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O Βαθύλακκος Καρδίτσας είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό των Αγράφων ,στην ΝΔ πλευρά του νομού
Καρδίτσας σε υψόμετρο 900 μ. περίπου. και αποτελεί το τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Βαθυλακκιωτών Καρδίτσας «Η Αγία Μαρίνα» ιδρύθηκε το 1966,έχει έδρα
του την Αθήνα κι έχει το όνομα της προστάτιδος Αγίας που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Ο
Σύλλογός μας έχει στο ενεργητικό του πολλές δραστηριότητες και κοινωφελή έργα στην ιδιαίτερη πατρίδα
των μελών του,τον Βαθύλακκο Καρδίτσας.
Το 1989 ιδρύθηκε ο χορευτικός μας όμιλος,ο οποίος παρουσιάζει χορούς και τραγούδια με τις τοπικές
παραδοσιακές φορεσιές του χωριού μας.Τα μέλη του χορευτικού μας συμμετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις
εντός των συνόρων της χώρας μας αλλά και εκτός (Ρουμανία 1993,1994,1995 – Ιταλία 1997 – Ταϊβάν 1998 –
Λετονία 1999 – Πολωνία 2000 – Κωνσταντινούπολη 2005) κι έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό για την
γνησιότητα των χορών,των φορεσιών αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις.
Όλα τα μέλη του συλλόγου ,τιμούν τα ελληνικά χρώματα,την ελληνική παράδοση και την πολιτιστική
κληρονομιά μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τα παραδοσιακά τραγούδια.Με αυτό το σκεπτικό
συστάθηκε από μέλη του συλλόγου μας μία ομάδα,η οποία ηχογράφησε σε CD με το όνομα «Ζαβαλέ»,
τοπικά τραγούδια του Βαθυλάκκου με σκοπό να τα αναδείξουν αλλά πολύ περισσότερο να μείνουν
καταγεγραμμένα και να διατηρηθούν στο πέρασμα των χρόνων.

Τα τραγούδια που θα παρουσιάσουμε
Σκάρος
Γυναικείος τσάμικος (Νταλιάνα)
Ανδρικός τσάμικος (Ένας λεβέντης χόρευε)
Κλειστός Αργιθέας (Σαν άλλο δεν με μάρανε)
Καλαματιανός (Πέρασα από ένα χωριό)
Συρτός στα δύο (Καραγκούνα)
Μπεράτι (Μπαίνω μες στ’ αμπέλι)

Τα μέλη του χορευτικού που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση είναι:
Πίκουλης Χρήστος (χοροδιδάσκαλος)
Ρωμανάς Χρήστος
Ρωμανάς Γιώργος
Ρωμανάς Ηλίας
Αντωνακόπουλος Αποστόλης
Παπαδόπουλος Μάκης
Χούμου‐Γιατρά Αθηνά
Τζώρτζη Αναστασία
Καραγεώργου Κωνσταντίνα
Παπαδοπούλου‐Πίσκαπα Κατερίνα
Ξυραφά Αργυρώ
Κοροβέζου Κάτια
Μπαρτσώκα Παναγιώτα
Παπαδοπούλου Βασιλική

