
Ψήφισμα για την Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δ’ Συνεδρίου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών 

Εξωτερικού που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα 27-29 Ιουλίου 2017, συζητήθηκαν ενδελεχώς τα 

ζητήματα που απασχολούν τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και οι αντιπρόσωποι του 

Συνεδρίου ενέκριναν ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμά: 

Οι Απόδημοι Ηπειρώτες, παρακολουθούμε στενά τα τεκταινόμενα και εκφράζουν την 

απόλυτη συμπαράσταση μας στους συμπατριώτες μας που διαμένουν στις πατρογονικές 

τους εστίες. 

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα πολύπλευρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με 

επίκεντρο το δημογραφικό, τα ζητήματα παιδείας και το περιουσιακό. Ειδικότερα για το 

περιουσιακό, καταγγέλλουμε τις συνεχιζόμενες μεθοδεύσεις διαφόρων υπηρεσιών του 

Αλβανικού κράτους που προσπαθούν να απογυμνώσουν περιουσιακά την Εθνική Ελληνική 

Μειονότητα όπως στις περιοχές των Αγίων Σαράντα και του Αργυροκάστρου όπου 

τεράστιες εκτάσεις γης παραχωρούνται σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους σε υποτιθέμενους 

απογόνους αγάδων χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή αλλά και την παρατεταμένη 

πίεση των γηγενών κατοίκων της Χειμάρας με σκοπό την υφαρπαγή των ακινήτων που 

κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, με πρόσφατο περιστατικό την κατεδάφιση δύο 

ακινήτων στους Δρυμάδες 

Καλούμε την Αλβανική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής και 

να σεβαστεί τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα όλων των πολιτών της όπως αυτά 

απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις που και η ίδια υπέγραψε. Μας 

ανησυχεί το γεγονός ότι στην Αλβανία καλλιεργείται ένα ανθελληνικό πνεύμα και είναι 

διπλά λυπηρό όταν αυτό έχει την ανοχή μέχρι και την προτροπή των ανώτατων 

αξιωματούχων της χώρας, όπως συνέβη πρόσφατα με την τοποθέτηση πέτρας από τους 

Φιλιάτες θεωρώντας το Αλβανική επικράτεια αλλά και τις κατά καιρούς ανθελληνικές 

δηλώσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. 

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να σταματήσει την παθητική πολιτική στα 

Ελληνοαλβανικά ζητήματα αλλά στο πνεύμα της καλής γειτνίασης και της κοινής 

ευρωπαϊκής πορείας των δύο χωρών, να εντείνει το διάλογο για την επίλυση των 

ουσιαστικών ζητημάτων με κυριότερο αυτό του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού. Να δείξει 

την έμπρακτη στήριξή της προς τους ομογενείς μας με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να 

επαναφέρει άμεσα το οικονομικό βοήθημα προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ. 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού εκφράζει τη συμπαράσταση του προς την 

ιστορική οργάνωση «ΟΜΟΝΟΙΑ» και ευελπιστεί πως θα πορευτεί και θα οδηγηθεί πιο 

ανανεωμένη από τις ήδη ανακοινωθέντες διεργασίες που αναμένεται να γίνουν εντός του 

2017. 
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