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Ανταµώθηκαν µε τον… Τρανό Χορό
-Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την περασµένη Κυριακή οι
εκδηλώσεις του 25ου Πανελλήνιου Ανταµώµατος των Βλάχων
-Πλήθος Βλάχων συνέρευσαν στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, ενώ αρκετές
ήταν και οι επίσηµες παρουσίες
Με τον Τρανό Χορό (Κόρλου Μάρι), έθιµο που σφυρηλατεί εδώ και
αιώνες τις σχέσεις των Βλάχων και ταυτόχρονα διασώζει ένα µεγάλο
κοµµάτι της παράδοσης, ολοκληρώθηκαν το µεσηµέρι της
περασµένης Κυριακής στα Περτουλιώτικα Λιβάδια οι εκδηλώσεις µε
αφορµή το 25ο Πανελλήνιο Αντάµωµα των Βλάχων που φέτος
φιλοξένησε µε µεγάλη επιτυχία ο νοµός Τρικάλων.
Οι φετινές τριήµερες εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, ενώ συνδιοργανωτές ήταν
ακόµη οι ∆ήµοι Τρικκάιων, Καλαµπάκας και Αιθήκων καθώς και η
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαµανίας (Φ.Α.Τ.Α.).
Πλήθος Βλαχόφωνων από αρκετά µέρη της χώρας ανηφόρισαν ως το
Περτούλι δίνοντας έτσι βροντερό παρών στη µεγαλύτερη ετήσια
εκδήλωση του Βλάχικου στοιχείου.
Μεγάλη γιορτή του Βλαχόφωνου Ελληνισµού χαρακτήρισε το θεσµό του
ανταµώµατος ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Σακελλάρης. Στόχος του είναι, όπως είπε, η
διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. “Αυτού του
είδους οι εκδηλώσεις αποτελούν συνδετικό κρίκο ολόκληρου του
Ελληνισµού και καλό θα είναι να προσπαθήσουµε να διατηρήσουµε
άσβεστο το φάρο των παραδοσιακών ιδεών, ως γέφυρα που ενώνει το
χθες των προγόνων µας µε το αύριο των παιδιών µας” κατέληξε ο κ.
Σακελλάρης.
Οι χαιρετισµοί των επισήµων
“Οφείλουµε να εφοδιάσουµε τη νεολαία µας µε αντισώµατα παράδοσης,
έτσι ώστε ο έργο των Βλάχικων συλλόγων να συνεχιστεί” επεσήµανε ο
δήµαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταµήλος, ενώ από την πλευρά του ο
νοµάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης κάλεσε τα µέλη της
οµοσπονδίας να καθιερώσουν τα Τρίκαλα ως τόπο µόνιµης τέλεσης του
πανελληνίου ανταµώµατος, τονίζοντας ότι η Ν.Α. θα προσφέρει κάθε
αρωγή.

“Κρατάτε τις ρίζες και τις µνήµες ώστε να µη χάσουµε τις παραδόσεις
µας” προέτρεψε τους Βλάχους ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ
και βουλευτής Τρικάλων Αχιλλέας Κανταρτζής, ενώ ο εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Τρικάλων Χρήστος Χάϊδος στάθηκε στην
εργατικότητα, την ευφυΐα και την ευρηµατικότητα των Βλάχων οι οποίοι
συνέβαλλαν έτσι τα µέγιστα στην πρόοδο του τόπου.
“Να θυµόµαστε και να χαράσσουµε το µέλλον” τόνισε χαρακτηριστικά η
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ νοµού Τρικάλων Σούλα Μερεντίτη στο
χαιρετισµό της, ενώ αναφερόµενη στον Τρανό Χορό είπε πως έχει να
κάνει µε τη σύνδεση και διατήρηση των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων,
τιµώντας παράλληλα όλους εκείνους που προσέφεραν.
Καλή αντάµωση και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις ευχήθηκε και ο
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ νοµού Λάρισας Βασίλης Έξαρχος που έδωσε το
παρόν στα Περτουλιώτικα Λιβάδια.
Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
Τις ευχές του Πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή µετέφερε ο
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υφυπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών Νίκος Λέγκας ο οποίος ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις αυτές
είναι ουσιαστικές γέφυρες προς την παράδοση, ενώ ακόµη υπογράµµισε
και το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τις ορεινές περιοχές µέσω των
έργων που υλοποιούνται από το πρόγραµµα «Πίνδος». Στις εκδηλώσεις
παραβρέθηκαν ακόµη ο γενικός γραµµατέας Αθλητισµού Σταύρος
∆ουβής, η έπαρχος Ελασσόνας Μαρία Μαµάρα ο οικοδεσπότης,
δήµαρχος Αιθήκων Κώστας Μπατατόλης, ο πρόεδρος της ∆.Κ.
Ασπροποτάµου ∆ηµήτρης Βουρλίτσης νοµαρχιακοί και δηµοτικοί
σύµβουλοι καθώς και οι πρώην πρόεδροι της Π.Ο.Π.Σ.Β.
Σηµειωτέων ότι πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των εκδηλώσεων
ήταν ο ταµίας της Π.Ο.Π.Σ.Β. Θανάσης Μουστάκας, ενώ το πρόγραµµα
συντόνιζαν η Α’ αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β. Σοφία Αυγέρη καθώς και
ο δηµοσιογράφος της ΕΡΑ Βαγγέλης Μητρούσιας.
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