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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013 η αφιερωμένη 

στη Μνήμη των Βλάχων Εθνικών Ευεργετών 2η Μουσικοχορευτική Συνάντηση 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στον αύλειο 

χώρου του ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ στην Αθήνα. 

Οι εκδηλώσεις της 2ης Μουσικοχορευτικής Συνάντησης ξεκίνησαν από 

τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών. Με απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προέδρου της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχάλη Μαγειρία, τα παραδοσιακά ντυμένα 

χορευτικά τμήματα των συμμετεχόντων Συλλόγων μελών της ΠΟΠΣΒ 

έλαβαν δωρεάν άδεια εισόδου στο χώρο της Ακρόπολης. Οι Σύλλογοι, για 

πρώτη φορά, ανέβηκαν όλοι μαζί στον Ιερό Βράχο με τα λάβαρά τους, όπου 

περιηγήθηκαν στο χώρο σύμβολο και λίκνο του παγκόσμιου ανθρωπιστικού 

πολιτισμού και κατόπι φωτογραφήθηκαν με τις παραδοσιακές τους 

ενδυμασίες. 

Στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή με επικεφαλής την ελληνική σημαία 

της ΠΟΠΣΒ ακολουθούμενη από το πανεθνικό φλάμπουρο του Ενθομάρτυρα 

Ρήγα Βελεστινλή και από τα λάβαρα των τοπικών Συλλόγων. Συνοδεία 

εικοσαμελούς ορχήστρας και μουσικής πατινάδας γάμου, τα χορευτικά 

τμήματα των Συλλόγων σε παράταξη διήλθαν τον πεζόδρομο της οδού 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πέρασαν από τις «στήλες του Ολυμπίου Διός» και 

την «Πύλη του Αδριανού» και κατέληξαν στον αύλειο χώρο του ΖΑΠΠΕΙΟΥ. 



Τους παρευρισκόμενους συμπολίτες, που σύμφωνα με την αστυνομία 

ξεπέρασαν τις 12.000, χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχάλης 

Μαγειρίας. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ σημείωσε: «Η λήθη και η 

άγνοια είναι εχθροί του εαυτού μας και ταυτόχρονα απαρχή της 

υποδούλωσης. Ήρθαμε απ’ τα ψηλά βουνά για να δείξουμε κι αναδείξουμε με 

υπερηφάνεια τις μνήμες και τις αξίες μας. Μνήμες κι αξίες διαχρονικές με 

κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο», κι απευθυνόμενος στους χιλιάδες 

ενθουσιασμένους συμπατριώτες μας στην Αθήνα ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ 

τόνισε: «Ήρθαμε ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ, η λατινόφωνη Ρωμιοσύνη, απ’ τα ψηλά 

βουνά της Πίνδου και τις πόλεις της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της 

Μακεδονίας για να παρουσιάσουμε μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

εδώ στην πρωτεύουσα του Νέου Ελληνισμού, την οποία κατέστησαν τέτοια με 

τα γρόσια και τ’ άρματα οι πρόγονοί μας ΒΛΑΧΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ της Εθνικής 

Παλιγγενεσίας και ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ». 

Ενώ «στους επιλήσμονες αλλά κι οι αγνοούντες την ιστορία αυτού του τόπου 

και του Έθνους» ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ θύμισε ποιοι είναι οι Βλάχοι, 

λέγοντας: 

«Οι ΒΛΑΧΟΙ είναι αυτοί που ανυστερόβουλα, με κίνητρο τη φιλοπατρία, 

λάμπρυναν διαχρονικά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννινα, τα Τρίκαλα, 

τη Βέροια, τη Λάρισα αλλά και το Γένος με τις δωρεές τους. Οι ΒΛΑΧΟΙ είναι 

αυτοί που με μοναδικά κι ανυπέρβλητα έργα ευποιΐας συνεχίζουν μέχρι 

σήμερα να ενισχύουν το Έθνος στην Πατρίδα αλλά και στη Διασπορά 

(Αλεξάνδρεια, Βιέννη, Οδησσός, Βουδαπέστη). Τα έργα των Βλάχων μας ...... 

συνοψίζουν το όραμα της αναγέννησης του Έθνους και μαζί την πράξη 

πραγμάτωσής του». Σ’ αυτή τη συνάφεια καταλήγοντας ο κ. Μαγειρίας 



ανέφερε: «Εάν αφαιρέσουμε από την Αθήνα τα έργα και τις δωρεές των 

Βλάχων, στην ουσία τα πνευματικά της καθιδρύματα, θα μείνει μόνη της η 

Ακρόπολη, η οποία όμως τότε, δίχως αυτά, θα πνιγεί στη θολούρα του 

ειδεχθούς νέφους της άγνοιας και της ακρισίας που γεννούν τη βαρβαρότητα». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολιτικοί κι αξιωματούχοι βλαχικής και μη 

καταγωγής. Ανάμεσά τους ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 

Ελευθέριος Οικονόμου (καταγωγή Φούρκα Ιωαννίνων), ο βουλευτής κ. 

Αργύρης Ντινόπουλος (καταγωγή Περιβόλι/Μέτσοβο), ο διοικητής του ΕΛΓΑ 

και πρώην βουλευτής Λαρίσης κ. Βασίλης Έξαρχος (καταγωγή Περιβόλι), ο 

υποστράτηγος της ΕΛΑΣ κ. Γεώργιος Νίτσας, εκπρόσωπος του 

Αρχιεπίσκόπου κ. Ιερωνύμου, η πρέσβης κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο 

Πρόξενος της Ελλάδας στην Κορυτσά κ. Ιωάννης Πεδιώτης, ο πρόεδρος της 

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Οικονόμου, το μέλος της 

Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων κ. Ιωάννης Ζώης, η δήμαρχος Ρήγα 

Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου, ο αντιδήμαρχος Αλμυρού κ. Δημήτρης Τσούτσας, 

ο αντιδήμαρχος Σερρών κ. Στέργιος Γαλάνης, ο πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Ασπροποτάμου Δήμου Καλαμπάκας κ. Δημ. Βουρλίτσης, 

επιχειρηματίες βλαχικής καταγωγής μεταξύ των οποίων ο κ. Δημήτρης 

Σαράντης της εταρείας «Όλυμπος» χορηγού της εκδήλωσης, καθώς και 

αρκετοί πανεπιστημιακοί καθηγητές όπως και κρατικοί αξιωματούχοι. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν με τα χορευτικά τους τμήματα 48 Σύλλογοι μέλη 

της ΠΟΠΣΒ με 1.500 χορευτές ενώ πήραν μέρος με αντιπροσωπείες τους οι 

116 από τους 120 Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας. 

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΠΟΠΣΒ εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 

προς όλους όσους με τον τρόπο τους συνέβαλλαν στην άρτια διοργάνωση κι 



επιτυχία της εκδήλωσης.  Προς τον υπουργό Πολιτισμού για την άδεια 

δωρεάν εισόδου των χορευτών στην Ακρόπολη, τους αρμόδιους φορείς της 

Πολιτείας για την παραχώρηση του χώρου και τις διευκολύνσεις . 

Κατά τον ίδιο τρόπο το ΔΣ της ΠΟΠΣΒ ευχαριστεί και συγχαίρει τα μέλη 

και τους χορευτές των Συλλόγων κι ιδίως τη δυναμική νεολαία για την ενεργό 

συμμετοχή τους και το μοναδικό θέαμα και τις συγκινήσεις που χάρισαν στο 

ενθουσιασμένο κοινό των χιλιάδων Αθηναίων συμπατριωτών μας, τους 

οποίους επίσης ευχαριστεί για την τιμητική ανταπόκριση όπως μαρτυρεί η 

ιδιαίτερα πολυπληθής παρουσία τους στην εκδήλωση. 
  
 


