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Προς τους Συλλόγους μέλη της ΠΟΠΣΒ 
  

Σε συνέχεια της από 13/7/2010 ανοικτής επιστολής του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την απερίφραστη από πλευράς του εν λόγω Συλλόγου καταδίκη 
κάθε έξωθεν προσπάθειας αναγνώρισης των Αρμάνων ως αυθύπαρκτης και διακριτής 
εθνότητας, αποκομμένης από τον ιστορικό κορμό του ελληνισμού, του οποίου 
άλλωστε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.   
  

Ωστόσο, στο σημείο αυτό δέον είναι να διευκρινισθούν σημεία για τα οποία 
το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας δεν έχουν ενδεχομένως 
ενημερωθεί ενδελεχώς, γεγονός το οποίο τεκμαίρεται από τα ερωτηματικά τα οποία 
θέτει ανωτέρω επιστολή. 
  
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. Η παρουσία της ΠΟΠΣΒ στις 12/12/2009 στη συνάντηση της Κορυτσάς, στην 
οποία εξ άλλου η Ομοσπονδία δεν είχε προσκληθεί, πραγματοποιήθηκε προκειμένου 
να εκφρασθεί δια ζώσης η κατηγορηματική αντίθεση της ΠΟΠΣΒ, σε κάθε 
προσπάθεια των ολιγάριθμων, ξενόφερτων και αυτόκλητων προστατών και 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των Ελλήνων βλαχικής καταγωγής. Μέχρι τότε, οι 
κινήσεις, οι μεθοδεύσεις και οι στοχεύσεις της συγκεκριμένης ομάδας αγνόησαν 
επιδεικτικά 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 του απανταχού βλαχόφωνου ελληνισμού. Η εν κρυπτώ 
δράση της ομάδας αυτής και η αποφυγή ενημέρωσης της ΠΟΠΣΒ αναδεικνύει και τα 
πραγματικά τους κίνητρα. Έχουσι, εν τούτοις, γνώσιν οι φύλακες.  
  
Γ. Προκειμένου δε αποσαφηνισθούν οι πραγματικοί στόχοι και επιδιώξεις του 
αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων» θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο, για 
κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου συλλόγου 
(www.makedonarman-council.org), καθώς και να αναγνώσει απλώς τις καταστατικές 
αρχές του.  
  

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ενδεικτικά τις αναφορές στα άρθρα 2, 7.2, 
αλλά κυρίως την παράγραφο 7.7  του Καταστατικού του εν λόγω φορέα για την 
ύπαρξη «διακριτής βλαχικής εθνότητας» στις χώρες όπου διαβιεί το βλάχικο στοιχείο. 



 
Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το άρθρο 8 του Καταστατικού 

του αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων», το οποίο θέτει ως πρωταρχικό 
και βασικό στόχο των επιδιώξεών του την αναγνώριση των Αρμάνων ως «διακριτού 
λαού» σε κάθε χώρα όπου εντοπίζεται το βλαχικό στοιχείο, με τελικό στόχο την 
απόκτηση καθεστώτος εθνικής μειονότητας αναγνωρισμένης από την κείμενη εθνική 
και διεθνή νομοθεσία.  
  

Για την πληρότητα της εικόνας, παραθέτουμε κατωτέρω αυτούσιο το αγγλικό 
κείμενο. “Art.8. C.A. has as main objective to obtain the official recognition of the 
Aromanians as distinct people of neo-Latin language in every state in which live 
Aromanians communities. C.A. will support the Aromanians communities in order to 
obtain the status of national minority in the state where they live, and, implicitly, the 
achieving of all the rights recognized for the people from the national minorities, both 
by international legislation and by national legislation of each state apart.” 
Ανάλογες αναφορές γίνονται και σε άλλα σημεία του Καταστατικού του 
αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων» καθώς και στα κείμενα τα οποία 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  
  
Δ. Η δέσμευση της ΠΟΠΣΒ στην τήρηση των καταστατικών αρχών της, μεταξύ των 
οποίων και η διατήρηση της βλαχικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του 
βλαχόφωνου ελληνισμού, όπως επισημαίνει και η επιστολή του Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας, επιτάσσει τη ριζοσπαστική αντίδραση της Ομοσπονδίας και των 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 
έννοιες και ανεδαφικούς επιθετικούς προσδιορισμούς είναι συλλήβδην απορριπτέα 
και καταδικαστέα και μοιραία δημιουργεί συνειρμούς σε σχέση με τη δράση και τα 
κίνητρα της βορείως του Δουνάβεως πάλαι ποτέ ιστορικής προπαγάνδας.  
  

Υπό το φως των ανωτέρω είναι προφανές ότι ουδέν θέμα τυχόν 
παρεξηγήσεων των πραγματικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων του 
αυτοαποκαλούμενου «Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδονοαρμάνων» υφίσταται. 
Οι στόχοι, οι επιδιώξεις, οι καταστατικές τους αρχές και η πλήρης απουσία 
νομιμοποιητικής βάσης της δράσης τους είναι σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια 
παρερμηνειών, οι οποίες όμως θα μπορούσαν ευκόλως να προκληθούν από την 
ηθελημένη πλημμελή ενημέρωση της κοινής γνώμης. 
 
Η ΠΟΠΣΒ, ως δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των πολιτιστικών συλλόγων 
Βλάχων της Ελλάδος  παραμένει πάντοτε στη διάθεση των μελών της και κάθε 
ενδιαφερόμενου για την παροχή των όποιων διευκρινιστικών πληροφοριών σχετικά 
με τη δράση της στο εν λόγω ζήτημα, έχοντας ως βασικό γνώμονά της την πλήρη και 
διαφανή ενημέρωση της κοινής γνώμης.  
   

Για το ΔΣ της ΠΟΠΣΒ 
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