
Σκέψεις και προτάσεις (Ιούλιος 2009) 

 

Το tamos.gr εγκαινιάζει µια νέα σελίδα µε στόχο την αυστηρή κριτική, τον 

έλεγχο και την ενηµέρωση των Αρχών της περιοχής Ασπροποτάµου για τα σοβαρά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τόπος και οι κάτοικοι. Εγκαινιάζουµε τη νέα στήλη 

µε κάποιες σκέψεις µας σχετικά µε το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία χρόνια. 

  

 Η θητεία του προηγούµενου Κοινοτικού Συµβουλίου υπό την προεδρία του 

πετυχηµένου Προέδρου - ∆ασάρχη Στέργιου Ράπτη υπήρξε θετική και δηµιουργική 

µε πολλά και σηµαντικά έργα υποδοµής σε όλα τα διαµερίσµατα της Κοινότητας. 

Επιγραµµατικά, αναφέρουµε την κατασκευή του ∆ιοικητηρίου στη θέση 3 Ποτάµια, 

έργο στολίδι για την ευρύτερη περιοχή του Νοµού, την κατασκευή τοιχίων 

αντιστήριξης µε πελεκητή πέτρα σε µήκος εκατοντάδων µέτρων, τη ριζική 

ανακαίνιση των κοινοτικών καταστηµάτων στις πλατείες των χωριών, το πρόγραµµα 

εσωτερικής οδοποιίας, την ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε 

χώρους πικ-νικ, την ανέγερση νερόµυλων στα σηµεία που υπήρχαν οι παλιοί και 

είχαν καταρρεύσει µε το πέρασµα του χρόνου, την κατασκευή νέων δεξαµενών 

νερού, τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.κλπ. 

 

Με την απόφαση του κ. Στέργιου Ράπτη να µην πολιτευτεί για τρίτη τετραετία 

λόγων των αφόρητων πιέσεων που δεχόταν για να ενδώσει σε παράλογες αξιώσεις, οι 

Ασπροποταµίτες εξέλεξαν µε σχετική πλειοψηφία το σηµερινό Κοινοτικό Συµβούλιο 

µε επικεφαλής τον κ. ∆ηµ. Βουρλίτση. 

 

Οι προσδοκίες ήταν µεγάλες και ο πήχης ψηλά για το νέο Κοινοτικό 

Συµβούλιο και ειδικά για τον Πρόεδρο ∆ηµ. Βουρλίτση, ο οποίος έχοντας διατελέσει 

Αντιπρόεδρος και σύµβουλος στο Κοινοτικό Συµβούλιο τις δυο προηγούµενες 

τετραετίες, πιστεύετο ότι θα γνώριζε το αντικείµενο και τις ανάγκες των 

διαµερισµάτων και θα εξασφάλιζε τα αναγκαία κονδύλια µέσα από τα διάφορα 

ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα για την εκτέλεση σηµαντικών έργων υποδοµής. 

∆υστυχώς οι προσδοκίες αυτές διαψεύστηκαν, πενιχρό το έργο του σηµερινού 

Κοινοτικού Συµβουλίου. 

 

Η επόµενη εκλογική αναµέτρηση πλησιάζει, δεν αποµένουν παρά µερικοί 

µήνες για τη διενέργεια των νέων εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εφιστούµε 

την προσοχή των υποψηφίων για την ανάληψη των αξιωµάτων αυτών, να 

καταρτήσουν έγκαιρα τα προγράµµατά τους και να επιλέξουν µε προσοχή τα στελέχη 

που θα επανδρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Είναι καιρός η Τζούρτζια, ένα από τα 

πολυπληθέστερα χωριά της ∆Κ Ασπροποτάµου, χωριό µε µεγάλη εδαφική έκταση και 

οικιστική πυκνότητα, να εκλέξει για πρώτη φορά δικό της Πρόεδρο. Επιδίωξη των 

Τζουρτζιωτών θα πρέπει να είναι η εκλογή ενός Προέδρου καταξιωµένου και 

πλαισιωµένου από ανθρώπους άξιους και εργατικούς από όλα τα κοινοτικά 

διαµερίσµατα. Τελειώνοντας θα αναφέρουµε ποια είναι κατά τη γνώµη µας τα 

µείζονα θέµατα που αφορούν την περιοχή µας και όπως πάντα περιµένουµε και τις 

δικές σας προτάσεις και επισηµάνσεις. 

 



Τι προσδοκούµε από το επόµενο Κοινοτικό Συµβούλιο 

 

1) Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων και ένταξη της 

περιοχής και των ανθρώπων της παραγωγικής τάξης σε αυτά, έτσι ώστε να 

κινηθεί η τοπική οικονοµία και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες 

θέσεις εργασίας. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από επάρκεια µη ποιοτικών 

αγαθών - το σηµείο κλειδί και ο βασικός στόχος ανάπτυξης της περιοχής 

(πέραν την ήπιας ανάπτυξης του τουρισµού) πρέπει να γίνει η παραγωγή 

πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων. 

2) Να δηµιουργηθούν υποδοµές, να δοθεί βοήθεια, υποστήριξη και ενηµέρωση 

στους κτηνοτρόφους, που φθίνουν χρόνο µε το χρόνο, έτσι ώστε να 

ξαναγεµίσουν οι βοσκότοποι της περιοχής -  τα περίφηµα υποαλπικά λιβάδια 

της Πίνδου µε αιγοπρόβατα και να παράγουν πιστοποιηµένα βιολογικά 

κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία είναι περιζήτητα στην αγορά και µε πολύ 

καλές τιµές για τους παραγωγούς. 

3) Σήµερα το παραγόµενο γάλα τυροκοµείται σε αυτοσχέδια υπαίθρια 

τυροκοµεία. Είναι αναγκαία η ίδρυση ενός σύγχρονου τυροκοµείου µε 

προδιαγραφές, όπου θα παρασκευάζονται αγνά τυροκοµικά προϊόντα µε 

πιστοποίηση (φέτα, γραβιέρα, κασέρι, µανούρι, µυζήθρα, ξινόγαλο). Να 

χτιστεί ένα εκθετήριο – κιόσκι σε επίκαιρο σηµείο της οδικής αρτηρίας Πύλης 

– Καλαµπάκας εξοπλισµένο µε προθήκες και ψυκτικές εγκαταστάσεις για την 

πώληση των τοπικών προϊόντων (εκτός από γαλακτοκοµικά, µέλι, τραχανά, 

χυλοπίτες, βότανα κ.α.). 

4) Οι εκκλησίες µας, τα γεφύρια µας αλλά και τα πετρόκτιστα σπίτια µας, όλα 

µνηµεία του πολιτισµού µας, έχουν ανάγκη συντήρησης. Ειδική µέριµνα για 

τα σπίτια, οι κληρονόµοι σε κάθε σπίτι πολλοί, δύσκολη η συνεννόηση και η 

εύρεση χρηµάτων για ένα σπίτι που λειτουργεί µόνο κατά το θέρος. Να 

ενταχθούν σε πρόγραµµα συντήρησης και αποκατάστασης µε στόχο να γίνουν 

λειτουργικά και τους χειµερινούς µήνες, συντελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας (ταβέρνες, καφενεία κλπ). Για 

παράδειγµα επιδότηση για αντικατάσταση της στέγης και των κουφωµάτων, 

στήριξη µπαλκονιών, µελέτη για θέρµανση και για προσθήκη βοηθητικών 

χώρων χωρίς να καταστρέφεται η αρχιτεκτονική τους κ.α.  

5) Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τα 70-80 χλµ απόσταση από το πλησιέστερο 

φαρµακείο και Κέντρο Υγείας δηµιουργούν ανασφάλεια, η περιοχή 

κατοικείται κατά το πλείστον από ηλικιωµένους και παιδιά. Κατά τους 

θερινούς µήνες αλλά και όλα τα Σ/Κ του έτους πρέπει να υπάρχει οργανωµένο 

και επανδρωµένο ιατρείο. 

6) Ολοκλήρωση της εσωτερικής οδοποιίας, να µην υπάρχει ούτε µέτρο 

κακοτράχαλου µονοπατιού, ένα έργο που τουλάχιστον στην Τζούρτζια έχει 

καθυστερήσει πολύ. 

7) Καθαριότητα, όλοι γνωρίζουµε τα σηµεία-ντροπή στα χωριά µας, τοποθεσίες 

που για χρόνια ασχηµαίνουν και πληγώνουν (πχ παλιά χωµατερή Σµίξη). Να 

δηµιουργηθεί συνεργείο που να σαρώνει την περιοχή και να µαζεύει ότι 

πετιέται ανεξέλεγκτα. Και φυσικά καθηµερινή αποκοµιδή σκουπιδιών κατά 

τους θερινούς µήνες και κατά τις γιορτές (πχ κατάσταση Μπρούµπας µετά το 

Πάσχα). 

8) Σηµείο των καιρών, τα ΙΧ αυτοκίνητα περισσεύουν, πρόβλεψη χώρων 

στάθµευσης αλλά και µέτρα απαγόρευσης, όλοι θυµόµαστε τα παρκαρισµένα 



αυτοκίνητα και στις δυο πλευρές των στενών δρόµων η µπροστά στο 

γκαλντερίµι της πλατείας. 

9) Φύλαξη της περιοχής κατά τους χειµερινούς µήνες στην ουσία και όχι στα 

χαρτιά. Προστασία των εκκλησιαστικών µνηµείων (πχ συναγερµός µε 

σύνδεση σε ΑΤ) αλλά και από τις ανεξέλεγκτες παρεµβάσεις. ∆εν αγγίζουµε 

αν δεν πάρουµε άδεια από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

10) Προστασία του Ασπροπόταµου από λύµατα, παράνοµες µεθόδους αλιείας, 

αµµοληψίες. 

11) Λειτουργία γραφείου Κοινότητας στο ∆ιοικητήριο κατά τους θερινούς µήνες. 

12)  Αποκατάσταση παραδοσιακών πηγών, επανασυλλογή του νερού, χτίσιµο των 

υπό κατάρρευση τοιχοποιιών, τοποθέτηση πέτρινης κοπάνας, σήµανση των 

µονοπατιών που οδηγούν σε αυτές αλλά και σε άλλα αξιόλογα σηµεία των 

χωριών (θέσεις θέας, καταρράχτες κλπ). 

  

Προτού κλείσουµε αισθανόµαστε την αδήριτη ανάγκη να επανέλθουµε στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που ασχολούνται ακόµα -  σε 

πείσµα των καιρών - µε την ορεσίβια εκτροφή αιγοπροβάτων. Οι συνθήκες που 

διαβιούν οι άνθρωποι αυτοί είναι πρωτόγονες και απαράδεκτες για τη σηµερινή 

εποχή. Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενδιαφερθεί και να προστρέξει µε βελτίωση 

και συντήρηση του οδικού δικτύου προς τα ποιµνιοστάσια, βελτίωση των 

εγκαταστάσεων διαµονής, καταλύµατα για τους ποιµένες που να παρέχουν τα 

ελάχιστα για την ανθρώπινη διαµονή αλλά και εγκαταστάσεις για τα αιγοπρόβατα 

προκειµένου να προστατεύονται στοιχειωδώς από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.  

 

www.tamos.gr 
 

 

Υ.Γ. Προτείνουµε στον Πρόεδρο και στα µέλη του Κοινοτικού Συµβουλίου να 

προµηθεύσουν τους κατοίκους που διαµένουν κατά µήκος του κακοτράχαλου 

µονοπατιού Μπρούµπας – Αγ. Θανάση (ανάβαση 20%) µε ένα ζευγάρι τσαρούχια 

από τα καλά µε τα καρφιά, µια γκλίτσα από κρανιά και ένα γκαζοκάντηλο για να 

µπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να µην τσακίζονται. Το θέµα του 

µονοπατιού αυτού το έχουµε θέση µε υπόµνηµα προς την Κοινότητα εδώ και 6 

χρόνια αλλά δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν βρέθηκαν τα λίγα χρήµατα που απαιτούνται 

για την κατασκευή του. 

Να θυµίσουµε στους νεώτερους ότι το µονοπάτι αυτό διαδραµάτισε ιστορικό και 

σηµαντικό ρόλο µέχρι και δεκαετία του 50 καθώς από εκεί περνούσαν οι ηρωικές 

Τζουρτζιώτισες νοικοκυρές ζαλωµένες τα µάλλινα σκουτιά, τις βελέντζες, το καζάνι 

και τη σκάφη για να πάνε στον Ασπροπόταµο να πλύνουν. Εκεί άναβαν φωτιά να 

ζεστάνουν νερό στο καζάνι, έριχναν λίγη στάχτη για αλισίβα και έπλεναν τα ρούχα. 

Στη συνέχεια τα κοπανούσαν µε το θρυλικό κόπανο που αντηχούσε ρυθµικά τον κόπο 

τους σε όλο το χωριό και τα άπλωναν πάνω στις λευκές και πεντακάθαρες 

ποταµόπλακες. Επίσης, το ίδιο µονοπάτι χρησιµοποιούσαν για να πάνε στο 

κοιµητήριο να ανάψουν το καντήλι για τα προσφιλή τους πρόσωπα αλλά και για πάνε 

τα γεννήµατα (καλαµπόκι, στάρι) φορτωµένα στην πλάτη τους στον νερόµυλο του 

χωριού. 

 

Αιδώς κύριοι, κατ’ ευφηµισµό τοπικοί άρχοντες. 

 


