
Μανιταρογνωσία στο αισθητικό δάσος της Στενής Δίρφυος 

Το όρος Δίρφυ, το υψηλότερο βουνό της Εύβοιας, ο Σύλλογός μας δεν είχε μέχρι 
τώρα επισκεφθεί.  Με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας κ. Καψοκεφάλου Μαίρης,  
π. Αναπληρώτριας Αντιπρυτάνεως, προγραμματίστηκε και έγινε μονοήμερη 
επίσκεψη μελών του Φ.Ο.Σ. και φοιτητών που παρακολουθούν το ΠΜΣ του 
Τμήματος ΕΤΔΑ, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.  

Αρκετά νωρίς φτάσαμε στο χωριό Στενή και από εκεί ακολουθήσαμε 
σηματοδοτημένο μονοπάτι που αρχίζει δεξιά του δρόμου λίγο πιο πάνω από το 
χωριό, κοντά στην «βρύση του γιατρού».  Επειδή ο κύριος σκοπός της επίσκεψης 

ήταν η γνωριμία με τα μανιτάρια, στην όλη πορεία μας συνόδεψε ο υποψήφιος 
διδάκτορας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Γ.Π.Α., Γεωπόνος κ. Σάββας 
Χριστοδούλου, ο οποίος μπόρεσε να μεταδώσει τόσο τις γνώσεις του όσο και την 
αγάπη του για την μανιταρογνωσία στους φοιτητές.  Έτσι, πολλές πληροφορίες 
πήραμε για την μορφολογία, τις οικολογικές απαιτήσεις και την εδωδιμότητα ή μη 
πολλών ειδών μανιταριών που ανήκουν στα γένη Russula, Suillus, Lactaria, Agaricus, 

Coprinus, Cantharellus, Hygrophorus, Hydnum, Ramaria, Amanita (ιδιαίτερη μνεία 
έγινε για τα δηλητηριώδη Amanita phalloides, A. pantherina και το εντυπωσιακό A. 

muscaria), Boletus, Cortinarius, Lycoperdon, Oudemansiella κ.ά. 

 



  Η πορεία ανηφορική στην αρχή περνά από πλούσια βλάστηση (κυριαρχούν οι 
καστανιές) όπου ο κ. Χριστοδούλου άρχισε, με στάσεις που κάθε τόσο γίνονταν, να 
δίνει ουσιαστικά μικρές διαλέξεις 
με υλικό τα μανιτάρια που ο ίδιος 
αλλά και οι φοιτητές μας 
συνέλεγαν κάτω από πεσμένα 
φύλλα ή και πάνω σε νεκρά ή 
ζώντα δέντρα. 

Την ίδια ημέρα και στο ίδιο 
μονοπάτι συναντήσαμε και δύο 
άλλους Ορειβατικούς Συλλόγους, 
τον Π.Ο.Α. και τον Φ.Ο.Π., οι 
οποίοι όμως είχαν άλλη 
κατεύθυνση, το καταφύγιο και την 
κορυφή του βουνού.  Αλλά και 
πολλοί άλλοι ανεξάρτητοι 
περιπατητές κατά μικρές ή 
μεγάλες ομάδες επισκέφθηκαν 
εκείνη την ημέρα το βουνό.  Και 
είναι αυτό πολύ ενθαρρυντικό, να 
βλέπει κανείς τόσους μικρούς και 
μεγάλους να περιδιαβάζουν την 
όμορφη αυτή περιοχή, με την 

ευκαιρία ίσως οι περισσότεροι της 
συλλογής μανιταριών.  Συλλογή η 
οποία όπως μας εξήγησε ο Σάββας 
πρέπει να γίνεται με κανόνες ώστε 
να μην επέρχεται καταστροφή των 
πολύ σημαντικών για το 
οικοσύστημα οργανισμών. 

Μετά από πορεία 2 περίπου ωρών 

συνεχίσαμε μόνοι μας σε 
σηματοδοτημένο πάλι μονοπάτι που 
σύντομα άρχισε να γίνεται 
κατηφορικό, κατά μήκος του ρέματος 
που φτάνει στο χωριό Στενή.  Οι 
εικόνες, πραγματικές φθινοπωρινές 
ζωγραφιές της φύσης, που κάθε λίγο 
συναντούσαμε ενθουσίασαν όλους 
παρά το γεγονός ότι εκεί μανιτάρια 
δεν βρήκαμε σχεδόν καθόλου 
καθόσον όπως μας εξήγησε ο Σάββας 
το περιβάλλον κάτω από τα πλατάνια 
δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους.  Τα 

πεσμένα φύλλα πάρα πολλά, κάλυπταν κάθε σημείο της πορείας, κάτι που μας 
ανάγκαζε να περπατούμε με πολλή προσοχή. 





Στο χωριό φτάσαμε αρκετά νωρίς και έτσι είχαμε την ευκαιρία όλοι να δοκιμάσουμε 
τα φαγητά στις ταβέρνες που εκεί αφθονούν όπως και οι πολυάριθμοι επισκέπτες 
που με τα αυτοκίνητά τους κατακλύζουν τους δρόμους του δημιουργώντας μία 
παραφωνία στο τοπίο και στην όλη εικόνα του γραφικού αυτού χωριού. 

Με την υπόσχεση ο Σύλλογος να επισκεφθεί σύντομα την κορυφή Δέλφι της 
Δίρφυος (1.743μ), εκπληρώνοντας έτσι και την επιθυμία του Ευβοΐτη φοιτητή μας 

Επαμεινώνδα Καλογιάννη, ένθερμου υποστηρικτή των βουνών, τοπίων και φυσικού 
περιβάλλοντος της Εύβοιας γενικότερα, ξεκινήσαμε την επιστροφή για την Αθήνα, 
ευχαριστώντας και πάλι τον Σάββα Χριστοδούλου για την συνεργασία. 
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