Ο Πνηακόο Απνζειέκε
Ο πνηακόο Απνζειέκεο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιύ ζπρλά ζηελ ηνπηθή
επηθαηξόηεηα, εμ αηηίαο ηνπ ζρεδηαδόκελνπ λα θαηαζθεπαζζεί ζηελ δηαδξνκή ηνπ
θξάγκαηνο γηα ηελ ύδξεπζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηξαθιείνπ. Αλεμάξηεηα από
ηελ γλώκε πνπ ν θαζέλαο έρεη γη απηό ην κεγάιν αλαπηπμηαθό έξγν, ε θαηαζθεπή ηνπ
έρεη ήδε αξρίζεη.
Δθείλν πνπ δηαπηζηώλεη ν ηαθηηθόο από παιηά επηζθέπηεο ηεο Λαγθάδαο είλαη νη
ζεκαληηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο ύζηεξα από ηελ πξόζθαηε απνςίισζή ηεο.
Καη απηέο κελ είλαη νη νξαηέο επηπηώζεηο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Γηα ηηο αόξαηεο
όκσο, όπσο είλαη ε αθύξσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Χώλνπ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ, δελ
ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία. Διπίδνπκε λα κελ είλαη ζνβαξέο.
Γηα ηνλ Απνζειέκε, ηνλ πνηακό ή πην ζσζηά ηνλ ρείκαξξν πνπ έγηλε γλσζηόο
ηειεπηαία ζα δώζνπκε ζηελ ζπλέρεηα νξηζκέλα ζηνηρεία. Θέζε-Πεγέο-Γηαδξνκή
Ο πνηακόο Απνζειέκεο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ,
πεγάδεη από ηηο ΒΓ θιηηύεο ηεο Γίθηεο θαη ύζηεξα από κηα ζρεηηθά ζύληνκε δηαδξνκή
(πεξίπνπ 25 ρηικ) κέζα από ηελ πάιαη πνηέ θαηαπξάζηλε θνηιάδα ηεο Λαγθάδαο ην
νκώλπκν θαξάγγη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ πγξόηνπν θαηαιήγεη ζην Κξεηηθό πέιαγνο
κεηαμύ Αλάιεςεο θαη Γνπβώλ.
Ο Απνζειέκεο ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ λεξώλ ησλ δπηηθώλ θιηηόσλ
ηεο Γίθηεο (λεξά ησλ νξνπεδίσλ Καζαξνύ θαη Λαζπζίνπ) ηα νπνία κέζσ ηνπ Χώλνπ,
πνπ βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ νξνπεδίνπ Λαζπζίνπ, ηξνθνδνηνύλ ππό νκαιέο
ζπλζήθεο ηηο ππόγεηεο πδαηνδεμακελέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Όηαλ όκσο ε
πνζόηεηα ησλ εηζξεόλησλ ζηνλ Χώλν πδάησλ μεπεξλά ηελ δπλαηόηεηα ππόγεηαο
απνξξόθεζήο ησλ, ηόηε ε επί πιένλ πνζόηεηα εθβάιιεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο δπηηθήο
πιεπξάο ηνπ νξεηλνύ δαθηπιίνπ ηνπ Οξνπεδίνπ, ηηο απνθαινύκελεο από ηνλ ιαό
«Φιέγεο». Η ζεκαληηθόηεξε «Φιέγα» πνπ ζεσξείηαη ε αθεηεξία ηνπ πνηακνύ είλαη
εθείλε πνπ βξίζθεηαη γύξσ ζηα 3 ρηικ. Αλαηνιηθά ηεο Καζηακνλίηζαο δίπια ζηελ
εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζηηο Φιέγεο, θάησ από ηνλ Ρνύζν Δγθξεκό. εκεηώλνπκε
όηη θαη δίπια ζηνλ Χώλν ζην Λαζύζη ππάξρεη από ηελ Δλεηηθή επνρή έλα εμσθιήζη
αθηεξσκέλν επίζεο ζηνλ Αγ. Γεώξγην ζην Χώλν. Η εθξνή ησλ πδάησλ από ηηο Φιέγεο
είλαη δηαιείπνπζα θαη γίλεηαη νξαηή κόλν όηαλ ν θάκπνο ζην Λαζύζη «ζηέλεη»
θνιύκπα. Από ηηο Φιέγεο ν πνηακόο αθνινπζώληαο Β. ΒΑ πνξεία ζπιιέγεη θαη' απηήλ
ηα λεξά δηαθόξσλ πεγώλ. Λίγν πξηλ θζάζεη ζην Αβδνύ, ζην ύςνο ηεο εθθιεζίαο ηνπ
Αγ. Νηθνιάνπ, ν πνηακόο ελώλεηαη κε δύν άιια ξέκαηα, ηνλ Αγησξγηώηε πνηακό θαη
ηνλ Πεηξά, ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ Χώλν ην ιεγόκελν ηξηπόηακν θαη παίξλεη πνξεία πξνο
ηα δπηηθά. Μέρξη εδώ ν πνηακόο δελ έρεη πάξεη αθόκε ην όλνκα Απνζειέκεο αιιά
ιέγεηαη Χώλνο, πξνθαλώο ππελζπκίδνληαο κ' απηό ην όλνκα όηη ε δεκηνπξγία ηνπ
νθείιεηαη ζηα λεξά ηνπ Λαζπζηώηηθνπ Χώλνπ. Πξνηνύ θζάζεη ζηηο Πνηακηέο δέρεηαη
ηα λεξά ελόο ξπαθηνύ πνπ μεθηλά από ηελ πεξηνρή ησλ Αζθώλ, ην ιεγόκελν θαξάγγη.
Δληζρπκέλνο εδώ ν ρείκαξξνο παίξλεη ην όλνκα Απνζειέκεο θαη θζάλνληαο ζηηο
«Ξεξνθακάξεο» ελώλεηαη κε ηνλ Μηθξό Πνηακό πνπ έξρεηαη από ηελ πεξηνρή ηνπ
Μπηηδαξηαλνύ. Ο ελνπνηεκέλνο Απνζειέκεο κπαίλεη ζην νκώλπκν θαξάγγη έσο ην
ύςνο ησλ Αγξηαλώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαζρίδεη έλα ζεκαληηθό πγξόηνπν γηα λα
θαηαιήμεη ζηε ζάιαζζα.
Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Σν όλνκα Απνζειέκεο (Abou Selim) είλαη έλα από ηα ιίγα αξαβηθά γισζζηθά
θαηάινηπα, πνπ δηαηεξνύληαη έσο ζήκεξα ζηελ Κξήηε (θαλάθη, λεξάληδη, γαδί θ.ι.π, σο
θαη ηα ηνπσλύκηα Καηζακπάο, Μαζηακπάο, νύδα, Χνπκέξη, Απνζειέκεο θ.ι.π.).

πλαληάηαη γηα πξώηε θνξά θαηά ηελ εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ ηεο Δπαλάζηαζεο
ησλ Χνξηαηζώλ (1272), όηαλ νη Δπαλαζηάηεο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην Λαζύζη
βαδίδνληαο ελαληίνλ ηνπ Χάλδαθα ζπλαληήζεθαλ θαζ' νδόλ κε ηνπο Δλεηνύο, κε ηνπο
νπνίνπο έδσζαλ ζθιεξή κάρε ζηνλ Απνζειέκε. Απηή ινηπόλ είλαη ε πξώηε κλεία ηνπ
νλόκαηνο Απνζειέκεο ζε ηζηνξηθό θείκελν.
Ο Paul Faure ηαπηίδεη, κε θάπνηα επηθύιαμε, ηνλ Απνζειέκε κε ηνλ εδακλόλ ησλ
αξραίσλ ζπγγξαθέσλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ν Αγάο ηνπ Μεγάινπ Κνύιε ηνπ Χάλδαθα
αθηέξσζε κηα ηεηξαόξνθε θαηνηθία πνπ βξηζθόηαλε ζην θέληξν ηεο πόιεο «δηα ηελ
ζπληήξεζηλ θαη επηζθεπήλ ηεο ελ ηε πεξηθεξεία ηνπ ρσξίνπ Γνύβεο Δπαξρίαο Πεδηάδνο
γεθύξαο ηνπ πνηακνύ Απνζειέκε, ηελ νπνίαλ ιέγεη όηη έθηηζε δη' ηδίσλ ρξεκάησλ ηε 20
Ρεκπηνπιεβέι ηνπ έηνπο 1158 (1745 κ. Χ)» Από ην απόζπαζκα απηό ησλ κεηαθξάζεσλ
ηνπ Σνπξθηθνύ Αξρείνπ Ηξαθιείνπ πιεξνθνξνύκαζηε όηη έλαο Σνύξθνο αγάο όρη κόλν
θαηαζθεύαζε πνιύ πηζαλόλ ηελ πξώηε γέθπξα πάλσ από ηνλ Απνζειέκε ην έηνο 1745,
αιιά εμαζθάιηζε θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή
ηεο.
Αξγόηεξα, ηέιε ηνπ 1827, ν Απνζειέκεο έξρεηαη θαη πάιη ζηελ επηθαηξόηεηα Οη
Δπαλαζηάηεο πνπ θαηείραλ ηα ρσξηά Μάιηα, Κξάζη, Μνρό θ,ι.π. δελ κπόξεζαλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηνπο Σνπξθαιβαλνύο, αιιά ηξάπεθαλ ζε θπγή. Απηνί ηνπο
θαηεδίσμαλ κέρξη ηνλ ρείκαξξν Λαγθά (παξαπόηακν ηνπ Απνζειέκε) πνπ είρε
πιεκκπξίζεη εθείλε ηελ εκέξα θαη παξέζπξε θαη έπλημε πάλσ από 150 άηνκα.
Σειεηώλνληαο λα ζεκεηώζνπκε όηη εθηόο από ηνλ πνηακό ππάξρεη θαη έλαο κηθξόο
νηθηζκόο κε ην όλνκα Απνζειέκη, πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν Αζηεξνπζίσλ ζε πςόκ. 300 κ.
κε 40 θαηνίθνπο.
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