TO ΦΑΡΑΓΓΙ TOY ΑΠΟΔΛΔΜΗ
Γελλαηόδσξε ε θύζε πξνίθεζε ηελ πεξηνρή καο κε ελα εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο θπζηθό
κλεκείν, ην Φαξάγγη ηνπ Απνζειέκε, γηα ην νπνίν ζα δώζνπκε ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλα ζηνηρεία,
ηαπηόρξνλα κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πνηακνύ πνπ ην δεκηνύξγεζε θαη ηνπ βηνηόπνπ ζηνλ
νπνίν θαηαιήγεη.
1. Ο πνηακόο Απνζειέκεο
Ο πνηακόο Απνζειέκεο, ελδερνκέλσο ν έδακλνο ηεο αξραηόηεηνο, πήξε ην ζεκεξηλό ηνπ
όλνκα από ην Αξαβηθό Ακπνύ αιέκ πηζαλόηαηα ζα ήηαλ θάπνηνπ ζεκαίλνληνο Άξαβα, πνπ
έδξαζε ζηελ πεξηνρή ηελ επνρή ηεο Αξαβνθξαηίαο.
Ο Απνζειέκεο πεγάδεη από ηελ πεξηνρή ηνπ Σνίρν θνληά ζηελ Καζηακνλίηζα, δέρεηαη δε θαη ηα
πιεκκπξηθά λεξά ηνπ Λαζπζίνπ πνπ εθβάιινπλ ζηε ζέζε Φιέγεο, θάησ από ην Ρνύζν Δγθξεκό. ηελ
πνξεία ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα εληζρύεηαη από νξηζκέλνπο ρείκαξξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αβδνύ θαη ζηε
ζπλέρεηα δηαξξέεη ηελ θνηιάδα ηεο Λαγθάδαο, πεξλά από ηηο Πνηακηέο θαη θζάλνληαο ζηε ζέζε
«Ξεξνθακάξεο» ελώλεηαη κε ηνλ «Μηθξό Πνηακό», έλα ρείκαξξν πνπ θαηεβαίλεη από ηελ πεξηνρή ησλ
Καξνπδαλώλ . Ο εληαίνο ηώξα Απνζειέκεο ζπλερίδνληαο ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ ζάιαζζα κπαίλεη ζε έλα
ζηελό πέξαζκα, ην νκώλπκν θαξάγγη, γηα λα θαηαιήμεη ύζηεξα από κηα δηαδξνκή νθηώ πεξίπνπ
ρηιηνκέηξσλ ζην Κξεηηθό Πέιαγνο, κεηαμύ Αλάιεςεο θαη Γνπβώλ. ηα ύςνο ηνπ νηθηζκνύ Αγξηαλά ηειεηώλεη
ην θαξάγγη θαη ν πνηακόο θπιά κέζα ζε κηα κηθξή γξαθηθή θνηιάδα έσο ην ύςνο ηεο παιαηάο Δζληθήο νδνύ.
Από ην ζεκείν απηό ε θνίηε ηνπ κεηαηξέπεηαη ζηνλ πνιύ ζεκαληηθό θαη γλσζηό πγξνβηόηνπν ηνπ
Απνζειέκε, πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα. ηε δηαδξνκή ηνπ πνηακνύ θαη ιίγν πξηλ από ηηο Πνηακηέο
πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα κεγάιν θξάγκα κε ηα λεξά ηνπ νπνίνπ πξνζδνθάηαη λα ιπζεί ην
πξόβιεκα ηεο ύδξεπζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηξαθιείνπ θαη άιισλ πεξηνρώλ ησλ βνξείσλ αθηώλ
ηεο Κξήηεο.
Ο Απνζειέκεο απνηειεί ηελ θπξηόηεξε νδό δηαθπγήο ησλ πιεκκπξηθώλ λεξώλ ηνπ Οξνπεδίνπ,
ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζήκεξα κεγάιε ξύπαλζε από δηάθνξα απόβιεηα.
Δθβνιέο ηνπ Απνζειέξε. Απηέο, όπσο πξναλαθέξακε, ζρεκαηίδνπλ ηνλ νκώλπκν πγξνβηόηνπν πνπ
αξρίδεη από ηε γέθπξα ηεο παιαηάο Δζληθήο νδνύ θαη θζάλεη κέρξη ηε ζάιαζζα. Παιαηόηεξα ε θνίηε ηνπ
πνηακνύ ζηξεθόηαλε δπηηθά θαη θαηέιεγε ζην άθξν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα. ηγά-ζηγά όκσο, ιόγσ
πξνζρώζεσλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ, ε θνίηε απηή εμαθαλίζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ε λέα.
ην πξνεγνύκελν θύιιν ηεο εθεκεξίδαο ζαο ( αξηζ. 5 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2001) δεκνζηεύηεθε έλα
πνιύ θαηαηνπηζηηθό θαη εκπεξηζηαησκέλν άξζξν γηα ηνλ πγξνβηόηνπν ηνπ Απνζειέκε πνπ ππνγξάθεηαη
από ηνλ Φπζηθό-Πεξηβαιινληνιόγν θ. Μαλώιε Βνπηπξάθε πνπ. Οη εθβνιέο ηνπ Απνζειέκε εζεσξνύλην
από παιηά κηα πνιύ ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηα πνπιηά, ηα θπηά θαη ηα έληνκα, είλαη δε έλαο αμηόινγνο
βηόηνπνο ηεο βόξεηαο Κξήηεο. Δθάιπςε πιήξσο ην ζέκα θαη σο εθ ηνύηνπ ε πεξαηηέξσ ελαζρόιεζή κνπ κε
απηό λνκίδσ όηη πεξηηηεύεη.
Σν θανάλλη ηνπ Απνζειέπε
α) Θέζε- Πεξηγξαθή
Σν θαξάγγη βξίζθεηαη ιίγν πξηλ από ηηο εθβνιέο ηνπ "Όηακνύ, αξρίδεη από ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο ζηηο Ξεξνθακάξεο (λόηην άθξν) θαη θζάλεη κέρξη ην ύςνο ηνπ νηθηζκνύ Αγξηαλά (βόξεην άθξν),
έρεη θαηεύζπλζε από λόην πξνο βνξξά, ην κήθνο ηνπ ππνινγίδεηαη γύξσ ζηα 4 ρικ. θαη ην πςόκεηξν ηνπ
είλαη 120 κ. ζην λόηην άθξν θαη 13 κ. ζην βόξεην, νξηνζεηείηαη δε αλαηνιηθά από ην ύςσκα ώπαηα (πς. 243
κ.) θαη δπηηθά από ηα πςώκαηα ηεο Κόμαξεο (πς.344 κ.). Σν θαξάγγη είλαη εύθνια πξνζπειάζηκν από ην
λόηην άθξν ηνπ απ' όπνπ είλαη πην εύθνιε ε επίζθεςή ηνπ, απέρεη δε από ην Ηξάθιεην 30 ρικ.
Σν πξώην ηκήκα ηνπ ( πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ κήθνπο ηνπ) είλαη κηα κηθξή ζηελή θνηιάδα ζηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νπνίαο ππάξρεη έλαο ρσκαηόδξνκνο, πξνθαλώο γηα ηελ εμππεξέηεζε θάπνησλ
θηελνηξόθσλ θαη ε δηαδξνκή ζην ηκήκα απηέ ζα ήηαλ άλεηε εάλ δελ ππήξραλ νη αζύδνηεο πεξηθξάμεηο.
Παξά ηαύηα ε δηαδξνκή είλαη πάληα γνεηεπηηθή. Πξννδεπηηθά νη πιαγηέο ηεο κηθξήο θνηιάδαο γίλνληαη
απόηνκεο θαη ην γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππθλή βιάζηεζε ησλ νρζώλ ηνπ πνηακνύ ππνρξεώλεη
ηνλ επηζθέπηε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηνπ, ε νπνία όκσο
γίλεηαη πνιύ δύζθνιε .Κάπνηε ,δε θαη επηθίλδπλε από ηελ παξνπζία κεγάισλ βξάρσλ πνπ έρνπλ
θαηξαθπιήζεη κέζα ζηελ θνίηε. Οη πιαγηέο γίλνληαη όιν θαη πην απόηνκεο, ζε νξηζκέλα δε ζεκεία ζρεδόλ
θαηαθόξπθεο, ύςνπο 150 κέρξη 200 κέηξσλ. Δίλαη ην πην εληππσζηαθό ηκήκα ηνπ θαξαγγηνύ.

ην ύςνο ησλ Αγξηαλώλ ην ζθεληθό αιιάδεη απόηνκα. Οη θάζεηεο πιαγηέο παξαρσξνύλ ηε ζέζε ηνπο ζε
νκαιά ρακειά πςώκαηα, ελώ ην ζηελό πέξαζκα κεηαηξέπεηαη ζηε γξαθηθή θνηιάδα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ.
β) Γεσινγία.
Από γεσινγηθήο πιεπξάο ην θαξάγγη παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ επεηδή ζηηο θάζεηεο αζβεζηνιηζηθέο
πιεπξέο ηνπ είλαη απνηππσκέλε κε επθξίλεηα ε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο. ηελ έμνδό ηνπ ηα αζβεζηνιηζηθά
πεηξώκαηα ζκίγνπλ νκαιά κε ηηο λενγελείο απνζέζεηο.
Γ) Υισξίδα- Παλίδα
Σα θπηηθά είδε πνπ επηθξαηνύλ ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ είλαη ηα πιαηάληα θαη νη ιπγαξηέο. ηα πξαλή πάλσ
από ηηο όρζεο θπξηαξρνύλ ηα θξύγαλα θαη ζηα θάζεηα βξάρηα ηα ραζκόθπηα. πλνιηθά ε ρισξίδα ηνπ θαξαγγηνύ
πεξηιακβάλεη 300 πεξίπνη είδε θπηώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ θπηνθνηλσλίεο θαιά νξγαλσκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο
ζην μεξό θιίκα ηεο πεξηνρήο.
εκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ (πνπ απαληνύλ κόλν εδώ) θαη θζάλνπλ ηα 20, από ηα
νπνία ζπνπδαηόηεξα είλαη ε θακπαλνύια κε σξαία κπιε άλζε, ην πινπκί ή έβελνο κε ηα μεξά άλζε ηνπ νπνίνπ
γέκηδαλ παιηά ηα καμηιαξάθηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα λα είλαη καιαθά, ε Μεδηθή θ. ά
Δπίζεο ππάξρεη κεγάιν πιήζνο θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, όπσο ε αγξηνζηαθίδα από ηνπο ζπόξνπο ηεο νπνίαο
παξαζθεπαδόηαλε ην «ζνπξνύξη», κε ην νπνίν παιαηόηεξα θαηαπνιεκνύζαλε ηηο ςείξεο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο
θεθαιήο. Σα πεξηζζόηεξα από ηα θπηά ηνπ θαξαγγηνύ είλαη κειηζζνηξνθηθά, όπσο ην ζπκάξη, νη ιπγαξηέο, ην
έβελν θ.ι.π.
Σα θπξηόηεξα είδε ηεο παλίδαο ηνπ θαξαγγηνύ είλαη: Ο ιαγόο, ν ζθαληδόρνηξνο, ε δνπξίδα, ην θαινγπλαηθάξη, ν
θνηζπθόο, ε βηηζίια, ηα αγξηνπεξίζηεξα, ηα ιαδεξάθηα, νη αζθνξδαινί , ηα ζπνπξγίηηα, ηα ζακακίζηα, νη ζαύξεο,
ηα θίδηα, ηα ζαιηγθάξηα θ.ι.π.
Παξά ην γεγνλόο όηη ηα θαξάγγηα πξνζθέξνληαη γεληθά γηα ην θώιηαζκα αγξίσλ αξπαθηηθώλ πηελώλ, ζην
θαξάγγη ηνπ Απνζειέκε δελ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη απηό γηαηί απνπζηάδνπλ άιιεο νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο.
δ) Αμηνπνίεζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Απνζειέκε.
Σν παλέκνξθν θαη πνιύ ελδηαθέξνλ θαξάγγη ηεο πεξηνρήο καο επηβάιιεηαη λα αμηνπνηεζεί, γηα λα γίλεη έηζη
πξνζηηό ζηνλ πνιύ θόζκν θαη λα κπνξέζεη λα γλσξίζεη από θνληά ηηο νκνξθηέο ηνπ, ηδηαίηεξα νη λένη πνπ δνπλ νη
πεξηζζόηεξνη απνθνκκέλνη από ηελ θύζε θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
Γηα ηελ αμηνπνίεζε απηή έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ε αξκνδία Γαζηθή Τπεξεζία, γηα ηε δεκηνπξγία ρώξνπ
δαζηθήο αλαςπρήο πξηλ από κηα δεθαεηία πεξίπνπ.
Λόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο θνληά ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ θαη ηεο εύθνιεο πξνζέγγηζήο ηνπ κε
απηνθίλεην ζα κπνξνύζε λα αλαδεηρζεί ζε έλα ελδηαθέξνληα πξννξηζκό ζρνιηθώλ εθδξνκώλ, θπζηνιαηξηθώλ
πεξηπάησλ, αθόκε δε θαη απνγεπκαηηλώλ νηθνγελεηαθώλ εμόδσλ. Δμάιινπ ε γεηηλίαζή ηνπ κε Υεξζόλεζν,
Αλάιεςε θαη ηα άιια ηνπξηζηηθά θέληξα είλαη ζεκαληηθό πξνζόλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ. Με ηνλ ηξόπν
απηό ν θάζε επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα έιζεη ζε άκεζε επαθή κε ηελ παλέκνξθε Κξεηηθή θύζε θαη λα έρεη κηα
άιιε ζπλαξπαζηηθή, ζηεξγηαλή απηή ηε θνξά, εκπεηξία από ηελ Κξήηε εθηόο από ηελ ζπλεζηζκέλε ηεο παξαιίαο.
Αζθαιώο, ε αμηνπνίεζε ηνπ θαξαγγηνύ κε ηηο παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ γύξσ από
απηό, ζα βνεζήζεη ζηελ γεληθόηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Σειεηώλνληαο εθθξάδσ ηελ επρή ε αμηνπνίεζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Απνζειέκε πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη αξθεηά λα
πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ όισλ ησλ αξκνδίσλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη λα βξεζεί κηα ιύζε γηα ην γεληθόηεξν
θαιό θαη ην ζπκθέξνλ ηεο δηθήο καο πεξηνρήο.
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