
Χοροεσπερίδα µετά… βραβείων 
 
Στη διάρκεια της φετινής ετήσιας εκδήλωσης 
της αδελφότητας όπου βραβεύτηκαν οι 
επιτυχόντες µαθητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά 
και οι φορείς του νοµού που συνέβαλαν στη 
διοργάνωση του 9ου Συµποσίου Ιστορίας-
Λαογραφίας τον περασµένο Μάιο.   
 
Τις καλοκαιρινές ηµέρες των αναµνήσεων, 
της ξεγνοιασιάς και των όµορφων ορεινών 
Ασπροποταµίτικων τοπίων ξανάζησαν το 
βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο «Αναµνήσεις», οι Τζουρτζιώτες και όχι 
µόνο, κατά τη διοργάνωση της ετήσιας χοροεσπερίδας της αδελφότητας του χωριού 
(ΦΑΤΑ). 
 
Ήταν ένα βλάχικο γλέντι µε όλα εκείνα τα Ασπροποταµίτικα στοιχεία προσφέροντας αρκετή 
συγκίνηση στους µεγαλύτερους που παραβρέθηκαν καθώς και τη γνωριµία ηθών και εθίµων 
του χωρίου που σιγά-σιγά φθίνουν, στους νεότερους. 
 
Αρκετοί κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να δουν φίλους και συγγενείς έστω και για λίγο µε την 
ελπίδα να ανταµώσουν όλοι ξανά µαζί το καλοκαίρι στην πλατεία της Τζούρτζιας κάτω από 
το µεγάλο πλάτανο. 
 
Στο χαιρετισµό του ο πρόεδρος της ΦΑΤΑ κ. Θανάσης Μουστάκας τόνισε τη σπουδαιότητα 
της εκδήλωσης για τους απανταχού Τζουρτζιώτες, τους συνεκτικούς δεσµούς µε την 
αδελφότητα, καθώς και την ανάγκη της διατήρησης των ηθών και εθίµων τα οποία 
υποδηλώνουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. 
 
Ακόµη αναφέρθηκε και στο θεσµό της βράβευσης των επιτυχόντων µαθητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
που πραγµατοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη ΦΑΤΑ. 
 
Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης τα µικρά παιδιά του χορευτικού της αδελφότητας, ενώ εν 
συνεχεία όλοι θαύµασαν τις χορευτικές τους φιγούρες υπό την καθοδήγηση του έµπειρου 
χοροδιδασκάλου κ Θανάση Παπαγεωργίου. Ακολούθησε το εφηβικό χορευτικό αποδίδοντας 
παραδοσιακούς χορούς Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας. 
 
Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι η παράδοση ενός τόπου είναι συνυφασµένη µε τα ήθη και έθιµα 
τα οποία ευτυχώς ακόµη διατηρούν τα περισσότερα βλαχοχώρια του Ασπροποτάµου. Ακόµη 
να σηµειωθεί ότι µε το χορό οι βλάχοι επιδείκνυαν συναισθήµατα, διασκέδαζαν, ενώ ήταν κι 
ένας τρόπος να βρουν οι νέοι και οι νέες το ταίρι τους δηµιουργώντας οικογένειες. 
 
Βράβευση µαθητών και φορέων του νοµού 
 
Το δεύτερο µέρος περιλάµβανε τη βράβευση των µαθητών οι οποίοι φοιτούν σε Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά. 
 
Ακολούθησε ξεφάντωµα υπό τους ήχους του παραδοσιακού κλαρίνου του Παναγιώτη 
Γιαννούλα καθώς και του τραγουδιού των Τζουρτζιωτών Λάκη Μουστάκα και Χρήστου 
Λόζιου. 



Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης. 
Ακόµη το παρόν έδωσαν ο νοµάρχης Τρικάλων κ. 
Ηλίας Βλαχογιάννης, ο δήµαρχος Τρικκαίων και 
πρόεδρος της ΤΕ∆Κ κ. Μιχάλης Ταµήλος, ο 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
Ευάγγελος Αυδίκος καθώς και η αντιπρόεδρος της 
Π.Ο.Π.Σ.Β κ. Σοφία Αυγέρη οι οποίοι βραβεύτηκαν 
για τη συµβολή τους στην επιτυχή έκβαση του 9ου 
Συµποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού που 
διοργανώθηκε τον περασµένο Μάιο στα Τρία Ποτάµια. 

 
Μεταξύ των επισήµων ήταν, οι βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ Χρήστος Χάιδος και Σούλα Μερεντίτη, ο 
πρόεδρος της ∆ιευρυµένης Κοινότητας 
Ασπροποτάµου ∆ηµ. Βουρλίτσης, ο δήµαρχος 
Ιτάµου Βασίλειος Τσαντήλας, οι κοινοτικοί 
σύµβουλοι της ∆.Κ. Ασπροποτάµου ∆ηµήτρης 
Χύµας, Σωτήρης Πελτέκης και Γιάννης ∆ήµας, 
καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων του νοµού Τρικάλων Χρήστος 

Μόρφος.  
 
Οι µαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής: 
- Αλεξίου Γεώργιος του Ιωάννη-Στυλιανής, Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείο 

Θεσσαλονίκης  
- Αλεξίου Μαρία του Αθανασίου-Ειρήνης, Μαθηµατικό Αθηνών 
- Αυγέρη Γεωργία του Σωτηρίου-Βασιλικής, Επιστηµών εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας 

Θράκης Αλεξανδρούπολη 
- Γιαννίτση Μαριάτζελα Γεώργιος-Παρασκευή, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Θεσσαλονίκης 
- Γκουντούφας Ηλίας του Ευαγγέλου-Χριστίνας, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

Οικονοµικών Πανεπιστήµιο Αθηνών 
- Καλαµπόκας Νικόλαος του Σωτηρίου-Θεοδώρου, Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ΤΕΙ ΠΑΠΑΣ 
- Κούτσια Χριστίνα του Στέργιου και Μαρία, Παιδαγωγικό δηµοτικής Εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων 
- Μπακάλης Ηλίας του Παναγιώτη-Ελισσάβετ Σχολή Αστυφυλάκων 
- Μπερδεµπέ Κων/νια του Αποστόλου και ∆άφνης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

Ε.Μ.Π. 
- Μπουγκόρος Σπύρος του Παναγιώτη-Σοφίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕΙ Πειραιά 
- Μπουκουράκη Μαρία του ∆ηµητρίου-∆έσποινας, Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
- Νάκας Αριστείδης του Βασιλείου-Παρασκευής, Τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Κατερίνη 
- Νίκα ∆ήµητρα του Παναγιώτη-Ευαγγελίας, Βαλκανικών σπουδών ∆υτ. Μακεδονίας 

Φλώρινα 
- Ντόντος Γεώργιος του Αποστόλου-Βασιλικής, Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας 
- Νταµπουρλιάκος ∆ηµήτριος Γεώργιος-Κων/νια, ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 

Ανάπτυξης Θράκης Κοµοτηνής 
- Τσιλοµήτρος ∆ηµήτριος του Κων/νου-Γεωργίας, ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων ΑΕΙ Ιωαννίνων 
- Τριζώνη Φανή του ∆ηµητρίου-Κων/νιας, Φιλολογίας Ιωαννίνων 
 
 


