
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
από Νανόπουλο Γεώργιο Διευθυντή 1ου 

Γυμνασίου Κορίνθου  Ιούνιος 2022  







Η ΛΙΜΝΗ ΤΟ 1920 



Σπάνιες συλλεκτικές  φωτογραφίες της λίμνης 

  
 



Φωτογραφία του προηγούμενου 
αιώνα. 

 



Η λίμνη Στυμφαλίας βρίσκεται στο νομό 
Κορινθίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του. 
Είναι ορεινή λίμνη  που έχει μεγάλη 
μυθολογική αξία από αρχαιοτάτων 
χρόνων αλλά και είναι σπάνιος 
υδροβιότοπος για πτηνά ψάρια  και  
φυτά. 

 



ΚΟΡΙΝΘΙΑ 









• Μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών Πατρών 
κατευθυνόμαστε προς Πάτρα.  

• Στο 107 χιλιόμετρο βγαίνουμε στην 
έξοδο προς Κιάτο και αμέσως μετά 
κατευθυνόμαστε δυτικά για 35 
χιλιόμετρα  προς την ορεινή Κορινθία 
στον επαρχιακό δρόμο προς Στυμφαλία 
όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 
 





• Περνάμε το χωριό Σούλι και  
συνεχίζουμε ανηφορικά. 

• Φτάνουμε στο ανώτερο  σημείο σε 
υψόμετρο 1100 μέτρα και  αριστερά στο 
δρόμο  συναντάμε το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου. 

 



το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου 



. 

• Πρόσφατα το πήρε ο Δήμος Σικυώνος  
και θα είναι επισκέψιμο στους μαθητές 
και το κοινό. 

• Ήταν το μεγαλύτερο των Βαλκανίων 
οπτικό πριν γίνει του Χελμού ο 
Αρίσταρχος.  

 



• Στη συνέχεια ο δρόμος  κατηφορίζει και περνά έξω 
από τα χωριά Κλημέντι και Καίσαρι. Αριστερά μας 
η Αρχαία Πελήνη  και η αποξηραμένη λίμνη του 
Παπαρηγόπουλου 

•  Ήταν ένα έργο του 18 αιώνα μΧ’ όπου 
κατασκευάστηκε αύλακας δίπλα στο δρόμο που 
παροχετεύει τα νερά στην λίμνη Στυμφαλίας. 
 

•  Το χωριό Κλημέντι είναι γενέτειρα του αείμνηστου 
καθηγητή ιατρικής Χωρέμη που πτέρυγα του 
νοσοκομείου παίδων στην Αθήνα φέρει το όνομα 
του.     
 



Το σπίτι του γιατρού  καθηγητή ιατρικής 
Χωρέμη εγκαταλειμένο από το Δήμο Σικυώνος 

στο χωριό Κλημέντι 



• Ακολουθώνας την πορεία νοτιοδυτικά 
μπροστά μας απλώνεται το οροπέδιο της 
Στυμφαλίας που στο κέντρο του έχει την 
ομώνυμη λίμνη. 

• Κυκλώνεται από μεγάλα βουνά  που τον 
χειμώνα με ποτάμια μεταφέρουν το νερό και 
τροφοδοτούν την λίμνη Στυμφαλία μέχρι 
σήμερα  



ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 



• Βόρεια εκτείνεται το όρος Κυλλήνη ή Ζήρεια 
μυθικό βουνό όπου βρίσκεται το σπήλαιο του 
Ερμή τόπος λατρείας  της θεάς του κυνηγίου  
Άρτεμης  και του προστάτη των βοσκών θεού 
Πάνα .  

• Επίσης της θεάς Ήρας όπου κατέφυγε ως 
ζωντοχήρα μη αντέχοντας τις εξωσυζυγικές 
σχέσεις του θεού Δία  



Θεά Άρτεμις από Στυμφαλία μουσείο 
Σικυώνος  



Κορινθιακό κιονόκρανο με όρνιθα και 
κριούς 



Άρτεμις θεά του κυνηγίου 



Θεά  Ήρα η Στυμφαλίς 
  τρείς ναοί υπήρχαν κατά τον Παυσανία στην περιοχή 

ΠΑΙΣ -ΤΕΛΕΙΑ –ΚΑΙ ΧΗΡΑ(νέα παντρεμένη και ζωντοχήρα) 



• Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή του 
Παυσανία, ο οποίος όταν επισκέφθηκε 
την περιοχή, εντυπωσιάσθηκε από τον 
Ναό της Στυμφαλίας Αρτέμιδος, με το 
επίχρυσο άγαλμα της θεάς, τις ξύλινες 
παραστάσεις των Στυμφαλίδων Ορνίθων 
και τις μαρμάρινες παρθένες με πόδια 
πουλιών. 

 



• Η λίμνη Στυμφαλία είναι στενά δεμένη με 
έναν από τους άθλους του μυθικού ήρωα 
Ηρακλή, ο οποίος απομάκρυνε με κρόταλα τις 
απειλητικές Στυμφαλίδες Όρνιθες που 
κατοικούσαν στα έλη. Την περιοχή, όμως, 
στοιχειώνει ακόμη και σήμερα ο μύθος για 
τον τάφο του βασιλιά Αίπυτου, αδελφού του 
Στύμφαλου, πρώτου οικιστή της περιοχής.  



• Σύμφωνα με το μύθο, ο Αίπυτος λάτρευε το 
κυνήγι, πέθανε από δάγκωμα φιδιού και ετάφη 
με βασιλικές τιμές και αμύθητα πλούτη σε 
κοντινή περιοχή του Γεροντείου όρους.  

• Ο περιηγητής Παυσανίας (2ος αιώνας  μ.Χ.) 
αναφέρεται στον τάφο του βασιλιά Αίπυτου, 
όμως οι αρχαιολόγοι  και χρυσοθήρες τον 
αναζητούν ακόμα και σήμερα το ολόχρυσο άρμα 
με τα άλογα τα σκυλιά  και την συνοδεία του. 

 



Μουσειο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας της Τράπεζας 
Πειραιώς  με παρατηρητήριο προς την λίμνη 



ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



Όρος Κυλήνη  



Η μεγαλοπρέπεια της Κυλλήνης  



Νοτια το όρος Ολύγυρτος  και 
αριστερά το Κάστρο - λυκόρεμα 



Η λίμνη με τον Ολίγυρτο στο βάθος  



Ο υδροβιότοπος της Στυμφαλίας  





• Η Στυμφαλία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 . 

•  Η λίμνη της Στυμφαλίας και το όρος Ζήρεια 
έχουν μεγάλη οικολογική αξία.  

• Επικοινωνούν με υπόγειους αλλά και ορατούς 
δρόμους νερού, ορίζοντας την υδατική 
λεκάνη της Στυμφαλίας 



• H Στυμφαλία ήταν γνωστή από την αρχαιότητα για την 
πλούσια ορνιθοπανίδα της. Έως σήμερα έχουν 
καταγραφεί στην περιοχή έως και 143 είδη πτηνών. 

• Στα χερσαία οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής 
αναπαράγονται αρκετά ακόμη σπάνια είδη πουλιών 
με προεξέχοντα τα αρπακτικά φιδαετός (Circaetus 
gallicus) και ο Χρυσαετός Aquela (chrysaetos). 

• Στα είδη που αναπαράγονται στα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα περιλαμβάνονται η 
σκουφοβουτηχτάρα, η νανοβουτηχτάρα, η φαλαρίδα, 
ο μικροτσικνιάς, ο πορφυροτσικιάς, ο λευκοτσικνιάς, ο 
καλαμόκιρκος, η βαλτόπαπια  εξαιρετικά σπάνιο 
είδος, η τσιχλοποταμίδα κλπ. 



• Η σκουφοβουτηχτάρα και ο πορφυροτσικνιάς 
βρίσκουν στη Στυμφαλία το μοναδικό τόπο 
αναπαραγωγής τους στην Πελοπόννησο, ενώ η 
νανοβουτηχτάρα και η φαλαρίδα έχουν στη λίμνη τις 
μεγαλύτερες αναπαραγωγικές αποικίες τους στη νότια 
Ελλάδα. 

• Τους μήνες της μετανάστευσης παρατηρούνται 
συγκεντρώσεις: ερωδιών, χαλκόκοτας, 
καλαμοκανάδων, μαυρογλάρονων, και του εξαιρετικά 
σπάνιου θαλασσαετού που βρίσκουν εκεί ιδανικές 
συνθήκες για λήψη τροφής και ξεκούραση. 

 



• Στην λίμνη επιβιώνει το ψάρι Pseudophoxinus 
stymphalicus  (Ντάσκα), στο οποίο είναι είδος 
ενδημικό της λίμνης δεν απαντάται δηλαδή πουθενά 
αλλού στον κόσμο.  

• Είναι ελόφιλο, με μικρή κινητικότητα και έχει την 
ιδιότητα σε περιόδους ξηρασίας να επιβιώνει 
βυθισμένο στη λάσπη της λίμνης ώστε να 
σχηματίζεται ένα παχύ στρώμα λάσπης γύρω από το 
σώμα του. Ζει το πολύ δύο χρόνια.  

• Ανήκει στα απειλούμενα είδη και γι' αυτό βρίσκεται 
στο «κόκκινο βιβλίο» της Ε.Ε., μαζί με άλλα ζώα και 
φυτά της περιοχής. 
 



’Αλλο άξιο αναφοράς ψάρι είναι ο κέφαλος 
(Leusiscus cephalus moreoticus) και οι 
κυπρίνοι . 

•  Να σημειώσουμε ότι παλαιότερα η αλιεία 
στη λίμνη ήταν ενεργό επάγγελμα των 
κατοίκων της περιοχής 

 





• Στο σημείο που τελειώνει ο γκρεμός αριστερά 
του δρόμου μέσα στη λίμνη βρίσκονται οι 
καταβόθρες όπου ρουφάνε το νερό και αυτό 
βγαίνει στο Κεφαλάρι του Άργους της 
Αργολίδας. 

• Εκεί, όπου ο Ηρακλής σκότωσε την Λερναία 
Ύδρα που ζούσε στο έλος της εκβολής των 
νερών της Στυμφαλίας 





Σε λίγο θα τοποθετηθούν και 
ανεμογεννήτριες και θα γίνουν δρόμοι 



Τραγοπόδαρος Θεος Παν προστάτης των 
βοσκών  Γαλλία  

έργο του γλύπτη Φάνη  Σακελλαρίου 



Φωτογραφία του 1830 από ξένο  περιηγητή 
Dodwell  της λίμνης Στυμφαλίας 

 



Άποψη των ερειπίων του Αββαείου 
του Ζαρακά των Ενετών 1200μΧ. 

 



Τμήμα από τον ναό της Αρτέμιδας στη 

Στυμφαλία- Κιόνια  λόγο των κιόνων του 



 
Από τη Ζήρεια κατεβαίνουν τα ποτάμια που 

απορρέουν στην λίμνη και από εκεί με το Αδρειάνειο 
υδραγωγείο φτάνουν μέχρι την Κόρινθο αρδεύοντας 

την Κορινθία 

  
 



Ο  ευτροφισμός της λίμνης έκανε τους 
καλαμιώνες 

 



φαλακρή ιβις 



Χαλκόκοτα  η αρχαία Στυμφαλίς όρνις 



ΚΑΛΑΜΟΚΙΡΚΟΣ 



πορφυροτσικνιάς 



μαχητής 



Η λίμνη το 1970 



Οι  κυπρίνοι της Στυμφαλίας 





Φωτο 1990 Και οι ντόπιοι  μικροί της  
Στυμφαλίας  μεγάλωσαν παρέα με τον παππού 



Κεφαλόπουλα Στυμφαλίας 



Σπάνια φωτογραφία ντόπιου γεωργού 
-ψαρά από το χωριό Λαύκα 



Και τα μανεκέν στη λίμνη για τον 
ΟΠΑΠ 2022 



1970 



Οι όρνιθες πετούν και σήμερα  

 



Ντόπιοι κυνηγοί  το 1970 



Οι ίδιοι κυνηγοί γίνονται ψαράδες για 
να ζήσουν την οικογένεια 





Κυπρίνι και ράμφος όρνιθας Μουσείο 
Λαύκας Στυμφαλίας  





αρχαία πόλη Στύμφαλου 



Τα αποξηραμένα αυλάκια δίπλα από 
την αρχαία κρήνη του Στύμφαλου 



• Κάτω από την λίμνη Στυμφαλίας είναι 
θαμμένη ολόκληρη η αρχαία Πόλη του 
βασιλιά Στύμφαλου. 

•  Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα η 
πόλη ήταν περιτειχισμένη και αποτελούνταν 
από θέατρο, αγορά, ναό, παλαίστρα, κρήνη, 
ωστόσο σήμερα δεν έχουν παραμείνει παρά 
τα θεμέλια των κτισμάτων. 



Η Κυλλήνη καθρεφτίζεται στη λίμνη 



Το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν 
στη Στυμφαλία. Το μέλλον  αβέβαιο  



Το παπί της Στυμφαλίας 





ΓΕΡΑΚΙΝΑ 



Της Γερακίνας ο γιός  



Οι πάπιες 

 





βαλτογλάρονο 



Προβολή της περιοχής από μανεκέν  





Η βάρκα της λίμνης με καλάμι 
προώθησης  



Πάπια σε πτήση 



ΧΑΛΚΟΚΟΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΚΗ 
ΑΠΟΞΉΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟ 1980 



Ο Ηρακλής στην Στυμφαλία 



 





Ότι απέμεινε από τις ανασκαφές και άγνωστο 
που είναι ο θησαυρός της Στυμφαλίας 











Κεφαλή Αρτέμιδος 



Στυμφαλίων Ηρακλής με το ρόπαλο 
σκοτώνει τις Στυμφαλίδες όρνιθες 







Νόμισμα Στυμφαλίας αρχαία 
Στύμφηλος  



Stymphalian birds, Villa Chiragan, 
detail ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑΣ1880 



Τουλούζη  musee saint- Raymond 1891 



Η είσοδος στο Ανδριάνειο υδραγωγείο  
κατασκευής 200μΧ. 



 



Και τράγοι και βουβάλια ζούσαν στον υδροβιότοπο  
που διαρκώς εξαφανίζονται και καταστρέφονται οι 

περιοχές NATURA . Γιατί ??? 



Φωτό από αρχείο μου 2004. Η άνοιξη ζει μέσα μας 
ελάτε στη Στυμφαλία να την ανακαλύψετε 



• Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  

• 5 λεπτά παρουσίασης είναι λίγα για ένα τόσο 
σπάνιο θησαυρό  που ακόμα και ο βασιλέας 
Παύλος ερχόταν για κυνήγι στη Στυμφαλία και ο 
Γιάννης Βλαχογιάννης έχει γράψει βιβλίο και 
τόσα κινηματογραφικά έργα έχουν γυριστεί.. 

• ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

• ΑΠΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ  


