Αζπροπόηαμος

Βαζίλειο ηοσ Ατελώοσ
Εκεί ποσ γεννιέηαι ο Ατελώος ή Αζπροπόηαμος, ζηε ζκιά ηες Νόηιας Πίνδοσ, απλώνεηαι
μια περιοτή με ηρατιές βοσνοπλαγιές, θαράγγια, αθριζμένα νερά, ζπάνια δώα και θσηά.
Δδώ, ζην πξνζηαηεπόκελν από ην δίθηπν NATURA 2000 «Γαζηθό
ύκπιεγκα Αζπξνπνηάκνπ» ζα ζπλαληήζνπκε κνλαρηθά ρωξηά
πνπ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ δωληαλό έλα μεραζκέλν
θνκκάηη ηεο Διιάδαο. Μηα δηαδξνκή μεθηλά βνξεηνδπηηθά ηεο
Καιακπάθαο (κπνξνύκε λα θηάζνπκε θαη κέζω Πύιεο - Διάηεο).
Διαηα, νμηέο, πεύθα θαη θαξπδηέο κάο ζπλνδεύνπλ κέρξη ην
θεθαινρώξη ηεο Καζηαληάο. Υηηζκέλε ζηα 890 κέηξα, ζα καο
θηινμελήζεη δίπια ζηα δάζε όπνπ δνπλ νη ηειεπηαίεο αξθνύδεο
θαη ιύθνη. Θα πηνύκε θαθεδάθη ζηελ πιαηεία, ζα επηζθεθηνύκε
ηελ παιηά εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, αιιά θαη ηε Μνλή
Αγίνπ Νηθνιάνπ ηακάδωλ (3 ρικ.). ην ρωξηνπδάθη ηωλ Γνιηαλώλ όκωο ζα βξνύκε ην
ζπνπδαηόηεξν αμηνζέαην ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ηε Μνλή Σηκίνπ ηαπξνύ (18νο αηώλαο), κε ηε
κνλαδηθή ζηελ Διιάδα αξρηηεθηνληθή, αθνύ δηαζέηεη δώδεθα ηξνύινπο! ηνλ παξαπόηακν ηνπ
Αρειώνπ, ηνλ Κξαληώηηθν, καο πεξηκέλεη ην βιαρνρώξη ηεο Κξαληάο. ηελ είζνδό ηνπ καο
ππνδέρνληαη ην πέηξηλν γεθύξη Καηνύλα θαη ν παιηόο λεξόκπινο, πνπ καο ππελζπκίδεη ηε καθξά
παξάδνζε ηεο Κξαληάο ζηελ θαηεξγαζία κάιιηλωλ. Θα πεξπαηήζνπκε κέρξη ην μωθιήζη ηνπ
Πξνθήηε Ηιία θαη ζα επηζθεθηνύκε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε ην πέηξηλν θακπαλαξηό
θαη ηελ πξνηνκή ηνπ Κνζκά ηνπ Αηηωινύ. ην παιηό Γεκνηηθό ζηεγάδεηαη ην Λανγξαθηθό Μνπζείν
πνπ ζα καο μελαγήζεη ζηε δωή ηεο Πίλδνπ. Καηεβαίλνληαο, ζα ζηαζνύκε ζηα Σξία Πνηάκηα, όπνπ νη
ιάηξεο ηνπ θαλόε-θαγηάθ ζα νξγαλωζνύλ γηα λα δηαζρίζνπλ ηνλ παγωκέλν, γεκάην πέζηξνθεο,
πνηακό. Ννηηόηεξα αθόκα ζα ζπλαληήζνπκε ηε γξαθηθή Αγία Παξαζθεπή ή Σδνύξηδηα, κε ηα πέηξηλα
ζνθάθηα θαη ηελ νκώλπκε ηξίθιηηε εθθιεζία, θαζώο θαη ην κεγαιύηεξν ρωξηό ηεο πεξηνρήο, ην
Γαξδίθη, θωιηαζκέλν ζην δάζνο. Βνξεηνδπηηθά ηωλ Σξηώλ Πνηακηώλ, ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ
ηζηνξηθή Μνλή ηεο Παλαγηάο Γαιαθηνθνξνύζαο, πξνζηάηηδαο ηωλ θηελνηξόθωλ. Δδώ, ζηα 1.100
κέηξα, κέζα ζηηο νμηέο, μεπξνβάιιεη ε Αλζνύζα. ηνλ δηαηεξεηέν νηθηζκό μερωξίδνπλ ε βαζηιηθή ηεο
Αγίαο Παξαζθεπήο, κε ηηο ζπάληεο ηνηρνγξαθίεο, ηα πέηξηλα αξρνληηθά Παπαζηεξγίνπ θαη ίκνπ θαη
ηα παιηά γεθύξηα. Θα θαηαιήμνπκε 4 ρικ. βνξεηόηεξα, ζηηο πιαγηέο ηνπ Λάθκνπ, ζην δηαηεξεηέν
Υαιίθη -ζπνπδαίν θάπνηε ρωξηό ηεο Πίλδνπ, κε πέηξηλα γεθύξηα θαη κνλέο. Από εδώ νη πεδνπόξνη ζα
μεθηλήζνπλ γηα ηηο πεγέο ηνπ Αρειώνπ.
Θα πάηε
Από Καιακπάθα (330 ρικ.) ε Καζηαληά απέρεη 34 ρικ., ε Κξαληά 48 ρικ. θαη 78 ρικ. ην Υαιίθη.
Θα κείλεηε
ΚΑΣΑΝΙΑ: Ξελνδνρείν Μαλάθνπ (61070), ΚΑΛΛΙΡΟΗ: Πύξγνο Μαληάληα (87351), Αρειωίδεο
(87763), ΥΑΛΙΚΙ: Λεβέληεο (87239).
Θα θάηε
Αγξηα πέζηξνθα, θπλήγη, γίγαληεο, θεκπάκπ, αξλί ζνύβιαο, θνθνξέηζη, ινπθάληθα, ληόπηα ηπξηά,
πίηεο. Γνθηκάζηε γιπθό ζύθν θαη θαξύδη.
Υξήζηκα ηειέθωλα
Κωδηθόο: 24320
Σνπξηζηηθέο Τπεξεζίεο Καιακπάθαο: 75306.
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