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Πηγή: Εφηµερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ online, 27 Ιουνίου 2008 
 
  
Πραγµατοποιείται το τριήµερο από 4 έως 6 Ιουλίου το 25ο πανελλήνιο αντάµωµα 
Βλάχων υπό την αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων. Συνδιοργανωτές 
είναι ο δήµος Τρικκαίων, ο δήµος Καλαµπάκας, η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα 
Τζούρτζιας, ο δήµος Αιθήκων και οι σύλλογοι Βλάχων Τρικάλων. Οι εκδηλώσεις θα 
λάβουν χώρα στο Περτούλι, την Καλαµπάκα και την πόλη των Τρικάλων.  
 
Αναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής:  
 
Παρασκευή 4 Ιουλίου  
Καλαµπάκα, Πλατεία Πλατάνου, ώρα 20:30  
 
Παρουσίαση λαϊκών δρώµενων - ηθών και εθίµων, από την πλούσια 
µουσικοχορευτική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισµού.  
Εµφανίζεται ο σύλλογος Φιλεκπαιδευτική Αδλεφότητα Τζούρτζιας της Αθαµανίας 
(ΦΑΤΑ).  
 
Σάββατο 5 Ιουλίου  
Τρίκαλα, Αίθουσα Εκδηλώσεων Εµπορικού Επιµελητηρίου Τρικάλων, ώρα 10:30  
 
Ηµερίδα µε θέµα: "Η συµβολή των Τρικαλινών Βλάχων στους Αγώνες  
του Εθνους και στην ανάπλαση της Ελληνικής Παιδείας".  
 
Ιη Εισήγηση: "Η συµβολή των Ασπροποταµιτών Βλάχων στους Αγώνες του Εθνους 
και στην ανάπλαση της Ελληνικής Παιδείας".  
Εισηγητής: ∆ρ. Θεόδωρος Νηµάς - Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων Πρόεδρος 
ΦΙΛΟΣ.  
 
2η Εισήγηση: "Η πολιτιστική και κοινωνική δραστηριοποίηση στην βλαχόφωνη 
περιοχή του Ασπροποτάµου κατά τον 19ο αιώνα"  
Εισηγήτρια: Μαρία Ταµπακιώτη - Σίµου, Φιλόλογος.  
 
3η Εισήγηση: "Οι Βλάχοι στο Βυζάντιο. Μεταξύ επινόησης και πραγµατικότητας".  
Εισηγητής: Στέργιος Λαίτσος, Ιστορικός.  
 
Επίσης την ίδια µέρα στο , Πάρκο Ματσόττουλου, ώρα 20:30, το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει χαιρετισµούς επισήµων, απονοµή τιµητικών διακρίσεων και εµφάνιση 
χορευτικών τµηµάτων των Συλλόγων - µελών της Οµοσπονδίας.  
 
Την Κυριακή στο Περτούλι και ώρα 10:30 θα πραγµατοποιηθεί  
 
Ο τρανός χορός (Κόρλου Μάρι) των συλλόγων µελών της Οµοσπονδίας.  
Κάλεσµα από τον πρόεδρο  
 
Μάλιστα ο πρόεδρος της ιστορικής Φιλεκπαιδευτικής αδελφότητας Τζούρτζιας της 
Αθαµανίας που φέτος διανύει το 115ο έτος ζωής και πολυποίκιλης δράσης, κ. 
Αθανάσιος Μουστάκας µεταξύ άλλων αναφέρει:  



 
«Μαζί µε τους συνεργάτες µου µέλη του ∆.Σ., ζητήσαµε να αναλάβουµε την ευθύνη 
συνδιοργάνωσης του 25ου Πανελληνίου Ανταµώµατος των απανταχού βλάχων του 
ελληνισµού. Ευελπιστούµε να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες, στις ανάγκες και 
απαιτήσεις που έχει οργανωτικά ένα τέτοιο κορυφαίο και µεγάλο πολιτιστικό 
γεγονός. Με υψηλό το αίσθηµα της ευθύνης προσπαθήσαµε να κάνουµε ότι ήταν 
δυνατόν οργανωτικά, προκειµένου να πετύχουµε όλοι µαζί τον κοινό στόχο που είναι 
η συναδέλφωση και η φιλία, υπηρετώντας το ιστορικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι του 
βλαχόφωνου ελληνισµού.  
 
Ως οικοδεσπότες του Ανταµώµατος εκ µέρους όλως των βλάχων των Τρικάλων σας 
καλωσορίζουµε στις εκδηλώσεις του 25ου Πανελληνίου Ανταµώµατος και σας 
καλούµε να πιαστείτε µαζί µας στον τρανό χορό των βλάχων που ιεροτελεστικά και 
διαχρονικά επιβιώνει από την ελληνική αρχαιότητα µέχρι σήµερα».  


