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                                               Έκτακτη Ανακοίνωση 

 

Προς  

όλους τους Ηπειρώτικους Συλλόγους, Κοινότητες και Αδελφότητες της 

Ευρώπης. 

(Η δολοφονία του ομογενή μας Κωνσταντίνου Κατσίφα στους Βουλιαράτες 

της Βορείου Ηπείρου). 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια 

προς την οικογένεια του ομογενή μας Κωνσταντίνου Κατσίφα ο οποίος 

δολοφονήθηκε αδίστακτα  στις 28 Οκτωβρίου στους Βουλιαράτες της Βορείου 

Ηπείρου, απο τις αλβανικές αστυνομικές αρχές κάτω απο αδιευκρίνιστες 

συνθήκες.  

Σύσσωμη η Ομοσπονδία μας, καταγγέλλει και καταδικάζει το αποτρόπαιο αυτό 

έγκλημα το οποίο στόχο έχει την τρομοκράτηση των Ομογενών μας που ζουν 

στην Βόρειο Ήπειρο. Είναι προφανές ότι οι αλβανικές αρχές, μπορούσαν να 

συλλάβουν τον ομογενή μας, αλλά, επέλεξαν να τον δολοφονήσουν....  

 Αυτό διαπιστώνεται εξάλλου και απο την μέχρι σήμερα συμπεριφορά τους, 

 που δεν έχουν παραδώσει την σορό του εκλιπόντος στους οικείους του. 

 

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τον κ. Λεωνίδα Παππά, ο οποίος είναι 

ο πρώην Πρόεδρος της  Οργάνωσης της Ομόνοιας  Βορείου Ηπείρου , ενεργό 

Μέλος  της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας και Μέλος του Παγκ. Συμβουλίου 

Ηπειρωτών Εξωτερικού, μεταξύ άλλων μας τόνισε πως,   

"ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, παρά το γεγονός ότι οπλοφορούσε, δεν έστρεψε 
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το όπλο του προς τις αστυνομικές αρχές και δεν τις είχε απασχολήσει ποτέ 

του, ήταν ένας άριστος οικογενειάρχης, ένθερμος Πατριώτης και πέθανε για 

τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, στέλνοντας το μήνυμα της Λευτεριάς 

στους εκεί ομογενείς μας." 

(Σημειώνουμε πως ο συμπατριώτης μας Λεωνίδας Παππάς, βρίσκονταν στους 

Βουλιαράτες την ημέρα που διαπράχθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα).  

 

Η αρχική Ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για το θάνατο 

του Έλληνα Κωνσταντίνου Κατσίφα αναφέρει τα εξής: 

"Οι ελληνικές αρχές, σε επαφή με τις αλβανικές, παρακολούθησαν στενά και 

από την πρώτη στιγμή την εξέλιξη επεισοδίου στο χωριό Βουλιαράτες 

Αλβανίας, όπου Έλληνας υπήκοος φέρεται να άνοιξε πυρ με όπλο καλάσνικοφ 

εναντίον οχήματος της αλβανικής αστυνομίας, η οποία και επιχείρησε τη 

σύλληψή του. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε επισήμως ότι σε ανταλλαγή 

πυροβολισμών με δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος 

Κατσίφας έπεσε νεκρός.  

Εκφράζουμε τη βαθειά λύπη μας για το θάνατο του Έλληνα ομογενή και τα 

συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

απαράδεκτο το γεγονός ότι η επιχείρηση έφτασε σε σημείο απώλειας 

ανθρώπινης ζωής. Αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές την απόλυτη 

διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο εν λόγω 

Έλληνας πολίτης και θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα. "  

 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, για μια ακόμη φορά καταδικάζει την 

συμπεριφορά της γείτονος χώρας, η οποία καταπατά τα κατοχυρωμένα 

δικαιώματα των ομογενών μας στη Βόρειο Ήπειρο. Καλεί δε τις ελληνικές 

αρχές, να στηρίξουν και να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τον ελληνισμό 

της Βορείου Ηπείρου. 

 

Με ύψιστη τιμή και βαθύτατη λύπη  

προς τον άδικα δολοφονημένο ομογενή  μας Κωνσταντίνο Κατσίφα,  

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλιου της Ομοσπονδίας μας  

και όλων των Ηπειρωτών Ευρώπης 

 

 ο Πρόεδρος                                                 ο Γενικός Γραμματέας 

Δημήτριος Ντόκος                                             Θωμάς Γκίνης 
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