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Η κπζνινγία ήζειε ηνλ Αρειών γην ηνπ Ωθεαλνύ θαη ηεο Σεζύνο ή ηεο Γαίαο, ηνλ
ηζρπξόηεξν πνηάκην ζεό ηνλ νπνίν ιάηξεπαλ όινη νη αξραίνη Διιελεο. Η πξαγκαηηθόηεηα
ζέιεη ζήκεξα ηνλ Αζπξνπόηακν ηελ ηδηαίηεξε λόηα ελόο ηνπίνπ πνπ ιαηξεύνπλ νη
θπζηνιάηξεο θαη νη θίινη ηεο παξάδνζεο. Πεγάδεη από ην βνπλό Λάθκνο θαη
ζηξηθνγπξίδνληαο ζην βάζνο ησλ νξζνπιαγηώλ ηεο Καθαδίηζαο θαη ηεο Σξηγθίαο
ζπλαληά ζηε ζέζε Σξηπόηακα θαη άιια νξεηλά πνηάκηα, όπσο ην Βαζύξεκα θαη ηνλ
Κακληατηηθό, γηα λα γίλεη ην γλσζηό κεγάιν πνηάκη πνπ εθβάιιεη θνληά ζην Μεζνιόγγη.
Δδώ, ζηελ θνηιάδα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ηα κεηθηά δάζε από βαιαληδηέο, νμηέο θαη έιαηα
είλαη από ηα ππθλόηεξα θαη νκνξθόηεξα ηεο ρώξαο καο.
Η δηαδξνκή γηα ηελ θνηιάδα θαη ηηο πεγέο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ μεθηλά από ηελ
Καιακπάθα. Ο δξόκνο πεξλάεη πάλσ από ηε γέθπξα Μνπξγθάλη (8 ρικ. από ηελ
Καιακπάθα) θαη ε παξάθακςε αξηζηεξά, όπνπ ππάξρεη θαη ζρεηηθή πηλαθίδα, ηξαβά γηα
ην ρσξηό Καζηαληά (26 ρικ.). ηνλ δξόκν ππάξρνπλ πάληα θηόζθηα κε ηα θξνύηα ηεο
επνρήο. Γίπια θπιάεη ηα λεξά ηνπ ν Πελεηόο θαη ηα ςειά πιαηάληα ζθεπάδνπλ ζπρλά ηνλ
δξόκν. Μεηά από κηα δεύηεξε γέθπξα ν δξόκνο δηαθιαδώλεηαη δεμηά γηα Καζηαληά θαη
αξηζηεξά γηα Κιεηλνβό.
Ο δξόκνο καο είλαη γηα ηελ Καζηαληά, αλ όκσο ν επηζθέπηεο ζειήζεη λα πάεη πξνο
αξηζηεξά ζα βξεζεί ζην ρσξηό Κιεηλνβόο (20 ρικ. από ηε δηαζηαύξσζε), αθνύ πξώηα
ζπλαληήζεη ζηα 3 ρικ. ηνλ νηθηζκό Ακπέιηα. Οη πεγέο Καδάλη, Γθνύξα θαη Λάθνο
ηξνθνδνηνύλ ηνλ Κιεηλνβίηηθν, παξαπόηακν ηνπ Πελεηνύ, ηα λεξά ηνπ νπνίνπ πεξλνύλ
από ηε «δξηηζέια» όπνπ πιέλνπλ ηα ξνύρα θαη ηνλ παιηό λεξόκπιν ηνπ νπνίνπ ε ειηθία
μεπεξλά ηα 500 ρξόληα.
Σν δάζνο Ακνπηδέινο ζε πςόκεηξν 1.700 κ., ην νπνίν απνηειείηαη από έιαηα, πεύθα θαη
ζάκλνπο, ε ζνισηή βξύζε Γθξηγθόξε θαη ην ηνμσηό γεθύξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (18νο
αη.) ζπκπιεξώλνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ. Κνληά ζην ρσξηό (2 ρικ.) βξίζθεηαη ε Μνλή
ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ Πέηξνπ θαη Παύινπ (18νο αη.). ώδεηαη ην θαζνιηθό πνπ είλαη
αγηνξείηηθνπ ηύπνπ, ηξίθνγρν, κε πέληε ηξνύινπο. Οη ηνηρνγξαθίεο, πνπ δηαηεξνύληαη ζε

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, είλαη έξγα ηνπ αγηνγξάθνπ Μηραήι Αλαγλώζηε Γεκεηξίνπ
από ηε ακαξίλα θαη έγηλαλ επί επηζθόπνπ ηαγώλ Κπξίιινπ (1846-1853). Από ηνλ
Κιεηλνβό μεθηλά ην κνλνπάηη πνπ έπεηηα από κηάκηζε ώξα πεδνπνξία θζάλεη ζην
νξεηβαηηθό θαηαθύγην ζηε ζέζε «Αζηξαπή».
Δπηζηξνθή ζηνλ δξόκν γηα ηελ Καζηαληά θαη ζηε Φάξκα ν επηζθέπηεο κπνξεί λα θάλεη
ηελ πην δξνζεξή ζηάζε. Δθεί όπνπ θάπνηε νη θαβαιάξεδεο ζηακαηνύζαλ ζην παιηό ράλη
γηα λα μεθνπξαζηνύλ νη ίδηνη θαη ηα άινγά ηνπο, ηώξα απιώλνληαη θάησ από ηηο
θιεκαηαξηέο ηα ηξαπεδάθηα ελόο θαθελείνπ. Από εδώ ν ηαμηδηώηεο κπνξεί λα
πξνκεζεπζεί ηα θαιύηεξα γιπθά θνπηαιηνύ, ηδηαηηέξσο θαξπδάθη θαη ζύθν, ηα νπνία
απνηεινύλ παξάδνζε γηα όιε ηελ πεξηνρή.
Αθνινπζώληαο επζεία ηνλ δξόκν, κεηά ηε δηαζηαύξσζε γηα ην ρσξηό Καινκνίξα, ηα
ειαηνζθέπαζηα βνπλά πξνβάιινπλ ηελ πνηθηιία ησλ ζρεκάησλ ηνπο ώζπνπ λα
εκθαληζζεί ζηελ απέλαληη πιαγηά ε Καζηαληά (ζύλνιν 34 ρικ. από ηελ Καιακπάθα) θαη
λα νινθιεξώζεη ην ππέξνρν ηνπίν. Η Καζηαληά θαη ην δηπιαλό (2 ρικ.) ρσξηό
Ακάξαληνο απνηεινύλ ηα πην πξόζθνξα νξκεηήξηα γηα ηα ρσξηά θαη ηηο πεγέο ηνπ
Αζπξνπνηάκνπ. Οη θεξακνζθεπέο ησλ ζπηηηώλ ηνπο πξνβάιινπλ κέζα από ηελ
θαηαπξάζηλε «ζάιαζζα» πνπ δεκηνπξγνύλ νη θαζηαληέο, νη θνπληνπθηέο, νη θαξπδηέο, νη
κειηέο, νη νμηέο, ηα έιαηα, ηα πεύθα θαη ηα πιαηάληα. Σν ηνπίν «δξνζίδνπλ» πάκπνιιεο
βξύζεο θαη κηθξά πνηάκηα. Σελ παξζεληθόηεηα ηνπ ηνπίνπ καξηπξνύλ θαη νη ηαθηηθέο
εκθαλίζεηο αξθνύδσλ ζηελ πεξηνρή, απηνύ ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη πην ζπάληνπ
ζειαζηηθνύ πνπ δεη ζηε ρώξα καο. Οη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ έρνπλ λα δηεγεζνύλ πνιιέο
ηζηνξίεο ζηνλ επηζθέπηε πνπ ζα ελδηαθεξζεί λα ηνπο ξσηήζεη. ηελ Καζηαληά αμίδνπλ
επίζθεςεο νη εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηακάδσλ, ελώ
ζηνλ Ακάξαλην αμίδεη ν πεξίπαηνο σο ηελ πεγή Κνπθνξίην.
Η δηαδξνκή γηα ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ μεθηλά από εδώ θαη αλεθνξίδεη
πξνζθέξνληαο παλνξακηθέο εηθόλεο ηνπ Ακάξαληνπ. Λίγν πην πάλσ μεζηξαηίδεη έλαο
βαηόο ρσκαηόδξνκνο ν νπνίνο αλεβαίλεη πξνο ηελ θνξθή Πάληε - Μάξε θαη θζάλεη
θνληά ζηα 2.000 κ. πςόκεηξν, από όπνπ ε ζέα είλαη θαηαπιεθηηθή. Δπηζηξνθή ζηελ
αξρηθή δηαδξνκή θαη πξώηνο ζηαζκόο ην Κνπθνπθιί (15 ρικ. από ηνλ Ακάξαλην). Δδώ
ιεηηνπξγεί κηα ηαβέξλα κε εηδίθεπζε ζηα θξέαηα, όπσο ζην θεκπάπ από κεγάιν
πξόβαην. Απέλαληη ππάξρεη εθηξνθείν πέζηξνθαο, από ην νπνίν εκπινπηίδεηαη ν
Αζπξνπόηακνο.
Μεηά ην Κνπθνπθιί ν ηαμηδηώηεο ζπλαληά ηελ πξώηε παξάθακςε αξηζηεξά γηα ην ρσξηό
Γνιηαλά, όπνπ ππάξρεη ε νλνκαζηή εθθιεζία ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ κε ηνπο δώδεθα
ηξνύινπο. Καιύηεξε πξόζβαζε γηα ηελ εθθιεζία πξνζθέξεηαη πην θάησ, από ηε δεύηεξε
παξάθακςε (ππάξρεη ζρεηηθή πηλαθίδα), αθνύ ρξεηάδεηαη λα δηαλπζνύλ κόλν 500 κ.
βαηνύ ρσκαηόδξνκνπ, αληί γηα 2 ρικ. πνπ απαηηνύληαη ζηελ πξώηε παξάθακςε. Μία
αθόκε παξάθακςε πην θάησ θέξλεη ηνλ επηζθέπηε ζην ρσξηό Κξαληά (2 ρικ. άζθαιηνο).
ηελ πεξηνρή Σξία Πνηάκηα ζπλαληηνύληαη ηα πνηάκηα αιιά θαη νη δξόκνη. Αξηζηεξά,
κεηά από 3 ρικ., ην ρσξηό Πνιπζέα, όλνκα θαη πξάγκα ηδηαίηεξα από ηε ζέζε Φηαξίθα,
αγλαληεύεη ην ηνπίν. Η ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο πνπ έθεξε ηνλ επηζθέπηε σο εδώ

θαηαιήγεη ζην Υαιίθη, ην πην θνληηλό ρσξηό ζηηο πεγέο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. Η δηαδξνκή
έρεη κήθνο 16 ρικ. από ηε δηαζηαύξσζε, άζθαιηνο σο ην ύςνο ηεο Αλζνύζαο θαη κεηά
ρώκα σο ην Υαιίθη.
Από εδώ θαη πέξα ζπληξνθεύνπλ ηνλ επηζθέπηε ην αηειείσην παηρλίδη ηνπ πνηακνύ κε
ηα άζπξα ραιίθηα κέζα ζην απίζηεπηεο νκνξθηάο ηνπίν πνπ δεκηνπξγνύλ νη αιπηθέο
θνξθέο θαη ηα κεηθηά δάζε από έιαηα θαη βαιαληδηέο. Καη απηή ε καγεία ζπλερίδεηαη
ώζπνπ λα ηεο δώζεη έλαλ αθόκε πην έληνλν ηόλν ε εκθάληζε ηεο πεηξόθηηζηεο
εθθιεζίαο ηεο Παλαγηάο ηεο Αλζνύζαο (1799) ζηελ απέλαληη όρζε ηνπ πνηακνύ.
Γεμηά ε παξάθακςε ηξαβά γηα ην ρσξηό, πνπ ιέγεηαη θαη Βιαρνιεπελίηζα, κε ηελ
ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην ηζίπνπξν. Αξηζηεξά ε άιιε παξάθακςε πεξλά κέζα από ηα
λεξά ηνπ πνηακνύ γηα λα θηάζεη ζηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο. Δθεί θνληά βξίζθεηαη θαη
έλα κεγάιν πέηξηλν, ζνισηό γεθύξη, «ρακέλν» κέζα ζηελ ππθλή βιάζηεζε. Δδώ πηα ζηα
ζπίηηα, ζηηο εθθιεζίεο, ζηηο βξύζεο, ζηα γηνθύξηα θπξηαξρεί ε πέηξα, πειεθεκέλε κε
ηδηαίηεξε καζηνξηά.
Γελ κέλνπλ παξά 4 ρικ. γηα λα εκθαληζηεί ζηηο άδελδξεο πιαγηέο ηνπ Λάθκνπ, ζε
πςόκεηξν 1.150 κ., ην ρσξηό ησλ Βιάρσλ ηζειηγθάδσλ, ην Υαιίθη. Σνλ ρεηκώλα εζπράδεη
θάησ από ην ρηόλη κε κόλνπο θαηνίθνπο ηνπο θύιαθεο. Οη θηελνηξόθνη κεηαθέξνπλ ηα
θνπάδηα ηνπο ζηνλ ζεζζαιηθό θάκπν γηα λα μερεηκσληάζνπλ. Κάπνηε πεξπαηνύζαλ θαη
15 εκέξεο ώζπνπ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ κεγάια
θνξηεγά. Απηή ηελ επνρή μαλαγπξίδνπλ πάιη ζην ρσξηό ηνπο, καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο, ηα πξόβαηα, ηα γειάδηα αιιά θαη ηα θνβεξά ηζνπαλόζθπιά ηνπο, ηα νπνία ν
επηζθέπηεο πξέπεη πάληα λα έρεη ζε απόζηαζε αζθαιείαο. Καζώο πξνρσξά ην
θαινθαίξη ην σο πξηλ από ιίγεο εκέξεο έξεκν ρσξηό ζα θηάζεη ηνπο 700 θαηνίθνπο.
ην ρσξηό ππάξρνπλ πνιιέο πεηξόθηηζηεο εθθιεζίεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηνπ Πξνθήηε
Ηιία, ηνπ Αγίνπ Μόδεζηνπ πξνζηάηε ησλ θηελνηξόθσλ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο,
ζηελ πιαηεία, όπνπ ζηηο 26 Ινπιίνπ, όπσο ζε όια ηα βιαρνρώξηα, γίλεηαη κεγάιν
παλεγύξη. Θαπκάζηα κλεκεία αξρηηεθηνληθήο είλαη επίζεο νη γέθπξεο Φίινο θαη Αγίνπ
Γεσξγίνπ, όπσο θαη νη ιηζόθηηζηεο βξύζεο Απιόηνπα, ζηε Φνλίζθα θαη ζηε Νεξάηδα.
Η θύξηα πεγή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο θνξπθήο Ρόλα, αιιά ε πην
όκνξθε πεγή είλαη ε Φνλίζθα, ζηα λόηηα ηνπ νηθηζκνύ. ην Πεξηζηέξη, κηα άιιε θνξπθή
ηνπ Λάθκνπ, ππάξρεη ε πεγή Βνπξιίγθα. Σν λεξό αλαβιύδεη θαηαθόξπθα από ηε γε,
ζρεκαηίδεη γηα ιίγν έλα ξπάθη θαη κεηά ράλεηαη μαλά ζε κηα θαηαβόζξα. Σνλ ρεηκώλα
όπνπ ε δηέμνδνο θξάδεη από ηνπο πάγνπο, ζρεκαηίδεηαη ιίκλε, ηελ νπνία ε παξάδνζε
ζέιεη λα είλαη θαηαθύγην ελόο ζηνηρεηνύ.
Απηόκαηνο αξηζκόο θιήζεο: 0432
Πώς θα πάτε:

Οδηθώο, Αζήλα - Σξίθαια 330 ρικ., Θεζζαινλίθε - Σξίθαια 215 ρικ., Σξίθαια Καιακπάθα 22 ρικ., Καιακπάθα - Καζηαληά 34 ρικ. Σα ηειεπηαία βελδηλάδηθα ηεο
δηαδξνκήο ππάξρνπλ ζην Μνπξγθάλη.
Πού θα μείνετε:
ηελ Καζηαληά ζην σξαίν μελνδνρείν «Μαλάθνο», ηει. 61070-1. ηνλ Ακάξαλην, ζηνλ
μελώλα «Λνύζθα», ηει. 61090, 093/483707, ν νπνίνο είλαη ην κνλαδηθό ζηέθη γηα ηνπο
κόληκνπο θαηνίθνπο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ρσξηνύ. ηελ Πνιπζέα, ζην πην
πξνρσξεκέλν νξκεηήξην γηα ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ζηνλ θνηλνηηθό μελώλα, ηει.
23348.
Πού θα υάτε:
ε ηαβέξλεο ζηελ Καζηαληά, ζην Κνπθνπθιί, ζηελ Κξαληά, ζηελ Πνιπζέα, ζηελ
Αλζνύζα, ζην Υαιίθη. Σν εζηηαηόξην ηνπ μελώλα ζηνλ Ακάξαλην πξνζθέξεη ζπηηηθό
θαγεηό. Σν θεκπάπ, ην θνθνξέηζη θαη γεληθά ηα θξέαηα θαη ηα γαιαθηνθνκηθά έρνπλ ηελ
ηηκεηηθή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Ολνκαζηέο είλαη θαη νη πέζηξνθεο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, αλ
θάπνπ ηηο πεηύρεηε. ηνλ Ακάξαλην κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ζπηηηθό κπαθιαβά ή
κπαθιαΐ.
Τι θα ψωνίσετε:
Γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, θάζηαλα, ηπξί θέηα, θεθαινηύξη, κπδήζξα από ηνπο παξαγσγνύο.
Υξήζηκα ηειέθσλα:
Σν Κέληξν Σνπξηζηηθώλ Τπεξεζηώλ Καιακπάθαο, ηει. 75306, έρεη εθδώζεη έλαλ πνιύ
θαιό ηνπξηζηηθό νδεγό θαη έλαλ ελεκεξσκέλν αλάγιπθν ράξηε, ρξήζηκνπο ζπληξόθνπο
ηνπ ηαμηδηώηε. Σν Κέληξν παξέρεη επίζεο ηειεθσληθώο θάζε πιεξνθνξία γηα ηελ
πεξηνρή.

