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Την Παρασκευή το βράδυ η ΦΑΤΑ παρουσίασε τον Βλάχικο Γάµο στην
Καλαµπάκα, σε σενάριο της Τζουρτζιώτισας Φιλολόγου Μαρίας
Ταµπακιώτη Σίµου.

Νύφη ήταν η Βάσω Γιαννίτση του Σωκράτη, γαµπρός ο Κων/νος Αυγέρης
του Χρήστου, προξενητής ο Γιώργος Γιαννίτσης του Ιωάννη, κουµπάρος ο
Αθανάσιος Κονταξής του Βασίλη και πεθερός (από τον γαµπρό) ο Ιωάννης
Κούτσιας του Αθανασίου. Συµµετείχαν ως γειτόνισσες πολλές ακόµα
Τζουρτζιώτισες.

Κατά γενική οµολογία ήταν µια εξαίρετη παράσταση, που θα άξιζε να
επαναληφθεί στο χωριό το καλοκαίρι.

Φωτογραφίες µπορείτε να δείτε στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Σαµαρά.

Το Σάββατο το πρωί διοργανώθηκε Ηµερίδα στην αίθουσα του Επ. 
Επιµελητηρίου Τρικάλων.

1η Εισήγηση: «Η συµβολή των Ασπροποταµιτών Βλάχων στους αγώνες
του έθνους και στην ανάπλαση της ελληνικής παιδείας» από τον ∆ρ
Θεόδωρο Νηµά, Σχολικό Σύµβουλο Φιλολόγων – Πρόεδρο ΦΙΛΟΣ
Τρικάλων.

2η Εισήγηση: «Η πολιτιστική και κοινωνική δραστηριοποίηση στην
βλαχόφωνη περιοχή του Ασπροποτάµου κατά τον 19ο αιώνα» από την
Τζουρτζιώτισα Μαρία Ταµπακιώτη-Σίµου, Φιλόλογο.

3η Εισήγηση: «Οι βλάχοι στο Βυζάντιο. Μεταξύ επινόησης και
πραγµατικότητας» του Στέργιου Λαϊτσου, Ιστορικού.



Θεοδ. Νηµάς, Μαρία Ταµπακιώτη-Σίµου

Στέργιος Λαίτσος



Το Σάββατο το βράδυ, στο Πάρκο Ματσόπουλου εµφανίστηκαν τα
χορευτικά τµήµατα των συλλόγων Βλάχων που συµµετείχαν στο
Αντάµωµα. 
Πανδαισία χρωµάτων – στολών, λεβεντιά και χάρη για περισσότερο από 3 
ώρες.

Ο Γιάννης Κούτσιας µε τη σηµαία της ΦΑΤΑ σέρνει πρώτος το χορό





Την Κυριακή το πρωί συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις µε τον Τρανό χορό
(Κόρλου Μάρι) στα Περτουλιώτικα λιβάδια µε τη συµµετοχή πλέον των 400 
χορευτών.

Θερµά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα µέλη του ∆Σ της ΦΑΤΑ που
εργάστηκαν για τη διοργάνωση αλλά και σε όλους τους Τζουρτζιώτες που
συµµετείχαν στο χορευτικό. 

Για όλους εµάς ήταν πολύ σηµαντική η στιγµή που ο παλαίµαχος
Μετσοβίτης Βασίλης Φάφαλης άνοιξε πρώτος τον Τρανό χορό έχοντας
πίσω του τον Γιάννη Κούτσια µε τη σηµαία της ΦΑΤΑ και το χορευτικό
µας.

Τζουρτιώτες µε τη σηµαία της ΦΑΤΑ

















Το γλέντι συνεχίστηκε στην πλατεία της Τζούρτζιας µε το χορευτικό να
ανεβαίνει το γκαλντερίµι πάνω στα άλογα….






