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Στην καρδιά της Πίνδου
Σο Χαλίκι Αςπροποτάμου βρίςκεται ςτθν απογευματινι ςκιά του όρουσ Λάκμου
Σου Ντινου Κιουςθ
Είναι χωμζνο καλά μζςα ςτθν «καρδιά» τθσ Πίνδου, ςτθν ανατολικι πλευρά του
όρουσ Λάκμοσ (Περιςτζρι). Αυτό το κουκλίςτικο χωριό που βλζπουμε ςιμερα,
κτιςμζνο ςε μια αγκαλιά του βουνοφ ςτα 1.240 μ. δεν είναι παρά ζνα «φάνταςμα»
του παλιοφ του μεγαλείου παρόλο που από το 1978 ζχει ανακθρυχκεί παραδοςιακόσ
διατθρθτζοσ οικιςμόσ.
ε χρυςόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου το 1332 αναφζρεται ωσ
Χαλκίσ κι εκεωρείτο μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ Πίνδου. Ηταν κζντρο
κτθνοτροφίασ.
Μόνιμοι κάτοικοι: 2
ιμερα οι κάτοικοί του «εξακολουκοφν» να είναι κτθνοτρόφοι που ζρχονται τθν
άνοιξθ και φεφγουν ςτισ αρχζσ του χειμϊνα, κάτι πολφ ςυνθκιςμζνο ςτα ορεινά
χωριά τθσ Πίνδου. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόνο δφο! υγκεκριμζνα είναι ο
ςυνάδελφοσ δθμοςιογράφοσ Χριςτοσ Ζαχαρισ και θ μθτζρα του ωτθρία που
αποφάςιςαν «να φυλάξουν Θερμοπφλεσ». Ο Χριςτοσ ζχει καταςκευάςει «ιδίοισ
αυτοφ χερςί» ζνα ςυμπακζςτατο καφζ μπαρ που το ονόμαςε «La Verliga», όπωσ
ακριβϊσ τθ Δρακόλιμνθ του βουνοφ, όπου εκτόσ από εςπρζςο illy κα βρείτε και μια
πάρα πολφ καλι κουηίνα. Για να μθν αναφζρω τισ πίτεσ τθσ κυρίασ ωτθρίασ!
Η ονομαςία Χαλίκι που κακιερϊκθκε μάλλον κατά τθν Σουρκοκρατία προζρχεται
είτε από τα άςπρα χαλίκια του Αχελϊου, είτε από παραφκορά του Χαλκίσ.
Είναι το χωριό δίπλα ςτισ πθγζσ του Αχελϊου. Ο μικρόσ ορμθτικόσ ποταμόσ που
περνάει πλάι από το χωριό είναι θ «παιδικι» μορφι του Αχελϊου που παρακάτω
δεχόμενοσ τουσ διάφορουσ παραποτάμουσ «ανδρϊνεται». Αςπροπόταμοσ είναι επίςθσ
θ άλλθ ονομαςία του Αχελϊου, επειδι κυλά ορμθτικόσ με αφριςμζνα νερά.
Εντυπωςιακι αρχιτεκτονικι
Περπατϊντασ μζςα ςτο χωριό κα ςασ εντυπωςιάςει θ αρχιτεκτονικι των λικόκτιςτων
ςπιτιϊν, γεφυρϊν και εκκλθςιϊν. Κατά τθν παράδοςθ ςτο Χαλίκι ςταμάτθςε και
δίδαξε ο Κοςμάσ ο Αιτωλόσ ι Πατροκοςμάσ, όπωσ τον λζνε. Εκεί βρικε τον Αλι
Παςά ςτα νιάτα του να δουλεφει ςτο αρχοντικό τθσ οικογενείασ Δθμάκθ. Σου
προφιτεψε πωσ κα γίνει μζγασ και τρανόσ και κα επιςτρζψει ςτθν πόλθ με κόκκινα
γζνια (Ο Αλι Παςάσ αποκεφαλίςτθκε.) Ακόμα ςτθν εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου
όπου κιρυξε, είχε προβλζψει πωσ κα φυτρϊςει δζντρο πάνω ςτο ιερό που κα ξερακεί
δφο φορζσ. Πρϊτα ςε μια μεγάλθ καταςτροφι και μετά ςε μια δεφτερθ. Κατά τον Αϋ
Παγκόςμιο Πόλεμο το μιςό δζντρο ξεράκθκε! Σο χωριό ζχει πολλά να δείτε. Σα
λικόςτρωτα δρομάκια του, τισ 7 εκκλθςίεσ, τισ βρφςεσ και τα τρία γεφφρια του.
Εκπλθκτικισ ωραιότθτασ είναι το μοναςτιρι του Προφιτθ Ηλία ςτθν είςοδο του
χωριοφ και ο ναόσ τθσ Αγίασ Παραςκευισ ςτο κζντρο του.
Από τον Λάκμο ακόμα πθγάηουν και τα ποτάμια Πθνειόσ και Αραχκοσ. Εαν βρεκείτε
τθν κατάλλθλθ εποχι εκεί (εννοϊ χωρίσ χιόνια) αξίηει θ πεηοπορία για τθ
Δρακόλιμνθ Βερλίγκα του Λάκμου, μία από τισ 3 που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα. Είναι
θ δρακόλιμνθ που περιγράφει τόςο καλά ο Κϊςτασ Κρυςτάλλθσ ςε κείμενο που

δθμοςιεφκθκε ςτο περιοδικό «Παρναςςόσ» το 1890.
τθν πθγι του Αχελϊου
Για να δείτε τθ μεγάλθ πθγι του Αχελϊου παίρνετε τον δρόμο για Μζτςοβο και ςτα
δφο χιλιόμετρα κα βρείτε ζνα τςιμεντζνιο γεφυράκι. Εκεί αρχίηει το μονοπάτι για τισ
πθγζσ τθσ Ρόνασ. Είναι μια δυςκολοφτςικθ πορεία για εμάσ τουσ αγφμναςτουσ
αςτοφσ, όμωσ τα δάςοσ που κα περάςουμε και οι καταρράκτεσ που κα δοφμε
αποηθμιϊνουν! Βζβαια, πρζπει να ςασ πω ότι όλθ θ περιοχι είναι αξιοκζατο
απίςτευτθσ ομορφιάσ. Σο φυςικό τοπίο ςε όλθ τθ Διευρυμζνθ Κοινότθτα
Αςπροποτάμου είναι κάτι το μοναδικό με τον ςυνδυαςμό του πυκνοφ δάςουσ και των
άφκονων τρεχοφμενων νερϊν. Και εκτόσ από το τοπίο υπάρχουν και χωριά ςπάνιασ
καλλονισ.
Οπωςδιποτε αξίηει να επιςκεφκείτε τθ Μονι του Σιμίου ταυροφ ζξω από τα
Δολιανά, μια τρίκλιτθ βαςιλικι με 13 τροφλουσ! Νομίηω, θ μοναδικι ςτθν Ελλάδα
και εικάηω πωσ οι μαςτόροι που τθν ζκτιςαν πρζπει να είχαν ςχζςθ με τθ Ρουμανία.
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ
Πϊσ κα πάτε:
Μζςω Εγνατίασ Οδοφ και Μετςόβου είναι θ πιο γριγορθ και άνετθ διαδρομι. Ομωσ,
μζςω Σρικάλων (Ελάτθ - Περτοφλι - Πφρρα - Μθλιά - Χαλίκι) ι μζςω Καλαμπάκασ
(Καςτανιά - Αμάραντοσ - Χαλίκι) κα χαρείτε τθ Φφςθ.
Ποφ κα μείνετε:
«ΠΤΡΓΟ ΜΑΝΣΑΝΙΑ», τθλ. 24320-87.351, 6974-025.655, www.mantania-ae.gr.
Μζςα ςτο δάςοσ λίγο μετά τθ διαςταφρωςθ για το χωριό Kαλλιρόθ. Τπζροχο!
Ξενοδοχείο «ΑΧΕΛΩΪΔΕ», Kαλλιρόθ, τθλ. 24320-87.763, 6948-302.977,
www.acheloideshotel.gr. Ξενοδοχείο παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ, ςε ζνα
ειδυλλιακό τοπίο 14 ςτρεμμάτων.
Ποφ κα φάτε:
Οπωςδιποτε να δοκιμάςετε τθν κουηίνα του Χριςτου ςτο «La Verliga». Επίςθσ, τα
εςτιατόρια των ξενοδοχείων ςερβίρουν πολφ καλά γεφματα

