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Το ποτάμι της Λεύκας είναι παρατημένο!
Απογευματινοί περίπατοι με κωδικό
6 στην περίοδο της καραντίνας από την
παραγλαύκεια λεωφόρο, κατά μήκος της
κοίτης του ποταμού της Λεύκας μέχρι τις
εκβολές του δίπλα στο νέο λιμάνι της πόλης.
Η ζώνη των πεζών, δυστυχώς, δεν φημίζεται για την καθαριότητά της ούτε για
τη φροντίδα των δενρυλλίων, τα οποία
ποτέ δεν κλαδεύονται και έτσι αφρόντιστα, όπως είναι, αφενός δεν αφήνουν
χώρο στους περιπατητές ή όσους αθλούνται τρέχοντας στο στενό έτσι κι αλλιώς
διατιθέμενο χώρο, αφετέρου μπορεί και
να γδάρουν το πρόσωπο ή το σώμα των
περαστικών, να σκίσουν τα ρούχα ή και
να τους …στραβώσουν με τα κλαδιά τους!
Το ποτάμι ονομαζόταν Λεύκας, ενώ η
ονομασία «Γλαύκος», σύμφωνα τόσο με
τον ιστορικό Στέφανο Θωμόπουλο όσο
και άλλες πηγές, είναι παραφθορά της
(δηλ. Λεύκας > Λαύκος > Γλαύκος). Κατά
τον ιστορικό Κώστα Τριανταφύλλου ονομάζεται Λεύκα από την περιοχή Λεύκα
της Πάτρας, που βρίσκεται πολύ κοντά
στο ποτάμι. Ο Θωμόπουλος αναφέρει ότι
αποκαλείται Λεύκα, ταυτόχρονα με την
ύπαρξη και άλλων ονομασιών του, από

τον 18ο αιώνα και εξής.
Όπως φαίνεται στις παρατιθέμενες φωτογραφίες, όσο κατεβαίνουμε προς τις
εκβολές διαπιστώνουμε ότι στην κοίτη
όγκος από συσσωρευμένα φερτά υλικά
έχει αποτελέσει υπόστρωμα για κάθε είδους φυτά, θάμνους, καλαμιές μέχρι δέντρα. Κάτω μάλιστα από την αερογέφυρα
του κόμβου που συνδέει την περιμετρική
οδό με το νέο λιμάνι της πόλης, ακριβώς
δηλαδή στις εκβολές, είναι τόση η απόθεση φερτής ύλης, ώστε κινδυνεύει να φθάσει το επίπεδο της κοίτης στο …επίπεδο
του οδοστρώματος της παραγλαύκειας
οδού!
Θεωρούμε πως είναι επιβεβλημένο
να καθαριστεί η κοίτη στην περιοχή και
αυτό δεν είναι δύσκολο, εφόσον εύκολα
μπορούν να εισέλθουν μηχανήματα από
την παραλία. Αν συνεχιστεί η αδιαφορία
χρόνων των αρμοδίων υπηρεσιών του
Δήμου, φοβούμαστε ότι κάποτε η παραλιακή ζώνη στην περιοχή αυτή θα δοκιμαστεί από πλημμύρες!
Ας μην ξεχνάμε τη δύναμη των ποταμιών, που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν
ως θεότητες, και προσπαθούσαν να δα-
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Οι εκβολές του Γλαύκου
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μάσουν, όπως ο ημίθεος Ηρακλής στην
πάλη του εναντίον του Αχελώου για χάρη
της Δηιάνειρας, που του απέκοψε το δεξί
του κέρατο (έκλεισε τη μία εκβολή του
ποταμού). Το κέρατο αυτό δεν το κράτησε ο Ηρακλής. Ο Αχελώος σε αντάλλαγμα
του έδωσε το κέρας της Αμάλθειας (το νέο
πλούσιο γόνιμο έδαφος). Ο μύθος κατά
τον Διόδωρο αλλά και τον Στράβωνα ερμηνεύει τις προσπάθειες των αρχαίων
κατοίκων να τιθασεύσουν την ορμή του
ποταμού (κέρας) περιφράσσοντάς τον με
μεγάλα έργα (μεταμορφώσεις ποταμού, ο
θεός είχε την ιδιότητα να μεταμορφώνεται διαρκώς) και να τον μετατρέψουν σε
γόνιμο ποταμό (γάμος του Ηρακλή με τη
Δηιάνειρα).
Δεν είναι βέβαια ο Γλαύκος ένα πλωτό ποτάμι, όπως σε μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, ούτε μοιάζει με άλλα που
διασχίζουν ελληνικές πόλεις και είναι
στολίδια γι’ αυτές, όπως ο γραφικός Ληθαίος ποταμός των Τρικάλων Θεσσαλίας.
Ένας χείμαρρος είναι ο Γλαύκος, το ποτάμι της Λεύκας, που τα καλοκαίρια γίνεται
σχεδόν ξεροπόταμο, όμως είναι δείγμα
πολιτισμού η φροντίδα του, ώστε να μην
καταλήγει αντιαισθητικό το θέαμα του
ποταμού!...

Ο Ηρακλής παλεύει και νικά τον ποτάμιο
θεό Αχελώο για την καρδιά της Δηιάνειρας. Ερυθρόμορφη στάμνος (520-510 π.Χ.,
British Museum, London)

Ληθαίος ποταμός των Τρικάλων

