ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προς τις Αρχές του Κράτους
1 ) Αρμόδιο Υπουργό.
2) Περιφερειάρχη Ανατ. Στερεάς Ελλάδος
3) Βουλευτές Ν. Φθιώτιδος.
4) Περιφερειακούς Συμβούλους
5)Δήμαρχο Δομοκού.
6)Δημοτικούς Συμβούλους.
7)Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Ν.Φθιώτιδος.
8) Περιοδικό και Ηλεκτρονικό τύπο Ν. Φθιώτιδος.
9)Αρχές του Δ.Δ Μακρυρράχης ( Καΐτσας ) Ν. Φθιώτιδος.
10) Απανταχού Καϊτσιώτες.
Κύριοι.
Η Μακρυρράχη –παλιά ονομασία Καΐτσα –είναι χωριό της επαρχίας
Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος και αποτελεί Δ.Δ του δήμου Δομοκού.
Στο δασόκτημα του χωριού , σε έδαφος γυμνό και άγονο, που ανήκει στην αρμοδιότητα του
Αναγκαστικού Συνεταιρισμού διαχειρίσεως κοινής χορτονομής και δάσους Μακρυρράχης
και στην Κοινότητα , υπάρχει λατομείο εξόρυξης σκύρων , για τις ανάγκες της ΕΡΓΟΣΕ και
της οδού Ε65.
Πριν από καιρό πληροφορηθήκαμε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία της οδού Ε65, προέβη σε
ενέργειες για εξόρυξη σκύρων σε άλλη περιοχή του δασοκτήματος ,σε κοντινή απόσταση
από τον οικισμό , καθώς και από τη Λουτρόπολη Καΐτσας –Δρανίστας .
Αυτή η περιοχή είναι κατάφυτη από δάσος βελανιδιάς , πρίνων , πλατάνων , γαύρων και
άλλων αυτοφυών φυτών και αποτελεί ένα απείρου κάλλους φυσικό τοπίο, με ρέματα που
διασχίζουν τη δασική έκταση σε μήκος 5-6 χιλιομέτρων .
Στον κυρίως χείμαρρο Κουσλού (τουρκική ονομασία που σημαίνει νερό ), που κρατάει νερό
όλο το χρόνο υπάρχουν πέντε καταρράκτες ύψους από τρία ως έξι μέτρα , με τις ανάλογες
βάθρες (γούρνες) , παρόμοιες με εκείνες της Σαμοθράκης.
Περιγραφή της περιοχής από τον συγγραφέα Χ.Πατρίδα , γυμνασιάρχη , Θεολόγο –
Φιλόλογο στο βιβλίο του Καΐτσα-Μακρυρράχη Φθιώτιδος σελ. 85 έχει ως εξής.

<<Ιδιαίτερης σημασίας για το χωριό, είναι η περιοχή της Κρέμασης (καταρράκτης ) του
Κουσλού, μια τοποθεσία σπάνιας φυσικής καλλονής . Το τοπίο , τα νερά , τα πλατάνια ,οι
βελανιδιές και τα βράχια της Κρέμασης και πιο πάνω η σπηλιά , είναι ό,τι ομορφότερο
έχει να επιδείξει η περιοχή μας και αν γίνουν κάποια τεχνητά έργα –μικρές λιμνούλες ,
ξύλινα γεφυράκια κλπ- , θα γίνει ένα από τα ωραιότερα της χώρας>>
Επίσης στο βιβλίο του <<Η Καϊτσα >> ο Κ. Κούτσικας, Νομικός σελ. 116, αφού περιγράφει την
περιοχή ως :<<μνημείο μοναδικού κάλλους , το οποίο η φύση δούλεψε για τη δημιουργία
του εκατομμύρια χρόνια >> αναφέρει πως επιτροπή χωριανών με επικεφαλής τον ίδιο και τον
αδερφό του Δ. Κούτσικα , Στρατηγό , επισκέφτηκαν το Νομάρχη Φθιώτιδος , κ.Τρ. Μπέλλο και
του διηγήθηκαν την ιστορία του καταρράκτη και τον παρεκάλεσαν να ενεργήσει:
<<για την ανάδειξη του μεγαλειώδους τοπίου>>.
Εκείνος ανέθεσε στον τότε Δήμαρχο του Δήμου Ξυνιάδος , να κάνει αυτοψία και να
ενεργήσει ανάλογα . Και συνεχίζει ο συγγραφέας.
<<Πράγματι ο Δήμαρχος ,ο Αντιδήμαρχος ,Δημοτικοί Σύμβουλοι και άλλοι παράγοντες ,
έκαναν αυτοψία και μαγεύτηκαν από τη θέα του τοπίου , προέβησαν στην κατασκευή
δρόμου , μεγάλου εύρους , εκεί που δεν υπήρχε καμμία πρόσβαση και επίκειται η
ολοκλήρωση του έργου. Αν η Πατρίδα μας διέθετε περισσότερα υπεύθυνα πρόσωπα , όπως
οι ανωτέρω , θα αποτελούσε πρότυπο και παράδειγμα φωτεινό δημιουργίας και
ευαισθησίας>>.
Αυτά τότε , πριν από είκοσι χρόνια , τώρα στάχτες και καταστροφή, λες και δεν
υπάρχουν ένα σωρό ξεροβούνια ,να πάρουν το χαλίκι που χρειάζονται!
Η περιοχή , εδώ και σαράντα χρόνια , είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο αγρίων
ζώων και αρπακτικών , ο δε χείμαρρος διατηρεί ένα σπάνιο είδος πέστροφας ,
καβούρια , βατράχια , ερπετά , πλήθος πτηνών και πεταλούδων.
Αυτό το οικοσύστημα με τη διέλευση βαρέων οχημάτων , σπαστήρων και άλλων
μηχανημάτων θα αφανισθεί .Το τοπίο από καταπράσινο θα γίνει σεληνιακό .Επί
πλέον από τις εκρήξεις των φουρνέλων, πιθανόν να χαθούν όχι μόνο οι πηγές των
ρεμάτων , ίσως και των παρακείμενων ιαματικών πηγών.
Πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη , ότι ο λόφος που έχει επιλεγεί για νταμάρι έχει στη
δυτική όψη , δίπλα στο ρέμα , άνοιγμα μεγάλου σπηλαίου , αποφραγμένο σήμερα
με χώματα και βλάστηση , ενώ σε απόσταση περίπου πεντακοσίων μέτρων ,
ανατολικά , και κατά μήκος της κοιλάδας και του ρέματος του πλατανοδάσους ,
υπάρχει και άλλο άνοιγμα , οπή επί του εδάφους, που κατεβαίνει σε βάθος πέντε –
έξι μέτρων και στη συνέχεια οδηγεί σε καταβόθρα . Υπάρχει , στην ίδια ευθεία , και
τρίτο σπήλαιο κοντά στα Ιαματικά λουτρά .

Δεν αποκλείεται σε όλη αυτή τη διαδρομή να υπάρχει υπόγειο σπήλαιο με
σταλακτίτες και σταλαγμίτες γι’ αυτό πρέπει να ενημερωθεί και η αρμόδια
Σπηλαιολογική Υπηρεσία για έρευνες.
Η παράδοση του τόπου μιλάει για υπόγειο σπήλαιο και όσοι κρύβονταν κατά τη
διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου , στην οπή του δευτέρου σπηλαίου , μιλούν
για καταβόθρα , για νερά που έσταζαν και για θόρυβο τρεχάμενου νερού.
Αυτά Κύριοι αρμόδιοι φορείς του κράτους , πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
πριν από κάθε ενέργεια και να βρεθεί λύση που θα ικανοποιεί όχι μόνο το παρόν,
αλλά να προνοεί και για το μέλλον.
Είναι αρκετά τα δύο νταμάρια , το υπάρχον στη θέση Κούμαρος και το νέο στη
θέση Φούρνια , που τους παραχώρησε ο Συνεταιρισμός , δεν χρειάζεται και το
τρίτο της καταστροφής , που προσβάλει την ευαισθησία και προκαλεί την
αναστάτωση όλων μας
Ο Αιτών
Πατρίδας Χαρίλαος
Καταγόμενος από την Καΐτσα.

