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Εκδηλώσεις Συλλόγου-Χωριού

Εκδήλωση
Κοπή βασιλόπιτας στο χωριό ανήμερα του εορτασμού του
πολιούχου του χωριού Αγίου Βλασίου
Ετήσια χοροεσπερίδα. Μεσημέρι Κυριακής των μικρών
Απόκρεων

Πανηγύρια
(Άγιος-Ημερομηνία)

Ημερομηνία
11/2

Φεστιβάλ Θερινού Σινεμά από το 2010
ΙούλιοςΜε έδρα το Προσήλιο και προβολές ταινιών σε τουλάχιστον Αύγουστος
άλλα δύο χωριά-μέρη του Δήμου μας
http://www.prosilio.org/drastiriotitessyllogou/%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%
CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B
1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86
%CE%BF%CF%85
6948796795
Κυριακή στο χωριό. Υπαίθρια εκδήλωση στην Αγία
Τρίτη Κυριακή
mpampis_mp@hotmail.com Παρασκευή με δωρεάν σουβλάκια κ.λ.π. προσφορά του
του Μαΐου
Συλλόγου και συλλογική κουζίνα προσφορά των
συγχωριανών
6944996538
jim.massoyras@gmail.com

Αγίου Βλασίου, πολιούχου του χωριού
11/2.
Αγίου Πνεύματος. Στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδας Ενορίας Προσηλίου
στον συνοικισμό «Μπουτζέικα»
Αγίας Παρασκευής 26/7

Παρατηρήσεις: Ανήμερα του Αγίου Βλασίου
δεν έχει πάντα κλαρίνα. Εξαρτάται από τις
συνθήκες (μέρα, καιρός κ.λ.π.)

Προτάσεις Πολιτισμού
Α) Ο Σύλλογός μας έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο επέκτασης των εκδηλώσεων του το χειμώνα με κύριο όχημα την προβολή ταινιών. Σταδιακά φιλοδοξούμε να
εξοπλίσουμε την αίθουσα του παλιού σχολείου με μόνιμο εξοπλισμό που να μπορεί να υποστηρίξει προβολές ταινιών. Εκμεταλλευόμενοι τον θετικό αντίκτυπο
του Φεστιβάλ και των γνωριμιών μας θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε την 7η Τέχνη και το χειμώνα στα χωριά μας. Ο Σύλλογος μας, όπως γνωρίζετε, έχει
επενδύσει σημαντικά ποσά στην υλικοτεχνική υποδομή του Φεστιβάλ Θερινού Σινεμά, πιστεύοντας πως καλό είναι ο κάθε Σύλλογος να καταπιάνεται και να
εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι όλοι, όλα από λίγο. Σκοπός η δημιουργία όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας πολιτιστικού προϊόντος. Η βοήθεια
μέχρι σήμερα του Δήμου μας στην προσπάθειά μας ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ καθοριστική!
Το επόμενο βήμα, που είναι η προβολή ταινιών μεγάλου μήκους με αγορά των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, μπορεί να ανεβάζει το κόστος του Φεστιβάλ αλλά
θεωρούμε ότι προς το παρόν μπορούμε να το διαχειριστούμε χωρίς να ζητάμε επιπλέον οικονομική βοήθεια από το Δήμο. Η διατήρηση του budget του Δήμου
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι μας καλύπτει για την υλοποίηση ενός ακόμη αξιόλογου Φεστιβάλ.

Γενικές Προτάσεις
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Α) Το χωριό μας χαρακτηρίζεται από σχετικά εύκολα προσβασιμότητα. Το μέχρι σήμερα υδατικό του δυναμικό δημιούργησε σημαντικές υποδομές πολιτιστικής
κληρονομίας. Πάνω από 10 βρύσες http://www.prosilio.org/aksiotheata/itemlist/category/15-%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82 ,
λιθόκτιστους
βυρούς
εντός
των
συνοικισμών
καθώς
και
νερόμυλους
http://www.prosilio.org/aksiotheata/itemlist/category/16%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9 . Ο Σύλλογός μας έχει επεξεργαστεί ένα δίκτυο μονοματιών με
σκοπό να ονομαστεί «Τα μονοπάτια του νερού» που ξεκινάει από τη κορυφή του χωριού, διατρέχει όλες τις βρύσες, μικρές διαμορφωμένες λίμνες από βυρούς,
περνά από το νερόμυλο του Γούσια και συνεχίζει στο μονοπάτι της Άριζας για να καταλήξει στον Καλαρρύτικο ποταμό και στο σημείο ενός ακόμη γκρεμισμένου
Προσηλιώτικου Μύλου.
Β) Το ιστορικό κέντρο του χωριού αποτελεί πλέον μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ενότητα. Σημεία προσοχής και βελτίωσης που αφορούν και το αντικείμενο
και τους σκοπούς του Συλλόγου μας αποτελούν α) η παιδική χαρά του χωριού και β) το γήπεδο μπάσκετ πάνω από την εκκλησία του Αγίου Βλασίου. Για τα δύο
ως άνω ζητήματα ζητούμε από το Δήμο να εντάξει την παιδική χαρά της κοινότητάς μας στο πρόγραμμα έκτακτης χρηματοδότησης που έλαβε ο Δήμος μας από
το Υπουργείο αποκλειστικά για τις παιδικές χαρές καθώς και το ξήλωμα των υφιστάμενων μπασκετών (κατεστραμμένες και παρωχημένες) και την τοποθέτηση
μιας και όχι δύο μπασκετών. Και τα δύο ζητήματα τα θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά μιας και το χωριό μας έχει την χαρά να έχει παιδιά μόνιμους
κάτοικους.
Ο Σύλλογος μας θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στη παιδική χαρά με κύρια τη φύτευση δέντρου μετά την κοπή των δύο πεύκων.
Γ) Ο Σύλλογός μας θα εντείνει την προσπάθεια του ο Μύλος του Γούσια να παραχωρηθεί στο Δήμο από τους κληρονόμους Κυριαζή. Τα περισσότερα στοιχεία
του μύλου είναι σε πολύ καλή κατάσταση (δεξαμενή, αγωγός, ρόδα κ.λ.π.) ενώ ο μύλος είναι στην κυριολεξία πάνω στον επαρχιακό δρόμο ΠροσηλίουΠραμάντων https://www.youtube.com/watch?v=ZkPRM0sYRco . Στόχος είναι η ανακατασκευή και λειτουργία του Μύλου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας εκμεταλλευόμενοι το πλαίσιο ενεργειακών κοινοτήτων
Δ) Ενίσχυση INTERNET. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμεταδότης στο παλιό κοινοτικό γραφείο. Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση πομπού τόσο στη
Κοκκινίτσα όσο και στη Τζανίκα για δημιουργία «ομπρέλας». (Ο Σύλλογός μας δύναται να διαθέσει 300€ για το σκοπό)
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΑΪΣΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ.
Στα link θα βρείτε τη σχετική ενημέρωση, αλληλογραφία και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, εικόνες κ.λ.π.. Ο Ναός αποτυπώθηκε ήδη από την αρχαιολογική
υπηρεσία. Λόγω της σημαντικότητάς του, του ιδιαίτερου σημείου του (πάνω στο δρόμο, θέση πανοραμικής θέαση κ.λ.π.) και του μικρού μεγέθους του θεωρούμε
πως στα πλαίσια ανάδειξης του θρησκευτικού τουρισμού πρέπει να ενταχθεί στις προτεραιότητες του Δήμου ώστε με την κατάλληλη προτεραιοποίηση και άσκηση
πίεσης να χρηματοδοτηθεί μελέτη και ανακατασκευή του ναού από την Περιφέρεια. Σύμφωνα και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων ο νέος ναός δίπλα από τον παλιό
ανεγέρθηκε χωρίς την άδειά της. Με την ανακατασκευή του παλαιού ναού θα γκρεμιστεί ο νέος ναός. (Ο Σύλλογός μας διατηρεί για το σκοπό €2.150)
http://www.prosilio.org/nea/item/73-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.prosilio.org/nea/item/62-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B9%CE%AC-12-2-2017
Γιωτόπουλος Βαγγέλης
Πρόεδρος Δ.Σ Δήμου Β. Τζουμέρκων
Υπεύθυνος Πολιτισμού & Τουριστικής Προβολής
Κ. 6978200002 -6937209009 | vagelis@2gstudiophotography.com

