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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ξεχωριστή λαμπρότητα κι απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν στο χώρο του
Ζαππείου Μεγάρου οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Στη Συνάντηση, που σημειωτέον γίνεται για πρώτη
φορά, έλαβαν μέρος εξήντα πέντε χορευτικά συγκροτήματα Συλλόγων μελών της
Ομοσπονδίας απ’ όλη την Ελλάδα. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η ΠΟΠΣΒ και η
«Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων». Περίπου επτά χιλιάδες θεατές από την
Αθήνα (τρισήμισυ χιλιάδες καθίσματα είχαν απλωθεί) τίμησαν την εκδήλωση. Όλοι
μαζί έστειλαν μήνυμα Αισιοδοξίας κι Ελπίδας για την ΕΛΛΑΔΑ και τον απανταχού
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.

Σκοπός της εκδήλωσης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ, ήταν να
τιμηθούν «οι Βλάχοι Εθνικοί Ευεργέτες, που έκαναν το χρέος τους ως Έλληνες και
στάθηκαν πρωτοπόροι μαζί με τους άλλους Συνέλληνες στην Εθνική Παλιγγενεσία,
στην ίδρυση και σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους». Στο χαιρετισμό του ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μαγειρίας αναφέρθηκε στη διαχρονική
συνεισφορά των Βλάχων στο Γένος λέγοντας ότι η έννοια Ευεργεσία στο Ελληνικό
Έθνος κατέστη συνώνυμη της Βλαχουριάς. Σημείωσε ειδικότερα τη συμβολή των
Βλάχων στη συγκρότηση της νεωτερικής ελληνικής εθνικής ταυτότητας, στην
«ελληνομάθεια» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήρθαμε απ' όλη την Ελλάδα, Νόϊ
Ελλάσλι, να τιμήσουμε τους Ευεργέτες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Έθνους στη χορεία των
οποίων οι ΒΛΑΧΟΙ κατέχουν την πρώτη θέση. Συναντιόμαστε εδώ στην Αθήνα
μπροστά στα έργα της ευποιΐας, της εθνικής κληρονομιάς και της μεγαλοσύνης των
Ελλήνων Βλάχων εθνικών Ευεργετών. Αναστοχαζόμαστε τη δράση τους, τους
αγώνες τους για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Τα ελληνικά Γράμματα.
Με προδρόμους τους Μοσχοπολίτες λογίους Δανιήλ και Αναστάσιο, τον Μετσοβίτη
Δάσκαλο του Γένους Νικόλαο Τζερτζούλη, Κορυφαίο όλων τον Πρωτομάρτυρα του
Έθνους τον Περιβολιώτη Ρήγα Βελεστινλή.

Αναστοχαζόμαστε τις άοκνες προσπάθειες και τη συμβολή τους στην
Παλιγενεσία του Ελληνισμού και στη συγκρότηση της νεωτερικής ελληνικής εθνικής
ταυτότητας».

Ο κ. Μαγειρίας βέβαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα έργα της
βλάχικης ευποιΐας που κοσμούν το Κέντρο της Αθήνας σημειώνοντας: «Στο
Καλλιμάρμαρο αναβίωσε η Ολυμπιακή Ιδέα, στο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική
Βιβλιοθήκη και την Ακαδημία βρήκαν στέγη οι Μούσες και τα Γράμματα, στο
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο οι επιστήμες που ανόρθωσαν τη χώρα. Οι δωρεές
των Βλάχων Εθνικών Ευεργετών δεν κοσμούν απλά το κέντρο της Αθήνας. Είναι οι
Τόποι αναπαράστασης της συλλογικής μας μνήμης. Ανατέμνουν το χώρο και το
χρόνο του Ελληνικού Έθνους, διαδηλώνοντας την Εθνική Ταυτότητα των Ελλήνων
και τα περιεχόμενά της. Ταυτόχρονα είναι τόποι του νέου ξεκινήματος του Γένους
μας, σε νέες συνθήκες ως Έθνος – Κράτος.»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σημείωσε με έμφαση τη συμβολή της βλαχικής
Διασποράς στον Ελληνισμό τονίζοντας: «Βλάχοι γεννημένοι στη Διασπορά οι ιδρυτές



της περιώνυμης Αθηναϊκής Τριλογίας Μοσχοπολίτες βαρώνοι Σίνα, οι Λινοτοπίτες
βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος και Στέργιος Δούμπας ,καθώς και ο Μετσοβίτης
φιλικός Δημήτριος Ποστολάκας».

Ο κ. Μαγειρίας υπενθύμισε τέλος το χρέος της Ελληνικής Πολιτείας προς τη
βλαχική Διασπορά στις γειτονικές μας χώρες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δυο
επώνυμα νεοκλασικά κτίρια το «Μπάγκειον» και «Μέγας Αλέξανδρος» στην είσοδο
της οδού Αθηνάς, Δωρεά του βλαχικής καταγωγής Κορυτσαίου εμπόρου Μπάγκα για
την ενίσχυση των ελληνοσχολείων της ιδιαίτερής του πατρίδας, μας υπενθυμίζουν το
διαχρονικό χρέος της ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προς τον έξω Ελληνισμό, στη
γειτονική μας Κορυτσά. Είναι καιρός η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, με
συνείδηση του χρέους να στρέψει το ενδιαφέρον της στον έξω Ελληνισμό, εκλεκτό
κομμάτι του οποίου αποτελούν και οι Βλάχοι. Οι Βλάχοι στις γειτονικές μας χώρες
είναι η γέφυρά μας στα Βαλκάνια. Να τους ανταποδώσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
την ευεργεσία. Να ενισχύσει και να εντείνει τις προσπάθειές τους να λάβουν
ελληνική παιδεία. Να ενισχυθούν οι Έλληνες Βλάχοι στις γειτονικές μας χώρες να
εκφραστούν ελεύθερα. Να μπορέσουν έτσι να συμβάλλουν στην παραπέρα
αλληλογνωριμία μας με τους λαούς γύρω μας. Με στόχο τον αλληλοσεβασμό, την
εμβάθυνση των σχέσεών μας μαζί τους, τη σφυρηλάτηση της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο των Ζάππα απ' το Λάμποβο,
του Μπάγκα απ' την Κορυτσά, του Μετσοβίτη Γεωργίου Αβέρωφ θιασώτη των
ιδεωδών του Ρήγα Βελεστινλή και της ολυμπιακής ιδέας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν: η βουλευτής Επικρατείας της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. Ευγενία Τσουμάνη ως εκπρόσωπος του κόμματος, ο βουλευτής
κ. Αθ. Πλεύρης (εκ μητρός από Αβδέλα) ως εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, αρκετοί πρώην
βουλευτές, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ελ. Οικονόμου (ο ίδιος ανέφερε
ότι είναι Βλάχος), ο κ. Ι. Ζώης από την «Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων»,
ο κ. Γ. Οικονόμου εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ, η Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Στ.
Αγγελίδου η Αντιπερειφεριάρχης Αττικής κ. Βασιλάκου, η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
κ. Ελ. Λαΐτσου και πολλοί άλλοι βλάχικης καταγωγής αυτοδιοικητικοί παράγοντες
από όλη την Ελλάδα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου , και η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου. Τον
χαιρετισμό τους έστειλαν επίσης οι βλαχικής καταγωγής πολιτικοί: ο βουλευτής
Λαρίσης και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλης Θ.
Έξαρχος, κι οι βουλευτές Τρικάλων της ΝΔ Νικόλαος Λέγκας και Σωτήρης
Χατζηγάκης. Χαιρετισμό έστειλαν επίσης ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ Μάξιμος
Χαρακόπουλος κι οι βουλευτές Ιωαννίνων Μιχάλης Παντούλας (ΠΑΣΟΚ) και
Σταύρος Καλογιάννης (ΝΔ). Χαιρετισμό έστειλε κι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ.
Καχριμάνης όπως κι αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες από όλη την Ελλάδα.

Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οι ορχήστρες του Φώτη
Καραβιώτη, του Χρήστου Σίττα και του Γρηγόρη Χατζηλυμπέρη. Την ευθύνη της
τηλεοπτικής κάλυψης της εκδήλωσης είχε το κανάλι ΑΣΤΡΑ κι ο Περιβολιώτης
Γιώργος Ι. Καλόγηρος. Την εκδήλωση διαφήμισαν και κάλυψαν επίσης τα κρατικά κι
ιδιωτικά κανάλια.


