
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΑΤΑ... 
 
Έθεσαν επί τάπητος τα προβλήματα της Τζούρτζιας 
 
-Στον Δήμαρχο Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελλαρίου 
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους 
 
Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον 
δήμαρχο Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελλαρίου είχαν 
το απόγευμα της περασμένης Τρίτης 15 
Φεβρουαρίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας 
Αθαμανίας (ΦΑΤΑ). 
 

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου, ήταν σε πολύ καλό 
κλίμα ενώ επί τάπητος από πλευράς των μελών του Δ.Σ. τέθηκαν ορισμένα ζητήματα που 
απασχολούν τόσο την αδελφότητα όσο και τους κατοίκους της ορεινής Τζούρτζιας η οποία τους 
καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπεται σε ένα όμορφο θέρετρο που σφύζει από ζωή.  

Μετά τις ευχές για καλή επιτυχία στο έργο του νέου δημάρχου Καλαμπάκας, τα μέλη του 
Δ.Σ. ενημέρωσαν τον κ. Σακελλαρίου για τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει καθώς και τις 
δραστηριότητες που προετοιμάζει η αδελφότητα, ζητώντας παράλληλα καλή και αγαστή 
συνεργασία τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον αρμόδιο επί θεμάτων Πολιτισμού αντιδήμαρχο 
Δημήτρη Γκανούλη. 
 
“Να παραμένει ο δρόμος ανοιχτός” 

Ένα ακόμη φλέγον, για το ορεινό χωριό της περιοχής του Ασπροποτάμου, παραμένουν οι 
κατολισθήσεις λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν ιδίως τους χειμερινούς 
μήνες, αναγκάζοντας τις περισσότερες φορές τους κατοίκους να μην έχουν πρόσβαση ή αυτή 
να γίνεται με δυσκολία, προς το χωριό τους. Το παραπάνω θέμα τέθηκε υπόψιν του δημάρχου 
Καλαμπάκας, όπως επίσης και αυτό της μέριμνας για την καθαριότητα και περισυλλογή των 
απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα “ώστε η φυσική ομορφιά του χωριού μας να 
αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο” όπως τόνισε χαρακτηριστικά στον “Π.Λ.” η 
πρόεδρος της ΦΑΤΑ Αποστολία Κούτσια. 

Επιπλέον εθίγη και το θέμα της απρόσκοπτης και χωρίς προβλήματα πρόσβασης στον 
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, μέσω της βελτίωσης του δρόμου από πλευράς των υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμπάκας, ώστε να μετακινούνται όλοι οι κάτοικοι και όχι μόνο όσοι έχουν αγροτικά 
αυτοκίνητα.  

Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. της αδελφότητας τόνισαν ότι από πλευράς τους θα υπάρχει σε 
κάθε περίπτωση συνεννόηση και ενημέρωση τόσο με τη δημοτική αρχή, όσο και με τον 
εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζιας)  Δημήτρη Χύμα, στο 
πλαίσιο της καλύτερης επίλυσης όλων των προβλημάτων. 
 
Βαγγέλης Σαμαράς  


