Περιήγηση στη Ελατοχώρι Πιερίας

Άλλη µια συναρπαστική εµπειρία στα Πιέρια
Όρη, που χάρισε η Π.Ε.Πιερίας σε οµάδα
δηµοσιογράφων που φιλοξένησε

Ένας ακόµη µαγευτικός προορισµός προστέθηκε
στα οδοιπορικά που διοργανώνει η Περιφερειακή
Ενότητα Πιερίας, υπό την καθοδήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφίας Μαυρίδου,
στην προσπάθεια της
προώθησης της τουριστικής εικόνας της περιοχής.
Αυτή τη φορά το Ελατοχώρι, αποτέλεσε το νέο
τοπίο για περιήγηση που µε τις πολλές εναλλαγές
στο περιβάλλον, µετέτρεψαν άλλο ένα ταξίδι σε
συναρπαστική εµπειρία.

Οι δηµοσιογράφοι, Φάνης Γρηγοριάδης του
«Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείο Ειδήσεων»,
Κωνσταντίνος Τσίγκας, ιδιοκτήτης της καθηµερινής
εφηµερίδας της Καβάλας «Νέα Εγνατία» και του
ράδιο Alpha Καβάλας, Ντέπυ Χιωτοπούλου, του
ένθετου περιοδικού ¨Ταξίδια¨ του «Αγγελιοφόρου
της Κυριακής», Παντελής Τζερτζεβέλης του
ραδιοφωνικού σταθµού «ΕΡΑ», Ελένη Μακρίδου
του περιοδικού «Χρήµα & Τουρισµός», Παναγιώτης
Γεωργιάδης του ένθετου περιοδικού ¨Ταξίδια¨ της
«Μακεδονίας της Κυριακής» και Άρης Έυδος της
εκποµπής «Αδρεναλίνη» της ΕΤ3, φιλοξενήθηκαν
από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο
πλαίσιο της τουριστικής προβολής.

Οι ξενώνες από πέτρα και ξύλο σε παραδοσιακή
µακεδονίτικη αρχιτεκτονική
αξιοποίησαν το βασικό πλεονέκτηµα της περιοχής,
την απίστευτη δηλαδή θέα στα Πιέρια Όρη, τον
Όλυµπο, την πεδιάδα της Πιερίας, το Θερµαϊκό
κόλπο ως και τις ακτές της Χαλκιδικής. Η
δηµοσιογραφική αποστολή φιλοξενήθηκε στους
παραδοσιακούς οικογενειακούς ξενώνες: ΑΛΘΑΙΑ,
ΜΟΡΦΕΑΣ, ΝΙΚΕΛΗ, ΠΑΤΡΙΚΟ, ΠΗΓΑΣΟΣ,
ΠΙΕΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΣ, ΣΕΜΕΛΗ, που διακρίνονται
για την ζεστή ατµόσφαιρα, την άριστη εξυπηρέτηση
και τις εξαιρετικές υπηρεσίες.

Το συντονισµό της δηµοσιογραφικής αποστολής,
είχε ο Επιστηµονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας,
κ. ∆ηµήτρης Ρουκάς, µε τη βοήθεια της Προέδρου
της Ένωσης Επαγγελµατιών Ελατοχωρίου, κ.
Αναστασίας Μποστανίτη και του Πρόεδρου του
Χιονοδροµικού Κέντρου Ελατοχωρίου, κ. Κώστα
Γκλάρα, για την καλύτερη ανάδειξη του τόπου.
Με την οµάδα των δηµοσιογράφων συναντήθηκε ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελατοχωρίου, κ.
Νίκος Γκλάρας και η Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Πιερίας, κ. Αφροδίτη Λέινα, που
επεσήµαναν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
περιοχής και το πρόγραµµα των τουριστικών
εκθέσεων που θα λάβουν µέρος.

Στη διάρκεια της τριήµερής απόδρασης στο
Ελατοχώρι η αποστολή είχε την ευκαιρία να
περιηγηθεί στο χωριό (Νέο και Παλιό), να
επισκεφτεί το χιονοδροµικό κέντρο, να γευτεί την
υψηλή τοπική γαστρονοµία και να φιλοξενηθεί σε
παραδοσιακούς ξενώνες, ανακαλύπτοντάς το
µεγαλείο της µακεδονίτικης φιλοξενίας.
Η Αντιπερειφερειάρχης Πιερίας, κ.Σοφία
Μαυρίδου, δήλωσε ότι «Το Χιονοδροµικό Κέντρο
Ελατοχωρίου αποτελεί πραγµατικά τη Μούσα της
Ανάπτυξης στα µαγικά Πιέρια Όρη.
Αναµφισβήτητα, το άξιο ανθρώπινο δυναµικό της
περιοχής µε µεράκι και αγάπη για τον τόπο του,
συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι
χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις µέσω προγραµµάτων,
ενίσχυσαν την τοπική επιχειρηµατικότητα, δίνοντας
ώθηση στα ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε σήµερα το
Ελατοχώρι να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας
µονάδες κατάλυσης και εστίασης, βασιζόµενες στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική».

Το Χιονοδροµικό Κέντρο Ελατοχωρίου
συγκαταλέγεται ανάµεσα στους κορυφαίους
χειµερινούς προορισµούς. Το Ελατοχώρι είναι ένα
θαυµάσιο µπαλκόνι µε θέα το Μυθικό µας Όλυµπο
και τα νερά του Θερµαϊκού κόλπου.
Άλλωστε, µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
διαθέτει το Ελατοχωρι, µπορεί να διεκδικήσει
εύκολα δωδεκάµηνη τουριστική κίνηση.

Το Ελατοχώρι είναι σκαρφαλωµένο σε υψόµετρο
χιλίων µέτρων, στα Πιέρια όρη –τα όρη των Εννέα
Μουσών- αγναντεύοντας τον Όλυµπο και τα
καταγάλανα παράλια του Θερµαϊκού κόλπου και
της Χαλκιδικής. Στην πραγµατικότητα, το
Ελατοχώρι αποτελείται από δύο διαφορετικά
χωριά: αριστερά βρίσκεται το Παλιό Ελατοχώρι και
δεξιά το (νέο) Ελατοχώρι, που η µεταξύ τους
απόσταση είναι περίπου 2 χλµ. Κοντά στο χωριό
βρίσκεται το χιονοδροµικό κέντρο, το οποίο
προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες λάτρεις
των χειµερινών σπορ απ' όλη την Ελλάδα. Παρά την
έντονη τουριστική του ανάπτυξη το Ελατοχώρι
παραµένει ένας παραδοσιακός ορεινός οικισµός,
που συνδυάζει την παράδοση µε τον
εκσυγχρονισµό. Ένας ιδανικός προορισµός για όλες
τις εποχές του χρόνου, που διαθέτει πανέµορφες
διαδροµές µέσα στο δάσος, ιδανικές για πεζοπορίες,
ποδήλατο βουνού, σαφάρι µε τετρακίνητα οχήµατα
κ.ά. Άλλωστε, από τα Πιέρια Όρη περνάει και το
ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε4.

Το ραντεβού της οµάδας για την ξενάγηση δόθηκε
στην ταβέρνα το «Πέτρινο» που βρίσκεται κοντά
στο χιονοδροµικό κέντρο και κυριολεκτικά µέσα
στο δάσος. Ο ιδιοκτήτης, κ. Χρίστος Κυριαζής, ένα
νέο παιδί µε όραµα και δηµιουργικότητα,
προσέφερε στους επισκέπτες ζεστή φασολάδα βασισµένη σε συνταγή της γιαγιάς του- από
φασόλια που καλλιεργούνται στο Ελατοχώρι.
Παράλληλα, το µενού περιλάµβανε ντόπιο

χωριάτικο λουκάνικο πικάντικες σαλάτες, τουρσί
και αρωµατικό τοπικό τσίπουρο.
Με αφετηρία το κέντρο του Παλιού Χωριού
ξεκινούν µονοπάτια «Τα µονοπάτια των Μουσών»
όπως τα ονοµάζουν οι ντόπιοι. Πρόκειται για
διαδροµές φυσικής οµορφιάς, όπου ο επισκέπτης
µπορεί να θαυµάσει ποταµάκια µε ξύλινα
γεφυράκια, µέσα σε δάση οξιάς, δρυός, ελάτου και
καστανιάς. Μια τέτοια σύντοµη διαδροµή πήρε και
η οµάδα για να βρεθεί σε ένα ξύλινο γεφυράκι σε
µια πανέµορφη τοποθεσία, όπου υπάρχει ένας
πανέµορφος µικρός καταρράκτης.
Η παρέα επισκέφτηκε και το Άνδρο των Μουσών,
όπως αποκαλούν το σηµείο, λόγω του επιβλητικού
σχήµατος των βράχων-που υψώνονται κάθετα- και
του σχισίµατός τους, δηµιουργώντας µια φυσική
πύλη που δίνει την αίσθηση στον επισκέπτη ότι
µπαίνει σε ένα κυκλώπειο κάστρο.
Το Άνδρο των Μουσών βρίσκεται στο δρόµο που
οδηγεί προς τα Ριζώµατα και αποτελεί µια
εναλλακτική διαδροµή για να φτάσουµε στο χωριό
από την πλευρά της Ηµαθίας. Ένα από τα
αξιοθέατα του Παλιού Χωριού είναι η εκκλησία του
Αγίου Νικολάου, η Τρανή Βρύση, ενώ γύρω από το
κέντρο στην πλατεία του χωριού είναι
συγκεντρωµένα τα ταβερνάκια και κάνα δυο
µαγαζάκια, το ένα µε σπιτικά γλυκά κουταλιού και
µαρµελάδες και το άλλο µε είδη δώρων,
αναµνηστικά και άλλα σουβενίρ.

Χιονοδροµικό Κέντρο Ελατοχωρίου
Το Χιονοδροµικό Κέντρο Ελατοχωρίου, το
συναντάµε στα µαγευτικά Πιέρια Όρη και
συγκεκριµένα στη θέση "Παπά Χωράφι" σε
υψόµετρο 1450µ. Με καταπληκτική θέα προς τον
Όλυµπο και τον Αλιάκµονα, έχει ήδη γίνει
δηµοφιλές στους λάτρεις των χειµερινών σπορ- αν
και είναι ένα σχετικά καινούριο χιονοδροµικό
κέντρο- οι οποίοι και κατακλύζουν τις πίστες του,
γεγονός που οφείλεται στην εύκολη πρόσβαση, στις
άριστες υποδοµές και στο πανέµορφο φυσικό
περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού
Κέντρου περιλαµβάνουν 10 πίστες µε κυµαινόµενη
υψοµετρική διαφορά και µε διαφορετικό βαθµό

δυσκολίας, ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι
έµπειροι και απαιτητικοί σκιέρ, όσο και οι αρχάριοι
που πρωτοδοκιµάζουν τις δυνατότητές τους στο
χειµερινό σπορ. Επίσης, λειτουργεί µια πίστα για
snowboard και µια για έλκηθρα.
Στη βάση του χιονοδροµικού κέντρου λειτουργεί
διώροφο σαλέ, το οποίο διακρίνεται για τη
µοντέρνα αισθητική και την εξαιρετική θέα προς
την πίστα. Στο ισόγειο λειτουργεί self service για
φαγητό, ένας πολύ ωραίος χώρος από ξύλο και
τζάµι. Στον πρώτο όροφο λειτουργεί καφέ µπαρ
ιδανικό για "solarium" τις µέρες που έχει
ηλιοφάνεια. Επίσης, υπάρχουν καταστήµατα
πώλησης και ενοικίασης εξοπλισµού ειδών
χιονοδροµίας καθώς και σχολή σκι. Στο
χιονοδροµικό κέντρο λειτουργεί και ένα πλήρως
εξοπλισµένο ιατρείο για πρώτες βοήθειες, µε µόνιµο
γιατρό σε καθηµερινή βάση.
Μετά την ταβέρνα το «Πέτρινο» η δηµοσιογραφική
οµάδα µυήθηκε στην τοπική γαστρονοµία, καθώς
απόλαυσαν τις νοστιµιές των µαγειρευτών στις
παραδοσιακές ταβέρνες , «Το Παληό Σχολειό» ,
«Τζιβαέρι» στο παλιο Ελατοχωρί και «Αγνάντι» στο
Νέο Ελατοχώρι. Το κάθε εστιατόριο κρατάει το δικό
του µοναδικό χαρακτήρα, παρέχοντας άριστη
ποιότητα και εξυπηρέτηση µε υλικά από την
Πιερική γη.
Και εδώ την τιµητική του είχε το Τσάι Ολύµπου
(sideritis scardica).Η παρέα επισκέφτηκε το
φυτώριο της κ.Αναστασίας Μποστανίτη για ένα
γρήγορο παραδοσιακό ξεβοτάνισµα µε το χέρι µια

και δεν χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα και η
καλλιέργεια γίνεται µε φυσικούς τρόπους. Η οµάδα
αφού τελείωσε την αγροτική της εκπαίδευση,
µετέβη για ένα φλιτζάνι ζεστό αρωµατικό και
παράλληλα ευεργετικό Τσάι Ολύµπου, µε τοπικό
µέλι στο µαγαζί «Ιταµός», έναν ιδιαίτερα φιλόξενο
χώρο µε ωραία µουσική και ξεχωριστή διακόσµηση.
Στο κέντρο του νέου χωριού υπάρχει το
Λαογραφικό Μουσείο σε αίθουσα του ∆ηµοτικού
καταστήµατος (πρώην κοινοτικό κατάστηµα)
Ελατοχωρίου, µε αντικείµενα από την καθηµερινή
ζωή, τις δραστηριότητες και τις συνήθειες των
κατοίκων του χωριού, δίνοντας τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να γνωρίσει ένα κοµµάτι από την λαϊκή
παράδοση του τόπου.
Το Ελατοχώρι εκτός από το χιονοδροµικό του έχει
ένα ακόµα, σήµα κατατεθέν, που είναι το
φανταστικό γλυκό «Ναπολέων» (Στιβαχτόν) που
σερβίρεται σαν επιδόρπιο. Το γλυκό «Ναπολέων»
ένα καθαρά τοπικό παραδοσιακό γλυκό της
Πιερίας, φτιάχνεται από στρώσεις σφολιάτας και
κρέµας ζαχαροπλαστικής. Με το γλυκό
«Ναπολέων», που γεύτηκε η παρέα των
δηµοσιογράφων στο κατάστηµα «Η Αρµονία» της
κ. Μελαχρινής Κυπαρισσοπούλου, αποχαιρέτισε το
Ελατοχώρι και εξέφρασε το ενδιαφέρον για
συµµετοχή και στις επόµενες θεµατικές προβολές
που θα διοργανώσει η Π.Ε. Πιερίας.
Ολοκληρώνοντας και αυτό το θεµατικό 3ήµερο, στο
Ελατοχώρι, ο Επιστηµονικός Συνεργάτης της Π.Ε.
Πιερίας κ. ∆ηµήτρης Ρουκάς ανάφερε: «Στο
γραφικό Ελατοχώρι έκλεισε η θεµατική χειµερινή

προβολή της Πιερίας. Με εντολή της
Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, η ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και συγκεκριµένα το Γραφείο
Τουρισµού ξεκίνησε τη διοργάνωση της εαρινής
θεµατικής προβολής, για την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και άλλων γραφικών
σηµείων της Πιερίας».
Αναρτήθηκε από ΛΕΥΤΕΡΙΑ στις Πέµπτη, Φεβρουαρίου 21, 2013

