
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Σύλλογος Νέων Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας σε μια προσπάθεια που κάνει στο 

να αναδείξει το χωριό μας, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές δραστηριότητες, 

συνεχίζει σε αυτήν την πορεία με τις πιο πρόσφατες ενέργειες να είναι η ανάδειξη 

κτιρίων εντός του οικισμού και συγκεκριμένα για τα παρακάτω κτίρια: 

1. Κοινοτικό γραφείο Κάτω Μουσιωτίτσας 

2. Λαογραφικό Μουσείο 

3. Γραφείο Συλλόγου (Πρώην Δημοτικό Σχολείο) Κάτω Μουσιωτίτσας 

4. Παλιό Νηπιαγωγείο Νέας  Μουσιωτίτσας 

5. Τοιχοποιία Παλιού Μνημείου (προσεχώς Παιδική Χαρά) 

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και το πρώτο στάδιο τελείωσε έχοντας καθαριστεί οι 
εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων με την μέθοδο της αμμοβολής και υδροβολής κόστος 
το οποίο ανέλαβε αποκλειστικά ο Σύλλογος Νέων Μουσιωτίτσας. Το επόμενο στάδιο 
της εξωτερικής συντήρησης είναι το αρμολόι των κτιρίων και τέλος αστάρωμα της 
πέτρας με λάδι. 

 

• Έχει γίνει αίτηση προς το Δημαρχείο Δήμου Δωδώνης για την επισκευή της 
στέγης με αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών, την τοποθέτηση κανουλών 
και υδρορροών και βάψιμο των κτιρίων στους εσωτερικούς τους χώρους. 

• Εντός των ημερών θα γίνει ο καθαρισμός του κυκλικού κόμβου στην είσοδο 

του χωριού καθώς και ο στολισμός αυτής με την τοποθέτηση λουλουδιών και 

πρασινάδας με την εθελοντική εργασία κατοίκων του χωριού.  

• Πλέον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ασύρματου Ίντερνετ και στην Κάτω 

Μουσιωτίτσα αλλά λόγω της ήδη μικρής υπάρχουσας κεραίας, η εμβέλεια δεν 

μπορεί να καλύψει μεγάλος μέρος του οικισμού, γι’ αυτό το λόγο έχουμε 

έρθει σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Δημαρχείου Δήμου Δωδώνης 

και μας πληροφόρησαν ότι έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση της κεραίας 

με μεγαλύτερης εμβέλειας. 

• Έγιναν αιτήσεις από τον Σύλλογο προς τα αρμόδια στελέχη σχετικά με το 

καθαρισμό του δρόμου από την είσοδο του χωριού μέχρι την Κάτω 

Μουσιωτίτσα, την διαγράμμιση του συγκεκριμένου δρόμου με μία λωρίδα 

στην μέση, τον καθαρισμό μπαζών από διάφορους χώρους, στους οποίους 

υπάρχουν μπάζα οι οποίοι έχουν καθαριστεί και έχουν τοποθετηθεί ταμπέλες 

για την μη ρίψη αδρανών υλικών.  

• Αίτηση προς τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Δωδώνης για την παραχώρηση 

υλικών βαφής για το βάψιμο κάγκελων  και τοιχίων στις γέφυρες του χωριού 

μας.   Το βάψιμο θα γίνει με εθελοντική εργασία των κατοίκων του χωριού. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω ο Σύλλογος θα χρειαστεί οποιαδήποτε 

οικονομική ενίσχυση από τους κάτοικους του χωριού και μη, εφόσον είναι εφικτή για 

την επισκευή των κτιρίων καθώς τα κτίρια δεν ανήκουν στον Σύλλογο αλλά είναι 

παρακαταθήκη του χωριού μας. 

 


