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Suţata Predania pritu proiectulu Avdhela ari tu scupo
si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi
artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti
operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi
maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ
paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.
Proiectulu easti adratu prota chi prota ti armâńi, cu
nâetea s-bagâ pri cali hâlăţi ti ascâparea a limbâľei, ti
cunuştearea a origińiloru, a evoluţiiľei istoriţi, sociali şi
spirituali. Proiectulu easti adratu şi trâ populili di-tru
Balcanu, tu mesea a curi bâneadzâ armâńi, trâ unâ cama
bunâ cunuşteari a aiştoru, ta s-lâ hibâ scoasi tru padi
cultura, limba, tradiţiili strâvecľi, ta s-hibâ tińisiti di tuţ
aţeľi ţi bâneadzâ deadunu.

Ο Σύλλογος Predania (Παράδοσις), διά του Προγράμματος Avdhela, έχει ως σκοπό να ανακαλύπτει, να δημοσιεύει
και να προσφέρει στο κοινό τα επιστημονικά και
καλλιτεχνικά έργα της παρακαταθήκης του βλάχικου
πολιτισμού και άλλων συγγενικών του στοιχείων. Αυτά τα
πολιτιστικά αγαθά, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία θησαυρίζονται
σε δημόσια ιδρύματα, θα καταστούν προσιτά αφιλοκερδώς
στους ερευνητές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους βλάχους, με τη
πρόθεση να προσφέρει μέσα διαφύλαξης της γλώσσας,
γνώσης των ριζών, της ιστορικής, κοινωνικής, πνευματικής
πορείας των κ.λπ. Απευθύνεται εξίσου και στους λαούς του
βαλκανικού χώρου, στους κόλπους των οποίων ζουν οι
βλάχικες κοινότητες, με σκοπό να γίνουν αυτές καλύτερα
γνωστές και γιά μια βαθύτερη προσέγγιση του πολιτισμού,
της γλώσσας, των αρχαίων παραδόσεών τους, ώστε να
αντιμετωπιστούν με σεβασμό και με αξιοπρέπεια από αυτούς
με τους οποίους συμβιώνουν.
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