
Ο δρόμος του αλατιού



• Το Μέγα γεφύρι , βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα , στα όρια
Ευρυτανίας και Καρδίτσας , στη περιοχή Κοκκινέϊκα . . Πάνω από την
Μαυρομμάτα όπου υπήρχε το γεφύρι της Κότσιτας, ήταν το μοναδικό
πέρασμα του ποταμού και εξυπηρετούσε τους κατοίκους μιας αρκετά
μεγάλης περιοχής . Ήταν χτισμένο ανάμεσα σε δύο από τα πιο απότομα και
βραχώδη βουνά της Ελλάδας , την Μάρτσα ( 1.690 μ.) και το Βοϊδολίβαδο
( 1.543 μ.)
• Το Μέγα γεφύρι εξυπηρετούσε το μονοπάτι που πήγαινε από την Νεράιδα
στα Άγραφα .
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o Στη νότια κορυφογραμμή της Πίνδου και στο κέντρο του ορεινού και
απρόσιτου όγκου των Αγράφων, κουρνιασμένο στις ελατοσκέπαστες
πλαγιές της Μάρτσας σε υψόμετρο 800-960 μέτρα,
είναι κτισμένο το χωριό Νεράιδα ή Σπινάσα, όπως λεγόταν παλιότερα.

o Στοιχεία που δείχνουν πως ο τόπος μας κατοικήθηκε στα αρχαία
χρόνια από τους Δόλοπες

o Το 1454 μ. Χ. έχουμε το πρώτο (μέχρι σήμερα) γραπτό στοιχείο για την
επωνυμία του χωριού . Στο παλαιότερο φορολογικό κατάστιχο του
Σαντζακίου των Τρικάλων, του έτους 1454-5, μεταξύ των χωριών των
Αγράφων αναφέρεται και το χωριό μας, ως KARYE-Ϊ ISPINASA (χωριό
Σπινάσα).

o Από τότε υπάρχει συνεχή εμφάνιση του χωρίου σε διάφορες ιστορικές
πηγές.
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o Από το 1525 μ. Χ. μέχρι το 1770 μ. Χ. το χωριό μας η Σπινάσα (όπως
και άλλα χωριά των Αγράφων) γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή (ίσως σε
όλη) την ιστορία του. Το 1525 με την Συνθήκη του Ταμασίου δόθηκαν
προνόμια στα Χωριά των Αγράφων που τα οδήγησαν σε μεγάλη ακμή.
Αυτή η περίοδος σταματάει βίαια το 1770 με τα Ορλωφικά. Τότε το
χωριό μας κάηκε όπως και άλλα 40 χωριά των Αγράφων. Κατά την
περίοδο αυτή της μεγάλης ακμής, χτίστηκε (ίσως το θρυλικό «Μέγα
Γεφύρι»), το Μοναστήρι μας, η Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου και οι (14
συνολικά) εκκλησίες που τα ερείπιά τους σώζονται ακόμα σήμερα

o Από το 1973, η Νεράϊδα ανήκει διοικητικά στο Νομό Καρδίτσας, με την
επωνυμία ΝΕΡΑΪΔΑ – ΔΟΛΟΠΩΝ

o Από το 2011, με το σχέδιο «Καλλικράτης», ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας.

o Από το 1525 μ. Χ. μέχρι το 1770 μ. Χ. το χωριό μας η Σπινάσα (όπως
και άλλα χωριά των Αγράφων) γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή (ίσως σε
όλη) την ιστορία του. Το 1525 με την Συνθήκη του Ταμασίου δόθηκαν
προνόμια στα Χωριά των Αγράφων που τα οδήγησαν σε μεγάλη ακμή.
Αυτή η περίοδος σταματάει βίαια το 1770 με τα Ορλωφικά. Τότε το
χωριό μας κάηκε όπως και άλλα 40 χωριά των Αγράφων. Κατά την
περίοδο αυτή της μεγάλης ακμής, χτίστηκε (ίσως το θρυλικό «Μέγα
Γεφύρι»), το Μοναστήρι μας, η Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου και οι (14
συνολικά) εκκλησίες που τα ερείπιά τους σώζονται ακόμα σήμερα

o Από το 1973, η Νεράϊδα ανήκει διοικητικά στο Νομό Καρδίτσας, με την
επωνυμία ΝΕΡΑΪΔΑ – ΔΟΛΟΠΩΝ

o Από το 2011, με το σχέδιο «Καλλικράτης», ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας.





o Το Μέγα γεφύρι , βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα , στα όρια
Ευρυτανίας και Καρδίτσας , με το ένα βαθρο του παταει στο νομο
Καρδιτσας και το άλλο στο νομο Ευρυτανιας.

o . Το έριξε το 1949 ο στρατηγός Κατσώτας , προσπαθώντας να ανακώψει
την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού . Την ίδια τύχη είχαν όλα τα
γεφύρια της περιοχής ( Κώτσιτα στη Μαυρομμάτα , Μπεσιώτη , Μέγα
γεφύρι και Καροπλεσίου ). Η παράλογη αυτή καταστροφή σύμφωνα και
με τις αναφορές των κατοίκων της περιοχής,
δεν απέτρεψε την φυγή των κυνηγημένων ανταρτών , διότι αυτοί είχαν
ήδη περάσει το φυσικό εμπόδιο του Μέγδοβα πολύ πριν ο υπερβάλλων
ζήλος του στρατηγού γίνει πράξη .

o Το Μέγα γεφύρι εξυπηρετούσε το μονοπάτι που πήγαινε από την
Νεράιδα στα Άγραφα . Για να βρούμε σήμερα τις βάσεις του , παίρνουμε
αυτό το παλιό μονοπάτι για είκοσι λεπτά περίπου ή ανεβαίνουμε τον
Μέγδοβα ανάποδα στη ροή του , από το σημείο που ο δρόμος Νεράϊδα –
Άγραφα περνάει μέσα από το ποτάμι .
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o Εκεί βρίσκουμε τις δύο αντικριστές βάσεις του γεφυριού που
επιβεβαιώνουν το όνομα του – Μέγα . Το σχήμα του ήταν ημικυκλικό
και προστατευόταν από τις κατεβασιές του Μέγδοβα από μία φυσική
προεξοχή των βράχων , από τη μία πλευρά και από ένα τοίχο από την
άλλη . Στα βάθρα του σήμερα , αναγνωρίζονται οι φθορές του χρόνου
και ίσως κάποιων κακόβουλων κυνηγών θησαυρών .

o Μήκος : 35,00 , πλάτος: 2,20 , ύψος: 12,00 , ύψος καμάρας: 10,00 ,
άνοιγμα καμάρας: 20,00 , κατεύθυνση: Α-Δ , υψόμετρο: 540
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o Είναι αλήθεια ότι για τους κατοίκους της περιοχής Καρδίτσας ένας από
τους πιο μακρινούς προορισμούς στον Ελλαδικό χώρο, αποτελεί ένα
ταξίδι στην Ευρυτανία. Σχήμα οξύμωρο πως  αν αναλογιστεί κάποιος
ότι η περιοχή που βρισκόμαστε άνηκε στο Νομό Ευρυτανίας

o Τον Ιούνιο του 1949, στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου πολέμου και  σε
μια περίοδο που οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού εναντίον
των ανταρτών είχαν τελειώσει ακόμα και στο Γράμμο και το Βίτσι, με
εντολή του Ευρυτανικής καταγωγής στρατηγού Παυσανία Κατσωτα,
κόπηκε η κεντρική αρτηρία επικοινωνίας των δύο περιοχών.
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o .Το 1882 (Διακήρυξη υπ. αρ. 9409/18.12.1882 - εποχή Χαρ. Τρικούπη)
βρέθηκε διακήρυξη κατασκευής οδού Αγρινίου - Καρδίτσας. Ακόμα δεν
τελείωσε !!!

o Το 1884 (Φ.Ε.Κ. 19.7.1884) ενεκρίθη η υπ. αρ. 5110/16.6.1884
διακήρυξη πίστωσης 520 δρχ επισκευής της Μεγάλης Γέφυρας Σπινάσας
(Μέγα Γεφύρι).

o Ο δρόμος αυτός για τους κατοίκους της περιοχής, είχε άλλη σημασία, για
αυτούς ήταν ο δρόμος που τους έδινε πρόσβαση στο αλάτι και επάξια θα
μπορούσε να ονομαστεί «Δρόμος του Αλατιού».
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o Η οδική σύνδεση των δύο περιοχών σίγουρα δεν θα γίνει μέσω του Μέγα γεφυριού, αλλά
με αυτοκινητόδρομου και κάποια σύγχρονη γέφυρα. Η γέφυρα αυτή θα πρέπει να
σχεδιαστεί και στη συνέχεια να κατασκευαστεί με τρόπο που να μην προσβάλει το φυσικό
περιβάλλον αλλά και το σπουδαίο αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο, το Μέγα Γεφύρι.

o Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα πρέπει το Μέγα γεφύρι να μην αναστηλωθεί. Κάθε άλλο
θα πρέπει να αναστηλωθεί και να προβληθεί, όχι απλά επειδή αποτελεί μνημείο
αρχιτεκτονικής αλλά και για λόγους ιστορικούς και τουριστικούς. Προβάλλοντας την
ιστορία του τόπου, την φυσική ομορφιά αλλά και τη σπουδαιότητα της διαδρομής αυτής.
Με τον τρόπο αυτό  θα μπορέσουμε σίγουρα να προσελκύσουμε κόσμο να γνωρίσει την
άγρια ομορφιά αυτού του τόπου και να αποτελέσει τουριστικό προορισμό. Αξιοποιώντας το
Μέγα γεφύρι, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε άλλο ένα αξιοθέατο στο Νομό, και να
δώσουμε πνοή σε μια περιοχή που παρόλο που έχει ομορφιά εφάμιλλη με αυτή της λίμνης
του Μέγδοβα ή Νικολάου Πλαστήρα, δεν είναι αξιοποιημένη.
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o Σίγουρα μαζί με το Μέγα Γεφύρι θα πρέπει να αναδείξουμε και το μονοπάτι
που οδηγεί σε αυτό, και στη συνέχεια στην Ευρυτανία, και όχι επειδή ένα
μνημείο μόνο σε μια όχι εύκολα προσβάσιμη περιοχή, δεν αποτελεί εύκολο
προορισμό αλλά και επειδή είναι μια διαδρομή που θα προσελκύσει
πεζοπόρους και λάτρεις της φύσης και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
διαδρομές όπως αυτές στο Όλυμπο και σε άλλα  Ελληνικά φαράγγια.

o Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε με τον τρόπο μας και τις δυνάμεις
μας, να αναστυλώσουμε αυτό το σπουδαίο αρχιτεκτόνημα που
καταστράφηκε χωρίς λόγο και ήταν τόσο απαραίτητο για τη ζωή της
περιοχής, αλλά και να προβάλουμε την περιοχή, δηλαδή την ιστορία της και
τη φυσική της ομορφιά, ώστε να αποκτήσει άλλη πνοή.
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