
5η  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΤΗΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΒΛΑΧΙΚΗΣ  ΑΜΦΙΚΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗ  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

Με πλούσιες κι ελπιδοφόρες εμπειρίες από τις επαφές με την Ομογένεια και από την 

ομογενειακή ζωή επέστρεψε η ελληνική αποστολή της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας 

από το ταξίδι της στη Φρανκφούρτη στη Γερμανία όπου πραγματοποιήθηκε η 5η 

Συνδιάσκεψη της Αμφικτιονίας. 

Οι εργασίες της 5ης Συνδιάσκεψης έλαβαν χώρα στο «Bootshaus  Burgel  Restaurant - 

Biergarten – Festsaal», am Maingarten στη Φρανκφούρτη το  Σάββατο 2 Νοέμβριου  2013 

με τη συμμετοχή του Συλλόγου Ελλήνων Βλάχων Όφενμπαχ - Φρανκφούρτης, του  

Συνδέσμου Κεφαλοβρυσιτών Γερμανίας, του Πανελλήνιου Βλάχικου Συλλόγου AUGSBURG 

und SCHWABEN και του Συλλόγου Κοκινοπλιτών  Μονάχου, μεγάλου αριθμού ομογενών και 

της ελληνικής αποστολής. 

Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης παρακολούθησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη 

Φρανκφούρτη κ. Ευθαλία Κακιοπούλου, ομογενειακοί παράγοντες από την 

Παμμακεδονική, την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης με τον πρόεδρο της κ. Σπύρο 

Κωσταδήμα, την Ποντιακή Αδελφότητα και τους  Γρεβενιώτες της Γερμανίας 

Ανοίγοντας τις εργασίες της 5ης Συνδιάσκεψης ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Βλαχικής 

Αμφικτιονίας και της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχάλης Μαγειρίας ανέφερε στην εισήγηση του:  «Εμείς 

(ΠΟΠΣΒ) πήραμε την πρωτοβουλία κι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία, με 

έδρα το Μέτσοβο στην Πατρίδα μας. Η Αμφικτιονία καλείται να αναλάβει τον ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο της επανασύνδεσης της ελληνικής βλαχόφωνης διασποράς με το 

μητροπολιτικό κέντρο ώστε να αναδείξει με ενάργεια και κατά τρόπο εξωστρεφή και 

δυναμικό, μέσα κι έξω απ’ την Ελλάδα: 

-          τη γνήσια και αυθεντική έκφραση της βλαχόφωνης ρωμιοσύνης, 

-         και να προβάλλει την ιστορική της ταυτότητα και τις ιστορικές αξίες και ρίζες της».        

Κατόπι ο αντιπρόεδρος κι υπεύθυνος Ευρώπης της  Παγκόσμιας Βλαχικής  Αμφικτιονίας  κ. 

Βασίλειος Γκερμότσης τόνισε με έμφαση, μεταφέροντας, όπως είπε, και «το κοινό αίσθημα 

των Βλάχων ομογενών» ότι «η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του βλαχόφωνου στοιχείου και της 

βλαχόφωνης διασποράς συνολικά κι έχει την υποχρέωση να αγκαλιάσει τους απανταχού 

βλαχόφωνους Ρωμιούς, δηλαδή Έλληνες». 

Συνεχίζοντας ο  υπεύθυνος της Αμφικτιονίας στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης   κ.    

Αντώνιος Βαρβάρας σημείωσε την «ικανοποίηση της Ομογένειας για τη συγκρότηση της 

Αμφικτιονίας» και δήλωσε καταχειροκροτούμενος ότι «από την Γερμανία οι Έλληνες Βλάχοι 

μαζί με όλους τους Ομογενείς, πιστοί στις παραδόσεις των προγόνων μας, στέλνουμε 

μήνυμα Αλληλεγγύης, Αισιοδοξίας κι Ελπίδας γα την πατρίδα μας την ΕΛΛΑΔΑ, και τον 

απανταχού ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ». 

Η 5η Συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας ενέκρινε την εισήγηση του 

προέδρου κ. Μαγειρία κι αποφασίστηκε όλοι μαζί να εργαστούν προκειμένου: 



Α. Να φέρουμε εγγύτερα το σύνολο των ατόμων βλαχόφωνης καταγωγής της υφηλίου, ήτοι 

των απανταχού Ελλήνων Βλάχων δημιουργώντας: 

-  σχέσεις συναλληλίας και αλληλεγγύης ανάμεσά μας, 

- και μονιμότερους δεσμούς με το μητροπολιτικό κέντρο και κοιτίδα του βλαχόφωνου 

Ελληνισμού, την Ελλάδα, καθώς και με το διαχρονικό και πανανθρώπινο ελληνικό 

πολιτισμό. 

Β. Να εργαστούμε κατά τρόπο συστηματικό ώστε να θέσουμε τις βάσεις για διαρκή 

υπόμνηση στις νέες γενιές αναφορικά με τις ρίζες και τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή των 

Βλάχων, ως συνιστώσας άρρηκτα συνδεδεμένης όχι μόνο με το παρελθόν της Ελλάδας, 

αλλά και την οικουμενική διάσταση του σύγχρονου Ελληνισμού,  

Γ. Να δημιουργήσουμε σταθερές και ισχυρές γέφυρες φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα 

στην Ελλάδα, το μητροπολιτικό κέντρο της βλαχόφωνης ρωμιοσύνης και τις λοιπές χώρες 

στις οποίες διαβιεί η βλαχόφωνη διασπορά, 

Δ. Να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και διαχρονική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές 

ατόμων βλαχόφωνης καταγωγής ανά την υφήλιο, που οφείλουν να θυμούνται και να 

τιμούν τις ρίζες και τις μακραίωνες παραδόσεις των προγόνων τους, 

Ε. Να εργαστούμε για την ανάδειξη, προβολή και διατήρηση της γνήσιας, ανόθευτης και 

πλούσιας ελληνοβλαχικής μουσικοχορευτικής παράδοσης σε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια 

κλίμακα. 

ΣΤ. Να εργαστούμε, εντός και εκτός Ελλάδος, 

- για την ανάδειξη και διάσωση της ελληνοβλαχικής πολιτιστικής παράδοσης, 

- των πατροπαράδοτων ηθών, των εθίμων, 

- της πλούσιας και αστείρευτης βλαχικής λαογραφίας, 

-καθώς κυρίως και της σημαντικής προφορικής βλαχικής διαλεκτικής παρακαταθήκης και 

των διαφόρων μορφών και ιδιαιτεροτήτων της, 

Τη Συνδιάσκεψη κάλυψε δημοσιογραφικά η ομογενειακή εφημερίδα "EUROPOLITIS", στην 

Ευρώπη, παρουσία και του εκδότη της Βασιλείου Βούργαρη. 

Προηγουμένως, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου  2013, ο πρόεδρος της Αμφικτιονίας και η 

ελληνική αποστολή επισκέφτηκαν τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη κ. 

Ευθαλία ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ στο Γενικό Προξενείο ύστερα από πρόσκλησή της. 

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη συμμετοχή των Ομογενών κι ιδιαίτερα της ομογενειακής 

Νεολαίας στις εκδηλώσεις. Από την Ελλάδα στην αποστολή συμμετείχε κι ο επί μακρό 

διάστημα πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΠΣΒ κ. Ιωάννης Κοκκόνης. Ενώ την καλλιτεχνική 

επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οι Αφοί Τράσια (Χρήστος και Φώτης) κι ο Κώστας Σμόλικας. 



Σε όλες τις παραπάνω επαφές του προέδρου της ΠΒΑ κ. Μαγειρία, σημειώθηκε, τόσο από 

τον ίδιο όσο και από τους συνομιλητές του, η σημασία της ίδρυσης της ΠΒΑ, οι ρεαλιστικοί 

κι επωφελείς στόχοι της, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί στο Καταστατικό της κι εκφράζονται 

και στα αντίστοιχα ψηφίσματα των τριών Συνδιασκέψεών της. Τόσο οι ομογενειακοί 

παράγοντες όσο κι οι εκπρόσωποι της Πολιτείας αλλά και της Εκκλησίας μας στη Διασπορά 

εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους και τη διάθεση συνεργασίας για την 

προαγωγή των στόχων της ΠΒΑ επ’ ωφελεία του όλου Ελληνισμού του οποίου η 

βλαχόφωνη Ρωμιοσύνη είναι διαχρονικά συστατικό, αναπόσπαστο, ζωντανό και δυναμικό 

στοιχείο. 
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