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Μητρ. Κονίτσης: “Νέα σχεδιαζόμενη βόμβα στα
σύνορά μας από την Αλβανία”
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Τον προβληματισμό του για τη θέση της Ελλάδας ως προς τις συζητήσεις
που γίνονται για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εκφράζει

με

δηλώσεις

του

ο

Σεβ.

Μητροπολίτης

Δρυϊνουπόλεως,

Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας.
Ο Σεβαμσιώτατος μάλιστα τονίζει και το μεθοδευμένο σχέδιο της δημιουργίας
κέντρου μεταναστών στα ελληνοαλβανικά σύνορα.
“Η κατάσταση δείχνει να είναι κρίσιμη και πολλαπλώς επικίνδυνη για τον
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό. Οι υπεύθυνοι Έλληνες Κυβερνήτες (και όλος ο
πολιτικός κόσμος) δεν πρέπει να σπεύδουν να εντάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την Αλβανία. Διότι, χώρα όπως αυτή, που περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα
των γηγενών Βορειοηπειρωτών, και που επ’ εσχάτων των ημερών μεθοδεύει την
εθνογραφική αλλοίωση της περιοχής τους που είναι ποτισμένη με πλήθος αίμα
Ελληνικό, με την εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων στα εδάφη τους, δεν έχει, δεν
πρέπει να έχη θέση στην Ευρώπη”, τονίζει.

Αναλυτικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής
και Κονίτσης κ. Ανδρέας, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Οἱ πληροφορίες γιά τούς κινδύνους τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν
“πολυμερῶς καί πολυτρόπως” νά καταφθάνουν, λένε ὅτι στίς 27 Φεβρουαρίου
2020 οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας καί τῆς Τουρκίας ὑπέγραψαν σχέδιο
στρατιωτικῆς συνεργασίας. Ἡ ρωσική ἐφημερίδα izvestia, πού ἔχει πάρει τώρα τήν
σκυτάλη τῆς ἐνημερώσεως, ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν συμφώνησαν
νά τοποθετήσουν 30 χιλιάδες “Σύρους πρόσφυγες” στήν περιοχή τῆς Βορείου
Ἠπείρου (ἔτσι τήν ἀναφέρει τό ρωσικό δημοσίευμα) προκειμένου νά “ἀραιώσουν”
τήν ἐκεῖ ἐγκατεστημένη Ἐθνική Κοινότητα, ὅπως ἔγραψε σέ πρόσφατο ἄρθρο της ἡ
izvestia, ἡ ὁποία συνεχίζει: “Ἡ Ἑλλάδα ἀπελευθέρωσε αὐτή τήν περιοχή κατά τόν
Πρῶτο Βαλκανικό Πόλεμο τό 1912 – 1913, ἀλλά οἱ μεγάλες δυνάμεις ἀποφάσισαν
νά τήν παραδώσουν στήν Ἀλβανία. Ἡ ἴδια ἱστορία ἐπαναλήφθηκε μετά τόν Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο … Τά καταστήματα τῶν Ἑλλήνων δέχονται ἐπίθεση. Μερικές
φορές γίνεται κατάσχεση περιουσίας καί δέν ἐπιτρέπεται στούς Βορειοηπειρῶτες
νά κάνουν θρησκευτικές τελετές”».
Στήν συνέχεια, διέρρευσαν ἄλλες πληροφορίες, ὅπως ὅτι “βρίσκονται σέ ἐξέλιξη
ἐργασίες γιά τήν διασφάλιση τῆς ἐγκαταστάσεως προσφύγων εἴτε σέ ἀγροτικές
κατοικίες, εἴτε σέ νέους εἰδικούς οἰκισμούς στήν περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί
ὅτι τά Τίρανα δέν ἔχουν χρήματα γιά τήν κατασκευή τῆς ἀντίστοιχης ὑποδομῆς,
διότι ἡ Ἀλβανία δέν μπορεῖ νά ἀνακάμψῃ ἀπό τόν ἰσχυρό σεισμό τῆς 26ης
Νοεμβρίου 2019”.
Ἐξ’ ἄλλου στήν περιοχή τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου ἡ Ἄγκυρα καί τά Τίρανα
σχεδιάζουν νά φιλοξενήσουν 30 χιλιάδες “πρόσφυγες ἀπό τήν Συρία”, ὑπάρχουν
τοὐλάχιστον 100 χιλιάδες στρέμματα φυτεῖες κάνναβης, τίς ὁποῖες διαχειρίζεται
ἡ ἀλβανική μαφία. Γι’ αὐτό, συχνά, τά ναρκωτικά διακινοῦνται πρός τήν Εὐρώπη
μέσῳ

τῆς

Ἑλλάδος.

ἐγκατασταθοῦν

ἐκεῖ

Ὑπάρχει,
(πέραν

λοιπόν,

τῆς

ὁ

φόβος,

ἀλλοιώσεως

τοῦ

οἱ

μετανάστες

πληθυσμοῦ),

πού

νά

θά

γίνουν

“βαποράκια” τῆς ἀλβανικῆς μαφίας καί νά πλημμυρίσουν τήν Ἑλλάδα μέ
ναρκωτικά …
Ἑπομένως, ἡ κατάσταση δείχνει νά εἶναι κρίσιμη καί πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη γιά τόν
Βορειοηπειρωτικό

Ἑλληνισμό.

Ὅταν

ἀκόμη

καί

ἡ

Ρωσία

ἐπισημαίνει

τούς

κινδύνους, οἱ ὑπεύθυνοι Ἕλληνες Κυβερνῆτες (καί ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος) δέν
πρέπει νά σπεύδουν νά ἐντάξουν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τήν Ἀλβανία. Διότι, χώρα
ὅπως

αὐτή,

πού

περιφρονεῖ

τά

ἀνθρώπινα

δικαιώματα

τῶν

γηγενῶν

Βορειοηπειρωτῶν, καί πού ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν μεθοδεύει τήν ἐθνογραφική

ἀλλοίωση τῆς περιοχῆς τους πού εἶναι ποτισμένη μέ πλῆθος αἷμα Ἑλληνικό, μέ τήν
ἐγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων στά ἐδάφη τους, δέν ἔχει, δέν πρέπει νά ἔχῃ
θέση στήν Εὐρώπη.
Ἄς προσέξουν πολύ οἱ Κυβερνῶντες, ὥστε νά μή τοποθετηθῇ ἡ σχεδιαζομένη
μεγάλης ἰσχύος “βόμβα” στά βόρεια σύνορά μας. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύει
ἄλλη μιά φορά. Ἄς τῆς δείξουμε τήν ἀγάπη μας. Κι’ ἄς τῆς προσφέρουμε τήν ὅποια
βοήθεια θά χρειασθῇ».

