
Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων 
 
Λάρισα 9 Απριλίου 2008  
Αρ. Πρωτ: 38  
Προς τους Συλλόγους της Π.Ο.Π.Σ. Βλάχων  

 
Θέµα: 10° Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και 

Χορών.  
( Κατερίνη 17 & 18 Μαΐου 2008 )  

 
Σας κάνουµε γνωστό ότι, το εφετινό "10° Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης 
Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών" θα πραγµατοποιηθεί στην Κατερίνη στις 17 & 18 
Μαΐου 2008. Το Συµπόσιο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Βλάχων σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Κοκκινοπλιτών Ν. Πιερίας « Ο Όλυµπος», 
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας , και το ∆ήµο Κατερίνης .  
Σκοπός του 10ου Συµποσίου είναι η αυθεντικότερη γνώση και διδασκαλία των Βλάχικων 
παραδοσιακών χορών, η µελέτη και καταγραφή του άφθονου πρωτογενούς λαογραφικού και 
ιστορικού υλικού της Βλαχόφωνης παράδοσης µας, ενώ παράλληλα δίδεται η ευκαιρία σε 
αξιόλογους ερευνητές και µελετητές , να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, στους καθ’ ύλην 
αρµόδιους χοροδιδασκάλους των Συλλόγων της Οµοσπονδίας µας, συµβάλλοντας έτσι στην 
υψηλότερη επιστηµονική κατάρτιση τους.  
Το "10° Συµπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών" 
καλούνται να παρακολουθήσουν οι Χοροδιδάσκαλοι των Συλλόγων µελών της Οµοσπονδίας 
καθώς και οι υπεύθυνοι των χορευτικών τµηµάτων των Συλλόγων όπως επίσης και όλα τα µέλη 
και οι φίλοι της Οµοσπονδίας µας.  
Σηµειώνουµε ότι οι διοργανωτές , θα καλύψουν όλες τις ανάγκες του Συµποσίου, δηλαδή τα 
έξοδα διαµονής και φιλοξενίας, καθώς και τον «Φάκελο» του Συµποσίου, για συγκεκριµένα 
άτοµα. ∆ηλαδή τον Χοροδιδάσκαλο και τον έφορο του Χορευτικού τµήµατος κάθε 
Συλλόγου της Οµοσπονδίας µας και µόνο αυτών, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
1. Ότι υπάρχει ενεργό χορευτικό τµήµα του Συλλόγου.  
2. Ότι τα ανωτέρω άτοµα µαζί µε παραδοσιακή φορεσιά θα συµµετάσχουν στην χορευτική 
οµάδα της Οµοσπονδίας µας, η οποία την πρώτη µέρα του Συµποσίου θα παρουσιάσει ένα 
πρόγραµµα µε αντιπροσωπευτικούς Βλάχικους χορούς από όλη την Ελλάδα.  
3. Ορίζεται ως τιµή συµµετοχής στις εργασίες του σεµιναρίου το συµβολικό ποσό των 15,00 
Ευρώ.  
Παρακαλούνται οι Σύλλογοι µε απόφαση του ∆ιοικητικού τους  
Συµβουλίου να ορίσουν εγγράφως στην Οργανωτική Επιτροπή, τα δύο πιο πάνω πρόσωπα, 
συµπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτουµε µέχρι την  
Τετάρτη 30 Απριλίου 2008, στη ∆ιεύθυνση:  
Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων  

Μανωλάκη 22  
41222 Λάρισα  



Τηλ & Fax : 2410235260  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας και επιβεβαίωσης των δηλώσεων συµµετοχής:  
Σακελάρης Μιχάλης – Πρόεδρος Κιν : 6944721060  
Μαγειρίας Μιχάλης – Γεν. Γραµµατέας  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας και επιβεβαίωσης των δηλώσεων συµµετοχής 
 Κιν : 6932855599  
Fax : 2651076716  
Θέλουµε να καταστήσουµε σαφές ότι καµία δήλωση συµµετοχής δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέσαµε ή κατατεθεί εκπρόθεσµα.  
 
Έναρξη Συµποσίου Σάββατο 17 Μαΐου 2008  
17.00 – 17.30. Υποδοχή και εγγραφή συνέδρων στο συνεδριακό κέντρο Κατερίνης .  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
Έκθεση Μουσείου Μακεδονικού αγώνα « Η κοινωνική ζωή στα Βλαχοχώρια της 
Μακεδονίας στα 1900 » Από 12 - 18 Μαΐου 2008 συνεδριακό κέντρο Κατερίνης.  
Τέταρτη 14 Μαΐου , ώρα 19:00 συνεδριακό κέντρο Κατερίνης οµιλία : « Οι Βλάχοι στην 
Κατερίνη » Εισηγητής Κουκούδης Αστέριος , Συγγραφέας  

 

Τέλος σας κάνουµε γνωστό ότι το 25ο Πανελλήνιο Αντάµωµα Βλάχων θα λάβει χώρα στα 
Τρίκαλα στις 4 – 5 & 6 Ιουλίου 2008. Αναλυτική ενηµέρωση, µε τις σχετικές πληροφορίες 
και το πρόγραµµα των εκδηλώσεων θα ακολουθήσει άµεσα  
 
 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιo  
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραµµατέας  

Σακελάρης Μιχάλης        Μαγειρίας Μιχάλης  


