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Η ιστορία δημιουργίας της λίμνης Τσιβλού

Αναστασία Ευσταθίου
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ΗΗ  ΝΝηηρρηηίίδδαα

Η Νηρηίδα ζούσε στην κοιλάδα του πατέρα της, του ποταμού Κράθη, στην
καρδιά της Αχαΐας. Μάνα της η Στύγα, που στο αθάνατο νερό της ορκίζο-
νταν θεοί και άνθρωποι. Αδελφές της οι ανεράιδες, εγγόνες όλες τους του
παππού Χελμού. 

Η Νηρηίδα έπαιζε στις όχθες του ποταμού με ήλιο και φεγγάρι. Φίλοι
της ήσαν τα φυτά και τα ζώα, τα πουλιά και τα έντομα της περιοχής. Από
ψηλά, η γιαγιά της, η αρχόντισσα Νώνακρη, δεν έπαιρνε τα μάτια της από
πάνω της. 

Η Νηρηίδα ήταν όμορφη. Είχε αέρινη κορμοστασιά, διάφανη επιδερμίδα
και πυρρόξανθα μαλλιά που οι μπούκλες τους μπερδεύονταν με τα ανάλα-
φρα μεταξωτά της πέπλα. Τόση ήταν η ομορφιά που της είχε χαρίσει η φύση
όση και η βαριά ιστορία που κουβαλούσε απ’ το ένδοξο σόι της. 

Το ροδαλό της πρόσωπο ήταν απαλό κι εύθραυστο σαν πέταλο αγριο-
τριανταφυλλιάς που φύτρωνε στις μάντρες των σπιτιών παντού στα Κλου-
κινοχώρια.1

Η Νηρηίδα λάτρευε τον τόπο της. Τις νύχτες συνομιλούσε με τα νυχτόβια
ζώα που έβγαιναν από τις φωλιές τους και πλατσούριζαν μαζί της στα νερά.
Η αεικίνητη νυφίτσα, η πονηρή αλεπού, η σβέλτη αγριόγατα και η μαυριδε-
ρούλα βίδρα, η άριστη κολυμβήτρια του γλυκού νερού, όλες είχαν κι από
μια ιστορία της μάνας φύσης να μοιραστούν μαζί της. 

Είχε και τα ψάρια φίλους. Την πέστροφα τη λυγερόκορμη με την ασημιά
πανοπλία της, τη φύλακα του ποταμού. Σύντροφό της το καβούρι, που σου-
λάτσερνε μέσα έξω στα νερά. 

Είχε φίλους τα πουλιά, τον αετό, τη γερακίνα και το αγριοπερίστερο. Μαζί
τους έκανε ταξίδια με τη φαντασία της. Πετούσε πάνω από την κατάφυτη
κοιλάδα και καμάρωνε το θαύμα της φύσης. Έναν βοτανικό παράδεισο, που
στο πράσινο χαλί του απλώνονταν λεύκες, βελανιδιές, πλατάνια, καστανιές,
καρυδιές, δέντρα που άλλαζαν χρώμα ανάλογα με την εποχή του χρόνου. 

Η Νηρηίδα είχε φίλους και τους δρυοκολάπτες, που άλλο δεν έκαναν από
το να τρυπάνε με τη μύτη τους τον κορμό των δέντρων για να μάθουν την
ηλικία τους. Γιατί τα δέντρα έχουν ηλικία, οι ανεράιδες όχι. Έτσι και η Νηρη-
ίδα. Δεν είχε ηλικία. Γεννήθηκε μαζί με το νερό. Κι αν ρωτήσει κανείς την
ανέμη του χρόνου, ούτε αυτή θα ξέρει να απαντήσει πότε. 

Σαν κουραζόταν από τις κουβέντες και τα παιχνίδια με τις μπλε και γα-
λάζιες πεταλουδίτσες, που ’χαν σπίτι τους την κορφή του βουνού και στέγη
τους τα σύννεφα, ξάπλωνε στις όχθες των παραπόταμων του Κράθη και κοι-
τούσε τον ουράνιο θόλο. Συντροφιά τής κρατούσαν σιωπηλά οι ανεμώνες,

1 Κλουκινοχώρια: τα χωριά του Χελμού· για περισσότερες πληροφορίες διάβασε στο Παράρ-
τημα, σελ. 52, την ιστορία που είπε η Σαλταδώνα στον γιο της, το Γερακάρι.
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οι παπαρούνες και τα κίτρινα κρινάκια που φύτρωναν στις πλαγιές των βου-
νών τριγύρω. 

Η Νηρηίδα έσπρωχνε μαλακά τον χρόνο αιώνες τώρα όσο έχυνε το νερό
του ο Κράθης στον Νηρέα Κορινθιακό, τον μακρινό της θείο. Λουζόταν κα-
θημερινά στα Ύδατα της μητέρας της, της Στύγας. Η γιαγιά της, η Νώνακρη,
έπαιρνε το χρυσό τάσι της θεάς Ίριδας κι έσταζε σταλιά σταλιά το αθάνατο
νερό στα πλούσια μαλλιά της εγγονής της. Κι όσο το νερό έπεφτε πάνω της,
τόσο αυτή γινόταν δυνατή, δυνατή και σοφή. 

ΤΤοο  ΓΓεερραακκάάρριι  σσκκέέφφττεεττααιι……

Είμαι το Γερακάρι, το πιο όμορφο και το πιο έξυπνο ξωτικό του δάσους του Χελμού.
Μάνα μου η πηγή Σαλταδώνα και πατέρας μου ο Πηλάλας. Από τη μάνα μου έχω
πάρει τη δροσιά, την ταχύτητα και τη φρεσκάδα κι απ’ τον πατέρα μου τη δύναμη,
τη γνώση και το κοφτερό μυαλό. 
Φίλοι μου τα ξωνέρια και τα στοιχειά του δάσους. Μοιραζόμαστε με τα πλάσματα
της φύσης, ζώα και ανθρώπους, τούτον τον τόπο. Ζούμε ανάμεσα στο παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον. 
Σπίτι μου το Κάστρο της Ωριάς πάνω σ’ ένα βουνό, απέκει από τον Χελμό. Αντικρι-
στά στέκουν τα δυο βουνά και στην ποδιά τους απλώνεται η κοιλάδα του Κράθη με
τους παραπόταμους, τα ρυάκια και τους χείμαρρους, τα δέντρα και τα φυτά. 
Καιρό τώρα θέλω να πλησιάσω την όμορφη Νηρηίδα. Ψες το βράδυ την είδα πάλι
να λούζεται στο φεγγαρόφωτο κάτω απ’ το Μαυρονέρι και η ανάσα μου κόπηκε.
Δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα της απ’ το μυαλό μου. Έμοιαζε με θεά που κατέ-
βηκε απ’ τη χιονοσκέπαστη κορφή του Χελμού. Όλα τα χρώματα του ουρανού
πάνω της. 
Κάθε μέρα την ακούω που συνομιλεί με τα ζώα και τα φυτά. Τη νύχτα τραγουδά
μαζί με το φεγγάρι. Στήνω αυτί να ακούσω τι λέει, τι θέλει και τι σκέφτεται. Έμαθα
ότι της αρέσουν οι ιστορίες. Οι θρύλοι και οι παραδόσεις είναι η τροφή του νου και
της ψυχής της. 
Το βρήκα! Θα της στείλω κι εγώ μία με τον χρυσαετό, τον επόπτη της κοιλάδας. 

Το ’πε και το ’κανε το θαρραλέο ξωτικό. Έκοψε όσες παπαρούνες μπο-
ρούσε, τις άχνισε πάνω από ένα τσουκάλι που έβραζε στη φωτιά και, μόλις
τα πέταλά τους δάκρυσαν, εκείνος σταλαγματιά σταλαγματιά μάζεψε το
κόκκινο χρώμα. Ύστερα, βουτώντας στη βαθυκόκκινη μπογιά τη μύτη του
φτερού του φίλου του του αετού, έγραψε πάνω σε μια ολοστρόγγυλη πο-
ταμίσια πέτρα την ιστορία του «Γενναίου βασιλόπουλου». 
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