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ΟΛΥΜΠΟΣ 

Ο Όλυμπος κατέχει εξέχουσα θέση στο φυσικό  στερέωμα της 

χώρας μας. Αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο, μια οικολογική 

αξία με πνευματική διάσταση, η οποία προσδιόρισε σε μεγάλο 

βαθμό την αρχαία ελληνική σκέψη. Για τον Όλυμπο, ως ένα 

μοναδικό μνημείο της φύσης, θεσμοθετήθηκαν ειδικά 

καθεστώτα προστασίας: ως Εθνικός δρυμός το 1938 από την 

Ελληνική κυβέρνηση, ως «Απόθεμα της βιόσφαιρας», από την 

UNESCO το 1981, ως μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους, 

ενταγμένη στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και ως 

αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος ο οποίος έχει άμεση σχέση 

με την ιστορία του Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας μας. Τα οικοσυστήματα 

του Ολύμπου αποτελούν ένα μνημείο της φύσης, γι' αυτό και πρέπει να προστατευτούν από τις 

ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως το παράνομο κυνήγι, τις πυρκαγιές, τα σκουπίδια και τις 

εκχερσώσεις. Η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων, όπως η πεζοπορία, η ορειβασία και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν σε μια σωστή διαχείριση και στην 

προστασία του οικολογικού του  πλούτου. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας αποτελεί σήμερα την 

απάντηση στις συμβατικές μορφές της γεωργικής παραγωγής που 

αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για τη διαχείριση των 

αγροτικών οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, η βιολογική γεωργία 

προωθεί την φιλοπεριβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 

παραγωγή προϊόντων χαρακτηριζόμενη ως μια αειφορική 

διαχείριση του αγροτικού χώρου. Εξάλλου, η περιοχή διακρίνεται 

για τον πλούτο της σε αρωματικά κα φαρμακευτικά φυτά με 

πρωταγωνιστή ανάμεσά τους το τσάι Ολύμπου. Τα χαρακτηριστικά 

τους, η προστασία τους μέσα από την έννοια της αειφορίας και οι τρόποι χρήσης τους και η 

θεραπευτική τους αξία αποτελούν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη γνώση. 
 

ΝΕΡΟΤΡΙΒΕΣ - ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι νεροτριβές και τα μαντάνια αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. Πρόκειται για υδροκίνητες εγκαταστάσεις του 

παρελθόντος που μετατρέπουν τη φυσική κίνηση και ενέργεια των 

νερών και τη χρησιμοποιούν παραγωγικά.  Οι νεροτριβές 

χρησίμευαν στο ετήσιο πλύσιμο των μάλλινων υφασμάτων και των 

κλινοσκεπασμάτων των ανθρώπων της υπαίθρου που γινόταν 

μέσα από το στροβιλισμό του νερού που έπεφτε με δύναμη στο 

κοίλωμα της νεροτριβής. Αποτελούσαν όμως και τόπο κοινωνικών 

συναναστροφών, κυρίως των γυναικών, δημιουργώντας έτσι ένα 

χώρο συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των ντόπιων 

πληθυσμών.  Στην Επαρχία Ελασσόνας υπάρχουν σήμερα 

νεροτριβές με παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία. Η συνεχής ροή 

του νερού, η κίνηση και η ορμή καθώς και το κελάρυσμα του  συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο 

ελκυστικό για κάθε επισκέπτη. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Ο άνθρωπος στο παρελθόν, για να αντιμετωπίσει τις οικιστικές του 

ανάγκες χρησιμοποίησε φυσικά υλικά και τη φαντασία του για να 

χτίσει σπίτια, γεφύρια, πόλεις. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι 

ένα στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προσέγγιση των 

παραδοσιακών μορφών της Επαρχίας Ελασσόνας (κτίρια, γεφύρια, 



καλύβια, αλώνια, βρύσες, σκάλες, λιθόστρωτα) αναδεικνύει τις αρχές της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής (απόκριση των κατασκευών στις κλιματολογικές συνθήκες με εκμετάλλευση του 

ηλιασμού και του αερισμού μιας περιοχής)  και το οικολογικό της περιεχόμενο (χρήση τοπικών 

υλικών, εναρμόνιση των κτιρίων με το φυσικό περιβάλλον, αναζήτηση της αρμονίας και του 

μέτρου στη διαχείριση του χώρου). 

 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ενέργεια, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των φυσικών 

πόρων, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική 

ανάπτυξη. Παράλληλα, συνδέεται με σημαντικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, τρύπα του 

όζοντος, ατμοσφαιρική ρύπανση). Η Ελασσόνα, ως μια 

επαρχιακή πόλη της τάξεως των 10.000 κατοίκων, καλύπτει 

τις ενεργειακές της ανάγκες είτε από την ηλεκτροπαραγωγή 

είτε από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του. Στον τομέα της 

παραγωγής προωθείται η ανάπτυξη των ανανεώσιμων και 

ήπιων μορφών ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και το σχεδιασμό της 

αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού του Δήμου Ελασσόνας. Παράλληλα, η βιομάζα (δασικά 

προϊόντα και γεωργικά υπολείμματα) συμπληρώνει την παραγωγή ενέργειας ενισχύοντας έτσι 

την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Η Όσσα, βουνό γνωστό επίσης με το όνομα 

Κίσσαβος, βρίσκεται στα βορειοανατολικά της 

Λάρισας απέναντι από τον Όλυμπο, από τον οποίο 

χωρίζεται από την κοιλάδα των Τεμπών. Ανατολικά 

οι πλαγιές της σχηματίζουν ορμίσκους. Στην 

ελληνική λαογραφία, ο Κίσσαβος εμφανίζεται σαν 

το αντίπαλο δέος του Ολύμπου. Στα υψηλότερα 

μέρη η Όσσα είναι γυμνή, ξηρή και φτωχή σε 

πηγές, αντίθετα οι βόρειες, νότιες και ανατολικές 

πλαγιές της είναι καταπράσινες, με οξιές, έλατα και 

καστανιές. Τόπος εύφορος με πλούσια αγροτική 

παραγωγή, που βασίζεται κυρίως στη δεντροκαλλιέργεια, περιλαμβάνει κωμοπόλεις και χωριά 

όπως η Αγιά, το Στόμιο, το Συκούριο, τα Αμπελάκια, η Καρίτσα, η Μελιβοία, το Μεταξοχώρι, το 

Μεγαλόβρυσο, η Ανατολή, το Κόκκινο Νερό, το Ομόλιο και η Σπηλιά. Οι περιοχές αυτές έχουν 

μεγάλη ιστορία, οικονομική και πνευματική, και σώζουν σήμερα πολλά μνημεία (αρχοντικά, 
εκκλησίες, γεφύρια, κατασκευές κλπ.) της βυζαντινής και νεότερης εποχής. 
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