ΠΙΝΔΟΣ

Τα μονοπάηια ηης πέζηροθας
Η απόιασσε τοσ τοπίοσ τφλ δφερώλ ρεκάτφλ θαη τφλ πεγώλ τφλ κεγάιφλ
ποτακώλ, τφλ σσγθηλήσεφλ τοσ υαρέκατος αιιά θαη τφλ γεύσεφλ,
αθοιοσζώλτας τα «ίτλε» ελός υαρηού από τα Γρεβελά φς τελ Εσρσταλία

Ζ πέζηξνθα κνηάδεη κε ηνλ απαηηεηηθό ηαμηδηώηε. Σεο αξέζνπλ νη θαζαξνί θαη νη εηδπιιηαθνί
ηόπνη. Εεη ςειά, ζηηο πεγέο ησλ πνηακώλ ή θνληά ζε απηέο, εθεί όπνπ ηα λεξά ξένπλ κε νξκή,
είλαη πινύζηα ζε νμπγόλν θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο 10 βαζκνύο Θειζίνπ.
πρλάδεη όκσο θαη ζηηο βαζηέο θαη θαζαξέο ιίκλεο. ην «Θόθθηλν Βηβιίν» ησλ απεηινπκέλσλ
εηδώλ ηεο Διιάδαο θαηαγξάθνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ζπάληα, ηξσηά ή θηλδπλεύνληα ηέζζεξα
ελδεκηθά ζηε ρώξα καο θαη ζηηο λόηηεο πεξηνρέο ησλ γεηηνληθώλ βαιθαληθώλ ρσξώλ ππνείδε
πέζηξνθαο. Απηά ηα ππνείδε αιιά θαη νιόθιεξνπο ηνπο πιεζπζκνύο ησλ ςαξηώλ απεηινύλ ηα
ηερληθά έξγα πνπ γίλνληαη ζηα πνηάκηα, ε ξύπαλζε θαη ε παξάλνκε αιηεία. Απηά ηα επαίζζεηα
νηθνζπζηήκαηα κπνξνύλ λα αλερζνύλ κόλνλ ην πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο εξαζηηερληθό ςάξεκα,
κε θίλεηξν θπξίσο ηελ επαθή κε ηε θύζε θαη ην ηνπίν.
Ψαρεύονηας ένα «θανηομά»
Σν ςάξεκα ηεο πέζηξνθαο απαγνξεύεηαη όιν ηνλ ρξόλν ζηνπο εζληθνύο δξπκνύο θαη ηελ
πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, από ηελ 1ε Λνεκβξίνπ σο ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ, ζηα ππόινηπα
πνηάκηα. Σα ςάξηα πνπ πηάλνληαη πξέπεη λα είλαη πάλσ από 20 εθαηνζηά, αιιηώο ν ςαξάο
πξέπεη λα ηα αθήλεη μαλά ζην πνηάκη. Ζ ςαξηά ηνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζπλνιηθά ηα δύν θηιά
ή λα αξθεζηεί ζε ηξία ςάξηα αλεμαξηήησο βάξνπο. Δπηηξέπεηαη ην ςάξεκα κε κόλν έλα
αγθίζηξη.
Γηα ην ςάξεκα ηεο πέζηξνθαο ρξεζηκνπνηείηαη κεραληθό, θνληό θαιάκη, γηα λα κπνξεί ν ςαξάο
λα ην ρεηξίδεηαη ρσξίο λα εκπνδίδεηαη από ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ. Ζ πεηνληά είλαη ιεπηή (σο Λν
25) θαη αλζεθηηθή, ρξώκαηνο ιεπθνύ. Γηα αγθίζηξη θαη «δόισκα» ρξεζηκνπνηνύληαη
«πεηαινύδα» (Λν 1 θαη 2) ή «κπγάθη», αλάινγα κε ηελ επνρή. Κε «κπγάθηα» π.ρ. ηξέθεηαη ε
πέζηξνθα ην θαινθαίξη. Οη ςαξάδεο δηαιέγνπλ γηα λα ξίμνπλ ην θαιάκη ηνπο ηα ζεκεία όπνπ

πιαηαίλεη ην πνηάκη, ηα «βηξνύδηα», όπσο ηα ιέλε. Πεηνύλ δηαγώληα ηελ πεηνληά θαη ηε
καδεύνπλ κε ξπζκό αλάινγν κε ηε ξνή ηνπ λεξνύ. Πξνηηκνύλ λα ςαξεύνπλ λσξίο ην πξσί ή
θαηά ηε δύζε ηνπ ήιηνπ ζε λεξά πνπ δελ είλαη ζνιά. Ιέλε όηη νη πέζηξνθεο «ηζηκπνύλ»
θαιύηεξα όηαλ ςηραιίδεη ή έρεη ζπλλεθηά. Θαλέλα είδνο ςαξέκαηνο δελ γίλεηαη «επί ίζνηο
όξνηο», ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηελ πνλεξηά θαη ην ςάξη αθνινπζεί ην έλζηηθην
ηεο απηνζπληήξεζεο. Απιώο ην ςάξεκα ηεο πέζηξνθαο είλαη πνιύ δύζθνιν.
Η σγρή μαγεία ηων βοσνών

Αθνινπζώληαο ινηπόλ κε θαιέο ή «θαθέο» δηαζέζεηο ηηο πέζηξνθεο, ηα κνλνπάηηα ηνπο καο
θέξλνπλ εθεί όπνπ ηα βνπλά θαη ηα λεξά βξίζθνπλ ηελ απνζέσζή ηνπο, ζηελ Πίλδν. Σν
νδνηπνξηθό ηεο πέζηξνθαο κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηνλ Κειαηνπόηακν. Οια ηα ξέκαηα πνπ
ηξέρνπλ γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνλ Βελέηηθν πνηακό είλαη ςαξόηνπνη ηεο πέζηξνθαο. Αθεηεξίεο
γηα εμνξκήζεηο κπνξεί λα είλαη ηα βιαρνρώξηα Βσβνύζα θαη ακαξίλα, ε Θξαληά Γξεβελώλ ή ε
Κειηά Κεηζόβνπ. ην ρσξηό Κηθξνιίβαδν ησλ Γξεβελώλ ππάξρεη έλα από ηα σξαηόηεξα δάζε
ηεο ρώξαο, κε άγξηα ξέκαηα πνπ θαηεβαίλνπλ από ςειά θαη ηξνθνδνηνύλ ηνλ Αιηάθκνλα. Απηό
ην κέξνο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθά θαηαθύγηα ηεο αξθνύδαο θαη ηζρύνπλ εηδηθέο
απαγνξεύζεηο.
Αθνινπζώληαο ηε «ξνή» ηεο Πίλδνπ πξνο ηνλ Λόην, νη πγξνί «δξόκνη» κάο θέξλνπλ ζηηο πεγέο
ηνπ Αζπξνπόηακνπ (Αρειώνπ), ζε έλα ππέξνρν δαζηθό ζύκπιεγκα. Πεγάδεη από ηα βνπλά,
πάλσ από ην κνλαρηθό Υαιίθη. Ζ άγξηα πέζηξνθα ηνπ Αζπξνπνηάκνπ είλαη έλα παλέκνξθν ςάξη
κε πνξηνθαιηέο βνύιεο. Τπάξρνπλ επίζεο άιια δύν είδε πέζηξνθαο, εθείλε κε ηηο καύξεο
βνύιεο θαη ε θαθέ, ε νπνία είλαη κηθξόηεξε θαη νη ληόπηνη ηε ιέλε παιηά πέζηξνθα. Από ηα
όκνξθα ρσξηά Θαζηαληά θαη Ακάξαληνο ν δξόκνο πξνο ηηο πεγέο ηνπ Αζπξνπνηάκνπ πεξλά από
ην Θνπθνπθιί. Δδώ παξάιιεια κε ηνλ δξόκν θηλείηαη θαη ην ξέκα πνπ θαηεβαίλεη από ην ρσξηό
ηεθάλη, ην πην νξεηλό ησλ Σξηθάισλ ζε πςόκεηξν 1.480 κ., θαη είλαη γλσζηόο ηόπνο
ςαξέκαηνο. Δδώ ιίγν πξηλ από ηελ ηαβέξλα κε ηα μύιηλα ηξαπέδηα θάησ από ηα δέλδξα ππάξρεη
θαη ην εθηξνθείν άγξηαο πέζηξνθαο ηνπ Γαζαξρείνπ. Σελ επνρή πνπ νη πέζηξνθεο θνπβαινύλ
ηα αβγά ηνπο είλαη δπζθίλεηεο. Δηζη κπνξνύλ λα ηα θέξνπλ ζην εθηξνθείν θαη κε ηνλ γόλν πνπ
παξάγεηαη κε αζθάιεηα εκπινπηίδνληαη ηα πνηάκηα. Σν ξέκα απηό θαηαιήγεη ζηνλ Θξαληώηηθν,
παξαπόηακν ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, όπνπ ππάξρνπλ κέξε γηα ςάξεκα, κε ζεκεία εμόξκεζεο ηελ
Θξαληά θαη ηελ Θαιιηξξόε, ρσξηό πνπ εξεκώλεη ηνλ ρεηκώλα. Γηα ςάξεκα ζηνλ Αζπξνπόηακν
αθεηεξία κπνξεί λα είλαη ην ρσξηό Αγία Παξαζθεπή. Δλαο άιινο παξαπόηακνο ηνπ
Αζπξνπνηάκνπ, ν Θακληαΐηηθνο, πεξηκέλεη ηνπο βνπλίζηνπο ςαξάδεο, κε ζεκεία εμόξκεζεο ηα
ρσξηά Πεξηνύιη, Λεξατδνρώξη, Πύξξα θαη Γξνζνρώξη.
ηηο πεγέο ηνπ άιινπ κεγάινπ πνηακνύ ηεο Θεζζαιίαο, ηνπ Πελεηνύ, εδώ ζηα νξεηλά ησλ
Σξηθάισλ, ζηνλ παξαπόηακό ηνπ, ζηνλ Καιαθαζηώηε, ςαξεύνληαη πέζηξνθεο, κε ζεκεία
εμόξκεζεο ηα ρσξηά Σξπγόλα, Ακπεινρώξη θαη Καηνλέξη. ηνλ Θιεηλνβίηηθν, επίζεο
παξαπόηακν ηνπ Πελεηνύ, ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία γηα ςάξεκα, κε αθεηεξία ην νξεηλό ρσξηό
Θιεηλνβόο.

Ο Αρειώνο ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ θαη ζπλαληά ηε ιίκλε ησλ Θξεκαζηώλ ζηελ Δπξπηαλία.
Παξάιιεια θηλείηαη θαη ν Αγξαθηώηεο, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζηελ ίδηα ιίκλε, πεξλώληαο κέζα
από κηα θαηαπιεθηηθή θνηιάδα ζπάληαο νκνξθηάο ζηε ζθηά ησλ Αγξάθσλ. Οη πεγέο ηνπ
πνηακνύ, ε Σξύπα ηνπ Αγξαθηώηε, όπσο ιέγνληαη, θεκίδνληαη γηα ηηο πέζηξνθέο ηνπο.
Βξίζθνληαη θνληά ζην ρσξηό Δπηληαλά, ηα νπνία απέρνπλ 25 ρικ. από ηνλ Θξέληε, ρσξηό πνπ
κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε εμνξκήζεσλ αθνύ δηαζέηεη έλαλ όκνξθν μελώλα θαη άιια
θαηαιύκαηα.
Η ζίγοσρη ψαριά
Δπεηδή ην ςάξεκα ηεο πέζηξνθαο είλαη πνιύ δύζθνιν, ε κόλε ζίγνπξε ςαξηά είλαη νη
πέζηξνθεο ησλ ηρζπνηξνθείσλ. Πνιιέο ηαβέξλεο δίπια ζε πνηάκηα έρνπλ εηδηθεπζεί ζε απηό ην
θαγεηό, θαη κάιηζηα πηάλνπλ ηα ςάξηα δσληαλά επί ηόπνπ, από ηηο δεμακελέο πνπ ππάξρνπλ
δίπια. ηα Γξεβελά ππάξρνπλ ηέηνηεο ηαβέξλεο ζην ρσξηό Γίζηξαην. ην ρσξηό Γηάβα, 3 ρικ.
από ηελ Θαιακπάθα, ππάξρεη ε ηαβέξλα «Λεξόκπινο». Δίλαη έλαο πξαγκαηηθόο παιηόο
λεξόκπινο, κε δεμακελέο γηα ηηο πέζηξνθεο αιιά θαη κε κία δξηζηέια, ην παιηό θπζηθό
πιπληήξην πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε δύλακε ηνπ λεξνύ. Δθεί νη πέζηξνθεο ζπλνδεύνληαη κε
θνινθπζάθηα θαη πηπεξηέο γεκηζηέο κε ζθνξδαιηά. ηνλ Γαύξν ππάξρεη έλα «πίηη ηνπ Φαξά»
πάλσ ζηα βνπλά ηεο Δπξπηαλίαο. Οη πέζηξνθέο ηνπ είλαη θεκηζκέλεο, όπσο θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ
ηνπ μελώλα ησλ αδειθώλ Κάθθα ζηνλ Θξέληε.

Οι ζσνηαγές ηοσ ηγούμενοσ

Σν κνλαζηήξη ηεο Σαηάξλαο, θνληά ζηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Αρειώνπ, είλαη ην ζπνπδαηόηεξν
ίζσο αμηνζέαην ηεο αλαηνιηθήο Δπξπηαλίαο. Απέρεη 70 ρικ. από ην Θαξπελήζη θαη θηίζηεθε ην
1555.
Σν κνλαζηήξη, ην ηνπίν πνπ ην πεξηβάιιεη θαη ε ιίκλε δεκηνπξγνύλ κηα εηθόλα αλππέξβιεηεο
νκνξθηάο. Δδώ ν ηόπνο δελ θεκίδεηαη ηόζν γηα ην ςάξεκα ηεο πέζηξνθαο όζν γηα ην λόζηηκν
καγείξεκά ηεο. Ο εγνύκελνο ηνπ κνλαζηεξηνύ Αξρηκαλδξίηεο Γνζίζενο όρη κόλν γλσξίδεη πνιύ
θαιά ηα κπζηηθά ηεο λόζηηκεο πέζηξνθαο, αιιά ηα δεκνζηνπνίεζε θηόιαο ζην βηβιίν ηνπ
«Θαινγεξηθή καγεηξηθή». Δθεί, αλάκεζα ζε πιήζνο άιιεο ζπληαγέο αλαθέξεη θαη έμη γηα
πέζηξνθεο ηεγαλεηέο, ςεηέο, αρληζηέο ή κε δηάθνξεο ζάιηζεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε
ζπληαγή γηα ηηο γεκηζηέο πέζηξνθεο, κε ηόλν, ζθόξδν θαη θξεκκύδη, κε ληνκάηα ζηνλ θνύξλν.
πλήζσο ε πέζηξνθα ςήλεηαη ζηα θάξβνπλα ζε ζηγαλή θσηηά. Ζ πην παξαδνζηαθή ζπληαγή
είλαη ζην ηεγάλη κε θαηζηθίζην βνύηπξν θαη αιεπξσκέλε κε θαιακπνθάιεπξν.

Οη θίινη ηεο παξάδνζεο κπνξνύλ λα βξνπλ θαιακπνθάιεπξν ζηνλ λεξόκπιν ηνπ Ρνπσηνύ, πην
πάλσ από ηελ Πύιε ησλ Σξηθάισλ, αξηζηεξά ζηνλ δξόκν γηα ηελ Διάηε θαη ην Πεξηνύιη.
Κάιηζηα εδώ θαιιηεξγνύληαη νη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο θαιακπνθηνύ θαη αιέζνληαη κε ηνλ
παηξνπαξάδνην ηξόπν. Σέηνην αιεύξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια παξαδνζηαθά
εδέζκαηα, όπσο νη πίηεο, πσιείηαη ζηνλ Θιεηλνβό θαη ζηελ αγνξά ηεο Θαιακπάθαο.
Γηα ηε δηακνλή ηνπ επηζθέπηε ππάξρνπλ νη εμήο επηινγέο:
* ηε ακαξίλα, ζηνπο μελώλεο ηεο Ρέλαο Κπαζδέθε (ηει. 0462/95321-28210) θαη ηνπ Ησάλλε
Παξιίηζε (ηει. 95279-95297).
* ηελ πεξηνρή ηεο Θαιακπάθαο θαη ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, ζην Πεξηνύιη, ζην νκώλπκν
μελνδνρείν (ηει. 0434/91360), ζην Λεξατδνρώξη ζηνλ μελώλα Παλαγηώηνπ (ηει. 0434/91500,
91537), ζηνλ Ακάξαλην ζηνλ μελώλα «Ινύζθα» (ηει. 0432/61090-1), ζηελ Θαζηαληά ζηνλ
μελώλα Καλάθνπ (ηει. 0432/61070-1), ζην Καιαθάζη ζηνλ θνηλνηηθό μελώλα (ηει.
0432/71002), ζηελ Σξπγόλα ζηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα (ηει. 0432/97281).
* ηελ Δπξπηαλία, ζηνλ Θξέληε, ζηνλ μελώλα Κάθθα (ηει. 0237/31350).
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