Περιήγηση με Ποδήλατο

Αυτή η διαδρομή, με αφετηρία το μαγευτικό όμορφο, Βουργαρέλι και προορισμό τη
Μεσούντα, έχει ¨πυξίδα¨ τις αισθήσεις. Χρειάζεται καθαρή ματιά, ανάσες, μυρωδιές,
ακούσματα, για ένα ταξίδι αυθεντικότητας στη φύση.

Ανάμεσα στα σκουρόχρωμα έλατα, τις βελανιδιές και τις καστανιές που σε συντροφεύουν
σε όλο το μήκος της διαδρομής, τα ζώα δεβ απορούν στη θέα σου, τα πουλιά δεν τρομάζουν
με την παρουσία σου. Δεν είσαι μόνος/η, γίνεσαι κι εσύ ένα τόσο δα κάτι, αποτελείς κι εσύ
μέρος ενός φυσικού μεγαλείου που νομίζεις πως κατοικείται από ¨θεούς¨ γεμάτους
τρυφεράδα μα και υπερηφάνεια για τη σπάταλη φυσική ομορφιά τους.

Οι χτύποι απ΄ τα πετάλια σου μπερδεύονται με τους χτύπους της καρδιάς σου που
τριγυρίζει πότε κάτω απ΄ τους ίσκιους των ελατιών και τις καταπράσινες βραγιές και πότε
κάτω απ΄ τον ήλιο και τον ανοιχτό ουρανό. Και όταν, μετά το μισό της διαδρομής,
προσφέρεται στα μάτια σου, κάτω χαμηλά, η εξαίσια εικόνα του Αχελώου, του μυθικού
¨πατέρα όλων των τρεχούμενων νερών¨, και αρχίζει να παίζει κρυφτό μαζί σου, η μαγεία σε
συνεπαίρνει. Αφήνεις τη σύνεση και το μέτρο για τ΄άλλα, και βγάζεις κραυγές θαυμασμού
και χαράς.

Φτάνοντας στη Μεσούντα, ένα χωριό ανοιχτό λουλούδι κάτω απ΄ τον ουρανό, χωμένο στο
δάσος και προφυλαγμένο καλά απ΄ τα βουνά γύρο του, νιώθεις πως την αγαπάς απ΄ την
ίδια κιόλας στιγμή που τη χαίρεσαι. Σε τούτο το μέρος αισθάνεσαι ό,τι εξαντλητικό έχει η
υπερβολή στα φυσικά αγαθά, και νοιώθεις ευγνωμοσύνη που υπάρχουν ακόμα μέρη να
μπορείς να χαίρεσαι την αυθεντικότητα της φύσης.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ & ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Διαδρομή με ποδήλατο, από το Βουργαρέλι (760μ. υψομ.) μέχρι τη Μεσούντα συνολικής
απόστασης 21χλμ. και άλλα τόσα για την επιστροφή. Από την Άρτα απαιτούνται 60χλμ.
επιπλέον για το Βουργαρέλι. Μία ημέρα είναι ο ελάχιστος προτεινόμενος χρόνος της
διαδρομής.

ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
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Βουργαρέλι, Αθαμάνιο, Μεσούντα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:

Για να επισκεφθείς τα αξιοθέατα της περιοχής θα πρέπει σε αρκετές περιπτώσεις να
αφήσεις το κεντρικό δρόμο (βασική διαδρομή) και να περιδιαβείς κάποια απόσταση, ακόμα
και με τα πόδια, με σύμβουλο τους χάρτες και τις σχετικές πληροφορίες.

Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά μνημεία:

Μονή Αγ. Γεωργίου στο Βουργαρέλι. Κηρυγμένο μνημείο. Το μοναστήρι βρίσκεται στο
βόρειο άκρο του Βουργαρελίου και πιθανότατα ιδρύθηκε το 1714, χρονολογία κατασκευής
των τοιχογραφιών- ή λίγο νωρίτερα, δηλαδή στις αρχές του 18ου αιώνα. Έχει τη δική του
συμβολή στην Εθνική μας ιστορία: Σ΄ αυτό συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων
και Ραδοβυζίων (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Γώγος Μπακόλας, κ.α ) και ύψωσαν τη σημαία
της Επανάστασης του 1821, έτσι ώστε να γίνει η Αγία Λαύρα της Ηπείρου.

Νεότερα Μνημεία:
Γεφύρια

Γεφύρι στο ρέμα Κοραή μετά το Βουργαρέλι, Κηρυγμένο μνημείο
Πέτρινο Γεφύρι ¨Καμάρα¨ στο ρέμα Τροχός ή Σούδα στη Μσούντα

Νερόμυλοι- Νεροτριβές

Νεροτριβή στο Βουργαρέλι
Νερόμυλος στο Αθαμάνιο
Νερόμυλος Κοντογιάννη στη Μεσούντα
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Νερόμυλος νέος στη Μεσούντα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η περιοχή της Μεσούντας προσφέρεται για περιπλανήσεις στον Αχελώο, αλλά και στο
βουνό τα Φρούσια. Οι δυνατότητες είναι περισσότερες με τα πόδια (αυξάνει όμως και ο
απαιτούμενος χρόνος). Επίσκεψη στο παλιό εγκαταλελειμμένο ξυλουργείο, σωστό μουσείο,
στη διασταύρωση στη Μεσούντα.

(πηγή: έκδοση « Γνωρίστε την Ορεινή Άρτα» Ν.Α Άρτας - ΝΕΛΕ )
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