ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
7-5-2011 μ.Χ.

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΑΝ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ

Η ΔΙΑΤΑΓΗ «ΣΦΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Τηλεαντιγράφημα-ντοκουμέντο του ΥΠΕΞ που παρουσιάζει το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, με το οποίο η θλιβερή
Κυβέρνηση κηρύσσει πλέον οριστικά μετακινούμενο τον γενναίο Πρόξενο Θεόδωρο Οικονόμου-Καμαρινό,
τιμωρώντας τον στην ουσία επειδή μίλησε για Έλληνες και Βόρειο Ήπειρο μέσα στην Αλβανία…

«ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ»
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από την αρχική ανάκληση του Γενικού Προξένου
Κορυτσάς κ. Θεόδωρου Οικονόμου-Καμαρινού επειδή τόλμησε να μιλήσει για Βόρειο
Ήπειρο και Έλληνες μέσα στην Αλβανία και έπειτα από τις αποκλειστικές του δηλώσεις
στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ (17-2-2011) που έβαλαν «φωτιά» στην Κυβέρνηση του Μνημονίου
Εθνικής Υποτέλειας, εβρισκόμενη πλέον εκείνη σε δεινή θέση και έχοντας γίνει περίγελος σε
ολόκληρο τον Ελληνισμό, θέλοντας να κουκουλώσει τους απαράδεκτους χειρισμούς της,
ξανάστειλε προσωρινά τον κ. Καμαρινό στην Κορυτσά, για να πάρει μια επικοινωνιακή
ανάσα, έχοντας κατά νου να τον ξεριζώσει οριστικά από εκεί, μόλις θα κόπαζε ο …
θόρυβος…
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ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
«ΣΦΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
Έτσι, σε ανύποπτο χρόνο, πριν λίγες ημέρες, στις 27 Απριλίου 2011, με
Τηλεαντιγράφημα του το ΥΠΕΞ κηρύσσει αιφνιδιαστικά «μετακινούμενο» τον Πρόξενο
Κορυτσάς κ. Θεόδωρο Οικονόμου-Καμαρινό, ενώ καλεί ταυτόχρονα να καταθέσουν
αίτηση όποιοι Διπλωμάτες το επιθυμούν, για κάλυψη της κενής - εντός ολίγου - θέσης
της Κορυτσάς!
Διατάσσει δηλαδή τη διπλωματική «σφαγή» του κ. Οικονόμου-Καμαρινού, επειδή
ακριβώς μίλησε τότε για Βόρειο Ήπειρο και Έλληνες, κάτι που δεν του συγχωρούν τόσο
τα Τίρανα όσο και η …Αθήνα!

ΕΘΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΞ
Πρόκειται για άνανδρη ενέργεια εθνικής ντροπής, που καταδεικνύει το χαμηλό εθνικόδιπλωματικό επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, που δεν διστάζει να θυσιάσει
από μικρότητα έναν μεγάλο Διπλωμάτη, έναν νέο «Ίωνα Δραγούμη», έναν άνθρωπο
που νοιάστηκε, τίμησε το αξίωμα και την αποστολή του και επιχείρησε να στηρίξει τον
Ελληνισμό της ιστορικής Κορυτσάς, εν όψει της κρίσιμης Αλβανικής Απογραφής,
ώστε να μη διστάσει εκείνος να απογραφεί δηλώνοντας ευθαρσώς την αληθινή εθνική
ταυτότητά του!
Αυτό ήταν το «έγκλημα» του Καμαρινού! Και αντί να τον επαινούν, τον ανακαλούν,
αιφνιδιάζονται από τη συνέντευξή του-γροθιά στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, του ψέλνουν τα «εξ αμάξης»
και τον πιέζουν για μια διπλωματική «διάψευση», αλλά αναγκάζονται πια μπροστά στην
γενική κατακραυγή που προκάλεσε η συνέντευξη να ανακαλέσουν την ανάκληση και τώρα,
που νόμισαν πως ξεχάστηκε η υπόθεση, να ανακαλέσουν την ανάκληση της ανάκλησης
και να τον αποσύρουν οριστικά από την Κορυτσά!

ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Η οριστική όμως και άδικη μετακίνηση-τιμωρία του κ. Θ. Οικονόμου-Καμαρινού σε
τόσο κρίσιμες ώρες, αποτελεί εθνικό έγκλημα, καθώς:

1. Ο κ. Καμαρινός έχει εργαστεί με ευσυνειδησία και αφοσίωση προκειμένου να
αφυπνιστεί ο Ελληνισμός της Κορυτσάς και ιδίως ο Βλαχόφωνος Ελληνισμός,
που βρίσκεται σε διασταυρωμένα πυρά αλβανικής, ρουμανικής αλλά και
σκοπιανικής προπαγάνδας, σε συνδυασμό με το κλίμα φόβου που καλλιεργούν
τα Τίρανα, προκειμένου να αποτρέψουν την ευθεία εκδήλωση της ελληνικής
ταυτότητας των Βλάχων, κάτι το οποίο προκαλεί τρόμο στη γείτονα, καθώς η
αφύπνιση όλων των Βλαχοφώνων της σημερινής Αλβανίας θα ανεβάσει τον
αριθμό των Ελλήνων στους 700.000 τουλάχιστον!!! Τη στιγμή που το επίσημο
Αλβανικό Κράτος δέχεται ότι υπάρχουν μόνο 59.000 Έλληνες όλοι κι όλοι…

2. Αναμένεται το Φθινόπωρο ή τον Χειμώνα η Γενική Απογραφή του Πληθυσμού,
η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για φέτος την Άνοιξη και αναβλήθηκε για
να μην καταγραφεί ακόμη ο μεγάλος Ελληνικός γηγενής Πληθυσμός… Γι΄ αυτό
ενοχλήθηκε τόσο η Αλβανία από την αφύπνιση των Βλαχοφώνων του Καμαρινού…

3. Εγείρονται ολοένα και προκλητικότεροι οι Τσάμηδες μέσα στην Αλβανία και
πολεμούν τόσο τον ντόπιο Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου όσο και την ίδια την
Ελλάδα, κατηγορώντας την διεθνώς για δήθεν «Γενοκτονία των Τσάμηδων»

4. Βρίσκεται σε εξέλιξη κρατικό σχέδιο υφαρπαγής των ελληνικών περιουσιών και
η πραγμάτωση της Μεγάλης ενιαίας Αλβανίας

5. Έχει πρόσφατα δολοφονηθεί εν ψυχρώ ο Αριστοτέλης Γκούμας επειδή
μιλούσε …ελληνικά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δια του φόβου η ελεύθερη
έκφραση των Βορειηπειρωτών που χρειάζονται ευθεία, πλατιά και ξεκάθαρη

www.NOIAZOMAI.net

3
στήριξη από το εθνικό κέντρο. Κάτι που επίσης επιχείρησε να κάνει ο κ. Καμαρινός
και γι΄ αυτό τον απομακρύνουν σκανδαλωδώς!

6. Είναι ήδη σε εξέλιξη - με τις γνωστές καταπιεστικές μεθόδους και την αναμενόμενη
νοθεία - οι Δημοτικές Εκλογές που πραγματοποιούνται την Κυριακή 8 Μαΐου
και παίζεται η ελληνική κυριαρχία σε πολλούς Δήμους…

7. Εντείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Κορυτσάς κυρίως η σκοπιανική
προπαγάνδα,
προσπαθώντας
να
πείσει
ελληνικούς
πληθυσμούς,
βλαχοφώνων ή σλαβοφώνων Ελλήνων ότι είναι δήθεν εθνικά «Μακεδόνες»,
εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η περιοχή της Κορυτσάς επί Τουρκοκρατίας
ανήκε στο Βιλαέτι Μοναστηρίου και θεωρούνταν σαν κομμάτι της Μακεδονίας
μας. Οι πληθυσμοί ήταν βέβαια ελληνικοί και μάλιστα ο ίδιος ο Ίωνας Δραγούμης
είχε περάσει από εκείνα τα χωριά, μέσα σε τρομερές δυσκολίες και συνθήκες,
στερεώνοντας τους Έλληνες και οργανώνοντας τη Μακεδονική Άμυνα! Η περιοχή δε
της Κορυτσάς συμμετείχε ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα, δίνοντας ως εθνομάρτυρα
τον ίδιο τον Μητροπολίτη Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιο Καλπίδη (+1906)! Γι΄
αυτό κάτοικοι ως σήμερα έχουν μια ξεχωριστή αγάπη στη Μακεδονία, πολλοί δε
θεωρούν τον εαυτό τους ιστορικά Μακεδόνα και έτσι πέφτουν εύκολα στα δίχτυα των
Σκοπίων, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη μέχρι τώρα προσπάθεια διαφωτισμού από
την Ελλάδα…

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
Στη συνέντευξή του-γροθιά στο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ,
που προκάλεσε την οργή του ΥΠΕΞ, ο Πρόξενος
Κορυτσάς είχε πει τότε ανάμεσα σε άλλα:
«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»…
Δείτε ολόκληρη την αποκλειστική του
συνέντευξη στο Ν στις 17-2-2011 πατώντας εδώ

ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ
Η συνέντευξη του Προξένου δημοσιοποιήθηκε από το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ με Ανακοίνωση
Τύπου προς Ελλάδα και Ομογένεια στις 17-2-2011… και προκάλεσε σοκ στην Κυβέρνηση
και ιδίως στο ΥΠΕΞ, αποκαλύπτοντας τους ερασιτεχνικούς αλλά και εθνικά επικίνδυνους
χειρισμούς του…
Έκτοτε δεν έγινε ενημέρωση των Διπλωματικών Συντακτών, παρά μόνο στις 3-32011, ενώ αναβλήθηκε προγραμματισμένη ενημέρωση για τις 24-2-2011… με
αποτέλεσμα οι Δημοσιογράφοι να μην έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν και να
«στριμώξουν» τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ για το θέμα, επί δύο ολόκληρες εβδομάδες!
Η ενημέρωση δε των διπλωματικών συντακτών πραγματοποιήθηκε στις 3-3-2011, όταν
είχε γίνει ήδη γνωστό ότι η Αλβανία αναβάλει την Απογραφή…
Σε εκείνη λοιπόν την πρώτη ενημέρωση, ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους ο
εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας, ο οποίος αφού επιχείρησε να
προσπεράσει τις δηλώσεις του Προξένου, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπήρχε κανένα θέμα» και
καμία ανάκληση και πως ο κ. Καμαρινός «θα επέστρεφε κανονικά στα καθήκοντά του»,
λέγοντας επί λέξη:
Γ. ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ: «Ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί είναι κυρίως δημοσιογραφικός.
Ο Πρόξενός μας βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα για λόγους υπηρεσίας και θα
επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα» Αθήνα 3-3-2011
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Και όμως δεν πέρασαν ούτε δύο μήνες και διατάζουν τη «σφαγή» του, δηλαδή την
αιφνιδιαστική απομάκρυνση του από την οργανική του θέση στην Κορυτσά, τη στιγμή
που διαβεβαίωναν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα ανάκλησης…

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Από όλα τα παραπάνω, συμπεράνει κανείς με πικρία, πως ένα ολόκληρο ΥΠΕΞ, αντί να
ασχολείται με τα εθνικά μας θέματα και τις διεκδικήσεις Τσάμηδων, Σκοπιανών και
Τούρκων, κάθεται και καταστρώνει ολόκληρα πολύπλοκα σχέδια απομάκρυνσης ενός
ανθρώπου, που είχε το αμάρτημα να είναι ένας πραγματικός Έλληνας Διπλωμάτης…
Θα πρέπει όμως να καταλάβουν οι εξ Αυστρίας αφιχθέντες, ότι αύριο μεθαύριο αυτοί
και η Κυβέρνησή τους δεν θα είναι στα πράγματα, θα έχουν φύγει, είναι λοιπόν
αντικειμενικά περαστικοί και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τορπιλίσουν τη
στρατηγική-ζωτική ώρα που προσμένει δεκαετίες ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός
και δεν είναι άλλη από την Απογραφή του Ελληνικού Πληθυσμού στην Αλβανία ! Και το
πλέον κρίσιμο κομμάτι αυτής της Απογραφής είναι οι Βλαχόφωνοι Έλληνες, όπως
εκείνοι της Κορυτσάς, που ενεργοποίησε με ευσυνειδησία ο κ. Θεόδωρος ΟικονόμουΚαμαρινός!
Γι΄ αυτό έστω και τώρα, ας αφήσουν ανεμπόδιστα τον Πρόξενο να κάνει το εθνικό του
καθήκον, πριν η οργή του λαού μας ξεχειλίσει!
Και πριν χρεωθούν ως αιώνιο και ιστορικό στίγμα τους, μια ακόμη Εθνική Συμφορά, αυτή τη
φορά εκεί πάνω, στα μέρη των πανάρχαιων και βυζαντινών μας αετών… που τολμούν και
πετούν ακόμη!
www.NOIAZOMAI.net
noiazomai@gmail.com
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