Μνήμες από το πλούσιο μουσικοχορευτικό παρελθόν, αλλά και την παράδοση του όμορφου
χωριού του Ασπροποτάμου, της Τζούρτζιας, αναβίωσαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο
κοσμικό κέντρο διασκέδασης “Υδροχόος”, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια
καθιερωμένη χοροεσπερίδα της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας Αθαμανίας (ΦΑΤΑ).
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Με χορό παραδοσιακό, όπως τότε στην πλατεία του ορεινού χωριού, γύρω από τον αιωνόβιο
πλάτανο, ξεκίνησε η ζεστή βραδιά. Την έναρξη έκανε το παιδικό τμήμα της αδελφότητας, ενώ
ακολούθησε και ολοκλήρωσε το εφηβικό, με χάρη και ζωντάνια, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση
ζει και καλλιεργείται με τον καλύτερο τρόπο στους συλλόγους του νομού μας. Σύντομη αναφορά
στα μουσικοχορευτικά δρώμενα έγινε από το χοροδιδάσκαλο Θανάση Παπαγεωργίου, ενώ εν
συνεχεία τους παριστάμενους καλωσόρισε η πρόεδρος της ΦΑΤΑ Αποστολία Κούτσια, η οποία
τόνισε μεταξύ άλλων ότι στόχος του νέου Δ.Σ., που εξελέγη το περασμένο Καλοκαίρι, είναι η
συνέχιση του πολυποίκιλου έργου της αδελφότητας, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης
της αγιογράφησης του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας προστάτιδος της ΦΑΤΑ. Ακολούθως έκανε
λόγο για το δικτυακό τόπο της αδελφότητας (www.fata.org.gr) ο οποίος σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα είναι σε λειτουργία, ενώ ο επισκέπτης θα μπορεί να θαυμάσει πλούσιο φωτογραφικό
υλικό του χωριού, καθώς και αρκετές πληροφορίες μέσω του ίντερνετ. Ακολούθως οι δυο ιερείς, ο
εφημέριος του χωριού π. Γεώργιος Μπαράκος και ο καταγόμενος από τη Τζούρτζια π. Γεώργιος
Σαμαράς ευλόγησαν την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα, ενώ το φλουρί αντιστοιχούσε σε μια εικόνα
της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου του χωριού.
Οι χαιρετισμοί
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμπάκας Δημήτρης Σακελλαρίου, ο οποίος
ευχήθηκε καλή χρονιά και δύναμη στο νέο Δ.Σ. της ΦΑΤΑ τονίζοντας με έμφαση ότι θα είναι
αρωγός στις προσπάθειες της αδελφότητας τόσο ηθικά, όσο και οικονομικά υποσχόμενος δε ότι θα
βρεθεί και στη μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της
Τζούρτζιας. Παράλληλα προέβλεψε αγαστή συνεργασία με τον εκπρόσωπο του χωριού Δημήτρη
Χύμα, στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων. “Κρατάτε τις μνήμες και τις ρίζες για να μη
χάσουμε τις παραδόσεις μας” προέτρεψε τους παραβρισκόμενους ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας που έδωσε το παρόν στην
εκδήλωση. Σημειωτέον ότι ακολούθησαν οι βραβεύσεις των εισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,
ο χορός των επισήμων και τέλος η πίστα παραδόθηκε στο κοινό.
Ποιοι παραβρέθηκαν
Παρόντες στη χοροεσπερίδα της ΦΑΤΑ μεταξύ άλλων οι βουλευτές: του ΠΑΣΟΚ Σούλα
Μερεντίτη, της ΝΔ Νίκος Λέγκας, η περιφερειακή σύμβουλος Ελένη Αργυροπούλου – Καλλιάρα, ο
πρώην νομάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας
Παρασκευής (Τζούρτζιας) Δημήτρης Χύμας, η Τζουρτζιώτισσα πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Τρικάλων Ντίνα Δήμα, ο γραμματέας του Δ.Σ. Καλαμπάκας Ευθύμιος Καραφύλλας, οι
αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας κ.κ. Δημήτρης Γκανούλης και Γιώργος Ρουστάνης, οι δημοτικοί
σύμβουλου Δημήτρης Κόττης και Χρήστος Χελιδώνης. Ακόμη έδωσαν το παρόν οι πρόεδροι των
Πολιτιστικών Συλλόγων Πολυθέας Θεοδότα Κλογεροπούλου, Καστανιάς Σωτήρης Δημητρούλης,
Αρβαντοβλάχων Νέας Ζωής Ευθύμιος Κόκκας, Ηπειρωτών Τρικάλων Νίκη Χύτα, ο πρώην
πρόεδρος της ΦΑΤΑ Θανάσης Μουστάκας καθώς και άλλοι φορείς.

