
8

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | ΤΑΞΙΔΙΑ  9

ταξιδεύοντας

 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
Εκεί όλα ξεχνιούνται
Με όρεξη για χάσιμο στους χωματόδρομους της θεσσαλικής γης και διάθεση για καλαμπούρι με αγρότισσες 
και κτηνοτρόφους, ταξιδεύουμε με προορισμό την …ντίβα των χειμερινών διακοπών.
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΩ ΚΟΥΡΗ



ταξιδεύοντας

σταθμό Palmos 104,2 FM όπου τις Πέμπτες, 5-7 μ.μ., η ομάδα «Οξυγόνο» 
ενημερώνει τους ακροατές για διάφορες εναλλακτικές δράσεις του τό-
που -πεζοπορίας, ποδηλασίας, πολιτισμού. Δεξιά μας, ανεβαίνουμε στην 
Κερασιά, ένα καταπράσινο χωριό με την εκκλησιά της Ζωοδόχου Πηγής 
(1875), τα καφενεδάκια της πλατείας και θέα που «αγκαλιάζει» από ψη-
λά την λίμνη. Δύο χιλιόμετρα μετά, στο γραφικό Κρυονέρι, βόλτες στα 
σοκάκια που οδηγούν στην πέτρινη κρήνη της πλατείας με ταβερνεία και 
απίθανη επίσης θέα. Στα Καλύβια Πεζούλας, μια πλωτή ποδηλατάδα στη 
λίμνη είναι πραγματική εμπειρία, όπως και η τοξοβολία («Ταυρωπός», Τ/ 
2441092552, 6977740066). 

Στο Νεοχώρι προνομιακή είναι η θέα της λίμνης με τους διαφορετι-
κούς κάθε φορά σχηματισμούς φιορδ, ανάλογα με το ύψος του νερού. 
Ιππασία στην όχθη στο «Saloon» (Τ/ 2441092855). Οι ψαράδες πουλούν 
γριβάδια και πέστροφες. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν πίτες και  τσαλαφούτι 
-τον μεζέ από τυρί που φτιάχνουν οι τσοπάνηδες βάζοντας αλατισμένο 
γάλα μέσα σε ξύλινους κάδους. Περιπλανηθείτε στον Βοτανικό Κήπο με 
τα αρωματικά φυτά. Μέσα στα περβόλια λειτουργεί παραδοσιακό καφε-
νεδάκι (Τ/6973-999013). Στο Νεοχώρι υπογράφτηκε η συνθήκη Ταμα-
σίου για την αυτονομία των Αγράφων το 1525 κι από τότε το χωριό έγινε 
πρωτεύουσα των Αγράφων κι εμπορικό κέντρο. 

Νοτιότερα, μετά τον Μπελοκομίτη ανεβαίνουμε στη Μονή Πελεκη-
τής που είναι σκαμμένη στον βράχο. Πίσω στον δρόμο, με κατεύθυνση 
το φράγμα, στρίβουμε δεξιά μετά τη γέφυρα, στο ιχθυοτροφείο - ψαρο-
ταβέρνα που «κρύβονται» σ’ ένα  βελανιδοσκέπαστο τοπίο πλάι στο τρε-
χούμενο νερό του ποταμιού. Πριν το φράγμα, ανεβαίνουμε -με τα πόδια ή 
οδικώς- στο Παρατηρητήριο με τη συγκλονιστική θέα του Φράγματος, 
την Κοιλάδα του Ταυρωπού και τη λίμνη. Στάση στο φράγμα, με τα ερ-
γοταξιακά απομεινάρια. Καθισμένος στο σημείο αυτό ο Νικόλαος Πλα-
στήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία του φράγματος που θα αποτελούσε 
μελλοντικά την άρδευση του καρδιτσιώτικου κάμπου και την ενίσχυση 
της ηλεκτροδότηση της χώρας. 

Περνάμε πάνω από το φράγμα συνεχίζοντας προς Καστανιά και πλαζ 
Λαμπερού – ιδανική για ψαράδες. Παράκαμψη 45 λεπτών, αν θέλετε, στη 
διασταύρωση Καστανιάς-Καρδίτσας μέσω Ραχούλας, προς το χωριό Α-
μάραντο (700 μ.). Αν όχι, συνεχίζουμε βορειότερα και περιμετρικά της λί-
μνης και συναντάμε μέσα σε έναν πλατανοσκέπαστο δρόμο το αιωρούμε-
νο μοναστήρι της Κορώνας (Τ/ 2441022250), με τοιχογραφίες του 1587. 

Καμιά δεκαριά χιλιόμετρα πιο μακριά, το χωριό Μεσενικόλας με τις 
καλλωπισμένες αμπελόφυτες πλαγιές, ήταν αρχηγείο των ανταρτών. Ε-
πισκεφτείτε το Μουσείο Οίνου αλλά και το φιλόξενο οινοποιείο Καρα-
μήτρου. Στο Μορφοβούνι, τόπο γέννησης του στρατηγού, λειτουργεί το 
Μουσείο Πλαστήρα. Από Κερασιά κατευθυνόμενοι προς Ανθοχώρι περ-
πατάμε για λίγα λεπτά παραποτάμια πλάι σε μικρούς καταρράκτες μέχρι 
τον ανακαινισμένο νερόμυλο.
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1. Aποψη του 
Cannery Row, 
που έκανε  
διάσημο ο 
Στάινμπεκ.
2. Τον ωκεανό 
δεν χορταί-
νεις να τον 
φωτογραφί-
ζεις.
3. Η γέφυρα 
Bixby στο 
δρόμο για το 
Big Sur, με τις 
απόκρημνες 
βραχώδεις 
ακτές. 

1
2    3  Για να ξεφύγουμε το συντομότερο από τις έγνοιες της με-

γαλούπολης, παίρνουμε την εθνική οδό Λαμίας – Καρ-
πενησίου, διασχίζουμε την κοιλάδα του Σπερχειού με 
ένα από τα ομορφότερα πλατανοδάση της χώρας, και 
στρίβουμε δεξιά στο χωριό Καστρί ακολουθώντας μια 

ξεχασμένη διαδρομή κοντά στην αποξηραμένη λίμνη Ξυνιάδος, 
προσπερνώντας τα χωριά Περιβόλι και Μακρυράχη. Αριστερά 
μας δεσπόζει η Οίτη και ο Τυμφρηστός, ενώ ομορφαίνει ακόμη 
περισσότερο η διαδρομή, με το πανόραμα της τεχνητής λίμνης 
Σμοκόβου –της …νεαρότερης της Ελλάδας καθώς εγκαινιάστηκε 
το 2002- που ποτίζει τον κάμπο και την αποικία πελαργών που «συ-
χνάζουν» στο κοντινό χωριό Κέδρος. Στάση στο Σμόκοβο για να 
αναζοωγονηθούμε στα ιαματικά λουτρά. (Δεν συνίσταται να οδη-
γήσετε αμέσως μετά, λόγω υπερβολικής χαλάρωσης μετά το θειού-
χο αυτό θερμό μπάνιο). 

Στην Καρδίτσα, διάλειμμα για ζεστή σούπα στο ιστορικό μα-
γειρείο «Έλατος». Σήμα – κατατεθέν της πόλης, με τους τοίχους 
γεμάτους φωτογραφίες πελατών που ποζάρουν· από τον μεγάλο 
Τσιτσάνη και τον Πρόδρομο Τσαουσάκη μέχρι έναν εξαδάχτυλο 
ζητιάνο. «Στις 12 Μαρτίου 1943 η Καρδίτσα γίνεται η πρώτη ελεύ-
θερη πόλη της Ευρώπης με τη βοήθεια των αγωνιστών του ΕΛΑΣ», 
καμαρώνει ο ιδιοκτήτης κυρ-Στέφανος Θεολόγης.  Στην ευρωπα-
ϊκή αυτή ποδηλατούπολη, εντυπωσιάζουν οι πλατείες, το άλσος 
«Χίλια δέντρα» και το αριστοκρατικό ξενοδοχείο «Άρνη» που θα 
μπορούσε να είναι στάση διαμονής για τους επιβάτες του Οριέντ 
Εξπρές. Η Δημοτική Αγορά είναι ένα αρχιτεκτονικό μεγαλείο που 
φιλοξένησε τους πάγκους μανάβηδων, μπακάληδων και ψαράδων, 
μέχρι που 70 χρόνια μετά, ανακηρύχθηκε Μνημείο Ευρωπαϊκής 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Εδώ στεγάζεται και το Φωτοκινη-
ματογραφικό Μουσείο. Στο Αγραφιώτικο μπακάλικο του Ηλία 
Τσιαχρή (οδός Παλαιολόγου), μεταξύ γαλακτοκομικών και άλλων, 
βρήκαμε βαλσαμόλαδο, τσίπουρο αποσταγμένο με κιτρινολούλου-
δα, γλυκό κουταλιού λωτό και λικέρ από ιπποφαές. Παυσίλυπο λέ-
νε το πάρκο της πόλης με το ρομαντικό καφέ. 

Είκοσι χιλιόμετρα μετά απλώνεται μπροστά μας η λίμνη. Τα 
βουνά των Αγράφων ορθώνονται στον ορίζοντα, με τη ξαπλωμένη 
κόρη του ποταμού Μέγδοβα ή «κοιμωμένη των Αγράφων» όπως 
λένε την κορυφογραμμή τους. Μουσική κεφάτη στον ραδιοφωνικό 
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1     2     
        3

1. Αρχιτεκτο-
νικές επιρρο-
ές Ευρώπης.
2. Το μικρό 
λιμάνι του 
Marsaxlokk 
είναι γεμάτο 
πολύχρωμες 
ψαρόβαρκες.
3. Λάδι σε 
καμβά…   
«Ο Αποκεφα-
λισμός του 
Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή» 
(1608) διά 
χειρός Καρα-
βάτζο. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποδηλασία
1. Σημείο εκκίνησης ο Βοτανικός Κήπος 

Νεοχωρίου, με ποδήλατα βουνού για μια 
παραλίμνια διαδρομή. Οι τολμηροί μπορούν 
να φθάσουν μετά αρκετά χιλιόμετρα ως τον 
Αγιο Αθανάσιο και την Καστανιά.

2. Διαδρομές στους αμέτρητους χωματόδρομους 
ποδηλατώντας στα χνάρια του 1ου 
Παγκόσμιου Τρίαθλου (οργανώνεται από την 
X-Terra για το καλοκαίρι του 2013). 

Πεζοπορία
Μονοπάτια σηματοδοτημένα από τον Ορειβατικό 

Σύλλογο Καρδίτσας:
> Σε όποιο σημείο της λίμνης κι αν είστε, αξίζει 

απλά να την περπατήσετε…
> Λίγο πριν το Παρατηρητήριο ξεκινά ένα μονο-

πάτι 45’ για τον ποιμενικό, πετρόχτιστο οικι-
σμό Ζυγογιαννέικα με την απρόσμενη θέα των 
φιορδ, του μικρού ποταμιού του Μπελοκομίτη 
και του νησιού Νιάγκα (εδώ και φθάνεις και με 
4Χ4). Επειτα, ακολουθώντας πεζοπορικές 
ταμπέλες φθάνουμε σε μια ώρα στον Ελατάκο, 
ένα μικρό καταφύγιο ανάγκης. Συνεχίστε στις 
Πόρτες Αγράφων, μια σχισμή βράχων όπου 
συνήθιζαν να διαβαίνουν οι Αγραφιώτες, με 
στόχο την επιβλητική κορυφή Μπορλέρο 
(2017 μ.)

> Μια μεγαλειώδης διαδρομή έξι ωρών με θέα 
την κορυφογραμμή των Αγράφων, τον κάμπο 
και την απολαυστική εικόνα της λίμνης ξεκινά 
από βρύση Ιτάμου και τερματίζει στον 
Αμάραντο. Την επιστροφή σας θα την κανονί-
σετε με τον ξενοδόχο του ομώνυμου ξενώνα 
(βλ. ΔΙΑΜΟΝΗ, Τ/ 2441083183)

> Το Μέγα Ρέμα Μουζακίου για τους φίλους της 
κατάβασης φαραγγιού (canyoning) και το 
αναρριχητικό πεδίο Πορτής  ανεβάζουν την 
αδρεναλίνη στα ύψη.

 ΔΙΑΜΟΝΗ
Καζάρμα Lake Resort & Spa (Καλύβια 

Φυλακτής, Τ/2441092290, www.kazarma.gr) 
Το συγκρότημα αντανακλά τη μαγεία της λίμνης 
Πλαστήρα και ανεβάζει τον πήχη της ποιότητας 

διαμονής σε όλα τα Βαλκάνια. Πέτρα και ξύλο, 
άπλετο φως, πολυτελή έπιπλα δια χειρός 
Γαλαγάλα (γνωστής καρδιτσιώτικης οικογένει-
ας). Αιφνιδιάζεται η ματιά όπου κι αν σταθεί με 
τις αντίκες και τα έργα τέχνης που δίνουν την 
αίσθηση ανοιχτού μουσείου. Ο ταξιδευτής - οινο-
ποιός Θάνος Καραθάνος οργανώνει βραδιές 
δοκιμασίας του παλαιωμένου του τσίπουρου 
Puro και των βραβευμένων του οίνων “Χίλια 
Κλήματα”. Στο εστιατοριο με τα μεγάλα παραθύ-
ρια, παρευλάνουν θεσπέσιες σούπες, χυλοπίτες 
Καραγκούνικες με φιλετάκια κοτόπουλου, φρέ-
σκος σολωμός με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και 
σαλάτα φακής, μπατζός Νάουσας τυλιγμένος 
σε φύλλο με σουσάμι και μέλι, μοσχαρίσια 
μαγουλάκια με πέννες στη λαδόκολλα. 

Αρχοντικό Ζακόνι (Νεοχώρι, Τ/2441093433, 
www.zakoni.gr) Δωμάτια με τζάκι, μαγευτική 
θέα της λίμνης κι η ιδιοκτήτρια ετοιμάζει πρωι-
νό με γλυκό «ζακόνι» σοκολάτας. 

Σουίτες Ορειάδες (οικισμός Κουτσοδήμου, 2 
χλμ από τα Καλύβια Πεζούλας, Τ/24410 
92896) Ονειρεμένες, με πανοραμικά βλέμμα-
τα προς τη λίμνη. 

Ονείρων άκρη (Καστανιά, Τ/2441094855, www.
oneironakri.gr/). Ο Χρήστος Διαμάντης καλο-
σωρίζει στα ατμοσφαιρικά δωμάτια ενώ στην 
τραπεζαρία σερβίρονται ποιοτικές συνταγές με 
κρασιά περιοχής.

Κτήμα Αλωνάκι (Τ/24410 93424, 20, 21, www.
ktimaalonaki.gr): Μια ολοκληρωμένη πρόταση 
διαμονής, φαγητού και οργανωμένων εκδρο-
μών σε μια έκταση δεκάδων στρεμμάτων που 
φθάνουν ως τη λίμνη. Ορεινά σπορ, υπαίθριες 
δραστηριότητες όπως τοξοβολία, αναρρίχηση, 
flying-fox mountain bike, ξεναγήσεις στην περι-
οχή. Τέσσερα οργανωμένα σπιτικά με χώρους 
ανάλογους με το πόσοι είστε, θέα το νησί 
Νιάγκα της λίμνης.

 Όσοι θέλετε μένετε στο καταφύγιο Μπορλέρο 
του ίδιου κτήματος, ενώ προσφέρεται χώρος και 
για στήσιμο σκηνών. Στην κουζίνα πλούσιες οι 
μυρωδιές από τα μαγειρευτά. 

Ξενώνας Αμαράντου (Τ/24410 83183). Το 
πετρόχτιστο δημοτικό σχολείο έγινε ξενώνας με 
4 δωμάτια κι ένα αξιέπαινο μεζεδοπωλείο.

 ΦΑΓΗΤΟ
Στο «Συμπόσιο» (Ανδρέα Παπανδρέου 8, 

Καρδίτσα, Τ/2441077545) αχνίζουν τα σπιτικά 
φαγητά. 

«Κλοκοτάρας» στη Φυλακτή, Τ/2441092268): 
χωριάτικο μαγειρείο με μουσική από παλιό 
τζουκ-μποξ, και πιάτα γεμάτα με πρασοτηγανιά, 
τσαλαφούτι, γίδα βραστη. Κάδρα στους τοίχους 
με εικόνες σπάνιες έθιμων και μονοπατιών, που 
άφησαν οι ορειβάτες του ΄50. 

Το Φράγμα (300 μ. πάνω από το φράγμα, 
Τ/2441094193). Μια ταβέρνα 60 ετών όπου 
έτρωγαν οι εργάτες της γαλλο-αγγλικής εταιρί-
ας κατασκευής του φράγματος. Μεσα  στις 
βελανιδιές, όπου περνάνε ζαρκάδια και ελάφια, 
μοσχοβολά εδέσματα και ζυμωτή «φρυγάνα», 
κοψίδια, άγρια χόρτα και φασολάδα, ενώ νότες 
ρεμπέτικες ακούγονται γύρω από τη ξυλόσομπα. 

Παντελής στην πλατεία Κερασιάς. Από τα πιο φευ-
γάτα καφενεία –μεζεδοπωλεία –παντοπωλεία του 
κόσμου. Στα ράφια θα βρείτε οτιδήποτε μπορείτε 
να φανταστείτε, στα μικρά πιάτα παρουσιάζονται 
δυναμωτικές νοστιμιές όπως τσιγαρίδα, ομελέτα 
με χόρτα, τυρί ντόπιο, ελιές. Ταξιδιάρικο στέκι, 
ιδανικό για μοναχικούς, συγγραφείς ή ονειρο-
παρμένους. Θαμώνες αταίριαστοι που στην θαλ-
πωρή της στόφας, βρίσκουν κοινά σημεία. 

Φλώρεσι (Πλατεία Ανθοχωρίου, Τ/2445041992). 
Στο παλιό καφενείο του 1952, η κυρία Ελένη 
σερβίρει χειροποίητες πίτες και τηγανόψωμο, 
προβατίνα στη γάστρα μαγειρεμένη στον ξυλό-
φουρνο, γαλοτύρι, σαλάτα «φλώρεσι» και πατά-
τες που καλλιεργεί στα 1000 μ., με κρασί 
Μεσενικόλα - τοπική περιοχή Ο.Π.Α.Π. Τέλος, 
πουτίγκα με καρυδόπιτα και «ρετζέλι» (πετιμέζι) 
με γλυκό κολοκύθα και κάστανο. Ιδανική στάση 
για όσους κατεβαίνουν το μονοπάτι από το 
φαράγγι Ανθοχωρίου.

Γευσιγνωστήριο (3 χλμ. από Τσαρδάκι προς 
Μοσχάτο, Τ/6972813009), με θέα τον κάμπο 
της Καρδίτσας, οινογευσίες των κρασιών κι απο-
σταγμάτων του κυρίου Τσιώλη, ενώ η κόρη του 
Αφροδίτη ετοιμάζει τσιπρομεζέδες. 

Ερωδιός (Καλύβια Πεζούλας), ροφήματα, μπίρα, 
μεζέδες, και γλυκά, όλα χειροποίητα, όλα περι-
ποιημένα.

Χρήσιμες πληροφορίες 


