Παύλιανη & Ψυχαγωγικό Πάρκο
Ασωπού
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020
Αναχώρηση από Ν. Ιωνία και με μία ενδιάμεση στάση για καφέ,
ανηφορίζουμε στην Οίτη στα 1000 περίπου μέτρα υψόμετρο!
Πρώτα θα συναντήσουμε τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και
ύστερα από 2 χλμ βρίσκεται η Άνω Παύλιανη. Και οι δύο
γειτονιές μαζί έχουν μόνιμο πληθυσμό περίπου 500 κατοίκων.
Είναι πνιγμένες στα έλατα, τις καρυδιές, τις μηλιές και τις
καστανιές.
Εμείς θα σταματήσουμε με το πούλμαν ανάμεσά τους, όπου και
βρίσκεται το Παρκάκι ή “Ψυχαγωγικό πάρκο Ασωπού”.

Ψυχαγωγικό Πάρκο Ασωπού
Πρόκειται για δασικό χώρο αναψυχής μέσα στα πανύψηλα έλατα και
δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Ασωπού, με δεκάδες
πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα,
ένα γήπεδο βόλεϊ πάνω σε στρωμένο ροκανίδι και με ξύλινες
κερκίδες,
κούνιες,
ξύλινα
άφθονα τρεχούμενα παγωμένα νερά!

τραπέζια

και

Όλο το πάρκο είναι κατασκευή της τοπικής κοινότητας,
συντηρείται από τους ίδιους τους κατοίκους και φυσικά, ΟΛΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ !!!! Δεν υπάρχει είσοδος στο πάρκο ή κάποιο
αντίτιμο για κάποια δραστηριότητα.

Αξιοθέατα
Με το που κατηφορίσουμε στην είσοδο του πάρκου, μία μουσική
έκπληξη μας υποδέχεται. Μία κρεμαστή γέφυρα χρωματισμένη έτσι,
ώστε να θυμίζει πιάνο. Με το που πατάμε πάνω της αρχίζει και
παίζει μουσική για τον επισκέπτη !!!

Από αυτή περνάμε απέναντι, πάνω από το καταγάλανο ποταμάκι,
για να συναντήσουμε το μουσείο υδροκίνησης. Ένα κτηριακό
πέτρινο συγκρότημα, το οποίο στεγάζει το νεροπρίονο, τον
νερόμυλο, το μαντάνι και την νεροτριβή (Τρίστιλα). Από εκεί
ξεκινούν διάφορα μονοπάτια προς εξερεύνηση.
Το πάρκο είναι πραγματικά γεμάτο εκπλήξεις, χρώματα,
ζωγραφιές, και με πολλές δραστηριότητες όπως το flying fox που
περνάει πάνω από ένα ρυάκι, αιώρες και χώρους άθλησης (έχει
και ποδοσφαιράκι σαν κι αυτά που ξέρουμε με το κέρμα…αλλά σε
μεγάλη κλίμακα και παίκτες είμαστε εμείς).
Πραγματικά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτό το κείμενο για
ώρες, αλλά σίγουρα ποιό μαγικό είναι να τα ανακαλύψετε μόνοι
σας, περπατώντας ανάμεσα στα τεράστια πλατάνια. Ο χώρος
ενδείκνυται εννοείται για όλους, αφού σε όλες τις διαδρομές
υπάρχουν ταμπέλες που σε καθοδηγούν, με αποτέλεσμα να μπορούν
να βρουν το δρόμο όλοι, για όλα, με απόλυτη ασφάλεια.

Εξοπλιστείτε λοιπόν με αθλητικά παπούτσια, μπουφάν
(είπαμε…1.000 μέτρα υψόμετρο…), και φυσικά μεγάλα χαμόγελα.
Εκεί θα μείνουμε πάνω από 5 ώρες, χρόνος αρκετός για να
ανακαλύψουμε το πάρκο, και για να πιούμε καφεδάκι στην
καφετέρια που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο του πάρκου, αλλά και
για φαγητό, καθώς όλες οι ταβέρνες βρίσκονται σε απόσταση
μόλις 10-15 λεπτά με τα πόδια, στην πλατεία της Άνω Παύλιανης.
Αναχώρηση από την Παύλιανη και επιστροφή στην Ν. Ιωνία νωρίς
το βραδάκι, μετά από ένα πραγματικά αξέχαστο μονοήμερο.
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