
 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΚΟΠΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

  
Η Μεγάλη Αλβανία, το χάος στο Κράτος-βόμβα των Σκοπίων και η στρατηγική 

του τουρκικού νεο-οθωμανισμού στην περιοχή αφορούν άμεσα τα ζωτικά 
συμφέροντα της Ελλάδος διότι καθιστούν πιθανότερο παρά ποτέ ένα ντόμινο στα 
ασταθή Βαλκάνια μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στο Κουμάνοβο.  

Τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι προφανή. Η σταθερότητά 
της τα αυξάνει γεωμετρικά. Η αστάθειά της τα αντιστρέφει διότι δημιουργεί κενό το 
οποίο η Δύση θα επιχειρήσει να αναπληρώσει με άλλη επιχώρια Δύναμη. Χρειάζεται 
έναν Πυλώνα της στην κινουμένη άμμο της Μεσοβαλκανικής που είναι πια ο μόνος 
γεωστρατηγικός διάδρομος Δύσης-Ανατολής για την ασφάλεια και τη μεταφορά των 
ενεργειακών πόρων προς την Ευρώπη, όπου μαίνεται η αναμέτρηση Δύσης-Ρωσίας 
με τους αγωγούς.  

Υπογάστριο του χώρου παραμένει ανέκαθεν η Ελληνική Μακεδονία. 
Συμφωνήθηκε ήδη να την διασχίσει προς Ιταλία ο δυτικός αγωγός Trans-Adriatic 
Pipe Line (ΤΑΡ) ενώ η σημερινή ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε στη Μόσχα να 
περάσει από την Τουρκία στην Ελληνική Θράκη και Μακεδονία ο αγωγός Turkish 
Streem για να μεταφέρει φυσικό αέριο της Ρωσίας στην Ευρώπη μέσω Σκοπίων-
Σερβίας-Ουγγαρίας. Μιλώντας στην ΄Ανω Βουλή της Ρωσίας για το μακελειό στο 
Κουμάνοβο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέϊ Λαβρόφ στις 20 Μαΐου 2015 
δήλωσε: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι. Τα γεγονότα στη Μακεδονία είναι ενορχηστρωμένα 
από το εξωτερικό για να ασκηθεί πίεση στον Πρωθυπουργό Γκρούεφσκι επειδή 
αρνήθηκε να μετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δήλωσε έτοιμος να δεχθεί 
τον South Streem». Eίναι ο ρωσικός αγωγός που η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπονόμευσε 
στη Βουλγαρία και τότε η Μόσχα υποκατέστησε με τον Turkish Streem.  
 Κατά την πολυμερή διεθνή συνθήκη ο αγωγός ΤΑΡ θα εισέλθει από την Ελλάδα 
στην Αλβανία από όπου με υποβρύχιο τμήμα του στην Αδριατική θα φθάσει στην 
Ιταλία. Ωστόσο, η Αλβανία επιδεικνύει έως σήμερα απροκάλυπτη εχθρότητα προς 
την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες, είναι χώρα 
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και με ελληνική συνηγορία έλαβε ημερομηνία 
διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Γνωρίζει, όμως, ότι οι 
σκληροτράχηλοι κάτοικοί της νοτίως του Σκούμπι ποταμού αισθάνονται πάντοτε 
στενή συγγένεια με τον Ελληνισμό. Οι Αλβανοί οικονομικοί πρόσφυγες μαθαίνουν 
εύκολα τα ελληνικά, εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία και πολλά παιδιά τους 
αριστεύουν στα ελληνικά σχολεία. Ακολουθούν τις παραδόσεις τους.  
 Στις 2 Ιουνίου 1829 έγγραφο αναφέρει ότι 56 Μουσουλμάνοι Λιάπηδες αγάδες 
πρότειναν στην επαναστατική ελληνική κυβέρνηση να επαναστατήσουν και να 
ενωθούν σε ένα ενιαίο Ελληνικό Κράτος.1 Στις 15 Αυγούστου 1847 όλοι οι Τόσκηδες 
μπέηδες και αγάδες απευθύνουν γραπτή έκκληση στον Βασιλέα Όθωνα να τους 
βοηθήσει για να προσαρτήσουν την περιοχή τους στην Ελλάδα.2 Το 1844 ο Αλβανός 
διαφωτιστής Ναούμ Βεκίλ-Χάρτζι καταγγέλλει ότι οι επιφανείς Αλβανοί αρέσκονται 
να ονομάζονται ΄Ελληνες, Γραικοί και Βλάχοι. Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Ακαδημίας 
υπήρξαν τον 19ο αιώνα κι αυτοί ακόμη οι απόστολοι του Αλβανικού Έθνους Ναΐμ 
Φράσερι (1864-1900), Σάμι Φράσερι (1850-1904) και Φαν Νόλι ο πρώτος 
Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Σε ελληνική καθαρεύουσα 
ο Ναΐμ Φράσερι το 1886 καλεί σε εθνική αφύπνιση τους Αλβανούς:  

1 Εφημερίδα Η Καθημερινή, 26 Φεβρουαρίου 1947, επιστημονική ανακοίνωσις Αγγ. Ν. Παπακώστα. 
2 Κώστας Η. Μπίρης, Αρβανίτες, οι Δωριείς του Νεωτέρου Ελληνισμού, Αθήνα 1997, σελ. 361-363. 
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Ω, γόνοι γενναιόκαρδοι Μεγάλου Αλεξάνδρου, του περιφήμου Πύρρου τε και των 
άλλων ηρώων, και παίδες του Σκενδέρβεϋ πατρός ανδρειωμένου, Πελασγοί ημείς 
εγεννήθημεν πριν της Σελήνης.΄Ησαν πρόγονοι ημών οι αρχαίοι Μακεδόνες. 

 Αυτόν τον ακατάλυτο δεσμό επιχείρησε να διαλύσει ο Αλβανικός Σύνδεσμος 
της Πρισρένης. Όταν το 1878 προκήρυξε το Αλβανικό ΄Εθνος, αφιέρωσε μεγάλο 
μέρος της διακήρυξής του σε έναν λίβελο κατά των Ελλήνων ο οποίος επί εκατό 
χρόνια οδηγεί όλες τις κυβερνήσεις των Τιράνων υπό όλα τα καθεστώτα. 
 Ο Ενβέρ Χότζα μείωσε δραστικά τα όρια Βορείου Ηπείρου και την ελληνική 
μειονότητα την οποία- και τα προνόμιά της- η Αλβανία υποχρεούται να αναγνωρίζει 
και να προστατεύει, σύμφωνα με τις ad hoc διεθνείς συνθήκες. Απαγόρευσε τις 
θρησκείες και κατέστρεψε τους ναούς της Ορθοδοξίας που συνδέεται και συνδέει με 
τον Ελληνισμό. Οι διάδοχές του κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις έπραξαν τα εξής:  
1. Όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανασυνέστησε την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Αλβανίας, στην Σύνοδό της όρισε Έλληνες επειδή δεν υπήρχαν 
Αλβανοί κληρικοί. Η Αλβανία δεν τους δέχθηκε. Τελικά αποδέχθηκε μόνον τον 
Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο τον οποίο, όμως, απαξίωναν περιφρονητικά όλες αρχές. 
Ωστόσο, ο Αναστάσιος επέτυχε ένα θαύμα. 
2. Επί 74 χρόνια περισσότεροι από 7.800 Έλληνες, που έπεσαν κατά των Ιταλών 
επιδρομέων στο Έπος του Σαράντα, παραμένουν ακόμη άταφοι επειδή δεν 
επιτρέπονται νέα ελληνικά στρατιωτικά νεκροταφεία. Επέτρεψαν, όμως, ιταλικά!.. 
 3. Περιοδικά εξαπολύονται κατά των Βορειοηπειρωτών Ελλήνων μαζικές βιαιότητες 
υπό την κάλυψη των αρχών όπως π.χ. τον Δεκαπενταύγουστο 2013 στην Πρεμετή.  
4. Αλβανοί πολίτες κατήγγειλαν το 2014 ότι οι αρχές νόθευσαν την απογραφή του 
πληθυσμού μειώνοντας δραματικά τον αριθμό των Ορθοδόξων και των Ελλήνων. 
5. Με διμερή συνθήκη Αθήνα-Τίρανα το 2009 οροθέτησαν τις μεταξύ τους ΑΟΖ 
αλλά την ακύρωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας μετά προσφυγή του 
΄Εντι Ράμα. Φέτος τα Τίρανα κατήγγειλαν ότι οι έρευνες στην ελληνική ΑΟΖ 
«παραβιάζουν τα αλβανικά χωρικά ύδατα γιατί τα ελληνικά νησιά δεν έχουν 
υφαλοκρηπίδα». Αυτό ισχυρίζεται και η προστάτιδά τους Τουρκία στο Αιγαίο. Μετά 
λίγες ημέρες αξίωσαν τους χάρτες για τις χερσαίες έρευνες κοιτασμάτων στην 
ελληνική ΄Ηπειρο γιατί «παραβιάζουμε την Τσαμουριά». Ο ΄Εντι Ράμα ενέταξε στην 
κυβέρνησή του το κόμμα των Τσάμηδων. ΄Ετσι η Αθήνα ανακοίνωσε ότι ο υπουργός 
των Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός ματαίωσαν τα διαδοχικά ταξίδια τους στα 
Τίρανα όπου θα μετείχαν στις δύο Συνόδους των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.  
6. Με παρότρυνση των αρχών οι Τσάμηδες εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις κατά της 
Ελλάδος. Υποδέχθηκαν με μαζικές διαδηλώσεις τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια κατά την επίσημη επίσκεψή του στα Τίρανα.  
 Οι Τσάμηδες ζούσαν στην Θεσπρωτία της Ηπείρου, ανέρχονταν σε 16.000 και, παρ’ 
ότι Μουσουλμάνοι, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών 
μετά την Συνθήκη της Λωζάννης. Το 1940 οδήγησαν τους Ιταλούς εισβολείς στα 
ελληνικά εδάφη, κατά την Κατοχή σχημάτισαν ένοπλα σώματα, συνεργάσθηκαν με 
τους κατακτητές και εξαπέλυσαν αιματηρούς διωγμούς των αμάχων Ελλήνων. ΄Ετσι, 
το 1944 αναγκάσθηκαν ως δοσίλογοι να καταφύγουν πάνδημοι στην Αλβανία. 
Άφησαν πίσω τους ακίνητες περιουσίες αλλά και την υποχρέωση λογοδοσίας. 
Εκατοντάδες καταδικάσθηκαν ερήμην για εγκλήματα πολέμου. Η Αθήνα από το 1991 
τους καλεί να προσφύγουν στα Δικαστήρια να διεκδικήσουν -και να αποδείξουν- την 
περιουσία τους. Αρνούνται. Αξιώνουν να επιστρέψουν μαζικά «διότι η ΄Ηπειρος 
ανήκει στην Αλβανία».  
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7. Το Φθινόπωρο του 2012 ο τότε Πρωθυπουργός Σαλή Μπερίσα όρισε την Μεγάλη 
Αλβανία «από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο μέχρι το Σαντζάκ και 
από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα». Περιλαμβάνει επίσης όλη την ελληνική Δυτική 
Μακεδονία. Η Αλβανία επιδιώκει να ενσωματωθούν μαζί της σε μια Μεγάλη 
Αλβανία όσοι οι Αλβανοί ζουν στα πέντε γειτονικά κράτη: Κοσσυφοπέδιο, Σκόπια, 
Σερβία, Μαυροβούνιο και (!..) Ελλάδα. ΄Επονται ραγδαία τα ακόλουθα γεγονότα: 
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 προκήρυξε το ενιαίο 
Αλβανικό Έθνος. Εκεί υποδέχονται τον Μεγάλο Αδελφό Ταγίπ Ερντογάν που 
διακηρύσσει: «Το Κόσοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κόσοβο».  
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. αλλά 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. 
Έγραψαν: «Ακυρώνουμε την Συμφωνία της Αχρίδας. Ο UCK αρχίζει πάλι τον αγώνα».  
9.5.2015 Από τα χαράματα του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής μαίνονται 
άγριες οδομαχίες Αστυνομίας-UCK με βαριά όπλα στο Κουμάνοβο, μικτή πόλη 
Αλβανών-Σλάβων στο τριεθνές Σκοπίων-Κοσόβου-Σερβίας. Νεκροί 22, βαριά 
τραυματίες 37. Παραδίδονται 30 Αλβανοί. Αρχηγοί τους είναι πέντε Κοσοβάροι.  
11.5.2015 Στο Βελιγράδι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Στρατιωτικής Ασφαλείας της 
Σερβίας Σβέταρ Πέτκοβιτς δηλώνει: «Στόχος των Αλβανών στο Κουμάνοβο είναι η 
δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας που έχει συγκεκριμένη στήριξη από τη Δύση». Η 
Μόσχα ανακοινώνει ότι «η Ρωσία στηρίζει την κυριαρχία της Σερβίας». Ο Ρώσος 
υπουργός Εξωτερικών σπεύδει στο Βελιγράδι και υπαινίσσεται σχέδιο της Δύσης. 
12.5.2015 Στα Τίρανα ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σπάρτακ Νγκιέλα δηλώνει: 
«Τις συγκρούσεις στο Κουμάνοβο προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ΄Εντι 
Ράμα για την εθνική ενοποίηση των Αλβανών του Κοσόβου και της Αλβανίας. Δεν 
σηκώνει καμιά συζήτηση, τον υποστηρίζουν οι στρατηγικοί σύμμαχοι της χώρας μας»  
Ο ΄Εντι Ράμα αναβάλλει την επίσκεψή του στο Τέτοβο των Σκοπίων όπου το εκεί 
Αλβανικό Πανεπιστήμιο επρόκειτο να τον ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορά του. Όμως, 
συναντάται στο παραμεθόριο Πόγραδετς με τους Αλβανούς πολιτικούς των Σκοπίων. 
13.5.2015 Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογκάν θεμελιώνει στο κέντρο των 
Τιράνων ένα τζαμί το οποίο χρηματοδοτεί με 30 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι το 
μεγαλύτερο στα Βαλκάνια! Με τον Αλβανό ομόλογό του εγκαινιάζει νέο τζαμί στο 
οθωμανικό φρούριο Πρέζε. Λέει: «Είναι το σύμβολο της κοινής κληρονομιάς μας». 
Συμφωνεί με τον ΄Εντι Ράμα «να υπογράψουμε το συντομότερο δυνατόν ένα σύμφωνο 
στρατηγικής σχέσης». Τον συνοδεύουν 120 Τούρκοι επιχειρηματίες. Στην Αλβανία η 
Τουρκία έχει επενδύσει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, διαθέτει 296 επιχειρήσεις και 
ναύσταθμο του πολεμικού στόλου της στον Αυλώνα. Με σημαία το Ισλάμ ασκεί εις 
βάθος την στρατηγική του νεο-οθωμανισμού στα Βαλκάνια όπου καταλαμβάνει 
ισχυρές θέσεις. Στις 30.9.2011 ο Ερντογάν έκανε ναμάζι στο οθωμανικό Ζωγραφιστό 
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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». 
 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων και παράλληλα η Μαντλίν Ολμπράϊτ 
δηλώνουν ότι για την αποσταθεροποίηση των Σκοπίων μετά το μακελειό του 
Κουμάνοβο «ευθύνεται» η Ελλάδα επειδή εμποδίζει την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και 
στην Ε.Ε. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι η μοναδική γειτονική χώρα που δεν τρέφει 
διεκδικήσεις κατά των Σκοπίων, η μόνη πύλη τους προς τον Κόσμο και κορυφαίος 
εμπορικός εταίρος τους. ΄Εχει ζωτικό συμφέρον να σταθεροποιηθούν σε ασφαλές, 
σύγχρονο και δημοκρατικό πολυεθνικό Κράτος!  
 Ο πραγματικός εχθρός του Κράτους είναι το σλαβικό καθεστώς του. Με το κρατικό 
ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» του το Κράτος των Σκοπίων κατέστη όμηρος των 
Αλβανών, ορμητήριο της Τουρκίας και «τέκνο» της Μητέρας Βουλγαρίας με κοινή 
Ιστορία και μυριάδες κοινούς πολίτες. Για να επιβιώσει, το καθεστώς του παραμένει 
ολοκληρωτικό και υπονομεύει συνειδητά όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια, όπως 
δηλώνουν όλες οι αποφάσεις της Ε.Ε. επί 20 συνεχή χρόνια. Χειρότερα καταγγέλλει η 
εγχώρια Αξιωματική Αντιπολίτευση. Θεωρεί νόθες τις εκλογές, δεν αναγνωρίζει τη 
Βουλή, δημοσιεύει σκανδαλώδη κυβερνητικά τηλεφωνήματα και εξαπολύει μαζικές 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. 
Έπονται νέες σκηνές του δράματος. Διαθέτει σταθερότητα και συμμάχους η Ελλάδα; 
  

Ν. Ι. Μέρτζος 
 
 
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 27 Μαΐου 2015  
 
 
* Σχετικά: http://www.ems.gr/nees-ekdoseis/045-skopia-kai-oi-alloi.html  
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