ΑΥΔΛΩΟ

Να το πάρει το ποτάμι;
Από ηε πθηά έσο ηε Βεξιίγθα (Μέξνο 2ν)
ΓΙΑΝΝΗ ΝΣΡΔΝΟΓΙΑΝΝΗ

Θα μεθηλήζνπκε εηνύην ην ηαμίδη από έλα δύζθνιν ζεκείν θαη κε ηελ
θαξδηά ζθηγκέλε. Σν δεύηεξν θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο καο «θόληξα» (ή
αλάληε, πην ζσζηά) ζηνλ Αρειών μεθηλάεη από ηε πθηά θαη θαηαιήγεη
ζηηο πεγέο ηνπ, ςειά ζην βνπλό Πεξηζηέξη (όξνο Λάθκσλ). Δίλαη
δύζθνιν ην ζεκείν εθθίλεζεο, αθνύ από εδώ αξρίδνπλ ηα έξγα
εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ θαη είλαη ζθηγκέλε ε θαξδηά καο, γηαηί απηό πνπ
αληηθξύδνπκε είλαη ηξνκεξό! Οιόθιεξα βνπλά δηαιύνληαη θαη
ηζηκεληώλνληαη, δεθάδεο ηξύπεο αλνίγνληαη ζηα ζπιάρλα ησλ βξάρσλ, θνκκάηη ηεο πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ είλαη έηνηκν λα πληγεί ζηηο ηερλεηέο ιίκλεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ, ελώ ε
θπζηνγλσκία ηνπ ηόπνπ ζα αιιάμεη. Σν έξγν εθηξνπήο ηνπ πνιύπαζνπ πνηακνύ είλαη ακθίβνιεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο - ρξεζηκόηεηαο θαη, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε, ηζνδπλακεί κε ηεξάζηηα
νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Γελ έρσ ζθνπό λα επηρεηξεκαηνινγήζσ από εδώ, αιιά ζαο πξνζθαιώ,
θαη πξνθαιώ ζπλάκα, λα αθνινπζήζεηε εηνύην ηνλ δξόκν δίπια ζην πνηάκη όρη κόλν γηα λα δείηε
ηελ αζρήκηα ησλ έξγσλ, αιιά θαη γηα λα αληηθξύζεηε γηα ηειεπηαία θνξά εηνύην ην θνκκάηη ηεο
Διιάδαο, πξηλ αιιάμεη θαη ραζεί. ζνη κάιηζηα λνκίδνπλ όηη ηα έξγα έρνπλ ζηακαηήζεη ιόγσ
πξνζθπγήο νηθνινγηθώλ νξγαλώζεσλ ζε δηάθνξα δηεζλή, επξσπατθά θαη άιια, δηθαζηήξηα, είλαη
γειαζκέλνη. πλερίδνληαη θαλνληθόηαηα θαη κάιηζηα ηα ζεκάδηα απζαηξεζίαο (όπσο, π.ρ., ην
κπάδσκα ηνπ παξαδνζηαθνύ Κνπηζνγέθπξνπ ζηε πθηά) είλαη εκθαλή. Οη θάηνηθνη, από ηελ
άιιε, ππνζηεξίδνπλ ην αλαηξηρηαζηηθό έξγν ηεο εθηξνπήο, γηαηί δνπιεύνπλ πξνζσξηλά ζηα
εξγνηάμηα θαη ηνπο ππόζρνληαη γηα ην κέιινλ...«Λίκλεο Πιαζηήξα»! Αο θάλνπλ ηνλ θόπν λα
ξσηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ Πνηακνί, δίπια ζηελ πξόζθαηε ηερλεηή ιίκλε ηνπ Νέζηνπ
θαη ζα θαηαιάβνπλ.
Αλ μεπεξάζεη θαλείο ηελ απνςηισκέλε εηθόλα ηνπ ηνπίνπ ησλ έξγσλ, ε νκνξθηά θαη απηήο ηεο
δηαδξνκήο καο είλαη αμεπέξαζηε. Πνιύ νκνξθόηεξεο είλαη νη εηθόλεο βέβαηα θνληά ζηηο πεγέο ηνπ
πνηακνύ, είηε πάλσ από ην Υαιίθη είηε ζην δάζνο ηεο Ρόλαο, ζην ηεθάλη. Ο Αρειώνο ζε όιε ηνπ
ηελ πνξεία δηθαηνινγεί απόιπηα ηνλ ηίηιν ηνύ «παηέξα ησλ ξεόλησλ πδάησλ», ηώξα εάλ ζα
εμαθνινπζνύκε λα ηνλ απνθαινύκε θαη «αηώλην πνηακό»... ζα δείμεη!

Πάει η Κοστσοκαμάρα!
Σν πξώην ζύκα απζαηξεζίαο ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ησλ έξγσλ
εθηξνπήο ζηε πθηά, θαζώο θαη ηεο αδηαθνξίαο ησλ θαηνίθσλ, είλαη ην
Κνπηζνγέθπξν ή Κνπηζνθακάξα. Αθνύ θαηέβαζαλ δξόκν ζηνλ Αρειών,
έξημαλ έλα ζσξό από κπάδα επάλσ ηνπ. Έηπρε εγώ λα είκαη ν
«ηπρεξόο» πνπ αλαθάιπςε όηη κπάδσζαλ, έηζη ρσξίο ιόγν (θαη απηό είλαη ην ρεηξόηεξν), ην
αξραηόηεξν ιίζηλν ηνμσηό γεθύξη ηεο Αξγηζέαο! Ήηαλ λα πληγεί ζηα λεξά ηεο ηερλεηήο ιίκλεο,
αιιά πξηλ γίλεη απηό, πξηλ απνηππσζεί γηα ην πεξίθεκν κνπζείν-θάληαζκα ηνπ Αρειώνπ, θαη
ίζσο εζθεκκέλα, ην κπάδσζαλ νη κηθξόλννη. Τπήξρε όκσο ε θσηνγξαθία ηνπ ζην αξρείν κνπ.
Θαπκάζηε ην θαη... δηακαξηπξεζείηε θη εζείο!

Πνίγεται ο Άη Γιώργης;
Έλα από ηα κειινληηθά «ζύκαηα» ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ είλαη θαη
ην θεκηζκέλν κνλαζηήξη ζην Μπξόθπιιν, ην νπνίν πηζαλόηαηα ζα
θαηαπνληηζηεί. Δίλαη ηόζν όκνξθν, ηόζν πεξηπνηεκέλν θαη ηόζν
εληππσζηαθό πνπ δεκηνπξγεί δένο ζε όπνηνλ ην επηζθεθζεί. Σν
κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Μπξόθπιιν (πνπ αλήθεη ζηνλ Ννκό Σξηθάισλ γηαηί ζύλνξν
αλάκεζα ζηνπο Ννκνύο Άξηαο - Σξηθάισλ - Καξδίηζαο είλαη ν Αρειώνο) δελ είλαη θαζόινπ
ηπραίν. Οη ηνηρνγξαθίεο είλαη δσληαλέο, αθόκα θαη απνθαιππηηθέο ζπλάκα, ελώ ν αρόο ηνπ
Άζπξνπ, πνπ ηξέρεη νξκεηηθόο, θζάλεη ζη' απηηά ζνπ ζαλ ππέξνρε κεισδία. Ο Σξνπαηνθόξνο
θαβαιάξεο πάλησο, ν Άε Γηώξγεο, αλαγλσξίδεηαη απ' όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο σο
ππαξθηό πξόζσπν θαη πηζηεύνπλ πσο δελ ζα αθήζεη λα γίλεη ην θαθό!

Ι.Μ. Σιμίοσ τασρού
Γελ ζα έρεηε μαλαδεί ζηε δσή ζαο ηέηνηα εθθιεζία θαη ζα κείλεηε γηα
πνιιή ώξα κε ην ζηόκα αλνηρηό. Αθνινπζώληαο αληίζεηα ηνλ ξνπ ηνπ
Αρειώνπ θαη 7 ρηιηόκεηξα πην ςειά από ηε ζέζε Σξία Πνηάκηα (πξνο
Καιακπάθα) επάλσ ζηνλ δξόκν ππάξρεη ζηα δεμηά ηακπέια γηα ην
κνλαζηήξη. Ο αλεθνξηθόο ρσκαηόδξνκνο είλαη βαηόο θαη εύθνινο. Σν ζέακα όκσο πνπ ζα
ζπλαληήζεηε ιίγν πην πάλσ δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν λα πεξηγξαθεί. Έλαο πεξίηερλνο,
κνλαδηθόο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λαόο, έλα απίζηεπην θόζκεκα ηεο Διιάδαο πεξηθπθισκέλν
από έιαηα. Μεηξήζηε ηνπο ηξνύιινπο θαη ζα ηνπο βξείηε 12 κε ηνλ κεζαίν - θεληξηθό δηπιό.
Κακηά θσηνγξαθία δελ κπνξεί λα απνηππώζεη απηό πνπ ληώζεηο θαη αηζζάλεζαη θνηηώληαο ην
κνλαζηήξη ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ, αλάκεζα ζηα μεραζκέλα ρσξηά, ηα Γνιηαλά θαη ηελ Κξαληά.

Γρακόλιμνη Βερλίγκα
Η αλαδήηεζε ησλ πεγώλ ηνπ Αρειώνπ, πνπ εδώ ιέγεηαη Άζπξνο, είλαη
κηα επίπνλε ππόζεζε. Θα πξέπεη λα πεξάζεη θαλείο από ην ηεθάλη (ην
δεύηεξν ςειόηεξν ρσξηό ηεο Διιάδαο κεηά ηε ακαξίλα), λα απνιαύζεη
ην δάζνο ηεο Ρόλαο θαη λα θζάζεη ζην Υαιίθη. Από εθεί ρξεηάδεηαη λα
αθνινπζήζεη είηε ην κνλνπάηη είηε ηνλ ηξνκεξά θαθνηξάραιν δξόκν ησλ ηζνπαλαξαίσλ γηα λα
βγεη ζηα 2.000 κέηξα. Δθεί όπνπ βξίζθεηαη ε Βεξιίγθα, ε Σξίηε Γξαθόιηκλε ηεο Πίλδνπ. Έλα από
ηα νκνξθόηεξα θαη εληππσζηαθόηεξα ηνπία ζηελ Διιάδα είλαη εδώ. Δδώ ζα ηαίξηαδαλ λα
ηνπνζεηεζνύλ νη «ξίδεο» ελόο βαζηιηά, όπσο ν Αρειώνο. Έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ Άζπξνπ
θαηεθνξίδεη από εδώ ην βνπλό Πεξηζηέξη θαη ην ρσξηό Υαιίθη θαη άιιν έλα έξρεηαη πην βόξεηα,
από ην ρσξηό ηεθάλη. Η Βεξιίγθα, γηα κέλα, είλαη ηόπνο ηεξόο. Σν λα πηεηο λεξό από ηελ πεγή
ηεο Καξβεινύο, παγσκέλν, όπσο βγαίλεη από ηα ζσζηθά ηνπ βνπλνύ, είλαη ζαλ λα παίξλεηο κέζα
ζνπ θνκκάηη από ηε δύλακε ηνπ Αρειώνπ.

Χαμόγελο στην εγκατάλειψη

Ξαθληθά επάλσ ζηνλ δξόκν εκθαλίζηεθε έλαο θηλνύκελνο ζάκλνο, ν
νπνίνο γύξηζε πξνο ηελ πιεπξά καο θαη ρακνγέιαζε! Σα πνιιά ζρόιηα
πεξηηηεύνπλ γη' απηή ηε θσηνγξαθία, αθνύ κηιάεη κόλε ηεο. ε όιε ηελ
πνξεία ηνπ Αρειώνπ, ζπλάληεζα ην πξόζσπν ηεο εγθαηάιεηςεο από
ρσξηό ζε ρσξηό. Οη ηειεπηαίνη μσκάρνη θαη αλέληαρηνη ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, αιιά θαη εθείλνη
πνπ ζηέθνληαη δίπια ζην πνηάκη, είλαη νη πεξηζζόηεξνη ππεξήιηθεο θαη ν αξηζκόο ηνπο, αλά
νηθηζκό, κεηξηέηαη ζηα δάρηπια! ηαλ θαη εθείλνη θύγνπλ, ζα κηιάκε γηα έξεκα ρσξηά πνπ
πηζαλώο δσληαλεύνπλ κνλάρα ην θαινθαίξη. Η γηαγηά όκσο ρακνγεινύζε, ην θόξησκα θιαξηώλ
γηα ηα δσληαλά ήηαλ βαξύ γηα ηνπο ώκνπο καο, ειαθξύ γηα ηνπο δηθνύο ηεο. Έλα ππέξνρν
ρακόγειν θαη κηα επρή ήηαλ ε θαιύηεξε επινγία γηα ην ηαμίδη καο.

Κρεμαστή πεζογέυσρα
Σέηνηεο θαηαζθεπέο ζπαλίδνπλ πηα ζηελ Διιάδα. Κνληά ζην ρσξηό
Σεξπλά θαη δίπια αθξηβώο από ηα έξγα αλάκεζα ζηε πθηά θαη ηε
Μεζνρώξα ζα βξείηε αθόκα ηελ θξεκαζηή πεδνγέθπξα πνπ ελώλεη ηηο
δύν όρζεο ηνπ Αρειώνπ, θαζώο θαη ην αδηόξαην-θαηεζηξακκέλν
κνλνπάηη. Αλ δνθηκάζεηε θάπνηε λα πεξάζεηε κηα ηέηνηα πεδνγέθπξα, ζα θαηαιάβεηε ην δύζθνιν
ηνπ εγρεηξήκαηνο. Η ηζνξξνπία είλαη ην δεηνύκελν θαη ε αίζζεζε όηη αησξείζαη ζην θελό, ελώ από
θάησ βξπράηαη ην πνηάκη, έρνληαο ξνή πνπ ηξνκάδεη, δεκηνπξγεί έλα ζθίμηκν ζηελ ςπρή θαη ην
ζηνκάρη ησλ... «πξσηεπνπζηάλσλ». Σώξα πηα κε ηε κεγάιε ηζηκέληηλε γέθπξα, πνπ έρεη θηηαρηεί
γηα ηα απηνθίλεηα, ζεσξείηαη άρξεζηε... Καηά ηε γλώκε κνπ, όκσο, θαζόινπ δελ είλαη! Μαθάξη λα
κείλεη ζηε ζέζε ηεο λα ηε βιέπνπκε θαη λα καζαίλνπκε!
ΓΙΑΓΡΟΜΗ
Μνηάδεη επθνιόηεξν ην δεύηεξν κέξνο ηεο δηαδξνκήο θόληξα ζηνλ
Αρειών, αιιά δελ είλαη. Ξεθηλάκε από ηα έξγα εθηξνπήο ζηε πθηά, πεγαίλνπκε πξνο Αξγηζέα,
πεξλάκε ηα ηνύλει, ηε ζηξαηησηηθή γέθπξα κε ην ηνμσηό γεθύξη ηνπ Πεηξσηνύ δίπια θαη 100
κέηξα πην πάλσ από ην εξγνηάμην ζηξίβνπκε αξηζηεξά πξνο Πεηξσηό. πλερίδνπκε πάληα ζε
ρσκαηόδξνκν γηα Σξίινθν (σξαία δηαδξνκή) θαη, ράλνληαο ηελ νπηηθή καο επαθή κε ην πνηάκη,
κπαίλνπκε ζηνλ δηάζπαξην νηθηζκό ηεο Καιήο Κώκεο (19 ρικ. έσο εδώ). Δπηά ρηιηόκεηξα πην
ςειά βξίζθνληαη ηα Διιεληθά θαη απέλαληη από ηελ εθθιεζία ηεο Κνίκεζεο Θενηόθνπ (δίπια ζην
θαθελείν) μεθηλάεη ν νξεηλόο δξόκνο γηα Βαιθάλν. Πξνζνρή, ζηα πεξίπνπ 2,5 ρηιηόκεηξα από ηα
Διιεληθά λα ζηξίςεηε αξηζηεξά δίπια ζηελ πνηίζηξα γηα ηα δώα! Ο δξόκνο ρεηξνηεξεύεη αηζζεηά,
αιιά απηήλ ηελ επνρή κάιινλ είλαη βαηόο γηα νπνηνδήπνηε απηνθίλεην. Μεηά ην Βαιθάλν,
ζπλερίδνπκε γηα Πνιπλέξη θαη, μαλαβξίζθνληαο ηνλ Αρειών ζηα αξηζηεξά καο, θζάλνπκε ζην
Μπξόθπιιν (ν Άε Γηώξγεο απέρεη έλα ρικ. από ην ρσξηό). πλνιηθά, ηώξα, από ηε πθηά
απέρνπκε πεξίπνπ 58 ρικ. πλερίδνπκε γηα Γθνιθάξη, πεξλάκε ηνλ Αρειών από ηε κεγάιε
ηζηκέληηλε γέθπξα θνληά ζηα Σεξπλά θαη ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηε θξεζθνζηξσκέλε άζθαιην. Η
Μεζνρώξα θαη ην θξάγκα ηεο απέρεη από εδώ πεξίπνπ 17 ρικ. (άζθαιηνο θαη θαινζηξσκέλν
ρώκα), αθνινπζώληαο ηηο ηακπέιεο πξνο Σξίθαια. Ίζηα, ζην θξάγκα ηεο Μεζνρώξαο, θζάλνπκε
ζην Αξκαηνιηθό θαη από εθεί ζπλερίδνπκε πάιη ίζηα ζηελ παξαπνηάκηα ρσκάηηλε δηαδξνκή πξνο
Παιαηνρώξη - Πνιπζέα. Αλ θαη ν ρσκάηηλνο δξόκνο, κήθνπο 16 ρικ., έρεη εθαηνληάδεο ιαθθνύβεο

είλαη απίζηεπηνο ζε ζέα θαη νκνξθηά. Ο Αρειώνο είλαη ζηα δεμηά πιένλ θαη νη νηθηζκνί πάλσ ζηνλ
δξόκν, αιιά θαη θάησ ζην πνηάκη (απίζηεπηα όκνξθν θαη γξαθηθό ην Πνξηόζη ζηελ απέλαληη
όρζε ρσξηό πνπ δελ ππάξρεη ζε θαλέλαλ ράξηε!), ζα εγθαηαιεηθζνύλ ιόγσ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο
πνπ ζα δεκηνπξγεζεί (ήδε έρνπλ δνζεί απνδεκηώζεηο!). Σνλ Αρειών ηνλ μαλαπεξλάκε ιίγν πξηλ
πέζνπκε ζηνλ αζθάιηηλν δξόκν πνπ έξρεηαη από Πύιε - Διάηε - Πεξηνύιη. ηξίβνληαο αξηζηεξά,
ζπλερίδνπκε αληίζεηα κε ηε ξνή ηνπ Αρειώνπ (εδώ ιέγεηαη Άζπξνο), αιιά ζην ίδην επίπεδν. Γέθα
ρηιηόκεηξα πην πάλσ, ν πνηακόο ρσξίδεη ζηα δύν καδί κε ηνλ δξόκν. Η ηνπνζεζία ιέγεηαη Σξία
Πνηάκηα θαη ππάξρνπλ θαηαηνπηζηηθέο ηακπέιεο. Σν έλα θνκκάηη ηνπ πάεη πξνο Υαιίθη θαη ην
άιιν πξνο ην Γάζνο ηεο Ρόλαο, ζην ηεθάλη. Τπνινγίζηε 16 ρικ. από εδώ κέρξη ην Υαιίθη (+13
θαθνηξάραια γηα ηε Βεξιίγθα) θαη 17 κέρξη ην ηεθάλη. πλνιηθά από ηε πθηά κέρξη ηα Σξία
Πνηάκηα έρεηε θαιύςεη πεξίπνπ 115 ρηιηόκεηξα. Από ην Γηόλη ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρειώνπ έσο ηε
Βεξιίγθα (ηε κία εθ ησλ πεγώλ ηνπ) ε απόζηαζε είλαη πάλσ από 350 ρηιηόκεηξα. Με ηηο πγείεο
καο!
ΓΙΑΜΟΝΗ
Γελ ππάξρνπλ μελώλεο θαη μελνδνρεία θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζαο,
δηόηη ε πεξηνρή δελ πεξηκέλεη ηνπξίζηεο! Κνληά ζηε πθηά βξίζθεηαη ην Υάλη ηνπ Ναζηώθα, αιιά
δελ είλαη απαξαίηεην όηη ζα είλαη αλνηρηό. ίγνπξα όκσο ζα βξείηε λα κείλεηε ζηελ Καιή Κώκε. Η
θπξία Θάιεηα ζα ζαο θαινδερζεί θαη ζα ζαο ηαΐζεη λόζηηκν θαγεηό θαη ζπηηηθή πίηα (044532219/32270). Από ηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ γλσξίδσ όηη μελώλα έρεη κνλάρα ε Πνιπζέα
(ηει. 0432-87288).
ΦΑΓΗΣΟ
Σν θαινθαίξη ζε όια ηα θαθελεία ηεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα ζαο
θηηάμνπλ θάηη πξόρεηξν λα θάηε. Θα βξείηε πνιιά αλνηρηά ζηνλ δξόκν ζαο θαη κελ ληξαπείηε,
ξσηήζηε. Δμαηξεηηθά θξεαηηθά, απίζηεπηε παξέα ζην ρσξηό Υαιίθη θαη κάιηζηα ζηελ ηαβέξλα ηνπ
θίινπ Κώζηα Λεβέληε, ν νπνίνο έρεη δηθά ηνπ δώα (όπσο όινη ζηα
νξεηλά).
ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ
Κνηλόηεηα Αζπξνπνηάκνπ 0432-46109. Πεξηθ. Ιαηξείν Διάηεο 0434-71363. Πεξηθ. Ιαηξείν
Νεξατδνρσξίνπ 0434-91205. Αζηπλνκία Διάηεο 0434- 71222. Αζηπλνκία Πεξηνπιίνπ 043491210.

