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Προς τους     Διεύθυνση επικοινωνίας:  
1) Αντιπεριφερειάρχη     1) Κων/νο Λεπενιώτη,  

Νομού Τρικάλων         Συβόρων 2 Γαλάτσι, Αθήνα 
κ. Χρήστο Μιχαλάκη   2) Αποστ. Κούτσια 

2) Δήμαρχο Καλαμπάκας       apkoutsias@yahoo.gr 
κ. Δημήτρη Σακελλαρίου 
 

Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο Διαμ. Αγίας Παρασκευής 
κ. Δ. Χύμα 
 
 
Θέμα:      Τζούρτζια 23 Αυγούστου 2011 
Επικίνδυνες κατολισθήσεις  
στην Τζούρτζια Ασπροποτάμου κλπ 
 
Αγαπητοί μας κύριοι 
 Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε συνημμένως υπόμνημα κατοίκων της Αγίας 
Παρασκευής – Τζούρτζιας του Δήμου Καλαμπάκας, και να σας παρακαλέσουμε όπως 
επιληφθείτε και λάβετε τα προσήκοντα μέτρα για την αποφυγή καταστροφών και 
ενδεχομένως ανθρώπινων θυμάτων. 

1) Από διετίας είμαστε μάρτυρες γεωλογικών άκρως επικίνδυνων φαινομένων 
στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζιας) – Γαρδικίου (Δήμος 
Πύλης). Συγκεκριμένα μετά την πλατεία της Τζούρτζιας προς Γαρδίκι και 
μετά την οικία του Κων/νου Λεπενιώτη, ο δρόμος παρουσιάζει συνεχείς 
κατολισθήσεις και διάβρωση από το άκρο προς τα μέσα και ως αποτέλεσμα 
υποχωρεί συνεχώς το ασφαλτοστρωμένο κατάστρωμα του δρόμου με 
συνέπεια το πλάτος του δρόμου να μικραίνει συνεχώς και να υπάρχει κίνδυνος 
τα τροχοφόρα λόγω της δημιουργημένης στενότητας του δρόμου να 
κατακρεμνιστούν σε μεγάλο βάθος. Το παραπάνω γεωλογικό φαινόμενο 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση τον προσεχή 
χειμώνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον ορεινό 
όγκο της Νότιας Πίνδου (Ασπροπόταμος) θα διακοπεί η επικοινωνία της κάτω 
γειτονιάς της Τζούρτζιας με την επάνω που είναι και η πολυπληθέστερη. 
Επίσης, θα διακοπεί η επικοινωνία και προς το Γαρδίκι. 

2) Στον ίδιο δρόμο Τζούρτζιας – Γαρδικίου, μετά την πρώτη στροφή μετά την 
πλατεία και προ της οικίας του Κων/νου Μαυρομμάτη, αιωρούνται ογκώδη 
βράχια πάνω από το δρόμο και σε ύψος 10-20 μέτρων λόγω μεγάλης 
κατολίσθησης που έγινε προ διετίας, έτοιμα να αποκολληθούν και να 
καταπέσουν πάνω στο δρόμο και μέχρι το ποτάμι μετά από μια ισχυρή 
νεροποντή, με κίνδυνο θυμάτων. Οι βράχοι αυτοί συγκρατούνται επικίνδυνα 
μόνο από το ένα άκρο τους.  

3) Το τρίτο θέμα αφορά αποκλειστικά το νέο Δήμαρχο Καλαμπάκας αξιότιμο κ. 
Δημ. Σακελλαρίου από τον οποίο ζητούμε και παρακαλούμε το ενδιαφέρον 
του. 
Ημιτελές και πρόχειρο έργο άφησε ο τέως Πρόεδρος της πάλαι ποτέ 
Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου. Συγκεκριμένα δηλώνουμε ότι 
συμπληρώθηκαν δυο χρόνια από τότε που ο τέως Πρόεδρος της ΔΚ 
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Ασπροποτάμου τσιμεντόστρωσε πρόχειρα χωρίς πλέγμα ένα βασικό, 
κακοτράχαλο μονοπάτι στη θέση Άγιος Αθανάσιος. Το μονοπάτι αυτό αρχίζει 
από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Τζούρτζιας – Γαρδικίου και ανηφορίζει 
προς την παραδοσιακή και ιστορική φυσική πηγή Μπρούμπα για περίπου 150 
μέτρα. Όλες οι τσιμεντοστρώσεις μονοπατιών που έγιναν κατά το παρελθόν 
στην Τζούρτζια αλλά και σε όλα τα χωριά της ΔΚ Ασπροποτάμου, την 
επόμενη αμέσως περίοδο πλακοστρώνονταν για την προστασία του τσιμέντου 
από τον ισχυρό παγετό του χειμώνα. Εξαίρεση αποτέλεσε για άγνωστους 
λόγους το παραπάνω μονοπάτι το οποίο παραμένει ημιτελές Εκτός από την 
εγκατάλειψη της πλακόστρωσης ο Πρόεδρος ξέχασε να φωτίσει με τρία – 
τέσσερα φωτιστικά το μονοπάτι με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι δεκάδες 
περίοικοι - οικιστές στα σπίτια τους με φακούς.  

Υποβάλλουμε θερμή παράκληση το παρόν υπόμνημά μας να αναγνωστεί στην 
ολομέλεια του Δημαρχιακού σας Συμβουλίου. Ευελπιστούμε κ. Δήμαρχε ότι τα 
αιτήματά μας αυτά θα τύχουν της ιδιαιτέρας προσοχής σας και σας ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων. 

 
Διατελούμε μετά τιμής 
 
Έπονται υπογραφές κατοίκων της Τζούρτζιας στην επόμενη σελίδα 
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