
βαστά τα aνθρώπινα δικαιώματα των Βορειο

nπειρωτών! 

Και να σκεφθεί κανείς όη το μaρτυρο

δρόμιο των Βορειοnπειρωτών εivaι πολύ μεγα

λύτερο aπό το μaρτuροδρόμιο των Ούγγρων 

τnς Τρaνσιλβaνfaς. Είναι aσφαλώς aπαράδε

κτο για μια εθνικr'Ί υnόθεσn, όπως είναι το Βο

ρειοnπειρωηκό, με τn μορφn τnς υπερaanί

σεως των κaτaπaτουμέvων δικαιωμάτων 

400.000 Ελλnvων, να οργανώσουμε σuλλaλn
τnριa στnν Aθnva και ο κόσμος που προσέρ

χεται σ' aυτό να Ύaι λιγότερος από aυτόν που 

nnγafvει σε μια κομμaτικn συγκέντρωσn. Και 

είναι εnfσnς anaρόδεκτο aπό τέτοιου εfδους 

σuλλaλnτrφιa να aπουσιάζει ο πνευματικός 

κόσμος τnς χώρας, ο οποίος δεν aρκεr να εκδί

δΕΙ ανακΟiνώσεις διαμαρτυρίας. 

Τώρα που ο μεσαίωνας των αδελφών 

μας τπς Βορείου Ηπείρου, φθόνε ι στο απόγειό 

του, είναι aνόγκn να βάλουμε κότω τους στό

χους που πρέπει να επιδιώξουμε:. ώστε να κα

ταστεί avθρώπινn n ζωn τους. Και οι στόχΟI 

αυτοί δεν μnορει να είναι άλλοι aπό τnν aπο

κaτόστaaπ τnς τnς και 

τnς διδασκαλίας τnς ελλnνικnς γλr;)ασας, τnς 

tι\~;uο·tμιυι.,; τελέσεως τnς θρnσκευτικnς λα

τρείας σπς ελλnνικές εκκλnσfες, που πρέπΕΙ 

να ξavavofξouν, όhως και τα axoλεia. 
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Ακόμn, μέσα στους στόχους μας πρέπει 

να είναι n διaκρfβωσn τους aριθμού των Ελλr'ι-
νων που είναι φυλακισμένοι n εξόριστοι οε 
στρατόπεδα aυγκεvτρώσεως (μέχρι πρότινος 

Ι'πaν 25.000), όπως και του aριθμού αυτών 
που εξaνaγκόστnκαν να μεταναστεύσουν στn 

Βόρειο Αλβανία για λόγους αλλοιώσεως τnς 

συνθέσεως του πλnθυσμού τπς Βορείου Ηπεί

ρου και διασπάσεως τnς aυvoxnς του. Ώστε 

σrn συνέχεια, να aπaιτnσουμε τnν aποφuλάκι· 

σn και aπελευθέρωan των σύγχρονων αυτών 

μαρτύρων του έθνους και τnν επάνοδο των 

εξορισθέντων στις εστίες τους. 

Είναι aναμφιαβrηnτο ότι π εnιδfωξn των 

στόχων μας πρέπει va γίνει μέσω του ΟΗΕ, τοu 
Ευρωκοινοβοuλfου, του Συμβουλίου τnς Ευρώ

πnς και τnς Διεθνούς Αμνnaτίaς, που έχουν 

κaτaδικάaει τn συντελούμενn στnν AA.βavfa 

γενοκτονία με θύματα τους Βορειοnπειρώτες. 

Ασφαλώς σε μια τέτοια εξόρμnσπ πρέ

πει να συμμετέχουν τα κόμματα, π Εκκλnσfa, 

όλοι οι θεσμοι όλοι οι Έλλnνες. Το αλβανικό τυ--

ραννικό καθεστώς. να 

εγκλιlμaτό του. Αλλά για να 

πε~ n διεθνnς κοινr'Ί γνώμn να σuνεγερθεf ενα
ντίον του. Και π συνέγερan τnς είναι δικό μας 

έργοκαι κaθnκον. Και χρέος μας προς τους 

Βορειοnπειρώτες και το έθνος. 

Στ' ΜΙΑ KEINY.A ΧΩΜ.ΑΤ.Α 

Στερ€ψαvε τα μόθκια μου σαν το μωρό va κλαfω, 
απέναντι μου το βοuνι) και τnv Τζιυρκ-:ι να βλέπω 

και όλα τ' Όλλα, πόλεις και χωριό. τnς Ρnγισσας τα κόοτρα 

σαν λουλούδια μαραμένα, δlχως νερό στnν γλόστρα, 

να κλαίνε, να στενόζουνε στοιJ Βόρβαpου τn μπότα 

και να ζnτούν ελευθερία, να ζnσοuν σαν και πρώτα 

κλαfει n καρδιό μου n φτωχn 
υπομένει και χρόνια τώρα καρτερεί 

και οvειρόται ελεύθερα και πόλι να τα δει 

Όλα τα κατεχόμενα. ελεuθερα κα1 πόλι 

τα μόθκια μου 1/tJ δουν ξανό 
και το κορμί μου ας πεθόvει 

και στ' Άγια κείντα χώματα τα πατρικό 

στα σπλόχνα τους nρεμα να ξαnοοτόσει Ανδρέας Α. Πavcιylδnς 


