
Βράβευσαν, γλέντησαν και… χόρεψαν! 
 

-Τα µέλη και οι φίλοι της Φ.Α.Τ.Α. στη διάρκεια της ετήσιας 

χοροεσπερίδας του συλλόγου  

-∆ιοργανώθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο 

«Υδροχόος», όπου βραβεύτηκαν και οι φετινοί επιτυχόντες σε ΑΕΙ και 

ΤΕΙ 

 

Μνήµες από το παρελθόν που είναι δεµένες µε την πλούσια 

πολιτιστική παράδοση του Ασπροποτάµου και θυµίζουν κάτι από τις 

περασµένες εποχές των ορεινών χωριών της περιοχής, µε τραγούδια, 

χορό και όσα στοιχεία έχουν µεγαλώσει γενιές ανθρώπων, αναβίωσαν 

µε τον καλύτερο τρόπο το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στη 

διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης που διοργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική 

Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαµανίας (Φ.Α.Τ.Α.). 

 

Του Βαγγέλη Σαµαρά 

 vagsamar@yahoo.gr 

 
Η µουσικοχορευτική παραδοσιακή βραδιά που διοργανώνει κάθε χρόνο η 

αδελφότητα της Τζούρτζιας µε την πολυποίκιλη δράση της στέφθηκε και 

φέτος από µεγάλη επιτυχία, ενώ αρκετοί ήταν και οι πολιτικοί που 

έδωσαν το παρόν διασκεδάζοντας µε τους Τζουρτζιώτες που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του αρχαιότερου πολιτιστικού συλλόγου 

των Βλάχων-έτος ίδρυσης 1898-και διασκέδασαν µε τον καλύτερο τρόπο. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κέντρο «Υδροχόος», ενώ τον πρώτο λόγο 

είχαν τα χορευτικά της Φ.Α.Τ.Α. που υπό την άγρυπνη επίβλεψη του 

χοροδιδασκάλου κ. Θανάση Παπαγεωργίου κατέβαλαν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να παρουσιάσουν το καλύτερο αποτέλεσµα που έγινε 

αντικείµενο θαυµασµού όσων παραβρέθηκαν στη ζεστή αυτή εκδήλωση. 

 

Στη διάρκεια του χαιρετισµού του ο πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α. Θανάσης 

Μουστάκας στάθηκε στην αναγκαιότητα της εκδήλωσης για τους 

απανταχού Τζουρτζιώτες, καθώς σφυρηλατεί τους συνεκτικούς δεσµούς 

των κατοίκων µε την αδελφότητα, ενώ τόνισε και την ανάγκη της 

διατήρησης των ηθών και εθίµων τα οποία υποδηλώνουν την πολιτιστική 

ταυτότητα της περιοχής. 

Επιπλέον υπογράµµισε και τη σπουδαιότητα του θεσµού της βράβευσης 

των επιτυχόντων µαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που πραγµατοποιείται εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια από τη Φ.Α.Τ.Α. 

 



 
0 Παντελής Ράπτης που υπηρετεί τη ΦΑΤΑ ως µέλος του ∆Σ επί 13 χρόνια βρίσκεται 

στην ευχάριστη θέση να βραβεύσει τον γιο του Ιωάννη Ράπτη, φοιτητή του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

 
* 0 Πρόεδρος Θ. Μουστάκας βραβεύει την κόρη του Τόλη Κούτσια (Μπέκιου), 

φοιτήτρια του Παν. Αθηνών στο τµήµα Εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική 

ηλικία.  

 



 
0 Πρόεδρος Θ. Μουστάκας βραβεύει την κόρη του χοροδιδάσκαλου της ΦΑΤΑ Θανάση 

Παπαγεωργίου και της Ντίνας ∆ήµα. 

 

Το πρώτο µέρος της βραδιάς περιλάµβανε παρουσίαση των µικρών 

χορευτικών τµηµάτων, ενώ ακολούθησε, το τµήµα των ενηλίκων το 

οποίο απέδωσε αριστοτεχνικά παραδοσιακούς χορούς από την ευρύτερη 

περιοχή. 

 

 
Το χορευτικό της ΦΑΤΑ 



Παρουσίαση σπάνιου φωτογραφικού υλικού 
Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η παρουσίαση µέσω βιντεοπροβολέα-

προτζέκτορα-σπάνιου φωτογραφικού υλικού, το οποίο επιµελήθηκε ο 

γραφίστας Ευάγγελος Χρ. Σαµαράς, ενώ σηµαντικό σηµείο της όµορφης 

και ζεστής βραδιάς ήταν η βράβευση των επιτυχόντων -φοιτητών πλέον- 

οι οποίοι εισήχθησαν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  

 

Ποιοι παραβρέθηκαν 
Παρόντες στη χοροεσπερίδα ήταν µεταξύ άλλων ο ιερέας της Τζούρτζιας 

π. Γεώργιος Μπαράκος, ο νοµάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, ο 

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγκούφης, ο πρόεδρος της 

∆ιευρυµένης Κοινότητας Ασπροποτάµου ∆ηµήτρης Βουρλίτσης, ο 

δήµαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταµήλος, οι κοινοτικοί σύµβουλοι 

∆ηµήτρης Χύµας και Γιάννης ∆ήµας, ο πάρεδρος της Τζούρτζιας 

Νικόλαος Αυγέρης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Τρικκαίων Πόπη 

Ντιροκάλτση και Γιώργος Μπαλοδήµος. Ακόµη παραβρέθηκαν ο 

πρόεδρος του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου Σωτήρης Μπουντούρης, 

ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλόγου Κρανιάς Ασπροποτάµου 

Γεώργιος Πολύσης, η πρόεδρος του Συλλόγου ∆έσης Κατερίνα Γράµψα, 

καθώς και η εκπρόσωπος της Εύξεινου Λέσχης Ποντίων και 

Μικρασιατών νοµού Τρικάλων Λένα Σαββίδου. Σηµειωτέον τέλος, ότι τη 

βραδιά πλαισίωσαν µουσικά τα κλαρίνα των Γιώργου Κολτσίδα και 

Μίµη Καλαµπόκα (εκ Τζούρτζιας), ενώ στο τραγούδι ήταν οι 

Τζουρτζιώτες Λάκης Μουστάκας και Χρήστος Λόζιος. 

 
Οι παρακάτω φωτογραφίες και αυτή µε το * είναι του Τόλη Κούτσια (Μπέκιου). 

 

 
 



 
 

 


