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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ  
 

Mε  επιτυχία  πραγματοποιήθηκε,  το  Σαββατοκύριακο  22  και  23  Ιανουαρίου,  στη 
Θεσσαλονίκη,    η  κοπή  της  πίτας  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Πολιτιστικών 
Συλλόγων Βλάχων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοπή πίτας  
Πριν την κοπή της πίτας  (Κυριακή  23 Ιανουαρίου),    όπου συμμετείχαν Σύλλογοι 
Βλάχων  απ’    ολόκληρη  την  Ελλάδα,    προηγήθηκε  εκκλησιασμός  στον  ιερό  ναό 
Παναγίας Δεξιάς.  

Ο ναός κατακλύστηκε, μέσα κι έξω, από τα 700 μέλη των χορευτικών ομάδων, οι 
οποίες στη συνέχεια παρέλασαν, με τα λάβαρα να προηγούνται, έως την κατάμεστη 
αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Κατά  την  εκδήλωση,  που  πλαισιώθηκε  από  παραδοσιακούς  χορούς,  απηύθυνε 
χαιρετισμό  ο  Πρόεδρος  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Πολιτιστικών  Συλλόγων 
Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας.  

«Εμείς οι Βλάχοι, το έχω πει κι άλλοτε, είμαστε φορείς μιας διαχρονικής παράδοσης. Δεν  
αποτελούμε  απλά  ένα  ιστορικό,  αλλά  ένα  από  τα  πιο  δυναμικά  συστατικά στοιχεία 
τόσο της σύγχρονης Ελλάδας όσο και της ελληνικής Διασποράς», τόνισε, μεταξύ 
άλλων, ο κ. Μαγειρίας.  

Και πρόσθεσε: «Εμείς, οι Βλάχοι της Ελλάδας κι όσοι ταυτίζονται με μας διαχρονικά  
όχι απλά έχουμε αίσθηση της πατρίδας αλλά αγωνιζόμαστε γι’ αυτή χωρίς δεύτερες  



 
 
 
 
 
σκέψεις.  Δίνουμε  το  παρών  στις  μεγάλες  στιγμές  του  Έθνους  αλλά  και  στην 
καθημερινότητά του».  

Επεσήμανε ότι «δίνουμε αγώνες για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής  
μας κληρονομιάς, αγώνες για την ανάδειξη της λατινόφωνης Ρωμιοσύνης και της  
συμβολής της στη ζωή του έθνους των Ελλήνων και της πατρίδας μας της Ελλάδας».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρέλαση χορευτικών  

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων αναφέρθηκε 
συνοπτικά στις δραστηριότητές της τον προηγούμενο χρόνο (2010), όπως:  
Το Πανελλήνιο Αντάμωμα στο Μέτσοβο (Ιούλιος 2010).  

Το 11ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας στη Βλαχοκλεισούρα της 
Καστοριάς (Σεπτέμβριος 2010).  

Η προσκυνηματική επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, στο   Φανάρι της  
Ορθοδοξίας και η συνάντηση με τον Παναγιώτατο κ.κ.   Βαθρολομαίο  (Οκτώβριος  
2010).  
Στην διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για τις μεγάλες εθνικές ευεργεσίες τους :  

*  Οι  αδελφοί  Νικόλαος  και  Λεωνίδας  Παπαγεωργίου,  δωρητές  του  ομώνυμου 
Νοσοκομείου, για το ανθρωπιστικό τους πνεύμα.  

*  Η  αείμνηστη  Αλίκη  Τέλλογλου  (  με  καταγωγή  από  το  Μοναστήρι-Μπίτολα), 
δωρήτρια του Τελλόγλειου Ιδρύματος, για την προσφορά της στον πολιτισμό.  

* Ο Δημήτρης Ζάννας, (καταγωγή από το Λιβάδι Ολύμπου), δωρητής του Μουσείου  
Μακεδονικού Αγώνα κι ενός μεγάλου κτήματος στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή,  
για την συμβολή του στη διατήρηση και ανάδειξη της συλλογικής μνήμης του Έθνους.  

* Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β Αθανάσιος Μουστάκας,   για την προσφορά του 
στον Βλαχόφωνο Ελληνισμό.  
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου   στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, έγινε ημερίδα με 
θέμα: "Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι".  



 
 
 
 
 
Μίλησαν,  χρησιμοποιώντας  συγκεκριμένα  στοιχεία,  επισημονικά  και  ιστορικά  οι:  
Νικόλαος  Μέρτζος,  Πρόεδρος  Εταιρείας  Μακεδονικών  Σπουδών  και  Αστέρης  
Κουκούδης, εκπαιδευτικός - συγγραφέας, βραβευθείς από την Ακαδημία Αθηνών.  

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
Ιωάννης Μαγκριώτης , οι βουλευτές   Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Γιάννης Ιωαννίδης,  
Ιωάννης   Ζιώγας,   ο Περιφερειάρχης    Ηπείρου   Αλεξ.    Καχριμάνης,    ο  
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας ,ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης, οι Δήμαρχοι Μετσόβου Νίκος Τσομπίκος , Καλαμπάκας 
Δημήτρης  Σακελλαρίου,  Ρήγα  Φεραίου  Ελένη  Λαϊτσου,  Δέλτα  Νίκος  Γιουτίκας, 
Αμπελοκήπων-  Μενεμένης  Λάζαρος  Κυρίζογλου,  ο  Πρόξενος    της  Ελλάδας  στο 
Μοναστήρι ΜάρκοςΤριπολιτάκης, πολλοί   περιφερειακοί   σύμβουλοι,    αντιδήμαρχοι , 
δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου. 
 

 


