναι φανερό ότι έγινε μια προσαρμογή της φύσης στα νέα δεδομένα που
ευνόησε τα έντομα , τα τρωκτικά, τις σαύρες , τα σποροφάγα πουλάκια και συνακό
λουθα τα αρπακτικά των ανο ιχτών λιβαδ ιών .

Στις ψηλότερες πλαγιές των κορυφών εκεί όπου δε θα υπήρχε ποτέ δάσος , η
~Kαφιδιά
Όυς Σπ .

lμή είναι
μερικές

επίδραση της βόσκησης ε ίναι ίσως λιγότερο θεαματική , αλλά αρκετά σοβαρή , ώστε
να επισύρει μια αλλαγή της βλάστησης . Τα γιδοπρόβατα επιλέγοντας συνεχώς από

το πλήθος ειδών της πλαγιάς τα είδη εκείνα που ήσαν πιο εύγεστα και τρυφερά και
αγνοώντας τα λιγότερα βολικά (αυτά με αγκαθωτά, δερματώδη, τριχωτά , ή δύσοσμα

ιλύτερη

φύλλα) , προήγαγαν την επικράτηση των δεύτερων απέναντι στα πρώτα .

)πουλος

λιβάδια και οι πλαγιές της Ζήρια είναι γεμάτα σκονισμένες παλαμονίδες

. Ετσι τα
(Astragalus
angustifolius, Α . parnassi) αγκάθια (Cirs ium hypopsilum, Eryngium amethystinum ,
Carlina acanthifolia ), σκυλόχορτα (Marubium ερ) , λυκόλωρα (Daphne oleoides) .
. Ομως η φύση έχε ι προσαρμοστεί κ ι εδώ: λεmεπίλεπ τα αγριολούλουδα

φυτρώνουν υπό την προστασία των παλαμον ίδων ενώ πλήθος μικρά πουλιά του
αίνουμε

δάσους ή των χαμηλότερων λιβαδιών έρχονται να τραφούν ή να φωλιάσουν στους

; ατεβ α ί

μικρούς αλλά πυκνούς αγκαθωτούς θάμνους και τα πλούσια σε σπόρια αγκάθια.
Γατζωμένα στις απότομες πλαγιές, στο λίγο χώμα κάποιων βράχινων σχισμών ή
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60. Lathyrus grandiflorus

6 1. Vio la graeca

62. Melitis melissophyllum

63. Ne ottia nidus - avi s

64.

Η

65.

Ενή λικος χΡυσαε7

Ca/o cera viscc

ανάμεσα στις πέτρε
δική του προσαρμογ

το χρόνο. Ανάμεσά

Minuartia stella1a
Silene auriculata
Saxifraga sempervi
τα ενδημικά της Πε
λιές της

Viola graec

Μια άλλη ενδιαq
Φλαμπουρίτσας . Ψr
τον προηγούμενο α
Από τότε δεν το έχ
ε ίναι σπαρμενο εΚΓ

Lathyrus grandiflorι
Cephalanthera rubI
Cephalanthera dan

Κοντά στη λ ίμνη TC
αγρ ιομενεξέ
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Viola '

64.

Η

Ca/ocera viscosa,

ένα μανιτάρι που θυμίζει KOPάλJ

65. Ενήλικος χΡυσαετός στη Φλαμπουρίτσα μεταφέρει ένα φίδι στο αετόπουλό του

ανάμεσα στκ; πέτρες φυτρώνουν σκληροτράχηλα ντελικάτα φυτά το καθένα με τη
δική του προσαρμογή για να επιβιώνει κάτω από το χιόνι που τα σκεπάζει

4-6 μήνες

το χρόνο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα :

Minuartia stellata
Silene auriculata
Saxifraga sempervivum

Potentilla speciosa
Sedum magellense
Asperula boissieri
τα ενδημικά της Πελοηοννήσου Valeriana oleneae, Globularia stygia,
λιές της Viola graeca και ο Aster cylleneus που τον βρίσκουμε κοντά

οι μωβ ηινε

στην κορφή
Μια άλλη ενδιαφέρουσα χλωριδικά περιοχή του βουνού είναι η χαράδρα της
Φλαμπουρίτσας. Ψηλά ση', πλαγιές της, κοντά στο οροπέδιο είχε παρατηρηθεί

τον προηγούμενο αιώνα το σπάνιο ενδημικό της Πελοηοννήσου Adonis cyllenea
Από τότε δεν το έχουν ξαναδεί στη Ζήρια . Το κατέβασμα προς τη Φλαμπουρίτσα
είναι σπαρμενο εκπλήξεις από τα πιο εντυπωσιακά λουλούδια σημειώνουμε τα :

Lathyrus grandiflorus
Melittis melissophyllum
Cephalanthera rubra
Orchis mascula
Cephalanthera damasonium Neottia nidus - avis
Κοντά στη λίμνη του Δάσιου υπάρχουν δυο - τρεκ; μικροί πληθυσμοί του μικρού
αγριομενεξέ Viola mercurii που είναι ενδημικός της Πελοιιοννήοου. Στην ίδια
91

περιοχή ανάμεσα στους κρόκους που έχουν αρχίσει να μαρα ίνονται φυτρώνει το
ανοιξιάτικο κολχικό

Colch icum triphyllum.

Ενδημικά φυτά της Ζήριας

Cicer graecum
Pisum graecum
Verbascum cylleneum
Verbascum hypoleucum

Veronica constandriopouli
Anthemis arνensis εερ , cyl lenea
Taraχacum cylleneum

Το αρπακτικό πουλί που συχνότερα συναντάμε στο οροπέδιο είναι ο αετομά

χος . Αν και ανήκει στα στρουθιόμορφα μαζί με όλα τα μικρά πουλάκια και δε
συγγενεύει περισσότερο με τα γεράκια απ ' ότι το σπουργίτι, ο αετομάχος έχει το
γαμψό ράμφος των αρπακτικών και παρόμοιες κυνηγετικές συνήθειες. Τυπικό
πουλί των ορεινών λιβαδιών με οκόρπιους θάμνους, περνάει ώρες καθισμένος σε

κάποιο κλαδί, με θέα ψάχνοντας τη γύρω έκταση για θήραμα . Κάθε τόσο πετάει
ξαφνικά για να χυμήξει στο έδαφος

20

μέτρα πιο πέρα, πάνω σε κάποια μεγάλη

ακρίδα, γρύλλο ή οκαθάρι αν και μπορεί να σκοτώσει κι ένα ποντίκι ή ένα μικρό
πουλάκι .

Στα μέρη γύρω απ ' τη λίμνη του Δάσιου οι αετομάχοι προτιμάνε τους γρύλ
λους των λιβαδιών

(Gryllus campestris).

Πρόκειται για ένα μικρό μαύρο έντομο

είδος συγγενικό με τις ακρίδες , που όμως δε μπορεί να πετάξει ή να πηδήξει και
περνάει τη μέρα του στο χείλος της μικρής τρύπας που οδηγεί στο καταφύγιό του ,
μασουλώντας κάποιο χορτάρ ι, έτο ιμοι; πάντα να τρέξει μέσα με την πρώτη ύποπτη

κ ίνηση . Το γνωστό σε όλους δυνατό τετέρισμα που ακούγεται τις ζεστές καλοκαι
ριάτικες νύχτες (αλλά και τη μέρα) , παράγεται από το ξύσιμο ειδικών χτενιών που
έχει ο αρσενικός γρύλλος στο μέσα μέρος των φτερών του . Προορισμός του ήχου
αυτού είναι να προσελκύε ι τα θηλυκά και ταυ τόχρονα να προειδοπο ιε ί τα άλλα
αρσενικά ότι το μέρος ε ίναι κατειλημένο. Αντίθετα με τα περισσότερα έντομα , ο

γρύλλος μπορε ί να ακούοει τους ήχους χάρις οτα αυτιά που βρ ίσκονται στα μπρο
στινά του πόδια. Πολλο ί απ ' αυτούς γίνονται τροφή των ζώων που έχουν τη
δυνατότητα να σκάψουν βαθιά (όπως είναι ο ασβός με τα μακρυά του νύχια) ή να
εφορμήοουν απότομα (όπως τα αρπακτικά πουλιά) .

. Οοοι

επιζήσουν από τους

άρπαγες , πεθαίνουν με τα πρώτα κρύα του φθινοηώρου . Την άνοιξη , μια καινούρ
για γενιά γρύλλων ξεπετάγονται από τα κρυμμένα στσ έδαφος και τα φυτά , αυγό .
Μέσα στο ρηχό νερό της λίμνης του Δάσιου πλατοουρίζουν και κοάζουν πλή
θος βατράχων . Στις πεσμένες βελόνες των γύρω της λίμνης μαυρόπευκων συνα
ντάμε καμιά φορά ένα μικρό λαμπερό πράσινσ βατράχι. Είναι ο δεντροβάτραχος

(Hyla arborea)

πσυ κανονικά δε ζει στο νερό αλλά μάλλον ήρθε στη λίμνη για να

γεννήσει . Την υπόλσιπη θερμή περίοδο του χρόνου την περνάει πάνω στους
πράσινους θάμνους καθώς είναι ο μόνος βάτραχος στην Ελλάδα πσυ σκαρφαλώνει
άνετα στα κλαδιά. Εκεί πάνω τον βρίσκουμε τις καλοκαιρινές νύχτες να παραμο
νεύει φτερωτά έντομα που τα πιάνει με μεγάλη επιδεξιότητα , ενώ περνάε ι το
χειμώνα ναρκωμένος μέοα στσ έδαφος όπως κάνουν όλα τα ψυχρόαιμα ζώα .
Η χαράδρα της Φλαμπουρ ίτσας αποτελεί ένα σχετικά ήουχο καταφύγιο όπου
τα άγρια ηλόοματα μπορούν να κινηθούν και να κυνηγήοουν ανενόχλητα από την

ονθρώσ ινη παρουοία που οφίζει στο διπλανό οροπέδιο. Εδώ έχει αποτραβηχτε ί
ένας οημαν τικός αριθμός ευα ίσθητων ειδών με σπουδαιότερο το χρυσαετό, το
μεγαλύτερο αετό των ελληνικών βουνών . Ε ίναι ο μόνος αετός της Ευρώπης που
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Ixvrι λαγού σε ξέφωτο του δάσους των μαυροπεύκων

δεν κινδυνεύε ι με άμεση εξαφάνιση , χάρη στη μεγάλη προσαρμοστικότητά του και
την ό χι ριζική αλλαγή στα ορεινά ο ικοσυστήματα . Τον βρίσκο υμε ακόμα σ ' όλα τα

μεγάλα βουνά του Μωρηά και μοιάζει με θαύμα που εξακολουθεί να επιζε ί ό τα ν τα
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συνηθισμένα του θηρό :
πότε

- πότε

λεία του . ~

κουρούνες του οροηέί

από κρωξίματα , κόνονι

επιθέσεις έχουν διπλc
γκάζεται ν ' αλλάξει π
δεσμό των επιτιθέμεν

c

δυναμώνει τα εθνικά

αυτό ε ίναι απλά και μι
λόγος.

. Ετσι

έγινε κι

προσγειώθηκε δίπλα

m

τρώει τα εντόσθια , αδι
του κρώζοντας αδιάκο
πο υλιά που δεν αντιλt
τους θάμνους , σε απ(
ψοφ ίμι σε μια απεγνωσ

ντάς τους άναυδους .
Αν κατασκηνώσει κ:

μενο κάλεσμα του χοι
κάποιες νυχτερίδες .

C

κυνηγάνε κυρίως νυχτ

Οι νυχτερίδες είναι τα

67.

Ο δενδρο6άτραχος

69.

Μια μεγάλη Μυωτίδα Οτ/ σπηλιά του Ερμή

68.

Ο α ετομάχος , τυπικό αρπακτικό του οροπεδίου

από προσαρμογές κατϊ

που μπορε ί να εξαρτ/Ε
σ ' ένα σκελετό που εί l
πισμού των οντικεψένι
σπαν ίζο υν το χειμώνα ,
θηλαστικά άλλωστε ) , Ι
σταθερής θερμοκρασίι

σπηλιές. τα εγα κτελειι
τ/ς ν υ χτερίδας έχουν ί
μισοκοιμισμένη από έν

Στο τέλος του φθινοπc
ποίηση γίνεται στο τέλ
και στην αρ χή κουβαλι

χρησιμοποιεί το ρσντάι

και η κίνησή της είναι Ι
τα εμπόδια μόνο όταν

(

ξεχειμωνιάζει στη σπη ί
στη σπηλιά είναι η μεν:

lophus hippossideros).
κι έτσ ι εκπέμποντας αΓ
ελεύθερο και να κατο]

ψουν το πέταγμά τους
να μέσ ' στη σπηλιά τοι

να τις ενοχλούμε ή νι
ζώου σημα ίνει μεγάλη

να μειώσει πολύ τις π

συνηθισμένα του θηράματα (λαγοί κυρίως) έχουν μειωθεί. Το κορακοειδή γίνονται
πότε

- πότε

λεία του. Μια εικόνα πολύ συχνή στη Φλαμπουρίτσα είναι ένα σμήνος

κουρούνες του οροπέδιου να κυνηγούν ένα χρυσαετό μέσα σ' ένα πανδαιμόνιο
από κρωξίματα, κάνονίQ',διαδοχικές βουτιές εναντίον του. Φα ίνεται ότι αυτές οι

επιθέσεις έχουν διπλό αποτέλεσμα : από τη μια παρενοχλούν τον αετό πού ανα
γκάζεται ν' αλλάξει προσωρινά χώρο κυνηγ ιού κι από την άλλη δυναμώνουν το
δεσμό των επιτιθέμενων, όπως μια αθλητική νίκη εναντίον μιας άλλης χώρας
δυναμώνει τα εθνικά αιοθήματα των νικητών. Για τον αετό ιιάνιωο, το κυνήγημα

αυτό είναι απλά και μόνο μια ενόχληση που την αγνοε ί όταν υπάρχει σοβαρότ;
λόγος. ' Ετ σ ι έγινε κι εκείνο το καλοκαιριάτικο απόγευμα που έναι; χρυοαετός
προσγειώθηκε δίπλα στο μισοφαγωμένο πτώμα ενός μικρού κατσικιού κι άρχισε να

τρώει τα εντόσθια, αδιάφοροο για τις κουρούνες που πετούσαν δίπλα στο κεφάλι
του κρώζοντας αδιάκοπα .. Ηταν μάλιστα τόοο απασχολημένος με το φοϊ και τα
πουλιά που δεν αντιλήφθηκε τους δυο ορειβάτες παρά όταν ξεπρόβαλλαν από
τους θάμνους, σε απόσταση

5

μέτρων, οπότε ξεπετάχτηκε απρόσμενα από το

ψοφίρι σε μια απεγνωσμένη απογείωση χτυπώντας βαριά τα φτερά του και αφήνο
ντάς τους άναυδους.

Αν κατασκηνώσει κανεκ; στο οροπέδιο , το σούρουπο πριν ακούσει το αναμενό
μενο κάλεσμα του χουχουριστή, ίσως δει να πετάνε στο μουντόχρωμα ουρανό

κάποιες νυχτερίδες. Οι ευρωπαϊκές νυχτερίδες είναι όλες εντομοφάνο είδη που
κυνηγάνε κυρίως νυχτοπεταλούδες (σκώρους) και άλλα πετούμενα της νύχτας.
Οι νυχτερίδες είναι τα πιο παράξενα θηλαστικά καθώς έχουν αναmύξει μια σειρά
j του οροπεδίου

από προσαρμογές κατάλληλες για το κυνήγι των νυχτόβιων εντόμων και της ζωής

που μπορεί να εξαρτηθεί απ ' αυτά . Δηλαδή έχουν αναmύξει μεμβρανώδη φτερά
σ' ένα σκελετό που είναι σαφώς θηλαστικού και ένα καταπληκτικό σύστημα εντο

πισμού των αντικειμένων με υπέρηχους, κάτι σα φυσικό ραντάρ. Καθώς τα έντομα
σπαν ίζουν το χειμώνα, οι νυχτερίδες ηέφτουν σε νάρκη (όπως και μερικά άλλα

θηλαστικά άλλωστε) , διαλέγοντας για την κρυά εποχή ένα σκοτεινό , υγρό και
σταθερής θερμοκρασίας χώρο . όπου να φτάνουν πετώντας. Τέτοιοι χώροι είναι οι

σπηλιές , τα ενακτελειμένο σπίτια και διάφορες σχισμές σε βράχους . Στα πόδια
της νυχτερίδας έχουν διαμορφωθεί έτσι οι αρθρώσεις ώστε να μπορεί να κρέμεται
μισοκοιμισμένη από ένα μικρό ανάγλυφο του βράχου , χωρίς να καταβάλει κόπο.

Στο τέλσς του φθινοπώρου μαζεύονται στις σπηλιές και ζευγαρώνουν. Η γονιμο
ποίηση γίνεται στο τέλος του χειμώνα και το μοναδικό μικρό γεννιέται την άνοιξη
και στην αρχή κουβαλιέται από τη μητέρα του παντού .

. Οταν

πετά η νυχτερίδα

χρησιμοποιεί το ραντάρ της που έχει εμβέλεια λίγες δεκάδες εκατοστά . Γι' αυτό
και η κίνησή της είναι μια σπασμωδική τεθλασμένη ' αντιλαμβάνεται τα έντομα και
τα εμπόδια μόνο όταν φτάσει πολύ κοντά τους .

. Ενας

πληθυσμός από τέτοια ζώα

ξεχειμωνιάζει στη σπηλιά του Ερμή πάνω απ' το οροπέδιο . Τα είδη που συναντάμε
στη σπηλιά είναι η μεγάλη μυωτίδα

lophus hippossideros) .

(Myotis myotis)

και ο μικρός ρινόλοφοο

(Rhino

Οι ρινόλοφοι έχουν μια δερμάτινη καταοκευή στο μέτωπο

κι έτσ ι εκπέμποντας από τη μύτη τους υπέρηχους μπορούν να πετάνε με το στόμα

ελεύθερο και να καταβροχθίζουν το οκώρο που μόλκ; εντόπισαν χωρίς να διακό
ψουν το πέταγμά τους. Είναι σχετικά εύκολο να δούμε κάποια νυχτερίδα το χειμώ
να μέσ' στη σπηλιά του Ερμή, καθώς κρέμονται από την οροφή. Δεν πρέπει όμως

να τις ενοχλούμε ή να τις πιάνουμε , γιατί κάθε ενεργοποίηση του ναρκωμένου
ζώου σημαίνει μεγάλη δαπάνη από τα αποθέματα λίπους του, γεγονός που μπορε ί

να μειώσει πολύ τις πιθανότητες επιβίωσής της μέχρι την άνοιξη.
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73. Achilea um bellata
71.
72.

Ενας κότσυφας χουχουλιαομένος, στις παγωνιές του Φλε8άρη
Μια σαλαμάντρα , ένα αρκετά σπάνιο για την Πελoπόνvrισo αμφί8ιο που ζεί στα ρυάκια

του Σαραντάπrιxoυ.

πέταλο ολοκληρώνετα
νουν προς το βορρά , ~
την Ακράτα .Γα οημσνη

και είναι , ο κολοκοιριν
Εξοχή).

Στην κορφή του πε

θέατρο από ψηλά κρο«
μικρό ποτάμι που εκβl

Το μέρος έχει πολ ;

αναφαίνεται σαν κοίτη
στήρι των Αποστόλων,
άκρο της σπηλιάς αλλι

στον κάμπο της Σελιά\

το πότισμα εκείνες τιι
που παίρνει το νερό

(

Αναβάσεις: Στις δc
κολσ ακολουθώντας τι

των γυμνών ψηλότερ«
μονοπάτι απ ' το Περιθ

β ρισκόμαστε στο Διάσl

74. Dacfylorhiza saccifera

73. Achi/ea umbeIIata

πέταλο ολοκληρώνεται στα δυτικά με μια σειρά από γυμνές κορφέι; που μακροί
νουν προς το βορρά, κορυφώνονται στο Μαρμάτι

(1778

μ.) και χαμηλώνουν προς

την Ακράτα Τα σημαντικότερα χωριά βρίσκονται στ/ν αγκαλιά αυτού του πετάλου

και είναι , ο καλοκαιρινός οικιομότ Σαραντάπηχο, η Σελιάνα, και η Ράχοβα (τώρα
Εξοχή) .

Στην κορφή του πετάλου, λίγο πριν σβήσουν τα δάση, σχηματίζεται ένα αμφι
θέατρο από ψηλά κροκαλοπαγή τοιχώματα και εκεί πηγάζει ο Κριός ποταμός, ένα

μικρό ποτάμι που εκβάλλει στ/ Αιγείρα .
Το μέρος έχει πολλές μικρές πηγές αλλά η σπουδαιότερη ροή είναι αυτή που
αναφαίνεται σαν κοίτη υπόγειου ποταμού σε μια μεγάλη σπηλιά κοντά στο μονα
στήρι των Αποστόλων, στο χωριό Σαραντάπηχο . Το νερό αυτό χάνεται στο κάτω

άκρο τηι; σπηλιάς αλλά ξαναβγαίνει χαμηλότερα και είναι απ ' αυτό που ποτίζουν
στον κάμπο τητ; Σελιάνας τα χωράφια . Ανάλογα από ποια πηγή του κάμπου θα γίνει
το πότισμα εκείνες τις μέρες, ανοίγουν ή κλείνουν τ/ μια απ ' τις δυο οδεύσεις
που παίρνει το νερό στ/ σπηλιά, αμέσως πριν χαθεί.

Αναβάσεις: Στις δασωμένες κορφές του Σαραντάπηχου ανεβαίνει κανείς εύ
κολα ακολουθώντας το πυκνό δασικό δίκτυο. Καμιά δεν έχει τ/ν εξαιρετική θέα
των γυμνών ψηλότερων κορφών . Την καλύτερη θέα έχει το Λιβαδάκι (δρόμοι; και

μονοπάτι απ ' το Περιθώρι,σύνολο

3.30'

ωρ .

-4

ωρ.). Από το Λιβαδάκι σε μισή ώρα

βρισκόμαστε στο Διάσελο (αυχένας Αγ . Νικόλαος

1458 μ.) και περνάμε για Ζαρού
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πορείες σκοντάφτουν ή

χλα. Στο Μαρμάτι ονε:
έχουν χώσει την ανθρι

Οικολογία
Η περιοχή του Σα ρ
Ο πρωτοπόρος ορε

σηε ίραχτη φ ύση της .

κάποιος τσομπάνης στο

στο κοπάδι ένας λύγκας

Βλέποντας τα πρόσφ

Μια μικρή ιστορία yρc

Οπωσδήποτε έχουν

πόλεμο οι τελευταίοι ~

75.

φωλιά του τρωκτικού.

το υ ποντικιού . φα ίνo~

(1) και το πο ντίκι γύρ
σβέλτικη κίνη ση το βο

χλα. Στο Μαρμάτι ανεβαίνουμε από τ/ Ράχοβα (Εξοχή) σε

2

ώρες .

. Ολες

οι

πορείες σκοντάφτουν ή μακραίνουν εξ ' αιτ ίας των άφθονων δασικών δρόμων που
έχουν χώσει τ/ν ανθρώπ ινη ενόχληση και στα πιο ήσυχα και όμορφα μέρη .

Ο ι κ ολογ ία
Η περιοχή του Σαρπντάπηχου ήταν γνωστή από παλιά για τ/ν όμορφη και
απε ίραχτη φύση της .

Ο πρωτοπόρος ορειβάτης , Πλότωνας Μεταξάς , διηγείται πως προπσλεμ ικά
κάποιος τσομπάνης στο Μαρμάτι του είχε μιλήσει για τις ζημιές που του είχε κάνει

στο κοπάδι ένας λύγκας . Επ ίσης στα δάση της περιοχής κρατήθηκαν μέχρι τον
πόλεμο οι τελευτα ίοι λύκοι του Μωρηά .

Οπωσδήποτε έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και το μέροο έχει αλλάξει

"

75.

Μια μικρή ιοτορ ία γραμμένη οτο χιόνι:
Βλέποντας τα πρόσφατα ίχνη του πον τικού, ένα ξεφτέρι έκσΒε Βόλτες γύρω από τη
φωλιά του τρωκτικού. Οταν το ποντίκι ξαναΒγήκε, το γεράκι του όρμηξε , αλλά απέτυχε
(1) και το ποντίκι γύρισε πανικόΒλητο προς την τρύπα του . Ομως το ξεφτέρι με μια
σΒέλ τικη κίνηση το Βούτηξε (2) και απογειώθηκε . Τα μεγάλα Βέλη δείχνο υν την πορεία
του ποντικιού. φαίνονται καθαρά τα ίχνη απ ' τις φτερ ούγες του αρπακτικο ύ .
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πολύ: ένα μεγάλο μέρος των ανατολικών δασών (πάνω απ ' την Ευρωστίνα) έχουν

καεί και οι δασικοί δρόμοι έχουν τεμαχ ίσει τα πυκνά δάση ελάτων και μαυρόηευ
κων πάνω απ ' το Σαραντάπηχο .

"Ομωο τα βουνά αυτά , χάρη στη θέση τους

(ανάμεσα στο Χελμό και τη Ζήρια) και τη μορφολογία τους , διατηρούν αρκετέτ;
εκπλήξεις , όπως η παρουσία του αγριόγατου και του μπούφου , ζώων σπάνιων που
ζητούν την κάλυψη ενός σχετικά ήσυχου δάσους για να ζήσουν .
Ο χειμώνας έρχετα ι να αλλάξει ριζικά την κατάσταση : οι δασικοί δρόμοι σκεπά
ζονται από μ ισόμέτροχιόνι και τα περισοότερα χωριά αδειάζουν . Το βουνό ησυχά
ζε ι και τα ζώα κυκλοφορούν πιο ελεύθερα . Αν βρεθούμε στα δάσηΤOυΣαραντάnη

χο υ μετά από μια γερή χιονόπτωση , θα εντυπωσιαστούμε απ' την ποσότητα των
ιχνών στο χιόνι' ίχνη από ένα σωρό ζώα που την ύπαρξή τους απλώς την υπο
πτευόμαστε το καλοκα ίρι. Κοντά στα βράχια των βορειότερων κορφών θα βρούμε
ομαδικά τα ίχνη της πέρδικας κα ι λίγο πιο κάτω , το προφυλαγμένο σημείο όπου
κάθονται και το σχετικό σωρό από κουτοουλιές . Μέσα στα δάση, το χιόνι είναι
κατάστικτο από τις σύντομες διαδρομές των ποντικιών που βγαίνουν να φάνε και

εηιστρέφουν βιαστικά οτην τρύπα τους . Η νυφ ίτσα, που ψάχνει για τα ποντίκια ,
τρέχει σε ευθεία γραμμή και μόλις πλησιάσει οε κάποιο σημείο που της τραβάει το
ενδιαφέρον (ρίζα δέντρου , σημεία με ίχνη ποντικιών) ή της μυρίσει κάτι , ρίχνει μια
βουτιά μέσα στο χιόνι, ανοίγει ένα μικρό τούνελ

(0,3-0,6 μ .) και ξαναβγαίνει συνή
θως χωρίς κάποια λεία, Η αλεπού διατρέχει μεγάλες αποστάσεις ψάχνοντας για

ποντίκια και ψοφίμκι , ακόμη και οκουπίδια . Τα πιο φανερά είναι τα ίχνη του λαγού κι

αυτός ο κακομοίρης ξέροντάς το , προσπαθεί να μπερδέψει το ντορό του, εηι
στρέφοντας στα δικά του πατήματα και αλλάζοντας απότομα κατεύθυνση . Πολλές
φορές μας έρχεται στο νου να παρακολουθήσουμε ένα ζώο για να διαβάσουμε
πάνω στο χιόνι τις κ ινήσεις του . ' Ι σ ω ς «δούμε » μ ' αυτόν τον τρόπο την αλεπού να
πισωγυρνάει τρεις φορές , μην τολμώντοο τελικά να διασχίσει τα χτεσινά μας ίχνη

στο χιονισμένο δρ όμο . Το π ιο βολικό για παρακολούθηση ζώο είνα ι το κουνάβι που
διαθέτει τη γοητε ία του οαρκοφάγου αλλά καλύmει πολύ μικρότερη απόσταση
μέσα οε μια νύχτα από την αλεπού . Με λ ίγη υπομονή θα εντοπίσουμε το σημείο

που έπ ιασε τη μυρουδιά κάποιου πεταμένου κόκκαλου και άλλαξε πορε ία για να το
βρει τελικά στη μέση ενός κύκλου από πατημένο χιόνι , γεμάτο ίχνη αλεπούδων και
άλλων κουναβιών . Θα βρούμε το σταυροδρόμι όπου στάθηκε για να επισημάνει

την παρουσία του στα άλλα κουνάβια με λίγες σταγόνες κάτουρο , το δέντρο που
σκαρφάλωσε για να ψάξει για φωλιές πουλιών και ,

20

μετρα παρακάτω , το μέρος

που πήδηξε ξανά στο έδαφος αφήνοντας το αποτύπωμα όλου του σώματος και
της ουράς του στο μαλακό χιόνι. Στη διαδρομή, θα διασταυρωθούμε με ίχνη άλλων
κουναβιών , αλεπούδων, λαγών , νυφιτσών , ποντικών και μικρών πουλιών, που θα
μας μάθουν πολύ περισσότερα για τη ζωή του δάσους από οποιοδήποτε βιβλiο.
Την άνοιξη, το βουνό σε κρατάει στις κρυφές, ανέπαφες γωνιές του . Στην

κοιλάδα γύρω απ ' τις πηγές του Κριού , θα βρούμε ένα οωρό όμορφα ορχεοειδή
του δάοους όπως :

Cephalanthera damasonium
Anacamptis pyramidal is
Dactylorhiza saccifera

Orchis pallens
Orchis spitzelii

και στα ξέφωτα , το ελληνικό αγιόκλημα , αγριοτριανταφυλλιές , μπερκιές , κρότοι 
γους . Στα λειβάδια των κορυφών την άνοιξη ανθίζουν ορκετεξ
κα ι αργότερα τα βράχια γεμίζουν
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Achillea umbe llata.

Fritillaria graeca
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ΟΣ

Ετούτο το τελευταίο ποτάμι είναι το σύνορο του βασίλειου του

της πιο βαθιάς KC

θανάτου, το πέλαγος του τρομερού γερο-βαρκάρη Χάροντα, που περνάει αντίκρυ

γνωση καιρικών

τις ψυχές των πεθαμένων για να ζήσουν για πάντα στο ζοφερό κάτω κόομο . Ποτέ

ζωής , γέννηση κα

ζωντανός δεν πέρασε τα σκοτεινά νερά της Στύγας , εκτός από τον Ορφέα, ότον

συσσώρευση εμπ

απελπισμένος γύρεψε από τον Πλούτωνα την ψυχή της Ευρυδίκης . Σ' ετούτα τα

περισσότερη από

νερά λοιπόν, που κάνουν τρεις φορές το γύρο του ' Αδη, ορκίζονταν οι θεοί μ ' όρκο

c

Κι όμως κανείς

απαράβατο που κανένας Ολύμπιος θεός δεν τόλμησε να πατήσει . Γιατί ΟΙ χθόνιοι

αγχωμένοι , νευριι

θεοί είναι παλιότεροι από τους θεούς του Ολύμπου και πιο ισχυροί απ ' αυτούς. Οι

άξονα της έντασ

αρχαίοι θρύλοι είναι γεμάτοι με την παρουσία των θεών του' Αδη και των υrτηρετών

δυναμιτίζουν. Ψά

τους. Φρικιαστικά πλάσματα όπως η ' Εμπο υ σα, φάντασμα με πόδια γαϊδάρου , η

ζεστασιά και την

Λάμια με όψη δράκοντα, η Εκάτη με τα τρία κεφάλια και τα άλλα τόσα σώματα, ο

Ψάχνουν αγων ι

Κέρβερος, οι Ερινύες , οι Κήρες και ο Θάνατος με τις μαύρες φτερούγες ζούοον

. χουν

στο βασίλειο του Πλούτωνα και έστελναν στους ζωντανούς τις συμφορές, τους

τα . Δεν ανη συχο ύ

εφιάλτες , τα μ ίση , την εκδίκηση και την κρυάδα του θανάτου.

μικρός όμως , το

Οι θεότητες του κάτω κόσμου παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο στις αρχαίες λαϊκές

όώοει όλα ,

f

made in Japan,

δοξασίες γιατί εκπροσωπούσαν τις τρομακτικές δυνάμεις της φύσης και τα ανεξή

μέλλον όμως εΙν(

γητα μυστήριά της, που έκαναν τους θνητούς να τρέμουν και να απορούν. 'Ολος ο

γεια . Σε τί να οκ

απόκρυφος και δυσνόητος κόσμο; της φύσης ήταν γ ια τους αρχαίους

. Ελληνες το

βασίλειο των χθόνιων θεών : τα βάραθρα οδηγούσαν σ' αυτούς , οι σπηλιές ήταν

Ψάχνουν γι ' α υ

στερο Θεό .

χώρος για τους βωμούς τους και την απόθεση νεκρών , οι μεγάλοι γκρεμοί, τα
απόκρημνα φαράγγια , τα στενά σκιερά ποτάμια θύμιζαν τον Πλούτωνα.
Η Μάνα

-

Γη ήταν πλούσια κα ι στοργική όταν έπρεπε, όλο χάρες και ομορφιές

αλλά συνάμα σκοτεινή κι απροσπέλαστη , όταν θύμωνε. Μια τέτοια θεώρηση του
φυσικού κόσμου , ως χώρου ανώτερου απ ' τον άνθρωπο, όπου εναλλασσόταν η
χαρά και η λύrτη, η επιτυχία και η δυστυχία, κρατούσε τους αρχαίους σε μια
ισορροπία τόσο με τη μάνα γη , όσο και με τκ δυσκολίες της ζωής τους , Προσπαθού

σαν να την εξευμενίσουν όταν η ξηρασία κατέστρεφε τη σοδειά , αλλά ταυτόχρονα
θεωρούσαν το γεγονός θεϊκό , άρα φυσικό . Αυτή η σχέση ανθρώπου

-

φύσης , που

συναντάμε σ' όλους τους λαούς, είτε στη μυθολογία τους είτε στη φιλοσοφία τους ,
κράτησε μέχρι πρόσφατα και ανατράπηκε οριστικά από την απομυθοποιητική επέ
λαση της επιστήμης και της τεχνολογίας . Τα μυστήρια εξηγήθηκαν, τα βάραθρα
εξερευνήθηκαν , τα νερά εξημερώθηκαν με φράνματα , οι τοξωτές γέφυρες αγνο
ούν τους θεούς των άγριων ποταμών και το καθετί άλλαξε όνομα , διάσταση και

σημασία , ΚΙ η Στύγα έγινε ένας απλός καταρρόκιηο πώς να ορκιστείς λοιπόν πια σ'
αυτόν;

Οι μεταγενέστερες θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός ο μωαμεθανισμός χρεοκό
πησαν αφού αξιοποιήθηκαν στυγνά από κάστες εξουσιαστών. Κι έτσι τελικά δεν
πιστεύεις σε τίποτα , μια και τίποτα δεν έχει μείνει στο ύψος του' όλα έχουν

ΧΕΛΜΟΣ
Ο Χελμός και

πους με την επιβ

μοίρα της κοιλάδα
αρχαίοι ονόμαζαν
ποταμού που πηγ l

Ο Χελμός κακ
ται ανάμεσα στον
Υ δροκρίτης των πι

το διάσελο του Χ
Πριόλιθος

(1ΟΙ Ο I-J

που οδηγεί στον Ε
φογραμμή που χα
δώσει τόπο στη Ν'

ισοπεδωθεί από τις αναλύσεις, τις ερμηνείες και τις υποσχέσεις ,

χάνονται στα δρω

του και ο προβληματισμός του άλλαξαν θεαματικά , το μυαλό του

Αλλά ο άνθρωπος δεν άλλαξε μέσα σ' έναν αιώνα. Κι ακόμα και αν το περιβάλλον
κι η ψυχή του
έχουν μείνει τα ί δ ι α. Εχει το ίδιο ανάγκη για εναλλαγή ψυχικών καταστάσεων ,

είναι τα Καλάβρυ

για αντικείμενο πίστης και λατρείας, για εκτόνωση σωματική και συναισθηματική .

το Λιθάρι , το κάπ

Κι όμως μοιάζει να αγνοεί αυτή τη μεγάλη αλήθεια , καθώς βυθίζεται ολοένα και
περισσότερο σε μια κωματώδη άγνοια για τη φύση και τον εαυτό του , χαυνωμένος
από τη λάμψη των υποσχέσεων για μια μόνιμη και προσιτή σε όλους ευτυχία.

Η αποφυγή του κόπου, η ομοιοποίηση των εποχών , η σταθερότητα απ ' τη μια

πιο γυμνό ου

'

ότι

Πάνω και Κάτω Σι
φα , το ηολόνερ ;
Κλουκινοχώρια, ~
μαστά για τους π>

τα ομαλά μέρη τι

χρονιά στην άλλη , η βεβαιότητα που δίνει η τεχνολογία κατέβασαν χαμηλά το

σης είναι στενά

κατώφλι του φυσικού στον άνθρωπο του 200υ αιώνα και τον έφεραν στα πρόθυρα

γραφία και το έδ
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c

Μωρηά. Όμως ο

\ειου του

της πιο βαθιάς και αρρωστημένης αόκιφορίαο . Κλιματισμός , τεχνητή βροχή, πρό

:;1 αντίκρυ

γνωση καιρικών ουνθηκών , προγραμματισμός της ημέρας, της χρονιάς και της

Jμο, Ποτέ

ζωής , γέννηση και θάνατος κατά βούληση, χάπια ευφορίας, συναχιού ή δυοκοίλιας,

ρέα, όταν

συσσώρευση εμπειρ ιών, εξωτικές γεύσεις για όλους , όλο και λιγότερος κόπος για

::τούτα τα

περισσότερη απόλαυση.

ό ί μ ' ό ρκ ο

ΚΙ όμως κανείς δεν είναι απροβλημάτιοτος, ευτυχισμένος , απλός .. Ολοι τρέχουν

ΟΙ χθόνιοι

αγχωμένοι, νευρικοί, ιδρωμένοι, αμίλητοι. Ψάχνουν νέες εμπειρίες, πιο ψηλά στον

υτούς. Οι

άξονα της έντασης και πιο κοντά στο όριο κινδύνου, Ψάχνουν την ηρεμία και τη

Jιτ/ρετών

δυναμιτίζουν. Ψάχνουν τη φύση και την εξαφανίζουν. Ψάχνουν την ανθρώπινη

ϊδάρου , η

ζεστασιά και την ποδοπατούν.

Jώματα , ο

Ψάχνουν ανωνιωδώο. Μα τι τους λείπει; Οι ισχυροί προστάτες τους τους τα

:ς ζούοον

. χουν

)ές , τους

τα . Δεν ανησυχούν αυτοί. Αυτοί πιστεύουν οτον εαυτό τους και το «έργο του;». Ο

ες λαϊκές

μικρός όμως , το 99%, δεν έχει πού να πιστέψει. Το παρόν είναι φτηνό , πλαστικό ,
made ίπ Japan , γεμάτο υποσχέσεις για ένα καλύτερο παρόν στο μέλλον , Το

δώοει όλα , μεριμνούν για όλα , έχουν έτοιμες λύσεις για όλα τα προβλή μα

τα ανεξή

μέλλον όμως είναι αμφίβολο , γεμάτο τεχνητά προβλήματα , κρίση και ραδιενέρ

'. Όλος ο

γεια. Σε τί να πιοτέψουν ; Και ψάχνουν αγωνιωδώς .

\ληνεςτο

λιές ήταν

Ψάχνουν γι' αυτό που έχασαν για πάντα : Τη φύση , τον ισχυρότερο και προγενέ
στερο θεό .

ρεμοί, τα
ομορφιές
οηοη του

σσόταν η
ις σε μια

οσπαθού

υτόχρονα
Jσης , που

φίατους,
ρική επέ

βάραθρα
)ες αννο
::παση και

ιόνπια σ '

~xρεOKό
~λ ΙKό δεν

ΧΕΛΜΟΣ
Ο Χελμός και ο ΤαιJ'γεΤOς είναι οίγουρα τα δυο πιο όμορφα κι άγρια βουνά του
Μωρηά. 'Ομως ο Χελμός εξακολουθε ί να γοητεύει και να φοβίζει τους ανθρώ
πους με την επιβλητική Νεραϊδοράχη του που στέκεται κυρίαρχη πάνω απ ' τη

μοίρα της κοιλάδας του Κράθι . Χελμό ς στα σλαβικά σημαίνει χιονισμένο βουνό . Οι
αρχαίοι ονόμαζαν το νοτιοδυτικό ανάγλυφο , Αροάνια όρη, χάριν του Αροάνιου
ποταμού που πηγάζει στο Πλανιτέρο.
Ο Χελμός καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του βορεινού τείχους και απλώνε
ται ανάμεσα στον Κράθι και το Βουροϊκό κι από τον Αροάνιο μέχρι τη θάλασσα ,
Υδροκρίτης των πρώτων νερών του Κράθι είναι ο αυχένας Αγ. Νικόλαος

(1458 μ .) ,

το διάσελο του Χελμού με το Λιβαδάκι και αντίστοιχα του Βουραϊκού είναι ο

Πριόλιθοο (1010 μ.), το διάσελο ανάμεσα στα προβούνια του Χελμού και τη Ζέμεη ,
που οδηγεί στον Ερύμανθο. Στα νότια εκτείνεται η σαθρή κι απότομη νότια κορυ

φογραμμή που χαμηλώνει στο διάσελο του Κυνηγού (1510 μ .) ή Τσελνίκι για να

λα έχουν

δώσει τόπ ο στη Ντουρντουβάνα. Στα δυτικά απλώνεται ένας δαίδαλος ραχών που

: ρ ι βάλλον

πιο γυμνό απ ' ότι το βόρειο και το ανατολικό . Τα γνωστότερα χωριά του βουνού

ψυχή του

ιοτόοεων ,

ιθηματική,

λοένα και
Ν ω μέ νο ς

ΤUX ία .
π ' τη μια

χάνονται στα δρυοδάση της βόρειας Αρκαδίας . ΤΟ νότιο κομμάτι του Χελμού είναι
είναι τα Καλάβρυτα (αρχ. Κύναιθα) που νέμονται όλη τη βόρεια πλευρά του , τα
Πάνω και Κάτω Σουδενά (τώρα Λουσοί) που στήνουν τις στούγγες τους κάτω απ'
το Λιθάρι , το κάποτε κραταιό Μάζι (τώρα Ελατόφυτο) που βόσκει τα νότια έγγλυ
φα, το πολύνερο Πλανιτέρο . Στα οναιολικά η δροσερή Ζαρούχλα και δίπλα τα

Κλου κινοχώρια , δηλαδή η ομάδα των χωριών Περιστέρα, Σόλος , Μεσορούγι, ονο
μαστά για τους παραδοσιακούς μαστό ρους τους. Η θέση των χωριών, σε σχέση με
τα ομαλά μέρη του βουνού και τις πηγές , η δασοκάλυψη και η μορφή της βλάστη

αμηλά το

σης είναι στενά ουνδεδεμένες έννοιες που επηρεάζονται κυρίως από την υδρο

πρόθυρα

γραφία και το έδαφος . Για μια καλύτερη κατανόηση των δυο αυτών παραμέτρων ,
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θάταν χρήσιμο να αναλύσουμε τη γεωολογία του Χελμού, το υπόβαθρο δηλαδή
των όσων αντιλαμβανόμαστε σαν εξωτερικά στοιχεία του βουνού.
Ο κύριος όγκος του Χελμού κάθεται πάνω σ' ένα αδιάβροχο

κροκαλλοπαγές

στρώμα που φαίνεται μόνο στα ανατολικά, Πάνω του υψώνεται ένα παχύ στρώμα

ασβεστολίθων (ζώνη Τριπόλεως) ύψους περίπου 1000 μ. , που έχει μια έντονη
κλίση προς τα ΝΔ .. Ετσι ενώ το στρώμα αυτό διαμορφώνει όλη την όψη και τις
κορφέο της Αετόραχης και Νεροϊόόραχηο, στα δυτικά έχει χάσει ύψος και ξανα

φαίνεται στον Προφήτη Ηλία

(2282) και

στο Μάζι . Το στρώμα αυτό είναι έντονα

καρστικοποιημένο και τα νερά που αηορροφά βγαίνουν κατ ' ευθείαν στους πρό

ποδες του βουνού όπου συναντούν αδιάβροχα πετρώματα και δημιουργούν μεγά
λες πηγές , όπως στο Πλανιτέρο (πηγές Αροάνιου). Πάνω σ' αυτό το στρώμα

απλώνεται ένα λεπτό (λίγα μέτρα) στρώμα φλύσχη και πάνω απ ' αυτόν το ασβε
στολιθικό κάλυμμα (ζώνη Ωλενού

-

Πίνδου) των ψηλών κορφών του Χελμού. Στο

λεmό στρώμα του φλύσχη (αδιάβροχο πέτρωμα) οφείλουν την ύπαρξή τους οι
πηγές των κορυφών του Χελμού (Ύδατα Στύγας , Κοκκινόβρυση, Καλλιθάρι , Πί
τσι,

. Ασπρο

Λιθάρι) ' συνήθως κοντά στην κάθε μια υπάρχει και κάποια στάνη . Η

μόνη μόνιμη πηγή που εμφανίζεται ψηλά στο βουνό είναι του Πουλιού η Βρύση,
κοντά στο καταφύγιο , που λέγεται έτσι γιατί οι παλιοί π ίστευαν πως πρέπει να
πίνεις το παγωμένο νερό της σε μικρέτ; γουλιές, όπως τα πουλιά.
Οι εγκατακρημνίσεις και η διάβρωση διαμ όρφωσαν το ανάγλυφο του βουνού

που αρχικά ήταν πολύ ομαλό. Η επενέργεια αυτών των παραγόντων απομάκρυνε
τα μαλακότερο υλικά , αφήνοντας όρθιο μόνο τον σκληρό ασβεστολιθικό σκελετό

του βουνού .

. Ετσι

ήδη πριν

5

εκατομμύρια χρόνια είχαν χαραχτεί οι μεγάλες

χαράδρες της Λαγκάδας, της Στύγας κι η Κράβαρι. Αργότερα συνέ χισαν τη δράση

τους οι παγετώνες που σκέπασαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα ψηλά μέρη
του Χελμού που επεκτάθηκαν ίσως μέχρι τον Ξερόκαμηο .

. Αφησαν

πίσω τους μ ια

σειρά από λεκάνες με επίπεδο ή κεκλιμένο πυθμένα και τους χαρακτηρισηκούο
λιθοσωρούς. Εκμεταλλευόμενοι τα δύο αυτά στοιχεία (λάκκες

- λιθοσωροί)

έστη

σαν οι τσορηοναραίοι τα πέτρινα κονάκια τους . Βουβός μάρτυρας εκε ίνων των
εποχών, η ηανετωνική; προέλευσης Μαυρολίμνη που καθώς τρεμίζει το ρηχό
νερό της στα

2050

μ . ε ίναι η μοναδική αλπική λίμνη του Μωρηά.

Σαν συνέπεια των παραπάνω συνθηκών , τα δάση είναι πλουσιότερα στα ανατο
λικά (νερά!) ενώ στα βόρεια (ξεραΤλα) κατηφορίζει σιωπηλός ο Μαυρόλογγος που

συνεχίζει μέχρι τα Καλάβρυτα. Ο Ξερόκαμπος ε ίναι βαθιά καρστικοποιημένος και
τα νερά του χάνονται χωρίς να είναι γνωστό το που ακριβώς καταλήγουν. Αντίθετα

το οροπέδιο των Σουδενών στραγγίζει μέσω ενός υπόγειου ποταμού που φαίνεται
στη Σπηλιά των Καστριών .
Οι ψηλές κορφέτ; του Χελμού σχηματ ίζουν ένα πέταλο γύρω απ ' την ονομαστή
κ ο ι λά δα της Στύγας . Η απότομη Νερα'ίδόραχη

(2341

μ . και

2252

μ . "στον' Ηλιο»

ακριβώς πάνω απ ' την ορθοπλαγιά) πάνω απ ' τ ο ν Ξερόκαμπο, η Ψηλή Κορφή

(2355

μ.) στη μέση κι η Αετόραχη ή Νεροϊόαλωνο

(2335

μ .) στα νότια ό ρ ια της

κοιλάδας . Ο καταρρά χτης της Στύγας γκρεμίζεται από μια μικρής παροχής αλλά
μόνιμη πηγή που βγαίνει στις νότιες πλαγιές της Νερα 'όόρσχητ ;' Εχει ύψος

150

μέτρα περίπου και στη βάση του ανο ίγεται μια μικρή σπηλιά , η είσοδοι; του ' Αδη

-77.

Στις παρυφές του Ξηράκαμπου και αντίκρυ στην αυσπιρότητα της Nεραϊδσράxrις τα
ορχεοειδή Dact y /orhiza sambu cina και Orc his sp itze lίi.
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θάταν χρήσιμο να αναλύσουμε τη γεωολογία του Χελμού, το υπόβαθρο δηλαδή
των όσων αντιλαμβανόμαστε σαν εξωτερικά στοιχεία του βουνού .

Ο κύριος όγκος του Χελμού κάθεται πάνω σ ' ένα αδιάβροχο

κροκαλλοπαγές

στρώμα που φαίνεται μόνο στα ανατολικά. Πάνω του υψώνεται ένα παχύ στρώμα

ασβεστολίθων (ζώνη Τριπόλεως) ύψους περίπου 1000 μ., που έχει μια έντονη
κλίση προς τα ΝΔ .. Ετσι ενώ το στρώμα αυτό διαμορφώνει όλη την όψη και τις
κορφέτ της Αετόραχης και Νεραϊδόραχης, στα δυτικά έχει χάσει ύψος και ξανα
φαίνεται στον Προφήτη Ηλία

(2282) και στα

Μάζι. ΤΟ στρώμα αυτό είναι έντονα

καρστικοποιημένο και τα νερά που απορροφά βγαίνουν κατ' ευθείαν στους πρό
ποδες του βουνού όπου συναντούν αδιάβροχα πετρώματα και δημιουργούν μεγά
λες πηγές , όπως στο Πλανιτέρο (πηγές Αροάνιου). Πάνω σ ' αυτό το στρώμα
απλώνεται ένα λεπτό (λίγα μέτρα) στρώμα φλύοχη και πάνω απ ' αυτόν το ασβε
στολιθικό κάλυμμα (ζώνη Ωλενού

-

Πίνδου) των ψηλών κορφών του Χελμού . Στο

λεπτό στρώμα του φλύοχη (αδιάβροχο πέτρωμα) οφείλουν την ύπαρξή τους οι

πηγές των κορυφών του Χελμού (Ύδατα Στύγας, Κοκκινόβρυση , Καλλιθάρι, Πί
τσι, 'Ασηρο Λιθάρι) ' συνήθως κοντά στην κάθε μια υπάρχει και κάποια στάνη . Η
μόνη μόνιμη πηγή που εμφανίζεται ψηλά στο βουνό είναι του Πουλιού η Βρύση,

κοντά στο καταφύγιο , που λέγεται έτσι γιατί οι παλιοί πίστευαν πως πρέπει να
ηίνε«; το παγωμένο νερό της σε μικρές γουλιές , όπως τα πουλιά.
ΟΙ εγκατακρημνίοεις και η διάβρωση διαμόρφωσαν το ανάγλυφο του βουνού
που αρχικά ήταν πολύ ομαλό , Η επενέργεια αυτών των παραγόντων απομάκρυνε

τα μαλακότερα υλικά , αφήνοντας όρθιο μόνο τον σκληρό ασβεστολιθικό σκελετό
του βουνού .

' Ετσ ι ήδη πριν

5

εκατομμύρια χρόνια είχαν χαραχτεί οι μεγάλες

χαράδρες της Λαγκάδας , της Στύγας κι η Κράβαρι. Αργότερα συνέχισαν τη δράση
τους οι παγετώνες που σκέπασαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα ψηλά μέρη

του Χελμού που επεκτάθηκαν ίσως μέχρι τον Ξερόκαμπο. ' Α φ η σα ν πίσω τους μια
σειρά από λεκάνες με επίπεδο ή κεκλιμένο πυθμένα και τους χαρακτηριστικούς
λιθοσωρσύς. Εκμεταλλευόμενοι τα δύο αυτά στοιχεία (λάκκες

- λιθοσωρο ί)

έστη

σαν οι τοομπαναραίοι τα πέτρινα κονάκ ια τους . Βουβός μάρτυρας εκε ίνων των

εποχών , η παγετωνικής προέλευσης Μαυρολίμνη που καθώς τρεμίζει το ρηχό
νερό της στα

2050

μ, είναι η μοναδική αλπική λίμνη του Μωρηά .

Σαν συνέπεια των παραπάνω συνθηκών , τα δάση είναι πλουσιότερα στα ανατο

λικά (νερά!) ενώ στα βόρεια (ξερα"ίλα) καιηφωίζει σιωπηλός ο Μαυρόλογγος που
συνεχίζει μέχρι τα Καλάβρυτα . Ο Ξερόκαμπος είναι βαθιά καρστικοποιημένος και

τα νερά του χάνονται χωρίς να είναι γνωστό το που ακριβώς καταλήγουν . Αντίθετα
το οροπέδιο των Σουδενών στραγγίζει μέσω ενός υπόγειου ποταμού που φαίνεται
στη Σπηλιά των Καστριών .
Οι ψηλές κορφέι; του Χελμού σχηματίζουν ένα πέταλο γύρω απ ' την ονομαστή

κοιλάδα της Στύγας , Η απότομη Νεροϊόόραχη

(2341

μ , και

2252

μ . «στον' Ηλιο»

ακριβώς πάνω απ' την ορθοπλαγιά) πάνω απ ' τον Ξερόκσμιιο, η Ψηλή κορφή

(2355

μ .) στη μέση κι η Αετόραχη ή Νερα"ίδάλωνο

(2335

μ.) στα νότια όρια της

κοιλάδας . Ο καταρράχτης της Στύγας γκρεμίζεται από μια μικρής παροχής αλλά
μόνιμη πηγή που βγαίνει στις νότιες πλαγιές της Νεροϊόόραχηο . ' Εχει ύψος

150

μέτρα περίπου και στη βάση του ανοίγεται μια μικρή σπηλιά, η είσοδοι; του ' Αδη

-77.

Στις παρυφές του Ξηρόκαμπου και αντίκρυ οτην αυστηρότητα της Νεραϊδοράmς τα
ορχεοειδή Dacty/orh iza samb uc ina και Orch is sp itze/ii.
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78. Αποψη τη ς δυτικής πλε υράς του Χελμού με το οροπέδιο των Σο υδε νων οε πρώτο
πλάνο

για τους αρχαίους . Νοτιότερα απ ' την Αετόραχη , φεύγουν οι κορφές Στεφάνι

(2182

μ) , Γαρδίκι (2125μ) , Νησί

(2070 ,)

και Καστράτζι (1983μ) , όλες πάνω στη

νότια κορυφονρομμή . Οι μόνες κορφές που βγα ίνουν έξω από το βαοικό αυτό
ανάγλυφο είναι: ο Προφήτης Ηλίας (2282μ) που ορίζει μαζί με τη νότια κορυφο
γραμμή την απόκρημνη χαράδρα Κράβαρ ι η Ομαλιά

(1941 μ)

πάνω απ ' τους Λου

σούο τέλος το Αυγό (2138μ) πάνω απ' τον Ξερόκαμπο. Στο διάσελο του Αυγού με
τον κυρίως όγκο φωλιάζει το παλαιότατο καταφύγιο του Χελμού .
Βόρεια απ' τον Ξερόκαμπο , ανάμεσα στο Βουραϊκό και το Κράθι, φεύγει μια

ασαφής κορυφογραμμή που διατηρεί το ύψος των

1000

μέτρων μέχρι την Κερνί

τσα και το Πάνω Διακοmό. Πρόκειται για έναν εκτεταμένο και δασωμένο ορεινό
όγκο που η ψηλότερη κορφή του βρίσκεται ακριβώς πάνω απ ' τον Ξερόκαμπο
(Γαϊδουρόραχη ,

1930

μ) . Στον όγκο αυτό φωλιάζουν μερικά θερινά χωριά: το

Σούβαρδο , το Βραχνί , η Πάνω και Κάτω Ποταμιά και ο Τσιβλός . Κοντά στον Τσιβλό
βρίσκεται η ομώνυμη λίμνη , η μόνη βαθειά και ζωντανή ορεινή λίμνη του Μωρηά .

Απ' την καρδιά του δασωμένου αυτού συγκροτήματος πηγάζει ο Λαδοπόταμος
που εκβάλλει στην Πούντα, Στο Σούβαρδο ιδρύθηκε πρόσφατα εκτροφείο θηρα 
μάτων . Η περιοχή ουτή είναι σχεδόν τελείως άγνωστη και ελάχιστα μελετημένη ,

Πλήθος δρόμοι την αποδίδουν σήμερα στον εποχούμενο φυσιολάτρη αν κα ι μια
αργή προσεκτικ ή ματιά θα είχε να αναδε ίξει πολλά ενδ ιαφέροντα στοιχεία ,

108

Αναβάσεις
Οι δρόμοι που ανοίχτηκαν για τους κτηνοτρόφους και ασφαλτοστρώθηκαν για το
χιονοδρομικό έχουν αλλοιώσει ριζικά τη δασωμένη προσπέλαση για τον Ξηρό

καμπο . Απ' τις άλλες μεριές όμως τα μονοπάτια διατηρούνται και χρησιμοποι
ούνται ακόμη . Οι κυριότερες πορε ίες στο Χελμό ε ίναι οι παρακάτω:

Από Καλάβρυτα ακολουθώντας το μισοχαμένο μονοπάτι ή τον άσφαλτο φτόνου 
με στον Ξερόκαμπο (3ω-4ω) . Ανεβαίνουμε στη Λούτσα κι από κε ι το μονοπάτι
ανηφορίζει σε ανοιχτή ρεματιά μέχρι το καταφύγιο που στέκετα ι πάνω σ ' ένα
ανοιχτό διάσελο (1ω-1ω30 '). Η ίδ ια η ρεματιά στρίβει νότια και ανεβαίνει προς τη
Νεραϊδόραχη . Ανεβαίνουμε τη δεξιά κυρίως πλαγιά και βγαίνουμε στη ράχη (1ω).

Αριστερά μας η Νεραίδόραχη και ακριβώς πάνω απ ' το γκρεμό το σημείο «Στον
Ήλιο» (1ω) . Δεξιά η ράχη οδηγεί στην Ψηλή Κορφή (1ω30 '). Από δω κατεβα ί 

νουμε εύκολα στην κοιλάδα της Στύγας ή πάμε προς Αετόραχη

(1 ω) ή προς τον

Κάτω Κάμπο (Μαζέίκα καλύβια) .

79. Η έξοδος της χαράδρας Κρά6αρι με τη χαλικόστρωτη κοίτη . ΦαίVΕται όλη η λεκάνη
απορροής της, φωτογραφημένη ανε6αίνovτας προς το διάσελο του Κυνηγού.

80.

110

Η κοιλάδα της Στύγας και η μικρή αλπική λίμνη Μαυρονέρ ι. Στις τούφες ένα μπουκέτο
Vio/a graeca και στο 6άθος η AεΤOράxrι
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Αναβάσεις
Οι δρόμοι που ανοίχτηκαν για του ς κτηνοτρόφου; κα ι αοφαλτοστρώθηκαν για το
χιονοδρομ ικό έχουν αλλοιώσει ριζικά τη δασωμένη προσπέλαση για το ν Ξηρό 

καμπο . Απ ' τκ; άλλες μεριέτ; όμως τα μονοπάτια διατηρούνται και χρηοιμοηοι
ούνται ακόμη . Ο ι κυριότερετ; πορείες στο Χελμό ε ίναι οι παρακάτω :
Από Καλάβρυτα ακολουθώντας το μισοχαμένο μονοπάτι ή τον ά σφα λτο φτάνου 
με στον Ξερόκομιιο (3ω-4ω) . Ανεβα ίνουμε στη Λού τοα κι από κε ι το μονοπάτι
ανηφορίζει σε ανο ιχτή ρεματιά μέχρι το κα ταφύγιο που στέκεται πάνω σ' ένα
ανοιχτό διάσελο (1ω-1ω30 ·) . Η ίδια η ρεματιά στρ ίβε ι νότια και ανεβαίνει προς τη

Νεραίδόραχη . Ανεβαίνουμε τη δεξιά κυρίως πλαγ ιά και βγα ίνουμε στη ράχη

(1 ω) .

Αριστερά μας η Νεραίδόραχη και ακριβώο πάνω απ ' το γκρεμό το σημείο "Στον
Ήλιο» (1ω) . Δεξιά η ράχη οδηγεί στην Ψηλή Κορφή (1ω30 ·) . Από δω κα τεβαί
νουμε εύκολα στην κοιλάδα της Στύγας ή πάμε προς Αετόραχη

(1 ω) ή προς τον

Κάτω Κάμπο (Μαζέ ίκα καλύβια) .

79.
80.

Η έξοδος τη ς χαρά δρας ΚράΒαρι με τη χαλ ικόστρωτη κοίτη . Φα ίVΕται όλη η .λεκάνη
απορροή ς της , φωτογραφημένη α νεΒα ίνοντα ς προς το διάσελο του Κυνηγο ύ .
Η κοιλάδα της Στύγας και η μικρή αλπική λίμνη Μαυρονέρι. Στις τούφε ς έ να μπουκέτο
και στο Βάθο ς η Αετοράχη

Vio/a graeca

11 Ο

απότομης κορφής (2ω30

πιο ομαλή (1ω) . Ανεβαίνc
Η κλασσική ανάβαση γι

τον Σόλο . Από την Περισ

με στα μαυρόπευκα . Ο
μια ανηφορική τραβέρσα
προς την Κοιλάδα. Τραβι

μονοπάτι) και ύστερα αν
καταρράχτη , 1ω30·) . Αν

σπασμένα βράχια και να ~
(lω) .

. Αλλη

μια ώρα μέx~

από τα Σούδενα (3ω) . Ατ

Στο ίδιο οροπέδιο φτάνι

Ορειβατικό σκί
Παρ

όλο που έχουν '

σοβαρή διάσχιση δεν έχει
δεν προσφέρει εύκολο ηε

Γ . Μακρής έκαναν μια μι.
1η μέρα

Σουδενά
ΥΔ :

1000

- Μαζέϊκες ΟΤ
μ . , ώρες 7

Από τα Σουδενά ανηφορ

Βγαίνουμε στο διάσελο κι
βράχους μέχρι τις ομαλέ:
Φτάνουμε εύκολα σ ' αυι
2η μέρα

Μαζέϊκες στρούγγες 
V Δ : Ανέβασμα 200+ 100,
Ανεβαίνουμε στην ψηλή ~

μπο και μετά Καλάβρυτα
τα

1100

(

μ.

Οικολογία
. Οπως

και σrη Ζήρια -ι

ράσrαση της άγριας ζωής
βόρεια και τη δυτική όψη

πωρημένο από τις αντίξΟΕ

81.

Ανε8αίνοντας από Σουδενά προς τις Μαζέϊκες στρούγγες. ο ορει8άτης ατενίζει το
οροπέδια των Σουδενών και το στιΒαρό όγκο του Ερύμανθου

λικές πλαγιές που πέφτοι
σαφώς πιο υγρές και

vrUi

μικτό δάσος μαυρόπευκω

Απ ' την Αετοράχη μπορούμε να συνεχίσουμε νότια και διασχίζοντας τη

Νότια

κορυφογραμμή να βγούμε στο διάσελο του Κuνηγού και να κατέβουμε Φενεό :
Κατεβαίνουμε απότομη σαθρή ράχη μέχρι αυχένα . Συνεχί ςουμε με ελιγμούς σε

πολύ σαθρά βράχια (1lος και IΙlος βαθμός) και φτάνουμε σε διάσελο στη βάση

112

τη Ζαρούχλα και τις Κλοι

τερες ονανκει; σε νερό ο

chii).

Στα ξέφωτα του δι

(αγριοτριανταφυλλιές, κέ
δέντρα (οφεντάμα , γαύ~

απότομης κορφής (2ω30·) . Ανεβαίνουμε στη κορφή της (lω30) και στην επόμενη,

πιο ομαλή

(1 ω).

Ανεβαίνουμε στο Νησί

(1 ω)

και κατηφορίζουμε στο διάσελο (lω).

Η κλαοσική ανάβαση για την κοιλάδα της Στύγας γίνεται από την Περιστέρα ή

τον Σόλο . Από την Περιστέρα ακολουθάμε το δρόμο που φέρνει νερό και μπαίνου
με στα μαυρόπευκα . Ο δρόμος σβήνει στη μεγάλη ρεματιά απ' όπου αρχίζουμε
μια ονηφορ.κή τραβέρσα μέχρι το Ταμπούρι (2ω-3ω) , μπαλκόνι εξαιρετικής θέας
προς την Κοιλάδα. Τραβερσάρουμε κατηφορίζοντας απότομο ασπρόχωμα (χωρίς
μονοπάτι) και ύστερα ανεβαίνουμε από χωματοράχη μέχρι τη σπηλιά (βάση του
καταρράχτη,

1ω30 ·).

Αν θελήσουμε να πάμε ψηλότερα πρέπει ν' ανεβούμε με

οπασμένα βρόχια και να βγούμε στο Ντίντι και ύστερα στην κρυμμένη Μαυρολίμνη

(1 ω) . . Αλλη μια ώρα μέχρι την Ψηλή Κορφή . Μονοπάτι για το καταφύγιο ξεκινάει κι
από τα Σούδενα (3ω) , Από το χωριό φεύγει μονοπάτι για τις Μαζέϊκες στρούγγες .
Στο ίδιο οροπέδιο φτάνει και μονοπάτι απ' το Μάζι.

Ορειβατικό σκί
Παρ

όλο που έχουν γίνει πολλές αναβάσεις στις κορφες του βουνού , καμιά

σοβαρή διάσχιση δεν έχει επιχειρηθεί ακριβώς γιατί η μεγάλη νότια κορυφονραμρή
δεν ηροσφέρει εύκολο πεδίο για σκι . Το χειμώνα του
Γ. Μακρής έκαναν μια μικρή διάσχιση από Σουδενά

87 οι Τρ. Αδαμακόπουλος
- Καλάβρυτα.

και

lη μέρα

Σοuδενά

-

γΔ:

μ., ώρες

1000

Μαζέ'ίκες στρούγγες

7

Από τα Σουδενά ανηφορίζουμε τη ρεματιά προς το διάσελο Καστράκι

(1690

μ .) .

Βγαίνουμε στο διάσελο και τραβερσάρουμε σε απότομη ζώνη χιονιού ανάμεσα σε
βράχους μέχρι τις ομαλές πλαγιές κάτω απ ' το οροπέδιο των Μαζέϊκων καλυβιών.
Φτάνουμε εύκολα σ' αυτό

(21 ΟΙ

μ.)

2η μέρα

Μαζέ'ίκες στρούγγες
γΔ : Ανέβασμα

- Καλάβρuτα
200+100, ώρες 6, κατέβασμα : 1500.

Ανεβαίνουμε στην ψηλή κορφή και μετά στη Νεραϊδόραχη. Κατεβαίνουμε Ξερόκα
μπο και μετά Καλάβρυτα
τα

1100

(750

μ.)

-

σπάνια έχει χιόνι μέ χρι το χωριό , συνήθως μέχρι

μ.

Οικολογία
. Οπως

και στη Ζήρια

- και για τους ίδιους λόγους - θα ξεκινήσουμε την αναπα

ράσταση της άγριας ζωής του Χελμού από τη ζώνη του ορεινού δάσους. Σ ' όλη τη
βόρεια και τη δυτική όψη του βουνού συναντάμε το αμιγές δάσος ελάτων, ταλαι

πωρημένο από τις αντίξοε ς συνθήκες και την ανθρώπινη πίεση. Αντίθετα οι ανατο
!

ΤΟ

λικές πλαγιές που πέφτουν προς τον Κράθι ποταμό και τα μέρη του Φενεού . είναι

σαφώς πιο υγρές και ντυμένες με υγιή δάση κωνοφόρων, αλλού έλατα και αλλού
μικτό δάσος μαυρόπευκων

ότια

νεό:
ς σε

3άση

- ελάτων. Μέσα στις ρεμαηέτ; που κατεβαίνουν προς
nou έχουν ακόμα μεγαλύ
τερες ανάγκες σε νερό σαν τα nλατάνια , τις ιτιές, τον αγριοπλάτανο (Acer heldrei
chii) . Στα ξέφωτα του δάσους και τις ράχες φυτρώνουν πολλών ειδών θάμνοι

τη Ζαρούχλα και τις Κλουκίνες βρίσκουμε φυτικά είδη

(αγριοτριανταφυλλιές , κέδρα , ασημοσορβιά, ελληνικό αγιόκλημα) και φυλλοβόλα

δέντρα (σφεντάμια, γαύροι και φράξοι)που ηροσφέρουν πολλά στην πανίδα το υ

113

/

82.

Κουρούνα κοντά οε κάποιο ψ οφίμι

84.

Μια γερακίνα

(Buteo buteo )

83.

Εvας ελατοσταυρομύτης καmχείμωvο

85 .

Νεαρ ός χΡυσαετός

δάσους. Στις πλαγιές αυ
υπε ρπηδά το διάσελο το
γη του Φενεού, όπ ο υ ηε
ακόμα δρυοδάση στο Μ
δούμε συγκριτικά τηνηρ
πυκνοβελονιά

(Quercus

προσαρμοσμένη στο ορ

Προτιμά τα πυριτικά εδc
ασnρoβελανιδιά

(Quercu

Οι βε λα νιδ ιέ ς. έτσι άπω
ένα πρεμνοφυές δάσος
φυτών στον υπόροφό το
μανιταριών καθώς και με

χορταστικά βελανίδια . Μ

Cyn ipidae) δημιουργούν
δρυών . Οι όγκοι αυτοί τκ
ιστού που προκαλείται Q'
φθούν από τ ' αυγά και
Εξ ' αιτίας της μεγάλη

των εντομοφόγων πουλιl
κα ι τα περισσότερα

napc

μεταναοτεύουν ή γυρνά

υωνο
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Νεαρός χΡυσαετός

δάσους. Στις πλαγιές αυτές και νότια απ

τ/ Ζαρούχλα, το δάσος των κωνοφόρων

υπερπηδά το διάσελο του Αγ. Ν ικολάου και κατεβαίνει προς τα μέρη του Αϊ-Γιώρ
γη του Φενεού, όπου περικλείει ένα περιορισμένο δρυοδάσος . Υπάρχουν πολλά
ακόμα δρυοδάση οτο Μωρηά , αλλά εδώ , στο Χελμό , μας δίνεται η ευκαιρία να
δούμε συγκριτικά τηνπροσαρμογή τηςάγρ ιας ζωής στις δρυς και τα κωνοφόρα . Η
πυκνοβελονιά

(Quercus frainetto)

που σχηματίζει αυτό το δάσος είναι η καλύτερα

προσαρμοσμένη στο ορεινό κλίμα από τις δυο βελανιδιές της Πελοποννήσου .
Προτιμά τα πυριτικά εδάφη (αμμώδη , γρανιτική αρένα κ.λπ .) σε αντίθεση με τ/ν
ασπροβελανιδιά

(Quercus pubescens)

που προτιμά το ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

Οι βελανιδιές , έτσι όπως υλοτομούνται συνήθως από τους ντόπιους παράγουν
ένα πρεμνοφυές δάσος, πυκνό και σκιερό που δεν ευνοεί τ/ν ανάπτυξη άλ/ων
φυτών στον υπόροφό του .

. Ομως

τα ίδια τα δέντρα συνδέονται με ορισμένα είδη

μανιταριών καθώς και με πσλ/ά είδη εντόμων που τρώνε τα τρυφερά φύλλα και τα
χορταστικά βελανίδια. Μερικά απ' αυτά τα έντομα (Υμενόπτερα τ/ς οικογένειας

Cynipidae)

δημιουργούν χρακτηριστικούς όγκους πάνω στα φύλ/α ή τα μάτια των

δρυών . Οι όγκοι αυτοί που λέγονται κηκίόια οφείλονται σε τοπική υπερπλασία του
ιστού που προκαλείται από μία ουσ ία που εκκρίνουν οι προνύμφες, μόλις εκκολα
φθούν από τ ' αυγά και έχουν χαροκτηρκπική για κάθε είδος μορφή .

Εξ ' αιτίας της μεγάλης πυκνότητας εντόμων , ανάλογη ε ίνα ι και η πρσσέλευση
των εντομοφάγων πουλιών. Το φθινόπωρο όμως , που τα φύλ/α ξερα ίνονται
και τα περισσότερα παραμένουν στα κλαδ ιά

-

-

αν

και τα έντομα πεθαίνουν , τα πουλιά

μεταναστεύουν ή γυρνάνε στα κωνοφόρα που βρίσκονται σκόρπια ανάμεσα σικ
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βελανιδιές. Όμως μέσα στο χώμα, η ζωή συνεχίζεται αδιάφορη για τις εξωτερι
κέτ; συνθήκες , προστατευμένη από το κρύο ή τη ζέστη χάρις στο παχύ στρώμα
φύλλων . Στις βελανιδιές, βρίσκουμε κάτω απ ' τα πεσμένα φύλλα ένα πλήθος από
μυκηλιακές υφές, φυτοφάγα ζωύφια και γαιοσκώληκες που τρέφονται απ~ το
φυτικό απόθεμα , αποδομώντας τις οργανικές ουσίες και συντελούν έτσι στη δια

τήρηση της γονιμότητας του εδάφους . Συναντάμε επίσης συχνά στοές ποντικιών
που τριγυρνάνε μέσα στο στρώμα των φύλλων και τρώνε τα φυτοφάγα έντομα και
τα θαμμένα βελανίδια .
Αντίθετα , στο έδαφος κάτω απ ' τα μαυρόπευκα δε θα βρούμε σχεδόν καθόλου

γαιοσκώληκες .

. Ομως

τα ίδια τα δέντρα διαθέτουν όλο το χειμώνα ένα οημανηκό

απόθεμα από κουκουνάρια που προσελκύει τα μόνιμα σποροφάγα πουλιά του
ορεινού δάσους . Ο πιο εντυπωσιακός επισκέπτης των μαυρόπευκων στο Χελμό
είναι ο σταυρομύτης, ένα ζωηρόχρωμο μικρό πουλί που είναι ειδικευμένο στο να

ανοiγει κουκουνάρια και να τρώει τους πολύ θρεπτικούς (μέχρι
ρους

35% λίπος) σπό

τους.

Μιά και δεν υπάρχουν σκίουροι στο Χελμό

για να φάνε τα χειμωνιάτικα

κουκουνάρια

-

τα καρύδια

ο σταυρομύτης βρίσκεται χωρίς σοβαρούς τροφικούς αvταγωνιστές

-

οι μυωξοί πέφτουν σε νάρκη και άλλωστε προτιμούν τα κάστανα και

και έτσι μπορεί να μεγαλώσει τα μικρά του στην καρδιά του χειμώνα. Βέβαια

86.

Όρνιο, ένα από τα τελ

υπάρχει κι η παρδαλοτσικλιτάρα που ανοίγει τα κουκουνάρια σφηνώνοντάς τα σε
σχισμές της φλούδας του μαυρόπευκου , αλλά συναντάται σε πολύ αραιούς πλη

θυσμούς στο Χελμό όπως και σ ' όλα σχεδόν τα δασωμένα βουνά του Μωρηά.
Τα δάση αυτής της μεριάς είναι τα πιο ήσυχα του βουνού και καθώς βρίσκονται

ενταγμένα σ' ένα φυσικό άξονα που διασχίζει όλη την Πελοπόwησο , τυχαίνει να
δούμε εδώ κάποιο απ ' τα μεταναστευτικά γεράκια που έρχονται από την Αφρική .

Το σπανιότερο είναι ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) που μερικά άτομά του
διασχίζουν τις ορεινές περιοχές έχονταο σα στόχο να φτάσουν στα νησιά του
Βόρειου Αιγαίου. Στην Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο

-

2500

περισσότερα απ ' τα μισά του παγκόσμιου πληθυσμού .

επισκέπτης είναι ο δεντρογέρακας

(Falco subbuteo)

ζευγάρια τέτοια πουλιά

. Ενας

άλλος σπάνιος

που κυνηγάει στα δάση της

Ζαρούχλας μεγάλα έντομα και τα τρώει τον αέρα κρατώνταο τα στο πόδι του .
Παρ ' όλο που τέτοια δάση μοιάζουν πλούσια σε ζωή, δεν είναι κατάλληλα για
όλους. Συνήθως σε ομοιογενή δάση κωνοφόρων ζουν λιγότερα ποντίκια απ' ότι
στα λιβάδια των οροπέδιων και των κορυφών και συνακόλουθα λιγότερα είναι τα
αρπακτικά , που ζουν απ' τα ποντίκια . Υπάρχει όμως σ' αυτά τα δάση άλλο ένα
τρωκτικό, ο νάνος κρικετόο Cricetυlus

migratorius,nou

μοιάζει με ποντίκι με κοντή

ουρά και που ζει τρώγοντας βλαστούς κι ελατοβελόνες. Επειδή οι ελατοβελόνες
δεν έχουν και σπουδαία θρεπτική αξία και θάπρεπε να βόσκει ώρες εκτεθειμένος
στον κίνδυνο των αρπακτικών, έχει διαμορφώσει δύο μεγάλες τσέπες, στο εσωτε

ρικό των μάγουλών του , που φτάνουν μέχρι τους ώμους. Εκεί χώνει βιαστικά μια
ποσότητα βελόνες που τη μετσφέρει στη φωλιά του, όπου την αποθηκεύει και την

τρώει με την άνεσή του .

. Οτι

περισσεύει, το έχει σαν απόθεμα για τη χιονισμένη

περίοδο κι όταν το κρύο τον αναγκάζει να δαπανά πολύ ενέργεια, πέφτει σε
χειμέρια νάρκη , κάτι που δε συμβαίνει ποτέ στα πραγματικά ποντίκια . Ο νάνος

κρικετός είναι ασιατικό ε ίδος και εμφανίζεται σε λίγα μέρη στα Βαλκάνια όπως
στην ανατολική Ρούμελη και τη ΒΑ Πελοπόwησο.

Πάνω απ ' τα Κλουκινοχώρια ανοίγεται η χαράδρα της Στύγας , πλαισιωμένη από
τις πιο σημαντικές ορθοπλαγιές του βουνού . . Οπως θα περίμενε κανείς , εδώ
συναντάμε όλα τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά του Χελμού που περιoρίζovται σ ' ένα
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ζευγάρι χρυσαετών και .

όρνια στα βουνά του Μ!.ί

μενα πουλιά . Είναι αλή
επαρχία Καλαβρύτων υτ

πάλι να χρησιμοποιήθηκι
δηλητηριασμένα ψοφίμι
προσοχή των όρνιων κα

ένα

-

δυο ζευγάρια όρν

ζώων έχουν πάρει μια

{

κουνάβια είναι τα σαρκο
το ψοφίμι πριν μυρίσει
βιαστικές επισκέψεις κ

ασφάλεια ενός κοντινοί
απ ' την εμπειρία του

(

αλεπού που θα δει το Ψ
την ησυχία της .. Ετσι ε

σαν την αλεπού, το «ει
στην πολυπλοκότητατω

τα ορισμένων ζώων.

Στην πανίδα του Χελι

πεταλούδες που είναι κ

που κατά δεκάδες κάθε

Agrodiaetus iphigenia κι
στην Ευρώπη . Η προέλι
και των

Thersamonia 1

παρουσιάζονται μόνο σ
ΤαΟγετο όσο και σε με

Χελμό και ΤαDγετο. Ο

ξωτερι

στρώμα
Jος από
από το
Jτη δια
)ντικιών
'ομα και

αθόλου
μα ντι κ ό

λιά του
ι Χελμό
ι στο να

, ς ) σπό

Μάτικα
.ονσ και

~νιστές

Βέβαια

86.

Ορνιο, ένα από τα τελευταία

15-20

άτομα του πληθυσμού της ΠελoπoWΉσoυ.

ς τα σε

ύς πλη

ΙΛωρηά.
σκονταl

:ιίνει να
Αφρική ,
Jμά του

οιά του

, πουλιά
Jπάνιος

Ί.ση της
J δ ι του.
ηλα για
απ ' ότι

~ίναι τα
\λο ένα
ε κοντή

ελόνες

~ιμένoς
εσωτε

τικά μια
και την

ιισμένη
ρτει σε

ι νάνος

:ι όπως
:vηαπό
ί ς , εδώ
σ ' ένα

ζευγάρι χρ υ σα ε τών και ελάχιστα όρνια . Είναι άξιο απορίας γιατί έχουν μειωθεί τα
όρνια στα βουνά του Μωρήα , τη στιγμή που θεωρούνται ωφέλιμα και προστατευό

μενα πουλιά . Είναι αλήθεια ότι η κτηνοτροφία έ χει μειωθε ί εξαιρετικά
επαρχία Καλαβρύτων υπάρχουν

πάλι να χρησιμοποιήθηκαν

100.000

ζώα έναντι

1.000.000

πριν το

- στην

40.

'Ισως

- σε άγνωστη κλίμακα και με άγνωστα αποτελέσματα 

δηλητηριασμένα ψοφίμα σαν δολώματα για τις αλεπούδες , που τράβηξαν την

προσοχή των όρνιων και τα οκότωσαν. Τώρα πάντως στο Χελμό τριγυρνάνε μόνο
ένα

-

δυο ζευγάρια όρνια που ξεχειμωνιάζουν στο Βουρσϊκό . Και τα πτώματα των

ζώων έχουν πάρει μια άλλη οδό αποδόμησης: κουρούνες , κοράκια , αλεπούδες,
κουνάβια ε ίναι τα σαρκοφάγα που οργώνουν όλους τους βιότοπους και εντοπίζουν

το ψοφίμι πριν μυρίσει' Οι κουρούνες μάλιστα αποδεικνύονται οι πιο ικανές: με
βιαστικές επισκέψεις κόβουν μεγάλα κομμάτια και πηγαίνουν να τα φάνε στην
ασφάλεια ενός κοντινού δέντρου. Η βιασύνη τους

είναι δικαιολογημένη

απ ' την εμπειρία του αδυσώπητου ανταγωνισμού : η πρώτη προντικογερακίνα ή

αλεπού που θα δει το ψοφίμι θα τις διώξει και αν μπορεί θα το πάρει να το φάει με
την ησυχία της .

. Ετσι

εξοντώνοντας «κατά λαεοι;» τα όρνια οι άνθρωποι ωφέλη

σαν την αλεπού , το «εηιβλαβέτ;» που ήθελαν να εξαφανίσουν . Σκόνταψαν πάνω
στην πολυπλοκότητα των σχέσεων στη φύση και την εξαιρετική προσαρμοστικότη
τα ορισμένων ζώων .
Στην πανίδα του Χελμού συγκαταλέγονται και μερικές σπάνιες για την Ευρώπη
πεταλούδες που ε ίναι και πόλος έλξης για πολλούς ενθουσιώδεις εντομολόγους

που κατά δεκάδες κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται το βουνό. Μεταξύ αυτών είνοι η

Agrodiaetus iphigenia

και Α .

coeles1inus

που συναντώνται μόνο σ ' αυτό το βουνό

στην Ευρώπη. Η προέλευσή τους ε ίναι Ασιατική. Αοιατική είναι και η προέλευση
και των Thersamonia thetis και Turanana panagea που και ουη., στην Ευρώπη
παρουσιάζονται μόνο σε ελληνικό έδαφος. Η πρώτη έχει εξάπλωση τόσο στον
ΤαΟγετο όσο και σε μερικά βουνά της Στερεάς. Η δεύτερη υπάρχει μόνο στον
Χελμό και ΤαΟγετο. Ο πληθυμός του Χελμού τείνει να ελαπωθεί πολύ και έτσι
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ί σ ω ς χρειάζεται κόηοκ

Στα χα μη λότε ρα oη~

Pseudoph iIotes bavius
σαν μοναδικό μέρα; ε
Η κο ιλάδα της Στύγα
επιβλητικό τοπ ίο της
πλευ ρη

:

(

εδώ συνοντό ι

χλωρίδα του Χε λμο ύ.
Πράγματ ι , στις βΡαΧΙ
κής χ λ ω ρ ίδα ς , η

Mact

υπάρ χουν πουθενά αΝ

87. Aq ui /egia ottonis

88. Dian thu s cruentus

στη Γκιώνα ) .
Επανε μφανίζοντα ι ά
όπως η

Viola delphina

εμφανίζονται επίσης φ

ενδημικά της Πελοποv
η Globυlaria
η

stygia, η Α
Viola chelmea και n
Αν η αναζήτηση μας

Aster alpinus

και το σ

μας περιμένει σε μια U'
δης βλάστηση αποτελο
να

του

Χελ μ ο ύ

συνι

asphodeloides.
Κατεβαίνοντας προς

Pingu icula hirtiflora
Lί lίum c halcedonicum
Lίnum aroanium
Dianthus cruentus
89. As ter a/pinus

90. Ompha/odes Iuc ifίae

Μ ια βόλτα στα δάση

ποικιλία από ορχεοειδι

Daclylorhiza saccifera
Cephalanthera rubra
Platanthera chloranlha
και το εντυπωσιακό

RI

Τέλος , στις παρυφέ
συναντάμε

Viola graeca
Viola aetolica
Dactylorhlza sambucir
Orchis spitz.eIίi
Ενδημικά φυτά του :

Silene conglomeratica
Bolanthus che lmicus
AlchemiIIa aroanica
Polyga la subuniflora
91. Vio Ia de/phinantha

92. Macrotomia densi flora

ίσως χρειάζεται κάποια προστασία στο βουνό αυτό.

Στα χαμηλότερα σημεία του βουνού συναντώνται επίσης οι μπλε πεταλούδες

Pseudophilotes bavius

και

Cyaniris helena.

Η τελευταία έχει την Πελοπόννησο

σαν μοναδικό μέρος εξάπλωσης στην Ευρώπη .

Η κοιλάδα της Στύγας δεν είναι μόνο μια ήσυχη γωνιά για τους αετούς ή το πιο
επιβλητικό τοπίο της ορεινής Πελοποννήσου . Η μοναδικότητά της είναι πολύ
πλευρη

:

εδώ συναντάμε επίσης τα πιο ενδιαφέροντα είδη απ' τη σπουδαιότατη

χλωρίδα του Χελμού.

Πράγματι , στις βραχώδεις πλαγιές της κοιλάδας σώζovται δύο είδη της ασιατι
κής χλωρίδας, η

και ο

Mactotomia densiflora

Solenanthus stamineus που δεν
S. stamineus βρέθηκε και

υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. (Πρόσφατα ο
στη Γκιώνα) .

Επανεμφανίζονται άλλα που δεν τα βρίσκουμε νοτιότερα από τον ' Ολυμπο
όπως η

Cardamine carnosa. Εδώ
Polygala subuniflora,
ενδημικά της Πελοποwήσου όπως το Verbascum εοευίε.το Teucrium aroan ium,
η Globularia stygia , η Aurinia moreana, η ενδημική της Ελλάδας Gypsophila nana,
η Viola chelmea και πολλά ακόμα.
.
Viola delphinantha ,

η

Asphodeline taurica ,

η

εμφανίζονται εηίοηι; φυτά, αποκλειστικά του Χελμού, σαν το

Αν η αναζήτηση μας οδηγήσει ακόμα ψηλότερα μπορεί να συναντήσουμε τον

Aster alpinus

και το σπάνιο

Omphalodes

lυcίlίae. Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη

μας περιμένει σε μια υγρή οπηλίτσα στη βάση του καταρράχτη της Στύγας : οργιώ
δης βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από
να

του

Χελμού

συνοδευόμενη

από

Aquilegia ottonis, την περίφημη κολομπί
Saxifraga sibthorpii και Geranium

τα

asphodeloides.
Κατεβαίνοντας προς την Περιστέρα θα σταθούμε στα παρακάτω:

Pinguicula hirtiflora
Lίlium chalcedonicum
Lίnum aroanium
Dianthus cruentus

Achillea umbellata
Lathyrus grandiflorus
Hypericum olympicum
Anacamptis pyramidalis

Μια βόλτα στα δάση της Ζαρούχλας, αργά την άνοιξη, θα μας αποκαλύψει μια

, ..,
~

0'·"'-

ποικιλία από ορχεοειδή:

Dactylorhiza saccifera
Neottia nidus-avis
Lίmodorum abortivum
Cephalanthera rubra
Platanthera chlorantha
και το εντυπωσιακό Rhynchocorys elephas .
Τέλος , σικ; παρυφές του Ξερόκαμπου και ανεβαίνοντας προς το καταφύγιο
συναντάμε

Viola graeca
Viola aetolίca
Dactylorliiza sambucina
Orchis spitzelij

Τυίίρε

silvestris subs . australis
Fritillaria graeca
Valeriana tuberosa

Ενδημικά φυτά του Χελμού

Silene conglomeratica
Bolanthus chelmicus
Alchemilla aroanica
Polygala subuniflora

Seselί

aroanicum
Lonicera hellenica
Colchicum peloponnesiacum
Scilla pneumonanthe
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΕΛΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΧΑ "Ι·ΚΟ
Ανάμεσα στο Χελμό και το Παναχαϊκό απλώνεται μια ε κτεταμένη ορεινή περιο
χή που ορ ίζεται από τους ρόες του Βουραϊκού κα ι το υ Σελ ινούντα . Η έκταοη αυτή
αν κα ι ε ίναι ένα ενιαίο ορεινό συγκρότημα με κο ινά μορφολογικά στοιχε ία δ εν έχει
ένα ενια ίο όνομα/παρά χωρ ίζεται σε επιμέρο υς « α υτόνο μα» βουνά, συνήθως μονο
κόρυφ α . . Ετσι έχουμε τ ον Προφήτη Ηλ ία (1525 μ . ) ακριβώς πάνω απ' το θ ουραϊ

κό , το Σκεπαστό (1573 μ . ) βορε ιότερατοΡούσκι ο (1457 μ .) με την απ ρ όσιτη όψη του
ι
νοτιότερα , και αντίκρυ του ,πέρα απ ' τη μικρή χα ράδ ρα του Κερυνίτη ποταμο ύ , τον
Κλωκό (1777 μ.) , το ψη λότερο και γνωστοτ ερο βουνό της περιοχής , Τα τ έσσ ερα
αυτά βουνά οι αρχα ίοι τα ονόμαζαν Κερύνεια όρη , Τ Ο ανατολικό μέροο του όγκου .
με τα τρίο μικρά βουνά έχει χάσει τα δάση του και έ χ ε ι διαμορφωθ ε ί απ ό την
ανθρώπινη χρήση. Λειβάδια

-

παλιά χωράφια

-

εκτε ίνοντα ι σ ' όλα τα ομαλά μέρη

του γλυκού ανάγλυφου , αφήνοντας τ ις λίγες απότομες κορφέ ς θλιβερά μόνες στο
γυμνό ό γ κο ,

Τα κυρ ιότερα χωρ ιά ε ίναι η Κ ερπινή και οι Ρογ οί στ ' ανατολικά και η Π λατανιώ
τισσα στην καρδιά του όγκου , Στα νότια του Σκεπαστού κελαρύζουν ΟΙ πηγές του

Κε ρυνίτη ποταμού που περνάει κάτω απ ' τους γκρ εμαύς του Ρούσκιου και ε κ β ά λλε ι
στην Ελίκη .

.. ..... .

93. Γενική άποψη τω ν Βουνώ ν Βορειοδυτικά του Χελμού.
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95

95 .

Ο αλπικός Τρίτωνaς ,

96.

Σ ' όλες τις γυμνές

n

/utea
97 . Μια δενδρογαλιά δρο
94. Πριν κατέΒουμε στο Πάνω Μαυρίκι. θέα προς τη Ρακίτα (Παναχαϊκό) και τον Ερύμανθο .
Στα πόδια μας ένα Onosma montana

Ο Κλωκός στέκει απόμερα, κομμένος απ ' τη μια με τον Κερυνίτη κι απ' την άλλη
με τον Σελινούντα. Είναι ένα μικρό μονοκόρυφοβουνό με λίγα έλατα στ ' ανατολικά
και ένα εκτεταμένοζωντανό πουρναροτόπικατά μήκος του Σελινούντα.Το υπόλοι
πο βουνό είναι βοσκοτόπια και παλιά χωράφια, δηλαδή γυμνό.

. Ετσι

η πρώτη και

γνωστότερη εικόνα του βουνού είναι ιδιαίτερα άψυχη και στεγνή .. Εχει όμως κι ο
Κλωκός την κρυφή γωνιά του, το μικρό αμφιθέατροόπου φωλιάζειτο Πάνω Μαυρίκι.

ΤΟ μέρόο έχει πολλά νερά και είναι ντυμένο με μια πυκνή βλάστηση ελάτων και
ψηλών θάμνων.. Οση ζωή και λουλούδια λείπουν απ ' το υπόλοιπο βουνό τα βρί
σκουμε εδώ.

Τα σημαντικότερα χωριά του βουνού είναι η Φτέρη και το Πάνω Μαυρίκι.

Αναβάσεις: Στο Σκεπαστό: από την Κερπινή δρόμος μέχρι τη βάση του κώνου,
Ιτιά και πηγή λίγο πριν την κορφή, στην ασαφή ανατολική ράχη

(2- 2.30 '

ώρ .).

Στον Προφήτη Ηλία : από την Κερ1Ίινή μονοπάτι προς το δυτικό ώμο κιαπό κει κορφή
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95

96
95.
96.

Ο αλπικός Τρίτωνας . το πιο σπάνιο αμφί6ιο της Πελοποννήσου

Σ' όλες τις γυμνές πλαγιές του Κλωκού υψώνονται οι ταξιανθές της

Asphodeline

lutea
97.
~

~

jλλη

ιλικά
)λοι

1 και
; κι

Μια δενδρογαλιά δροσίζεται καταμεσήμερο σε μια μικρή λούτσα .

ο

ιρίκι.
ν και

βρί

νου ,

ρφή

γενικευτούν γιατί το
εκτάαεις .

Τα όυό φαράγγια πο

(πουρναροτόπια - ορθι
αυτά θα δούμε κουοι
Ο Κλωκός φυλάει τι

Φτέρη. Το νότιο μέρο
υψίπεδα : ανοιχτά λειβ
ταιές , αγριοκορομηλι!

εδώ τον εντυπωοιακό
σπρα σχέδιά του και τι

ενός θάμνου ερευν&
χάνεται στο ψηλό χα
αργότερα στο κλαδί αl
και οι γαίδουροκεφαΝI
της τροφής τους (πον

μπερκιάς ή μιας γκοι
στοιχείο της πλευράl
νερόλακκων (μια στέ:

98. Η κορφή του Κλωκού από τα νότια

πρώτου μεγέθους: μ

μάλλον μικρή για να Ε

(1.30

ώρ.) . Για το Ρούοκιο ανηφορίζουμε το μονοπάτι από Βιλιβίνα προς Μαμουαιά

(δρόμος) που περνάει απ' το εκκλησάκι της Ανάληψης . Εύκολα στην κορφή Αγ.
Γεώργιος

(1.30

ώρ .) .

Η συνηθέστερη ανάβαση στον Κλωκό γίνεται απ ' τη Φτέρη. Δρόμος μέχρι τα
ξενοδοχεία. Σημαδεύουμε την κερα ία που φα ίνεται οτη ράχη πάνω απ' τα κτίρια.
Ακολουθάμε το φανερό μονοπάτι ίσια στη ράχη μέχρι την κορφή

(1

- 1.30

ώρ .) .

Εκκλησάκι της Παναγιάς της Κλωκοβίτιοας . Ωρα ία θέα στα γειτονικά μικρά βουνά

και Χελμό , Ερύμανθο , Παναχαϊκό .
Η πιο αξιόλογη όμως ανάβαση γίνεται απ ' το Μοναοτήρι των Ταξιαρχών όπου
φτάνει δρόμος απ ' το Αίγιο . Περνάμε από πηγή και πιάνουμε μονοπάτι που μας

οδηγεί μέοο από πυκνά ηουρναροτόσια στο Πάνω Μαυρίκι

(1 .30 ώρ . - 2 ώρ .) , Απ ' το
χωριό ανεβαίνουμε χωματόδρομο μέχρι τα λειβάδια (πηγή - 1 ώρ.) , όπου τον
αφήνουμε και ανηφορίζοντας οε παλιά χωράφια φτάνουμε ευκολα την κορφή (0.30
ώρ.).

Οικολογία
Στις ομαλές εκτάσεις γύρω απ ' τις κωνοειδείς κορφές του Σκεπαστού, του
Προφήτη Ηλία και του Ρούσκιου, η βλάστηση έχει διαμορφωθεί από την εντατική
ανθρώπινη χρήση : χωράφια παλιότερα και βοοκή τώρα . Οι κορφές είναι γυμνές

εξάρσεις με έντονα διαβρωμένες πετροπλαγιές όπου συναντάμε την κοινή χλωρί
δα των ορεινών λιβαδιών. Στις κοιλάδες τρέχουν μικρά ρυάκια που χαράζουν
λεπτές γραμμές πυκνής υδροχαρούς βλάστησης και απορρέουν , άλλα προς τον

Κερυνίτη και άλλα ηροτ; το Βουραϊκό.
Σα συνέπεια της πλήρους αποδάσωσης της περιοχής , η βροχή παρέσειρε τα
εδάφη και οι κοίτες των ορεινών χειμάρων γέμισαν με φερτά υλικά . Μικρής κλίμα 
κας αναδασώσεις γ ίνονται στα μέρη της Βυσωκάς , που δεν μπορούν όμως να
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ζονται κυρίως στα εν

σαρκοφάγα έντομα π

ταλλεύονται την ίδ ια
μεγαλύτερος κυνηγό
ααύρες από το διπλα

Στις άλλες δύο λούτ
εντυπωσιακές τις λιμ

που έχει ξαπλώοει κσ
ζοντας το κόμα της κ

στεί κάποιος απρόοε
Μέχρι τη βάση της

ταξιανθίες του βουνic
συναντάμε λίγα τυπικι
το GeranΊυm

subcale

nia moreana.
Λουλούδια του υγρ

μια πλούσια βλάστηOl
Και χαμηλά στο μόνοι

μοναστηριού ανθίζει
γωνιών.

γενικευτούν γιατί το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματο ς είναι ιδιόκτητες
εκτάσεις .
Τα δυό φαράγγια που πλαισιώνουν τον όγκο, προσθέτουν πολύτιμους βιότοπους
(πουρναροτόπια

- ορθοηλονιέο)

σε μια φτωχή περιοχή . Συχνά, πάνω αιι ' τα βουνά

αυτά θα δούμε κάποια όρνια, από τα λίγα που φωλιάζουν οτο Βουραϊκό .
Ο Κλωκός φυλάει το τελευταίο ελατόδασος του συγκροτήματος , πάνω απ' τη
Φτέρη. Το νότιο μέρος του βουνού όμως δε διαφέρει σε τίποτα από τα γειτονικά
υψίπεδα : ανοιχτά λειβάδια με αρκετή βοσκή και σκόρπια άγρια καρποφόρα (γκορ
τσιές , αγριοκορομηλιές κ .λη .) . Η πανίδα των ανοιχτών εκτάσεων περιλαμβάνει

εδώ τον εντυπωσιακό και όχι πολύ συνηθισμένο κοκκινοκεφαλά , με τα μαυρόα

σπρα σχέδιά του και τον κεραμιδ ί σβέρκο του, που κάθεται ακίνητος στην κορυφή
ενός θάμνου ερευνώντας το λιβάδι τριγύρω . Κάθε τόσο βουτάει γρήγορα και
χόνεται στο ψηλό χορτάρι λίγα βήματα πιο κει , για να εμφανιστεί μισό λεmό

αργότερα στο κλαδί από όπου τον είδαμε να χάνεται. Οι κοκκινοκεφαλάδες (όπως
και οι γαϊδουροκεφαλάδες) συνηθίζουν να αποθηκεύουν το ημερήσιο πλεόνασμα
της τροφής τους (ποντίκια και σκαθάρια ) , καρφώνοντάς το στα μυτερά κλαδιά μιας
μπερκιάς ή μιας γκορτσιάς ή σ ' ένα συρματόπλεγμα .

Το σπουδαιότερο ίσως

στοιχείο της πλευράς αυτής του Κλωκού είναι η ύπαρξη τριών μισοτεχνητών
νερόλακκων (μια στέρνα και δύο λούτσες) . Στη στέρνα συναντάμε μια έκπληξη
πρώτου μεγέθους : μια μικρή αποικία αλπικών τριτώνων. Καθώς η στέρνα είναι
μάλλον μικρή για να θρέψει μεγάλο αριθμό εντόμων για τροφή , οι τρίτωνες βασ ί 
ζονται κυρίως στα έντομα που πέφτουν στο νερό και πνίγονται . Μια ποικιλία από

σαρκοφάγα έντομα που κολυμπούν ή τρέχουν στην επιφάνεια του νερού, εκμε
ταλλεύονται την ίδια πηγή τροφής . Από το μικρό αυτό βιότοπο δε λείπει ούτε ο
μεγαλύτερος κυνηγός , το νερόφιδο, που τρέφεται με τρίτωνες, βατράχια και

σαύρες από το διπλανό λιβάδι και έχει σα μόνιμη κατοικία του τη μικρή στέρνα .
Στις άλλες δ ύο λούτσες βρίσκουμε μια ποικιλία από υδρόβια πλάσματα , με πιο

εντυπωσιακές τις λιμπελούλες . Καμιά φορά, τυχα ίνει να εκπλήξουμε κάποιο φίδι
που έχει ξαπλώσει καταμεσής στη λούτσα, με το σώμα μισοβυθισμένο , αντιμετωπί
ζοντας το κάμα της καλοκαιρινής μέρας μ ' ένα δροσερό μπάνιο . Κι αν παρουσια
στεί κάποιος απρόσεχτος βάτραχος, δε θα μείνει ανεκμετάλλευτος.
Μέχρι τη βάση της κορφής , σ' όλο το μήκος των λιβαδιών κυματίζουν οι ψηλές
ταξιανθίες του βουνίσιου ασφόδελο υ

(Asphodeline lutea) . Στα βράχια της κορφής
Aubrieta deltoidea και

συναντάμε λίγα τυπικά λουλούδια των πετροπλαγιών όπως η
το

Geranium subcalescens
nia moreana.

και κατάκορφα την ενδημική της Πελοποννήσου Αυτι

Λουλούδια του υγρού δάσους (όπως το ορχεοειδές

Dactylorhiza saccifera) και

μια πλούσια βλάστηση θα βρούμε στις πλαγιές ψηλότερα απ' το Πάνω Μαυρίκι .

Και χαμηλά στο μονοπάτι απ' το χωριό προς τη μονή Ταξιαρχών, στο κεφαλάρι του
μοναστηριού ανθίζει η

Pinguicula hirtiflora,

ένα σαρκοφάγο φυτό των υγρών

γωνιών.
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ΠΑΝΑΧΑ -Ι-ΚΟ
Το Παναχαίκό (ή Βοίδιάς) με τον ομαλό , πολυπατημένο όγκο του, υψώνεται
νότια απ' την Πάτρα και τριγυρίζεται από τα χωριά της Αχαίας. Καθώς δεν έχει
κανένα απ' τα μορφολονικό στοιχε ία των μεγάλων γειτόνων το υ, το υ βόρε ιου
τε ίχους (δάση , ορθοηλαν ιέο) , λ ίγο μοιάζε ι μ ' αυτά . Μοιάζε ι μάλλον μ ' ένα μεγάλο
μονότονο βοοκοτόπι κ ι έτσ ι ο ι λίγες κρυφέτ; γωνιές το υ αποκτούν ιδιαίτερη
σημαο ία .
Το καθαυτό Παναχαίκό απλώνεται ανάμεοα στο
ημιορεινή περιοχή ανάμεοα στον Πείρο και το

Γλαύκο και το

Σελινούντα. Η

Γλαύκο εξετάζεται σαν γεωφυοική

γέφυρα ανάμεσα στον Ερύμανθο και το Παναχαίκό . Το κυριό τερο στοιχείο που
ξεχωρίζει είναι μια σύντομη και αόριστη κορυφογραμμή από τον Βοίδιά μέχρι την
Ρακίτα όπου φαίνονται οι κορφέτ; Βοίδιός (1817μ), Παλαβού Πύργος (1924μ) ,
Παπαρίτσα

(1490μ)

και

Μπαρμπάς

(1613μ ).

Σαν

παρακλάδια

αυτής

της

κορυφογραμμής ξεχωρίζουν μερικές αοβεστολιθκέο εξάρσεις στα ανατολικά
Μπότσικας (1199μ), Μπάλιζα

(1709)

και Ρωμαίϊκο

(1301 μ)



γύρω απ' το μικρό

φαράγγι του Τσε τσεβίτικου ρέματος.
Ο ομαλός όγκος του βουνού αποτελείται από τα χαμηλότερα στρώματα της
ζώνης Ωλενού

-

Πίνδου (φλύσχες : ψαμμιτικές μάργες και κροκαλλοπαγή με

αργίλους , ασβεστόλιθος κατά τόπους). Τα εδόφη εδώ είναι εξαιρετικά ασταθή και

δημιουργούν συχνές και μεγάλες κατολισθήσεις. Η αποδάσωση του συνόλου
σχεδόν του βουνού έχε ι διευκολύνε ι τη διάβρωση ' για να αντιμετωπιστούν τα

100 .

Φθινοπωρ ινό χρώμα .
Ερύμανθο

99.

A Tενίζovτα ς το Παναχαϊκό από τις δυτικές κορφέ ς το υ Χε λμ ού

πλημμυρικά

φα ινόμενι

αναδασωθε ί με κυσαρκ
σε μικρές υγρές KOιλά~

και τις πλαγιές του Μι
Πάνω στο φλύσχη κι
λίγες στα ψηλά (βρύσr
δύο λίμνες

-

βάλτοι τr

Στις πλαγιές του Πα
χωριά της Αχα"ϊας , όηωι

(Σούλι , Μοίρα κλπ.). Τα
Αρβανίτες γεωργούς Κ

140
που

αιώνα, ύστερα από

ε ίχαν αδειάσει

Σαλμενίκο ,

(

κοντά στις

πατρίδα του ομώνυμου

ομώνυμου αρχαίου σικ ,
Ας σημειωθε ί πως ικ
άλλους λόγους

- OLKOVC

δημιούργησαν νέους ο ι
πολλά σχεδόν έρημα χι
Γκρα ίκα , Βλωβοκά , Πά '

ται

χει
ιο υ

lλο
:ρη

. Η
;ι κ ή
του
την

~ μ ),
Γης

ά

-

φό
της

με
και

\οu
τα

100. Φθινοπωρινό χρώμα , στο πανοραμικό αυτό του Πα ναχαϊκού όπως φαίνεται από το ν
Ερύμανθο

πλημμυρ ικά

φα ινόμενα ,

οι

κρ ίσιμες

πλαγιές

γύρω

απ'

το

Γλαύκο

έχουν

αναδασωθε ί με κυπαρίσσια και σπάρτα . Τα φυσικό δάση είναι λ ίγα και φωλιάζουν

σε μικρές υγρές κοιλάδες , με μεγαλύτερα αυτά γύρω απ ' τις πηγές του Γλαύκου
και τις πλαγ ιές του Μπαρμπά πάνω απ' τη Ρακ ίτα .
Πάνω στο φλύσχη κυλάνε πολλά μικρά ρυάκια την άνοιξη, αλλά οι πηγές είναι
λίγες στα ψηλά (βρύση δ ίπλα στο καταφύγιο στο Πραστούδι). Σημαντικότατες οι

δύο λ ίμνες

-

βάλτοι της Ρακίτας.

Στις πλαγιές του Παναχαϊκού κρύβονται μερικά απ ' τα ωραιότερα παραδοσιακά
χωριά της Αχαίας , όπως οι Λαπαναγοί, σχεδόν έρημοι και τα χωριά της Ζουμπάτας
(Σούλι, Μοίρα κλπ.). Τα τελευταία λέγονται και Αρβανιτοχώρια γιατί ιδρύθηκαν από

Αρβανίτες γεωργούς και κτηνοτρόφους που κατέβηκαν στην Πελοηόννησο τον

140
που

αιώνα , ύστερα από διαταγή του Βυζάντιου για να επαναποικήσουν τα ορεινά

είχαν

Σαλμενίκο ,

αδειάσει από τκ;

επιδημίες .

Στα

βόρεια

ξεχωρίζει

το

ιστορικό

κοντά στις πηγές του Φοίνικα ποταμού . Στα νότια η Δεμέστιχα ,

πατρίδα του ομώνυμου κρασιού και το Λεόντιο (Γουρζούμιτσα) κοντά στη θέση του
ομώνυμου αρχαίου οικισμού .

Ας σημειωθεί πως πολλά απ ' τα χωριά , εξ ' aITiaSTWV κατολισθήοεωναλλά και γι
άλλους λόγους

-

οικονομικούς , κοινωνικούς κλπ.

-

μεταφέρθηκαν χαμηλότερα κα ι

δημιούργησαν νέους οικισμούς στην παραλ ία . Αυτός ε ίναι ο λόγος πο υ βρ ίσκουμε
πολλά σχεδόν έρημα χωριά στο Παναχαίκό, όπως τα Χατζή , Κούμαρη , Παρασκευή ,

Γκραίκα , Βλ ωβοκά , Πάνω Σαλμενίκο , Δαμανίκι κ .ό .
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Αναβάσεις
Η συνηθισμένη ανάβc
φτάνουμε στο Πουρναι
τη

ρεματιά και π ι

Ζάστοβας συναντάμε μι

Γεροκωστόηουλοοηθέσ

απ

Μ ια ώρα ψηλότερα , σ

έχουμε το δάοος των Αν

"ι. Δισκίδηο» , θέση Λάκκ
Παλαβού Πύργος (1ω) .

δεύτερο καταφύγιο υψ

('

Στη Λάκκα Πρασούδι
συντομότερη ανάβαση
2ω30·). Από το ορ

σε ομαλή, ασαφή κορυφ

(1 ω3(

και κατεβαίνει στη

μονή Μακελαριάς

(2ω 1490

Κατα

τ'

άλλα

το βο

διάσχιση του Παναχαϊκc

ενδιαφέρουσες πορείες
Παλαβού Πύργο) .

ασχημα ίνουν την πορείc

Οικολογία
Απ ' όλα τα μεγάλα βα
το Παναχαίκό . Λίγα δάσ
παντού τις συνέπειές π

πηγές του Γλαύκου και α
πλευράς κατεβάζουν τεl
του Γλαύκου. Τα ίδ ια τα
ρισσιών και σπάρτων .

. Ει

νται συνεχώς , παρά τις κ

δύο τύπων βιοτόπων (θ
εδαφών (ασβεστόλιθοι μι
φές, ρυάκια κλπ .). Στην
βάδια . 'Ο,τι θα δούμε ε~

πυρήνες θαμνώδους βΛC

νόσπιζα , κούκος, ποντικ

Viola parvula, ν . aetalicc
flora , Dianthus tymphresl
subcaulescens, το ενδηι
brachmani; , Centaurea

a

ενδημικά της Πελοπονν
θηλαστ ικά των ανοιχτών
παρουσίας τους (σKαvτζι

Αναβάσεις
Η συνηθισμένη ανάβαση γίνεται από την Πάτρα' μέοω Ρωμανού , Ελεκίστρας,
φτάνουμε στο Πουρναρόκαστρο . Ακολουθώντας το δρόμο Πουρναρόκαστρο



Ζάστοβας ουναντάμε μεγάλη ρεματιά . Το μονοπάτι ακολουθεί τις πλαγιές δίπλα
απ'

τη

ρεματιά

και παράλληλα μ '

αυτήν οδηγεί στο πρώτο καταφύγιο «Σ .

Γεροκωστόηουλοο ο.θέοη Ψαθρί, υψόμετρο 1500μ . (1ω30'

-

2ω) .

(Δεξιά μας

έχουμε το όάοοο των Αγ . Θεοδώρων, ένα από τα ελάχιστα δάση της νότιας όψης).
Μια ώρα ψηλότερα, στο δρόμο για την κορφή, βρίοκεται το δεύτερο καταφύγιο

«Ι. Διακίδηο», θέση Λάκκα Πρασούδι (πηγη),

υψόμ.1800μ . Ακριβώς πάνω απ ' το

δεύτερο καταφύγιο υψώνεται ο Βοϊδιάς και πιο πίοω η ψηλότερη κορφή τοu,
Παλαβού Πύργος (1ω).
Στη Λάκκα Πραοούδι φτάνουμε και από Καστρίτοι

συντομότερη ανάβαση

(1 ω30' -

-

Πύργο ΟΤΕ (δρόμος) , με

2ω) . Από την κορφή μπορούμε να κατηφορίοουμε

οε ομαλή, ασαφή κορυφογραμμή προς τα νότια και να πέοουμε στον Αβριόκαμπο ,
(2ω 1490

2ω30 ·) . Από το οροπέδιο φεύγει μονοπάτι , περνάει ανάμεσα στις

1336

και

και κατεβαίνει στη Ρακίτα (1ω). Αν συνεχίσουμε προς Λαπαναγούς (1ω) και

μονή Μακελαριάς

(1 ω30' -

2ω), μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια πολύ όμορφη

διάσχιση του Παναχαϊκού.
Κατα τ '

άλλα το βουνό είναι πολύ ομαλό και μπορούν να γίνουν πολλές

ενδιαφέρουσες πορείες και διαοχίσεις .

. Εχουν

ανοιχτεί όμως πολλοί δρόμοι που

ασχημαίνουν την πορεία (όπως αυτός από Αμβριόκαμπο προς διάσελο

Βοϊδιά

Παλαβού Πύργο).

Οικολογία
Απ ' όλα τα μεγάλα βουνά του Μωρηά, το πιο γυμνωμένο και διαβρωμένο είναι
το Παναχαϊκό. Λίγα δάση μαραζωμένων ελάτων έχουν απομείνει γύρω απ' τις

πηγές του Γλαύκου και στα ανατολικά πάνω απ ' το Μικρόνι. Η αποδάσωσηδείχνει
παντού τις ουνέπειές της : όλοι οι ορεινοί χείμαρροι και ιδίως αυτοί της δυτικής

πλευράς κατεβάζουν τεράστιες ποσότητες χαλικιών που σωριάζονται στην κοίτη
του Γλαύκου. Τα ίδια τα τοιχώματα της χαράδρας του Γλαύκου εγκατακρημνίζο

νται συνεχώς, παρά τις κάποιες προσπάθειες της Δασικήο με αναδασώοεις κυπα

~~
.

--.

ρισσιών και σπάρτων.. Ετσι αυτό που χαρακτηρίζειτο βουνό είναι η εναλλαγή των
δύο τύπων βιοτόπων (θαμνοτόπια

-

ορεινά λειβάδια) και αυτή των δύο τύπων

εδαφών (ασβεστόλιθοι με γκρεμούς, χαράδρες κλπ. και φλύσχης με ομαλές κορ
φές , ρυάκια κλπ.). Στην περιοχή του φλύσχη, τα επιφανειακά νερά δημ ιουργούν
πυρήνες θαμνώδους βλάστησης που περιβάλλονται από μεγάλα ομοιόμορφα λει

βόδια .

. Ο ,τι

θα δούμε εδώ , είναι λίγα πουλιά αυτών των βιοτόπων (βλάχος , κοκκι 

νόσπιζα, κούκος, ποντικογερακίνα) και μερικά ενδιαφέροντα λουλούδια , όηωο :

Viola parνula , V. aetolica, V. odotata , Ranunculus psilostachys, Corydallis densi
flora, Dianthus tymphresteus, Geranium robertianum , και το κοινότερο κόκκινο G.
subcaulescens, το ενδημικό του Παναχαϊκού Anthemis panachaica, καθώς και τα
ενδημικά της Πελοποννήοου Aurinia moreana, Teucrium aroanium, Anthemis
brachmani; , Centaurea affinis - εερ peloponnesiaca και Fritillaria conica. Τα λίγα
θηλαστικά των ανοιχτών εκτάσεων αφηνουν επίσης τα σημάδια της νυχτερινής
παρουοίας τους (σκαντζόχοιρος , αλεπού) . Είναι ίσως χαρακτηριστικό ότι εδώ συ
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Ι

01.

Βαλτοχελώva

103.

Κοκκινόσπιζα

(Emys orbicu/aris)

102. Vio/a aetolice

104. Aurin ia moreana

105.

Μικρός γκιώνης στη φ,
α γονιός του (πάνω (

γειτονικό δένδρο

ναντάμε κυρίως τις κοινές οαύρες και λιγότερο τις ενδημικές , αvτίθετα με τα
νοτιότερα βουνά.
Πιο ενδιαφέρουσα είναι η περιοχή της Ρακίτας που αν και σα μορφολογία δε

ΑΠ' ΤΟ ΠΑΙ

διαφέρει απ' τα προηγούμενα, έχει την τύχη να φιλοξενεί μια εκτεταμένη βα~τo
λίμνη , με πολλά βούρλα, νερόφιδα και βατράχια . Οι πιο οημοντικοί κάτοικοι της

Ανάμεοο στο Πανα

λίμνης είναι η βαλτοχελώνα και ο αλπικός τρίτωνας που , αναπάντεχα , ζει στο

πού σίγουρα δεν έχει ΤΙ

μέτριο υψόμετρο της λίμνης

μ και τόσο νότια), μέσα στο βαθύ νερό δύο

της έκτασης και της γ

τριών τεχνητών λάκκων , Στα τριγύρω λειβάδια , ανάμεσα στα δαιδαλώδη σχήματα

βορεινού τείχους . Παρι

των στοών των ποντικών βρίσκουμε λίγες κίτρινες τουλίπες

παλιά χωριά και γενονό

(1150

(T ulipa siIvestris 

και δίπλα μια συγκρατημένα φοβισμένη οχιά που περιμένει υπομονετικά

Καθώς το ορεινό α~

το επόμενο θύμα της. Στα μεγάλα δέντρα που περιβάλλουν την πηγή της Ρακίτας ,

σότερο κατανοητό είνα ι

austraIis)

κουρνιάζει ο γκιώνης που μόλις νυχτώσει στέλνει σ ' όλο το οροπέδιο τη μεταλλι

υψίπεδο στα

κή κραυγή του . Αν ακούσουμε πιο προσεχτικά , μπορούμε συνήθως να διακρίνουμε

που το ορίζουν τέσσερι

800 μ

που

μια δεύτερη όμοια φωνή που έρχεται αδύναμη από πιο μακριά . Πρόκειται για δυο

τέσσερα πλευρικά ποτάl

αρσενικού ς γκιώνηδες που ορίζουν με τον τρόπο αυτό τις επικράτειές τους,

Ερύμανθου, το Μανεα

αποφεύγοντας έτσι να έρθουν σε κοντινότερη επαφή που θα μπορούσε να κατα

Καλιφώνι και στα βόρειc

λήξει σε συμπλοκή.

λαίϊκο ρέμα που ξεκινά '

Ο γκιώνης είναι ένα μικρόσωμο είδος κουκουβάγιας που ζει κυρίως στις χαμη

ΤΟ οημανηκότερο Ι

λές καλλιεργημένες κοιλάδες της νότιας Ευρώπης όπου η βασική του τροφή, τα

ζει πάνω απ ' τη Βλασί

νυχτόβια έντομα, υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς. Πολλές φορές τον ουναντά

παρακάτω με το Μανεσι

με και οτην ορεινή ζώνη των βουνών μας , σε περιοχές με πολλά ξέφωτα .

. Οταν

σ' ένα θεαματικό κατάq

φτάνει ο χειμώνας που τα έντομα πεθαίνουν, ο γκιώνης παίρνει το δρόμο για την

μας : στα ανατολικά η Κ

Αφρική . Μόνο οτα χαμηλά της νότιας Ελλάδας, όπου το κλίμα είναι ιδιαίτερα

τριγυρισμένη από χωρκ

μαλακό, μένει όλο το χρόνο . Σα νυχτόβιο αρπακτικό που είναι , ο γκιώνης διαθέτει

κορυφώνεται στα

όλες τις προσαρμογές της ομάδας αυτής στο νυχτερινό κυνήγι. Τα μεγάλα μάτια

τερο μέρος της οκετκκ

1304 ~

του είναι πολύ ευαίσθητα σε χαμηλούς φωτισμούς και βλέπουν τόσο καθαρά στο

Στο βόρειο άκρο τη ,

φεγγαρόφωτο όοο μπορούμε εμείς να δούμε στο φως του ήλιου . Η ακοή του, που

οιακό κροκαλοπαγές νι

είναι πιο ευαίσθηση στο μήκος κύματος των ήχων που παράγει η λεία (π.χ . το

μοναστήρι της Παναγιά!

ψιθύρισμα των φτερών ενόο οκώρου) , βασίζεται πολύ οτους στρογγυλούς που

lουστινιανού και πήρε τη

πουλένιους δίσκους γύρω από τα μάτια , που ουνκεντρώνουν τους ήχους στα αυτιά

Λιθοστρωτίτισσα , εξ' αι

και στο ότι το νευρικό κέντρο της ακοής καταλαμβάνει σημαντικό όγκο στον

Τούρκων που όιαφώνηο

μοναστήρι, το ποτάμι όρ

εγκέφαλό του .

Ο πιο σημαντικός τιάνιωο βιότοπος του Παναχαϊκού είναι τα εκτεταμένα θάμνο

200

τόσα χρόνια του (χτ

τόπια που περιβάλλουν απλόχωρα όλο τον κεντρικό όγκο . Καθώς τα θαμνοτόπια

στον τσιμεvτένιo συμπέ ι

αυτά σπάνε σε χιλιάδες μικρές ενότητες, χωρισμένες με ξέφωτα (παλιά χωράφια)

σ ' ανάμνηση της επίδ'

και συστάδες δέντρων

Τούρκοι , έδωσε μια και

- συχνά άγρια καρηοφόρα , όπως αγριοκορομηλιές, γκορ

φιλοξενούν μια μεγαλύτερη ποικιλία ζωϊκών ειδών και σίγουρα σε

Το μονοπάτι που έρ

μεγαλύτερους αριθμούς. Ο παράδεισος των νότιων ημιορεινών θαμνοτόπων δίνει

ρίζει προς το μοναστήρι

τροφή και ηροστσσ ία σε μια αρμονικά κλιμακωμένη πανίδα που αριθμεί πολλές

με την Πάτρα. Από δω π:

αλεπούδες , ασβούς και κουνάβια , λίγους

και τα νέα του έξω κόσι

τσιές Κ .ά .

-

-

πια

-

λαγούς , πολλά πελέκια, ηοντίκια

και αρουραίους και αρκετές κουκουβάγιες και γκιώνηδες .

. Ολα

αυτά τα ζώα

αξιοποιούν τις πλούσιες πηγές τροφής που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την
επίδρασή του στο τοπίο

και τα μυαλά.
ΚΙ ο Ιμπραήμ με το

καλαμπόκια, αμπέλια, καριιοφόρσ δέντρα , ανοιχτές

Καλάβρυτα . Λένε μάλισ

στέρνες , ξερολιθιές . Τα αρκετά κοινά για την Πελοηόννησο , οικοσυστήματα αυτά

το μοναστήρι) και πως ξ ι

έχουν πολύ λίγο μελετηθεί όσον αφορά στην οικσλογία τους και συνήθως θεωρού

υστερότερα απ' τους

-

νται συλλήβδην υποβαθμισμένες πρώην δασικές εκτάσεις με οοήμοντη άγρια

ζωή.

Μια νύχτα έξω απ '

παρατηρητή .

τη Δεμέστιχα θα άλλαζε γνώμη στον προσεκτικό

F

Τα σπουδαιότερα χ
νουν στ ' ανατολικά οι

/

Αντίθετα με τις βελα'
με μια εναλλαγή πυκνώ\
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με τα

1

Jyia δε

ΑΠ' ΤΟ ΠΑΝΑΧΑ -Ι-ΚΟ ΣΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝθΟ

βαλτο
ΚΟΙ τ/ς

Ανάμεοο στο Παναχαϊκό και τον Ερύμανθο απλώνεται μια ' ημιορεινή περιοχή

~εl στο

πού σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκε ίνα του μεγάλου βουνού, λόγω όμως

ό δύο

τ/ς έκτασης και τ/ς γεωγραφίας τ/ς παίζει σπουδαίο ρόλο στη συνέχεια του

χήματα

βορεινού τείχους . Παράλληλα , η περιοχή αυτή, τα Νεζερά, είναι σπαρμένη από

estris 

παλιά χωριά και γεγονότα , δεμένα με τα γύρω μεγάλα βουνά .

ονετικά

Καθώς το ορεινό ανάγλυφο τ/ς περιοχής είναι δαιδαλώδες και ασαφές, περισ

ακίτας ,

σότερο κατανοητό είναι το παρακάτω γεωγραφικό μοντέλο τηο : φανταστείτε ένα

εταλλι

υψίπεδο στα

ιίνουμε

που το ορίζουντέσσερεις ποταμοί και το διατρέχει διαγώνεια ένας άλλος. Τα

800 μ που εκτείνεται από τα Καλάβρυτα μέχρι πάνω απ' τ/ν Πάτρα και

για δυο

τέσσερα πλευρικά ποτάμια είναι : ο Πείρος στα δυτικά, που πηγάζει στην καρδιά του

τους,

Ερύμανθου , το Μανεσαίϊκο ρέμα στα νότια και ανατολικά που έρχεται από το

:ι κατα-

Καλιφώνι και στα βόρεια ο Γλαύκος και ο παραπόταμος του Σελινούντα, το Διβου

;

λαί'ίκο ρέμα που ξεκινάνε κάπου απ ' τα Βεταϊίκα.
~ χαμη

Το σημαντικότερο ρέμα της περιοχής είναι ο καθαυτό Σελινούντας που πηγά

οφή , τα

ζει πάνω απ ' τ/ Βλασίσ και που ενώνεται γρήγορα με το Διβουλαίϊκο και λίγο

Ναντά

παρακάτω με το Μανεσαίίκο και διασχίζει το στένωμα Παναχαϊκού

.

'Οταν

- Κλωκού , μέσα

σ' ένα θεαματικό κατάφυτο φαράγγι . Ο Σελινούντας χωρίζει στα δύο τ/ν περιοχή

για τ/ν

μας : στα ανατολικά η Κρανιά και στα δυτικά η άμορφη λοφοσειρά των Νεζερών,

ιαίτερα

τριγυρισμένη από χωριά, χωράφια και μικρούς αγροτικούς οικισμούς. Η Κρανιά

ιαθέτει

κορυφώνεται στα

α μάτια

τερο μέρος τητ; σκεπασμένη με χρυσά δόση βελανιδιών.

1304

μ. και φτιάχνει μια μικρή ομαλή κορυφονραμρή, στο μεγαλύ

ιρά στο

Στο βόρειο άκρο τηι; κορυφογραμμής πέφτει πάνω από το ποτάμι ένα εντυπω

ου , που

σιακό κροκαλοπαγές ντουβάρι και πάνω στην πιο ψηλή κορφή του φωλιάζει το

[π .χ. το

μοναστήρι τ/ς Παναγιάς τ/ς Μακελαριάς . Το μοναστήρι θεμελιώθηκε το

J ς που 

lουστινιανού και πήρε τ/ν τελική μορφή του το

532 , επί
1805 . Παλιότερα λεγόταν Παναγιά η

α αυτιά

Λιθοστρωτίτισσα, εξ ' αιταίς τ/ς θέσης του , αλλά μετά από έναν αλληλοσκοτωμό

:0

στον

Τούρκων που διαφώνησαν για τ/ν τύχη του πήρε τ' όνομα Μακελαριά. Κάτω απ ' το

θαμνο

200 τόσα χρόνια του (χτίστηκε το 1783) στέκεται θαλερό σαν τ/ν αιωνιότητα δίπλα

/οτόηια

στον τσιμεντένιο συμπέθερο που του φορτώσανε . Το σημείο λέγεται Γυφταπήδημα

μοναστήρι, το ποτάμι δρασκελίζεται από ένα μικρό πέτρινο νεφύρι, που παρόλα τα

~Pάφια)

σ' ανάμνηση τ/ς επίδοσης ενόι; γύφτου που, κάποτε που τον κυνηγούσαν οι

:, γκορ

Τούρκοι, έδωσε μια και πήδηξε δίνοντας όνομα στον πόρο και ζωή σε λόγου του.

υρα σε

Το μονοπάτι που έρχεται απ' τους Λαπαναγούς , περνάει το γεφύρι και ανηφο

δίνει

ρίζει προς το μοναστήρι, είναι ο παλιός μουλαρόδρομος που ένωνε τα Καλάβρυτα

i)V

πολλές

με τ/ν Πάτρα . Από δω πέρναγαν τα καραβάνια των ζώων που κουβάλαγαν τα αγαθά

10VΤίKια

κσι τα νέα του έξω κόσμου στους βουνίσιους και τους έπαιρναν τον καρπό, το τυρί

τα ζώα

και τα μυαλά.

και τ/ν

Κι ο Ιμπραήμ με το στρατό του, απ' αυτό το δρόμο ανέβηκε για να πατήσει τα

~oιxτές

Καλάβρυτα. Λένε μάλιστα πως κοιμήθηκε στη βρύση του Δεουότη (λίγο πάνω απ '

Γα αυτά

το μοναστήρι) και πως ξύπνησε μόνο χάρη στη δειλία του Νενέκου που τιμωρήθηκε
υστερότερα απ' τους Ρωμιούς .

εωρού

1 άγρια
οεκηκό

Τα σπουδαιότερα χωριά τητ; περιοχής είναι οι δυο Μποντιάδες . ' Η ου χα φθί
νουν στ ' ανατολικά οι Λαπότες, το Τρεχλό και τα άλλα μικρά αγροτικά χωριά,

Αντίθετα με τις βελανιδιές τ/ς Κρανιάς, τα ορεινά Νεζερά σκεπάζονται κυρίως
με μια εναλλαγή πυκνών θαμνότοπων και φρυγάνων . Για τ/ν πανίδα τ/ς περιοχής
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106.

Το γε φύρι Γυφτarπjδ

107.

Ενa κιρκινέζι

(Fa/co

αυτή ς ι διαίτ ε ρ η αξ ία έ χι
κ ια , κη πευτι κά Κ.ά . ) .
Τα κ υ ρ ιό τε ρα χωρ«

στρα με τα ωρα ία σπ ίτια ,

νή έκταση μακρα ίνει π
Μπαρδικώστα ( Κ ρυ στο)

ΓΊαραοκευή ) κοιακρ ιβώ ι

Οικολογία
Τα γρήγορα νερά τοι
σ ης: τα πρεμνοφυή δρι

Καθώ ς ολόκληρη η μεγl
ανθρώπου ς ( μαλα κό α~
θρώπινη παρουοία έχει
δά σου ς των βελανιδιώ\
για καυσόξυλα . Αυτή

c

ά γ ρι α ζ ω ή .

ο

. Αλ/ωστε

κι έ τ σι υπ ά ρχουν πολύ

ότι στο έ λα το για παρ
σαύρε ς , ο γκιώνη ς που
π λα τύ φ υλλω ν που χρε«
σουν τα μικρά του ς ( έ ι

(Falco naumrr

μέρα για τα μικρά τους
κιρκινέζι
νεζο , αλλά είναι αποδ
κάτω από τα κεραμίδια

Αφρ.κή τ/ν άνοιξη και ι
οι άνθρωποι των χωριώ:
πέφτοντας θύματα έμμ

χωράφια . Μια από τις τι
Νεζερών τα γ ίδια έχου

ται στις Λαπάτες , μικρc

Τα ποτάμ ια τ/ς περι

μέρη νωρίς τ/ν άνοιξΓ

μοικ . η ζωή του ηοταμ

πων . Καθώς το μεγαλύ
ση στις όχθες αποτελl
υγρό χαλικόστρωμα . Στ
Μωρηά . Η βίδρα περιπ;

σιες πέστροφες και κυ

μέρα και είναι τότε που

και συνήθως χτυπάει Τ(

ιόιότητετ; και όιηνούν«

πυροβολήσει Οι ντόηκ
Στο ίδιο ποτάμι ξεχειμ

Δυό ποταμό τρ υγΥες

χαμηλά πάνω απ ' το ιι

108.

μέρα για τα μικρά τους). Ο κυριότεροι; κυνηγός εντόμων στα μέρη αυτά είναι το
κιρκινέζι

(Falco naummani) , ένα

μικρό γεράκι που μοιάζει πολύ με το βραχοκιρκί

νεζο , αλλά ε ίναι αποδημητικό και ζει σε αγέλες . Τα κιρκινέζια έρχονται από την

Αφρική την άνοιξη και φωλιάζουν πάντα στο ίδ ιο μέρος ομαόικά, κατά προτίμηση
κάτω από τα κεραμίδια παλιών σπιnών , όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βράχια. Ενώ

οι άνθρωποι των χωριών δεν τα πειρά ζουν , αυτά λιγοστεύουν χρόνο με το χρόνο
πέφτοντας θύματα έμμεσης δηλητηρίασης από τα εντομοκτόνα που ρίχνονται στα
χωράφια . Μια από τις τελευτα ίες αποικίες κιρκινεζιών στην Πελοπόwησο βρίσκε
τα ι σnς Λαπάτες, μικρό χω ρ ιό κοντά στις δρυς της Κρανιάς . Στα θαμνοτόπια των
Νεζερών τα γίδια έχουν ανοίξει ένα πολυδα ίδαλο δ ίκτυο μονοπαnών. Σ ' αυτά τα
μέρη νωρίς την άνοιξη φυτρώνουν εντυπωσιακά ορχεοειδή .
Τα ποτάμια της περιοχής συνθέτουν ένα δίκτυο τελείως διαφορετικών βιοτό
πων . Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρου τους είναι μακριά από χωριά και όρό

μους , η ζωή του ποταμού συνεχίζεται ανέγγιχτη απ ' τους ανθρώπους. Η βλάστη

οη στις όχθες αποτελείται από λόχμες ιτιάς και πλατανιών που συγκρατούν το
υγρό χαλικόστρωμα . Στην ήσυχη κοίτη του Σελινούντα κολυμπάνε ακόμα ποταμί

σιες πέστροφες και κυνηγάει η βίδρα

- το κυνοπόταμο, όπως το λένε στο βόρειο

Μωρηά . Η βίδρα περιπλανιέται τις νύχτες ψαρεύοντας κατά μήκος του ποταμού
και συνήθως χτυπάει τα αργά ψάρια και καβούρια . Καμιά φορά κυκλοφορεί και τη

μέρα και είναι τότε που τυχαίνει να τη δει κάποιος ντόηκκ; που δε διστάζει να την
πυροβολήσει. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι οι όρχεις της βίδρας έχουν θεραπευτικές

ιδιότητες και διηγούνται αρκετές απίστευτες ιστορίες γύρω απ' αυτή την π ίστη.

Στο ίδιο ποτάμι ξεχειμωνιάζουν οι ποταμότρυγγες , μικρά παρυδάτια πουλιά και
χαμηλά πάνω απ' το νερό φεύγει με μια άξαφνη φωνή ο νεροκότσυφας .

108.

Δυό ποταμότρυΥΥες στο Σελινούντα , χειμώ να
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ΕΡ ΥΜΑ ΝθΟΣ
,
Τα τρ ία π ιο ενδιαφέροντα βουνά του Μωρηά : Ταύγετος . Χελμός, Ερύμανθος . Ο

Ταύγετος , πολυτραγουδισμένος . είναι ο ψηλότερος , το αρσενικό παιδ ί αυτής της
γης . Ο Χελμός ο άγριος ε ίναι το θε ϊκό λημέρι . το απρόσιτο βουνό . Και για τον
Ερύμανθο τι απόμεινε ; Αποτραβηγμένος. αυστηρός και σιωπηλός . επικρεμάμενος
πάνω απ ' το Ιόνιο και τον κάμπο της Αχαγιάς , στέκει μετέωρος κα ι βαρύς μέσ ' τη

μοναξιά του. Ο Ερύμανθος με τις βαθύσκιες χαράδρες , ο γεμάτος νερά και ζωή ,
αυτός που κρατάει την πιο γερή παραδοσιακή κτηνοτροφία στο Μωρηά , ο άγνωστος
Ερύμανθος .

« Δ ι ψ ά ν οι κάμποι για νερό και τα νερά για χιόνι , διψάει κι ο δόλιος ο Ωλονός για
τους παλιούς του κλέφτετ;»
Το λαϊκό όνομα του βουνού είναι Ωλονός που το δίνουν συνήθως στην ψηλό

τερη κορφή. Το αρχαίο όνομα Ερύμανθος, με το οποίο οι ντόπιοι ονοματίζουν τον

Προφήτη Ηλία , το πήρε από τον Ερύμανθο, απόγονο του Λυκάονα, του βασιλιά της
Αρκαδίας.
Ο Ερύμανθος με τη θέση του και τη μορφολονία του συγκέντρωσε τους κοταόι

ωγμένους και τους αντάρτες όλων των εποχών . Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
ήταν λημέρι του αρματωλού Γιάννη Γκιννιά απ' την Προστόβιτσα. Στ ' αντάρτικο
από τα

διάσελα και τις ράχες του βουνού συχνά πέρναγαν οι άντρες του

γερο-Αντρ ίτση.

Το συγκρότημα του Ερύμανθου που εξετάζουμε σ '

αυτό το λήμα είναι το

ψηλότερο μιας μεγάλης ορεινής περιοχής που φτόνει μέχρι τα Τρόπαια .

. Ομως

αυτό π ο υ δίνει ενότητα στον ογκο του κυρίως Ερύμανθου ε ίναι ο άξονας της
οροσειράς

(Τρε ίς

Γυνα ίκες

διακοπτόμενη, αλπ ική

-

Καλ/ ιφώνι

-

Ωλονός

-

Αϊλιάς)

ζώνη. Τα νοτιότερα βουνά όπως η

και

Λάμπεια

η,

έστω
και το

Αφροδίσιο αν και ορεογραφ ικά είναι στενά δεμένα μ ' αυτό τον όγκο , λόγω της
μορφής τους περισσότερο εντάσσονται στο σύστημα «κορυφέτ;

-

ποτάμια» παρά

στην έννοια του πλήρους ορεινού οικοσυστήματος του ψηλού βουνού .

Ο Ερύμανθος αποτελείται από μια σειρά κορυφών , λίγο ευθυγραμμισμένων σε
μια σχηματική κορυφογραμμή . Ανατολικά . πάνω απ' τον παραδοσιακό οικισμό της

Κέρτεζης, υψώνετα ι η κορφή Τρεις Γυναίκες
και απότομη και ακουμπάει με το Καλ/ιφώνι στα
το Δροβολοβό. Το Καλλιφώνι

(1795 μ .) . Η κορφή είναι δασωμένη
1670 μ . απλώνοντας ράχες και προς

(1996 μ.) είναι πιο ομαλό και αρκ-ετά δασωμένο: μια

τυπική ασβεστολιθική κορφή με γυμνό κεφάλι. Στη ΒΑ ράχη του φωλιάζουν οι δύο

Βλασίες, όμορφος οικισμός με στιβαρά παραδοσιακά σπίτια, που τον έχτισαν στις
αρχές του 170υ αιώνα βοσκοί από τον' Αγιο Βλάσιο της Ευρυτανίας . Στη νότια
μεριά του Καλλιφωνιού χώνεται το Λεχούρι που επικοινωνεί με τη Βλασία από το
Λεχουρίτικο διάσελο

(1550 μ. ανάμεσα στην 1996 και το Σκουτέλι) . Πάνω απ ' τη

Βλασία ανοίγεται μια όμορφη, γεμάτη νερά και δάση κοιλάδα . όπου τρέχει ένα μικρό
ποτάμι που δεν είναι άλλο από το Σελινούντα στο ξε κ ίνη μά του. Η κοιλάδα αυτή
σχηματ ίζεται ανάμεσα στο Καλ/ιφώνι και τη Λεπίδα κι έχει για προσκεφάλι τον

109. Πrιγή στη Λεπίδα . Κάτω μας rι κοιλάδα πις Βλασίας και απέ ναντι ο απόKPrιμνOς ό γκο ς
του καλλιφωνιού
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lύμανθος. Ο
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:ρά και ζωή ,
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:ιι
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: χ τισαν στις

;. Στη

νότια

ασία από το
Ιάνω απ' τη

ειένο μκρό

~ιλάδααυτή
ι κε φ άλ ι τον

μΥοςόγκος

ΕΡ ΥΜΑΝθΟΣ
Τα τρία πιο ενδιαφέροντα βουνά του Μωρηά : Ταύγετος , Χε λ μό ς , Ερύμανθος . Ο

Ταύγετος, πολυτραγουδισμένος , είναι ο ψηλότερος, το αρσενικό παιδί αυτής της
γης . Ο Χελμός ο άγρι ος είναι το θεϊκό λημέρι, το απρόσιτο βουνό . Και για τον
Ερύμανθο τι απόμεινε ; Αποτραβηγμένος, αυοτηρός και οιωπηλ ός , επικρεμάμενος
πάνω απ ' το Ιόνιο και τον κάμπο της Α χσγιάς , στέκ ει μετέωρος και βαρύς μέο ' τη

μοναξιά του. Ο Ερύμανθος με τις βαθύσκιες χαράδρες, ο γεμάτος νερά και ζωή ,
αυτός που κρατάει την πιο γερή παραδοσιακή κτηνοτροφία οτο Μωρηά , ο άγνωστος

Ερύμανθος.
«Διψάν οι κάμποι για νερό και τα νερά για χιόνι , διψάει κι ο δόλιος ο Ωλονός για
τους παλιούς του κλέφτετ;»

Το λαΤκό όνομα του βουνού είναι Ωλονός που το δίνουν συνήθως στην ψηλό
τερη κορφή . Το αρχαίο όνομα Ερύμανθος, με το οποίο οι ντόπιοι ονοματίζουν τον

Προφήτη Ηλία, το πήρε από τον Ερύμανθο , απόγ ονο του Λυκάονα, του βασιλιά της
Αρκαδίας .
Ο Ερύμανθος με τη θέση του και τη μορφολογία του συγκέντρωσε τους καταδι

ωγμένους και τους αντάρτες όλων των εποχών , Στα χρόνια τη ς Τουρκοκρατίας
ήταν λημέρι του αρματωλού Γιάννη Γκιννιά απ' την Προοτόβιτσο. Στ ' αντάρτικο
από τα διάσελα και τις

ράχες

του

βουνού συχνά πέρναγαν οι άντρες του

νερο-Αντρίτση .

Το συγκρότημα του Ερύμανθου που εξετάζουμε σ '

αυτό το λήμα είναι το

ψηλότερο μιας μεγάλης ορεινηο περιοχής που φτάνει μέχρι τα Τρ όπαια , Όμως
αυτό ΓΙου δίνει ενότητα στον όγκο του κ υ ρ ί ω ς Ερύμανθου είναι ο άξονας της
οροσειράς

(Τρε ίς

Γυναίκες

διακοπτόμενη, αλπική

..

Καλλιφώνι

-

Ωλονός

-

Α'ίλιάς)

ζώνη. Τα νοτιότερα βουνά όπως η

και

Λάμπεια

η,

έστω
και το

Αφροδίσιο αν κα ι ορεογραφικά είναι στενά δεμένα μ ' αυτό τον όγ κο, λόγω της

μορφής τους περισσότερο εντάσσονται στο σύστημα « κ ο ρ υ φ ε τ; - ποτάμια» παρά
στην έννοια του πλήρους ορεινού οικοσυστήματος του ψηλού βουνού .

Ο Ερύμανθος αποτελείται από μια σειρά κορυφών, λίγο ευθυγραμμισμένων σε
μια σχηματική κορυφονραμρη . Ανατολικά, πάνω απ ' τον παραδοσιακό οικισμό της

Κέρτεζης , υψώνεται η κορφή Τρεις Γυναίκες (1795 μ .) , Η κορφή είναι δασωμένη
και απότομη και ακουμπάει με τσ Καλλιφώνι στα 1670 μ . απλώνοντας ράχες και προς
το Δροβολοβό . ΤΟ Καλλιφώνι (1996 μ.) είναι πιο ομαλό και αρκετά δασωμένο: μια
τυπική ασβεστολιθική κορφη με γυμνό κεφάλι . Στη ΒΑ ρά χη του φωλιάζσυν οι δύσ
Βλασίες , όμορφος οικισμό; με στιβαρά παραδοσιακά σπίτια, που τον έχτισαν στις
αρχές του 170υ αιώνα βοσ κοί από τον ' Αγιο Βλάσιο της Ευρυτανίας . Στη νότια
μεριά του Καλλιφων ιού χώνεται το Λε χούρι που επικοινωνεί με τη Βλασία από το
Λεχουρίτικο διάσελσ (1550 μ . ανάμεσα στην 1996 και το Σκουτέλι). Πάνω απ ' τη

Βλασία ανοίγεται μια όμορφη , γεμάτη νερά και δάση κοιλάδα , όπου τρέχει ένα μικρό
ποτάμι που δεν είναι άλλο από το Σελινούντα στο ξεκίνημά του. Η κοιλάδα αυτή
σχηματίζε ται ανάμεσα στο Καλλιφώνι και τη Λεπίδα κι έ χει για ηροσκεφάλι τον

109.
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Πηγή στη Λεπίδα. Κάτω μας η κοιλάδα της Βλασίας και απέναντι ο απόκρημνος όγκος
του ΚαλΝφωνιού

110.
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δύσβατο Μαχαιρά

(1878

μ.) , έναν κάπως ανεξάρτητο όγκο του βουνού (που λέγεται

και Ψηλές Κορφές ) . Γύρω απ ' τις νότιες απολήξεις του Μαχαιρά βρίσκουμε το
κεφαλοχώρι Λιβάρτζι , το Πορετσό (τώρα Αγράμπελα ) με το παλ ιό μοναστήρι της
Κοιμήσεως Θεοτόκου και τη μικρή Γερμοτσάνη (τώρα Πλατανίτσα) . Το διάσελο της

Γερμο τσάνης

(1430

μ . ) είναι το χαμηλότερο πέρασμα ανάμεσα στη νότια και τη

βόρεια πλευρά του Ερύμανθου και από δω γ ινόταν η επικοινων ία των νότιων χωριών
με τη Βλααία και την Πάτρα .

Δυτικά απ ' αυτό το διάσελο αρχίζε ι ο κυρίως Ερύμανθος που οι κορφές του
ξεπερνούν τα

2000

μ . και κατά συνέπεια είναι ο μόνος όγκος που εμφανίζει

αλπική διαμόρφωση. Αποτελείται από πλακώδεις ασβεστόλιθους και συχνές στρώ
σεις κερατόλιθου και φλύσχη , στις οπο ίες οφείλονται οι άφθονες πηγές και οι
πολλές επιφανειακές απορροές . Το σύστημα των μεγάλων κορυφών φτιάχνεται
απ ' την ψηλή επίπεδη κορυφογραμμή του Αί-Λιά (ή Προφήτης Ηλίας

τον όγκο Λεπίδα

μ .) και

(2169 μ .) που χωρίζεται απ ' το μεγάλο
χαρακτηριστικό διάσελο (Στάνη Κατσιδήμα , 1850 μ.) με τον επιβλητικό κώνο της
ψηλότερης κορφής (Ωλονός 2221 μ.). Κάτω απ ' την κορφή και βόρεια του διάσε
λου απλώνεται ο Κάμπος Ωλονού (1600 με 1680 μ.) , ένα καθαρό οροπέδιο όπου
(1893

μ .)

2124

-

Μουγγ ίλα

υπάρχουν πλήθος νερά (καλύτερες πηγές η Κοκκινόβρυση και η βρύση του Κατή)
κα ι γρα ίκια (έτσι λέγονται οι καλύβες των κτηνοτρόφων) .
Από τα νερά της περιοχής της κορφής σχηματίζονται δυο ποτάμια που ρέουν

αντιπαράλληλα στις δυό μεγάλες χαράδρες του βουνού και βγαίνουν η μια στο
Αλεποχώρι κι η άλλη στα Λακκώμα τα . Και οι δυο χαράδρες ε ίναι πολύ ενδιαφέρου
σετ; και γεμάτες κα ταρράχτες που ασημίζουν στα πανύψηλα πλαϊνά τους ντουβά
ρια . Στη Λαγκαδιά των Λακκωμάτων (αρχαίος Πείρος αοτομόο) την άνοιξη αστρά 
φτουν τα παροδικά νερά του Γκρεμιστού , ενώ στην Ποταμιά των Αλεποχωριτών

140

(αρχαίος Τεθρέας ΠΟTl

τρέχει ένας μεγάλος κ

ελάχιστα φανερό ζωνC
γίων Ταξιαρχών . Η θέτ
βουνίσια μοναστήρια.
καταρράχτη .
Η ράχη του Αϊ-Λιά ε

χώρι Καλέντζι βρίσκει
Κρυόβρυση), τα Καλύt
Πορετσού

- Δερβινής
Kc

Λίγο βόρεια απ ' το

λαγμένα μέσα στο βc

βουνού , το Aλεπoxώ~

1500

ζώα) . Το Αλεπο;

μαχαλά , σε οχυρή θέσ
μιδά (τριώροφος με

4

ΤΟ βουνό ουμηληρ
ακουμπάει τον ώμο το ι

πλαγιές στα δυτικά κ(
κυριότερα χωριά της
έξοδο της χαράδρας Ι
νιά . Πιο πέρα η Σποδιc
Παναγιάς της Χρυσοτ

Η οικονομία του Βc
ρο στον τουρισμό . κc

τaι

(αρχαίος Τεθρέας ποταμός) τα νερά ε ίνα ι μονιμότερα και ακόμα και τον Αύγουστο

το

τρέχει ένας μεγάλος κλιμακωτός καταρράχτης . Σ' αυτή τη χαράδρα , πάνω σ' ένα

ης

ελάχιστα φσνερό ζωνάρι είναι χτισμένο το επ ί Τουρκοκρατ ίας μοναστήρι των Α

ης

γίων Ταξιαρχών . Η θέση είναι ταυτόχρονα πανέμορφη και οχυρή , όπως σ ' όλα τα

τη

βουνίσια μοναστήρια. Πίσω απ ' το μοναστήρι βροντάνε τα νερά ενός μεγάλου

ών

καταρράχτη .

Όυ

χώρ ι Καλέντζ ι βρίσκεται στο δυτικό χαμήλωμα της ράχης , ενώ η Δερβινή (τώρα

ζει
)ώ
οι
ται

κα ι

ιλο
ης
Jε

'Ου

rή)
ων

πο

Η ράχη του Αί -Λιά ε ίναι η μόνη καθαρή κορυφογραμμή του βουνού . Το κεφσλο
Κρυόβρυση) , τα Καλύβια κι η Προστοβίτσα (τώρα Δροσιά) στα νότια. Στο διάσελο

Πορετσού

- Δερβινής (1290 μ .) είναι που ακσυμπάει ο Ερύμανθος με τη Λάμπεια.

Λίγο βόρεια απ ' το Καλέντζι , ακριβώς στην έξοδο της χαράδρας , τέλεια παραλ
λαγμένα μέσα στο βουνό, στέκονται δύο απ ' τα πιο κτηνοτροφικά χωριά του

βουνού , το Αλεποχώρι (με

5000 γιδοπρόβατα) και το Γρεβενό (τώρα .Σπα ρτιά ς ,
1500 ζώα). Το Αλεποχώρι έχει ανακηρυχτεί παραδοσιακός οικισμόο . Στον πάνω

μαχαλά, σε οχυρή θέση , σώζεται σε καλή σχετικά κατάσταση ο πύργος του Τσαλα
μιδά (τριώροφος με ψηλότερο το μπούρτζι του) .

Το βουνό συμπληρώνει ένας ακόμη μικρός όγκος, το Ρσϊδοβούνι

(1923 μ .) που

ακουμπάει τον ώμο του Ωλονού και φεύγει προς τα βόρεια, αφήνοντας οηότομεο

πλαγιές στα δυτικά και άλλες ομαλές , γεμάτες δολίνες προς τα ανατολικά . Τα
κυριότερα χωριά της βάσης του είναι τα Λακκώματα

(3500

γιδοπρόβατα) , στην

έξοδο της χαράδρας Λαγκαδιάς και ακριβώς κάτω απ ' του Μίχα και την Τσαπουρ

)U

νιά. Πιο πέρα η Σποδιάνα (τώρα Χρυοοπηγή) , κοντά στ' ονομαστό μοναστήρι της

3ά

Παναγιάς της Χρυσοποδαρίτισσας και παραπέρα το Καλούσι.

)ά

ών

Η οικονομ ία του βουνού στηρίζεται περισσότερο στην κτηνοτροφ ία και λιγότε

ρο στον τουρισμό . Κάθε χωριό έχει τα στανοτόπια του και τα γραίκια του στο
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Jβατο Μαχαιρά

(1878

μ .) , έναν κάηωο ανεξάρτητο όγκο του βουνού (που λέγεται

Ψηλές Κορφές) . Γύρω απ ' τις νότιες απολήξεις του Μαχαιρά βρίσκουμε το
ραλοχώρι Λιβάρτζι , το Πορετσό (τώρα Αγράμπελα) με το παλιό μοναστήρι της
ιμήσεως Θεοτόκου και τη μικρή Γερμοτσάνη (τώρα Πλατανίτσα) . Το διάσελο της

ομοτσόνηο

(1430

μ.) είναι το χαμηλότερο πέρασμα ανάμεσα στη νότια και τη

οε ια πλευρά του Ερύμανθου και από δω γινόταν η επικοινωνία των νότιων χωριών
τη Βλασία και την Πάτρα.

Δυτικά απ' αυτό το διάσελο αρχίζει ο κυρίως Ερύμανθος που οι κορφέτ; του
ιερνούν τα

2000

μ. και κατά συνέπεια είναι ο μόνσς όγκος που εμφανίζει

υκή διαμόρφωση . Αποτελείται από πλακώδεις ασβεστόλιθους και συχνές στρώ

ς κερατόλιθου κ αι φλύοχη , στις οποίες οφείλονται οι άφθονες πηγές και οι
\λές επιφανειακές απορροές. ΤΟ σύστημα των μεγάλων κορυφών φτιάχνεται

. την ψηλή επίπεδη κορυφογραμμή του Αί-Λιά (ή Προφήτης Ηλίας 2124 μ . ) και
, όγκο Λεπiδα (1893 μ.) - Μουγγίλα (2169 μ .) που χωρίζεται οη ' το μεγάλο
οα κτη ρ ιση κ ό διάσελο (Στάνη Κατσιδήμα , 1850 μ.) με τον επιβλητικό κώνο της
λότερης κορφής (Ωλονός 2221 μ .). Κάτω απ ' την κορφή και βόρεια του διάσε
J απλώνεται ο Κάμπος Ωλονού (1600 με 1680 μ .), ένα καθαρό οροπέδιο όπου
Ίρχουν πλήθος νερά (καλύτερες πηγές η Κοκκινόβρυση και η βρύση του Κατή)
γραίκια (έτσι λέγονται σι καλύβες των κτηνοτρόφων).
Από τα νερά της περιοχής της κορφήτ; σχηματίζονται δυο ποτάμια πσυ ρέουν
rιπαράλληλα στις δυό μεγάλες χαράδρες του βουνού και βγαίνουν η μια στο
εποχώρι κι η άλλη στα Λακκώματα. Και οι δυο χαράδρες είναι πολύ ενδιαφέρου

:;

και γεμάτες καταρράχτες που ασημίζουν στα πανύψηλα πλαϊνά τους ντουβά

Ι . Στη Λαγκαδιά των Λακκωμάτων (αρχαίο ς Πεϊρσς ποταμός) την άνοιξη αστρά 
συν τα παροδικά νερά του Γκρεμιστού, ενώ στην Ποταμιά των Αλεποχωριτών

(αρχαίος Τεθρέας πσταμός) τα νερά είναι μονιμότερα και ακόμα και τον Αύγουστο
τρέχει ένας μεγάλος κλιμακωτός καταρράχτης . Σ ' αυτή τη χαράδρα, πάνω σ ' ένα
ελάχιστα φανερό ζωνάρι είναι χτισμένο το επί Τουρκοκρατ ίας μοναστήρι των Α
γίων Ταξιαρχών . Η θέση είναι ταυτόχρονα πανέμορφη και οχυρή , όπως σ' όλα τα
βουνίσια μοναστήρια. Π ίσω απ ' το μοναστήρι βροντάνε τα νερά ενός μεγάλου
καταρράχτη .
Η ράχη του Αϊ-Λιά είναι η μόνη καθαρή κορυφογραμμή του βουνού . Το κεφαλο

χώρι Καλέντζι βρίσκεται στο δυτικό χα μ ή λ ω μα της ράχης, ενώ η Δερβινή (τώρα
Κρυόβρυση), τα Καλύβια κι η Προστσβ ίτσα (τώρα Δροσιά) στα νότια. Στο διάσελο
Πορετσού

-

Δερβινής

(1290

μ .) είναι που ακουμπάει ο Ερύμανθος με τη Λάμπεια.

Λίγο βόρεια απ ' το Καλέντζι, ακριβώς στην έξοδο της χαράδρας, τέλεια παραλ

λαγμένα μέσα στο βουνό, στέκονται δύο απ'

τα πιο κτηνοτροφικά χωριά του

βουνού , το Αλεποχώρι (με 5000 γιδοnρόβατα) και το Γ ρεβενό (τώρα .Σπαρτιάς ,

1500 ζώα). Το Αλεποχώρι έχει ανακηρυχτεί παραδοσιακός οικιομόο . Στον πάνω
μαχαλά, σε οχυρή θέση, σώζεται σε καλή σχετικά κατάσταση ο πύργος του Τσαλα
μιδά (τριώροφοο με ψηλότερο το μπούρτζι του) .

Το βουνό συμπληρώνει ένας ακόμη μικρός όγκος, το Ραϊδοβούνι

(1923 μ.) που

ακουμπάει τον ώμο του Ωλονού και φεύγει προς τα βόρεια, αφήνοντας αnότομες

πλαγιές στα δυτικά και άλλες ομαλές , γεμάτες δολίνες προς τα ανατολικά. Τα
κυριότερα χωριά της βάσης του είναι τα Λακκώματα

(3500

γιδοπρόβατα), στην

έξοδο της χαράδρας Λαγκαδιάς και ακριβώς κάτω απ ' του Μίχα και την Τσαπουρ

νιά . Πιο πέρα η Σποδιάνα (τώρα Χρυσοπηγή), κοντά στ ' ονομαστό μοναστήρι της
Παναγιάς της Χρυσοποδαρίτισσας και παραπέρα το Καλούσι.

Η οικονομία του βουνού στηρίζεται περισσότερο στην κτηνοτροφία και λιγότε
ρο στον τουρισμό. Κάθε χωριό έχει τα στανοτόπια του και τα γραίκια του στο

111.

Η πόρτα του μοναστηριού των Ταξιαρχών
Μια Campanula vers ic%r κρατάει την είσοδο

βουνό . (Διάσελο Ωλονού:
Γρεβενού

8

112.

Αγιογραφίες στο έρημο μοναστήρι

12 γραίκια , Κάμπος Ωλονού 3, Τοποθεσία Λακκώματα

κτλ .) . Αρκετά γραίκια μετεωρίζονται σε τελείως απόμακρα σημεία

όπως αυτά στκ; δυτικές ράχες του κώνου του Ωλονού (στα Ξαρχίτικα

μερικά ψηλότερα, στα

1580

μ.) .

. Ενα

1300

μ . και

μεγάλο μέρος των λιβαδιών είναι ιδιόκτητα

και τα τελευταία χρόνια τα διεκδικούν δικαστικά οι γύρω κοινόιητεο. Υπάρχουν
πολλοί νέοι στα γραίκια, φαινόμενο μοναδικό για τον ορεινό Μωρηά . Οι τσομπανα
ραίοι του Ερύμανθου συντηρούν τη φέτα οε βαρέλια δρύϊνα 'πο υ τα κρύβουν σε
ίσκιους ή σπηλιές (χαρακτηριστική η σπηλιά

..

~

ψυγείο στη Λιθαρόστρουγγα Λακκω

m

μάτων με σιδερένια καγκελόπορτα!).

χικού αεροπλάνου που τσακίστηκε εδώ στη διάρκεια της κατοχής .
Κυριότερος πόλος τουρισμού, ο παραθεριστικός οικισμό; Μίχα-Τσαπουρνιάς

που παίρνει ζωή μόνο το καλοκαίρι . Απ ' αυτό τον ιδιόμορφο πολύχρωμο οικισμό
ξεκινάει και το μονοπάτι για τη συνηθέστερη ανάβαση προς τον Ωλονό , μια και η

Τσαπουρνιά είναι η ψηλότερη προσπέλαση στο βουνό

(1000

Ν

~~

τ

μ .).
ο
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CJ:)

Στα γραίκια του Κάμπου Ωλονού βρίσκουμε κομμάτια απ ' τα συvτρίμια συμμα
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Αναβάσεις
Α, ΚΥΡΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
α) Μίχα

-

Διάσελο

-

Κορφή

Από του Μίχα - Τσαπουρνιά πιάνουμε το δρόμο που διασχίζει το δάσος. Συνα
ντάμε φρεάτιο , όπου κι η αρχή του μονοπατιού. ΤΟ μονοπάτι βγαίνει απ ' το δάσος ,

περνάει από δύο γραίκια και φτάνει στον ώμο πάνω απ '
Εύκολα φτάνουμε στο διάσελο Μουγγίλας

τον Κάμπο Ωλονού.

Ωλονού (Γραίκι Κατσιδήμα, 3ω

-

3ω30 '). Απότομη αλλά βατή πλαγιά μέχρι την κορφή (1ω-1ω30 ·).
β) Αλεποχώρι

Ξαρχίτικα

-

-

Μαυρολιθάρι

Διάσελο

-

Από το Αλεποχώρι μπορεί να ξεκινήσει κανείς για μια απ ' τις πιο εντυπωσιακές

πορείες στον Ερύμανθο. ΤΟ μονοπάτι σνηφορίζει σε παλιά χωράφια και μποστάνια ,
μπαίνει στα έλατα και ύστερα κατηφορίζει προς την ποταμιά

(1 ω).

(Πριν κατηφορ ί 

σει, φεύγει ένα ανηφορικό παρακλάδι που πάει προς το μοναστήρι των Ταξιαρχών ,

Οω30') . Μετά την ποταμιά ακόλουθε! μια μεγάλη ανηφόρα σε πουρναροδάσος και
φτάνουμε στα Ξαρχίτικα (1ω, γραίκι. νερό ). ' Υστέ ρ α τραβερσάρουμε τη νότια όψη

της κορφής και βγαίνουμε στο Μαυρολιθάρl
κει στο διάσελο ΜουγΥίλας

-

(1 ω , 8 γραίκια , πολλά νερά) και από

Ωλονού (Οω30 ·).

Από τα Ξαρχίτικα, φεύγει μονοπάτι που ανεβαίνει σε άλλα νραί κια , ψηλότερα Κι
από κει βγαίνουμε συντομότερα στην κορφή.
γ) Γρεβενό

-

Λακκώματα

-

Πηγή

-

Προφήτης Ηλίας

-

Πόρτες

-

Διάσελο

Από το Γρεβενό ανηφορίζουμε σε καλό μονοπάτι μέχρι τα Λακκώματα (1ω) .
Κάνουμε αριστερά και βγαίνουμε σε ώμο στην Πιλαλίστρα (γραίκι Κυριακόπουλου) .
Από δω ακολουθούμε σχεδόν στην τύχη γιδόστρατα στην ανοιχτή πλαγιά που
ομαλαίνει λίγο πριν την κορυφογραμμή. Δεξιά μας, στην κοίτη ρηχής ρεματιά ς ,

100 μέτρα κάτω απ ' την κορυφονραμμη, μικρή πηγή (του Αϊ-Λια το νερό, 2ω30 ' ).
Βγα ίνουμε στις λάκκες της κορφής και ακολουθάμε τη ράχη σε βατό μέρος, προς

τα ανατολικά . Λίγες δυσκολίες κοντά στις Πόρτες. Κατεβαίνουμε από γιδόστρατα
στα γραίκια στο Μαυρολιθάρι ( 3ω ) και από κει στο διάοελο.
δ) Καλέντζι

-

Προφήτης Ηλίας

Από το Καλέντζι ανεβαίνουμε μέχρι την Ανάληψη (δάσος , πολλές πηγές, εκ
κλησάκι) κι από κει βγαίνουμε στα στανοτόπια . Δευτερεύουσα κορφή και από κει η

ράχη οδηγεί στον Προφήτη Ηλία (3ω30 ' -4ω30'
ε) Λακκώματα

-

Σκάλα QAEVOίI - Κάμπος

-

)

Διάσελο

Από το χωριό Λακκώματα φεύγε ι μονοπάτι (και ένας κακός χωματόδρομος) που

παράλληλα με τη ρεματιά , διασχίζει τα μποστάνια και μπαίνει στα έλατα. Περνάμε

113. Η Λαγκαδιά των Λακκωι.

κατεβαίνει ιιρο; το διάσε
β) Κέρτεζη

το δάσος . Αριστερά ανηφορίζει η Σκάλα που οδηγεί στον

Κάμπο Ωλονού κι από κει στο διάσελο (3ω-4ω) .

Από το μοναχικό γραίκι μπορούμε να πάμε δεξιά και ν ' ανεβούμε τον Κεντριά
(πηγούλα : νερό στάζει σε τρύπα του βράχου δίπλα στο μονοπάτι).

Τρεις Γυν,

(1ω30 '-2ω).

Ορειβατικό σκί

από γραίκια, στη βάση των ορθοπλαγιών της χαράδρας και φτάνουμε σε μοναχικό
γραίκι έξω πια απ '

-

Μονοπάτι στα δεξιά ρει

Είναι ίσως δύσκολο να β
όγκος δεν παρουσιάζει έν

. Οτι

έχει γίνει μέχρι τώρc

Κόπαρη το

το

1967.

1966

και η ίδl

Η πορεία περνά

γραμμή του Προφήτη Ηλί
Β. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ

-

α) Πάνω Βλασιά

ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

-

Διασχίζουμε την κοιλάδα της Βλασίας (από το δρόμο) και στα μποστάνια πιάνου
με το μονοπάτι που πάει προς το Λεχουρίτικο διάσελο . Σε διακλάδωση πάμε
αριστερά, σε σκοτεινό ελατόδασος και βγαίνουμε οε παλιά στάνη . Γιδόστρατο
οδηγε ί στην Ιτιά (πηγή) κι από κει στη γυμνή κορφή (2ω30 ' -3ω) . Η πίσω ράχη
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ντζι, σε

2

μέρεο,

Καλλιφώνι

Οικολονία
Ανήκοντας σε άλλη γε(

συνέπεια μια άλλη γεωλσν

Συνα

άσος ,
.ον ού ,
ι , 3ω

ποκέτ;
πόν ια ,
[φορ ί

ρχών ,
ος και

α όψη

1Ι από
ερο κι

'ελο
(1ω).

Jλοu) .

ά που
ατιάς ,

,,30').

, προς

113.

Η Λαγκαδιά των Λακκωμάτων

τρατο

: ς , εκ

)

κε ι η

κατεβαίνει ηροτ; το διάσελο με τις Τρεις Γυναίκες , σε δύσκολο πεδ ίο .
β) Κέρτεζη

-

Τρεις Γuναίκες

Μονοπάτι στα δεξιά ρεματιάς οδηγεί στη βραχώδη ράχη της κορυφογραμμής
(1ω30 ' -2ω) .

;)που

ονάμε

Ορειβατικό σκί

αχικό

ί στον
:;ντριά

Είναι ίσως δύσκολο να βγει μια μεγάλη διάσχιση με σκι στον Ερύμανθο, επειδή ο

όγκος δεν παρουσιάζει έναν ενιαίο άξονα και κόβεται από πολλά δύσβατα σημεία .

. Οτι

έχει γίνει μέχρι τώρα είναι μια διάσχιση από Μίχα προς Καλέντζι από τον Μ .

Κόπαρη το
το

1966 και η ίδια αλλά ανάποδα από τους Μ. Κόπαρη - Κ . Αλεξόπουλο
1967. Η πορεία περνάει απ ' το διάσελο «νρα'κι Κατσιδήμα» και την κορυφο

γραμμή του Προφήτη Ηλία και καταλήγει με μια θεαματική κατάβαση στο Καλέ
ντζι , σε
:άνου 

πάμε
τρατο

ράχη

2

μέρεξ,

Οικολογία
Ανήκοντας σε άλλη γεωλογική ζώνη (ζώνη Ωλενού

-

Πίνδου) και έχοντας κατά

συνέπεια μια άλλη γεωλογική ιστορ ία , ο Ερύμανθος έχε ι λίγες ομοιότητες με τα
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114. Saxi/ra ga sibt horpii

115. Po ttent iIIa spec iosa

118.

Ο ασΒός. έ να σχε τικά κ

α πό την α πουσία των ~

ά λλα δυο μεγάλα βουνά

116. Dian th us ty mphresteus

117. Amanita musca ria

στα αλπικά λιβάδια (πάν

Χελμό . Αυ τό βέβαια οφε
στους αδιάβροχους σχι σ

πράσινο χρώμα και δίνου'
διάσελο Ωλονού - Μουγ
. Ισως αυτή η γεωλOγlΚl
που ο Ερύμανθος έχει

.

μεγάλα βουνά του Μωρη
φυηκών ειδών από την Α

κρυσμένος . Παρέμεινε ό
χρονικό διάστημα απ' ότι

κίνηση φυτών από Βορρό
λιγότερα ελληνικά ενδημι
τα ενδημ ικά της Πελοπσ

βρ ίσκεται κανένα αποκλε ι

Aur inia moreana , ενδημικ

να άνθη κα ι τα ενδημ ικά 1

um,
146

Edraίa nthus

parnassi

118.

Ο ασ6 ός, ε να σχετικά κοινό παμφάγο θη λαστικό που στη ν Πελο πόwησο έχει ευνοηθε ί
από τη ν απουσ ία τω ν με γαλύτερω ν παμφ άγων (α γριο γούρο υνο, αρκούδα)

άλλα δυο μεγάλα βουνά της βόρειας οροσειράς . Κατ ' αρχήν έχε ι πολλές πηγές
στα αλπ ικό λιβάδ ια (πάνω απ ' τα

1500

μ .) κάτι που σπαν ίζει στη Ζήρια κα ι το

Χελμό . Αυτό βέβαια οφείλεται στην επαφή του ασβεστολιθικού κελ ύφους πάνω

στους αδιάβροχους σχιστόλιθους . Οι σχιστόλιθοι έχουν ένα έντονο κόκκ ινο ή
πράσινο χρώμα και δ ίνουν μια αλλιώτικη ομορφιό όπου εμφανίζονται (Πόρτες και
διάσελο Ωλονού

-

ΜουΥγ ίλας) .

" Ισω τ; αυτή η γεωλογική διαφορά του με τα γειτονικά του βουνά να ε ίναι η αιτία
που ο Ερύμανθος έχει τα λιγότερα σπάνι α ή ενδημικά φυτά απ ' όλα τα άλλα

μεγάλα βουνά του Μωρηά . Βέβαια , στην εποχή της μεγάλης μετανόοτευοη; των
φυτικών ειδών από την Ασία προς την Ευρώπη , ο Ερύμανθος ήταν κάπως απομα 
κρυσμένος . Παρέμεινε όμω ς συνδεδεμένος με τ η Στερεά Ελλάδα μεγαλύ τερο

χρονικό διάστημα απ ' ότι ο Χελμός κι η Ζήρια . Παρ ' όλα αυτά κι η μεταναστευ τική
κίνηση φυτών απ ό Βορρά προς Ν ότο μοιάζει να τον παρέκαμψε γιατί έχει πολύ
λιγότερα ελληνικά ενδη μ ικά κοινά μ ε τη Ρούμελη απ ' ότι ο ι δύο γε ίτονές του . Από
τα ενδημικά της Πελοηοννήσου συναντάμε μόνο τέοσερα κ ι ανάμεσά τους δε
βρίσκεται καν έ να απο κλε ιστ ικό του βουνού. Από τα πιο ενδιαφ έροντα φυ τά είνα ι η

Aurinia moreana, ενδημ ικό

του Μωρηά , χασμόφ υτο το υ Βόρε ιου τείχου ς με κ ίτρι

να άνθη κα ι τα ενδ ημ ικά τηι; Ελλόδας

Achillea umbellaIa, Verbascum epixanthin
um, Edraianthus parnassius , C repis incana.
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός της ύπαρξης στον Ερύμανθο κά

ποιων φυτών με ευρύτερη εξάπλωση που όμως δεν απαντώνται πουθενά αλλού
στην Πελοτιόννηοο όπως η

Saxifraga paniculata ή το Cotoneaster integerrinus.
. Αλλα αξιόλογα ή εντυπωσιακά φυτά του βουνού ε ίναι η Potentilla ερεοίοεέ , ο
Dianthus tymphresteus , το Colchicum parnassicum , η Campanυla versicolor , η
Saxifraga sibthorpi i κα ι οι Viola hymett ia κα ι V Πρέπει να επισημάνουμε πάντως ότι
ο Ερ ύμανθος δεν έχει μελετηθεί αρκετά από πλευράς χλωρίδας και πιθανότατα
να κρύβει πολλές εκπλήξεις .

Τα δάση σχηματίζονται αμιγώς από

Abies cephallon ica με λίγα Acer heldreict)j
Juniperus foetidissima.
βορεινή ς όψης είναι ηυκνοδαοωμένο μέχρι τα 1800

στα νερά και στα μεγαλύτερα υψόμετρα σκόρπια
Το μεγαωτερο τμήμα της

μ . , σ ' αντίθεση με τη δυτική πλευρά που σχηματίζει μια σειρά από μεγάλες αλλά

σπαομένες ορθοπλαγιές . Η νότια όψη απλώνε ι τεράστιες γυμνές πλαγιές με
έντονη διάβρωση

-

και έντονη βοσκή . Το φθινόπωρο είνσι ιδιαίτερα ελκυστικό στα

δάση της Βλασίας που την εποχή αυτη είναι γεμάτα μανιτάρια. Ανάμεσα στ ' άλλα

βρίσκουμε και τον πολύ εντυπωσιακό σμανίτη τον μυγοκτόνο,

Amanita muscaria.

Είναι το γνωοτό οε όλους μας , από την εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων και
τις κακόγουστες απομιμήοεις των φωτιστικών κήπου, μανιτάρι με το μεγάλο κόκκι

νο καπέλο με τις άσπρες βούλες . Κατατάσσεται ανάμεσα στα δηλητηριώδη μανι

τάρια αλλά εκτός από γαστρεντερικές διαταραχές προκαλεϊ σ ' συτόν που θα το
φάει κσι μια κατάσταση μέθης κσι έκστασης χάρη στις παραισθησιογόνες ουσίες

119. Jx:vrι ασ60 ύ

που περιέχει .

Αξιόλογη η παρουσία, σχετιζόμενη ίσ ως με την ιδιόρρυθμη χλωρίδα του βουνού ,
της σπάνιας πεταλούδας

Parnassio apoIIo

που δεν τη συναντάμε πουθενά αλλού

βιαστικό μάσημα του κρ

χάνονται , ο αοβός μειώ

στην Πελοηόννησο , μια και οαν καθαρά αλπικό ε ίδος δε μετακινείτα ι από βουνό σε

τα αποθέματα λίπους τc

βουνό .

χειμέρε ισ νάρκη , γιατί 1

Περπατώντας στα δάση του Ερύμανθου , συναντάμε συχνά τα ίχνη του ασβού ή
καμμιά φορά ένα πιό χαρακτηριστικό σημάδι του, την τουαλέτσ του

-

μισ γουβίτσα

με περιπώματα . Ο ασβός είναι ένα από τα πιο κοινά σαρκοφάγα της Ευρώπης και

πάντως έχει χάοει αρκ
αδυνατισμένο κορμ ί το:
Ο ασβός δεν είναι

εξαπλωμένος ο' όλα τα είδη δάσους (από αραιά θσμνοτόηια μέχρι δάση οξυάς)

πολύ σκληρός μαχητής :

χάρις στην προσαρμοστικότητά του , τόσο στο βιότοπο όσο και στην τροφή. Στα

με τους κυνόδοντες κ(

ελληνικά βουνά ζει, κυρίως στα δάση της ημ ιορεινής και ορεινής ζώνης αλλά
συχνά και σε γυμνά βραχοτόπια (μέχρι τσ

2000

μ .) αρκεί να βρει μια χωματερή

γωνιά για να σκάψει τη φωλιά του . Η φωλιά του αοβού είναι ένα υπόγειο δίκτυο
από στοές και μικρά διαμερίοματα που το ζώο το ανο ίγει σκάβοντας με τα μακρυά
και ισχυρά του νύχια . Καθώς η φωλιά συνεχίζει να χρησιμοποιείται και να επεκτεί
νεται από τους απογόνους του , σχηματίζεται τελικά ένας υπόγειος λαβύρινθος με
πολλές εξόδους' κάποια τμήματά του μπορεί να φιλοξενούν την οικογένεια μιας

αλεπούς ή ενός κουναβιού. ΤΟ συνολικό μήκος της στοάς μπορεί να φτάσει τα

100

μ.

Ο ασβός κυνηγάει μοναχικά μέσα στην επικράτειά του που ε ίναι οριοθετημένη
οσφρητικό με τις τουαλέτες του . Η τροφή του ποικίλει από ψοφίμια μέχρι λαχανι 
κά , με έμφαση στα έντομα , τους άγριους και ήμερους καρπούς (καλαμπόκια) και
στο βουνό κυρίως γαιοσκώληκες και γυμνοσάλιαγκους. Τα κοντά ποδαράκια του

και το ότι πατάει μ ' ολόκληρο το πέλμα , τον κάνουν πολύ χειρότερο κυνηγό
μικρών θηλαστ ικών απ ' ότι η αλεπού ή το κουνάβι . Ο ασβός όμως ε ίναι ουσιαστικά

παμφάγο ζώο και ίσως περισσότερο φυ τοφάγο όπως φαίνεται από τους επίπεδους

τραπεζίτες του που ε ίναι π ιο κατάλληλοι για το άλεσμα των φυτ ών παρά γ ια τ ο
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ΤΟ καλοκαίρ ι στα ε κ

μέχρι τη Λεπίδα , συνέχ
φάγων πουλιών . Τα είδl

πληθυσμοίαποτελούντc
βουνιάρηδες

(Phoenicu

συνήθειες ηουλκ
φορές της ηροσαρμονι

άλλο , στην τροφή και TC

τις περιοχές με βρόχl(
ομαλών πλαγιών και τω
βιότοπος ταιριάζει και σ

πετρόκλης έχει ένα λίγ
τρέπει να κυνηγάει δια
Αντίθετα με τα παρ
(όταν υπάρχει ο KατάλJ

της αλπικής ζώνης όχι

r

ϊαν θο κά 
; νά αλλού
~gerrinus .

eciosa,
sicolor,

ο
η

ιάντως ότι
ιθαν6τατα
ί1 e l d re i c h ί

3..
;) 1 τα

1800

ιλες αΛλά
\αγιές με

ιστικό στα
, στ ' άλλα

muscaria.
ιβλίων και
:Ιλο κόκκι
,ώδ η μανι
π ο υ θα το
ες ουοίες

υ βουνού ,

ενό αλλού
. β ο υνό σε
,υ ασβού ή

ι γουβίτσα
ρώπης και

ση οξυάς)
ροφή, Στα

>VΗς αλλά
χωματερή
ειο δίκτυο

τα μακρυά

]

επεκτεί

ιρινθοο με
ένεσ μιας

φτάσει τα
ιθετημένη
(ρι λαχανι

ιπόκια) και

ιράκια του

>0 κυνηγό
ιυοιασηκά
,πίπεδους
ιρά για το

119.

IXVΗ ασΒού

βιαστικό μάσημα του κρεατοο. Το χειμώνα πάντως που τα έντομα και τα μαλάκια
χάνονται, ο ασβός μειώνει τη δραοτηριότητά του, κοιμάται πολύ και καταναλώνει
τα αποθέματα λίπους του από το φθινόπωρο. Δεν πρόκειται βέβαια για πραγματική
χειμέρεια νάρκη, γιατί το ζώο κυκλοφορεί όταν ο καιρός είναι καλός. Την άνοιξη
πάντως έχει χάσει αρκετά κιλά και το μακρύτριχο τομάρι του πλέει πάνω στο
αδυνατισμένο κορμί του ,

Ο ασβός δεν είναι επιθετικός , αλλό αν τον στριμώξεις θα αποδειχτεί ένας

πολύ σκληρός μαχητής : τα σκυλιά τητ; Πελοποννήσου δύσκολα τα βγάζουν πέρα
με τους κυνόδοντες και τον πανίσχυρο σβέρκο του,

Το καλοκαίρι στα εκτεταμένα ορεινά λιβάδια του Ερύμανθου, από τον Κεντριά
μέχρι τη Λεπίδα, συνέχεια σηκώνουμε μπροστά μας μεγάλους αριθμούς έντομο

φάγων πουλιών. Τα είδη που ζουν εδώ πάνω είναι αρκετά, αλλά οι μεγαλύτεροι
πληθυσμοί αποτελούνται από σταχτοπετρόκληδες
βουνιάρηδες

(Phoenicurus ochuros) , δύο

(Oenanthe oenanthe)

και καρ

παρόμοια σε μέγεθος και τροφικές

συνήθειες πουλιά. Με λίγη προσοχή μπορούμε να διακρίνουμε τις μικροδια
φορές της προσαρμογής που τους επιτρέπει να μην ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο , στην τροφή και το φώλιασμα .

. Ετσι

βλέπουμε ότι ο καρβουνιάρης προτιμάει

τις περιοχές με βράχια ενώ ο σταχτοπετρόκλης είναι περισσότερο πουλί των
ομαλών πλαγιών και των λιβαδιών με σκόρπιες πέτρες . Βέβαια, πολύ συχνά, ο

βιότοπος ταιριάζει και στα δυο πουλιά, αλλά ενώ έχουν το ίδιο μέγεθος, ο σταχτο
πετρόκλης έχει ένα λίγο μακρύτερο και πιο νεροφτιαγμένο ράμφος που του επι
τρέπει να κυνηγάει διαφορετική κατηγορία εντόμων .
Αντίθετα με τα παραπάνω είδη που τα συναντάμε και σε χαμηλά υψόμετρα
(όταν υπάρχει ο κατάλληλος γι ' αυτά βιότοπος), ο χιονοψάλτης είναι ένα πουλί
της αλπικής ζώνης όχι πολύ κοινό στην Πελοπόwησο. Ζει στις αφιλόξενες σάρες
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των ψηλότερων
μεσα στις πέτρε
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πάζονται από χι
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βουνών οι πληθι
επόμενο , οι πλη
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.
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ζουν να βρίσκει
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να αετόπουλα. Ι
οτιοίο συνεργά2
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Αν και έχει ι
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vc

φτάνουν μέχρι
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ρώοουν για πρ

χτυπούν ότι κι,"

χρυσαετοlσκσ

-

το όριο μετc

Κι όμως Ο)
123

ενός οικοουσι

120.

Θηλυκός σταχτοπετροκλής

εξυγίανσης κα

121.

Νεαρός χιονοψάλτη ς

άρρηκτα δεμέ\

122.

Θηλυκός καρΒουνιάρη ς

κά βουνά θα Ι

123.

Δυο νεαροί χΡυσαετο ί στα εναέρια παιχνίδια τους

των ψηλότερων κορφών κυνηγώντας έντομα στα λίγα χόρτα που φυτρώνουν ανά
μεσα στις πέτρες και δε μεταναστεύει στην Αφρική , όπως τα περισσότερα εντο 
μοφάγα , αλλά απλώς κατεβαίνει λίγο χαμηλότερα το χειμώνα που οι πλαγιές σκε

πάζονται από χιόνι και τα έντομα ε ίναι λιγοστά.
Την καλοκαιρινή περίοδο , λόγω του ήπιου κλίματος των , Πελοποννησιακών

βουνών οι πληθυσμοί των εντόμων φτάνουν σε μεγάλους αριθμούς και , όπως είναι
επόμενο , οι πληθυσμοί των εντομοφάγων ζώων και πουλιών συναντώνται σε μεγά
λη πυκνότητα .

. Ετσι

στις βραχώδεις πλαγιές του Ερύμανθου βλέπουμε ιδιαίτερα

πολλά βραχοκιρκίνεζα που δεν είναι μεν καθαρά εντομοφάγα , αλλά τρέφονται
περισσότερο με έντομα εδώ απ' ότι βορειότερα όπου τρώνε κυρ ίως ημερόβια
ποντίκια .

Στις ορθοπλαγιές των δυο μεγάλων φαραγγιών του βουνού φτιάχνει τη φωλιά
του ο χρυσαετός, σε απρόσιτα και προφυλαγμένα σημεία . Οι χρυσαετοί φροντί 
ζουν να βρίσκεται η φωλιά χαμηλότερα από την κυνηγετική περιοχή τους ώστε να
μπορούν εύκολα να κουβαλάνε τη

- συχνά

βαρειά

- λεία

τους στα πάντα πεινασμέ

να αετόπουλα . Μοιράζονται όλο το χρόνο την επικράτεια με το ταίρι τους , με το
οποίο συνεργάζονται πολλές φορέτ; στο κυνήγι και το αντικαθιστούν μόνο όταν
σκοτωθεί. Νωρίς την άνοιξη βγαίνουν τα μικρά τους από τ ' αυγά κι αρχίζουν να

φωνάζουν για φdί'. Οι απαιτήσεις τους σε τροφή μεγαλώνουν με τον καιρό, ξεπερ
νώντας για ένα διάστημα ακόμα και τις ανάγκες ενός ενήλικου πουλιού, για να
μειωθούν ξανά την εποχή που το νεαρό πουλί ετοιμάζεται να πετάξει και πρέπει

να ελαφρύνει . Αν παρακολουθήσουμε την περιοχή της φωλιάς, αργά το καλοκαίρι ,
θα δούμε τους σκοτεινοκαστανούς αετούς να σηκώνονται με την ανατολή του
ήλιου

-

όταν αρχίζουν να σχηματίζονται τα πρώτα ανοδικά ρεύματα αέρα

-

και να

κάνουν κύκλους δίπλα σε μια χαράδρωση ή μια ορθοπλαγιά , όπου το ανοδικό

ρεύμα τους ανεβάζει ως την περιοχή που κυνηγούν . Ύστερα, γλιστρούν κατά
μήκος της πλαγιάς σε μικρό ύψος, έτοιμοι να ριχτούν σε κάθε ζώο μικρότερο από
ένα αρνάκι ενός χρόνου και μεγαλύτερο από ένα ηονηκι . Λίγες από αυτές τις
επιθέσεις έχουν επιτυχία και τότε ο αετός , κουβαλώντας στα νύχια το λαγό, το
φίδι ή το ποντίκι, γλιστράει προς τη φωλιά. Στο τέλος του καλοκαιριού , ο νεαρός
αετός (με τα άσπρα σημάδια στη μέση των φτερών) εξασκείται ήδη στο πέταγμα
κοντά στη φωλιά αλλά ταυτόχρονα φωνάζει αδιάκοπα με τη χαρακτηριστική εκείνη
φωνή που μεταφράζεται σε παρακάλια για φdϊ(οι ντόπιοι λένε ότι «νκλοφουνάει»).

Αν και έχει κιόλας το μέγεθος ενός ενήλικου χρυσαετού, ο νεαρός αετός είναι
απόλυτα εξαρτημένος από τους γονείς του μέχρι τον Οκτώβρη, οπότε συνήθως

διώχνεται και περιπλανιέται στα γύρω βουνά μέχρι να βρει δική του επικράτεια κι
ένα ταίρι για να ζευγαρώσει. Στις περιπλανήσεις τους αυτές , οι νεαροί χρυσαετοί
φτάνουν μέχρι τον Ολίγυρτο, το Αρτεμϊσιο ή τον Ταύγετο . Εφτά στους δέκα
νεαρούς αετούς πεθαίνουν πριν φτάσουν την ηλικία των

4

χρόνων που θα ζευγα

ρώσουν για πρώτη φορά. Πολλοί απ ' αυτούς πέφτουν θύματα των κυνηγών που
χτυπούν ότι κινε ίται και των τσοπάνηδων που καταστρέφουν και τις φωλιές γιατί οι
χρυσαετοί σκοτώνουν καμιά φορά κανένα αρνί ή κατσίκι που δεν ξεπερνά τα

-

5 κιλά

το όριο μεταφορικής ικανότητας ενός χρυσαετού .

Κι όμως ο χρυσαετός είναι ένα ζώο απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία
123

ενός οικοσυστήματος . Σαν υπεραρπακτικό ρυθμίζει τα πολύπλοκα θέματα της
εξυγίανσης και του υπερπληθυσμού των ζώων που κυνηγά . Χώρια απ ' αυτό, ε ίναι

άρρηκτα δεμένος πολιτισμικά με την έκφραση και τη ζωή του λαού μας . Τα ελληνι
κά βουνά θα μοιάζουν νεκρά όταν χαθούν οι αετσί τους .

IQ παιχνίδια τους
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ΝΟΤ/Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝθΟ

φτιάχνουν μια φυσική γέ
ε ίναι σημαντικό να δού
Τα σημαντικότερα τκ
πρώτος ε ίναι ντόπιος πα

Η ορεινή περιοχήποu ιαπλώνεταινότια απ ' τκ; ψηλές κορφέο το υ Ερύμανθου
είναι ένας δα ίδαλος μικρών βουνών ααοκομένων από βαθ ιές κο ιλάδες όπο υ κυλά

Λεπ ίδας . κοντά στον 011
μετά τις πηγές του ηερ :

νε ζωηρά ποτάμια . Λίγες είναι ο ι κορφές αυτών των βουνών που ξεπερνάνε τα

1300

μ . κι έτσι το κύριο ενδ ιαφέρον αυτής της τιερ ιοχήτ; ε ίναι ο ι δρόμοι ζωής που

χαράζουν τα ποτάμια .
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. Ομως

καθώς όλα αυτό τα μικρό κα ι μικρότερα βουνά

124. Η περ ιοχή νόπα α π '
αλληλουχία από μικρ<

φτιάχνουν μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στον Ερύμανθο και τα μέρη της Γορτυνίας,
είναι σημαντικό να δούμε τη μορφή κα ι τη δικτύωση των φυσικών δρόμων .
Τα σημαντικότερα ποτάμια της περιοχής είναι ο Ερύμανθος και ο Λάδωνας. Ο
πρώτος είναι ντόπιος ποταμός , γέννημα του Ωλενού. Πηγάζει από τις πλαγιές της
:ρύμανθου
)που κυλά

Λεπίδας , κοντά στον οικισμό Πλατανίτοο, από τέσσερα κοντινά κεφαλάρια. Λίγο
μετά τις πηγές του περνάει κάτω από το μοναστήρι της Παναγιάς του Πορετσού .

ερνάνε τα
ιζωής που
:ρα βουνά

124. Η περιοχή νότια απ ' τον Ερύμανθο και δυτικά απ ' τον Χελμό, αποτελε ίται από μια
αλληλουχία από μικρά και μεσαία βο υ νά
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ΝΟΤ/Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝθΟ

φτιάχνουν μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στον Ερύμανθο και τα μέρη τητ; Γορτυνίας,
ε ίναι σημαντικό να δούμε Τη μορφή και τ/ δικτύωση των φυσικών δρόμων .
Τα σημαντικότερα ποτάμια ιητ; περιοχής είναι ο Ερύμανθος και ο ΛΜωνας . Ο
ηρώτοο είναι ντόηιοο ποταμός , γέννημα του Ωλενού . Πηγάζει από τις πλαγιές τητ;

Η ορεινή περιοχή ηουοηλώνετοι νότια απ ' τις ψηλές κορφές του Ερύμανθου
είναι ένας δαίδαλος μικρών βουνών αποκομένων από βαθιές κοιλάδες όπου κυλά 

Λεπίδας , κοντά στον οικισμό Πλατανίτσα , από τέσσερα κοντινά κεφαλάρια . Λίγο

μετά τις πηγές του περνάει κάτω από το μοναστήρι Της Παναγιάς του Πορετσού ,

ιε ζωηρά ποτάμια. Λίγες είναι οι κορφές αυτών των βουνών που ξεπερνάνε τα

1300 μ.

κι έτοι το κύριο ενδιαφέρον αυτής Της περιοχής είναι οι δρόμοι ζωής που

(α ράζο υν τα ποτάμια.

. Ομως

καθώς όλα αυτά τα μικρά και μικρότερα βουνά

124. Η περιοxr'J νότια απ ' τον Ερύμανθο και δυτικά απ' τον Χελμό . αποτελείται από μια
αλληλουχία από μικρά και μεσαία βουνά
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1970, ύστερα από κατε

Αναβάσεις
Για τη Λόμπεια ξεκι

του χωριού ξεκινάει μα
φια .
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όιιω;
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125. Τοπίο στον Ερύμανθο
τω ν υ γρώ ν γωνι ών

Ι
ι

διασχίζει μια μικρή κοιλάδα και φτάνει στα Τριπόταμα. Στον άνω ρου του το ποτάμι
είναι πυρήνας ζωής οε μια ιδιαίτερη στεγνή και χωρίς κάλυψη έκταση, Ακριβώς γι '

αυτό το λόγο έχει πολλά πλημμυρικά νερά . Οι ντόπιοι τον λένε Νουοαίϊκο ποτάμι'

όπως το καθαυτό Νουοαίϊκο είναι ένας παραπόταμος στον πάνω ρου του . Στα

Τριπόταμα έρχονται να ενωθούν μαζί του ο Αροάνιος (ΛιβαΡΤζινό, επειδή ένα
παρακλάδι του έρχεται απ' το Λιβάρτζι) και ο Σειραϊκός (Βερτσιώτικο ρέμα), Τα

ποτάμια αυτά ε ίναι σαφώς μικρότερα. δίνουν όμως ζωή στις καταπράοινες μακρό
στενες κοιλάδες τους, Ο αυξημένος ρους των τριών ποταμών λέγεται επίσης

Ερύμανθος (Ντοάνα από τους ντόπιους) και χύνεται στον Αλφειό . Ο Λάδωνας
πηγάζει στο Σσϊτά , στο κεφαλάρι που φτιάχνει η καταβόθρα το Φενεού . Στο δρόμο
μαζεύει πολλά μικρότερα ποτάμια (άλλος Αροάνιος, που πηγάζει στο Πλανητέρο)
φτάνει στην τεχνητή λίμνη και ότι περισσέψει (μαζί με ότι μαζέψει παρακάτω)
φτάνει επίσης στον Αλφειό.
Τα κύρια βουνά που με την απορροή τους θρέφουν τα ποτάμια της περιοχής

είναι το Ζέμπη κι ο Τάρταρης στα ανατολικά. η Λάμπεια στα βόρεια και πιο κάτω ο
Προφήτης Ηλίας και το Αφροδίσιο . Επειδή τα δύο πρώτα έχουν μικρό ενδιαφέρον

και μοιάζουν με τα επόμενα τρία, θα περιορίσουμε την αναφορά μας σ' αυτά τα
τελευταία ,
Η Λάμπεια είναι ένα ασβεστολιθικό βουνό , σκεπασμένο στο μεγαλύτερο μέ
ρος του με έλατα που σχηματίζει μια σύντομη ψηλή κορυφογραμμή , όπου και οι

δυό ψηλότερες κορφές του , η Ανάληψη
ψηο) και ο Αστράς

1686,

1793

(ερειπωμένο εκκλησάκι της Ανάλη

Απ ' τα χωριά που το ζώνουν . ο Αστράς, η Δίβρη (Λά

μπεια) και η Ορεινή είναι τα σπουδαιότερα , Συχνά το βουνό αυτό θεωρείται σαν
παρακλάδι του Ερύμανθου , με τον οπο ίο ακουμπάει μ' ένα διάσελο στα

1290

μ,

Το Αφροδίσιο είναι ένα εκτεταμένο ομαλό βουνό ντυμένο με τόσο αραιά δάση
δρυών που μοιάζει άδεντρο. Προς τα βόρεια έχει σαφή όρια το Βερτσιώτικο και

τον Ερύμανθο ποταμό, και στα νότια το Λάδωνα . Κορυφώνεται στα
κορφή Μαύρη Βρύση (μικρή πηγή στα

1410

1445 μ ., στην

μ" ΒΔ του ψηλότερου σημείου). Απ'

τα πολλά χωριά που το νέμονται αξίζει να αναφέρουμε το όμορφο αλλά ερειπωμέ
νο Δεχούνι , το Βελημάχι και την Κοντοβάζαινα ,

Ο Προφήτης Ηλίας είναι ένα άμορφο σύνολο λόφων που εκτείνονται ανάμεσα

στον Αροάνιο και το Βερτσιώτικο ποτάμι. Είναι γυμνό και πολύχρωμο και το χωριό

Βερσίτσι (Σειρές τώρα) είναι πολύ κοντά στην κορφή . Πολλοί οικισμοί της περιο
χής έχουν μεγάλο παραδοσιακό ενδιαφέρον αλλά εγκαταλείφθηκαν γύρω στα

1970,

ύστερα από κατολισθήσεις και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο Νέο Πάος .

Αναβάσεις
Για τη Λάμπεια ξεκινάμε απ ' το χωριό Δίβρη (Λάμπεια τώρα). Στο πάνω μέρος
του χωριού ξεκινάει μονοπάτι που ανηφορίζει σε αραιό δάσος μέχρι παλιά χωρά

φια . 'Υοτερα το μονοπάτι εκφυλίζεται σε πολλές γιδόστρατες που ανηφορίζουν
όπως

-

όπως την απότομη πλαγιά του δάσους . Βγαίνουμε σε λάκκα, στο γυμνό πια

και σύντομα στην κορφή

125.

(2.30

ώρ.

- 3

ώρ.).

Τοπίο στον Ερύμανθο ποταμό. Στο πρώτο πλάνο δύο ε ίδη
των υγρών γωνιών

Arist% ch ia,

τυπικά φυτά
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Ι

διασχίζει μια μικρή κοιλάδα και φτάνει στα Τριπόταμα. Στον άνω ρου του το ποτάμι
είναι πυρήνας ζωής σε μια ιδιαίτερη στεγνή και χωρίς κάλυψη έκταση. Ακριβώς γι'

αυτό το λόγο έχει πολλά πλημμυρικά νερά. Οι ντότιιοι τον λένε Νουοαίϊκο ποτάμι'

όπως το καθαυτό Νουσαίϊκο είναι ένας παραπόταμος στον πάνω ρου του . Στα
Τρηιόταμα έρχονται να ενωθούν μαζί του ο Αροάνιος (ΛιβαΡΤζινό , επειδή ένα
παρακλάδι του έρχεται απ ' το Λιβάρτζι) και ο Σειραϊκόο (Βερτσιώτικο ρέμα). Τα

ποτάμια αυτά είναι σαφώο μικρότερα, δίνουν όμωι; ζωή στις καταπράσινες μακρό
στενες κοιλάδες τους. Ο αυξημένος ρους των τριών ποταμών λέγεται επίσης

Ερύμανθος (Ντοάνα από τους ντόηιουο) και χύνεται στον Αλφειό . Ο Λάδωνας
πηγάζει στο Σαϊτά, στο κεφαλάρι που φτιάχνει η καταβόθρα το Φενεού. Στο δρόμο
μαζεύει πολλά μικρότερα ποτάμια (άλλος Αροάνιος, που πηγάζει στο Πλανητέρο)
φτάνει στην τεχνητή λίμνη και ότι περισσέψει (μαζί με ότι μαζέψει παρακάτω)
φτάνει επίσης στον Αλφειό .
Τα κύρια βουνά που με την απορροή τους θρέφουν τα ποτάμια της περιοχής

είναι το Ζέμπη κι ο Τάρταρης στα ανατολικά , η Λάμπεια στα βόρεια και πιο κάτω ο
Προφήτης Ηλίας και το Αφροδίσιο . Επειδή τα δύο πρώτα έχουν μικρό ενδιαφέρον

και μοιάζουν με τα επόμενα τρία, θα περιορίσουμε την αναφορά μας σ ' αυτά τα
τελευταία .
Η Λάμπεια είναι ένα ασβεστολιθικό βουνό , σκεπασμένο στο μεγαλύτερο μέ
ρος του με έλατα που σχηματίζει μια σύντομη ψηλή κορυφογραμμή , όπου και οι

δυό ψηλότερετ; κορφέτ; του , η Ανάληψη
ψης) και ο Αστράς

1686 .

1793

(ερειπωμένο εκκλησάκι της Ανάλη

Απ' τα χωριά που το ζώνουν , ο Αστράο, η Δίβρη (Λά

μπεια) και η Ορεινή είναι τα σπουδαιότερα. Συχνά το βουνό αυτό θεωρε ίται σαν
παρακλάδι του Ερύμανθου , με τον οποίο ακουμπάει μ' ένα διάσελο στα

1290

μ.

Το Αφροδίσιο είναι ένα εκτεταμένο ομαλ ό βουνό ντυμένο με τόσο αραιά δάση
δρυών που μοιάζει άδεντρο. Προς τα βόρεια έχει σαφή όρια το Βερτσιώτικο και

τον Ερύμανθο ποταμό , και στα νότια το Λάδωνα . Κορυφώνεται στα
κορφή Μαύρη Βρύση (μικρή πηγή στα

1410

1445 μ ., στην

μ .. ΒΔ του ψηλότερου σημείου). Απ '

τα πολλά χωριά που το νέμονται αξίζει να αναφέρουμε το όμορφο αλλά ερειπωμέ
νο Δεχούνι , το Βελημάχι και την Κοντοβάζαινα .

Ο Προφήτης Ηλίας είναι ένα άμορφο σύνολο λόφων που εκτείνονται ανάμεσα

στον Αροάνιο και το Βερτσιώτικο ποτάμι . Είναι γυμνό και πολύχρωμο και το χωριό

Βερσίτσι (Σειρέτ; τώρα ) είναι πολύ κοντά στην κορφή. Πολλοί οικισμοί της ηεριο
χής έχουν μεγάλσ παραδοσιακό ενδιαφέρον αλλά εγκαταλείφθηκαν γύρω στα

1970 ,

ύστερα από κατολισθήσεις και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο Νέο Πάος .

Αναβάσεις
Για τη Λάμπεια ξεκινάμε απ' το χωριό Δίβρη (Λάμπεια τώρα) . Στο πάνω μέροτ;
του χωριού ξεκινάει μονοπάτι που ανηφορίζει σε αραιό δάσος μέχρι παλιά χωρά

φια . Ύστερα το μονοπάτι εκφυλίζεται σε πολλές γιδόστρατες που ανηφορίζουν
όπως

-

όπως την απότομη πλαγιά του δάσους . Βγα ίνουμε σε λάκκα, στο γυμνό πια

και σύντομα στην κορφή

125.

(2.30

ώρ .

- 3

ώρ .).

Τοπίο στο ν Ερύμανθο ποταμ ό. Στο πρώτο πλάνο δύο είδη

Aris/%chia,

τυπικά φυτά

των υγρών γωνιών
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ώρ .) . Από το ψηλότερc

Αφροδίσιο: Από Τ(

στην απέναντι πλαγιά
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είδη συνυπάρχουν : η ι

φεία . Η αμερικάνικη π

πέστροφα , ε ίδ ος της

στα Τριπόταμα) ξεφε

τους πληθυσμούς της

τα ευαίσθητα μουστάt

αργά σημεία του νεροι

μα , Αντ ίθετα η μπριάν(

Η πέστροφα ζει στο

ψευταηδόνι , πολλές

χαρακτηριστικά ε ίδη 1

της ορεινής ζώνης ηοι

αυτών των βιοτόπων

ντρων δημιουργ ούν άq

ενώ στην κο ίτη οι λόχ

πια στις γύρω πλαγιέζ

δύο παρ άλληλους δρό ι

συναν τάμε σικ κοιλάδ

Αντ ίθετα , πολύ μεγ,

κι ο νκιώνητ;

στούν στον ανθρώπινο

νιάρης ι οκοντζόχσιρο

τα μικρό πουλιά και θη .

ένα φαράγγι , μια λούτ ,

απ ' τις ψηλότερες ΚΟΙ
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υποκε ίμενων θαρνότο

ανάμεσα στη Δiβρη κ

ευρύτερης θαμνοοκέ η

κάποια δασοκόλυψη π(

τουο. Σε γενικές γραμ

κάποια διαφορετικά π

Τα ορε ινά ουνκροη'

Οικολογία

φτάνουμε εύκολα στη '

Για τον Προφήτη Ηλ

την κορφή . Λάκκα , στ

~

"

.~

----

o~
.".. "'· , -,

~W~

-.

ί 56

Αφροδίσιο: Από τα Δεχουνέίικα καλύβια, μονοπάτι οδηγεί στο Δεχούνι

(0.30

ώρ .). Από το ψηλότερο μέρος του χωριού , ξεκινάει καλό μονοπάτι που ανηφορίζει
στην απέναντι πλαγιά μετά ξαναπερνάει δεξιά για να βγει σε μαντριά δεξιά απ'
την κορφή, Λάκκα, στάνη, κορφή

(2

ώρ).

Για τον Προφήτη Ηλία πιάνουμε γιδόστρατα πάνω απ' το Βεσίνι (Σειρές) και
φτάνουμε εύκολα στην κορφή (1ω) .

Οικολογία
Τα ορεινά συγκροτήματα τητ; περιοχής έχουν πολλά κοινά στοιχεία όπως και

κάποια διαφορετικά που όμωτ; ελάχιστα διαφοροποιούν την οικολογική εικόνα
τους . Σε γενικέ«; γραμμές, τα βουνά αυτά είναι απλώς εξάρσεις του εδάφους, με
κάποια δασοκάλυψη που ενσωματώνονται απόλυτα στο λοφοειδές ανάγλυφο της
ευρύτερη; θαμνοσκέπαστης περιοχής. Το γερασμένο απ' τη βοσκή ελατόδασος
ανάμεσα στη Δίβρη και τον Αστρά, λίγα πράγματα προσθέτει στην πανίδα των
υποκείμενων θαμνότοπων (παρδαλοτσικλιτάρα , χουχουριστής). Το ίδιο και το αρ

χαίο δάσος βελανιδιών του Αφροόίοιου: είναι τόσο αραιό που δεν προσφέρει την
κάλυψη των πρεμνοφυών συστάδων της Κρανιάς ή του Χελμού. Επίσης, σε καμιά
απ' τκ; ψηλότερετ; κορφέο δεν διακρίνουμε κάποιο νέο βιότοπο
ένα φαράγγι , μια λούτσα .

. Ετσι

- μια

ορθοπλαγιά,

τα μόνα πλάσματα που ζουν στα βουνά αυτά είναι

τα μικρά πουλιά και θηλαστικά των ανοιχτών εκτάσεων (γαλαζοκότσυφας, καρβου

<,

νιάρης, σκαντζόχοιρος) και απ' τα μεγαλύτερα, όσα μπόρεσαν να προσαρμο

στούν στον ανθρώπινο κλοιό, όπως οι αλεπούδες και τα κουνάβια, η κουκουβάγια

;;;~~-,

:I>ιr.:' .

~

.

κι ο γκιώνης.

Αντίθετα, πολύ μεγαλύτερη ποικιλία βιοτόπων και συνεπώς περισσότερα είδη

~

~

"
-,

συναντάμε στις κοιλάδες των τριών ποταμών της περιοχής. Η ζωή εδώ κυλάει σε
δύο παράλληλους δρόμους, του ποταμού κι αυτόν της όχθης. Τα πυκνά θαμνοτό
πια στις γύρω πλαγιές, διακόπτονται από μικρέτ; και μεγαλύτερετ; ορθοπλαγιές

ενώ στην κοίτη οι λόχμες των υδροχαρών φυτών κι οι ρίζες των πεσμένων δέ
ντρων δημιουργούν άφθονες κρυψώνες. Τα πλατάνια τρέχουν πυκνά και στις δύο
όχθες και σε μερικά σημεία σχηματίζουν ολόκληρα δάση . Στη συνεχή εναλλαγή

αυτών των βιοτόπων συναντάμε μια πλούσια πανίδα που περιλαμβάνει και τα είδη
τηι; ορεινή; ζώνης που κατεβαίνουν μέχρι εδώ για ένα πιο εύκολο κυνήγι όπως και
χαρακτηριστικά είδη των νερών και των πλατύφυλλων δασών :

Rana dalmatina,

ψευταηδόνι, πολλές λιμπελούλες , γαλαζοπαπαδίτσα, βίδρα, πέστροφα .
Η πέστροφα ζει στο ψηλότερο τμήμα του ποταμού όπου παραμονεύει για έντο

μα . Αντίθετα η μπριάνα , συνηθισμένο ψάρι των ορεινών ποταμών, προτιμάει τα πιο
αργά σημεία του νερού , όπου χτενίζει το βυθό, ανακαλύmοντας την τροφή τητ; με
τα ευαίοθητα μουστάκια της . Το ψάρεμα με δυναμίτες ή χλωρίνες έχει μειώσει
τους πληθυσμούς της πέστροφας . Συχνά, από τα ηεστροφοτροφεία (όπως αυτό

στα Τριπόταμα) ξεφεύγει νόνοι; πέστροφας, αλλά πρόκειται για την ιριδοειδή
ηέστροφα , είδος της Βόρειας Αμερικής, που μπορεί να αναπαραχθεί στα εκτρο

φεία. Η αμερικάνικη πέστροφα μπορεί να εκτοπίσει την άγρια αλλά γενικά τα δύο
είδη συνυπάρχουν: η αμερικάνικη αντέχει σε πιο ζεστά και φτωχά νερά και εκμε

ταλλεύεται μεγαλύτερη ποικιλία τροφής οπότε τα δύο είδη χρησιμοποιούν όιαφο
ρετικά σημεία του ποταμού .

Στα Τριηόταμα παρουσιάζονται πότε-πότε βίδρες αν και πιθανόν δεν είναι μόνι
μοι κάτοικοι της περιοχής αλλά ανεβαίνουν από χαμηλότερα σε αναζήτηση διαθέ
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Ολόκληρη η αρ«

σήμερα ,

είναι

γεωλογικές εξάl
Τα βόρεια και

(

ορίζονται από τη '
που την αηοτε?
Ολίγυρτος, Λύρι
του υψίπεδου σ
Μαίναλο. Δυιικι

οροσειρές των

Μίνθη και Tετ~

127

126

128

126.

Ενας πετροκότσυφας στη ν κορυφή ε νός κράroιγου

127.

Ενή λικος νεροκότσυφας ταίζει τα τέσσερα μικρά του. Η φωλιά Βρ ίσκεται πάντα πά νω
απ ' το νε ρ ό, εδώ στα δοκάρια μια οδική ς γέ φυρας

128. Ga/anth us niva/is, ένα ό χι συνηθισμένο λουλο ύδι κοντά στη ν κορ υφ ή Π]ς Λάμπειας

σ ιμης επ ικρά τε ιας και ρίχνοντα ι στο εύκολο κυν ήγ ι των συγ κεντρωμένων
ά σχη μα προφυλαγμένων
παρουσ ία το υ ς .

158

-

-

κα ι

ψαρ ιών το υ το πικο ύ ε κτ ροφε ίου , η ροδ ίνονται; έτ σι την .

129. Α πο ψη του υψίπεδο!
Αριστερά , η Νεστά νι

Ολόκληρη η αρκαδ ική χώρα , με την έκταση που θε ω ρο ύ με

σήμε ρα ,

είναι

ένα

τερά στ ιο

υ ψ ίπεδο,

σπαρμένο

με

γεωλογικές εξά ρ σε ις.
Τα βόρε ια και ανατολικά όρια του αρκαδ ικού υψ ίπεδου
ορίζονται από την μακρύτατη βόρεια αρκαδική οροσειρά
πο υ την αποτε λο ύν τα βουνά Ντο υρντο υ βάνα , Σα'ίτάς ,

Ολίγ ρτος , Λύ ρ κε ιο , Αρτεμήσιο και Πα ρθέ ν ι. Στο κέντρο
το υ υψ ίπεδ ο υ στέκει , ψηλότερο και πυ κνοδασωμέ νο το
α ί αλο. Δυτικά , στην «ανοικτή Αρκαδ ία» απλώνονται ο ι
οροσειρές των βουνών της Γορτυνίας κα ι τα Λύκαιο ,

ίνθη και Τετράζι .

ι πάνω

ιπε ι α ς

ν

-

και

τοι την

129.

Αποψη του υψίπεδου α πό το Αρτεμήσιο. Το Μαίναλο στο κέ ντρο, σαν ραχοκοκκαλιά .
Αρι στερά , η Νε στά νη .
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ΒΟΡΕΙΑ ΑΡΚΑΙJΙΑ
Νότια απ' το Χελμό κα ι πάνω απ ' το δ ιάσελο του Κυνηγού υψ ώνετα ι ο όασω
μένος όγκος της Nτouρvτouβάνας (όρος Πεντέλεια των α ρχαίων) . Πρόκειτα ι γ ια
ένα μικρό βουνό που σχηματίζει μια σύντομη αλλά αρκετά ψη λή κο ρ υφ ογ ραμ μή με
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δύο κοντινές κορφές, την Ντουρντουβάνα (2109μ) και την Τριανταφυλλιά

(2078
. Ολη η ανατολ ική και βόρεια όψη του βουνού είναι πυκνοδασωμένη με έλατα ,

μ) .

ενώ χαμηλά, στην κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου , απλώνονται δάση μαυρόπευκων και
δρυών. Στα νότια και δυτικά, τα δάση είναι αραιότερα και τα δέντρα πιο καχεκηκό
(κορφές Φράγκα και Κλάπα). Λίγοι βράχινοι σχηματισμοί στα αντερείσματα της

κορφής Ντουρντουβάνα δίνουν μια αγριωπή όψη στη μεριά αυτή και εδώ έχουν
γίνει παλιότερα κάποιες αναρριχήσεις.
Οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι του όγκου δεν επιτρέπουν την ύπαρξη πηγών στα
ψηλά, αλλά χαμηλά, στην επαφή με το φλύσχη σχηματίζονται όμορφετ; υγρές

κοιλάδες με πυκνή άγρια ζωή, όπως η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου , γύρω απ ' το
ομώνυμο μοναστήρι . Τα νερά της βορειο-δυτικής πλευράς πέφτουν προς το ρέμα
Χαλίκι, δηλαδή την έξοδο της χαράδρας Κράβαρι του Χελμού .

Τα κυριότερα χωριά της Ντουρντουβάνας είναι τα Καλύβια και ο Φονιάς , στους
ανατολικούς πρόποδες . Τα δυο αυτά γειτονικά χωριά βρίσκονται πολύ κοντά στη
θέση της αρχαίας αρκαδικής πολίχνης Φενεού της οποίας ο Φονιάς (τώρα Πανό

ραραί) διατήρησε μια ηαραφθορά του . ονόματοο. Από τα Καλύβια Φενεού υπάρχει
δρόμο; που ανεβαίνει προς το διάσελο του Κυνηγού και πέφτει πίσω για Πλανη

130.

Η Ντουρντου8άνα και

τέρο. Σε κάποιο σημείο του δρόμου συναντάμε πρόσφατο ξωκλήσι κοντά στο
βάραθρο του Φενεού, ένα φυσικό πηγάδι συνδεδεμένο με τις αγριότητες του '
εμφύλιου πολέμου . Από τα Καλύβια επίσης δρόμοο ανεβαίνει στο διάσελο του
Αϊ-Λιά και πέφτει για Λυκούριο. Το διάσελο αυτό είναι τα νότια όρια της Ντουρντο 
υβάνας και η αρχή του Σαίτά.

Ο Σα'ίτάς είναι ουσιαστικά μια στενή κορυφογραμμή ανάμεσα στην Ντουρντου
βάνα και τον Ολίγυρτο. ΤΟ αρχαίο του όνομα ήταν ' Ορυξις όροο. Οι βόρειες κα ι

ανατολικές πλαγιές του βουνού πέφτουν στη λίμνη του Φενεού και στη ρίζα της
πουρναροπλαγιάς ανοίγονται οι καταβόθρες που οδηγούν στο νερό της λίμνης
προς τη Λυκούρια (πηγές Λάδωνα) . Η κορυφογραφμμή σχηματίζει πλήθος μικρές
κορφές με ψηλότερο σημείο στα

1811 μ .

Στα δυτικά, το βουνό σκορπάει σ ' έναν

κυκεώνα ραχών και ρεματιών (όγκος Φαλκός 1268μ, πάνω απ' τα χωριά Παγκράτι
και Δάρας). Τα πετρώματα του βουνού είναι ίδια μ' αυτά του Ολίγυρτου , αλλά εδώ
ουναν τάμε ιδιαίτερα πολλές μικρές σπηλιές, καθώς και μια ξερολούτσα πάνω στη
ράχη. Κοντά στη Γκιόζα (τώρα Μάτι) η ράχη χαμηλώνει στα

1 080μ και εδώ είναι το

διάσελο του Σαϊτά με τον Ολίγυρτο (διάσελο προφήτης Ηλίας) . Το ομαλό αυτό
διάσελο αποτελούσε ένα βασικό πέρασμα απ ' όπου διάβαιναν οι Ορχομένιοι και

Τεγεάτες για να περάσουν στις βόρειες αρκαδικές πόλεις και να συνδυαλαγούν
με τους Φενεάτες . Στο διάσελο, κοντά στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία υπήρχαν

«όροι» (πέτρινες ότήλες συνόρων) που σημάδευαν τα όρια των κρατών του Ορχο 
μενού της Τεγέας και των Καφυών (Καφυαί λεγόταν ο αρχαίος οικισμός που
βρισκόταν στη θέση της σημερινής Χωτούσας) . Ο Παυσανίας μιλάει για κάποιον
«Καφυαηκό βράχο»

πέτρινο

φρουρό του

περάσματος,

που

δεν έχει

όμως

εντοπιστεί.
Ο Ολίγυρτος είναι το ψηλότερο και πιο ενδιαφέρον βουνό της βόρειας αρκα
δικής οροσειράς. Η γεωγραφική του θέση τον τοποθετεί σε κομβικό σημείο στο
ορεινό δίκτυο της Πελοποwήσου. Με τα πλοκάμια του γεφυρώνει τη Ζήρια με την

Αρκαδία και το Σαϊτά με το Αρτεμήσιορνώ αγκαλιάζει τις δυο λεκάνες, του Φεν
εού και της Στυμφαλίας. Το ανάγλυφό του είναι δαιδαλώδες αλλά μπορούμε να
απομονώσουμε το συγκρότημα των δύο ψηλότερων κορφών στο κέντρο (Σκίπιζα

1934μ και Γκριμπίνι
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1831 μ) και τρεις βασικές μεγάλες ράχες : Τον Παρνιά ή Μαυρ

οβούνι (1694μ) που εκη

Λαύκας) μέχρι το διάσελ
ρες Κορφές (αρχ . Απέ ί

Σκίπιζας και εκτείνεται

c

Σκίαθι (1777μ), βραχώδι

δημόσιο δρόμο Κανδήλα

Στο ανατολικό σβήσιμc

της Στυμφαλίας, ανοίγετ
φαλία και τη Σκοτεινή .

Απ ' το διάσελο Σκίπιζο
ένας αρχαίος δρόμος πο
και ήταν ο πιο σύντομος
εκκλησάκι φαίνονται ακό)

ο δρόμος προς KανδήΛC

Τα δάοη κρατιώνται m
μνές και άψυχες. Στα ηό
τα γυμνά και τα πουpvαρ

προσήλιο βράχο , αστράφ
πολεμίστρες και τις καTl

Νότια απ ' τον Σκαθι
με την κορφή Καρούμπα,

αρχαίοι

ονόμαζαν όρος

θαμνοτόπια χαμηλά και μι
αυτή ζώνη μακραίνει ηρο
κορφέτ;

Ανεμόμυλος

κορυφογραμμή

(.

σβήνει ι

σχηματίζει ένα διάσελο c

078
πα,
και

τικά
της

ουν

στα

ρές
το

έμα
'ους
στη

]νό
ρχε ι
]νη
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Η Ντουρντου6άνα και ο Χελμός (δεξιά) . Στο άΥΥΙΥμά τους το διάοελ/ο του κυνηγο« ,

στο
του
του
ντο

του

;

και

ι της
,lνης

φέι;
έναν

φάτι
εδώ

> στη
σι το

αυτό
)ι και

γούν
ρχαν
)ρχο

που
ιοων

)μως
ιρκα

> στο
~ την

Φεν
ιε να

:ίπ ιζα
Ιαυρ

οβούνι (1694μ) που εκτείνεται από τη βάση του Γκριμπινιού (διάσελο Γκιόζας



Λαύκας) μέχρι το διάσελο της Καστανιάς , πυκνοδασωμένο και δύσβατο . Τις Μαύ
ρες Κορφές (αρχ . Απέλαυρος όρος) που φεύγει από τα ανατολικά πόδια της

Σκίπιζας και εκτείνεται ανάμεσα στηΣτυμφαλία και τη λεκάνη της Σκοτεινής. Τον
Σκίαθι (1777μ), βραχώδη απόκρημνο όγκο που κόβεται απ' τη Σκίπιζα από το
δημόσιο δρόμο Κανδήλας

-

Σκοτεινής και ενώνει τον Ολίγυρτο με το Αρτεμίσιο .

Στο ανατολικό σβήσιμο των Μαύρων Κορφών , ακριβώς πάνω απ' την καταβόθρα

της Στυμφαλίας, ανοίγεται το διάσελο Σιούρι

(71 Ομ),

πέρασμα ανάμεσα στη Στυμ

φαλία και τη Σκοτεινή .
Απ ' το διάσελο Σκίπιζας

- Σκίαθι

(1270μ, εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία) πέρναγε

ένας αρχαίος δρόμος που ένωνε τη Μαντινειακή γη με την επικράτεια της Aλtας

και ήταν ο πιο σύντομος δρόμος από Αθήνα προς Σπάρτη . Στα βράχια κοντά στο
εκκλησάκι φαίνονται ακόμα τα ίχνη των αρχαίων αμαξιών. Σήμερα , από δω περνάει
ο δρόμος προς Κανδήλα - Λεβίδι.
Τα δάση κρατιώνται στα βόρεια του όγκου, αφήνοντας τις νότιες πλαγιές γυ
μνές και άψυχες . Στα πόδια των ελάτων φωλιάζει η Λαύκα ενώ η Κανδήλα νέμεται
τα γυμνά και τα πουρναροτόπια στα νότια. Κοντά στο χωριό , φωλιασμένο σ ' έναν
προσήλιο βράχο, αστράφτει το μοναστήρι της Παναγίας της Κανδήλας που με τις
πολεμίστρες και τις καταχύστρες του δεσπόζει του κάμπου του Ορχομενού.

Νότια απ ' τον Σκίαθι εκτείνεται ο μακρύς όγκος του Αρτεμήσιου που αρχίζει
με την κορφή Καρούμπαλο (1808μ), το ψηλότερο σημείο σ ' ένα βραχίονα που ΟΙ

αρχαίοι ονόμαζαν όροι; Τραχύ . Πρόκειται για έναν απότομο όγκο,με πυκνά
θαμνοτόπια χαμηλά και μιά γυμνή ζώνη στις κορφέτ (πάνω απ' τα 1300μ) .Η γυμνή
αυτή ζώνη μακραίνει προς τα νότια σε μιά κορυφογραμμή που αποτελείται απ ' τις
κορφέτ;

Ανεμόμυλος

κορυφογραμμή

σβήνει

(1769μ),

στα

Λατσώνα

νότια ,

πάνω

(1751 μ)
απ'

τον

και

Λεσοβίτι

Πικερνιώτικο

(1755μ).

κάμπο ,

Η

ενώ

σχηματίζει ένα διάσελο στ ' ανατολικά της (1150μ,εκκλησάκι της Αγ . Παραοκευ
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131. Θέα από το διάσελο της Καστα νιάς . Δεξιά η NTOυρvτoυBάνα , αριστερά ο Σαϊτάς και
κάτω το οροπέδιο του Φενεοα

132.

Ο Ολίγυρτος από TC
και ΜαυροΒούνι (Πι

ής , διάβαση ανάμεσα στον Πικέρνη και τη Φρουσιούνα) με έναν ανεξάρτητο όγκο

ΤΟ κυριότερο χωρ «

του Αρτεμήσ ιου, την Φρονκούκουρα (1647μ) με την πλατιά γεμάτη δολίνες

στο χώρο της αρχαίας

κορφή .

σπουδα ία περάσματα ,

Το

διάσελο

ανάμεσα

στα

Φραγκοκούκουρα

και

κορυφογραμμής είναι οι Πόρτες από Σάγκα προς Νιοχώρι
αρχαιότατο

και

ιστορικό ,

«το

πέρασμα

της

Κλ ίμακοτ;»

τη

συνέχεια

της

(11 ΟΟμ),ένα πέρασμα
που

περιγράφει

ο

Παυσανίας . Ο παλιός μουλαρόδρομο; διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση και
ενώνει τα δυό χωριά , όπως παλιά .
Νότια απ ' το διάσελο υψώνεται η Τούρλα (1439μ) που χαμηλώνει νοτιότερα ,

.

Το κάστρο βρίσκετ

πεδίο . Λέγεται πως οι '
και φτάνοντας στη yoλC

διάρκεια των ηολκιρκκ,
επιγραφή και φέρει το

σ ' ένα πλατύ διάσελο όπου σχηματίζεται μιά μικρή ανοιξιάτικη λίμνη και μιά μικρή

ναός αφιερωμένος στη

καταβόθρα. Τα νερά αυτά είναι η πρώτη απορροή του lναχου ποταμού

αιώνες σεβάστηκαν τ/~

που διασχίζει την ορεινή Αργολίδα. Το μικρό φαράγγι του !ναχου είναι ένα

το γυναικείο μοναστήρ

ιδιαίτερο τοπίο στη μονοτονία του Αρτεμήσιου. Απ ' το ίδιο διάσελο περνούσε το
αρχαίο μονοπάτι του Πρίνου (που αναφέρει ο Παυσανίας) που έπεφτε πίσω γιά τα

Αναβάσεις

μέρη του χωριού Καρυά κι από κει νιό Αργολίδα . Πάνω απ ' το διάσελο υψώνεται ο

Ντουρντουβάνα: Ατ

όγκος της μεγάλης κορφής , ο Μαλεβός (1772μ), γυμνός απ' αυτή τη μεριά αλλά

δρόμο προς το διάσελο

αναπάντεχα δασωμένος από τη νότια όψη του με έλατα. Σύμφωνα με κάποια πηγή
κατάκορφα, ενώ σύμφωνα με άλλη κοντά στην Καρυά, υπήρχε ναός της

γυμνές οηοοοθρωμένα

. Αρτεμης , χτισμένος μέσα σε δάσος από ιτάμια .
Νότια απ ' την ψηλότερη κορφή ανοίγεται μιά κοιλάδα που οδηγεί προς το
Τουρνίκι και πάνω της δεσπόζουν τα σαθρά αντερίσματα του Χτενιά (1634μ), που

πάτι προς τη στέρνα. ~
φές (3ω) . Αν πέσουμε

διάσελο του Κυνηγού t
Ολίγυρτος

Γκριμ

ο Σαρρής θεωρεί ότι ταυτίζεται με το Κρεόπωλον όρος των αρχαίων. Το διάσελο
ανάμεσα στον Μαλεβό και τον Χτενιά ήταν ένα ακόμη πέρασμα από την Αργολίδα

λο Μαδάρας

προς την Αρκαδία και σαν τέτοιο είδε αρκετές μάχες και επιδρομές , όπως στην

καλό μονοπάτι μέχρι το

εισβολή των Μακεδόνων .

κορφή (ιω),
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δρόμο που συντομεύει.

-

Μαυροβl

1
1
αϊτός και

132.

Ο Ολίγυρτος από τα 8όρεια (Στυμφαλία) . Από αριστερά προς δεξιά: Σκίπιζα, Γκριμπίν/
και Μαυρο80ύνι (Παρνιάς)

ητο όγκο

ΤΟ κυριότερο χωριό οτο Αρτεμήσιο είναι η Νεστάνη (παλιά Τσιπιανά) χτισμένο

δολίνες

στο χώρο της αρχαίας Νεστάνης και δίπλα στο παλιό φρούριο που έλεγχε τα δύο

(εια

της

πέρασμα
' ρόφε ι

ο

οταοη και

σπουδαία ηεράοματα, του Πρίνου και του Χτενιά.

Το κάστρο βρίσκεται ακριβώς πάνω ατΤτην καταβόθρα που στραγγίζει το Αργό
πεδίο .

Λέγεται πως οι αρχαίοι είχαν ανοίξει δυο κατακόρυφες τρύπες στο βράχο

και φτάνοντας στη γαλαρία της καταβόθρας έπαιρναν με οκοινιά νερό από κει στη
διάρκεια των πολιορκιών .

Η βρύση δίπλα οτο αρχαίο οχυρό έχει εντοιχισμένη

οιιότερο ,

επιγραφή και φέρει το αρχαίο όνομά της Φιλίππειος Κρήνη . Εδώ υπήρχε κάποτε

μιά μικρή

νοόο αφιερωμένος στη Δήμητρα, την κυρίως ελεούοα θεά του Δωδεκάθεου . Οι
αιώνες σεβάστηκαν την ιερότητα του χώρου και σήμερα δεσπόζει της Νεστάνης,

είναι ένα

το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας Γοργοεπηκόου .

νούοε το

Αναβάσεις

.οω γιά τα
μώνεταιο

ερά αλλά

ποια πηγή
ιαός της
ί προς το

34μ) , που

ο διάσελο
Αργολίδα
)πως στην

Ντουρντουβάνα: Από τα Καλύβια βγαίνουμε στο Φονιά κι ακολουθούμε το
δρόμο προς το διάσελο για

1 χλμ.

περίπου. Στην πρώτη φουρκέτα πιάνουμε μονο

πάτι προς τη στέρνα . Από τη στέρνα , ίσια επάνω οε αραιό δάσος κι ύστερα οε
γυμνές αποσαθρωμένες πλαγιές. Βγαίνουμε στην κόψη που ενώνει τις δύο κορ

φές (3ω). Αν πέοουμε δυτικά από την κορφή , κατεβαίνουμε εύκολα προς το
διάσελο του Κυνηγού κι από κει στο χωριό (δρόμος αΜά και μονοπάτι , 3ω) .

Ολίγυρτος

Γκριμπίνι: από το διάσελο της Καστανιάς , ακολουθάμε δασικό

δρόμο που συντομεύει από κομμάτια παλιού μονοπατιού και μας οδηγε ί στο διάσε
λο Μαδάρας

- Μαυροβουνιού (διαδρομή σημαδεμένη , 1ω30 ·). Κατεβαίνουμε με
- Γκιόζας και ανεβαίνουμε την απότομη

καλό μονοπάτι μέχρι το διάσελο Λαύκας
κορφή (1ω) .
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ι

134. Το σπανιότατο και υπό εξαq.
136. Ophrys specu/um

-- 133.

Ρυάκι στο Αρτεμήσιο. Στα
τέτοιους πυρήνες ζωής

1

134.

Το σπανιόmτο και υπό εξαφάνιση

136. Ophrys spe cu/um

Adonis cy JJeneus.

135. /ris sintenesii
137. Ophrys /utea murbek ii

-+ 133. Ρυάκι στο Αρτεμήσιο. Στα γυμνά . ξερά αυτά βουνά, συχνά τη ν Α νοιξη . συναντάς
τέτο ιους πυρήνες ζωής

167

134. Το σπανιότατ ο και υπό ε ξα φάνι ση Adon is cylleneus
136. Ophrys spe cu lum

--4-

133.

135. Ir ;5 s;n te nes ii
137. Ophrys

lυt ea

murbe ki i

Ρυάκι στο Αρτεμήσιο. Στα γυμ νά , ξερά αυ τά βου νά, συχνά τη ν Α νοιξη , συναντάς
τέτοιους πυρήνες ζωής

167

Για τη Σκίπιζα: ξεκινάμε από τη Λαύκα και βγαίνουμε στο ξωκκλήσι της Αγ .

βουβά και σκοτεινά . Στ

Σωτή ρας (δρόμος, πηγή 1ω30 ·) . Μονοπάτι μέχρι το οροπέδιο Σπηλιά κι από κεί σε

καθώς περπατάμε ΟΤΟ ι

γυμνό πεδίο μέχρι την κορφή (2ω) .

σου με κοντά απ ' την κι

Λύρκειο. Από τον Σάγκα , ανεβαίνουμε την ομαλή κοιλάδα της Κερασιάς ~ α ι
βγα ίνουμε οτο διάσελο της Αγ . Παρασ κευής (λακκώματα) . Η κορφή Λεσοβίτι προ

δ ιαπεραστική φασαρία 1

σεγγ ίζεται ύστερα από μια μεγάλη γυμνή ανηφορ ική πλαγιά .

τότε θα δούμε μ ια απρό ,

για να δουν τι ε ίναι αuτC

Αρτεμίσιο:

Απ πη Νεστάνη , μονοπάτι οδηγε ί στο διάσελο προς Τουρνίκι

(1260 μ , 1ω30 ·). Από

το διάσελο βλέπουμε την π ιο εμφανίσιμη πλευρά της κορφής. Ακολουθούμε α
γροτικό qρόμο προς την κατεύθυνσή της (αριστερά) που μας φέρνει στη βάση της

δυτικής Ι!λαγιάς

(1 ω).

Εύκολα στην κορφή (1ω). Εξαίρετη θέα σ' όλη την οροσειρά

(από Σκίπιζα . μέχ ρ ι Χτε ν ιά ) κα ι στο Μαίναλο .

Μια συντομότερη ανάβαση μπορε ί να γίνει από τις Καρυέο , πηγαίνovτας από το
δρόμο μέχρι την Αγία Παρασκευή (πηγή) και από κε ί από την βόρεια όψη προς την

κορυφή είτε ίσια πάνω από το χωριό . προς την Παναγιά και διασχίζοντας το

ελατόδασο περνάμε την σύvτoμη κορυφογραμμή του Κώνου και φτάνουμε στη
κορφή .

γρήγορα και ευέλικτα

c

ξέφωτων. Χτυπά με με
κάποιο προφυλαγμένο
από πούπουλα στη βάσr

πουλί. Αν ο θηρευτής
αλεπού ή κουνάβι είναι

όλα ένας νεαρός χρυσc

7

διαφορετικούς

ορε ινούς όγκους . Πέρα απ ' το ότι είναι στη σειρά αραδιασμένα αυτά τα βουνά και
σχηματίζουν μια ενιαία κορυφογραμμή με ψηλά διάσελα , έχουν και παρόμοια μορ
φολογία , κοινές εδαφικές συνθήκες καθώς και ομοιότητες στα αποτελέσματα της
μακρόχρονης επίδρασης των ανθρωπογενών παραγόvτων .

. Ετσι

θα εξετάσουμε

συνοπτικά την οικολογ ία τους , τον ίζοντας τις όποιες δ ιαφορές.
Κα ' αρχήν πρόκειται γ ια ασβεστολιθικά βουνά , με μαραζωμένα ελατοδάση κα ι

γυμνές κορφές, με λίγα νερά και πολλή βόσκηση . Η δομή του δάσους ποικίλει από
πολύ πυκνές συστάδες μέχρ ι ξέφωτα με αραιούς αγκαθωτούς θάμνους . Υπάρχουν
λίγες αξιόλογες ορθοπλαγ ιές , μικρά , χωρίς αδρό ανάγλυφο φαράγγια και λίγα
θαμνοτόπια καθώς τα βουνά αυτά ξεπετάγονται πάνω απ ' το αρκαδικό υψίπεδο .
Σα συνέπε ια της φτωχής ποικιλίας βιοτόπων ανάλογα φτωχή ε ίναι και η άγρια ζωή .

Η χλωρίδα πάντως δημιουργεί αρκετές εκπλήξεις , κυρίως στον Ολ ίγυρτο , όπου
περιοσώνεται ένας μικρός πληθυσμός από το απειλούμενο με εξαφάνιση

Adonis

(κορφή Maυροβούνι). Στα ελατοδόση της Ντουρντουβάνας βρίσκουμε

αρκετά ορχεοειδή

(Cephalanthera rubra) και στις κορφέτ; την άνοιξη ανθίζουν
Viola graeca. Στην υγρή κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου με την πυκνή

βλάστηση (ανριοτρκινταφυλλιέο, κράταιγοι, αγιόκλημα , δρυς , πλατάνια) φυτρώνει η
εντυπωσιακή ίριδα ,

Iris sintenesii .

Στου Λύρκειου τις γυμνές βραχώδεις πλαγιές,

ανάμεσα στα φρύγανα φυτρώνουν πολλά όμορφο ορχεοε ιδή του γένους

Ophrys
Viola

ενώ το Αρτεμήσιο κρύβει στο διάσελο της Κλίμακας μια μεγάλη αποικία

phitosiana.
Νοτιότερα απ ' το Λύρκειο , τα έλατα χάνονται για να δώσουν ένα τελευταίο
δασάκι στη νότια όψη της κορφής του Αρτεμήσιου . Παρακάτω , ο Χτενιάς και το

Παρθέν ι είναι απελπιστικά γυμνά και αποσαθρωμένα .
Η παν ίδα δεν έχει μελετηθε ί καθόλου κι έτσι θα περιοριστούμε στα όσα μπορεί να
παρατηρήσε ι κανείς κατά τη διάρκε ια της κ ίνησής του μέσα στα βουνά αυτά . Τα
δάση τους θα μας δώσουν αρχικά την εντύπωση νεκρών χώρων καθώς απλώνovτα ι
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Στον Ολ ίγυρτο , ενδιι
κυνήγ ι μικρών πουλιών

Στου Αρτεμήσιου τις

ΤΟ βορεινό αρκαδικό τείχος αποτελείται όπως είδαμε από

άφθονες

πηδάει τερετί ζονταο , 11
πυροβασιλ ίσκος , δυο κα

ανοιχτών εκτάσεων : το ι

Οικολογία '

cyllenea

τις φωνές και αρχί ζει \ι

Στα βράχια κουρνιάζει
μεσημέρι, γιατί πολύ δύl
νες στη σχισμή.

βουβά και σκοτεινά . Στη Ντουρντουβάνα (όπου συναντάμε και λίγα μαυρόηευκα) .

lγ.

καθώς περπατάμε στο σιωπηλό και έρημο δάσος , τυχαίνει κάποια στιγμή να περά

σε

σουμε κοντά απ' την κούρνια ενός τρυποφράχτη . Το μικρό πουλάκι βάζει αμέσως
(ΟΙ

τις φωνές και αρχίζει να πηδάει από κλαδί σε κλαδ ί, σηκώνοντας τον τόπο με τη

10

διαπεραστική φασαρία του . Αν επιμείνουμε να τον ενοχλούμε με την παρουσία μας ,
τότε θα δούμε μια απρόσμενη ποικιλία από πουλιά που έρχονται από τα γύρω δέντρα
για να δουν τι είναι αυτό που ερεθίζει τον τρυποφράχτη. Καθώς αυτός συνεχίζει να
πηδάει τερετίζοντας , περνάνε μπροστά μας ένα ζευγάρι κοκκινολαίμηδες , ένας
πυροβασιλίσκος , δυο καμποδεντροβάτες, μια γεροδεμένη τσαρτσάρα και μια κίσσα .
Στον Ολίγυρτο, ενόιαφέρουσα η παρουσία του ξεφτεριού που ειδικεύεται στο
κυνήγι μικρών πουλιών μέσα στο δάσσς . Το βλέπσυμε συνήθως να γλυστράει
γρήγορα και ευέλικτα ανάμεσα στα έλατα ή σύρριζα πάνω απ' τους θάμνους των

ξέφωτων. Χτυπά με μεγάλη ταχύτητα τα ανύποmα πουλιά κι ύστερα κάθεται σε

το

κάποιο προφυλαγμένο σημείο και μαδάει το θύμα του . Συχνά βρίσκουμε τούφες

ην

από πούπουλα στη βάση ενός μικρού βράχου που προέρχονται από ένα μαδημένο

το

πουλΙ Αν ο θηρευτής ήταν γεράκι, τα πούπουλα είναι σχεδόν άθικτα ' αν ήταν

'τη

αλεπού ή κουνάβι είναι τσακισμένα στη βάση τους .

Στου Αρτεμήσιου τις γυμνές πλαγιές εύκολα εντοπίζουμε τα αρπακτικά των
ανοιχτών εκτάσεων : το κοράκι, το βραχοκιρκίνεζσ, η ποντικογερακίνα και πάνωαπ '

όλα ένας νεαρός χρυσαετός που ίσως περιπλανιέται σε αναζήτηση επικράτειας .
Στα βράχια κουρνιάζει ένα ζευγάρι κουκουβάγιες που φλυαρεί άφοβα, μέρα



Jς

μεσημέρι , γιατί πολύ δύσκολα διακρίνονται έτσι όπως κάθονται , τέλεια παραλαγμέ
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νες στη σχισμή .
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καθώς περπατάμε στο σιωπηλό και έρημο δάσος , τυχαίνει κάποια στιγμή να περά

βουβά και σκοτεινά . Στη Ντουρντουβάνα (όπου συναντάμε και λίγα μαυρόπευκα) ,

διαπεραστ ική φασαρία του . Αν επιμείνουμε να τον ενοχλούμε με την παρουσ ία μας ,

τκ φωνές και αρχ ίζει να πηδάει από κλαδ ί σε κλαδί, σηκώνοντας τον τόπο με τη

σουμε κοντά απ' την κούρνια ενός τρυποφράχτη . Το μικρό πουλάκι βάζει αμέσως

:Jε

(Οι

νες στη σχισμή .

που φλυαρεί άφοβα, μέρα



μεσημέρι , γιατί πολύ δύσκολα διακρίνονται έτσι όπως κάθονται, τέλεια παραλαγμέ

Στα βράχια κουρνιάζει ένα ζευγάρι κουκουβάγιες

όλα ένας νεαρός χρυσαετός που ίσως περιπλανιέται σε αναζήτηση επικράτειας .

ανοιχτών εκτάσεων : το κοράκι, το βραχοκιρκίνεζο , η ποντικογερακίνα και πάνω απ '

Στου Αρτεμήσιου ης γυμνές πλαγιές εύκολα εντοπίζουμε τα αρπακτικά των

αλεπού ή κουνάβι είνα. τσακισμένα στη βάση τους .

πουλΙ Αν ο θηρευτής ήταν γεράκι, τα πούπουλα είναι σχεδόν άθικτα' αν ήταν

από πούπουλα στη βάση ενός μικρού βράχου που προέρχονται από ένα μαδημένο

κάποιο προφυλαγμένο σημείο και μαδάει το θύμα του. Συχνά βρίσκουμε τούφες

ξέφωτων . Χτυπά με μεγάλη ταχύτητα τα ανύποπτα πουλιά κι ύστερα κάθεται σε

γρήγορα και ευέλικτα ανάμεσα στα έλατα ή σύρριζα πάνω απ' τους θάμνους των

κυνήγι μικρών πουλιών μέσα στο δάσος . Το βλέπουμε συνήθως να γλυστράει

Στον Ολίγυρτο, ενόιαφέρουοα η παρουσ ία του ξεφτερ ιού που ειδικεύεται στο

πυροβασιλ ίσκος , δυο καμποδεντροβάτες, μ ια γεροδεμένη τσαρτσάρα και μια κ ίσσα .

πηδάει τερετίζοντας , περνάνε μπροστά μας ένα ζευγάρι κοκκινολα ίμηδες , ένας

για να δουν τι είναι αυτό που ερεθίζει τον τρυποφράχτη. Καθώς αυτός συνεχίζει να

τότε θα δούμε μια απρόσμενη ποικιλ ία από πουλιά που έρχονται από τα γύρω δέν τρα
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ΜΑΙΝΑΛΟ

και Σφεντάμι
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λάκκες Ράχη ' στα δυτι~
Τζελάτη (1867μ), μια

Νότια απ' την Οστα

Το Μα ίναλο , το βουνό του αρκαδικού Πάνα, είναι το ψηλότερο κα ι μεγαλύτερο
αρκαδ ικό βουνό . Πρόκειται για έναν πολυδαίδαλο δασωμένο όγκο που υψώνεται
στα δυτικά του οροπέδιου της Τρίπολης και κορυφώνεται στα

την κορυφογραμμή

Καρδαρά

στ,

- Αλωνίσταιν(

μέτρα . στην

(1794μ) που χωρίζεται

καρδιά του Μωρηά, έχοντας έτσι μια εξαιρετική θέα σ ' όλα τα μεγάλα βουνά του .

τερα το βουνό χαμηλΙ;

1980

ΤΟ Μαίναλο σχημα τίζει δυο μορφολονικέτ; ενότητες : ανατολικά την κορυφον

Τ ο δυτικό Μαίναλο α

ραμμή του καθαυτό Μαίναλου και πέρα απ ' την Αλωνίσταινα τους εκτε.ταμένους

συνεχ ίσει υυκνοόοοωμ

δασωμένους λόφους του δυτικού Μαίναλου . Στην Αλωνίσταινα σχηματίζεται το

Φραγκόβουνο (1646μ) ,

διάσελο ανάμεσα στους δυο αυτούς όγκους

ευνοεί τη δημιουργία

(1220

μέτρα) και μέσα στις δύο

γίνονται καλύτερα απ ' ι
βασική ασχολία για τω

κυρίως το Χρυσοβίτσι.
Βυτίνα).

Τ ο βουνό αποτελείτα

ανίσεις φλύσχη . Τα επιq
απορροής γίνεται υπόγ;

(καταβόθρες Κάψιας, σ
η Νυμφασία , κοντά στη

οικισμό; κτηνοτρόφων 1
κοντά στο μοναστήρι τ
ορεινό θέρετρο Βυτίνα
Υπάρχει ένα καταφύ ι

κ ίνας πσυ εξυπηρετεί
λειτουργία κέντρο στην
δύο χρόνια) .

Αναβάσεις
Η ανάβαση στην Οση
δρόμου του χιονοδρομικ
στην κορφή). Παρ ' όλα

(

μότερη, απότομη ανάβαι

δάσος και έχοντας σαν α
πλαγιών (3ω-3ω30 ·) .

Πολύ πιο ενόαφεροικ
- Καρδαρ

νης -Μουρτζιά

138. Θέα προς την κορφή.

και ζωντανά μέρη του ~

Οικολογία
σχηματιζόμενες κοιλάδες κυλάνε τα νερά του Μυλάονα ποταμού προς τα βόρεια

Τ ο βασικό πέτρωμα το ι

και του Ελισσόνα προς τα νότια.
Το συγκρότημα της κύριας κορυφονρσμμήο αποτελείται από μια σειρά δασω
μένες κορφές με σαφή εξαίρεση το πέταλο των γυμνών κορυφών γύρω απ ' το

τοπικές επικαλύψεις φλ l
και ψυχρότερη ζώνη τη ,

οροπέδιο της Οστρακίνας (κορφέξ : Οστρακίνα 1980μ η ψηλότερη , Μαύρη Κορφή

έλατα καταλαμβάνουν ό~
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ΤΟ κλίμα ευνοεί ιδιαίτε

1818μ και Σφεντάμι 1885μ). Βορειότερα ανοίγεται η μεγάλη δολίνη Παγώνη και οι
λάκκες Ράχη ' στα δυτικά τους υψώνεται το Θαυμάοιο ' Ο ρ ο ς των αρχαίων, τώρα
Τζελάτη (1867μ), μια γυμνή γεμάτη δολίνες κορφή.
Νότια απ ' την Οστρακίνα αυλακώνεται η κοιλάδα του Καρδαρά που συναντάει
ερο

την κορυφογιχιμμή στο χαμηλότερο σημείο της στα μέρη αυτά, στο πέρασμα

εται

Καρδαρά

ηην

(1794μ) που χωρίζεται μ ' ένα διάοελο στα 1460μ από τον Αίντίνη (1849μ) . Ύσ

του.

τερα το βουνό χαμηλώνει και σβήνει πάνω απ ' τη Σιλίμνα.

-

Αλωνίσταινας (1480μ). Νότια απ ' την κοιλάδα υψώνεται η Μουρτζιά

ρογ

Το δυτικό Μαίναλο αρχίζει με το γυμνό όγκο του Προφήτη Ηλία (1547μ) για να

'ους

συνεχίσει πυκνοδασωμένο μέχρι το Ζυγοβίστι. Η ψηλότερη κορφή εδώ είναι το

ιι το

Φραγκόβουνο (1646μ), κοντά στη Στεμνίτσα . ΤΟ ανάγλυφο αυτής της περιοχής

δύο

ευνοεί τη δημιουργία πολλών εύφορων λεκανών και κοιλάδων όπου τα έλατα
γίνονται καλύτερα απ ' ότι στο ανατολικό Μαίναλο . Η υλοτομία ήταν από παλιά μια
βασική ασχολία για τους κατοίκους των γύρω χωριών , όπως η Βυτίνα , η Ελάτη και
κυρίωτ; το Χρυσοβίτσι. (Πριν τον πόλεμο λειτουργούσε σχολή δασονόμων στη
Βυτίνα).

Το βουνό αποτελείται από ασβεστόλιθους της ζώνης Τριπόλεως, με λίγες εμφ
ανίσεις φλύσχη. Τα επιφανειακά νερά είναι λίγα καθώς το μεγαλύτερο μέρος της
απορροής γίνεται υπόγεια μέσα από το πυκνό δίκτυο δια κλάσεων της Αρκαδίας
(καταβόθρες Κάψιας, στην ανατολική βάση του βουνού). Η γνωστότερη πηγή είναι

η Νυμφασία , κοντά στη Βυτίνα . Τα χωριά που ακουμπάνε στο βουνό είναι ο μικρόο
οικιομόο κτηνοτρόφων του Καρδαρά , το Λεβίδι, η όμορφη Αλωνίσταινα , το Ροεινό

κοντά στο μοναστήρι της Πάνω Χρέπας , η Πιάνα, το Χρυσοβίτοι και το παλιό
ορεινό θέρετρο Βυτίνα .
Υπάρχει ένα καταφύγιο του Ορειβατικού Τρίπολης στο οροπέδιο της Οστρα
κίνας που εξυπηρετεί και το χιονοδρομικό κέντρο του Μα ίναλου (το μόνο εν
λειτουργία κέντρο στην Πελοηόννηοο , αυτό του Χελμού θα λειτουργήσει σε ένα
δύο χρόνια).

Αναβάσεις
Η ανάβαση στην Οστρακίνο έχει μάλλον χάσει το νόημά της εξ' αιτίας του
δρόμου του χιονοδρομικού που φτάνει μέχρι τη βάση του κώνου (από κει σε

45'

στην κορφή) . Παρ ' όλα αυτά, από τον Καρδαρά μπορούμε να κάνουμε μια συντο

μότερη, απότομη ανάβαση, ίσια προς την κορφή , κερδίζοντας ύψος μέσα από το
δάσος και έχοντας σαν αποζημίωση την ωραία θέα των τελευταίων γυμνών βραχο
πλαγιών (3ω-3ω30').

Πολύ πιο ενδιαφέρουσα είναι η διάσχιση: μοναστήρι της Πάνω Χρέπας
νης -Μουρ τζιά

-

Καρδαράς

-

Οστρακίνα

-

Αίντί

- Βυτίνα, πορεία 2 ημερών στα πιο ήσυχα

και ζωντανά μέρη του Μαίναλοu .

Οικολογία
όρεκι

Το βασικό πέτρωμα του Μαίναλου είναι ο ασβεστόλιθος Τριπόλεως , με μερικεο
τοπικές επικαλύψεις φλύσχη .

)Ωοω

ΤΟ κλίμα ευνοεί ιδιαίτερα τη βλάστηση καθώς το βουνό ανήκει στην υγρότερη

π ' το

και ψυχρότερη ζώνη της Πελοποννήσου (μαζί με τα άλλα μεγάλα βουνά) . Τα

σρφή

έλατα καταλαμβάνουν όλες τις πλαγιές ανάμεσα στα

800

και

1750

μ . και τείνουν
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να κατέβουν χαμηλότ
δέντρου περιόρισε στ
που είχαν δώσει στοι
Στη ζώνη των ελάτι
ρισοο , μπερκιά , κρητι ι

Το Μαίναλο διατηρι
όνομά του είναι ουνόε
νού. Στην πραγματικό,
πος του βουνού , μι κι

συναντάμε . Εξ ' άλλοι

λίγα και ξεκομμένα λ
Μέσα στο δάσος , η ι
μαζί με τον διακριτικι
Και τα τέσσερα αυτά

;

φεύγουν τον ανταγω,
καμποδεντροβάτης κο

σιλίσκος. Στενά συνδέ
στής , το κοινότερο νυ

στη διάρκεια του φθιν;
του Γενάρη , εγκαθιστι

νους μήνες θα ζευγαι

είναι το ίδιο για όλη τ
στην κουφάλα ενός δ;
χουριστές , καθισμένο ι

νκρι-καφέ φτέρωμά τc
μα του οώματόο τους.
γυαλιστερά μαύρα μάτ
τήρητοι ακόμα κι από
δύσκολο να βρούμε τη
τα του ίδιου του πουλι<
άκρη κάποιου ξέφωτοι

τα όπου οι ουνθήκεο
τους και την άνοιξη

:
n

καλά. Δεν περιορίζοντ

κότητα, Ο χουχουρισττ'
λίγη τύχη, μπορούμε

κάποιου δέντρου κάνc

εκεί μέσα και να τα

r

τρομαγμένη φωνή.

Η χλωρίδα του δάσc
πρόσωπους μερικά ορ

maculata

που τη συνσ

και μια με ανοιχτοϊώδι

' ι οω ο αυτή η κοινή χλ

139.

Ο χουχουριστής ε}
νυχτερινό κυνήγι.
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να κατέβουν χαμηλότερα. Πιστεύεται ότι η επέκταση του σκιανθεκτικού αυτού
δέντρου περιόρισε σημαντικά ή εξαφάνισε τα μεγάλα δρυοδάση της Αρκαδίας ,
που είχαν δώσει στους αρκάδες το όνομα βαλανηφάγος .
Στη ζώνη των ελάτων εμφανίζονται και τα εξής δέντρα και θάμνοι : βουνοκυπά

ριοσο , μπερκιά , κρητικό σφεντάμι και αφεντάμι του μονηελιέ.

Το Μαίναλο διατηρεί ακέραια τα μεγαλύτερα ελατοδάση της Αρκαδίας και το
όνομά του είναι συνδεδεμένο με μια φήρη ιδιαίτερα πλούσιου σε άγρια ζωή βου
νού. Στην πραγματικότητα , καθώς το πυκνό, μονότονο δάσος είναι ο κύριος βιότο
πος του βουνού , μικρή είναι κι η ποικιλία των ζωϊκών και φυτικών ειδών που
συναντάμε. Εξ' άλλου τα σπουδαιότερα είδη της χλωρ ίδας του τα βρίσκουμε στα
λίγα και ξεκομμένα λειβάδια των ψηλότερων κορυφών.
Μέσα στο δάσος , η συχνότερη παρουσία είναι ο καλόγερος κι η ελατοπαπαδίτσα
μαζί με τον διακριτικό καμποδεντροβάτη και τον σχεδόν αφανή πυροβασιλίσκο .
Και τα τέσσερα αυτά είδη τρέφονται με έντομα του φλοιού του ελάτου και απο
φεύγουν τον ανταγωνισμό ψάχνοντας στα κλαδιά τα δύο πρώτα , στον κορμό ο
καμποδεντροβάτης και στις άκρες των κλαδιών, ανάμεσα στις βελόνες , ο ηυροβο 

σιλίσκος. Στενά συνδεδεμένος με το δάσος των κωνοφόρων είναι κι ο χουχουρι
σιήο, το κοινότερο νυχτόβιο αρπακτικό των βουνών . Μετά από μια μακριά σιωπή
στη διάρκεια του φθινοπώρου, ο χουχουριστής αρχίζει πάλι να φωνάζει τις νύχτες

του Γενάρη , εγκαθιστώντας την κυριαρχία του στην επικράτειά του . Τοικ; εηόμε
νους μήνες θα ζευγαρώσει με το ταίρι του που ζει μέσα στην ίδια επικράτεια και
είναι το ίδ ι ο για όλη τη ζωή του , και θα φωλιάσει στην τρύπα κάποιου βράχου ή
στην κουφάλα ενός δέντρου. Εδώ θα περνούν τώρα τις μέρες τους οι δύο χου

χουριστές , καθισμένοι δίπλα στη φωλιά και τέλεια κρυμμένοι χάρις στο μουντό
γκρι-καφέ φτέρωμά τους, το γεμάτο σχέδια και στίγματα που σπάνε το περίγραμ
μα του σώματός τους . Καθώς στέκονται ακίνητοι και κοιτάζουν με μισόκλειστα τα
γυαλιστερά μαύρα μάτια τους μέοα στο μισοσκόταδο του δάσους, περνούν απαρα
τήρητοι ακόμα κι από μια απόσταση λίγων μέτρων .

. Ομως

ενώ είναι εξαιρετικά

δύσκολο να βρούμε τη φωλιά του, μπορούμε σχετικά εύκολα να δούμε τη σιλουέ
τα του ίδιου του πουλιού όταν βγαίνει για κυνήγι , αρκεί να σταθούμε ακίνητοι στην
άκρη κάποιου ξέφωτου το σούρουπο. Οι χουχουριστές κυνηγούν πολύ στα ξέφω
τα όπου οι συνθήκες είναι καλύτερες για τα ποντίκια που είναι η βασική τροφή

τους και την άνοιξη που έχουν μικρά αρχίζουν το κυνήγι προτού νυχτώσει για
καλά . Δεν περιορίζονται όμως μόνο στα ποντίκια . Είδος με μεγάλη προσαρμοστι
κότητα, ο χουχουριστής κυνηγάει ακόμα έντομα , γαιοσκώληκες , αμφίβια και, με
λίγη τύχη, μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε να βουτάει μέσα στα κλαδιά
κάποιου δέντρου κάνοντάς φασαρία για να τρομάξει τα πουλιά που κουρνιάζουν
εκεί μέσα και να τα πιάσει μόλις πετάξουν ή προδώσουν τη θέση τους με μια
τρομαγμένη φωνή .
Η χλωρίδα του δάσους περιορίζεται στα κοινά είδη με πιο εντυπωσιακούς εκ
πρόσωπους μερικά ορχεοειδή όπως το

maculata

Ophrys lutea

εερ.

murbekii,

η

Neotinea

που τη συναντάμε εδώ και στις δύο μορφές της , μια με λευκο-πράσινα

και μια με ανοιχτοϊώδη άνθη .
'Ισως αυτή η κοινή χλωρίδα να είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι από βοτανικής

139.

Ο XOυXOυρισrής εγκαταλείπει το σο ύ ρο υ πο Π)ν κούρ νια του για να αρχίσει το
νυ;r;rε ρινό κυνήγι.
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να κατέβουν χαμηλότερα . Πιστεύεται ότι η επέκταση του σκιανθεκτικού αυτού

δέντρου περιόρισε σημαντικά ή εξαφάνισε τα μεγάλα δρυοδάση τηο Αρκαδίας,
που είχαν δώσει στους αρκάδες το όνομα βαλανηφάγος .
Στ/ ζώνη των ελάτων εμφανίζονται και τα εξής δέντρα και θάμνοι: βουνοκυπά

ρισσο , μπερκιά, κρητικό σφεντάμι και σφεντόμι του μονηελιέ.
Το Μαίναλο όιατηρεί ακέραια τα μεγαλύτερα ελατοδάση τ/ς Αρκαδίας και το

όνομά του είναι συνδεδεμένο με μια φήμη ιδιαίτερα πλούσιου σε άγρια ζωή βου
νού . Στ/ν ηραγμαηκότητα, καθώς το πυκνό , μονότονο δάσος είναι ο κύριος βιότο
πος του βουνού , μικρή είναι κι η ποικιλία των ζωϊκών και φυηκών ειδών που
συναντάμε . Εξ' άλλου τα σπουδαιότερα είδη τηι; χλωρίδας του τα βρίσκουμε στα
λίγα και ξεκομμένα λειβάδια των ψηλότερων κορυφών.

Μέσα στο δάσο ς, η συχνότερη παρουσία είναι ο καλόγερος κι η ελατοπαπαδίτσα
μαζί με τον διακριτικό κομηοδεντροβάτη και τον σχεδόν αφανή πυροβασιλίσκο .
Και τα τέσσερα αυτά είδη τρέφονται με έντομα του φλοιού του ελάτου και απο
φεύγουν τον ανταγωνισμό ψάχνοντας στα κλαδιά τα δύο πρώτα, στον κορμό ο
καρηοδεντροβάτη; και στις άκρετ; των κλαδιών, ανάμεσα στις βελόνες , ο πυροβα

σιλίσκος. Στενά συνδεδεμένος με το δάσος των κωνοφόρων είναι κι ο χουχουρι
ατής , το κοινότερο νυχτόβιο αρπακτικό των βουνών. Μετά από μια μακριά σιωπή
στη διάρκεια του φθινοπώρου , ο χουχουριατής αρχίζει πάλι να φωνάζει τις νύχτες

του Γενάρη , εγκαθιστώντας την κυριαρχία του στην επικράτειά του . Τους ευόμε
νους μήνες θα ζευγαρώσει με το ταίρι του που ζει μέσα στην ίδια επικράτεια και

είναι το ίδιο για όλη τ/ ζωή του , και θα φωλ ιάσει στ/ν τρύπα κάποιου βράχου ή
στην κουφάλα ενός δέντρου. Εδώ θα περνούν τώρα τις μέρες τους οι δύο χου

χουριστές , καθισμένοι δίπλα στ/ φωλιά και τέλεια κρυμμένοι χάρκ; στο μουντό
γκρ ι-καφέ φτέρωμά τους, το γεμά το σχέδια και στίγματα που σπάνε το περίγραμ
μα του σώματός τους . Καθώς στέκονται ακίνητοι και κοιτάζουν με μισόκλειστα τα

γυαλιστερά μαύρα μάτια τους μέσα στο μισοσκόταδο του δάσους, περνούν απαρα
τήρητοι ακόμα κι από μια απόσταση λίγων μέτρων .. Ομως ενώ είναι εξαιρετικά
δύσκολο να βρούμε τ/ φωλιά του , μπορούμε σχετικά εύκολα να δούμε τ/ σιλουέ

τα του ίδιου του πουλιού όταν βγαίνει για κυνήγι, αρκεί να σταθούμε ακίνητοι στην
άκρη κάποιου ξέφωτου το σούρουπο. Οι χουχουριστές κυνηγούν πολύ στα ξέφω
τα όπου οι συνθήκες είναι καλύτερες για τα ποντίκια που είναι η βασική τροφή

τους και τ/ν άνοιξη που έχουν μικρά αρχίζουν το κυνήγι προτού νυχτώσει για
καλά. Δεν περιορίζονται όμως μόνο στα ποντίκια. Είδος με μεγάλη προσαρμοστι

κότητα, ο χουχουριστής κυνηγάει ακόμα έντομα, γαιοσκώληκες, αμφίβια και, με
λίγη τύχη, μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε να βουτάει μέσα στα κλαδιά
κάποιου δέντρου κάνοντάς φασαρία για να τρομάξει τα πουλιά που κουρνιάζουν
εκεί μέσα κα ι να τα πιάσει μόλις πετάξουν ή προδώσουν τ/ θέση τους με μια
τρομαγμένη φωνή.
Η χλωρίδα του δάσους περιορίζεται στα κοινά είδη με πιο εντυπωσιακούς εκ
πρόσωπους μερικά ορχεοειδή όπως το

maculata

Ophrys lutea

εερ.

murbekii,

η

Neotinea

που τ/ συναντάμε εδώ και στις δύο μορφές τηο , μια με λευκο-πράσινα

και μια με ανοιχτοϊώδη άνθη .
'Ισως αυτή η κοινή χλωρίδα να είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι από βοτανικής

139.

Ο χουχουριστής εγκαταλείπει το σούρουπο την κούρνια του για να αρχίσει το
νυχτερι νό κυνήγι.
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140. Tulipa si/vestris - austra/is

141. N eottinea m ac u/ata

144.

Ο καμποδεντρο6ά η

Μα ι νά λου

145. Λιγότερο κοινό ς ο

c

άποψης το Μαίναλο αι

. Ομως στα λειβάδια τω\
Viola chelmea , V. phi
-australis, Vlola mercul
Viola mercurii στο Μα
κίνησης των φυηκών ε

και το Νότιο Πάρνωνα
Στην περιοχή της κο
κύριου όγκου και μέχρ ι

νότατα έχει πια εκλεί4
έντονα έχουν μειωθεί t

αλεπού , αυτό το υπόδε
ρά το εντατικό κυνήγι τ
στη περιοχή , ίσως γιατί

οποία τρέφετα ι .

Τα δάση γύρω απ ' την Ι

142. Vio /a p h itos iana
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143. Fr iti /ar ia g raec a

αναφερθεί πρόσφατα τ

144. Ο καμ ποδε ντρ ο 6ά της ε ίναι έ να αρκετά OUVI'J θιομ έ νο πουλί στα ελατοδάση του
Μα ι νάλο υ

145.

Λιγότερο κο ι νός ο δε ντρο τοομπα νά κος καθαρ ίζε ι το υς κορμούς από τα έντομα

άποψης το Μαίναλο αποτελεί ένα κενό στον άξονα της ορεινής Πελοποννήσου .
. Ομως στα λειβάδ ια των κορυφών διαψεύδετα ι αυτή η εντύπωση : Tulipa
Viola chelmea, V. phitosiaoa και V. odorata στην Οστρακίνα , Tulipa silvestris
-australis, Vlola mercurii , Frit illaria graeca στη Μουρτζιά . Ειδικά η ανακάλυψη της
Viola mercurii στο Μαίναλο επιβεβαιώνει την ένταξη το υ βουνού στον άξονα
κίνησης των φυτικών ε ιδών, καθώς το λουλούδι αυτό είχε βρεθεί μόνο στη Ζήρια
και το Νότιο Πάρνωνα.

Στην περιοχή της κορυφής Οστρακίνας υψώνεται κι η μοναδική ορθοπλαγιά του

κύριου όγκου και μέχρι πρότινος εκεί φώλιαζε ένα ζευγάρι χρυσαετών που πιθα
νότατα έχει πια εκλείψει σα συνέπεια της μεγάλης μείωσης των λαγών . Το ίδ ιο
έντονα έχουν μειωθε ί κι οι πέρδικες, φυσικά εξ ' αιτ ίας του κυνηγιού. Αντίθετα , η

αλεπού , αυτό το υπόδειγμα προσαρμοστικότητας , υπάρχει ακόμα σε αφθον ία πα
ρά το εντατικό κυνήγι που της γίνεται , ενώ ο ασβός , που δεν κυνηγιέται . σπαν ίζει
στη περιοχή , ίσως γιατί το πυκνό δάσος δεν ευνοεί τα έντομα του εδάφους με τα
οπο ία τρέφεται .

Τα δάση γύρω απ ' την Βυτ ίνα είνα ι το μοναδικό σημε ίο στην Πελο πόννη σσ που έχει

αναφερθε ί π ρόαρατα η παρουσία σκΙουρου .
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ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ ΒΟΥΝΑ
Περνάω αυτό το νησί στο χρόνο που λέγεται Δημητσάνα και με την εικόνα της
ακόμα στα μάτια κατηφορίζω για τους μύλους . Όταν μιλάμε για μύλους στη
Δημητσάνα, τα τελευταία

200

χρόνια, εννοούμε βέβαια μπαρουτόμυλους . Οι μύ

λοι δουλεύουν ακόμα και φτιάχνουν πάντα μπαρούτι και δυναμίτες. Κρατάω την
πορεία μου ψηλότερα και πέφτω στο Παλιοχώρι , μικρό χωριό πάνω απ ' τη βουή
του ποταμού .. Ενας μπάρμπας που ανεβάζει το γάλα από το μαντρί του με κατα

τοπίζει, αλλά μόνο για τα χοντρικά' τα όλλα τα θεωρεί δύσκολες έννοιει; για έναν
Αθηναίο. Αγνοώ την υπόδειξή του να προτιμήσω το δρόμο και τραβάω ίσια για το
ποτάμι. Πλήθος νερά διασταυρώνουν τις πορείες τους με τη δική μου. Είναι
πλούσιος σε νερό αυτός ο τόηοο και σ' αυτό οφείλεται αυτή η πυκνή κι ολοζώντα

νη βλάστηση που θεριεύει ένα γύρω: θες καρυδιές, θες καστανιές, πλατάνια,
φράξους, γαύρους. Όταν φτάνω στο Δημητσανίτικο ποτάμι, καταλαβαίνω ότι ο

μπάρμπας είχε δίκιο: η κοίτη είναι πολύ δύσβατη. Το παίρνω κι εγώ αθλητικό:
σκαρφάλωμα σε βράχια, σάλτα στα κοτρώνια. Πάντως αυτές οι στιγμές στα ήσυχα
μέρη έχουν και τα ωφέλη τους : πιάνω κάποιο βατράχι, μετά κυνηγάω ένα νερόφι
δο, ξεσηκώνω ένα νεροκότσυφα που φεύγει σφεντόνα στη γραμμή του νερού και

τέλος βρίσκω καλογραμμέναίχνη βίδρας. Μ' αυτό καταλαβαίνωτι εφαγε όλα αυτά
τα δεκάδες αδειανά καβούκια καβουριών πούβρισκα πιο πάνω. Και μ ' όλα αυτά
φτάνω στο παλιό γεφύρι.
Τούτο το γεφύρι, κανείς δεν ήξερε να με κατατοπίσει από πότε φτιάχτηκε. Είναι

πιο παλιό απ ' όσο μπορούσε να θυμηθεί κι ο γεροντότερος που ρώτησα, Το
περνάω και ανηφορίζω το μονοπάτι που πάει για τη Μονή Φιλοσόφου. Καθώς
περνάω ανάμεσα από παλιά χωράφια και ξερολιθιές, κάποια στιγμή τρομάζω μια

σαίτσ που λιαζότανε. Σβέλτη όπως το θέλει και τ' όνομά της, γλυστράει να κρυ
φτεί, όμως ο τόπος είναι ακάλυmος και τη στριμώχνω σ ' ένα χωμάτινο πρανές.

Μόνο τρόμο δε μπορεί να σου προξενήσει αυτό το φιδάκι, έτσι ανίσχυρο όπως
φαίνεται, παρ' όλο το μάκρος του που φτάνει το μέτρο.
Πα ίρνοντας δροσιά από τα ρυάκια, φτάνω πάνω απ ' το μοναστήρι τητ; Παναγιάς
Φιλοσόφου, έρημο και μισοερειπωμένο τώρα. Η βλάστηση είναι τόσο πυκνή που
σου φέρνει στο νου την έννοια της ελληνικού τύπου ζούγκλας,

l'

αγριολούλουδα

προσθέτουν πιτσιλιές χρώματα στον καμβά πού'χει όλες τις πιθανές αποχρώσεις
του πράσινου. Στέκομαι λίγο στο μοναστήρι να ρουφήξω την εικόνα και ύστερα
ξαναπιάνω το μονοπάτι για την απέναντι μεριά. Καθώς χάνω ύψος στο καλοφτιαγ
μένο, ελισσόμενο δρομάκι, βρίσκομαι κάτω από τα βράχια του Κρυφού Σχολειού.
Κάργιες, ξεφτέρια και κοράκια με χαιρετάνε από ψηλά. Τώρα που το σκέφτομαι,
αυτή η χαράδρα του Λούσιου δίνει μια αποστομωτικήαπάντηση σ ' όσους μοιρολο

γάνε τη φύοη της Πελοποννήσου σα νάνοι από καιρό πεθαμένη.
Ανηφορίζω τα λίγα μέτρα για το Κρυφό Σχολειό με τις απορίες μέσα μου να

πληθαίνουν: πού τα βρήκαν όλα τούτα τα πανέμορφα μέρη οι καλόγεροι; ΚΙ οι
κάργιες δένανε μ ' αυτούς ή με τα βράχια; Μήπως υπάρχει κάποια αίσθηση ή

146.

178

Το νέο μοναστήρι της Παναγιάς Φιλοσόφου έρημο από χρόνια, στολισμένο με
υάκι νθους και χαμένο στην κατα πράσινη κοιλάδα του Λούσιου
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ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ ΒΟΥΝΑ
Περνάω αυτό το νησί στο χρόνο που λέγεται Δημητσάνα και με την εικόνα της
ακόμα στα μάτια κατηφορίζω για τους μύλους .. Οταν μιλάμε για μύλους στη

Δημητσάνα, τα τελευταία

200 χρόνια , εννοούμε βέβα ια μπαρουτόμυλους. ΟΙ μύ 

λοι δουλεύουν ακόμα και φτιάχνουν πάντα μπαρούτι και δυναμίτες . Κρατάω την
πορεία μου ψηλότερα και πέφτω στο Παλιοχώρι , μικρό χωριό πάνω απ' τη βουή
του ποταμού .

. Ενας

μπάρμπας που ανεβάζει το γάλα από το μαντρί του με κατα

τοπίζει , αλλά μόνο για τα χοντρικά ' τα άλλα τα θεωρεί δύσκολες έννοιες για έναν
Αθηναίο . Αγνοώ την υπόδειξή του να προτιμήσω το δρόμο και τραβάω ίσια για το
ποτάμι. Πλήθος νερά διασταυρώνουν τις πορείες τους με τη δική μου. Είναι
πλούσιος σε νερά αυτός ο τόπος και σ ' αυτό οφείλεται αυτή η πυκνή κι ολοζώντα
νη βλάστηση που θεριεύει ένα γύρω : θες καρυδιές, θες καστανιές, πλατάνια ,
φράξους, γαύρους .. Οταν φτάνω στο Δημητσανίτικο ποτάμι, καταλαβαίνω ότι ο

μπάρμπας είχε δίκιο: η κοίτη είναι πολύ δύσβατη. Το παίρνω κι εγώ αθλητικά:
σκαρφάλωμα σε βράχια, σάλτα στα κοτρώνια. Πάντως αυτές οι στιγμές στα ήσυχα
μέρη έχουν και τα ωφέλη τους: πιάνω κάποιο βατράχι, μετά κυνηγάω ένα νερόφι

δο, ξεσηκώνω ένα νεροκότσυφα που φεύνει οφεντόνα στη γραμμή του νερού και
τέλος βρίσκω καλογραμμέναίχνη βίδρας. Μ ' αυτό καταλαβαίνωτι έφαγε όλα αυτά
τα δεκάδες αδειανά καβούκια καβουριών πούβρισκα πιο πάνω. Και μ ' όλα αυτά
φτάνω στο παλιό γεφύρι.
Τούτο το νεφύρι, κανείς δεν ήξερε να με κατατοπίσει από πότε φτιάχτηκε. Είναι

πιο παλιό απ' όσο μπορούσε να θυμηθεί κι ο νεροντότεροο που ρώτησα. Το
περνάω και ανηφορίζω το μονοπάτι που πάει για τη Μονή Φιλοσόφου. Καθώς
περνάω ανάμεσα από παλιά χωράφια και ξερολιθιές, κάποια στιγμή τρομάζω μια

σαίτα που λιαζότανε. Σβέλτη όπως το θέλει και τ ' όνομά της , γλυστράει να κρυ
φτεί, όμως ο τόπος είναι ακάλυπτος κα ι τη στριμώχνω σ ' ένα χωμάτινο πρανές.
Μόνο τρόμο δε μπορεί να σου προξενήσει αυτό το φιδάκι, έτσι ανίσχυρο όπως

φαίνεται, παρ ' όλο ΤΟ μάκρος του που φτάνει το μέτρο.
Παίρνοντας δροσιά από τα ρυάκια, φτάνω πάνω απ ' το μοναστήρι της Παναγιάς
Φιλοσόφου, έρημο και μισοερειπωμένο τώρα. Η βλάστηση είναι τόσο πυκνή που

σου φέρνει στο νου την έννοια της ελληνικού τύπου ζούγκλας. Τ' αγριολούλουδα

προσθέτουν πιτσιλιές χρώματα στον καμβά πού'χει όλες τις πιθανές αποχρώσεις
του πράσινου. Στέκομαι λίγο στο μοναστήρι να ρουφήξω την εικόνα και ύστερα
ξαναπιάνω το μονοπάτι για την απέναντι μεριά. Καθώς χάνω ύψος στο καλοφτιαγ
μένο, ελιοσόμενο δρομάκι, βρίσκομαι κάτω από τα βράχια του Κρυφού Σχολειού.
Κάργιες, ξεφτέρια και κοράκια με χαιρετάνε από ψηλά. Τώρα που το σκέφτομαι,
αυτή η χαράδρα του Λούσιου δίνει μια αποστομωτικήαπάντηση σ ' όσους μοιρολο

γάνε τη φύση της Πελοποννήσου σα νάναι από καιρό πεθαμένη.
Ανηφορίζω τα λίγα μέτρα για το Κρυφό Σχολειό με τις απορίες μέσα μου να

πληθαίνουν: πού τα βρήκαν όλα τούτα τα πανέμορφα μέρη οι καλόγεροι: ΚΙ οι
κάργιες δένανε μ ' αυτούς ή με τα βράχια; Μήπως υπάρχει κάποια αίσθηση ή

146.

178

Το νέο μοναστήρι της Παναγιάς Φιλοσόφου έρημο από χρόνια , στολισμένο με
UΆKινθOυς και χαμένο στην καταπράσινη κοιλάδα του Λούσιου

__

γλώσσα που την ξεχάσαμε για πάντα ;

κά με τα Γορτυνιακά β

Ανοίγοντας τη στριγγή πόρτα του έρημου μοναστηριού και κοιτώντας αφηρημέ
νος τη νωπή χελιδονοφωλιά που στέκεται μπρος στα μάτια μου , αισθάνομαι την
απάντηση να με κοιτάει σαρκαστικά πίσω απ' τις καμάρες , τις πολεμίστρες και τις
καταχύστρες του παλιού κάστρου . Καλό είναι να μη βάζεις τέτοιες ερωτήοεκ; σε
τέτο ια μέρη . Περιορίζομα ι να ψηλαφίσω το κτίσμα . Η άδεια στέρνα , τα σπασμένα

για τις τριγύρω ηεριω

κιούΥκια π~ύφερναν από ψηλά το κρασί και το νερό , το βρόχινο οστεοφυλάκιο ,
γεματο απ τα κόκκαλα των καλογήρων , κραυγάζουν την απουσία της πνοής που
τα γέμιζε .. Αλ/α ζωντανά πλόσματα κατοικούν τώρα εδώ : μέσα στην εκκλησία
στοιβάζεται ένας σωρός από κοπριά νυχτερίδων που ασφαλώς ξεχειμωνιάζουν
εδώ. Κάποιος ανόητος μούπε αυτές τις μέρες ότι πρέπει να εξοντώσουν τις
νυχτερίδες γιατί με τα νύχια τους χαράζουν και χαλάνε τις αγιογραφίες. Φαίνεται
ότι εδώ μέσα μένουν κάποιες νυχτερίδες ονόματι'Avτζυ και Νατάσσα, απ' ότι
διαβάζω σκαλισμένο στο πρόσωπο ενόι; αγίου , όπως και κάποιες «Μήτσος» από
Καλαμάτα, «Κώστοο», «Τάκη;» Κ .λπ.

KαΤ~βαίν~ το σ~ντoμo. μονοπάτι μέχρι το ποτάμι, περνάω με δέος το στενό
γεφυ~αKΙ πανω απ . το .χα ο ς K~Ι πιά~ω τις λουσμένες απ' το απογευματινό φως

. Ολες

οι όψεις των Γι

γυμνές, καθαρές λοφ:
μοναδικής ομορφιάς α
ορεινόο όγκος χωρίζε'

αρχαίοι ονόμαζαν Λού
φτάνει στη Δημητσάν(

όμως , σκίζει στα δύο τ(
μια πανέμορφη χαράδρ

όλο καταρράχτες και μ
(300-500μ) Kατη~ ορίζο
των χειμάρρων της αν(

(υψίπεδο Ζυγοβιστίου)
μεγάλη διακύμανση ση
ναι το ασήμαντο ρέμα ι

όγκος και ο θόρυβος τ

πλ~γιες. Το μoν~πατι εινα, πολυ καλο εδώ και γρήγορα βρίσκομαι στη Μονή Προ
δρομου.
π?νεμορφο μοναστήρι κρέμεται από πάνω μου, φωλιασμένο στον

ντόπιους . Το Δημητοα'

Πρ~ν το . χάραμα , ένας εξώκοομος ήχος με οδηγεί στο μπαλκόνι. Με το ζόρι
δ~αKρινω . εναν καλόγερο στη βεράντα του κελιού του να χτυπάει μελωδικά το
ξυλινο σημαντ~o. Με διαιιερνάει ένα ρίγος ίσως νάναι η πρωινή δροσιά. ΤΟ ξημέ

Σ ' ένα τέτοιο φαράν,
οι άνθρωποι το σκηνικό '

:0

επιβλητικο βραχο του. Νιώθω καλοδεχούμενος.

ρωμα με τις καργιες και τ αγριοπερίστερα
παραπάνω από όμορφο , είναι θεϊκό.

να πετούν μπροστά μου ε ίναι κάτι

Αλφειού (Ρουφιά) .

ότι λούστηκε ο Δίας , γι
εδώ τραβήχτηκαν και ρίζ
γιές του φαραγγιού , το
μια σπηλιά που μετεωρίζ
κοινοβιακές κοινότη τες,

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ ΒΟΥΝΑ

τη μονή Προδρόμου. Τ(

Η περιοχή που απλώνεται ανάμεσα στον Αλφειό , το Λάδωνα και το Μαίναλο
σχηματίζει ένα τεράστιο υψίπεδο , έκτασης γύρω στα
τρα , που το μέσο υψόμετρό του κρατιέται στα
ξεπερνάνε τα

900

1000

τετραγωνικά χιλιόμε

μέτρα , με πολ/ές κορφές να

1100 .

Την έκταση αυτή χαρακτηρίζει η ομοιομορφίο και η απουσία των χαρακτηριστι

κών των μεγάλων βουνών ' περιλαμβάνει φρυγανικά οικοσυστήματα όπου κατά
τόπους φωλιάζουν περιοχές με ψηλό και ακμαίο μακί , όπως για παράδειγμα στο
φαράγγι του Λούσιου .
Υπάρχουν άπειρες μικρές κορφές και άλ/α τόσα χωριά γύρω τους , που θάταν
μάταιο να τα απαριθμήσουμε . Χοντρικά, διακρίνουμε τα εξής συγκροτήματα:
Στα βόρεια, τα βουνά των Λαγκαδιών, γύρω απ ' το γνωστό για τους μαστόρους
του χωριό Λαγκάδια (ψηλότερη κορφή: Πέντε Αδέρφια,

1351 μ) .

Δυτικά τους , τα

βουνά γύρω απ ' το Βαλτετσινίκο με ψηλότερη κορφή το Ψηλό Βουνό (1503μ).

Νότια , από τον Αλφειό μέχρι το Μαίναλο , εκτείνονται τα βουνά της Γορτυνίας . ΟΙ
κορφές τους ε ίναι γυμνές ή με χαμηλό μοκί (Προφήτης Ηλ ίας 1327μ, πάνω απ ' τη
Ζάτουνα).

Δυτικά απ' αυτά τα τρία συγκροτήματα , το υψίπεδο ε ίναι ένα άμορφο σύνολο

παλιότερα στην Ελ/άδα

.

κάποιο βυζαντινό άρχον
πρώτη θέση του ήταν α

αοκητική ταυτόχρονα. E~
κρατίας . Τον 170 αιώνα ;
βράχια . Στη νέα μονή ΦιJ

σε μέχρι τα μέσα του 1
Η Μονή Προδρόμου ιδ

vΑUdpLaKaI το ναό του Ιω
τους ντόπιους στις ηερ«

Η μονή της Παναγιά ς J.
κου. Τα κελιά χτίστηκαν ι

τις πλουσιότερες

μονές

μέχρι το 1925, οπότε κα
χαράδρα εκτός από τα τ
καιρούς καμιά δεκαριά τκ
βώς απέναντι απ' τη μοvf

από λάκκες και λόφους , χωρίς χαρακτηριστικούς όγκους και δίχως όνομα . Το

υπάρχοντα και τις ψυχέο

σπουδαιότερο σ ' αυτό το κομμάτι είναι η έκτασή του

απίθανο μονοπάτι

- όση όλα τα ανατολικό

συγκροτήματα μαζί. Πάντως , αν και σ ' αυτό το λήμμα θα ασχοληθούμε αποκλε ιστι
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σκάλ

Λίγο κάτω απ ' τη μονή

κό με τα Γορτυνιακά βουνά, όσα αφορούν τα βοσκοτόπια και το μακί ισχύουν και
ιμέ

για τις τριγύρω περιοχές.

την

. Ολες οι όψεις των Γορτυνιακών βουνών έχουν μια αξιοπρόσεχτη φυσιογνωμία :

. ι τις

γυμνές , καθαρές λοφοσειρές κα ι πλούσια ποτάμια γεμάτα ζωή, αδερφωμένα με

;

μοναδικής ομορφιάς ανθρώπ ινες κοινων ίες , με τέωρες στη ροή του χρόνου . Ο

σε

ιένα

ορεινός όγκος χωρίζεται σε δυο κομμάτια από το Δημητσανίτικο ποτάμι πο υ οι

11<10,

αρχαίοι ονόμαζαν Λούσιο. Το ποτάμι πηγάζει στον κάμπο της Καρκαλούς και

που

φτάνει στη Δημητσάνα , στην κο ίτη μιας στενής κοιλάδας. Κάτω απ ' την πόλη

ησία

όμως , σκ ίζει στα δύο τα βουνά ανάμεσα στη Ζάτουνα και τη Στεμνίτσα κα ι χαράζει

~oυν

μια πανέμορφη χαράδρα. Στο κομμάτι αυτό το ρεύμα είναι γρήγορο . οφρισμένο ,

ι τις

όλο καταρράχτες και μικρές βαθιές λιμνούλες . Στις ψηλές όχθες της χαράδρας

'ετα ι

.

ότι

από

(300-500μ) κατ/{ορίζουν πλήθος ορεινοί χε ίραρροι . Καθώς η λεκάνη απορροής
των χειμάρρων της ανατολικής μεριάς είναι αρκετά μεγάλη και ιδιαίτερα γυμνή
(υψίπεδο Ζυγοβιστίου), τα πλημμυρ ικά νερά δίνουν εντυπωσιακές παροχές και
μεγάλη διακύμανση στη ροή του Δημητσανίτικου. Χσρακτηριοηκό παράδειγμα εί

Ιεν ό

ναι το ασήμαντο ρέμα που περνά απ ' το μοναστήρι των Αιμυαλών : ο εκπληκτικός

φωι;

όγκος και ο θόρυβο; των πλημμ - ρ ικών νερών του εντυπωσιάζει ακόμη και τους

Π ρο 

ντόπιους . Το Δηρητοανίηκο ποτάμι παρακάτω ενώνεται με τον αργό ρου του

στον

Αλφειού (Ρουφιά) .

ζόρι
ά το
η μέ

κάτι

Σ ' ένα τέτοιο φαράγγι, μοναδικό στον αρκαδικό χώρο , ήταν φυσικό να στήσουν
οι άνθρωποι το σκηνικό των μαγ ικών και θε ϊκών πράξεων . Εδώ, οι αρχαίοι π ίστευαν
ότι λούστηκε ο Δίας, γι ' αυτό ονόμασαν το ποτάμι Λούσιο. Στα κατοπινά χρόνια ,
εδώ τραβήχτηκαν και ρίζωσαν ασκητές και μοναχοί. Στις κοκκινόχρωμες ορθοπλα

γιές του φαραγγιού, το μάτι έκπληκτο ανακαλύmει μια ξερολιθιά να κάνει σκήτη
μια σπηλιά που μετεωρίζεται πάνω απ ' το κενό . . Υστερα οι μοναχοί ίδρυσαν τρεις
κοινοβιακές κοινότη τες , τη μονή Παναγιά ς των Αιμυαλών, τη μονή Φιλοσόφου και
τη μονή Προδρόμου. ΤΟ παλιότερο μοναστήρι της περιοχής

ίναλο
.ιό με 
tς να
ριστι

κατά
α στο

3άταν
nα :

) ρο υ ς
Jς , τα

503μ) .

ας . Οι
πι ' τη

ύνολο
ια . Το

τολικά
λειστ ι

παλ ιότερα στην Ελλάδα

- και ένα από τα
- είνα ι η μονή Φιλοσόφου . Η Μονή ιδρύθηκε το 967 από

κάπο ιο βυζανηνό άρχοντα Λαμπαρδόπουλο , που επωνομαζόταν Φιλόσοφος . Η

πρώτη θέση του ήταν σε απρόσιτο ζωνάρι μέσα στο φαράγγι , θέση οχυρή και
ασκηηκή ταυτόχρονα . Εδώ λε ιτούργησε Κρυφό Σχολειό στα χρόνια της Τουρκο
κρατίας. Τον 170 αιώνα χτίστηκε το νέο κτίριο της μονής , στον ώμο πάνω απ' τα
βράχια . Στη νέα μονή Φιλοσόφου ιδρύεται ανώτερο σχολείο γραμμάτων που άκμα
σε μέχρι τα μέσα του 180υ αιώνα, οπότε ιδρύθηκε η Σχολή της Δημητσάνας.

Η Μονή Προδρόμου ιδρύθηκε τον 160 αιώνα ως κοινόβιο ασκητών , γύρω από τα

ναυόΡLακαι το ναό του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μονή αποτέλεσε καταφύγιο για
τους ντόπιους στις περιόδους των εξεγέρσεων , όπως στα Ορλωφικά του

1770 .

Η μονή της Παναγιά ς Αιμυαλούς ιδρύθηκε το 1608, με βάση το ναό της Θεοτό
κου . Τα κελιά χτίστηκαν υστερότερα , στις κοιλότητες του βράχου . . Ηταν μια από
ης πλουσιότερες μονές της Αρκαδίας και λειτούργησε σαν ανδρικό μοναστήρι
μέχρι το 1925, οπότε και διελύθη . Το 1964 η μονή αναβίωσε σαν γυναικεία. Στη
χαράδρα εκτός από τα τέσσερα κτίσματα των τριών μοναστηριών, άνθισαν κατά

καιρούς καμιά δεκαριά ασκηταριά. Πάντως ο τοίχος στο δυσπρόσιτο ζωνάρι, ακρι
βώς οηένοντι απ ' τη μονή Προδρόμου, δεν ήταν ασκητοριό ήταν κρυψώνας για τα

υπάρχοντα και ης ψυχές των ντόπιων σε καιρούς επιδρομών. Υπάρχει κι ένα
απίθανο μονοπάτι - σκάλα , στον πιλιέ , που δ ίνει προσπέλαση στο κρησφύγετο .
Λίγο κάτω απ ' τη μονή Προδρόμου , την ακμοιότερη σήμερα μοναστική κοινωνία
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της ηεριοχήο . φθίνουν τα ερείπια της αρχαίας Γόρτυνας . Υπάρχουν πολλά και
καλοδιατηρημένα μονοπάτια στα μέρη αυτά , ανάμεσα στα χωρ ιά , τα μοναστήρια
και τα στανοτόπια κι αξίζε ι πράγματι να περιπλανηθε ί κανείς στην τύχη , μέσα στη
γλυκειά αρκαδική άνοιξη. Για παράδειγμα, ωραία μονοπάτια σώζονται ανάμεσα στη

Δημητσάνα κα ι τα μοναστήρια Φιλοσόφου και Προδρόμου κι από κει στη Γόρτυνα.
Ζουν ακόμα τα υπολε ίμμα τα των παλιών μουλαρόδρομων που ένωναν τα κεφαλο

χώρια , τη Δημητσάνα , τη Στεμν ίτοα , την Ανδρίτσαινα και την Καρύταινα,

Αναβάσεις
Για τον Προφήτη Ηλία : εύκολα από τη Ζάτουνα.

Για την Κλινίτοα : από τη Στεμνίτσα καλό μονοπάτι οδηγεί στα παλιά χωράφια
δυτικό της κορφήο, Από το σημείο που πρωτοβλέπουμε το Ζυγοβίστιαν κάνουμε
πάνω θα βγούμε σύντομα στην κορφή (1ω30' -2ω) . Η Κλινίτσα έχει την καλύτερη

θέα στα γύρω χωριά και βουνά.
Για το Φρονκόβουνο, μπορούμε να συνεχίσουμε από την Κλιν ίτσα : καλύτερα

όμωο να μπούμε από Στεμνίτσα για Αγ. Νικόλαο και περνώντας από τις πηγές Πορί

και Κουρνόβρυση βγαίνουμε σε ξέφωτο κι από κει φτάνουμε στη δασωμένη
κορφή .

Οικολογία
Οι ανατολικές κορφές των βουνών της Γορτυνίας που ακουμπάνε στη ραχοκοκ
καλιά του Μαίναλου , μοιάζουν πολύ μ ' αυτό, είναι δηλαδή σκεπασμένες με πυκνά
Από τη χλωρ ίδα της

δάση ελάτων .. Οσο πάμε προς τα δυτικά , τα δάση αραιώνουν μέχρι που στο ύψος
του Ζυγοβιστιού χάνονται, δίνοντας τόπο στα παλιά χωράφια και τις σκόρπιες
γκορτσιές. Στα μέρη της Κλινίτσας, ανάμεσα στα κλιμακωτά χωράφια, βρίσκουμε

δύο εντυπωσιακά δε ίγματα της χλωρίδας του βουνού, την Tulipaorphanidea και
κατάκορφα την

lris pumila. Στα τριγύρω χωράφ ια , εγκατελειμένα από χρόνια , κυ

ματίζουν λε ιβάδ ια από μαργαρίτες , ενώ στις ξερολιθιές που σημάδευαν τα όρια
των χωραφιών φωλιάζει και κρύβεται η τυπική πανίδα των ανοιχτών γυμνών
εκτάσεων.

Καθώς τα μεγάλα φυτοφάγα του δάσους και των λειβαδιών έχουν χαθεί κι ο
λαγός κοντεύει να ακολουθήσει την τύχη τους , από κοντά χάθηκαν και όλα τα
μεγάλα αρπακτικά .

. Ετσι

η τροφική αλυσίδα των περιοχών αυτών , αποτελείται από

αυτούς του εκπρσοσώπους της κάθε βαθμίδας που μπόρεσαν να προσαρμοστούν
στην υποβάθμιση του βιοτόπου και την έντονη ανθρώπινη πίεση . Από τις χαμηλές
βαθμίδες συναντάμε πολλά έντομα , ποντίκια και μυγαλές. Οι κυνηγοί είναι κυρίως
αλεπούδες , λίγα κουνάβια, πολλές νυφίτσες, η οχιά και το βραχοκιρκίνεζο. Η

νυφ ίτσα επωφελείται από τις μακρύτατες ξερολιθιές για να κυνηγήσει στο κατα
φύγιό τους τις μυγαλές και τα ποντίκια. Ελίσσεται εξαιρετικά άνετα στις δαιδαλώ
δεις στοές της ξερολιθιάς χάρις στο μακρύ ευλύγιστο σώμα της και μπαίνει εύκο
λα στκ τρύπες των ποντικών γιατί στην πραγματικότητα είναι ελάχιστα φαρδύτερη
απ'

αυτούς . Εξ αιτίας όμως της μεγάλης επιφάνειας του σώματός της

συνεπάγεται μεγάλες απώλειες ενέργειας
κεύει λίπος

-

-

-

που

και απ' το γεγονός ότι δεν αποθη

αν χοντρύνει δε θα μπορεί να χωθεί στις στοές των ποντικών

-

η

νυφ ίτσα ε ίναι αναγκασμένη να κυνηγά συνέχεια , όλο το χρόνο , όλη τη μερα και
συχνά και τη νύχτα . Επειδή όλα τα ζώα έχουν σαν πρωτεύον ένστικτο την αυτοσυ
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ντήρηση και μετά το φόβο για τον άνθρωπο , η νυφίτσα προτιμάει να αγνοήσει τον
ορειβάτη που την κοιτάει παρά να εγκαταλείψει τον αρουραίο που κουβαλάει ή τη

μυρωδια' του ποντικού που ακολουθεί. Κατά αυνέπεια είναι το πιο εύκολο σαρκο
φάγο που μπορεί να δει και να παρακολουθήσει κανείς και ίσως ένα από τα πιο

όυορφα . Οπωσδήποτε είναι εξαιρετικά ωφέλιμο ζώο γ ιατί τρέφεται κυρίως μ ε
ποντίκια .

.

Στην καρδιά της ερη μικής αυτής έκτασης ανο ίγετα ι ο φυσικός παράδεισος του
Λούσιου ποταμού . Το φαράγγι του ποταμού και ειδικότερα το τμήμα του ανάμεσα

στη Δημητσάνα και τον Αλφειό, είναι ένας άξονας πύκνωσης της άγριας ζωής
χάρις στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που περιέχει . Η πλούσια βλάστηση δίνει πε~ίo
σε πολλά , δ ιαφορετικά, είδη όπως το σαίνι , τη δεντρογαλιά , τη οαίτα , το σαπιτη
Κ .ά . Στις άφθονες ορθόλαγ ιές γυροπετούν βραχοκιρκίνεζα , κοράκια και πολλές
κάργιες.

Στις σπηλιές και τα εγκαταλειμένα μοναστήρια ξεχειμωνιάζουν αρκετές νυχτε

ρίδες . Στο ποτάμι κυνηγάει η β ίδρα που , επειδή δε βρίσκει αρκετά ψάρια , αρκείται
στα άφθονα καβούρια. Νερόφιδα κυνηγάνε γυρίνους στις ήσυχες λιμνούλες και το
αηδόνι κελαϊδάει κρυμμένο στα φυλλώματα. ΤΟ ίδιο πλούσια και ιδιαίτερη είναι και

η χλωρίδα . Ξεχωρίζουν, τα σαπρόφυτα

Orobanche στο δάσος, το ορχεοειδές
Serapias orientalis var. cordigeroides στα παλιά χωράφια και η Cymbalaria micro
calyx στα βράχια κα ι τους τοίχους των μοναστηριών .
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ΛΥΚΑ/Ο

ιν

Το βουνό που ονόμαζαν οι αρχαίοι Λύκαιο - το όνομα αυτό δίνεται και σήμερα
στον ίδιο ορεινό όγκο

-

και οι νεώτεροι Διαφόρτι , είναι ένα τμήμα μιας μεγάλης

ιυ

μέσου υψόμετρου ορεινής έκτασης που απλώνεται στα σύνορα των νομών Η

IQ

λείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Βέβαια , στα παλιά χρόνια, όπως θα δούμε, η

lς

περιοχή αυτή ήταν όλη αρκαδική .

ίο

Το Λύκαιο υψώνεται δυτικά απ' τη Μεγαλόπολη και πάνω απ' το υψίπεδό της .

η

Σχηματίζει μια σειρά μικρών κορυφών, χωρίς ξεκάθαρη ενιαία μορφή, αυλακωμέ

~ς

νων από μικρές ρεματιές. Στα νότια του όγκου πηγάζει η Νέδα, το κύριο ποτάμι
της περιοχής, που ο ρους του χωρίζει το Λύκαιο από το ισόϋψο του Τετράζι

(1389

ε

μ.). Στα δυτικά , το χαμηλώτερο διάσελο είναι στα μέρη της Ανδρίτσαινας και

αι

παραπέρα αρχίζει η Μίνθη

(1344

μ .) ,

ΓΟ

Τα χωριά είναι σκορπισμένα στις γυμνές πλαγιές και έχουν απλώσει τα καλύβια

:οι

και τα χωράφια τοικ; οόλα τα ομαλά μέρη ,δηλαδή μέχρι την κορφή. Οι κυριώτεροι

~ς

οικισμοί του βουνού είναι η Αμπλιώνα και οι Πάνω Καρυές. Οι Πάνω Καρυές

0

προσεγγίζονται από Μεγαλόπολη μέσω Λυκόσουρας ή μέσω Καστανοχωριού . Υ

!ς

πάρχει επίσης καλός μουλαρόδρομος από τα Καρυώτικα Καλύβια που ανεβαίνει
στο Καστανοχώρι κι από κει στις Πάνω Καρυές .

Για κάποιον που έρχεται από μακριά για να σκαρφαλώσει μια κορφή, το Λύκαιο
δίνει μια απογοητευτική, ίσως εικόνα με τη γύμνια και την απλότητά του .. Ομως

δεν μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα μεσ ' από το πρίσμα των μεγάλων βουνών'
αυτή ακριβώς η φιλική εικόνα και αίσθηση είναι που χαρακτηρίζουντο Λύκαιο και
βοήθησαν τους ανθρώπους στο να ρθουν αντιμέτωποι με την ιδέα του θείου .
Στου Λύκαιου το γλυκό ανάγλυφο, τοποθέτησαν οι αρχαίοι αρκάδες το λίκνο της
νέας γενιάς θεών, πιο πολιτισμένων και εξανθρωπισμένωναπ' τκ παλιές χθόνιες
θεότητες της βλάστησης. Στην κορφή του έστησαν το βωμό του Λύκαιου Δία, και
σ' όλο τον όγκο του ύψωσαν ναούς για τις πιο αγαπητές στην Αρκαδία θεότητες:

τον Πάνα και την

. Αρτεμη. Αν η αίσθηση του θείου χάθηκε μαζί με το αισθητήριο ,

έχουν μείνει τα ίχνη απ' τα λατρευτικά κτίσματα για να την θυμίζουν. Στην κορφή
Προφήτης Ηλίας

(1382

μ .), δίπλα στο εκκλησάκι κείνται οι βάσεις των κιόνων,

όπου στέκονταν επίχρυσοι αετοί, σύμβολα του Δία . Ψηλότερα ήταν ο βωμός και
λέγεται πως το χώμα της κορφήο είναι φερτό, απ ' της θυσίες. Πιο κάτω βρισκόταν
το τέμενοο το Δία , άβατο και μυστηριώδες και κοντά του ένα κτίσμα για τους
ιερείς κι ' ένας ξενώνας για όσους κατέφευγαν ικέτες στον Λύκαιο Δία .
Λίγο χαμηλότερα ορθώνονταν ο ναός του κατ ' εξοχήν αρκαδικού θεού, του
Πάνα, που θεωρείται προγενέστερος και ισχυρότερος απ ' τον Δία. Το ιερό αυτό

είναι από τα πρώτα που στήθηκαν στην Ελλάδα για να τιμηθούν οι θεοί.
Στη βάση του κώνου της κορφής αυτής τρέχει λίγο νερό από την κρήνη Αγνώ,
που σήμερα υγραίνει τα ερείπια του Σταδίου και του Ιπποδρόμου . Στο δυτικό άκρο

του βουνού σώζεται επιβλητικός ναός του Επικούριου Απόλλωνα και στον γειτονι
. Αρτεμης και της Αφροδίτης .

κό λόφο ερείπια ιερών της

Ανόβαση: Από τις Πάνω Καρυές γίνεται εύκολα ανάβαση στην κορφή Προφ .
Ηλίας

(1382

μ.) : αρκεί να ακολουθήσει κανείς το χωματόδρομο από το χωριό προς

το οροπέδιο του αρχαίου στάδιου και να τον αφήσει σ 'ένα οποιοδήποτε σημείο

στην Β ή Δ όψη . Εκκλησάκι και βάσεις κιόνων στο διασελάκι ανάμεσα στις δύο
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152.

Η κορφή Διαφόρτι

triumρhetti πιάνου 1

--154.
153.

Μια αλεπού μας κο,

ΤΟ σπιτόφιδο , ένα

r

152. Η κορφή Διαφόρτι και παλιά χωράφια στα ιστορικά μέρη . Μερικές Centaurea
triumphetti πιάνουν το πρώτο πλάνο
-+154. Μια αλεπού μας κοιτάζει μέσα απ ' τα παλιά σταροχώραφα
153.

Το σπιτόφιδο , έvα πραγματικά ακίνδυνο φίδι

μύτες της κορφήο (1.15 ώρ.) . Για την ψηλότερη κορφή 1420 μ . , διαλέγουμε ένα
δροσερό απόγευμα και ανηφορίζουμε το παλιό μονοπάτι που ξεκινάει λίγο πριν
την πηγή Αγνώ και ανεβαίνει την Α κόψη της κορφήο , περνώντας από παλιά
χωράφια και έρημα αλώνια. Το μονοπάτι σβήνει ψηλότερα αλλά η θέα μας αντα
μείβει

(2.00

ώρ.) .

Οικολογία
. Οπως

όλα τα χαμηλά και πολύ ομαλά βουνά της χώραο , έτσι και το Λύκαιο έχει

σημαδευτεί από τη μακρόχρονη βόσκηση. Καθώς και οι ψηλότερες κορφές του
δεν ξεπερνούν τα

1400

μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια

«ψευδοαλτηκή» ζώνη που η ύπαρξή της δεν οφείλεται καθόλου στην παγωνιά και
τους δυνατούς ανέμους των μεγάλων υψομέτρων άλλα στο επανειλημμένο φάγω
μα των μικρών δέντρων από τα κατσίκια . Χαμηλότερα ο χαρακτήρας του βουνού

αλλάζει . Τη θέση των λιβαδιών παίρνει η μακία (= μεσογειακός θαμνότοπος) που
διακόπτεται από πολλά μικρά ξέφωτα

-

παλιά χωράφια

-

ενώ οι εναλλαγές στην

υφή και το χρώμα της βλάστησης φανερώνουν περιοχές όπου το έδαφος είναι

υγρότερο και τη θέση του πουρναριού παίρνουν οι γαύροι και η καστανιά .

. Ενα

πυκνό δίχτυ από στενές γιδόστρατες ενώνουν κάθε ξέφωτο με τα γειτονικά του .
Οι κατ' εξοχήν κυνηγοί των χαμηλών θαμνοσκέπαστων βουνών είναι η αλεπού
και το τσακάλι .

. Ετσι

το Λύκαιο καθώς και τα γειτονικά Τετράζι και Μίνθη αποτε

λούν χαρακτηριστικό βιότοπο για τα δύο αυτά θηλαστικά . Το τσακάλι μοιάζει πολύ
με μικρό σκυλί και αφήνει παρόμοια ίχνη . Έτσι πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε γι '
αυτό. Αντίθετα η πολύ κοινότερη αλεπού, δίνει πολύ σαφή σημάδια της ύπαρξής
της (περιπώματα
πολύ σ ' όλες

ίχνη) . Είναι πολύ ευπροσάρμοστο ζώο και το βρίσκουμε λίγο



τις κλιματικές και βλαστητικές συνθήκεο : προτιμάει πάντως περιο

χές με αραιά θαμνοτόπια και πολλά ξέφωτα (όπως τα δυτικά αρκαδικά βουνά) .
Τα παραμύθια που τη θέλουν να επιζεί τρώγοντας κότεο , απέχουν πολύ απ ' την
αλήθεια , γιατί η αλεπού είναι στην πραγματικότητα παμφάγο ζώο και μπορεί να
εκμεταλλεύεται το είδος της τροφής που υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα . Τα
περιπώματά της, αφημένα σε φανερά σημεία των μονοπατιών για να ορ ίσουν την
επικράτεια της συγκεκριμένης αλεπούς
δίαιτα του ζώου .

('

-

μπορούν να μας μάθουν πολλά για τη

Εχουν διάμετρο μεγαλύτερη από

1,5 cm

και μυρουδιά μούστου

όταν είναι φρέοκα, ενώ τα επίσης συνηθισμένα περιπώματα του πετροκούναβου

έχουν διάμετρο μικρότερη από

1,5cm και δυσάρεστη μυρουδιά όταν είναι φρέ
6.000 - 10.000 ποντίκια κάθε

σκα). Τα βιβλία λένε ότι μια αλεπού καταβροχθίζει

χρόνο και πραγματικά πολύ συχνά συναντάμε τις μικρές τρίχες από τη γούνα των
ποντικιών στα περιπώματά της . Οι παρατηρήσεις μας (εξέταση περιεχομένου
περιττωμάτων), όμως στην Πελοπόwησο δείχνουν ότι η αλεπού δεν τρώει τόσο

ποντίκια όσο έντομα. Το καλοκαίρι ιδίως τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ακρί
δες και σκαθάρια . Καθώς μπαίνει το φθινόπωρο και ωριμάζουν οι καρποί, εγκατα
λείπει τα έντομα και ρίχνεται στα βατόμουρα και τους καρπούς των κέδρων και
των κράταιγων, που δεν τα αφήνει παρά αργά το χειμώνα για να στραφεί στα
ποντίκια , τα μικρά πουλάκια και τα ψοφίμια του χειμώνα , μέχρι να ξεπεταχτεί η
καινούργια γενιά εντόμων , με τις πρώτες ζέστες . Σ' όλο αυτό το διάστημα τρώει
πότε-πότε και κανένα λαγουδάκι , κάποια κότα που έμεινε τη νύχτα έξω απ ' το
κοτέτσι ή λίγα σταφύλια. Αυτό όμως δε συμβαίνει παρά στις λίγες αλεπούδες που
η μικρή επ ικράτειά τους αγγίζει κάποιο χωριό ή περιλαμβάνει καλλιέργειες .
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Π υρ γά κ ι Ί73

Ι

ΒΟΡΕ/ΟΣ ΤΑ ·Υ·ΓΕΤΟΣ
,
Φεύγοντας από το ουρανομίλητο Αρκαδικό υψίπεδο και θέλοντας να κατηφο

ρ ίσω προς την κοίλη γη της Σπαρτιάτικης πεδιάδας , ψάχνω το δρόμο για το Δυρρά
χι . Περνώ το σεληνιακό οροπέδιο της Μεγαλόπολης και μόλις χαθεί πίσω μου ο

λεκές της « nΡ DόdΟΟ » νιώθω το μάτι να λευτερώνεται στη θέα των χρυσαφένιων
δασών που με τριγυρίζουν . Είναι σα να διάβηκα μια πύλη και να έκλεισα π ίσω μου
τον κόσμο της σκόνης και των τσιμεντένιων οβελίσκων . Αφήνω το δρόμο και

πλανιέμα ι για λίγο μέσα στη μαγεία των γέρικων βελανιδιών . Πάντα με γοήτευαν οι
δρυς , φέρνουν στο νου απόηχσυς από αρχαίους μύθους και αναμνήσεις από
εικονογραφήσεις παραμυθιών , έτσι όπως στέκονται αιώνιες και μυστηριώδεις .
Τούτη η περιοχή είναι σπαρμένη συστάδες γέρικων δρυών , κουφαλκιομένων και
αραιών , ανάμεσα ξέφωτα , χωράφια , λούτσες και ρύακια. Σ ' όλη τη χώρα έχω
συνηθίσει να συναντώ τα αδιάβατα πρεμνοβλαστήματα δρυών των κάποτε ατέ
λειωτων πεδινών δασών και χαίρομαι να δρασκελίζω σ' αυτό το παλιό δάσος ,
γεμάτο μανιτάρια , φρύνους, λουλούδιακαι γέρικα δέντρα που , ποιος ξέρει, μπορεί
πολλά χρόνια πριν να φιλοξενούσαν κάποια Δρυάδα νύμφη και πιο μετά ένα
ξωτικό.

Κάποια μέρα, αφού είχα πολύ περπατήσει μόνος και ότι ανθρώπινες μικροέν
νοιες κουβάλαγα ε ίχαν κουρελιαστε ί τα νύχια των θάμνων, βγήκα στο διάσελο

πάνω απ 'το Δυρράχι και τα δάση του Βόρειου ΤαΟγετου να ζυγιάσω αυτό που
έβλεπα μ ' ότι είχα διαβάσει. Παράξενα πράγματα έγιναν εδώ μια γενιά πριν , τόσο
ανεξιχνίαστα ανθρώπινα που ακόμα κρατάνε το νόημά τους ατόφιο. Οι άνθρωποι
είναι πρόθυμοι να σου πουν τα γεγονότα , την ουσία όμως την έχει κρατήσει
κρυμμένη ο τόπος , πρέπει να του τη γυρέψεις.Πιάσε τα στο ιχεία στο χέρι και

περπάτα , σκίσε τα ψωριάρικα δάση πάνω απ ' το Δυρράχι , μπες στα μαυρόπευκα,
φτάσε στην κορφή της Ξεροβούνας και κατέβα Λογγάστρα . Κάπου στο κελάρυσμα
μιας πηγής , στον ψίθυρο του αγρ ιολούλουδου , στο θρόίσμα των πεύκων , θάχουν
γραφτε ί τα λόγια που κουβέντιαζαν τότε. Ο ι πατημασιές έχουν σίγουρα σβυστεί

απ ' το χιόνι και τη λάσπη , όμως το βουνό έχει τη δύναμη να διδάξει μια μονάχα
αλήθεια και αυτήν θα ηει . Τα καφενεία μου αράδιασαν ελασίτες και εθνικόφρονες ,
Ε.Σ . και ονόματα σωρό , επιχειρήματα που δεν άντεξαν στην κυνική λογική της
πλαγιάς , του ιδρώτα και του ήλιου . Κι όταν πια έχω τη σιγουριά της μόνης απάντη

σης , αναρωτιέμαι πώς αυτός ο τόσο όμορφος και φιλ ικόι; τόπος άφησε τόσα
περιθώρια για λανθασμένους δρόμους . Όπου και να κοιτάξω μικρές νησίδες
γλυκιάς ζωής πλέουν πάντα στη γή . 'Ισως είναι πολύ μικρές για να τις προσέξει
μια βιαστική ανθρώπινη τροχιά.

Στο νότιο άκρο του υψίπεδου της Αρκαδίας , εκεί που τελειώνουν τα οροπέδια
της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης , το ανανλυφο ξαναπτυχώνεται και σχηματίζει

μια πολύ μεγάλη ορεινή περιοχή που κρατιέται σε μέτριο υψόμετρο μέχρι να
κορυφωθεί στη γειτονιά των ψηλών νότιων βουνών .

156.

Μια

Coryda/is den

Ταϋγετος . Εικόνα ατ

Νότια απ ' την Τρίπολη απλώνεται η αρχαία θυρεάτις γη , στο δαίδαλο από ομα
λές κορφές του Βόρειου Πάρνωνα, που χαμηλώνουν προς το

. Αστρος

και το

. ΑΡγος .
1321 μ.)

Οι ψηλότεροι

είνα ι φ ιλικοί , ν

νοικοκυρεμένα χωριά

155. Ταϋγετος ο μεγαλοπρεπής

c

Νοτιότερα η ασαφής
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156. Μια Coryda/is densiflora που βιάστηκε και στο βάθος ο μεγάλος αδελφός, ο
Ταϋγετος. Εικόνα από την Ξεροβούνα, την κορφή του Βόρειου Ταϋγετου

α

ΓΟ

. Αργος . Οι ψηλότεροι όγκοι (Κούκουρας 1449 μ. , Κοτρώνι 1223 μ . , Παλιολίας
1321 μ .) είνα ι φιλικοί , ντυμένοι σε καστανιές , φράξους και καρυδιές , με όμορφα
νοικοκυρεμένα χωριά στις αγκαλιές τους . Πάνω Δολιανά, Καστρ ί κ .ά.
Νοτιότερα η ασαφής οροσειρά σχηματίζει έναν πλατύ αυχένα , του Γίδα , πάνω

193

απ' τον' Αγιο Πέτρο και εκεί αρχ ίζει ο κυρίως Πάρνωνας που με το ύψος και τη
βλάστηση του θυμίζει μεγάλο πια βουνό. Χαμηλά , προς τ ' ανατολικά, τα θομνοτό
πια παίρνουν το προβάδισμα και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα .
Το υψίπεδο της Μεγαλόπολης έρχεται και σβύνει μαλακά στα μέρη του Δυρρα

χιού όπου πυκνώνουν τα δάση του βόρειου ΤαΟγετου . Η περιοχή αυτή είναι ' κάτι
περισσότερο από μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Αρκαδία και τον ΤαΟγετο . Γιατί
η μεγαλύτερη ποικιλiα και το αδιάσπαστο των φυσικών τοπίων (δάση δρυών , ρυά
κια , λούτσες , φαράγγια βόρεια απ ' το Δυρράχι , έλατα και μαυρόπευκα , πολλά
νερά στα ψηλότερα) , δίνε ι στην άγρια ζωή της εκτασης αυτής μια ιδιαίτερη αξία
και μια αυτοδυναμία ,
Ο βόρειοι; ΤαΟγετος είναι το σημαντικότερο και πιο ξεκάθαρο βουνό της νότιας
Αρκαδικής γης

-

και θα δώσουμε βάρος κυρίωτ; σ ' αυτόν , Σχηματίζει μια σχετικά

σαφή δασωμένη κορυφογραμμή που ξεκινάει με βράχια και αραιά δάση στα νότια
της Μεγαλόπολης για να κερδίσει σε ύUJΟC ανάμεσα στο Δυρράχι και το Γεωργίτσι

157.

Το καλοκαίρι ο ι καρδερίνες συχνοπερνάνε απ ' τις λούτσες για λίγη δροσιά

158.

Μιο 6αλκανοτσικλιτάρο στο μαυρόπευκο

159. VioJa odorata

στο υγρά σrιμεία του δάσους

160. Geastrum rufescens

παντού στο δάσος

τη
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απ' τον ' Αγιο Πέτρο και εκεί αρχ ίζει ο κυρίως Πάρνωνας που με το ύψος και τη
βλάστηση του θυμίζει μεγάλο πια βουνό . Χαμηλά, προς τ ' ανατολικά, τα θαμνοτό

πια παίρνουν το προβάδισμα και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα ,
ΤΟ υψίπεδο της Μεγαλόπολης έρχεται και σβύνει μαλακά στα μέρη του Δυρρα

χιού όπου πυκνώνουν τα δάση το υ βόρειου ΤαΟγετου . Η περιοχή αυτή είναι 'κάτι
περισσότερο από μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Αρκαδία και τον ΤαΟγετο. Γιατί
η μεγαλύτερη ποικιλία και το αδιάσπαστο των φυσικών τοπίων (δάση δρυών , ρυά
κια, λούτσε ς, φαράγγια βόρεια απ ' το Δυρράχι , έλατα και μαυρόπευκα, πολλά
νερά στα ψηλότερα) , δίνει στην άγρια ζωή της εκτασης αυτής μια ιδιαίτερη αξία

και μια αυτοδυναμία .
Ο βόρειος ΤαΟγετος είναι το σημαντικότερο και πιο ξεκάθαρο βουνό της νότιας
Αρκαδικής γης

-

και θα δώσουμε βάρος κυρίως σ ' αυτόν. Σχηματίζει μια σχετικά

σαφή δασωμένη κορυφογραμμή που ξεκινάει με βράχια και αραιά δάση στα νότια

τη ς Μεγαλόπολης για να κερδίσει σε ύwοc ανάμεσα στο Δυρράχι και το Γεωργίτσι

157. Το καλοκαίρι οι καρδερίνες σ υχνο περ νά νε απ ' τις λο ύτσες για λίγη δροσιά
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στα υγρά σημεία του δάσους
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και να κορυφωθεί πάνω απ ' τη Λαγκάδα , το φαράγγι που τον χωρίζει απ' τον
κυρίως ΤαΟγετο .

Οι ψηλότερες κορφές του βόρειου ΤαΟγετου, Πυργάκι (1731 μ.) και Ξεροβούνα
(1852 μ .) , υψώνονται σ ' έναν κάπως ανεξάρτητο, γυμνό και βραχώδη όγκο , αντι
κρυστό από τα δάση και πάνω απ ' το χωριό Λογγάστρα. . Από τα μέρη της Αλαγο
νίας -τ ο κυριότερο χωριό του βουνού

2.

ΓΕΤΟΣ
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- πηγάζει ο Νέδοντας πο ταμός .

ΑναΒάσεις
Για να ανεβούμε την ψηλότερη κορφή του ουνκροτήμστοο , την Ξεροβούνα ,
ξεκινάμε απ ' την Αλαγονία και ανηφορ ίζουμε προς ης κατασκηνώσεις (1ω) . Στον
κεντρικό δασικό δρόμο πάμε βόρεια και δεξιά στη διασταύρωση προς Αγ . Ελισσαίο.
Περνάμε το εκκλησάκι (1ω30 ') και συνεχίζουμε το δρόμο μέχρι το Λυκοδιάσελο
(1ω30 ·) . Μια σύντομη σνηφόρα μας οδηγεί στην κορφή (1ω) . Ωραία θέα στον

κυρίως Ταύγετο.

Χωράφια και πέτρινο αλώνι ανάμεσα στις δυο μύτες της κορ 

φής . Μονοπάτι κατεβαίνει στη Λογγάστρα .

~. ~. ;

σ ' όλο τον όγκο.
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Αν ερχόμαστε από Δυρράχι , στρίβουμε αριστερά για Νιοχώρι. Πριν το χωριό, στο
εκκλησάκι του Αγ . Σώστη, πιάνουμε δεξιά τον κεντρικό δασικό και μετά από
κάμποσα χιλιόμετρα συναντάμε τη διακλάδωση προς Αγ . Ελισσαίο. Υπάρχουν
άπειροι δασικοί δρόμοι , αλλά και σχετικά βολικές ράχες που οδηγούν την κίνηση
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Οικολογία
Τα ελατοδάση των γύρω απ ' το Δυρράχι κορυφών είναι ένατ; πολύ συνηθισμέ
νος ορεινός βιότοηοο. Ειδι κότερα, η μορφή αυτή της βλά στησης που αναmύσσε

τα! σε ξερές πετρώδεις πλαγ ιές ασβεστολιθικών όγκων , έχει αναλυθεί αρκετά
στον παρόντα τόμο .

. Ετσι

αυτό που αξίζε ι να προσέξουμε στα μέρη αυτά, ε ίνα ι το φωτεινό δάσος

μαυρόπευκων του Βόρειου Ταύγετου , καθώς και τους υπόλοιπους βιότοπους των
κορυφών του συγκροτήματος . Επειδή άλλωστε η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται

από τις ίδιες κ λ ιματι κ έ ς και εδαφικές συνθήκες με τη δασωμένη έκταση ακριβώς
νότια της Λαγκάδας , όσα θα αναφέρουμε για τα πρώτα ισχύουν και για τα δεύτερα .
Η περιοχή της Αλαγονίας έχει οπωσδήποτε ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες. Ο
μετεωρολογικός σταθμός της Αρτεμισ ίας έχει καταγράψει πολύ ψηλές τιμές υ

γρασίας (την ψηλότερη απ ' όλους τους σταθμούς της Πελοηοννήσου) .
Επ ίσης σ '

αυτά τα μέρη εμφανίζεται ένα βροχομετρικό μέγιστο της νότιας

βαλκανικής. Ταυτόχρονα οι ξερές μέρες μέσα στο χρόνο είναι σχετικά λίγες για

το συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο . Ο συνδυασμός των δύο αυ

τών παραγόντων αποδίδει ένα σημαντικό ετήσιο κέρόοο στο υδάτινο ισοζύγιο. Οι
συνθήκες αυτές ευνοούν την γρηγορότερη και καλύτερη ανάπτυξη τ η ς βλάστη

σης. Γι αυτό στα μέρη αυτά θα βρούμε ένα από τα καλύτερα δάση μαυρόπευκων
της Πελοηοννήσου . Ακόμη , στο πρόσφατα καμένο κομμάτι πάνω απ' την Αλαγο
νία, θα δούμε μια εκτεταμένη αναγέννηση, απόδειξη των ευνοϊκών εόαφικών και

κληματικών συνθηκών για το μαυρόπευκο . Μέσα σ' αυτά τα δάση συναντάμε την
τυπική πανίδα των μαυρόπευκων (ελατοσταυρομύτη και ησρδσλοτοικλιτάρα). Επ ι
πλέον, ανάλογα με τα ιδια ίτερα. χαρακτηριστικά των κατά τόπους τοποθεσιών .

βρίσκουμε γαλαζοπαπαδίτσες στ ις καρυδ ιέσ , τσαλαπετε ινούς στα ξέφωτα, μυω
ξούς στα σημεία με πεύκα και χαμηλή βλάστηση κ .λπ . Ενδιαφέρουσα κι αποκαλυ 
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mική είναι και μια ματιά στον κρυφό κόσμο του εδάφους : μέσα στο παχύ στρώμα
πευκοβελόνων θα ανακαλύψουμε πλήθος στοές ποντικών και μυγαλών που ψά
χνουν για θαμμένα κουκουνάρια κι έντομα. υφές μυκήτων και νεαρά μανιτάρια που
μόλις σχηματίστηκαν και πολλά έντομα .

Στο υγρό αυτό έδαφος υπάρχουν επίσης πολλές σαρανταποδαρούσες που είναι

Ο ΤαΟγετος εί '

νυχτόβια αρθρόποδα κι έτσι αποτελούν συχνό μεζέ για τα επίσης νυχτόβια κουνά

σύμφωνα με τον 1

βια (απ ' ότι δείχνουν οι αναλύσεις περιπωμάτων απ ' την περιοχή) . Καθώς το

Ζή ρια αλλά τόσο

δάσος ξυλεύεται , τα ξυλοφάγα έντομα αφθονούν χάρις στην αφθονία τροφής που

θηλυκιά μπροστά·

παρέχουν τα περισσεύματα απ ' τκ; υλοτομίες .

κορφές , φαράγγια

n

Στις πολλές βροχές και τη μεγάλη έκταση της εμφάνιοη; φλύσχη οφείλονται οι

δεκάόεο ρηχές ρεματιές που διακλαδίζονται σ ' όλη την περιοχή εξάπλωσης των

Η κύρια γραμμή

μαυρόπευκων . Στις ρεματιές ουιέτ; πλατσουρίζουν αραιοί πληθυσμοί από τον

αρχίζει απ ' τ/ Λι

κοινότερο βάτραχο της Πελοηοννήοου, τον

Οίτυλο , το διάσελ

Ran

graeca. Οι

ρεμαιιέ«; τητ; νότιας

πλευράς σύντομα συναντάνε τον ασβεστόλιθο. τον αυλακώνουν βαθιά και τιέ

και σκορπάει δεκ(

φτουν στη Λαγκάδα.

είναι πιο συμπαγι

Στην ανατολική μεριά του συγκροτήματος . ο ασβεστόλιθος ανεβαίνει ψηλά και

Αντίθετα οι δuτικ

σχηματίζει μια δαντελωτή κορυφογραμμή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά των

φτιάχνουν κι άλλε

ασβεστολιθικών όγκων: τα μαυρόπευκα υποχωρούν στο άγγιγμά της και παρουσιά

σα, δίνοντας στη"

ζονται τα έλατα, οι θάμνοι, οι δολίνες, οι μικρές ορθοπλαγιές. Ανάμεσα στην

Κοιτώντας από

Ξεροβούνα και το Πυργάκι , τα νερά που φέρνει ο φλύσχης, διαβρώνουν τον

σειρά απαλών καμ

ασβεστόλιθο και ανοίγουν μια τυπική χαράδρα με τις ορθοπλαγιές και την ξεραiλα

τελικό τίναγμα ηρ

της . Εδώ θα δούμε τα πουλιά που ζουν κοντά στις ορθοπλαγιές και που χρειάζο 

πενταδάχτυλο τη

νται τις ανοιχτές εκτάσεις των γύρω γυμνών κορφών για να κυνηγήσουν: Το

με τα εξής οημε«

κοράκι και το βραχοκιρκ ίνεζο .

(το οδοντωτό χτέ

161. Παλιά οταροχώραφα στο Καλάθιο στο μονοπάτι από Πηγάδια προς Αλτομιρά
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ύ στρώμα

, που

ψά

τάρκι που

ΤΑ-Υ-ΓΕΤΟΣ

που είναι

Ο ΤαDγετος είναι το καμάρι της Μωρεάτικης γης , το «αρσενικό παιδί τηο» ,

, ια κουνά

σύμφωνα με τον ποιητή Βρεττάκο . Τριάντα ένα μόλ ις μέτρα ψηλότερος από τη

(αθώς το

Ζήρια αλλά τόσο πιο γεροφτιαγμένος κι άγριος απ ' αυτήν που μοιάζει πραγματικά

οφήο που

θηλυκιά μπροστά του . Ο ΤαΟγετος έχει όλα όσα έχουν τ ' άλλα βουνά του Μωρηά ,

κορφές , φαράγγια και δάση , μόνο μεγαλύτερα , αγριότερα και πιο τραγουδισμένα .
:ίλovται οι
ωσης των

Η κύρια γραμμή των κορυφών του είναι είναι μία σχεδόν ίσια κορυφογραμμή που

από τον

αρχίζει απ ' τη Λαγκάδα, το διάσελο με το βόρειο ΤαΟγετο και φτάνει μέχρι το

ης νότιας

Ο ίτυλο , το διάσελο με το Σαγγιά . Η κορυφογραμμή έχει κατεύθυνση ακριβώς Β-Ν

ά και ηέ-

και σκορπάει δεκάδες ράχες στ ' ανατολικά και δυτικά της . Οι ανατολικές κλιτείς
είναι πιο συμπαγείς, απότομες και πέφτουν με μιας στον κάμπο του Ευρώτα.

ψηλά και

Αντίθετα οι δυτικές σπάνε σε πολύπλοκα διακλαδισμένες ράχες και ρεματιές,

σηκό των

φτιάχνουν κι άλλες κορφές και χαμηλώνουν μόνο στην επαφή τους με τη θάλασ

ϊα ρο υ σό 

σα, δίνοντας στην πλευρά αυτή ένα πολύσχιδο γεμάτο κρυφές γωνιές ονόνλυφο .

εσα στην

IVOuv

τον

Κοιτώντας από νότια και ανατολικά την κορυφογρομρή , φαίνεται σα μια ιδεατή
σειρά απαλών καμπύλων που κορυφώνονται σε πέντε

- έξη σημεία πριν κάνουν το
2407 μ του Προφήτη Ηλία . Γι' αυτό κι οι ντόπιοι ονομάζουν

νξεραίλα

τελικό τίναγμα προς τα

ι χρειάζο

πενταδάχτυλο τη σειρά αυτή των ψηλών εγγλύφων. όπου μπορσύμε να διακρίνου

ι οο υ ν : Το

με τα εξής σημεία : κορφή Παξιμάδι (1752μ), κορφή Νεραίδοβούνα

(2031 μ) , Κόζα

(το οδοντωτό χτένι νότια απ ' τη Νεραϊδοβούνα), κορφή Σπανακάκι (2024μ), Πόρ

ς Αλτομιρά

mική είναι και μια ματιά στον κρυφό κόσμο του εδάφους : μέσα στο παχύ στρώμα
πευκοβελόνων θα ανακαλύψουμε πλήθος στοές ποντικών και μυγαλών που ψά
χνουν για θαμμένα κουκουνάρια κι έντομα, υφές μυκήτων και νεαρά μανιτάρια που

μόλις σχηματίστηκαν και πολλά έντομα.

Στο υγρό αυτό έδαφος υπάρχουν επίσης πολλές σαραντα ποδαρούσες που είναι

Ο Τ αΟγετος εί

νυχτόβια αρθρόποδα κ ι έ τσι αποτελούν συχνό μεζέ για τα επίσης νυχτόβια κο υνά 

σύμφωνα με τον

βια (απ ' ότι δε ίχνουν οι αναλ ύσεις περιπωμάτων απ ' την περιοχή) . Καθώς το

Ζή ρια αλλά τόσο ι

δάσος ξυλεύεται , τα ξυλοφάγα έντομα αφθονο ύν χάρις στην αφθονία τροφής που

θηλυκιά μπροστά

παρέχουν τα περισσεύματα απ ' τις υλοτομίες .

κορφές , φαράγνκ

Στις πολλές βροχές και τη μεγάλη έκταση της εμφάνισης φλύσχη οφείλονται οι
δεκάδες ρηχές ρεματιές που διακλαδίζονται σ ' όλη την περιοχή εξάπλωσης των

Η κύρια γραμμτ.

μαυρόπευκων . Στις ρεματιές αυτές πλατσουρ ίζουν αραιοί πληθυσμοί από τον

αρχίζει απ ' τη Λ<

κοινότερο βάτραχο της Πελοηοννήοου , τον

Ο ίτυλο , το διάσελ

Ran

graeca . Οι

ρεματ-ιές της νότιας

πλευράς σύντομα συναντάνε τον ασβεστόλιθο , τον αυλακώνουν βαθιά και πέ

και σκορπάει δεκι

φτουν στη Λαγκάδα .

είναι πιο συμπαγ:

Στην ανατολική μεριά του συγκροτήματος, ο ασβεστόλιθος ανεβαίνει ψηλά και

Αντίθετα οι δυτι~

σχηματίζει μια δαντελωτή κορυφογραμμή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά των

φτιάχνουν κι άλλΕ.

ασβεστολιθικών όγκων : τα μαυρόπευκα υποχωρούν στο άγγιγμά της και παρουσιά 

σα , δίνοντας στη ,

ζονται τα έλατα, οι θάμνοι , οι δολίνες , οι μικρές ορθοπλαγιές . Ανάμεσα στην

Κοιτώντας από

Ξεροβούνα και το Πυργάκι , τα νερά που φέρνει ο φλύσχης , διαβρώνουν τον

σειρά απαλών κοι

ασβεστόλιθο και ανοίγουν μια τυπική χαράδρα με τις ορθοπλαγιές και την ξεραίλα

τελικό τίναγμα πρ

της . Εδώ θα δούμε τα πουλιά που ζουν κοντά στις ορθοπλαγιές και που χρειάζο

πενταδάχτυλο τη

νται τις ανοατέτ; εκτάσεις των γύρω γυμνών κορφών για να κυνηγήσουν: ΤΟ

με τα εξής οημε«

κοράκι και το βραχοκιρκίνεζο .

(το οδοντωτό χτέ
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τες (το διάσελο όπου οδηγεί το ρέμα τηο Βίντολης), κορφή Μαρμαρόκαστρο

(2228μ), Πόρτες (το διάσελο πριν απ ' τ/ν κορφή) και κορφή Προφήτηο Ηλίας
(2407μ.). Δυτικά απ ' το Μαρμαρόκασιρο φεύγει η Αθάνατη Ράχη που οδηγεί σ '

ένα βαθύ, απότομο διάσελο ' απέναντι υψώνεται το Χαλασμένο βουνό (2203μ) , η

πιο απότομη κορφή του βουνού. Το δύσβατο μονοπάτι που ηερνάειοπ το λαιμό
δυτικά τηο κορφής του Χαλασμένου λέγεται χαρακτηριστικά Κακή Γίκλα. (Τίκλα
ονομάζουν οι

. Εξω -

Μανιάτες τους πλακώδεις ασβεστόλιθους με τους οποίους

φτιάχνουν τις στέγες τους) . Νοτιότερα απ ' τον Προφήτη Ηλία, η κορυφογραμμή

πέφτει απότομα στα μεγάλα δασωμένα υψίπεδα του ' Αϊ Δημήτρη και τητ; Βασιλι

κήο, Με μια τελευταία απότομη κορφή (Αννινα,
ζεται και χαμηλώνει συνεχώς (Ζίζαλι,

1468

1651 μ),

η κορυφονραμμή εκφυλί

μ, κοντά στο χωριό Πολυάραβος) για να

καταλήξει στο Οίτυλο .
Τα δάση μαυρόπευκων του βόρειου ΤαΟγετου περπατάνε κάμποσο μετά τ/

Λαγκάδα κι ' ύστερα στα δυτικά αφανίζονται για να δώσουν τόπο στα πολύ εκτετα
μένα θαμνοτόπια και τα ανθεκτικά έλατα. Τα μαυρόπευκα ξαναφαίνονται στη Βασι
λική όπου είναι και το νοτιότερο σημείο εξάπλωσή ς τους στην Ελλάδα . Πυκνότερα

δάση όιατηρούνται στα ανατολικά όπου το μαυρόπευκο γεφυρώνει μαζί με τα
έλατα όλη τ/ν όψη προς τ/ Σηάρτη .

Το κυριότερο πέτρωμα του βουνού είναι ο ασβεστόλιθος, τόσο τρύπιος που
ελάχιστα νερά φαίνονται στην επιφάνειά του , ιδίως στ/ δυτική όψη . Η ανατολική
έχει κάποιες εμφανίσεις σχιστόλιθων και συνεπώς μερικές

-

μικρές

-

πηγές . Και

στις δύο όψεις όμως ηαρατηρείται μια γρήγορη απορροή, εξ ' αιτίας τ/ς μεγάλης
κλίσης των πλαγιών, με αποτέλεσμα τ/ν έντονη διάβρωση των εδαφών. Αν συνυ
πολογίσουμε το ότι οι νοτιάδες ξεφορτώνουν στον ΤαΟγετο το περισσότερο χιόνι

τους, καταλαβαίνουμε πώς δημιουργήθηκαν οι δυο μεγάλες χαράδρες του , που
φαντάζουν κάπως περίεργες σ' ένα τόσο στεγνό τοπίο .
Η πρώτη χαράδρα, αυτή τ/ς Κοσκάρακας, αρχίζει απ ' το Νεραϊόοβούν: και στο
Διλάγκαδο (Παναγία η Καψοδεματούσα) συναντιέται με το ρέμα του Ρίντομου,

που έρχεται από το Μαρμαρόκαστρο. Αντάμα, τα δυο πλημμυρικά ρέματα διασχί
ζουν το χαμηλότερο ανάγλυφο και βγαίνουν στη θάλασσα τ/ς Μεσσηνίας . Μέσα
απ ' τ/ χαράδρα αυτή περνάει το μονοπάτι για το Ρίντομο .
Η δεύτερη, η ονομαστή χαράδρα του Βυρού, κατεβαίνει απότομη απόταΜση

του

. Αϊ

Δημήτρη και τ/ς Βασιλικής για να γίνει ομαλή στο μεγαλύτερη ταξίδι τ/ς

μέσα στο βουνό και να καταλήξει κοντά στ/ν Καρδαμύλη. Σ ' όλο το βατό κομμάτι
τ/ς κινείται το μονοπάτι Ξοχώρι

- . Αϊ Δημήτρης .
. Οσο είναι φανερή η διαφορά ανάμεσα στη δασωμένη και μονοκόμματη ανατολι

κή όψη και τ/ δαιδαλώδη, ξερική δυτική, άλλο τόση απόσταση υπάρχει ανάμεσα

στους άχρωμους, ουσιαστικά πεδινούς οικισμούς του ανατολικού ΤαΟγετου και
στα πέτρινα, μοναχικά χωριά τ/ς

. Εξω

Μάνης που φωλιάζουν στα δυτικά του

βουνού. Στ ' ανατολικά όλα τα χωριά του κεντρικού όγκου είναι μαζεμένα προς τα

βόρεια, με μόνο ουσιαστικά ορεινό χωριό τ/ν Αναβρυτή και λίγους μικρούς, σχε

δόν ενκατελειμένοικ οικισμούς (Σοχά, Τόριζα, Μπολιάνα) . Αντίθετα , ένα πλήθος
από ενδιαφέροντα χωριά εκμεταλλεύεται τα μικρά οροπέδια και τις πτυχές τ/ς

δυτικής όψης . Βόρεια η κοινότητα Πηγαδιών με πέντε οικισμούς , πιο έξω η Πάνω
Βέργα με την ωραία θέα , μετά η Γαϊτσά με τις τέσσερεις συνοικίες, τα Τσέριο , το

Ξοχώρι και κάπου ξεχασμένα τα όμορφα Αλτομιρά. Χωμένος μέσα στ/ καρδιά του
βουνού , ο οικισμόο του Ρίντομου εξυπηρετεί τους Βαβαρουτσαίους το καλοκαίρι.
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Α τενίζOVTι

Αναβάσεις
Η συνηθισμένη ανάβαση στην κορφή του ΤαΟγετου γίνεται από τη μεριά της

Σπάρτης. Περνάμε τα Ανώγεια και την Παλαιοπαναγιά και στρίβουμε για Ντόριζα,
ένα μικρό χωριό στις πλαγιές του ΤαΟγετου. Ο δρόμοο συνεχίζει και φτάνει μέχρι

τη Μπολιάνα, μικρό οικισμό από θερινά καλύβια, απ ' όπου αρχίζει συνήθως το
περπάτημα . Σε κακό δρόμο και ύστερα σημαδεμένο μονοπάτι διασχίζουμε τα
μαυρόπευκα (πηγές Κρυονέρι και Τρίποδες) και φτάνουμε στη βρύση Βαρβάρα
και αμέσως μετά στο καταφύγιο (2ω-2ω30 '

). Από το

καταφύγιο, αχνό μονοπάτι στο

γυμνό τοπίο ανηφορίζει μέσα από ρεματιά μέχρι τις Γούβες , ένα πεταλοειδές

λάκκωμα .. Υστερα βγαίνει προς τα αριστερά στις Πόρτες. Ακολουθώντας την
ανηφορική ράχη φτάνουμε στην κορφή (2ω30 ·) . Εκκλησάκι του ΑΙ-Λιά, θέα στους
δύο κόλπους και τα μεγάλα βουνά του Μωρηά.
Μια, πολύ πιο ενόιοφέρουσο για την ποικιλία και την αγριάδα της, πορεία είναι
αυτή που ανεβαίνει μέσα απ' τη χαράδρα του Βυρού. Από το Ξοχώρι ακολο
υθάμε χωματόδρομο μέχρι ράχη με ξωκλήσι. Πιάνουμε το παλιό λιθόστρωτο που

καταλήγει στην κοίτη. Συνεχίζουμε μέσα σ ' αυτήν, ηερνώνταο από τον ερειπ

ωμένο οικισμό Τροσκά

(1 ω30 ') και στη διακλάδωση παίρνουμε το δεξί φαράγγι .
(2 καλύβια, πηγή) και φτάνουμε στην Κακή Σκάλα, ένα

Περνάμε από το Σουτενίκο

καλοχτισμένο λιθόστρωτο που ανηφορίζει στη δεξιά πλαγιά για να ξανασυναντήσει
την κοίτη που κάνει ένα απότομο σκαλί στο σημείο αυτό. Μπαίνουμε στα μουρόη
ευκα και φτάνουμε στον Αϊ-Δημήτρη (ξέφωτο με σπιτάκια, εκκληοία και νερό,
3ώρες).
Απ' τον Αϊ-Δημήτρη, δρόμοι πάνε προς Βασιλική και Γύθειο και μονοπάτια οδ
ηγούν προς το Χαλασμένο Βουνό και τον Προφήτη Ηλία. Για το Χαλασμένο, το

μονοπάτι κατεβαίνει στη λεκάνη του Στενού Λαγκαδιού και βγαίνει στο διάσελο .
Για την κορφή, ακολουθούμε σαθρό λούκι (αναρρίχηση Ilου βαθμού). Απ' το διάσ
ελο του Χαλασμένου πέφτει πίσω για Ρίντομο , ακολουθώντας σάρα και μετά την
κοίτη (5ω) . Για τον Προφήτη Ηλία, πιάνουμε τη ράχη πάνω απ ' τα σπίτια και
ανηφορίζουμε μέχρι την

1750,

ύστερα την

2019

(1ω30 ') και μετά την

Φτάνουμε στη βάση δοντιού, ακριβώο πριν την τελική πλαγιά της κορφής

2098.
(1 ω).

Από δω είτε ανεβαίνουμε ίσια πάνω σε απότομες χορτοπλαγιές μέχρι την κορφή

(1 ω), είτε τραβερσάρουμε από καλό νιδόστρατο όλη τη δυτική όψη της κορφής
μέχρι τις Πόρτες (Οω45) κι από κει κορφή από τη βόρεια ράχη (Οω30 ·) .

Ιδιαίτερης αισθητικής πορεία είναι και η ανάβαση από τα χωριά της

. Εξω

Μάνης

προς το Ρίντομο, μέοα απ ' τη χαράδρα της Κοσκάρακας, Από τη Γαϊτσά πάμε με
δρόμο μέχρι τη Μάνα

(1 ω30 ')

καλντερίρι . Φτάνουμε

στο Πηγαδιώτικο

απ '

όπου μονοπάτι κατεβαίνει μέχρι το κύριο
γεφύρι

(1ω,

αριστερά

πάει Πηγάδια,

Οω45 ') και κατεβαίνουμε στην κοίτη'. Στην πρώτη συμβολή πάμε δεξιά (το
αριστερό ρέμα λέγεται Κορφολαγκάδι) και στη δεύτερη επίσης δεξιά (εκκλησιά
της

Παναγιάς

Φτάνουμε

της

Καψοδεματούσας,

στο Ρίντομο

η

αριστερή

ρεματιά

(2ω30 '), μικρό οικιαμό κτηνοτρόφων

είναι

η

Βίντολη).

στην καρδιά του

ΤαΟγετου . Από το Ρίντομο βγαίνουμε ΑΙ-Δημήτρη κι από κει κορφή .
Η πιο αλπική πορεία στο βουνό είναι φυσικά ο Πενταδάχτυλος, μια πορεία που

162. Aτενίζovτα ς το Χαλασμένο βουνό και το στενό Λαγκάδι.
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Αναβάσεις
Η συνηθισμένη ανάβαση στην κορφή του ΤαΟγετου γίνεται από τη μεριά της
Σπάρτης . Περνάμε τα Ανώγεια και την Παλaιoπαναγιά και στρίβουμε για Ντόριζα ,

ένα μικρό χωριό στις πλαγιές του ΤαΟγετου . Ο δρόμος συνεχίζει και φτάνει μέχρι

τη Μπολιάνα , μικρό οικισμό από θερινά καλύβια, απ' όπου αρχίζει συνήθως το
περπάτημα. Σε κακό δρόμο και ύστερα σημαδεμένο μονοπάτι διασχίζουμε τα
μαυρόπευκα (πηγές Κρυονέρι και Τρίποδες) και φτάνουμε στη βρύση Βαρβάρα
και αμέσως μετά στο καταφύγιο (2ω-2ω30 ·) . Από το καταφύγιο, αχνό μονοπάτι στο

γυμνό τσπίο ανηφορίζει μέσα από ρεματιά μέχρι τις Γούβες, ένα πεταλοειδές
λάκκωμα. Ύστερα βγαίνει προς τα αριστερά στις Πόρτες. Ακολουθώντας την
ανηφορική ράχη φτάνουμε στην κορφή (2ω30 ·) . Εκκλησάκι του Αϊ-Λιά, θέα στους
δύο κόλπους και τα μεγάλα βουνά του Μωρηά.
Μια, πολύ πιο ενδιαφέρουσα για την ποικιλία και την αγριάδα της, πορεία είναι
αυτή που ανεβαίνει μέσα απ ' τη χαράδρα του Βυρού. Από το Ξοχώρι ακολο
υθάμε χωματόδρομο μέχρι ράχη με ξωκλήσι . Πιάνουμε το παλιό λιθόστρωτο που

καταλήγει στην κοίτη. Συνεχίζουμε μέοο σ' αυτήν, τιερνώνταο από τον ερειπ

ωμένο οικισμό Τροσκά

(1 ω30 ') και στη διακλάδωση παίρνουμε το δεξί φαράγγι .
(2 καλύβια, πηγή) και φτανουμε στην Κακή Σκάλα, ένα

Περνάμε από το Σουτενίκο

καλοχτισμένο λιθόστρωτο που ανηφορίζει στη δεξιά πλαγιά για να ξανασυναντήσει
την κοίτη που κάνει ένα απότομο σκαλί στο σημείο αυτό . Μπαίνουμε στα μαυρόη
ευκα και φτάνουμε στον Αϊ-Δημήτρη (ξέφωτο με σπιτάκια, εκκλησία και νερό,
3ώρες) .

Απ ' τον Α'ί-Δημήτρη, δρόμοι πάνε προς Βασιλική και Γύθειο και μονοπάτια οδ
ηγούν προς το Χαλασμένο Βουνό και τον Προφήτη Ηλία. Για το Χαλασμένο , το

μονοπάτι κατεβαίνει στη λεκάνη του Στενού Λαγκαδιού και βγαίνει στο διάσελο.
Για την κορφή, ακολουθούμε σαθρό λούκι (αναρρίχηση Ilου βαθμού). Απ' το διάσ
ελο του Χαλασμένου πέφτει πίσω για Ρίντομο, ακολουθώντας σάρα και μετά την
κοίτη (δω) . Για τον Προφήτη Ηλία, πιάνουμε τη ράχη πάνω απ' τα σπίτια και
ανηφορίζουμε μέχρι την

1750,

ύστερα την

2019

(1ω30') και μετά την

Φτάνουμε στη βάση δovτιoύ, ακριβώς πριν την τελική πλαγιά της κορφής

2098.
(1 ω).

Από δω είτε ανεβαίνουμε ίσια πάνω σε απότομες χορτοπλαγιές μέχρι την κορφή

(1 ω), είτε τραβερσάρουμε από καλό γιδόστρατο όλη τη δυτική όψη της κορφής
μέχρι τις Πόρτες (Οω45) κι από κει κορφή από τη βόρεια ράχη (Οω30 ·) .

Ιδιαίτερης αισθητικής πορεία είναι και η ανάβαση από τα χωριά της

. Εξω

Μάνης

προς το Ρίντομο, μέοα απ' τη χαράδρα της Κοσκάρακας. Από τη Γαϊτσά πάμε με
δρόμο μέχρι τη Μάνα

(1 ω30 ')

καλντερίμι . Φτάνουμε

στο Πηγαδιώτικο

απ'

όπου μονοπάτι κατεβαίνει μέχρι το κύριο

γεφύρι (1 ω, αριστερά πάει Πηγάδια,
Οω45') και κατεβαίνουμε στην κοίτη" Στην πρώτη συμβολή πάμε δεξιά (το
αριστερό ρέμα λέγεται Κορφολαγκάδι) και στη δεύτερη επίσης δεξιά (εκκλησιά
της

Παναγιάς

της

Καψοδεματούσας,

η

αριστερή

ρεματιά είναι η

Bίvτoλη).

Φτάνουμε στο Ρίντομο (2ω30 '), μικρό οικισμό κτηνοτρόφων στην καρδιά του
ΤαDγετου . Από το Ρίντομο βγαίνουμε Αϊ -Δημήτρη κι από κει κορφή.
Η πιο αλπική πορεία στο βουνό είναι φυσικά ο Πενταδάχτυλος, μια πορεία που

162. Aτενίζovτας το Χαλασμένο Βουνό και το στενό ΛαγκάδΙ.
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αρχίζει από το Παρόρι ή την Αναβρυτή και βγαίνοντας στη Νεραϊδοβούνα,
ακολουθεί την κυματιστή κορυφογραμμή του ΤαΟγετου για να φτάσει στην
ψηλότερη κορφή και να καταλήξει στην Ντόριζα

(2

μέρες).

Ορειβατικό σκί
Μια μόνο διάσχιση με σκι έχει γίνει στον ΤαΟγετο κι αυτή από ξένους , από την
ομάδα του

Michel Parment ier. Ξεκίνησαν

απ ' το Μυστρά κα ι κατέληξαν στα Σωτη 

ριάνικα , σε μια πορεία που δεν εκμεταλλεύεται το φυσικό άξονα του βουνού ,

απλώς πρoσnαθεί να βγάλε ι όπως

- οπως μια διαδρομή στο βουνό . Συνοπτικά η

διαδρομή αυτή είναι η παρακάτω :

1η μέρα: χωριό Ταϋγέτη
2η μέρα:Ξεροβούνα

-

3η μέρα: Νεραϊδοβούνα
γΔ :

850

μ. , ώρες

Ξεροβούνα

-

(1210 μ.) . γΔ : 500 μ . , ώρες 2.
(2025 μ .) , γΔ : 800 μ . , ώρες 4.
στο διάσελο Τραγοβουνιού - Τσόρνου (1140

Νεραϊδοβούνα

- καλύβα

4η μέρα: Ανάβαση στο Τραγοβούνι
κατέβασμα

800

μ. , ώρεο

-

(1408

μ .) και πίσω , γ Δ : ανέβασμα

800

μ. ,

5.

5η μέρα: Καλύβα στο διάσελο
6η μέρα: Πηγάδια

μ .),

4.

Αλτομιρά

-

χωριό Πηγάδια, γ Δ: κατέβασμα
Σωτηριάνικα , γΔ : κατέβασμα

300 μ., ώρες 2.
700 μ . , ώρες 4.

Η διαδρομή αυτή έχει πολλές αντικειμενικές δυσκολίες (χαμηλά υψόμετρα =
λίγο

χιόνι ,

πουρναροτόπια).

Προτιμότερη

θα

ήταν

μια

τραβέρσα

του

Πενταδάχτυλου .

Οικολογία
Ο ΤαΟγετος , έχοντας αρκετά κοινά ο ικολογικά στοιχεία με τα άλλα Πελοποννη

σιακά βουνά , έχει ωστόσο δύο χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν σημαντικά

164.

Ιχ

απ ' αυτά : κατ ' αρχήν η θέση του σε συνδυασμό και με την παλαιογεωγραφία του

και δεύτερον η μεγάλη ποικιλία βιοκλιματικών συνθηκών του .

δάσος

Ας δούμε όμως πρώτα τη βλάστηση του βουνού και τους βιότοπους που σχημα

κά και

τίζοντα ι Καθώς ο ΤαΟγετος ε ίνα ι ένας ξεκομμένος ορεινός όγκος που διαθέτει

κής , τ(
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θομνο

2407
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Γιάτριc
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164 .

/χνη και \Πορός ποντικού στο χιόνι

Jφία του
δάσος αποτελε ίται από έλατα κα ι μαυρόπευκα που καλύπτουν τα βόρεια, ανατολι
σχημσ

κά και δυτικά άκρα της κορυφογραμμής . Νότια απ ' το μεγάλο δάσος της Βασιλι

διαθέτει

κής , τα μαυρόπευκα χάνονται (νοτιότερο σημείο εξάπλωσης στην Ευρώπη) και τα

ναντάμε

θαμνοτόπια χώνονται ψηλά στις λουρίδες του ελατόδασους (περιοχή Παναγιάς

J

Jης, από

Γιάτρισσας και νοτιότερα) . Η κορυφογραμμή παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστι

J ορεινό

κά της αλπικής ζώνης, με μεγάλες σάρες, μεγάλα πετρολίβαδα και κυρίως πολλές
σπασμένες ορθοπλαγιές. Τέλος στα χαμηλά του βουνού, αλλά κυρίως στη δυτική
πλευρά εκτείνονται μεγάλα θαμνοτόηιο . αυλακωμένα από πολλά βαθιά φαράγγια

όπου δημιουργείται μια τεράστια ποικιλία βιοτόπων (σπηλιές, ορθοπλαγιές, σάρες,
πετροπλαγιές , υγρές γωνιές κ.λη.) . Πάντως , λόγω του έντονα καρστικοποιημένου
ασβεστόλιθου , τα νερά (ποτάμια, μόνιμα ρυάκια, λίμνες, λούτσες) είναι ένας βιό
τοπος που λείπει φονερό απ ' το βουνό

-

με εξαίρεση κάποια ρυάκια της ανατολι 

κής πλευράς.

Από τα βουνά του Μωρηά , ο ΤαΟγετος είναι αυτός που παρουσιάζει το μεγαλύ
τερο χλωριδικό ενδιαφέρον. ΚΙ αυτό γιατί εκτός από την πραγματικά ιδιαίτερη
γεωμορφολογία του (πολλές μεγάλες απόκρημνες κορφές και μακριά φαράγγια

με κάθετα τοιχώματα) είναι και γεωλογικά η παλιότερη περιοχή της Πελοιιοννή
σου (μαζί με τον Πάρνωνα) κι έμεινε απομονωμένος για αρκετό χρονικό διάστημα ,
όταν η υπόλοιπη ΠελOπόνVΗσOς σκεπάστηκε από θάλασοα . Επιπλέον, κατά τις
φάσεις των μετοκινήσεωντων φυτών αποτελούσε ένα , προς το νότο . γεωγραφικό
αδιέξοδο .
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169. Orchis ιrι'denιat
165. Onos ma /ept antha
167. Ga/anth us reginae - o/gae

166. Grocus sieberi
υπ.

reginae-o/gae

υπ. niva/ίs

168. Gypsophi/a nana

171. Hy pericum

Ο/ΥΠ

169. Orchis tridentata

170. Orchis provinc ial is

171. Hype ricum olympicum

172. Morina pers ica

Συνολικά , περιλαμβάνει

28 αποκλειστικά

ενδημικά του βουνού και πάνω από

100

ενδημικά φυτα της Ελλάδας . Οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο
βοτανικό ενδιαφέρον ε ίναι οπωσδήποτε τα φαράγγια κι οι ψηλές κορφές.
Στο φαράγγι της Λαγκάδας φυτρώνουν τα ενδημικά :

Silene gouIimyi
Scilla messen iaca
Galanthus reginae olgae
εερ. reginae olgae

τα σ

μέρη

grae(
Ση

Stachys candida
Silene ί n Ιe g rί Ρ e t a l a

δαοο

ΒοlanΙhυs l a c o n ί c υ s

νους

βpίσ~

του .

όπως

Στα δάση των μαυρόπευκων νότια απ ' τη Λαγκάδα:

Geranium asphodeloides
Neotinea maculata

ε ίδη

Orchis provincialis
Orchis tridentata

ΚΡΙΚΟ

νός ~

Στη διαδρομή προς το καταφύνιο , μέοο σε

κόο ι

Dianthus cruentus
Hypericum olymp icum
Morina persica

χους

Pinus nigra
Digitalis laevigata
ΜelΙίΙ ίs melissophyllum
Anacamptis pyramidalis

κατα '

σμό ~
χρ όνι

Από το καταφύγιο μέχρι την κορφή :

τητά

Potentilla ερεοίοεε
Gypsophila nana
Campanula papillosa
Viola sfikiasiana

Onosma leptantha
Berberis cretica
saxifraga marginata
Asperula lutea εερ mungieri

ηλικίc
αν υπ
μπορ<

ρό KC

Ένc

Ενδημικά φυτά του Ταύγετου

ράγγιl

Silene taygetea
Sίlene gouJimyi
Silene ech inosperma
Aquilegia ottonis εερ. taygetea
Aethionema carlsberg ii
Astragalus taygeteus
Hypericum taygeteum
Athamantha arachnoidea
Malabaila psaridiana
Viola sfikasiana
Onosma leptantha
Onosma taygetea
Scutellaria rupestis
Stachys candida
Origanum scabrum εερ . scabrum

Nepeta camphorata
Micromeria taygetea
Scrophularia taygetea
Asperu la lutea ssp. munger i
Campanula papίllosa
CampanuJa topaliana ssp. co rdifolia
Trachelium taygeteum
Anthemis laconica
Inula limonella
Crepis croc ifolia
Hieracium chalasinense
Scil\a messeniaca
Galanthus reginae olgae ssp . reginae olgae
Crocus sieberi ssp . nivalis

τά το
στα τ

ενώ 1
ε ίδη

(

ται σι

ΟΙ
λαμβC
matu~

samo
Στα

έντομ
Ευρώ!

Λό~
στευτ

ρές α

Η πανίδα του ΤαΟγετου είναι η τυπική των μεγάλων νότιων βουνών . Στα δάση

απόστ

των μαυρόπευκων , γύρω απ ' τη Λαγκάδα και τη Βασιλική , συναντάμε πολλά φαγω

κών τ

μένα κουκουνάρια στο έδαφος που προδ ίνουν την παρουσία του ελατοσταυρομύ

όπου

τη . της παρδαλοτσικλιτάρας και των πελεκιών (μυωξο ί) . Λίγες σαύρες επίσης

μεγάλ

λιάζονται στα φωτεινά αυτά δάση
τόπια και τις βραχοπλαγιές της

(Lacerta graeca , Podarcis erchardii). Στα

, Εξω

θάμνο

ομένο

Μάνης , η πο ικιλία και η ποσότητα των φαγώ

που ο

σιμων καρπών έχει σαν αποτέλεσμα την ύ π α ρξ η π ο λλώ ν ζωικών ειδών στην περ ιο

βρίσκι

χή α υτή , περισσότερων ίσω ς απ ' ότι σε κάθε άλλη μορφή βλάστησης . Εκτός από

σ ες ,

208

C

πό

100

ωτερο

τα συνηθισ μένα πουλιά κα ι θηλαστικά (καρδερίνα . λαγός , ασβός , αλεπού) στα
μέρη αυτά θα συναντήσουμε σε μεγάλους αριθμούς αρκετά ερπετά (Lacerta

graeca , Podarc is peloponnesiaca , Testudo marginata) .
Στις βραχοπλαγιές ζει ο βραχοποντικός (Apodemus mystacinus) που συχνά τον

ς.

βρίσκουμε και μέσα σε εγκατελειμένα σπίτια και αποθήκες. Στενός συγγενής των
δασοποντικών του γένους

Apodemus ,

ο βραχοποντικός είναι, αντίθετα με εκεί

νους , περιορισμένος στα Βαλκάνια και όιαφέρει κυρίως στο μεγαλύτερο μέγεθός
του .

. Οπως

όλα τα

Apodemus , προτιμάει

τροφές πλούσιες σε θρεmικά στοιχεία,

όπως οι σπόροι. Καθώς εκμεταλλεύοντα ι τις ίδιες πηγές τροφής , τα τρία αυτά
είδη αποφεύγουν τον ανταγωνισμό με τη σωστή κατανομή στο χώρο .

. Ετσι .

ο

κρ ικοποντικός ε ίναι πολύ κοινός στα θαμνοτόπια και τα φρύγανα, ο λιγότερο κο ι 
νός δασοποντικός προτιμ άει τα δάση και τις άκρες των ξέφωτων και ο βραχοποντ ι
κός περιορίζεται στα ση με ία που συνδυάζουν σχετικά ψηλή βλάστηση και βρά
χους . Τα μεγάλα λιβάδια και οι καλλιεργημένες περιοχές χαμηλού υψομέτρου .
καταλαμβάνονται από τα χορτοφάγα είδη. Τα ηονιίκ ιο έχουν γρήγορο μεταβολι
σμό και κατά συνέπεια μικρή δ ιάρκεια ζωής. Θεωρητικά μπορούν να ζήσουν

2-4

χρόνια, αλλά στη φύση σχεδόν ποτέ δεν ξεπερνούν τον ένα χρόνο. Η γεννητικό
τητά τους αντίθετα ε ίναι πολύ μεγάλη και μια θηλυκιά (που ενηλικιώνεται στην
ηλικία των

6

μηνών) μπορεί να γεννήσει από

4-7

μικρά αρκετετ; φορέτ; το χρόνο ,

αν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη τροφή . Χάρ ις στις ι δ ι ότη τέ ς τους αυτές , τα ποντίκια
μπορούν να παρακολουθήσουν χωρ ίς καθυστέρηση ετήσιες μεταβολές στον και
ρό και την παραγωγικότητα της βλάστησης .

. Ενα

ιδια ίτερο χαρακτηριστικό της χαμηλότερης ζώνης του βουνού είναι τα φα

ράγγια που διασχίζουν τις δυτικές θαμνοσκέπαστες πλαγιές . Τα βράχινα τοιχώμα
τά τους προσφέρουν ασφαλείς θέσεις για φωλιές οτα αρπακτικά που κυνηγούν

στα τριγύρω θαμνοτόπια (κουκουβάγ ια, ποντικογερακίνα , βραχοκιρκίνεζο κ.λη .),
ενώ το εποχιακό νερό της κοίτης και οι καλοκαιρινοί νερόλακκοι προσελκύουν
είδη όπως ο χωματόφρυνος, η σταχτοσουσουράδα και το ψευταηδόνι που κρύβε
ται στην πυκνή βλάστηση των πηγών .
Ο ΤαΟγετος έχει μια σημαντική πανίδα Λεπιδόmερων (πεταλούδες) που περι

λαμβάνε ι μερικά πολύ ενδιαφέροντα ε ίδη όπως το ενδημικό του βουνού

matus menelaos, το
samonia thetis .

ασιατικό

Kretan ia eurypilus , η Turanana panagea

Στα χαμηλώματα του βουνού κατά τον Απρίλιο πετά η

έντομο

ασιατική ς

προέλευσης

με

εξαιρετικά

Polyom
Ther

και η

Anthocharis damone ,

περιορισμένη

εξάπλωση

στην

Ευρώπη.
~

olgae

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης , ο ΤαΟγετος βρίσκεται πάνω σ ' ένα μετανα

στευτικό δρόμο πουλιών . Κάθε χρόνο εκατομμύρια πουλιά μετακινούνται δύο φο
ρές ανάμεσα στην Ευρώπη κα ι την Αφρική . Για να μπορέσουν να καλύψουν την
:ι δάση

απόσταση αυτή έχουν ανάγκη από σημεία ξεκούρασης κα ι ανανέωσης των τροφι

φονω

κών τους αποθεμάτων . Γι αυτό προτιμούν να περνούν τη Μεσόγειο στα σημεία

υ ρο μ ύ

όπου η θάλασσα έχει το μικρότερο μήκος ή υπάρχουν ενδιάμεσα νησ ιά . Στα

επίσης

μεγάλα αρπακτικά , η επ ιλογή αυτή ε ίναι ακόμα πιο αναγκα ία γ ιατί είν αι προσαρμο

θαμvo

σμένα στο οικονομικό πέταγμα με τη βοήθεια των ανοδικών ρευμάτων του αέρα

φαγώ

που σχηματί ζονται μόνο πάνω απ ' τη στεριά . Οι κυριότερες γέφυρες στεριάς

περιο

βρίσκονται στο Γιβραλτάρ και το Βόσπορο , υπάρχουν όπως και δύο δευτερεύου 

όςαπό

σεο, αυτή της Ιταλίας -Σικελίας και εκείνη της Πελοποwήσου - Κρήτης. Τα πουλιά
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176.

Νεαρός χΡυσαετός στον Πενταδάχτυλο, κύριος του ανέμου

που χρησιμοποιούν τις δευτερεύουσες αυτές γέφυρες είναι αναγκασμένα να

διασχίσουν μια μεγάλη ζώνη θάλασσας γι' αυτό και τα «κατώφλισ» της ξηράς είναι
πολύ σημαντικά για την επιβίωσή τους.

. Ετσι ,

οι όγκοι του ΤαΟγετου και του

Πάρνωνα έχουν μεγάλη σημασία για τους μεγάλους αριθμούς των αρπακτικών που
περνούν από δω κάθε άνοιξη και φθινόπωρο . Στην περιοχή αυτή δεν έχουν γίνει
συστηματικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και κατά ουνέ

πεια δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς η σημασία του διαδρόμου αυτού μέσα στο μετα
ναστευτικό δίκτυο της Μεοογείου .. Εχει γίνει πάντως γνωστό ότι πολλά είδη

αρπακτικών περνούν από δω, από τους συγκριτικά πιο συνηθισμένους κίρκους και
κιρκινέζια ως τον σπάνιο ψαραετό και τον ψαλιδιάρη.

2-3 βασιλαετοί,

. Εχουν

παρατηρηθεί επίσης

από τους οποίους ο ένας σκοτώθηκε από κυνηγούς (ο βασιλαετός

είναι από τα πιο σπάνια αρπακτικά στην Ελλάδα , με πληθυσμό
εκτίμηση του

2-6 ζευγάρια , σε

1985).

Εκτός από τα αρπακτικά , το μεταναστευτικό αυτό διάδρομο χρησιμοποιούν και
πολλά άλλα είδη πουλιών . Μέχρι τις αρχές του αιώνα μας , οι κάτοικοι της εξαιρετι
κά φτωχής σε παραγωγή Μάνης , συνήθιζαν να στήνουν στο βουνό δίχτυα για τα
ορτύκια . Εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πιάνονταν έτσι για να παστωθούν σε βαρέ
λια με αλάτι και να χρησιμέψουν σα συμπλήρωμα της φτωχής δ ιατροφής των
Μέσα-Μανιατών ή να εξαχθούν στις χώρες της Ευρώπης. Τα παλιά χρόνια η Μάνη

εξήγε

100-150.000

ορτύκια προς τον Πειραιά και τη Μασσαλία , σε κλούβες.
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178.

Οι ψηλότερες κορφές απ' τα ανατολικά

Στα βόρεια απλώνεται η αρχαία Θυρεάτις γη, με τις ομαλές πτυχώσεις (ψηλ

ότερη κορφή Κούκουρας 1449μ) που στενεύουν στα μέρη του Αγίου Πέτρου
(διάσελο Γιδά) απ ' όπου αρχίζει ο κυρίως Πάρνωνας

-η

Μαλεβός, όπως τον λένε

οι ντόπιοι . Το διάσελο αυτό ήταν και το σύνορο των τριών αρχαίων κρατών , των
ήσυχων και πλούσιων Αργείων, των ορεσίβιων βαλανηφάγων Αρκάδων και των
πολεμικών Λακεδαιμονίων .

Στον κυρίως Πάρνωνα , η ισοϋψή; των

1200

μέτρων διαγράφει ένα μακρύτατο

άξονα , αρκετά ασαφή για να τον πει κανείς κορυφογρομρή, που αρχίζει από τον

, Αγιο

Πέτρο και φτάνει μέχρι τ/ν Καρίτσα , στο ύψος του Γερακιού .

. Ενα

πλήθος

από κορφές αλληλοδιαδέχονται σ' αυτόν τον άξονα, μαζί με πολλά οροπέδια
σπαρμένα με δολίνες . Οι ηερισσότερεο απ ' αυτές τις κορφές είναι δασωμένες
όπως και όλες σχεδόν οι πλαγιές τους. Τα εκτεταμένα δάση που σχηματίζονται
έχουν δώσει στο βουνό μια φήμη πλούσιου σε άγρια ζωή , που όμως δεν επιβεβα

ιώνεται στον γεμάτο δασικούς δρόμους , λατομεία και ανθρώπους Πάρνωνα. Τα
δάση αυτά υλοτομούνται συστημαηκά , απoτελώvτας ένα σημαντικό κεφάλαιο για
τ/ν περιοχή. Παλιότερα υπήρχαν πολλά ασβεστοκάμινα (η Καστάνιτσα είχε

40

περίπου) που εκμεταλλευόμενα το ασβεστόλιθο και τ/ν άφθονη καύσιμη ύλη

παρήγαγαν μεγάλες ηοσότητετ; ασβέστη . Σήμερα λειτουργούν ελάχιστα

(3

από
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180. ΟΙ άφθονοι δρόμοι σ ' όλον τον όγκο του Πάρνωνα προκαλούν για μακριές ήσυχες
πορε ίες με ορειΒατικά σκΙ. ΤΟ χιόνι όμως δεν είναι πάντα αρκετό .

την Καστάνιτοα) : τα υπόλοιπα χάσκουν έρημα δίπλα στο δρόμο ή χαμένα στο
δάσος .
Οι δυό ψηλότερες κορφέτ; (Μεγάλη Τούρλα ή Κρόνιο 1935μ και Μικρή Τούρλα

1800μ) βρίοκονται στα βόρεια του κυρίως όγκου και υψώνονται πάνω από ένα
κλειστό μακρύ οροπέδιο. Στη βόρεια άκρη του οροπέδιου βρίσκεται ξωκλήσι του
Προφήτη Ηλία . Το οροπέδιο στέκεται σα μπαλκόνι πάνω απ ' την κοιλάδα του
Τόνου , ενός μικρού ποταμιού που εκβάλει στο

. Αστρος .
1500

Νοτιότερα, συναντάμε αρκετέο κορφές πάνω απ' τα

μέτρα που με τις

ρόχετ; τους εvτείνoυν το δαιδαλώδες του ανάγλυφου . Απ' τα δυτικά έγγλυφα
πηγάζει η Κελεφίνα ενώ προς τα ανατολικά ο Δαφνώνας . Το έvτoνα καρστικοπο
ημένο υπέδαφος του Πάρνωνα δημιουργεί τη μεγάλη πηγή του Βασιλοπόταμου ,
κοντά στο χωριό Σκάλα.

--- 179.

Τα νερά που απορρέουν απ ' το ν κάμπο πις ΜαλεΒής σχημα τίζουν κάτω απ ' το κάστρο
πις Ωριάς έναν εντυπωσιακό καταρράκπι , στα τοιχώματα πις απόκρημνης ρεματιάς
του Πλάτανου .
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180. Οι άφθονοι δρόμοι σ ' όλον τον όγκο του Πάρνωνα προκαλούν για μακριές ήσυχες
πορείες με ορειΒατικά σκι Το χιόνι όμως δεν ε ίναι πάντα αρκετό .

την Καστάνιτοα) : τα υπόλοιπα χάσκουν έρημα δίπλα στο δρόμο ή χαμένα στο
δάσος .
Οι δυό ψηλότερες κορφές (Μεγάλη Τούρλα ή Κρόνιο 1935μ και Μικρή Τούρλα

1800μ) βρίσκονται στα βόρεια του κυρ ίως όγκου και υψώνονται πάνω από ένα
κλειστό μακρύ οροπέδιο. Στη βόρεια άκρη του οροηέόιου βρίσκεται ξωκλήσι του
Προφήτη Ηλία. Το οροπέδιο στέκεται σα μπαλκόνι πάνω απ ' την κοιλάδα του
Τάνου , ενός μικρού ποταμιού που εκβάλει στο ' Αστρος.

Νοτιότερα , συναντάμε αρκετέτ; κορφές πάνω απ ' τα

1500

μέτρα που με τις

ράχες τους εντείνουν το δαιδαλώδες του ανάγλυφου . Απ' τα δυτικά έγγλυφα
πηγάζει η Κελεφίνα ενώ προς τα ανατολικά ο Δαφνώνας. Το έντονα καρστικοπο
ημένο υπέδαφος του Πάρνωνα δημιουργεί τη μεγάλη πηγή του Βασιλοπόταμου,
κοντά στο χωριό Σκάλα.

-- 179.

Τα νερά που απορρέουν απ ' τον κάμπο της Μαλε6ής σχηματίζουν κάτω απ ' το κάστρο
της Ωριάς έναν εντυπωσιακό καταρράκτη, στα τοιχώματα της απόκρημνης ρεματιάς
του Πλάτανου.
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181.

Το

Τέλος στα ανατολικά του Γερακιού, ο άξονας του Πάρνωνα ξανακερδίζει ύψος

για να δούμε μ ια επίσης ασαφή κορυφογραμμή , τη Μαδάρα (1326μ) ένα βραχοτόπι
με πολλές ενδιαφέρουσες κρυφές γωνιές .
Στα ανατολικά του κυρίως Πάρνωνα εκτείνεται μια παράξενη , όλο πετρώδεις

όγκους σκεπασμένους με πυκνά πουρναροτόπια , περιοχή . Είναι η Κυνουρία , η
παλιά Τσακων ιά . Ο τόπος είναι σκληρός κα ι το ανάγλυφο τον ξεκόβει από τους
γε ιτονικούς του . Εδώ έζησαν οι Τσάκωνες , μία ρά τσα κτηνοτρόφων και χτιστάδων
με δι κιά τους γλώσσα , τα Τσακώνικα , που το όνομά τους είναι στενό δεμένο με

(

{

την ιστορ ία τ ο υ Πάρνωνα . Τα χωρ ιά τους, μ ια αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική παρά

δοση γ ια το Μωρηά , χτισμένα στη βάση του ελατόδασους , ερήμωναν το χειμώνα
όταν ο ι κά το ικο ί τους έφευγαν για τα παράλια χειμαδιά τους.

Οι ορεινοί οικισμοί είναι παλαιότατοι και κρατάνε από τον

130 αιώνα . . Ηδη

μέσα

στη διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας συναντάμε τα ονόματα του Πραστού
(σαν Προάστιου) , της Καστάνιτσας και της Σίταινας . Στη Β ' Τουρκοκρατία , περ ί

~ Ι1 σ ιό.

οδο οικιστικής ανάmυξης για τον ημιορεινό Πάρνωνα , χτίστηκαν πολλά αρχοντικά
και αρκετοί πύργοι στα κεφαλοχώρια , όπως ο πύργος του Αγά στονΑγιο Πέτρο, το
σημαντικότερο χωριό της βόρειας μεριάς του βουνου . Τα ορεινά χωριά της Τσακ

ωνιάς (Χάραδρος, Πλάτανος, Σίταινα, Καστάνιτσα, Πραστός,

. Αγιος Βασίλειος,

Ι

~ NAΣ

181. ΤΟ μονα στήρι τη ς Μαλε6ή ς όπ ως ήroν το 1940 - αντρ ικό και ή συχσ.
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187. Κυκλάμινα (Cyclamen re ρ a n d u m ) στον Πάρνωνα-+
184. Mycena
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ι στον Πάρνω να

__

182. Ga/erif1a sp.

183. Lycoperdon

187.
184. Mycena

Κυκλάμινα

per/aIυm

(Cyc/amef1 repaf1dum )

epip Iery g ia

185. Hygrophorus niveus

186. Cystoderma am ianthif1um

στον Πάρνωνα ......

Πλατανάκι, Παλιοχώρι και Κοσμάς) ίδρυοαν εκείνη την εποχή τους παράλιους

χειμερινοικ; οικισμούς τους . Ο Κοσμάς, το κυριότερο από τα Λυμποχώρια, γνώρ
ιοε μεγάλη ακμή , μια και ήταν το πέρασμα από την Τσακωνιά προς τη Λακωνία . Οι
κάτοικο ί του ήσαν περίφημοι χτιστάδες και χτενάδες (έφτιαχναν χτένια για αργ

αλιούς) . . Ολα όμως τα ορεινά χωριά που διατηρούσαν μια ιχυρή κοινωνική οργά 
νωση χτυπήθηκαν στις περιόδους πολέμων: ο Ιμπραήμ έκαψε τον Πραστό το 1825
και

οι Γερμανοί τον Κοσμά (δυο φορέο) το

1944.

Η Καστάνιτσα , άσπρη και πυργωτή σα νησιώτισσα, έτυχε στη Γερμανική κατοχή
νάναι ο τόπος της πρώτης εμπλοκής των ανταρτών του Πάρνωνα.

Στον Πραστό, ακόμα μεγάλο και ζωντανό χωριό, σώζονται πολλά καλοδιατ
ηρημένα δείγματα τητ; τοπικής αρχιτεκτονικής, που σύμφωνα με τους μελετητές

πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερη σχολή . Υπάρχουν πολλά μοναστήρια
κρυμμένα στις

mUXt!; του αποκομμένου Πάρνωνα: τα σημαντικότεραείναι η μονή

της Ελώνας στα νότια, η μονή Ιωάννη Προδρόμου και η μονή Ορθοκωστάς στην
Τσακωνιά και η Μονή Παναγιάς Μαλεβής κοντά τον

. Αγιο

Πέτρο .

Αναβάσεις
Καθώς το πλούσιο δασικό δίκτυο έχει αχρηστέψει τα περισσόπραμονοπάτια, το
περπάτημα στο βουνό έχει μια σκονισμένη κι επίπεδη αίσθηση. ΤΟ καταφύγιο
προσεγγίζεται από τον Αγ . Πέτρο σε

κού , από μονοπάτι, σε

3.30 ώρ, (δρόμος 14 χλμ.) η από τη Βαμβα 
2.30 ώρ . Από το καταφύγιο υπάρχει ένα μιοοοημοδεμένο

μονοπάτι που κστηφορίζει στη ρεματιά και ανεβαίνει μια στενή ρηχή χαράδρα
ακριβώς απέναντι . Συναντάμε το τέλος δασικού δρόμου και πιάνουμε λίγο ψηλό
τερα καλό μονοπάτι που μας φέρνει στο οροπέδιο. Εύκολη ανάβαση στον κώνο

της κορφής (2 - 2.30 ώρ.) . Η πιο ενδιαφέρουσα ανάβαση γίνεται απ' τ/ν καστάνι

188.

Jχνη

Vu(

τσα . Μονοπάτι περνάει μέσα από χωράφια και καστανιές και συναντάει τη συμβολή
δύο ρεματιών , μιας κύριας και μιας μικρότερης που κατεβαίνει απ ' τη Ρούσα
Πέτρα . Ακολουθώντας αυτή την τελευτα ία φτάνουμε σε λάκκες με στρούγγα και
πιάνουμε τη γυμνή κορυφογραμμή που οδηγεί στην κορφή

(3 - 3 .30 ώρ.) . Τέλος

για μια άλλη κατάληξη , μπορούμε να κατεβούμε προς Σίταινα: Στο οροπέδιο τητ;

κορφήο , πάμε στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία , απ ' όπου δρόμος που κατηφορί
ζει συναντάει (1 ώρ .) τον κεντρικό δασικό. Πάμε δεξιά και φτάνουμε σε χωράφια

(1 ώρ.). Ρεματιά που βαθαίνει , με καλό μονοπάτι και πηγάδια μας φέρνει στη
Σίταινα (1.30 ώρ.),
Για τις άλλες κορφές και τοποθεσίες του βουνού, ένα ψάξιμο - που διευκολύ
νεται από τους δασικούς δρόμους - θα έβγαζε ενδιαφέροντα σημείο και μονοπά 
τια . Ο Πάρνωνας είναι απέραντος.

Coronella a

Μόλις ο ι

πυκνές συσ
οημεία και δ
με και τον ε

σωριάζει στ

Εξ ' αιτίαζ

δίκτυο των
δάσους .

- γύρω απ '

την ψηλότερη κορφή

- αποτελείται από

ασβεστόλιθους διαφόρων ηλικιών καθισμένους πάνω σ ' ένα υπόστρωμα φλύοχη
που όσο προχωράμε προς τα νότια κερδίζει ύψος και τελικά βγαινει στην
επιφάνεια.

Τις εμφανίσεις μεταμορφωμένων ασβεστόλιθων (μάρμαρα) τονίζει η ύπαρξη

των λατομείων μαρμάρου , Παράλληλα , τα πολλά ασβεστοκάμινα μαρτυρούν την
εξάπλωση του ασβεστόλιθου . Στην ύπαρξη του στρώματος φλύοχη οφείλεται η
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188 . /χνη νυφίτσας στο χιόνι

.β ολ ή
ούσα
'α και

'έ λ ο ς
ο της

φορί
)άφια
ι στη

ωλύ
(οπά

ρεματιά του Τάνου ποταμού , ένα απ ' τα πιο ζωντανά σημε ία του βουνού , με
πλούοια βλάστηση και αρκετή ζωή

Coronella austriaca,

(Rana dalmatica, R, graeca, R. rudibunda ,

ίχνη αλεπούς και ασβού).

Μόλις ο φλύσχης κερδίσει την επιφάνεια από τον ασβεστόλιθο , υψώνονται
πυκνές συστάδες από μαυρόπευκα που ανακατεύονται με έλατα στα πιο βραχώδη

σημεία και δίνουν στο βουνό μια άλλη αισθητική. Με τα μαυρόπευκα , ξαναβρίσκου 
με και τον ελατοσταυρομύτη που σχηματίζει μικρά κοπάδια στα ψηλά κλαδιά και
σωριάζει στο έδαφος τα ανοιγμένα κουκουνάρια.
Εξ' αιτίας της σταθερά ψηλής υγρασίας , εκατοντάδες μανιτάρια ξεπετάγονται

μέσα απ ' το χώμα , τα κούτσουρα και τα πεσμένα κλαδιά . Το πυκνό και εκτεταμένο
δίκτυο των υφών τους οηοδομεί την άφθονη φυτική ύλη του υλοτομούμενου
δάσους.
από
ισχη

~ν

ιρξη
την

'αι η

Τα δάση του Πάρνωνα , εξ αιτίας της υλοτομίας , έχουν άφθονα ξέφωτα με
φτέρες και πολλές πυκνές λόχμες φυσικής αναγέννησης, μια ποικιλία καλόδεχτη

από τα ζώα και τα πουλιά. ' Ετ σ ι στο δάση θα βρούμε το κοτσύφι, το χουχουριστή ,
το ξεφτέρι και στις άκρεξ του τη φάσα και την ποντικογερακ ίνα . Από τους δύο
δρυοκολάmες , ο πράσινος προτιμάε ι τα ξέφωτα όπου βρ ίσκει έντομα του εδά
φους ενώ ο παρδαλός που τρέφεται με σπόρους από κουκουνάρια κυκλοφορεί
στις συστάδες των μαυρόπευκων .

. Ολος

ο όγκος της ψηλότερης κορφής

-

που ε ίνα ι μια καθαρά ασβεστολιθ ική
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189. ΤΟ παράσιτο Lim odorum ab orti vum
190. Ju n ί pe ru s d Γυ pa cea : το συ vα ν τάμε σε μικρές συστάδες στα ανατολικά του Πάρνωνα .

έξαρση

-

και οι ανατολικές πλαγιές ε ίναι σαφώς πιο ξερά μέρη . Εδώ συναντάμε σε

διάφορα υψόμετρα τρ ία χαρακτηριστικά ερπετά : το σπιτόφιδο , το ασινόφιόο και
χαμηλότερα το σαπίτη που με τα δύο μέτρα του είναι ένα από τα μεγαλύτερα φίδια
της Ευρώπης . Ο σαπίτης είναι ταυτόχρονα το πιο κοινό φίδι της Πελοποννήσου και

κινείται κυρ ίως στα χαμηλά υψόμετρα , όπου βρίσκει σαύρες , ποντίκια, μικρά που
λιά και άλλα φίδια για να ζήσει.
Το οηιτόφιδο προτιμάει τα ανοιχτά μέρη με πολλές πέτρες . Το συναντάμε από

τη θάλασσα μέχρι τα

1500

μέ τρα .

. Οταν

είναι νεαρό κυνηγάει σαύρες, ενώ όταν

μεγαλώσει τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ποντίκια . Η ειδίκευση αυτή και ο

ιδιαίτερα ήπιος χαροκιήραο του έκαναν τους νησιώτες να το χρησιμοποιούν παλιά
στα σπίτια του ς αντί για γάτα (γι αυτό το ονόμασαν σπιτόφιδο) .

Το ασινόφιδο ζει ψηλ ότερα απ ' τα άλλα δύο και σε πιο ψυχρές τοποθεσί ες
κοντά στο δασοόριο . Κυνηγάει ότι βρει από σαύρε ς μέχρι μ υγαλέ ς. Είναι ένα από
τα λίγα ερπετά που κ ρα τάνε τα αυγά στο σώμα τους μέχρι να ωριμάσουν με
αποτέλεσμα αυτά να εκκολάmονται αμέσω ς μετά τη γέwησή τους και να δίνεται
εντύπωση ότι το φίδ ι γεννάει ζωντανά μικρά .

Στον Πάρνωνα, εκτός από τα δάση των ελάτων και των μαυρόπευκων συναντά 
με δύο ακόμη ενδιαφέροντες βιότοπους. Ο πρώτος είναι η χαράδρα κάτω απ ' το

191.
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Ο σαπίηκ

(Ma/p%n m on spe ssu /anus) αφθονε ί στα μέσα υψόμε τρα

192. Το ασινόφιδο (Co ron eJJ a austriaca )
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Κάστρο της Ωριάς που βγα ίνει κοντά στο χωριό Πλάτανος . Οι πολλές ορθοπλαγιές

και τα νερά αποτελούν πόλο έλξης για πολλά ζώα . Ειδικότερα, επειδή η χαράδρα
αυτή περικλείει τη μοναδική μεγάλη ορθοπλαγιά του βόρειου τμήματος του Πάρ
νωνα , πολλά αρπακτικό φωλιάζουν σ ' αυτήν , μια που είναι σε σχετικά χαμηλό
υψόμετρο και δεν πιάνει χιόνι .

Ο δεύτερος βιότοπος ε ίναι τα θαμνοτόπ ια της Τσακωνιάς , μια τεράστια έκταση

που κρύβει αρκετά τσακάλια , αλεπούδες και αρπακτικά της μακίας καθώς και μια
ενδιαφέρο υσα χλωρίδα . Είναι κρ ίμα που ο ι δρόμο ι που ανοίγονται σ ' αυτή την

περιοχή την τεμαχίζουν , καταστρέφοντας και τα παλιά μονοπάτια . Καθώς οι άν
θρωποι θα διεισδύοουν στο εκτεταμένο αυτό οικοσύστημα, πολλά απ' τα ε ίδη θα
εξαφανιστούν κάτω απ ' την πίεση τους (πυρκαγιές, οικόπεδα , βοσκή) κα ι η μακία

θα υποχωρήσει δίνοντας τόπο στα φρύγανα . Θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για
να φανεί η αρχή μιας νέας ισορροπίας ανθρώπου

-

φύσης, που δυστυχώς θα

περιλαμβάνει λιγότερα είδη ζώων από την προηγούμενη.

Ο Πάρνωνας , λόγω της θέσης του, έχει μία ιδιαίτερης αξίας χλωρίδα. Στα
ξέφωτα και τα παλιά χωράφια της ΒΑ άκρης του υπάρχουν σκόρπια δεντρόκεδρα

(Juniperus drupacea,

ένα ασιατικό κέδρο που δε συναντιέται πουθενά αλλού στην

Ευρώπη) ανάμεσα σε κρητικά σφεντάμια και γκορτσιές, στο κάτω όριο των ελάτων.
Γύρω από το καταφύγιο ανθίζει ο χειμωνιάτικος κρόκος

(Crocus melantherus)

με τους μαύρους στήμονες, ενδημικός της ΝΑ Πελοποwήσου . Στη διαδρομή
προς την κορφή , μέσα στο δάσος των μαυρόπευκων θα βρούμε το ανοιξιάτικο
κυκλάμινο

(Cyclamen repandum , σε τοπική πορφυρή ποικιλία), τον χλωμο-κίτρινο
Orchis paIlens και σε πιο υγρά μέρη την Dactylorhiza saccifera . Ψηλότερα , ξανα
βρίσκουμε τα έλατα και λίγα βουνοκυπάρισσα . Στις γυμνές πλαγιές , πιο ψηλά
φυτρώνουν το ενδημ ικό του Πάρνωνα

Slachys chrysantha και τα ενδημικά της
Ελλάδας: Gypsophila nana, Ach iIIea umbelIata , Centaurea lacon ica , Asperυla
boissieri καθώς και η Viola graeca , το Iberis semperν irens κ .ά .
Ιδια ίτερο χλωριδικό ενδιαφέρον παρουσ ιάζει η κοιλάδα από την Καστόνιτσα
μέχρι την κορφ ή όπου συναντάμε τα ορχεοειδή

Dactylorhiza Sambuc ina, Orchis
mascula , Orch is boryi και το σαπρόφυτο Lί modorum abortirum και τα ενδημικά του
βουνού Cetltaurea macedonica εερ parnon ia και τη Matricaria rosella με τα ροζ
άνθη.
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Ενδημικά φυτά του Πάρνωνα

Silene laconica
PotentiIla arcadiensis
Astragalus agraniotii
Asperula elonae

Η πα~

Campanula andrewsii εερ . hirsutula
Matricaria rosella
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Η παρατήρηση της άγριας ζωής
. Οταν

προσπαθούμε να πλησιάσουμε τα ζώα που ζουν ελεύθερα στο βουνό

πρέπει να έχουμε υπόψη μας κυρίως δύο πράγματα . Το πρώτο είναι ο ενστικτώδης
φόβος που έχουν όλα αυτά τα πλάοματα για τον άνθρωπο και που τα σπρώχνει να

αποφεύγουν κάθε κοντινή επαφή μαζί του. Δεύτερο , τα ζώα αισθάνονται τον κόσμο
αλλιώτικα από εμάς γιατί οι αισθήσεις τους είναι σε διαφορετικό βαθμό ανεπτυγμέ
νες από τις δικές μας . Είναι απαραίτητο λο ιπόν να πλησιάσουμε χωρίς να γινόμαστε

αντιληπτοί, πράγμα που καταφέρνουμε με διάφορους τρόπους αφού τα ζώα της
κάθε κατηγορίας αντιλαμβάνονται τ ον κίνδυνο με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο .
Πιο ευκολοπλησίαστα είναι τα έντομα που επειδή είναι εξαιρετικά βραχύβια . δεν
διαθέτουν μηχανιομούς μάθησης αλλά αντιδρούν αυτόματα στις μεταβολές του
περιβάλλοντός τους. Ο αυτόματος μηχανισμός φυγής ενεργοποιείται συνήθως

από μια γρήγορα κίνηση ή από Την αλλαγή στο φωτισμό που προκαλούμε καθώς
σκύβουμε από πάνω τους . Ένας μικρός αλλά δυνατός μεγεθυντικός φακός (για

παράδειγμα

1Οχ .

που να μεγενθύνει

1Ο φορέτ) είναι απαραίτητος για να μπορέσου

με να διακρίνουμε τις λεπτομέρε ιες της κατασκευής αυτών των μικρών ζώων που

εwοείται πως θα πρέπει να πλησιάσουμε με πολύ αργές κινήσε ις .
Τα ερπετά βασίζονται στην ακινησία και τον κρυπτικό χρωματισμό τους για να
ξεφύγουν από την προσοχή των μεγαλυτέρων ζώων . Μόνο όταν πλησιάοουμε
κοντύτερα από τη λεγόμενο «απόσταση φυνήτ;» τρέχουν στο καταφύγιό τους ,
ξαφνιάζοντάς μας με ένα απροσδόκητο θρόϊσμα των ξερών φύλλων . Καθώς οι
τρύπες οτο χώμα και στους βράχους που χρησιμοποιούν σαν καταφύγιο είναι
συνήθως απόρθητες , είναι προτιμότερο να περπατάμε αργά κοιτάζοντας προσεκτι

κά τριγύρω ώστε να τα αντιληφθούμε πριν φτάσουμε στην απόσταση που βάζουμε
τα πόδια μας γιατί τα ερπετά και τα αμφίβια αντιλαμβάνον ται τις δονήσεις του
εδάφους που προκαλεί μια πέτρα που κυλάε ι ή ένα βαρύ βήμα . Περισσότερο από
κάθε άλλη κατηγορία ζώων έχει εδώ σημασία να διαλέξουμε σωστά την ώρα που θα

ψάξουμε για σαύρες ή για βατράχια . Σε γενικές γραμμές , όλα τα ερπετά και τα
αμφίβια περνο ύν το χειμώνα σε νάρκη ζωντανεύοντας και πάλι με τις τιρώτετ;
ζέστες . Τα ερπετά ειδικότερα , κυκλοφορούν τη μέρα , που κάνει ζέστη , μένοντας
στην τρύπα τους τις περιόδους της κακοκαιρίας και τα καυτά καλοκαιρ ιάτικα μεση
μέρια. Αντίθετα τα αμφίβια βγα ίνουν κυρίως τη νύχτα ή μετά από βροχή με εξαίρεση
τα είδη που ζουν μόνιμα μέσα στο νερό (βάτραχοι, τρίτωνες) και μπορούν έτσι να

διατηρήσουν υγρό το ευαίσθητο δέρμα τους . Ζώα με πολύ χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας , τα ψυχρόαιμα ερπετά και αμφίβια , μπορούν να μείνουν πολλές μέρει;

νηστικά χωρ ίς βλάβη της υγείας τους κι έχουν έτσι τη δυνατότητα να περ ψένουν
τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεπροβάλλουν από τη φωλιά τ ο υ ς .
/
Τα πουλιά δε φοβούνται πολύ τον άνθρωπο που δεν μπορεί να πετάξει και κατά
συνέπεια τον αφήνουν να τα πλησ ιάσει σε απόσταση παρατήρησης χωρ ίς να φύ
γουν. Οι συνήθειές τους που σε πολλά σημεία μοιάζουν με τις δικές μας κάνουν

ευκολότερη την παρατήρησή τους. Πραγματικά , τα πουλιά είναι δραστήρια στη

διάρκεια της μέρας και επικοινωνούν με ήχους και εικόνες . Εκτός από τα συχνά
έντονα χρώματα των αρσενικών και τις χαρακτηριστικές φωνές τους , αρκετά
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φανερές είναι και οι φωλιές των περισσότερων ειδών . Στην περ ίπτωση όμως που
βρίσκουμε μ ια φωλιά με αυγά ή μικρά , καλά θα κάνουμε να την αφήοουμε ήσυχη

γιατί οι γονε ίς δε θέλουν και πολύ γ ια να την εγκαταλείψουν αν δουν κάποιον να τη
σκαλίζει . Ε ίναι ασφαλέστερο να καθήσουμε ακίνητοι κάπως ηοράμερα και να παρα
κολουθήσουμε τα πηγα ινέλα των γονιών που φέρνουν έντομα στα μικρά τους.
Ακόμα καλύτερα , να κρυφτούμε κοντά σε κάπο ια μοναχική π ηγή κατακαλόκαιρο ή
σε θάμνο με καρπούς, που αποτελούν πόλους έλξης των πουλιών της γύρω
περιοχής . . Ενα καλό ζευγάρι κυάλια είναι απαρα ίτητο για την παρατήρηση μια και η

απόσταση από το πουλί σπάνια ε ίναι μικρότερη από '15 μέτρα για τα μικρότερα είδη
και

100 μέτρα για τα

μεγάλα αρπακτικά . Επ ίσης , οι αργές κινήσε ις και τα κατάλληλα

ρούχα που είναι μουντόχρωμα ώστε να δένουν με το περιβάλλον και ποικ ίλουν στο
χρωματικό τόνο ώστε να σπάνε οπτικά το ανθρώπινο σχήμα μας , βοηθούν πολύ στο
πλησίασμα των πουλιών.
Η δυσκολότερη στο πληοίασμά της ομάδα ζώων είναι τα θηλαστικά . Τα περισσό

Εισαγ

1.
2.
3.
4.

Ελλην

5.

Δ . κε:

6.

Ηλ . ΓΙ<

7.

Στ . το

βοήθεια της πολύ ανεmυγμένης όσφρησής τους. Είναι δύσκολο για μας τους

κυριαρχία τους στην επικράτειά τους, βρίσκουν ταίρι έτοιμο να ζευγαρώσει και
καταλαβαίνουν αν το ζώο που ακολουθούν είναι εξασθενημένο και επομένως

Αθήνι:

κουναβιού που αφ ήνουν τα περιπώματά τους πάνω στα μονοπάτια για να σημαδέ

Ν .Γ . Γ

8.
9.

n. Πα

10.

Στ . Κ ι

11 .

Ευγ . Ι
Καρικ

12.
13.

Β . χαl
Δ .Β .

r

Ορεο

1.
2.
3.

Ν. Νέ
Γ . Σφι
Α .Α .Ι
Χλωρ

κα τάλληλο για φάγωμα . Καμιά φορά αυτές οι συνήθειες των ζώων μπορούν να μας

βοηθήσουν στον προσδιορισμό τους , όπως στην περίπτωση της αλεπούς και του

Δ. Κε Ι

Νε σ εl

έχουν οι μυρουδιές στο νυχτερινό κόσμο των χερσαίων θηλαστικών . Με τη μυρου 
διά σημαδεύουν τα μονοπάτια ώστε να τα ξαναβρίσκουν στο σκοτάδι, δείχνουν την

Α . Πε

Εκδστ

τερα από αυτά είναι νυχτόβια και βρίσκουν το δρόμο τους και την τροφή τους με τη
ανθρώπους με την εκφυλισμένη σχεδόν μύτη , να καταλάβουμε τη σημασία που

Παυοι

1.
2.

Ο Ροl
Ο . Ρο

άνθρωπος είναι ο χειρό τερος εχθρός τους . Τα φυτοφάγα πλησιάζουν ευκολότερα

3. C. Gr,
allies ,
4. A rne :
5. Γ . Σφl
6. R. Ph

αρκεί να περπατάμε κόντρα στον άνεμο χωρίς να κάνουμε ύποπους θορ ύβους

Πανί~

ψουν την επικράτειά τους . Συνήθως όμως μας είναι εμπόδιο στην προσέγγισή μας ,
καθώς τα περισσότερα θηλαστικά μας μυρ ίζονται ακόμα και όταν νομ ίζουμε πως
ε ίμαστε καλά κρυμμένοι και φρ.οντίζουν να αλλάξουν δρόμο γιατ ί ξέρουν ότι ο

(όπως το σπάσιμο κάποιου κλαδιο ύ) κα ι ψάχνοντας κάθε τόσο με τα κυάλια την

1. Berte

ορατή περ ιοχή μπροστά μας ώστε να δούμε το ζώο πριν μας δει αυ τό . Για τα πολύ
προσεκτικότερα σαρκοφάγα μπορούμε να περιμένουμε τη νύχτα δίπλα σε κάποιο

2. StanlI

πέρασμα ή σημείο με σίγουρο φαί (σκουπ ιδότοπο , ψοφίμι κλπ .) όπου είναι πιθανότε

3. R.W.
trails
4. Miros
5. PrebE
6. Gord,
7. Ε .Ν. ι
8. Bent ,
9. Μ ί chι

ρο να περάσει κάποιο τέτοιο ζώο .

Η φωτογραφία φύσης
Επειδή ίσως οι φωτογραφίες αυτού του τόμου γεννήσουν ερωτήματα και

επιθυμίες σε πολλούς , δίνουμε παρακάτω συνοmικά τον εξοπλισμό και τα υλικά

ιι .ιν ,

10.

Μελέ

που χρησιμοποιήσαμε' οι μέθοδοι είναι μια άλλη, μεγάλη ιστορία .
Μηχανές:
Φιλμ:

Pentax ΜΧ , ΜΕ και ΜΕ super.
Ektachrome 64 και 200, Kodachrome 25

και

64, Fuji 100, Ilford PANF

και

FP4.
Επεξεργασία α/μ: Στο δικό μας εργαστήριο με

0-76 και Agfa Brovira Speed-3.
Φακοί:Πανοραμικά : Pentax 17f4. Τοπία : Pentax zoom 24-35f3,5. Μανιτάρια :
Tamron SP zoom 70-210f3 ,5 και δύο φλας . Ι}ουλούδια : Pentax 50f1,4 με macro
δαχτυλίδια και ring-flash . Ζώα : Pentax 400f5 ,6 και Tokina 400f5,6 με στήριγμα
ώμου , Φλας Nissin (gn=48) κα ι Metz teleflash .

226

χανδ ι

1.

Γαοπ .

2.
3.

Γρ .Ισ

4.

Τ ρ . Αι

5.

Γ . Μο

Γ . Σφ
μισ ΠΙ

Π ΡΟΟΊ

Αθην(

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ς που

10υχη
να τη

Εισαγωγή

-

Γενικά

1. Ελληνική Μυθολογίο . Εκδοτική Αθηνών , Αθήνα 1986.

παρα

2. Παυοανίου Περιήγηοις . Εκδοτική Αθηνών , Αθήνα .

τους.

3. Α . Πετροχε ίλou : Τα σπήλαια της Ελλάδας , Εκδοτική Αθηνών, Αθή να 1985.
4. Δ . Κε λτεμλίδη: lν1aνιτάρια τη ς Ελλάδας , Λαίκέςονομαοlες , μύθοι κοι παραδόσεις , Αθήνα 1986,

ΙιΡΟ ή
γύρω

1 καιη

]

είδη

λ/ηλα
ιν στο

ιύστο
)1006

Εκδοτική Αγροτεχνική.

5. Δ . Κελτεμλίδη : Τα φαρμακερά μανιτάρια του τόπου μας . Αθήνα 1982. Γ . Χ . Κανελλόπουλος .
6. Ηλ . Παπαστεργιόπουλου : Ο Μωρηάς στά . Οπ λα (6 τόμοι ) . Αθήνα 1965, . Ερευνα και Κριτική της
Νεοελληνικής lσroρίας .

7. Στ . Τοοτοόροο : Οικονομικοί και κοινωνικο ί μηχανιομοί στον ο ρε ιν ό χώρο (Γορτυνία 1715-1828).
Αθήνα 1986, Ιστορικό αρχείο, Εμπορική Τρόπεζα της Ελλάδος .
8. Ν.Γ. Πολ ίτου: Παραδόσεις (2 τόμοι) . Αθήνα 1904. lσroρική έρευνα .
9. Π . Παπαρρηγόπουλου : Λαογραφικά Καλαβρύτων . Αθήνα 1979.
10. Στ . κουτίβα :lστορικά Ξολοκόοτρου , Αθήνα 1962.
11. Ευγ . Β . Δερεχάνη : Το ό ρος Λύκαιο και οι αρχα ίοι Αρκάδες , Αθήνα 1985, Σύλλογος Άνω
Κορυωτών Αρκαδίας.

με τη

τους
α που

12.
13.

ιει και

λένως

1.
2.
3.

μαδέ
ήμας,
ε πως

. ότι

ο

ότερα

1 πολύ

:όποιο
ινότε

'ο

και

υλικά

Α.Α. Τοιμικόλη : Το Ελληνικά

Πανίδα

1. Bertel Bruun. Arthur Sin ger, 1978: Birds ΟΙ Br ita in and Europe, Hamlyn.
2. Stan Iey Cramp , 1980. 1985: Handbook of the Birds of Europe, Middle East and Africa . νοι
11 , IV, Oxford.
3. R.W. Brown, Μ . J . Lawrence, J . Pope . 1984: Anim als ο ι Br itain and Europe (their track s.
trails and signs) , Country Life .
4. Miroslav Bouchner, 1982: Animal tracks and traces, Οοιορυ ε.
5. Preben Bang, Preben Dahlstom, 1974: Animal trac ks and sIgns, CoIIins.
6. Gordon Corbet, Denys Oνenden , 1984, Mammi leres dΈurορe , Bordas.
7. Ε .Ν. Arnold, J.A. ΒυΓΙΟΠ, 1980: Reptiles and Amphibians. Collins.
8. Bent J . Muus, Preben Dahlstr·όm . 1971: Freshwater Fishes of BritaIn and Europe, CoIIins.
9. Michael Chinery, 1985: Insects οι Britain and Nothern Europe, Collins .
10. Χανδ ρ ινο ύ Γ., Δημητρόπουλαυ Α., 1985: Τό αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας . Eυσrαθιόδης .
Μελέτες

F

και

~ed -3.

Γάρια :

nacro
ριγμα

1979.
1984. Τεχνικές Εκδόσειςε Α.Ε .
βουνά - Πελoπόwηooς . ΤΟ Βουνό 1947-48.

1. Ο Polunin: The concise flowers οι Ευτορε , London 1981. Oxlord University Press.
2. Ο . PolunIn : Flowers ΟΙ Greece and the Balk ans, Oxford 1980. O xford UniversIty Press.
3. C. Grey - Wilson, Br. Mathew, Μ . Blamey: Bulbs. The bulbous plants of Europe and their
all ies, London 1981, Coll ins.
4. Arne Strid : Mountain flora of Greece , Voll Cambrid ge 1986, Cambridge Uni ver sity Pres s.
5. Γ . Σφήκα : Δέντρα και θόμνοι της Ελλάδας , Αθήνα 1983, Ευοταθιάδης και Υι οί Α.Ε.
6. R. Phill ips : Les champignons, 1981. Solar.

i!Jβ ο υ ς
ια την

Ν . Νέζη : Τα Ελληνικά βουνά , Αθήνα
Γ. Σφήκα : Ορεινή Ελλόδο , Αθήνα

Χλωρίδα

'α μας
aι του

1986.
1981.

Δ.Β . Παναγόπαυλου: Ιερά μανή Αιμυαλών Δη μητοόνης , Αθήνα
Ορεογραφία

υρου
~ντην

Β. xαρaλαμπόπoυλoυ : Η μονή Προδρόμου Γορτυνίος , Αθήνα

-

Ειδικά άρθρα

Γοσπ . Mισrάρδη : Αροάνια, Το βουνό

1.
2.
3.

Γ . Σφήκα : Η επανανοκόλυψη του

4.

Τρ . Αδαμακόnουλοu , Β . Xατζηρβaoόνη .

Η φύοις

32/1986.

Γρ . Ιατρού : Συμβολή στη μελέτη του ενδημισμού της χλωρίδας της Πελοποwήσου, Πανεπιστή 

μιο Πατρών

1986 (διδακταρική διατριβή) .

πρoσrασ ία της . Η φύσις

5.

1946.
Adonis cyJlenea,

n. lν1aτσOύKα : Η ορεινή φύση της Πελοποννήσου

κσι η

39/19 87.

Γ. Μαυρομμότη : Χάρτης τω ν Βιοκλιμστικών ορόφων τη ς Ελλάδος , Ίδ ρ υ μα Δσσικών Ερευνών
Αθηνών. Αθήνα

1978.

227

6.

Γ . Μαυρομμότη : Βιοκλιραη κότ; χάρτης τη ς Ελλόδος , ' ιδ ρ υ μα Δασικών Ερ ε υ νών Αθηνών , Αθήνο

1978.
7. Μ . BreUIl, G.H. Parent : Essai de ca rac terisat ion des populati ons du Triton Alpestre
Hell enique (TRITURUS AL PESTRIS VELUC HENSIS) Ι . Η ι ει ο τ ί ο μ ε et presentatio n de
nouvelles donnees ( Ι π press).
,
8. Il ίορουl ου - Georg oudak i J.G. : Α. recor d ο ι the Ch ir op terofauna of the Greek Caves,
In ternat ional Meeting ο π the Show Caves and their prob le ms, Athens 1983.
9. Joen sen Α. Η ., Preuss Ν .0., Han sen Ρ . : Wate rl owl and Rapt ors wintering ίπ Western G reeα
and the Pelop onnese, 1986-1987, Natυra Jullandica 22(5), 1987.
10. Κανέλλη Α ., Xατζησαρόvτoυ Χ . : Τα θηλαστικά της Ελλάδος , Α θή να .
11. On drias. J.: Die Saugetiere Gr iechenlands, Saugetierk . Mitt, 13/1965 .
12. Ondrias J.: The tax onomy and geographical distribution ΟΙ the rodents Ο Ι Greece , Sauge
tierk. Mitt, 14/1966.
13. Wil de Η . : Ornilho logIsch e Beobachtungen aul de r Peloponnes, O rnilhol ogische Mitt,
35/ 1983.
14. Bringsme Η. : Α check-I ist οι Peloponnesian amph ibians and repliles, inc luding new records
from Greece, Ann . Musei Goulandris 7/ 1985.
15, Stephanid is Α . : Poissons d'eau douce du Ρείορ ο οέεε , Β ί ο Ι. Gallo - Hellenica 3(2)/ 1971.
16. C hondrop ou los & B ringsoe ( ί π prepa rali on )

ΠIΝΑΚΕΣ

1. Ορειβατ

2.
3.
4.

Βουνά
κοτοφ ύ ,
Βιβλιογ ρ

ΟΡΕIΒΑΤ11<

1.

ΕΟΣ Αι,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σοχ Κ α

ΕΟΣ Κο
ΕΟΣ Ξυ
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Τα βουνά
( τα στοιχεί ,
Βουνό

Αγ ίσ Πα ραι
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Γε ~

Κω'

Αγ ριοκε ρα<

Αραχνα ίο
Αρ τεμήσιο
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Γορτυνιακά
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Δρανουνέ ρ
Δρακοβούν

Ερύμανθος
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#...vαBασπ
Δραγούμη 34
Αθήνα 11 528

τη λ. 9823646
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Ζ ήρ ια

Κασταν ιά
Κλωκός
Κο ρα κο βοί
Κο υρτο ύφ ι

Κ ρανιά

ΠIΝΑΚΕΣ

1. Ορειβατικά σωματε ία
2. Βουνά πάνω από 1.000 μέτρα

3.

Καταφύγ ια

4.

Βιβλιογραφία

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΥλ/ΟΓΟI (Ε.Ο.Ο.Σ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΕΟΣ Αιγίου , Σωτ . Λάντου

- Αράτου , Αίγ ιο

τηλ .

0691/23217
0692/22346
0741/24335
0743 /22918
061/273912
, 0731/22574
071 /222101

ΣΟΧ Καλαβρύτων , Καλάβρυτα
ΕΟΣ Κορ ίνθου , Βασ . Γεωργ ίου 39 , Κόρινθος
ΕΟΣ Ξυλοκάστρου , Αδαμοπούλου 11, Ξυλόκαστρο
ΕΟΣ Πατρών , Παντανάσσης

29 , Πάτρα

ΕΟΣ Σπάρτης , Κεντρική Πλατεία, Σπάρτη
ΕΟΣ Τρίπολης, Πανόο

Τα βουνά πάνω από

7, Τρίπολη

1000

μ

(τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο του Ν. Νέζη " Τα ελληνικά βουνά)
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χ . Βλαχοκερασιά

Αργολίδας

χ. Αχαρναίο

Αρκαδίας

βλ . σελ.

μετρο
σε

Αγ ία Παρασκευή
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Αγριακερασιά
Αραχναίο
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Αφροδίσια
Βελιάς
Βέσιζα

Βρωμοβρυσαίικα βουνό
Γαβριάς

Γορτυνιακά βουνά
Δίδυμο
Δραγουνέρα

Δρακοβούνι
Ερύμανθος
Ζέμπη
Ζήρια

Καστανιά
Κλωκός
Κορακοβούνι
Κουρτούφι
Κρανιά

μ.

1103
1297
1061
1143
1199
1772
1447
1568
1207
1270
1209
1653
1113
1176
1077
2221
1528
2376
1248
1779
1090
1165
1316

Αχαία ς

βλ. σελ .

Αχαία ς

χ . Καλάβρυτα

Κορινθ ίας

χ. Γονούσα

Μεσσηνίας

χ.

Κορινθίας

χ. Ασπρόκαμπος

Αρκαδίας

βλ. σελ.

Αργολίδας

χ. Δίδυμα

Κορινθίας

χ. Νέες Βρυσοπούλες

Αρκαδ ίας

χ. Θεόκτιστο

. Ανω

Αρφαρά

Αχαία ς

βλ . σελ.

Αχαίας

Χ . Πριόλιθος

Κορινθ ίας

βλ . σελ .

Αρκαδίας

χ. Βλαχέρνα

ΑχαΤας

βλ . σελ .

Αρκαδίας

χ.Λεωνίδιο

Αρκαδ ίας

Μονή Βαρσών

ΑχαΤας

βλ . σελ.
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Λάμπεια

Λιβαδάκι
Λύκαιο
Λύρκε ιο

Μαδάρα
Μα ίναλο
Μαρμάτι
Μεγαλοβούν ι

Μίνθη
Μπαχριάμl

Νεζερών βουνά
Ντουρντουβάνα
Ολίγυρτσς

Ορθολίθι
Παναχαϊκό

Παρθένιο
Πάρνωνας
Πικερνιώτικο
Προφήτης Ηλίας
Ρεζενίκος

Ρούσκιο
Σαγγιάς

Σα ϊτάς
Σεβετίζα

Σκεπαστό
Σκιαδοβούνι
ΤαΟγετος
Τετράζι
Τραχύ

Τσεμπερού
Φαρμακάο
Χελμός

1793
1850
1419
1755
1326
1981
1795
1273
1345
1031
1284
2109
1935
1105
1926
1215
1935
1168
1146
1274
1459
1250
1814
1126
1588
1466
2407
1388
1808
1254
1616
2355

Ηλείας

βλ . σελ .

Αχαίας

βλ σελ .

Αρκαδ ίας

βλ σελ

Αρκαδίας

βλ . σελ .

Λακωνίας

χ . Κρεμαστή

Αρκαδίας

βλ σελ

Πρ όλογος

..

ΤΟ ΤΟΠΙΟ ~

Τα ελλην ικά

ΑχαΤας

βλ. σελ.

Κορινθίας

χ. Γυμνό

Τα β ουνά το

Ηλείας

χ. Ανδρίτσαινα

Οι Παλιές H ~

Αργολίδας

χ . Βρούστ ιο

Η γλώσσα το

Αχαίας

βλ. σελ .

Η ιστο ρία τω

Αχαίας

βλ. σελ .

Ισ τορ ικό ορε

Αρκαδίας

βλ . σελ.

Αργολ iδας

ΤΟ ΣΚΗΝΙΚ(

χ . Καλλονή

Αχαία ς

βλ . σελ.

Αρκαδίας

χ. Παρθένιο

Λακωνίας

βλ . σελ.

Αρκαδίας

βλ. σελ .

Αχαίας

χ . Πευκάσιο

Αρκαδίας

χ. Βαλτέτσι

ΑχαΊα ς

βλ. σελ.

Βιοκλιματικέ<
Ζώνες βλάσ:
Χλωρ ίδα

.....
...
.......

Μανιτάρια
Πανίδα

Σπήλαια και

Τα νερά

.....

Λακωνίαο

βλ . σελ .

Τα φαράγγ ια

Αρκαδίας

βλ . σελ .

Η προστασία

Αρκαδίας

βλ. σελ.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ

ΑχαΤας

βλ. σελ.

Ζήρια

ΑχαΊα ς

χ . Σκιαδάς

Ανάμεσα aπ

Λακωνίας

βλ. σελ .

Αρκαδ ίας

χ . Μπάστα

Χε λμός

Αρκαδ ίας

βλ . σελ .

Αρκαδ ίας

χ. Πάπαρης

Αργολίδος

χ . Γυμνό

Αχαίας

βλ. σελ .

..........
. - .. . .

Ανάμεσα ση
Παναχα ίκό
Απ '

..

το Παν(

Ερύμανθος
Νότια απ

τι

ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΙ
Βόρεια Αρκε
Μαίναλο
ΚΑΤΑΦΥΓιΑ

Λύκαιο

Βουνό

Θέση

Ζήρια

Α ' (Οροπέδιο)
Β' (Πόρτες)

Μαίναλο

Οροπ .Οστρακίνας

Παναχαίκό

Ψαρθί
Πρασούδι

Πάρνωνας

Αρνόμουσγα

ΤαΟγετος

Βαρβάρα

Χελμός

Πουλιού βρύση
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.....

Τα Γορτυνια

ΥψΙτρο

Κρεβ

1550
1700
1540

50
20
16

1500
1800
1450
1600
2100

40
10
35
28
16

Τηλ.

079621227

Σύλλογος

ΟΙ

.... . ..

NOTlEI

ΕΟΣ Κορίνθου

Βόρειος Ταί

ΕΟΣ Ξυλοκάστρου

Ταϋγετος

ΕΟΣ Τρίπολης

Πάρνωνας

..
.

ΠΑΡΑΡΤΗΜ
ΕΟΣ Πατρών
ΕΟΣ Πατρών
ΕΟΣ Σπάρτης

ΕΟΣ Σπάρτης

ΣΟΧ Καλαβρύτων

ΠΙΝΑΚΕΣ

..

Κυκλοφορεί
ο πρώτος τόμος της σειράς

«Οδηγός για τα ελληνικά βουνά»
ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

16

μεγάλα και μικρά βουνά της

Στερεάο Ελλάδας : Ανάγλυφοι

χάρτες, αναβάσεις, ορειβατικό σκι ,
στο ιχεία για

264

αναρριχητικές

διαδρομές , οικολογία του ορεινού
χώρου με

26

σπάνιες φωτογραφίες

ζώων .
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