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Αξιότιμες/οι κυρίες/οι
Πρωτόγνωρη επίδειξη θράσους αποτελεί η δήθεν διακήρυξη των
φερέφωνων

της

πάλαι

«Μακεδονοαρμάνων»

ποτέ

στο

προπαγάνδας

Κρούσεβο

της

και

αυτοαποκαλούμενων

πρώην

Γιουγκοσλαβικής

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στις 5 Αυγούστου 2012, στην οποία τονίζεται
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ότι οι Αρωμούνοι αποτελούν τάχαμου αυτόχθονα λαό των Βαλκανίων με
διακριτή συνείδηση, κουλτούρα και γλώσσα και στην οποία, μεταξύ άλλων,
ζητείται να αναγνωριστούν οι Βλάχοι ως μειονότητα και περιφερειακός λαός
(regional people) δίχως πατρίδα.

Όλα τα παραπάνω έλαβαν φυσικά χώρα στο άδειο από τους κατοίκους
του Κρούσεβο. Μάλιστα η παραπάνω ολιγάριθμη ομάδα, που δεν υπερέβη τα
200

άτομα,

ξεπερνώντας

κάθε

όριο

«επιστημονικής»

γραφικότητας,

επιχείρησε να συνδέσει τις ανιστόρητες διεκδικήσεις της και την καταγωγή
των «Μακεδονοαρμάνων» με τον αρχαίο Έλληνα στρατηλάτη, Αλέξανδρο το
Μέγα της Μακεδονίας, επεκτείνοντας τη λατινοφωνία στη νότια βαλκανική
στην περίοδο πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση! Αφήνουμε τυχόν σχολιασμό
των παραπάνω ισχυρισμών στη διεθνή ιστοριογραφία και την όποια επιείκειά
της.

Σημειώνεται

βέβαια

ότι

την

ίδια

ημέρα

αντιπροσωπεία

της

Παγκόσμιας Βλάχικης Αμφικτιονίας υποδέχονταν μαζική αποστολή των
βλαχόφωνων Κρουσοβιτών αδελφών μας και του συλλογικού τους οργάνου
«Άγιος Νικόλαος» που τυγχάνει και μέλος της Αμφικτιονίας, στον ιερό χώρο
του Δίου στην Πιερία, Ελλάδα, εκθέτοντας τους γνωστούς παραχαράκτες της
ιστορικής αλήθειας και τους πάτρωνές τους.

Η Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία, ως τριτοβάθμιο συλλογικό
όργανο της απανταχού διασποράς της βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης με μέλη
συλλόγους Βλάχων από όλο τον κόσμο, καταδικάζει απερίφραστα τις
παραπάνω ανιστόρητες και ανεδαφικές μεθοδεύσεις, από όπου και εάν
προέρχονται, και τονίζει ότι η βλαχόφωνη Ρωμιοσύνη δεν είναι
περιπλανώμενος θίασος των Βαλκανίων ούτε καραβάνι εν κινήσει. Οι
Αρμάνοι έχουν πατρίδα, έχουν τόπο καταγωγής και σημείο ιστορικής
αναφοράς που δεν είναι άλλα από τη μακραίωνη Ρωμιοσύνη και τα
χώματά της. Είμαστε εδώ. Είμαστε απέναντι. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε
τίποτε, ούτε να χαριστούμε σε κανέναν αυτόκλητο δήθεν προστάτη των
δικαιωμάτων μας ή δήθεν θεωρητικό μιας έξωθεν προσπάθειας ενός
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ανυπόστατου ετεροπροσδιορισμού του βλαχόφωνου ελληνισμού και της
διασποράς του.
Οι παραπάνω απαράδεκτες αναφορές θίγουν σαφώς το απαράγραπτο
ανθρώπινο δικαίωμα στον ατομικό και συλλογικό εθνικό αυτοπροσδιορισμό
μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσετε και πάλι το θέμα με τη δέουσα
προσοχή,

κατανοώντας

επιδεικνύοντας

το

τις

δέοντα

ανησυχίες
σεβασμό

στο

που

σας

εκφράζουμε

αυτονόητο

δικαίωμα

και
του

αυτοπροσδιορισμού μας ως Ελλήνων βλαχόφωνης καταγωγής.

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον
ενημέρωση και επικοινωνία.

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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