
Έκλεψαν καµπάνα µοναστηριού στον Ασπροπόταµο 
 
-Οι δράστες αφαίρεσαν την καµπάνα της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσας που βρίσκεται στην Ανθούσα.    
-∆εύτερο κρούσµα µετά και την κλοπή των εικόνων που σηµειώθηκε τον 
περασµένο Μάρτιο.  
-Μέτρα φύλαξης για τα µνηµεία της περιοχής σχεδιάζει να λάβει ο 
πρόεδρος της ∆ιευρυµένης Κοινότητας ∆ηµ. Βουρλίτσης . 
 
Φαίνεται ότι οι κλοπές στα ορεινά του νοµού µας δεν έχουν τέλος 
καθώς τη φορά αυτή οι δράστες είχαν βάλει στο µάτι την καµπάνα 
της ιστορικής Ιεράς Μονής Παναγίας Γαλακτοτροφούσας η οποία 
βρίσκεται κοντά στο κοινοτικό διαµέρισµα Ανθούσας στη 
∆ιευρυµένη Κοινότητα Ασπροποτάµου. 
 

 
 
Η κλοπή έγινε αντιληπτή από τους δυο επιτρόπους του ορεινού χωριού 
∆ηµήτρη Τύµπα και Ανδρέα Λάµαρη οι οποίοι την περασµένη Τρίτη 
πήγαν στο µοναστήρι προκειµένου να προβούν σε ένα τυπικό έλεγχο, 
ωστόσο διαπίστωσαν ότι η καµπάνα που βρίσκεται πάνω από την είσοδο 
είχε κάνει φτερά. Αξίζει δε να επισηµανθεί ότι την εποχή αυτή στην 
Ανθούσα βρίσκονται ακόµη ορισµένοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ωστόσο 
δεν αντιλήφθηκαν το παραµικρό εξαιτίας και της απόστασης που 
µεσολαβεί από τον οικισµό µέχρι τη µονή. 
 



Οι επίτροποι ενηµέρωσαν άµεσα τον πρόεδρο της ∆.Κ. Ασπροποτάµου 
∆ηµήτρη Βουρλίτση ο οποίος µε τη σειρά του κατήγγειλε το περιστατικό 
της κλοπής τόσο στο διοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος Καλαµπάκας 
κ. Πλακιά, στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Τρικάλων κ. Μπούρα καθώς και 
στο διοικητή του Τµήµατος Ασφαλείας κ. ∆ιαµαντή. 
 
Θύµισε την προηγούµενη κλοπή 
Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε µέσω του «Π.Λ.» ο πρόεδρος κ. 
Βουρλίτσης για το παραπάνω συµβάν καθώς νωπές είναι οι µνήµες από 
τη µεγάλη κλοπή των εικόνων που σηµειώθηκε αρκετούς µήνες πριν και 
έχει προβληµατίσει αρκετά τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής οι 
οποίοι κάνουν λόγο για την ανάγκη προστασίας των κειµηλίων. 
Μέτρα φύλαξης 
 
Όπως δείχνουν τα πράγµατα ο κ. Βουρλίτσης αλλά και η κοινοτική αρχή 
είναι διατεθειµένοι να διαφυλάξουν τα σηµαντικά ιστορικά µνηµεία της 
περιοχής και έτσι το θέµα της λήψης µέτρων ασφαλείας θα απασχολήσει 
τα µέλη του Κοινοτικού Συµβουλίου στην επόµενη συνεδρίαση. Όσο για 
τη φύλαξη αυτή θα ανατεθεί τόσο στους φύλακες των χωριών, όσο και σε 
υπαλλήλους της κοινότητας. 
 
Τσιγγάνοι οι δράστες; 
Πάντως οι επίδοξοι κλέφτες φαίνεται ότι µέσω των κλοπών διαφόρων  
µεταλλικών αντικειµένων εξασφαλίζουν χρηµατικά ποσά, αφού πρώτα 
χυτεύσουν και πουλήσουν τα µέταλλα, ενώ αυτού του είδους οι 
δραστηριότητες εικάζεται ότι γίνονται από τσιγγάνους. 
 

 
Βαγγέλης Σαµαράς   


