ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Έχουν περάσει 117 ολόκληρα χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας, οι
Τζουρτζιώτες του ορεινού Ασπροποτάμου, πήραν την απόφαση να ιδρύσουν την
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα της Τζούρτζιας της Αθαμανίας, (Φ.Α.Τ.Α.). Από τότε
και μέχρι σήμερα όλοι εμείς τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τις επιταγές εκείνων
που με το έργο τους μας άφησαν μια ιερή παρακαταθήκη με την οποία μας δίδαξαν
την αγάπη για την μικρή μας πατρίδα και τον σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές.
Πιστοί λοιπόν στην παράδοσή μας, συγκεντρωθήκαμε και φέτος, όπως κάνουμε κάθε
χρόνο ανελλιπώς από το 1893,( έτος ίδρυσης της Φ.Α.Τ.Α,), στο χαγιάτι της Αγίας
Παρασκευής για την 118η Γενική μας Συνέλευση. Τζούρτζια, 8 Αυγούστου, ώρα
11.30. Η μεγάλη καμπάνα ηχεί και είναι αυτός ο ήχος το γενικό προσκλητήριο προς
όλα τα μέλη της Αδελφότητας που καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους, να
ασκήσουν την κριτική τους, να επιδοκιμάσουν ή να αποδοκιμάσουν τα πεπραγμένα
του έτους, να πάρουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να
επισημάνουμε ότι αυτές οι διαδικασίες τηρήθηκαν με ιδιαίτερο σεβασμό από τα μέλη
της Φ.Α.Τ.Α. ακόμη και σε χαλεπούς καιρούς, σε πολέμους και δικτατορίες.
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Στυλ. Πλατής και
πρακτικογράφος ο Ευάγγελος Κ. Μουστάκας.
Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση οι Τζουρτζιώτες τίμησαν τους ανθρώπους που
τα τελευταία χρόνια στάθηκαν δίπλα τους και στήριξαν την Φ.Α.Τ.Α. Πήραν λοιπόν
ομόφωνα την απόφαση να απονείμουν τον τίτλο του επιτίμου μέλους της Φ.Α.Τ.Α.
στον κ. Ευάγγελο Αυδίκο,, καθηγητή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην κ.
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, στον κ. Παναγιώτη Καμηλάκη, ερευνητή του Κέντρου
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στον κ. Ευάγγελο Καραμανέ, ερευνητή του
Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στον κ. Παρασκευά Ποτηρόπουλο,
ερευνητή του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και στον κ. Δημήτριο
Καλούσιο, καθηγητή φιλόλογο-θεολόγο και συγγραφέα. Όλοι οι Τζουρτζιώτες με
μεγάλη μας χαρά τους καλωσορίζουμε στη Φ.Α.Τ.Α. μας, τη δική μας και τη δική
τους. Η μικρή μας πατρίδα θα είναι πλέον και δική τους μικρή πατρίδα.
Στη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε επίσης να συνεχίσει το έργο και τη
θητεία της η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή της ημερίδας που αφορούσε
την ψηφιοποίηση του αρχείου της Φ.Α.Τ.Α. από το Κέντρο Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών. Τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης όρισαν επίσης τον πρόεδρο
της οργανωτικής επιτροπής και πρόεδρο της Φ.Α.Τ.Α., Θανάση Ηλ. Μουστάκα,
υπεύθυνο για την έκδοση των Πρακτικών της ημερίδας.
Το κλίμα της Συνέλευσης φορτίσθηκε έντονα συναισθηματικά, όταν πήρε τον
λόγο για να προβεί στον απολογισμό του έτους ο πρόεδρος. Ο Θανάσης αναφέρθηκε
στις δραστηριότητες της Αδελφότητας, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη
συγκίνησή του, τη στιγμή που χρειάστηκε να ενημερώσει για την αποχώρησή του από
την ενεργό συμμετοχή του στη Φ.Α.Τ.Α. Μια σύντομη αναφορά στη σχέση του
Θανάση με τη Φ.Α.Τ.Α. είναι στο σημείο αυτό αναγκαία. Ο Θανάσης είναι ο
μακροβιότερος πρόεδρος της Αδελφότητας και, όπως συνηθίζει να λέει ο ίδιος, η
θητεία του σε αυτή είναι γι’ αυτόν έργο ζωής. Στη Φ.Α.Τ.Α. έδωσε ένα μέρος της
ψυχής του και σαν αντάλλαγμα πήρε μεγάλες συγκινήσεις και πολλή αγάπη.
Υπηρέτησε πιστά την Αδελφότητα για 16 ολόκληρα χρόνια ως πρόεδρος ,

γραμματέας και απλό μέλος. Επί της προεδρίας του η Φ.Α.Τ.Α. ανέπτυξε ιδιαίτερη
δραστηριότητα τόσο μέσα στα όρια της Τζούρτζιας, όσο και σε επίπεδο πανελλήνιο,
ακόμα και εκτός Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκαν εμφανίσεις της σε τηλεοπτικούς
σταθμούς, χορευτικές εκδηλώσεις και εκδρομές. Ανακαινίσθηκε το δημοτικό σχολείο
με τελικό στόχο τη μετατροπή του σε μουσείο, διοργανώθηκε στα Τρία Ποτάμια το 9ο
Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης παραδοσιακής μουσικής και χορού με
θέμα: « Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο» και εκδόθηκαν τα Πρακτικά του
Συμποσίου. Συνδιοργανώθηκε μαζί με άλλους συλλόγους και φορείς το 25ο
πανελλήνιο αντάμωμα Βλάχων. Με πρωτοβουλία της Φ.Α.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε η
ψηφιοποίηση του Αρχείου της από το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
και επίκειται η έκδοση των Πρακτικών όλης αυτής της εργασίας. Η Αδελφότητα
ανακαίνισε επίσης τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος της ανήκει και ετέλεσε
τα θυρανοίξια με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Αναφέρθηκαν οι σημαντικότερες από τις
δραστηριότητες της Αδελφότητας κατά τα τελευταία χρόνια. Ο Θανάσης ήταν πάντα
παρών, ακούραστος εργάτης και εμψυχωτής όλων αυτών των εκδηλώσεων. Η Γενική
Συνέλευση, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του, αποτίμησε θετικά το έργο
του και ο ίδιος συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα στο νέο διοικητικό
συμβούλιο, πρόθυμος να συνδράμει όπου μπορεί. Με την πείρα τόσων χρόνων
σίγουρα πολλά είναι σε θέση να προσφέρει. Και ξέρουμε όλοι ότι το θέλει, όπως το
θέλουμε και όλοι εμείς για τη μικρή μας αγαπημένη πατρίδα.
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