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Προς τον
Θανάση Μουστάκα
Επίτιμο Πρόεδρο της ΦΑΤΑ
Αγαπητέ μου φίλε και συνεργάτη Θανάση
με την επιστολή μου αυτή θέλω να σ’ ευχαριστήσω για την πολύχρονη,
εγκάρδια και εποικοδομητική συνεργασία μας στην Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα
Τζούρτζιας της Αθαμανίας, τον ιστορικό σύλλογο του χωριού μας και έναν από τους
παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδας (έτος ιδρύσεως 1893). Διετέλεσες 3 χρόνια
μέλος του ΔΣ της ΦΑΤΑ, 4 χρόνια Γραμματέας και 9 χρόνια Πρόεδρος, δηλαδή
ενασχολήθηκες με τη ΦΑΤΑ για 16 συναπτά έτη, ζωή ολόκληρη και όσο θυμάμαι
ήσουν ο μακροβιότερος Πρόεδρος.
Με το έργο σου, τις δράσεις σου, το σχεδιασμό, τη στρατηγική και τις
δημόσιες σχέσεις που τόσο καλά χειρίζεσαι, ανέδειξες τη ΦΑΤΑ και σήμερα χαίρει
πανελλήνιας εκτίμησης. Κατ’ επέκταση έφερες στο προσκήνιο το αγαπημένο μας
χωριό την Τζούρτζια Ασπροποτάμου, ανάμεσα στα άλλα πασίγνωστα βλαχοχώρια
της χώρας μας. Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δούλεψες
ανιδιοτελώς, αγαπήθηκες και αναγνωρίστηκε το έργο σου από τους συγχωριανούς
μας, οι οποίοι στην καρδιά τους σ’ έχουν ταυτίσει με την ΦΑΤΑ.
Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή σου στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων (ΠΟΠΣΒ) για 12 χρόνια, από τις θέσεις του
Αντιπροέδρου, του Ταμία και του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής,
συνεισέφερες τα μέγιστα στη συνεχή παρουσία της ΦΑΤΑ σε όλα τα σημαντικά
γεγονότα της Ομοσπονδίας.
Ας θυμηθούμε τα επιτεύγματά της ΦΑΤΑ επί Προεδρίας σου:
-

-

-

-

Συνδιοργάνωση της 1η Διαβαλκανικής Ημερίδας (Βαλκάνια – Ευρωπαϊκός
προσανατολισμός) στα τρία Ποτάμια τον Αύγουστο του 2005 μαζί με την
ΤΕΔΚ Τρικάλων και τη ΜΚΟ Humanet.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα με το Τμήμα
Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με θέμα τη μελέτη της
ΦΑΤΑ. Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στα «Τρικαλινά»,
Τόμο 23 του 2006.
Οργάνωση του 7ου Συμποσίου Ιστορίας και Λαογραφίας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων τον Μάιο του 2007 στον
Ασπροπόταμο. Οι ανακοινώσεις του Συμποσίου έφτιαξαν τον τόμο «Ο
Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο».
Οργάνωση του 25ου Ανταμώματος των Βλάχων στα Τρίκαλα τον Ιούλιο του
2008.
Συνεργασία με το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ) με
σκοπό την ψηφιοποίηση των βιβλίων της ΦΑΤΑ τον Νοέμβριο του 2008. Από
αυτή τη συνεργασία προέκυψε και ο Τόμος «Το αρχείο της ΦΑΤΑ και η
ψηφιοποίησή του από το Κέντρο Λαογραφίας».

-

-

-

-

Η ΦΑΤΑ διάβηκε το κατώφλι της Ακαδημίας Αθηνών λόγω του παραπάνω
έργου, τον Απρίλιο του 2009, όταν έγινε η επίσημη παρουσίαση του έργου της
ψηφιοποίησης.
Ανακαίνιση και τέλεση των εγκαινίων της Αγίας Μαρίνας.
Συμμετοχή του χορευτικού της ΦΑΤΑ σε ποικίλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, σε τηλεοπτικά προγράμματα (ΕΤ2, ΕΤ3, TRT, TV10 κλπ)
και βέβαια στα πανελλήνια ανταμώματα, ανεμίζοντας τη σημαία της ΦΑΤΑ
πρώτη των πρώτων.
Αναπαλαίωση του πετρόκτιστου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της
Τζούρτζιας με συμμετοχή στο πρόγραμμα Πίνδος και σκοπό τη λειτουργία
λαογραφικού μουσείου.
Ίδρυση τράπεζας αίματος.
Λειτουργία ιατρείου για 2 καλοκαίρια στο χωριό μας με τη στήριξη της
ΦΑΤΑ.

Αγαπητέ Θανάση
ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της ΦΑΤΑ που πρόσφατα σου απένειμαν
είναι το επιστέγασμα όλου αυτού του έργου. Όμως, άνθρωποι εργατικοί και
αποτελεσματικοί σαν εσένα, δε πρέπει να παροπλίζονται αλλά να συνεχίζουν τον
αγώνα για το κοινό καλό από άλλο μετερίζι. Κλείνω λοιπόν την επιστολή μου αυτή
με την ευχή, σύντομα να σε δούμε να συμμετέχεις και πάλι στα κοινά από όποια θέση
νομίζεις εσύ ότι θα υπηρετήσεις καλύτερα.
Παντελής Ράπτης

