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Ταξίδι ζηη θύζη και ιζηοπία ηος Ασελώος
Δικαίωμα ζηο αύπιο
Τελ άγλσζηε ηζηνξία θαη απαξάκηιιε θπζηθή νκνξθηά ηνπ Αρειώνπ επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη κε ηνλ
θσηνγξαθηθό ηνπ θαθό ν Νίθνο Πέηξνπ, ύζηεξα από έμη ρξόληα εμεξεύλεζεο θαη έπεηηα από 50 ηαμίδηα
ζε θάζε γσληά ηνπ πνηακνύ, ζηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηηο θαξδηέο θνίηεο ηνπ, ζηα ξέκαηα θαη ζηα
κηθξόηεξα πνηάκηα ηνπ, ηνλ Ταπξσπό, ηνλ Αγξαθηώηε, ηνλ Καξπελεζηώηε, ηνλ Ίλαρν.
Τνλ ζπλάληεζε λα αλαβιύδεη ζηηο θνξπθέο ηεο Νόηηαο Πίλδνπ θαη ηνλ αθνινύζεζε λα θπιάεη θάησ από
ηε γέθπξα ηεο Τέκπιαο, ζηα Άγξαθα θαη ζε όιν ην κήθνο ησλ 220 ρηιηνκέηξσλ ηνπ. Τν ηξίην θαηά
ζεηξάλ βηβιίν ηνπ Νίθνπ Πέηξνπ, κε ηίηιν «Αρειώνο», δελ είλαη απιά έλα θσηνγξαθηθό ιεύθσκα αιιά
έλα καγηθό ηαμίδη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Αρειώνπ.
«Τν ηαμίδη απηό δηήξθεζε ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα ηεο δσήο κνπ», ιέεη ν Νίθνο Πέηξνπ. «Ήμεξα από ηελ
πξώηε ζηηγκή όηη αλακεηξώκαη κε έλα κεγάιν ζέκα, όηη μεθηλνύζα έλα ηαμίδη ρσξίο λα μέξσ πόηε ζα
ηειεηώζεη. Τειηθά, ην ηαμίδη κε έθεξε ζε άγλσζηα έσο ηόηε κέξε, από ηα νκνξθόηεξα ζηε ρώξα καο,
κνπ γλώξηζε αλζξώπνπο, κνπ πξνζέθεξε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο αιιά, θπξίσο, κνπ γλώξηζε ηα
ακέηξεηα πξόζσπα ηνπ κεγάινπ πνηακνύ», ζεκεηώλεη ν νδνληίαηξνο, πξσηαζιεηήο μηθαζθίαο,
δσγξάθνο, θσηνγξάθνο θαη ηαμηδεπηήο πνπ κεηά ηα ιεπθώκαηα γηα ηε Γαδηά θαη ηελ Κεξθίλε,
επηρείξεζε λα γλσξίζεη ν ίδηνο θαη λα θάλεη επξύηεξα γλσζηό ηνλ Αρειών πνηακό.
Το λεύκωμα
Τν ιεύθσκα, πνπ θπθινθνξεί απν ηηο Δθδόζεηο ΚΟΑΝ/ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, είλαη ην ηέηαξην ηεο
ζεηξάο «Η άγλσζηε ειιεληθή θύζε» θαη κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ παξνπζηάδεη, κε ηνλ πην γιαθπξό
ηξόπν, έλαλ κεγάιν θίλδπλν: «Ο Αρειώνο, ζεόο ζηελ αξραηόηεηα, δσληαλό θνκκάηη ηεο θπζηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, θηλδπλεύεη ζήκεξα από κηα αθόκε αλζξώπηλε παξέκβαζε πνπ, αλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ζα είλαη θαζνξηζηηθή: ηελ εθηξνπή ηνπ».
Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, ύζηεξα από έμη ρξόληα αλαδίθεζεο ζηελ ηζηνξία θαη ηε δσή ηνπ πνηακνύ,
δείρλεη λα αλεζπρεί πνιύ γηα ην κέιινλ ηνπ. «Απνθάζηζα λα κελ αλαθεξζώ ζην έξγν ηεο εθηξνπήο,
αιιά κόλν ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ζην πνηάκη. Οη ηεξάζηηεο επηπηώζεηο ζηνπο νηθνηόπνπο, ζηελ άγξηα
δσή, ζην ηνπίν, ζηα κλεκεία θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ Αρειώνπ, είλαη απόιπηα ζπγθεθξηκέλεο,
αλαπόθεπθηεο, αλ πξνρσξήζεη ην έξγν, θαη δελ ακθηζβεηνύληαη νύηε από ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ»,
ζεκεηώλεη. Καη παξαπέκπεη ζε ιεπηνκεξή βηβιηνγξαθία όινπο όζνπο ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ γηα ην
έξγν, γηα ην «αλ ζα έρεη αληίθξπζκα ή αλ ε θαηαζηξνθή αμίδεη ηνλ θόπν».
Ο θακόρ
Ο θσηνγξαθηθόο θαθόο απνηππώλεη θπηά θαη δέληξα, ιίκλεο θαη έιε, πεξηγξάθεη ηα ζηαζεξά θαη ηα
εθήκεξα ηκήκαηα ηνπ πνηακνύ, ην ζρήκα ηνπ θαη ηα θνκκάηηα ηεο θαηλνύξγηαο γεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ηηο πξνζρώζεηο ηεο ζάιαζζαο. Κη εθεί μαθληθά, ε εηθόλα αιιάδεη ηξαγηθά... «Τε
ζέζε ηνπο παίξλνπλ ζηγά ζηγά, απξόζθιεηεο εηθόλεο από άιιεο ηερλεηέο ιίκλεο, από άιια θξάγκαηα:
λεθξέο όρζεο, γπκλέο, ζπαξκέλεο κε ζαπηζκέλα θνπθάξηα δέλδξσλ, κηζνβπζηζκέλα ραιάζκαηα
ζπίηηα, γεθύξηα, κνλαζηήξηα πνπ μεπξνβάιινπλ από ην λεξό ιεο θαη αληηζηέθνληαη ζηε κνίξα ηνπο,
ππιώλεο θνξησκέλνη θαιώδηα πνπ νξζώλνληαη ζαλ αγέξσρνη γίγαληεο αλάκεζα ζε θνκκέλα δέλδξα,
γθξεκηζκέλεο πιαγηέο όιν ζάξεο θαη ζσξνύο ζπαζκέλεο πέηξαο, ζηεγλέο θνίηεο, γεκάηεο κε

ζαπηζκέλεο θξνθάιεο θαη μεξακέλε ιάζπε, όηαλ ηα λεξά δελ επαξθνύλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα
θξάγκαηα...».

