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Το χρέος μας προς τους Βορειοηπειρώτες 

Η κατάστασn εξεγέρσεως που τείνει νσ

διαμορφωθεί στnv .Αλβανία κατά του λαομfσn

τοu καθεστώτος του Αλία και τα σπασμωδικά. 

κrnνώδn μέτρα καrαστοΜς που σπεύδει να 

πάρει n κλίκα των τυράννων, επιβάλλουν rnν 
εnαγρύπνnσπ και άνευ χρονοτριβnς κινnτο

ποfnσn τnς ελλnνικnς πολιτικnς nγεσrας, των 

πνευματικών ταγών του έθνους και όλων των 

nθικών του δυνάμεων. 

Διότι τα γεγονότα αποδεικνύουν όη το 

Βορειοnπεφωτικό ζr'πnμα, το οποίο ουδέποτε 

έπ::υσε υφιστάμενο, προβάλλει πόλι εξόχως 

επίκαιρο, έστω και ως προς ΠΙV πτυχn του εκεί

νn, τnς unοσrnρίξεως του αγώνος των nρωι

κών αδελφC:Jν μας, για τn διεκδfκnσn των επf 

δεκαετίας καταnατουμένων ανθρωπίνων δι

καιωμότωvτους. 

ότι ο Πρόεδρος 

Πρωθυπουργός, οι πολιτι

όπως n Εκκλnσfα και n 
Ακαδnμfα Αθnν(ίΝ, τα Πανεπιστrψια και τα 

άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ιδρύματα τnς 

χώρας, έχουν συλλάβει τα μnνύματα των και

ρών. Έχουν σuvειδnτοnοη'1σει ότι 

αλλαγών nou σαρώνει τn δΙδακΊορfα του κομ
μουνισμού στnν Ανατολικn πνέει 

τώρα και στα Βαλκάνια. Και ότι δεν εfvaι δυνα

τό να εξαιρέσει οπό τnν πορεfα του το κτnν~J

δες καθεστώς τnς Αλβανfας, το onofo τώρα 
που αρχfζει να κλονίζεται, γfνεται πιο αιμοοτα--

Ελπfζοντας όη με τnντρομοκρατiα, με ης 

αγχόνες που στnνει στους δρόμους και τις 

πλατείες, με το κνούτο nου περιφέρει στα 

χωριά, θα αποφύγει τnv κατάρρεuσn και τnv 

ονατροnn του. 

Τα μεγαλύτερα θύματα τnς σοοιαλβανι-

Πτος Αθανασιάδης 

κrκ; θnρΙωδίας. είναι οι Έλλnνες τnς Βορείου 

Ηπείρου. Διότι εfναι n nολυαριθμότερn μειο
νότnτα και n πλέον συνεκτικn και nιστn στις 
παραδόσεις τrις φuλ!'Ίς τnς. Auτn n μειονόm
τα ανπκρίζΕΙ από το βουνά τnς τον ελλnνικό 

ουρανό, σε συνθnκες που μοιάζουν με τnv 

τουρκοκρατία, βλέπει οφρογισμένες τις εκ

κλnσίες και τα σχολεία τnς. Τι όμως κι αν οι τύ

ραννοι μετέτρεψαν τους χριστιανικοίJς ναούς 

σε στάβλους, τι κι av έκλεισαν τα ελλnνικά σχο
λεία, οι Βορειοnnειρώτες συνεχίζουν τη μακρά 

παράδοσn του Γένους. Μέσα στn σκλαβιά 

τους ζουν μια nθικn και nνεuματικn ανότασn 

που τους κατατάοσει στο πάνθεο των καλύτε

ρων και γνnσιάτερωv Ελλrlνων. 

Ναοί και σχολεία - κρυφό ο'Χολειά -
οι κατοικίες και n συνεfδnσn των Βο

ρειοnnειρωτών μας. ΑυτrΊ τn σuνείδnαη κανέ

νας δuνάστnς και δε θα μπορέσει 

τ-.rηη""'"'''""'"''·''~ '"""'"'"""'"'"''"' τnς τnς πΙ· 

στεως προς το έθνος και τn χριστιανοσύνn, 

στn Βόρειο Ήπειρο, δnμιουργεί σε όλους μας 

εδώ στnν Ελλάδα. βαριές ευθύνες, απέναντι 

στους Ακρίτες αυτούς του F.λλnνισμού. 

Αvrfθετα όμως προς τnv ΟυγγαρΙα, 

όπου ξεσnκώθnκαν και οι εναν-rίον του 

Τσαουσέσκου, για ης ης 

υπέβαλε τους αδελφούς τους στnν Τρανσιλ

βανία, εμείς εδc.ΙJ στnν Ελλάδα περιοριζόμαστε 

σε ελάσσονος τόνου διαμαρτuρfες για τα 

μαρτύρια στα οποία υποβάλλονται οι αδε:λφοf 

μας σrnν Αλβανία από τον Aλfa. Ενώ τα σοσια·· 

λιστικά και μαρξιστΊκά ελληνικά κόμματα δια

μαρτύρονται εnειδn ο υπουργός μας επί των 

Εξωτερικών, εξέφρασε τnν ευχn να γiνουν σε-


