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Με αθεηεξία ην γλσζηό "κεζνβνύλη" ηεο Πίλδνπ, ην αξρνληηθό Μέηζνβν, επηρεηξνύκε κηα εληππσζηαθή
δηαδξνκή πνπ ζα καο θέξεη κέζα από νξεηλνύο θαη δύζβαηνπο δξόκνπο ζηε Θεζζαιία.To αηέξκνλν
θισζνγύξηζκα ηεο Καηάξαο επίκνλα θαη κεζνδηθά ζε κπεί ζηα κπζηηθά ηεο Πίλδνπ θαζώο ζε αλεβάδεη
ζηα 1.650 κέηξα ςειά. Μεηά από απηό ην ππνρξεσηηθό "θαζαξηήξην", "εμαγληζκέλνο"από ηηο εηθόλεο
ηεο κεγαιόπνιεο, παξαδίλεζαη ζηελ αγθαιηά ησλ θνξπθνγξακκώλ. Τν Μέηζνβν ζε θαισζνξίδεη κε
ηηο θόθθηλεο θεξακνζθεπέο θαη ηα αξρνληόζπηηά ηνπ πνπ αθνπκπνύλ ζε δαζσκέλε ξάρε ηνπ βνπλνύ
Πεξηζηέξη θαη ζε ύςνο 1.150 κέηξσλ. Όζν θη αλ αθνύγεηαη ρηιηνεηπσκέλν, πηζηεύνπκε όηη αμίδεη ηνλ
θόπν λα επηζθεθζείηε ηελ Πηλαθνζήθε Αβέξσθ όπνπ θηινμελνύληαη πίλαθεο θαη γιππηά ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ Ειιήλσλ θαιιηηερλώλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αη. θαη ην Αξρνληηθό Τνζίηζα όπνπ
ζηεγάδεηαη αμηόινγν Μνπζείν Λατθήο Τέρλεο. Όκσο δε ζα ζηαζνύκε άιιν ζην όκνξθν κεγαινρώξη,
αθνύ θαη ζην παξειζόλ έρνπκε θάλεη εθηελείο αλαθνξέο. Τν Μέηζνβν κνηάδεη κε αζθαιέο θαη
θηιόμελν θαηαθύγην, ηδαληθό γηα μεθνύξαζε, αιιά θαη εθαιηήξην γηα εθδξνκέο πεξηπέηεηαο θαη
πεξηεγήζεηο. Εύθνια θαλείο εμνξκώληαο από εδώ κπνξεί λα επηζθεθζεί ην ύςσκα ηνπ Πξνθήηε Ηιία,
όπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηθξνύ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ, αιιά θαη ην ηνπξηζηηθό
πεξίπηεξν. Αθνινπζώληαο πιένλ αζθάιηηλνπο δξόκνπο κπνξεί ν ελδηαθεξόκελνο λα επηζθεθηεί ηελ
ηερλεηή ιίκλε Πεγώλ Αώνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1.400 κέηξσλ, αιιά θαη ην θξάγκα. Ιδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα είλαη ε δηαδξνκή πνπ ζπλδέεη ην Μέηζνβν κε ηα Γξεβελά κέζσ Μειηάο Κξαληάο. Ο
δξόκνο ζην ζύλνιό ηνπ είλαη αζθάιηηλνο θαη εθηόο από θάπνηα ζεκεία πνπ ππνθέξνπλ από
θαηνιηζζήζεηο δε ζα αληηκεησπίζεηε θαλέλα πξόβιεκα.
Όκσο απηά είλαη ιίγν πνιύ γλσζηά θαη ηα έρνπκε μαλαπεί. Απηό πνπ ελδηαθέξεη ηδίσο ηνπο θαηόρνπο
ησλ ηεηξαθίλεησλ νρεκάησλ είλαη νη άθζνλεο δαζηθέο δηαδξνκέο πεξηπέηεηαο πνπ κπνξνύλ λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα ππθλά δάζε ηεο Πίλδνπ. Ξερσξηζηό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν παιηόο
δξόκνο πνπ ζπλδέεη νδηθά ηελ Ήπεηξν κε ηε Θεζζαιία θαη πεξλά από ηα ρσξηά Αλήιην θαη Χαιίθη.
Τνύηε ε επνρή, πξηλ αθόκε πιαθώζνπλ ηα ρηόληα, κε ηα ππέξνρα ρξώκαηα λα ζηνιίδνπλ ηα
θπιιώκαηα ηεο νμηάο θαη ηεο βειαληδηάο, ηηο ιάζπεο ζην νδόζηξσκα θαη ηηο κπξσδηέο ηνπ
επεξρόκελνπ ρεηκώλα είλαη ηδαληθή γηα όζνπο αλαδεηνύλ ηελ πεξηπέηεηα. Εύθνια από ην Μέηζνβν
πξνζεγγίδνπκε ην Αλήιην, ην όκνξθν ρσξηνπδάθη πνπ δεη ζηελ ηνπξηζηηθή ζθηά ηνπ δηάζεκνπ γείηνλα.
Από ηελ πιαηεία ηνπ Αλήιηνπ αξρίδεη ε κηθξή καο πεξηπέηεηα. Ο δξόκνο κε απίζαλεο ζηξνθέο
ηξππώλεη κέζα ζην ππθλό δάζνο νμηάο πνπ θαιύπηεη ηηο ρακειέο ξάρεο ηνπ βνπλνύ Πεξηζηέξη θαη
ράλεηαη ζηα ζύλλεθα. Η αλάβαζε δηαξθεί 11 ρηιηόκεηξα κέρξη λα θηάζνπκε ζε ραξαθηεξηζηηθή
δηαζηαύξσζε. Έλαο δαζηθόο δξόκνο θεύγεη αξηζηεξά θαη πεξηπιαληέηαη ζην δαζηθό ζύκπιεγκα πνπ
πεξηηξηγπξίδεη ην ρσξηό Σηεθάλη.
Ο δεύηεξνο θαηεθνξίδεη κε έληνλεο ζηξνθέο ζε γπκλή θαη αλεκνδαξκέλε ξάρε γηα ην βιαρνρώξη
Χαιίθη πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνίηε ηνπ Αζπξνπόηακνπ (Αρειώνπ) πνπ ζεκεησηένλ πεγάδεη από απηό
εδώ ην ζεκείν. Μέρξη ην Χαιίθη δε ζα ρξεηαζηεί λα δηαλύζεηε πάλσ από 9 ρηιηόκεηξα. To Χαιίθη είλαη
ην βνξεηόηεξν από ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπόηακνπ, θαη απιώλεη ηηο γεηηνληέο ηνπ ακθηζεαηξηθά, ζε ήπηα
πιαγηά ηνπ βνπλνύ Πεξηζηέξη θαη ζε ύςνο 1.100 κέηξσλ. Ο νηθηζκόο είλαη από ηνπο πην παιηνύο ηεο
Πίλδνπ θαη ε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ηαπηίδεηαη από πνιινύο κε ηελ αξραία Χαιθίδα. Τν όλνκα
Χαιίθη θαζηεξώζεθε ηνλ 18ν αηώλα θαη είλαη πηζαλό λα πξνήιζε από ηα άθζνλα ιεπθά ραιίθηα, πνπ
βξίζθνληαη ζηελ θνίηε ηνπ Αρειώνπ. Έηζη κάιινλ πξνέθπςε λα απνθαιείηαη ν Αρειώνο ζηελ πεξηνρή
απηή Αζπξνπόηακνο ή θαη Άζπξνο.
Τν ρεηκώλα ην ρσξηό εξεκώλεη θαζώο νη θάηνηθνί ηνπ μερεηκσληάδνπλ ζηηο πεδηάδεο ηεο Θεζζαιίαο.
Παξ' όια απηά απηήλ ηελ επνρή όιν θαη θάπνην θαθελείν ηεο πιαηείαο ζα είλαη αλνηθηό γηα λα ζαο
πξνζθέξεη έλα πξόρεηξν γεύκα. Από εδώ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πάξνπλ ηνλ αζθάιηηλν
πιένλ δξόκν θαη λα θαηεθνξίζνπλ εύθνια γηα Καιακπάθα (75 ρικ.).

