Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...
Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά
- Πρόκειται για την παρουσίαση των πρακτικών του 9ου Συμποσίου
Ιστορίας Λαογραφίας, Βλάχικης παραδοσιακής μουσικής και χορού, στις
14 Μαΐου στην Αθήνα
Στη διάρκεια μιας πανηγυρικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει
το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας
Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.) θα γίνει η επίσημη παρουσίαση
του βιβλίου των πρακτικών του 9ου Συμποσίου Ιστορίας
Λαογραφίας, Βλάχικης παραδοσιακής μουσικής και χορού. Το
συμπόσιο ως γνωστό είχε διοργανώσει η ΦΑΤΑ στο διοικητήριο της
Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου στις 11-12 και 13 Μάιου
2007.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Μαΐου
2010, στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων “Αντώνης Τρίτσης” επί της οδού
Ακαδημίας 50 (πίσω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών). Σημειωτέον ότι
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων καθώς και οι σύλλογοι
Ασπροποταμιτών Αθηνών, ενώ χορηγός είναι ο Δήμος Αθηναίων.
Στην παρουσίαση θα δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση
που του απηύθυνε ο πρόεδρος της αδελφότητας Θανάσης Μουστάκας,
καθώς ο τελευταίος λίγο καιρό πριν βρέθηκε στο γραφείο του κ. Σαμαρά
στην οδό Ρηγίλλης με τον οποίο και είχε συνάντηση.
Έκδοση της ΦΑΤΑ
Εκδότης των πρακτικών του συμποσίου είναι η αδελφότητα (Φ.Α.Τ.Α.) ,
υπεύθυνος έκδοσης ο πρόεδρός της Θανάσης Μουστάκας, ενώ την
επιμέλεια είχε ο καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ευάγγελος Αυδίκος. Την εκδήλωση, όπως προαναφέρθηκε, θα
προλογίσει ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ενώ στο πάνελ των
ομιλητών θα συμμετέχουν ο διευθυντής της “Ελευθεροτυπίας” Γιώργος
Σταματόπουλος, ο διευθυντής της “Βραδυνής” Γιώργος Παπασωτηρίου,
ο συγγραφέας-δημοσιογράφος Δημήτρης Παπαχρήστος (η φωνή του
Πολυτεχνείου), ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 9ου

Συμποσίου καθηγητής Ευάγγελος Αυδίκος και ο πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής Θανάσης Μουστάκας. Ακόμη το παρόν θα
δώσει και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας.
Δεύτερο βήμα...
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη εκδήλωση σε πανελλαδικό επίπεδο για
τη ΦΑΤΑ, καθώς είχε προηγηθεί η βράβευσή της από την Ακαδημία
Αθηνών, μια αν μη τι άλλο άκρως τιμητική διάκριση για την αδελφότητα
η οποία φέτος συμπληρώνει 117 χρόνια ζωής και προσφοράς στον τόπο.
Ωστόσο με την διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης τα μέλη της
ΦΑΤΑ έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
ευρύτερης περιοχής του Ασπροποτάμου.
Βαγγέλης Σαμαράς

