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Νέα Υόρκη/Κολωνία, 10.11.2016
κ
Κοντά στους ΄Ελληνες της Χιμάρας
τ
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού
ι
κ
Με αφορμή την κατεδάφιση σπιτιών και καταστημάτων Ελλήνων αλβανών α
υπηκόων στη Χιμάρα και τις δηλώσεις του αλβανού πρωθυπουργού ότι «Η τ
Ακρόπολη υπάρχει ακόμη, επειδή σώθηκε από τους Αλβανούς», το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, που εκπροσωπεί όλους τους εκτός Κ
Ελλάδας Ηπειρώτες και επομένως και τους Βορειοηπειρώτες,
ο
λ
- καλεί την αλβανική κυβέρνηση και το δήμαρχο της Χιμάρας να
σταματήσουν αμέσως τις μεθόδους αυτές, που συνιστούν στην ουσία ω
προσπάθεια εκδίωξης από τις πατρογονικές τους εστίες των γηγενών ν
κατοίκων της Χιμάρας, και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της ί
ομογένειας στην Αλβανία
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Αναδημοσίευση απο το Γραφείο Τύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού:

- καλεί την ελληνική κυβέρνηση να καταγγείλει στους διεθνείς οργανισμούς
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά της
Αλβανίας και
- καταδικάζει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού των Τιράνων, οι οποίες
παραποιούν εν ψυχρώ την ιστορία και υποδαυλίζουν το πνεύμα καλής
γειτονίας και συνεργασίας με την πατρίδα μας.
Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) "
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, συμπαρίσταται και ανησυχεί
για τους ομογενείς μας στην Βόρειο Ήπειρο. Καταδικάζει τις μεθοδεύσεις της
Αλβανικής κυβέρνησης, η οποία επιδίδεται και στοχεύει στην εκδίωξη των
ελλήνων της Χιμάρας που με διάφορα προσχήματα κατεδαφίζει τα σπίτια τους,
παραβιάζοντας βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ομογενών μας.
Παράλληλα, καλεί όλους τους Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες των
Ηπειρωτών σε όλη την υφήλιο, να δείξουν την αμέριστη συμπαράσταση
τους στους αδελφούς μας ομογενείς της Βορείου Ηπείρου.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Πέτσα

Ο Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης
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