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Προς 
Τους Συλλόγους 
της Π.Ο.Π.Σ. Βλάχων 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 
Αφορμή για την παρούσα επιστολή του ΔΣ της ΠΟΠΣΒ είναι η ανοιχτή πρόσ(κ)ληση 
που έχει απευθύνει το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» για τη 
διοργάνωση παράστασης ενώπιον της «Κοινουβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης» στο Στρασβούργο στις 23 Ιουνίου τρέχοντος, ύστερα από 
την απόρριψη του σχετικού αιτήματός του να αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ως 
«ΜΚΟ εκπρόσωπος των απανταχού Βλάχων» με το «καθεστώς του μόνιμου 
Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης»(Mάρτιος 2010) . 
 
Σύμφωνα με την πρό(σ)κληση σκοπός της παράστασης των αυτοαποκαλούμενων 
«Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» είναι «η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τα οποία τα 
κράτη όπου ζούμε από αιώνες δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν». 
 
Ειδικότερα: 
1. αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων, 
2. αναγνώριση της ΜΚΟ «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως 
εκπροσώπου των απανταχού Βλάχων, 
3. παραχώρηση στο «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου 
του αρμάνικου έθνους δίχως κράτος το καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
4. υλοποίηση της «μη δεσμευτικής» Σύστασης (1333/1997) της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά «με τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
των Αρωμούνων» από την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες όπου ζουν οι 
«Αρμάνοι ή Μακεδοναρμάνοι». 
 
Το ΔΣ της ΠΟΠΣΒ θα ήθελε με την παρούσα να καταστήσει σαφές στους 
Συλλόγους- μέλη της Ομοσπονδίας αλλά και σ’ όλους τους Ελληνόβλαχους στους 
οποίους πρέπει να φτάσει το μήνυμά μας ότι : 
1. το αυτοαποκαλούμενο «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ουδεμία 
θεσμική σχέση έχει με την ΠΟΠΣΒ και δεν εκπροσωπεί τους Έλληνες Βλάχους, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά. 
2. Το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» εκπροσωπεί μόνον τους 
γνωστούς επαγγελματίες ακτιβιστές του μειονοτισμού και του αρμάνικου 
εθνογλωσσικού εθνικισμού. 
3. Η ΠΟΠΣΒ ως Δευτεροβάθμια θεσμική έκφραση των Βλάχων της Ελλάδας και της 
Διασποράς εκφράζει την αντίθεσή της και καταδικάζει τις προκλητικές ενέργειες των 
αυτόκλητων «προστατών» του «Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων». 
Εμείς, οι Βλάχοι της Ελλάδος, γνωστοί και με τη λόγια ονομασία Αρωμούνοι, ζούμε 
διαχρονικά στις πατρογονικές μας εστίες στον ιστορικό βορειοελληνικό χώρο με 
ραχοκοκαλιά την οροσειρά της Πίνδου (Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία). 



Απολαμβάνουμε όλων των δικαιωμάτων κι ελευθεριών της ευρωπαϊκής Ελληνικής 
Πολιτείας καθώς και την πολύπλευρη στήριξη από μέρους της Πατρίδας μας, της 
Ελλάδας, στα ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Καλούμε όλους τους Συλλόγους μέλη της ΠΟΠΣΒ να καταδικάσουν έμπρακτα την 
ιταμή συμπεριφορά του «Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων», οργάνου 
ξένου και αντίθετου στις καταστατικές αρχές της Ομοσπονδίας, στον αξιακό κώδικα 
των κοινωνιών μας και στην αυτοσυνειδησία μας ως Ελλήνων Βλάχων τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη Διασπορά. 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας 
Μαγειρίας Μιχάλης                     Τσακνάκη – Νιτσιάκου Αγγελική 


