
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 
 
Κοσμοσυρροή στην κοπή Πίτας  
 
-Το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο «Φρούριο»  
 
“Άρωμα” γυναίκας  είχε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο «Φρούριο», 
όπου διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση  κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας 
Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.). 
 
Οι παραβρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τον απογευματινό τους 
καφέ, αλλά και να επιδοθούν σε χορευτικές φιγούρες υπό τους ήχους της 
παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης μουσικής dj. Επρόκειτο για τη δεύτερη επίσημη 
εκδήλωση της χρονιάς για τα μέλη και τους φίλους της αδελφότητας καθώς είχε 
προηγηθεί η πραγματοποίηση της ετήσιας χοροεσπερίδας στις 2 του περασμένου 
Γενάρη. 
 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α. 
Θανάσης Μουστάκας που 
ευχήθηκε σε όλους υγεία και 
οικογενειακή ευτυχία, ενώ 
υποσχέθηκε περισσότερες 
εκδηλώσεις που σκοπό έχουν 
να διασώσουν την πολιτιστική 
παράδοση της Τζούρτζιας, αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής του 
Ασπροποτάμου.  
 
 
 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πλούσια λαχειοφόρος αγορά, ενώ η 
Βασιλόπιτα και ένα κόσμημα ήταν προσφορά του ζαχαροπλαστείου Βασίλης 
Τριζώνης. Το φλουρί αντιστοιχούσε σε μια ξυλόγλυπτη εικόνα της Αγίας Μαρίνας, 
ενώ τυχερή αναδείχθηκε η 
δημοτική σύμβουλος του 
Δήμου Τρικκαίων Πόπη 
Ντιροκάλτση η οποία 
παραβρέθηκε στην εκδήλωση. 
Σημειωτέον ότι τα νηστίσιμα 
εδέσματα που με πολύ μεράκι 
είχαν ετοιμάσει οι κυρίες του 
Δ.Σ. της Φ.Α.Τ.Α. Αποστολία 
Κούτσια και Ευαγγελία 
Τσιρογιάννη, τιμήθηκαν 
δεόντως και έγιναν ανάρπαστα. 
 
 
 



Ποιοι παραβρέθηκαν  
Το παρόν στη διάρκεια της εκδήλωσης έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της 
Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου Δημήτρης Βουρλίτσης, ο δήμαρχος 
Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος, η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ντίνα Δήμα, η 
σύζυγος του πρώην βουλευτή κ. Σκρέκα, η πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών 
Τρικάλων Έλλη Τσιρογιάννη, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυθέας 
Θεοδότα Καλογεροπούλου, και η σύζυγος του δημάρχου Αιθήκων Έφη Μπατατόλη. 
Επιπλέον παραβρέθηκαν η Σπυριδούλα Μπουντούρη σύζυγος του προέδρου, Κική 
Μπουντούρη αντιπρόεδρος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Ευεργετικού Συλλόγου 
Γαρδικίου. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων Νίκη Χύτα, η πρόεδρος 
του Συλλόγου Περιβολιωτών Λουκία Γκιουλέκα, καθώς και η αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Γυναικών Λεπτοκαρυάς Έλλη Βράντζα.   
 
Τέλος τη μουσική επένδυση της βραδιάς είχε αναλάβει ο χοροδιδάσκαλος της 
Φ.Α.Τ.Α Θανάσης Παπαγεωργίου 
 
Βαγγέλης Σαμαράς  
 


