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Επέτειος της Ανακήρυξης της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ

ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ, ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ!

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
     Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, ο ανακληθείς αιφνιδιαστικά στην 
Αθήνα  Έλληνας Πρόξενος Κορυτσάς Θεόδωρος Οικονόμου Καμαρινός, αποκαλύπτει 
ότι  αιτία  της  απομάκρυνσής  του  ήταν η  χρησιμοποίηση των όρων «Έλληνες»  και 
«Βόρεια Ήπειρος»! Λέξεις που είναι φαίνεται απαγορευμένες για το Υπουργείο Εξωτερικών, 
αλλά όχι  και  για  τη  συνείδηση και  τις  καρδιές των αληθινών Ελλήνων Διπλωματών,  που 
υπηρετούν με  αυτοθυσία την Πατρίδα και  τελικά χάρη στο φιλότιμο και  την ατομική τους 
προσπάθεια διασώζεται ακόμη η Ελλάδα…

www.NOIAZOMAI.net



«ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΟΣΑ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ»
Ν: Έχει σηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών κ. Οικονόμου για την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή σας 
από  την  Κορυτσά.  Είστε  στα  μάτια  των  Ελλήνων  όλου  του  κόσμου  ένας  ήρωας,  όπως 
φαίνεται στα μηνύματα που καταφθάνουν και εδώ στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ… Αληθεύει πως ο λόγος 
της ανάκλησής σας ήταν τα λόγια που είπατε στους Βορειοηπειρώτες, πως «οι παππούδες 
τους ήταν Έλληνες», πως εκεί  «έγιναν ένδοξες   ελληνικές μάχες και ο ελληνικός λαός 
ήταν πάντοτε παρών» και ότι «την περιοχή αυτή την αποκαλούμε Βόρειο Ήπειρο»;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Έκανα  το  καθήκον  μου.  Τίποτε  παραπάνω.  Και ούτε 
ανακαλώ, ούτε θα ανακαλέσω ποτέ τα όσα είπα για Έλληνες και Βόρειο Ήπειρο! Γι΄ 
αυτό και ανακλήθηκα στην Αθήνα!  Είχα συνείδηση της αποστολής μου. Ήμουν στην 
Βόρειο Ήπειρο! Εάν ήμουν στην Καμπέρα ή κάπου αλλού, θα λειτουργούσα υπό άλλες 
συνθήκες. Αλλά ήμουν στη Βόρειο Ήπειρο»… 

«ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ»
Ν: Τι έχετε να πείτε τώρα πια στους Έλληνες του κόσμου, που θέλουν να σας ακούσουν. Η 
στάση σας είναι  ένα σπάνιο κυριολεκτικά φαινόμενο στους καιρούς που ζούμε.  Είναι  μια 
στάση «Ίωνα Δραγούμη»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Σας είπα πως έκανα απλά το χρέος μου. Τίποτε παραπάνω. 
Αυτό  οφείλουμε  να  κάνουμε  όλοι.  Γιατί δεν  πρέπει  να  εγκαταλείψουμε  τα  Εθνικά 
Θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Να δίνουμε τον αγώνα παντού και πάντα! Να είμαστε 
συσπειρωμένοι  και  ενωμένοι  όλοι  οι  Έλληνες,  μπρος  στους  κινδύνους  και  τις 
προκλήσεις»!

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ
Ν: Πίσω σας, με την αιφνιδιαστική απομάκρυνση, αφήσατε τους Βορειοηπειρώτες για τους 
οποίους  αγωνιστήκατε.  Τι  μήνυμα  έχετε  να  τους  στείλετε  τώρα,  καθώς  έχουν  μείνει 
εμβρόντητοι με τη στάση της Αθήνας;

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Να δώσουν το παρόν στην Απογραφή!  Είναι η τελευταία 
ευκαιρία που έχουν για να δηλώσουν την Ελληνικότητά τους και να απαιτήσουν τα 
δικαιώματά τους για τη Βόρειο Ήπειρο! 
   Και  όταν  λέμε Βόρειο  Ήπειρο,  εννοούμε  αυτό  που περιγράφει  το Πρωτόκολλο της 
Κέρκυρας του 1914! Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Δεν διεκδικούμε τα εδάφη, αλλά 
διεκδικούμε  ανθρώπους  και  δικαιώματα.  Και οι  άνθρωποι  εκεί  είναι  Έλληνες  που 
καταπιέζονται από Αλβανούς και από Τσάμηδες…

   Η Απογραφή είναι πολύ σημαντική! Και χαίρομαι, γιατί τα λόγια μου έπιασαν τόπο 
στην  Κορυτσά και σπεύδουν  μαζικά  οι  Βορειοηπειρώτες  να  δηλώσουν  την 
Ελληνικότητά τους και να εγγραφούν στην Ομόνοια! Για μένα αυτός ήταν ο στόχος! Και 
οι περισσότεροι από αυτούς τους Έλληνες της Κορυτσάς, το 80%, είναι Βλαχόφωνοι! 
   Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  πόσο  σημαντικό  είναι  αυτό  που  επετεύχθη,  τόσο  που 
ανησύχησε  ιδιαίτερα  τους  Αλβανούς,  που  διαμαρτυρήθηκαν,  με  αποτέλεσμα  να 
ανακληθώ στην Αθήνα»…. 

Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ …ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
Ν: Ο Έλληνας Πρέσβης στα Τίρανα, δήλωσε πως αυτά που είπατε περί Ελλήνων και Βορείου 
Ηπείρου, είναι «προσωπικές σας απόψεις»…

ΠΡΟΞΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Προσωπικές  μου  απόψεις;  Δεν  είναι  λοιπόν  για  τον 
Πρέσβη αυτοί εκεί οι άνθρωποι Έλληνες; Δεν είναι Βόρεια Ήπειρος; Είναι προσωπικές 
απόψεις αυτά;  Γιατί δεν μιλάει;  Κάθε τόσο καίνε την ελληνική σημαία κάτω από την 
Πρεσβεία και δεν μιλάει! Γιατί;»!
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«ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝ ΕΜΕΝΑ»…

Ν: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμη; Σε λίγο τα λόγια σας θα φτάσουν σε κάθε γωνιά του  
Ελληνισμού:

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Θέλω να κάνω μονάχα μια ερώτηση... Τι περισσότερο είπα 
εγώ  για  τους  Έλληνες  στην  Κορυτσά,  από  αυτά  που  λέει  κάθε  τόσο  ο  Τούρκος 
Πρόξενος στην Κομοτηνή; Και ενώ εκείνον τον αφήνουν ανεμπόδιστα να μιλάει, εμένα 
με ανακαλούν! Γιατί;»
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