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Ἀλβανός εἰσαγγελέας ζήτησε νά κα-
ταδικαστεῖ καί νά φυλακιστεῖ ὁ ἐγγο-
νός τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα καί 
ὀκτὼ συνεργάτες του γιά τή διακί-
νηση κοκαΐνης στή Δυτική Εὐρώπη.
Γιά τόν Ἐρμάλ Χότζα πρότεινε νά τοῦ 
ἐπιβληθεῖ ποινή φυλάκισης 13 ἐτῶν 
ἐνῶ γιά τά ἄλλα μέλη τῆς ἐγκλημα-
τικῆς ὁμάδας, στήν ὁποία συμπερι-
λαμβάνονται καί δύο Κολομβιανοί, 
γιά διάστημα 13 ἕως 15 ἐτῶν.
Ὁ 42χρονος ἐγγονός τοῦ Ἐμβέρ Χό-
τζα καί οἱ συνεργάτες του συνελή-
φθησαν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015 καί 
κατηγορήθηκαν ὅτι δημιούργησαν 
ὀργανωμένη ἐγκληματική ὁμάδα πού 
ἐπεξεργάστηκε καί διακίνησε κοκαΐ-

νη σέ χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Ἡ ἀστυνομία κατάσχεσε 120 κιλά 
ἀπό τό ναρκωτικό, χρήματα, ἀλλά 
καί ὄπλα πού βρῆκε στό οἴκημα πού 
χρησιμοποιοῦσαν ὡς βάση τους.
Ὁ Ἐρμάλ Χότζα εἶναι ὁ μεγαλύτερος 
ἐγγονός τοῦ Ἐνβέρ Χότζα, ὁ ὁποῖος 
κυβέρνησε δικτατορικά τήν Ἀλβανία 

ἀπό τό 1944 μέχρι τό θάνατό του τό 
1985, πέντε χρόνια πρίν τήν ἐξέγερ-
ση πού ἀνέτρεψε τό ἀπομονωτικό 
κομμουνιστικό καθεστώς.

http://www.himara.gr

Νικητής καί μέ διαφορά ἀναδείχθηκε 
στίς Ἀλβανικές ἐκλογές ὁ Ἔντι Ράμα, 
σύμφωνα μέ τά πρῶτα ἀποτελέ-
σματα, πού θά ὁριστικοποιηθοῦν τίς 
ἑπόμενες ὧρες ἤ καί ἡμέρες, ἐνῶ ἡ 
ἑλληνική μειονότητα εἶναι ἡττημένη, 
ἀφοῦ στό χῶρο της ἐπικράτησε κατά 
κράτος τό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Στό 
55 % περίπου τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν 
ψήφων ἀπό τά ἐκλογικά κέντρα, τό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ἀλβανίας (PS) 
συγκεντρώνει 48,90% καί 73 ἕδρες, 
ἐνῶ τό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) 
28,74% καί 43 ἕδρες. Τό Σοσιαλιστι-
κό Κίνημα γιά τήν Ἐνσωμάτωση κερ-
δίζει 14,70% καί 19 ἕδρες, τό Κόμμα 
τῶν Τσάμηδων (PDIU) 4, 87 καί 4 
ἕδρες καί τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-
μα (PSD) 0,72 καί 1 ἕδρα.
ΗΤΤΗΜΕΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟ-
ΤΗΤΑ
Μήνυμα καί μάλιστα ἐπεῖγον γιά νά 
μονοιάσουν ἐπιτέλους οἱ Ἕλληνες 
στήν Ἀλβανία καί νά πορευτοῦν ἑνω-
μένοι, μακριά ἀπό τακτικές καί συμ-
φέροντα, ἀποτελεῖ τό ἐκλογικό ἀπο-
τέλεσμα-καταπέλτης γιά τήν ἑλληνική 

μειονότητα. Στή Βόρειο Ἤπειρο σά-
ρωσε τό κόμμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ 
Ἔντι Ράμα μέ 61% στήν περιφέρεια 
Αὐλώνα-Ἁγίων Σαράντα καί 54% 
στήν περιφέρεια Ἀργυροκάστρου. 
Μπορεῖ κάποιοι Ἕλληνες νά ἐκλέχτη-
καν βουλευτές μέσω τῶν Ἀλβανικῶν 
κομμάτων, ὡστόσο ἡ ἐκπροσώπηση 
τῆς μειονότητας εἶναι ἐλλιπέστατη. O 
πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ, μέ βάση τά ἕως 
τώρα δεδομένα, μόλις καί κατόρθωσε 
καί ἐξελέγη βουλευτής, ἀφοῦ στήν 
περιφέρεια Αὐλώνας, ὅπου ἦταν ὑπο-
ψήφιος, τρίτος στή λίστα, μέ τό Δη-
μοκρατικό Κόμμα, κερδήθηκαν ἀπό 
τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση μόνο 
τρεῖς ἕδρες, λιγότερες ἀπό τήν προ-
ηγούμενη φορᾶ, ἐνῶ ἐπανεξελέγη 
καί ὁ Βαγγέλης Τάβος στό Ἀργυροκά-
στρο μέ τό κόμμα, πού ἵδρυσε ὁ Ἰλίρ 
Μετά. Τό ἑλληνικό κόμμα ΜΕGA, πού 
κατέρχονταν ὡς ἀνεξάρτητο, κατέ-
γραψε πολύ μικρή ἐκλογική δύναμη, 
(0,09%).
ΟΙ «ΤΣΑΜΗΔΕΣ»
Τήν ἴδια ὥρα οἱ λεγόμενοι «Τσάμη-
δες», «τσαλακώθηκαν» κάπως, ἀφοῦ 

φαίνεται νά ἐκλέγουν ἕναν βουλευτή 
λιγότερο ἀπό τούς πέντε, πού διέθε-
ταν. Ὡστόσο ἡ ἐκπροσώπησή τους 
στήν Ἀλβανική Βουλή εἶναι ἀνησυχη-
τικό σημάδι καί φαινόμενο, ὄχι μόνο 
γιά τά συμφέροντα τῆς ἑλληνικῆς 
μειονότητας, ἀλλά καί γιά τήν ὄξυνση 
τῶν ἀνιστόρητων προκλήσεων.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ-
ΓΑΛΗ ΑΠΟΧΗ
Στό μεταξύ ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐσω-
τερικῶν, ὅπου ἐπικεφαλῆς ἦταν ὑπη-
ρεσιακός ὑπουργός, προτεινόμενος 
ἀπό τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση, 
ἐκδόθηκε ἀνακοίνωση, στήν ὁποία 
ἐπισημαίνεται αὔξηση τῶν κρουσμά-
των ἐξαγορᾶς ψήφων, παρά τά αὐ-
στηρά νομικά μέτρα πού ἐλήφθησαν 
προεκλογικά. Οἱ καταγγελίες γιά ἐξα-
γορά ψήφων ἔγιναν κυρίως ἀπό τό 
Κόμμα «Σοσιαλιστικό Κίνημα Ἔντα-
ξης», τό ὁποῖο κατηγορεῖ γιά τό φαι-
νόμενο αὐτό τό Σοσιαλιστικό Κόμμα. 
Παρόμοιες κατηγορίες ἐκτοξεύτηκαν 
καί ἀντιστρόφως, ἐνῶ ἐπεισόδια ση-
μειώθηκαν καί σέ ἐκλογικά κέντρα. 
Πάντως, ἡ συμμετοχή στήν ψηφο-

φορία ἦταν πολύ χαμηλή. Οἱ παρατη-
ρητές ἀποδίδουν τό χαμηλό ποσοστό 
προσέλευσης, πέρα ἀπό τήν ἀπογο-
ήτευση τῶν πολιτῶν, καί στό γεγο-
νός ὅτι οἱ ἐκλογές συνέπεσαν μέ τή 
θρησκευτική γιορτή τοῦ Μπαϊραμιοῦ, 
στήν ὁποία οἱ Ἀλβανοί μουσουλμάνοι 
ψηφοφόροι φαίνεται νά δίνουν προ-
τεραιότητα.
ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Οἱ Ἕλληνες καί σ’ αὐτές τίς ἐκλο-
γές ἐμφανίστηκαν διασπασμένοι καί 
ἐκτόξευσαν καθ’ ὅλη τήν προεκλογική 
περίοδο ἀλληλoκατηγορίες. Τό ΚΕΑΔ 
καταφέρθηκε κατά τοῦ «ΜΕGA», ση-
μειώνοντας ὅτι στόχος του εἶναι ἡ 
ἀποδυνάμωση τοῦ Βαγγέλη Ντοῦλε 
καί ἡ συνεργασία μετεκλογικά μέ 
τούς σοσιαλιστές. Τό «ΜΕGA» μέ 
τή σειρά του καταφέρθηκε κατά τοῦ 
ΚΕΑΔ, ἰσχυριζόμενο ὅτι τορπιλίζει 
τήν ἑνότητα τοῦ Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τήν ἴδια στιγμή καί 
στήν «ΟΜΟΝΟΙΑ» δέν ὑπῆρξε ἑνιαία 
γραμμή, μέ τούς περισσότερους νά 
ὑποστηρίζουν τό ΚΕΑΔ καί τή σύ-
μπραξή του μέ τό Δημοκρατικό Κόμ-
μα καί ἄλλους νά φλερτάρουν μέ τό 
«ΜΕGA».

http://katoci.blogspot.gr

Καταδίκη τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ Ἐνβέρ Χότζα 
σέ 13 χρόνια φυλάκισης γιά ἐμπορία ναρκωτικῶν

Οἱ διχασμένοι Ἕλληνες ἡττήθηκαν στίς ἀλβανικές ἐκλογές 
Ἀνησυχητικό τό ποσοστό τῶν «Τσάμηδων»

Οἱ Ἕλληνες καί σ’ αὐτές 
τίς ἐκλογές ἐμφανί-
στηκαν διασπασμένοι 
καί ἐκτόξευσαν καθ’ 
ὅλη τήν προεκλογική 
περίοδο ἀλληλoκατη-
γορίες. Στήν «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ» δέν ὑπῆρξε 
ἑνιαία γραμμή, μέ τούς 
περισσότερους νά ὑπο-
στηρίζουν τό ΚΕΑΔ καί 
τή σύμπραξή του μέ τό 
Δημοκρατικό Κόμμα 
καί ἄλλους νά φλερτά-
ρουν μέ τό «ΜΕGA».

Ἐρμάλ Χότζα, ἐγγονός τοῦ Ἐνβέρ

Ἔντι Ράμα, ἀπόλυτος κυρίαρχός τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ στήν Ἀλβανία.
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Η ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
καταδικάζει τήν ψυχολογική βία 

τῆς Ἀστυνομίας Ἀργυροκάστρου κατά τῶν 
μαθητῶν τοῦ Λαογραφικοῦ  Ὁμίλου 

«Δερόπολη».
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Ἡ Ἀστυνομία Ἀργυροκάστρου συνόδευσε σήμερα τό ἀπόγευμα μαθητές πού 
συμμετέχουν στόν Λαογραφικό Ὅμιλο «Δερόπολη» καί τούς ἀνάκριναν γιά 
τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τό χθεσινό show τῶν ἐγκαινίων τῆς Κεντρικῆς Πλα-
τείας τῶν Τιράνων. Τό ὁμογενειακό συγκρότημα ἀποχώρησε ἀπό τήν ἐκδή-
λωση ὅταν διαπίστωσε ὅτι οἱ ἐγκαταστάσεις καί τό πρόγραμμα περιελάμβαναν 
ἐθνικιστικό – ἀνθελληνικό περιεχόμενο.
Ἡ Δημοκρατική Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατα-
δικάζει μέ ἔντονο τρόπο τήν ψυχολογική βία τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας πού 
τρομοκρατεῖ γονεῖς καί μαθητές. Μᾶς ἐξοργίζει ἐπίσης τό γεγονός ὅτι σέ αὐτήν 
τήν προκλητική ἐπιχείρηση συμμετεῖχε ὡς συνεργός τῆς ἀστυνομίας καί ἡ 
ὑποψήφια βουλευτής τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος στήν Περιφέρεια Ἀργυρο-
κάστρου Ἀρτεμίσα Νράλιο.
Σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχε σήμερα τό ἀπόγευμα μέ τόν Ὑπερεσιακό 
Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας κ. Dritan Demiraj, ὁ Γενικὸς Πρόεδρος 
τῆς Ὁμόνοιας κ. Λεωνίδας Παππᾶς ζήτησε τήν ἄμεση παρέμβασή του γιά νά 
σταματήσουν οἱ ἀπαράδεκτες ἐνέργειες τῆς ἀστυνομίας ἀλλά καί νά ληφθοῦν 
μέτρα γιά τούς ὑπαίτιους αὐτῶν τῶν προκλητικῶν ἐνεργειῶν. Ὁ νεοδιορισθεῖς 
ὑπουργός διαβεβαίωσε τόν πρόεδρο τῆς Ὁμόνοιας πώς δέν εἶχε γνώση γιά τό 
γεγονός καί πώς θά κινήσει ἄμεσα τίς προβλεπόμενες διοικητικές ἐνέργειες 
κατά τῶν ὑφισταμένων του.
Η ΔΕΕΕΜ Ὁμόνοια ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη γιά αὐτά τά νέα παιδιά καί τό 
δάσκαλό τους πού μᾶς κάνουν πολλές φορές περήφανους καί τούς διαβεβαι-
ώνουμε πώς θά εἴμαστε δίπλα τους. Κάθε πρόκληση ἐναντίον τους ἀποτελεῖ 
πρόκληση κατά τοῦ συνόλου τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας
Ἡ τρομοκρατία δὲν θὰ περάσει!
Ἅγιοι Σαράντα 11 - 06 – 2017

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Φέτος, τόν Δεκέμβριο, συμπληρώνονται 
70 ἔτη ἀπό τήν Ἱστορική Μάχη τῆς 
Κονίτσης. Σέ μία Ἑλλάδα πού ἐλέγχεται 
ἀπό ξένους δανειστές καί κυβερνᾶται 
ἀπό κάποιους ἀνθρώπους πού κρυφός 
τους πόθος ἀπό παλιά ἦταν νά δοῦνε μία 
«Λαϊκή Δημοκρατία» στήν χώρα μας, τό 
νά θυμόμαστε καί νά τιμᾶμε ὅσους τήν 
περίοδο 1946-1949 πολέμησαν γιά νά 
μήν γίνει ἡ Ἑλλάς μία ἀπέραντη Σοβιετική 
φυλακή (ὅπως ξεκάθαρα ἔγιναν τά 12 
κράτη τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀπό 
τήν ἴδια χρονικά περίοδο μέχρι τό 1990) 
εἶναι ἕνας μικρός ἡρωισμός. Ή, του-
λάχιστον, εἶναι πράξη θάρρους, τό νά 
ἀντέξεις στήν ἰδεολογική τρομοκρατία 
τῶν κρατούντων ΜΜΕ.
Εἶναι ἔνδειξη σεβασμοῦ στό παρελθόν, 
ἄρα καί στό παρόν καί τό μέλλον τοῦ 
τόπου μας. Ἡ ἔκφραση «κάποιους 
ἀνθρώπους», πού ἐγράφη πιό πάνω, 
γιά ὅποιον ἔχει ἀπορία ἤ ….ἐνστάσεις, 
ἀναφέρεται σέ Ὑπουργούς ἤ μέλη 
τοῦ Κοινοβουλίου, πού στηρίζουν τήν 

κυβερνητική πλειοψηφία καί ἔχουν 
στά γραφεῖα τους πορτραίτα καί …
εἰκονίσματα ἡρώων τοῦ σταλινισμοῦ καί 
τοῦ κομμουνισμοῦ, πού στά ἔτη 1940-
1949 ἀγωνίστηκαν γιά νά γίνει ἡ Ἑλλάς 
μία Σοβιετική φυλακή. Ὁ νοῶν νοείτω.
Ἕνα βιβλίο γιά τούς ἥρωες, ἐνστόλους 
καί ἀμάχους, πού στό τελευταῖο 
δεκαήμερο τοῦ 1947 καί τήν πρώτη 
ἑβδομάδα τοῦ 1948 ὑπερασπίστηκαν 
τήν Κόνιτσα, μία ἀκριτική πόλη πού γιά 
ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ἀντιπροσώπευε τήν 
Ἑλληνική Ἐπιθυμία γιά Ἀντίσταση καί 
Ἐλευθερία, ἦταν ἀναγκαῖο νά ὑπάρχει. 
Νά προσφέρει σέ ὅλους, καί κυρίως τούς 
νεώτερους πού ἦταν παιδιά ἤ ἀγέννητοι 
στά δραματικά ἐκεῖνα χρόνια, μία 
καταγραφή τοῦ κλίματος, τοῦ πολέμου, 
τῶν ἡρωισμῶν, τῶν τραγωδιῶν, ὅλων 
αὐτῶν τῶν στοιχείων πού πλήγωναν τήν 
Ἑλλάδα ὡς τό 1949.
Καί ἐπομένως ἡ πρόσφατη συγγραφική 
προσπάθεια τοῦ μέλους τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. 
καί τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. Γεωργίου Κουρκούτα, 

φιλολόγου καθηγητοῦ καί συνεργάτου 
τοῦ «Β.Β.», ἔπρεπε νά εἶχε γίνει ἐδῶ καί 
χρόνια. Συνέπεσε νά εἶναι ἡ 70η ἐπέτειος 
φέτος. Κάλλιο ἀργά, πού λέει ὁ Λαός 
μας…
Μέ ἀναφορές στό τί προηγήθηκε τῆς 
μάχης, στό γενικό διεθνές καί ἑλληνικό 
κλίμα τῆς μετακατοχικῆς περιόδου καί 
μέ πρωτότυπα στοιχεῖα καί ντοκουμέντα 
(ὅπως ὅλα τά ὀνόματα τῶν πεσόντων καί 
τραυματιῶν, πού ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κατα-
γράφονται καὶ παρουσιάζονται μετά ἀπό 
μεγάλη ἔρευνα), τό βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ 
Μάχη τῆς Κόνιτσας» προσφέρει πολλά 
σέ κάθε ἀναγνώστη. Μέ στοιχεῖα καί ἀπό 
τίς «δύο πλευρές» καί μέ σεβασμό στό 
αἷμα τῶν Ἡρώων, ἕνα τέτοιο βιβλίο εἶναι 
ἕνα ἀντίδοτο στήν γενική ἀφασία καί 
ἀμνησία, πού καλλιεργεῖται στίς ἡμέρες 

μας.
Ἤδη κυκλοφόρησε μία πρώτη μορφή 
του ἀπό τίς ἐκδόσεις Πελασγός τοῦ 
πατριώτη ἐκδότη Ἰωάννη Χρ. Γιαννάκενα 
(καί διενεμήθη σέ ὅλην τήν χώρα μέ τήν 
ἐφημερίδα «Δημοκρατία», τήν Κυριακή 
11 Ἰουνίου 2017), ἐνῶ μέ ὅλα τά στοιχεῖα 
καί μέ πλῆθος πηγῶν καί μαρτυριῶν θά 
κυκλοφορήσει ἡ πλήρης καί ἐκτενέστερη 
ἔκδοσή του τό φθινόπωρο τοῦ 2017, γιά 
νά τιμηθεῖ ἡ ἐπέτειος συμπληρώσεως 70 
ἐτῶν ἀπό τήν θρυλική μάχη. Πιστεύουμε 
ὅτι θά μπορέσει τό βιβλίο αὐτό νά 
μεταφέρει σέ κάθε ἀναγνώστη μέ 
εἰλικρίνεια καί σεβασμό στήν Ἀλήθεια τό 
κλίμα καί τό πνεῦμα μίας (ἠθελημένα) ξε-
χασμένης ἐποχῆς ἡρωισμῶν καί θυσιῶν 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

«Ἡ μάχη τῆς κόνιτσας»  
εΝα ΒῖΒΛῖο τῖμΗς ςτούς ΗΡΩες, 
μετα απο 70 ετΗ

Τό Ὑπουργικό Συμβούλιο τῆς Ἀλβα-
νίας ἐνέκρινε τήν πρόταση νόμου γιά 
τήν Προστασία τῶν Ἐθνικῶν Μειονο-
τήτων, στίς 12 Ἀπριλίου τοῦ 2017.
Μετά ἀπό δύο χρόνια διαβουλεύσε-
ων μέ τούς ἐνδιαφερόμενους φορεῖς, 
ἡ ὁμάδα ἐργασίας τοῦ Ὑπουργείου 
Ἐξωτερικῶν κατέληξε στό τελικό κεί-

μενο προσχεδίου, τόν περασμένο Νοέμβριο, ζητώντας παράλληλα προτάσεις ἀπό 
τούς ἐκπροσώπους τῶν μειονοτήτων.
Η Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ» παρακολούθησε ὅλη τή διαδικασία καί τόν περασμένο 
Δεκέμβριο κατέθεσε τή δική της πρόταση ἡ ὁποία εἶχε συνυπογραφεῖ ἀπό τό σύνο-
λο τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων καί φορέων τῆς ΕΕΜ. Περιμένοντας τό Ὑπουργικό 
Συμβούλιο νά λάβει ὑπόψη, τουλάχιστον κάποιες ἀπό τίς προτάσεις μας, ὅπως 
ἄλλωστε εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ πρωθυπουργός Ράμα, σέ ἐκδήλωση τοῦ ΕΕΜΜ-MEGA 
στούς Ἁγίους Σαράντα, ὄχι μόνο δέ συνέβη κάτι τέτοιο ἀλλά ἀντιθέτως οἱ τροπο-
ποιήσεις ἦταν πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε:
1. Δικαιοῦστε ἀλλά…Τά ἄρθρα δέν ὁρίζουν μέ σαφήνεια τά δικαιώματα ἀλλά 
περιγράφουν ἕνα γενικόλογο πλαίσιο δικαιωμάτων γιά τά ὁποία κάθε φορᾶ θά 
πρέπει νά ἀποφανθεῖ τό Ὑπουργικό Συμβούλιο γιά τό ἄν εἶναι ἐφικτό καί ἀναγκαῖο 
νά ἐφαρμοστεῖ.
2. Δικαιώματα χρήσης μητρικῆς γλώσσας. Γιά τήν χρήση τῆς μητρικῆς γλώσ-
σας δέν ἀπαιτεῖται μόνο ἡ σχετική ἔγκριση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἀλλά καί 
τοῦ κατά τόπου Δημ. Συμβουλίου (προστέθηκε στό Ὑπουργικό Συμβούλιο). Αὐτό 
σημαίνει πρακτικά ὅτι μόνο στούς δήμους Δρόπολης καί Φοινίκης θά ἐπιτρέπεται ἡ 
δημόσια χρήση τῆς γλώσσας. Στούς ὑπόλοιπους δήμους ἀκόμα καί ἄν τό ποσοστό 
εἶναι σημαντικό, γιά τή δημόσια χρήση θά ἀπαιτεῖται καί ἀπόφαση τοῦ Δημ. Συμ-
βουλίου, κάτι πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τή Σύμβαση Πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης.
3. Ἡ βλάχικη μειονότητα ἀναγνωρίζεται ὡς ξεχωριστή ἐθνική μειονότητα!!! 
Ἄρθρο 3, παράγραφος 2 (vllahe/arumune)
Μετά τήν ἔγκριση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τό προσχέδιο αὐτό θά σταλεῖ πρός 
ψήφιση στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς καί στήν συνέχεια πρός ψήφιση στήν 
Ὁλομέλεια.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου δέν εἶναι μόνο κακή ἀλλά προσβλητική 
καί ἐπικίνδυνη γιά τήν Ἐθνική Ἑλληνική Μειονότητα.
Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, καλεῖ τούς ἐκπροσώπους τῆς ΕΕΜ στήν Ἀλβανική Βουλή νά 
στηρίξουν τίς θέσεις τῆς Ὁμόνοιας ἀπαιτώντας νά γίνουν σεβαστά τά αἰτήματά 
μας.
Σχετικό ὑπόμνημα διαμαρτυρίας ἐστάλη στούς ἐκπροσώπους τῆς διεθνοῦς κοινό-
τητας ἀπό τούς ὁποίους ζητᾶμε νά ἐξαντλήσουν ὅλες τίς δυνατότητες παρέμβασής 
τους ὥστε τά ἀνθρώπινα καί κοινοτικά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων στήν Ἀλβανία 
νά κατοχυρωθοῦν νομικά.

http://omonoia-deeem.org

Τό Ὑπουργικό Συμβούλιο τῆς Ἀλβανίας 
ἐμπαίζει μέ νόμο – φάρσα τίς μειονότητες

Τό ὑπουργικό συμβούλιο τῆς Ἀλβανίας.

Τά παιδιά τοῦ λαογραφικοῦ συλλόγου «Δερόπολη» πού ἀντέδρασαν στήν πρόκληση τῶν Τι-
ράνων μέ τόν πρόεδρο τῆς Ὁμόνοιας Λ. Παππά.
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Ἐδῶ καὶ καιρό, εἶχαν ἀρχίσει συνομιλίες γιὰ τὴν 
ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, μεταξὺ τοῦ Προέδρου τῆς 
Κύπρου Ν. Ἀναστασιάδη καὶ τοῦ Τουρκοκύπριου 
«ἡγέτη» Μουσταφᾶ Ἀκιντζί.
Ὅμως, οἱ ἐν λόγῳ συνομιλίες, διακόπηκαν ἄδοξα τὸ 
δεύτερο δεκαήμερο τοῦ 2017, ἐξ αἰτίας τῆς ἀδιαλ-
λαξίας τῆς Τουρκίας. Καὶ λέμε «τῆς Τουρκίας» γιατὶ 
ὁ Ἀκιντζὶ εἶναι, στὴν πραγματικότητα, ἐνεργούμενο 
τῆς Τουρκίας. Σὰν αἰτία τῆς διαφωνίας τῶν Τουρ-
κοκυπρίων ἦταν ἡ ἀπαίτηση τῆς τουρκικῆς πλευ-
ρᾶς γιὰ ἀκύρωση τῆς θεσμοθετήσεως - ἀπὸ τοὺς 
Ἑλληνοκυπρίους – τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ  ἑνωτικοῦ 
δημοψηφίσματος τοῦ 1950 !
Ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης δήλωσε, ὅτι ἡ τουρκο-
κυπριακὴ ἀντιπροσωπεία εἶχε προαποφασίσει νὰ 
ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις, καί, μάλι-
στα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ προσῆλθαν στὴν συνά-
ντηση. Ἁπλῶς ἀναζητοῦσε ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐγκατα-
λείψῃ τὴν αἴθουσα.
Ἀλλὰ ἡ ἀδιάλλακτη στάση τῆς Τουρκίας εἶναι δεδο-
μένη.Ἔτσι, λύση ἐθνικῶς ἐπωφελὴς γιὰ τὴν Κύπρο 
δὲν εἶναι δυνατή. Γιατὶ καὶ ἡ Ε.Ε. καὶ οἱ ΗΠΑ καὶ ὁ 
ΟΗΕ δὲν δείχνουν πρόθυμοι νὰ συμβάλουν θετικὰ 
στὸ ζήτημα αὐτό. Τοὐλάχιστον, νὰ μένουν ἑνωμέ-
νοι οἱ Ἑλληνοκύπριοι καὶ οἱ Ἑλλαδῖτες. Ἡ ἰσχὺς ἐν 
τῇ ἑνώσει.

«Β.Β.»

Συμπληρώθηκαν 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἕνωση 
τῆς Δωδεκανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὴν 
εὐκαιρία αὐτή, τὴν 1η Μαρτίου 2017, πραγμα-
τοποιήθηκε εἰδικὴ συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας 
τῆς Βουλῆς, ὑπὸ τὴν παρουσία τοῦ Προέδρου 
τῆς Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου, ἐνῷ 
τὸ τρέχον ἔτος 2017 ἀνακηρύχτηκε ἀπὸ τὴν 
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὡς ἔτος Δωδεκανήσων.
Τὰ Δωδεκάνησα ἦταν ἀνέκαθεν Ἑλληνικά. Καὶ 
παρὰ τὸ ὅτι πέρασαν ἀπ᾿ἐκεῖ πολλοὶ κατακτη-
τές, δὲν κατώρθωσαν νὰ ἀλλοιώσουν καὶ νὰ 
ἁλώσουν τὴν Ἑλληνική τους ψυχή. Τελευταῖοι 
κατακτητὲς ἦταν οἱ Ἰταλοί, οἱ ὁποῖοι μὲ βίαι-
ους τρόπους προσπάθησαν νὰ τὰ ἐξιταλίσουν. 
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν νὰ γίνουν τὰ Δω-
δεκάνησα «Αὐτοκέφαλη» Ἐκκλησία, κόβοντας 
τοὺς φυσικούς τους δεσμοὺς μὲ τὸ Οἰκουμενι-
κὸ Πατριαρχεῖο.
Σ᾿ αὐτὴν τὴν ἀνίερη προσπάθεια, ἀντιστάθη-
καν σθεναρὰ οἱ ἐκεῖ ἐπίσκοποι. Ὅταν, ὅμως, 
ὁ Ρόδου Ἀπόστολος «ἐλύγισε» ἀπὸ τὶς πιέσεις 
καὶ μεταβλήθηκε σὲ διαπρύσιο κήρυκα τῆς 
αὐτοκεφαλίας, τότε ὑποχρεώθηκε νὰ παραι-
τηθῇ καί, τελικά, τὰ σχέδια τῶν Ἰταλῶν ναυ-
άγησαν.
Τελικά, τὰ Δωδεκάνησα ἐνσωματώθηκαν στὸν 
ἐθνικὸ κορμὸ τὸ 1947, καὶ σήμερα ἀποτελοῦν 
καμάρι τῆς Ἑλλάδος. Μακάρι νὰ γίνῃ τὸ ἴδιο 
καὶ γιὰ τὴν Κύπρο καὶ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. 
Τὸ εὐχόμαστε ὁλόψυχα.

«Β.Β.»

Τὸ «τσάμικο» κόμμα «δικαιοσύνης, ἐνσωμάτωσης 
καὶ ἑνότητας (PDIU) κατέθεσε αἴτημα, τὸν περα-
σμένο Ἰανουάριο, στὸ ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο, γιὰ 
τὴν δημιουργία μιᾶς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς, ποὺ «θὰ 
ἀναδείξῃ τὰ γεγονότα καὶ τὶς συνθῆκες τῆς σφαγῆς, 
ποὺ πραγματοποιήθηκε στοὺς Ἀλβανοτσάμηδες, 
κατὰ τὸ 1944».
Ὅσοι, ὅμως, γνωρίζουν - ἔστω καὶ λίγο –τὰ ὅσα 
συνέβησαν στὴν Θεσπρωτία στὰ χρόνια τῆς Ἰτα-
λογερμανικῆς κατοχῆς (1941 - 1944), δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ λησμονήσουν τὰ στυγερὰ ἐγκλήματα τῶν 
«Τσάμηδων» ἐναντίον τοῦ ντόπιου Ἑλληνικοῦ πλη-
θυσμοῦ. Κορυφαῖο ἔγκλημά τους εἶναι ἡ ἐκτέλεση 
τῶν 49 προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς ἀπὸ τοὺς Γερ-
μανούς. Ἡ ἐκτέλεση αὐτὴ ἔγινε μὲ παρότρυνση καὶ 
ἐνέργειες τῶν «Τσάμηδων», στὶς 29 Σεπτεμβρίου 
1943. Καί, ἀκριβῶς, ἐξ αἰτίας τῶν ἐγκλημάτων 
τους, ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
ἀκολουθῶντας τοὺς Γερμανούς, μετὰ τὴν συντρι-
βὴ τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1944. Εἶναι, πάντως, ἐλπιδοφόρο τὸ γεγονός, ὅτι 
τόσο ἡ «ΟΜΟΝΟΙΑ», ὅσο καὶ ἡ «Ἕνωση Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων» (Ἑλληνικὸ κόμμα) ἔχουν τα-
χθῆ ξεκάθαρα ἐναντίον τῶν «Τσάμηδων».

«Β.Β.» 

Ἀνήμερα τῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν σοβαρὴ κρίση στὴν 
περιοχὴ τῶν Ἰμίων, τὸ 1996, ἡ Ἄγκυρα ἔστησε ἐκεῖ 
προπαγανδιστικὴ φιέστα. Πρωταγωνιστὴς ὁ ἀρχη-
γὸς τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἀλλὰ καὶ 
σύσσωμη ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία τῆς Τουρκίας.
Αὐτὸ τὸ «ἐπικοινωνιακὸ σόου, ποὺ εἶναι, βέβαια, 
παιχνίδι μὲ τὴν φωτιά, ἦλθε λίγες μέρες μόλις μετὰ 
τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου νὰ μὴν ἐκδώσῃ 
ἡ Ἑλλάδα τοὺς ὀκτὼ Τούρκους στρατιωτικούς, οἱ 
ὁποῖοι, μετὰ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ 
Ἰουλίου 2016, ζήτησαν ἄσυλο στὴν Χώρα μας.
Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς στὰ Ἴμια εἶναι, πιθανῶς, πρόβα 
νέων προκλήσεων τῆς γείτονος, ἐνῷ δὲν ἀποκλείε-
ται κλιμάκωση καὶ γιὰ τὸ μεταναστευτικό - προσφυ-
γικὸ ζήτημα. Κι᾿ αὐτό, γιατὶ ἡ Ἄγκυρα ἔστειλε καὶ 
δεύτερο αἴτημα ἐκδόσεως τῶν ὀκτὼ στρατιωτικῶν, 
ἐνῷ, κλιμακώνοντας τὶς προκλήσεις σὲ βάρος μας, 
φαίνεται πὼς ἔχει τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι ἴσως πετύ-
χῃ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ὁ ἀρχηγὸς τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, 
σὲ δηλώσεις του χαρακτήρισε τὰ Ἴμια…τουρκικά, 
καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Ε.Δ. τῆς 
Χώρας του νὰ προασπίσουν τὰ συμφέροντα τῆς 
Τουρκίας. Γι᾿ αὐτό, καλὸν εἶναι οἱ φύλακες νὰ γρη-
γοροῦν.

«Β.Β.» 

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, κατὰ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο, ἐπιβεβαίωσε τὸ ὄργιο αὐθαιρεσιῶν τῆς 
Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως κατὰ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου, καὶ 
κυρίως γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Ἔτσι, τὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐγκρίθηκε μὲ 546 ψήφους ὑπέρ, 85 κατὰ καὶ 42 
ἀποχές, ἐνῷ ἡ σχετικὴ ἔκθεση προόδου τῆς Ἀλβανίας ἀναφέρει : α) Τὸ σημερινὸ δικαστικὸ σύστημα 
εἶναι διάτρητο ἀπὸ παρεμβάσεις καὶ πολιτικὲς σκοπιμότητες, πρᾶγμα ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ἔξαρση ἁρπαγῆς 
τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν στὴν Χειμάρρα, στοὺς Ἁγίους Σαράντα κ.ἀ., ἀπὸ φίλους τοῦ Ἔντι Ράμα, 
β) Τὸ δεύτερο μεγάλο ζήτημα, ποὺ δίνει ἔμφαση τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο εἶναι ἡ διαφθορὰ καὶ τὸ 
ὠργανωμένο ἔγκλημα, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζει σημαντικὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν 
Ε.Ε., γ)Αἰχμὲς ὑπάρχουν καὶ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, γιὰ τὴν πολιτικὴ 
ἐπιρροὴ στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ τὴν λογοκρισία τῶν δημοσιογράφων.
Ὅλα αὐτά, ἐμεῖς τὰ καταγγέλλουμε συνεχῶς, ἐδῶ καὶ καιρό. Χαιρόμαστε, ὅμως, καὶ γιὰ τὴν φωνή - 
καταπέλτη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Μακάρι νὰ ὑπάρξουν θετικὰ ἀποτελέσματα.

« Β.Β. »

ΝΕΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΙ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ 
«ΤΣΑΜΗΔΕΣ»

ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ν. Ἀναστασιάδης καί Μουσταφά Ἀκιντζί

Τάγμα Τσάμηδων στήν Κατοχή.

Τό εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο στίς Βρυξέλες.
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Οἱ «Τσάμηδες», ὅπως εἶναι γνωστό, ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο 
2016 ἔχουν προσφύγει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἐνα-
ντίον τῆς Ἑλλάδος, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ διευρύνουν τὶς 
ἀπαιτήσεις τους σὲ βάρος τῆς χώρας μας. Λέγεται δέ, ὅτι 
ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπόμενα βήματά τους θὰ εἶναι νὰ ἐπιχειρή-
σουν ἕνα συμψηφισμὸ τῶν περιουσιῶν ποὺ διεκδικοῦν, 
μὲ ἀντάλλαγμα τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν ποὺ 
ἔπεσαν στὴν Βόρειο Ἤπειρο κατὰ τὸ θρυλικὸ ἔπος τοῦ 
1940 – 41.
Ἀλλά, ἄν πραγματικὰ ἐπιχειρῆται κάτι τέτοιο, εἶναι 
ξεκάθαρη ἡ συμπαιγνία τῶν «Τσάμηδων» μὲ τὴν ἀλ-
βανικὴ κυβέρνηση. Γιατί, ἁπλούστατα, οἱ «Τσάμηδες» 
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου βρισκό-
ντουσαν στὴν Θεσπρωτία, ὅπου καὶ «ἐλούφαζαν». Ἔτσι 
τὸ ζήτημα τῶν ὀστῶν τῶν Ἑλλήνων ἡρώων δὲν ἔχει 
καμμία ἀπολύτως σχέση μ᾿ αὐτούς. Ἑπομένως, τέτοιου 
εἴδους «συμψηφισμοί» εἶναι καὶ ἀνιστόρητοι καί, πρὸ 
παντὸς ἀπαράδεκτοι.
Μὲ τὴν εὐκαιρία, νὰ τονίσουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸ 
χρέος τῆς Ἀλβανίας νὰ συναινέσῃ στὴν περισυλλογὴ τῶν 
ὀστῶν τῶν πεσόντων Ἑλλήνων καὶ τὴν ἐναπόθεσή τους 
στὰ ὑπάρχοντα κοιμητήρια – καθώς, καὶ σὲ κοιμητήριο 
ποὺ θὰ ἱδρυθῆ στὴν περιοχὴ τῆς Κορυτσᾶς - ὥστε νὰ 
σταματήσουν τὰ καμώματά της, ποὺ τὸ μόνο ποὺ «πε-
τυχαίνουν» εἶναι νὰ φανερώνουν τὴν κακοπιστία της.

« Β.Β. »

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ 
«ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ»

Ἡ δημοτικὴ Ἀρχὴ τῆς Δρόπολης τοῦ νο-
μοῦ Ἀργυροκάστρου κατήγγειλε, τὸν πε-
ρασμένο Ἰανουάριο, ἐπιθέσεις ἐκφοβισμοῦ 
σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. 
Ἔτσι, ὁμάδες Ἀλβανῶν, ἐκτὸς ἀπὸ βανδα-
λισμούς, προβαίνουν καὶ σὲ λεηλασίες σπι-
τιῶν, ἀφαιρῶντας διάφορες συσκευὲς καὶ 
τιμαλφῆ, ὅταν οἱ ἔνοικοί τους ἀπουσιάζουν 
γιὰ λίγες μέρες, ἐπισκεπτόμενοι τὴν Ἑλλά-
δα.
Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἐπιθέσεις 
σημειώνονται ἀμέσως μόλις ἕνα σπίτι μείνῃ 
ἄδειο. Κι᾿ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὑπάρχει δίκτυο 
παρακολουθήσεως τῶν Βορειοηπειρωτῶν. 
Σύμφωνα, μάλιστα, μὲ καταγγελίες, μ᾿ 
αὐτὸ τὸ δίκτυο συνεργάζεται καὶ ἡ Ἀστυ-
νομία τῆς περιοχῆς. Γι᾿ αὐτό, καὶ ὁ Βορει-
οηπειρώτης βουλευτὴς Βαγγέλης Τάβος 
ἐκάλεσε τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως 
Σαϊμὶρ Ταχίρι νὰ ἀπομακρύνῃ ἀμέσως τὸν 
Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ Ἀργυροκάστρου. Ὁ 
ἴδιος δὲ βουλευτὴς καταγγέλλει καὶ τὸ γε-
γονός, ὅτι ἡ Ἀστυνομία παρέχει προστασία 
στὶς χασισοφυτεῖες τῆς περιοχῆς! Ἐξ ἄλλου, 
οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνικιστὲς τῆς Ὀργανώσεως 
«Κίνημα γιὰ Ἑνωμένη Ἀλβανία» ἐπαίρονται 
γιὰ τὴν καταστροφὴ Ἑλληνικῆς Σημαίας στὸ 
χωριὸ Γεωργουτσάτες τῆς Δρόπολης. Κι᾿ 
ἐνῷ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἡ Ἑλλάδα κάνει 
ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἐνταχθῇ ἡ Ἀλβανία στὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὶ νὰ πῇ κανείς! 

«Β.Β.»

Τὸ Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στὰ Τίρα-
να, μεγάλη διαδήλωση ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς 
Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα. Στὴν ἐν λόγῳ διαδήλωση εἶχε ἐνεργὸ 
συμμετοχὴ τὸ ΚΕΑΔ, δηλαδὴ: Κόμμα Ἕνωση Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν Βορειοηπειρωτικὴ Κοινότη-
τα τῆς γειτονικῆς χώρας.
Στὴν κινητοποίηση αὐτὴ συμμετεῖχαν δεκάδες χιλιάδες πο-
λῖτες καὶ διωργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀντιπολίτευση. Βασικὸ 
αἴτημα ὑπῆρξε ἡ ἐξασφάλιση ἐλεύθερων καὶ δημοκρατικῶν 
ἐκλογῶν στὴ χώρα, μὲ προϋπόθεση τὴν παραίτηση τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα. Γιατί, ὅπως τόνισε ὁ ἀρχηγὸς 
τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Λιουλεζὶμ Μπάσια, «μὲ τὸν 
Ράμα πρωθυπουργὸ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἐλεύθερες καὶ 
δημοκρατικὲς ἐκλογές». Ἡ ἀντιπολίτευση κατηγορεῖ τοὺς κυ-
βερνῶντες σοσιαλιστὲς γιὰ μεγάλη διαφθορά, ἡ ὁποία ἔχει 
μετατρέψει τὴν Ἀλβανία σὲ χώρα διακινήσεως ναρκωτικῶν. 
Γι᾿ αὐτὸ ἀποφασίστηκε ἡ διαμαρτυρία νὰ συνεχισθῇ χωρὶς δι-
ακοπή, μέχρι τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου, ποὺ εἶναι ἡ ἀνατροπὴ 
τῆς κυβερνήσεως Ράμα. Ἔτσι, μπροστὰ στὸ πρωθυπουργικὸ 
Μέγαρο στήθηκε μιὰ γιγάντια κατασκήνωση, ὅπου θὰ μένουν 
οἱ διαδηλωτὲς γιὰ ὅσο χρόνο χρειασθῆ.
Καλό, λοιπόν, εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ παρακολουθῇ 
συνεχῶς καὶ μὲ προσοχὴ τὶς ἐξελίξεις.

«Β.Β.» 

Ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα 
κατηγορεῖται εὐθέως γιὰ ἐνίσχυση 

τῶν καρτὲλ ναρκωτικῶν 
καὶ αὔξηση τῆς ἐγκλημα-
τικότητας. Ἔτσι, ἐν ὄψει 
τῶν ἐκλογῶν τῆς 18ης 
Ἰουνίου, εἶναι γεγονός, 
ὅτι στὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
Ἀλβανίας ἡ ἔνταση ἔχει 
κλιμακωθῆ ἐπικίνδυνα. 
Διότι ἡ Ἀντιπολίτευση, ὄχι 
μόνο ζητάει τὴν παραίτη-
ση τῆς Κυβερνήσεως, 
ἀλλὰ ἐκτοξεύει βαρύτατες 
κατηγορίες ἐναντίον τοῦ 
ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ. 
Μάλιστα, ὁ Πρόεδρος 

τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος Λουλ-

ζὶμ Μπάσα, δήλωσε πρόσφατα ὅτι 
ὁ Ράμα ἔφερε τὰ ναρκωτικὰ στὴν 
Ἀλβανία καὶ τοὺς ἐγκληματίες στὴν 
ἐξουσία. Ἐξ ἄλλου, ὁ βουλευτὴς Τζα-
μαρμπὲρ Μαλτέζι κατήγγειλε ὅτι ἡ 
κατάσταση στὴν χώρα εἶναι χειρότε-
ρη ἀπὸ ἐκείνη ἐπὶ Ἐσκομπὰρ στὴν 
Κολομβία, ἐνῷ ὁ ἐπίσης βουλευτὴς 
Ἄλντο Μπούμτσι ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά, ὅτι «ἡ χώρα ἔχει μετατραπῆ 
σὲ μιὰ ἀπέραντη χασισοφυτεία».
Αὐτό, ὅμως, ποὺ προκάλεσε τὴν με-
γαλύτερη αἴσθηση, εἶναι ἡ παραδοχή 
- ἔκπληξη τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΟΑΣΕ 
στὰ Τίρανα, Μπέρντ Μπόρχαρντ, ὅτι  
στὴν Ἀλβανία κυκλοφοροῦν περίπου 

2 δισ. ΕΥΡΩ σὲ «μαῦρο χρῆμα», καὶ 
ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος αὐτὰ τὰ χρήμα-
τα νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐξα-
γορὰ βουλευτῶν» !
Τέλος, μέλη τῆς ἀλβανικῆς νεοναζι-
στικῆς ὀργανώσεως «κίνηση γιὰ μιὰ 
ἑνωμένη Ἀλβανία» ἀνήρτησαν τὸ 
ἐπαίσχυντο σκίτσο μὲ τὸν Θ. Κολο-
κοτρώνη καὶ τὸν Μ. Μπότσαρη νὰ 
σχηματίζουν μὲ τὰ χέρια τους τὸν 
«ἀλβανικὸ ἀετό».
Καλό, πάντως, εἶναι, ἡ Ἑλλάδα, ἐκτὸς 
ἀπ᾿τὸ Αἰγαῖο, νὰ κοιτάξῃ καὶ κατὰ 
Βόρειο Ἤπειρο μεριά…

«Β.Β.»

Ἀφ᾿ ὅτου ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα πέτυχε νὰ ἐκλεγῇ δήμαρχος 
Χειμάρρας ἕνας ἀλβανόψυχος μισέλληνας, στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἔχει μεθοδευθῆ 
ἡ καταπάτηση τῶν ἑλληνικῶν ἰδιοκτησιῶν. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, πρόκειται γιὰ 
παραλιακὲς ἰδιοκτησίες, οἱ ὁποῖες περιέρχονται σὲ φίλους τῆς κυβερνήσεως, 
ἐν ὄψει τῆς τουριστικῆς ἀξιοποιήσεως τῆς περιοχῆς.
Οἱ Ἀλβανοί, κάνοντας χρήση παραποιημένων ἐγγράφων, καί, κατὰ παράβαση 
σχετικῆς ἀποφάσεως δικαστηρίου τοῦ Αὐλῶνα, εἰσέβαλαν σὲ ἑλληνικῆς ἰδιο-
κτησίας παραθαλάσσιο κτῆμα, ἐκτάσεως 22.000 τετραγωνικῶν μέτρων στὸ 
χωριὸ Δρυμάδες τῆς Χειμάρρας, προκειμένου νὰ τὸ καταπατήσουν. Εἶναι δὲ 
χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ καταπατητὲς συνοδεύονταν ἀπὸ συμμορίες «μπρά-
βων», πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ Ἀστυνομία ἐπέδειξε ἀκατανόητη ἀνοχή. Κι᾿ ἐνῷ 
οἱ ἰδιοκτῆτες ἐζήτησαν τὴν παρέμβασή της, ἐκείνη ἀπέφυγε νὰ παρέμβῃ. Ὥς 
πότε, ὅμως, θὰ σιωπᾷ καὶ θὰ ἀδρανῇ ἡ Κυβέρνηση καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος 
τῆς Ἑλλάδος;

«Β.Β.»

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑ

Ἐγκαταλελειμμένο νεκροταφεῖο κοντά στό χωριό Ἄνω Ἐπισκο-
πή στή Β. Ἤπειρο. Οἱ νεκροί ἥρωες περιμένουν…

Ἔντι Ράμα.
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Στὴν ἐφημερίδα τῶν Ἰωαννίνων 
«ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» τῆς Δευτέρας, 

φ. 20/2/2017, ἀναδημοσιεύτηκε ἡ 
συνέντευξη τοῦ Ἐσσὰτ Πασᾶ, μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων 
τὸ 1913. Ἡ συνέντευξη δόθηκε στὸν 
ἐκδότη τῆς γιαννιώτικης ἐφημερίδας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ἀείμνηστο Χρ. Χρη-
στοβασίλη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ἀρθρο-
γράφος στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», καὶ δημοσιεύθηκε 
στὶς 11 Μαρτίου 1913 στὴν ἐφημ. « 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ».
Στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ συνέντευξη, 
ὁ Ἐσσὰτ Πασᾶς, ἀπαντῶντας (με-

ταξὺ τῶν ἄλλων) στὴν ἐρώτηση 
τοῦ Χρηστοβασίλη: «Τὶ φρονεῖτε 
περὶ τοῦ σχεδιαζομένου Ἀλβανικοῦ 
Κράτους;», εἶπε: «Φρονῶ ὅτι ἕνα 
τέτοιο Κράτος μεταξὺ Μαυροβουνίου, 
Σερβίας, Βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος εἶ-
ναι τὸ ἀδύνατον τῶν ἀδυνάτων νὰ 
ζήσῃ ὡς Ἀλβανικὸν Κράτος. Οἱ Ἀλβα-
νοὶ ἔχουν μέσα στὴν ψυχή τους τὴν 
ἀπειθαρχίαν, τὴν ἀταξίαν, τὴν τάσιν 
πρὸς τὴν κλοπὴν καὶ τὴν ἁρπαγήν! 
Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτὸς ὁ λαὸς μὲ 
τέτοια ἐλαττώματα, αὐτὸς ὁ λαὸς 

ὁ ἀμαθής, ὁ ἀπολίτιστος… νὰ ζήσῃ 
περικεκλεισμένος ἀπὸ τόσα ἀλλόφυ-
λα καὶ ἀλλόθρησκα ἔθνη προηγμένα 
στὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν στρατιωτι-
κὴν τέχνην;». Σὲ ἄλλη δὲ ἐρώτηση, 
εἶπε: Οἱ Ἀλβανοὶ «εἶναι οἱ χειρότεροι 
στρατιῶται τοῦ κόσμου. Καὶ ἡ φήμη 
των ὡς παλληκαριῶν εἶναι ψεύτικη».
Πράγματι, ὁ Ἐσσὰτ Πασᾶς εἶπε 
ἀλήθειες διαχρονικές, ἀλήθειες ποὺ 
ἀπηχοῦν καὶ τὴν σημερινὴ πραγμα-
τικότητα.

«Β.Β.»

Οἱ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες τῆς Χειμάρρας, 
στὴν πολύχρονη διαμάχη μὲ τὸ ἀλβανικὸ Κράτος, 
βρῆκαν ἀνέλπιστο συμπαραστάτη στόν…Συνή-
γορο τοῦ Πολίτη τῆς Ἀλβανίας!
Τὸ πόρισμα ποὺ ἐξέδωσε ἡ ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ τῆς 
γείτονος, στρέφεται κατὰ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ 
Ἔντι Ράμα καὶ δικαιώνει τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, 
ποὺ προσπαθοῦν νὰ σώσουν τὶς περιουσίες τους. 
Ὁ Συνήγορος κρίνει πολλαπλᾶ προβληματικὸ τὸ 
σχέδιο ἀναπλάσεως τῆς Χειμάρρας, προσθέτο-
ντας ὅτι εἶναι γεμᾶτο ἀτέλειες καὶ νομικὲς παρα-
βάσεις, καθὼς καὶ ὅτι ὑπάρχουν Ἐγκύκλιοι ποὺ 
εἶναι ἄκυρες.
Γι᾿ αὐτὸ, ὁ Ἀλβανὸς Συνήγορος τοῦ Πολίτη ζητάει 
τὸν αὐστηρὸ σεβασμὸ τῆς νομικῆς διαδικασίας, ἡ 
ὁποία ἔχει παραβιασθῆ ὡς πρὸς τὴν ἔγκριση τοῦ 
σχεδίου ἀναπλάσεως τῆς Χειμάρρας, καὶ τὴν ἀνα-
στολὴ κάθε περαιτέρω ἐνέργειας στὴν ἐφαρμογή 
του. Προτείνει, ἀκόμη, νὰ διενεργηθῇ δημόσια 
διαβούλευση, μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ διαφά-
νεια καὶ συμμετοχή, ὥστε τὰ σχέδια τῆς «ἀνα-
πλάσεως» νὰ ἔχουν τὴν ἔγκριση τῶν Ἑλλήνων 
Βορειοηπειρωτῶν κατοίκων τῆς Χειμάρρας.
Βέβαια, παράλληλα πρὸς τὴν ἀνέλπιστη συ-
μπαράσταση αὐτή, εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ 
κινηθοῦν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Βορειοηπειρῶτες πιὸ δυ-
ναμικά.

«Β.Β.»

Μὲ μεγάλη συγκίνηση πληροφορήθηκε τὸ Πανελλήνιο τὴν αὐτοθυσία 
τοῦ 26χρονου ἀστυφύλακα Βασίλη Τερζάκη. Συγκεκριμένα, ὁ ἐν λόγῳ 
διέσωσε, στὶς 19 Φεβρουαρίου 2017, ἕνα 5χρονο ἀγοράκι ἀπὸ φλεγό-
μενο διαμέρισμα. Τὸ παιδὶ κοιμόταν, ἐνῷ ἡ μητέρα του εἶχε πάρει τὰ 
ἄλλα δύο παιδιὰ ἀπὸ τὸ Σχολεῖο.

Ὁ ἡρωϊκὸς ἀστυφύλακας σκαρφάλωσε στὸ μπαλκόνι, κι᾿ ἀφοῦ ἔσπασε τὴν μπαλκονόπορτα μπῆκε στὸ 
διαμέρισμα, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸν Ἅγιο Νικόλαο Πατησίων. Παρὰ τὸ ὅτι, ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν πνιγ-
μένη ἀπὸ τοὺς καπνούς, ἐντόπισε τὸ παιδί, τὸ πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸ ἔβγαλε ἔξω, ἐνῷ ὁ κόσμος 
ποὺ εἶχε συγκεντρωθῆ φώναζε «ἄξιος» καὶ χειροκροτοῦσε.
Ἔτσι, ἡ Πολιτεία τίμησε τὸν ἡρωϊκὸ Βασίλη Τερζάκη μὲ τὸ μετάλλιο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖο 
τοῦ ἀπένειμε ὁ Γενικὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Ἀττικῆς. Τέτοια στελέχη τιμοῦν τὴν Ἀστυνομία μας, πού, 
τελευταῖα ἔχει γίνει στόχος συχνῶν ἐπιθέσεων ἀπὸ ὁμάδες ἀναρχικῶν.

«Β.Β.»

Ἀφοῦ οἱ διάφοροι λωποδῦτες ρήμαξαν σπίτια καὶ ἐκ-
κλησίες στὴν Βόρειο Ἤπειρο, τώρα ἐπιδίδονται καὶ σὲ 
ἔργο…ἀρχαιολόγων! Ὅπως κατήγγειλε ἡ γιαννιώτικη 
ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» (φ. Σάββατο – Κυριακὴ 
4/5.3.2017), «σπεῖρες Ἀλβανῶν «σαρώνουν» τὴν ἀρ-
χαία Ἑλληνικὴ πόλη τῆς Ἀπολλωνίας…, στὴν εὐρύτερη 
περιοχὴ τοῦ Φίερι. Ἡ Ἀλβανικὴ Ἀστυνομία, μετὰ ἀπὸ 
ἐκτεταμένες ἔρευνες, ἐξάρθρωσε σπεῖρα, ἡ ὁποία εἶχε 
στὴν κατοχή της 230 ἀρχαῖα ἀντικείμενα (ἀγγεῖα, βάζα, 
λόγχες, κεραμικά κ.ἄ), τὰ ὁποῖα εἶναι δημιουργήματα 
Ἑλλήνων καὶ ἀποδείξεις τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτι-
σμοῦ, ποὺ εἶχε ἀναπτυχθῆ στὴν περιοχή».
Στὴν ἀρχαία Ἀπολλωνία, οἱ ἐπίσημες ἀνασκαφὲς εἶχαν 
ἀνατεθῆ - ἀπὸ τὶς Ἀλβανικὲς Ὑπηρεσίες Πολιτισμοῦ - σὲ 
Γάλλους ἀρχαιολόγους, οἱ ὁποῖοι ἐργαζόντουσαν τοὺς 
καλοκαιρινοὺς μῆνες. Τὸν χειμῶνα, ὅμως, «λειτουργοῦ-
σαν» οἱ Ἀλβανοὶ λαθροανασκαφεῖς καὶ ἀρχαιοκάπηλοι!
Ἐπειδὴ οἱ Ἀλβανικὲς ἀρχὲς δὲν δείχνουν ἰδιαίτερο ζῆλο 
γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀρχαιολογικοῦ αὐτοῦ χώρου, 
μήπως, λέμε μήπως, ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπῃ νὰ ἀναλάβῃ 
σχετικὴ μέριμνα, ἀφοῦ ἄλλωστε τὰ εὑρήματα πιστο-
ποιοῦν τὴν Ἑλληνι-
κότητα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου;

«Β.Β.» 

Τὸ ἔτος 
1829 ἡ 
Ἐ θ ν ο -
συνέλευση 
τοῦ Ἄργους 
εἶχε δώσει 
τὴν ὑπόσχε-
ση γιὰ τὴν 
ἀ ν έ γ ε ρ σ η 
Ναοῦ τοῦ 
«Σωτῆρος 
Χ ρ ι σ τ ο ῦ » 
στὴν Ἀθήνα, 
σὰν ἔνδειξη 
ε ὐ γ ν ω μ ο -
σύνης στὸν 
Θεό, γιὰ τὴν 
βοήθειά Του 
στὴν ἐπιτυ-

χία τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσεως.
Τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους», ὅπως χαρακτηρί-
στηκε ἡ παραπάνω ἀπόφαση, δὲν κατωρ-
θώθηκε νὰ πραγματοποιηθῇ, ἴσως καὶ λόγῳ 
τῶν πολέμων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολλῶν 
περιπετειῶν τῆς Χώρας μας.
Μιὰ προσπάθεια ἔγινε στὰ χρόνια τῆς στρα-
τιωτικῆς διακυβερνήσεως τῆς Χώρας (1967 
– 1974 ), ὁπότε - ὅπως ἐλέγετο τότε – εἶχαν 
συγκεντρωθῆ σημαντικὰ χρηματικὰ ποσά. 
Ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν ὑπῆρξε κάποιο ἀποτέλε-
σμα, ἄγνωστο γιατί.
Τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Φεβρουαρίου 
ἐ.ἔ. 16 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ., 1 τῶν ΑΝ.ΕΛ. καὶ 
1 ἀνεξάρτητος, κατέθεσαν ἐρώτηση στὴν 
Βουλὴ γιὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους». Δυστυ-
χῶς, ὅμως, ἡ ἡγεσία τῆς Ν.Δ. ὑποχρέωσε 
τοὺς βουλευτές της νὰ ἀποσύρουν τὶς ὑπο-
γραφές τους, μὲ τὴν δικαιολογία – μεταξὺ 
τῶν ἄλλων - ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ ἔχει τὸ «φορ-
τίο» τῆς δικτατορίας ! Μέχρι τώρα, ὅμως, 
καμμιὰ ἀπὸ τὶς μεταπολιτευτικὲς κυβερνή-
σεις δὲν ἐνημέρωσε τὸν Λαὸ γιὰ τὸ τὶ ἔγιναν 
καὶ ποῦ πῆγαν τὰ συγκεντρωθέντα χρήματα. 
Τὶ νὰ πῇ κανείς. Μόνο τὴν λέξη: «Ντροπή» .

«Β.Β.»

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ

ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

«ΑΞΙΟΣ»

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΣΕ ΕΡΓΟ…
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ…

Ἐσσάτ Πασάς.

Ἡ μακέτα τοῦ τάματος τῶν Ἑλλήνων γιά 
τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τούς Τούρ-
κους. Ο ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.




