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Βορειοηπειρωτ΅ν, •πό τήν ™γεσία τÉς «Ο-
ΜΟΝΟΙΑΣ» σέ µιά κοινή γραµµή âπαγρύ-
πνησης καί àγώνα, àποτελεÖ τόν àσφαλέστερο
δρόµο γιά τήν προάσπιση τ΅ν δικαίων καί δι-
καιωµάτων τοÜ µαρτυρικοÜ ΒορειοηπειρωτικοÜ
^ΕλληνισµοÜ. 

2) ^Η µελλοντική àπογραφή τοÜ πληθυσµοÜ
θά πρέπει νά διεξαχθεÖ µέ τίς àπαραίτητες
προϋποθέσεις öτσι œστε τό àποτέλεσµα νά δεί-
χνει τήν πραγµατικότητα, σχετικά µέ τήν \Ε-
θνική ^Ελληνική Κοινότητα τÉς Βορείου \Η-
πείρου καί τÉς \Αλβανίας γενικότερα. \Επιπλέ-
ον θά πρέπει νά •πάρξει ™ κατάλληλη προε-
τοιµασία, öτσι œστε νά àπογραφοÜν ¬λοι οî
Ελληνες τÉς γειτονικÉς χώρας (^Ελληνόφω-
νοι καί Βλαχόφωνοι). 

Οî âξελίξεις στά Βαλκάνια, ≈στερα µάλιστα

àπό τά τελευταία γεγονότα τοÜ Κοσσυφοπεδί-
ου καί εéρύτερα τÉς ΒαλκανικÉς, καθιστοÜν
âπιτακτικό καί οéσιαστικό τό âνδιαφέρον τÉς
^ΕλληνικÉς Πολιτείας âπί τοÜ Βορειοηπειρωτι-
κοÜ καί τ΅ν ^Ελληνοαλβανικ΅ν σχέσεων. Σχέ-
σεις πού δέν πρέπει νά στηρίζονται σέ µονοµε-
ρεÖς παραχωρήσεις καί ôνευ àνταποδόσεως
βοήθεια, àλλά νά περνοÜν µέσα àπό τά •παρ-
κτά προβλήµατα καί τήν µελλοντική προοπτι-
κή τοÜ ^ΕλληνισµοÜ τÉς Βορείου \Ηπείρου. 

Η  Σ.Φ.Ε.Β.Α., µέ τή συµπλήρωση 24 âτ΅ν
àγωνιστικÉς παρουσίας γιά τήν προάσπιση
τ΅ν δικαιωµάτων τοÜ ΒορειοηπειρωτικοÜ ^Ελ-
ληνισµοÜ, συνεχίζει τήν àγωνιστική πορεία γιά
τό «ποθούµενο» τοÜ ^Αγίου ΚοσµÄ τοÜ Α¨τω-
λοÜ. 

Τό Κ.∆.Σ  τÉς  Σ.Φ.Ε.Β.Α.

H BOPEIO™ H¶EIPO™ σέ πορεία αéτονοµίας

¶ραγµατοποιήθηκε µέ âπιτυχία καί µέ συµ-
µετοχή στελεχ΅ν àπό ¬λη τήν ^Ελλάδα, στήν
^Ιερά Μονή Ταξιαρχ΅ν Κονίτσης  àπό 28-30
\Ιουλίου 2006, τό âτήσιο σεµινάριο τÉς Συντονι-
στικÉς ΦοιτητικÉς ^Ενώσεως ΒορειοηπειρωτικοÜ
\Αγώνα. 

Κατά τή διάρκεια τ΅ν âργασι΅ν àκούστηκαν
àπόψεις γιά τά προβλήµατα τοÜ Βορειοηπειρω-
τικοÜ ^ΕλληνισµοÜ, καθώς καί προτάσεις γιά
τήν âπίλυση τ΅ν προβληµάτων.

Τά συµπεράσµατα - προτάσεις  τ΅ν âργασι΅ν
εrναι τά ëξÉς:

1)^Ο ^Ελληνισµός τÉς Βορείου \Ηπείρου öχει
½ς φορέα öκφρασης τήν ∆.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ». ^Η συστράτευση ¬λων, ^Ελλαδιτ΅ν καί
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™Ù¿ Ï·›ÛÈ· ÙáÓ ÊÂÙÈÓáÓ âÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ¿ ÙfiÓ

ëÔÚÙ·ÛÌfi ÙÉ˜ 92Ë˜ âÂÙÂ›Ô˘ ÙÉ˜ \∞Ó·Î‹Ú˘ÍË˜

ÙÉ˜ ∞éÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÉ˜ µÔÚÂ›Ô˘ \∏Â›ÚÔ˘ öÁÈÓÂ ÌÂ-

Á·ÏÂÈÒ‰Ë˜ âÎ‰‹ÏˆÛË - ïÌÈÏ›· ÛÙfi \∞ÁÚ›ÓÈÔ ÛÙ›˜

19/2/2006 Ì¤ ÏÉıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. √î âÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ‰ÈÔÚ-

Á·ÓÒıËÎ·Ó àfi Ùfi âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÜ

^π.¡. ^∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ \∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ñfi Ù‹Ó ·åÁ›‰·

ÙÉ˜ ^πÂÚÄ˜ ªËÙÚÔfiÏÂˆ˜ ∞åÙˆÏ›·˜ Î·› \∞Î·ÚÓ·-

Ó›·˜.

∆fi Úˆ› ÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ àÚ¯ÈÂÚ·ÙÈÎ‹ £Â›· §ÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔÜÓÙÔ˜ ÙÔÜ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘

¢Ú˘˚ÓÔ˘fiÏÂˆ˜, ¶ˆÁˆÓÈ·ÓÉ˜ & ∫ÔÓ›ÙÛË˜ Î.Î. \∞Ó-

‰Ú¤· ÛÙfiÓ ≠∞ÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·› àÎÔÏÔ‡ıˆ˜ â„¿ÏË

âÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔÜ

∞éÙÔÓÔÌÈ·ÎÔÜ \∞ÁáÓÔ˜ (17.2.1914).

∆fi àfiÁÂ˘Ì· ÛÙ›˜ 18:00 ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙfi ¶··-

ÛÙÚ¿ÙÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ \∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ì ÎÂÓÙÚÈÎ‹ âÎ‰‹ÏˆÛË

ÁÈ¿ Ù‹Ó â¤ÙÂÈÔ, Ì¤ ¿Óˆ àfi 500 ôÙÔÌ· Ó¿ Ù‹Ó

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ.  ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ‹Ó çıfiÓË ÙÉ˜

·úıÔ˘Û·˜ ≤Ó· ‰ÂÎ¿ÏÂÙÔ çÙÈÎfi-àÎÔ˘ÛÙÈÎfi ñÏÈÎfi

àÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙfiÓ àÂ›ÌÓËÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î˘Úfi

™Â‚·ÛÙÈ·Ófi Ô‡ ñÉÚÍÂ ì Û›ı· ÁÈ¿ ÙfiÓ Û‡Á¯ÚÔ-

ÓÔ àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ù‹Ó µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ, ¬ˆ˜ âÌÂÖ˜ ÙfiÓ

‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ·. ∆fi ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi Ô‡ Î·-

Ù¤ÎÏ˘ÛÂ Ù‹Ó ·úıÔ˘Û· ÍÂÛÔÜÛÂ Û˘ÓÂ¯á˜ Û¤ ¯ÂÈ-

ÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, Ù¿ ïÔÖ· öÁÈÓ·Ó ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤Ó· Ì¤

Ùfi ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙÔÜ àÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, Ô‡ ÚÔ¤‚·ÏÂ ÛÙfi

Ù¤ÏÔ˜ ÙfiÓ â› ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·› Û˘ÓÂ¯ÈÛÙ‹

ÙÔÜ ïÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ Ì·Î·ÚÈÛÙÔÜ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔÜ, ™Â‚.

Î.Î. \∞Ó‰Ú¤·. \∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ àÓ¤‚ËÎÂ ÛÙfi ‚ÉÌ· ï

ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ïÌÈÏËÙ‹˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ¶∞.™À.µ.∞.,

™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ Î.Î. \∞Ó‰Ú¤·˜, âÌÊ·Óá˜ Û˘-

ÁÎÈÓËÌ¤ÓÔ˜ àfi Ù›˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ Ô‡ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó.

∆fi ı¤Ì· ÙÉ˜ ïÌÈÏ›·˜ qÙ·Ó: “^∏ µfiÚÂÈÔ˜ ò∏ÂÈ-

ÚÔ˜, ¯ı¤˜ Î·› Û‹ÌÂÚ·” Î·› ñÉÚÍÂ ÌÈ¿ âÎÙÂÓ‹˜

àÓ·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙáÓ à‰ÂÚÊáÓ Ì·˜ µÔÚÂÈ-

ÔËÂÈÚˆÙáÓ Ô‡ ÔÏ¤ÌËÛ·Ó ÁÈ¿ Ù‹Ó ·éÙÔ‰È¿ıÂÛË

Î·› Ù‹Ó ≤ÓˆÛË Ì¤ Ù‹Ó ÌËÙ¤Ú· ^∂ÏÏ¿‰·, àÏÏ¿ ÔÙ¤

‰¤Ó ÌfiÚÂÛ·Ó Ó¿ Ù‹Ó ÁÂ˘ÙÔÜÓ ÁÈ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈ-

Îfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˇˆ ÙáÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙáÓ ªÂÁ¿-

ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÉ˜ âÔ¯É˜. ^√ ïÌÈÏËÙ‹˜ ·ÚÔ˘-

Û›·ÛÂ Ì¤ àÎÚ›‚ÂÈ· Ùfi îÛÙÔÚÈÎfi ÙÉ˜ âÂÙÂ›Ô˘ Î·›

ÙfiÓÈÛÂ å‰È·›ÙÂÚ· Ùfi ¯Ú¤Ô˜ ¬ÏˆÓ Ì·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-

ÓÙ·˜ àÓ¿ÁÏ˘Ê· Ù‹Ó ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙfiÓ Ô-

Ï‡·ıÔ ·éÙfi ¯áÚÔ. ∆fi àÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ôÎÔ˘ÁÂ Ì¤ Ô-

Ï‡ ÚÔÛÔ¯‹ Î·› Û˘ÁÎ›ÓËÛË ¬Û· Ï¤ÁÔÓÙ·Ó, àÊÔÜ

Û˘Ì¿Û¯Ô˘Ó Ì¤ Ùfi ‰Ú¿Ì· Ô‡ ö˙ËÛ·Ó Î·› ˙ÔÜÓ Ôî

à‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ µÔÚÂÈÔËÂÈÚáÙÂ˜ Î·› ö¯Ô˘Ó ó˜ Û˘Ó-

‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÙfiÓ ≠∞ÁÈÔ ∫ÔÛÌÄ ÙfiÓ ∞åÙˆÏfi, Ô‡
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àfi Ù¿ Ì¤ÚË ·éÙ¿ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ù‹Ó ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·› â‰›-

‰·ÍÂ ó˜ Ù‹Ó µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ ¬Ô˘ Î·› Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ.

ª¤ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ ïÌÈÏ›·˜ àÓ¤‚ËÎÂ ÛÙ‹Ó ÛÎËÓ‹

Ùfi ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· àÔ ÙfiÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ê›-

ÏˆÓ ÙÉ˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ “ƒ›˙Â˜”, Ôî ïÔÖÔÈ ¯fiÚÂ„·Ó

µÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙÈÎÔ˘˜ àÏÏ¿ Î·› ÙÔÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜

Ì¤ ÏÂ‚ÂÓÙÈ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ≤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ

ÛÙ‹Ó ¬ÏË âÎ‰‹ÏˆÛË.

^∏ âÎ‰‹ÏˆÛË öÎÏÂÈÛÂ Ì¤ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·› Ï›Á·

ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· „˘¯É˜ Ô‡ àË‡ı˘ÓÂ ï ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·-

ÙÔ˜ ∞åÙˆÏ›·˜ Î·› \∞Î·ÚÓ·Ó›·˜ Î.Î. ∫ÔÛÌÄ˜ Úfi˜

ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÜ \∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Ô‡ Ù›ÌËÛÂ Ì¤ ÙfiÓ Î·Ï‡-

ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ù‹Ó 92Ë â¤ÙÂÈÔ ÙÉ˜ öÓ·ÚÍË˜ ÙÔÜ

·éÙÔÓÔÌÈ·ÎÔÜ àÁÒÓ· ÙáÓ à‰ÂÚÊáÓ Ì·˜ ‚ÔÚÂÈÔË-

ÂÈÚˆÙáÓ.

^√ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ àÁÒÓ·˜ ÁÈ¿ Ù‹ µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ

Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ì¤ àÌÂ›ˆÙË öÓÙ·ÛË ¬ÛÔ Ôî ≠∂ÏÏËÓÂ˜

µÔÚÂÈÔËÂÈÚáÙÂ˜ ÛÙÂÚÔÜÓÙ·È ÙáÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘˜ Î·› ì \∞Ï‚·Ó›· àÚÓÂÖÙ·È Ó¿ âÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·› Ù›˜

Û˘ÓıÉÎÂ˜ Ô‡ ì ú‰È· ö¯ÂÈ ñÔÁÚ¿„ÂÈ (¶ÚˆÙfiÎÔÏ-

ÏÔ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜ Ì¤ àÓ·ÁÓÒÚÈÛË ÙÉ˜ ∞éÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÉ˜

µÔÚÂ›Ô˘ \∏Â›ÚÔ˘) Î·› Ùfi ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ ÛÙfi Û‡-

ÓÔÏfi ÙÔ˘. ∞éÙfi qÙ·Ó Ùfi ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÉ˜

âÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙÈÌÉ˜ Î·› ÌÓ‹ÌË˜ ÛÙfiÓ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË

ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈÎÔÜ àÁÒÓ· ªË-

ÙÚÔÔÏ›ÙË  ∫ÔÓ›ÙÛË˜ Î˘Úfi ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi (1922-

1994) Ô‡ çÚÁ¿ÓˆÛÂ ì π.ª. ¢Ú¿Ì·˜ Î·› ì ÙÔÈÎ‹

°∂Ã∞ ÛÙ›˜ 6/5/2006. ^√ÌÈÏËÙ‹˜ qÙ·Ó ï ôÍÈÔ˜ ‰È¿‰Ô-

¯fi˜ ÙÔ˘ Î. \∞Ó‰Ú¤·˜, ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘

™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈÎÔÜ \∞ÁÒÓ· (¶∞™Àµ∞)

Î·› àÚ¯ËÁfi˜ ÙÉ˜ Ì·¯ËÙÈÎÉ˜ ™º∂µ∞ (™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ‹

ºÔÈÙËÙÈÎ‹ ≠∂ÓˆÛË µÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈÎÔÜ \∞ÁÒÓ·). 

^√ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ Î. \∞Ó‰Ú¤·˜ àÓ¤Ï˘ÛÂ Ì¤ ÔÏ‡

Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù‹Ó ÔÚÂ›· ÙÔÜ ‚ÔÚÂÈÔËÂÈ-

ÚˆÙÈÎÔÜ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ àfi Ù‹ Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ›˜

àÚ¯¤˜ ÙÔÜ 20ÔÜ ·åÒÓ·, ïfiÙÂ Î·› ÁÈ¿ Ó¿ âÍ˘ËÚÂ-

ÙËıÔÜÓ Ù¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ì

ëÏÏËÓÈÎfiÙ·ÙË ò∏ÂÈÚÔ˜ ‰È·ÈÚ¤ıËÎÂ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔ-

Ú¿ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚ›· ÙË˜ Û¤ ‚fiÚÂÈÔ Î·› ÓfiÙÈÔ, Ì¤¯ÚÈ Ù›˜

Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜. \∂›ÛË˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ ì Ï‹ÚË˜ àÓÈ‰ÈÔÙ¤-

ÏÂÈ·˜ Î·› ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ âıÓÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔÜ

àÔÈ‰›ÌÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔÜ, ï ïÔÖÔ˜

ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ ÛÙfiÓ àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ù¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙáÓ

‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙáÓ, ≤Ó·Ó àÁÒÓ· Ô‡ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È
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àfi ÙfiÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ó˜ Û‹ÌÂÚ·. ™Ù‹Ó âÎ‰‹ÏˆÛË

ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·› ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›Â˜ Ì¤ Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·›

Ù‹ Û‡Á¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹ µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ. ^∏

Û˘ÁÎ›ÓËÛË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ù¤ÎÏ˘-

ÛÂ Ù‹Ó ·úıÔ˘Û· qÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË, âÓá ·éıfiÚÌËÙÂ˜

qÙ·Ó Î·› Ôî ôÌÂÛÂ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ âÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙÔÜ

àÁÒÓ· ÙÉ˜ ™º∂µ∞ ÁÈ¿ ëÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂÖ· Î·› öÚÁ·

ÛÙ‹ µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ, ¬ˆ˜ ì ‰ˆÚÂ¿ àÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙ·

ÁÂÓÓ·›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔÜ ÔÛÔÜ àfi Ù‹Ó ^πÂÚ¿ ªË-

ÙÚfiÔÏË ¢Ú¿Ì·˜ Î·› ì ‚Ô‹ıÂÈ· àfi Ù‹ ª¤ÚÈÌÓ·

¶ÔÓÙ›ˆÓ ∫˘ÚÈáÓ ¢Ú¿Ì·˜.

™Ù‹Ó âÎ‰‹ÏˆÛË ·ÚÂ˘Ú¤ıËÛ·Ó, âÎÙfi˜ ÙÔÜ

çÚÁ·ÓˆÙÉ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˘, ï

‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔÜ ÓÔÌÔÜ Î. ∆˙›Ì·˜, ï àÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

ÙÉ˜ fiÏË˜ Î·› ï ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ‰ËÌÔÙÈÎÔÜ Û˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘. ∆‹Ó ëÔÌ¤ÓË, ÛÙfiÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi,

ÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì¤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· Î·›

ÙáÓ ‰‡Ô ÌËÙÚÔÔÏÈÙáÓ, ¢Ú¿Ì·˜ Î·› ∫ÔÓ›ÙÛË˜ âÓá

àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi.

\∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ‹Ó îÛÙÔÚÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔÜ µÔÚÂÈÔË-

ÂÈÚˆÙÈÎÔÜ ëÏÏËÓÈÛÌÔÜ öÎ·ÓÂ ï ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜

∫ÔÓ›ÙÛË˜ Î·› ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔÜ ¶∞.™À.µ.∞. Î. \∞Ó‰Ú¤-

·˜ Î·Ù¿ Ù‹Ó ïÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó âÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ¿ Ù‹

Û‡Á¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙfi µÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÈÎfi ˙‹-

ÙËÌ·  Ô‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ì ^πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏÈ˜ ºÏˆÚ›-

ÓË˜, ¶ÚÂÛáÓ Î·› ^∂ÔÚ‰·›·˜. 

^√ Î. \∞Ó‰Ú¤·˜ âÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Û‹-

ÌÂÚ· àfi Ù‹ ‰Ú¿ÛË ÔÏÏáÓ àÏ‚·ÓÈÎáÓ Î‡ÎÏˆÓ

(‚Ï. ∆Û¿ÌË‰Â˜), âÓá öÁÈÓÂ Î·› å‰È·›ÙÂÚË àÓ·ÊÔÚ¿

ÛÙfi ı¤Ì· ÙÉ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÙÉ˜ ‰ÈÏÉ˜ ñËÎÔfiÙË-

Ù·˜ ÛÙÔ‡˜ ‚ÔÚÂÈÔËÂÈÚáÙÂ˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ Î·› ÙÔ‡˜

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô‡ ·éÙ‹ ì Î›ÓËÛË ÙÉ˜ ^∂ÏÏËÓÈÎÉ˜ ¶Ô-

ÏÈÙÂ›·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È.

™Ù‹Ó àÚ¯‹ ÙÉ˜ âÎ‰‹ÏˆÛË˜, Ì¤ÏË ÙÉ˜ ™.º.∂.µ.∞.

ÚÔ¤‚·Ï·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ¿ ÙfiÓ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË

ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ àÁÒÓ· ÁÈ¿ Ù¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÛÙ‹ µfi-

ÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ Î·› ÚÔÎ¿ÙÔ¯Ô ÙÔÜ Î. \∞Ó‰Ú¤·, Ì·Î·-

ÚÈÛÙÔÜ Î˘ÚÔÜ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔÜ.

^∏ âÎ‰‹ÏˆÛË öÎÏÂÈÛÂ Ì¤ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘-

· àfi Ù‹Ó 25ÂÙ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÉ˜ ™.º.∂.µ.∞. Î·› å‰›ˆ˜

àfi Ù›˜ àÔÛÙÔÏ¤˜ ÛÙ‹ µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ.

\∂›ÛË˜ ñÉÚ¯Â Î·› öÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Û¯Â-

ÙÈÎ¿ Ì¤ Ù›˜ âÎÎÏËÛ›Â˜, àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·›

ÙÔ›· àfi Ù‹ µfiÚÂÈÔ ò∏ÂÈÚÔ.

∂∫¢∏§ø™∏ ™∆∏ º§øƒπ¡∞
12-11-2006
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Μέ τήν συµµετοχή πλήθους
κόσµου, τÉς ΣΦΕΒΑ, τοÜ ΠΑ-
ΣΥΒΑ καί ôλλων Συλλόγων,
¬πως âπίσης καί àρκετ΅ν Βορει-
οηπειρωτ΅ν, πραγµατοποιήθη-
καν καί φέτος οî âκδηλώσεις,
πού εrχαν προγραµµατισθÉ àπό
τήν ^Ιερά Μητρόπολη ∆ρυϊνου-
πόλεως, γιά τόν Αéτονοµιακό
\Αγώνα τÉς Βορείου \Ηπείρου
καί τήν •πογραφή τοÜ «Πρωτο-
κόλλου τÉς Κερκύρας» (1914),
στό ™ρωϊκό ∆ελβινάκι, σήµερα
Κυριακή, 14 Μαΐου 2006.

Μετά τήν àρχιερατική Θ.
Λειτουργία, τελέσθηκε Τρισάγιο
âπί τοÜ τάφου τοÜ àειµνήστου
Μητροπολίτου ∆ρυϊνουπόλεως
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, âν΅ ï Σεβ. Μη-
τροπολίτης κύριος ΑΝ∆ΡΕΑΣ,
σέ âµπεριστατωµένη ïµιλία του
παρουσίασε τήν σηµερινή κατά-
σταση πού âπικρατεÖ στήν Βό-
ρειο ‰Ηπειρο. 

Τέλος öγινε ™ καθιερωµένη
ε¨ρηνική πορεία µέχρι τό ^Η-
ρ΅ον, ¬που κατετέθη στέφανος,
âψάλη ï \Εθνικός Υµνος καί
âγκρίθηκε διά βοÉς τό àκόλουθο:

\Αριθ. Πρωτ. 39
\Εν ∆ελβινακίˇω τFÉ 14Fη Μαΐου 2006

1) \ΕµεÖς, πού συγκεντρωθήκαµε γιά νά τιµήσουµε τόν
Αéτονοµιακό \Αγώνα τÉς Βορείου \Ηπείρου καί τήν
•πογραφή τοÜ «Πρωτοκόλλου τÉς Κερκύρας», τό 1914,
διαµαρτυρόµαστε âντόνως γιά τίς àνθελληνικές âνέργει-
ες τ΅ν «Τσάµηδων» ε¨ς βάρος τοÜ ΒορειοηπειρωτικοÜ
^ΕλληνισµοÜ.

2) Συγχαίρουµε τόν Πρόεδρο τÉς ∆ηµοκρατίας κύριο Κάρο-
λο Παπούλια γιά τήν âθνικά •περήφανη στάση του
öναντι τ΅ν προκλήσεων τ΅ν Τσάµηδων, κατά τήν πρό
µην΅ν âπίσκεψή του στήν \Αλβανία.

3) \Εκφράζουµε τήν àνησυχία µας γιά τήν öντονη παρουσία
τÉς \Ιταλίας στό κοινωνικό καί ο¨κονοµικό γίγνεσθαι τÉς
Βορείου \Ηπείρου, àλλά καί γιά τήν φυγάδευση σηµα-
ντικ΅ν àρχαιολογικ΅ν εéρηµάτων στήν \Ιταλία.

4) Χαιρετίζουµε τήν öναρξη λειτουργίας τοÜ ^ΕλληνικοÜ
Σχολείου στήν Χειµάρρα καί τήν âπίσηµη àναγνώρισή
του àπό τήν Κυβέρνηση τÉς \Αλβανίας.

5) ΣυµφωνοÜµε àπολύτως µέ τήν δήλωση τοÜ Προέδρου τÉς
∆ηµοκρατίας, κατά τήν κοπή τÉς πίτας τοÜ \Ηπειρώτη,
¬τι «ï δρόµος τÉς \Αλβανίας πρός τήν ΕéρωπαϊκήΕνω-
ση περνάει καί µέσα àπό τά δικαιώµατα τÉς ^ΕλληνικÉς
\ΕθνικÉς Μειονότητος» τÉς Βορείου \Ηπείρου. Τέλος, 

6) Προσευχόµαστε ï Θεός νά àναπαύση τίς ψυχές τ΅ν πρό-
σφατα àποβιωσάντων àγωνιστ΅ν τοÜ ΒορειοηπειρωτικοÜ
Γρηγόρη Ντριγκόγια καί Μενέλαου Ζώτου, καί νά àνα-
δεικνύη νέους àγωνιστές γιά τά δίκαια καί τά δικαιώµα-
τα τοÜ ΒορειοηπειρωτικοÜ ^ΕλληνισµοÜ.
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