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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Ο.Α. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
 

Υπάρχουσες δράσεις 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α. και πρώην Ε.Ο.Σ., Ε.Ο.Χ.Ο., 

Ε.Ο.Ο.Σ.) είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις αθλητικές 

δραστηριότητες της ορειβασίας (αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός, 

ιμαλαϊσμός), το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης και το άθλημα του ορειβατικού σκι, ενώ ως 

δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 86 σωματεία (με 18.000 μέλη περίπου) που είναι 

διασκορπισμένα σε 37 νομούς. 

 Για την επίτευξη των σκοπών και του ρόλου της η Ομοσπονδία έχει και ασκεί πολλές 

δραστηριότητες, όπως π.χ. είναι η κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν 

την ορειβασία, το ορειβατικό σκι και την αγωνιστική αναρρίχηση (ορειβατικά καταφύγια, ορεινοί 

ξενώνες, τεχνητές πίστες αναρρίχησης, αθλητικά κέντρα κ.ά.), όπως είναι επίσης και η μέριμνα για 

τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση των εθνικών και ορειβατικών μονοπατιών, καθώς και τμήματος 

των ευρωπαϊκών μονοπατιών (Ε4 - Ε6) που διέρχονται από την Ελλάδα. 

 Στα πλαίσια αυτά έχει κατασκευάσει, διατηρεί και συντηρεί 2 καταφύγια στην ψηλή περιοχή 

του Ολύμπου, το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» σε ύψος 2.070μ. (1930-1931) και το καταφύγιο 

«Χρήστος Κάκαλος» σε ύψος 2.650μ. (1960-1961), τα οποία εξυπηρετούν γύρω στα 10.000 άτομα 

σχεδόν όλο το χρόνο. Τα καταφύγια αυτά της Ε.Ο.Ο.Α. που είναι πλήρως εξοπλισμένα,  

προσφέρουν ευκολίες και υπηρεσίες παρέχοντας συνάμα τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ορεινού 

τουρισμού των παρολύμπιων περιοχών. 

Το καταφύγιό της στις Βρυσοπούλες σε ύψος 1.800μ., που άρχισε να κατασκευάζεται το 

1938, χρησιμοποιείται (από το 1961) από τον Ελληνικό Στρατό ως κέντρο εκπαίδευσης των 

χιονοδρόμων του (Κ.Ε.Χ. και σήμερα Κ.Ε.Ο.Α.Χ.), αλλά και ως χιονοδρομικό κέντρο 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες για άθληση και ψυχαγωγία των κατοίκων της θεσσαλικής περιοχής του 

Ολύμπου. Τα τελευταία δε χρόνια με τους διάφορους αγώνες ορειβατικού σκι που διοργανώνει η 

Ε.Ο.Ο.Α. (πανελλήνιους & διεθνείς) έχει αυξηθεί η χειμερινή τουριστική κίνηση στις παρολύμπιες 

περιοχές. 

 Για την ευκολότερη κίνηση των χιλιάδων πεζοπόρων και ορειβατών που επισκέπτονται 

κάθε χρόνο τον Όλυμπο, η Ομοσπονδία με τη βοήθεια και των συλλόγων της, αλλά και των 
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επίσημων φορέων της περιοχής έχει ανοίξει, σηματοδοτήσει και συντηρήσει δεκάδες ορειβατικά 

μονοπάτια από τους πρόποδες μέχρι τις κορυφές του Ολύμπου, καθώς και το εθνικό μονοπάτι 02 

που αρχίζει από τον Όλυμπο (κορυφή Σκολιό), διασχίζει τον Κάτω Όλυμπο, τον Κίσσαβο και το 

Μαυροβούνι και καταλήγει στο Πήλιο (Ζαγορά). 

Στους ξένους ορειβάτες και πεζοπόρους γνωστό και αγαπητό είναι και το ευρωπαϊκό 

μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων Ε4, που διασχίζει την Ευρώπη από βορρά προς νότο και ένα 

τμήμα του περνά από τον Όλυμπο (Κοκκινοπηλός - Σκολιό - Πριόνια - Ενιπέας - Λιτόχωρο). 

 Στις δράσεις της Ε.Ο.Ο.Α. στην περιοχή και για χάριν του Ολύμπου εντάσσονται ακόμα η 

συμμετοχή ή συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, οι διάφορες εορταστικές ή ορειβατικές 

εκδηλώσεις, η έκδοση βιβλίου για τον Όλυμπο, καθώς και η συμμετοχή της στη συγγραφή 

σχετικών οδηγών κ.ά. πολλά. 

 

Προτεινόμενες δράσεις 
 
 Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία του Ολύμπου διαπιστώνει κάποιος πόσα πολλά συνέδρια, 

ημερίδες και σεμινάρια έχουν γίνει από το 1982 μέχρι σήμερα, σχετικά με τον Όλυμπο, την 

ανάδειξη και την προστασία του και πόσες εισηγήσεις και προτάσεις έχουν υποβληθεί στους 

αρμόδιους φορείς για την τουριστική ανάπτυξη των παρολύμπιων περιοχών. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ε.Ο.Σ. (σήμερα Ε.Ο.Ο.Α.), που στην ουσία ιδρύθηκε στον Όλυμπο 

(άτυπα το 1928), οργάνωσε το πρώτο συνέδριο για την ανάδειξη και προστασία του Ολύμπου το 

1936, ενώ πρωτοστάτησε στην εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας, καθώς και στη δημιουργία το 1938 

των πρώτων εθνικών δρυμών στην Ελλάδα (Όλυμπος και Παρνασσός). 

Εκ των πραγμάτων όμως, δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλα όσα προτείνονται κάθε φορά 

και είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτό που προσφέρουν κυρίως τα συνέδρια και οι παρεμφερείς 

δραστηριότητες είναι η γνώση που προσφέρεται και μεταδίδεται, που ένα κομμάτι της γίνεται κτήμα 

όλο και περισσοτέρων ατόμων, ενώ έρχεται η στιγμή και οι συνθήκες που ένα τμήμα των 

προταθέντων υλοποιείται. Αποτέλεσμα και συνισταμένη αυτών των διεργασιών είναι η σημερινή 

κατάσταση που επικρατεί, που ναι μεν δεν είναι η ιδανική, αλλά είναι πολύ καλύτερη από αυτή των 

περασμένων δεκαετιών. 

 Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτύξουμε τις προτάσεις μας για τη θεσσαλική πλευρά του 

Ολύμπου και είμαστε βέβαιοι ότι κάτι από αυτά θα υλοποιηθεί ή θα καλυτερεύσει και θα παραμείνει 

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επόμενων γενεών. 

 

Τομέας περιήγησης - ορειβασίας 
 
1. Χάραξη και σήμανση νέων περιηγητικών - πεζοπορικών διαδρομών σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει πιο εύκολη, ευχάριστη και διδακτική η επίσκεψη και 

περιήγηση περισσοτέρων περιοχών στα χαμηλά. Τέτοιου είδους διαδρομές και μονοπάτια 

μπορούν να σχεδιαστούν και να γίνουν π.χ. για τη σύνδεση των οικισμών Κοκκινοπηλού - Πυθίου - 
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Καλυβίων - Σπαρμού και Καρυάς - Συκαμινέας - Κρυόβρυσης - Σπαρμού, με επίσκεψη όλων των 

αρχαιολογικών, θρησκευτικών και ιστορικών τους μνημείων.  

2. Χάραξη και σήμανση νέων ορειβατικών μονοπατιών ή ανάδειξη και βελτίωση των 

υπαρχόντων σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, ώστε να γίνει πιο εφικτή και 

ελκυστική η ανάβαση στις όχι και τόσο γνωστές και επισκέψιμες Δ-ΝΔ κορυφές του Ολύμπου, 

όπως π.χ. είναι οι κορυφές Πύργος Γρίβα, Χότζας, Μαγούλες, Εννέα Πύργοι κ.ά. 

3. Όσο είναι δυνατόν να γίνει διόρθωση παλιών λανθασμένων ενεργειών που έχουν 

οδηγήσει στην κατασκευή υπερβολικού αριθμού καταφυγίων (15) στον Όλυμπο, αλλά και χάραξη 

ορεινών δρόμων, πιστεύω χωρίς κάποιο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να φθάνουν σχεδόν μέχρι τις 

ψηλές κορυφές του παντός είδους οχήματα. Μία λύση θα ήταν το κλείσιμο με μπάρες των δρόμων 

και από ένα σημείο και πάνω να είναι προσβάσιμοι μόνο σε οχήματα δασαρχείου και 

πυροσβεστικής, ή και κτηνοτρόφων με ειδική άδεια. 

 

Τομέας Αγωνιστικής Αναρρίχησης 
 
 Στον τομέα αυτό δεν έχει γίνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια που υφίσταται το άθλημα της  

αγωνιστικής αναρρίχησης στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην περιοχή, αλλά 

ούτε και αθλητές τοπικών συλλόγων. Αγωνιστική αναρρίχηση είναι η αναρρίχηση σε τεχνητές 

πίστες ορισμένων διαστάσεων, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, που αναπαριστούν το φυσικό 

ανάγλυφο του βουνού. Όταν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και κυρίως ο χώρος (π.χ. 

κλειστό γυμναστήριο ή ανάλογο αθλητικό κέντρο), τότε μπορούν να κατασκευαστούν πίστες και να 

γίνουν αγώνες τοπικού, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 

Τομέας Ορειβατικού Σκι 
 

Να θυμίσουμε ότι το ορειβατικό σκι είναι η τέχνη του να κινείται κάποιος σε 

χιονισμένες πλαγιές βουνών με ένα ζευγάρι σκι. Είναι συνδυασμός σκι κατάβασης και σκι 

αντοχής. Το ορειβατικό σκι είναι καθαρό άθλημα, με την έννοια ότι δεν απαιτούνται 

εγκαταστάσεις στο βουνό, γιατί οι διαδρομές γίνονται σε διάφορα πεδία του φυσικού 

αναγλύφου. 

Στον τομέα αυτό έχουν γίνει πάρα πολλά από την Ομοσπονδία μας η οποία έχει 

διοργανώσει αγώνες όλων των επιπέδων, τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς, λόγω της 

ύπαρξης βασικών υποδομών στο Κ.Ε.Ο.Α.Χ. στις Βρυσοπούλες. Η δραστηριότητα αυτή, 

σε συνδυασμό με μια σειρά ενεργειών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης , π.χ. 

βελτίωση του οδικού δικτύου και πληρέστερη τουριστική υποδομή και πολιτική, μπορεί να 

αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους με την αύξηση των ελληνικών και διεθνών κυρίως 

αγώνων. 
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Τομέας αθλητικών υποδομών 
 
 Στο χώρο των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό και 

αθλητικό κέντρο, που να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί και να σιτίζει αθλητές για κάποιο 

διάστημα. Επίσης να διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας και προπονητήριο / γυμναστήριο, όπου θα 

διοργανώνονται διάφορες σχολές ορειβασίας - αναρρίχησης και εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και 

τεχνητή αναρριχητική πίστα σε κλειστό χώρο όπου θα αγωνίζονται ή θα προπονούνται οι αθλητές, 

να έχει περίπτερο πληροφόρησης για πεζοπόρους και ορειβάτες, για φοιτητές και μαθητές, για 

βοτανολόγους και ορνιθολόγους κ.ά. πολλά. 

 

Τομέας Πληροφόρησης 
 
 Για την πληροφόρηση των διαφόρων επισκεπτών του Ολύμπου και των παρολύμπιων 

περιοχών πρέπει να κατασκευαστούν / δημιουργηθούν δύο περίπτερα, ένα στον Κοκκινοπηλό που 

αναφέρθηκε παραπάνω και ένα στην Καρυά, τα οποία θα διαθέτουν χάρτες και έντυπο υλικό για 

γεωγραφία, ιστορία, χλωρίδα, πανίδα, περιήγηση, ορειβασία, μνημεία κ.ά. πολλά σχετικά με τον 

Όλυμπο και την περιοχή. 

 

Επίλογος 
 
 Αυτές ήταν με λίγα λόγια οι προτάσεις μας για το τι μπορεί να γίνει ακόμα στον Όλυμπο και 

στις παρολύμπιες περιοχές της θεσσαλικής πλευράς του. Για περισσότερες γνώσεις και 

πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία του Ολύμπου και κυρίως 

στα πρακτικά των συνεδρίων και σεμιναρίων που έγιναν στην Ελασσόνα, από τη Λαογραφική - 

Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας (1982-1984), από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου 

Ελασσόνας (1986-1994) και πρόσφατα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας 

(2011-2012). Επίσης σημαντικές πληροφορίες και προτάσεις υπάρχουν στα πρακτικά των 

συνεδρίων του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (1993) και του Δήμου Λιτοχώρου (1995), 

καθώς και στις Προτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των 

Ελλήνων (2012). 

 

Δημήτρης Γεωργούλης 

Πρόεδρος Ε.Ο.Ο.Α. 

 


