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Στην ενότητα αυτή, θα αρχίσει να καταγράφεται η ΜΕΓΑΛΗ αναφορά για το
σημαντικότερο ποτάμι του κόσμου τον ΘΕΟ ΑΧΕΛΩΟ.

Είναι το μοναδικό ποτάμι πού μαζί με το αδερφάκι του τον ΑΡΑΧΘΟ πηγάζουν από
ελληνικά βουνά και χύνονται σε ελληνικές θάλασσες. Ο Αχελώος πηγάζει από μία πηγή στις
πλαγιές τής ΡΟΝΑΣ του όρους ΛΑΚΜΩΝΑ.
Έχω βιντεοσκοπήσει σχεδόν όλο τον ΑΧΕΛΩΟ από την πηγή του μέχρι το Μεσολόγγι όπου
και εκβάλει. Σύντομα θα αναρτήσουμε αυτή τη δουλειά πού έγινε εδώ και χρόνια. Όμως
όποιος έχει κάποια παρόμοια εργασία μπορούμε να την ανεβάσουμε.
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΜΑΣ, ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ.
Ήθελα πολύ αυτή η ενότητα να μη καθυστερήσει άλλο. Θα ξεκινήσουμε το μεγάλο
προσκύνημα στον ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, με την
αναφορά σε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του : ΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΤΟΥ.
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ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ

Όλος ο κόσμος γνωρίζει το φαράγγι τού ΒΙΚΟΥ. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο φαράγγι με
μεγάλο άνοιγμα πλαγιών του όρους ΓΚΑΜΗΛΑ, που σε συναρπάζει. Το φαράγγι αυτό
δέχεται τα νερά του ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ . Όμως εκείνο που δεν πρόσεξαν, δεν ήθελαν και
επιμελώς τα έκρυβαν, ήταν τα φαράγγια τού ΑΧΕΛΩΟΥ. Το ποτάμι αυτό, το ποτάμι μας το
΄χαν φαίνεται για άλλο σκοπό οι κυβερνήσεις. Κι όχι για τουριστική αξιοποίηση. Όχι να
πάμε να δούμε και να γνωρίσουμε την αγριάδα των στενότερων φαραγγιών τής Ελλάδας
και του κόσμου. Όχι. Το ποτάμι αυτό το άγριο το ταχύτερο το πιο όμορφο απ’ όλα, γιατί
δέχεται τα νερά όλων των βουνών της δυτικής Ελλάδας το θέλουν να το φράξουν, να το
λεηλατούν, και στ’ μάννα τού κερατά οι ομορφιές και τα υπόλοιπα, όπως θα ΄λεγε ο
παππούς μου.
Από το Χαλίκι μέχρι τις Πηγές και πιο κάτω στο Αυλάκι,εκεί πού έγινε το πήδημα τού
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ κοντά στα Λεπιανά και το Ραυτόπουλο, το ποτάμι μας έχει ένα σωρό στενά
φαράγγια απείρου κάλους. Μια μικρή λοιπόν αναφορά, μια στάση προσοχής για το δικό μας
φαράγγι τού ΑΣΠΡΟΥ πού ξεκινάει από την ΚΑΜΑΡΑ και τελειώνει στην Αγία Κυριακή.
Το πλάτος ενός φαραγγιού, για να λέγεται φαράγγι, ξεκινάει από δέκα μέχρι τριάντα
περίπου μέτρα αλλά παίζει ρόλο η κλίση και το ύψος των βουνών πού ορθώνονται
εκατέρωθεν. Σε όλο το μήκος του ένα φαράγγι πρέπει νά διατηρεί αυτή την ιδιομορφία.
Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα στο φαράγγι τής Σαμαριάς. Το δικό μας φαράγγι, που
το μισό λεηλατήθηκε έχει παρέα την μεγάλη και συνεχή κορμοστασιά του ΚΑΝΑΚΑΡΙ και το
ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ, τα βράχια της ΔΕΣΗΣ, του ΔΟΒΡΟΡΕΜΑΤΟΣ, την απόληξη του Αη-Λιά και
ένα βραχώδες τοπίο σε όλη τη διαδρομή. Χαλιάδες συνέχεια.
Όλοι μας περπατήσαμε το φαράγγι τού ΑΣΠΡΟΥ. Και είδαμε τις κυριότερες ομορφιές
του:
α) Η φιδίσια διαδρομή του.
β) Ο παλιός ΦΛΙΝΤΡΑΣ, Η ΔΕΣΗ, Ο ΣΤΑΛΟΣ, Η ΠΛΑΚΑ, ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΥΡΑΣ, Η ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΘΡΥΛΙΚΗ ΛΟΓΓΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ, Η ΛΟΓΓΑ ΤΗΣ ΛΑΦΙΝΑΣ, το μεγάλο
‘γύρισμα’ κάτω από τη ΛΑΦΙΝΑ και τέλος ξεθυμαίνει στην ΑΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ όπου παίρνει και την...ευλογία Της.
ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟ
ΤΑΜΟΥ. ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΕΙΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΕΙΤΕ
ΑΠΟΨΕΙΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ SITΕ
info@aetosaspropotamou.gr
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΤΣΑΚΑΛΟΣ

2/2

