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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας έκανε 
τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το Βορειοηπειρωτικό: 

«Μέσα στην γενική σύγχυση, που επικρατεί στην Χώρα μας, κυκλοφορούν έντονες φήμες, οι 
οποίες τον τελευταίο καιρό έχουν ενταθή, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να λύση και το 
«Αλβανικό». Όπως, μάλιστα, εδήλωσε ο ΥΠ.ΕΞ. κ. Νίκος Κοτζιάς, «προτού φύγω για διακοπές, 
θα έχω λύσει και το Αλβανικό». 

Στην συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας - μετά τις τελευταίες επαφές που είχε στις 
Βρυξέλλες, και μετά τον καθορισμό της Α.Ο.Ζ. που θα γίνη με την Αλβανία - είπε ότι δύο 
πράγματα έχουν απομείνει για διευθέτηση: «Η άρση του εμπολέμου και ο καθορισμός των 
αλβανικών συνόρων». Τόσο οι δηλώσεις του κ. Κοτζιά, όσο και εκείνες του Πρωθυπουργού 
ήλθαν σαν επιστέγασμα των όσων είχε πει ο Γιοχάνες Χαν «για αλλαγή των 
Ελληνοαλβανικών συνόρων» … 

Επειδή ξεσήκωσαν θόρυβο οι παραπάνω δηλώσεις (και μάλιστα του Πρωθυπουργού), το 
Μέγαρο Μαξίμου θορυβήθηκε. Και δικαιολογώντας τον κ. Τσίπρα είπε ότι απλώς θα γίνη ένα … 
καθάρισμα των πυραμίδων από τα αγριόχορτα και τα βάτα!!! 

Αλλά τόσο φαιδρές δηλώσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το Βορειοηπειρωτικό – διότι 
περί αυτού πρόκειται – προκαλούν, πέρα από τον γέλωτα, και την αγανάκτηση κάθε Έλληνα, 
που πονάει για το συνεχιζόμενο δυστυχώς δράμα των χιλιοπροδομένων αδελφών μας της 
Βορείου Ηπείρου. 

Εμείς, δηλαδή ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.), η 
Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνος (Σ.Φ.Ε.Β.Α.) και η ελαχιστότητά 
μου, τέτοιου είδους «λύσεις», που λαμβάνονται κυριολεκτικά στο γόνατο, κάτω από την πίεση 
των Ισχυρών της γης, δεν τις δεχόμαστε. 

Προσωπικώς δε, διαμαρτύρομαι εντόνως. ∆ιότι, η Αλβανία, από το 1990, που έπεσαν τα 
ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα των συνόρων, ενώ λαμβάνει συνεχώς βοήθεια από την 
Ελλάδα σε χρήματα και σε ποικίλο τεχνικό εξοπλισμό, ακόμη και σε τεχνογνωσία, εν τούτοις 
όμως καλλιεργεί συνεχώς την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας» εις βάρος της Χώρας μας. 

Γι’ αυτό, απευθυνόμενος - από το εθνικό μου μετερίζι – προς τον πολιτικό κόσμο, την 
πνευματική ηγεσία, την φοιτητική και εργαζόμενη νεολαία και τους εν Ελλάδι Βορειοηπειρώτες, 
τους φωνάζω με όλη την δύναμη των πνευμόνων μου: Ξυπνήστε από την ραστώνη, αφήστε την 
θανάσιμη επανάπαυση ή και την αδιαφορία. 

Η Βόρειος Ήπειρος κινδυνεύει τα έσχατα. Τα ανόσια σχέδια δεν πρέπει να περάσουν. Η 
προδοσία που έγινε με την δήθεν «λύση» στο Σκοπιανό, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να 
επαναληφθή στο Βορειοηπειρωτικό. 

Σας παρακαλώ και σας ικετεύω με δάκρυα στα μάτια, να αγωνιστούμε όλοι, όπως ο καθένας 
μπορεί, ώστε και με την βοήθεια του Χριστού και της Θεοτόκου να γίνη αυτό που τώρα φαίνεται 
ακατόρθωτο: Η σωτηρία της Βορείου Ηπείρου και η Ένωσή της με την Ελλάδα μας». 
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