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Τρίκαλα 11 Ιανουαρίου 2011

Έντονη διαμαρτυρία για την εκπομπή της ΕΤ3 «Αληθινά σενάρια» με
θέμα «Τους φύλακες της Πίνδου» που μεταδόθηκε την 6η Ιανουαρίου και
σε επανάληψη την 9η Ιανουαρίου 2011.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες
ο τέως πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου
Δημήτρης Βουρλίτσης εκτελώντας χρέη αφηγητή στην παραπάνω εκπομπή
της ΕΤ3 αγνόησε προκλητικά την Τζούρτζια και τη διέγραψε ολοκληρωτικά
από τον χάρτη του Ασπροποτάμου, παρόλο που το χωριό μας περιλαμβάνει
το 40% του συνολικού πληθυσμού της πρώην Κοινότητας.
Καταδικάζω την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά του κ. Δ. Βουρλίτση
διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των συμπατριωτών μου οι οποίοι
διαμαρτυρήθηκαν έντονα σε τοπικούς φορείς και ραδιόφωνα και θεωρώ ότι η
πράξη του αυτή δεν συνάδει με το αξίωμα που κατείχε μέχρι πρόσφατα και με
τη θέση που κατέχει σήμερα στον Δήμο Καλαμπάκας. Επίσης, καλώ τον νυν
Δήμαρχο Καλαμπάκας κ. Δημήτρη Σακελλαρίου και τον επικεφαλής του
συνδυασμού στον οποίο ανήκει, κ. Βύρωνα Μπουτίνα να προβούν σε
αυστηρές συστάσεις προς τον κ. Δ. Βουρλίτση για να μην τους εκθέτει.
Να θυμίσω στον κ. Δ. Βουρλίτση ότι η Τζούρτζια με τη Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα ΦΑΤΑ έχουν και μεγάλη ιστορία και σπουδαία δράση. Η ΦΑΤΑ με
έτος ιδρύσεως το 1893 διαδραμάτισε στον παρελθόν αλλά διαδραματίζει και
σήμερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χωριού μας και της γύρω
περιοχής.
Να θυμίσω στον κ. Δ. Βουρλίτση ότι η ΦΑΤΑ έφερε το «9ο Συμπόσιο
Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης παραδοσιακής μουσικής και χορού» της
Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας

Πολιτιστικών

Συλλόγων

Βλάχων

στον

Ασπροπόταμο τον Μάιο του 2007 και εξέδωσε τα πρακτικά του συμποσίου σε
τόμο με τίτλο «Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο» με την επιμέλεια
του καθηγητή του Παν. Θεσσαλίας κ. Ευάγγελου Αυδίκου.
Να θυμίσω στον κ. Δ. Βουρλίτση ότι η ΦΑΤΑ έφερε το 250 Αντάμωμα
των Βλάχων με θέμα «Η συμβολή των Τρικαλινών Βλάχων στους αγώνες του
έθνους και στην ανάπλαση της εθνικής παιδείας» στα Τρίκαλα τον Ιούλιο του
2008.
Να θυμίσω στον κ. Δ. Βουρλίτση ότι για το αρχείο της ΦΑΤΑ έδειξε
ενδιαφέρον η Ακαδημία Αθηνών και συγκεκριμένα το Κέντρο Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) της Ακαδημίας ανέλαβε την ψηφιοποίηση του
αρχείου, παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου "Ανάπτυξη Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού" στο Μέγαρο της Ακαδημίας
Αθηνών τον Απρίλη του 2009 και σύντομα θα εκδοθεί και σχετικό βιβλίο με
τίτλο «Το αρχείο της ΦΑΤΑ και η ψηφιοποίησή του από το ΚΕΕΛ της
Ακαδημίας Αθηνών».

Η Τζούρτζια απαιτεί σεβασμό στην ιστορία της και απορρίπτει κάθε
απόπειρα υποβάθμισής της από οπουδήποτε κι αν προέρχεται.
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