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editorial
Μια χρονιά δύσκολη για όλους έφτασε στο τέ-
λος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ο 
ΕΟΣ Θεσσαλονίκης συνέχισε να υπηρετεί το σκο-
πό και τις αξίες του. Συνέχισε να οργανώνει δρα-
στηριότητες που φέρνουν τα μέλη και τους φί-
λους του κοντά στο βουνό και τη φύση, όμως δεν 
έμεινε σ΄αυτό. Όταν χρειάστηκε, μερίμνησε για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ετσι, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προ-
στασίας του Σέιχ Σου, έκανε παρέμβαση στο Δα-
σαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να σταμα-
τήσει η υλοτομία που βρισκόταν σε εξέλιξη σε 
διάφορα σημεία του περιαστικού μας δάσους, 
και που σύμφωνα με ενδείξεις και μαρτυρίες 
δεν τηρούσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η 
υλοτομία διακόπηκε, αλλά θα πρέπει να έχουμε 
τον νού μας για παρόμοια περιστατικά. Επίσης ο 
σύλλογός μας συμμετείχε στη διαμόρφωση πρό-
τασης για τη διαχείριση του ορεινού όγκου του 
Ολύμπου. Η πρόταση κατατέθηκε στον φορέα 
διαχείρισης και σκοπό έχει την αποτελεσματικό-
τερη προστασία του μυθικού βουνού.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που θα ξε-
χώριζα τη χρονιά που πέρασε είναι η απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου να διαθέσει χρή-
ματα για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώ-
της ανάγκης, αλλά και η συγκέντρωση από δε-
κάδες μέλη μας παρόμοιων ειδών, που μέσω του 
Ερυθρού Σταυρού προωθήθηκαν στην Ειδομένη 
προς ανακούφιση των προσφύγων.

Σημαντικό γεγονός αποτελεί και η ολοκλή-
ρωση τις μίσθωσης των καταφυγίων του συλλό-
γου για τα επόμενα χρόνια με ιδιαίτερα επωφε-
λείς όρους. Επίσης σε τελικό στάδιο είναι η –μετά 
από πολύχρονες προσπάθειες– τακτοποίηση και 
οριστική νομιμοποίηση του καταφυγίου μας στη 
θέση Σταυρός στον Ολυμπο, αλλά και του προ-
πονητικού μας κέντρου στη Γρίτσα.

Το 2016 μας βρήκε δραστήριους και οργανω-
μένους όσο ποτέ! Ωστόσο, η εξέλιξη και η βελτί-
ωση είναι διαρκές ζητούμενο. Μαθαίνοντας από 
την εμπειρία αλλά και τα λάθη μας, συνεχίζουμε 
με μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα για να κά-
νουμε τα επόμενα βήματα.

Του Οδυσσέα Κεραμιτζή,
προέδρου του ΕΟΣ-Θ.

24 χλμ. από την πόλη της Βέροιας,
95 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου. 

Πλήρως ανακαινισμένο, με σεβασμό 
στο τοπίο και την τοπική αρχιτεκτονικη.

Απολαύστε τον καφέ, τη σοκολάτα, το τσάι 
ή το ποτό σας, αλλά και την κουζίνα του, 
όλα με αγνά τοπικά προϊόντα. 

Σέλι
Ορεινό καταφύγιο του 
ΕΟΣ Θεσσαλονίκης

Τηλ. για κρατήσεις - πληροφορίες 
2331049019, 6983583609



εξώπολις

Τα Άγραφα αποτελούν έναν από τους πιο ενδια-
φέροντες ορεινούς όγκους στην Ελλάδα. Διακρί-
νονται σε θεσσαλικά και ευρυτανικά, ή σε βόρεια, 
δυτικά και ανατολικά Άγραφα. Περιλαμβάνουν 
πληθώρα κορυφών (7 άνω των 2.000 μ. και πολ-
λές πάνω από 1.900 μ.), σε ένα έντονο ανάγλυ-
φο με φαράγγια, ποτάμια, δάση και ορθοπλαγιές. 

Δυσπρόσιτα μέρη, πήραν την ονομασία 
τους, σύμφωνα με μία διαδεδομένη προφορική 
παράδοση, εξαιτίας της αδυναμίας των αρχών να 
εισπράξουν φόρους, οπότε διέγραψαν την περι-
οχή από τους φορολογικούς καταλόγους (Βυζά-
ντιο, τουρκοκρατία).

Ο ΕΟΣ Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τα θεσ-
σαλικά Άγραφα το τριήμερο 24-25-26 Οκτωβρί-
ου 2015 και έμεινε στο ορειβατικό καταφύγιο 
Αγράφων στα 1.500 μ. υψόμετρο, σε μία ιδιαίτε-
ρα όμορφη τοποθεσία. Κάποιοι επέλεξαν για τη 
διαμονή τους το γειτονικό χωριό Νεράιδα, πάνω 
από τη λίμνη Πλαστήρα.

1η μέρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ανά-
βαση στην κορυφή Μπορλέρο (2.094 μ.) πάνω 
από τα Βραγγιανά Ευρυτανίας. Ο καιρός ωστό-
σο είχε διαφορετική άποψη και, με τα σύννεφα 
να έχουν κάτσει στα βουνά, έγινε αναπροσαρμο-
γή του προγράμματος. Η διαδρομή που αποφα-
σίστηκε  τελικά κινήθηκε σε χαμηλότερο υψόμε-
τρο και ήταν διάσχιση από τη μονή Σπηλιώτισ-
σας στην κορυφή Καραμανώλη με κατάληξη στο 
ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων.

2η μέρα: Ο στόχος τη δεύτερη μέρα ήταν η 
κορυφή Βουτσικάκι στα 2.145 μ. Εκκίνηση νω-
ρίς το πρωί από το καταφύγιο των Αγράφων με 
κλειστό καιρό. Η διαδρομή περνάει από τα lift 
και ανηφορίζει σε πλαγιά για την κορυφή Τέ-
μπλα στα 1.800 μ. Ενώ για πρώτη φορά είδαμε 
λίγο ήλιο στην αρχή της πεζοπορίας, σύντομα το 
σύννεφο έκατσε πάνω μας και η ορατότητα έγι-
νε ελάχιστη. Η συνέχεια από εκεί μέχρι το διάσε-
λο, πριν από τις τελικές ανηφόρες, έγινε με μικρή 

Τρεις ημέρες
στα θεσσαλικά  Άγραφα

Στάση πριν από την τελική ανάβαση για Βουτσικάκι.

Μία θάλασσα 
από βουνά 

απλώνεται σε 
180 μοίρες, 

βρισκόμαστε 
στη μέση της 

ραχοκοκκαλιάς 
της Ελλάδας. 
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ορατότητα. Κάπου εκεί ο καιρός άρχισε να ανοί-
γει και πάλι, ενώ κάποια σύννεφα ήταν πλέον χα-
μηλότερα από εμάς. Το τελικό κομμάτι έγινε σε 
ιδανικές συνθήκες, ενώ η θέα από την κορυφή 
αποζημίωσε και τον πιο απαιτητικό. Μία θάλασ-
σα από βουνά απλώνεται σε 180 μοίρες, βρισκό-
μαστε στη μέση της ραχοκοκκαλιάς της Ελλάδας. 
Η κατάβαση έγινε από τα ίδια, μέχρι ένα διάσελο 
πριν την Τέμπλα. Εκεί μία ομάδα γύρισε όπως είχε 
έρθει, ενώ η άλλη από έναν χωματόδρομο που 
κυκλώνει το βουνό και καταλήγει κι αυτός στο 
καταφύγιο. Το μεσημέρι η ομάδα ήταν πίσω, σε 
μία ηλιόλουστη πλέον μέρα, οπότε είχε κάμπο-
σο χρόνο για φαγητό και ξεκούραση. Την επόμε-
νη μέρα μας περίμενε ανάβαση στην κορυφή της 
Καράβας, την ψηλότερη των Αγράφων.

3η μέρα: Άλλο ένα αρκετά πρωινό ξύπνημα 
και, μετά το απαραίτητο πρωινό η ομάδα αποχαι-
ρέτησε το καταφύγιο Αγράφων και κινήθηκε με 
το λεωφορείο προς τον αυχένα του Τύμπανου, 
στην ορεινή Αργιθέα. Μετά από μιάμιση ώρα 
φτάσαμε στον προορισμό μας, σε ένα διάσελο 
στα 1.500 μ. Ο καιρός σύμμαχος εξαρχής αυτή τη 
φορά. Η πεζοπορία ξεκίνησε σε χωματόδρομο 
και μετά από μία ώρα τον αφήσαμε και αρχίσαμε 
να ανηφορίζουμε. Σχετικά σύντομα φτάσαμε σε 
μία εποχική λίμνη-λούτσα κάτω από την κορυφή 
της Καράβας. Διακρίναμε ξεκάθαρα πλέον την 

τελική ανηφόρα στην πλαγιά της κορυφής. Από 
εκεί χρειάστηκε άλλη μία ώρα καλής ανηφόρας 
και φτάσαμε στην ψηλότερη κορυφή των Αγρά-
φων, στα 2.184 μ. υψόμετρο. Αυτό που αξίζει να 
αναφερθεί ωστόσο είναι ότι η συγκεκριμένη κο-
ρυφή δίνει εξαιρετική θέα στα ελληνικά βουνά 
με αμέτρητες κορυφές να απλώνονται τριγύρω. 
Βλέπουμε τα υπόλοιπα Άγραφα, Αυγό-Κόζιακα-
Τριγγία, Κακαρδίτσα-Τζουμέρκα-Περιστέρι, ενώ 
πιο βόρεια Τύμφη με Σμόλικα, ανατολικά  Όλυ-
μπο-Κίσσαβο-Πήλιο και νοτιότερα τα βουνά της 
Στερεάς και λίγο από Πελοπόννησο. Στην επι-
στροφή, μετά τη λίμνη η ομάδα ακολούθησε δι-
αφορετική πορεία πατώντας και στην κορυφή 
“Κουλκουτσάρι” (2.016 μ.), για να καταλήξει και 
πάλι στον χωματόδρομο απ’ όπου αρχικά ξεκίνη-
σε και από εκεί στον αυχένα του Τύμπανου.

Η επιστροφή περιλάμβανε στάση στα Μεγά-
λα Καλύβια για φαγητό με την παραγγελία να έχει 
γίνει από το πρωί στο λεωφορείο για την ταχύ-
τερη εξυπηρέτησή μας! Έτσι είναι όταν υπάρχει 
οργάνωση! Γενικά πολύ καλός και ο συντονισμός 
της εξόρμησης, ενώ άξια αναφοράς είναι και η 
παρουσία του κυρίου Πέτρου, μέλους του ΣΠΟΡ 
Τρικάλων και γνώστη των βουνών της περιοχής, 
που μας συνόδευσε στο βουνό.

Αριστείδης Ζάχαρης

Οι κορυφές Καζάρμα και Βουτσικάκι απο Καράβα.

Θέα από το 
Βουτσικάκι.



εξώπολις

Στις 23-24 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε ανά-
βαση στην υψηλότερη κορυφή των αυστριακών 
Άλπεων, στο Grossglockner. Η εξόρμηση διοργα-
νώθηκε από τον ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, ενώ συμμε-
τείχε στην ανάβαση το μέλος του ΕΟΣ Θεσσαλο-
νίκης Γιώτα Φατούρου. 

Η προσέγγιση της κορυφής πραγματοποιή-
θηκε από την κλασική ανάβαση, ξεκινώντας από 
υψόμετρο 1.920 μ., με ενδιάμεση διανυκτέρευση 
σε καταφύγιο στα 3.454 μ. Από το καταφύγιο και 
μετά, η ανάβαση γίνεται αρκετά τεχνική, απαιτεί 
δέσιμο σε σχοινοσυντροφιές και περιλαμβάνει 

διάσχιση παγετώνα. Ακολουθεί βράχινο κομμάτι 
μέχρι την κορυφή στα 3.798 μ., που περιλαμβά-
νει παράλληλη κίνηση σε «χτένια» και εκτεθειμέ-
να κομμάτια, όπου και απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή, λόγω και του συνωστισμού πολλών σχοι-
νοσυντροφιών. 

Η δυσκολία της ανάβασης αξιολογείται σε 
PD+ (UIAA II / 40°). 

Ο καιρός ήταν ευνοϊκός και η θέα 360o από 
την κορυφή αντάμειβε την κούραση! 

Κείμενο - φωτογραφίες: Γιώτα Φατούρου

Grossglockner, αυστριακές Άλπεις
Δύσκολο να το προφέρεις, απόλαυση να το ανέβεις

Η κορυφή και ο 
πρώτος παγετώνας.
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Στην κόψη.

Tο τεχνικό κομμάτι για 
κορυφή, οι πύργοι.

Στην κορυφή.



εξώπολις

Κατάβαση στις χιονότρυπες 
της Μακεδονίας

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με χιλιάδες σπήλαια, 
τα οποία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορί-
ες. Μία από αυτές είναι τα κατακόρυφα σπήλαια 
(βάραθρα), με τις χιονότρυπες να ανήκουν εκεί. Η 
ιδιαιτερότητα, ωστόσο, που τις κάνει να ξεχωρί-
ζουν από τα άλλα βάραθρα, είναι ότι βρίσκονται 
σε μεγάλο υψόμετρο και μέσα τους κρύβουν χιό-
νι και πάγο. Στη χώρα μας χιονότρυπες υπάρχουν 
στην Κρήτη (Λευκά όρη), στον Παρνασσό, στον 
Όλυμπο, στη Μακεδονία και πιθανώς στην Πίνδο. 

Στο παρακάτω άρθρο θα ασχοληθούμε με 
αυτές της Μακεδονίας και μπόνους τη χιονότρυ-
πα του Ολύμπου!

Θα ξεκινήσουμε με την πιο διάσημη, αυτή 
του Φαλακρού, λόγω της θέσης και του μεγέθους 
της, αλλά και λόγω της εύκολης πρόσβασης που 
έχει. Βρίσκεται σε υψόμετρο 2.100 μ. δίπλα από 
τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και κοντά 
στο πάνω σαλέ, που δίνει ωραία θέα προς αυ-
τήν. Πρόκειται για καταβόθρα που κατέρρευσε η 
οροφή της. Η δράση του νερού και του πάγου δι-

άβρωσαν το μάρμαρο και αποκάλυψαν το σπή-
λαιο. Η διάμετρος της χιονότρυπας επάνω είναι 
70 μέτρα, ενώ στον πάτο της το άνοιγμα φτάνει 
στα 20 μέτρα, τα οποία είναι καλυμμένα με χιό-
νι και πάγο. Με τεχνική μονού σχοινιού και γνώ-
σεις σπηλαιολογίας θα χρειαστούν 60 μέτρα κα-
τάβασης μέχρι να πατήσει κανείς το παχύ στρώ-
μα του πάγου. Το πραγματικό σπήλαιο ωστό-
σο τώρα αρχίζει! Στα τέλη του καλοκαιριού ή το 
φθινόπωρο μπορεί υπό συνθήκες να είναι ανοι-
χτή μία συνέχεια στον κάτω κόσμο της χιονότρυ-
πας. Ένα τούνελ 15 κατακόρυφων μέτρων ανάμε-
σα σε χιόνι και πάγο μας οδηγεί σε έναν σκοτεινό 
πλέον και μεγάλο σε διαστάσεις θάλαμο. Υπάρ-
χει έντονη σταγονοροή, διάκοσμος στα τοιχώ-
ματα και φυσικά πάγος στο δάπεδο, ενώ το ύψος 
της οροφής είναι στα 40 μέτρα περίπου! Βρισκό-
μαστε στα -85 μέτρα, ενώ υπάρχει συνέχεια που 
σταματάει στα -105 μ. Το κομμάτι αυτό του σπη-
λαίου θα το χαρακτηρίζαμε και ως στατικό παγο-
σπήλαιο.

Μενοίκιο, rapel  
σε πάγο.
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Στο Μενοίκιο βρίσκεται η 2η χιονότρυπα 
στα 1.650 μ. υψόμετρο, σχετικά κοντά στην ψη-
λότερη κορυφή του βουνού, σε ένα έντονα καρ-
στικοποιημένο περιβάλλον γεμάτο δολίνες. Δι-
ανοίγεται σε μάρμαρο και αυτό της γεωτεκτονι-
κής μάζας της Ροδόπης. Το σπήλαιο «πατώθη-
κε» το 2013 και αποδείχθηκε το βαθύτερο της 
Μακεδονίας στα -166 μέτρα. Το μέγιστο άνοιγ-
μα της εισόδου είναι στα 10 μέτρα και η κάθοδος 
σε αυτό προϋποθέτει αρκετές αλλαγές στο σχοινί 
για αποφυγή τριβών. Επίσης, στο βάραθρο κατοι-
κούν και κοράκια, που δείχνουν να ενοχλούνται 
από την παρουσία των σπηλαιολόγων. Ιδιαίτερα 
κρύο και τεχνικό σπήλαιο, με τη θερμοκρασία να 
είναι στους 2ο βαθμούς κελσίου, δεν αφήνει τον 
επισκέπτη να κάτσει πολλή ώρα στο εσωτερικό 
του. Μικρή είναι η παρουσία διάκοσμου με έντο-
νη τη διάβρωση στο πέτρωμα από το νερό. Στα 

-40 υπάρχει μικρό πατάρι και το σπήλαιο συνε-
χίζει για μερικά μέτρα σε πλαγιά πάγου. Στη συ-
νέχεια ο πάγος απουσιάζει και οι αλλαγές συνε-
χίζονται. Στον πάτο βρέθηκε πλαστικό μπουκάλι 
με μήνυμα από κάποιον που προσδοκούσε ότι η 
χιονότρυπα συνδέεται με την πηγή στον Άγιο Ιω-
άννη Σερρών!

 Τέλος η χιονότρυπα του Ολύμπου βρίσκεται 
στα Ζωνάρια, σε υψόμετρο 2.600 μ. Είναι ορα-
τή από το καταφύγιο του Κάκαλου, στο Οροπέ-
διο των Μουσών. Φυσικά κρύβει και αυτή μόνι-
μο χιόνι στο εσωτερικό της, το πάχος του οποί-
ου ξεπερνά τα 15 μέτρα. Έχει βάθος 26 μέτρα και 
διανοίγεται στους ασβεστόλιθους του Ολύμπου. 
Στον θάλαμο που βρίσκεται στον πάτο υπάρχει 
μικρή οπή, από την οποία εξέρχεται αέρας. Συ-
νήθως αυτό υποδηλώνει την παρουσία θαλάμων 
και συνέχεια για το σπήλαιο. Παρ’ όλα αυτά, η συ-

Φαλακρό: αριστερά, 
άποψη της τρύπας 
από τον πάτο. Δεξιά, η  
αρχή της κατάβασης.
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Κατάβαση 
στη χιονότρυπα 

του Ολύμπου.
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νέχεια είναι αδύνατη για τον σπηλαιολόγο, αφού 
η οπή χρειάζεται διάνοιξη.

Σύντομα ιστορικά εξερεύνησης
Χιονότρυπα Φαλακρού: Στη χιονότρυπα έχουν 
κατέβει Βούλγαροι και Γάλλοι σπηλαιολόγοι. Το 
2007, μετά από υπόδειξη του Ν. Διάφα, δύο μέλη 
του ΣΟΚ, ο Λ. Μακροστέργιος και ο Σ. Μονάχας 
θα εξερευνήσουν το παγοσπήλαιο μπαίνοντας 
στον μεγάλο θάλαμο. Ο Μακροστέργιος θα ορ-
γανώσει και άλλες αποστολές εξερευνώντας και 
χαρτογραφώντας.
Χιονότρυπα Μενοίκιου: Πολυετή έρευνα για 
τα σπήλαια του Μενοίκιου έκανε στη διατριβή 
του ο σπηλαιολόγος Χ. Πέννος. Μετά από υπό-
δειξη ορειβάτη για τη χιονότρυπα, ξεκίνησε μία 
προσπάθεια εξερεύνησης του βαράθρου, ορ-
γανώνοντας αποστολές, και το 2013 η χαρτο-
γράφηση θα σταματήσει στα -166 μ., που έμε-
λε να είναι και το βαθύτερο της Μακεδονίας μέ-
χρι στιγμής.

Χιονότρυπα Ολύμπου: Ελάχιστες σπηλαιολογι-
κές αποστολές έχουν γίνει στην περιοχή των κο-
ρυφών του Ολύμπου. Οι σύλλογοι που οργάνω-
σαν κάτι τέτοιο ήταν ο ΣΠΕΛΕΟ, ο ΦΟΣ το 2006 
(που βρήκε τη χιονότρυπα γεμάτη χιόνι) και ο 
Πρωτέας το 2011, με υπεύθυνο τον Μ. Βαξεβα-
νόπουλο. Τα μέλη της αποστολής κατέβηκαν και 
χαρτογραφήσαν τη χιονότρυπα.

Ζάχαρης Αριστείδης
μέλος του ΕΟΣΘ και της σπηλαιολογίας 

Θεσσαλονίκης «Πρωτέας»

Πηγές
Geology and morphology of the Chionotrypa 
Cave, Mt Falakro- G. Lazaridis & L. Makrostergios 
Landscape evolution of Menoikio mountain, 
Christos Pennos Έκθεση αποστολής, Όλυμπος 
2011, Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης Πρωτέας
Internet: proteascave.com canyoning-caving.
blogspot.gr>σπήλαια>χιονότρυπα Φαλακρού
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Μια εικονική περιήγηση στις 
ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου

To project Mount Olympus Summits 360ο είναι 
µια προσπάθεια του φωτογράφου Μπάµπη Γκι-
ριτζιώτη να δημιουργήσει μια εικονική περιή-
γηση, φωτογραφίζοντας και παρουσιάζοντας τη 
θέα από τις 55 ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου, 
οι οποίες βρίσκονται ΣΕ υψόμετρο πάνω από τα 
2.000 μ. 

Η καταγραφή των κορυφών και η αποτύπω-
σή τους ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Η διαδικασία απεικόνισης σε 360ο απαιτεί πάνω 
από 50 αναβάσεις στις κορυφές του Ολύμπου, 
τουλάχιστον 200 ημέρες διαμονής στο βουνό, 
ενώ αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες.

Mέσα από τη σελίδα  www.mountolympus 
summits.com ο επισκέπτης θα μπορεί να περιη-
γηθεί κορυφή προς κορυφή και να απολαύσει τη 

θέα από το ψηλότερο βουνό-σύμβολο της Ελλά-
δας. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει επίσης πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο 360ο, time lapse, 
εμπειρίες του φωτογράφου από τις αναβάσεις 
του καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το βου-
νό των θεών. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατό-
τητα παρακουλούθησης της πορείας του project 
μέσα από το blog της σελίδας, από τα social 
media αλλά και από την επίσημη σελίδα του Visit 
Greece.

Σκοπός είναι να παρουσιαστούν γνωστές και 
άγνωστες για πολλούς ομορφιές του Ολύμπου 
και να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να γνω-
ρίσουν την ορεινή πλευρά της Ελλάδας, καθώς η 
άγρια ομορφιά του βουνού αυτού αποτελεί πόλο 
έλξης για έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό επι-

Ένα απολαυστικό 
νοερό ταξίδι 

για τους λάτρεις 
της φύσης, της 

περιπέτειας, της 
ιστορίας, του 

πολιτισµού, του 
αθλητισµού, του 

τουρισµού, της 
φωτογραφίας και 

της Ελλάδας.
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σκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. Η παρουσίαση του Mount Olympus 
Summits 360ο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 
των παράλληλων δράσεων του Adventure Film 
Festival στις 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη, όπου οι 
επισκέπτες, μέσα από μια ενδιαφέρουσα έκθεση 
φωτογραφίας, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν εντυπωσιακές όψεις του Ολύμπου, ενώ θα 
ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία παρακολου-
θώντας τα πρώτα βίντεο 360ο.

Ένα απολαυστικό νοερό ταξίδι για τους λά-
τρεις της φύσης, της περιπέτειας, της ιστορίας, 
του πολιτισµού, του αθλητισµού, του τουρισµού, 
της φωτογραφίας και της Ελλάδας.

Ηλεκτρικά  Έργα | Σχέδια ΔΕΗ
Μανώλας Εμμανουήλ

Αγ. Δημητρίου 133, Θεσσαλονίκη 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης  t 23920 65558 
m 6944751093
e manolas.emanouil@gmail.com

Ανακαινίσεις Καταστημάτων | Κατοικιών | Επαγγελματικών χώρων
Θυροτηλέφωνα | Θυροτηλεοράσεις
Επίγειες και Δορυφορικές κεραίες
Βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
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29ος Ορειβατικός Μαραθώνιος 
Ολύμπου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 6 
Σεπτεμβρίου 2015 για 29η φορά ο Ορειβατικός 
Μαραθώνιος Ολύμπου, ο πρώτος και πιο ιστορι-
κός αγώνας trail running στην Ελλάδα. Δήλωσαν 
συμμετοχή 391 αθλητές, εκκίνησαν οι 341, από 
τους οποίους τερμάτισαν οι 305. To απόλυτο ρε-
κόρ του 27ου , με χρόνο 03:57:49, δεν μπόρεσε 
να το ξεπεράσει κανείς αθλητής, ούτε και φέτος.

Είχαν στηθεί οκτώ σταθμοί τροφοδοσίας, 
που στελεχώθηκαν με 120 εθελοντές, μέλη του 
συλλόγου, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια 
των αθλητών. 

Η διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο με την πο-
λύτιμη υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Έρευ-
νας & Διάσωσης (ΕΕΕΔ). Σαράντα μέλη της ΕΕΕΔ 
διασκορπίστηκαν στους σταθμούς τροφοδοσί-
ας και στον τερματισμό, με τον σημαντικό ρόλο 
της υγειονομικής φροντίδας όσων αθλητών τη 
χρειάστηκαν.  Ο αγώνας υποστηρίζεται από τον 
Δήμο ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ. Ο Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου αδειοδότησε θετικά 
για τη διενέργεια του αγώνα.

Βάση αλλά και αξία του αγώνα είναι ο εθε-
λοντισμός και ο ΕΟΣ Θεσσαλονίκης με τη διορ-
γάνωση του μαραθωνίου προσπαθεί να δια-

δώσει την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. 
Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν είτε ως αγωνιζό-
μενοι είτε ως εθελοντές θα βρουν πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης www.
eosthessalonikis.gr και στην ιστοσελίδα του αγώ-
να www.olympos-marathon.gr. 

Το 2016 ο αγώνας συμπληρώνει 30 χρόνια 
ζωής. Σας περιμένουμε για μία ακόμα χρονιά για 
να νιώσουμε τη χαρά του ορειβατικού αθλητικού 
πνεύματος.

Αποτελέσματα
Άνδρες
1ος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ με 04:15:33
2ος ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με 04:18:03
3ος ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με 04:21:47
Γυναίκες
1η  CEKOSKA KATARZYNA ANNA με 04:55:34
2η  ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ με 05:09:50
3η  ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ με 05:33:46
Άνω των 55 ετών
1ος ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με 05:43:50
2ος ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με 05:57:04
3ος RYDER NIGEL με 06:02:18
Νεότερος αθλητής 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 22 ετών με 08:08:44.
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30 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

1986 - 2016

  1.100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ

  4.000 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

  300 ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΑ

  2.000 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ



εξώπολις

«Η Ελληνική Ομοσπονδία της Χιονοδρομίας κλή-
θηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο να πά-
ρει υπό την αιγίδα της την ελληνική παγοδρο-
μία και να διαμορφώσει κατάλληλες νέες συν-
θήκες, προκειμένου το άθλημα να ξαναβρεί τον 
δρόμο του. Στις 29/11/2013 και 23/05/2014 το 
Υπουργείο Πολιτισμού – Αθλητισμού αποφασί-
ζει την άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρι-
σης της Ομοσπονδίας Παγοδρομιών και υπα-
γωγή των αθλημάτων της στην Ε.Ο.Χ., σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν αυτού στις 
1/2/2014 η Ε.Ο.Χ. συγκαλεί Γ.Σ. η οποία αποφα-
σίζει την τροποποίηση του καταστατικού της και 
την ένταξη όλων των αθλημάτων του Πάγου στις 
δραστηριότητές της. (Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Κέρ-
λιγκ, Πατινάζ ταχύτητας, Χόκεϊ επί πάγου και In 
line, Λούτζ, Σκέλετον, και Μπομπσλέϊ.) Αργότε-
ρα, στις 1/11/2014, η Ε.Ο.Χ. συγκαλεί Γ.Σ., η οποία 
αποφασίζει την αλλαγή της επωνυμίας της από 
Ε.Ο.Χ. σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙ-
ΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. Ενημερώνονται όλοι οι σύλ-
λογοι που καλλιεργούν τα αθλήματα του πάγου, 
για τα τεκταινόμενα και προσκαλούνται για την 
εγγραφή τους στην Ε.Ο.Χ.Α. Μέχρι σήμερα έχουν 
κατατεθεί από 10 συλλόγους τα καταστατικά με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή 
τους στην Ε.Ο.Χ.Α.

Παράλληλα υποβλήθηκαν από την Ε.Ο.Χ.Α. 

πλήρεις φάκελοι στις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες 
του Κέρλιγκ, του Καλλιτεχνικού Πατινάζ και του 
Χόκεϊ επί Πάγου για την εγγραφή της Ομοσπον-
δίας σε αυτές. Στις 10/09/2015 λήφθηκε θετική 
απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κέρλιγκ 
για την εγγραφή μας. Στις 11/10/2015 συγκρο-
τήθηκε επιτροπή Παγοδρομιών, με επικεφαλής 
τον αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Χ.Α. Γιώργο Σμυρναίο, 
η οποία ξεκίνησε την οργάνωση των αθλημάτων, 
τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή αγωνιστι-
κών εκδηλώσεων.

Στις 18/10/2015 λήφθηκε θετική απόφαση 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Πα-
τινάζ (ISU) για την εγγραφή μας ως μέλους. Ανα-
μένουμε απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδί-
ας Χόκεϊ επι Πάγου. Η Επιτροπή Παγοδρομιών 
συνέταξε αγωνιστικούς κανονισμούς για το Καλ-
λιτεχνικό Πατινάζ και το Χόκεϊ επι Πάγου, οι οποί-
οι εγκρίθηκαν στις 24/10/2015 από τη Γενική Συ-
νέλευση της Ε.Ο.Χ.Α. και υποβλήθηκαν προς 
έγκριση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η Επιτροπή Παγοδρομιών επισκέφθηκε όλα 
τα λειτουργούντα στην Ελλάδα παγοδρόμια, όπως 
επίσης τα παγοδρόμια στη Σόφια της Βουλγαρί-
ας, για τον έλεγχο της δυνατότητας τέλεσης αγώ-
νων. Η Ε.Ο.Χ.Α. συνέταξε, εκτύπωσε και απέστει-
λε στους εγγεγραμμένους συλλόγους νέα αθλητι-
κά δελτία υγείας. Ήδη άρχισαν να πραγματοποι-
ούνται διασυλλογικοί αγώνες Ιn line Χόκεϊ στη 
Θεσσαλονίκη και Χόκεϊ επί Πάγου στη Βουλγαρία. 
Εντός των ημερών κατατίθεται από την Επιτροπή 
Παγοδρομιών στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ.Α. το πρόγραμμα 
των αγωνιστικών εκδηλώσεων για το 2016.

Σαν Ομοσπονδία πλέον όλων των χειμερι-
νών αθλημάτων, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε 
την αθλητική οικογένεια της Παγοδρομίας, ότι τα 
αθλήματά της θα λειτουργήσουν και πάλι σωστά, 
έτσι ώστε τα σωματεία αλλά κυρίως οι αθλητές 
να βρούν τον δρόμο τους, μέσα από ένα νέο και 
σωστά δομημένο περιβάλλον. 

Καλούμε λοιπόν όσα σωματεία ενδιαφέρο-
νται να συμπεριληφθούν στο αγωνιστικό κα-
λεντάρι του 2016, να επιταχύνουν την εγγραφή 
τους».  

Η ΕΟΧΑ και τα νέα δεδομένα 
για τα αθλήματα του πάγου

Ο αντιπρόεδρος της 
Ε.Ο.Χ.Α. και υπεύθυνος 

της Επιτροπής 
Παγοδρομιών Γιώργος 
Σμυρναίος, μίλησε στο 

ΕΞΩΠΟΛΙΣ.
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Πρόγραμμα 
αναβάσεων 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου

Παρουσίαση σακίδιου ημέρας
με τον Βασίλη Αλεξάνδρου 
στις 8.30 μμ στα γραφεία του 
συλλόγου

Πέμπτη 10 Μαρτίου

Προσανατολισμός στο βουνό 
με  τον Νάσο Φλώρο
στις 8.30 μμ στα γραφεία του 
συλλόγου

Τετάρτη 13 Απριλίου

Ορειβατικός Εξοπλισμός 
με τον Βασίλη Αλεξάνδρου
στις 8.30 μμ στα γραφεία του 
συλλόγου

Τέταρτη 18 Μαΐου 

Canyoning στα φαράγγια της 
Ελλάδας 
με τον Άρη Ζάχαρη
στις 8.30 μμ στα γραφεία του 
συλλόγου



εξώπολις

ΦεβρουάριοςΙανουάριος

7/2
Αγ. Αναστασία
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Α-Β
Αρχηγός Γιακαμόζης Γ.

21/2
Φαλακρό:  Χιονότρυπα
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Κόντρας Π., Καράντζος Α.

14/2
Βόρας: Προφ. Ηλίας
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Αλεξάνδρου Β.

28/2
Πιέρια: Πέντε Πύργοι
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Τορέγας Β.

10/1
Γνωριμία με το Σέιχ Σου
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Α
Αρχηγός ΤΕΟ

31/12-3/1
Ζαγοροχώρια
4 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Α-Β
Αρχηγός Τορέγας Β.

31/1
Όλυμπος: Μπαρμπαλάς
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Τερζίδης Τ.

24/1
Σέλι: Ασούρμπασι [κοπή πίτας]
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας B
Αρχηγός ΤΕΟ

17/1
Γνωρίμία με τον Χορτιάτη
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας A-B
Αρχηγοί Κόντρας Π., Τερζίδης Τ.



περιοδική έκδοση του Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 18»19

ΑπρίλιοςMάρτιος 

24/4
Σέλι: 3-5 Πηγάδια-Καρατάση
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Γιακαμόζης Γ.

3/4
Όλυμπος: Παπά Ρέμα-Μεσονήσι
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Καψούδας Π., Τερζίδης Τ.

29/4-2/5
Μετέωρα
4 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Α-Β
Αρχηγοί Τορέγας Β., Γιακαμόζης Γ.

10/4
Πιέρια: Καταφύγι-Βελβεντός
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Κόντρας Π.

17/4
Βόρας: Σοκόλ
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγός Αλεξάνδρου Β.

6/3
Όλυμπος: Αγ. Αντώνης
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Δ
Αρχηγοί Κοβανίδης Γ., Γυμνόπουλος 
Εκτ.

25-27/3
Λειβαδίτης
3 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Κόντρας Π.

20/3
Όλυμπος: Κλεφτόβρυση
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Σιώτας Δ., Τερζίδης Τ.

11-13/3
Τζουμέρκα
3 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Τορέγας Β., Γιακαμόζης Γ.



εξώπολις

Ιούνιος  Mάιος             

5/6
Στενά Νέστου
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Κεραμιτζής Οδ., Τερζίδης Τ.

18-20/6
Βουλγαρία: Μπόροβετς
3 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Κόντρας Π., Αλεξάνδρου Β.

26/6
Κίσσαβος:  Καταρ. Καλυψώς
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Κόντρας Π.

12/6
Όλυμπος: Λιβαδάκι
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Νικολάου Ρ., Τερζίδης Τ.

29/5
Όλυμπος: Ενιππέας
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Αλεξάνδρου Β., Τερζίδης Τ.

22/5
Βασιλίτσα: Αβδέλλα
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Γιακαμόζης Γ.

8/5
Όλυμπος: Ορλιάς (διάσχιση)
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγοί Τορέγας Β., Τερζίδης Τ.

13-15/5
Πήλιο
2 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Κεραμιτζής Οδ., Τερζίδης Τ.
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ΑύγουστοςΙούλιος 

12-15/8
Γράμμος
4 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β/Β+
Αρχηγοί Τορέγας Β., Γιακαμόζης Γ.

21/8
Όλυμπος: Κόψη Μπαρμπαλά
2 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Γ+
Αρχηγοί Σμαγαδός Γρ., Φατούρου Γ.

26-28/8
Πάντα Βρέχει (Μεγάλο)
3 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Κόντρας Π.  

24/7
Όλυμπος: Πετρόστρουγκα-Ορλιάς
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Τερζίδης Τ.

30-31/7
Τύμφη
2 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Νικολάου Ρ., Φλώρος Αθ.

10/7
Όλυμπος: Μεταμόρφωση
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγοί Τορέγας Β., Μακρίνα

17/7
Πιέρια: Χτένι
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Γιλέκη Φιλιώ

3/7
Παγγαίο: Τρίκορφο
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Γιακαμόζης Γ.



εξώπολις

ΟκτώβριοςΣεπτέμβριος 

2/10
Χαλκιδική
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Α-Β
Αρχηγός Τορέγας Β.

16/10
Παγγαίο:Αυγό
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Σιώτας Δ., Τερζίδης Τ.

28-30/10
Βάλια Κάλντα
3 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Γιακαμόζης Γ., Τερζίδης Τ.

9/10
Πίνοβο
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Κόντρας Π.

23/10
Βουλγάρα
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Καψούδας Π., Τερζίδης Τ.

11/9
Βόρας: Μπέλο Γκρότλο
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Γ
Αρχηγοί Γιακαμόζης Γ., Φατούρου Γ.

24-25/9
Σμόλικας
2 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγοί Κόντρας Π., Χατζηχρήστος

18/9
Μπέλες: Νεοχώρι-κορυφή
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγοί Τορέγας Β., Σαλμανίδου Μ.

4/9
Μαραθώνιος
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Δεκέμβριος Νοέμβριος

25/12
Θα ανακοινωθεί

11/12
Τίταρος
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β

18/12
Λίμνη Κατή
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Γιλέκη Φιλιώ

6/11
Πάικο: Γκόλα Τσούκα
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Φλώρος Αθ.

27/11
Άσκιο
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β-Γ
Αρχηγός Γιακαμόζης Γ.

19-20/11
Λιτόχωρο-Σταυρός-Σέλωμα
2 ημέρες
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγοί Νικολαΐδης Μ., Τερζίδης Τ.

13/11
Βόρας: Παναγίτσα-Στρατιώτης
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Β
Αρχηγός Αλεξάνδρου Β.

4/12
Γαλάτιστα-Ομβριανός
1 ημέρα
Βαθμός δυσκολίας Α-Β
Αρχηγός Γιλέκη Φιλιώ



εξώπολις

του βαδίσματος θα πρέπει να είναι τέτοιος, 
σαν να πρόκειται να περπατήσουμε όλη την 
ημέρα. Δεν θα πρέπει να οδηγούμε τον εαυτό 
μας στα όριά του, αγωνιζόμενοι για το ποιος 
θα φτάσει στην κορυφή γρηγορότερα.

Σκοπός του συλλόγου είναι να γνωρίσει 
το βουνό, και τη φύση γενικότερα, στους αν-
θρώπους, ώστε να το αγαπήσουν και να το 
προστατέψουν.

Σε κάθε εξόρμηση…
• Οι αναχωρήσεις για ημερήσιες εξορμή-

σεις γίνονται από τα γραφεία του συλλόγου, 
ενώ για τις διήμερες από τον χώρο του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου.

• Οι δηλώσεις συμμετοχής στις μονοήμε-
ρες γίνονται μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ το βράδυ. Στις 
διήμερες μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ το βράδυ.

• Σε περίπτωση μη συμμετοχής τα χρήμα-
τα της προκαταβολής δεν επιστρέφονται.

• Τηλεφωνικές κρατήσεις για αναβάσεις 
δεν γίνονται.

• Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν 
να μεταβάλουν μερικώς ή ολικώς το πρό-
γραμμα της ανάβασης.

• Οι αρχηγοί μπορούν κατά την κρίση 
τους να αποκλείσουν από τη διαδρομή 
άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της ανάβασης, είτε γιατί δεν είναι κατάλληλα 
εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
είτε για κάποιο άλλο βασικό λόγο που μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την ατομική τους ασφά-
λεια ή την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας.

•  Το κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να 
ακούει τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύ-
θυνου αρχηγού και φέρει την ευθύνη για 
την ατομική του ακεραιότητα, αφού γνωρί-
ζει εκ των προτέρων το βαθμό δυσκολίας της 
δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας υπο-
λογί-ζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται 
από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια 
της ομάδας.

Ορεινή πεζοπορία
Εφόσον επιθυμούμε να συμμετέχουμε 

σε πε-ζοπορίες στο βουνό, θα πρέπει να δια-
τηρούμε το σώμα μας σε σχετικά καλή φυσι-
κή κατάσταση και καλή υγεία.  Γι’ αυτό πρέπει 
στο ξεκίνημα να δοκιμάζουμε σχετικά μικρές 
σε χρονική διάρκεια πορείες (1-2 ώρες).  Ταυ-
τόχρονα θα πρέπει να προσπαθούμε 2-3 φο-
ρές την εβδομάδα να κάνουμε μια στοιχειώ-
δη σωματική άσκηση, ώστε να μπορούμε να 
συμμετέχουμε σε μεγάλες εκδρομές πεζοπο-
ρίας χωρίς να προκαλούνται πόνοι και κόπω-
ση.

Στη διάρκεια της πορείας ο ρυθμός 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Εύκολες πεζοπορικές 
διαδρομές, στις οποίες μπορούν 
να συμμετέχουν και αρχάριοι.

Α

Πεζοπορικές διαδρομές 
με μικρές δυσκολίες, 
στις οποίες μπορούν να  
συμμετέχουν και αρχάριοι.

Β

Δύσκολες πεζοπορικές 
διαδρομές. Απαιτούνται 
ορειβατικές γνώσεις και 
εμπειρία.

Γ

Πεζοπορικές διαδρομές 
πάνω σε χιόνι. Απαιτούνται 
ορειβατικές γνώσεις και 
εμπειρία σε χιόνι. 
Χρήση πιολέ και κραμπόν.

Δ

Υπόμνημα
Οδηγίες
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Munti Smolikas: ένας ξενώνας για 
ορειβάτες -και όχι μόνο!

Στους Πάδες στην Ήπειρο ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του ο ξενώνας Munti Smolikas, διαχειριστές 
του οποίου είναι δύο μέλη του συλλόγου, ο Δη-
μήτρης Παυλίδης και η Σοφία Πανά. 

Ο ξενώνας είναι ένα πέτρινο κτίριο του 1901, 
που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και ως σχο-
λείο (αρρεναγωγείο). Βρίσκεται στην κεντρική 
πλατεία του χωριού, στους νότιους πρόποδες 
του Σμόλικα, της 2ης σε υψόμετρο κορυφής της 
Ελλάδας,. Στη «γειτονιά» του χωριού περιλαμβά-
νονται η Δρακόλιμνη του Σμόλικα, ο Αώος ποτα-

μός, η επιβλητική Τύμφη, η Βάλια Κάλντα και η 
Βάλια Κίρνα.

Ο ξενώνας λειτουργεί όλο τον χρόνο και 
μπορεί να φιλοξενήσει 15 άτομα στα δωμάτια και 
αρκετά περισσότερα με σκηνές στον περιβάλλο-
ντα χώρο. Επίσης διαθέτει οργανωμένη κουζίνα 
και καλό τσίπουρο! 

Πληροφορίες
Δημήτρης Παυλίδης 6936155773

Σοφία Πανά  6944310973                     



εξώπολις

Για τους πεζοπόρους, δρομείς και ποδηλάτες, 
που αθλούνται στο Σέιχ Σου, ο μήνας Νοέμβρι-
ος του 2015 επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπλη-
ξη. Τεμαχισμένοι κορμοί δέντρων, τοποθετη-
μένοι σε εκτεταμένους σωρούς, βρίσκονταν σε 
δασικούς δρόμους και μονοπάτια του περιαστι-
κού δάσους. Κάποιοι μάλιστα από τους χρήστες 
του δάσους έγιναν αυτόπτες μάρτυρες μεταφο-
ράς κομμένης ξυλείας από τα δύσβατα μονοπά-
τια προς τους δασικούς δρόμους, με τη βοήθεια 
υποζυγίων.

 Οι πρώτες πληροφορίες από τους εργαζό-
μενους στην υλοτομία, ότι την εποπτεία του έρ-
γου έχει το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, επιβεβαι-
ώθηκαν από τηλεφωνικές επαφές, που είχαν εκ-
πρόσωποι του ΕΟΣ Θεσ/νίκης και της Επιτροπής 
Προστασίας του Σέιχ Σου, με τις υπηρεσίες του 
Δασαρχείου.  Για την νομιμότητα του έργου, ακο-
λούθησε κατάθεση σειράς αιτήσεων της Επιτρο-
πής Προστασίας του Σέιχ Σου, προς το Δασαρ-
χείο Θεσσαλονίκης, με θέμα την παροχή πληρο-
φοριών, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων 
του π.δ. 19-11-1928, που προβλέπουν 

-τη σύνταξη πρωτόκολλου εγκατάστασης υλο-
τόμου

-την οριοθέτηση της περιοχής υλοτόμησης
-τον καθορισμό του είδους της υλοτομίας (εξυγι-

αντική, καλλιεργητική κλπ.)
-την ποσότητα των δέντρων που θα υλοτομη-

θούν και το είδος τους
-την προσήμανση – σφράγιση από τη δασική 

υπηρεσία των δέντρων που θα υλοτομηθούν 
(γίνεται με ειδική δασική σφύρα, που φέρει το 
γράμμα Υ σε κύκλο, με την αποτύπωση να γί-
νεται στον σομφό του δέντρου κάτω από τον 
φλοιό) 

-την άδεια για απομάκρυνση της ξυλείας από το 
δάσος

-τη διάρκεια υλοτόμησης

 Για τις παραπάνω αιτήσεις εκδόθηκαν τα από 
21/12/2015 και 4/1/2016 έγγραφα του Δασαρχεί-
ου, που μας πληροφορούσαν ότι:
-συντάχθηκε πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτό-

μου στις 3/11/2015
-η υλοτομία θα διεξαγόταν σε όλη την έκταση 

Τίτλοι τέλους για την υλοτομία 
στο Σέιχ Σου

«Η αξία του 
δάσους 

(Κέδρηνος 
Λόφος) 

ιδιαίτερα στους 
σύγχρονους 

καιρούς, είναι 
πολύτιμη, αφού 

[...] αποτελεί 
τον πνεύμονα 

της πόλης, 
ένα σημείο 

αναφοράς, και 
τούτο το ανάγει 

σε σύμβολο· κάτι 
σαν το Λευκό 

Πύργο, την αψίδα 
του Γαλερίου, τη 

Ροτόντα»

Από το άρθρο 
του Αντώνιου 
Β.Καπετάνιου

 «ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΥ 
ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-

Η δημιουργία 
του δάσους του 

Κεδρηνού Λόφου και 
η σημασία του»
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του δάσους που δεν κάηκε το 1997
-σε ξηρά και άρρωστα, από φλοιοφάγα έντομα, 

δένδρα τραχείας 
-η ποσότητα των δέντρων προς υλοτόμηση θα 

ήταν ενδεικτικά 2000 χκμ +50%
-η υλοτόμηση θα περιοριζόταν αποκλειστικά στα 

προσημασμένα δέντρα
-η διάρκεια της υλοτόμησης θα ήταν μέχρι ένα 

έτος, από 3/11/2015 έως 3/11/2016
- η υλοτόμηση περατώθηκε την 18-12-2015, δη-

λαδή πριν από τη συμφωνημένη λήξη, με τη 
σύνταξη πρωτοκόλλου τελικής επιθεώρησης 
υλοτομίας 

-η ποσότητα δέντρων που υλοτομήθηκαν ήταν 
888,74 χκμ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο τελι-
κής επιθεώρησης υλοτομίας

-από 18-12-2015 λύθηκε αυτοδικαίως η σύμβα-
ση με τον υλοτόμο

Κατά συνέπεια, κάθε υλοτόμηση στο Σέιχ Σου, 
μετά την 18-12-2015, είναι παράνομη και διώκε-
ται ποινικά.

Το Σέιχ Σου έχει κηρυχθεί αναδασωτέο σε 

όλη του την έκταση με απόφαση του 1938, που 
έχει επαναληφθεί το 1973 και το 1990, με συ-
νέπεια να διαθέτει ισχυρή νομική προστασία.  
Λόγω του αναδασωτέου του χαρακτήρα, κάθε 
υλοτόμηση υποχρεωτικά είναι εξυγιαντική, γίνε-
ται δηλαδή με σκοπό την προστασία του δάσους 
από μεταδοτικές ασθένειες και όχι την αποκόμι-
ση ξυλείας ή καυσόξυλων.  

 Για τη νομιμότητα κάθε υλοτόμησης στα 
δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας, πρέπει 
να τηρούνται από τις δασικές αρχές όλα όσα ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, και ιδιαίτερα η προσήμαν-
ση-σφράγιση των υπό υλοτόμηση δέντρων, από 
δασικούς υπαλλήλους, με ειδική δασική σφύρα, 
που φέρει το γράμμα Υ σε κύκλο, με την αποτύ-
πωση να γίνεται στον σομφό του δέντρου κάτω 
από τον φλοιό, κοντά στο ριζικό σύστημα, έτσι 
ώστε να αποτρέπονται τυχόν υπερβάσεις και κα-
ταχρηστικές ενέργειες εκ μέρους των εκάστοτε 
υλοτόμων, που λαμβάνουν άδειες υλοτόμησης 
από τις διευθύνσεις δασών.

Σωματείο με την επωνυμία 
«Επιτροπή Προστασίας Σέιχ Σου»

Περατώθηκε η 
υλοτομία πριν 
τη συμβατική 
της λήξη - 
Παρεμβάσεις 
του ΕΟΣ 
Θεσσαλονίκης 
και της Επιτροπής 
Προστασίας Σέιχ 
Σου

ΕΡΜΟΥ 4, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
   rg.tak-tcejorp@ofni :liam-e  |  765025 0132 :XAF  |  325025 0132 :ΛΗΤ

κατασκευάζουμε
        µε αξιοπιστία, 
        συνέπεια 
        και οικονοµία

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα µας:  www.project-kat.gr
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Μια ιδιαιτέρως σημαντική περιοχή για τους ορει-
βάτες στην Ελλάδα, είναι η περιοχή που καλύ-
πτουν οι νομοί Πιερίας και Λάρισας. Στα όριά τους 
περιλαμβάνονται σημαντικά βουνά, όπως τα Πιέ-
ρια, ο Όλυμπος, ο Κάτω Όλυμπος και η Όσσα. Τα 
βουνά αυτά είναι σημαντικά, διότι έχουν αρκετά 
κοινά χαρακτηριστικά που δεν τα συναντάμε π.χ. 
στα βουνά της Πίνδου. Για παράδειγμα, ένα από 
αυτά είναι το γεγονός ότι ανατολικά τους επηρε-
άζονται από θαλάσσιους ανέμους του Αιγαίου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές 
διαφοροποιήσεις στο κλίμα από τη μία πλευρά 
του βουνού στην άλλη. Το κλίμα είναι ένας από 
εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
σύνθεση της βλάστησης. Η βλάστηση σε αυτά 
τα βουνά είναι ιδιαίτερή, καθώς συναντάμε πολ-
λά ενδημικά είδη της Ελλάδας (κυρίως στον Όλυ-
μπο, εξαιτίας και του υψομέτρου). 

Ένα πολύ ενδιαφέρον βουνό τόσο από ορει-
βατικής απόψεως όσο και από πλευράς τύπων οι-
κοτόπων που συναντάμε είναι ο Κάτω Όλυμπος, 
ο οποίος χωρίζεται από τον Όλυμπο με το ποτά-
μι της Ζηλιάνας και από την Όσσα με την κοιλά-
δα του Πηνειού.

Πανέμορφο, προσιτό, καταπράσινο, αθέατο, 
γαλήνιο είναι μερικές από τις λέξεις με τις οποί-
ες μπορεί κάποιος να περιγράψει αυτό το βουνό. 
Θα σταθώ στον χαρακτηρισμό «αθέατο», διότι 
από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας δεν 
είναι εμφανής η ομορφιά του βουνού, σε αντί-
θεση με τον Όλυμπο και την Όσσα που ξεχωρί-
ζουν. Ίσως να φταίει το ότι δεν είναι ένα ιδιαιτέ-
ρως ψηλό βουνό, καθώς το μέγιστο υψόμετρο εί-
ναι στα 1.587 μέτρα και καλύπτεται από τα γειτο-
νικά βουνά. Πάντως πρόκειται για ένα βουνό με 
καταπράσινες και πυκνές πλαγιές με αρκετά νερά 
και πολύχρωμες κοιλάδες.

Το επισκεφτήκαμε το καλοκαίρι για 10 ημέ-
ρες, για να καταγράψουμε και να επικαιροποίη-
σουμε τους τύπους οικοτόπων του δικτύου NA-
TURA 2000 που βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η πρόσβαση μπορεί να γί-
νει είτε μέσω του δρόμου που ενώνει τα χώρια Π. 
Παντελεήμων-Καλλιπεύκη, είτε μέσω της παλιάς 
Ραψάνης, η οποία βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα 
πάνω από τη γνωστή Ραψάνη. Από νότια τώρα, 
αν και ο δρόμος έχει πολλές στροφές, η πρόσβα-
ση μπορεί να γίνει από τους Γόννους μέσω του 
επαρχιακού δικτύου μέχρι την Καλλιπεύκη. 

Φτάνοντας στην Καλλιπεύκη συναντάς ένα 
αρκετά εντυπωσιακό θέαμα, καθώς αντικρί-
ζεις ένα οροπέδιο με χωράφια, το οποίο αποτε-
λεί τμήμα της παλιάς λίμνης Ασκουρίδας, μιας 
από τις ψηλότερες φυσικές λίμνες της Ελλάδας 
σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Η έκτασή της ήταν 
περίπου 5.500 στρέμματα και χαρακτηριζόταν 
από πλούσια παρόχθια βλάστηση. Σήμερα υπάρ-
χουν πολλές σκέψεις και διαφορές μελέτες για 
την επανασύσταση της λίμνης (αν και το χωριό 
είναι αρκετά διχασμένο) και για μερική αποκα-
τάσταση του υγροβιότοπου, με σκοπό τη βελτί-
ωση του μικροκλίματος της περιοχής. Εκτός από 
αυτήν, υπάρχει η λίμνη Κατή, η οποία απέχει πε-
ρίπου 3-4 ώρες περπάτημα από την Καλλιπεύκη 
(την ίδια ώρα κάνεις αν πάρεις το μονοπάτι από 
τον Π. Παντελεήμονα), αν και πολλά μονοπάτια 
οδηγούν σε αυτήν σε διάφορα σημεία τους δά-
σους με σήμανση. Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, 

Κάτω Όλυμπος
Το περιβόλι των θεών

Ορεινό λιβάδι 
που βοσκείται 
από αγελάδες, 

περιτριγυρισμένο από 
δάσος Ελάτης.
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που περικλείεται από μοναδικές πυκνές συστά-
δες της υβριδογενούς Ελάτης (Abies borissi-re-
gis, οι οποίες δίνουν την αίσθηση ενός παραμυ-
θένιου τοπίου. 

Το πανέμορφο τοπίο του βουνού οφείλε-
ται κυρίως στην πυκνή βλάστηση. Οι τύποι οι-
κοτόπων που συναντάμε στον Κάτω Όλυμπο εί-
ναι στο σύνολο 12. Μεγάλη παρουσία έχουν τα 
μεσογειακά πευκοδάση με Μαύρη Πεύκη (από 
όπου πήρε και το πρόσφατο όνομα η Καλλιπεύ-
κη), όπως επίσης και τα δάση υβριδογενούς Ελά-
της. Αρκετά εντυπωσιακά είναι και τα δάση Κα-
στανιάς, που συναντάμε κυρίως από την ανατο-
λική πλευρά (Π. Παντελεήμων). Επίσης σημαντι-
κή έκταση καλύπτουν τα δάση οξιάς, που βρί-
σκονται διάσπαρτα, αλλά κυρίως στο κέντρο 
του βουνού, και διαχωρίζονται σε δύο τύπους 
(οξύφιλα και αβεστόφιλα) με βάση το γεωλογι-
κό υπόστρωμα (ασβεστόλιθος ή μαρμαριγιακός 
σχιστόλιθος) και τη σύνθεση της ποώδους βλά-
στησης. Από τη μεριά της παλιάς Ραψάνης συ-
ναντάμε γραμμικούς τύπους οικοτόπων, ρέματα 
με πλατάνια όχι πολύ εντυπωσιακά αλλά αρκε-
τά σημαντικά για υδρολογία της περιοχής καθώς 
και δάση αριάς και δάση με μίξη της ευθυφλοιάς 
δρυός με την άμισχη δρυ. Από τη νότια πλευρά 
του βουνού συναντάμε τους θαμνώνες αείφυλ-
λων πλατύφυλλων, με κυριαρχία του πουρνα-
ριού, και ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες. 
Σε όλη την έκταση του βουνού υπάρχουν αρκε-
τά ξέφωτα, τα οποία φιλοξενούν εκτάσεις με φτε-
ριάδες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 
2,5 μέτρα ύψος. Τέλος, πάνω από την λίμνη Κατή, 
σε ένα μονοπάτι χωρίς σήμανση, περίπου 45 λε-
πτά ανάβαση προς την κορυφή, μπορεί κανείς να 
συναντήσει στην κορυφογραμμή τις εκπληκτικές 
μοναδικές εκτάσεις από πυξάρι και να απολαύσει 
την υπέροχη θέα του Αιγαίου, του Ολύμπου και 
της Όσσας μαζί. 

Η ποικιλομορφία του Κάτω Ολύμπου (εκτε-
ταμένα πυκνά δάση, θαμνώνες, βοσκότοποι, 
βραχώδεις εξάρσεις, γεωργικές καλλιέργειες, κοι-
λάδες, λίμνες) συμβάλλει στην ποικιλότητα των 
ειδών, φιλοξενώντας μεγάλους αριθμούς από 
αυτά, ενώ αρκετά είναι σπάνια ή και απειλούμε-
να. Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής του Κάτω 
Ολύμπου περιλαμβάνει περίπου 1.000 είδη, από 
τα οποία τα 155 είναι τα πιο σημαντικά. Μεταξύ 
αυτών 23 ενδημικά ελληνικά είδη, 91 βαλκανικά 
ενδημικά ενώ 41 είδη είναι ευρύτερης γεωγραφι-
κής εξάπλωσης στην ανατολική ή και δυτική Με-
σόγειο. 

Το βουνό είναι αρκετά ασφαλές, καθώς εκα-
τοντάδες ζώα (κυρίως αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής) βοσκούν σε αυτό και σε συντροφεύουν 
στη διάρκειά της πορείας σου. Από εκεί και πέρα 
υπάρχουν λύκοι, ζαρκάδια και αγριογούρουνα 
και πιθανόν (δεν έχει παρατηρηθεί) να έχει ξανα-
εγκατασταθεί και αρκούδα, καθώς ο πληθυσμός 
της πανελλαδικά εμφανίζει ραγδαία αύξηση τα 
τελευταία χρόνια και αναζητά νέα τοποθεσίες.

Τέλος η περιοχή προσφέρεται αναμφισβήτη-
τα για ατελείωτη πεζοπορία, καθώς και για ποδή-
λατο βουνού και άλλες δραστηριότητες. 

Χρήστος Δαμιανίδης
Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος

Πυκνό δάσος Μαύρης 
Πεύκης με αναγέννηση 
Ελάτης στον υπόροφο.

Το πανέμορφο 
τοπίο του βουνού 
οφείλεται κυρίως 
στην πυκνή 
βλάστηση
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Τα μανιτάρια και γενικότερα οι μύκητες (fungi) εί-
ναι μια μεγάλη ομάδα οργανισμών, η δεύτερη σε 
αριθμό ειδών μετά τα έντομα στο πλανήτη μας. 
Τα είδη που έχουν καταγραφεί υπολογίζονται σε 
70.000 – 100.000, ενώ ο συνολικός αριθμός τους 
στη Γη εκτιμάται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
είδη. Το www.indexfungorum.org έχει πάνω από 
500.000 καταγραφές σήμερα. Oι μύκητες απο-
τελούν ένα από τα πέντε παγκοσμίως αποδεκτά 
από τους επιστήμονες βασίλεια: Μονήρη, Πρώτι-
στα, Μύκητες, Φυτά, Ζώα (Whittaker 1969).

Σήμερα είναι γνωστά περίπου 50.000 είδη 
μακρομυκήτων, μυκήτων δηλαδή, που σε κάποια 
φάση της ζωής τους δίνουν καρποσώματα (μανι-
τάρια) ορατά στο ανθρώπινο μάτι. Περίπου 2.000 
από αυτά είναι εδώδιμα και 20 – 30 είδη καλλιερ-
γούνται εμπορικά για κατανάλωση από τον άν-
θρωπο. 

Βιολογία
Οι μύκητες είναι ετερότροφοι οργανισμοί, μιας 
και δε μπορούν να συνθέσουν οργανικές ενώ-
σεις, λόγω απουσίας χλωροφύλλης. Παίρνουν 
τις ουσίες που χρειάζονται από ζωντανούς ή νε-
κρούς οργανισμούς. Είναι ευκαρυωτικοί και τα 
κύτταρά τους περιβάλλονται από κυτταρικό τοί-
χωμα, με κύριο συστατικό τη χιτίνη, πολυσακχα-
ρίτη που συναντάται σε αρθρόποδα και στα κε-

λύφη των καρκινοειδών (καβούρια, γαρίδες κλπ.) 
Το συστατικό αυτό τα κάνει και σχετικά δύσπε-
πτα για τους ανθρώπους.

Μανιτάρι συνήθως αποκαλούμε το καρπό-
σωμα, το ορατό δηλαδή τμήμα του μύκητα, αυ-
τού του γνωστού καπέλου με το ποδαράκι που 
βλέπουμε όλοι στις βόλτες μας στα βουνά.

Υπόστρωμα είναι η επιφάνεια (χώμα, γρασί-
δι, κορμοί δέντρων) όπου βρίσκεται το σώμα του 
μύκητα, το μυκήλιο, που αποτελείται από υφές 
(ρίζες) τις οποίες παράγουν τα μανιτάρια και συ-
νήθως δεν είναι ορατές. Τα μυκήλια μπορούν να 
ζήσουν πολλά χρόνια, σε ιδανικές συνθήκες αιώ-
νια! Έχει βρεθεί μύκητας (Armillaria ostoyae 
1998 )μεγέθους 965 εκτάριων και εκτιμώμενης 
ηλικίας 2.400 ως 8.650 ετών! 

Σε αντίθεση με τα μυκήλια τα καρποσώματα 
ζουν μόνο λίγες μέρες ή και ώρες. Εξαίρεση απο-
τελούν κάποια ξυλώδη μανιτάρια που ζουν αρ-
κετά χρόνια και φύονται κυρίως σε κορμούς δέν-
δρων.

Οι μύκητες που σχηματίζουν μανιτάρια χω-
ρίζονται σε τρία φύλα: Βασιδιομύκητες, Ασκομύ-
κητες και Ζυγομύκητες.

Ανάλογα με τον τρόπο που ζουν οι μύκη-
τες στο περιβάλλον χωρίζονται σε α. μυκορριζι-
κά, αυτά που ανταλλάσουν θρεπτικά στοιχεία με 
άλλα φυτά μέσω των ριζών τους, συνήθως παίρ-

Ξενάγηση
στο βασίλειο των μανιταριών

Από αριστερά:
Mycena Chlorophos,

Marasmius 
Haematocephalus,
Amethyst Deceiver.

Δεν 
καταναλώνουμε 
κανένα μανιτάρι 

αν δεν είμαστε 
σίγουροι 100% 

ότι τρώγεται. 
Το λάθος στην 

ταυτοποίηση 
απλά σκοτώνει! 
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νουν υδατάνθρακες και δίνουν αζωτούχα στοι-
χεία και νερό όπως και αντοχή από προσβο-
λές άλλων παρασιτικών μυκήτων β. σαπροφυτι-
κά, αυτά που παίρνουν τροφή από νεκρή οργα-
νική ύλη διασπώντας τη με τα κατάλληλα ένζυ-
μα, παίζοντας έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο 
στο οικοσύστημα γ. παρασιτικά, που τρέφονται 
από ζωντανά ή ετοιμοθάνατα δέντρα και φυτά. 
Γενικά οι μύκητες, μαζί με τα ετερότροφα βακτή-
ρια, αποτελούν τους κύριους αποσυνθετικούς 
παράγοντες της βιόσφαιρας. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να ξεριζώνουμε, να πατάμε και γενι-
κά να καταστρέφουμε κανένα είδος μανιταριού, 
ακόμα και των επικίνδυνων και τοξικών για τον 
άνθρωπο ειδών, γιατί η σπουδαιότητά τους στο 
περιβάλλον είναι ανεκτίμητη.

Καρποφορία
Τα μανιτάρια χρειάζονται γενικά υψηλά ποσο-
στά υγρασίας σε υπόστρωμα και ατμόσφαιρα και 
σχετικά μέτριες προς υψηλές θερμοκρασίες πε-
ριβάλλοντος, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να 
έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ μέρας και νύ-
χτας. Τέτοιες συνθήκες στην ηπειρωτική Ελλάδα 
παρουσιάζονται κυρίως το φθινόπωρο, την άνοι-
ξη και το καλοκαίρι. Τα βροχερά καλοκαίρια προ-
σφέρουν ιδανικές συνθήκες για μια καλή φθινο-
πωρινή καρποφορία.

Ταυτοποίηση
Σε δύο τρεις σελίδες δεν μπορούν να ειπωθούν 
πολλά για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό 
των φαγώσιμων από τα τοξικά και δηλητηριώδη 
μανιτάρια. Από την προσωπική μου εμπειρία, ο 
μόνος κανόνας ο οποίος υπάρχει –τον οποίο έμα-
θα κοντά σε δάσκαλους, μανιταρόφιλους– είναι 
ότι δεν καταναλώνουμε κανένα μανιτάρι αν δεν 

είμαστε σίγουροι 100% ότι τρώγεται. Η παραμι-
κρή αμφιβολία είναι λόγος απόρριψής του. Επί-
σης μεγάλη προσοχή σε διάφορους «ειδικούς», 
που χρησιμοποιούν διάφορες λαϊκές δοξασίες 
για να ξεχωρίσουν τα φαγώσιμα από τα δηλητη-
ριώδη. Το λάθος στην ταυτοποίηση απλά σκοτώ-
νει! 

Όταν στις πρώτες μου εξορμήσεις με τον 
σύλλογό μας ΕΟΣ Θεσ/νίκης είδα μανιτάρια, άρ-
χισα να ψάχνω στοιχεία, όπως και γενικά πληρο-
φορίες για τα μανιτάρια. Αγόρασα βιβλία από 
τα οποία «έκλεψα» αυτά που είναι γραμμένα σε 
αυτό το κείμενο, βρήκα τους Μανιταρόφιλους 
Θεσσαλονίκης, στους οποίους χρωστάω το 99% 
της γνώσης στην ταυτοποίηση, πήγα σε πανελλή-
νιες συγκεντρώσεις μανιταρόφιλων (Γρεβενά, Λί-
μνη Πλαστήρα) αλλά και σε τοπικές συναντήσεις 
σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στον Γιώρ-
γο Κωνσταντινίδη, του οποίου το βιβλίο «Μανι-
τάρια, φωτογραφικός οδηγός μανιταροσυλέκτη» 
είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει κατά την άποψή μου 
για τα μανιτάρια στην Ελλάδα και από το οποίο 
πήρα τα περισσότερα στοιχεία για το κείμενο 
που διαβάσατε. Επίσης ευχαριστώ τους Μανιτα-
ρόφιλους Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα τους Δη-
μήτρη Βολοβότση, Δημήτρη Τσακίρη και Δάνο 
Παρασίδη, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μου τις τε-
ράστιες γνώσεις τους, βοηθώντας με να τα μάθω 
και κυρίως να γευτώ τις απίστευτες γεύσεις τους. 

Περισσότερα για τα μανιτάρια θα πούμε από 
κοντά στις εξορμήσεις μας στα βουνά, αλλά και 
σε μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση, που ελπίζω 
να γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ταυτόχρονα 
με μια εξόρμηση στη Χαλκιδική για μάζεμα μα-
νιταριών.

Βασίλης Τορέγας

Rhodotus palmatus.




