Οι βλάχοι του Ασπροποτάμου
Σελ 1ε Ννεκβξίνπ καδί κε ην «Δζλνο ηεο Κπξηαθήο» θπθινθνξεί ν πξώηνο ηόκνο ηεο
ζεηξάο «Ρίδεο Διιήλσλ», αθηεξσκέλνο ζηνπο Βιάρνπο. Πξόθεηηαη γηα κία κνλαδηθή,
πξσηόηππε θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζεηξά πνιπηειώλ βηβιίσλ γηα ηηο ξίδεο, ηελ
ηαπηόηεηα, ηελ ηδηαίηεξε θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ.

Σελ 1ε Ννεκβξίνπ καδί κε ην «Δζλνο ηεο Κπξηαθήο» θπθινθνξεί ν πξώηνο ηόκνο ηεο ζεηξάο
«Ρίδεο Διιήλσλ», αθηεξσκέλνο ζηνπο Βιάρνπο. Πξόθεηηαη γηα κία κνλαδηθή, πξσηόηππε θαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζεηξά πνιπηειώλ βηβιίσλ γηα ηηο ξίδεο, ηελ ηαπηόηεηα, ηελ ηδηαίηεξε
θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ. Ηζε θαη έζηκα, ζηνιέο-θνξεζηέο, νηθηαθά ζθεύε, ιανγξαθηθό πιηθό,
γισζζηθά ηδηώκαηα, νηθηζκνί-εγθαηαζηάζεηο, θαηνηθίεο, ζπλεληεύμεηο επσλύκσλ, ηδηαίηεξε
θνπδίλα-ζπληαγέο θαη όια όζα ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά ηηο «Ρίδεο ησλ Διιήλσλ» είλαη
ζπγθεληξσκέλα ζε θαζέλα από ηα πνιπηειή βηβιία πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ καδί κε ην «Δζλνο
ηεο Κπξηαθήο»
Οη ρσξηαλνί δελ ηελ έιεγαλ πνηέ ζθέηε Σδνύξηδηα, αιιά Μεγάιε Σδνύξηδηα θη έηζη αλαγλσξηδόηαλ
θαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο Αζπξνπνηακίηεο. Σν ζπνπδαίν απηό βιαρνρώξη ζήκεξα ιέγεηαη
ηππηθά Αγία Παξαζθεπή (αλ θαη νη ληόπηνη πάληα Σδνύξηδηα ην νλνκάδνπλ). Πόηε θαηνηθήζεθε,
πόηε πήξε απηό ην όλνκα θαη γηαηί, θαλέλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη.
Η δσή ζε έλα βιαρνρώξη πνπ απειεπζεξώζεθε καδί κε ηελ ππόινηπε Θεζζαιία ην 1881 ήηαλ ην
ίδην δύζθνιε όπσο ζε όιε ηελ Πίλδν. Κη επεηδή δελ ήηαλ όινη ηζειηγάδεο αιιά απινί
ηζνπάλεδεο, κπηζηηθνί θαη θεξαηδήδεο, θάπνηνη αλαδήηεζαλ ηελ ηύρε ζε άιινπο ηόπνπο. Χάξε
ζηελ εξγαηηθόηεηά ηνπο θαη ηελ ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο νη πεξηζζόηεξνη πήγαηλαλ κπξνζηά
θαη δελ ήηαλ ιίγνη νη Σδνπξηδηώηεο πνπ πξόθνςαλ θαη αλαδείρζεθαλ ζηελ Αζήλα, ζε άιιεο πόιεηο
θαη ζην εμσηεξηθό, θπξίσο ζηελ Ακεξηθή. Από ηα θαινθαηξηλά αληακώκαηα ησλ απνδήκσλ κε
ηνπο ηζνπαλαξαίνπο πξνέθπςε ην 1893 ε Φηινπξόνδνο Αδειθόηεηα Σδνύξηδηαο Αζακαλίαο ή
ΦΑΣΑ όπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη - ν αξραηόηεξνο ζύιινγνο ησλ Βιάρσλ κε δηαξθή κέρξη
ζήκεξα παξνπζία ζηα πξάγκαηα ηνπ ρσξηνύ.
Χάξε ζηε ΦΑΣΑ έγηλαλ πνιιά ρξήζηκα έξγα ζηελ Σδνύξηδηα - ζηελ νπζία είρε αλαιάβεη όιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο Πνιηηείαο (θαη ζε θάπνηα ζεκεία ηελ μεπέξαζε) όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
πξνηθνδόηεζε θνξηηζηώλ, ηε ζπληαμηνδόηεζε απόξσλ θαη αλαπήξσλ πνιέκσλ, ηελ ππνζηήξημε
γπλαηθώλ πνπ είραλ πεξάζεη ηα 40 θαη είραλ κείλεη αλύπαληξεο.

Σν πην πξσηνπνξηαθό όκσο έξγν ηεο ΦΑΣΑ γηα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ηα δάλεηα κε κηθξό
επηηόθην πνπ ρνξεγνύζε ζηα κέιε ηεο θαη ηα νπνία έζσζαλ θόζκν ηόηε θαη έδσζαλ πλνή ζηελ
θνηλσλία ηεο Σδνύξηδηαο.
«Οη πξνηθνδνηήζεηο έρνπλ ζηακαηήζεη, ε ΦΑΣΑ όκσο ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα λα βνεζάεη ηνπο
αλήκπνξνπο ηα Χξηζηνύγελλα θαη ην Πάζρα», ιέεη ν ζεκεξηλόο πξόεδξνο ηεο Αδειθόηεηαο,
Θαλάζεο Ηι. Μνπζηάθαο. Γηα ιόγνπο επζημίαο ήηαλ ζεζκόο λα κε γλσξίδεη θαλέλαο -παξά κόλν
ε δηνίθεζε θαη ε εμειεγθηηθή επηηξνπή- ηνπο απνδέθηεο ησλ βνεζεκάησλ απηώλ.
Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ΦΑΣΑ ιεηηνπξγεί σο εθπνιηηηζηηθόο ζύιινγνο. Δηνηκάδεη ην ιανγξαθηθό
κνπζείν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην παιηό ζρνιείν. Γηαηεξεί ρνξεπηηθά ηκήκαηα (ςπρή ησλ νπνίσλ
είλαη ε Απνζηνιία Κνύηζηα), ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ζπλέδξηα θαη θάλεη δύν θεληξηθέο εθδειώζεηο
-κία ηνλ ρεηκώλα ζηα Σξίθαια θαη κία ην θαινθαίξη ζην ρσξηό.
Οζνλ αθνξά ην θνηλσληθό έξγν, ε ΦΑΣΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ώζηε λα ππάξρεη γηαηξόο όιν ην
θαινθαίξη ζηελ Σδνύξηδηα. ηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ςεθηνπνίεζε όινπ
ηνπ αξρείνπ ηεο πνπ πεξηθιείεη ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ. Δγηλε ην 2008 κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Κέληξνπ Δξεπλαο ηεο Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ.
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