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Η ιδέα για την ίδρυση του Συλλόγου δόθηκε με αφορμή μια εκδήλωση λαογραφικού χαρακτήρα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,
το Μάη του 1980, την οποία παρακολουθούσαν πολλοί Βλάχοι. Μετά από επανειλημμένες ανοιχτές συναντήσεις, συντάχτηκε και
ψηφίστηκε σχέδιο καταστατικού, στη βάση του καταστατικού του Ομίλου Φίλων Θεάτρου, που επιλέχτηκε για τις δημοκρατικές
αρχές του. Ήδη
από τις πρώτες
συζητήσεις
για
το
καταστατικό,
προέκυψε
το
ζήτημα
της
ονομασίας
του
Συλλόγου,
και
συγκεκριμένα αν
πρέπει να υπάρχει
στον
τίτλο
η
λέξη ‘‘Βλάχων’’.
Ως
τότε,
είχε
χρησιμοποιηθεί
(1980) μόνο από το
Σύλλογο Βλάχων
Νάουσας, και είχαν
προκληθεί πολλές
συζητήσεις, συχνά
ανούσιες,
και
κριτικές όχι πάντα
καλοπροαίρετες.
Τελικά, στον τίτλο
‘‘ Λ α ο γ ρ α φ ι κ ό ς
Σύλλογος Βλάχων
Β έ ρ ο ι α ς ’’
συμπεριλήφθηκε
η λέξη ‘‘Βλάχων’’
και είχε τεράστια απήχηση. Αμέσως το καταστατικό το υπέγραψαν εκατό (100) ιδρυτικά μέλη αντί για είκοσι ένα που απαιτούνται,
γεγονός που δείχνει ότι οι Βλάχοι της Βέροιας ήθελαν να δημιουργήσουν το Σύλλογό τους, και παράλληλα στάθηκε ανασταλτικός
παράγοντας σε ορισμένους που αντιστρατεύονταν την ίδρυση του Συλλόγου, οι οποίοι κακοπροαίρετα τη συνδύαζαν με αρνητικά
φαινόμενα του παρελθόντος.. Η εντυπωσιακή παρουσία του Συλλόγου στα πολιτιστικά πράγματα της Βέροιας και η υλοποίηση
των καθορισμένων από το καταστατικό στόχων διέλυσε γρήγορα τέτοιου είδους προκαταλήψεις, η δράση του Συλλόγου έγινε
αποδεκτή από πλατιές μάζες, όχι μόνο Βλάχων, και η λέξη ‘‘Βλάχος’’ άρχισε να μπαίνει στους τίτλους πολλών άλλων Συλλόγων,
όπως Σερρών, Αλμυρού και σήμερα σχεδόν όλων των Συλλόγων Βλάχων.
Παράλληλα, στο Κατα-στατικό συμπεριλήφτηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για
τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, την ενεργοποίηση των μελών, τη
διαφάνεια στις διαδικασίες και την εκπροσώπηση όλων των τάσεων στο Δ/Σ του
Συλλόγου, γιατί σε μια εποχή έντονης κομματικοποίησης των πάντων υπήρχε
ο φόβος κομματικής εκμετάλλευσης του Συλλόγου και της αδρανοποίησης
μεγάλης μερίδας των μελών του. Ακριβώς, αυτή η δημοκρατική λειτουργία είχε
ως αποτέλεσμα ο Σύλλογος να αγκαλιάσει τους Βλάχους όλων των ιδεολογικών
τάσεων και αποχρώσεων.
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Τα πρώτα εκατό ιδρυτικά μέλη που υπέγραψαν το καταστατικό ήταν: Μπέλας Στέριος του Ιωάννη, Μπέλας Δημήτριος του Ιωάννη,
Μπέλας Γεώργιος του Ιωάννη, Αυγέρος Νικόλαος του Νικολάου, Αυγέρος Γεώργιος του Νικολάου, Γκόγκος Απόστολος του
Αντωνίου, Γκόγκος Στέριος του Αντωνίου, Καπράρας Νίκος του Ιωάννη, Καπράρας Στέριος του Ιωάννη, Μανάκος Αντώνιος του
Κωνσταντίνου, Καπράρας Νικόλαος του Στεργίου, Πίσπας Ιωάννης του Νικολάου, Πίσπας Θεόδωρος του Γεωργίου, Γκαλαΐτσης
Δημήτριος του Αθανασίου, Μανέκας Γεώργιος του Ιωάννη, Αναστασίου Στέριος του Αθανασίου, Καλπάκης Δημήτριος του
Στεργίου, Μάνια Μαρκέλα του Κωνσταντίνου, Γκαλαΐτσης Στέριος του Μιχαήλ, Τσιαμήτρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Λιάπης
Στέριος του Νικολάου, Τσιάνος Αντώνιος του Γεωργίου, Τσιάνος Θωμάς του Γεωργίου, Τσιάμης Γεώργιος του Νικολάου, Πέτκου
Ασημούλα του Ιωάννη, Μπέλας Νικόλαος του Δημητρίου, Πίσπας Νικόλαος του Στεργίου, Γιάτσας Ιωάννης του Νικολάου, Κόγιας
Μιχάλης του Νικολάου, Κόγιας Νικόλαος του Στεργίου, Καραφόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καραγιάννης Γεώργιος του Δημοσθένη,
Κόγιας Δημήτριος του Αντωνίου, Τσιαμήτρου Αθηνά του Γεωργίου, Τσίρη Αθηνά του Στεργίου, Τσίρη Τασούλα του Στεργίου,
Τίκας Σωτήρης του Ιωάννη, Τίκας Νικόλαος του Ιωάννη, Αναστασίου Γεώργιος του Σωκράτη, Αναστασίου Δημήτριος του
Σωκράτη, Γάκης Στέριος του Ιωάννη, Δουλίκας Γεώργιος του Δημοσθένη, Ζιώγας Αντώνιος του Νικολάου, Κάμινας Μανόλης του
Κωνσταντίνου, Κελεπούρης Αντώνης του Ιωάννη, Κόγια Τζένη του Μιχαήλ, Κύρτσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καρατζιούλας
Κωνσταντίνος του Δημοσθένη, Ζέρβας Δήμος του Γεωργίου, Καβάκης (Τσιαπάρας) Λεωνίδας του Δημητρίου, Τσιαμήτρος
Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Μπιζέτας Νικόλαος του Γεωργίου, Αναστασίου Δημήτριος του Νικολάου, Μάρτος Θανάσης του
Μάρτου, Μάρτου Ζωή του Μάρτου, Βλάχος Αναστάσιος του Γεωργίου, Μποζίνης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μπέκη Βιολέτα του
Γεωργίου, Χατζή Χρυσούλα του Σωτήρη, Μπιζέτας Ιωάννης του Στέριου, Πέτκος Δημήτριος του Ιωάννη, Κόγια Κατερίνα του
Αντωνίου, Καραγιάννη Μαίρη του Γεωργίου, Καπράρας Θωμάς του Νικολάου, Μπακόλας Ιωάννης του Νικολάου, Γκασνάκης
Νικόλαος του Γεωργίου, Αράβας Στέριος του Δημητρίου, Καπράρας Απόστολος του Γεωργίου, Σίμος Νικόλαος του Σωτηρίου,
Παπαγιαννούλης Δημήτριος του Ιωάννη, Μπλατσιώτης Απόστολος του Δημητρίου, Ζυγουλιάνος Γεώργιος του Στέριου, Κουτόβας
Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Νουλίκας Νικόλαος του Γεωργίου, Καπράρα Ελένη του Νικολάου, Καπράρα Κυριακή του Στέριου,
Μπίκα Νίκη του Γεωργίου, Καραγιάννης Γεώργιος του Απόστολου, Καραγιάννη Σουλτάνα του Απόστολου, Ζυγουλιάνος Στέριος
του Παναγιώτη, Ζυγουλιάνος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ζυγουλιάνος Γεώργιος του Αθανασίου, Μπλατσιώτης Δημοσθένης του
Δημητρίου, Καρανικόλα Αικατερίνη του Νικολάου, Γκουγκουλιάνας Νικόλαος του Στέριου, Μητραντώνης Ιωάννης του Νικολάου,
Σίμος Γιάννης του Νικολάου, Σίμος
Αχιλλέας του Νικολάου, Παπαστέριος
Γεώργιος του Νικολάου, Μπαρμπαρούσης
Γεώργιος του Σωτηρίου, Μπέλα Αικατερίνη
του Στέριου, Μπέλα Στέλα του Ιωάννη,
Μιχαηλίδου (Ταμογιάννη) Ευδοξία του
Μιχαήλ, Καπράρας Γιώργος του Στέριου,
Καπράρας Στέριος του Γεωργίου, Πράπας
Γεώργιος του Στέριου, Μπέκης Νικόλαος
του Γεωργίου, Ζυγουλιάνα Δέσποινα
του Στέριου, Μπούθα Μαριάννα του
Δημητρίου, Πέτκου Καίτη του Ιωάννη.
Εκλέχτηκε από τα εκατό ιδρυτικά μέλη
πενταμελές
προσωρινό
Συμβούλιο,
αποτελούμενο από τους Αυγέρο Νίκο,
Γκαλαΐτση Τάκη, Καπράρα Νίκο, Μπέλα
Στέριο και Τσιάνο Αντώνη, με μόνο
σκοπό την αναγνώριση του καταστατικού.
Ο Σύλλογος αναγνωρίστηκε
με την
απόφαση 160/3-7-1981 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας και καταχωρίστηκε
στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό
545/1981.
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Βέβαια, οι σκοποί του Συλλόγου ήταν καθορισμένοι από το καταστατικό. Δεν ήταν όμως δυνατό να υλοποιηθούν
άμεσα όλοι οι στόχοι. Δόθηκε προτεραιότητα σε εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα, για να συσπειρώσει ο Σύλλογος τον
κόσμο. Έτσι, ράφτηκαν στολές, οργανώθηκε χορευτικό συγκρότημα, επιλέχτηκαν τραγούδια. Μια αρχή πρυτάνευσε: η
αυθεντικότητα, η πιστότητα, η επιστημονικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, για να γίνουν π.χ. οι στολές, τον πρώτο και κύριο
λόγο είχε ο ενδυματολόγος Χρ. Μπ(ρ)ούφας, μέλος του Συλλόγου, που έλαβε επιπρόσθετα υπόψη μαρτυρίες γερόντων,
παλιές φωτογραφίες, αυθεντικές στολές που διατηρούνται ως κειμήλια σε πολλά σπίτια Βλάχων. Στο θέμα του χορού
βιντεοσκοπήθηκαν γέροντες από τα χωριά του Βερμίου, μελετήθηκαν τα πατήματα από έμπειρους χορευτές και πάνω σε
αυτά χόρεψε το συγκρότημα. Η μετέπειτα εμπειρία έδειξε ότι αυτός ο κόπος δεν πήγε χαμένος, αν πάρουμε υπόψη την
προχειρότητα που επικρατεί και τη σύγχυση στο θέμα του χορού, της μουσικής και της ενδυμασίας σε πολλούς Συλλόγους.
Όλα αυτά τα χρόνια δίδαξαν χορούς πολλοί δάσκαλοι, όλοι αφιλοκερδώς. Τα πρώτα χρόνια ο Γιάννης Τσιαμήτρος στα
τμήματα ενηλίκων και εφήβων και ο Γιάννης Νάκης (Γκαμπέτας) στα παιδικά χορευτικά . Ακολούθως ο αείμνηστος
Κώστας Γαλάνης, από τη Λάιστα (Λάκα) Ζαγορίου δίδαξε ένα πλήρες ηπειρώτικο πρόγραμμα. Στη συνέχεια δίδαξαν
χορούς χορευτές που αναδείχτηκαν μέσα από τα χορευτικά: ο Ηλίας Ντρογούτης, ο Λεωνίδας Τσιαπάρας, ο Στέριος
Ντέλας, ο Γιώργος Δημούλας, η Τάνια Γκαλαΐτση, η Νανά Πράπα, η Βερονίκη Καπετάνου. Σήμερα διδάσκουν χορό στα
διάφορα τμήματα, εδώ και χρόνια, ο Αντώνης Κουκουτέγος, ο Σταμάτης Χρυσής, ο Γιάννης Πλιάτσικας, η Κορνηλία
Βέρου και η Μιχαέλα Πίσπα.
Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου πέρασαν πάνω από τριακόσιοι χορευτές από το τμήμα ενηλίκων και
εφήβων που συμμετείχαν σε παραστάσεις.
Να επισημανθεί και αυτή η διάσταση προσφοράς του Συλλόγου: έδωσε εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης του ελεύθερου
χρόνου σε εκατοντάδες νέους και τους κράτησε μακριά από ισοπεδωτικούς και φθοροποιούς τρόπους διασκέδασης.
Η αλήθεια είναι ότι η απόδοση των χορών, των τραγουδιών είναι αυθεντική. Ωστόσο, η τριαντάχρονη εμπειρία
ανέδειξε μια τεράστια αδυναμία: πολλοί Σύλλογοι αντιμετωπίζουν την παράδοση στατικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μονότονη επανάληψη, το μειωμένο ενδιαφέρον, τη συντήρηση, τον κορεσμό. Τα κατά καιρούς Δ/Σ του Συλλόγου
έγκαιρα διέβλεψαν την αδυναμία αυτή και διαμόρφωσαν μια θέση για υλοποίηση: κρίνεται απαραίτητο επιστήμονες
χοροδιδάσκαλοι- όχι απλώς έμπειροι χορευτές ή γυμναστές - και μουσικολόγοι να μελετήσουν τα παλιά πατήματα και
τους ήχους, να ανιχνεύσουν τη ζωογόνα πνοή τους, να δημιουργήσουν νέες φόρμες στο χορό και στη μουσική, που να
ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να βιωθούν από τα νέα παιδιά και να τονωθεί το ενδιαφέρον τους. Η
πρόταση, λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους, κατατέθηκε στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκάλεσε το
ενδιαφέρον, και ίσως μελλοντικά αξιοποιηθεί με αυτοδιοικητικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Εξάλλου,
η
σχεδόν
αποκλειστική ενασχόληση
των Συλλόγων με το χορό,
ενέχει
ένα
σημαντικό
κίνδυνο: τη μονοδιάστατη
αντιμετώπιση
της
παράδοσης. Πολλοί είναι
οι Σύλλογοι που ταυτίζουν
την όλη δράση τους με την
ύπαρξη ενός χορευτικού
συγκροτήματος
ή
την
οργάνωση ενός χορού. Η
παράδοση όμως είναι μια
πολυδιάστατη πολιτισμική
δημιουργία και ως τέτοια
πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Με αυτή τη σκέψη άρχισε
να συγκεντρώνεται
και
να καταγράφεται ποικίλο
υλικό: ιστορικό, γλωσσικό,
παλιές
φωτογραφίες,
με έμφαση σε αυτές
των αδελφών Μανάκια,
πρωτοπόρων φωτογράφων
και κινηματογραφιστών στα
Βαλκάνια , από την Αβδέλα
και με στενούς δεσμούς
με τη Βέροια, αυθεντικές
ενδυμασίες,
τραγούδια,
παραμύθια,
παροιμίες,
λαϊκές παραδόσεις, είδη
λαϊκής τέχνης. Γι’ αυτό
το λόγο στο Σύλλογο
λειτουργούν, κοντά στα
πολυμελή παιδικά, εφηβικά,
ενηλίκων - ανδρών και
γυναικών – χορευτικά
συγκροτήματα,
τμήματα
: ενδυμασίας, τραγουδιού
(μονοφωνικού
και
πολυφωνικού), συλλογής
λαογραφικού
υλικού,
καταγραφής ιστορικού υλικού, παλιάς φωτογραφίας. Παράλληλα λειτουργεί επιστημονική επιτροπή και βιβλιοθήκη πλούσια σε
βιβλιογραφία σχετική με τους Βλάχους. Ήδη, εδώ και τέσσερα χρόνια, λειτουργεί και τμήμα εκμάθησης της βλάχικης γλώσσας
(παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων), με μεγάλη συμμετοχή και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επίσης, από φέτος και τμήμα
εκμάθησης Υπολογιστών. Να γίνουν σε αυτό το σημείο δυο επισημάνσεις:
α. Το υλικό δεν καλύπτει όλο το πλάτος της πολιτισμικής δημιουργίας: οργάνωση βλάχικων κοινοτήτων, οργάνωση τσελιγκάτων,
τρόπος απονομής δικαιοσύνης, βλαχόστρατες και διακίνηση εμπορευμάτων και ιδεών από κιρατζίδες και άλλα.
β. το υλικό που έχει συλλεγεί ζητά την επιστημονική αξιοποίησή του. Γι’ αυτό, ο Σύλλογος απευθύνθηκε στην ευαισθησία
των Βλάχων επιστημόνων της Βέροιας να πλαισιώσουν και να διευρύνουν την επιστημονική του επιτροπή, και βρήκε πρόθυμη
ανταπόκριση.
Η παράδοση, όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, αντιμετωπίζεται όχι στατικά αλλά δυναμικά, όχι μονοδιάστατα
(μόνο φολκλόρ) αλλά πολυδιάστατα σε όλες τις εκφάνσεις της, και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί απαιτείται επιστημονική
αντιμετώπιση. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά Βλάχοι επιστήμονες της πόλης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πιο ενεργητική
συμμετοχή των νέων κυρίως επιστημόνων, οι οποίοι με εφόδια τη γνώση ξένων γλωσσών και την εύκολη πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες βοηθούν ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά οργανώνονται ομιλίες στο Σύλλογο, ανοικτές
στο κοινό, με ομιλητές διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες (ιστορικούς,
χορογράφους, γλωσσολόγους, εθνολόγους, λαογράφους, διάφορους ερευνητές).
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Η πρώτη δημόσια εκδήλωση του Συλλόγου έγινε στις 4-4-1982 , στον Κινηματογράφο ‘’Καπρίνη’’ στη Βέροια, και έμεινε ιστορική για την απήχησή
της. Την ίδια χρόνια έγιναν εκδηλώσεις στα τρία Βλαχοχώρια του Βέρμιου ( Ξηρολίβαδο, Σέλι, Κουμαριά), ενώ την επόμενη χρονιά (17-4-1983) η ετήσια
εκδήλωση εμπλουτίστηκε με ηπειρώτικο πρόγραμμα με τη μουσική κομπανία του Γρ. Καψάλη. Ο Σύλλογος, με δική του πρωτοβουλία και δικά του έξοδα
οργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στο Σέλι (23-24/6/1984), που ήταν σταθμός και για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Το καταστατικό της ΠΕΠΣΒ, σήμερα ΠΟΠΣΒ , που πρώτος υπογράφει τιμής ένεκεν ο τότε πρόεδρος
του Συλλόγου μας Στέριος Μπέλας, διαμορφώθηκε, μετά από τρεις συναντήσεις των εκπροσώπων των ιδρυτικών μελών στη Βέροια. Στη συνέχεια ο
Σύλλογος οργάνωσε στη Βέροια και το Σέλι άλλα πέντε (5) πανελλήνια Ανταμώματα Βλάχων.
Ως σήμερα, συμμετείχε σε όλα τα Ανταμώματα και έχει κάνει πετυχημένες εμφανίσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας ( Βέροια, Νάουσα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Κοζάνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία, Σέρρες, Βελεστίνο κ.ά.) και σχεδόν σε όλα τα βλαχοχώρια (Αβδέλα, Περιβόλι, Σμίξη, Σαμαρίνα, Μέτσοβο,
Ιεροπηγή, Νυμφαίο, Ντένισκο, Πορώγια, Βλάστη, Καρίτσα, Αρχάγγελο, Άνω Γραμματικό κ.ά.), καθώς και στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ιταλία, Ελβετία,
Γαλλία, Αγγλία, Ρουμανία, FYROM). Συμμετείχε (24-1-1994), σε συνεργασία με το Γ. Μελίκη, στις εκδηλώσεις του ‘‘Λαϊκού Χειμώνα’’ στην αίθουσα
τελετών του ΑΠΘ, στο θέατρο της Δώρας Στράτου (1992), και στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (15-3-1999) έκανε ο Σύλλογος, στα Πλαίσια της Εβδομάδας
Παράδοσης που οργάνωσε η ΔΕΤΟΠΟΚΑ αυθεντική αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου με πρωτοφανή συμμετοχή. Αναπαράστησε (2003) το έθιμο Galeata,
στη βλάχικη εκδοχή του, σε κεντρικές
βρύσες της Βέροιας, με κατάληξη
στην αναπαλαιωμένη συνοικία της
Κυριώτισσας και σε συνεργασία με
το ελληνικό τμήμα της UNESCO
πήρε μέρος, με μεγάλη επιτυχία κατά
γενική ομολογία, στο 18ο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Χορού στο Άργος (6-112004). Συνεργάστηκε (23-12-2006)
με τη δημοσιογράφο και υπεύθυνη
της εκπομπής
‘‘ ΔΙΑΣΠΟΡΑ’’
και
παρουσίασε
γιορτινό
χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην
ΕΡΤ3.
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Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τη ΔΕ.ΤΟ.ΠΟ.ΚΑ. και υλοποιώντας το πρόγραμμα LEADER, ‘‘ Πολιτιστικός
Προορισμός: Βέρμιο 2006-2007’’ οργάνωσε εκθέσεις υφαντών και τυροκομικών στο Σέλι, συνδέοντας με
αυτόν τον τρόπο την παράδοση και τον πολιτισμό με την οικονομία. Συμμετείχε μαζί με άλλους Συλλόγους
της Βέροιας σε εκδηλώσεις για τα Ήθη και Έθιμα του Δωδεκαήμερου, που οργάνωσε (21-12-2008) ο Δήμος
Βέροιας στο Χώρο Τεχνών.
Πραγματοποίησε εκθέσεις φωτογραφίας στη Βέροια, στο Σέλι, στο Ξηρολίβαδο, στη Θεσσαλονίκη στα
πλαίσια, με κορυφαία την εβδομαδιαία έκθεση φωτογραφίας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, του μεγάλου
βλάχου φωτογράφου, συνεχιστή της φωτογραφικής παράδοσης των Μανάκια, Χρήστου Τσέλιου. Το Μάη του
2010, στις αίθουσες του Συλλόγου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους
φίλους του Βυζαντινού Μουσείου, οργανώθηκαν ομιλίες και εβδομαδιαία έκθεση για το Γιάννη Ρίτσο.

Στο Σύλλογο λειτουργούν Τμήματα Νεολαίας και Γυναικών. Ειδικά το Τμήμα Γυναικών παρουσιάζει πλούσια δραστηριότητα και θα ήταν παράλειψη να
μην αναφερθούν ονομαστικά οι γυναίκες που πρωτοστατούν: Ελβίρα Φουρκιώτη, Κατίνα Μπέλα , Κατίνα Κόγια, Αλεξάνδρα Αυγέρου, Νίτσα Καπράρα,
Συρμούλα Πέτκου, Λιάνα Θεοδωρίκα, Ιωάννα Τσιαρτσιάνη/Μπάμιατζη, Αθηνά Τίκα, Ζιαμπούλη Δόξα. Λειτουργεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια Χορωδία
με την ευθύνη του Γ. Μανέκα και με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η Χορωδία αυτή εκπροσώπησε επάξια το Σύλλογο σε πολλές εκδηλώσεις.
Στα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου κάποιες εκδηλώσεις έχουν καταστεί θεσμοί: Ετήσιος Χορός (από το 1981), χορός Γυναικών, κοπή πίτας και
τσίγκρισμα αυγών από το Τμήμα Γυναικών, χορός Νεολαίας, Βλάχικη βραδιά στο Σέλι (από το 2000) την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, Καπεταναίοι
(από το 2004) τις Αποκριές στη Βέροια.
Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτέλεσε η διαβαλκανική εκδήλωση στο Χώρο Τεχνών (6-5-2006) με θέμα: ‘‘Το Βλάχικο τραγούδι στα Βαλκάνια’’, με
συμμετοχή τραγουδιστών και χορωδιακών σχημάτων από την Αλβανία, τη FYROM, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κοντά στα χορευτικά συγκροτήματα
και τη Χορωδία του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας και του Συλλόγου Βλάχων φοιτητών Θεσσαλονίκης.
Επίσης, ο Σύλλογος συνεργάζεται άριστα με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους πολιτιστικούς συλλόγους του Νομού και συμμετέχει
ανελλιπώς σε όλες τις κεντρικές εκδηλώσεις ( Ημαθιώτικα, Εβδομάδα Παράδοσης, Εκδηλώσεις
ΔΕΤΟΠΟΚΑ κ.α..) της Βέροιας και του Νομού.
Στις σημαντικές δραστηριότητες του Συλλόγου
καταγράφεται και η συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης στην έκθεση με θέμα την επεξεργασία των
μαλλιών και τις νεροτριβές (μπατάνια και ντραστέλες) που
λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη εδώ και μια δεκαετία. Μεγάλο
μέρος της έκθεσης αφορά στο Σύλλογό μας.
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Στα πλαίσια καταγραφής της βλάχικης πολιτισμικής δημιουργίας, ο Σύλλογος έχει κυκλοφορήσει (1982) κασέτα με χορωδιακά
βλάχικα τραγούδια , στη συνέχεια (1987) διπλό άλμπουμ δίσκων LP και κασέτες με βλάχικα τραγούδια, που αποδόθηκαν από τους
τραγουδιστές του Συλλόγου Μανέκα Γιώργο και Νίκο Αυγέρο, και με μουσική επένδυση το συγκρότημα του Ζ. Τσιοτίκα, καθώς
και αργότερα (1999), με πρόγραμμα ευρωπαϊκό, δίσκο LP, CD και κασέτες με τίτλο ``Cantitsi ditu bana Armanjilor`` = «Τραγούδια
από τη ζωή των Βλάχων’’, πάλι με τους Μανέκα Γιώργο και Νίκο Αυγέρο, και μουσική την κομπανία του Φ. Καραβιώτη .
Συνεργάστηκε ο Σύλλογος στην έκδοση (1988) των βιβλίων του Γ. Έξαρχου, με αινίγματα, ‘‘Τσι ιάστι; = Τι είναι;’’ και
της Ζ. Παπαζήση/Παπαθεοδώρου ‘‘Παραμύθια των Βλάχων’’ (1996), και γύρισε δύο ταινίες μικρού μήκους, σε συνεργασία με
καταξιωμένους σκηνοθέτες. Η πρώτη (1986) (Οι Πρωτοχρονιές της κυρα-Γιαννούλας) με σκηνοθέτη τον Κώστα Αυγέρη προβλήθηκε
από την ελληνική τηλεόραση, ενώ η δεύτερη (1988), σε συνεργασία με το Σύλλογο Περιβολιωτών Μαγνησίας (Duca ’n cali =
Καθ’ Οδόν ), με σκηνοθέτη το Γιάννη Μπαζίμπαγλη και χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ. Η δεύτερη προβλήθηκε στο Φεστιβάλ
ταινιών μικρού μήκους στη Θεσσαλονίκη και απέσπασε ευνοϊκά σχόλια.
Από την ίδρυσή του εκδίδει ανελλιπώς, κάθε χρόνο, Ημερολόγιο, που αποτελεί ιστορική μαρτυρία πτυχών της βλάχικης
ζωής, και δεν είναι λίγοι αυτοί που κρατούν στο αρχείο τους ως ντοκουμέντα όλα τα Ημερολόγια. Αν μελετήσει κάποιος τα
Ημερολόγια, θα αντλήσει πληροφορίες για την ιστορία και τη γλώσσα των Βλάχων,
για τη διασπορά των Βλάχων στα Βαλκάνια και τη σημερινή τους πραγματικότητα, για
τις επαγγελματικές ασχολίες (κτηνοτροφία, κιρατζιλίκι, εμπόριο) των Βλάχων στην
ιστορική τους πορεία και για επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν, για το γάμο,
τα έθιμα και τις γιορτές των Βλάχων, για τις φορεσιές και τη Βλάχα γυναίκα, για τους
Βλάχους ευεργέτες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, για τους
αδελφούς Μανάκια και το Ρήγα Φεραίο, για την κατάσταση της βλάχικης γλώσσας
σήμερα και τις προοπτικές προστασίας της σε πλαίσια εθνικά και Ευρωπαϊκά, και
πολλά άλλα θέματα που αφορούν στους Βλάχους.
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Μέσα από τα Ημερολόγια αναδεικνύεται η παρουσία των Βλάχων στην ιστορική τους πορεία. Ο Σύλλογος όμως
προσπάθησε να την αναδείξει και μέσα από ποικίλες δράσεις. Στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και σε συνεργασία με το
Δήμο Βέροιας, οργάνωσε εκδηλώσεις λόγου, χορού και αναπαραστάσεων, με θέματα : ‘‘Η Επανάσταση του 1821 μέσα
από το κλέφτικο τραγούδι’’ (1984) και ‘‘Η συμβολή των Βλάχων στην Επανάσταση του 1821 μέσα από το βλάχικο τραγούδι’’
(1988). Επίσης, ομιλία από τον Γ. Έξαρχο και προβολή της ταινίας του ΥΠΠΟ του σκηνθέτη Ν. Αντωνάκου για τους
Αδελφούς Μανάκια, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αβδελιωτών Τυρνάβου (1996). Επιπλέον, για ένα τετράμηνο (1989)
και κάθε Σάββατο, ο Σύλλογος είχε εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο ‘’Λαός’’ με μεγάλη απήχηση. Οι εκπομπές αυτές,
μετά από παράκληση των ακροατών, επαναλήφθηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Βέροιας.
Συνεργάστηκε επίσης κατά περιόδους με πανεπιστημιακούς (Ν. Κατσάνης, Β. Νιτσιάκος, Α. Μπουσπούκης) και
διάφορους ερευνητές (Γ. Έξαρχος, Αστ. Κουκούδης, Ν. Σιώκης, Γ. Πλατάρης, Π. Αργυρόπουλος) και οργάνωσε, στο Χώρο
Τεχνών, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και στην αίθουσα προβολών του Συλλόγου, ομιλίες με πλούσια θεματολογία.
Για να προβληθεί η συμβολή των Βλάχων στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, οργανώθηκε (22-3-2008) στη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ομιλία, σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας, με ομιλητή το Γ. Έξαρχο. Στον ίδιο επίσης
χώρο, με ομιλητές τον Β. Αλεξάκη, τη Σ. Σακοράφα , τον Σιαφαρίκα Παναγώτη τίμησε σε ειδική εκδήλωση (24-52008), τη ‘‘Βλάχα Γυναίκα’’, το ‘‘ άλλο μισό του ουρανού’’. Το πρόγραμμα παρουσίασε η γνωστή δημοσιογράφος και
τηλεπαρουσιάστρια Μ. Μπαλοδήμου.
Στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας και υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Ημαθίας, Ο
Σύλλογος τίμησε σε ειδική εκδήλωση (30-5-2009) τους Βλάχους ευεργέτες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην κεντρική
Ευρώπη, με αντίστοιχους ομιλητές τον Γ. Πλατάρη, τον J. Plaskovits και τον Thede Kalh. Λίγες μέρες αργότερα και
με αφορμή τη μεγάλη δωρεά (2.500.000 Ευρώ) των αδελφών Κούσιου προς το Δήμο Βέροιας για την κατασκευή της
ομώνυμης γέφυρας, ο Σύλλογος οργάνωσε τιμητική εκδήλωση για τους Βλάχους ευεργέτες της Βέροιας στην αίθουσα
προβολών του Συλλόγου και με ομιλητή τον Τ. Γκαλαΐτση.
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Μέσα στους κύριους στόχους του Συλλόγου είναι, όπως ειπώθηκε, η υλοποίηση του βασικού καταστατικού σκοπού του Συλλόγου και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Βλάχων: η διάσωση της βλάχικης γλώσσας, η οποία παρά τον ισοπεδωτικό χαρακτήρα της εποχής μας, παραμένει
ακόμη ζωντανή. Και αυτό χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα του παρελθόντος, αλλά με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και με σεβασμό στα
ανθρώπινα δημιουργήματα. Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστική θα είναι η βοήθεια της πολιτείας ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πνεύμα για τη διάσωση
των ολιγότερο ομιλούμενων γλωσσών.
Ο Σύλλογος για να υλοποιήσει αυτό στόχο από την αρχή της ίδρυσής του άρχισε να συλλέγει τραγούδια στη βλάχικη γλώσσα, να τα
καταγράφει και να τα εκδίδει, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Το παράδειγμά του το ακολούθησαν πολλοί, άτομα και Σύλλογοι, με αποτέλεσμα σήμερα
να κυκλοφορούν πολλά CD με βλάχικα τραγούδια και να ακούγονται διαρκώς στους γάμους και στα γλέντια. Είναι τιμή για το Σύλλογο το ότι δυο
μοναδικά αυθεντικοί οργανοπαίκτες/κλαρινίστες, ο Δ. Παράσχος και ο Φ. Καραβιώτης, που συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση και τη διάδοση
της βλάχικης παράδοσης και κατ’ επέκταση και της βλάχικης γλώσσας, αναδείχτηκαν μέσα από τα σπλάχνα του Συλλόγου, όπως και ο κλαρινίστας
Τ. Τζήμας. Και βέβαια, μοναδική είναι η συμβολή στην προβολή και διάδοση του βλάχικου τραγουδιού του Γ. Μανέκα, του οποίου η απαράμιλλη
φωνή έχει ταυτιστεί με την αυθεντική απόδοση του βλάχικου τραγουδιού. Μέσα από το τραγούδι οι νέοι έρχονται σε επαφή με τη βλάχικη γλώσσα.
Παράλληλα, συνέδραμε στην έκδοση βιβλίων στη βλάχικη γλώσσα, καθώς και στην προβολή βιβλίων με ανάλογο περιεχόμενο, όπως τη Γραμματική
των Ν. Κατσάνη & Κ. Ντίνα. Κυκλοφόρησε, με αφορμή την ανακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2001 ως Έτους Γλωσσών, Ημερολόγιο
αφιερωμένο στη βλάχικη γλώσσα. Οργάνωσε ομιλία στο Σύλλογο (29-3-2004) με ομιλητή το Ν. Σιώκη με θέμα: ‘‘Η βλάχικη γλώσσα και οι προσπάθειες
καταγραφής της από τους Βλάχους απόδημους (τέλη 18ου -τέλη 19ου αιώνα)’’. Στα εβδομαδιαία μαθήματα αυτομόρφωσης που έγιναν στο Σύλλογο
(2008) με ομολογουμένως μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, και που διήρκεσαν δύο μήνες, δύο παρουσιάσεις αφορούσαν αποκλειστικά στη βλάχικη
γλώσσα. Από το 2006 λειτουργούν, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στο Σύλλογο τμήματα εκμάθησης της βλάχικης γλώσσας (παιδικό, εφηβικό,
ενηλίκων). Ο Τ. Γεωργίου διδάσκει τη βλάχικη γλώσσα, όπως ακριβώς τη μιλάμε στη Βέροια, στην αρχή σε καθαρά προφορικό επίπεδο και τελευταία
με αξιοποίηση και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το παράδειγμα του Συλλόγου μας το μιμούνται ήδη και άλλοι. Ο Σύλλογος εξέδωσε (2006) μια
μικρή μέθοδο εκμάθησης της Βλάχικης γλώσσας, που έγραψε και επιμελήθηκε ο Τ. Γεωργίου. Εμπλουτισμένη αυτή η έκδοση τυπώθηκε (2007) σε
δυο χιλιάδες αντίτυπα, με τον τίτλο: ‘‘Μαθαίνουμε βλάχικα με τον Γάκη Γεωργίου’’. Γρήγορα εξαντλήθηκε και βγήκε δεύτερη έκδοση (2009) σε
χίλια αντίτυπα, με χρηματοδότηση από τη Νομαρχία Ημαθίας. Παράλληλα, κυκλοφόρησε (2008) DVD για της ανάγκες διδασκαλίας της γλώσσας
στη Βέροια και στο Σύλλογο Νεοκάστρου Ημαθίας. Ήδη είναι υπό έκδοση ‘‘Λεξικό Ελληνοβλαχικό και Βλαχοελληνικό’’ που συνέγραψε (2010) ο
Τάκης Γεωργίου, και φωτογραφικό ALBUM σχετικό με τη ζωή των Βλάχων, με επεξηγηματικά
κείμενα, που επιμελείται ο Τ. Γκαλαΐτσης. Το ALBUM αυτό θα κυκλοφορήσει το 2011 και
ήδη έχει χρηματοδοτηθεί με
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
από τη Νομαρχία Ημαθίας.
Η προσπάθεια του Συλλόγου
για τη διάσωση της γλώσσας
προκάλεσε το ενδιαφέρον την
κρατικής τηλεόρασης και ο
δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3
Ασλανίδης Νίκος αφιέρωσε
μεγάλο μέρος της εκπομπής
‘‘Αληθινά Σενάρια’’ σε αυτή
την προσπάθεια του Συλλόγου.
Κορυφαία στιγμή για τις δράσεις
του Συλλόγου σχετικά με τη
γλώσσα αποτελεί η παράσταση,
στο Χώρο Τεχνών (15-122009), του θεατρικού έργου
Secta Mulierilor, διασκευή της
κωμωδίας του Αριστοφάνη
‘‘Νεφέλες’’, από το Σύλλογο
Βλάχων Βουκουρεστίου.
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Σύλλογος διαθέτει ιδιόκτητη στέγη, ένα παραδοσιακό κτίριο του 19ου αιώνα, χαρακτηρισμένο από το
ΥΠΠΟ διατηρητέο Α, που ήταν ιδιοκτησία των αδελφών Κουτόβα & Μπόζογλου. Είναι τριώροφο (405,25 τ.μ), σε οικόπεδο 322
τ.μ, δίπλα στην ιστορική πλατεία του Ωρολογίου, σε λίγη απόσταση από το Βήμα του Απόστολου Παύλου, και πάνω στο μονοπάτι
της Βεργίνας, που οδηγεί στη μεγίστου φυσικού κάλλους Μπαρμπούτα και στην Εβραϊκή συνοικία. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση
με θέμα: ‘‘Απόκτηση Στέγης και δημιουργία Μουσείου’’, έγινε στις 2-4-1995. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή . Παρών ήταν και ο
πρώην Δήμαρχος Βέροιας και τότε Νομάρχης Ημαθίας Α. Βλάζάκης, που ενθάρρυνε την πρωτοβουλία, καθώς και πολλοί μηχανικοί,
αρχιτέκτονες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μέλη και φίλοι του Συλλόγου, που όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν αφιλοκερδώς. Η
αγορά έγινε σε δυο χρόνια. Το Συμβόλαιο (11.707/17-3-1997) υπογράφεται από τον τότε πρόεδρο Γκαλαΐτση Τάκη, τον αντιπρόεδρο
Μανέκα Γιώργο και το γεν. γραμματέα Γκόγκο Γιάννη. Το συγκεκριμένο κτίριο επιλέχτηκε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, με πολύ αυστηρά
κριτήρια. Οικονομικά η αγορά στηρίχτηκε στις ως τότε οικονομίες του Συλλόγου, που ήταν αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης των
πόρων του Συλλόγου, στη γενναία χρηματοδότηση (5.000.000 δραχμές) από το νομάρχη Ημαθίας Α. Βλαζάκη (ΣΑΝΑ 9629 απ. Ν/Σ,
16/28-2-1996), στην οικονομική ενίσχυση (2.000.000 δραχμες) από τον υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη, στην οικονομική συνδρομή φίλων
και μελών του Συλλόγου, που ακολουθώντας το παράδειγμα των Βλάχων Ευεργετών πρόθυμα και απλόχερα έδωσαν τον οβολό τους,
για να αποκτήσει ο Σύλλογος σπίτι, το δικό τους σπίτι.
Με τη βοήθεια του Μάκη Καραφόλα, ειδικού σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και σε συνεργασία με το
Δήμαρχο Βέροιας Γιάννη Χασιώτη, μέλος του Συλλόγου, η αναπαλαίωση του κτιρίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Β΄ ΚΠΣ, στο μέτρο
Τουρισμός - Πολιτισμός. Στις 23-12-1997 υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της ΔΕΤΟΠΟΚΑ και
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για να λειτουργήσει στο κτίριο, μαζί με το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας, μετά την αναπαλαίωση, και
Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Λαογραφίας, για μια δεκαετία από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε λίγα χρόνια το κτίριο
αναπαλαιώθηκε και στις 2 Απριλίου 2002 έγιναν με τρόπο εντυπωσιακό τα εγκαίνια του κτιρίου, στα οποία συμμετείχε σχεδόν όλη η
Βέροια. Την αναπαλαίωση ανέλαβε η δημοτική επιχείρηση Ήφαιστος, πρόεδρος της οποίας ήταν ο δημοτικός σύμβουλος, μέλος του
Συλλόγου μας, αείμνηστος Τάκης Πέτκος, και την επίβλεψη η αρχιτέκτων Κία Αντωνιάδου. Το κτίριο με πρόβλεψη του Προγράμματος
εξοπλίστηκε πλήρως με έπιπλα, ιματιοθήκες, υπολογιστές και μοναδικό πολυθέαμα, με τεράστιες δυνατότητες προβολών. Η επιπλέον
επίπλωση –για τις ανάγκες του Συλλόγου- καλύφτηκε με οικονομική
βοήθεια (6.000.000 δραχμές) από τον τότε Νομάρχη Ημαθίας Γιάννη
Σπάρτση και από προσφορές Βλάχων επιπλοποιών, μελών του Συλλόγου
(Αδελφοί Καπράρα, Χ. Καραγιάννης). Η προβλεπόμενη δεκαετία
παρήλθε και η χρήση του τρίτου ορόφου (η κυριότητα είναι δεδομένη)
πέρασε αποκλειστικά
στο Σύλλογο, με μια
ωραία τελετή που
οργάνωσε
(21-122007) ο Σύλλογος
σε συνεργασία με
το Δήμο Βέροιας.
Σήμερα, το κτίριο είναι
πλήρως εξοπλισμένο
και ικανοποιεί όλες
τις
ανάγκες
του
Συλλόγου. Πρόσφατα,
με ενέργειες του
προέδρου Γ. Πράπα,
αγοράστηκαν άλλοι
πέντε
υπολογιστές,
και
λειτουργεί
στο
Σύλλογο
τμήμα
εκμάθησης
υπολογιστών,
στο
οποίο
διδάσκουν
έμπειροι καθηγητές
πληροφορικής, μέλη
του Συλλόγου. Το
κτίριο
αποτελεί
κόσμημα
για
τη
Βέροια,
διατίθεται
δωρεάν σε άλλους
Συλλόγους
για
διάφορες εκδηλώσεις,
και είναι επισκέψιμος
χώρος από σχολεία και πλήθος τουριστών,
Ελλήνων και ξένων.
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Βλάχοι ζουν σε όλα τα Βαλκάνια. Ο Σύλλογος έχει επαφές σε καθαρά πολιτιστικό επίπεδο με πολλούς Συλλόγους Βλάχων των
βαλκανικών χωρών και με το συλλογικό όργανο έκφρασής τους, το Consiliu Armanjilor, διατηρώντας όμως πάντοτε τις πάγιες
και αδιαπραγμάτευτες θέσεις του, τις οποίες εκφράζει σε κάθε περίπτωση. Και αυτό γιατί και αυτοί είναι Βλάχοι και κοιτίδα
όλων των Βλάχων είναι η Πίνδος και γιατί δε θέλουμε τις πρωτοβουλίες για τους Βλάχους να τις έχουν Βλάχοι που ζουν έξω
από την Ελλάδα. Με αυτό το πνεύμα συμμετείχαμε και στο Συνέδριο της Κοριτσάς που οργάνωσε το Consiliu Armanjilor και
στο οποίο συμμετείχαν και εκπρόσωποι της ΠΟΠΣΒ και ο νομάρχης Ιωαννίνων Α. Καχριμάνης, καθώς και στις εκδηλώσεις της
Μοσχόπολης το Δεκαπενταύγουστο. Και στις δυο περιπτώσεις ο Σύλλογός μας εξέθεσε με σαφήνεια τις θέσεις του, που στη
συνέχεια αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Θέσεις σαφέστατες που εκφράστηκαν και παλιότερα
με αφορμή πρόταση Ρουμάνου βουλευτή για τους Ρουμάνους της διασποράς.
‘‘Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, με έκπληξη πληροφορήθηκε από το διαδίκτυο ότι στο Ρουμάνικο Κοινοβούλιο εισήχθη
προς συζήτηση και ψήφιση νόμος για τους Ρουμάνους της διασποράς. Ο συγκεκριμένος νόμος κατά το κείμενο του θεωρεί ως
Ρουμάνους και τους «…Βλάχοι, Βαλάχοι, Αρομάνοι, Μακεδορομάνοι και Μεγλενορομάνοι….. »
Ως Σύλλογος Βλάχων Βέροιας εκφράζουμε την αντίθεσή μας και θέλουμε να καταστήσουμε σαφές για άλλη μία φορά (και
ελπίζουμε να είναι και η τελευταία) ότι δεν υπήρξαμε ποτέ Ρουμάνοι, δεν είμαστε και δε θα είμαστε.
Καταδικάζουμε οποιαδήποτε ενέργεια που προσπαθεί, άμεσα ή έμμεσα, να μας προσδιορίσει.
Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει πολιτικά και διπλωματικά παιχνίδια στις πλάτες μας, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του
τέλους του 19ου και τις αρχές 20ου αιώνα, με τραγικές συνέπειες σε βάρος των Βλάχων. Οι εποχές εκείνες έχουν περάσει ανεπιστρεπτί’’.
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Τον Ιούλη (11-12) του 2010 ο σύλλογος οργάνωσε διαβαλκανικό River
party στον Αλιάκμονα, με σκοπό τη γνωριμία των νέων των Βαλκανίων·
στις εκδηλώσεις αυτές, κοντά στους άλλους καλλιτέχνες, μετείχε και ο Dini
Trandu, που ήρθε αφιλοκερδώς από την Αμερική.
Το τελευταίο Δ/Σ του Συλλόγου, υλοποιώντας παλιότερες αποφάσεις, ανέλαβε
πρωτοβουλίες (ομιλίες, τιμητικές εκδηλώσεις) για την ανάδειξη της θυσίας
των εφτά (7) βλάχων γυναικών στους Άγιους Πάντες και της συμβολής των
Μπαντραλεξαίων στην εξέγερση του 1878. Στόχος του Συλλόγου που βαίνει
προς υλοποίηση είναι η μετονομασία της οδού Κόδρου στη Βέροια σε οδό
‘‘Βλάχων Ηρωΐδων’’ και η ανέγερση μνημείου στο Σέλι με την επιγραφή:
Τιμή και δόξα στις Βλάχες ηρωίδες
που σαν άλλες Σουλιώτισσες
έπεσαν στο γκρεμό στους Άγιους Πάντες,
στην επανάσταση του 1878,
στην οποία πρωτοστάτησαν οι Σελιώτες
Παύλος και Πέτρος Μπαντραλέξης.
Μαρία Μητραντώνη
Κυράτσα Γκουντουβάνου
Ελένη Τσούλη
Βαγγελία Σάντου
Σουλτάνα Μαρίτση
Μαρία Σιούλα
Κατερίνα Νιώπα

Από το1981 ως σήμερα, τα ετήσια Διοικητικό Συμβούλιο (14-12-1990 )
εκλεγμένα Δ/Σ του Συλλόγου είναι τα εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο ( 18-9-1981 )
Πρόεδρος: Καπράρας Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Χατζή Χρυσούλα
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνιος
Μέλη: Βλάχος Τάσος, Μπέλας Στέριος, Πέτκου Συρμούλα, Τσιάνος
Αντώνης
Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-10-1982 )
Πρόεδρος: Καπράρας Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Ειδικός Γραμματέας: Μάνια Μαρκέλα
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Αυγέρος Νικόλαος, Καλπάκης Δημήτριος, Πέτκου Συρμούλα,
Τσιάνος Αντώνιος
Διοικητικό Συμβούλιο ( 28-10-1983 )
Πρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Τσιαπάρας- Καβάκης Λεωνίδας
Ειδικός Γραμματέας: Ζιαμπούλη Αικατερίνη
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Γκόγκος Γιάννης, Καλπάκης Δημήτριος, Κόγιας Νίκος,
Μανέκας Γεώργος
Διοικητικό Συμβούλιο (1-10-1984 )
Πρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Καλπάκης Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Πατσιαβούρας Τάκης
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Γκόγκος Γιάννης, Κύρτσιος Γεώργος , Μπέλας Δημήτριος,
Μανέκας Γεώργος
Διοικητικό Συμβούλιο (25-10-1985 )
Πρόεδρος: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μανάκος Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Πατσιαβούρας Τάκης
Ειδικός Γραμματέας: Καλπάκης Δημήτριος
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Ζιώγας Αντώνης , Καπράρα Νίτσα, Κύρτσιος Γεώργος ,
Μανέκας Γεώργος
Διοικητικό Συμβούλιο (1-12-1986 )
Πρόεδρος: Γκαλαϊτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μπέκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Ειδικός Γραμματέας: Κόγιας Γιάννης
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: , Καπράρα Νίτσα, Μανέκας Γεώργος, Πατσιαβούρας Τάκης ,
Τσιαμήτρος Γιάννης

Πρόεδρος: Τσιαπάρας –Καβάκης Λεωνίδας
Γενικός Γραμματέας: Μαχαιράς Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Ντέλας Στέριος
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Νίκος
Ταμίας: Νάκης/Γκαμπέτας Γιάννης
Μέλη: Ζήσης Γιάν., Κουκουτέγος Αντ., Μάρτου Ζωή, Παζάρας Γιάν.
Διοικητικό Συμβούλιο (29-11-1991 )
Πρόεδρος: Μαχαιράς Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Ντέλας Στέριος
Αντιπρόεδρος: Καπράρα Νίτσα
Ειδικός Γραμματέας: Παζάρας Γιάννης
Ταμίας: Γκαλαϊτσης Μάκης
Μέλη: Βασιάδης Αναστ, Μπέλας Στέρ., Τζήμας Δημ., Τσέας Δημ..
Διοικητικό Συμβούλιο (18-12-1992 )
Πρόεδρος: Μαχαιράς Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Νάκης/Γκαμπέτας Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Παζάρας Γιάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μάρτου Ζωή
Ταμίας: Γκαλαϊτσης Μάκης
Μέλη: Αυγέρος Νικ., Μάρτος Δημ., Τσιάνος Αντ., Φουρκιώτη Ελβ.
Διοικητικό Συμβούλιο (28-11-1993 )
Πρόεδρος: Τσιαμήτρος Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Αράβα Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Πάπαρης Αδάμος
Ειδικός Γραμματέας: Ζιαμπούλη Κατερίνα
Ταμίας: Γκαλαϊτσης Μάκης
Μέλη: Μπέλας Στέριος, Μπουγιάκας Πέτρ., Σιαφαρίκα Ελένη,
Φουρκιώτη Ελβίρα.
Διοικητικό Συμβούλιο (9-12-1994 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Βέρος Μιχάλης
Ταμίας: Γκαλαϊτσης Μάκης
Μέλη: Αυγέρος Αντώνης, Τσιαμήτρος Γιώργος, Τσιάνος Αντώνης.
Διοικητικό Συμβούλιο (8-12-1995 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Αυγέρος Αντώνης, Μπέκας Τάκης, Τσιάνος Αντώνης.
Διοικητικό Συμβούλιο (20-12-1996 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Αντώνης.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 21-12-2001 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσιάνος Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Μπέλας Νίκος ( Κορνήλιος )
Ταμίας: Τσιαμήτρος Νίκος
Μέλη: Βέρος Μιχ., Πιτούλια Σ., Τσιαμήτρος Γ.
Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2002 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Χανέλη Δέσποινα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχ., Καπράρα Νίτσα, Τσιάνος Αντών.
Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2003 )
Πρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Βέρος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Αυγέρος Αντώνης
Ταμίας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Μέλη: Μανέκας Γ., Μαργαρίτη Αλκμήνη, Τσιάνος Αντώνης .
Διοικητικό Συμβούλιο ( 22-12-2004 )
Πρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιάνος Αντώνης
Ταμίας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Μέλη: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Ν., Μούρτζιου Τασούλα, Καραμήτρου Χρύσα.
Διοικητικό Συμβούλιο ( 23-12-2005 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τόπης Αθανάσιος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Μανέκας Γιώργος, Μπέκης Νίκος , Καραμήτρου Χρύσα.
Διοικητικό Συμβούλιο ( 15-12-2006 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Β΄: Γεωργίου Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Φύκατα Φλωρεντία
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Αναστασίου Κατ, Κουκουτέγος Γ., Μπέκης Νίκος .
Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2007 )
Πρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Φύκατα Φλωρεντία
Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Πράπας Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Αυγέρος Αντώνιος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Βέρος Μιχ., Κουκουτέγου Ελένη, Φουρκιώτη Ελβίρα.

Διοικητικό Συμβούλιο (20-11-1987 )
Πρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Κόγιας Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Καπράρας Μάκης
Ειδικός Γραμματέας: Κύρτσιου Σουλτάνα
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Γκαλαϊτσης Δημήτριος , Μπέλας Στέριος, Μπέκας Τάκης,
Πατσιαβούρας Τάκης .

Διοικητικό Συμβούλιο (15-12-1997 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Μάκης.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 28-12-2008 )
Πρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Πράπας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Απόστολος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Γκόγκου Ελένη, Τίκα Αθ., Φουρκιώτη Ελβίρα.

Διοικητικό Συμβούλιο (16-12-1988 )
Πρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαϊτσης Δημήτ..ριος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας: Πιτούλια Νικολέτα
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Καλπάκης Δημήτριος, Καπράρας Μάκης, Κουκουτέγος
Αντώνης, Μπέλας Στέριος.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 18-12-1998 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχ., Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Μάκης.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 16-12-2009 )
Πρόεδρος: Πράπας Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Γεωργίου Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Νικόλαος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Μπάτζιος Στέριος, Μπουγιάκας Πέτρος, Τίκα Αθηνά.

Διοικητικό Συμβούλιο (7-12-1989 )
Πρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Πίσπας Γιάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μούρνου Κατερίνα
Ταμίας: Τσιαπάρας –Καβάκης Λεωνίδας
Μέλη: Καραβιώτης Φώτης, Κουκουτέγος Αντώνης, Παπακώστας
Μανόλης, Τσιαμήτρου Γιάννα.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 14-12-1999 )
Πρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Φουρκιώτη Ελβίρα
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδ. Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη-Μπάμιατζη Ι..
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Αυγέρος Αντών., Μπέλας Στέριος, Ντρογούτης Ηλίας.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 16-12-2009 )
Πρόεδρος: Τσίρης Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Φουνταλής Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος Β΄: Μπέτσας
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Νικόλαος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Υπεύθυνος γυναικών: Σιαμίκου Αθηνά
Μέλη: Αναστασίου Φρειδερίκη, Τζήμας Αδάμος, Ντέλλας Κων/νος.

Φέτος κλείνουν τριάντα χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, που
απαρτίζεται από μέλη - Βλάχους που διαμένουν στη Βέροια και στα Βλαχοχώρια του
Βερμίου: Σέλι, Ξηρολίβαδο, Κουμαριά (Ντόλιανη).
Μέσα στα τριάντα αυτά χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, όλοι όσοι διετέλεσαν
μέλη στα εκάστοτε Δ/Σ του Συλλόγου, σε ένα πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς,
αγαστής συνεργασίας και παραδειγματικής συνέχειας, κατάφεραν να φέρουν το Σύλλογο
στη σημερινή του ζηλευτή θέση. Όλη αυτή η προσπάθεια βασίστηκε στην ηθική και
υλική στήριξη των Βλάχων της Βέροιας που αγκάλιασαν το Σύλλογο από την ίδρυσή
του, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δράσεις του και τις εκδηλώσεις του, ενθάρρυναν
τις πρωτοβουλίες του. Αλλά και γενικά οι κάτοικοι της Βέροιας έχουν συνδράμει στις
επιτυχίες του Συλλόγου και στην ανάπτυξή του με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις.
Θα είναι όμως παράλειψη, αν δε γίνει αναφορά στην υποδειγματική συνεργασία με τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τη βοήθεια των οποίων πολλές δράσεις δε θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Μέσα από τις δραστηριότητες του Συλλόγου αναδείχτηκε η πλούσια πολιτισμική
παράδοση των Βλάχων σε όλες τις διαστάσεις της: έθιμα και τραγούδια, φορεσιές και
χοροί, τρόπος ζωής και ασχολίες, ιστορία και θρύλοι, συμβολή στην Επανάσταση του
1821 και στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, ευεργεσίες και διασπορά στα Βαλκάνια,
και πάνω από όλα, η βλάχικη γλώσσα. Γενικά, ο Σύλλογος έχει αναδείξει τη θέση και
τη διαχρονική παρουσία των Βλάχων στην πόλη, στην Ελλάδα και ευρύτερα στη νότια
Βαλκανική. Παράλληλα, έχει συμβάλει στη συλλογή και καταγραφή αρχειακού υλικού,
στο οποίο ανατρέχουν μελλοντικοί επιστήμονες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
εργασίες. Και όλα αυτά στο πνεύμα των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου, που είναι
η καταγραφή των εθίμων και παραδόσεων των Βλάχων, των ιστορικών και λαογραφικών
τους στοιχείων, καθώς και η διάσωση της βλάχικης γλώσσας.
Ο Σύλλογος αγόρασε διατηρητέο οίκημα, το αρχοντικό των αδελφών Κουτόβα και
Μπόζογλου, το οποίο αποκαταστάθηκε με Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με
το Δήμο Βέροιας και ήδη όχι μόνο έχει λύσει τις στεγαστικές ανάγκες του Συλλόγου,
αλλά προορίζεται να λειτουργήσει μελλοντικά ως ηλεκτρονικό μουσείο εκπαιδευτικού
χαρακτήρα, στο οποίο θα εκτεθούν δείγματα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια
πολιτισμική κληρονομιά των Βλάχων. Με αυτό τον τρόπο το ‘‘Σπίτι’’ των Βλάχων
μετατρέπεται σε Κέντρο Πολιτισμού των Βλάχων, πόλος έλξης επισκεπτών και
συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής με ευοίωνες οικονομικές προοπτικές. Παράλληλα,
δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης της πλούσιας κληρονομιάς των Βλάχων και η προοπτική
περαιτέρω επιστημονικής ενασχόλησης με αυτήν. Το φετινό Ημερολόγιο 2011 είναι ένα
μικρό αφιέρωμα στην τριαντάχρονη αυτή παρουσία του Συλλόγου.

