
 
Ντόμινο στα Βαλκάνια 

 
Δεν εντυπωσιάζει ότι στην Ελλάδα, σε απόσταση αναπνοής, το μακελειό του 

Κουμάνοβο ακούσθηκε αργά και σε τρίτο πλάνο. Κλεισθήκαμε στον δικό μας κόσμο. 
Ωστόσο, τα Βαλκάνια παραμένουν ανέκαθεν η ενδοχώρα των Ελλήνων, αποτελούν 
κινουμένη άμμο και είναι ο μόνος πια γεωστρατηγικός διάδρομος Δύσης-Ανατολής 
που ελέγχει την ασφάλεια και τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων για την 
ενεργειακή επάρκεια ‒και εξάρτηση‒ της Ευρώπης όπου αναμετρώνται Δύση-Ρωσία. 
Υπογάστριό του η Ελληνική Μακεδονία και άμεσες οι γεωπολιτικές επιπτώσεις στη 
θέση της Ελλάδος που οφείλει να συνεκτιμά ότι: 

1. Στα βαλκανικά κράτη επικρατούν ισχυρές φυγόκεντρες μειονότητες, 
οργανωμένο έγκλημα, ευμετάβλητο πολιτικό καθεστώς, ξένες επιρροές και 
μεγάλη φτώχεια. 

2. Τα Σκόπια είναι κράτος-βόμβα έτοιμο να εκραγεί και να προκαλέσει 
βαλκανικό ντόμινο. Είναι όμηρος των Αλβανών, ορμητήριο της Τουρκίας και 
«τέκνο» της Μητέρας Βουλγαρίας με κοινή Ιστορία και μυριάδες κοινούς 
πολίτες.  

3. Η Αλβανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, κινεί το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας 
όπου επιδιώκει να ενσωματωθούν όσοι οι Αλβανοί ζουν σε τέσσερα γειτονικά 
της κράτη: Κοσσυφοπέδιο, Σκόπια, Σερβία και Μαυροβούνιο. Ακόμη και 
στην Ελλάδα!  

4. Η Τουρκία ασκεί στρατηγική βάθους στα Βαλκάνια. Με σημαία το Ισλάμ 
ασκεί τον νεο-οθωμανισμό και καταλαμβάνει ισχυρές θέσεις στην περιοχή.  

Στις όμορες μεταξύ τους χώρες, όπου αναπτύσσεται το όραμα της Μεγάλης 
Αλβανίας, οι Μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν τα εξής ποσοστά του συνολικού 
πληθυσμού τους: Αλβανία: 75% των 3.100.000. Κοσσυφοπέδιο: 95% των 1.836. 
529. Μαυροβούνιο: 17,7% των 657.394. Οι Αλβανοί του Σαντζάκ εξέλεξαν στη 
Βουλή αλβανικό κόμμα. Σερβία: 3,2% των 7.310.555 «στα χαρτιά», ενώ λειτουργούν 
τέσσερα αλβανικά κόμματα στο Πρέσεβο και στο σερβικό Σαντζάκ. Σκόπια: 32% 
των 2.082.000, το 25,3% Αλβανοί.  

Οι Μουσουλμάνοι έχουν τριπλάσιο δείκτη γεννήσεων. Εν δυνάμει το όραμα 
σαρώνει τον σημερινό χάρτη. Το Ισλάμ και υποδομές με ευρωπαϊκό χρήμα ενοποιούν 
τον χώρο. Ήδη ένας διεθνής αυτοκινητόδρομος ενώνει με την Αδριατική ‒και μεταξύ 
τους‒ τις αλβανικές πρωτεύουσες Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου και Τίρανα της 
Αλβανίας, ενώ εφέτος νέος αυτοκινητόδρομος 55 χιλ. ενώνει την Πρίστινα με την 
πρωτεύουσα Σκόπια ‒με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Αλβανών σε όλο τον Κόσμο!   

Ο ειρμός των γεγονότων συνοψίζεται τηλεγραφικά ως εξής:  
Οκτώβριος 2012: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλή Μπερίσα ορίζει την 

Μεγάλη Αλβανία «από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέχρι το 
Σαντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα». 11.1. 2014: Οι Πρωθυπουργοί της 
Αλβανίας Έντι Ράμα και του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι συγκροτούν την πρώτη σύνοδο 
κορυφής για τη Μεγάλη Αλβανία στην Πρίζρεν ‒Πρισρένη‒ του Κοσόβου, όπου ο 
Αλβανικός Σύνδεσμος το 1878 κήρυξε την ίδρυση του ενιαίου αλβανικού έθνους. 
Εκεί υποδέχονται τον Μεγάλο Αδελφό Ταγίπ Ερντογάν που διακηρύσσει: «Το 
Κόσοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κόσοβο». Ενωρίτερα, 30.9.2011, ο Ερντογάν 
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έκανε ναμάζι στο οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί στο αλβανοκρατούμενο Τέτοβο των 
Σκοπίων και βεβαίωσε τους χιλιάδες πιστούς: «Δεν μπορούμε να σας ξεχάσουμε όσο 
ανάμεσά σας βρίσκονται εγγόνια της οθωμανικής κληρονομιάς. Αδέλφια μας ζουν στη 
Βοσνία, στην Πρίστινα, στο Πρίζρεν, στα Σκόπια, στο Μοναστήρι, στο Τέτοβο». 

10.3.2015: Βομβιστική επίθεση στο Κυβερνητικό Μέγαρο των Σκοπίων. Την 
ευθύνη ανέλαβε ο UCK, σύμφωνα με την εφημερίδα «Κόχα Ντιτόρε» της Πρίστινας. 
23.3.2015: Οι Πρωθυπουργοί της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Κοσόβου Μουσταφά 
Ίσα συναντώνται με σύνθημά τους «Μία χώρα, ένα έθνος, ένα όνειρο». Υπέγραψαν 
ένδεκα συμφωνίες συνεργασίας. Δήλωσαν ότι η εθνική τους ενοποίηση θα 
πραγματωθεί μέσα στους κόλπους της Ε.Ε. και ανακοίνωσαν την κοινή διπλωματική 
εκπροσώπηση των δύο αλβανικών χωρών με πρώτο κοινό προξενείο τους στο 
Μιλάνο της Ιταλίας. Αυθημερόν η Μόσχα «εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια με αφορμή την πολιτική κατάσταση στη Μακεδονία και τις 
φιλοδοξίες της Πρίστινα για την Μεγάλη Αλβανία».  

22. 4.2015: Ένοπλοι με στολές του UCK εισβάλλουν από το Κόσοβο στο 
μεθοριακό φυλάκιο Γκόσιντσε έξω από το Κουμάνοβο και αφοπλίζουν τους 
Σλαβομακεδόνες. Στις  προκηρύξεις τους έγραφαν: «Ακυρώνουμε την Συμφωνία της 
Αχρίδας. Ο UCK αρχίζει πάλι τον αγώνα». 9.5.2015: χαράματα Σάββατο στο 
Κουμάνοβο, μικτή πόλη Αλβανών-Σλάβων στο τριεθνές Σκοπίων-Κοσόβου-Σερβίας, 
άγριες οδομαχίες Αστυνομίας-UCK μέχρι το βράδυ της Κυριακής με βαριά όπλα. 
Ισοπεδώνονται κτίρια. Νεκροί 22, βαριά τραυματίες 37. Παραδίδονται 30 Αλβανοί. 
Αρχηγοί τους είναι πέντε Κοσοβάροι. Το υπουργείο των Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 
σκόπευαν να χτυπήσουν κρατικά ιδρύματα, αστυνομικά τμήματα, αθλητικές 
εκδηλώσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις. Ο Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι  δήλωσε: 
«Οι συγκρούσεις δεν είναι εθνοτικού χαρακτήρα. Στο Κουμάνοβο δεν συγκρούστηκαν 
Αλβανοί και Μακεδόνες, αλλά άνθρωποι που δεν θέλουν την συνταγματική τάξη στη 
Μακεδονία». Αντίθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ιβανώφ τόνισε ότι η μη ένταξη 
των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. «αποτελεί πηγή εντάσεων μεταξύ των εθνοτικών 
ομάδων μας».  

Δηλαδή φταίει η Ελλάδα, η μοναδική γειτονική χώρα που δεν τρέφει 
διεκδικήσεις κατά των Σκοπίων, η μόνη πύλη τους προς τον Κόσμο και στρατηγικός 
οικονομικός εταίρος τους με ζωτικό συμφέρον να σταθεροποιηθούν ως ένα ασφαλές, 
σύγχρονο και δημοκρατικό πολυεθνικό Κράτος! Ωστόσο το σλαβικό καθεστώς τους, 
για να επιβιώσει, υπονομεύει συνειδητά όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια, όπως δηλώνουν 
όλες οι αποφάσεις της Ε.Ε. επί είκοσι συνεχή χρόνια. Χειρότερα καταγγέλλει η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση που, γι’ αυτό, δεν αναγνωρίζει τη Βουλή και βγήκε στους 
δρόμους. 

Έπονται νέες σκηνές του δράματος και η Αθήνα οφείλει να έχει προετοιμασθεί. 
 

Ν. Ι. Μέρτζος 
 
 
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 13 Μαΐου 2015  
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