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Από ηε κία ε θνζκηθή Διάηε θαη από ηελ άιιε ε παξζέλα πεξηνρή ηνπ Αζπξνπόηακνπ. Ζ Έιιε Μπνπκπνπξή
αθξνβαηεί αλάκεζά ηνπο ζε έλα great drive θνπι ηνπ πξάζηλνπ.
Mπαξάθηα θαη mountain resorts ηε κηα βξαδηά, θνθνξέηζη ζηε ιαδόθνιια θαη river hotels ηελ άιιε. Έλα on the
road ζηελ Πίλδν πνπ ηα έρεη όια. Πέξα όκσο θαη πάλσ απ' όια δηαηξέρεη κηα από ηηο νκνξθόηεξεο (ρσξίο
ππεξβνιή) πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Οθηώ βνπλά, δεθάδεο κηθξά ρσξηά, ζπάληα δάζε θαη έλα πνηάκη-ζξύινο, ν
Αρειώνο, πνπ μεθηλάεη ηελ πνξεία ηνπ από εδώ. Βξηζθόκαζηε ζηελ θαξδηά ηεο Πίλδνπ, ζην ζεκείν όπνπ ε
Θεζζαιία ζπλαληάεη ηελ Ήπεηξν. Σν έλα θνκκάηη ηνπ
νδνηπνξηθνύ, απηό πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαπηπγκέλε ηνπξηζηηθά πεξηνρή ηνπ Κόδηαθα (Διάηε-Πεξηνύιη),
κάιινλ ην γλσξίδεηε νη πεξηζζόηεξνη. Σν δεύηεξν όκσο θνκκάηη, απηό πνπ δηεηζδύεη ζηελ θνηιάδα ηνπ
Αζπξνπόηακνπ, κπήθε ζηνλ ηνπξηζηηθό ράξηε πξηλ από ιίγα ρξόληα, όηαλ άλνημε θαη ην πξώην μελνδνρείν, ν
«Πύξγνο Μαληάληα», αθξηβώο πάλσ ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ.' απηό ηνλ ηόπν, ε θύζε έρεη κεγαινπξγήζεη.
πάληα δάζε νμηάο θαη ειάηεο, πεύθνπ θαη βειαληδηάο κπιέθνπλ αξκνληθά κε πιαηάληα, ζθεληάκηα, ηηηέο θαη
ζθιήζξα, δεκηνπξγώληαο ρξώκαηα θαη αξώκαηα πνπ ζε θαζειώλνπλ. Δδώ βξίζθνπλ θαηαθύγην ειάθηα,
δαξθάδηα, αγξηόγηδα, ιύθνη, αγξηνγνύξνπλα, αξθνύδεο. Οη επηβιεηηθέο βνπλνθνξθέο πνπ νξίδνπλ ηελ θνηιάδα
ζηέιλνπλ όιεο ηα λεξά ηνπο ζηελ θνίηε ηνπ Αρειώνπ, πνπ μεθηλά από εδώ πάλσ, σο Αζπξνπόηακνο, ην ηαμίδη
ηνπ σο ην Ηόλην Πέιαγνο. Μύζνη θαη ζξύινη πνιινί γύξσ από ηε γέλλεζή ηνπ δειώλνπλ κε ηνλ πην μεθάζαξν
ηξόπν όηη νη άλζξσπνη ζε όιεο ηηο ζηηγκέο ηεο Ηζηνξίαο έκελαλ άθσλνη κπξνζηά ζηελ ηόζε νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ
θαη πξνζπαζώληαο λα ηελ εμεγήζνπλ θαηέιεγαλ ζε ηζηνξίεο γηα λεξάηδεο θαη ζενύο. Ο θίλδπλνο λα πέζνπκε θη
εκείο ζε ξερνύο
ιπξηζκνύο θαη κεγαινζηνκίεο είλαη κεγάινο. Θα πξνζπαζήζνπκε όκσο λα ηνλ απνθύγνπκε, δίλνληάο ζαο κόλν
εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα θάλνπλ ην ηαμίδη ζαο θαιύηεξν. Γηαηί ε επαθή κε ηε θύζε είλαη πξνζσπηθή
ππόζεζε. Έλα κόλν ζπλαίζζεκα θαληάδνκαη όηη ζα κνηξαζηνύκε όινη. ηε ζιίςε γηα ηα θακέλα δάζε πνπ άθεζε
πίζσ ηνπ ην θαινθαίξη ηνπ 2007. Δδώ επάλσ (κέζα ζηελ απόιπηε θπξηαξρία ηνπ πξάζηλνπ) ε απώιεηα
κεγηζηνπνηείηαη θαη ε ζύγθξηζε εμνληώλεη.
Υξώκα θαη αηκόζθαηξα ζηνλ «Πύξγν Μαληάληα».
Αθήλνληαο πίζσ καο ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηνπ Κόδηαθα, κπαίλνπκε ζε πην παξζέλα κνλνπάηηα, όπνπ
πξσηαγσληζηεί ε θύζε. Γάζε αηέιεησηα, βνπλά πνπ πξνβάιινπλ πόηε θηιηθά θαη πόηε άγξηα. Υαξάδξεο θαη
θαξάγγηα πνπ δελ κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο κε ην απηνθίλεην. Δθθιεζηέο πνιιέο θαη ζαπκάζηεο, δείγκα ηεο πάιαη
πνηέ δύλακεο ησλ ρσξηώλ. θύβεηο ζηα λεξά ελόο παξαπόηακνπ θαη κεζάο από ηνπο ήρνπο ησλ πνπιηώλ - αλ
είζαη ηπρεξόο ζα δεηο θαη πέζηξνθεο λα ζηα θξύα λεξά. Δπηπρώο, θάπνηνη ξνκαληηθνί απνθάζηζαλ λα
επελδύζνπλ κε ξίζθν εδώ πάλσ, βάδνληαο ζηελ ηαμηδησηηθή καο αηδέληα ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπόηακνπ. Ο
«Πύξγνο Μαληάληα» ηνπ Λάκπξνπ Παπαγεσξγίνπ ήηαλ ην πξώην μελνδνρείν αμηώζεσλ πνπ άλνημε ζηνλ
Αζπξνπόηακν. Γίπια ζην ρσξηό Καιιηξξόε, ζηε ζέζε Σξία Πνηάκηα, κέζα ζε δάζνο από πιαηάληα, νμηέο θαη ηηηέο
θαη κε ηα έιαηα λ' αξρίδνπλ ιίγν πην πάλσ, κνηάδεη
ζαλ θξνύξην ηππνηώλ ζηε κέζε ηνπ πνπζελά. Ζ πέηξα θπξηαξρεί θαη ε κνλαζηεξηαθή ηνπ αξρηηεθηνληθή
εληππσζηάδεη. Ζ θεηηλή κάιηζηα επέθηαζε κε ηελ εμσηεξηθή πηζίλα θαη ην κπαξ ζε ζηηι θάζηξνπ ζηνπο θήπνπο
έδσζε ζην μελνδνρείν πεξηζζόηεξε δσή θαη ην θαινθαίξη.Ο Λάκπξνο είλαη ν θαιύηεξνο μελαγόο καο ζηελ
πεξηνρή, όζν θη αλ κνπ ζύκσζε πνπ δελ θαηάθεξα λα ηνλ αθνινπζήζσ ζηηο πξαγκαηηθέο πεγέο ηνπ
Αζπξνπόηακνπ, ζηε Γξαθόιηκλε Βεξιίθαο ζην όξνο Πεξηζηέξη. Τπόζρνκαη
λα ην θάλσ κηα άιιε θνξά γηαηί, όπσο κνπ είπε θη ν ίδηνο, ε θαιύηεξε επνρή γηα λα επηζθεθηεί θαλείο ην ζεκείν
πνπ αλαβιύδεη ν Αρειώνο είλαη ε άλνημε, όηαλ νη καίαλδξνη ησλ πεγώλ δεκηνπξγνύλ έλα
εθπιεθηηθό ηνπίν. Μαο μελάγεζε ζηα δηπιαλά ρσξηά, καο ζύζηεζε ηνπηθνύο παξαγσγνύο, καο κίιεζε γηα ηελ
πεξηνρή, καο δηεγήζεθε ηζηνξίεο θαη ζξύινπο, καο ράξηζε ηζάη από ηα γύξσ βνπλά θαη ηξαραλά
(ηνλ δνθηκάζακε ζην πξσηλό) θαη καο ππνζρέζεθε ςάξεκα πέζηξνθαο, θαλό θαη θαγηάθ ηελ άλνημε, όηαλ ν
πνηακόο έρεη πεξηζζόηεξν λεξό. Με βάζε ηνλ «Πύξγν Μαληάληα» απνιαύζακε ην σξαηόηεξν ίζσο θνκκάηη ηεο
δηαδξνκήο από ηελ Καιιηξξόε σο ην Υαιίθη, ην ηειεπηαίν ρσξηό πξηλ κπεηο ζηελ Ήπεηξν (ην Μέηζνβν απέρεη κία
ώξα από εδώ ζε βαηό ρσκαηόδξνκν).Οδεγήζηε ραιαξά θαη απνιαύζηε θάζε ζπηζακή ελόο ππέξνρνπ ήξεκνπ
ηνπίνπ. Highlight ζηε δηαδξνκή ε Μνλή Παλαγηάο Γαιαθηνηξνθνύζαο ζηελ Αλζνύζα. ηακαηήζηε θαη
θσηνγξαθήζηε ό,ηη ζαο αξέζεη, ραξείηε ηα ζεκεία όπνπ ην πνηάκη δεκηνπξγεί θπζηθέο ιίκλεο θαη -γηαηί όρη;νξγαλώζηε έλα πηθ ληθ ζηελ όρζε ηνπ. Γηαθνξεηηθά, βάιηε πιώξε γηα ην Υαιίθη, έλα απζεληηθό βιαρνρώξη, θαη
αλαδεηήζηε ηνλ Υξήζην Εαραξή
πνπ από δεκνζηνγξάθνο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο βξέζεθε ζην ρσξηό ηνπ θαη νλεηξεύεηαη γη' απηό
έλα δηαθνξεηηθό κέιινλ από απηό ηεο απνκόλσζεο. Αλ θαη ην ρσξηό ζρεδόλ εξεκώλεη ην ρεηκώλα, ν ίδηνο κέλεη
εδώ θπιώληαο... Θεξκνπύιεο. ην εληππσζηαθό ρεηξνπνίεην
ζηέθη ηνπ ζα βξείηε έλα θίιν αιιά θαη έλαλ ηθαλόηαην μελαγό. ηε κηθξή απιή κε ηα ινπινύδηα απνιαύζακε
ηζίπνπξν κε δηθνύο ηνπ κεδέδεο αιιά θαη ληόπηεο ζπληαγέο ηεο κάλαο ηνπ, ελώ από ηελ πιαηεία κε ηα πιαηάληα
νη κπξσδηέο ηεο ηζίθλαο από ηηο ζνύβιεο έθηηαρλαλ ην θαηάιιειν θπξηαθάηηθν ζθεληθό. Αξάμακε κέζα ζηελ
απόιπηε γαιήλε ηεο θύζεο, δηαγξάθνληαο από ην κπαιό καο ηε ιέμε επηζηξνθή. Γηα πόζν όκσο; Με ηην

ςπόζσεζη πωρ θα ξανάπθοςμε, αποσαιπεηήζαμε ηον Αζπποπόηαμο - εςηςσώρ η διαδπομή μέσπι ηα
Μεηέωπα είναι ηόζο ενδιαθέποςζα και όμοπθη πος επιηπέπει μια μικπή έζηω παπάηαζη ηος ονείπος.
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