Ετήσιος χορός της ΦΑΤΑ – Τρίκαλα, 5 Ιανουαρίου 2012
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός της ΦΑΤΑ.
Παρόλο που ζούμε σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας και ακεφιάς, οι Τζουρτζιώτες
έδειξαν για άλλη μια φορά το δέσιμο που νιώθουν με τους συμπατριώτες τους αλλά και
με το συνδετικό κρίκο της ορεινής μας πατρίδας, την Αδελφότητα.
Παρούσα σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Καλαμπάκας με τον Δήμαρχο Δημ.
Σακελλαρίου, τον Θεματικό Αντιδήμαρχο Ασπροποτάμου Κ. Καρακώστα, τον
Αντιδήμαρχο Έργων Ι. Ζαρόπουλο, τους Αντιδήμαρχους Η. Αλμπάνη και Δ. Λίππα, τον
τοπικό Πρόεδρο της Τζούρτζιας Τάκη Χύμα και τους Δημοτικούς Συμβούλους Χ.
Χελιδώνη και Δ. Βουρλίτση. Τηλεγράφημα έστειλε και ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ Βλάχων
Μιχάλης Μαγειρίας.

Η εορτή ξεκίνησε με την κοπή της βασιλόπιτας, φέτος το φλουρί έπεσε στη
Στεριανή Βασ. Αλεξίου και αντιπροσώπευε μια εικόνα της Αγίας Μαρίνας,
αγιογραφημένη από τον Ταξιάρχη Μίταλα, που αγιογράφησε και το όμορφο ξωκλήσι
της Αγίας Μαρίνας πέρσι. Ακολούθησε η βράβευση των νέων φοιτητών της Τζούρτζιας
και του μικρού Σωτήρη Ράπτη του Κώστα ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής και
κυπελλούχος Ελλάδας στο TaeKwonDo. Συγχαίρουμε κι εμείς τη νέα γενιά της
Τζούρτζιας για τον δύσκολο αγώνα που έδωσαν και κέρδισαν και τους ευχόμαστε μία
γόνιμη αλλά και ξένοιαστη φοιτητική ζωή, στο δε μικρό Σωτήρη ευχόμαστε να γεμίσει
έναν τοίχο με μετάλλια.

Η ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς ήταν η ορχήστρα των νέων μουσικών που
συνόδευσαν με δημοτική μουσική τα χορευτικά της Αδελφότητας και που κράτησαν
τους συνδαιτυμόνες όρθιους μέχρι τις πρωινές ώρες, παίζοντας τραγούδια κατεξοχήν
Ασπροποταμίτικα, που ακούγονταν στην Τζούρτζια τις περασμένες δεκαετίες και που
τα τελευταία χρόνια είχαν ξεχαστεί. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Ζιάκος από την Ελασσόνα,
στο λαούτο ο Κων/νος Παπαδημητρίου, στο ντέφι ο Γιάννης Σαμόλαδος, στο βιολί ο
Θάνος Ρούμπος από τους Καλλαρρύτες. Στο τραγούδι η οικεία φωνή του Λάκη
Μουστάκα και μιας νέας κοπέλας, της Ελένης Ζέτα από τα Καλύβια Ελασσόνας. Μια
πολύ συγκροτημένη ομάδα με σπουδές και ενδιαφέρον για τη σωστή απόδοση των
δημοτικών μας τραγουδιών, χωρίς αρμόνια και περιττές φιοριτούρες. Μπράβο στη
ΦΑΤΑ για την επιλογή τους και λόγω του αποτελέσματος αλλά και γιατί έδωσε μία

ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, που μαστίζονται από την ανεργία, να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους. Λάβαμε υπόσχεση ότι η ίδια ορχήστρα θα είναι και στο καλοκαιρινό
αντάμωμα της ΦΑΤΑ στην πλατεία του χωριού μας.
Συγχαρητήρια στο ΔΣ της ΦΑΤΑ και στην ακούραστη Πρόεδρο Αποστολία
Κούτσια για την επιτυχημένη γιορτή και καλή συνέχεια στο έργο τους.

