Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.

Λάρισα 15 ∆εκεµβρίου 2007
Αριθµός Πρωτ: 35

Προς του Συλλόγους
της Π.Ο.Π.Σ.Βλάχων

ΘEΜΑ
1. Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων.
2. Η ‘’2η Πανελλήνια Σύναξη Βλάχικων Συλλόγων’’ και η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Οµοσπονδίας στις 3 Φεβρουαρίου 2008 στη
Λάρισα.
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση του 10ου Συµποσίου
Ιστορίας Λαογραφίας & Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής & Χορού και του
25ου Πανελληνίου Ανταµώµατος Βλάχων”.

Φίλοι Συµπατριώτες, Αγαπητά µέλη,
1. Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων όπως αυτό προέκυψε από την
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 25η Νοεµβρίου που διεξήχθη στη Λάρισα.
Πρόεδρος: Σακελάρης Μιχάλης
Γ. Γραµµατέας: Μαγειρίας Μιχάλης
Α’ Αντιπρόεδρος: Αυγέρη Σοφία
Β’ Αντιπρόεδρος: Παπατόλιας Αποστόλης
Ειδικός Γραµµατέας: Ζαµατζάς Ευάγγελος
Ταµίας: Μουστάκας Αθανάσιος

ΜΕΛΗ

Τράσιας Φώτης, Σιββά Μαρία , Σούλτης Θόδωρος, Χασιώτης Ηρακλής,
Πορίκης Ηλίας,.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους
Συλλόγους Μέλη της Οµοσπονδίας και έχοντας ως γνώµονα την όσο το δυνατό
επιτυχέστερη διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν και τονώνουν την
ενδυνάµωση του πατριωτικού αισθήµατος των συµπατριωτών µας που ως στόχο
έχει την διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και παράδοσης και
αφού έλαβε υπόψη την επιτυχία αλλά και την αποδοχή από τους Συλλόγους Μέλη
που είχε η ‘’ 1η Πανελλήνια Σύναξη’’ που πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του

‘’2η Πανελλήνια Σύναξη
Βλάχικων Συλλόγων – Τιµή στο Βλαχόφωνο Ελληνισµό’’ και
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Οµοσπονδίας να
πραγµατοποιηθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο της Λάρισας στις
3 Φεβρουαρίου 2008.
2007 στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε όπως η

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τη
Νοµαρχία και το ∆ήµο της Λάρισας.
Ο τρόπος εµφάνισης των χορευτικών οµάδων θα οριστεί από
την Οργανωτική Επιτροπή.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις

12:30 µ.µ.

-Καλούνται όλοι οι Σύλλογοι της Οµοσπονδίας να
στηρίξουν µε τα χορευτικά τους τµήµατα την εκδήλωση και να
δηλώσουν συµµετοχή έως και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
2008.
∆νση υποβολής

: Πανελλήνια Οµοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Μανωλάκη 22 – Τ.Κ. 41222 - Λάρισα
ή στα Φάξ: 2410 – 235260 & 282292

-Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελληνίας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων, καλεί τα µέλη του, που επιθυµούν να συνδιοργανώσουν το
επόµενο Αντάµωµα και Συµπόσιο Ιστορίας Λαογραφίας & Βλάχικης Παραδοσιακής
Μουσικής & Χορών, να εκδηλώσουν τις υποψηφιότητες τους.
Το ∆.Σ της Οµοσπονδίας µας πιστεύει ότι η έγκαιρη γνωστοποίηση του τόπου
και του χρόνου των µεγάλων εκδηλώσεων µας αποτελεί βασικό παράγοντα, που θα

συµβάλλει στην επιτυχία των εκδηλώσεων και θα διευκολύνει τους Συλλόγους µας
στον προγραµµατισµό τους.

Για τον σκοπό αυτό καλεί τους Συλλόγους της Οµοσπονδίας µας να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για δύο από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας µας.
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης του 10ου
Συµποσίου Ιστορίας Λαογραφίας & Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής &
χορών .
Προβλεπόµενος χρόνος διοργάνωσης : το διάστηµα Απρίλιος – Μάιος 2008.

Επιθυµητή η συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πρώτου και ∆ευτέρου Βαθµού, καθώς και η εξασφάλιση χορηγών για την
κάλυψη των οικονοµικών απαιτήσεων του Συµποσίου.
Προθεσµία υποβολής της υποψηφιότητας:

Μέχρι την Παρασκευή 1

Φεβρουαρίου 2008.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης του 25ου
Πανελληνίου Ανταµώµατος Βλάχων.
Προβλεπόµενος χρόνος διοργάνωσης : Πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου του 2008.
Απαραίτητη η συνεργασία µε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και
∆ευτέρου Βαθµού, καθώς επίσης και κάθε άλλου κοινωνικού φορέα και η εξασφάλιση
χορηγών.
Προθεσµία υποβολής της υποψηφιότητας :

Μέχρι την Παρασκευή 15

Φεβρουαρίου 2008.
∆νση υποβολής της υποψηφιότητας :

Πανελλήνια Οµοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Μανωλάκη 22 – Τ.Κ. 41222 - Λάρισα
ή στα Φάξ: 2410 – 235260 & 282292

3. Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µας, αφού
λάβει εγγράφως τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων Συλλόγων, θα πραγµατοποιήσει
επί τόπου
επίσκεψη στους προτεινόµενους χώρους των εκδηλώσεων και θα εξετάσει
διεξοδικά τον φάκελο της υποψηφιότητας των, προκειµένου να εξασφαλιστεί η κατά
το δυνατόν προσφορότερη πρόταση, η οποία να εγγυάται την επιτυχία και το κύρος
της διοργάνωσης.

Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους οι
Σύλλογοι µπορούν να πάρουν από τον Πρόεδρο και τoν Γεν. Γραµµατέα της
Οµοσπονδίας στα τηλέφωνα. :

Πρόεδρος :

2410 – 235260 & 282292 { πρωινές ώρες}
& 6944 721060

Γεν.Γραµµατέας:

6932855599

Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας
σας εύχονται Χρόνια Πολλά, Ευτυχισµένο και ∆ηµιουργικό το
νέο έτος.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν.Γραµµατέας

Σακελάρης Μιχάλης

Μαγειρίας Μιχάλης

