
Στο Μέτσοβο το φετινό Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων 
 
-Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2010 με πλούσιες εκδηλώσεις  
 
-«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή του Βλαχόφωνου Ελληνισμού», 
επισημαίνει μέσω του “Π.Λ” ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας 
 
Στo νομό Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα στο γειτονικό και 
ιστορικό Μέτσοβο θα πραγματοποιηθεί το φετινό 26ο Πανελλήνιο 
Αντάμωμα Βλάχων, μια από τις κορυφαίες γιορτές του Βλαχόφωνου 
Ελληνισμού, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2010.  
 
Του Βαγγέλη Σαμαρά 
vagsamar@yahoo.gr 
 
Τη διοργάνωση των φετινών μεγάλων εκδηλώσεων που μετά από μερικά 
χρόνια πραγματοποιούνται στο ονομαστό βλαχοχώρι της Ηπείρου έχει 
αναλάβει το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, που προέκυψε από τις 
εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 
στη Λάρισα, αλλά και αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι Βλάχων της 
ευρύτερης περιοχής.  
Το ετήσιο, Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, αποτελεί τη κορυφαία 
εκδήλωση της Ομοσπονδίας, καθώς αφορά  μια μεγάλη γιορτή του 
Βλαχόφωνου Ελληνισμού, με δεδομένη την Πανελλήνια εμβέλεια της, το 
υψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκδηλώσεων, τη μεγάλη συμμετοχή του 
κοινού, και την αυθεντική παρουσίαση της πλούσιας πολιτισμικής 
παράδοσης των Βλαχοφώνων Ελλήνων, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί στο 
διάβα των αιώνων, και διαφυλάσσεται από τους Συλλόγους της 
Ομοσπονδίας  «ως κόρη οφθαλμού». 
Στο ετήσιο, τριήμερο, Πανελλήνιο Αντάμωμα που διοργανώνει η 
Ομοσπονδία, πέρα από το σύνολο των Συλλόγων - μελών της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, 
συμμετέχουν και χιλιάδες Έλληνες από όλη την χώρα οι οποίοι έχουν 
Βλάχικη καταγωγή, καθώς επίσης και Βλαχόφωνοι Έλληνες της 
Διασποράς. 
 
“Μεγαλύτερη γιορτή” 
Μιλώντας στον “Π.Λ.” ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας αναφέρθηκε στη 



σπουδαιότητα των εκδηλώσεων τις οποίες χαρακτήρισε ως σταθμό για 
τους απανταχού βλαχόφωνους Έλληνες, ενώ παράλληλα έκανε λόγο και 
για μια μεγάλη γιορτή, απευθύνοντας πρόσκληση συμμετοχής, τόσο 
στους συλλόγους-μέλη της ομοσπονδίας όσο και σε όλους τους φίλους 
των Βλάχων. 
Οι εκδηλώσεις του 26ου Πανελλήνιου Ανταμώματος θα ξεκινήσουν:  
-Το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιουλίου, όπου στο Μέτσοβο θα λάβει χώρα η 
κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων όπου πάνω από 1.500 χορευτές από 
συλλόγους Βλάχων από όλη την Ελλάδα θα παρουσιαστούν και θα 
ξεδιπλώσουν με χάρη και πιστότητα, χορούς και τραγούδια από την 
πλούσια πολιτιστική και μουσικοχορευτική παράδοση των Βλάχων. 
-Το πρωί της Κυριακής 4 Ιουλίου με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων 
που συμμετείχαν στο Αντάμωμα θα πραγματοποιηθεί ο «Τρανός Χορός» 
και μέσω αυτού για μια ακόμη φορά θα επαναβεβαιωθεί η ενότητα του 
Βλαχόφωνου Ελληνισμού μέσα από τον ενιαίο κύκλο του χορού ο οποίος 
σφυρηλατεί νέους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων 
και διατρανώνει την πίστη και τον σεβασμό μας στις αξίες του 
Ελληνισμού, τιμώντας ταυτόχρονα, όλους εκείνους, οι οποίοι με το αίμα 
τους,  και την πένα τους, συνεισέφεραν στη συγκρότηση και στην 
ανάπτυξη της πατρίδας μας. Σημειωτέον ότι στη διάρκεια του 
ανταμώματος θα πραγματοποιηθούν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομιλίες, διάφορα πολιτιστικά δρώμενα κλπ. 


