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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Οίτης, όπως αυτά της

καταβόθρας, της Πυράς Ηρακλέους, των ορεινών λιβαδιών,
των εποχιακών λιμνίων με το αποκλειστικά ενδημικό της
Οίτης Veronica oetaea, αλλά και το Αγριόγιδο της περιοχής,
μαζί με την αγάπη των συγγραφέων για τη φύση και το

βουνό και τη διάθεση να «μοιραστούν» με άλλους φίλους του
βουνού,

τις

ομορφιές

του

και

τις

εμπειρίες

από

τα

«περπατήματα», στο βουνό που βρήκε τη λύτρωση ο μυθικός
ήρωας Ηρακλής και από κει οδηγήθηκε στην αποθέωση,
αποτελέσαν τη βάση για τη συγγραφή του άρθρου.

Εποχικό λιμνίο - λούτσα, βιότοπος του αποκλειστικά ενδημικού της Οίτης Veronica oetaea. Στο βάθος η ψηλότερη
κορυφή της Οίτης, ο Πύργος (2.152 μ). (φωτό αριστερά). Σπόνδυλοι από τα ερείπια αρχαίου δωρικού ναού του 3ου
αιώνα π.Χ, αφιερωμένου στο μυθικό ήρωα Ηρακλή. (φωτό δεξιά).

Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για την παρουσίαση

εγκεκριμένο Πρόγραμμα LIFE+ NATGR 1014, μεταξύ των

του σχετικού άρθρου για το «μυθικό βουνό» και για τις

άλλων προβλέπονται η «Συντήρηση και αναμόρφωση του

δυο πεζοπορικές ορεινές διαδρομές που προτείνονται,

υπάρχοντος

ενθαρρύνθηκε και από την συγκυριακή ένταξη των δυο

κατασκηνωτικών χώρων», κλπ, για την περιοχή της Οίτης

μονοπατιών της Οίτης, το «Μονοπάτι του Ηρακλή» και

και του Καλλίδρομου, ενώ τμήματα των μονοπατιών της

το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων», στο «Μεσογειακό

Οίτης, έχουν συμπεριληφθεί στη διαδρομή του ετήσιου

Δίκτυο

Προστατευόμενων

Μαραθώνιου ορεινού τρεξίματος, που πραγματοποιείται

Περιοχών» (PROGETTO MEDIMONT PARKS), που υλοποιεί

στην περιοχή από το 2006, με την επωνυμία Ορεινός

η

Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής» και τη διεθνή ονομασία

Ορεινών

«Επιτροπή

Μονοπατιών

Προστασίας

Ορεινού

Περιβάλλοντος»

(Commissione Tutela Ambiente Montano) του Ορειβατικού

δικτύου

μονοπατιών»,

η

«Δημιουργία

«Hercules Mountain Marathon».

Συλλόγου Ιταλίας (Club Alpino Italiano). Παράλληλα στο
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Κατακόρυφο
ασβεστολιθικό
τοίχωμα στη βάση
του οποίου ανοίγεται
το στόμιο της
Καταβόθρας.

Όμως οι απειλές-πιέσεις που δέχεται σήμερα, το

αποτραπεί,

φαίνεται

ότι

θα

αποτελέσει

ένα

ακόμη

φυσικό περιβάλλον της Οίτης και της γύρω περιοχής, από

«πλήγμα» για την περιοχή, περικυκλώνοντας με τους

τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι ασφυκτικές και «εν δυνάμει»

μεταλλικούς γιγαντιαίους πυλώνες και τις έλικες έναν

επικίνδυνες

ακόμη «Εθνικό Δρυμό» και να διαμορφώσει ένα ακόμη

για

την

αποσταθεροποίηση

της

περιβαλλοντικής ισορροπίας. Οι περισσότερες από αυτές

«ανθρωπογενές τοπίο» και σ’ αυτές τις κορυφές.

δεν έχουν θίξει ακόμη σημεία «ζωτικής» σημασίας και

Με την ελπίδα, το άρθρο αυτό να αποτελέσει ένα

φαίνονται «ανατάξιμες», δηλαδή μετά την παύση τους

ακόμη «εργαλείο» για την Προστασία της Οίτης και των

είναι δυνατό να αφομοιωθούν και να «εξουδετερωθούν»,

γύρω

κατά το δυνατόν, όπως η ανεξέλεγκτη κίνηση εκτός

«καραδοκούν» να αλλοιώσουν το, ανεκτίμητης αξίας,

δρόμου,

πυρκαγιές,

πιέσεις

που

«φυσιολάτρης περιηγητής» αναλαμβάνει εθελοντικά και το

ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, κ.α. Σημαντική

ρόλο του «θεματοφύλακα» για την προστασία της φύσης,

απειλή αποτελεί η σχεδιαζόμενη διεξαγωγή ερευνητικών

καλούμε τον επισκέπτη, να περιηγηθεί με σεβασμό τα

γεωτρήσεων σε συνδυασμό με την σκοπούμενη διεύρυνση

μονοπάτια, σε μια περιοχή που ακόμη υπάρχουν μέρη

της εξορυκτικής δραστηριότητας βωξίτη, η οποία χωρίς

ανέγγιχτα από το «σύγχρονο» πολιτισμό, να χαρεί τις

την απαιτούμενη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των

ομορφιές του τόπου, τη φύση, την παράδοση και τους

θιγόμενων περιοχών, αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό

μύθους που έχουν πλαστεί για αυτή αλλά και να γνωρίσει

«τραυματισμό» για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και

την ιστορία της περιοχής.

με

την

λαθροϋλοτομία,

ασφυκτικές

τοπίο και το φυσικό περιβάλλον και με το σκεπτικό ότι ο

σύγκρουση

η

τις

η

σε

δασικές

από

λαθροθηρία, η υπερβόσκηση, ίσως και η υποβόσκηση, η

έρχεται

οι

περιοχών,

«αειφορία»

και

την

«οικοανάπτυξη».
Επίσης, η χωρίς επιμελημένο χωροταξικό σχεδιασμό
προσπάθεια

για

(ανεμογεννητριών)

εγκατάσταση
στην

ευρύτερη

αιολικών
περιοχή,

πάρκων
αν

δεν
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Το βουνό της Οίτης στα σύνορα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας. Σημειώνονται τα χωριά Νεοχώρι και Παύλιανη
απ’ όπου ξεκινούν οι πεζοπορικές διαδρομές που περιγράφονται στο άρθρο. Χάρτης Ε.Σ.Υ.Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το βουνό της Οίτης με ψηλότερες κορυφές τον Πύργο
(2.152 μ.) και το Γρεβενό (2.114 μ.), αποτελεί ένα από τα,
εύκολα

προσπελάσιμα,

βουνά

της

Ρούμελης

και

περιλαμβάνεται στο συγκρότημα των ορεινών όγκων της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, που συνθέτουν τα βουνά
Παρνασσός (Λιάκουρα 2.457 μ.), Γκιώνα (Πυραμίδα 2.510

μ.), Βαρδούσια (Κόρακας 2.495 μ.), Καλλίδρομο (Γκιόζα
1.399 μ.),

και Τυμφρηστός ή Βελούχι (2.315 μ.),

δυτικότερα. Το όριο της στα βόρεια είναι η κοιλάδα του
Σπερχειού ποταμού, που αποστραγγίζει μέρος των νερών
που πηγάζουν από την Οίτη και καταλήγουν, μέσω του
Σπερχειού, στο Μαλιακό κόλπο.
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Από την ψηλότερη κορυφή της
Οίτης, τον Πύργο (2.152 μ.), ο
πεζοπόρος απολαμβάνει τη
θέα
των
κορυφών
της
Γκιώνας, του Παρνασσού και
των Βαρδουσίων, το οροπέδιο
της
Καταβόθρας
και
του
οροπέδιου
Λιβαδιές,
στην
καρδιά του Εθνικού Δρυμού
Οίτης,
με
την
χρωματική
ποικιλία που δημιουργούν τα
σπάνια και ενδημικά είδη
αγριολούλουδων.

Άποψη της Οίτης και της
πεδιάδας
της
Λαμίας
(κοιλάδα Σπερχειού) με τις
προσχώσεις του Ασωπού και
του Γοργοπόταμου, από τα
βορειοανατολικά.

Η Οίτη αποτελεί έναν από τους δέκα «Εθνικούς

«μυθικά βουνά», έλκουν τον φυσιολάτρη επισκέπτη, αλλά

Δρυμούς» της χώρας μας, με βελανιδιές, καστανιές,

και

τους

ερευνητές

να

την

περιδιαβούν

και

να

ελατοδάση και πανέμορφα λιβάδια με κρόκους, κολχικά,

αναζητήσουν κάποιες από τις «απαντήσεις» στα μυστικά

βιόλες, πρίμουλες και νάρκισσους. Το ήπιο ανάγλυφο, η

του, που τα περισσότερα είναι καλά κρυμμένα μέσα στα

φυσική ομορφιά του τοπίου, η σπάνια χλωρίδα, η πανίδα,

φαράγγια, τις σπηλιές της και στα νερά των μικρών

η ξεχωριστή γεωμορφολογία και η αδιατάραχτη παράδοση

λιμνών στα ορεινά λιβάδια.

αλλά και η μυθολογία που κατατάσσει την Οίτη στα
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Οίτης έλκουν τον φυσιολάτρη επισκέπτη να περιδιαβεί τα μονοπάτια της
και να απολαύσει τη φυσική ομορφιά του τοπίου, ακόμη και τις δύσκολες εποχές του έτους.
Αρκετοί ερευνητές
επισκέπτονται την Οίτη
για να αντλήσουν
γνώσεις και να
παρακολουθήσουν τις
μοναδικές, σε πολλές
περιπτώσεις, φυσικές
διεργασίες που
εξελίσσονται σ’ αυτό το
εντυπωσιακό εργαστήρι
της Φύσης.
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Η κορυφή Γρεβενό (2.116 μ.), από το βιότοπο της
Veronica oetaea.

Η Veronica oetaea, που αναδύεται με το στέγνωμα των νερών
των εποχιακών λιμνίων.
Ίσως δεν είναι τυχαίο που οι ντόπιοι εύστοχα αποκαλούν

Πυρά Ηρακλέους με τα ερείπια του Ναού προς τιμήν του

«μικροσκοπικό γίγαντα» το ενδημικό φυτό της Οίτης τη

μυθικού

Veronica oetaea, που δείχνει να βάζει τη δύναμή του για

ασβεστολιθικές πλαγιές Αγριόγιδο της περιοχής, τα ορεινά

να ρουφήξει τα νερά των μικρών λιμνών και αφού

λιβάδια με την ποικιλία των 1.500 ειδών φυτών και των

κερδίσει τη μάχη, λίγο μετά αποδυναμώνεται και πεθαίνει.

χρωμάτων,

Η καταβόθρα που «ξεβράζει» τα νερά του οροπεδίου, μέσα

αποκλειστικά ενδημικό της Οίτης Veronica oetaea, που

από υπόγειους αγωγούς και σπηλιές στις πηγές του

αναδύεται με το «στέγνωμα» των νερών των μικρών

Γοργοπόταμου στους πρόποδες της Οίτης και καταλήγουν

αυτών λιμνών αποτελούν τον κύριο «πόλο έλξης» για τον

στη θάλασσα κυλώντας μέσα από τον ποταμό Σπερχειό, η

επισκέπτη.

Ηρακλή,

αλλά

το

και

σκαρφαλωμένο,

τα

εποχιακά

στις

λιμνία

απότομες

με

το
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Αγριολούλουδα στον Εθνικό Δρυμό Οίτης:
Λίλιουμ (Lilium).

Πριμούλα η Ανοιξιάτικη (Primula veris).

Στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται, η περιγραφή των

«χωμάτινες» διαδρομές, με τα ποδήλατά τους ειδικά

φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος της Οίτης

κατασκευασμένα για ορεινή ποδηλασία (ποδήλατο βουνού

αλλά

των

ή mountain dike). Επίσης, η Οίτη παρουσιάζει ιδιαίτερο

και

ενδιαφέρον και για τους απαιτητικούς της «διάσχισης

και

των

δύο

επονομαζόμενων
«Μονοπάτι

«Μονοπάτι

των

«χαραγμένες»

προτεινόμενων
του

Τσοπάνηδων».

πολυάριθμες

μονοπατιών,
Ηρακλή»
Στην

πεζοπορικές

Οίτη
αλλά

είναι
και

φαραγγιών».
φαραγγιών

Διεξάγονται
(canyoning),

συστηματικά

όπως

στο

καταβάσεις

εντυπωσιακό

και

ορειβατικές διαδρομές, με ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον

επιβλητικό φαράγγι του Γοργοπόταμου, που είναι υψηλού

και βαθμό δυσκολίας, για την κάθε περίπτωση, όπως για

βαθμού δυσκολίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών

παράδειγμα

πρώτων

το

«Μονοπάτι

των

Φαρμακίδων»,

το

στην

Ευρώπη,

αλλά

και

των

φαραγγιών

«Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών», κ.α. Δεν είναι λίγοι οι

Ροδόκαλου, Καμαριώτη, Γερακάρη, Κάκαβου και Ασωπού,

ποδηλάτες-επισκέπτες της Οίτης, που περιδιαβαίνουν απ’

που όμως απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία, φυσική κατάσταση

άκρη – σε άκρη το βουνό μέσα από τις πάμπολλες ήπιες

και εξειδικευμένο εξοπλισμό.
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Πορεία στο «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων», δυτικά του Πύργου.

Η

προσέγγιση

δυο

αφετηρία το Νεοχώρι. Η περιοχή των Θερμοπυλών όπως

προτεινόμενων μονοπατιών για τον επισκέπτη που έρχεται

και η πόλη της Λαμίας που αποτελούν κομβικό σημείο για

από

τα

την

Αθήνα,

της

Οίτης

γίνεται

και

μέσω

ειδικότερα

των

Θερμοπυλών

για

το

δυο

αυτά

μονοπάτια

απέχουν

από

την

Αθήνα,

«Μονοπάτι του Ηρακλή» που έχει ως αφετηρία το χωριό

αντίστοιχα 198 χιλιόμετρα δηλαδή περί τις 2 ώρ.

το

Παύλιανη, στα νοτιοανατολικά και μέσω Λαμίας και Υπάτης

πρώτο και 214 χιλιόμετρα δηλαδή περί τις 2 ώρ. 10’, η

για το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων» που έχει ως

τελευταία.

Νερόμυλος και μικρός καταρράκτης στη
διαδρομή προς το «Μονοπάτι των
Τσοπάνηδων», στην περιοχή της Υπάτης.
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Ο ταξιδιώτης, στα ενδιάμεσα της διαδρομής μέχρι την
αφετηρία

των

δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία για γνωριμία με την ιστορική

περιηγηθεί στη μικρή παραλιακή κωμόπολη των Καμένων

κληρονομιά μας. Στην άλλη πλευρά του πεδίου μάχης των

Βούρλων

και

Θερμοπυλών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (χειμώνακαλοκαίρι), ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί

480 π.Χ. μεταξύ των Ελλήνων (Σπαρτιάτες, Θεσπιείς και

τις

Θηβαίοι) και των Περσών. Σήμερα, το τοπίο του πεδίου

Λουτρά των «Θερμοπυλών» με θερμοκρασία νερού περί

της μάχης, τίποτα δεν μαρτυράει από το παράκτιο στενό

τους 39ο-41ο C, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το

πέρασμα της αρχαιότητας (Πύλαι) του γνωστού από τον

μνημείο του Λεωνίδα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, τις

Ηρόδοτο «Στενού των Θερμοπυλών», ανάμεσα στο όρος

πηγές αυτές τις δημιούργησε ο Ήφαιστος, μετά από

Καλλίδρομο και τον Μαλιακό κόλπο. Στο σημείο έχει

παράκληση της θεάς Αθηνάς, για να πλένεται εκεί ο

στηθεί χάλκινος ανδριάντας του βασιλιά της Σπάρτης

Ηρακλής και να ανακτά τις δυνάμεις του, μετά τους

Λεωνίδα και το κενοτάφιο των πεσόντων σε ανάμνηση τη

άθλους

μάχης. Απαντήσεις στο ερώτημα αλλά και λεπτομέρειες της

απόσταση, όπως αυτές των «Λουτρών Καλλιδρόμου»

μάχης, αποκαλύπτονται τόσο σε πινακίδες δίπλα από το

(Ψωρονέρια) και άλλων μικροπηγών που αναβλύζουν σε

μνημείο του Λεωνίδα αλλά και στο γειτονικό «Καινοτομικό

διάφορα

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών» όπου με

Ανάλογες θερμές πηγές με την κατάλληλη ξενοδοχειακή

ελεύθερη

υποδομή

το

της

δυνατότητα

των

για

πεδίο

τη

Θερμοπυλών», όπου έγινε η μάχη των Θερμοπυλών το

είσοδο

στο

έχει

αναπαράσταση της Μάχης μέσα από διαδραστικές εκθέσεις,

να

αλλά

μονοπατιών,

κοινό

«Μάχης

παρουσιάζεται

ελεύθερα

του.

προσπελάσιμες

Μικρότερες

σημεία

και

βρίσκονται

ιαματικές πηγές και

πηγές

υπάρχουν

διαμορφώνουν
και

στα

σε

μικρές

Λουτρά

τα

μικρή

λίμνες.
Υπάτης.

Μικρός καταρράκτης με νερό των θερμών ιαματικών πηγών στην περιοχή των Θερμοπυλών, δίπλα
στον εθνικό δρόμο Αθηνών-Λαμίας, στη διαδρομή που οδηγεί και προς τις αφετηρίες των
μονοπατιών της Οίτης.

12

Το πεδίο της μάχης των Θερμοπυλών.

Χάλκινος ανδριάντας του βασιλιά της
Σπάρτης Λεωνίδα, στο πεδίο της
μάχης των Θερμοπυλών.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο «Εθνικός Δρυμός Οίτης» δημιουργήθηκε το 1966 με
το

Βασιλικό

Εθνικού

διάταγμα

Δρυμού

σύμφωνα

218/7-3-1966

Οίτης»

(ΦΕΚ

«περί

ιδρύσεως

56/12-3-1966

τ.Α’)

με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου

856/1937. Οι λόγοι που οδήγησαν στην κήρυξη ενός
τμήματος του ορεινού όγκου της Οίτης σε Εθνικό Δρυμό,
είναι: α. η εντυπωσιακή τοπογραφική διαμόρφωση της
περιοχής και η προστασία του τυπικού δάσους της
Κεφαλληνιακής ελάτης, β. η σύνδεση της Οίτης με τη
μυθολογία και την ιστορία της χώρας, γ. η ύπαρξη του
αγριόγιδου

(Rupicapra

εντυπωσιακών

λιβαδιών

περιοχές.

έτος

Το

rupicapra)
και

2003

και

λιμνών

δ.

στις

δημιουργήθηκε

η

ύπαρξη

ανωδασικές
ο

Φορέας

Διαχείρισης του «Εθνικού Δρυμού Οίτης», ο οποίος έχει

στην εποπτεία του,

δύο ακόμη περιοχές που ανήκουν

στον ίδιο ορεινό όγκο: α. το Φαράγγι του Γοργοπόταμου
και β. την Κοιλάδα Ασωπού. Ο νόμος πλαίσιο «Για την
προστασία

του

περιβάλλοντος»

(Ν.

1650/1986)

ενσωματώνει νέες αρχές διαχείρισης και εναρμονίζεται με
τις οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εισάγει την υποχρέωση ύπαρξης Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών και έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τις
προστατευόμενες περιοχές. Περιλαμβάνει επίσης ειδικό
κεφάλαιο «Για την προστασία της Φύσης και του Τοπίου»,
το οποίο προτείνει νέες κατηγορίες Προστατευόμενων
Περιοχών και εισάγει αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση
των προστατευόμενων περιοχών με τη δημιουργία Φορέων
Διαχείρισης.

Το αγριόγιδο αποτελεί το έμβλημα του
Εθνικού Δρυμού Οίτης.

Πινακίδες
του
Δασαρχείου
Λαμίας
υποδεικνύουν τα όρια της Περιφερειακής
Ζώνης του Εθνικού Δρυμού Οίτης.
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Η

εποχή εμφάνισης των Δεινοσαύρων αλλά και του

τέλους τους, είναι αυτή που διαμόρφωσε γεωλογικά, την
περιοχή

της

Οίτης.

ιζηματογενείς

Εμφανίζονται

σχηματισμοί

κυρίως

ανθρακικοί

(ασβεστόλιθοι)

ηλικίας

ανώτερου Τριαδικού έως ανώτερου Κρητιδικού, δηλαδή
από τα 245 εκατομμύρια χρόνια περίπου μέχρι τα 66
εκατομμύρια χρόνια πριν. Η ανθρακική ακολουθία αυτή
τελειώνει με την απόθεση ιζημάτων του Φλύσχη κατά την
περίοδο του Ηώκαινου δηλαδή περί τα 36 εκατομμύρια
χρόνια πριν. Ο φλύσχης αυτός συνίσταται κυρίως από
στρώματα

«συγκολλημένων»

κόκκων

άμμου

και

εμφανίζεται επικαθήμενος στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο,
στα κεντρικά και νότια τμήματα της Οίτης, ακόμη και στα
μεγαλύτερα υψόμετρα. Συχνά οι σκληρές και γκρίζες

επιφάνειες του ασβεστόλιθου, ξεπροβάλλουν μέσα από τις
απαλότερες γραμμές του φλύσχη. Στο βουνό της Οίτης
υπάρχουν και άλλα είδη πετρωμάτων, που εμφανίζονται σε
μικρότερη αναλογία, όπως ο περιδοτίτης και οι τριτογενείς
αποθέσεις, αλλά αξιοσημείωτα είναι τα μεταλλεύματα
βωξίτη. Ο περιδοτίτης εμφανίζεται στα νότια της Οίτης,
ανατολικά του Μαυρολιθαρίου (εξ ου και το όνομα) και
γύρω από τον οικισμό της Πυράς Στην επονομαζόμενη
ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας που κυριαρχεί γεωλογικά στην
ευρύτερη περιοχή, εντοπίζονται βωξιτικοί ορίζοντες, που
αποτελούν

παχιές

εμφανίσεις

(στρώματα)

του

καφεκόκκινου βωξίτη, που παρεμβάλλονται μεταξύ των
ασβεστολιθικών σχηματισμών. Ως προς την μέχρι σήμερα
μεταλλευτική αξιοποίηση, οι κύριοι ορίζοντες είναι δύο.

Άποψη του οροπεδίου Λιβαδιές, από τις
πλαγιές της Αλύκαινας

Άποψη της περιοχής Δρακοπηδήματα, από
το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων», δυτικά
του Πύργου.
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Άποψη του
οροπεδίου Λιβαδιές,
από την κορυφή
Γρεβενό (2.116 μ.).

Για τους επισκέπτες που αναζητούν την ερμηνεία των
«μυστικών»

του

γεωλογικά

«δαχτυλιές» συρμένες επάνω σε βούτυρο, που μαρτυρούν

χαρακτηριστικά της Οίτης, πέρα από τη μορφή του

την «επίθεση» του νερού στα βράχια και τη δύναμη της

ανάγλυφου

χημικής

με

βουνού,
τις

μέσα

ήπιες

από

τα

διακρίνονται «δακτυλογλυφές» που μοιάζουν με ίχνη από

διακυμάνσεις

και

τις

διάλυσης

που

συμβαίνει

για

«αιώνες»

στα

αποστρογγυλομένες κορυφές, που στον έμπειρο μελετητή

εκτεθειμένα ασβεστολιθικά πετρώματα. Το διοξείδιο του

παραπέμπουν στο επονομαζόμενο «καρστικό» ανάγλυφο,

άνθρακα CO2 που προσλαμβάνει το νερό της βροχής από

η ύπαρξη και μόνο της Καταβόθρας, μαρτυράει την

την

παρουσία

ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) από το οποίο αποτελούνται οι

υπόγειων

διαδρομών

και

σπηλαίων

που

ατμόσφαιρα,

την

διαλύει

λεγόμενου «καρστικού τοπίου». Η λέξη Karst προέρχεται

ασβεστολιθικές κορυφές της Οίτης. Ψηλαφώντας τους

από

λευκόγκριζους

εκτεταμένο στην ομώνυμη περιοχή της Σλοβενίας.

σημεία

το

χαρακτηριστικό

φαινόμενο

διαμόρφωση

το

ασβεστόλιθοι

πολλά

τη

του,

«ψηλά» δηλαδή στα διαμορφωμένα οροπέδια και στις
σε

αποτέλεσμα

πτώση

ακολουθεί το νερό της βροχής, όταν αυτό πέσει στα

ασβεστόλιθους,

με

κατά

που

του

εντοπίζεται

Οι αποστρογγυλεμένες κορυφές και οι ήπιες
διακυμάνσεις του ανάγλυφου σε συνδυασμό με
την ύπαρξη του οροπεδίου Καταβόθρα,
παραπέμπουν στο επονομαζόμενο καρστικό
ανάγλυφο.
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Επίσης, ο παρατηρητικός περιηγητής μπορεί να εντοπίσει τα ίχνη της διάλυσης του ασβεστόλιθου και στις μικρές ή μεγάλες
ρωγμές που συναντάει στην πεζοπορική διαδρομή του μέσα από τα μονοπάτια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με το πέρασμα
των αιώνων, οι ρωγμές αυτές διευρύνονται ολοένα και περισσότερο τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος μέσα στο φαινομενικά
συμπαγές ασβεστολιθικό πέτρωμα, διαμορφώνονται υπόγειοι αγωγοί, σήραγγες, σπήλαια και γενικότερα, χάσματα κάθε είδους
και αποτελούν τις κύριες διόδους επικοινωνίας των νερών του βουνού με τις πηγές στους πρόποδές του, όπως αυτές του
Γοργοπόταμου, αλλά και σε πηγές που αναβλύζουν μέσα στα φαράγγια.
Στο οροπέδιο Καταβόθρα, δίπλα
από το «Μονοπάτι του Ηρακλή»,
στη βάση του κατακόρυφου
ασβεστολιθικού
τοιχώματος,
εντοπίζεται το σπήλαιο-στόμιο
της
Καταβόθρας.
Είναι
η
αφετηρία
των
υπόγειων
διαδρομών που ακολουθεί το
νερό της βροχής του οροπεδίου.

Το στόμιο του σπηλαίου της Καταβόθρας.
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Κι επειδή λένε ότι «τίποτα δεν πάει χαμένο», τα

λεπτόκοκκα υλικά, στον πυθμένα των καρστικών αυτών

προϊόντα της διάλυσης του ασβεστόλιθου, οι ερυθροπηλοί

λεκανών, που λόγω της ασβεστολιθικής τους σύστασης

γνωστοί και ως «terra rossa» που συνίστανται κυρίως από

είναι «διάτρητες» δηλαδή διαπερατές από το νερό, φράζει

λεπτόκοκκο υλικό, απομακρύνονται από τις κορυφές του

και στεγανοποιεί με την πάροδο του χρόνου τα μικρά

βουνού, παρασυρόμενοι από τα νερά της βροχής και

ανοίγματα

σταδιακά αποτίθενται σε χαμηλότερα σημεία μέσα σε

αποτέλεσμα

κοίλες καρστικές μορφές (πόλγες και δολίνες), όπως στην

επιφανειακών νερών που προέρχονται από παρατεταμένες

περίπτωση της Οίτης, στο οροπέδιο «Καταβόθρα», στην

βροχοπτώσεις ή από το λιώσιμο του χιονιού την άνοιξη.

«Τσουμανόλακκα»

Με τον τρόπο αυτό έχουν δημιουργηθεί τα εποχιακά λιμνία

απόθεση

των

και

στις

ερυθροπηλών

«Λιβαδιές».
σε

Η

συνεχής

συνδυασμό

με άλλα

και

τις

να

χαίνουσες

(ανοικτές)

διευκολύνεται

η

ρωγμές

συσσώρευση

με
των

με το αποκλειστικά ενδημικό της Οίτης Veronica oetaea.

Εποχικό λιμνίο, βιότοπος της Veronica oetaea. Στο βάθος η ψηλότερη κορυφή της Οίτης, ο Πύργος (2.152 μ)(φωτό
δεξιά).
Η μορφολογία του ανάγλυφου, στην ευρύτερη περιοχή

εναλλάσσονται

με

αποστρογγυλομένες

καρστικοποιημένες

αποστρογγυλομένες κορυφές, ήπιες έως ισχυρές κλίσεις

ανάγλυφου, διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και

πρανών

θέση των γεωλογικών σχηματισμών, μεταβαίνοντας από

έντονες

μορφολογικές

αντιθέσεις,

ενώ

ασβεστόλιθους,

μορφές

του

τους

κορυφές του, με ψηλότερες τον Πύργο (ύψους 2.152 μ)

μηχανικά χαρακτηριστικά (κλίση 60-85%), στον φλύσχη,

και το Γρεβενό (ύψους 2.114 μ), που βρίσκεται στον

που

πυρήνα του δρυμού καθώς και μια σειρά χαμηλότερων

χαρακτηριστικά και είναι ευαίσθητος στην αποσάθρωση-

κορυφών, στο νότιο τμήμα του, οι οποίες προσεγγίζουν ή

διάβρωση (κλίση 20-60%) και τις γαιώδεις τριτογενείς

ξεπερνούν τα 1.500 m (κορυφές Τούρκος, Ξεροβούνι,

αποθέσεις.

από

διατηρούν

αυτές

κυρίαρχο δομικό στοιχείο αποτελούν οι ασβεστολιθικές

χαρακτηρίζεται

που

Οι

έντονα

του «Εθνικού Δρυμού Οίτης», είναι ορεινή με ελαφρά
και

κορυφές.

και

μειωμένα

ικανοποιητικά
μηχανικά

Πετσαλούδα, κλπ).
Τα φυσικά πρανή και ιδιαίτερα αυτά, στη βόρεια βορειοανατολική

πλευρά

του,

παρουσιάζουν

ισχυρές

μορφολογικές κλίσεις, με βαθιές χαραδρώσεις, οι οποίες
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Οξύληκτες κορυφές και απότομες τοπογραφικές κλίσεις οριοθετούν το φαράγγι του Γοργοπόταμου, η στέψη του
οποίου φθάνει στο υψόμετρο των 1500 μ. περίπου και η έξοδός του στην πεδιάδα του Σπερχειού, στα 50 μ., σε
μήκος 6 περίπου χιλιομέτρων.

Οι βόρειες πλαγιές της Οίτης,
«πριονισμένες» από τα νερά
της
βροχής,
έχουν
δημιουργήσει
διαδοχικά
φαράγγια
(Κάκαβου,
Γερακάρη,
κ.α.),
που
παρουσιάζουν
ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
για
τους
απαιτητικούς της διάσχισης
φαραγγιών (canyoning).
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Σε θέσεις επί των ασβεστολιθικών αυτών πρανών, στις

μορφή «βεντάλιας» και οι κώνοι πρόσχωσης των ποταμών

περιοχές Δυο Βουνά και Μεξιάτες, εντοπίζεται το σύνολο

Ασωπού, Γοργοπόταμου, Ξεριά Υπάτης, Ινάχου (Βίστριζας)

των μεταλλείων βωξίτη. Βορειότερα και βορειοανατολικά,

και Ξεριά Άνω Βαρδατών, που έχουν δημιουργηθεί στις

στα

οι

θέσεις που εκφορτίζονται τα νερά και τα φερτά υλικά που

Τεταρτογενείς αποθέσεις του ποταμού Σπερχειού και των

χαμηλότερα

μεταφέρουν τα ποτάμια, στην χαμηλή πεδινή περιοχή του

παραποτάμων του, Ασωπού, Γοργοπόταμου και Ξεριά

Σπερχειού.

Υπάτης,

Ιδιαίτερο

που

γεωμορφές

υψόμετρα,

αποτελούν

και

διαμορφώνονται

δυναμικά

αποτελεί

το

στα 1500 μ. περίπου και η έξοδός του στην πεδιάδα στα

ποτάμια αυτά, μετέφεραν από τα ψηλότερα σημεία της

50 μ., σε μήκος 6 περίπου χιλιομέτρων. Η παρουσία του

λεκάνης απορροής, εδαφικά υλικά και τα έχουν αποθέσει

σπηλαίου Καταβόθρα, το οποίο εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό

στην

αυτό

τμήμα της Οίτης, αποτελεί επίσης ιδιαίτερο μορφολογικό

δημιουργήθηκε η πεδιάδα της Λαμίας και το Δέλτα του

στοιχείο, ενώ γενικότερα εκτεταμένη είναι η παρουσία

ποταμού

να

καρστικών εγκοίλων και γεωμορφών ποικίλων διαστάσεων

υποχωρήσει σημαντικά τουλάχιστον από την αρχαιότητα

(πόλγες, δολίνες, δακτυλογλυφές, κλπ), που δομούν το

έως σήμερα, γεγονός που είναι καταγεγραμμένο και από

ανάγλυφο,

τη

Επίσης

ιδιαίτερα έντονα στα γυμνά από βλάστηση πρανή και τις

σημαντικό στοιχείο για τη δυναμική γεωμορφολογική

κορυφές, και είναι αποτέλεσμα της παλαιογεωγραφικής

εξέλιξη της περιοχής, αποτελούν οι κώνοι κορημάτων και

εξέλιξης της περιοχής, της λιθολογικής σύστασης της

τα μεγάλου μεγέθους αλλουβιακά ριπίδια που έχουν τη

τεκτονικής και του κλίματος.

Σπερχειού,

«Μάχη

των

Με

αναγκάζοντας

Θερμοπυλών»

το

τον

τους,

χαρακτηριστικό

προσχωματικές εκτάσεις της πεδιάδας της Λαμίας. Τα

περιοχή.

σύνολό

μορφολογικό

φαράγγι του Γοργοπόταμου, η στέψη του οποίου φθάνει

στην

στο

εξελισσόμενες
τις

πεδινή

συνθέτουν

την

480

τρόπο

θάλασσα

π.Χ.

με

χαρακτηριστικά

που

αποτυπώνονται

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το

συνολικό ύψος των βροχής κυμαίνεται από 550

χιλιοστά στα χαμηλότερα υψόμετρα και εκτιμάται ότι
ανέρχεται στα 1800 χιλιοστά, στις ψηλότερες κορυφές της
Οίτης. Το 68% των ετησίων βροχοπτώσεων, πέφτει την
υγρή περίοδο, δηλαδή από Σεπτέμβριο έως το Μάρτιο και
μόνο το 32% την ξηρή περίοδο. Η βροχοβαθμίδα, που
αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τους επισκέπτες του
βουνού, μιας και υποδηλώνει τη μεταβολή της βροχής ανά
100 μ., υπολογίζεται στα

62,8 χιλιοστά. Αντίστοιχα η

θερμοβαθμίδα υπολογίζεται σε 0,6 βαθμούς Κελσίου (0,6°

C).

Θερμότερος

μήνας

εμφανίζεται

ο

Ιούλιος

και

ψυχρότερος ο Ιανουάριος. Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται
από τους 8 βαθμούς Κελσίου (8° C) τον ψυχρότερο μήνα
έως τους 28° C στα πεδινά τμήματα ενώ αντίστοιχα στα
μεγαλύτερα υψόμετρα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από -3° C
έως 18° C περίπου. Γενικώς η Οίτη παρουσιάζει έναν
σχετικά

ηπειρωτικό

κλιματικό

χαρακτήρα,

λόγω

της

απότομης αύξησης του υψομέτρου. Οι δυτικές περιοχές
είναι υγρότερες, όπως αντίστοιχα και των μεγαλύτερων
υψομέτρων, ενώ οι ανατολικές εμφανίζονται ξηρότερες,
δεχόμενες βέβαια εντονότερα τη θαλάσσια επίδραση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΠΗΓΕΣ

Σημαντικό

τμήμα του βουνού της Οίτης, επιφάνειας

περί τα 270.147 στρέμματα, αποστραγγίζεται μέσα από τη
λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού, με κύρια
κατεύθυνση

ροής

των

σημαντικότερων

παραποτάμων

όπως αυτών του Ασωπού, Γοργοπόταμου, Ξεριά Υπάτης
και Ξεριά Άνω Βαρδατών, τη βόρεια-βορειοανατολική. Τα

περισσότερα
απότομη

υδρογραφικά

κλίση

της

συστήματα

κοίτης

και

παρουσιάζουν,

έντονα

χειμαρρικά

φαινόμενα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ραγδαίων και
μεγάλης

διάρκειας βροχοπτώσεων.

Επίσης,

σημαντικό

τμήμα του ορεινού όγκου της Οίτης περί τα 62.562
στρέμματα, εμπίπτει στη λεκάνη του π. Μόρνου και
τροφοδοτεί την τεχνητή λίμνη Μόρνου,

που υδροδοτεί
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την Αττική, ενώ μικρό συγκριτικά τμήμα, περί τα 6.140

οποίος ρέει με κατεύθυνση την πεδιάδα της Κωπαΐδας (την

στρέμματα, ανήκει στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, ο

αποξηραμένη λίμνη) και τη λίμνη Υλίκη.

Σημαντικό τμήμα του ορεινού όγκου της Οίτης, αποστραγγίζεται από τους παραπόταμους του Μόρνου και
τροφοδοτεί με νερά, την τεχνητή λίμνη Μόρνου, που υδροδοτεί την Αττική.
Ρέμα που αποστραγγίζει τις βόρειες πλαγιές της Οίτης, καλυμμένες από δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies
cephalonica).
Η κατείσδυση, δηλαδή η προς τα κατώτερα εδαφικά
στρώματα

κίνηση

των

νερών

της

βροχής,

στα

χαμηλή διαπερατότητα, παρουσιάζονται μόνο πηγές μικρής
δυναμικότητας οι οποίες συνήθως στερεύουν κατά τη

ασβεστολιθικά καρστικοποιημένα πετρώματα είναι έντονη

θερινή περίοδο.

και γι’ αυτό το λόγο, κατά τη θερινή περίοδο απουσιάζουν

Μέσα

μόνιμα επιφανειακά ρέοντα νερά και εντοπίζονται μόνο

υπόγεια υδροφορία, ενώ σημαντικές ποσότητες νερών

κατάντη των πηγών του ποταμού Γοργοπόταμου. Στις

αναβλύζουν από πηγές όπως αυτές του Γοργοπόταμου της

περιοχές που καλύπτονται από φλύσχη, που παρουσιάζει

Υπάτης, των Μεξιατών, κλπ.

στις

ασβεστολιθικές

μάζες

φιλοξενείται

βαθιά

Οι πλούσιες καρστικές
πηγές του Γοργοπόταμου,
στους πρόποδες της
Οίτης, στην κοιλάδα του
ποταμού Σπερχειού.
Αποστραγγίζουν τα νερά
του οροπεδίου
«Καταβόθρα»
ακολουθώντας υπόγειες
διαδρομές μέσα από
περίπλοκους αγωγούς και
σπηλιές.
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Μικροί
καταρράκτες
που
δημιουργούνται
από τα νερά των πηγών
Γοργοπόταμου.
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ΒΛΑΣΤΗΣΗ – ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ

Η
ειδών,

βλάστηση στην Οίτη συνίσταται από διαπλάσεις αειφύλλων πλατυφύλλων
όπως

πλατάνια,

σφενδάμια,

κλήθρες,

ιτιές,

κ.α.

από

διαπλάσεις

φυλλοβόλων δρυών στην περιοχή Κουμαριτσίου - Παύλιανης και δυτικά στην
περιοχή Μεσοχωρίου – Πύργου, από διαπλάσεις της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies
cephalonica) στο σύνολο του ορεινού όγκου με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μ.
και ορεινά λιβάδια στα μεγαλύτερα υψόμετρα με πλούσια λιβαδική βλάστηση
καθώς και μορφές προσκεφαλιαίων θάμνων από κέδρα και αστραγάλους. Σε
χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν πυκνοί θαμνώνες από σκληρόφυλλα είδη, όπως
το πουρνάρι, κουμαριές, γλυστροκουμαριές, αριές λυγαριές και πικροδάφνες κατά
μήκος των ρεμάτων της χαμηλής ζώνης.
Εντός της γενικής αυτής κατανομής, σχηματίζονται 15 διαφορετικοί τύποι
οικοτόπων, σύμφωνα με την καταγραφή του προγράμματος NATURA 2000, από
Η πηγή της Ασπρόβρυσης.

τους οποίους οι 13 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ οι δύο

είναι νέοι για την Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Οίτης υπάρχουν 10 φυτοκοινωνίες και 18
νέες φυτοκοινότητες που περιγράφηκαν για πρώτη φορά.
Οι περιοχές του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Φαραγγιού

Για το αποκλειστικά ενδημικό της Οίτης Veronica oetaea,

του Γοργοποτάμου, είναι χαρακτηρισμένες ως Περιοχές

το οποίο για πρώτη φορά εντοπίστηκε από τον Gustavsson

Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Sites of Community Interest-

(1978), σημειώνεται ότι οι βιότοποί του είναι εξαιρετικά

SCI), ενώ η περιοχή της Κοιλάδας του Ασωπού είναι

μικροί σε έκταση. Ο ίδιος ο Gustavsson αναφέρει ότι

χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Προστασίας (Special

απειλείται από τη διάνοιξη οδών και την εκμετάλλευση του

Protection Areas-SPA).

βωξίτη. Το δεύτερο δεν φαίνεται βέβαιο, εφόσον οι

Όσον αφορά τη χλωρίδα, ο συνολικός αριθμός των ειδών

εκμεταλλεύσεις απέχουν αρκετά από τους βιότοπους του

που αξιολογούνται ως Σημαντικά για το όρος Οίτη, με

εν λόγω είδους. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη ενός

βάση

Εθνικούς

δεύτερου στενά ενδημικού είδους της Οίτης που πρόσφατα

Καταλόγους (Π.Δ. 67/81) και «The Red Data Book of Rare

την

ένταξη

έχει περιγραφεί. Πρόκειται για ένα μικρό αγριόσκορδο με

and

σε

την ονομασία Allium lagarophyllum και ενδημεί στα βράχια

Κατηγορίες Επικινδυνότητας σύμφωνα με Ευρωπαϊκούς και

στην έξοδο του Ασωπού και τη βόρεια στέψη του

Διεθνείς Καταλόγους, ανέρχεται σε 99.

φαραγγιού του Γοργοποτάμου.

Από τα ενδημικά του όρους Οίτη που φθάνουν τα 77 είδη,

Πρέπει να τονισθεί ότι η Οίτη είναι χλωριδικά ένα από τα

41

Threatened

εντάσσονται

και

προστασία

Plants

σε

μία

of

τους

Greece»

από

καθώς

στους

τελευταία άκρα εξάπλωσης διαφόρων φυτών βορείων
προελεύσεων και δικαίως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως

των ενδημικών της Οίτης εντάσσεται σε μία από τις

μακεδονίτικο

κατηγορίες

μικροκλίμα της, που διαμορφώνεται κυρίως από την

Επικινδυνότητας

κατηγορίες

και

προαναφερόμενους Καταλόγους. Tο 53,2 % του συνόλου

Κινδυνεύοντα).

τις

σε

(Σπάνια,

Απειλούμενα,

βουνό.

Αυτό

οφείλεται

κυρίως

στο

πλούσια παρουσία νερών. Χαρακτηριστικά θα μπορούσαν
να αναφερθούν τα εξής Actea spicata, Caltha palustris και
Trollius europaeus.

.
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Δάσος ελάτης στην περιοχή Κουτσολέκα και στις Λιβαδιές. Ορεινά λιβάδια στο Οροπέδιο Καταβόθρα (φωτό δεξιά).

Λουλούδια που βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης: Νάρκισσοι (Narcissus poeticus).
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Λουλούδια που βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης: Κολχικά (Colchicum). Κράταιγος (Crataegus monogyna).

Λίλιουμ (Lilium martagon). Χρυσανθής Χρυσανθής Κρόκος (Crocus chrysanthus).
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Η πανίδα της Οίτης είναι πλούσια και περιλαμβάνει

Εθνικού Δρυμού. Η Σύμβαση της Βέρνης περιλαμβάνει 129

ευρέως διαδεδομένα είδη, καθώς και μικρούς πληθυσμούς

είδη πουλιών της ευρύτερης περιοχής, από τα οποία τα 83

λύκου, αγριόγιδου και ζαρκαδιού. Από το 2003 αναφέρεται

βρίσκονται και εντός του Δρυμού. Περιλαμβάνει επίσης 24

η

είδη θηλαστικών εκ των οποίων τα 15 βρίσκονται και

σποραδική

παρουσία

αρκούδας.

Όσον

αφορά

την

πτηνοπανίδα, από τα 166 είδη πουλιών που βρίσκονται

εντός

στην ευρύτερη περιοχή της Οίτης, τα 40 είδη θεωρούνται

αμφιβίων και ερπετών. Το Π.Δ. 67/1981 προστατεύει

αυστηρά προστατευόμενα, σύμφωνα με την Κοινοτική

αυστηρά 35 είδη θηλαστικών (εκτός από τον Λύκο και τη

Οδηγία

Βίδρα, όλα τα υπόλοιπα είναι χειρόπτερα) και 32 είδη

409/79.

Περίπου

τα

μισά

(22)

από

τα

προστατευόμενα είδη χρησιμοποιούν τους βιότοπους που

του

Δρυμού, κυρίως χειρόπτερα

και

17

είδη

αμφιβίων και ερπετών.

υπάρχουν στον πυρήνα και στην ευρύτερη περιοχή του

Πουλιά που βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης: Αετομάχος (Lanius collurio), Σφηκιάρης (Pernis apivorus).

Πεταλούδες που βρίσκονται στον Εθνικό
Παρνάσσιος απόλλων (Parnassius apollo).

Δρυμό

Οίτης:
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Μεταξύ

χαρακτηριστεί

"Τρωτά" και 5 "Σπάνια". Από τα θηλαστικά του πυρήνα, 13

"Απειλούμενο" (ο Γυπαετός, ο οποίος όμως δεν είναι

των

πουλιών,

ένα

είδος

έχει

είδη χαρακτηρίζονται "Απειλούμενα", 5 είδη "Τρωτά" και 2

μόνιμος κάτοικος της Οίτης), ενώ 4 είδη χαρακτηρίζονται

είδη "Σπάνια".

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Κατά

τη μυθολογία, στην περιοχή του οροπεδίου της

«Καταβόθρας», στην κορυφή λοφίσκου, κάηκε σε μεγάλη
φωτιά (πυρά) ο μυθικός Ηρακλής, για να γλιτώσει από το
μαρτύριο στο οποίο τον υπέβαλλε η γυναίκα του Δηιάνειρα
φορώντας του τον ποτισμένο με το δηλητηριασμένο αίμα

του Κένταυρου Νέσσου, χιτώνα. Ο δηλητηριασμένος αυτός
χιτώνας του ξέσκιζε και του κατέκαιγε τις σάρκες. Κατά
την πρώτη εκδοχή του Μύθου ο Δίας μη αντέχοντας να
βλέπει το γιο του να υποφέρει τον τύλιξε στα σύννεφα και
τον ανέβασε στον Όλυμπο για να πάρει τη θέση του ως
ημίθεος ανάμεσα στους άλλους θεούς.

Ίσως δεν ήταν τυχαία η επιλογή του βουνού της Οίτης, από τον μυθικό Ηρακλή, για να καεί στην προσπάθειά του
να λυτρωθεί από τον τυραννικό χιτώνα της γυναίκας του Δηιάνειρας και να τυλιχθεί στα σύννεφα για να ανεβεί
στον Όλυμπο και να πάρει τη θέση του ως ημίθεος ανάμεσα στους άλλους θεούς.
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Εκεί, ο Ηρακλής παντρεύτηκε την όμορφη Ήβη τη θεότητα

είναι γνωστός ως «Πυρά» Ηρακλέους. Στη θέση αυτή,

της νιότης. Κατά μια άλλη εκδοχή ο Δίας έριξε τον

υπάρχουν τα ερείπια, διάσπαρτοι αλλά και αφύλακτοι

κεραυνό του και στο σημείο που έπεσε ανέβλυσε ο

σπόνδυλοι

ποταμός Δύρας, ο σημερινός Γοργοπόποταμος που δρόσισε

έρευνες αποδίδονται σ’ έναν από τους σημαντικότερους

τον καιγόμενο Ήρωα και έσβησε τη φωτιά. Ο λόφος αυτός

ιερούς τόπους της αρχαιότητας.

κιόνων,

που

σύμφωνα

με

αρχαιολογικές

Σπόνδυλοι από τα ερείπια
αρχαίου δωρικού ναού του
3ου αιώνα π.Χ, αφιερωμένου
στο μυθικό ήρωα Ηρακλή.
(φωτό αριστερά)

Ερείπια αρχαίου κάστρου
(500 π.Χ.), στην
Καστριώτισσα Φωκίδας.
(φωτό κάτω)

Πρόκειται για τα ερείπια ενός αρχαίου δωρικού ναού του

εκτίθενται στα Μουσεία της Θήβας και της Λαμίας. Τα

3ου αιώνα π.Χ, αφιερωμένου στο μεγαλύτερο ίσως μυθικό

γεγονότα του τέλους του ήρωα αποτελούν την υπόθεση

ήρωα, τον Ηρακλή. Νότια του ναού υπάρχει

της τραγωδίας Τραχίνιαι του Σοφοκλή.

βωμός, ο

οποίος χρησιμοποιήθηκε συνεχώς από την αρχαϊκή εποχή

Επίσης,

μέχρι την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, οπότε και έγινε

υπάρχουν τα ερείπια αρχαίου κάστρου, που αποδίδεται ότι

στο

ορεινό

χωριό

Καστριώτισσα

Φωκίδας,

επέκταση του αρχικού περιγράμματός του και οριοθέτησή

χτίστηκε το 500 π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε από Δωριείς.

του με λιθόπλιθους. Ευρήματα ανασκαφών της περιοχής
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Όπως

έχει αναφερθεί προηγούμενα, στην Οίτη είναι

επισκέψιμη κυρίως από δυο εισόδους, από την Παύλιανη
και από την Υπάτη, αλλά τα ψηλότερα σημεία της μπορεί
να τα προσεγγίσει ο περιηγητής-εκδρομέας, μέσα από
πολυάριθμα μονοπάτια, πεζοπορικές αλλά και ορειβατικές
διαδρομές. Η κάθε διαδρομή, παρουσιάζει και διαφορετικό
θεματικό ενδιαφέρον και βαθμό δυσκολίας. Όμως, σε
γενικές γραμμές η Οίτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι
«βατή» μέσα από ήπιες, χωμάτινες διαδρομές, χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις από πλευράς φυσικής κατάστασης
του εκδρομέα. Η διάσχιση του βουνού από Παύλιανη μέχρι
Υπάτη, αποτελεί την ευκολότερη διαδρομή, που δίνει στον
επισκέπτη, την αντιπροσωπευτικότερη εικόνα της Οίτης. Η
διαδρομή αυτή γίνεται μέσα από βατό χωματόδρομο και
μπορεί να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής,
χωρίς ιδιαίτερη φυσική καταπόνηση.
Στο

άρθρο

αυτό

περιγράφονται

μόνο

δυο

από

τα

μονοπάτια της Οίτης, το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων» και
το

«Μονοπάτι

του

Ηρακλή».

Το

«Μονοπάτι

των

Τσοπάνηδων» περιλαμβάνει μια κυκλική διαδρομή που
διασχίζει δάση ελάτης (Abies cephalonica) και πανέμορφα
ορεινά

λιβάδια,

χρησιμοποιώντας

τις

διαδρομές

που

δημιούργησαν οι βοσκοί, στο παρελθόν. Αναδεικνύονται
δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά του Εθνικού Δρυμού
Οίτης, που είναι η ιδιαίτερη βλάστηση και οι πλούσιοι
υδατικοί πόροι. Το «Μονοπάτι του Ηρακλή», είναι ένα
ιδιαίτερα ελκυστικό, υποβλητικό και «εύκολο» μονοπάτι
μέσα από μια κυκλική διαδρομή μέσα από δάση ελάτης
(Abies cephalonica) και ποικιλία από χρώματα της φύσης,
στο οροπέδιο "Καταβόθρα", χώρο που διάλεξε ο μυθικός
ήρωας Ηρακλής για να ξεκινήσει το δρόμο του προς την
«αποθέωση» και την «αθανασία». Μέσα από το μονοπάτι
αυτό είναι εύκολο, ο περιηγητής να επιβεβαιώσει το
χαρακτηρισμό του βουνού ως «το βουνό των χρωμάτων»
και ως «το βουνό του Ηρακλή», ενώ στη διαδρομή
ξεδιπλώνονται οι απαντήσεις γύρω από τα μυστικά των
νερών που ρέουν κρυμμένα στην "καρδιά" των διάτρητων
καρστικοποιημένων ασβεστόλιθων της Ανατολικής Οίτης.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΤΣΟΠΑΝΗΔΩΝ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά: +300 μ. (+600 μ. μέχρι την κορυφή Πύργος).
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο - Μέσο
Συνιστώμενη περίοδος επίσκεψης: Απρίλιος – Νοέμβριος

Διαδρομή

Η

διαδρομή αυτή, μέσα από το «Μονοπάτι των

Τσοπάνηδων», δίνει τη δυνατότητα στον περιηγητή, να
απολαύσει την επαφή με τη φύση, τα πανέμορφα τοπία με
την ποικιλία των χρωμάτων και τις παραδόσεις που
συνδέονται με το βουνό της Οίτης, που είναι ένα από τα
βουνά της Στερεάς Ελλάδας. Ξεκινά από υψόμετρο 1.314
μ., κοντά στο χωριό Νεοχώρι, το οποίο είναι το ψηλότερο
χωριό στη Ρούμελη, και το οποίο κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 40 ετών, κατοικείται μόνο το καλοκαίρι.
Πρόσφατα

ολοκληρώθηκε

και

ο

ασφαλτοστρωμένος

δρόμος και το Νεοχώρι είναι πλέον εύκολα προσπελάσιμο
στους εκδρομείς που προέρχονται από τη Λαμία ή και την

Αθήνα. Για το λόγο αυτό, το Νεοχώρι προτείνεται ως
σημείο εκκίνησης (αφετηρία) της διαδρομής που οδηγεί
στην ψηλότερη κορυφή της Οίτης τον Πύργο. Υπάρχουν
πολλά μονοπάτια που συνδέουν το χωριό με τα ορεινά
λιβάδια, μέσω πιο σύντομων διαδρομών. Τα μονοπάτια
αυτά,

έχουν

δημιουργηθεί

παρελθόν, τότε που

από

τους

βοσκούς

στο

δεν υπήρχαν αυτοκίνητα ή ήταν

σπάνια, για να μετακινούνται με τα κοπάδια τους στα
ορεινά βοσκοτόπια. Σήμερα, χρησιμοποιούνται τόσο από
τους βοσκούς όσο και από περιπατητές, ενώ πολλές απ’
αυτές τις χωμάτινες διαδρομές, που συνδέουν τα μαντριά,
παρέχουν

την

απαραίτητη

ασφάλεια

για

οτιδήποτε

απρόοπτο προκύψει.
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου,

Το

συναντιόνται στο Νεοχώρι, οι ελάχιστοι εναπομείναντες

κεντρικό τμήμα των καλοκαιρινών λιβαδιών του

βοσκοί, που περνούν το χειμώνα με τα κοπάδια τους στα

Νεοχωρίου, που όμως βρίσκονται εκτός των ορίων

πεδινά της κοιλάδας του ποταμού Σπερχειού, στα Λουτρά

της προστατευόμενης περιοχής και ιδιαίτερα του

Υπάτης και στα γύρω χωριά. Επειδή, το Μάιο, ο καιρός

πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Στα βοσκοτόπια

είναι συνήθως βροχερός και κρύος, για τα ψηλότερα

αυτά επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η βόσκηση των

ορεινά, οι τσοπάνηδες σταθμεύουν για λίγες μέρες σε

κοπαδιών και δίνεται η ευκαιρία στους περιηγητές

βοσκοτόπια κοντά στο χωριό Νεοχώρι, στον «κάτω τόπο»

να παρακολουθήσουν από κοντά, την παραδοσιακή

όπως τον αποκαλούν. Μόλις ο καιρός βελτιωθεί, οι βοσκοί

διαδικασία επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής

οδηγούν τα κοπάδια τους στα

γιαουρτιού και τυριού.

«ψηλά» πάνω από τα

«Μονοπάτι

των

Τσοπάνηδων»

διασχίζει

το

ελατοδάση, στα υποαλπικά λιβάδια, όπου έχει αρκετό
χορτάρι για τα γιδοπρόβατα.

Το ψηλότερο χωριό της Ρούμελης, το Νεοχώρι, που τα τελευταία 40 χρόνια, κατοικείται μόνο το καλοκαίρι.
Αποτελεί και την αφετηρία για το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων».

Η εκκλησία και η κεντρική πλατεία στο
Νεοχώρι, όπου την πρώτη Κυριακή του
Ιουνίου, οι τσοπάνηδες «μοιράζουν»
τα ορεινά βοσκοτόπια, ανάλογα με τον
αριθμό των ζώων του κάθε κοπαδιού.
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ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΤΣΟΠΑΝΗΔΩΝ

Βρύση Αλμπάι

Η πεζοπορική διαδρομή από το Νεοχώρι στην ψηλότερη κορυφή Πύργος της Οίτης (2151 μ.). Χάρτης ΑΝΑΒΑΣΗ ‘‘Γκιώνα – Βαρδούσια – Οίτη’’
Έναρξη διαδρομής
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Το «Μονοπάτι των Τσοπάνηδων», ξεκινάει από το τέλος

κατεύθυνση προς το σημείο όπου βρίσκονταν παλιά

του ασφαλτοστρωμένου δρόμου στην κορυφή του χωριού,

νερόμυλος ο γνωστός «μύλος του Σταμάτη» και συνεχίζει

όπου και η πέτρινη βρύση σε υψόμετρο 1350 μ. Η

σε ανατολική κατεύθυνση, δίπλα στον υδραύλακα που

διαδρομή ακολουθεί χωματόδορμο για 400 μ. με ΒΑ

ποτίζει τα κτήματα του χωριού.

Μονοπάτι των Τσοπάνηδων:
Διασχίζοντας τον «πυρήνα» των
καλοκαιρινών βοσκοτόπων, στην
περιοχή «Δρακοπηδήματα». Τα
δάση της ελάτης, στις
αποστρογγυλωμένες, από την
καρστική διάβρωση,
ασβεστολιθικές κορυφές της Οίτης,
είναι εύκολα προσβάσιμα από τους
επισκέπτες του βουνού.

Μονοπάτι των Τσοπάνηδων: Τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια της περιοχής Νεοχωρίου, που βρίσκονται έξω
από τα όρια της προστατευόμενης περιοχής, δηλαδή από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης.
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Μονοπάτι των Τσοπάνηδων: Στα καλοκαιρινά
βοσκοτόπια
της
περιοχής
Νεοχωρίου,
οι
επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν από
κοντά, πώς αναπτύσσονται οι παραδοσιακές
δραστηριότητες επεξεργασίας του γάλακτος και
της παραγωγής γιαουρτιού, τυριού, κ.α.

Σε λίγες εκατοντάδες μέτρα, το μονοπάτι κατηφορίζει ήπια

διεισδύοντας σε ένα πανέμορφο πυκνό δάσος ελάτης

προς το ρεματάκι που έρχεται από ανατολικά. Εδώ

(Abies cephalonica). Σε μισή ώρα ανεβαίνει σε διάσελο και

υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη διαδρομή ακολουθεί

σε λίγα λεπτά φτάνει σε στρούγκα, δίπλα στη βρύση

ανηφορική πορεία με ανατολική κατεύθυνση, διασχίζει

«Αλμπάι».

παλιά χωράφια του χωριού, αφήνει αριστερά το σημείο

ολιγόλεπτη στάση για νερό και ξεκούραση και για να

από το οποίο υδρεύεται το χωριό (πηγή Μπότσιου),

απολαύσει κανείς τη μαγευτική θέα, στα νότια, των

περνάει από την τοποθεσία Βρυτσούλα, όπου υπήρχε

υψηλότερων κορυφών με τις απότομες πλαγιές των

βρύση (σήμερα αναβλύζει ελάχιστο νερό) και συνεχίζει

βουνών Βαρδούσια (2.495 m. Κόρακας) και της Γκιώνας

ανηφορικά σε πετρώδη πλαγιά. Επιλέγοντας τη δεύτερη

(2.510 μ. Πυραμίδα), που μαζί με την Οίτη συναποτελούν

διαδρομή, ο πεζοπόρος θα περάσει στην άλλη πλευρά του

το ευρύτερο ορεινό σύμπλεγμα της Στερεάς Ελλάδας.

ρέματος,

προς

τα

νότια,

με

ήπια

ανοδική

Εδώ

είναι

μια

καλή

ευκαιρία

για

μια

πορεία,
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Μονοπάτι των Τσοπάνηδων: Από τις
ψηλότερες κορυφές της Οίτης, ο
πεζοπόρος απολαμβάνει τη θέα των
κορυφών των Βαρδουσίων (2.495 μ.
Κόρακας) και της Γκιώνας (2.510 μ.
Πυραμίδα), νοτιότερα.

Σε αυτό το σημείο, η διαδρομή στρέφεται νοτιοανατολικά,

απ’

περνάει μέσα από εγκαταλειμμένα χωράφια, με κέδρους,

«Κάμπος» που το διασχίζει αυλάκι με νερό. Μέσα από μια

αγριοκορομηλιές

των

εικοσάλεπτη

του

μεγάλο και γόνιμο λιβάδι «Δρακοπηδήματα», όπου

παρελθόντος και συναντάει την πρώτη διαδρομή στην

βρίσκεται στρούγκα για τα γιδοπρόβατα και μικρό πέτρινο

πλαγιά

σπιτάκι για πρόχειρο κατάλυμα του τσοπάνη. Εδώ φτάνει

παραδοσιακών
όπου

και

κράταιγους,

αγροτικών
βρίσκεται

μάρτυρες

δραστηριοτήτων

χαρακτηριστικός

μαλόκερδος

όπου

κατηφορίζει
μαγευτική

αυλάκι

από

στο

μακρόστενο

διαδρομή

την

(20΄),

πηγή

οροπέδιο

φτάνει

«Κυδωνιά»

στο

(βουνοκυπάρισοο) μεγάλης ηλικίας.

πέτρινο

που

Από εδώ το μονοπάτι στρέφεται ανατολικά ανηφορίζοντας

κατασκευάστηκε το 1961 για να ποτιστεί το λιβάδι.

ανάμεσα από πέτρες, στη βραχώδικη πλαγιά και φτάνει
στην

τοποθεσία

«Πυργάκια»

σ’

ένα

τοπίο

από

ασβεστολιθικούς βράχους με σκόρπια έλατα και κέδρους,
Πορεία στο «Μονοπάτι των
Τσοπάνηδων», στα στενά από
το οροπέδιο του Κάμπου προς
το λιβάδι Δρακοπηδήματα.
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Πορεία στο «Μονοπάτι
των Τσοπάνηδων»,
ισορροπώντας στο
αυλάκι.
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Μονοπάτι
των
Τσοπάνηδων:
Διασχίζοντας τα ορεινά λιβάδια
από το οροπέδιο του «Κάμπου»
προς τα Πυργάκια και το λιβάδι
Δρακοπηδήματα.

Μονοπάτι
των
Ατενίζοντας, το
Δρακοπηδήματα,
Πύργου.

Τσοπάνηδων:
ορεινό λιβάδι
δυτικά
του

Από το σημείο αυτό ο περιπατητής έχει δύο βασικές

πεζοπόρος απολαμβάνει την υπέροχη θέα των κορυφών

επιλογές:

της Γκιώνας, του Παρνασσού και των Βαρδουσίων, το

Η πρώτη επιλογή τον οδηγεί, με κατεύθυνση ανατολική,

οροπέδιο της «Καταβόθρας» και την ποικιλία χρωμάτων

στην ψηλότερη κορυφή της Οίτης, τον Πύργο (2.152μ.),

στο

σε περίπου 1ώρα και 15 λεπτά, αφού πρώτα περάσει από

στην «καρδιά» του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, όπου

μια ακόμη στρούγκα στην τοποθεσία «Μεγάλη Βρύση».

υπάρχουν σπάνια και ενδημικά είδη λουλουδιών, όπως το

Λίγο πιο πάνω από τη στρούγκα υπάρχει πηγή νερού. Το

σπάνιο ενδημικό είδος “Veronica oetea”. Το μονοπάτι

μονοπάτι ανηφορίζει απότομα μέχρι την κορυφή και

συνεχίζει κατηφορικό με δυτική κατεύθυνση και σε μια

απαιτεί

ώρα (60΄), φτάνει στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

καλή

φυσική

κατάσταση

και

σωματική

οροπέδιο «Λιβαδιές». Το οροπέδιο αυτό, βρίσκεται

καταπόνηση. Από την ψηλότερη κορυφή της Οίτης, ο
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Μονοπάτι των Τσοπάνηδων: Από τις
κορυφές της Οίτης, ο πεζοπόρος
απολαμβάνει τη θέα των κορυφών
των Βαρδουσίων και της Γκιώνας.

Μονοπάτι των Τσοπάνηδων: Από τις
κορυφές της Οίτης, ο πεζοπόρος
απολαμβάνει τη θέα των κορυφών
των Βαρδουσίων και της Γκιώνας.

Λουλούδια που βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης: Τουσιλάγκο ή Βήχιο το σιτόφυγο ή χαμολεύκι ή χαμολεύκη
(Tussilago farfara). Ανεμώνη του βουνού (Anemone blanda)( φωτό δεξιά).
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Κρανιά (Cornus mas).

Λουλούδια που βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης:
Κρόκος μωβ - Κρόκος πορτοκαλί/ Ζαφορά/ Σαφράνι
(Crocus Sativus).
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Η δεύτερη επιλογή, παρακάμπτει την κορυφή «Πύργος»
και οδηγεί τον περιπατητή χωρίς ιδιαίτερη σωματική
καταπόνηση, βορειοδυτικά, μέσα από χωματόδρομο. Σε
σαράντα λεπτά (40΄) περίπου, περνώντας μέσα από
εκτεταμένα βοσκοτόπια, φθάνει στο εκκλησάκι των Αγίων
Αποστόλων, σημείο συνάντησης με την πρώτη διαδρομή
που κατηφορίζει από την κορυφή «Πύργος».
Σε μικρή απόσταση βρίσκονται δυο από τις σημαντικές
πηγές της Οίτης. Η παρουσία των πηγών στη διαδρομή
δικαιώνει το χαρακτηρισμό της Οίτης ως «νερομάνα». Από
το

εκκλησάκι

των

Αγίων

Αποστόλων,

όπου

οι

δυο

εναλλακτικές διαδρομές συναντιόνται, καλά «χαραγμένο»
μονοπάτι που διασχίζει δάσος με έλατα, κατηφορίζει
παράλληλα με το αυλάκι νερού και με βορειοδυτική
κατεύθυνση. Σε σαράντα λεπτά (40΄) περίπου το μονοπάτι
καταλήγει στο Νεοχώρι, κοντά στο σημείο από όπου
ξεκίνησε η διαδρομή.

Tο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, σημείο
συνάντησης των δύο εναλλακτικών διαδρομών, του
«Μονοπατιού των Τσοπάνηδων».
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ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Μέγιστη υψομετρική διαφορά: 560 μ.
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο - Μέσο
Συνιστώμενη περίοδος επίσκεψης: Απρίλιος – Νοέμβριος

Διαδρομή

Η

ποικιλία των χρωμάτων της φύσης και του τοπίου,

τα κρυμμένα μυστικά των νερών που «βυθίζονται» στο
στόμιο της καταβόθρας και χάνονται μέσα στα «σωθικά»
του ασβεστολιθικού ανάγλυφου της Ανατολικής Οίτης και
η μυθολογία γύρω από το τέλος του μυθικού ήρωα,
αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά που έλκουν τον
επισκέπτη, που περιδιαβαίνει το «Μονοπάτι του Ηρακλή».
Μέσα

από

τη

χαρακτηριστικά

διαδρομή
του

αυτή,

βουνού

που

αναδεικνύονται

τα

αιτιολογούν

τον

χαρακτηρισμό της Οίτης ως «βουνό των χρωμάτων» και
ως «το βουνό του Ηρακλή» αλλά και «Νερομάνα».
Αφετηρία

του

μονοπατιού,

το

χωριό

Παύλιανη

που

βρίσκεται στα ορεινά, περιβάλλεται από πράσινο και
αποτελεί ελκυστικό προορισμό για οικο-τουρισμό στη
Στερεά Ελλάδα. Αποτελείται από δύο συνοικισμούς, την
Άνω και Κάτω Παύλιανη, που χωρίζονται από τις πηγές του
Ασωπού ποταμού, ενός εξαιρετικού φυσικού Πάρκου. Είναι
ιδανικός χώρος για άθληση, αναψυχή και ξεκούραση καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Παύλιανη αποτελεί την αφετηρία για το «Μονοπάτι του Ηρακλή».
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ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Καταβόθρα

Πεζοπορική διαδρομή από Παύλιανη προς Καταβόθρα. Χάρτης ΑΝΑΒΑΣΗ Γκιώνα – Βαρδούσια – Οίτη
Έναρξη διαδρομής
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Στην

περιοχή

υπάρχουν

αρκετά

δωμάτια

για

να

συνάντησης και την αφετηρία για πολλές εκδρομές στο

υποδεχτούν και να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες. Επίσης,

βουνό της

προσφέρονται

με

υψόμετρο 1.240 μ.), απ’ όπου μπορεί κανείς να απολαύσει

δραστηριότητες του βουνού (ορειβασία, ορειβατικό σκι,

το δάσος ελάτης και το τοπίο με τις ψηλότερες κορυφές

κ.α.) ενώ υπάρχουν χώροι που αποτελούν το σημείο

της Γκιώνας.

υπηρεσίες

που

σχετίζονται

Οίτης, όπως το καταφύγιο «Βρύζες» σε

Πανοραμική θέα του δάσους ελάτης και των ψηλότερων κορυφών της Γκιώνας, από την περιοχή του Καταφυγίου
«Βρύζες». Από αριστερά οι κορυφές: Πλατυβούνα (2.317 μ.), Πυραμίδα (2.510 μ.) και Μπότσικας (1.945 μ.).
Το «Μονοπάτι του Ηρακλή» ξεκινά από την πλατεία στην

απλώνεται μπροστά και περνάει μέσα από βοσκοτόπια.

Άνω Παύλιανη, σε υψόμετρο 1.004 μ. Ακολουθώντας τις

Περιγράφοντας με γεωλογικούς όρους, το οροπέδιο αυτό

επιγραφές που δείχνουν «προς καταβόθρες» συνεχίζουμε

αποτελεί μια καρστική κοιλότητα, που δημιουργήθηκε από

στο

την

χωμάτινο δρόμο, που οδηγεί στο γειτονικό χωριό

καρστική

διάλυση-διάβρωση

των

ασβεστολιθικών

Κουμαρίτσι. Σε απόσταση 500 μ. περίπου εγκαταλείπουμε

πετρωμάτων του ανάγλυφου, κατά τη διάρκεια των

το δασικό δρόμο και ανηφορίζοντας βαδίζουμε σε δάσος

χιλιετηρίδων. Ο πυθμένας του οροπεδίου είναι σχεδόν

κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), το οποίο και

επίπεδος από τα ιζήματα και τα προϊόντα διάλυσης των

διασχίζουμε. Μετά τη διασταύρωση προς «Άγιο Πνεύμα»,

ασβεστόλιθων, που έχουν αποτεθεί εκεί και αποτελούν

σε μιάμιση ώρα (1ώρ. 30’) περίπου εγκαταλείπουμε πίσω

γόνιμο έδαφος για πλούσια λιβάδια. Επίσης υπάρχει η

μας το δάσος και βρισκόμαστε σε

«καταβόθρα» που αποτελεί το κύριο γεωμορφολογικό

ένα αλπικό τοπίο. Το

μονοπάτι συνεχίζει κατηφορικό προς το οροπέδιο που

χαρακτηριστικό

που

συνδέεται

με

την

υπόγεια
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αποστράγγιση των νερών του οροπεδίου, που ήδη σήμερα

υψώνονται οι δυο επιβλητικές κορυφές των γειτονικών

βρίσκουν

βουνών, η Πυραμίδα της Γκιώνας (2.510 μ.) και ο

και

άλλες

διεξόδους

επιφανειακής

αποστράγγισης, μέσα από τα ρέματα που αναπτύσσονται

Κόρακας των Βαρδουσίων (2.495 μ.).

στην περιοχή και διαβρώνουν τμήματα του οροπεδίου.
Μπροστά μας, στο βάθος «αναδύονται» μέσα από τα
αλπικά λιβάδια, οι δυο ψηλότερες κορυφές της Οίτης,
(Πύργος 2.152 μ. και Γρεβενό 2.114 μ.) ενώ νότια

Το οροπέδιο Καταβόθρα.

Άποψη των ψηλότερων κορυφών των Βαρδουσίων
από το οροπέδιο Καταβόθρα.
Η διαδρομή συνεχίζει για να φθάσει σε συνολικά δυο
ώρες

(2

ώρ.)

από

το

ξεκίνημα,

στην

περίφημη

Καταβόθρα (υψόμετρο 1.560 μ.), όπου τα νερά που
αναβλύζουν από τις πηγές του οροπεδίου, χάνονται μέσα
στο στόμιο της καταβόθρας και

εξαφανίζονται μέσα στο

βράχο και διανύουν μια μακρινή υπόγεια διαδρομή, ακόμη
σε

μεγάλο

βαθμό

ανεξερεύνητη.

Όπως

σε

όλα

τα

«καρστικά» περιβάλλοντα, τα νερά που κατεισδύουν και
χάνονται στο εσωτερικό των ασβεστολιθικών βουνών,
κινούνται

κατά μήκος μιας αλληλουχίας από ρωγμές,

υπόγειους αγωγούς και σπήλαια, συνήθως άγνωστων
διαστάσεων και στη συνέχεια αναβλύζουν σε χαμηλότερα
υψόμετρα, μέσα από «μεγάλες» καρστικές πηγές.
Ορεινά λιβάδια στο Οροπέδιο Καταβόθρα. Διακρίνεται ο
λόφος που βρίσκονται τα ερείπια του Ναού του
Ηρακλέους (Πυρά Ηρακλέους). Στο βάθος οι κορυφές
της
Γκιώνας:
Πλατυβούνα
(2.317μ.),
Πυραμίδα
(2.510μ.) και Μπότσικας (1.945μ.).

Στην περιοχή της Ανατολικής Οίτης, τα νερά αυτά,
αναβλύζουν
πλαγιές

του

σε

πηγές,
φαραγγιού

στις

απότομες

του

ασβεστολιθικά

«Γοργοπόταμου»

και

τροφοδοτούν τις ομώνυμες πηγές (Πηγές Γοργοποτάμου)
σε υψόμετρο 200 μ., στην κοιλάδα του Σπερχειού, από τις
οποίες υδροδοτείται και η πόλη της Λαμίας. Το στόμιο της
«Καταβόθρας», απ’ όπου απορροφώνται, από το έδαφος
τα νερά του οροπεδίου, είναι «ανοιχτό» και επισκέψιμο για
τον έμπειρο και καλά εξοπλισμένο επισκέπτη, που μπαίνει
με δική του πρωτοβουλία στη «σπηλιά», που εξαπλώνεται
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οριζόντια για τριακόσια μέτρα (300 μ.) περίπου και ύψος

βάθους καρστικού σπηλαίου. Το σπήλαιο της καταβόθρας

περί τα 2-3 μέτρα. Η «σπηλιά» αυτή, αποτελεί κατά πάσα

φιλοξενεί

πιθανότητα την είσοδο ενός εκτεταμένου και μεγάλου

αγριοπερίστερων.

σπάνια

είδη

νυχτερίδων

και

παλιότερα

Μονοπάτι του Ηρακλή: Στο οροπέδιο
Καταβόθρα, στη βάση του
κατακόρυφου ασβεστολιθικού
τοιχώματος, εντοπίζεται το σπήλαιοστόμιο της Καταβόθρας.

Η είσοδος του σπηλαίου-στομίου της
Καταβόθρας.
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Το στόμιο της «Καταβόθρας», απ’
όπου απορροφώνται, από το έδαφος
τα νερά του οροπεδίου, είναι
«ανοιχτό» και επισκέψιμο για τον
έμπειρο και καλά εξοπλισμένο
επισκέπτη, που μπαίνει με δική του
πρωτοβουλία στη σπηλιά.
Εξαπλώνεται οριζόντια για τριακόσια
μέτρα (300 μ.) περίπου και φιλοξενεί
σπάνια είδη νυχτερίδων.

Στο ύψος της «Καταβόθρας», με μια μικρή παράκαμψη

έμπειρους της «διάσχισης φαραγγιών», ακόμη και πολύ

από

καλά εξοπλισμένων.

το

μονοπάτι

στα

δεξιά,

κοντά

στην

πηγή

«Περδικόβρυση», ο «ανήσυχος» περιηγητής μπορεί να

Επίσης, από την περιοχή της «Καταβόθρας», προτείνουμε

επισκεφτεί το αρχικό, κορυφαίο σημείο της κοιλάδας του

μια εναλλακτική διαδρομή, εύκολα προσβάσιμη, προς το

ποταμού «Άγιο Πνεύμα» το οποίο στη συνέχεια, πιο

οροπέδιο «Λιβαδιές» και την κορυφή «Γρεβενό». Το

χαμηλά, μετά την συμβολή του με το «Βαλόρεμμα»

μονοπάτι αυτό, με βορειο-δυτική κατεύθυνση, επιτρέπει

μετασχηματίζεται

«Γοργοποτάμου».

στον περιηγητή, χωρίς ιδιαίτερη σωματική καταπόνηση,

Ποσότητα από τα νερά των πηγών του Αγίου Πνεύματος

μέσα σε δυο ώρες και τριάντα λεπτά (2 ωρ. 30΄), να

τροφοδοτεί με υδραγωγείο την Αμφίκλεια. Το φαράγγι του

απολαύσει την επαφή με τη φύση της Οίτης, τα χρώματα

Γοργοποτάμου

όσους

των λουλουδιών και του τοπίου, να παρατηρήσει την

ασχολούνται με τη «διάσχιση φαραγγιών» (canyoning),

ποικιλία ειδών φυτών, αλλά και τα εποχιακά λιμνία με το

για τη δυσκολία διάσχισής του, για τα πανύψηλα βραχώδη

αποκλειστικά ενδημικό της Οίτης Veronica oetaea, που

πρανή

εντυπωσιακούς

αναδύεται μέσα από τα λιμνία αυτά με το «στέγνωμά»

καταρράκτες, ύψους που φτάνει και τα εκατόν είκοσι

τους. Το οροπέδιο "Λιβαδιές" βρίσκεται στον πυρήνα

μέτρα (120 μ.) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο

Εθνικού Δρυμού της Οίτης. Επίσης εντυπωσιακή είναι η

«δύσκολα» στην Ευρώπη. Είναι «οπλισμένο» με την

θέα από την κορυφή «Γρεβενό» (2.114 μ.), προς τις

απαραίτητη υποδομή για τη διευκόλυνση της καθόδου,

κορυφές των βουνών της Ρούμελης, την Όθρυ, τη Γκιώνα

ωστόσο, έχει ταξινομηθεί ως «επικίνδυνο», ακόμη και σε

και τα Βαρδούσια, ενώ είναι ορατές από τη θέση αυτή οι

του,

στο

είναι

τους

φαράγγι

γνωστό,

είκοσι

δύο

κυρίως

(22)

σε

εκβολές του Σπερχειού και ο Ευβοϊκός.
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Λουλούδια της Οίτης: Trollius europaeus, στο νοτιότερο σημείο εξάπλωσης της Ευρώπης.
Λουλούδια που βρίσκονται
στον Εθνικό Δρυμό Οίτης:

Το αγριογαρύφαλλο Δίανθος
του Τυμφρηστού (Dianthus
tymphresteus).
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Λουλούδια που βρίσκονται στον Εθνικό
Δρυμό Οίτης:

Ανεμώνες (Anemone).

Rhynchocorus elephas

Το αγριογαρύφαλλο -Δίανθος του
Τυμφρηστού (Dianthus tymphresteus).
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Το «Μονοπάτι του Ηρακλή» συνεχίζει από την περιοχή

λοφίσκο, ο Ηρακλής άναψε φωτιά για να καεί στην

«Καταβόθρα», ακολουθώντας το χωματόδρομο, με νότια

προσπάθειά του να λυτρωθεί από τον τυραννικό χιτώνα

κατεύθυνση και διασχίζει το οροπέδιο, μέχρι να φτάσει σε

της γυναίκας του Δηιάνειρας, δηλητηριασμένο με το αίμα

ένα μικρό λόφο που δεσπόζει στην περιοχή. Στην κορυφή

του Κένταυρου Νέσσου. Όμως με την παρέμβαση του Δία,

του λόφου βρίσκονται «αφύλακτα» τα ερείπια ενός από

τον τύλιξε στα σύννεφα και τον ανέβασε στον Όλυμπο για

τους σημαντικότερους ιερούς τόπους της αρχαιότητας.

να πάρει τη θέση του ως ημίθεος ανάμεσα στους άλλους

Πρόκειται για τα ερείπια του αρχαίου δωρικού ναού

θεούς

του

τρίτου

(3ου)

αιώνα

π.Χ.

αφιερωμένου

στον

.Ο

λόφος

αυτός

έχει

ονομαστεί

«Πυρά

Ηρακλέους».

μεγαλύτερο ίσως μυθικό ήρωα τον Ηρακλή. Σε αυτό το

Σπόνδυλοι από τα ερείπια αρχαίου
δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ,
αφιερωμένου
στο
μυθικό
ήρωα
Ηρακλή.

48

Σπόνδυλοι από τα ερείπια αρχαίου
δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ,
αφιερωμένου στο μυθικό ήρωα
Ηρακλή.
Σπόνδυλος από τα ερείπια αρχαίου
δωρικού ναού, που έχει υποστεί
«καρστική»
διάλυση
(χημική
διάλυση) από τις ατμοσφαιρικές
συνθήκες.(πάνω δεξιά)

Στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής, αρχίζει η ήπια

όπου γύρω από μια βρύση,

κατηφορική πορεία με κατεύθυνση νότιο-ανατολική. Το

διαμορφώσει χώρο αναψυχής. Από το σημείο αυτό, το

μονοπάτι είναι καλά χαραγμένο μέσα σ’ ένα πανέμορφο

μονοπάτι συνεχίζει κατηφορικά μέχρι να φτάσει στην

δάσος από έλατα. Προσπερνώντας την εγκαταλειμμένη

Παύλιανη, όπου τελειώνει το «Μονοπάτι του Ηρακλή».

παιδική

κατασκήνωση

και

ακολουθώντας

τον

η τοπική Κοινότητα έχει

δασικό

χωματόδρομο φτάνουμε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία,

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

Εθνικός Δρυμός Οίτης (site του φορέα διαχείρισης) http://oiti.gr/
Μονοπάτια της ΒΑ Οίτης (Περιοχή Υπάτης) από το www.pezoporia.gr http://www.pezoporia.gr/pez/routes.asp?regID=27
Το βουνό της Οίτης σημαντική περιοχή για τα πουλιά από την Ελ. Ορνιθολογική εταιρεία
http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=104

Φωτό 360ο Virtual tour για το βουνό της Οίτης http://www.virtual-tours.gr/tours/oiti/
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Το βουνό της Οίτης αποτελεί έναν ιδανικό
προορισμό για να γνωρίσει ο επισκέπτης το
πλούσιο ορεινό της ανάγλυφο που
πλαισιώνεται με ποτάμια, πηγές, φαράγγια,
αρχαιότητες και έναν εθνικό δρυμό πλούσιο51
σε
χλωρίδα και πανίδα.

