Οδοιπορικό στον Ασπροπόταμο
moto τρίτη
Mε αφετθρία τα κεόρατα βράχια των Μετεϊρων κα ανθφορίςουμε τισ πλαγιζσ τθσ Πίνδου,
αναηθτϊντασ ανάμεςα ςε ξεχαςμζνα χωριά και πυκνά δάςθ, τθν κοίτθ του μυκικοφ ποταμοφ, του
κρυλικοφ Αςπροπόταμου, όπωσ εδϊ ςτθν ορεινι ηϊνθ ςυνθκίηουν να τον λζνε οι ντόπιοι.
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ
Ετοιμαςτείτε για άφκονεσ ςτροφζσ και ςυνεχζσ κλωκογφριςμα κακϊσ ο δρόμοσ κα κουλουριάηεται
ςαν φίδι μζςα ςε φαράγγια, πυκνόφυτα δάςθ και απόκρθμνεσ πλαγιζσ. Θ οδικι διάςχιςθ τθσ
Πίνδου ιταν ανζκακεν μια δφςκολθ υπόκεςθ. Ακόμθ και ςιμερα, δεν είναι και πολλοί οι οδικοί
άξονεσ που επιχειροφν με τολμθρό -είναι θ αλικεια- τρόπο να διαβοφν το ςυμπαγι κορμό τθσ
πολφκορφθσ οροςειράσ. Θ μικρι περιπζτεια ξεκινά αμζςωσ μετά τθν Καλαμπάκα και ςυνεχίηει
αμείωτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προτεινόμενθσ διαδρομισ.

ΧΑΡΑΗΩ ΠΟΡΕΙΑ
1. Μετζωρα - Καςτανιά: Από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ο δρόμοσ αποκαλφπτει τισ ορεινζσ του διακζςεισ.
φντομα, το ίςωμα του κάμπου δίνει τθ κζςθ του ςε ορεινά τοπία και ςε δρόμουσ που με πείςμα
ςτριφογυρίηουν αδιάκοπα ςτθ ράχθ των βουνϊν. Οι ςτροφζσ κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ αμζςωσ
μετά τθν Καλαμπάκα και ςυνεχίηονται αμείωτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προτεινόμενθσ διαδρομισ.
34 χιλιόμετρα μετά τθν Καλαμπάκα και ςε φψοσ 850 μζτρων κα ςυναντιςετε το πρϊτο ορεινό
χωριό, τθν Καςτανιά, με 150 μόνιμουσ κατοίκουσ. Σο τοπίο ολόγυρα είναι κατάφυτο από καςτανιζσ,
καρυδιζσ, κεραςιζσ και ςτα ψθλότερα, από ζλατα και οξιζσ. ε αυτι τθν αετοφωλιά τθσ Ελλάδασ,
ςτισ 7 Ιουλίου του 1943, πραγματοποιικθκε ςτο αρχοντικό Δθμάκθ κάτω από τθ μφτθ των
γερμανικϊν ςτρατευμάτων κατοχισ, το Βαλκανικό υνζδριο Ανταρτϊν.
2. Καςτανιά - Κρανιά: Από τθν Καςτανιά, ο δρόμοσ ςυνεχίηει πάντα αςφάλτινοσ να ειςχωρεί όλο και
πιο βακιά ςτθν καρδιά τθσ νότιασ Πίνδου. Προςπερνάτε το δρόμο που οδθγεί ςτο όμορφο χωριό
Αμάραντοσ, τθ δαςικι τοποκεςία Κουκουφλί όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ δαςαρχείου και
ιχκυογενετικοφ ςτακμοφ και φτάνετε ςτθ διαςταφρωςθ για Δολιανά. Ενάμιςι χιλιόμετρο πιο κάτω,
αφινετε τον αςφάλτινο δρόμο και ςτρίβετε αριςτερά ςτον καλό χωματόδρομο, ζτςι όπωσ δείχνουν
οι ταμπζλεσ, με ςκοπό να επιςκεφτείτε τθν εκκλθςία του Σιμίου ταυροφ Δολιανϊν. Από εδϊ
εφκολα μπορείτε να προςεγγίςετε το κεφαλοχϊρι Κρανιά, που βρίςκεται ςε φψοσ 1.150 μζτρων και
απζχει από τθν Καλαμπάκα 58 χιλιόμετρα. Εκτόσ από τα παραδοςιακά μονότοξα πζτρινα γεφφρια
του Γκίκα και του Κατοφνα που δραςκελίηουν το κρανιϊτικο ρζμα, ξεχωρίηει θ εκκλθςία τθσ Αγίασ
Παραςκευισ, κτιςμζνθ το 1865.
3. Κρανιά - Σριπόταμα: Επιςτρζφετε ςτον κεντρικό αςφάλτινο δρόμο και κατευκφνεςτε προσ τθν
τοποκεςία Σρία Ποτάμια, όπου ςυναντάτε τον Αχελϊο ι Αςπροπόταμο. Εδϊ ςυναντιοφνται ο
κυρίωσ κορμόσ του Αχελϊου που ζρχεται από το βορρά και τα δφο ορεινά ρζματα, ςκλθνιαςϊτικο
και χαλικιϊτικο. Αξίηει μια ςτάςθ κάτω από τα δαςιά φυλλϊματα των πλατάνων, ςτο ςθμείο όπου
ζχει ανεγερκεί το παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ δθμαρχείο του Αςπροπόταμου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ
1. Πολυκζα - Μθλιά: Πάλι ξεκινϊντασ από Σριπόταμα κα ανθφορίςετε τον καλό αςφάλτινο δρόμο
που κα ςασ φζρει ςτο «μπαλκόνι» τθσ Πολυκζασ (3 χλμ.). Ζνα πανζμορφο χωριό, κρυμμζνο μζςα
ςτο ελατόδαςοσ, ςε φψοσ 1.150 μζτρων, το οποίο προςφζρει, όπωσ εξάλλου λζει και το όνομά του,
εξαιρετικι κζα ςτθν κοίτθ του Αχελϊου. Από Σριπόταμα με κατεφκυνςθ νότια μπορείτε να
ςυνεχίςετε για Περτοφλι ι να περάςετε τον Αχελϊο και να τραβιξετε για το χωριό Μθλιά που
κουρνιάηει ςτθ ράχθ του βουνοφ Κλίβα ςε φψοσ 900 μζτρων. Από εδϊ, αν κζλετε, ςυνεχίηετε για
Αγία Παραςκευι και Γαρδίκι.
2. Σριπόταμα - Χαλίκι: Από Σριπόταμα, ζνασ άλλοσ δρόμοσ τραβά προσ βορρά παράλλθλα με τθν
κοίτθ του Αχελϊου. Θ διαδρομι αυτι ουςιαςτικά τερματίηει μετά από 16 χιλιόμετρα ςτο βλάχικο
χωριό Χαλίκι, ςε φψοσ 1.150 μζτρων, ενϊ με ςφντομθ παράκαμψθ μπορείτε να επιςκεφκείτε τα
ζρθμα το χειμϊνα χωριά Κατάφυτο και Ανκοφςα με τα καλοδιατθρθμζνα πζτρινα αρχοντόςπιτα.
τθν πορεία ςάσ προτείνουμε να ςταματιςετε για να δείτε τθ μονι Παναγιάσ Γαλακτοτροφοφςασ
και τθν εκκλθςία του Προφιτθ Θλία Χαλικίου, ενϊ κάτω ςτθν κοίτθ του ποταμοφ διακρίνεται το
πζτρινο γεφφρι του Μίχου.

ΠΩ ΘΑ ΠΑΣΕ
Θ Καλαμπάκα απζχει από τθν Ακινα 340 χλμ. (προςοχι ςτα ζργα που γίνονται τόςο ςτο Δομοκό
όςο και ςτο τμιμα τθσ διαδρομισ προσ Καρδίτςα). Από Θεςςαλονίκθ για να φκάςετε ςτθν
Καλαμπάκα κα πρζπει να διανφςετε 220 χλμ., όλα ςε εκνικό δρόμο. Σο ςφνολο τθσ προτεινόμενθσ
διαδρομισ από Καλαμπάκα μζχρι Χαλίκι πραγματοποιείται ςε αςφάλτινο δρόμο και δεν ξεπερνά τα
75 χλμ.
Προςοχι, ςτθν ορεινι περιοχι του Αςπροπόταμου δεν υπάρχει πρατιριο βενηίνθσ!

ΔΙΑΜΟΝΘ
Σριπόταμα: Ο «Πφργοσ Μαντάνια» διακζτει πεντάκλινεσ μεηονζτεσ, τρίκλινα δωμάτια και ςουίτεσ,
τθλ. 24320-87351.
Καλλιρρόθ: «Αχελωίδεσ», καινοφργια ξενοδοχειακι μονάδα ςε υψόμετρο 1.040 μ. ςτθν άκρθ του
χωριοφ, δίπλα ςτο δάςοσ. Σα 24 δωμάτιά τθσ, δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα και ςουίτεσ, κυμίηουν
παλιά αρχοντόςπιτα και ζχουν, μεταξφ άλλων, εξαιρετικι κζα, τθλ. 24320-87763.
Καςτανιά: «Πίνδοσ», τθλ. 24320-61219, «Μανάκοσ», τθλ. 24320-61070,71 και fax 24320-61072.
Αμάραντοσ: Ο ξενϊνασ «Λοφςκα», τθλ. 24320-61090.
Χαλίκι: Ξενϊνασ «Λεβζντθσ» ςτθν είςοδο του χωριοφ. Διακζτει 8 δωμάτια, κεντρικι κζρμανςθ, τθλ.
24320-87239, 87247.

Πολυκζα: Ξενϊνασ «Πολυκζα», μικρόσ, απλόσ, αλλά φιλόξενοσ, τθλ. 24320-87288.

ΦΑΓΘΣΟ
τα χωριά του Αςπροπόταμου κα βρείτε μόνο ψθςταριζσ που λειτουργοφν κυρίωσ τα
αββατοκφριακα. Από τα εςτιατόρια των ξενοδοχείων προτείνουμε εκείνα των «Πφργοσ Μαντάνια»
ςτα Σριπόταμα, «Αχελωίδεσ» ςτθν Καλλλιρρόθ και «Μανάκοσ» ςτθν Καςτανιά. τθν πλατεία τθσ
Κρανιάσ λειτουργεί εςτιατόριο-μαγειρείο που κα φάτε και μαγειρευτό φαγθτό. Λίγο πιο κάτω προσ
το δρόμο υπάρχει θ ταβζρνα «Λα Κόρνου». το Χαλίκι, οι ταβζρνεσ «La Verliga» και «Λεβζντθσ»
είναι πάντα ανοικτζσ. τθ Μθλιά κα βρείτε τθν καλι ταβζρνα «το Πζτρινο». τθν Πολυκζα κα φάτε
ςτο ομϊνυμο καφενζ - ταβερνείο όπου ςερβίρονται «παντόσ καιροφ» ςπιτικζσ πίτεσ, ντόπια
λουκάνικα και ίςωσ κυνιγι. Φυςικά, άφκονεσ επιλογζσ κα ζχετε αν τραβιξετε προσ Περτοφλι.

