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ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
(Του ανταποκριτή μας Φώτη Καραγιάννη) 
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, στο Νεοχώρι του Δήμου 
Λίμνης Πλαστήρα, οι εκδηλώσεις μνήμης που διοργάνωσε 
το Σαββατοκύριακο (7-8/12/2019), η Δημοτική Αρχή υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων του χωριού, για τη 
συμπλήρωση 60 ετών από τη σύσταση του Ταμιευτήρα 
Ταυρωπού το 1959 και τον πνιγμό 20 αντρών κατοίκων της 
περιοχής το ίδιο διάστημα στη λίμνη. 

 
Ειδικότερα, το Σάββατο 7/12 το απόγευμα, τελέστηκε 
Μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των 20 αντρών 
(17 από το Νεοχώρι, 2 από την Καρίτσα και 1 από το 
Μορφοβούνι), που πνίγηκαν στη Λίμνη Πλαστήρα, στις 
5/12/1959.  
Η τελετή έγινε στο ομώνυμο μνημείο του Νεοχωρίου σε 
κλίμα θλίψης και οδύνης, αφού για λίγη ώρα «ζωντάνεψαν» 
στη θύμηση των συγγενών των νεκρών και πολλών 
κατοίκων, σκηνές από την ανείπωτη εκείνη τραγωδία που 
συγκλόνισε ολόκληρη τη Νευρόπολη και γενικότερα τον 
Νομό Καρδίτσας. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Λίμνης 
Πλαστήρα κ. Π. Νάνο, τον περιφερειακό σύμβουλο κ. 
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Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και από εγγονό ενός εκ των 
θυμάτων, ως εκπρόσωπος των πενθούντων οικογενειών, 
ενώ διαβάστηκαν ένα ένα τα ονόματα των αδικοχαμένων 
αντρών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη 
επιστημονικής διημερίδας στο Κέντρο Πολιτισμού και 
Νεότητας του Νεοχωρίου, που είχε ως επίκεντρο την 
ιστορία του Φράγματος και της λίμνης Πλαστήρα.  
Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν και απηύθηναν 
χαιρετισμούς ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Θεσσαλιώ-
τιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας, οι βουλευτές της Ν.Δ. κ. 
Γιώργος Κωτσός και κα Ασημίνα Σκόνδρα, ο δήμαρχος 
Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος, ο περιφερειακός 
σύμβουλος κ. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, εκπρόσωποι 
φορέων και πολιτιστικών συλλόγων. 

Άπαντες εξήραν τη σημαντικότητα του μεγάλου έργου που 
οραματίστηκε το άξιο τέκνο της Καρδίτσας, ο μεγάλος 
στρατηγός της Μικρασιατικής εκστρατείας και μετέπειτα 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Νικόλαος Πλαστήρας και 
υλοποίησε ο πρώτος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης 
στην πατρίδα μας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής. Με βάση ιστορικά στοιχεία που κατατέθηκαν από 
τους ομιλητές στην εκδήλωση έναρξης της διημερίδας, η 
Λίμνη Πλαστήρα σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση 
του φράγματος στο νότιο άκρο της επί της αρχής του 
ποταμού Ταυρωπού ή Μέγδοβα. Η ιδέα για την κατασκευή 
της αποδόθηκε στον Νικόλαο Πλαστήρα, όταν το 1935 που 
επισκέφθηκε τη γενέτειρά του, και είχαν σημειωθεί 
καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή και τη Μακεδονία 
από συνεχείς βροχοπτώσεις, βλέποντας τον χώρο φέρεται 
να είπε πως «εδώ μια μέρα θα γίνει λίμνη»! 
Η χρηματοδότησή της έγινε από λεφτά που χρωστούσε η 
Ιταλία στην Ελλάδα (πολεμικές επανορθώσεις) και την 
κατασκευή ανέλαβε γαλλική εταιρεία. Σήμερα η διαχείριση 
του φράγματος ανήκει στη ΔΕΗ. Πριν την κατασκευή της 



λίμνης, υπήρχε στο οροπέδιο το λεγόμενο αεροδρόμιο 
Νεράιδας, που δημιουργήθηκε κατά την κατοχή από τους 
Άγγλους, όπου και προσγειώθηκε στην κατεχόμενη Ελλάδα 
το πρώτο συμμαχικό αεροπλάνο (Αύγουστος 1943). 
Ο κ. Τιμόθεος χαρακτήρισε το έργο «πηγή ζωής για τον 
τόπο», ο κ. Τσιάρας «τρανό παράδειγμα απολύτως 
επιτυχημένης ανθρώπινης επέμβασης στη φύση», ο κ. 
Κωτσός«πολύτιμο οδηγό για τη διεκδίκηση και εκτέλεση 
μεγάλων παρεμβάσεων όπως ο Αχελώος στον Ν. 
Καρδίτσας» και η κα Σκόνδρα «μεγάλο αναπτυξιακό έργο 
που περικλείει πολλές πτυχές της τοπικής πολιτικής και 
κοινωνικής ιστορίας». 

  

Η ΜΝΗΜΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Από την πλευρά του ο κ. Νάνος επισήμανε μεταξύ άλλων 
ότι «ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα οργάνωσε τη διημερίδα, 
διότι θέλει να τιμήσει τη μνήμη των 20 πνιγέντων το 1959, 
να συλλέξει μνήμες και τεκμήρια για το μεγάλο έργο του 
Φράγματος και επειδή για τη νέα Δημοτική Αρχή η μνήμη 
είναι θεμέλιο προόδου για τον τόπο». «Στόχος της είναι» 
συνέχισε «να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για να 
παρουσιάσει την ιστορία της λίμνης Πλαστήρα στις 
επόμενες γενιές, ως από τα λίγα πετυχημένα παραδείγματα 
επέμβασης του ανθρώπου στη φύση. Για πρώτη φορά από 
το κλείσιμο του θυροφράγματος, έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας άγνωστα στοιχεία. Πλούσιο φωτογραφικό και 
άλλο υλικό, αλλά και 14 εισηγήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν 
την ιστορία της περιοχής. Αναδεικνύονται όψεις της 
οικονομικής και ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας 
από την εποχή του οροπεδίου της Νευρόπολης, της 
κατασκευής των έργων και του φράγματος, της δημιουργίας 
της λίμνης και της διαμόρφωσης του νέου περιβάλλοντος». 
Ο κ. Γιώργος Καραντώνης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του 
Συλλόγου Νέων Νεοχωρίου, παρουσίασε το χρονικό της 



μεγάλης τραγωδίας με τους 20 πνιγμένους στη λίμνη, ενώ 
προβλήθηκε και σχετικό βίντεο διάρκειας περίπου 40 
λεπτών. 
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά έγινε τόσο πολύπλευρη 
έρευνα στο θέμα και το υλικό αποτελεί προϊόν σκληρής 
δουλειάς 4 χρόνων. Ο ερευνητής είναι εγγονός πνιγέντος 
και έχει συγκεντρώσει σπάνιες μαρτυρίες. Στο τέλος της 
εκδήλωσης έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας και 
άλλων ντοκουμέντων από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα: Ξεχωρίζουν οι φωτογραφίες από το Παζαράκι στα 
«άσπρα λιθάρια» του Μεσενικόλα, το αντάρτικο 
αεροδρόμιο, οι εργασίες για το φράγμα, η τραγωδία με τους 
20 πνιγμένους, κ.ά. 

  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12 

Χθες Κυριακή (8/12), στο Ξενοδοχείο Ναϊάδες του 
Νεοχωρίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος των 
εκδηλώσεων, όπου επιστήμονες παρουσίασαν άγνωστα 
ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, όπως είναι τα νεολιθικά 
ευρήματα στον Βοτανικό κήπο. Επίσης έγιναν αναφορές σε 
όλες τις σημαντικές ιστορικές στιγμές της, όπως το 
αντάρτικο αεροδρόμιο, η οικονομική και παραγωγική ζωή, 
το χρονικό δημιουργίας της λίμνης. Το τελευταίο μέρος δε, 
ήταν αφιερωμένο στις προσπάθειες και τις επενδύσεις για 
την τουριστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
παραλίμνιων κοινοτήτων. 

 


