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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στο τεύχος αυτό είναι συγκεντρωμένα τα στοιχεία που συλλέξαμε για τα 
Πιέρια από έντυπα, συνεντεύξεις, ομιλίες, το διαδίκτυο και τις προσωπικές μας 
εμπειρίες από τις επισκέψεις μας στο βουνό. Επίσης εκθέτουμε τις προτάσεις 
μας για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου. Η εργασία μας αναφέρεται κυρίως 
στην περιοχή των δυτικών Πιερίων.  

Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας, να έρθουμε σε 
επαφή με το φυσικό μας περιβάλλον, να το εκτιμήσουμε , να το αγαπήσουμε, να 
προσπαθήσουμε να το αναβαθμίσουμε και να τονίσουμε την ξεχωριστή 
ομορφιά του. Να σκεφτούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ωφελήσει τον τόπο μας, γιατί στην εποχή μας, που οι συνθήκες 
ζωής αλλάζουν ραγδαία, ιδιαίτερα για τη χώρα  μας, η παρουσία του βουνού 
στην οικονομία του τόπου μας ίσως είναι πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.  
Πιστεύουμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για την περιοχή μας 
και μπορεί να υποστηρίξει ενέργειες για την ποιοτική και οικονομική 
αναβάθμιση της περιοχής των Πιερίων. 

 
Η περιβαλλοντική ομάδα 
του Γυμνασίου Βελβεντού 
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Τρόπος που εργαστήκαμε: 
     Στην  υλοποίηση  του   προγράμματος   περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  
συμμετείχαν όλοι  οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού. 

 Μελετήθηκε και αναλύθηκε το θέμα  και οργανώθηκε ο τρόπος  
εργασίας. 

 Δημιουργήθηκαν ομάδες  και έγινε καταμερισμός εργασιών. 

 Διερευνήθηκε το θέμα  μέσα από συγγράμματα, βιβλία, εφημερίδες, 
διαδίκτυο, φωτογραφικά αρχεία κλπ. 

 Παράλληλα άρχισε η υλοποίηση δράσεων: επισκέψεις στο πεδίο, 
σύνταξη  ερωτηματολογίων  για  συνεντεύξεις,  φωτογραφήσεις,   
βιντεοσκοπήσεις. 

 Έγιναν  συναντήσεις με ανθρώπους που βιώνουν το βουνό όπως είναι 
τα μέλη της διασωστικής Ομάδας Κοζάνης και του Ορειβατικού  
Συλλόγου Βελβεντού, ο αγροφύλακας , ο κύριος Γιάννης Παπαγόρας, 
που συλλέγει βότανα, μέλη του ΚΑΠΗ Βελβεντού. 

 Έγινε εγγραφή των κυριότερων βιντεοσκοπήσεων σε D.V.D. 

 Έγινε επεξεργασία και οργάνωση  των στοιχείων που συλλέχθηκαν.  

 Μια ομάδα μαθητών έγραψε ποιηματάκια ,  που τα εμπνεύστηκαν 
από τις επισκέψεις τους  στα Πιέρια . 

 Μια άλλη ομάδα μαθητών  ζωγράφισε θέματα από τη φύση των 
Πιερίων. 

 Δημιουργήθηκε αυτό το   τεύχος,   όπου τακτοποιήθηκαν οι 
κυριότερες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και οι προτάσεις των 
μαθητών  για την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Ετοιμάστηκε ένα χορευτικό δρώμενο  και ένα τραγούδι για την 
παρουσίαση του προγράμματος.  

 Προετοιμάστηκε η συνολική παρουσίαση 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 Τα Πιέρια είναι ένα κατάφυτο βουνό, από τα πιο δασωμένα  της πατρίδας 

μας. Σχηματίζουν μία μακρόστενη κορυφογραμμή με κατεύθυνση από 
Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά. Αποτελούν τη συνέχεια του Ολύμπου με 
τον οποίο συνδέονται μέσω του όρους Τίταρου. Το μήκος είναι περίπου 12 
χιλιόμετρα. Ανήκουν στους νομούς Ημαθίας, Πιερίας και Κοζάνης και στις 
περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 

Η ψηλότερη κορυφή των Πιερίων είναι το Φλάμπουρο (μυτερή πολεμική 
σημαία).Το ύψος της είναι 2193μ. Παλιά ονομαζόταν Πίερος. Ακολουθούν η 
Τούρλα (στρογγυλό ύψωμα) με υψόμετρο 2104μ. και το Λαπούσι 2009μ. Άλλες 
σημαντικές κορυφές είναι ο Αρβανίτης, η Πλάκα, οι Πέντε Πύργοι. 

Είναι φιλόξενα βουνά με πρόσβαση απ’ όλες τις πλευρές τους. Οι ανατολικές 
πλαγιές τους καταλήγουν στην πεδιάδα της Κατερίνης, ενώ οι δυτικές είναι πιο 
απόκρημνες και φτάνουν ως την τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα. Χαρακτηριστικές 
είναι οι στενές κοιλάδες και τα ρέματα, που σχηματίζονται από τη διάβρωση των 
σχιστόλιθων, που επικρατούν στην περιοχή και οι οποίοι είναι συχνά 
αποσαθρωμένοι.  

Στα Πιερία υπάρχουν τα περισσότερα ορειβατικά καταφύγια μετά τον 
Όλυμπο. Στη θέση Παπά-Χωράφι  υπάρχει το χιονοδρομικού κέντρο του 
Ελατοχωρίου (1400μ. υψόμετρο). 

Τα δασικά συμπλέγματα που υπάρχουν στη δυτική πλευρά των Πιερίων 
είναι: 
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 Το δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής  

 Το δημοτικό δάσος Βελβεντού και Παλαιο γρατσάνου.                            

 Το ιδιωτικό δάσος Βελβεντού 

 Μικρή δασική έκταση Πολυφύτου 
    Ο συνολικός πληθυσμός της ορεινής περιοχής των Πιερίων είναι 12421 

κάτοικοι συμφώνα με την απογραφή του 1991. Ο πραγματικός όμως πληθυσμός 
είναι περίπου 10500 άτομα. Ο μεγαλύτερος οικισμός είναι το Βελβεντό με 
πληθυσμό περίπου 3550 κατοίκους ενώ το μέσο μέγεθος των οικισμών είναι 800 
κάτοικοι. Υπάρχουν 22 οικισμοί από τους οποίους οι 9 είναι εγκαταλελειμμένοι 
ή μερικώς εγκαταλελειμμένοι. Ριζώματα, Δάσκιο, Πολύφυτο, Καταφύγιο, 
Βελβεντό, Φτέρη, Σκοτεινά, Μηλιά, Ελατοχώρι, Ρητίνη, Φωτεινά και άλλοι 
οικισμοί βρίσκονται πάνω και γύρω από το βουνό.          

Οι ρυθμοί της πληθυσμιακής ανάπτυξης είναι αρνητικοί τις τελευταίες 
δεκαετίες. Βασική αιτία είναι η γήρανση του πληθυσμού. Μονό το Βελβεντό και 
τα Σέρβια δείχνουν να συγκρατούν κάπως τον πληθυσμό τους.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιοχή είναι πολύ μικρότερη από το μέσο 
όρο της χώρας (21 κατ/km² έναντι 78 κατ/km²).Το 73% της περιοχής 
χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση (συμπεριλαμβάνονται και οι βοσκότοποι), ενώ 
στο σύνολο της χώρας στο 51% αποτελεί δασική έκταση. Οι εκτάσεις που 
σκεπάζονται από δάση αποτελούν το 70% των συνολικών εκτάσεων. 

Το κλίμα στα Δυτικά Πιέρια 
Στην περιοχή των Δυτικών Πιερίων το κλίμα είναι ημίξερο και υγρό. Το μέσο 
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ετήσιο ύψος βροχής είναι 400-100mm.Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 13,5°C. 
Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν είναι -13°C. Οι ψηλότερες 
θερμοκρασίες άγγιξαν τους 42,4°C. 

 
Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά Δυτικών Πιερίων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πετρωμάτων είναι κρυσταλλοσχιστώδη ή 
μεταμορφωμένα πετρώματα (σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%).Σε μερικές 
τοποθεσίες συναντώνται και γρανιτικά πετρώματα. 

Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες επιφανειακών νερών. Απουσιάζουν όμως 
αξιόλογοι υπόγειοι υδροφορείς, γι’ αυτό υπάρχουν χείμαρροι με μεγάλες 
κατεβασιές νερού, όπως ο θολόλακκας. Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού 
προέρχεται από πηγές που αναβλύζουν από μεταμορφωμένα πετρώματα. 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Στα Πιερία υπάρχουν και αρκετοί γεωλογικοί σχηματισμοί, που προκαλούν 

το ενδιαφέρον και την περιέργεια των επισκεπτών. Ένας απ’ αυτούς είναι τα 
Μπουχάρια  στην Αγία Κυριακή. Τα Μπουχάρια μοιάζουν με ομάδα πανύψηλων 
ανθρώπων που είναι συναθροισμένοι εκεί φορώντας τα καπέλα τους. 
Αποτελούνται από χώμα και διάφορα πετρώματα. Πιθανόν να προέκυψαν από 
κατολίσθηση. 

Πάνω από το Βελβεντό, λίγο πιο πέρα από το εκκλησάκι του Άη-Βασίλη 
υπάρχει μια τεράστια πέτρα, που ονομάζεται Του Βασιλιά η Πέτρα. Είναι 
συνδεμένη με το μύθο του Παλαίκαστρου  και τη θυσία της Βασιλοπούλας. 
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Στο ψηλότερο τμήμα της λεκάνης του χείμαρρου Θολόλακκα  δεν υπάρχει 
βλάστηση. Εκεί εμφανίζονται διαβρώσεις και ολισθήσεις και τα εδάφη έχουν 
άσπρο χρώμα. Για το λόγο αυτό οι Βελβεντινοί ονόμασαν την περιοχή  Άσπρο  
Όχτο. Η τοποθεσία απέχει περίπου 300 μ. από το ορειβατικό καταφύγιο στα 
Γιούρτια και είναι συνδεμένη με την ιστορία του Βελβεντού. Εκεί μπορεί να δει 
κανείς τα μεγάλα φράγματα και τα τεχνικά  έργα, που κατασκεύασαν οι 
Βελβεντινοί  μαστόροι  τη δεκαετία του ’50  για να εμποδίσουν τη διάβρωση των 
εδαφών και τις πλημμύρες. Οι τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, που 
κατέβαιναν από τη θέση εκείνη σε περιόδους πλημμυρών ήταν επικίνδυνες όχι 
μόνο για το Βελβεντό αλλά  και για τις περιοχές του Θερμαϊκού. 

 

ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ 
Από τις κορυφές των Πιερίων  ξεκινούν και εκβάλλουν στη λίμνη του 

Αλιάκμονα -Πολυφύτου οι εξής χείμαρροι: ο Κούρναβος,  ο  Πλατανόλακκας, η  
Λάφιστα ή Λαφόρεμα, ο  Ξηρόλακκας, η  Αβουζιανή, το ρέμα της Γριτσάνης. 

Στον Ξερόλακκα  συμβάλλουν  ο Καθαρόλακκας και ο Θολόλακκας. Η 
κεντρική κοίτη του Ξερόλακκα είναι γνωστή στους Βελβεντινούς ως  «Λάκκος». 
Από τον Καθαρόλακκα, που λέγεται και Μπιτζινίσιο, υδροδοτείται το Βελβεντό. 
Το νερό του είναι πάντα καθαρό, επειδή οι πηγές του βρίσκονται σε σταθερά 
εδάφη.  

Οι πηγές των νερών του Θολόλακκα  βρίσκονται σε ολισθηρά εδάφη των 
Πιερίων στην τοποθεσία  Άσπρος Όχτος. Επειδή τα νερά του παρασύρουν 
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λεπτόκοκκα υλικά ,είναι πάντα θολά. 
Ο Ξερόλακκας είναι από τους σημαντικότερους χειμάρρους της χώρας μας. 

Στα έτη 1871, 1907, 1909, και 1911 από τον Ξερόλακκα και το χείμαρρο της 
Αβουζιανής προκλήθηκαν καταστρεπτικές πλημμύρες. Οι ζημιές που 
προκλήθηκαν στον οικισμό του Βελβεντού αλλά και στις καλλιέργειες, 
ανάγκασαν τους κατοίκους να πάρουν μέτρα για την προστασία του ορεινού  
όγκου και του οικισμού. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έγιναν έργα καθαρισμού 
της κοίτης του Ξερόλακκα  και πρόχειρα προστατευτικά φράγματα, ώστε να 
εμποδίζονται τα νερά να εισέρχονται στον οικισμό. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν 
γίνει πολλά άλλα έργα. Μετά το 1913 την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αποκατάστασης, συντήρησης και  αξιοποίησης των ορεινών και ημιορεινών 
εδαφών και της αποκατάστασης των χειμάρρων και ρευμάτων, ανέλαβε η 
δασική υπηρεσία. 

Στο Βελβεντό δημιουργήθηκε δασικό φυτώριο με σκοπό την παραγωγή 
δεντρυλλίων μαύρης πεύκης , ακακίας και  άλλων δασικών ειδών για την 
αναδάσωση των λεκανών απορροής των χειμάρρων. Σήμερα, χάρη στη σύνταξη 
μελετών, την εκτέλεση τεχνικών έργων στις κοίτες των χειμάρρων και τις 
φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής και  σε συνδυασμό με τη φυσική 
αναδάσωση,  οι χείμαρροι δε δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Σε μεγάλα τμήματα των λεκανών απορροής των χειμάρρων  Ξερόλακκα και 
Λάφιστα έχει δημιουργηθεί φυσικό δάσος, που  βοηθά στη συγκράτηση των 
ορεινών εδαφών. 

Οι χείμαρροι επηρέαζαν την κανονική ροή του Αλιάκμονα και συνεχίζουν να 
επηρεάζουν τη λειτουργία των φραγμάτων υδροληψίας και των τεχνητών 
λιμνών. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
Στα Πιέρια υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί που ζωντανεύουν το 

βουνό κυρίως τα καλοκαίρια  με τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα που 
διοργανώνουν. Το  ορεινό κλίμα  και η φυσική   ζωή προσκαλούν τους 
κουρασμένους από τη ζωή της πόλης ανθρώπους να τα απολαύσουν. 

Στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού ανήκουν και οι ορεινοί οικισμοί του 
Καταφυγίου, του Παλαιογρατσάνου, της Αγίας Κυριακής (Σκούλιαρης). 

Το Παλαιογράτσανο βρίσκεται σε υψόμετρο 785μ. Απέχει από το Βελβεντό  
9 χιλιόμετρα. Είναι ένας οικισμός με πανοραμική θέα. Παλιότερα  ζούσαν εκεί 
πάνω από 1000 κάτοικοι. Η αρχική θέση του χωριού ήταν στη θέση Γρατσιάνη, 
νότια του Βελβεντού. Το Δεκέμβριο του 1943 οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό. 

Το πρώτο Σάββατο της Καθαρής Εβδομάδας στο εξωκκλήσι  των Αγίων 
Θεοδώρων γίνεται δοξολογία και ο Μορφωτικός Όμιλος διανέμει μπακαλιάρο 
στους επισκέπτες. Ακολουθούν χοροί και τραγούδια. Αξιοθέατα είναι: ο  
Προφήτης  Ηλίας, μια από τις  παλιότερες και σημαντικότερες εκκλησίες, 
χτισμένη το 1400 μ.Χ., το επιβλητικό πετρόχτιστο καμπαναριό, ο νερόμυλος. 
Αξιόλογα είναι το σχολείο, φτιαγμένο από λαξευμένη πέτρα και το λαογραφικό 
μουσείο.  

Το Καταφύγι βρίσκεται σε υψόμετρο 1500μ .Η διαδρομή προς το χωριό 
είναι μαγευτική. Το τοπίο   παρουσιάζει ένα συνδυασμό αλπικής και μεσογει-
ακής βλάστησης. Έλατα και οξιές, αγριοκαστανιές και πεύκα, εντυπωσιακά  
βράχια και μικροί καταρράκτες πλαισιώνουν τη διαδρομή. Η εντυπωσιακή θέα 
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του  έδωσε την έμπνευση να το χαρακτηρίσουν «μπαλκόνι των Πιερίων». 
Στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, το 1890, το Καταφύγι υπήρξε 

αρχηγείο των Πιερίων. Στην περίοδο 1910-1920 στο Καταφύγι υπήρχαν περίπου 
500 σπίτια. Κατά τη διάρκεια όμως του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ο πληθυσμός 
μειώθηκε. Το Δεκέμβριο του 1943, παραμονή Χριστουγέννων , οι Γερμανοί 
έκαψαν ολοκληρωτικά το χωριό. Μετά την απελευθέρωση χτίστηκαν 60-70 
σπίτια και αρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Τη δεκαετία του ’60 με το μεγάλο 
κύμα της μετανάστευσης το χωριό ερήμωσε. 

Σήμερα υπάρχουν στο χωριό 250 περίπου σπίτια και λειτουργεί ως 
καλοκαιρινό θέρετρο, όπου αναβιώνουν παραδόσεις, γίνονται αθλητικές 
εκδηλώσεις, θέατρα σκιών, εκθέσεις κλπ. Αξίζει να δει κανείς το σπίτι του Αλέξη 
(Γεωργίου) Ζορμπά, που διαμορφώθηκε  από το Δήμο Βελβεντού και σύντομα 
θα λειτουργήσει ως μουσείο, και το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου του παλιού. 

Η Αγία Κυριακή (Σκούλιαρη) πήρε το όνομά της από την εκκλησία της Αγίας 
Κυριακής, που είναι χτισμένη στα μέσα του 18ου αιώνα, σε υψόμετρο 950μ. Τη 
δεκαετία του ’60 το χωριό ερήμωσε. Οι κάτοικοι   μεταφέρθηκαν στο Βελβεντό 
και τη Βέροια ή ξενιτεύτηκαν στη Γερμανία. 

Σήμερα η όψη του παραδοσιακού οικισμού έχει ανανεωθεί.Πολλά σπίτια 
ξαναχτίστηκαν και λειτουργεί και ένα καφενείο-ψησταριά. 

Τα τελευταία χρόνια οι πολιτιστικοί σύλλογοι προωθούν διάφορες μορφές 
εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού, όπως το άθλημα του αιωροπτερισμού. 
Ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός της Αγίας Κυριακής αποτελείται από 20 
μέλη και δραστηριοποιείται στο χώρο του δασικού συμπλέγματος Αγίας 



11 
 

 

Κυριακής-Καταφυγίου. Συμμετέχει σε αναδασώσεις, δεντροφυτεύσεις, 
δασοπυρόσβεση και σε οτιδήποτε έχει σχέση με την αξιοποίηση και τη φροντίδα 
του δάσους.  

ΤΟ  ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ 
Στα Δυτικά Πιέρια , στην είσοδο του ρέματος της Λάφιστας, που ξεκινάει 

από το Καταφύγι και χύνεται στη λίμνη  του Αλιάκμονα, βρίσκεται το 
Σκεπασμένο ή αλλιώς Φαράγγι των Μουσών. Ονομάστηκε έτσι, γιατί σ’ ένα 
σημείο του το ρέμα σκεπάζεται από τη γη.  

Το Σκεπασμένο είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Δέντρα, 
τρεχούμενα νερά, καταρράκτες που σχηματίζονται από ορμητικά νερά μέσα σ’  
ένα κατάφυτο τοπίο, γεμάτο χρώματα και μυρωδιές. 

Λίγο πιο πάνω από το εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας αρχίζει ένα πέτρινο 
μονοπάτι δίπλα στο κανάλι με το τρεχούμενο νερό. Αυτό οδηγεί προς τους 
καταρράκτες. Ο χώρος είναι προσβάσιμος ακόμα και για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Ο Δήμος Βελβεντού έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις στο χώρο, ώστε να 
διευκολύνει τους επισκέπτες ν’ απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο και την υπέροχη 
θέα, κυρίως από το ξύλινο παρατηρητήριο. 

Στην περιοχή γίνονται εκδηλώσεις και συναυλίες από τοπικά και άλλα 
μουσικά συγκροτήματα, που συγκεντρώνουν νεολαία  από το Βελβεντό και τις 
γύρω περιοχές. 

Από την περιοχή του πάρκου μπορούν οι επισκέπτες να προχωρήσουν στην 
κορυφή του φαραγγιού, όπου συναντούν μικρές λιμνούλες, σκεπασμένες από 
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αιωνόβια πλατάνια. Εκεί υπάρχει και μια παλιά πίστα χορού, όπου χόρευαν οι 
Βελβεντινοί στη δεκαετία του ’50. 

 

ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ 
Εξαιρετική ποικιλία φυλλοβόλων και κωνοφόρων ειδών σχηματίζουν ψηλά 

αμιγή και μικτά δάση εξαιρετικής ομορφιάς. Ανάλογα με τις μεταβολές του 
υψομέτρου, του κλίματος, τις εδαφικές και τις γεωλογικές συνθήκες που 
επικρατούν υπάρχουν διαφορετικά είδη βλάστησης. Ξεκινώντας από τα χαμηλά 
και ανεβαίνοντας ψηλότερα συναντούμε τις εξής ζώνες βλάστησης: 

1. Ευμεσογιακή ζώνη: Συγκροτείται από πουρνάρι, αριά, φυλίκι, 
                  κουμαριά, γλυστροκουμαριά. 

2. Παραμεσογειακή ζώνη: Εδώ έχουμε δασοπονικά είδη δρυός,  
                  καστανιάς, φλαμουριάς, οστριάς, γαύρου. Υπάρχουν επίσης  
                  σφενδάμι, κρανιά, φράξος, φτελιά, αγριοπουρνάρι, αγριομηλιές, 
                  αγριοαχλαδιές, σορβιά.  

3. Ζώνη οξιάς, ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων : Στη  
                  ζώνη αυτή βρίσκουμε οξιά, δρυ, μαύρη πεύκη, δασική πεύκη και  
                  ελάτη. 

4. Παραποτάμια βλάστηση: Τα είδη που απαντώνται εδώ, συναντώνται  
                  στα ρέματα και είναι πλατάνια, είδη ιτιάς, σκλήθρο κ.α.  

5. Αλπική ζώνη (πάνω από 750 μέτρα): Χαρακτηρίζεται από μεγάλη  
                  ποικιλία ποωδών φυτών, γραστέων και φρύγανων. 
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  Μερικά είδη τα συναντούμε και σε άλλες ζώνες βλάστησης και 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον από αισθητική και ερευνητική πλευρά. Η αλπική 
ζώνη ονομάζεται  και «ορεινοί βοσκότοποι». Προσφέρεται κυρίως για 
προβατοτροφία και αγελαδοτροφία. 

Οι πλατανεώνες αποτελούν μια ζώνη περιαστικού πράσινου. Η έκτασή τους 
υπολογίζεται περίπου 550 στρέμματα. Διασχίζουν το δημοτικό διαμέρισμα του 
Βελβεντού και καταλήγουν στη λίμνη Αλιάκμονα-Πολυφύτου.  Έτσι συνδέεται το 
υδάτινο με το δασικό οικοσύστημα 

 
Είδη αγριολούλουδων που ζουν στα Πιέρια είναι οι βιόλες, οι ορχιδέες, οι 

καμπανούλες, οι πριμούλες, είδη κρόκου, λίλιουμ και το alchemila mollis, 
αποκλειστικά ενδημικό της περιοχής. Επίσης υπάρχουν κόκκινα κρίνα και 
ανεμώνες, σαλέπι, μπουρίτενα, ίρις και ασφόδελοι. Άλλα μικρά φυτά και βότανα 
είναι η νεραγκούλα, το χρυσόχορτο, ο φλόμος, η ρίγανη, το θυμάρι, η μέντα, η 
πικραλίδα, η αγριοφραουλιά.  

Τα αγριολούλουδα των Πιερίων προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. 
Παρόλο που δεν έχουν μελετηθέι και καταγραφεί επιστημονικά, είναι βέβαιο ότι 
υπάρχουν χιλιάδες αξιόλογα είδη. 

Υπάρχουν και πολλά είδη θάμνων εκτός από τους προαναφερόμενους, όπως 
είναι η άρκεφθος η κοινή, η άρκεφθος η οξύκεντος, η οστριά, η βερβερίδα, η 
δάφνη, η τσαπουρνιά, το πυξάρι, το παλιούρι, ο ευώνυμος ο πλατύφυλλος, το 
ρίκι, είδη κέδρου. 
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Η πλούσια μυκοχλωρίδα της περιοχής(μανιτάρια) αποτελεί ένα ακόμα 
ανεξιχνίαστο πεδίο. Τα μανιτάρια είναι συνήθως ανοιξιάτικα ή φθινοπωρινά σε 
διάφορα μεγέθη και χρώματα. Πολλά απ’ αυτά είναι δηλητηριώδη. Μερικά είδη 
είναι το γένος agaricus, το γένος lactarius,το γένος boletus (βολίτες), το γένος 
αμανίτες, το γένος suillus, τα πλευρώτους, είδη μανιταριών μινιατούρες.  

Το κλίμα της περιοχής των Περίων, η ποικιλία των οικοσυστημάτων και της 
βλάστησης και η ύπαρξη νερού σε πολλά σημεία συμβάλλουν στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και στο μεγάλο αριθμό ειδών του ζωικού βασιλείου. Η μεγάλη 
ποικιλία δέντρων και πλατύφυλλων θάμνων εξασφαλίζουν αρκετή τροφή και 
στέγη στο ζωικό κόσμο της περιοχής τη χειμερινή περίοδο. Τα δάση της οξιάς, 
της πεύκης και οι θερινοί βοσκότοποι εξασφαλίζουν τροφή και κατάλληλο 
περιβάλλον για το καλοκαίρι. 

Πλούσια σε αριθμό πληθυσμών είναι η πανίδα της περιοχής. Ο αγριόχοιρος, 
το ζαρκάδι, ο λαγός , η αλεπού, ο ασβός, ο λύκος, το κουνάβι, ο αγριόγατος, ο 
σκίουρος, αποτελούν τα κύρια είδη της. 

Η πτηνοπανίδα περιλαμβάνει είδη νυκτόβιων και αρπακτικών πουλιών, 
όπως η κουκουβάγια, το γεράκι, ο αετός και άλλων ομάδων πουλιά, όπως η 
πέρδικα, το ορτύκι, η φάσα, η μπεκάτσα, ο κότσυφας, το γεράκι, το σπουργίτι, ο 
δρυοκολάπτης, ο τσαλαπετεινός. 

Ωστόσο, η διεύρυνση και η εντατικοποίηση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων δημιουργούν προβλήματα στη ζωή των άγριων ζώων και στη 
χλωρίδα του βουνού, όπως αυτά που προκαλούνται από αγώνες με μηχανές. 

Αν και η δραστηριότητα έχει σκοπό την ανάδειξη της περιοχής για την 
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οργάνωση εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού, εν τούτοις, αποδεδειγμένα 
έχει καταστροφική επίδραση και στη χλωρίδα και στην πανίδα. Τα τρακτερωτά 
πέλματα των μηχανών καταστρέφουν τη χλωρίδα και το ανάγλυφο του βουνού 
και ο δυνατός θόρυβός τους δημιουργεί ηχορύπανση, που αναστατώνει την 
πανίδα.  

Έτσι, λοιπόν, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων πρέπει να 
γίνεται με προσεκτική μελέτη και με γνώμονα πάντοτε την προστασία και τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ασθένειες στο δάσος των Πιερίων. 

Επειδή το δάσος είναι πηγή ζωής και μοχλός ανάπτυξης για την τοπική 
οικονομία, οι Βελβεντινοί κάλεσαν τον  κύριο Στέφανο Μαρκάλα, καθηγητή 
δασολογίας, που από το 1976 ασχολείται με θέματα προστασίας του δάσους. 
Εκείνος ανέφερε διάφορους παράγοντες που καταστρέφουν τα δέντρα. 

Οι εξάρσεις του πληθυσμού της πευκοκάμπιας, που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια, εμφανίζονται κυρίως στις φυσικές αναδασώσεις με μαύρη 
πεύκη πάνω από το Παλιογράτσανο (Μαυράχη) και την Αγία Κυριακή. Αυτές 
οφείλονται κυρίως στις μεγάλες περιόδους ξηρασίας, στο υποβαθμισμένο 
περιβάλλον, και στη μη αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας (απουσία των 
εχθρών της κάμπιας) στις περιοχές αυτές. Το φαινόμενο αυτό  δεν είναι τόσο 
ανησυχητικό, γιατί μετά το τέλος της άνοιξης τα φυτά ανακάμπτουν. Τα 
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φλοιοφάγα έντομα  που νεκρώνουν τη δασική πεύκη προσβάλουν μόνο 
εξασθενημένα δέντρα. 

Ο μύκητας  docronartium pini  μετά από αρκετά χρόνια προκαλεί  
εξασθένηση της κορυφής και σπάνια όταν βρίσκεται χαμηλά στον κορμό 
προκαλεί νέκρωση. Αυτός όμως δεν  αποτελεί σημαντική αιτία καταστροφής του 
δάσους των Πιερίων. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα  στα ελληνικά  δάση, όπως και στο δάσος του 
Καταφυγίου, είναι η ξηρασία και στη συνέχεια η προσβολή τους από φλοιοφάγα 
έντομα. 

Στο δάσος των Πιερίων έχουμε φυσικές αναδασώσεις από δασική πεύκη, 
ένα πρόδρομο είδος, που εγκαθίσταται εύκολα σε μη  καλλιεργημένες εκτάσεις 
και αφού δημιουργήσει  πυκνές  συστάδες, αρχίζει να υποχωρεί, γιατί δεν έχει 
πια το  απαιτούμενο έδαφος. Αυτό το αντικαθιστά η μαύρη πεύκη και αργότερα 
η ελάτη. Επίσης  στα Πιερία η δασική πεύκη βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο 
εξάπλωσής της. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι οριακά κατάλληλο για 
την ανάπτυξή της. Έτσι με την παραμικρή αλλαγή του περιβάλλοντος προς το 
χειρότερο, όπως η ξηρασία, επηρεάζεται αρνητικά ο πληθυσμός της.     

Νεκρώσεις παρατηρούνται και στις νεαρές  και μέσης ηλικίας συστάδες, που 
αποτέλεσαν τη φυσική αναδάσωση της περιοχής του Καταφυγίου, μετά την 
καταστροφή του χωριού από τους Γερμανούς. Εκεί τα εδάφη ήταν 
υποβαθμισμένα  από    τη μακροχρόνια γεωργική εκμετάλλευση και τη βόσκηση. 

Άρα η οριακή καταλληλότητα του περιβάλλοντος και τα υποβαθμισμένα 
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εδάφη σε συνδυασμό με περιόδους ξηρασίας, προκαλούν εξασθένηση της 
δασικής πεύκης. Αποτέλεσμα αυτών είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα 
και τέλος η νέκρωση.    

Όμως  το δάσος δεν κινδυνεύει απ’ όλους τους παραπάνω παράγοντες,  
γιατί υπάρχει πλούσια αναγέννηση. Η Ελάτη σε αρκετές περιπτώσεις εισβάλλει 
ανάμεσα σε πληθυσμούς  πεύκης.  

Επομένως με την μετατροπή των συνομήλικων αμιγών συστάδων σε 
διαφορετικής ηλικίας μεικτές συστάδες (που περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη 
δέντρων), το δάσος μας ,όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά αυξάνεται η 
βιοποικιλότητα, βελτιώνεται η φυσική ισορροπία και το οικοσύστημα γίνεται πιο 
σταθερό. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
Στην περιοχή των Πιερίων κατοίκησαν οι Πίεροι,   λαός θρακικής καταγωγής, 

οι οποίοι εκδιώχθηκαν περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους κατοίκους της 
περιοχής βόρεια  του νομού Ημαθίας. Πρώτοι οι Πίεροι  καθιέρωσαν τη λατρεία 
των θεών και θεωρούνταν ο λαός που πρώτος μετέδωσε και προήγαγε τον 
ελληνικό πολιτισμό. Πρώτος βασιλιάς των Πίερων, σύμφωνα με τη Μυθολογία, 
ήταν ο Μάγνητας.  

Αιώνες μετά  Ρωμαίοι εγκαταστάθηκαν στη περιοχή του Βελβεντού και 
εισήγαγαν τη λατρεία θεότητας του κυνηγιού. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν εργατικοί 
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και άξιοι, απέκτησαν πλούτο από τους καρπούς της γης και δημιούργησαν 
νομισματοκοπείο στη θέση Μπράβας, έξω από το Βελβεντό. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από τα ρωμαϊκά νομίσματα που βρέθηκαν στην περιοχή από 
γεωργούς. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας κλέφτες και αρματολοί είχαν τα 
λημέρια τους στις ψηλές κορυφές των Πιερίων. Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο 
Γεωργάκης Ολύμπιος.  

Σύμφωνα με τη Μυθολογία στα Πιέρια γεννήθηκαν οι Εννέα Μούσες, κόρες 
του Δία και της Μνημοσύνης. Ο Δίας εμπιστεύτηκε τις εννέα κόρες του στη 
νύμφη Ευφήμη  και στον Απόλλωνα, να τις αναθρέψουν. Αυτές έγιναν 
προστάτιδες της πνευματικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και διάλεξαν 
για κατοικία τους το ονειρεμένο περιβάλλον των Πιερίων. Για το λόγο αυτό 
ονομάστηκαν Πιερίδες. 

Ο μυθικός βασιλιάς των Πιερίων, ο Πίερος, απέκτησε εννιά κόρες, στις 
οποίες έδωσε το όνομα των Μουσών. Αυτές όμως ήταν πολύ αλαζονικές και 
τόλμησαν να προκαλέσουν τις Μούσες σε αγώνα μουσικής. Όπως ήταν 
αναμενόμενο οι Μούσες νίκησαν και για να τιμωρήσουν τις κόρες του Πίερου τις 
μεταμόρφωσαν σε κίσσες, που όταν τραγουδούσαν, σκοτείνιαζε ο τόπος και 
κανείς δεν τις άκουγε. Εδώ ο Απόλλωνας σκότωσε το γιό του Λίνο, γιατί θεώρησε  
τον εαυτό του ίσο με τον πατέρα του στη μουσική και στο τραγούδι και οι εννέα 
Μούσες θρήνησαν το θάνατό του. Σ’ αυτά τα βουνά λατρεύτηκε ο θεός Διόνυσος 
και έζησε ο Ορφέας, ο ξακουστός ποιητής και μουσικός της αρχαιότητας. 
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Οι κάτοικοι του Βελβεντού συσχετίζουν την ονομασία του τόπου με τη 
νύμφη Βενδώ, ένα ξωτικό με ξεχωριστή ομορφιά και χάρη, που ακολουθούσε τη 
θεά Άρτεμη, αγάπησε τον τόπο, έζησε για πάντα εδώ και ασχολούνταν με το 
κυνήγι. 

Όταν εγκαθιδρύθηκε ο Χριστιανισμός,η αρχαία θρησκεία παραμερίστηκε και 
έπαψε η λατρεία των θεοτήτων. Ο μύθος λέει πως οι Μούσες απελπισμένες 
έτρεξαν να κρυφτούν σε μια βαθιά σπηλιά του βουνού στη περιοχή της 
Μαυρράχης και το όμορφο τραγούδι τους έγινε θλιβερό και σπαρακτικό κλάμα. 
Οι ορειβάτες που ανεβαίνουν στο φλάμπουρο το ακούνε μέχρι και σήμερα να  
βγαίνει από τα έγκατα της γης. Ίσως να ‘ναι ο παφλασμός υπόγειων νερών, που 
δημιουργεί την εντύπωση, πως ακούγονται παράξενοι ήχοι και βογγητά. 

Μπορεί οι Θεοί του Ολύμπου να ξεχάστηκαν, οι Μούσες όμως παρέμειναν 
στην ψυχή και τη φαντασία του λαού και το μόνο που άλλαξε ήταν το όνομά 
τους. Ο λαός τις ονόμασε Ξουθιές, (Ξωτικά), και τις φαντάζονταν ως νύμφες, 
πανέμορφες γυναίκες, ξανθιές και μακρυμαλλούσες, με γαλάζια μάτια, 
λευκοντυμένες με λεπτά αραχνοΰφαντα πέπλα. Άλλοτε κατοικούσαν στ’ 
αφρισμένα νερά, στις κρυστάλλινες πηγές στα δέντρα στις χαράδρες και στα 
λιβάδια και άλλοτε στις σπηλιές, στους μύλους και στους φούρνους των σπιτιών. 
Οι Ξουθιές στη λαϊκή φαντασία πότε ήταν νύμφες με αγαθές προθέσεις, που 
βοηθούσαν τους ανθρώπους, δίδασκαν στους άντρες κάποιο μουσικό όργανο ή 
στις γυναίκες την τέχνη της ρόκας και του αργαλειού και πότε ήταν πνεύματα 
εκδικητικά, που έφερναν συμφορές στους ανθρώπους. 
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Οι Ξουθιές χόρευαν 
στ’ αλώνια , στις πηγές, 
στα τρίστρατα. Όποιος 
τολμούσε να χαλάσει το 
γλέντι τους τον παρέσυ- 
ραν σ’ένα δαιμονικό 
χορό ή του γέμιζαν αέρα 
τα μυαλά του και τον 
«λούλαιναν» δηλαδή τον 
τρέλαιναν.  Στις δώδεκα 
το μεσημέρι ή τα 
μεσάνυχτα όταν το όργιο 
των ξωτικών κορυφω- 
νόταν, το συναπάντημα 
με τα ξωτικά ήταν πολύ 
κακό και επικίνδυνο. Το 
«αντέσιμο» όπως το 
έλεγαν, έφερνε πλήθος 
συμφορές.  Επίσης πίσ-
τευαν πως οι δερματικές 
αρρώστιες οφείλονταν 
σε «μαγάρισμα» (μόλυν- 
ση) των νερών των 
πηγών που το προκα- 
λούσαν τα ξωτικά. 
Υπήρχαν όμως και οι 
νεραϊδοπηγές , τα ανεμο- νέρια, που θεράπευαν όλες τις  ασθένειες. Αυτές τις 
έβλεπαν στο όνειρό τους λίγοι εκλεκτοί που καθοδηγούνταν από τα ξωτικά. 

Σύμφωνα με τους θρύλους της περιοχής οι κάτοικοι της Γριτσάνης 
μετακόμισαν στο Βελβεντό πριν από πολλές εκατοντάδες χρόνια, γιατί 
ενοχλούνταν από τα ξωτικά, που φώλιαζαν στα αιωνόβια δέντρα που υπήρχαν 
εκεί. Τα ερείπια των αρχαιολογικών τόπων των Πιερίων και τα ιστορικά μνημεία  
είναι δεμένα με διάφορους θρύλους που ο λαός έπλεξε γύρω τους. Ένας απ’ 
αυτούς είναι ο θρύλος του Παλαίκαστρου (βυζαντινού κάστρου πάνω από το 
Βελβεντό) που διηγούνταν οι παππούδες. 

Εκεί βρισκόταν το βασίλειο ενός γενναίου και καλού βασιλιά τον οποίο με 
πονηριά έσφαξαν οι Τούρκοι μαζί με τους υπηκόους του ένα Πάσχα. Η 
βασίλισσα έπεσε από το κάστρο και θυσιάστηκε για να μην πέσει στα χέρια των 
εχθρών .Η περιοχή της θυσίας της ονομάζεται ακόμη και σήμερα «Τς’  βασίλτσας 
η συρμή». 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
(Υλοτομία-Νερόμυλοι-Μπατάνια) 

Η συμβολή των Πιερίων στην οικονομική ζωή των χωριών της περιοχής ήταν 
ανέκαθεν σημαντική. 

Το δάσος προμήθευε με ξυλεία τους κατοίκους των χωριών, για τα σπίτια 
τους, τα έπιπλά τους, τη θέρμανση. Έδινε εργασία στους ξυλοκόπους και τα 
άλλα συναφή επαγγέλματα. Στο Καταφύγι υπήρχε συνεταιρισμός υλοτόμων ο 
οποίος εκτός από καυσόξυλα  προμήθευε και έτοιμη ξυλεία για την κατασκευή 
σπιτιών. Οι Καταφυγιώτες υλοτόμοι  ήταν ξακουστοί για την πρωτοτυπία τους.  

Παλιά τα ξύλα μεταφέρονταν από το δάσος με άλογα, γαϊδουράκια, 
μουλάρια, αργότερα με τρακτέρ, αγροτικά και φορτηγά. Η υλοτόμηση 
συνεχίζεται και σήμερα . 

Τα νερά των Πιερίων ήταν η κινητήρια δύναμη για τους νερόμυλους και τα 
μπατάνια.  

Οι νερόμυλοι, όπως και τα μπατάνια αποτελούσαν βασικό στοιχείο της 
οικονομικής ζωής του τόπου στην προβιομηχανική εποχή. Η καλή λειτουργία 
τους στηριζόταν αποκλειστικά στην πλούσια και συνεχή ροή των νερών του 
βουνού. 

Οι νερόμυλοι θεμελιώνονταν σε κατηφορικά εδάφη, δίπλα σε κάποιο 
χείμαρρο. Ήταν χτισμένοι σε σειρές πάνω στη ροή του νερού. Το κτίσμα ήταν 
χαμηλό, συνήθως μονόχωρο, γιατί φόρτωναν εκεί τα ζώα και χωρίς παράθυρα, 
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για προστασία από τους κλέφτες. Ιδιοκτήτες του μύλου ήταν πολλοί που, 
ανάλογα με το ποσοστό της ιδιοκτησίας τους, τον αναλάμβαναν συγκεκριμένες 
μέρες το μήνα. Άλεθαν σιτάρι, κριθάρι, βρίζα και ρόβη για βόδια. Οι μυλωνάδες 
για πληρωμή έπαιρναν μέρος από το άλεσμα που λεγόταν αξάι.  

Παλιά στην περιοχή του Βελβεντού υπήρχαν περίπου σαράντα νερόμυλοι. 
Σήμερα σώζονται σε καλή κατάσταση ελάχιστοι, μόνο όσοι αναπαλαιώθηκαν ή 
όσοι συντηρήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήθελαν να περισώσουν 
αυτά τα μνημεία. 

Εκτός από τους αλευρόμυλους  υπήρχαν και οι λαδόμυλοι οι οποίοι έβγαζαν 
από το σουσάμι σαμόλαδο καθώς  και οι μπιζερόμυλοι που έβγαζαν 
μπιζερόλαδο από λιναρόσπορους. 

Τα μπατάνια (νεροτριβεία) εξωτερικά είχαν πολλές ομοιότητες με τους 
νερόμυλους. Το κτίσμα τους ήταν χαμηλό, καμπυλόγραμμου σχήματος, 
ευρύχωρο και χωρίς παράθυρα, χτισμένο από πέτρα. Βρίσκονταν  πάνω στη 
νεροσυρμή της Αγ. Τριάδας.  

Στα μπατάνια έπλεναν τα χοντρά 
υφαντά, τις κάπες, τις μαλλούτες, τις 
κουβέρτες και άλλα υφάσματα. 

Οι φλοκάτες και τα σκουτιά από 
γιδόμαλλο πλένονταν στη δριστέλα 
(μια στέρνα βάθους δύο μέτρων και 
σχήματος ανάποδου κώνου). 

Τα πιο λεπτά μάλλινα 
υφάσματα, που χρησιμοποιούνταν 
για τις φορεσιές, δεν πλένονταν στη 
δριστέλα αλλά σε πιο πολύπλοκες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονταν 
παραδίπλα. 

Το Βελβεντό ήταν ξακουστό για 
τα μπατάνια του και οι ιδιοκτήτες 
του ήταν γνωστοί σε όλες τις γύρω 
περιοχές. 

 
Το κυνήγι 

Το κυνήγι δεν ήταν για τους 
κατοίκους της περιοχής του 
Βελβεντού επαγγελματική 
απασχόληση. Ήταν όμως ένα σπορ 
αγαπητό για τους ντόπιους. 

Οι Βελβεντινοί δεν ασχολούνταν 
πολύ με τουφέκια. Σώζονταν κάποια 
εμπροσθογεμή καριοφίλια. Τα 
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φυσίγγια τα κατασκεύαζαν μόνοι τους από εγχώριο μπαρούτι και κάρβουνα. 
Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν παγίδες. Βοηθούς είχαν πάντα τα σκυλιά. Το 
βουνό με τα καταπράσινα δάση του φιλοξενούσε άφθονα θηράματα. 

Η ευχή για το Βελβεντινό κυνηγό πριν ξεκινήσει για το κυνήγι ήταν 
«χαρλούδκα» για να επιστρέψει χαρούμενος. 

Σήμερα στο Βελβεντό δραστηριοποιείται ο Κυνηγετικός  Σύλλογος  
Βελβεντού. Οι κυνηγοί αγαπούν τη φυσική ζωή και βοηθούν στην προστασία του 
δάσους από τη λαθροθηρία και τις πυρκαγιές. 

 
Γεωργία -Κτηνοτροφία 

Στο Καταφύγι καλλιεργούνται  μέχρι  και τώρα πατάτες. Παλιότερα οι 
κάτοικοι φύτευαν διάφορα είδη φασολιών, κυρίως γίγαντες. Είχαν επίσης 
παραγωγή σιτηρών,όπως σίκαλη και βρίζα και λίγο σιτάρι. 

Στην περιοχή του Βελβεντού υπήρχαν αμπέλια και είδη οπωροφόρων 
δέντρων. Σήμερα υπάρχουν κυρίως ροδακινιές και μηλιές  και σε μικρότερη 
έκταση αμπέλια και άλλα οπωροκηπευτικά.  

Η κτηνοτροφία παλιότερα ήταν πιο ανεπτυγμένη στην περιοχή των Πιερίων. 
Σήμερα υπάρχουν μερικές κτηνοτροφικές μονάδες με πρόβατα κατσίκια και 
αγελάδες.    

 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 

Η θρησκευτική ζωή του λαού ήταν πάντα συνδεδεμένη με το βουνό. Τα 
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περισσότερα εξωκκλήσια βρίσκονται στις πιο όμορφες τοποθεσίες των Πιερίων. 
Όλα φροντίζονται από τους «εκκλησιάτορες», τους ανθρώπους που έχουν 
αναλάβει την περιποίηση και τη συντήρησή τους.   

Σε πάρα πολλές από τις θρησκευτικές γιορτές οι κάτοικοι του Βελβεντού 
παλιότερα ανέβαιναν με άλογα ή και πεζοί στα εξωκκλήσια, όπου γινόταν 
ολόκληρο πανηγύρι. 

Την Τρίτη μέρα του Πάσχα ανέβαιναν προς τον Άη-Λιά. Κτηνοτρόφοι 
έβγαζαν καρδάρες με ολόφρεσκο γάλα στο δρόμο και οι πανηγυριστές αγόραζαν 
κι έπιναν από μια κούπα. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία χοροστατούσε ο  
Δεσπότης.  

Μετά τη λειτουργία στηνόταν αναστάσιμος χορός (ο τρανός χορός) με τη 
συνοδεία μουσικής λαϊκών οργανοπαιχτών. Οι ιερείς έσερναν το χορό. Εκεί 
τραγουδούσαν το παραδοσιακό τραγούδι «γιε μ’ στουν Άη-Λια». Νωρίς το 
απόγευμα έφευγε ο Δεσπότης και οι υπόλοιποι  συνέχιζαν το γλέντι μέχρι το 
ηλιοβασίλεμα. 

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου, νοικοκυρές έβαφαν πάλι κόκκινα αυγά. Την 
Παρασκευή, τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, πανηγύριζε το εξωκκλήσι της 
Παναϊάς προς το Καταφύγι. Εκεί έκανε το ισνάφι των κυρατζήδων τη χαρμόσυνη 
ετήσια λειτουργία του. Οι παρέες έστρωναν στο χορτάρι κι έτρωγαν αυγά, τυρί 
και κουλούρες. Τα παλικάρια κερνούσαν τρίγωνα  στα κορίτσια. Έπειτα 
ακολουθώντας τα νερά του αυλακιού έφταναν στο Μετόχι, όπου συνέχιζαν το 
γλέντι τους. 

Του Άη-Γιωργιού   ήταν μια γιορτή σημαντική για τους Βελβεντινούς. Τον 
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Άη-Γιώργη τον θεωρούσαν προστάτη της στάνης και των κοπαδιών. Λειτουργία 
γινόταν στο εκκλησάκι στην πλαγιά του Άη-Γιώργη. 

Επειδή η αναγέννηση της φύσης, συνδεόταν με τον Απρίλη, που γιορταζόταν 
και η γιορτή του Άη-Γιώργη, η μέρα ήταν ορόσημο για το κλείσιμο των 
συμφωνιών για το καλοκαιρινό εξάμηνο. Από αυτή τη μέρα οι κτηνοτρόφοι 
νοίκιαζαν τα λιβάδια και τα τσιαΐρια και έκλειναν τον τσομπάνο και τα 
αλεβοσκούδια. Οι τσελιγκάδες έκαναν «κουρμπάνι» σφάζοντας ένα 
καλοθρεμμένο αρνί, για να ψυχαγωγήσουν όσους δούλευαν στη στρούγκα. 

Στις καρυδιές: Την Τρίτη μέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά οι Βελβεντινοί 
συνήθιζαν να πηγαίνουν στις καρυδιές. Οι καρυδιές (καρυές όπως τις έλεγαν) 
βρίσκονταν σε μια μεγάλη αλάνα κάτω από το εκκλησάκι του Άη-Βασίλη. 
Πήγαιναν εκεί με τις παρέες τους, οι περισσότεροι με φαγητό έτοιμο από το 
σπίτι τους. Χόρευαν και τραγουδούσαν από το μεσημέρι ως αργά το απόγευμα. 

Της Αγίας Τριάδας γινόταν λαμπρό πανηγύρι στο ομώνυμο μοναστήρι. Το 
γλέντι άρχιζε από την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή της Πεντηκοστής. Από τα 
χαράματα η νεολαία ανηφόριζε έχοντας μαζί τους γκουγκούσες (καρύδια) και 
ψωμί ή άλλα πρόχειρα φαγητά. Ο παπάς τους περίμενε για να αρχίσει τη 
λειτουργία. Ακολουθούσε γλέντι, χορός και διασκέδαση. 

Αυτή τη μέρα ανέβαιναν στο μοναστήρι όλα τα νιόπαντρα και 
νεοαρραβωνιασμένα ζευγάρια. Ειδικά γι’ αυτή τη μέρα οι μητέρες ετοίμαζαν για 
τις προίκες των κοριτσιών δυο κατακόκκινες υφαντές κουβέρτες με φαρδιές 
δαντέλες και λευκά μαξιλάρια με κεντήματα, για να σκεπάζουν τα σαμάρια και 
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να ομορφαίνουν την καβάλα. Η εικόνα των καβαλάρηδων, που προχωρούσαν 
στο κατάφυτο μονοπάτι ανάμεσα στις φυλλωσιές των δέντρων με τα 
ασπροκόκκινα στρωσίδια πάνω στα καταστόλιστα άλογα, ήταν ειδυλλιακή. 

Μαζί με τους Βελβεντινούς νέους έφταναν και προσκυνητές  από άλλα μέρη, 
γιατί το μοναστήρι θεωρούνταν θαυματουργό. 

Του Άη-Προυδρόμ’, στις 29 Αυγούστου, τη γιορτή της αποκεφάλισης του 
Ιωάννου του Προδρόμου, γινόταν ένα ιδιόμορφο πανηγύρι στο μοναστήρι της 
Αγίας Τριάδας. 

Αυτή τη φορά δεν γλεντούσαν οι νέοι, όπως γινόταν τη γιορτή της Αγίας 
Τριάδας. Τώρα έρχονταν αποβραδίς ηλικιωμένα ζευγάρια καβάλα στ’ άλογα. Οι 
άντρες υποστύλωναν το παλιό ανώι του μοναστηριού και οι γυναίκες σκούπιζαν, 
άλειφαν,  κι έβραζαν καζάνια με κόλλυβα.  

Την άλλη μέρα μαζί με άλλους πιστούς έφταναν και οι χήρες κατά γειτονιές. 
Όλοι έφερναν άβραστα φασόλια και έτρωγαν σε κοινό τραπέζι.  

H μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορταζόταν στις 6 Αυγούστου στο Σωτήρο, το 
εκκλησάκι  που βρίσκεται σε μία πολύ γραφική πλαγιά των Πιερίων, 
νοτιοανατολικά του Βελβεντού. 

Την προηγούμενη μέρα οι γυναίκες άναβαν τα καντήλια, ασβέστωναν το 
εκκλησάκι, έστρωναν βελέντζες γύρω από φωτιές που άναβαν στην ύπαιθρο και 
αγρυπνούσαν. Την αυγή της άλλης μέρας άρχιζαν να έρχονται κι άλλοι 
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προσκυνητές. Το έθιμο ήταν εκείνη τη μέρα να τρώνε καρπούζια, γι’ αυτό η 
παραγωγοί καρπουζιών έφερναν τα καρπούζια, τα ζύγιζαν με τις παλάντζες και 
τα πουλούσαν. Οι παρέες έστρωναν κάτω από τους ίσκιους κι έτρωγαν τηγανιτό 
ψάρι. Ύστερα δροσίζονταν με το καρπούζι. Ακολουθούσε γλέντι με τραγούδια 
και χορό. Απ’ αυτά τα γλέντια εμπνεύστηκε ο λαϊκός τραγουδοποιός το 
τραγούδι:               Χορεύετε παιδιά του Βελβεντού  

                          τα νιάτα φεύγουν δεν ξαναγυρνούν… 
Τα λείψανα του Αγίου Διονυσίου καταφτάνουν από τον Όλυμπο σ’ ένα 

απομακρυσμένο εκκλησάκι του καταφυγίου με αυτοκίνητο. Από το εκκλησάκι 
της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι, καβαλάρηδες 
πηγαίνουν και παίρνουν τα λείψανα. Έπειτα τα φέρνουν στο εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής όπου, πριν να τα δώσουν στους ιερείς, ρίχνουν τουφεκιές. Οι ιερείς 
τα παίρνουν απ’ το σταυροδρόμι και τα μεταφέρουν στην κεντρική εκκλησία του 
χωριού. Μετά από τη μεταμεσονύκτια λειτουργία ο κόσμος προσκυνάει τα 
λείψανα. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονται τα λείψανα, επιστρέφουν στον 
Όλυμπο. 

Η γιορτή της μπομπότας γίνεται στο Καταφύγι μια εβδομάδα μετά το 
δεκαπενταύγουστο. 

Οι γυναίκες ξυπνούν  πολύ 
νωρίς το πρωί και ετοιμάζουν 
ένα μεγάλο ταψί μπομπότα η 
καθεμιά. Επίσης ετοιμάζουν 
κεφτεδάκια και λουκάνικα. Το 
βράδυ όλες οι οικογένειες 
συγκεντρώνονται στην αυλή του 
δημοτικού σχολείου του 
Καταφυγίου, όπου κατά τις 8μμ 
γίνεται η γιορτή. Η έναρξη της 
γιορτής γίνεται από τον 
πρόεδρο του χωριού, που 
μιλάει για το χωριό και κάνει 
έναν ετήσιο απολογισμό. Έπειτα 
το γλέντι συνεχίζεται και 
καλλίφωνες χορωδίες τραγου- 
δούν παραδοσιακά τραγούδια. 
Ο κόσμος γεύεται την πολύ 
νόστιμη μπομπότα  και τα άλλα  
εδέσματα. 

Το κουρμπάνι είναι ένα 
πανηγύρι που γίνεται στο 
εξωκκλήσι του Αγίου 
Αθανασίου πάνω στην Αγία 
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Κυριακή (Σκούλιαρη). 
Την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Πρωτομαγιά, σφάζουν μεγάλα σε 

ηλικία σφαχτά (πρόβατα ή γίδια).Οι γυναίκες  τα βράζουν και τα ξεκοκαλίζουν το 
βράδυ της ίδιας μέρας. Την άλλη μέρα το πρωί  βράζουν το πλιγούρι σε τρία 
καζάνια και, όταν αυτό ετοιμαστεί, ρίχνουν μέσα το  κρέας. 

Όταν τελειώνει η λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο, ο κόσμος κατεβαίνει από 
μονοπάτι που οδηγεί στην κεντρική εκκλησία της Παναγίας, στην Αγία Κυριακή. 
Μπροστά προχωρεί ο παπάς ψέλνοντας. Όταν φτάνουν στην πάνω βρύση, αυτοί 
που βρίσκονται στον αυλόγυρο της κεντρικής εκκλησίας, τους βλέπουν και 
χτυπούν τις καμπάνες. 

Φτάνοντας ο παπάς με όλη τη συνοδεία των πιστών περνάει και σταυρώνει 
όλους τους συναθροισμένους στην πλατεία με λάδι της καντήλας. Ύστερα 
αρχίζει το γλέντι, ο χορός και το τραγούδι: Μάη μ’ κι Απρίλη δροσερέ,  Μάη με 
τα λουλούδια… 

Μέχρι να ξαναχτυπήσει η καμπάνα, διασκεδάζουν όλοι χορεύοντας και 
τραγουδώντας. Όταν η 
καμπάνα ξαναχτυπά, 
μαζεύονται όλοι για να 
φάνε το παραδοσιακό 
πλιγούρι με τα σφαχτά. 

Ίσως το έθιμο αυτό 
να σχετίζεται με τη 
γιορτή της Πρωτομα- 
γιάς, με την οργιαστική  
βλάστηση και την 
αφθονία των αγαθών 
που προσφέρει η γη. 

Το έθιμο της 
λουκανοφαγίας στον 
Άγιο Αθανάσιο λίγα 
χιλιόμετρα πάνω από το 
Βελβεντό, είναι γνωστό 
σε όλη την περιοχή. 
Κάθε χρόνο στις 18 
Ιανουαρίου γίνεται 
λειτουργία στον Άγιο 
Αθανάσιο. Μετά τη 
λειτουργία ψήνονται 
λουκάνικα και μοιρά- 
ζονται  στους περαστι- 
κούς. Τη δράση αυτή τα 
τελευταία χρόνια την 
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έχει αναλάβει το ΚΑΠΗ Βελβεντού.  
Οι παρέες μαζεύονται σε όλη την περιοχή γύρω από την εκκλησία. 

Πλανόδιοι μουσικοί, περνούν, παίζουν και τραγουδούν παραδοσιακούς σκοπούς 
και οι παρέες χορεύουν, ενώ ταυτόχρονα ψήνουν  λουκάνικα και διάφορα 
κοψίδια.                Γενάρης μήνας δέκα οχτώ  

                        Ψηλά στον Αη- Θανάση  
                        Μαζεύτηκε όλο το χωριό 
                        σε γλέντι σε γιορτάσι.        ( Γιάννης Παπαγόρας ) 
  Ο λαϊκός μας ποιητής, Γιάννης Παπαγόρας, στην ποιητική του συλλογή που 

ονομάζεται «Ποιητικοί Παλμοί», περιγράφει τη θαυμαστή φύση των Πιερίων 
αλλά και τη ζωή και τη δράση των ανθρώπων του τόπου μας. Μιλά για τις 
Πιερίδες Μούσες, για τα Βελβεντινά έθιμα, για τα όμορφα εξωκκλήσια και τις 
γιορτές στο βουνό. Αναφέρεται επίσης σε αναμνήσεις από τη ζωή στα χωριά 
Παλαιογράτσανο, Καταφύγι και Αγία Κυριακή.  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ 

Επειδή η ορεινή περιοχή των Πιερίων αποτελείται από τμήματα τριών 
όμορων νομών (Ημαθίας, Πιερίας και Κοζάνης), και ταυτόχρονα είναι τμήματα 
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δύο περιφερειών (Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας), δημιουργήθηκε μια 
σειρά από δυσλειτουργίες. Τα διοικητικά όρια συντέλεσαν στη μη ενιαία 
διαχείριση και λειτουργία του χώρου. Αποτέλεσμα αυτής ήταν η γεωγραφική 
απομόνωση  των τριών υποπεριοχών και η δημογραφική τους αιμορραγία. Έτσι 
στην καρδιά της Ελλάδας τα Δυτικά Πιερία  δίνουν μια εικόνα εγκατάλειψης. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής είναι πολύμορφο. Οι δασικές 
εκτάσεις αποτελούνται από 16 διαφορετικά συμπλέγματα. Απ’ αυτές το 48% 
ανήκει στο Δημόσιο, το 28% είναι συνιδιοκτησία με το Δημόσιο, το 10% ανήκει 
στους ΟΤΑ και οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές. 

Ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος για τουριστική ανάπτυξη 
και στην υπάρχουσα τουριστική κίνηση υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό 
οφείλεται στην έλλειψη υποδομών, στη δύσκολη προσπέλαση ανάμεσα στις 
τρεις υποενότητες των οικισμών (Ημαθίας, Πιερίας και Κοζάνης), στις υπώρειες 
(πρόποδες) του βουνού. Επίσης δεν γίνεται επαρκής προβολή των διαθέσιμων 
δυνατοτήτων και προϊόντων των Πιερίων. 

 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Αειφορία είναι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και πηγών ενέργειας 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και η ισορροπία. 
Είναι το μέλλον της επιβίωσής μας, καθώς είναι ένα σύστημα που σέβεται τη 
ζωή σε όλες τις μορφές της και χτίζει έναν καλύτερο κόσμο για όλα τα όντα, 
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αναπαράγοντας την ποικιλομορφία που διδάσκει η ίδια η φύση. Ο πυρήνας της 
αειφορίας διαμορφώνεται από τρεις ηθικούς κανόνες: φροντίδα για τη γη, 
φροντίδα για τους ανθρώπους και αναδομή του πλεονάσματος. 

Αειφόρος  ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη που 
στηρίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος  και στη βιωσιμότητα.  

Στόχος της αειφορίας είναι να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή απολαβή 
αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών 
των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 

Βιωσιμότητα σημαίνει ότι ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τους φυσικούς 
πόρους με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίο ανανεώνονται, έτσι ώστε 
να μην υπάρχει υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Συναφείς όροι με την αειφορία είναι η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη 
οικονομία, αν και η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τα 
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η επιστήμη των 
περιβαλλοντολόγων μηχανικών και τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ 
Τα Πιερία μπορούν να γίνουν μοχλός ανάπτυξης για τους οικισμούς που 

βρίσκονται πάνω και γύρω απ’ αυτά. Σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να 
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βοηθήσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι αρχές. Μπορεί επίσης να 
βοηθήσει η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικοί επιστήμονες, όπως οι μηχανικοί 
περιβάλλοντος. Μπορεί εκτός των άλλων να υπάρχει συνεργασία με 
πανεπιστήμια που ασχολούνται με σχετικά αντικείμενα. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο του Βελβεντού οργανώθηκε 
ομιλία από τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ.Δημήτριο 
Καλιαμπάκο συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών». Το θέμα της ομιλίας ήταν «Καλλικράτης και 
ορεινές περιοχές. Αναζητώντας νέους δρόμους ανάπτυξης». Στη δεύτερη 
ενότητα της ομιλίας αναπτύχθηκε η προσπάθεια συμβολής του Ε.Μ.Π. στην 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών όπως η δική μας. 

Πρέπει όμως να βοηθήσει και το κράτος δημιουργώντας τουλάχιστον τις 
στοιχειώδεις υποδομές, όπως είναι το οδικό δίκτυο. 

Η συνεργασία όλων των οικισμών των Πιερίων είναι βασικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη της περιοχής. Με κοινό σχεδιασμό και προτάσεις απ’ όλες τις 
ενδιαφερόμενες πλευρές, οι πιθανότητες να αναδειχτεί η περιοχή είναι πολύ 
περισσότερες. Το μέλλον μας στηρίζεται σε πολλά κοινά σημεία, γι’ αυτό και οι 
προσπάθειες μας πρέπει να  είναι  συντονισμένες. 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στην περιοχή των Πιερίων είναι η 

προστασία των εδαφών και η βελτίωση του περιβάλλοντος και της αισθητικής 
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του τοπίου. Επίσης πρέπει να γίνουν έργα προστασίας των χαμηλών 
παραγωγικών εκτάσεων και των οικισμών από τις πλημμύρες να συγκρατηθούν 
τα νερά και να τροφοδοτηθούν οι πηγές και τα ρέματα. Να προστατευτεί το 
δάσος από αποψίλωση (που οφείλεται σε πυρκαγιές, ρύπανση, αρρώστιες κλπ.) 
και η βιοποικιλότητά του, που κινδυνεύει από λαθροθηρία και λανθασμένες 
ανθρώπινες παρεμβάσεις.  

Η ομορφιά και η αρμονία του ορεινού τοπίου και οι αξία της περιοχής των 
Πιερίων αναγνωρίστηκαν από την Ευρώπη. Έτσι μια συγκεκριμένη περιοχή απ’ 
όπου διέρχεται και το ορειβατικό μονοπάτι Ε4 εντάχθηκε στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 
2000». Είναι ένα πρόγραμμα προστασίας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

Οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγής ξύλου στα Πιέρια είναι μεγάλες. Η 
αύξηση της παραγωγής ξυλείας δεν είναι ζημιογόνα για το βουνό. Όταν αυτή 
γίνεται συνετά, το δάσος ανανεώνεται. Στην εποχή μας, που έχουμε άμεση 
ανάγκη από πιο φθηνή ενέργεια θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο αυτή 
την εκδοχή. 

Οι σύγχρονες πηγές ενέργειας και η οργάνωση του αγροτουρισμού, η 
προσέλκυση θρησκευτικού, συνεδριακού και εκπαιδευτικού τουρισμού, σε 
συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες είναι ελπιδοφόρες  παρεμβάσεις για 
τη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου. 

Η τουριστική δραστηριότητα απαιτείται να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, 
έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Κάθε υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος κάνει μακροπρόθεσμα φτωχότερους τους κατοίκους της 
περιοχής. Η παγκόσμια πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι η ασχεδίαστη ή η 
λανθασμένη  και  χωρίς μέτρο ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει 
βραχυπρόθεσμες ωφέλειες. Κάθε τουριστική δραστηριότητα είναι απαραίτητο  
να σχεδιάζεται και να αναπτύσσεται, ώστε να αποφέρει βιώσιμα οφέλη  στις 
περιοχές που αφορά. Είναι αναγκαίο να συμφωνεί  με τα ήθη  των τοπικών 
κοινωνιών και να εξασφαλίζει τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Τα κέρδη από τις τουριστικές 
δραστηριότητες  πρέπει  να διανέμονται στην τοπική κοινωνία και όχι σε 
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες (π.χ. πολυεθνικές εταιρίες ξενοδοχείων, 
τουριστικά γραφεία εκτός περιοχής). Επίσης οι τουριστικές εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.       

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Εκτός από τα ξύλα που αποτελούν μια από τις πιο γνωστές και συνηθισμένες 

πηγές ενέργειας, τα Πιέρια προσφέρονται και για εγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής ενέργειας με την εκμετάλλευση των νερών, του ήλιου και του αέρα. 

Ήδη σήμερα υπάρχει μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω 
από το Παλαιογράτσανο. Επίσης ο ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων 
Βελτιώσεων) Βελβεντού ετοιμάζει μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
αξιοποιώντας τη δύναμη των νερών του σκεπασμένου για την παραγωγή 
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ηλεκτρικού ρεύματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των γεωργικών 
εκτάσεων του Βελβεντού. Τελευταία έχουν εγκατασταθεί στο χώρο και 
ανεμογεννήτριες.  

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μια βιώσιμη λύση γιατί συνδυάζουν 
ενεργειακά και οικονομικά οφέλη. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη 
χρήση των φωτοβολταϊκών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι η 
αθόρυβη λειτουργία  και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 

Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι τρόποι αειφόρου ανάπτυξης  όταν 
δεν επηρεάζουν την αισθητική του τοπίου  και δεν έχουν δυσάρεστες 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η τοποθέτηση τεράστιων εγκαταστάσεων 
με φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες  στο χώρο των Πιερίων  θα δημιουργούσε 
προβλήματα στην  αρμονία του χώρου. 

                        

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 Με τον αγροτουρισμό δίνονται κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων στις 

περιοχές τους, τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση 
παλιών οικημάτων και αρχοντικών που αφέθηκαν στο χρόνο. 

Η παραμονή στην ύπαιθρο πρέπει να συνδυάζεται και να εμπλουτίζεται  με 
ποικίλες δραστηριότητες. Οι λάτρεις του αγροτουρισμού δεν αναζητούν μόνο 
παθητικές διακοπές  αλλά αναζητούν τη δράση και την περιπέτεια. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να οργανωθούν σπορ στη φύση και σπορ περιπέτειας. Τέτοια σπορ είναι 
τα εξής: 
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 Το τρέκιγκ: Πεζοπορία ελεγχόμενης περιπέτειας  με οδηγούς. Έχει 
προορισμό μέρη όπου δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητο. 

 Η ανάβαση στο βουνό με άλογα: Μπορούν να οργανώνονται 
εκδρομές με ομάδες επισκεπτών. Τα άλογα μπορούν να είναι 
στολισμένα όπως παλιά με κόκκινα υφάσματα. 

 Η αναρρίχηση:  Είναι το σκαρφάλωμα στο βουνό, με ειδικό 
εξοπλισμό. 

 Η ορειβασία: Είναι το ανέβασμα σε πιο  απόκρημνα μέρη του 
βουνού. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βελβεντού (ΟΣΒ) είναι πάρα πολύ 
δραστήριος και οργανώνει δραστηριότητες στα Πιέρια. Παλιότερα 
οργάνωνε ημερίδες με παιδιά του δημοτικού σχολείου και του 
γυμνασίου. 

 Η καταρρίχηση : Είναι το κατέβασμα σε μέρη με πολύ μεγάλη 
κλίση. Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό.  

 Το αλεξίπτωτο πλαγιάς: Αποτελεί τη νεότερη και απλούστερη 
μορφή ατομικής ανεμοπορίας. Γίνεται σε πλαγιά βουνού με μικρή 
κλίση εδάφους και χρειάζεται αρκετές μέρες εκπαίδευσης. 

 Ο αιωροπτερισμός: Είναι άθλημα στο οποίο οι μετέχοντες 
συναγωνίζονται ως προς την κάλυψη της μεγαλύτερης δυνατής 
απόστασης με ελεύθερη πτώση-πτήση από μεγάλο ύψωμα με 
αιωρόπτερο. Το αιωρόπτερο είναι ατομικό, αυτοχειριζόμενο 
σκάφος αποτελούμενο από δυο μεγάλα πτερύγια συνδεδεμένα με 
κεντρικό άξονα και λαβές χειρισμού και ελέγχου της πορείας 
πτήσης. 

 Το ποδήλατο βουνού (mountain bike): Απαιτούνται ειδικά 
ποδήλατα κατασκευασμένα για κίνηση σε έδαφος δύσβατο, με 
μεγάλες κλίσεις. Υπάρχουν σωματεία, φορείς και σχολές που 
διδάσκουν τα βασικά για τη χρήση των ταχυτήτων και το πέρασμα 
των απότομων σημείων. 

Ένα άλλο είδος αθλητισμού, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει αρχίσει να 
κερδίζει έδαφος στην περιοχή των Πιερίων. Στο Βελβεντό οργανώνονται κάθε 
χρόνο τον Ιούνιο, αγώνες ράλι σπριντ. Η διαδρομή βρίσκεται σε περιοχή των 
Πιερίων πάνω από το Βελβεντό.  Η εκκίνηση γίνεται από το Μετόχι. 

Δραστηριοποιείται επίσης ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Βελβεντού 
(ΜΟΤ.Ο.ΒΕ), που ιδρύθηκε το Μάιο του 2009 και στεγάζεται σε ένα οίκημα 
απέναντι από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο  ΜΟΤ.Ο.ΒΕ έχει οργανώσει στην 
περιοχή τρεις αγώνες ανωμάλου δρόμου (Enduro). 

Σήμερα στο Βελβεντό έρχονται διάφορες αθλητικές ομάδες 
(καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου κ.α.) για να αθληθούν σε ορεινές συνθήκες. 
Αυτό μπορεί να συνεχιστεί και να οργανωθεί περισσότερο με τη βελτίωση των 
αθλητικών μας κέντρων και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες στους αθλητές 
και στους προπονητές των ομάδων. 
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Γύρω από τον αθλητισμό μπορεί να οργανωθεί ένα σύστημα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως π.χ. η ενοικίαση ποδηλάτων ή αλόγων, 
σχολές εκμάθησης των διαφόρων σπορ, ειδικευμένοι οδηγοί που καθοδηγούν 
τους επισκέπτες, πανδοχεία για την εξασφάλιση καταλυμάτων.  

 
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Στο Βελβεντό, παρόλο που η φυσιογνωμία του οικισμού έχει αλλάξει τις 
τελευταίες δεκαετίες με την κατασκευή οικιών, οι οποίες δεν έχουν τα 
μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία της λαϊκής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής,  υπάρχουν ακόμη κτίσματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, 
πραγματικά στολίδια μιας αισθητικής, που τη συναντούμε στο βορειοελλαδικό 
χώρο. Κύρια δομικά υλικά τους είναι η πέτρα και το ξύλο που αφθονούν στην 
περιοχή. Τα παλιά παραδοσιακά κτίρια, όπως είναι η οικία Κώνστα, που σήμερα 
λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο, παρουσιάζουν ενδιαφέρον ιστορικού 
μνημείου και έργου τέχνης. Σ’ αυτά υπάρχουν στοιχεία για μελέτη της ιστορίας 
της αρχιτεκτονικής, όπως λέει ο αρχιτέκτων-μηχανικός κ. Πολυνίκης  Αγγέλης στο 
επιστημονικό συνέδριο «Βελβεντό, χθες, σήμερα, αύριο».  

Μετά το 1900 παρατηρείται  μια τάση αναβίωσης του κλασικού πνεύματος 
με αποτέλεσμα την κατασκευή κλασικών κτισμάτων, όπως το αρρεναγωγείο και 
αρκετές κατοικίες που κτίστηκαν στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ο ιδιαίτερος 
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αυτός ρυθμός ονομάζεται «Αλά Φράγκα». Εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μνημεία 
είναι οι ναοί του Βελβεντού, όπου βρίσκουν εφαρμογή όλες οι τάσεις της κάθε 
εποχής, που επικρατούν στο μακεδονικό χώρο από το 15ο μέχρι και το 19ο 
αιώνα. 

Η κεντρική εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος 
Μηνάς με τις αξιόλογες τοιχογραφίες τους, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, η 
εκκλησία του προφήτη Ηλία στο Παλαιογράτσανο, ο Άγιος Δημήτρης στη 
Γριτσιάνη είναι ίσως τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα.  

Δε θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τα ερείπια του βυζαντινού 
φρουρίου στη θέση Παλαίκαστρο,  που χρονολογείται από την εποχή του 
Ιουστινιανού και τα ερείπια οικισμών στη θέση Παλιόχωρα. Η ανάδειξη και η 
προβολή της αρχιτεκτονικής των οικισμών, των κατοικιών και των μνημείων 
μπορεί να γίνει πόλος έλξης επιστημόνων, αλλά και επισκεπτών. Έτσι θα 
αξιοποιηθεί η περιοχή μας με όλα τα οφέλη που συνεπάγονται. 

 
Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η προβολή των τοπικών προϊόντων, όταν γίνεται με τρόπο οργανωμένο και 
σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, βοηθά στην αύξηση του 
εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.  

Οι μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού, τα λικέρ από φρούτα, καρπούς και 
βότανα, τα τσίπουρα, τα κρασιά μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόλογη πηγή 
εισοδήματος για τους ντόπιους αν συνδυαστούν με την τουριστική ανάπτυξη. 

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά είδη βοτάνων, αρωματικών και άλλων 
φυτών, που είναι χρήσιμα στη διατροφή ή έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Η 
καταγραφή και η προβολή τους θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην 
τοπική ανάπτυξη. Μπορούν επίσης κάποια φυτά,  που είναι αυτοφυή στα 
Πιέρια, να καλλιεργηθούν. 

Στα Πιέρια φυτρώνει ένα είδος άγριου σπαραγγιού που είναι βρώσιμο 
και πολύ νόστιμο. Εδώ υπάρχει κι ένα σπάνιο είδος υπόγειου μανιταριού, η 
τρούφα, που συμβιώνει και αναπτύσσεται στις ρίζες κάποιων ειδών δέντρων 
ή θάμνων. Είναι οι καρποφορίες ομάδας ασπρομυκήτων. Αυτοί οι μύκητες 
αυξάνουν την ικανότητα των  ριζών να προσλαμβάνουν από το έδαφος 
ιχνοστοιχεία, ενώ απορροφούν από τις ρίζες υδατάνθρακες. Οι τρούφες είναι 
πανάκριβες στην αγορά. 

Η μέντα, η ρίγανη και το θυμάρι είναι τα πιο γνωστά αρωματικά φυτά 
των Πιερίων. Υπήρχε από παλαιότερα πρόταση για καλλιέργεια ρίγανης στην 
περιοχή της Αγίας Κυριακής. Το σπαθόχορτο είναι από τα πιο χρήσιμα 
βότανα και χρησιμοποιείται στη θεραπεία πληγών. Επίσης βρίσκουμε 
αφροξυλάνθη (ζαμπούκο), κυρίως προς την περιοχή του Παλαιογρατσάνου, 
που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία προβλημάτων του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας). 
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Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού τουρισμού μπορούν  να οργανώνονται 
επισκέψεις σε τυροκομικά εργαστήρια, οινοποιεία και σε αμπέλια την εποχή 
του τρύγου για παρακολούθηση και συμμετοχή. Σε αυτές τις ενέργειες 
μπορούν να συμβάλλουν και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης . 

 

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με θέματα που αφορούν τη χλωρίδα 

και την πανίδα του βουνού αλλά και τη συνολική συμπεριφορά του 
οικοσυστήματος, φέρνουν σε επαφή τον τόπο με επιστήμονες όπως είναι οι 
δασολόγοι, οι γεωπόνοι, οι βιολόγοι, οι μηχανικοί περιβάλλοντος κ.α. Αυτοί 
γνωρίζουν την περιοχή και την κάνουν γνωστή και σε πολλούς άλλους. Οι ίδιοι 
μπορούν να προτείνουν διάφορους τρόπους και να βοηθήσουν στην αειφόρο 
ανάπτυξή της.  

Η πραγματοποίηση θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως είναι οι 
θεατρικές παραστάσεις, οι συναυλίες  και οι χορευτικές εκδηλώσεις σε 
υπαίθριους χώρους είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για την περιοχή, όταν 
γίνονται συντονισμένα και οργανωμένα. 

Η δραστηριοποίηση οργανώσεων , όπως ο προσκοπισμός, με τα δρώμενα 
και τις αθλητικές εκδηλώσεις τους παίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση των 
νέων με τη φυσική ζωή. Βοηθά στην προστασία του δάσους. Οι δραστηριότητες 
των ομάδων των προσκόπων περιλαμβάνουν και σχέδια δασοπροστασίας. 

Η δημιουργία κατασκηνώσεων που θα λειτουργούν ως χώροι αναψυχής και 
άθλησης για παιδιά σε καλοκαιρινές διακοπές, είναι ένας από τους τρόπους που 
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θα φέρει τον τόπο σε επαφή με περισσότερους ανθρώπους. Αυτό θα βοηθούσε 
και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων.  

 Λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι της Αγίας τριάδας υπάρχουν 
κατασκηνώσεις που λειτουργούσαν παλιά, αλλά τώρα έχουν εγκαταλειφθεί. 
Αυτές θα μπορούσαν να επισκευαστούν και να ξαναλειτουργήσουν. 

Τα ορειβατικά καταφύγια, που είναι αρκετά στην περιοχή, μπορούν να 
εξωραϊστούν και να εξοπλιστούν έτσι ώστε να λειτουργούν και ως ξενώνες. 

Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν χώροι κατάλληλοι για ξεκούραση των 
επισκεπτών.  

Εστιατόρια με φυσικά προϊόντα, τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, κρασιά και 
άλλα ποτά που παράγονται στην περιοχή θα έδιναν τη δυνατότητα στους 
περιηγητές να εκτιμήσουν την ποιότητα και τη μοναδικότητα των προϊόντων της 
περιοχής  των Πιερίων.  

Μαγαζάκια που εμπορεύονται καρπούς, βότανα, αρωματικά φυτά, λικέρ και 
γλυκά από ντόπια φρούτα συμπληρώνουν τις υπηρεσίες των εστιατορίων και 
δίνουν ιδέες για δώρα σε φίλους και συγγενείς. 

Απαραίτητη για τη διευκόλυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας για το 
βουνό είναι η διάνοιξη, η σήμανση και η συντήρηση των ορειβατικών 
μονοπατιών. Τέτοιες κινήσεις γίνονται πολύ τακτικά στο Βελβεντό. Αυτές θα 
πρέπει να συνεχιστούν ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη υποδομή για τους 
ορειβάτες αλλά και τους άλλους περιηγητές του βουνού. 
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 Η δημιουργία ενός εθνικού δρυμού στην περιοχή μεταξύ Καθαρόλακκα-
Θολόλακκα-κορυφή Πλάκα-Βρύσες- Φτέρη-Παλιό Μόρνο ή Μαυρονέρι θα ήταν 
ένα σημαντικό έργο. Ο χώρος αυτός αποτελεί βιότοπο για πολλά απειλούμενα 
είδη.  

Η βελτίωση του οδικού άξονα θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής και 
στην ευκολότερη προσέγγισή της. 

Η συνεργασία με τους άλλους οικισμούς, που βρίσκονται στις πλαγιές και 
στους πρόποδες στων Πιερίων είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης.  

 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ 
1.Ερώτηση: Ποιος είναι ο χώρος ευθύνης και ποιες οι αρμοδιότητες του 
δασοφύλακα; 
Aπάντηση: Είναι το Δασονομείο Σερβίων και χώρος ευθύνης μας είναι όλη η 
περιοχή ευθύνης του δασονομείου Σερβίων, δηλαδή όλος ο καλλικρατικός Δήμος 
Σερβίων-Βελβεντού.  Έργο του δασοφύλακα είναι η  φύλαξη και η προστασία του 
δασικού και θηραματικού  πλούτου και η εφαρμογή του νόμου 
2.Ερώτηση: Ποια χωριά βρίσκονται στα Δυτικά Πιέρια; 
Aπάντηση: Στα Δυτικά  Πιέρια βρίσκονται το Καταφύγιο, η  Αγία Κυριακή 
(Σκούλιαρη), το Πολύφυτο, το Βελβεντό, το Παλαιογράτσανο, το Πλατανόρευμα, 
η Καστανιά, η Λάβα και τα  Σέρβια. 
3.Ερώτηση: Τι δραστηριότητες οργανώνει το Δασαρχείο; 
Απάντηση: Οργανώνει υλοτομίες, κατασκευή φραγμάτων διάνοιξη δασικών 
δρόμων, έργα ορεινής αναψυχής, εμπλουτισμό της άγριας πανίδας με 
θηράματα. 
4.Ερώτηση: Με ποιο τρόπο οργανώνεται η φύλαξη και η προστασία του βουνού;  
Απάντηση: Με τη διενέργεια ελέγχων και περιπολιών και με τη συνεργασία με 
διάφορους φορείς και πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο. 
5.Ερώτηση:Τι προβλήματα υπάρχουν στο βουνό; Ποιες δυσκολίες  αντιμετωπίζει 
ένας δασοφύλακας  των Πιερίων ; 
Απάντηση: προβλήματα  με παράνομες υλοτομίες, λαθροθηρία, εκχερσώσεις, 
καταλήψεις, πυρκαγιές κ.λ.π. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν δύσκολο το έργο του δασοφύλακα, όπως οι 
νυχτερινές κινήσεις σε δύσκολες συνθήκες. Επίσης πρέπει να καταφέρει να 
πείσει ορισμένους ανθρώπους ότι τα φυσικά αγαθά ανήκουν σε όλους και δεν 
είναι δική τους περιουσία. 
6.Ερώτηση:Ποια επαγγέλματα έχουν σχέση με το βουνό; 
Απάντηση: Δασικοί υπάλληλοι, υλοτόμοι, έμποροι δασικών προϊόντων 
μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, ρητινοσυλλέκτες , λατόμοι, χειριστές 
μηχανημάτων (γκρέϊντερ) κλπ. 



41 
 

 

7.Ερώτηση:Ποια εποχή κόβονται τα δέντρα και για ποιο  σκοπό; 
Απάντηση: Κόβονται όλες τις εποχές, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
( συνήθως  από την άνοιξη ως το φθινόπωρο), ως το φθινόπωρο για την 
παραγωγή προϊόντων ξύλου τα οποία είναι απαραίτητα στον άνθρωπο. Πάντοτε 
όμως το κόψιμο των δέντρων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 
αειφορία των καρπώσεων. 
8.Ερώτηση: Έχει σχέση το επάγγελμα του δασοφύλακα με την προστασία του 
οικοσυστήματος των Πιερίων; 
Απάντηση: Έχει άμεση σχέση γιατί είναι το βασικότερο επάγγελμα που έχει ως 
έργο του την προστασία και διαχείριση του κάθε βασικού οικοσυστήματος, όπως 
των Πιερίων. 
9. Ερώτηση: Ποια είναι η δασική αρχή της περιοχής μας; 
Απάντηση: Η δασική αρχή της περιοχής μας είναι το Δασονομείο Σερβίων το 
οποίο υπάγεται στο Δασαρχείο Κοζάνης.  
10. Ερώτηση: Υπάρχουν ψάρια στις πηγές των Πιερίων ή κατά μήκος της ροής 
των υδάτων του; 
Απάντηση: Σε ορισμένα από τα ρέματα των Πιερίων υπάρχει η ορεινή πέστροφα 
και η καραβίδα. 
11. Ερώτηση:Τι σας έχει εντυπωσιάσει  κατά τη διάρκεια της εργασίας σας στο 
βουνό; 
Απάντηση: Εκείνο που μ’ έχει εντυπωσιάσει, είναι η αγάπη που βιώνουμε από 
τους ηλικιωμένους που συναντούμε στα απομακρυσμένα χωριά της περιοχής 
μας. 
12.Ερώτηση: Τι προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί από το δασαρχείο ή τον ίδιο 
το δασοφύλακα.  
Απάντηση: Από το 1997 η αρμοδιότητα της κατάσβεσης των πυρκαγιών έχει 
δοθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.  Η δασική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την 
πρόληψη (συντήρηση οδικού δικτύου, δεξαμενών, καθαρισμό βλάστησης όπου 
χρειάζεται κλπ.). Βέβαια, εμείς οι δασοφύλακες, όταν και όπου χρειαστεί 
συμμετέχουμε και στην κατάσβεση σαν ιδιώτες μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. 
13.Ερώτηση: Τι ζώα, πουλιά, έντομα, ερπετά, ζουν στο βουνό;  
Απάντηση: Τα ζώα είναι αγριόχοιροι, λαγοί, ζαρκάδια, λύκοι, αλεπούδες,  
κουνάβια, αγριόγατοι, αρκούδες, σκίουροι, ασβοί, νυφίτσες, σκαντζόχοιροι,. Τα 
πουλιά είναι τσίχλες, πέρδικες, φάσες, αγριοπερίστερα, γεράκια, μπεκάτσες, 
κοτσύφια, ορτύκια, κουκουβάγιες, μπούφοι. Τα ερπετά είναι χελώνες, φίδια, 
σαύρες. Τα έντομα είναι μυρμήγκια, μέλισσες, διάφορα είδη μύγας, κάμπιες, 
πεταλούδες, σφήκες. 
14. Ερώτηση: Ποιά φυτά συναντούμε; 
Απάντηση: Η πεύκη (μαύρη και δασική), ελάτη, οξιά, δρυς, πουρνάρι, γαύρος, 
κέδρα, ιτιές, λεύκες, σφεντάμια, σκλήθρο, κυπαρίσσια, φτελιές (καραγάτσι), 
άγρια οπωροφόρα(μηλιές, κερασιές, κορομηλιές), οστριά. Διάφορα 
αρωματικά(ρίγανη μέντα, σαλέπι, τσάι κλπ.) και πολλά είδη αγριολούλουδων. 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Στα Πιέρια 
Τα Πιερία σαν πας να επισκεφτείς  
πεύκα κι αγριοβατομουριές θα δεις, 
πλατάνια και βελανιδιές 
περήφανα τα έλατα στολίζουν τις κορφές. 
 
Βρύσες και ρυάκια σαν θα βρεις 
Το γάργαρο γλυκό νερό να πιείς. 
Τα χέρια σου να πλύνεις και να δροσιστείς 
Και πώς κυλάει τραγουδιστά ν’ αφουγκραστείς. 
 
Κάτω απ’ τους ίσκιους κάτσε να ξεκουραστείς 
Κι όταν ξυπνήσεις κοίτα πέρα μακριά  
Πώς καθρεφτίζονται στη λίμνη τα απέναντι βουνά 
Και πώς ο ήλιος χρυσαφίζει τα νερά. 
                           Γιώργος Βαβλούκης 
 
Αγναντεύοντας 
Σαν ανεβείς προς την κορφή 
Κι όταν κοιτάξεις κάτω 
ένας μικρός παράδεισος  
απλώνεται μπροστά σου. 
 
Το δάσος καταπράσινο 
και μοσχομυρωδάτο 
σε προσκαλεί να το χαρείς 
τις χάρες του να μοιραστείς 
χωρίς να το πληγώσεις. 
  
Γαύροι,  πουρνάρια και οξιές 
γύρω  απ’ τα πεύκα πινελιές. 
Κι ύστερα έλατα στολίζουν  
Τις πιο ψηλές βουνοπλαγιές. 
 
Μοσχοβολά η  ρίγανη 
η μέντα το θυμάρι 
Και ποιος δεν έχει πάρει 
ένα μικρό κλωνάρι  
γλυκά να τ’ ανασαίνει 
όταν θα κατεβαίνει  
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του γυρισμού το δρόμο!... 
                         Γιάννης Παπαγιοβάνης 
 
 
Πάνω εκεί ψηλά 
Πάνω εκεί ψηλά 
στα Πιερία βουνά 
τρέχουν τα νερά 
γάργαρα και δροσερά. 
 
Μέσ’ από  χιόνια και  βροχές 
διακρίνω τις κορφές. 
Με καμάρι το κοιτώ 
Το πανέμορφο βουνό. 
 
Ζώα κι όμορφα πουλιά 
ζούνε γύρω απ’ τα κλαδιά. 
Πεύκα  και βελανιδιές 
προστατεύουν τις φωλιές. 
 
Ορειβάτες διασχίζουν 
μονοπάτια δύσβατα 
πάνω  εκεί ψηλά  
στα Πιερία βουνά. 
                Φωτεινή  Ζέρβα 
 
Εκδρομή 
Στα Πιέρια εκδρομή 
πήγαμε όλοι μαζί  
κι  ήταν σα μικρή γιορτή. 
Δίπλα στο νερό 
Παίξαμε κρυφτό. 
  
Είδαμε πολλά, 
είπαμε πολλά. 
Βγάλαμε φτερά  
σα μικρά πουλιά. 
Μύρισε  ζωή,  
άνοιξε η καρδιά. 
Θάμπωσε το βλέμμα μας  
τόση ομορφιά. 
                     Κλεμεντίνα Κιόσε 
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Φθινόπωρο στο Σκεπασμένο                 
Στο Σκεπασμένο πήγαμε 
κι  όλοι μαζί παρέα 
θαυμάζαμε τη θέα  
 
Στο δάσος το πυκνό  
φυσούσε  τ’ αγεράκι 
και κάθε φυλλαράκι  
φαινόταν ζωντανό. 
 
Κυλούσε το νερό 
στα βράχια καθαρό 
και  κάτω από τα φύλλα 
ξερά βρεγμένα ξύλα 
στολίζονταν μ’ αφρό.  
                 Στέλλα Ντολάνι 
 
Τα Πιέρια 
Καθώς βλέπουν τα Πιέρια 
διακρίνω από μακριά 
τα κατάφυτα τα δάση  
τα κρυστάλλινα νερά. 
 
Προχωράω πιο κοντά  
και ξαφνιάζομαι μεμιάς 
μόλις βλέπω τα ζωάκια 
στων Μουσών την αγκαλιά. 
 
Ο Ορφέας παίζει λύρα 
και οι Μούσες τραγουδούν 
ο Διόνυσος χορεύει 
τα πουλάκια κελαηδούν. 
 
Στα Πιέρια ελάτε τώρα  
δείτε του θεού τα δώρα 
στου βουνού την αγκαλιά  
δέντρα, βράχια, άνθη, νερά. 
                                Ζανδέ Εύη 
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Τα Πιέρια 
Τα όμορφα Πιέρια  
με τα πυκνά τα δάση 
σκιά μας δίνουνε πολλή 
και ομορφιά στην πλάση 
 
Τα πεύκα και τα έλατα 
στολίζουν τα βουνά τους. 
Πηγές υπάρχουνε πολλές  
και τρέχουν τα νερά τους. 
 
Στα χαμηλά και στα ψηλά 
έχει πανέμορφα χωριά 
συνέχεια έρχονται εκδρομείς 
και φεύγουν πάντα ευτυχείς. 
                            Γιάννης Μύρος 
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ΠΗΓΕΣ 
1. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου:   Βελβεντό χθες, σήμερα, αύριο 

Βελβεντό 5-6-7/11/1993  Έκδοση Δήμου Βελβεντού 
2. ΒΕΛΒΕΝΤΟ Ταξιδιωτικός οδηγός Δήμου Βελβεντού  Έκδοση Κ.Π.Ε. 

Βελβεντού  
3. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ Βασίλη Δημόπουλου 

Έκδοση Δήμου Βελβεντού 1998 
4. Λαογραφικοί Αντίλαλοι Αθηνάς Τζινίκου-Κακούλη 
5. Τα μονοπάτια των Πιερίων Κώστα Σιόμου Έκδοση Δήμου Βελβεντού 

2008 
6. Ποιητικοί Παλμοί  Γιάννη Παπαγόρα   Έκδοση Δήμου Βελβεντού 2000 
7. Πολύκλαδα Όνειρα των Πιερίων (φύλλα, καρποί, άνθη) Δήμος 

Βελβεντού-Γυμνάσιο Βελβεντού 
8. Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση  περιοχής Πιερίων. ΑΝΚΟ ΑΕ 

10/7/2000 
9. Τα βουνά της Ελλάδας Πεζοπορικές διαδρομές στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. 
10. Ταξιδιωτικός οδηγός Βασίλη Χρήστου Εκδόσεις Explorer 2003 
11. Οδοιπορικό στην Ελληνική φύση αξιδιωτικός οδηγός Bob Gibbons 

Εκδόσεις Explorer 2004 
12. Εγκυκλοπαίδεια  « Επιστήμη και Ζωή»   
13. Εφημερίδα «Το Βελβεντό» 
14. Διαδίκτυο :  « Βικιπαίδεια»  
15. Αβδελλή Θεολογία Μ.Sc environmental and Development  Education       
16. Eναλλακτικές  πηγές ενέργειας: Μύθοι και αλήθειες. Κίνηση 

Οικολόγων Πράσινων Ν. Κοζάνης 
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Στην υλοποίηση του σχολικού προγράμματος 
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου: 
 

    Α1                                                         Α2 
Αθανασιάδης Νικόλαος                     Παπασπανός  Μάρκος 
Βαβλούκης  Γεώργιος-Αντώνιος       Ρήγας  Θωμάς 
Ζανδέ  Ευανθία                                    Σκούμπα  Ελένη  
Ζέρβα  Φωτεινή                                   Σταμλόγλου Ιωάννης 
Ζορμπά  Ευανθία                                 Στεργιόπουλος  Ιωάννης 
Καραχίτος  Ιωάννης                             Στεργιοπούλου  Αικατερίνη 
Καρδάκου  Θεανώ                               Συρόπουλος  Αθανάσιος 
Καστανάρα  Ελένη                               Τσίκας  Θεόδωρος      
Κιόσε Κλεμεντίνα                                 Τσιτσιμίκλη  Αικατερίνη 
Κοσμά  Ιφιγένεια                                  Χάνι   Γκρισέλντα 
Μανώλα  Ειρήνη                                   Χάνι  Ρετζιάν 
Μύρος  Ιωάννης                                    Χίντα  Κλάιντι 
Ντολάνι  Στέλλα                                    Χατζηνικολάου Μάρκος 
Παπαγιοβάνης  Ιωάννης                     Χρήστου Ιωάννα  
Παπαγόρα  Χρυσάνθη 

 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χατζήνα Αθηνά 

                                                     Φραγγούδης Αλέξανδρος 
                                                     Λεπίδας Γεώργιος    

 
 
Κείμενα: Mαθητές  Α1-Α2 Γυμνασίου Βελβεντού σχολ. έτος 2011-2012 

Ζωγραφιές: Mαθητές  Α1-Α2 Γυμνασίου Βελβεντού σχολ. έτος 2011-2012 

Επιμέλεια κειμένων και προγράμματος:  Χατζήνα Αθηνά 
Ηλεκτρονική  επεξεργασία: Λεπίδας Γεώργιος , Φραγγούδης Αλέξανδρος    

Καλλιτεχνική επιμέλεια:  Λεπίδας Γεώργιος   

Μουσική σύνθεση: Χατζημανώλης Εμμανουήλ 
 

 
   

 
 


