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H Γηεπξπκέλε Κνηλόηεηα Αζπξνπνηάκνπ εθηείλεηαη ζηνλ πνιπδαίδαιν γεσγξαθηθό ρώξν
ησλ βνπλώλ ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ, πνπ πεξηθιείνπλ νη νξεηλνί όγθνη ηνπ Πεξηζηεξίνπ
(ύςνο 2.295 κ.), ηεο Καθαξδίηζαο (ύςνο 2.429 κ.) θαη ηεο Σξηγγίαο (ύςνο 2.204 κ.). ε έλα
επξύηεξν πεξίγξακκα αλήθνπλ ηα ρηιηνηξαγνπδηζκέλα βνπλά Μνξάβα - Σδνπκέξθα - Απγό
- Υαηδήο, πνπ αγθαιηάδνπλ ηνλ κπζηθό πνηακό Αρειών.
H πεξηνρή είλαη επξύηεξα γλσζηή ζαλ Γαζηθό ύκπιεγκα
Αζπξνπνηάκνπ. ην ζύλνιό ηεο είλαη κηα ζπγθξνηεκέλε κεγάιε δαζηθή
έθηαζε κε θπζηνγξαθηθή κνλαδηθόηεηα. Λέγεηαη ζύκπιεγκα, γηαηί είλαη
Υαιίθη Αζπξνπνηάκνπ
νθηώ δάζε καδί, ην έλα θνληά ζην άιιν, ώζηε όια καδί λα απαξηίδνπλ
έλα κνλαδηθό γηα ηε ρώξα καο ζε έθηαζε (280.000 ρηι. ζηξ.) θαη νκνξθηά νηθνζύζηεκα. Απηόο, ν
άγλσζηνο ζηνπο πνιινύο, ηεξάζηηνο νξεηλόο ρώξνο, αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κε
γνξγνύο ξπζκνύο, θαη ηείλεη λα ραξαθηεξηζηεί θέληξν ησλ νξεηλώλ Σξηθάισλ όζνλ αθνξά ηηο
ήπηεο δξαζηεξηόηεηεο πεξηπέηεηαο (θαηαβάζεηο πνηακώλ, θαλόε - θαγηάθ, παξαπέληε, δηαζρίζεηο
θαξαγγηώλ θ.ά.). Δίλαη κνλαδηθή πεξηνρή, γηαηί ηαπηόρξνλα κπνξεί λα κεηξά θαη λα αλακνριεύεη
ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ηηο κλήκεο θαη ην παξειζόλ, από κηα ελόηεηα νινπέηξηλσλ ρσξηώλ πνπ
είλαη επξύηεξα γλσζηά ζαλ Βιαρνρώξηα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ.

Κηηζκέλα ζε απηά ηα απόθξεκλα θαη δπζπξόζηηα βνπλά, ζηελ ηζνϋςή
ησλ 900 έσο 1.200 κ. θαη ςειόηεξα, ζε θνληηλέο απνζηάζεηο ην έλα από
ην άιιν, αγξππλνύλ, επηβιέπνπλ θαη δηαζώδνπλ, ηζηνξηθέο εθθιεζίεο,
θηιόμελα κνλαζηήξηα, αλζξώπηλα, αιιά θαη θπζηθά κλεκεία, αιεζηλά
έξγα ηέρλεο, απνηειώληαο κηα από ηηο βαζηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ελόηεηεο ηνπ λνκνύ
Σξηθάισλ. Βξίζθνληαη ιίγν καθξύηεξα από εθεί πνπ άλζεζε ην ηνπξηζηηθό ξεύκα ηνπ λνκνύ, αιιά
δηαζέηνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην κεγάιν ζέκα «αλάπηπμε», πνπ εθπνξεύεηαη θπξίσο
από ηε ινγηθή ησλ αλζξώπσλ θαη ην ακόιπλην θπζηθό ηνπίν. Πξνζθέξνπλ απιόρεξα κηα
εθπιεθηηθή πνηθηιία δαζηθώλ θαη αζθάιηηλσλ δηαδξνκώλ ζε έλα κεγάιν νδηθό δίθηπν. H πεξηνρή
ελώλεηαη εύθνια ην θαινθαίξη κε ηα ζαπκάζηα θεθαινρώξηα ηεο Ζπείξνπ (Καιαξίηεο - πξάθν Μέηζνβν), ηεο Θεζζαιίαο (Μαιαθάζη - Καζηαληά) θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ρσξηά Γξεβελώλ θαη
ηελ πεξηνρή ηεο Βάιηα Κάιληα).

Πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο

1. ηελ θνκβηθή ηνπνζεζία «Σξία πνηάκηα» δεζπόδεη ζην θαηάθπην
πεξηβάιινλ ην λεόθηηζην πεηξόθηηζην Γηνηθεηήξην ηεο Γηεπξπκέλεο
Κνηλόηεηαο Αζπξνπνηάκνπ. Σν θηίξην πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηηο
Ράθηηλγθ ζηνλ Αζπξνπόηακν
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, θέληξν πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο εθπαίδεπζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ «Αξθηνύξνπ», ζρνιή θαλό - θαγηάθ, θαη
πξόζθαηα εζηηαηόξην - θαθεηέξηα.
Τπάξρεη ζήκαλζε πνπ νδεγεί, από ην πξώην παξαθιάδη ηεο δηαδξνκήο, ζηα ρσξηά Καηάθπην,
Αλζνύζα (θαη από εθεί Καιαξξύηεο ή Μαηζνύθη), Υαιίθη (θαη από εθεί Μέηζνβν - Βάιηα Κάιληα).
ην Καηάθπην (παιηό Κόηηνξη) βξίζθεηαη ε αμηόινγε δηώξνθε πεηξόθηηζηε «Νίθεηνο ρνιή» (ην
ζρνιείν), ε αμηνδήιεπηε βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, κε έλα έληνλα ρξσκαηηζκέλν μπιόγιππην
ηέκπιν κε δξάθνληεο θαη ιένληεο, δεθάδεο θνξεηέο εηθόλεο θαη εληππσζηαθέο ηνηρνγξαθίεο.
Δπίζεο, ππάξρεη ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνύ, αλαζηεισκέλνο πιένλ, ν παιηόο λεξόκπινο. Σε
θηινμελία ζηνλ μελώλα, θαη ηνπο κεδέδεο ησλ επηζθεπηώλ αιιά θαη ησλ ληόπησλ, έρεη αλαιάβεη ν
Λάθεο θαη ν αδειθόο ηνπ Κώζηαο Βνύθηαο ζην κνλαδηθό θαθελεδάθη ηνπ
ρσξηνύ.
2. πλερίδνληαο ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν πξνο ην ηειεπηαίν
ρσξηό ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ην Υαιίθη, θηάλεηε ζηε δηαζηαύξσζε
πξνο Αλζνύζα (παιηά Λίπηληδα) θαη κόιηο 1 ρικ θηάλεη γηα λα
Σν αξρνληηθό Παπαζηεξγίνπ
μεπξνβάιεη ε γξαθηθή ηεο όςε. ηελ είζνδν ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη απέλαληη από ηελ πιαηεία ηεο
Αλζνύζαο
δηαηεξεηένπ νηθηζκνύ, ππάξρεη ην νκώλπκν πέηξηλν γεθύξη «ηεο
Αλζνύζαο». Μέζα ζην ρσξηό ζπλαληάηε ιίγεο παιηέο πεηξόθηηζηεο ιατθέο θαηνηθίεο, αιιά
θαη αξρνληηθά κε ηζόγεην θαη δύν νξόθνπο ζθεπαζκέλα κε πιάθα (Παπαζηεξγίνπ θαη
ίκνπ). Θξεζθεπηηθά κλεκεία πεξηζηνηρίδνπλ θαη νξνζεηνύλ ηελ πεξηνρή κε
πξνεμάξρνπζα ηελ κεγαινπξεπή εθθιεζία ησλ Αγίσλ Πάλησλ. ηε κεγάιε, επξύρσξε
γηα ηνπο ρνξνύο θαη ηα παλεγύξηα πιαηεία, βξίζθεηαη ε νλνκαζηή καξκάξηλε «βξύζε ηνπ
παππνύ», ελώ ην θαινθαίξη ιεηηνπξγεί ν μελώλαο θαη ην θαθελεδάθη ησλ αδειθώλ Σύκπα
κε λνζηηκόηαηνπο κεδέδεο θαη γλήζην ληόπην ηζηπνπξάθη.

3. Σειεπηαίν ζηε δηαδξνκή, θαη ην πην απνκαθξπζκέλν από ηα Σξίθαια,
είλαη ην παξαδνζηαθό θαη δηαηεξεηέν Υαιίθη. ηελ νιόδξνζε πιαηεία
ηνπ (ύςνο 1.240 κ.) βξίζθεηαη ε ηξηζππόζηαηε ηξίθιηηε βαζηιηθή ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο ίζσο ε ζεκαληηθόηεξε, θαη πάλησο πην αξρνληηθή,
από ηηο νθηώ ηνπ ρσξηνύ αιιά θαη νιόθιεξσλ ησλ νξεηλώλ Σξηθάισλ. Ο H πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε I.M.
ηνπ σηήξνο
πξνζεθηηθόο ηαμηδηώηεο ζα πξνζέμεη ζηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ ηεξνύ ηα Μεηακνξθώζεσο
ζην Υαιίθη
ιηζαλάγιπθα ζηαπξώλ δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ θαη πεληάιθα (αζηέξη
ηνπ Γαπίδ), πνπ ε παξάδνζή καο δηαζώδεη όηη απνηξέπνπλ ην θαθό. Απέλαληη από ην ρσξηό είλαη
ην παιηό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ελώ θάησ από ηελ πιαηεία ππάξρνπλ δύν παλέκνξθα
πέηξηλα γεθύξηα ηεο «Καπξαιηάο» θαη ηνπ «Υαιηθηνύ ή Άζπξνπ». Πεξπαηώληαο ή ζπδεηώληαο κε
ηνπο ληόπηνπο ζηηο πιαηείεο ησλ ρσξηώλ ζα δηαπηζηώζεηε θαη εζείο ηηο ακέηξεηεο ράξεο πνπ
θξύβνληαη εδώ. ε ηόζν κηθξό γεσγξαθηθό ρώξν ζπλσζηίδνληαη δεθάδεο ζξεζθεπηηθά κλεκεία,
πέηξηλα γεθύξηα, αξρνληηθά θαη θξήλεο νδεγώληαο ζαο ζηγά-ζηγά λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηελ
ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηζηηθή αμία ηνπ ηόπνπ.

4. Από ηνλ θεληξηθό δξόκν (πξνο Πύιε) ζπλερίζηε ηελ πεξηήγεζε
πεξλώληαο ηηο δηαζηαπξώζεηο πξνο Πνιπζέα θαη Μειηά κε θαηεύζπλζε
ηε δηαζηαύξσζε πξνο Αγ. Παξαζθεπή (παιηά Σδνύξηδηα), έλα αζέαην
πξαγκαηηθά ρσξηό γαληδσκέλν ζηηο πιαγηέο ηνπ Λάθθνπ (ύςνο 1.988 κ.)
πνπ αλήθεη ζην ζπγθξόηεκα ηεο Καθαξδίηζαο.
Ξερσξηζηό ρσξηό κε πνιιά παιηά θαιληεξίκηα θαη κηα όκνξθε
πιαθόζηξσηε πιαηεία δίπια ζρεδόλ από ηελ κεγαιόπξεπε ηξίθιηηε
βαζηιηθή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θηηζκέλε ην 1896. Οη ηξεηο ζπλνηθίεο
ηνπ ρσξηνύ Πάλσ θαη Κάησ Μαραιάο κε ην Μεζνρώξη είλαη ζρεδόλ
H αζέαηε Αγία Παξαζθεπή
(Σδνύξηδηα) Αζπξνπνηάκνπ
ελσκέλεο από ηηο πνιιέο θαηλνύξγηεο ή επεθηάζεηο ησλ παιηώλ θαηνηθίεο
πνπ θηίδνπλ νη Σδνπξηδηώηεο. ηελ παιηόηεξε πεηξόθηηζηε εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ, κε ηνλ
ζηαπξνεηδή κε ηξνύιιν, Άγην Γεώξγην, πνπ θηίζηεθε πξηλ από ην 1790, θηάλεηε πεξπαηώληαο
ζηνλ πιαθόζηξσην δξόκν ηνπ θάησ καραιά.

ΑΞΗΕΔΗ NA ΓΔΗΣΔ
ΚΑΣΑΦΤΣΟ: Σελ εθπιεθηηθή δηαδξνκή ζην δάζνο κε ηηο βειαληδηέο,
πνπ αξρίδεη από ηνλ αλεθνξηθό ηζηκεληόδξνκν δίπια από ηελ παηδηθή
ραξά, κε θαηάιεμε ηελ όκνξθε Καιιηξξόε.

Γξαθνιίκλε ηεο Βεξιίγθαο ή
Βξίγγαο

ΑΝΘΟΤΑ: Παλέκνξθεο δηαδξνκέο, ζε κέξε κε δεθάδεο θαξκαθεπηηθά θπηά θαη λνζηηκόηαηα
καληηάξηα. Γεπκαηίζηε κέζα ζην κεγαιύηεξν θαη πινπζηόηεξν δάζνο νμηάο ζηελ Διιάδα,
πεξηπιαλώκελνη αλάκεζα ζηα εμίζνπ όκνξθα δάζε ειάηεο, βειαληδηάο κέζα από κπζηθνύο, ζαλ
ζε όλεηξν δξόκνπο. Δπηζθεθζείηε ηε ζεβάζκηα, αλαζηεισκέλε I. Μνλή Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ
(Παλαγία Γαιαθηνηξνθνύζα) κόιηο δύν ρικ από ηελ πηλαθίδα «Καιαξξύηεο», ζρεδόλ πάλσ ζηνλ
δξόκν, θηηζκέλε δίπια από ηνλ πνιύβνπν Αρειών θαη ηνλ παξαπόηακό ηνπ Νέγθξε. Λίγν πξηλ
από ηελ I. Μνλή, έλαο θαηεθνξηθόο ρσκαηόδξνκνο ζαο θέξλεη ζην δίηνμν γεθύξη «ηνπ Μίρνπ».

ΥΑΛΗΚΗ: Σελ πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε Μνλή Μεηακνξθώζεσο ηνπ
σηήξνο κε ηνλ ηξνύιιν, θαη ην κηθξόηεξν θηίζκα ηεο Μνλή Πξνθήηε
Ζιία. Πξαγκαηνπνηήζηε ηηο δύν δηαδξνκέο από ην Υαιίθη πξνο ηε Ρόλα
θαη ηε Βνπξηόπα (πξνο Μέηζνβν) αιιά θαη ηελ όρη άδηθα δηάζεκε
Γξαθνιίκλε ηεο Βεξιίγθαο ή Βξίγγαο (πξνο ην βνπλό Πεξηζηέξη). Δίλαη
βέβαην όηη ζα ζαο πξνζδώζνπλ κηαλ άιιε δηάζηαζε γηα ηνλ ηόπν.
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ: Πεξίπνπ 10 ρικ νδήγεζεο (4X4) ζε έλα καγεπηηθό
πεξηβάιινλ θαη θηάλεηε ζην κεγάιν ιηβαδάθη, δεμηά ζαο, όπνπ ην
H αιπηθή βξύζε Γξαίθνπ
κνλνπάηη, πιένλ, νδεγεί ζε 15' - 20' ζηελ θνίηε ηεο κεγάιεο ραξάδξαο
θαη ζηνλ κεγάιν θαηαξξάθηε «Μαληάλη ηνπ Γαίκνλα». Ο θεληξηθόο
ρσκαηόδξνκνο ζπλερίδεη ςειόηεξα, θηάλεη ζηελ δηάζεκε «Βξύζε Γξαίθνπ» ζε πςόκεηξν 1.700
θαη ζπλερίδεη πξνο ην αιπηθό νξνπέδην «Γνθίκη», πάλσ ζηα ρλάξηα ηεο παιηάο βιαρόζηξαηαο
Σδνύξηδηα - Μαηζνύθη. H θαιύηεξε επνρή γηα απηή ηε δηαδξνκή είλαη θπζηθά ην θαινθαίξη, πνπ ζε
απηά ηα κέξε είλαη πνιύ δξνζεξό (18 - 25ν C), ή αξγά ην θζηλόπσξν πνπ νη δξόκνη είλαη αθόκα
αλνηρηνί. Αλ κάιηζηα έρεηε θαη ηνλ θαηαζθελσηηθό ζαο εμνπιηζκό καδί (πξνκήζεηεο παίξλεηε από

ηελ Αγ. Παξαζθεπή) ηόηε ζα ζαο κείλεη αμέραζηε.

ΠΩ ΘΑ ΦΣΑΔΣΔ
Βόξεηα είζνδνο Από Αζήλα E-75 έσο Λακία, θαη E-65 έσο Καξδίηζα, Σξίθαια, Καιακπάθα 361
ρικ, Υάλη Μνπξγθάλη + 48 γηα «Σξία Πνηάκηα». Από Θεζζαινλίθε E-75 έσο Λάξηζα πνπ ν E-92
νδεγεί ζηα Σξίθαια, Καιακπάθα, Υάλη Μνπξγθάλη, ζύλνιν 246 ρικ + 48 γηα «Σξία πνηάκηα».
Γπηηθή είζνδνο Από Αζήλα E - 75 έσο Λακία, E - 65 έσο Καξδίηζα, Σξίθαια, επαξρηαθόο Νν 30
πξνο Πύιε, Διάηε, ζύλνιν 360 ρικ + 52 γηα «Σξία πνηάκηα». Από Θεζζαινλίθε E - 75 έσο
Λάξηζα, E - 92 νδεγεί ζηα Σξίθαια θαη ν Νν 30 πξνο Πύιε, ζύλνιν 254 ρικ + 52 γηα «Σξία
πνηάκηα».

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΓΗΑΜΟΝΖ
ηε Γηεπξπκέλε Κνηλόηεηα Αζπξνπνηάκνπ ππάξρνπλ πνιιά θαηαιύκαηα, πνπ ηαπηόρξνλα
πξνζθέξνπλ θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο. Ξελνδνρεία: Ο «Πύξγνο Μαληάληα» ζηελ Καιιηξξόε είλαη
αλνηρηά ρεηκώλα θαινθαίξη (θαη εζηηαηόξην), 87351 www. mantania-ae.gr, Υαιίθη: Κώζηαο
Λεβέληεο (θαη εζηηαηόξην): 87247, 87239, Αλζνύζα: Αθνη Σύκπα (θαη εζηηαηόξην) 87248,
Καηάθπην: Κώζηαο θαη Απόζηνινο Βνύθηαο (θαη εζηηαηόξην) 87252, 87387, Πνιπζέα: Ησάλλεο
Σδηκνπξάγθαο «Κάδα Κάιληα» (θαη εζηηαηόξην) 87288, Κξαληά: Αθνη Φαξή (θαη εζηηαηόξην)
87235.

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΦΑΓΖΣΟ
Δθηόο ησλ εζηηαηνξίσλ, πνπ δηαζέηνπλ όια ηα θαηαιύκαηα, ππάξρνπλ θαη έμη γλσζηά ηαβεξλάθηα.
Σξία Πνηάκηα (ζην δηνηθεηήξην) Γξόζνο Απόζηνινο 87702 - 3, 6972921999, ηέθνο
Εαξακπνύθαο (ζηε δηαζηαύξσζε γηα Κξαληά ) 87688, Υαιίθη: Γεκήηξεο & Γξεγόξεο 87183,
Αγία Παξαζθεπή: Αθνη Σξηδώλε 2434096270, «αιαηνύξα» σθξάηεο Γηαλλίηζεο 2434096180,
Κνπθνπθιί: Αλαζηαζία Νηακάηε 87368, 87275.
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