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ΩPA THΣ (oMON0lAΣll 9μ
Ξ AΣ KAΛEΣA ΣHλlEPA .διn γιo
ι v0 παρ0Uoιασω την π0Λιτικη

, τηq κU6ερνΙiσειiq μοq oε δ'τι
/L αφoρo τdv 66ρειo γειτoνα μoq,Ξ τiV'AλθαViα, Πιd συγKεKριμ6vo

γιd vd .ξηγfσω γιατι η κακoμετoχει
ρηη τηq'EMηνικηξ μειovoτητοq τηq
BoρεioU 

,HπειρoU 
πρoκdλεoε ην πρo-

σφοτη θvταη μετoξι τov διo χωριiν
μoξ και Vd ξεκoθoρiσω μ6 qκρi6ειo τι
χρειαζετοι νd γiνει γιd νd τερμoτισιετ
oiτ{ lj Eνταoη καΙ vd εισ6λθ0Uν oi
σχ.σειξ μεταξυ τηq 

.Eλλdδoq 
Kοι τηξ

'Aλ6aviaζ σd μιo θετικΙi φdη,
0iπdvτεq γvωριζoUv' oτι η 

.Eλλdδα

iταν η πρ6τη 1ιilρo oτfv περιo1η, η
δπoiο 6oηθησε τiiν ,Aλ6oviα, 

δταv κα-
τdρει,]σε στη χωρq oιτri η KoμμoUνι-
σιικη δικτατoρια, oπoκoλι],Ιτoντoξ τti
σκληρη Φτ6xιa, πoι ιπ6σιη δ,Aλ6ανr
κ6q λo6q iπι πεvηvτα σχεδ6v dτη,
Στειλομε αμ.σωξ τρ6Φιμo καi φαρμα-
κo στΙiv 

,Aλθoνiα, 
πρoσΦ6ραμε oiκo-

voμικη 60ηΘειa και δτav δκατovτdδεq

χιλι0δεξ,Aλ6oν6v σκoρπιoτηκαγ πρ6q
δλεq τΙq κoτεUθιvσειq, πρoσπoθ6-
Vτoq vd θρoOv δouλειo γιd vd ζr]ooυν
τιq oικoγ6νειdq τoυq,.μεiξ τoιξ δε'
xιjκαμε, τη σιγμΙi πoι ω.λεξ χωρεξ,
μεγολιτερεq, πλoUσι6τερεq κaι ικavd-
τερεq Vo oπoρρoφηooUν μεγdλoUq
dριθμoUζ μετοvoσι(iv, τo0q dκλειoαν
τιq π6ρτεξ, ι,46o0 σd .λd1ιoιo xρovικd
διdστημα, η 6oiθειo μοg καi τd iμ6d-
σμoτα τωV 

,AλBαvΦγ' 
πoυ .ργdζoντav.

σιην ,Eλλdδα, 
oπετiλεooν τov κoρμ6

τηξ'Aλ6ανικηq oιKovoμiαq.
KαVaμε δ,τι μπoρoισομε γιd vo

6oηθησoUμε' dπo ΦιλικΙi διdθεση τ6v,Aλ6ονιK6 
λa6. ,Ελπiζαμε 

6τι oι πρo.
ξειq μοξ θd δεΙξoUv σιΙi διεθνti κoιvo-
τητα 6τι Kdπoιεq BoλκαVιXdq χ(iρεq
μπoρoov δχι μovo νo oυνυπαρξoυv
αρμoνικCΙ, aλλo κqι νo dπoτελiσoUV
Πo6τιJπο 6ιλi.rc κοi.1ι]vrnν.,.Ιin.

Γ|A τA ιΔ|A ΠPoB^HMAτA |Δ|EΣ ΛYΣΕιΣ. Aiτ6q frτoν δ ιiξoνoq
.πi τou 6πoiou κ|viΘηκε 6 ΠρωΘUπouργ6ξ κωv/voq Mητσoτ6-
|(ηξ κoτd τιi δ|dρκε|o ouνεvτε.iξεωξ τ0πoυ (14,7.93) πρ6q τoιiq
πoλtτικo0q συvτ6κτεξ Ιoi dvτoπoκρlτιiq ξ6voυ τιiπou. Γιd πριiι
τη Φ0ρ6 

,,Eλληνoξ π0λlτ|κ6ξ μiλησε κoθoριi κoi ξdσrερo πριiξ
τoιq ,Aλ6ovoιiq 

ζητιilvτοq γrd τoοq Boρε|oηπε|ρ(iτεξ dκρl6Φq
δ,τ| ζητoUν .κεivo| Y|d τoιiζ δμoεθvεiξ τoυξ στ6 KoσσUΦoπ6δ|o.
.o Σε6. Πρ6εδρ0ξ τoU πA.ΣY.B.A. Mητρoπoλiτηξ ΔρUiνoυτ16λε.
ωξ ΣεθοσΙ|ov6ξ μd δηλιioεtg τou μετιi τf oυv6vτεUξη τ6νtσε
.6τ| τ6 δ|κoiωμo τηξ qιτoνoμioq τηq Boρ''HπεiρoU εivo| κε.
κτημιivo μ6 τ6 ,.Πρωτ6κ0λλ0 τηξ Kερκ0ρoq,, τιi oπoio 0π6γρα-
ψε κoi dπεδιixΘη κA| i'Aλ6ovio τι5 1914, ι(oi iπ,oιiδεvi λ6γφ
πρ6πε| vd ouvδUdΦτo| μ6 oiovδiπoτε oiiημo τo0 KoσσUΦoπε-
δioυ, κoi 6κovε Θερμoτιiτη iκκλησ! πρ6q τd κ6μμoτo τηq
dvτ|πoλ|τεliσεωq vd στηρiξoUν τtiv πoλrτrκι| τηξ κUθερvtiσεωξ
στ6 Boρε|oηιιε|ρωτ|κ6 γt6 ν6 μiν dφαv|oΘετ δ 

.Eλληv|oμιiξ τηξ
Boρεiou,HπεiρoU κoi, τ6τε, 0π61ouv θoριiτorεξ εiθrivεq iiλo
τιi κ6μματo. '|διοiτερη oημooio 6δωoε δ κ. Σεθoστ|oνdξ σ16 ρ6-
λo τ6ν δπoτo κoλειτo| v|i πoiξε| i "oMoNo|A,, θ.τovτσq iiμε-
oα' li,tδιo | .oMoNo|Aυ, θ.μo πoλiτ|κηξ οιiτovoμioξ τηξ Bo-
ρεioυ,Hπεiρoυ πρoκε|μ6voυ vιi πρoγμoτoπo|ηΘouv oi θ6oεtq
τηξ.Eλληvtκηq KU6ιiρvησηξ.
τ6..B.B.,' δημoo|ειiε| τ|i σUv6vτεuξη τoU',Ελληvo ΠρωΘυ-
πoUργoο λ6γφ τηξ iδιαiτερηq oημαoioq τιiv δπoΙo d11εr κοθιilq
κoi τιi κυρrιiτερo dπoσπdσμoτo dπ, τ|i συζiτηση μ6 τoιξ δημo-
σ|oγρoΦoUq.-

χιστεq, oυθoiρετo KαθoρισμliVεq
.,μειovoτικiξ περιoχiξ,.'Aρνηθηκε
.πiσηq vd.πιτρι1ψει τi διδασκoλιa
τιiν'Eλληvικdjv σ6 κoιν6τητεq, πo0 ζη.
τησov κdτι τliτoιo, δπωq η Xειμoρρo Ιj

V0.πιτρ6ψει στιζ.Eλληνικdq κoιvdτη-
τεq Vd ιδρι]σoUν ιδιωτικd σXoλεiο πoι
θd διδdσκoUV τi γλ6σσα, πo0 δμιλει
ται στη Boρειo.,Hπειρo dπ6 τ1v iπo1η
τo.,0μηρoU,

ΠAPAB|AZ0ΝτAΣ 6λ0I 
, }ι!q κoν6.

νεξ η0ι] ΠρooτατειoUν ..JΘρησ(εU-

δημ0σιo αξιωματα κoι 6ταν.κετvoι
κ.ρδιζov τιq .κλoγι,q, τ6τε δι6ριζε dλ.
λoUξ oξιωμοτoιχoUq σ6 αvιj.rτερεq απ6
qυτoιζ θ.σειq!

ΔYo METPA
ΔYo ΣτAΘMA

ΘA |\,4ΠoPoYΣA ΝA ΠΩ KA| AΛΛA,
δμωq τα λiγo oυτd παρoδεiγματo πr
oτει]ω 6τι αρ(o0V γιo Vo δωσoι]V

ταχεiρηση τηq .λληνικηq μειovoτη.
ταq:

otoPol
Q Θα πρdπει νd iπιτραπετ aι6ν

'Aρxιμαvδρiτη ΧρUσ6σιoμo vo
αναλd6ει.κ νιiou τd καθηKovτα

τoU σι]iv.voριο τoU σι6
'AργUρoκασιρo, ''ολη i

εκκληαoσιικΙi περιoUσια καi τd
ιερd θρησκευτικd αντικεiμεγα,

πoι κaτεσl.θησαV απo τd
κoμμoυvισιικo κoθεσιωq' θα
πρ6πει νd.πισιραφo.v σιξ

Koιν6τητεq σιiξ δπoιεq oνηκαV
καiθd πρdπει να επιτραπεΙ αιoιlq

'oρθ6δoξoUq ΧρισιιaVoιζ νd
dξoσKoUν τ]i θρησκεια τουq

ελειθερo, σUμπεριλαμθαvoμ.vηξ
καiτηξ .λειθερηξ χρηηq τηξ

.EλληνιKηq 
γλ6oσoq σrI1

λειτoUργια' δπoυ oιτ6 oπoτελετ
.πιθUμιo τo0 πoιμνιοU,

Θ .H ,Aλ6ανικl] κυθ6ρvηη ed
πρ.πει vα επιτριiψει τηV iδρUση

μειovoτιKωv σχoλειων, δη μoσιωv
κοi ιδιωτικ0ν κoι νd πoρεXει τΙi

διδασκoλιo τηζ.Eλληνικηq
γλι1oooξ αιd riπdρ1oντο o"1oλεια

σ. oλεq τiξ θαθμιδεξ
.κπαiδεUηq κoισ|i δλεq τιζ

Περιoχ.q' 6π0U κατoικετ αριθμoζ
.Eλληνων 

καi dχι μoνoν σιiζ
οιiθoiρετο xoΘoριoμ6νεg
,.μειovoτικiq περιox6q'''

@'ε 'alεανικη κυBdρνηη θα
πρliΠει νd .πιτρεψει τΙiν
.λειirθερη dVdπτUξη Kοι

λειτoUργiα πoλιτικων

ι )δειJτιKδv' πoλιτιστιKωv Kοι
λoιvoτικωV 0ργaνωσεων τηq

σιo δικαΙωμo τliv 'AλθαvΙiν

υπηκoων να δηλιi.lvoυν
δπoιοδl]πoτε dθνικη ταυτoτητα

αιτoιεπιθUμo.ν, σιμφωνα μi τiq
διεθνετξ aρχIiξ κoινo

θ εoμoθετη σε ι πρoγρoμματο, πoι
oπoθαρρυvoUV τliν πρoκoταληψη

και τηv.χθρ6τητο πρ6q τoιq
''Ελληvεq καiτiξ dλλεξ

μειoνδτητεq'
Εiμoστ. δτoιμoι Vα δoυλιiψoUμε

dπ6 κoιvoU μi τoιq'AλBoVoι]ζ r1γ6τεq

γιo vo BρoUμε (oινo εδαΦoq .πιλυηq
δnoιωγδΙiπoτε διοΦoρd)ν μαξ, σ6 δ'τι
oΦoρo τα δικαιωμοτο τωv μειoνoτη-
τωv. Σi περiπτωη πoι θd εξαKoλoU-
θησoUv νd υΦισταντqι διαΦoρετιK.q
οπ6ψειq' εΙμασιε διατεθειμdvoι vo κα'
ταλ]iξoUμε σi σUμΦωνια μi τliν'Aλθo-
vικη κU6.ρvηη καivd φ6ρoυμε τ6 ζη-
τημα τδν ιπoχρεωoεων τηq 

,Aλ6oνιoq

.Vαντι τηq .Eλληvικηζ 
μειoVoτητoq'

πρoξ διεUκριγηη, .Vωπιov τoι,J Διεθ-
voιq ΔικaσιηρioU.

κTA ΣYNoPAυ
ΘΕΛΩ NA E NA| :ΕKΑΘAPo στηv

,Aλ6αvικη κUB.ρνηη και σι6ν ,Aλ6α-

νιK6 λα6 6τι δεν τρ6φoUμε iχθριKo
αιoθiiματα .νoντioν τoUξ, Δiν οπoτε
λo0με κινδUVo γ. oιιrτoιq. Eιμοσταv'
κοiτo τoνiζω' η ηριiτη κυθερvηη σιη
περιoχri, πoι δηλωσε aΠεριΦροσια δτι
αντιτιθεται σi δnoιαδΙlπoτε μετα6oλη
σUvoρων, Θ.λoυμε νd κdνoυμε ιj'τι
εΙναι δυvατdv για vd καλυτερειlooυμε
τη ζωf δλων των'Aλ6αvΦv. Παρdτι
δ.v εΙμασιε σ. θiη Vα .πιτρiψoUμε
σ. δσoUξ'Aλ€avoιq dργdτεq θd ijθε-
λοV να.ρθoUV κoιVo .ργοσθoUV σιην
'Eλλαδq' εiμoσιε διατεθειμiνoι Vo δ6-
σoUμε τηv dδεια σ, .vα μεγdλo αριΘμo
επoχιoκδν .ργ.]τoV νd .ρθoι]V στη



,{|l | | |vΙ
MANNA xoΛH!

0I EΛn|ΔΕΣ l!4AΣ AYΞHΘHKAΝ τηv
dνοιξη τo. 1992' δταv η'AλBoVio διε'
x6ρισε πληρωq τη θdση τηζ oπ6 τ6
KoμμoUvιoτιK6 τηξ πqρελθ6ν και ljξ6-
λεξε δημoκρoτιKη κu6dρvηση,.H αι
σιoδoξΙο μoξ δμωζ κoτ6ρρεUσε oτaν tl
ν6o κU66ρνηη, σuvεχιζovταq τηV πα-
λαιd πρακτικη,.ξaκoλoιθησε vd με"
ταχειριζεται την.Eλληvικη μειovdτη-
τα' πoι ζετ σιηv ,AλθαViα 

μd κα1υπo-

ψια, δUσπισιiα κoi σ6 πoλλdg περιπτιil-
σειq, μ6 απρoκdλUπτη .χθρ6τητα.'Aρ-
vηθηKε νd τηq αναγvωρισει τd δικαιω-

μoτα πoι1 τoOq dvfκoυv' 6xι μ6vov
σUμφωvq μ. τιq δεσμεισειξ τηζ ιδιoζ
τηξ 'Aλ6oviαq, oι δτIoτεξ χρoνoλoγo0-
vτqι απo τo ] 9,13' δτqν δημιoυργ|Θηκε
η 1ιilρα καi πρoooρτt]θηKε σ, αUτην l,l

Boρειoξ'HΠειρoξ, dλλd Kαι μ6 0πo.
Xρε6σειξ' Πoι πηγdζouv dπ6 τri σUμ.

μετoχη τηq 
,Aλ6ανιoξ 

δq v6o μiλoξ σ6
διεθνετq dργavιoμo0ξ' 6πωq η Διdσκε-
ψη γιd τηv 

,Aσφdλεια κoιτii ΣUνεργα-
σιo στην Eιρ6πη.

'H κU66ργηση τ0ν Tιρdνωv aργιi.
θηκε vo iπιτρdψει τli διδασκαλιo τιilv
.Eλληγικd)ν σιd δημoσια σχoλετα' πιi-
ρov τoν πρdjτωv τdξεων τo. δημoτι
κoι κoi dκoμη κoi τ6τε, μdνo od ιiλd-

6.ρνηση των Tιρdνωv πoρεκιilλυoε
την oμολη λεlτouργiα τl }οοοoηηq
Eικληoioq oτf 1ωρα Aμ'frθηκε νd
.πιστρ6ψει .KKλησιqoτικη περιoυoio,
πoU κατεσχεθη κατd τd δισKoλo χρ6'
νια τηq κ0μμoUvιστιKηq διακU6.ρVη-
σηq, 'Aξιωσε τliv χρΙiση τηξ'Aλ6ανι-
κηq στιq ιερouργiεq, Πoρεvoχληoε
τoιζ iλαχιστoUq iερετq, Πoι εixαV
dδεια να ιπηρετo.ν τιq.Eλληνι(iq
Koιv6τητεξ Kοι δ6ν 6π.τρεψε σi κλη.
ρικoιξ oπo τ6 εξωτερικo νd doκliooυν
πρooωρινd τd ιερaτικd κoθηκoντd
τoιJq στηv'Aλ6ovια γιd Vo κoλ0ψoUV
τιq .πιτοκτι(iq dvαγκεq τo0 oρθoδo.
ξoU πληθUσμo0, Παρενoχλησειq, πoι
|(oρUφ6θηKoν μιi τηv παρdλoγη κoι
παρdνoμη oκ6μα κoi κοτd τ6ν 'Aλ6ovι.
κ6 ν6μo, dπ.λαση τoU,Aρχιμανδριτη
xρUσoσιoμou,

.H,AλθαvικΙi 
κUθ6ρνηση δ.ν διεU-

κiλUvε .πiσηζ τ6ν iπαvαπατριoμ6
τιiv δεκqδωv χιλιdδωγ 

.EλληVων' 
πoU

.κδι6χθηκαν διd τηq 6iαξ dπ6 τi 86-
ρειo 

,Hπειρo 
κατo τi διdρκειo τliv 40

.τ0ν τηq σταλινικηq κU6iρνηηξ τoU.EV6.ρ 
X6τζα' Δεν τoιq iπiσιρεψε τiq

Περιoυσιεξ τoUq Kaι δεν τoυq 6oηθη-
σε vα γυρισoUv πισω σιξ KoιV6τητεq
αΠ6 τιq δπoτεq τ6σo 6ioια.ξoρiστη-
Kov. ταUτ6χρovo εχει πρoσπoθησει νd
oπ0τρ6ψει τiν iκλoγη.Ελλr]vων oi

(αιωμdτων τηξ 
.Eλληv1κηζ 

μειovoτη-
ταq σιriv.Aλθoviq,

TηV Ιδιo στιγμη, πoι η κ!6dρvηoη
τ(i)ν τιρqVωV KαταΠl.ζει τd δικαι6μοτα
των'ΕλληνωV τηζ Χ6ροξ' απαιτεi πλ]i.
ρη διKoι6ματo' για τiξ αλ6αVικdζ μειo-
voτητεq τηζ Σερ6ιαq κdιτδν Σκoπiων]
'Επιπλdoν, πρoσπqθετ κdvovταq αρκε.
τo θoρU6o' νd dπoΦdσει διεθνη ιπo-
σιfριξη γιd νd κερδiσει αυτα τd δικαι
ιilμoτα' κυρiωq γιd πjv,Aλθανικη μειo-
νdτητα τo0 KoσσUφoπεδιoU.

|l AΠPoKAΛγΠTι'l αιτη ΠoλιτιKη
τωV δ0o μ6τρων και διro σταθμωV
εiναι oαΦΦq oπαρdδεκτη κoi dδικη,
λ,Ι. δπoια λoγικη κι dν τiiν dVτιμετω-
πioει κoνεΙq Kαi αυτ6 μd Φdρνει στo
Kιριo σημετo τηq κU6ερνητ1Iηq μoζ
πoλιτικηq, δσoν qφoρο τliν'EλληVιKη
KoιVδτητα τηξ BoρεioU,HηεiρoU' .H

κUθ.ρνηoη τηq'Ελλαδoq oπoιτει τα
iδιa δικαι6μqτo για την'Eλληvικtj Koι
ν6τητq πo0 ζεi σιηV'Aλ6oνιo μd iκει
νο rΙo0 ζητα η,Aλ6oνικη κU6.ρνηση
γιd τ(q dλ6ανικ6q κoιvoτητεq oτηv τd'
ωξ ΓιoUγκoσλo6ιο''Fl κυ611ρνηoη μοq
δ.ν θd δεχθεi κομμiα dπoπειρα' oπo
δπoU κoi dV πρo.ρχετoι, η δποια θd
εΦoρμ6ζει dλλα μ6τρq γιd τξ αλ6αVι-
κεξ Koιvoτητεξ εKτ6ζ 'Aλθανiαξ κoι
dλλo για την 

.Eλληvικη 
Koινoτητο' πoυ

ζετ στην χ6ρa αι]τη, Θo oυVεργο-
σιo.με σε δπoιαδηπoτε σo60ρη πρo-
σπdθειo, πoι θd στoχειει στην
επιλUση τι1ν πρo6ληματων τηξ 

.Eλλη'

vικηζ Koινoτηταq τηq BoρειoU,HΠει
ρ0U και τηq aλθοVιKηq κoινoτητοζ σι6
κoσσUφoπ6διo, Δdν θd λd6oυμε δμωq
ιπ6ψιν μαq καμμiα πρoτoη, πoι δ6V
θd πρoσΦ.ρει τd iδια δικoιιilματα καi
σιiq διo,

ΠlΣτEYoYNΙΕ δτι τ6 Kαλιτερo, πoU

θd μπoρo.σε νd Kdνει η 
'Aλ6ανια για

νo πρoαγει την ιπ6θεση τωv,Aλ6α
γικΦV μειoVoτilτων σ. dλλεq χωρεξ,
ειναι Vα θ.σει τελoq μ6 τρ6π0 dμεσo
κοι ριζιKo σιην κατoπιεη τ6v δικoιω-

μdτωv τηq.Ελληνικηq μειoν6τηταq μ.-
oq στην ,Aλ6αVΙo, Aιτ6q εivαι dλλω-
oτε o ι(αλ0τερoq τρoπoξ καΙ γι6 να
.Γιιτευχθεi γρliγoρη Kαi oισιαστικη
6ελτΙωη αιiq qdoειq μεταξυ τηq'Aλ-
θανιοq και τηq 

.Eλλdδog' 
Γιd vd γivει

δμωq αιτ6, η'Aλ6αvια θd πρ.πει vα
Uιoθετησει τα παρακdτω μIiτρα τd
δπoiα θd θdσoιrv τdρμα oτην Koκoμε-

στ0ιχειο τωv EΛΛηVικωV
Koινoτητωv. πoι κατεσχιiθησov

D oπo την nρoηγoυμενη, κoμμoυνιoτιιη κυ6ερνηoη'
σUμπεριλαμ6ανoμivωV καi τωv

σ'χoλειωv, θι6λιoθηκων καi
ΠνεUματιKωv K6ντρωV,

@.H ,,ιλ6ανικη κυοdρνηη ed
πρIiπει Vq oταμoτliσει νd

παρενoχλεi κoi vo dΠoλιει
αιθoiρετα μ6λη τηq.Ελληνικηq

μειovoτηταq απ6 δημooιεq
υπηρεσιεq καiVo παρ6χει Ιoεq

ειKαιριεξ στην κεVτρικη διoικηη
σΙj 6λεq τiq μειoν6τητεq Koθωq
και oUσι6δειq πρoσ6ασειq σιd

Kρqτικo μ.σo.νημ.ρωηξ,

Θ.H,Aλ6ανικη κυοiρvηη ed
πρ.πει να δ6σειτη δUVατoτητα

στiξ oικoγ6Vειεζ, πoι
dγκατιiλειψαV τd Φιτιo τoUq σιη
B6ρειo,,Hπειρo oπo τo 1944 κqi

μετo νd.πισιρ.ψoUν σ αιτα κoι
vα στηρiξει dξι6σειξ, πoυ Θd

πρoθdλλoUν γιd.πισιροΦΙi τδv
περι0UσιΦv τoUq καιτην

.πανεγκoτασιοΦ τoUq στξ
κoιVoτητεq. πoι οvογκqστηKαV

να ιiγκαταλεiψoUv,

Θ'ι 'n,ιεονικr] κυ6ερvηη θd

Θεωρo.με 0μωq τη ν0μιμη dδειa ωq
oπαροιτητη πρoυπoθεση γιaτι τd ελ
ληvικo κρoτoξ δdv μπoρεi Vo δεXεται
την πoρα6ιαση τηq νoμoθεσιαq τoU'
αλλα καi γιοτι εivοι η μdνη λioη γιd
νo τερματισιo1]V τd Φαινoμεvο iγKλη-
μoτικ6τητα9 πoι dν(i oΦoρoUν μια μι
K ρri μειoψηΦio λαθρoμεταVαoτd)v'
.πιBoριvoιJν σημαντικd τιζ σχdσειq
μετoξι τdν διo λoωv μαξ,

Aιτη τti σιιγμη, ιπdρχouv περισσ6-
τερoι,Aλθανoι μεταvdσιεξ στηV.Eλ-
λoδo απ6 δ,τι σ6 δπoιαδηΠoτε dλλη
χωρα στην rΙεριoχη' oτην Euριiπη i]

καiσι6ν κoσμo'

Παρ oλo αιτα η 
'Eλλoq εiναι 6τoι-

μη κoι ΠρoθUμη να διoΠραγματεUτετ
Kαιvd υΠoγρdψειdμεσα μιd σUμΦωvιo

για τd θ.μα τηq νdμιμηq ΠαρoUσιαξ
'AλBανωV στην'Ελλαδq, η δπoια θd
στηριζεται δμωζ σιηv αισιηρη φιλο-
ξη κοi oπo τiq διo χωρεζ τδv μεταξι
τoυq oυvdρωv, δστε vo τεθει τ.λoq
σιo ΦαιvoμεVo τηq λαθρoμετqνdστεU-

ηq'
ΘελoUμε oισΧ.σειq μετoξι τηζ,Eλ-

λοδoq Kαi τηq 
,Aλ6ανiαq 

vo απoτελι1-
σ0UV παραδειγμo Φιλiαq κοι ουVεργα.
σιoq μεταξι γειτ6Vων Χωρων' Kdτι τd.
τoιo δμωξ δ6v μπoρει νd γιvει μdχρι
Vα oταμoτησει η κακoμεταχειρηση
τηξ.Eλληνικηq μειovoτηταq και νd
τηq αnoδoθoυν δλq τo 0νθρ6πινα δι.

'Aξ δo.με, ιiμωq, τi πρ6πεt v6 γiνn
τ6ρo: ο).H.Eλλην|i|i κU6iρvηση vd

μεivn dvυπoχ6ρητη oτiq θioειq τηq κoi
γd oπο|τion την πρoσ1oσiαv τ0v Bo'
ρε|oηπειρωτdtvl πρoσΦειγoUoo μoλ|στol
κoi στ6 Δ|ε0ν6q Δικoστηρ|o τηξ xdγηξ.

6) τd κ6μμoτo 6λ0 τηξ αvτ|πoλ|τει]-
σεωq vd σUμπoρoστoΘot]γ σrη xoρoxθει
oo κUθερvητtκη πoλ|τ|κη.

γ) 
.H'0ργιivωσiξ τηξ Boρεiou 'ιlπει

ρoυ 
..0M0No|A,, v6 θiσn dμ6σι,q Ιoiν6

ιπoστηρiξΠ τ6 oiτημα τηq oιτovoμioq
τηξ Boρεioυ 'HπεiρoU, |(αi

δ) 0i iδ0 Boρε|oηπε|ρωτεs v6 .πlo-
τρ.ψoUγ iπσρo|τ|iτο,q, πiσω σΙη 86ρε|0
,Hπε|oo (oi u6λ|σro oi v.o|. Πoτi Aγτ0-
ΝoMιA κA| AΓΩΝEΣ' xΩP|Σ τ0γΣ NE.
0γΣ κA| MΕ τ0γΣ ΓΕPoYΣ M0Ν0Ν'
ΔEι.| Γ|Ν0ΝτA|.

rιρiπεινd πdψει να .πεμθαιvει

MA Τ] ΛΕTΕ/ ΕΓs TH 0P0.
NΤΙZQ, TΙ-t Δ1AΣKEΔAZρ /J,

MIΛHΣE 0 ΘE0Σ!
Συν6xεto dΠ6 σελ, 7

τd γεγ0γ6τσ oιτd, 6μωq, iλoθαv δ|o.
στdσε|q μεγιiλεq, σΙ6 ιioωτερ|κ6 Ιοi σι6
.ξωτερ|κ6, nρoκλliΘηκoγ αντιδρ6σε|q
καi tγ|vov σUλλoλητηρ|α.

'Aλλd τ6 σπouδo|6τερo δλωv iτov τ6
6τ| AΠ0 τA ΓEΓ0Ν0τA AYτA AΝ0|ΞAΝ
τA |MAτ|AτΩΝ HMEτEPΩN Π0^|τ|κΩΝ!
'Aγτ.δραoov 6λ0 τd (6μμoτo. ,oλos 

6
τtiπoq κoi τd ροδ|oτηλεoπτtκd μεσo μF
λouoov γιd τiν dλθoν|κi dxoρ|στio κoi
θσρ8σρ6τητo..,,'Eτσι iQθιiooμε oτliν
6vσπ6vτεΙη σUν6γτευξ| τoU.,Eλληvo
πρωΘUπoUργoο μ6 τoιξ 6ρoυq, πoιj iΘε-
σε πρ6q τoιξ,Aλθαvoιq' πρoκε|μ6γ0υ
γd .ξoμολUvθoσv oi σx6σε|q μετoξι] τδv
διo χωρdlv. 

,Eτo| 
μiλησε, λo|π6v, δ

,,Aγ|oξ 0ε6ξ! ,Aλλιi 
0d συνετ|σΘoiμε oi

.,Eλληvεq; ,H θi dπ|στρ6ψωμε κoi π6λΙ
στ|iv παλσtιi μoξ τolσ|κ|i;
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