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Μηα από ηηο ζπλαξπαζηηθόηεξεο πεξηνρέο ηεο νξεηλήο Ειιάδαο βξίζθεηαη ζηε Νόηηα Πίλδν, ε παξζέλα
γή κε ηα ππθλά έιαηα θαη πεύθα όπνπ ξέεη αλνδηθά ν Αρειώνο (πεξηνρή εληαγκέλε ζην Δίθηπν
NATURA 2000). Άγξηεο θνξπθέο, θαξάγγηα, ξέκαηα, ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα πιαηζηώλνπλ ηηο
πεγέο ηνπ Αρειώνπ ή αιιηώο Αζπξνπνηάκνπ. 30 ρικ., βνξεηνδπηηθά ηεο Καιακπάθαο, ζηα 850 κέηξα
θαη κέζα ζην ππθλό δάζνο, ζα ζπλαληήζνπκε ηελ Καζηαληά. Μνλαρηθή ην ρεηκώλα ζα γίλεη ε βάζε
καο γηα εμνξκήζνπκε ζην παξζέλν βνπλό όπνπ δνπλ αξθνύδεο θαη ιύθνη. Θα πεξπαηήζνπκε κέρξη
ηνλ θαηαξξάθηε πάλσ από ην ρσξηό, ζα επηζθεθζνύκε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη ην
ελδηαθέξνλ κνλαζηήξη ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ Σηακαδώλ. Αμηνζέαην νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο απνηειεί θαη ε
κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ Ειιάδα Μνλή ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ κε ηνλ πνιύπινθν ηξνύιν ζηα
Δνιηαλά. Σην 1,5 ρηιηόκεηξν ζηέθεη θαη ην παιηό θέληξν κάιιηλσλ, ε Κξαληά, πάλσ ζηνλ Κξαληώηηθν,
ηνλ παξαπόηακν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κε ηηο άθζνλεο πέζηξνθεο. Ννηηόηεξα, ζηε ζέζε Τξία Πνηάκηα,
νη ζπνξηίβ ζα επηδνζνύλ ζην θαλό-θαγηάθ. Επόκελνο ζηαζκόο, ε ηζηνξηθή Μνλή ηεο Παλαγηάο
Γαιαθηνηξνθνύζαο, πξνζηάηηδαο ησλ θηελνηξόθσλ. Σηα 1.100 κέηξα, κέζα ζηα δέληξα, μερσξίδεη ε
Αλζνύζα, θάπνηε θέληξν θηελνηξνθίαο θαη ρξπζνρνΐαο, ηώξα δσληαλή κόλν ην θαινθαίξη.
Ελδηαθέξνλ έρνπλ ε βαζηιηθή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε ην όκνξθν ηέκπιν, ην πέηξηλν γεθύξη ηνπ
18νπ αηώλα πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ θαη έλα αθόκα δίηνμν θνληά ζηελ
Γαιαθηνηξνθνύζα. 4 ρικ. βνξεηόηεξα, ζηηο πιαγηέο ηνπ Λάθκνπ βξίζθεηαη ην Φαιίθη. Από εδώ νη
μεθηλνύλ νη πεδνπόξνη γηα ηηο πεγέο ηνπ Αρειώνπ.
ΘΑ ΠΑΣΕ: Από Καιακπάθα (330 ρικ.) ε Καζηαληά απέρεη 34 ρικ., ε Κξαληά 55 ρικ. θαη 78 ρικ. ην
Φαιίθη.
ΘΑ ΜΕΙΝΕΣΕ: Σηελ Καζηαληά ζην θηιόμελν θαη άλεην μελνδνρείν ηνπ Μαλάθνπ (61070) πνπ δίλεη δσή
ζηελ πεξηνρή όιν ην ρξόλν. Σηνλ παξαδνζηαθό Πύξγν Μαληάληα (87351), έμσ από ηα Τξία Πνηάκηα
θαη ζην Λεβέληε (87239) ζην Φαιίθη.
ΘΑ ΦΑΣΕ: Τν ρεηκώλα ζα βξείηε ιίγεο ηαβέξλεο-θαθελεία θαη ηελ πνιύ θαιή θνπδίλα ησλ
μελνδνρείσλ. Σπεζηαιηηέ ηεο πεξηνρήο ε άγξηα πέζηξνθα, νη γίγαληεο, ςεηό αξλί, πξόβεην θεκπάκπ,
θνθνξέηζη θαη ρνξηόπηηεο. Δνθηκάζηε ληόπην ηπξί, γιπθό ζύθν θαη θαξύδη.
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