ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ Νέα
Διοίκηση στη Φ.Α.Τ.Α.
-Η κ. Αποστολία Κούτσια είναι η νέα πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής
Αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας, μετά την αποχώρηση του Θανάση
Μουστάκα
-Μεταξύ των προτεραιοτήτων του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνονται η
δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και η κατασκευή ιστοσελίδας
Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της Φιλεκπαιδευτικής
Αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.), είχαμε πρόσφατα
μιας και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος Θανάσης Μουστάκας αποχώρησε
μετά από εννέα έτη στο τιμόνι του παλαιότερου-σε όλη την Ευρώπηπολιτιστικού συλλόγου των Βλάχων, δεδομένου ότι η Φ.Α.Τ.Α.
αριθμεί 117 χρόνια ζωής.
Του Βαγγέλη Σαμαρά
vagsamar@yahoo.gr
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Αυγούστου 2010, ενώ στην
εκλογική διαδικασία προσήλθαν δεκάδες μέλη, προκειμένου να
αναδείξουν την καινούρια διοίκηση η θητεία της οποίας θα είναι 3ετής.
Στις πρώτες της δηλώσεις στον «Π.Λ.» η νέα πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α.
Αποστολία Κούτσια δήλωσε ότι στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης
περιλαμβάνονται η δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου το οποίο θα
στεγαστεί στο χώρο του παλιού
Δημοτικού Σχολείου, η κατασκευή
διαδικτυακού τόπου του συλλόγου
(ιστοσελίδας), αλλά και η άμεση
επαναλειτουργία
όλων
των
χορευτικών
τμημάτων
της
αδελφότητας, με την έναρξη των
μαθημάτων από τα μέσα του
ερχόμενου Οκτωβρίου. Παράλληλα
θα δοθεί μεγάλο βάρος και στο
σχεδιασμό
της
χειμερινής
και
κεντρικής εκδήλωσης της Φ.Α.Τ.Α
που δεν είναι άλλη από την ετήσια
χοροεσπερίδα
η
οποία
πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά
την έλευση του νέου έτους.
Σημειωτέον ότι στη διάρκειά της θα

λάβει χώρα και η βράβευση των μαθητών-τριών που εισήχθησαν στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η κ. Κούτσια
μέσω της στήλης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα νέα μέλη του Δ.Σ.,
καθώς και τους 2 αποχωρήσαντες συνεργάτες της κ.κ.Θανάση Μουστάκα
και Παντελή Ράπτη, αλλά και όσους τη στήριξαν, “στην προσπάθεια για
διατήρηση και διάδοση του πλούσιου πολιτισμού και της παράδοσης του
Ασπροποτάμου που μόλις ξεκινά” όπως χαρακτηριστικά είπε.
Λαογραφικό Μουσείο
Μεταξύ των ενεργειών που θα προωθήσει η νέα διοίκηση είναι, όπως
ειπώθηκε και η δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου. Εκεί θα
συγκεντρωθούν σπάνια υλικά από την καθημερινή ζωή των
Τζουρτζιωτών αλλά και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό το οποίο θα έχουν
τη δυνατότητα να δουν και να θαυμάσουν τόσο οι κάτοικοι του χωριού
όσο και οι πολυάριθμοι επισκέπτες. “Ήταν κάτι που έλειπε και η νέα
διοίκηση θα κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε το έργο να γίνει
πραγματικότητα” δήλωσε επί λέξη η νέα πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α.
Το νέο Δ.Σ.
Τέλος να επισημανθεί ότι αμέσως μετά τις εκλογές τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και η σύνθεσή του
έχει ως εξής:
Αποστολία Κούτσια: Πρόεδρος
Ευάγγελος Κων. Μουστάκας: Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Τσιρογιάννη: Γενική Γραμματέας
Ευάγγελος Σωτ. Μουστάκας: Ταμίας
Ευάγγελος Χρ. Σαμαράς: Υπεύθυνος Χορευτικών Τμημάτων και
Εκδηλώσεων
Γρηγόριος Λεπενιώτης: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Αθανάσιος Πλατής: Ειδικός Γραμματέας

