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Σε συνέχεια της από 16ης Νοεμβρίου 2009 (αριθ. πρωτ. 44) επιστολής
ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και με αφορμή τις πρόσφατες δραστηριότητες
του αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρωμούνων» θα θέλαμε να
εκφράσουμε για μια ακόμα φορά την απερίφραστη καταδίκη του συνόλου του
βλαχόφωνου

στοιχείου

της

χώρας

μας,

το

οποίο

συσπειρώνεται

και

εκπροσωπείται σε δευτεροβάθμιο και συλλογικό επίπεδο από το θεσμικό όργανο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, απέναντι σε
κάθε έξωθεν προσπάθεια αναγνώρισης των Αρμάνων ως αυθύπαρκτης και
διακριτής εθνότητας, αποκομμένης από τον ιστορικό κορμό του ελληνισμού, του
οποίου άλλωστε αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο τμήμα.

Στο σημείο αυτό δέον είναι να διευκρινισθούν ορισμένα κρίσιμα σημεία :

Α.

Το

«Συμβούλιο

των

Αρμάνων»

διεκδικεί

να

μονοπωλήσει

την

αντιπροσώπευση των απανταχού Αρμάνων σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας με
την ατυχή διεκδίκηση καθεστώτος Παρατηρητού στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
μη έχοντας την παραμικρή δημοκρατική νομιμοποίηση ούτε φυσικά σχετική
εντολή. Ποιά άραγε εκλογική διαδικασία οδήγησε στην ανάδειξή του; Πότε και
ποιοι ενημερώθηκαν σχετικά με τη δράση, τους στόχους και τις επιδιώξεις του;
Πότε προσκλήθηκε η ΠΟΠΣΒ να συμμετάσχει στις εν λόγω διαδικασίες;

Β.

Οι μέχρι τώρα κινήσεις και μεθοδεύσεις των εν λόγω ολιγάριθμων,

ξενόφερτων και αυτόκλητων προστατών και υπερασπιστών των δικαιωμάτων
των Ελλήνων βλαχικής καταγωγής έχουν επιδεικτικά αγνοήσει την ύπαρξη της
ΠΟΠΣΒ καθώς και κάθε πιθανή αντίδραση από πλευράς των Ελλήνων βλαχικής
καταγωγής, δεδομένου δε του γεγονότος ότι η χώρα μας αποτελεί την ιστορική
κοιτίδα και το διαχρονικό μητροπολιτικό κέντρο του απανταχού βλαχόφωνου
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ελληνισμού, συγκεντρώνοντας μέχρι τις μέρες μας την μεγαλύτερη παρουσία της
συντριπτικής πλειονότητας του βλαχόφωνου στοιχείου. Η εν κρυπτώ δράση της
ομάδας αυτής αναδεικνύει και τα πραγματικά τους κίνητρα.

Γ.

Η καταστατική δέσμευση της ΠΟΠΣΒ σχετικά με την διατήρηση της

βλαχικής γλώσσας και της γνήσιας και ανόθευτης πολιτιστικής ταυτότητας του
βλαχόφωνου

ελληνισμού,

επιτάσσει

τη

ριζοσπαστική

αντίδραση

της

Ομοσπονδίας και των 100 και πλέον μελών της, σε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης
και ετεροπροσδιορισμού της ταυτότητας της βλαχόφωνης ρωμιοσύνης, όπως
αυτή επιχειρείται με την εισαγωγή του νεότευκτου όρου «Μακεδονοαρμάνοι»
από

το

«Συμβούλιο

των

Αρμάνων

ή

Μακεδονοαρμάνων»,

όπως

αυτοαποκαλείται. Η τελευταία δε επιδίωξή του να ετεροπροσδιορίσει τους
Έλληνες βλαχικής καταγωγής αλλά και τους απανταχού Βλάχους με αυθαίρετες
ιστορικές έννοιες και ανεδαφικούς επιθετικούς προσδιορισμούς είναι συλλήβδην
απορριπτέα και καταδικαστέα.

Δ.

Την Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010, στη Μοσχόπολη-Κορυτσά, Αλβανία, το

αυτοαποκαλούμενο «Συμβούλιο Αρωμούνων» επεδίωξε την κινητοποίηση
αριθμού ατόμων βλαχικής καταγωγής από όλες τις χώρες όπου εντοπίζεται η
βλαχόφωνη διασπορά, επιδιώκοντας με δόλιο τρόπο να εξασφαλίσει τη
δημοκρατική του νομιμοποίηση, δίχως φυσικά να εκθέσει εκ των προτέρων τις
πραγματικές στοχεύσεις και επιδιώξεις του. Έτσι, η συντριπτική πλειονότητα των
παρευρεθέντων σε εν λόγω εκδήλωση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπερέβη
τα 1.500 άτομα, σε αντίθεση με τα όσα ψευδώς αναφέρονται σε ανακοίνωση
«Συμβουλίου

Αρωμούνων»

για

συμμετοχή

πάνω

από

10.000

ατόμων

(αποκαλυπτικές βιντεοσκοπήσεις εκδήλωσης που επιβεβαιώνουν ανωτέρω
επισυνάπτονται στην παρούσα), παρέστησαν σε εν λόγω εκδήλωση, προκειμένου
να

συμμετάσχουν

σε

μία

παραδοσιακή

γιορτή

πολιτιστικού

και

μουσικοχορευτικού περιεχομένου. Εξ άλλου, ουδείς, πλην των ολίγων
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αυτουργών της εν λόγω σκηνοθετημένης παράστασης, εγνώριζε εξ αρχής ότι ένα
παραδοσιακό μουσικοχορευτικό βλαχικό αντάμωμα θα μπορούσε εκ των
υστέρων να αποκληθεί «λαϊκή συνέλευση», προκειμένου να αποτελέσει τη
νομοποιητική βάση μιας ολιγάριθμης ομάδας.

Αποκαλυπτική στο πλαίσιο αυτό είναι η αντίδραση-ανακοίνωση
διάψευσης

του

Συλλόγου

Βλάχων

Βέροιας-Ελλάδα

(επισυνάπτεται),

αντιπροσωπεία του οποίου παρέστη στην εν λόγω εκδήλωση θεωρώντας αρχικά
ότι είχε προσκληθεί σε ένα παραδοσιακό βλαχικό μουσικοχορευτικό αντάμωμα
από τα δεκάδες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, στις περιοχές όπου διαβιεί
το βλαχόφωνο στοιχείο.

Επιπλέον

αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

το

μεγαλύτερο

μέρος

των

συμμετασχόντων που μετέβησαν στη Μοσχόπολη, προέρχεται από την ιστορική
βλαχική διασπορά των Βαλκανίων, οι οποίοι επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο
χώρο

στο

πλαίσιο

βασικά

ενός

καθαρά

τουριστικού

και

ιστορικού

ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η Μοσχόπολη απετέλεσε έναν εκ των βασικών
ιστορικών πυρήνων του νεοελληνικού διαφωτισμού (Hellenic Εnlightment) μέχρι
την πρώτη καταστροφή της το 1769 από τους Οθωμανούς λόγω της συμμετοχής
της στη μεγάλη ελληνική επανάσταση της περιόδου 1769-1771, δημιουργώντας εξ
αφορμής της τεράστιας πνευματικής της ακτινοβολίας για το σύνολο του
ελληνισμού και για κάθε βλαχόφωνο Έλληνα, έναν ζωντανό θρύλο μέχρι τις
μέρες μας.

Ε.

Εκείνο όμως το οποίο οφείλει να υπογραμμισθεί περισσότερο είναι οι

αλήστου μνήμης

για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρακτικές που αφορούν στην

υποτιθέμενη υιοθέτηση της διακήρυξης της 15 ης Αυγούστου «από το σύνολο των
συμμετασχόντων στην παραπάνω εκδήλωση». Στην πραγματικότητα και για την
πληρότητα της εικόνας, το απόγευμα της ίδιας ημέρας και αφότου το κοινό είχε
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ήδη από το μεσημέρι αποχωρήσει από τον τόπο της εκδήλωσης, μετά τους
συνήθεις

χαιρετισμούς

μουσικοχορευτικά

σε

δρώμενα,

ένα
οι

τέτοιο

γεγονός

διοργανωτές

και

και

τα

μόνον

υποτυπώδη
«υιοθέτησαν»

κεκλεισμένων των θυρών την εν λόγω διακήρυξη, σε προφανή αντίθεση με τα
όσα αναφέρονται για την «δια βοής» ψήφισή της. Χαρακτηριστική είναι εξ
άλλου η απουσία σχετικού οπτικοακουστικού αποδεικτικού υλικού, που να
επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του «Συμβουλίου των Αρωμούνων» για δια βοής
υιοθέτησή της. Επισημαίνεται δε ότι συντριπτική πλειονότητα παρευρεθέντων
ακόμα και σήμερα αγνοεί την ύπαρξη της συγκεκριμένης διακήρυξης.

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ευθύτητα της κρίσης σας είμαστε
απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν θα επιτρέψετε σε μεμονωμένες και αστήρικτες
φωνές να θίγουν τη συλλογική ταυτότητα και την εθνική συνείδηση
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Είναι προφανές ότι η ολιγομελής
ομάδα του «Συμβουλίου Αρωμούνων» εκφράζει αποκλειστικά τα μέλη της και
όχι πάντως τους βλαχόφωνους Έλληνες και τους απανταχού Βλάχους. Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων εκφράζει την
απόλυτη διαφωνία της απέναντι στις καταστατικές αρχές, τους στόχους, τις
επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις του αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των
Αρωμούνων», το οποίο ούτε δημοκρατική νομιμοποίηση διαθέτει, ούτε φυσικά
πραγματική γεωγραφική εκπροσώπηση.

Με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής θα θέλαμε να επαναλάβουμε
την προηγούμενη πρόσκλησή μας ώστε να επισκεφθείτε τη χώρα μας, δίδοντάς
μας τη χαρά να σας συνοδεύσουμε στους πανέμορφους προγονικούς οικισμούς
μας και να σας παρουσιάσουμε με τον πιο απτό τρόπο τις παραδόσεις και τα
πολιτισμικά μας επιτεύγματα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσετε και πάλι το
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θέμα με τη δέουσα προσοχή, κατανοώντας τις ανησυχίες που σας εκφράζουμε και
επιδεικνύοντας

το

δέοντα

σεβασμό

στο

αυτονόητο

δικαίωμα

του

αυτοπροσδιορισμού μας ως Ελλήνων βλαχικής καταγωγής.

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

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μαγειρίας Μιχάλης

Η Γεν. Γραμματέας

Τσακνάκη – Νιτσιάκου Αγγελική

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων
Μαγειρίας Μιχάλης - Πρόεδρος
Σωκράτη 1 45221 Ιωάννινα Κιν : 6932855599
http://www.vlachs-popsv.gr/ e-mail: panhellenicfeder.vlachon@gmail.com
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