
 Civitas Gentium - 7:1 (2019) 13-36

© 2019 Faculty of Turkish Studies and Modern Asian Studies
National and Kapodistrian University of Athens

ΕΘΝΙΚΕΣ «AΥΤΑΠΑΤΕΣ» 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ

Professor Dr Ι. Th. Mazis (FRSA, IVP, AMOPA)
Chair Dept. of Modern Turkish and Modern Asian Studies
School of Economic and Political Sciences
National and Kapodistrian University of Athens

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχοι τοῦ κειμένου:

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ καταρρίπτει τὸν βασικὸ γεωστρατηγικὸ μῦθον, 
ὁ ὁποῖος προεβλήθη ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ καὶ τὴν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν, 
ὅτι δηλαδὴ ἡ ἔνταξις τῶν Σκοπίων εἰς τὸ ΝΑΤΟ (καὶ τὴν ΕΕ) θὰ «ρυμουλκίσει 
τὴν FYROM ἐκτὸς τῆς στρατηγικῆς ἐπιρροῆς τῆς Τουρκίας πρὸς ὄφελος τῆς 
Ἑλλάδος». Ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν ποὺ ἡ ἀφήγησις αὐτὴ ἀπελύθη ἐκ τῶν 
δύο ἀνωτέρω κέντρων, ὑπεγράμμισα ὅτι θὰ συμβεῖ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον. 
Ἐτόνισα ὅτι τὸ τρίγωνον Ἀλβανία-Σκόπια-Τουρκία θὰ ἀποτελέσει στρα-
τηγικὸν ἀνθελληνικὸν θύλακα ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ αὐτὴν τὴν φοράν, ἐφω-
διασμένον μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ θεσμικὰ καὶ πολιτικὰ ὅπλα τὰ ὁποῖα μέχρι πρό 
τινος ἐστερεῖτο, καὶ ὁ ὁποῖος θὰ στραφεῖ ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ raison d’ 
État. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύουν καὶ τὰ κατωτέρω ἐπεξεργασθέντα 
στοιχεῖα τῶν διμερῶν σχέσεων Ἀγκύρας, Σκοπίων καὶ Τιράνων.

Θεωρητικὸν πλαίσιον τοῦ κειμένου

Τὸ θεωρητικὸ πλαίσιο ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζεται ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ εἶναι 
ἐκεῖνο τὸ περιγραφὲν ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ (πρῴην ΥΠΕΞ καὶ πρῴην Πρω-
θυπουργὸν) κ. Ἀχμὲτ Νταβούτογλου. Ἡ θεωρητικὴ αὐτὴ προσέγγισις 
ἀπετέλεσε, καὶ συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ, τὴν θεμελιώδη γεωστρατηγικὴν 
ἀντίληψιν τῆς Ἀγκύρας εἰς τὶς τουρκο-σκοπιανὲς καὶ τουρκο-ἀλβανικὲς 
σχέσεις. Ἐπίσης, ἡ ἰδία ἀκριβῶς νταβουτογλειανὴ ἀντίληψις περὶ τῆς 
«βαλκανικῆς ὁδοῦ προβολῆς ἰσχύος τῆς νεοθωμανικῆς Τουρκίας» ὑπηρε-
τεῖται ταὐτοχρόνως, κατὰ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ σύσσωμον τὴν 
τουρκικὴν πολιτικὴν καὶ στρατιωτικὴν ἐλίτ, συμπεριλαμβανομένου καὶ 
τοῦ κ. Ἀ. Νταβούτογλου αὐτοπροσώπως, μέχρι καὶ σήμερον, ἐνῷ αὐτὸς 
οὐδένα κυβερνητικὸν θῶκον δὲν κατέχει πλέον. Πάντως διὰ τῆς προσω-
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πικῆς ἀναμίξεώς του ὑπογραμμίζει τὸ τουρκοϊσλαμικὸν ἐνδιαφέρον διὰ 
τὴν ὑλοποίησιν τῆς νεοθωμανικῆς θεωρίας του στὴν Βαλκανική.
Ὁ Ἀ. Νταβούτογλου θεωρεῖ τὴν Βαλκανικὴ ὡς ὑψίστης στρατηγικῆς ση-

μασίας δίοδο προβολῆς τουρκικῆς ἰσχύος εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ τὴν Εὐρώπη. 
Θεωρεῖ δὲ ὅτι τὸ καλλίτερο ἐργαλεῖο πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ εἶναι 
ἡ ἐξασφάλισις καὶ δημιουργία θεσμικῶν, κρατικῶν ἢ ἐξωκρατικῶν μηχα-
νισμῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ στηρίξουν κραταιῶς τὰ δικαιώματα προβολῆς ἰσχύος 
καὶ παρεμβάσεως τῆς Ἀγκύρας στὶς μουσουλμανικὲς μειονότητες τῶν Βαλ-
κανίων, τὶς ὁποῖες ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὡς «τουρκομουσουλμανικὲς» στὸ πλαίσιο 
τῆς νεο-ὀθωμανικῆς θεωρητικῆς προσσεγγίσεώς του. 
Ἐκεῖ ἐντάσσονται οἱ ἀντίστοιχες μειονότητες τῆς FYROM, τοῦ Κοσσόβου, 

τῆς Βοσνίας καὶ τῆς Ἀλβανίας. Εἶναι δὲ ὁ βασικὸς εἰσηγητὴς τῆς ἰσχυρο-
ποιήσεως τοῦ Ἀλβανικοῦ στοιχείου στὴν FYROM, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐπε-
τεύχθη ἀπολύτως (!) στὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν διὰ τῆς Τροπολογίας 
36(XXXVI) ἡ ὁποία ἀναφέρει (: τελείως τυχαίως, προφανῶς!) ὅτι: «Ἡ Πολι-
τεία (τὰ Σκόπια) μεριμνᾷ γιὰ τὴν διασπορὰ τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ 
μέρος τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ, τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, τοῦ βλαχικοῦ λαοῦ, τοῦ σερ-
βικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τῶν Ρομᾶ, τοῦ βοσνιακοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων καὶ καλλι-
εργεῖ καὶ προωθεῖ τοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν πατρίδα.»  

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Ἡ τουρκοϊσλαμικὴ ἐφαρμογὴ εἰς τὸ ἐπίπεδο τοῦ Ἰσλὰμ

Α.1. Ἰσλαμικὸς Ριζοσπαστισμὸς καὶ Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι στὴν Ἀλβανία καὶ 
τὸ Κόσσοβο 

Α.1.1. Ἡ περίπτωσις τῆς Ἀλβανίας.

Ἡ ἑδραίωσις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων στὴν Ἀλβανία, τὸ πρῶτο εὐρω-
παϊκὸ κράτος-μέλος τοῦ νῦν Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας, θεωρεῖται 
ἐν πολλοῖς ὡς εὐρέως ἀνεγνωρισμένη πραγματικότης, ἐξ αἰτίας ἀφ’ ἑνὸς τῆς 
πολυπληθοῦς παρουσίας τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου, ἀλλὰ καὶ ἀφ’ ἑτέρου 
τῆς ἐναγωνίου προσπαθείας τῆς πολιτικῆς ἐλὶτ τῆς χώρας νὰ ἐξεύρει οἰκονομι-
κοὺς πόρους γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἰδίας καὶ τοῦ κράτους, μὲ χαρακτηριστικώτε-
ρον παράδειγμα ἐκεῖνο τῶν κυβερνήσεων τοῦ Σαλῆ Μπερίσα. Περίπου τὸ 80% 
τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι μουσουλμᾶνοι, ἐνῷ οἱ οὐαχαβῖτες εἶναι μὲν μειονότητα 
ἀλλὰ ἀπροσδιορίστου μεγέθους, λόγῳ τῆς δράσεώς των ἐκτὸς τῶν ἐπισήμων 
θεσμικῶν δομῶν. Τὸ οὐαχαβιτικὸ ἰσλὰμ ἔχει ἐγκαθιδρύσει ἕνα «παράλληλο 
κράτος» στὴν Ἀλβανία, ὅπως καὶ εἰς τὸ Κόσσοβο, αὐξάνοντας τὴν ἐπιρροήν του 
μέσῳ τεμενῶν, σχολείων καὶ φιλανθρωπιῶν.1 Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιρροὴ καταγράφει 

1. The world almanac of Islamism (2017) Albania. Σελ. 2.
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ραγδαίους αὐξητικοὺς ρυθμοὺς κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη. Π.χ: τὸ 2009 εἰς τὴν 
Ἀλβανία ἐλειτουργοῦσαν 568 σονιτικὰ τεμένη καὶ 70 ἱεροδιδασκαλεῖα/τεκέδες 
Μπεκτασήδων καὶ μαυσωλεῖα, ἐνῷ ἐντὸς μόλις ἕξη ἐτῶν, τὸ 2015, τὰ σονιτικὰ 
τεμένη ἔγιναν 727, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 200 ἦταν ἐκτὸς ἐπισήμου ἐλέγχου.2   

Α.1.2. Ἡ περίπτωσις τοῦ Κοσσόβου. 

Ἡ κατάστασις εἰς τὸ Κόσσοβο δὲν διαφέρει ἰδιαιτέρως καὶ μάλιστα ὅταν 
ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία ἀπὸ τὶς ἡγετικὲς προσωπικότητες τοῦ Ἰσλαμικοῦ 
Κράτους στὰ ἐδάφη του, τὸν Κοσσοβάρο Lavdrim Muhaxheri. Ἡ κοσοβαρικὴ 
ἰσλαμικὴ κοινότητα διαθέτει ριζοσπαστικοποιημένη ἡγεσία ἤδη ἐδῶ καὶ μία 
δεκαετία, παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν τοπικῶν μουσουλμάνων ἱεροδικαστῶν 
νὰ διατηρήσουν κἄποια ἐλάχιστα στοιχεῖα μετριοπαθείας στὴν θρησκευ-
τικὴ πίστη.3 Ὁ, ἐξωτερικῆς προελεύσεως, παρεμβατισμὸς εἰς τὸ Κόσσοβο 
συνδέεται μὲ τὴν εὐρυτέρα στρατηγικὴ τοῦ τουρκικοῦ παράγοντος, ὁ ὁποῖος 
ἔχει ἐντοπίσει τὴν δυνατότητα ἐργαλειακῆς χρήσεως τῶν μειονοτικῶν μου-
σουλμανικῶν ὁμάδων ἀνὰ τὰ Βαλκάνια ὡς τουρκο-ἰσλαμιστικοὺς στρατηγι-
κοὺς θύλακες προβολῆς νεοθωμανικῆς ἰσχύος τῆς Ἀγκύρας.

Α.2. Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι στὰ Σκόπια

Ἰδιαιτέρως ἀναφορικῶς μὲ τὴν FYROM, ἡ παρείσφρησις τῶν ἰσλαμι-
στικῶν στοιχείων καθίσταται ὁλοένα καὶ ἐντονωτέρα, ἐπιτυγχάνουσα νὰ 
δημιουργεῖ σταθερὲς καὶ διακριτὲς κοινωνικὲς δομές. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ πα-
ρατηρητοῦ αὐξάνεται ὅταν συνυπολογισθεῖ ἡ εὐθεῖα ταὔτισις τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων μὲ τὸν τουρκικὸ παράγοντα, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκφράζει τὸ κα-
θοριστικώτερο δίλημμα ἀσφαλείας εἰς βάρος τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν 
δικαιωμάτων.  Ἰδιαιτέρως δὲ ἐὰν ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν, οἱ δυνατότητες ποὺ τοὺς 
δίδει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὅπως θὰ δειχθεῖ κατωτέρω στὸ Μέρος Β.
Ἐπὶ τῆς παρούσης, στὰ Σκόπια οἱ μουσουλμᾶνοι ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ 

τὴν «Ἰσλαμικὴ Κοινότητα τῆς Μακεδονίας» (Islamic Community of Macedonia 
(ICM)), ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς πληθυσμὸν 675.000 ἀτόμων.4 Ὡστόσον, πέρᾳ 
των ὅποιων θεσμοποιημένων σχημάτων, ὁ ριζοσπαστισμὸς συνιστᾷ ὑπαρκτὸν 
φαινόμενον, τὸ ὁποῖον ἡ σκοπιανὴ κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νὰ διαχειρισθεῖ μέσῳ 
συλλήψεων Ἰμάμηδων ποὺ ἐκπροσωποῦν τέτοιου εἴδους τάσεις, ἐνῷ καὶ ἡ πα-
ρουσία πολιτῶν τῆς χώρας στὶς τάξεις τῶν μαχητῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους 
εἶναι ἐπίσης ἐνδεικτικὴ (Περὶ τοὺς 110 διαπιστωθέντες ἕως τοὺς 200 ὑπὸ ἔλεγ-
χον). Ἐξ ἄλλου, ὁ ἴδιος ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ICM Sulejman Rexhepi ἔχει καταγ-

2. The world almanac of Islamism (2017) Albania. Σελ. 4.

3.  Schwartz, S. (2013) Albanian Islam: The best example of Islam in the world. Interview by Sker-
dilajd Zaimi. Impakt, September 5, 2013.

4. The world almanac of Islamism (2017) Macedonia. Σελ. 2.
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γείλει τὴν δράση φονταμενταλιστῶν Ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατηχοῦν νέους 
μουσουλμάνους προκειμένου νὰ προσχωρήσουν εἰς τὶς τάξεις τῶν μαχητῶν τοῦ 
Ἰσλαμικοῦ Κράτους, ἔχοντας προηγουμένως ὑφαρπάξει τὸν ἔλεγχο ἀρκετῶν 
τεμενῶν στὰ Σκόπια καὶ ἀλλοῦ.5 Ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ Stephen Schwartz, Ἐκτε-
λεστικός Διευθυντὴς τοῦ «Κέντρου Ἰσλαμικοῦ Πλουραλισμοῦ», «ἡ Ἰσλαμικὴ 
Κοινότητα τῆς Μακεδονίας βρίσκεται ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν Οὐαχαβιτῶν καὶ 
τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων»6, ἄρα καὶ τῆς Ἀγκύρας πλέον, σημειώνω ἐγώ.
Ἡ αὐξανομένη ἐπιρροὴ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ διὰ μέσου 

αὐτῶν καὶ τῆς Τουρκίας ἐπὶ τῶν μουσουλμάνων τῆς FYROM, καθίσταται ἔτι 
ἀνησυχητικωτέρα, δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι αὐτὴ μετατρέπεται εἰς μέσον 
παρεμβάσεως κρατικῶν δρώντων μὲ στρατηγικὲς βλέψεις εἰς τὴν εὐρυτέρα 
βαλκανικὴ περιοχή, προεξαρχούσης τῆς Ἀγκύρας, τῆς ὁποίας ἡ Κυβέρνησις 
εὑρίσκεται ὁλοκληρωτικῶς ὑπὸ τὸν «ἰδεολογικὸν μανδύαν» τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐξέλιξιν ἡ ὁποία ὑπονομεύει σταδιακῶς τὸ 
ἐπίσημο κράτος τῶν Σκοπίων καὶ τοὺς κοσμικοὺς θεσμούς του, ἐξ αἰτίας τῆς 
ἐγγενοῦς ἀδυναμίας καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ κατακερματισμοῦ του. 
Ἡ οἰκονομικὴ καχεξία ἀποτελεῖ μεγίστη εὐκαιρία γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ καὶ 

γιὰ διαφόρους διεθνεῖς «φιλανθρώπους» οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ διευρύνουν 
τὸν ρόλο των ἐντὸς τῆς συγκεκριμένης χώρας. Ἀφ’ ἑνός, ὁ ἄμεσος ἐθνο-
θρησκευτικο-μειονοτικὸς ἀλβανικὸς κίνδυνος ἀποτυπώνεται εἰς τὴν δράση τοῦ 
«Φόρουμ τῆς Ἰσλαμικῆς Νεολαίας», τὸ ὁποῖον εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν διοργάνω-
ση ἐκδηλώσεων μὲ προσκεκλημένο τὸν Χάνη Ραμαντάν, ἀδελφὸ τοῦ γνωστοῦ 
εἰς ἅπασαν τὴν εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ μὴ ἐξαιρετέου Ἰμάμη-διανοουμένου 
τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, τοῦ Τάρεκ Ραμαντάν. Ἀμφότεροι εἶναι ἐγγο-
νοὶ τοῦ Χάσαν ἀλ-Μπάνα, Ἱδρυτοῦ, Μεγάλου Διδασκάλου καὶ Πρώτου Ἡγέτου 
τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων (1928, Ἰσμαηλία, Αἴγυπτος)7 ὁ ὁποῖος ἐταὐτίσθη 
μὲ τὴν διασπορὰ τοῦ ριζοσπαστικοῦ ἰσλαμισμοῦ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἐνῷ 
ὁ Τάρεκ Ραμαντάν, συνδέεται καὶ μὲ τον ἐκ Κάταρ ὁρμώμενο κήρυκα τοῦ 

5. The world almanac of Islamism (2017) Macedonia. Σελ. 2-3.
6. Schwartz, S. (2013) Albanian Islam: The best example of Islam in the world. Inter-
view by Skerdilajd Zaimi. Impakt, September 5, 2013.
7. Βλ. Ι. Θ. Μάζης, Γεωγραφία τοῦ Ἰσλαμιστικοῦ Κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, 
Παπαζήσης 20122, Ἀθήνα καὶ ii) Kυριακὸς Νικολάου-Πατραγᾶς, Ἡ «Ἀραβικὴ 
Ἄνοιξις» ἀπὸ τὸν Μουμπάρακ εἰς τὸν Σίση, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2017, iii) Ρέφαατ ἀλ-
Σαῆντ, H διαπάλη Ἰσλὰμ καὶ Ἰσλαμισμοῦ. Ἱστορία καὶ Ἰδεολογία τῆς Ἰσλαμιστικῆς 
Τρομοκρατίας, Παπαζήση, ἐν Ἀθήναις 2015, iv) Κυριακὸς Νικολάου-Πατραγᾶς, 
Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι. Ἡ μήτρα τῆς ἰσλαμιστικῆς ἐνόπλου βίας. Ἡ μαρτυρία τοῦ 
ἐξ ἀπορρήτων τοῦ ἐθνάρχου Νάσερ Σάμη Σάραφ, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2016. v) 
Κυριακὸς Νικολάου-Πατραγᾶς, Νάσερ. Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἰδεολογία, ἡ ἐπανάστασις, 
Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2018.
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«ἰσλαμιστικοῦ μίσους» σεϊχη Γιοῦσεφ ἀλ-Καραντάουη, ἡγετικὸ στέλεχος τῆς 
Ὀργανώσεως τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανι-
κοῦ Δικτύου».8 Τὰ ἐπίχειρα τῆς δράσεως αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων ἀποτυπώνο-
νται, μεταξὺ ἄλλων, στὸν διωγμὸ τῶν Μπεκτασικῶν Ταγμάτων9 ἀπὸ τό, ἀλβα-
νικῆς πλειονοψηφίας, Τέτοβο.
Σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἰδεολογικο-πολιτικὸ καὶ ὀργανωσιακὸ πλέγμα ἡγετικὸ 

ρόλο διαδραματίζει ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία μέσῳ πολλαπλῶν «φιλανθρωπιῶν» 
καὶ ἄλλων «ἀλτρουιστικῶν καὶ μεγαλοθύμων» πράξεων (Ὑποτροφιῶν γιὰ 
ἐκπαίδευση χιλιάδων ὀρφανῶν παιδιῶν, ἐκπαιδευτικῶν σεμιναρίων, ἱδρύσε-
ως Τεμενῶν καὶ πολιτιστικῶν κέντρων τουρκοϊσλαμικοῦ προσανατολισμοῦ, 
ἐπεμβάσεων στὸ πολικὸ καὶ πολιτειακὸ σύστημα, κ.τ.λ.) ἐκμεταλλεύεται τὴν 
κατάσταση, προκειμένου νὰ ὑλοποιήσει τὰ νεοθωμανικὰ προτάγματά της. 
Διὰ μέσου τῆς ΤΙΚΑ (Türk Işbirliği ve Koordinasyon Ajansı - Τουρκικὴ Ὑπη-
ρεσία Συντονισμοῦ καὶ Ἀναπτύξεως) καὶ ὑποστηριζόμενων δῆθεν «Μὴ Κυ-
βερνητικῶν Ὀργανώσεων», ἡ Ἄγκυρα ἀκολουθεῖ ἐπιθετικὴ ἐπενδυτικὴ πολι-
τική, μὲ χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα ἐκεῖνο τῆς κατασκευῆς καὶ διαχει-
ρίσεως τοῦ Ἀεροδρομίου τῶν Σκοπίων ἢ τῆς χρηματοδοτήσεως γιὰ τὴν κα-
τασκευὴ τεμενῶν.10 Ἐξ ἄλλου, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ νταβουτογλειανοῦ «στρατη-
γικοῦ βάθους», οἱ μουσουλμανικὲς μειονότητες τῶν Βαλκανίων δύνανται νὰ 
κινητοποιηθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν τουρκικῶν 
συμφερόντων, λειτουργῶντας ὡς στρατηγικοὶ θύλακες πρώτης γραμμῆς 
στὴν προσπάθεια πραγματώσεως τῆς νεοθωμανικῆς σκοποθεσίας.11 
Ἡ ἐν λόγῳ κινητοποίησις, ὅπως ἐμμέσως συνάγεται καὶ μέσῳ τῶν 

«Ἐναλλακτικῶν Κοσμοθεωριῶν» τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου,12 πραγματώνε-
ται μέσῳ ἐπικλήσεως στὸ Ἰσλάμ, ἤτοι στὴ θρησκευτικὴ συγκολλητικὴ οὐσία, 
μιᾶς καὶ ἡ ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία δὲν εἶναι ἑδραιωμένη ἐντὸς κοινωνιῶν μὲ 
ἐπιβιώνοντα πολλὰ προνεωτερικὰ χαρακτηριστικά.
Κατὰ συνέπειαν, ἡ κατάστασις εἰς τὰ Σκόπια προβλέπεται ζοφερὰ ὡς 

πρὸς τὴν διάδοση τῶν ἰδεῶν τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ εἰδικῶς ἐαν ληφθεῖ 

8. Schwartz, S. (2013), Moderate Balkan Muslims are targeted by Wahhabis and the 
Muslim Brotherhood. Interview by Nenad Mirchevski. Republika [Macedonia], October 
4, 2013. Ρέφαατ ἀλ-Σαῆντ ε’ις Κυρ. Νικολάου-Πατραγᾶς, Ἁραβοϊσλαμικὸς κόσμος. 
Πηγαὶ ἰδεολογίας, ἱστορίας, πολιτικῆς, πολιτισμοῦ, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2016.
9. Ἰ. Θ. Μάζης, Μυστικιστικὰ Ἰσλαμικὰ Τάγματα. Ὁ Μικρασιατικὸς Χῶρος, 
Παπαζήση, Ἀθήνα 2013
10. The world almanac of Islamism (2017) Macedonia. Σελ. 4.
11. Νταβούτογλου, Α. (2010) Τὸ στρατηγικὸ βάθος: Ἡ διεθνὴς θέση τῆς Τουρκίας. 
12η ἔκδ. Ἀθήνα: Ποιότητα. Σέλ. 200.
12. Νταβούτογλου, Α. (2011) Ἐναλλακτικὲς κοσμοθεωρίες: Ἡ ἐπίδραση τῆς ἰσλαμικῆς 
καὶ τῆς δυτικῆς κοσμοθεωρίας στὴν πολιτικὴ θεωρία. Ἀθήνα: Ποιότητα.
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ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ ἐντὸς τῆς χώρας 
εἶναι ἡ πλέον δυναμικὴ μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μὲ τὸ παρὸν πο-
σοστὸ τοῦ 30% νὰ αὐξάνει στὸ 40,3% ἕως τὸ 2030.13

Β. Ἡ Σύγχρονη τουρκοϊσλαμικὴ γεωστρατικὴ προσέγγισις τοῦ ἀλβανικοῦ βαλ-
κανικοῦ στοιχείου. 

Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου, χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λεγόμενα ἀπὸ πλευρᾶς 
τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου σχετικὰ μὲ τὸ πρῖσμα διὰ τοῦ ὁποίου ἀναγιγνώσκει 
τὴν θέση τῆς χώρας του στὴν περιοχή: «Ἡ ἀνάληψις καθοδηγητικοῦ ρόλου σὲ 
κοινὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὸ σύνολο τῶν Βαλκανίων, θὰ αὐξήσουν τὴ 
βαρύτητα τῆς Τουρκίας στὴν περιοχὴ [...] δημιουργῶντας μιὰ μικρᾶς κλίμα-
κος βαλκανικὴ UNESCO [...] Μιὰ τέτοια συμφωνία μπορεῖ νὰ διαμορφώσει ἕνα 
κατάλληλο ἔδαφος κυρίως γιὰ τὸ Κόσσοβο καὶ τὴν Δυτικὴ Θρᾴκη».14 Γενικώτε-
ρα, τὸ πλαίσιο ἀντιμετωπίσεως τῶν Ἀλβανῶν ἀπὸ τὴ νεοθωμανικὴ Τουρκία 
περιγράφεται προσφυῶς ἀπὸ τὸν Hakan Yavuz: «Ὁ Ἐρντογὰν ἔχει καταδείξει 
τὸ Ἰσλὰμ ὡς τὴν ἑνοποιητικὴ ταὐτότητα τοῦ λαοῦ τῆς Τουρκίας. Τὸ ‘‘Ἔγγραφο 
Πολιτικῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας’’ τῆς Τουρκίας ὁρίζει τὴν κουρδική, τὴν βοσνι-
ακή, τὴν ἀλβανικὴ καὶ τὴν τσετσενικὴ ταὐτότητα ὡς ὑπο-ἐθνικὲς ταὐτότητες 
ὑπὸ  τὴν κρατοκεντρικὴ τουρκικὴ ταὐτότητα».15

Ἡ προκειμένη ριζοσπαστικοποίησις εἶναι «μερικὴ» εἰς τὴν Ἀλβανία τῶν 
κοσμικῶν ἐθνικῶν θεσμικῶν δομῶν, ἐλέῳ καὶ τῆς δυναμικῆς τῆς οἰκονο-
μικῆς ἀναπτύξεως. Οἱ δομὲς αὐτὲς ἀντιστέκονται μέν, σθεναρῶς, ἀναφο-
ρικῶς μὲ ἀξιώσεις ἀφορῶσες τὴν καλλιεργία τῆς καθημερινῆς ἐκτελέσεως 
τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τοῦ Πιστοῦ, ἀλλὰ ὄχι ὅταν πρόκειται γιὰ 
χρηματοδότηση κρατικῶν δομῶν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον τελικῶς σηματοδοτεῖ 
καὶ τὶς μελλοντικὲς ἐξελίξεις. 
Ἀποτελεῖ πασίδηλο γεγονὸς ὅτι ἡ εἴσοδος τοῦ οὐαχαβιτικοῦ Ἰσλὰμ στὴν 

Βαλκανικὴ —καὶ κυρίως εἰς τὴν Ἀλβανία— ἐδίχασε τὶς τάξεις τῶν μουσουλ-
μανικῶν κοινοτήτων ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ 2010, καθὼς οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πα-
ραδοσιακῶν δομῶν διαπνέονται ἀπὸ ἕνα αἴσθημα ἐγγύτερο πρὸς τὸ πλαίσιο 
δομήσεως τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν καὶ τῶν σχέσεών τους μὲ τὴν θρησκευτικὴ 
πίστη. Ἡ ἐκπαίδευσις πολλῶν νέων Ἀλβανῶν εἰς τὴν Τουρκία καὶ γενικώτερον 
εἰς τὴν Μέση Ἀνατολή, μέσῳ χρηματοδοτήσεως ἀπὸ τὴν «Ἰσλαμικὴ Ἀναπτυ-
ξιακὴ Τράπεζα/IDB», ἔχει δημιουργήσει νέα δυναμικὴ εἰς τὴν ὄξυνσιν τῶν ἐν 

13. The world almanac of Islamism (2017) Macedonia. Σελ. 6.
14. Νταβούτογλου, Α. (2010) Τὸ στρατηγικὸ βάθος: Ἡ διεθνὴς θέση τῆς Τουρκίας. 12η 
ἔκδ. Ἀθήνα: Ποιότητα. Σέλ. 482-483. 
15. Yavuz, H. (2009) Secularism and Muslim democracy in Turkey. New York: Cambridge 
university press. Σελ. 193.
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λόγῳ ἀντιθέσεων,16 μὴ ἐλλειπούσης καὶ τῆς ἐπιθετικῆς ἐπενδυτικῆς πολιτικῆς 
τῆς Ἀγκύρας. Οἱ τουρκικὲς ἐπενδύσεις ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἰσλαμικὲς τράπε-
ζες, μὲ τὴν δυναμικήν τους νὰ ἔχει φθάσει ἕως τὸν ἐκτοπισμὸ τῆς ἀμερικανικῆς 
ἀνταγωνίστριας ἑταιρίας στὸν κλάδο τῶν λιπασμάτων μέσῳ τῆς προσφορᾶς 
«ἐξαιρετικὰ ἑλκυστικῶν παροχῶν σὲ Ἀλβανοὺς εἰσαγωγεῖς καὶ ἐξαγωγεῖς».17

Ἡ ἐμμονὴ τῶν Τούρκων ἰθυνόντων νὰ θέτουν ὡς προτεραιότητα εἰς τὴν 
ἡμερησίαν διάταξιν τῶν συναντήσεών τους μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς ὁμολόγους των 
τὰ ζητήματα ἐκπαιδευτικῆς συνεργασίας δὲν εἶναι τυχαῖα, καθὼς πληθώρα 
τουρκικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἀλβανία καὶ 
τὸ Κόσσοβο. Συγκεκριμένως, ἐνδεικτικὰ σημειώνονται τρία σχήματα:

i) Ἡ κοινότητα «Suleymans» διατηρεῖ ἐννέα ἱδρύματα στὴν χώρα. ii) Τὸ 
ἵδρυμα «Aziz Mahmud Hüdayi» (AMHV) διασυνδεδεμένο μὲ τὴν κοινότητα 
«Erenköy» ἐξεκίνησε τὴν δραστηριότητά του στὸ Κόσσοβο ἱδρύοντας

ii) τὴν ἕνωση «Διεθνὴς Ἀδελφωσύνη καὶ Ἀλληλεγγύη Κωνσταντινουπό-
λεως» («Istanbul International Brotherhood and Solidarity» - IIBS) μὲ ἀρχικὴ 
ἀποστολὴ τήν παροχὴ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας μετὰ τὸν πόλεμο, ἐνῷ 
πλέον ἑστιάζει στὴν παροχὴ μαθημάτων Κορανίου καὶ ἔχει ἐπεκτείνει τὶς 
δραστηριότητές του στὴν πόλη Shkodra τῆς Ἀλβανίας.

iii) Τέλος, τὸ Ἵδρυμα γιὰ τὴν Ἀνθρωπιστικὴ Βοήθεια καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δι-
καιώματα («İnsan Hak ve Hürriyetleri Insani Yardım Vakfı» - IHH) ἱδρύθη τὸ 
1993 ἀπὸ τὸ γερμανικὸ παρακλάδι τῆς τουρκοϊσλαμικῆς Millî Görüş (Ἐθνικὸ 
Ὅραμα) καὶ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς τῆς 
Τουρκίας, ἐπιφορτιζόμενο μὲ τὴν διανομὴ ἀντιτύπων τοῦ Κορανίου καὶ 
βιβλίων στὴν Ἀλβανία, μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τὶς περιοχὲς ὅπου δραστη-
ριοποιοῦνται χριστιανικὲς ἱεραποστολές.18

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀλβανίας εἰς τὸν ἄλλοτε «Ὀργανισμὸ Ἰσλαμικῆς Δι-
ασκέψεως» προσέφερε σημαντικὲς δυνατότητες διεισδύσεως ἰσλαμιστῶν 
τρομοκρατῶν ἐντὸς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους διὰ τῆς μονομεροῦς ἀπε-
μπολήσεως τῆς ὑποχρεώσεως κατοχῆς θεωρήσεως γιὰ τοὺς πολῖτες μου-
σουλμανικῶν κρατῶν, γεγονὸς ποὺ ἔδωκε τὴ δυνατότητα στὴν ἀλ-Κάϋντα 
νὰ διεισδύσει στὴν ἀλβανικὴ ἐπικράτεια, ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 
1990, μὲ παρουσία τοῦ ἰδίου τοῦ Ὀσάμα μπὲν Λάντεν καὶ προώθηση τοῦ φι-
λανθρωπικοῦ ἱδρύματος ἀλ-Χαραμαίν, μετέπειτα χαρακτηρισθέντος ὡς 
«τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως» ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. Οἱ ἰσλαμικὲς ἐπενδύσεις ἑκα-
τομμυρίων δολλαρίων ἦταν στὴν ἡμερησία διάταξη, μὲ προϋπόθεση τὴν 

16. The world almanac of Islamism (2017) Albania. Σελ. 5.

17.  Deliso, D. (2007) The coming Balkan Caliphate: The threat of radical Islam to Europe and 
the West. London: Praeger. Σελ. 38.

18.  Blendi, L. (2017) Geo-culture as a Turkish foreign policy tool for influence in Albania. Inter-
national journal of academic research and reflection, 5 (1), σελ. 33-34.
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ἀδειοδότηση κατασκευῆς τεμενῶν, ἐνῷ καὶ ἡ χρηματοδότησις ἰδιωτῶν εἶχε 
ὡς ὅρο γιὰ τὶς γυναῖκες νὰ φοροῦν τσαντόρ.19 Τὰ τελευταία χρόνια, τὰ ἰσλα-
μικὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα κατευθύνονται πρὸς τὰ Τίρανα, ἔχουν πολλαπλα-
σιασθεῖ κυρίως στὸν τομέα τῶν κατασκευῶν.

   
Γ. Ἡ συνολικὴ στρατηγικὴ τοῦ Νταβούτογλου γιὰ Βαλκάνια καὶ Κύπρο.

Ἂς δοῦμε, λοιπόν, τὴν ὁλοκληρωμένη γεωστρατηγικὴ ἀντίληψη τοῦ Νε-
ο-ὀθωμανοῦ κου Νταβούτογλου σὲ ἀποσπάσματα τοῦ βιβλίου του «Στρατη-
γικὸ βάθος τῆς Τουρκίας»20. Ἐκεῖ, γλαφυρότατος καὶ μὲ τολμηρὲς ἐκφράσεις, 
ὅπως π.χ. «νέες ἐφορμήσεις» κ.λπ., ἐμφανίζεται ὁ κ. Νταβούτογλου ὅταν κα-
θορίζει τὸ γεωγραφικὸ σύμπλοκο ἐντὸς τοῦ ὁποίου θεωρεῖ ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει 
σημαντικὸ γεωστρατηγικὸ ρόλο καί, ἀσφαλῶς, ὀφείλει νὰ τὸν ἀναλάβει! Ση-
μασία ἐπίσης ἔχει νὰ δεῖ ὁ ἀνυποψίαστος ἀναγνώστης μὲ πόση γεωπολιτικὴ 
σοφία καὶ ἀκρίβεια προσδιορίζει, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Γεωγραφίας Μεταφορῶν 
Ἐμπορευμάτων καὶ τῆς Ἀμυντικῆς Γεωγραφίας, καὶ ὄχι ἀοριστολογῶντας, 
τὸν χῶρο αὐτὸ ὁ τοῦρκος —τότε— Πρωθυπουγὸς (2014). Ἂς δοῦμε τοὺς γε-
ωπολιτικοὺς ἄξονες καὶ τὰ ὑποσυστήματα τὰ ὁποῖα ὁρίζει καὶ ποιός εἶναι 
κατ’ αὐτὸν ὁ ρόλος τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Κύπρου στὸν συνολικὸ γεωστρα-
τηγικὸ σχεδιασμὸ τῆς νεο-θωμανικῆς, Ἀδελφομουσουλμανικῆς Τουρκίας. 
Γράφει λοιπὸν στὴν σελ. 175:

«(....) Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν στρατηγικὸ σχεδιασμό, τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου 
θὰ ἔλθει στὸ προσκήνιο μὲ πιὸ ἐνεργὸ τρόπο. [...]
Σήμερα, μεταξὺ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης - Βαλκανίων (!) - Ἀδριατικῆς (!) - 

Αἰγαίου(!) - Ἀνατολικῆς Μεσογείου (!) - Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Κόλπου δια-
μορφώνεται ἕνα πεδίο πολὺ δυναμικῆς ἀλληλεπιδράσεως. (...) Ἐπάνω σὲ 
αὐτὴν τὴν γραμμὴ ἡ ὁποία ἑνοποιεῖ τὰ Βαλκάνια (!) μὲ τὴν Μέση Ἀνατολὴ 
θὰ εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ ἀνάπτυξις νέων ἐφορμήσεων».
Στὸ ὑποκεφάλαιό του μὲ τίτλο: «Ὁ στρατηγικὸς γόρδιος δεσμὸς τῆς 

Τουρκίας: ἡ Κύπρος», ὁ κ. Νταβούτογλου δὲν ἀφήνει τὴν παραμικρὰ ἀμφι-
βολία γιὰ τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται γεωστρατηγικῶς ἡ Τουρκία τὴν Κύπρο καὶ 
δηλώνει ἐμμέσως, πλὴν σαφέστατα, ὅτι οἱ ἑλλαδοκυπριακοὶ σχεδιασμοὶ τῆς 
δικοινοτικῆς, διζωνικῆς, ὁμοσπονδιακῆς (καὶ ἄλλα «πολυσύλλαβα»...) Κύπρου 
δὲν εἶναι παρὰ φληναφήματα γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἡ ὁποία ἔχει χαράξει στιβαρά, 
σοβαρὰ καὶ γεωστρατηγικῶς θεμελιωμένη πολιτικὴ γιὰ τὴν Κύπρο, τὴν ὁποία 
θεωρεῖ ἐξάρτημά της! Γράφει λοιπὸν ὁ «μηδενικῶν τριβῶν» κ. Νταβούτογλου:

«Ἡ Κύπρος, ποὺ κατέχει κεντρικὴ θέση μέσα στὴν παγκόσμια ἤπειρο, 
εὑρισκομένη σχεδὸν σὲ ἴση ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν 

19. The world almanac of Islamism (2017) Albania. Σελ. 5-6.
20. Στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο: Stratejik Derinlik. Turkiye’nin Uluslararasi Konumu, Kure 
Yayinlari, Istanbul 2004 (18η ἔκδοσις), (1η ἔκδοσις 2001)
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Ἀφρική, εὑρίσκεται μαζῇ μὲ τὴν Κρήτη ἐπάνω σὲ μιὰ γραμμὴ ποὺ τέμνει τὶς 
ὁδοὺς θαλάσσιας διελεύσεως. Ἡ Κύπρος κατέχει θέση μεταξὺ τῶν Στενῶν, 
ποὺ χωρίζουν Εὐρώπη καὶ Ἀσία, καὶ τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ, ποὺ χωρίζει 
Ἀσία καὶ Ἀφρική, ἐνῷ συγχρόνως ἔχει τὴν θέση μιᾶς σταθερᾶς βάσεως καὶ 
ἑνὸς ἀεροπλανοφόρου, ποὺ θὰ πιάνει τὸν σφυγμὸ τῶν θαλασσίων ὁδῶν τοῦ 
Ἅντεν καὶ τοῦ Ὀρμούζ, μαζῇ μὲ τὶς λεκάνες τοῦ Κόλπου καὶ τῆς Κασπίας, 
ποὺ εἶναι οἱ πιὸ σημαντικὲς ὁδοὶ συνδέσεως Εὐρασίας - Ἀφρικῆς».
Γιὰ νὰ ἰδοῦμε τώρα τί παθαίνει, κατὰ τὸν κ. Νταβούτογλου, μιὰ χώρα ποὺ 

ἀγνοεῖ τὴν Κύπρο, στὴν σελ. 176:
«Μιὰ χώρα ποὺ ἀγνοεῖ τὴν Κύπρο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐνεργὸς στὶς 

παγκόσμιες καὶ περιφερειακὲς πολιτικές. Στὶς παγκόσμιες πολιτικὲς δὲν 
μπορεῖ νὰ εἶναι ἐνεργὸς διότι αὐτὸ τὸ μικρὸ νησὶ κατέχει μιὰ θέση ποὺ 
(μπορεῖ νὰ) ἐπηρεάζει εὐθέως τὶς στρατηγικὲς συνδέσεις μεταξὺ Ἀσίας - 
Ἀφρικῆς, Εὐρώπης - Ἀφρικῆς καὶ Εὐρώπης - Ἀσίας».

«Στὶς περιφερειακὲς πολιτικὲς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐνεργὸς διότι ἡ Κύπρος 
μὲ τὴν ἀνατολικὴ μύτη της στέκεται σὰν βέλος στραμμένο στὴν Μέση Ἀνα-
τολή, ἐνῷ μὲ τὴν δυτικὴ ράχη της ἀποτελεῖ τὴν θεμελία λίθο τῶν στρατη-
γικῶν ἰσορροπιῶν ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὰ Βαλκάνια (!) 
καὶ τὴν βόρειο Ἀφρική».
Κατωτέρω, ὁ τοῦρκος καθηγητής (πρῴην ἐξωκοινοβουλευτικὸς ὑπουργὸς 

Ἐξωτερικῶν καὶ πρῴην Πρωθυπουργός) ξεκαθαρίζει τὴν τουρκικὴ πολι-
τικὴ ἔναντι τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας ὅτι ἡ Κύπρος πρέπει 
νὰ «βγεῖ» ἀπὸ τὴν «τουρκο-ἑλληνικὴ ἐξίσωση»! Δηλαδή, αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ 
ἐφαρμόζει τώρα σὲ συνεργασία μὲ τὴν Οὐάσινγκτων, νὰ πιέζει δηλαδὴ 
τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Λευκωσία νὰ «κλείσουν» τὸ Κυπριακὸ κατὰ τὶς τουρ-
κικὲς βουλήσεις, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νὰ εἶναι φυσικὸ σὲ μιὰ σχέση ὑποτέλει-
ας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου ἔναντι τῆς Τουρκίας νὰ ὑπάρχουν «μηδε-
νικὲς τριβές»! Γράφει χαρακτηριστικῶς λοιπὸν ὁ κ. Νταβούτογλου στὴν σελ. 
178, γιὰ ὅποιους γνωρίζουν στοιχειωδῶς γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, καὶ συνεπῶς 
δύνανται νὰ καταλάβουν:

«Ἡ Τουρκία, ἐπηρεαζομένη λόγῳ θέσεως ἀπὸ πολλὲς ἰσορροπίες, εἶναι 
ὑποχρεωμένη νὰ ἀξιολογήσει τὴν κυπριακὴ πολιτική της, βγάζοντάς την 
ἀπὸ τὴν τουρκο-ἑλληνικὴ ἐξίσωση.[...] Ἡ Κύπρος γίνεται μὲ αὐξανομένη 
ταχύτητα ἕνα ζήτημα Εὐρασίας καὶ Μέσης Ἀνατολῆς - Βαλκανίων (Δυτικῆς 
Ἀσίας - Ἀνατολικῆς Εὐρώπης)». 
Περιγράφει δηλαδὴ μὲ σαφήνεια τὸν νέο μεταφορικὸ ἄξονα συνδέσεων 

τῆς Δυτικῆς Ἀσίας, ἄρα καὶ τοῦ OBOR, μὲ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, ὅπου οἱ 
σχέσεις τῆς Ἀγκύρας μὲ τὰ σημερινὰ καθεστῶτα τῆς περιοχῆς, π.χ. Ὄρμπαν-
Οὑγγαρία, εἶναι ἄριστες! Καὶ συνεχίζει: 

«Ἡ κυπριακὴ πολιτικὴ [τῆς Τουρκίας] πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ σὲ ἕνα νέο 



22                                                               Ιωάννης Θ. Μάζης

Civitas Gentium 7:1 (2019)

στρατηγικὸ πλαίσιο, μὲ τρόπο ἁρμόζοντα σὲ αὐτὸ τὸ νέο στρατηγικὸ πλαίσιο».
Στὴν σελ. 179 ὁ Νταβούτογλου ἐξηγῶντας τί σημαίνει αὐτὸ τὸ ζήτημα 

ἀσφαλείας τῆς «τουρκο-μουσουλμανικῆς κοινότητας», δίδει καὶ διεθνῆ «πα-
ραδείγματα» γεωστρατηγικῆς συμπεριφορᾶς, τὰ ὁποῖα ἡ Τουρκία θὰ πρέπει 
νὰ ἀκολουθήσει. 
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντοπίζεται καὶ τὸ βασικὸ σημεῖο ὅπου ὅλα τὰ ἀνωτέρω 

συνδέονται μὲ τὴν τουρκοϊσλαμικὴ πολιτικὴ μὲ τὰ βαλκανικὰ κράτη, καὶ ἰδι-
αίτερα ἐκεῖνα τὰ ὁποία διαθέτουν εἰς τὰ ἐδάφη τους ἀλβανικὲς ἢ/καὶ ἀλβα-
νομουσουλμανικὲς μειονότητες, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ Σκόπια. Ἀναφέρει 
σαφῶς ὁ Νταβούτογλου: 

«(...) Μιὰ ἀδυναμία [τῆς Τουρκίας] ποὺ [ἐνδεχομένως] θὰ φανερωθεῖ 
στὸ θέμα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς προστασίας τῆς τουρκικῆς κοινότητος τῆς 
Κύπρου μπορεῖ νὰ ἐξαπλωθεῖ σὰν κῦμα στὴ Δυτικὴ Θρᾴκη καὶ τὴ Βουλ-
γαρία — καὶ μάλιστα ἀκόμη καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ στὴν Βοσνία.

Δ. Τοῦρκο-σκοπιανὲς καὶ Σκοπιανο-τουρκικὲς σχέσεις κατὰ τὴν περίοδο 2008-2019.   
1) Ἡ πρώτη κοινὴ παρατήρησις, ἡ δυναμένη νὰ ὑπογραμμισθεῖ κατὰ τὴν 

μελέτην τῶν αὐθεντικῶν ἡμερησίων διατάξεων τῶν ἐξεταζομένων τουρκο-
σκοπιανῶν συναντήσεων ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου,  εἶναι ὅτι αὐτὲς ἑστιάζουν 
στὴν ἐργώδη προσπάθεια ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ...ΝΑΤΟ (!) καὶ τὴν 
ΕΕ (1), πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καταρρίπτει ἀπολύτως τὸν μῦθο τῆς ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως ὅτι δῆθεν «ἐντασσόμενα τὰ Σκόπια εἰς τὸ ΝΑΤΟ θὰ ἀπομα-
κρυνθοῦν ἀπὸ τὴν τουρκικὴν ἐπιρροὴν καὶ αὐτὸ θὰ ἀποβεῖ πρὸς ὄφελος τῆς 
Ἑλλάδος». Εἶναι κάτι τὸ ὁποῖον ὁ γράφων σαφῶς ἐνετόπισε καὶ ἐσημείω-
σε ἐκτυλισσομένης τῆς συζητήσεως περὶ τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος εἰς τὴν 
ἡμεδαπήν. Συνεπῶς, προκύπτει ὅτι οὐδὲν ἀναληθέστερον τῆς ὑποστηρι-
χθείσης θέσεως καὶ ὅτι τὰ ὀδυνηρὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα πρακτικὰ ἀποτελέσμα-
τα μᾶς ἀναμένουν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον. 

2) Ἐπίσης, ἡ δευτέρα παρατήρησις ἡ προκύπτουσα διὰ τὶς τουρκοσκο-
πιανὲς σχέσεις τῆς ἰδίας περιόδου, εἶναι ἡ ἀνάλογος σαφής, συγκεκριμένη, 
σύντονος καὶ ἐργώδης προσπάθεια τῶν Τούρκων ἐπισήμων καὶ τοῦ ἰδίου 
τοῦ Καθηγητοῦ, πλέον, κ. Νταβούτογλου περὶ προωθήσεως τῆς τουρκοϊ-
σλαμικῆς νεοθωμανικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ πολιτιστικῆς προωθήσεως στὰ 
Σκόπια καὶ τὴν σκοπιανὴ ἀλβανομουσουλμανικὴ ἐθνικὴ μειονότητα.

   
Δ.1.  Πραγματολογία

Πρὸς τὰ ἀνωτέρω συνηγορεῖ ἀπολύτως τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκ τῶν 16 ἐπισήμων 
συναντήσεων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μεταξὺ Τούρκων καὶ Σκοπιανῶν ἐπισήμων 
στὰ Σκόπια καὶ τὴν Κωνσταντινούλη/Ἄγκυρα κατὰ τὴν περίοδο 2008-2017 οἱ 
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ἐννέα (9) ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἀφιερωμένες στὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ ἐντα-
χθοῦν τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ καὶ ἐννέα (9) ἀκόμη γιὰ τὴν i) Στρατιωτικὴ Συνερ-
γασία καὶ ii) τὴν περιφερειακὴ Ἀσφάλεια κατὰ τὴν συναντίληψη περὶ αὐτῆς 
Ἀγκύρας-Σκοπίων. Οἱ ὑπόλοιπες ἀφοροῦν τήν, τουρκοϊσλαμικῆς ἀντιλήψεως 
πολιτιστικὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀνάλογον συνεργασία εἰς τὰ ἐκπαιδευτικὰ 
θέματα οἱ ὁποῖες προωθοῦν τὸν στόχον τοῦ τουρκοϊσλαμικοῦ προσανατολι-
σμοῦ, ἐκμεταλλεύομενες τὰ ἀνωτέρω ἀναφερθέντα περὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ θρη-
σκευτικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ ὑποβάθρου τοῦ ὑπάρχοντος εἰς τὰ Σκόπια.
Ἄλλωςτε, ἡ ἀνακοίνωσις τῆς 25ης Ἰανουαρίου, τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ 

Τουρκικοῦ ΥΠΕΞ κ. Χαμῆ Ἀκσόη, ὀλίγον μετὰ τὴν κύρωση τῆς Συμφωνίας τῶν 
Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Βουλήν, εἶναι χαρακτηριστική: «Χαιρετίζομε τὴν 
ἔγκριση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή. Ἡ Συμφωνία δίδει 
λύση σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα (: στὸ ἐνταξιακὸ) καὶ γίνεται κατανοητὸ πὼς αὐτὸ τὸ 
ἐμπόδιο δὲν ὑπάρχει πιὰ ὡς πρὸς τὴν ἔνταξή της σὲ ΝΑΤΟ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση». Ὁ καθεὶς ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ «ἐπανηγύριζαν» ἐὰν ἡ εἴσο-
δος τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ ἦτο ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν των συμεφρόντων καὶ 
τῆς προβολῆς τῆς τουρκοϊσλαμικῆς ἰσχύος στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια.

Ε. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς καὶ Ἀλβανοτουρκικὲς σχέσεις κατὰ τὴν περίοδο 2008-2019   
1) Ἀναφορικῶς δὲ μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦρκο-ἀλβανικὲς συνατήσεις ὑψη-

λοτάτου ἐπιπέδου, παρατηροῦμε ὅτι εἶναι ἐπικεντρωμένες καὶ αὐτὲς στὸ ἐπίπε-
δο τῆς Στρατιωτικῆς Συνεργασίας, τῆς Περιφερειακῆς Ἀσφαλείας κατὰ τὴν 
τουρκοϊσλαμικὴν διάστασιν καὶ τῆς Πολιτισμικῆς τοῦρκο-ἰσλαμιστικῆς ἐπιρ-
ροῆς ἐπὶ τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους, κατὰ τὰ πρότυπα τῆς ἰδίας νταβουτογλειανῆς 
ἀντιλήψεως, μὲ τὴν ἀνάμιξιν καὶ τῆς ἐπιρροῆς τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. 

2) Ἐπίσης ἀναδύεται σαφέστατα καὶ ὁ σχεδιασμὸς τῆς γεωστρατηγικῆς 
συνθέσεως τῆς ἀλβανομουσουλμανικῆς μειονότητος στὰ Σκόπια, τὴν 
Ἀλβανία καὶ τὸ Κόσσοβο, μὲ προοπτικὲς συνδέσεως τοῦ ἀλβανικοῦ μειο-
νοτικοῦ στοιχείου καὶ στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη. 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟ-ΑΛΒΑΝΟ-ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

   
Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις κατὰ τὴν περίοδο 2008-2019 

Α.1. Ἐπίσκεψις τοῦ ὑποψηφίου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. 
Ἁμπντουλὰχ Γκιοὺλ τὴν 1ην Μαΐου 2008 εἰς τὰ Σκόπια μὲ θέματα:

   
α) Τελετὴ θεμελιώσεως τῆς νέας τουρκικῆς πρεσβευτικῆς κατοικίας στὰ Σκόπια. 

Ἑρμηνεία: H ἐνέργεια αὐτὴ ἐδήλωνε μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο τὴν 
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στρατηγικὴ βούληση τῆς ἀναδυομένης νεο-ὀθωμανικῆς Τουρκίας γιὰ προ-
βολὴ τῆς ἰσχύος της εἰς τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια καὶ δὴ εἰς ἕνα κεντροβαλκανικὸ 
κράτος, τὸ ὁποῖον θὰ ἀποτελέσει εἰς τὸ μέλλον ὡς γεωγραφικὴ περιοχή, τὸν 
τερματικὸ ἐμπορευματικὸ σύνδεσμο: 

i) μεταξὺ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Βαλκανίων, 
ii) κομβικὸ σημεῖο τῶν ποταμίων διασυνδέσεων Ἀξιοῦ - Μοράβα - Δου-

νάβεως - Γερμανίας - Ὁλλανδίας (Ρότερδαμ: διεθνὴς λιμὴν διαπραγματεύσε-
ων καυσίμων Spot), 

iii) ἐφαλτήριον προσβάσεως τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Τουρκίας πρὸς τὸ 
Βόρειο Αἰγαῖον, καὶ 

iv) ἐμπορευματικὸς τελικὸς ἐναλλακτήριος κόμβος καὶ chokpoint (ση-
μεῖον ἐλεγχομένου ἐμπορευματικοῦ «στραγγαλισμοῦ») μεταξὺ τοῦ Νέου 
Δρόμου τοῦ Μεταξιοῦ (Ὀne Belt One Road) καὶ τῆς ΕΕ, ὅπου τὸ Γερμα-
νο-Τουρκικὸ δίπολο ἰσχύος θὰ δύναται νὰ ἀσκήσει ἀποκλειστικὸ ἔλεγ-
χο μὲ δυνατότητες «πωλήσεως καλῶν ὑπηρεσιῶν» πρὸς τὴν Οὐάσι-
γκτων, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἀναγκασμένη νὰ τὶς «ἀγοράζει» ἔναντι ὑψηλῶν 
ἀνταλλαγμάτων, φοβουμένη πιθανὴ «στροφὴ» τῶν τοῦρκο-γερμανῶν 
πρὸς ἐναλλακτικὲς ἐμπορικὲς πολιτικὲς προσανατολιζόμενες πρὸς τὴν 
Μόσχα. Οἱ δράσεις αὐτὲς καταλήγουν, ὅπως θὰ ἰδοῦμε εὐκρινέστερον καὶ 
κατωτέρω, νὰ ὑποστηρίζονται καὶ συμβατικῶς, ἐκ τῶν προβλεπομένων 
στὰ Ἄρθρα 13 (περὶ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας) καὶ 18 (Περὶ Συμβατικῶν 
Σχέσεων) τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.
β) Ἐγκαίνια ἰσλαμικοῦ τεμένους στὰ Σκόπια. Ἑρμηνεία: Ἐγκα τάστασις 

στὰ ἐδάφη τῆς FYROM ἰσχυρῶν ἑστιῶν τοῦ τουρκικοῦ ἰσλάμ, συγκεκριμένης 
ταὐτότητος καθοδηγουμένης ἀπὸ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους (ἀλ- 
ἐχουὰν ἀλ-μοσλεμὴν) καὶ τῆς ἕδρας αὐτῶν, τὸ Κάταρ μὲ τὴν ἀντίστοιχη 
χρηματοοικονομικὴ στήριξη. Ἐπίσης, ἵδρυση πόλου στρατηγικοῦ συντονι-
σμοῦ μὲ τὶς ἰσλαμιστικὲς ριζοσπαστικὲς καὶ παραστρατιωτικὲς δυνάμεις 
τὶς ἐλεγχόμενες ἀπὸ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους, ἔχουσες σχέσεις μὲ 
τὴν Συρία καὶ τὸν UCK τῶν Βαλκανίων (Κόσσοβο-Ἀλβανία, τὰ ὁποῖα τώρα 
πλέον συνεννοοῦνται). Οἱ δυνατότητες διεισδύσεως τῶν στοιχείων αὐτῶν 
στὴν βόρειο Ἑλλάδα πολλαπλασιάζονται, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ δυνατότητες 
covert actions στὴν Μουσουλμανικὴ μειονότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τῆς 
Θρᾴκης, δημιουργώντας τὰ κατάλληλα ἐρείσματα ἐπιρροῶν καὶ ἐκβιασμῶν 
πρὸς τὴν Ἀθήνα. Οἱ ἐκβιασμοὶ αὐτοὶ δύνανται νὰ ἐνταθοῦν καὶ νὰ ὀργανω-
θοῦν συστημικῶς μέσῳ τῆς δημιουργίας «μακεδονικῶν ἑταιριῶν» καὶ «μα-
κεδονικῶν πολιτιστικῶν συλλόγων» χειραγωγουμένων ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα 
τῆς Ἀγκύρας συγκεκαλυμένα ἀπὸ τὶς νεο-θεσμικὲς σκοπιανὲς παρεμβάσεις 
μὲ πλαίσιο τὶς δικαιοδοσίες ποὺ τοὺς προσφέρει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, 
βάσει ὠργανωμένων ἐνεργειῶν ἑλλήνων πολιτῶν μὲ «μακεδονικὴ συνείδη-
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ση», ὥστε νὰ ὑπηρετεῖται τὸ ἄρθρον 15, παράγραφος 1, 2 καὶ 4, τὸ ἄρθρον 7, 
ὅπου οἱ ὅροι «Μακεδονία» καὶ «Μακεδονικός» θὰ νοοῦνται ὅταν ἀναφέρο-
νται εἰς τὴν  FYROM,  ἡ ἐπικράτεια (!), ἡ γλῶσσα (!), ὁ πληθυσμὸς καὶ τὰ χα-
ρακτηριστικά τους (!) μὲ δική τους ἱστορία (!), πολιτισμὸ καὶ κληρονομία (!) 
διακριτῶς διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἄρθρο 7(2)» ἀλλὰ 
καὶ νὰ μὴ «καταστρατηγεῖται» τυπικῶς ἡ ρήτρα τῶν ἄρθρων: 

i) 6, Περὶ «ἐχθρικῶν δραστηριοτήτων, ἐνεργειῶν ἢ προπαγάνδας ἀπὸ κρα-
τικὲς ὑπηρεσίες ἢ ὑπηρεσίες ἐμμέσως ἢ ἀμέσως ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὸ κράτος, 
κλπ», προβλέψεις, ὅμως, οἱ ὁποῖες δὲν περιλαμβάνουν ἐνέργειες τελεσθησόμε-
νες ἀπὸ Ἕλληνες πολῖτες, δῆθεν «Μακεδονικῆς ἐθνοτικῆς συνειδήσεως» καὶ 
«ὑποβοηθούμενες» ἀπό, ἀκριβῶς, «Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις» γνωστῶν 
διεθνῶν «φιλανθρώπων» ἀλλὰ καὶ μεσανατολικῶν θρησκευτικῶν κεφα-
λαίων, τὰ ὁποῖα ἐπίσης θὰ διοχετεύονται γιὰ νὰ προωθήσουν «μειονοτικὰ 
πολιτιστικὰ καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα» στὸ ἔδαφος τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς 
Θρᾴκης. Καὶ

ii) 3, παραγραφος 4, τὸ ὁποῖον ἐπίσης δὲν καλύπτει τὶς περιπτώσεις στὶς 
ὁποῖες ἀναφέρεται, διότι θὰ ἀνατρέπεται ἀπὸ ἰσχυρισμοὺς βασιζομένους 
ἐπὶ τοῦ προαναφερθέντος Ἄρθρου 15. Κἄποιοι πραγματικὰ μᾶς θεωροῦν 
ἐντελῶς ἀφελεῖς καὶ ἀνοήτους! Καὶ ἴσως δικαίως.
Τὸ γ) θέμα ἠσχολεῖτο μὲ τὴν σύναψιν Συμφωνίας γιὰ τὴν πρόληψη, τὸν πε-

ριορισμὸ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ πε-
ριβάλλοντος.
Ἑρμηνεία: Ἡ ἴδυσις ἀναλόγων πρωτοβουλιῶν δύναται νὰ καλύψει ὅλες 

ἐκεῖνες τὶς ἐνέργειες οἱ ὁποῖες θὰ συμπληρώσουν ἀπὸ ὑλικοτεχνικῆς καὶ νο-
μικῆς πλευρᾶς ὅλην τὴν ἀπαιτουμένην θεσμικο-τεχνικὴ ὑποδομή, ἡ ὁποία 
ἀφ’ ἑνὸς μὲν θὰ ἀξιοποιήσει τὶς μελλοντικῶς δοθησόμενες εὐρωπαϊκὲς 
οἰκονομικὲς στηρίξεις πρὸς ὑλοποίησιν τῶν προβλεπομένων στὰ ζητήματα 
ἐμπορευματικῶν μεταφορῶν ἀλλὰ καὶ τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸ προσφάτως 
ὑπογραφὲν Κείμενο τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ συγκεκριμένως τοῦ 
ἄρθρου 9 (Περὶ ἐνισχύσεως καὶ ἐμβαθύνσεως τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν 
δύο Μερῶν: «...διασυνοριακὴ συνεργασία καὶ οἱ μεταφορές»)

Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις κατὰ τὴν περίοδο 2008-2019 (συνέχεια)

Β.1) Ἐπίσκεψις τοῦ Ἁμπντουλὰχ Γκιοὺλ στὰ Τίρανα τὴν 15ην Δεκεμβρίου 
2009 γιὰ νὰ συμμετάσχει στό «Ἀλβανοτουρκικὸ Ἐπιχειρηματικὸ Φόρουμ» 
καὶ νὰ συζητήσει θέματα τοῦ Ἀγωγοῦ TAP. Ἑρμηνεία: Προφανὴς προβολὴ 
τουρκικῆς ἰσχύος στὴν διαμετακόμιση ὑδρογονανθράκων πρὸς τὴν Εὐρώπη 
ἀπὸ τὸν ΤΑP, ὁ ὁποῖος δύναται νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἐφαρμογὴ νε-
οθωμανικῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου στὰ Βαλκάνια.
Β.2) Τὴν 26ην Ἰουνίου 2009, δηλαδὴ ἕνα ἔτος περίπου μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη 
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τοῦ κ. Γκιοὺλ στὰ Σκόπια, ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ρετζὲπ Ταγὴπ Ἐρντογὰν 
στὰ Τίρανα ὅπου συζητοῦνται α) Ζητήματα ἀσφαλείας στὰ Βαλκάνια μὲ ἔμφα-
ση στὸ Κόσσοβο καὶ γίνονται τὰ —γεμᾶτα συμβολικὴ καὶ οὐσιαστικὴ— ση-
μασία ἐγκαίνια αὐτοκινητοδρόμου Πρίστινας-Δυρραχίου. Ἑρμηνεία: Καθίστα-
ται ἐμφανὴς ἡ σταδιακὴ ὑλοποίησις τῆς νταβουτογλειανῆς νεοθωμανικῆς πο-
λιτικῆς καὶ συνεχίζει ἡ ἑδραίωσις τῆς προβολῆς τουρκικῆς ἰσχύος σὲ μία σχε-
διαζομένη μεγαλο-ἀλβανικὴ κρατογέννεση μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Κοσσόβου.
Β.3) Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείψει ὁ μέγας θεωρητικὸς τοῦ Νεοθωμανικοῦ 

τουρκικοῦ ὁράματος στὴν Βαλκανικὴ ἀπὸ τὴν σειρὰ αὐτῶν τῶν ἐπισκέψε-
ων: ἔτσι τὴν 19ην Ὀκτωβρίου 2009, ἕξη μόλις μῆνες μετὰ τὸν διορισμό του 
ὡς ΥΠΕΞ τῆς Τουρκίας, ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου  καταφθάνει στὰ Τίρανα γιὰ 
νὰ προωθήσει θέματα α) καταργήσεως φόρου εἰσόδου γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς 
ἐπισκέπτες στὴν Τουρκία καὶ τοὺς Τούρκους ἐπισκέπτες στὴν Ἀλβανία ἀλλὰ 
καὶ τὸ σημαντικώτατο ζήτημα διπλωματικῆς στρατηγικῆς τῆς Τουρκίας, δη-
λαδὴ μιὰ β) συμφωνία ἐκπαιδεύσεως Ἀλβανῶν νέων διπλωματῶν στὸ Τουρ-
κικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν! Μετὰ ἂς μὴ διερωτώμεθα γιὰ τὸν ἀείμνηστο 
Κατσίφα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

Α.2) Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς Ἀμύνης Vecdi Gönül ἐπισκέπτεται τὰ Σκόπια 
τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2010 μὲ θέματα:  α) Ἔνταξη Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ. Ἑρμη-
νεία: Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερος κόπος γιὰ νὰ καταρριφθεῖ πλήρως ὁ μῦθος περὶ 
ἀδρανοποιήσεως τῆς τουρκικῆς ἐπιρροῆς ἐπὶ τῶν Σκοπίων, ὅταν αὐτὰ θὰ ἐντα-
χθοῦν εἰς τὸ ΝΑΤΟ! Ἐδῶ παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει, προτρέπει 
καὶ προωθεῖ τὰ Σκόπια νὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὸ ΝΑΤΟ ἀπὸ τοῦ ἔτους 2010! Για-
τί τὸ πράττει ἆρά γε; Διότι θέλει νὰ στραφοῦν τὰ Σκόπια ἐναντίον τῶν τουρ-
κικῶν συμφερόντων; Ἢ μήπως διότι ἡ Ἄγκυρα ἀγνοεῖ ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν 
θὰ ἀπωλέσει τὴν ἐπιρροήν της ἐπὶ τῆς FYROM; Δηλαδὴ ἡ Ἄγκυρα ἐπιθυμεῖ 
νὰ αὐτοκτονήσει γεωστρατηγικῶς εἰς τὴν Βαλκανικήν; Aλήθεια, πόσοι μῦθοι 
καὶ ἀνακρίβειες ὑπεστηρίχθησαν ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὰς τῆς Συμφωνίας τῶν 
Πρεσπῶν ὥστε νὰ δοθεῖ φύλον συκῆς εἰς τὸ μέγα αὐτὸ ἐθνικὸν σφάλμα; Τὸ 
δεύτερον θέμα ἀφοροῦσε τήν: β) Περιφερειακὴ ἀσφάλεια καὶ γ) Πολιτιστικὴ 
συνεργασία. Ἑρμηνεία: Ἐμβαθύνονται ὅλα τὰ προαναφερθέντα στὰ σημεῖα α) 
καὶ β) τῆς πρώτης ἐπισκέψεως (Ἁμπντουλὰχ Γκιοὺλ τὴν 1ην Μαΐου 2008).

   
Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

Α.3) Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ρετζὲπ Ταγὴπ Ἐρντογὰν ἐπι σκέπτεται 
τὰ Σκόπια τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου 2011 μὲ θέματα: α) Προοπτικὴ ἐντάξεως 
τῶν Σκοπίων σὲ ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ προφανῶς διότι ἡ Ἄγκυρα, παρὰ τὰ ἐθνικά της 
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συμφέροντα καί, προφανῶς θέλουσα νὰ... μειώσει τὴν ἐπιρροήν της (!) ἐπὶ τῶν 
Σκοπίων συνεχίζει νὰ σχεδιάζει, νὰ προγραμματίζει καὶ νὰ ὀργανώνει τὴν εἴσο-
δο τῆς FYROM στὸ ΝΑΤΟ! Καὶ ἀσφαλῶς, αὐτὸ ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία καὶ μέσῳ 
αὐτῆς καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις τὸ εἶχε πληροφορηθεῖ, ὁπότε τὸ... ὑπεστηρίξα-
με μὲ «πατριωτικὸν πάθος» μέσῳ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ὅπου ρητῶς καὶ 
σαφῶς προβλέπεται εἰς τὸ Ἄρθρον 2, παράγραφος 4, ἐδάφια (α) καὶ (β)! Ὁποία... 
ἑλληνικὴ ὀξυδέρκεια! Ὁποία ἑλληνικὴ διπλωματικὴ... εὐστροφία! Ὁποία... ἑλλη-
νικὴ πολιτικὴ... εὐθυκρισία! Τὸ β) θέμα ἀνεφέρετο —ἀπολύτως φυσιολογικῶς— 
εἰς τὴν ἐθνικὴν μειονότητα τῶν «70.000 Τούρκων τῶν διαβιούντων στὰ Σκόπια». 
Θεωρεῖ κανεὶς ἐχέφρων πολίτης, ὅτι ἡ ἀντίληψις ἡ ὁποία διῆπε την ἐν λόγῳ τουρ-
κικὴν διπλωματικὴν πρωτοβουλίαν, δὲν συμπεριελάμβανε αὐτὴν τῆς «ἐργα-
λειοποιήσεως τῆς ‘‘τουρκο-μουσουλμανικῆς’’ μειονότητος ἀπὸ τὴν ἀντίστοι-
χον Κυβέρνησιν, πρὸς σκοποὺς ἀποσταθεροποιήσεως μουσουλμανικῶν μει-
ονοτήτων διαβιουσῶν εἰς γειτονικὰς χώρας» ἤ «χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ». (Βλ. 
«Ἡ Τροπολογία 34(XXXIV) προβαίνει στὴν ἑξῆς τροποποίηση τοῦ Ἄρθρου 49: 
ἡ φράσις «Μακεδόνες ποὺ ζοῦν σὲ γειτονικὲς χῶρες/of those persons belonging 
to the Macedonian people in neighbouring countries» ἔγινε «Μακεδόνες σὲ χῶρες 
τοῦ ἐξωτερικοῦ». Ἡ μετατροπὴ αὐτὴ κρίνεται ἀπὸ τὸν γράφοντα ὡς ἄνευ οὐσίας 
καὶ παραπλανητική, διότι δὲν συμβάλλει οὔτε κατ’ ἐλάχιστον εἰς τὴν μείωσιν 
τοῦ ἀλυτρωτικοῦ πνεύματος τῆς γείτονος FYROM»21. Ὁ καθεὶς δύναται νὰ εἶναι 
ἀπολύτως βέβαιος περὶ τούτου, ὅπως ἄλλωςτε καὶ τὸ ἡμέτερον ΥΠΕΞ! 
Τὸ γ) θέμα ἀνεφέρετο, εὐλόγως, εἰς τὴν Τοῦρκο-Φυρομιανὴν Οἰκονομικὴν 

συνεργασίαν. Διότι, ὅπως εἶναι φυσικόν, διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν ἀνωτέρω 
ἀπαιτεῖται παραγωγὴ πλούτου καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσις. Καὶ φυσικὰ ἡ 
ἰσχυρά, «φίλη καὶ ΝΑΤΟϊκὴ σύμμαχος Τουρκία» σπεύδει πρὸς ἐκλήρωσιν 
αὐτῶν τῶν στόχων μὲ τὶς ἰδικές της δυνάμεις πρὸς τὴν ἀσθενῆ ὑποψηφίαν 
σύμμαχον FYROM. Ἄλλωςτε, ὀκτὼ ἔτη μετά, βλέπομε τὴν ὑλοποίησιν τοῦ 
μακροπνόου αὐτοῦ σχεδιασμοῦ ...εἰς τὸ Ἄρθρον 13 (Περὶ οἰκονομικῆς Συνερ-
γασίας) τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν! Τί ἀκριβῶς δὲν καταλαβαίνετε;
Α.4) Ἡ ἐπίσκεψις Ἐρντογὰν εἰς τὰ Σκόπια ἀνταποδίδεται εὐγε νῶς καὶ μὲ οὐσι-

αστικὸν περιεχόμενον τὸ ὁποῖον ἐπιβεβαιώνει τὴν ταχύτητα καὶ τὴν προθυμίαν 
τῶν Σκοπίων νὰ ἀκολουθήσουν τὸν τουρκικὸν σχεδιασμὸν καὶ καθοδήγησιν 
ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἔνταξίν των εἰς τὸ ΝΑΤΟ! Τοιουτοτρόπως, μετὰ παρέλευσιν 
δέκα μηνῶν, στὴν 16ην Ἰουνίου 2012, ὁ σκοπιανὸς Ἀρχηγὸς Στρατοῦ Gorancho Koteski 
πραγματοποιεῖ ἐπίσκεψη στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) μὲ θέματα: α) Σκοπιανὴ συμμε-
τοχὴ σὲ ἀποστολὲς τοῦ ΝΑΤΟ καὶ β) Στρατιωτικὴ συνεκπαίδευση.
Ἑρμηνεία: Πλήρης ἀποδοχὴ τῶν τουρκικῶν χειραγωγήσεων καὶ ἄμεσος 

ὑλοποίησις αὐτῶν σὲ διεθνὲς θεσμικὸ καὶ ἐπιχειρησιακὸ ἐπίπεδο.
Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις (συνέχεια).

21. Βλ. Ι. Θ. Μάζης, ΤΑ ΝΕΑ, htt ps://www.tanea.gr/2019/01/22/politics/oi-mpertoldeies-
skopianes-tropologikes-poniries-pros-athinaikin-katanalosin/
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Β.4) Ἀκολουθεῖ ἀνταποδοτικὴ ἐπίσκεψις στὴν Ἄγκυρα τοῦ Ἀλβανοῦ 
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἔντμοντ Παναρίτη (19ην Ὀκτωβρίου 2012) μὲ θέμα-
τα: α) Ἐπενδύσεις, β) Ἐκπαίδευση καὶ γ) Περιφερειακὴ πολιτική. Τὸ θέμα, 
ἰδίως τῆς ἐκπαιδεύσεως, εἶναι τὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα, μέσῳ τοῦ ὁποίου 
ἀσκεῖται ἡ νεοθωμανικὴ πολιτικὴ Νταβούτογλου στὰ Βαλκανικὰ κράτη.
Β.5) Ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Ἰσμὲτ Γιλμὰζ τὴν 7ην Φεβρου-

αρίου 2013 στὰ Τίρανα μὲ θέματα: α) Στρατιωτικὴ συνεργασία, β) Ὑποστήρι-
ξη ἀλβανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων συμμετεχουσῶν σὲ εἰρηνευτικὲς ἀπο-
στολὲς καὶ γ) Ἀνακατασκευὴ τοῦ Ἀεροδρομίου Kuçova καὶ ναυτικῆς βάσε-
ως Pashaliman. Ἑρμηνεία: θέματα καθαρὰ ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ τὴν 
Ἀλβανία καὶ στόχευση ἐλέγχου τῶν ἀλβανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Τὸ πα-
σαλιμάνι, νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἔχει ἀγορασθεῖ ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ ἐλλι-
μενισμὸ τουρκικῶν ναυτικῶν πολεμικῶν μονάδων καὶ ὑποβρυχίων.
Β.6) Καὶ πάλιν ὁ Νταβούτογλου σὲ ἐπίσκεψη στὰ Τίρανα ὡς ΥΠΕΞ, τὴν 

7ην Ὀκτωβρίου 2013 ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀναναλήψεως ἀπὸ τὴν Ἀλβανία τῆς 
προεδρίας τῆς Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς 
Εὐρώπης. Ἐκεῖ συνεζητήθησαν θέματα διελεύσεως ὑδρονανθράκων, ὅπως 
αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦσαν τοὺς ἀγωγοὺς TAP καὶ IAP καὶ λοιπὰ ἐπενδυτικὰ 
ζητήματα ποὺ ἀφοροῦσαν τουρκικὲς ἐπενδύσεις στὴν Ἀλβανία.
Β.7) Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσκεψις στὰ Τίρανα τοῦ Τούρκου Ἀναπληρωτοῦ Πρω-

θυπουργοῦ Ἑμρουλὰχ Ἰσλὲρ τὴν 20ην Ἀπριλίου 2014 μὲ ἀντικείμενο τὴν 
«Ἀναπαλαίωση τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ethem Bey», τὰ «ἐγκαίνια τοῦ ἰσλα-
μικοῦ τεμένους Murad Bey», ἀνακατασκευασμένο ἀπὸ τὴν TIKA καὶ τὴν 
Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴν TIKA 2.000 ὀρφανῶν στὴν Ἀλβανία
Ἑρμηνεία: Ὑπενθυμίζομε ὅτι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 ἡ Αἰγυπτιακὴ 

Κυβέρνησις ἀπέλασε τὸ προσωπικὸ τῆς ΤΙΚΑ (Türk Işbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı - Τουρκικὴ Ὑπηρεσία Συντονισμοῦ καὶ Ἀνάπτυξης)  καὶ διέκοψε κάθε 
οἰκονομική, πολιτιστικὴ καὶ τεχνικὴ σχέση μὲ τὴν ἑταιρία. Ἡ ΤΙΚΑ θεω-
ρεῖται ὄχημα καὶ κέλυφος πολλῶν ἀνορθοδόξων δράσεων τῆς τουρκικῆς 
Κυβερνήσεως σὲ ἄλλες χῶρες. 
Ἡ βαλκανικὴ νεοθωμανικὴ πολιτικὴ τοῦ Νταβούτογλου προωθεῖται συ-

νεχῶς μὲ τὴν δημιουργία τεμενῶν καὶ ἰσλαμικῶν πολιτιστικῶν κέντρων σὲ 
ὅλην τὴν Βαλκανικὴ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ συνεργασία τῶν κρατικῶν αὐτῶν 
τουρκικῶν «ἀναπτυξιακῶν ἑταιριῶν» ἔχει σαφῆ στρατηγικὸ προσανατο-
λισμὸ καὶ στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς χρη-
ματοδότες τους.

Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

Α.5) Ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τῆς Ἀγκύρας γιὰ τὴν... ἔνταξη 
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(καὶ ὄχι τὴν μὴ-ἔνταξη ὅπως ἰσχυρίζεται τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ ) τῶν Σκοπίων 
στὸ ΝΑΤΟ, ἔχομε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ἐπὶ κεφαλῆς τῆς νατοϊκῆς τα-
ξιαρχίας Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης (SEEBRIG) σταρτηγοῦ Hakan Eser  στὶς 
29 Νοεμβρίου 2013, ὁ ὁποῖος συζητεῖ τὰ θέματα: α) Στρατιωτικῆς συνερ-
γασίας Σκοπίων-Ἀγκύρας στὸ Ἀφγανιστάν, ἀλλὰ καὶ β) τὸ σημαντικώτερον, 
περὶ Συνεργασίας ΝΑΤΟ-Σκοπίων γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὰ Βαλκάνια! Ἐγὼ δὲν 
ἔχω παρὰ νὰ σημειώσω τὸ θερμὸ ἐνδιαφέρον τῆς Τουρκίας νὰ βοηθήσει τὰ 
Σκόπια νὰ εἰσέλθουν στὸ ΝΑΤΟ (Ἄρθρον 2 τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν) καὶ 
ὄχι, φυσικά, τὸ ἀντίθετον! Κατόπιν νὰ φροντίσουν μαζῇ Σκόπια καὶ Ἄγκυρα, 
ὡς καλοὶ Σύμμαχοι, τὴν τύχην τῆς «Βαλκανικῆς Ἀσφαλείας» ὁμοῦ μετὰ τῶν 
Τιράνων! Αἰσθανόμεθα λοιπόν...ἥσυχοι καὶ... ἀσφαλεῖς! Τὸ αὐτὸν μᾶλλον θὰ 
αἰσθάνεται καὶ τὸ ἑλληνικὸν ΥΠΕΞ, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἀλλὰ καὶ ὁ τάλας 
ἑλληνικὸς λαός! Ἄρα ἔχομεν κάθε λόγο νὰ πιστεύσομεν τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ καὶ τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι διὰ τῆς εἰσόδου τῆς 
FYROM εἰς τὸ ΝΑΤΟ... «μειοῦται ἡ τουρκικὴ ἐπιρροὴ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος». 
Τὰ λεγόμενα αὐτὰ... συνᾴδουν προφανῶς ἀπολύτως πρὸς τὴν κοινὴν λογικὴν 
καὶ τὸν ὀρθολογισμόν (!), ὅπως καὶ μὲ τήν βαθυτάτην γνῶσιν καὶ κατανόη-
σιν τῆς λειτουργία τῶν διεθνῶν μηχανισμῶν καὶ συνδυασμῶν ἰσχύος ἀπὸ 
πλευρᾶς τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων! Τί νὰ ἀμφισβητήσει κανείς;

   
Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις (συνέχεια).

Β.8) Ἐπίσκεψις τοῦ Ἀλβανοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Μίμη Κοντέλη (12 Φε-
βρουαρίου 2014) στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) μὲ θέματα: α) Περιφερειακὴ 
ἀσφάλεια καὶ β) Ἐκπαίδευσις Ἀλβανῶν στρατιωτικῶν στὶς τουρκικὲς σχολὲς 
ἐνόπλων δυνάμεων.
Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

Α.6) Τὰ Σκόπια ἐπισκέπτονται ἐπιτελικοὶ ἀξιωματικοὶ τουρκικοῦ στρατοῦ 
τὴν 14ην Φεβρουαρίου 2014 γιὰ νὰ παρευρεθοῦν εἰς σεμνὴν τελετὴν ὅπου ἔλα-
βαν ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Σκοπιανῆς Κυβερνήσεως τὶς ἁρμόζουσες «εὐχαριστίες 
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι μεγαλύτερος δωρητὴς στρατιωτικοῦ ὑλι-
κοῦ πρὸς τὰ Σκόπια»!. Ἑρμηνεία: Προφανῶς καὶ αὐτὴ ἡ διπλωματικὴ ἐπαφὴ 
ἐντείνει τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς καὶ τεκμηριώνει μὲ 
ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὴν μείωσιν τῆς τουρκικῆς ἐπιρροῆς ἐπὶ τῶν Σκοπίων, 
ὅταν αὐτὰ εἰσέλθουν (κατὰ τὴν συμβατικὴν ὑποχρέωσιν τοῦ Ἄρθρου 2, παρ. 
4, τῆς Σ.τ.Π.), εἰς τὸ ΝΑΤΟ! Οὐδὲν ἕτερον σχόλιον!
Α.7) Ἐπανέρχεται ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας κ. Ἀχμὲτ Νταβούτο-

γλου22 τὴν 22αν Δεκεμβρίου 2014 γιὰ νὰ συζητήσει καὶ πάλιν:  α) θέματα «Περι-

22. Τὸ 2012 συμπεριελήφθη μεταξὺ τῶν 100 πλέον ἰσχυρῶν προσώπων διεθνοῦς ἐπιρ-
ροῆς στὸ ΤIME, Wednesday, Apr. 18, 2012, ‘Ali Babacan and Ahmet Davutoglu’, (htt p://
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φερειακῆς ἀσφαλείας Ἀγκύρας-Σκοπιῶν» καὶ β) θέματα περὶ τῆς καταστάσεως 
τῆς «Τουρκικῆς ἐθνοτικῆς ὁμάδος στὰ Σκόπια: Ἐκπαιδευτικὰ ζητήματα». Ἑρμη-
νεία: Προφανῶς στὸ πλαίσιον τῆς ἀντιλήψεως τοῦ «εἰρηνικοῦ καὶ σταθεροποι-
ητικοῦ ρόλου τῆς νεο-ὀθωμανικῆς νταβουτογλειανῆς Ἀγκύρας τῶν Ἀδελφῶν 
Μουσουλμάνων στὸ βαλκανικὸ περιβάλλον» ἐμελετήθησαν, μεταξὺ ἄλλων, 
καὶ τρόποι ἐργαλειοποιήσεως τῆς τουρκομουσουλμανικῆς ἐθνοτικῆς ὁμάδος 
τῶν Σκοπίων γιὰ ζητήματα εἰσοδισμοῦ καὶ ἀποσταθεροποιήσεων στὴν Δυτικὴ 
Θρᾴκη.  Καὶ διὰ λόγους ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως ὀφείλομε νὰ δοῦμε τὰ πι-
στεύω τοῦ κ. Νταβούτογλου, πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κατὰ τὴν ἀνωτέρω 
ἐπίσκεψιν. Ἂς δοῦμε τώρα τὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὴν Τροπολογία 36(XXXVI), ἡ 
ὁποία ὑποτίθεται ὅτι συμβάλλει εἰς τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ «ἀλυτρωτισμοῦ» καὶ ἡ 
ὁποία, τελείως συμπτωματικῶς ἀσφαλῶς, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς ἀνωτέρω ντα-
βουτογκειανοὺς σχεδιασμούς, ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ Πολιτεία (τὰ Σκόπια) μεριμνᾷ γιὰ 
τὴν διασπορὰ τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ μέρος τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ, τοῦ τουρκι-
κοῦ λαοῦ, τοῦ βλαχικοῦ λαοῦ, τοῦ σερβικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τῶν Ρομᾶ, τοῦ βοσνιακοῦ 
λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων καὶ καλλιεργεῖ καὶ προωθεῖ τοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν πατρίδα».
Προβαίνω δὲ καὶ εἰς τὰ ἑξῆς ρητορικα ἐρωτήματα23:
1) Γιατί ξεχωρίζει τὸν «Μακεδονικὸ Λαό»; Μήπως ἐννοεῖ «σλαυομακεδο-

νικὸ λαό»; Καὶ ἐὰν τὸ ἐννοεῖ γιατί δὲν τὸ γράφει εὐθέως; Εἶναι ἁπλοῦν: διότι 
καὶ τὴν «μακεδονικὴ» ἐθνοτικὴ ταὐτότητα θέλει νὰ διατηρεῖ αὐτούσια ἀλλὰ 
καὶ νὰ τὴν χρησιμοποιεῖ καὶ ὑπὸ τὸ κάλυμμα αὐτῆς νὰ χειραγωγεῖ καὶ τοὺς 
λοιποὺς «ἐθνοτικῶς» βαλκανίους ποὺ διαβιοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλαχοῦ, 
διατηρῶντάς τους ὑπὸ τὴν ἐργαλειακὴ αἰγίδαν της (Τροπ. 36: «...τοῦ ἀλβανικοῦ 
λαοῦ, τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, τοῦ βλαχικοῦ λαοῦ, τοῦ σερβικοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τῶν 
Ρομᾶ, τοῦ βοσνιακοῦ λαοῦ»). Μήπως καὶ ἐδῶ λοιπὸν ἐντοπίζεται  ὁ προσχεδια-
σθεὶς ἕτερος στόχος ποὺ εἶναι ἡ Θρᾴκη σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἄγκυρα; Ἀλλὰ 
καὶ ἡ δυτικὴ Ἑλλάδα σὲ συνεργασία μὲ τὰ Τίρανα; Ὁ Νταβούτογλου, ὁ ὁποῖος 
ἦτο καὶ ὁ συνομιλητὴς Τοῦρκος ἐπίσημος στὴν ἀνωτέρω ἐπίσκεψη, ἦτο σαφὴς 
στὸ παρατεθὲν ἀνωτέρω κείμενόν του!

2) Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ «ἄλλοι»; Θεωροῦνται ἀπὸ τὰ Σκόπια μήπως «Μα-
κεδόνες πολῖτες» οἱ ὁποῖοι «ἐθνοτικῶς ἀνήκουν» εἰς τοὺς ἀνωτέρω ἀναφε-
ρομένους λαούς; Δηλαδὴ καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχουν, καὶ ὄντως δὲν ἔχουν, 
«Μακεδονικὰ Διαβατήρια», πόσο δύσκολο εἶναι νὰ τὰ ἀποκτήσουν βοη-
θούμενοι καὶ ἀπὸ γνωστοὺς διεθνοῦς ἐμβελείας «φιλανθρώπους», οἱ ὁποῖοι 
δραστηριοποιοῦνται στὰ Βαλκάνια καὶ ἰδιαιτέρως στὴν χώρα μας, π.χ. τὸ 

content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112128,00.
html Ἔγινε Πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὴν 28ην Αὐγούστου 2014 μέχρι 24 Μαΐου 2016.
23.  Βλ. Ι. Θ. Μάζης, ΤΑ ΝΕΑ: «Οἱ Μπερτόλδειες σκοπιανὲς τροπολογικὲς πονηριὲς 
πρὸς κατανάλωσιν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα», htt ps://www.tanea.gr/2019/01/22/politics/oi-
mpertoldeies-skopianes-tropologikes-poniries-pros-athinaikin-katanalosin/
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Open Society Fund Makedonia, ἢ τὸ CDRSEE κ.τ.λ.; Ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ 
κ. Νίμιτς συμμετέχει ἐπίσης καὶ στὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ CDRSEE 
(Κέντρο Δημοκρατίας καὶ Συμφιλιώσεως Νοτιοανατολικῆς Eυρώπης) τοῦ 
χρηματοδοτουμένου (μεταξὺ ἄλλων, ἄκρως ἀμφιλεγομένων διὰ τοὺς ὑπη-
ρετουμένους ὑπ’ αὐτῶν στόχους, πηγῶν) καὶ ἀπὸ τὸν κ. Σόρος μέσῳ του, 
«Foundation Open Society-Macedonia»! Το ἐν λόγῳ ἵδρυμα (CDRSEE) ἔχει 
ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκη καὶ χρηματοδότην ἐπίσης τὸν Δῆμον Θεσσαλονίκης! 
Εἰκάζω, λοιπόν, ὅτι... προφανῶς θὰ ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν καὶ τὰ «καλῶς 

νοούμενα συμφέροντα Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Ἑλλάδος», ὅπως καὶ τὰ 
«ζητήματα ...μειώσεως τῆς τουρκικῆς ἐπιρροῆς ἐπὶ τῆς FYROM» (!), διότι 
δὲν δύναμαι νὰ σκεφθῶ κάτι τὸ ἀντίθετον ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἰσχυρίζε-
ται τὸ ἑλληνικὸν ΥΠΕΞ ! Αὐτοί,  προφανῶς, γνωρίζουν... Εἶμαι βέβαιος! β) 
θέμα: Τουρκο-Φυρομιανὲς Οἰκονομικὲς καὶ ἐμπορικὲς σχέσεις. Ἑρμηνεία: Οἱ 
συζητήσεις, καὶ αὐτές, διεξήχθησαν ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς ἐντάξεως τῆς 
FYROM εἰς τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ κατὰ τὸ πολλάκις προαναφερθὲν Ἄρθρον 2, 
παρ. 4, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἄρθρα 13 καὶ 14, παρ. 5, 6, καὶ 7 τῆς Σ.τ.Π.
Α.8) Ἐπίσκεψις Ἀχμὲτ Νταβούτογλου —ὡς καθηγητοῦ πλέον— τὴν 28ην 

Σεπτεμβρίου 2017 μὲ ἀντικείμενο διάλεξή του στὸ σκοπιανὸ ἀλβανόφωνο 
Πανεπιστήμιον τοῦ Τέτοβο, στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας ἀνέφερε, μεταξὺ πολλῶν 
ἄλλων, ὅτι: «Οἱ Ἀλβανοὶ καὶ οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἕνα. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν δύο 
πλευρὲς μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν». Νομίζω ὅτι δὲν χρῄζει ἰδιαιτέρου σχολιασμοῦ.
Α.9) Μετὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἐπισκέψεις τῶν Τούρκων ἐπισήμων καὶ τελευταίας 

τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ τουρκικοῦ νεοθωμανισμοῦ κ. Νταβούτογλου, τὴν ἐπίσκε-
ψιν εἰς τὴν Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) ἀνταποδίδει ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἁρμόδιος 
γιὰ θέματα ΝΑΤΟ τῶν Σκοπίων, ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης κ. Zoran Jolevski (6 Μαΐου 
2015) μὲ θέματα ἡμερησίας διατάξεως, (τί ἄλλο;): α) «Ἐκπαίδευση στελεχῶν τῶν 
ἐνόπλων δυνάμεων τῶν Σκοπίων στὴν Τουρκία — Ἔμφαση στοὺς πιλότους τῆς 
Πολεμικῆς Ἀεροπορίας», καὶ φυσικά: β) «Ἔνταξη Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ»! Ἑρμη-
νεία: Ἐμβάθυνσις τῆς τουρκικῆς ἐπιρροῆς στὶς σκοπιανὲς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ 
ἑδραίωση μελλοντικῆς χειραγωγήσεως τῶν Σκοπίων ἐντὸς ΝΑΤΟ.
Α.10) Ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψις τοῦ τούρκου Ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ Ζεκῆ 

Τσολάκ, τὴν 8ην Ἀπριλίου 2016 μὲ μονότονο πρῶτο θέμα τήν: α) Προοπτικὴ 
ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ (!). Παρατηροῦμε τὴν συνεχῆ προσπάθεια 
τῆς Τουρκίας νὰ ὀργανώσει καὶ νὰ δρομολογήσει τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων 
εἰς ΝΑΤΟ ὥστε νὰ προωθήσει τὰ νεο-ὀθωμανικὰ σχέδια τοῦ κ. Νταβούτο-
γλου ἀπὸ τὸ ἐσωτερικόν, πλέον, τῆς Βορειο-Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας! Ἀδιάλει-
πτον ἐνδιαφέρον!  Πιστεύει κανεὶς ὅτι ἐσχεδιάζετο συστηματικῶς τὸ Ἄρθρον 
2, παρ. 4 τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν! Εὖγέ μας! Τὸ καταφέραμε... ἐπι-
τυγχάνοντας προφανῶς τὴν... ἐξομάλυνσιν (!) τῶν Σκοπιανο-ἑλληνικῶν 
σχέσεων στὸ πλαίσιο τοῦ ΝΑΤΟ ἀλλὰ κατὰ τοὺς... τουρκικοὺς σχεδιασμούς! 
Ὁποία ἑλληνικὴ ἀφέλεια καὶ καλοπιστία! Αὐτὰ βεβαίως ἔχουν τίμημα καὶ 
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ἐλπίζω ἡ Συμφωνία αὐτὴ νὰ ἀκυρωθεῖ μὲ συντόνους καὶ συγκεκροτημένες 
νομικῶς δράσεις τῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν κομμάτων (ἄρα ἐξαιρουμένης 
τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς) τῆς σημερινῆς ἀντιπολιτεύσεως, διότι αὐτὸ τὸ τίμημα θὰ 
εἶναι διαρκές, βασανιστικὸν καὶ ἐθνικῶς βαρύτατον! Τὸ δεύτερο θέμα β) ἦτο 
ἡ Στρατιωτικὴ συνεργασία στὸ Ἀφγανιστάν, θέμα ποὺ προσφέρει πολλαπλὲς 
καλύψεις γιὰ στρατιωτικὴ συνεργασία ὑπὸ τὸ κέλυφος συνεργασιῶν οἱ ὁποῖες 
δὲν ἀντιτίθενται ἐπισήμως εἰς τὸ ΝΑΤΟϊκὸν πλαίσιον.

   
Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις (συνέχεια).

Β.9) Ἐπίσκεψις στὰ Τίρανα του Τούρκου Ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ Ζεκῆ 
Τσολὰκ τὴν 5ην Ἀπριλίου 2016 μὲ θέματα: α) τοῦρκο-ἀλβανικὴ Συνεργασία 
στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ β) Ἐκσυγχρονισμὸς ἀλβανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων 
ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἑρμηνεία: Ἐμβάθυνσις τῆς τουρκικῆς ἐπιρροῆς στὶς ἀλβα-
νικὲς ἔνοπλες δυνάμεις. Συνέχεια νεοθωμανικῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου.
Β.10) Ἐπίσκεψις τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ  Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου τὴν 5ην Δε-

κεμβρίου 2017 στὰ Τίρανα καὶ ἀναγόρευσις σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανε-
πιστημίου Mehmet Akif Ersoy. Ἐπίσης, συνεζητήθησαν ζητήματα παιδείας 
καὶ πολιτισμοῦ. Ἑρμηνεία: προώθησις τοῦρκο-ἰσλαμικοῦ πολιτισμοῦ στὰ νε-
οθωμανικὰ πρότυπα καὶ κατευθύνσεις τῆς γραμμῆς Νταβούτογλου.

Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

Α.11) Ὀλίγους μῆνες ἀργότερα ὁ Τοῦρκος ΥΠΕΞ Μεβλοὺτ Τσαβούσο-
γλου ἐπισκέπτεται αὐτὴν τὴν φορὰ τὰ Σκόπια τὴν 18ην Ἰουνίου 2017 γιὰ νὰ 
συζητήσει α) Θέματα Περιφερειακῆς ἀσφάλειας, στὸ πλαίσιο τῆς τοῦρκο-
σκοπιανῆς συναντιλήψεως, β) θέματα Οἰκονομικῆς συνεργασίας στὸ ἴδιο 
ἀκριβῶς πλαίσιο, καὶ γ) θέματα ἐκδημοκρατισμοῦ τῶν Σκοπίων [sic!], 
προφανῶς κατὰ τὰ... ἄκρως δημοκρατικὰ τουρκικὰ πρότυπα τῆς Ἀδελ-
φο-μουσουλμανικῆς Τουρκικῆς ἐρντογανικῆς Δημοκρατίας! Συνεπῶς, 
παρέμβασις καὶ ἐπιρροὴ ἐπὶ τῆς φυρομιανῆς δημοσίας διοικήσεως ἀλλὰ καὶ 
πολιτικῶν θεσμῶν τῆς FYROM ἀπὸ πλευρᾶς Τουρκίας.
Α.12) Ἐπίσκεψις τοῦ συνεχῶς δραστηρίου, καὶ μεταπραξικοπηματικῶς, Ἀχμὲτ 

Νταβούτογλου —ὡς καθηγητοῦ— στὰ Σκόπια τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 2017.
Ἑρμηνεία: Γιὰ ὅσους ἀναγνῶστες δὲν ἐπείσθησαν σχετικῶς μὲ τὴν νε-

οθωμανικοῦ τύπου ἀνάμιξιν τοῦ κ. Νταβούτογλου εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς 
ἐντάξεως τῆς FYROM εἰς τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ, νομίζω ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψίς 
τοῦ «ἁπλοῦ Καθηγητοῦ» πλέον, καὶ μὴ κατέχοντος κανένα κυβερνητικὸν 
θῶκον, κ. Νταβούτογλου, μᾶς πείθει γιὰ τὸ ἐὰν ἐπράξαμε ἐθνικῶς ὀρθῶς 
μὲ τὴν ἐπιμονήν μας εἰς τὴν (ἄκυρον κατ’ ἐμὲ) κύρωσιν τῆς Συμφωνίας τῶν 
Πρεσπῶν! Τί γυρεύει λοιπὸν «ἡ ἀλεποῦ στὸ παζάρι»; ἔχομεν ἄλλην, πλέον 
πειστικὴν ἐξήγησιν;  Τὸ πρῶτον θέμα τῆς ἀτζέντας τῆς ἀνωτέρω ἐπισκέψε-
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ως λοιπὸν ἦτο: α) ἡ προοπτικὴ ἐντάξεως τῶν Σκοπίων σὲ ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ (!). Ὦ! 
τί περίεργον! ἀναπάντεχον, θὰ ἔλεγε κἄποιος! Μᾶς ἐξέπληξε!  Τὸ δεύτερο 
ἦτο β) ἡ Περιφερειακὴ Συνεργασία, ὥστε νὰ ἑδραιωθοῦν καὶ κατοχυρωθοῦν 
ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξευρεθοῦν καὶ τὰ ἀντίστοιχα θεσμικὰ πλαίσια μεταξὺ Ἀγύρας 
καὶ Σκοπίων γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ νεο-ὀθωμανικοὶ σκοποί!

Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις (συνέχεια).

Β.11) Ἐπίσκεψις τοῦ Ἀλβανοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, Νεολαίας καὶ 
Ἀθλήσεως Κουζτὶμ Γκασῆ (22αν Δεκεμβρίου 2017) στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) 
μὲ θέματα: α) Πολιτιστικὴ συνεργασία, δηλαδὴ ἀνάγνωθι τουρκοϊσλαμικὴ 
πολιτιστικὴ διείσδυση καὶ ἐπιρροὲς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας καὶ β) 
Τηλεοπτικὴ κάλυψη ἀλβανικῆς ἐπικαιρότητος ἀπὸ τὸ TRT (τουρκικὴ τη-
λεόραση, ἀνάγνωθι πλήρη τουρκοϊσλαμικὴ προπαγανδιστικὴ διείσδυση στὰ 
ἀλβανικὰ λαϊκὰ στρώματα. Ὁ χρησιμοποιούμενος ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα Πυλὼν 
Ἰσχύος εἶναι αὐτὸς τοῦ Πολιτισμοῦ/Πληροφορίας).
Β.12) Ἐπίσκεψις στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) τοῦ Ἀλβανοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύ-

νης Ὄλτα Τζάσκα (26ην Ἰανουαρίου 2018) μὲ θέματα: α) Στρατιωτικὴ συ-
νεργασία μὲ ἔμφαση στὴν ἀμυντικὴ βιομηχανία, καὶ β) Διοργάνωση κοινῶν 
στρατιωτικῶν ἀσκήσεων. Κλασικὴ ἐμβάθυνσις στὸ ἐπιχειρησιακὸ στρατιω-
τικὸ τομέα ἀπὸ τουρκικῆς πλευρᾶς. Συνέχεια πολιτικῆς Νταβούτογλου στὸ 
Πυλῶνα Ἄμυνα/Ἀσφάλεια.

   
Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

   
Α.13) Ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψις στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) τοῦ «ἀνεπηρέαστου 

καὶ δημοκράτου σοσιαλιστοῦ» Πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM κ. Ζόραν Ζάεφ 
τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2018, μὲ θέματα συζητήσεως τὰ ἑξῆς ἀπολύτως 
«ἀθῷα»:
α) Προοπτικὴ ἐντάξεως τῶν Σκοπίων σὲ ΝΑΤΟ καὶ ΕΕ. Ἀναντιρρήτως τὸ 

θέμα αὐτὸ ἀποδικνύει ἀκόμη μιὰ φορὰ τὴν καθοριστικὴ τουρκικὴ χειραγώγη-
ση στὸ θέμα τῆς κατευθυνομένης ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ βε-
βαίως διαψεύει ἀπολύτως τὶς ὅποιες «αὐταπάτες» τῆς Ἑλλάδος σχετικῶς μὲ 
τὴν δυνητικὴ ἀπομάκρυνση τῶν Σκοπίων ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐπιρροὴ ποὺ θὰ 
ἐπέφερε ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἀλήθεια ὅμως, περὶ τίνων ἐτύρβαζε τὴν 
περίοδον αὐτὴν ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία καὶ κατὰ ποῖον τρόπον ἐνημέρωνε 
τὸν ἕλληνα Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν Κυβέρνησιν; Tὸ δεύτερο θέμα συζητήσε-
ως ἦτο τὸ... β) Ὀνοματολογικόν! Ἐδῶ οἱ ἑρμηνεῖες τοῦ ΥΠΕΞ ποιές ἦσαν; 
Δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι ἡ Τουρκία θὰ ἐπέλεγε νὰ εἰσηγηθεῖ εἰς τὸν Βαλκάνι-
ον σύμμαχόν της τὸ ὄνομα ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἐδημιουργοῦσε τὶς περισσότερες 
δυνατὲς δυσχέρειες στὴν ἑλληνικὴν πλευρά; Kαὶ φυσικὰ δὲν θὰ περιωρίζετο 
μόνον εἰς τὸ ὄναμα ἀλλὰ θὰ τὸν συνεβούλευε νὰ προωθήσει ὅλες ἐκεῖνες τὶς 
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διατυπώσεις ποὺ θὰ προωθοῦσαν τοὺς νταβουτογλειανοὺς καὶ ἀδελφομου-
σουλμανικοὺς σχεδιασμούς; Παρατηροῦμε καὶ ἐδῶ ἀδιάλλειπτον συνέχεια 
τῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου. 
Α.14) Mίαν ἑβδομάδα μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου Γκιόργκη 

Ἰβανὼφ (Ἄγκυρα) (19ην Φεβρουαρίου 2018 μὲ θέματα τὸ α) Ὀνοματολογικὸ καὶ 
β) τὴν Ἐκπαιδευτικὴ συνεργασία. Ἑρμηνεία: Καὶ οἱ δύο τομεῖς ἀφοροῦν σὲ βασι-
κοὺς ἄξονας τὶς νεοθωμανικῆς τουρκικῆς πολιτικῆς καὶ βεβαίως δὲν εἶναι ἄσχε-
τοι μὲ τὰ μετεξελιχθέντα ζητήματα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς τοῦ 
ΒΕSA. Ἡ προστασία τῆς ἀλβανικῆς γλώσσης καὶ ἐθνικότητος ὅπως προβλέφθη-
σαν ἀπὸ τὴν Τροπολογία 34, ἐξεκολάφθησαν σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἐπαφές. 
Παρατηροῦμε ἀδιάλλειπτον συνέχεια τῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου.

 
Β. Τοῦρκο-ἀλβανικὲς σχέσεις (συνέχεια).

Β.13) Διήμερος ἐπίσκεψις στὰ Τίρανα τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ κ. Μεβλοὺτ 
Τσαβούσογλου (18-19 Ὀκτωβρίου 2018) μὲ θέματα α) Τοῦρκο-ἀλβανικὴ συ-
νεργασία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας (Ἐδῶ μπορεῖ κανεὶς 
νὰ ὑποθέσει...ὅ,τι θέλει μὲ δεδομένη τὴν τουρκικὴ ὑποστήριξη τῶν ἰσλα-
μιστικῶν ριζοσπαστικῶν ὀργανώσεων στὴν Συρία καὶ τὴν Γάζα!), καὶ β) 
Ἐγκαθίδρυση Συμβουλίου Συνεργασίας στὸ Ὕψιστο Ἐπίπεδο (High Level 
Cooperation Council). Παρατηροῦμε συνέχεια τῆς ἐμβαθύνσεως τῆς πο-
λιτικῆς Νταβούτογλου στὸ ἀνώτατο θεσμικῶς, διμερὲς ἐπίπεδο. Παρατη-
ροῦμε ἀδιάλλειπτον συνέχεια τῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου.
Β.14) Ἐπίσκεψις στὴν Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουρ-

γοῦ Ἔντη Ράμα (23ην Μαρτίου 2018) μὲ ζητήματα: α) Οἰκονομικὴ συνεργασία, β) 
Τουρκικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση πλημμυρικῶν φαινομένων, γ) Ἔναρ-
ξη τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ νέου Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου στὸν Αὐλῶνα, 
τὶς ὁποῖες ἔχει ἀναλάβει τουρκικὴ ἑταιρία, καὶ δ) Ἔργα τουρισμοῦ καὶ ἐνέργειας. 
Ἑρμηνεία: συνέχεια πολιτικῆς Νταβούτογλου στὸν Πυλῶνα τῆς Οἰκονομίας.
Β.15) Ἐπίσκεψις στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) τοῦ Ἀλβανοῦ Προέδρου τῆς Ἐπι-

τροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Μίμη Κοντέλη (28ην Σεπτεμβρίου 2018) 
μὲ ζητήματα: α) Τουρκικές ἐπενδύσεις στὴν Ἀλβανία, β) Ἐκπαιδευτικὰ 
προγράμματα, καὶ γ) Στρατιωτικὴ συνεργασία. Ἐμβάθυνσις στὴν πολιτικὴ 
Νταβούτογλου γιὰ αὔξησις ἐπιρροῆς στὰ δυτικὰ Βαλκάνια στοὺς Πυλῶνες i) 
τῆς Ἀμύνης/Ἀσφαλείας, ii) Oικονομίας καὶ iii) Πολιτισμοῦ.
Β.16) Ἐπίσκεψις στὴν Τουρκία (Ἄγκυρα) τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντη Ράμα 

(9ην Δεκεμβρίου 2018). Ἐπρόκειτο γιὰ ἔκτακτη συνάντηση μὲ μὴ δημοσι-
ευμένη ἡμερησία διάταξη, πρᾶγμα ποὺ κατευθύνει τοὺς ἀναλυτὰς σὲ ζητήμα-
τα Ἀλβανίας-Κοσσόβου-Ἀλβανικῶν μειονοτήτων στὰ Βαλκάνια, ἄρα καὶ στὰ 
Σκόπια. Πιθανωτάτη ἐπιβεβαίωσις πιέσεων γιὰ τὴν Ἀλβανικὴ μειονότητα 
Σκοπίων ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ σκοπιανοῦ ἀλβανικοῦ κόμματος BESA. Στὶς 
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τουρκικὲς πιέσεις ἀποδίδεται καὶ ἡ ἐπιτυχία τοῦ διαβήματος ὅπως καὶ τὸ πε-
ριεχόμενο τῆς Τροπολογίας 34. Ἔχει ἐπίσης πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ μελετηθεῖ ὁ 
συνδυασμὸς τῆς Τροπολογίας αὐτῆς μὲ τὴν Τροπολογία 36, ὅπου ἀναφέρε-
ται «ἡ ἐνδυνάμωσις καὶ ἀναβάθμησις τῶν δεσμῶν» τῶν «Μακεδόνων» αὐτῶν 
τῶν «χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ» μὲ τὴν «Γῆν τῶν Πατέρων τους/fatherland/
Vaterland=ναζιστικὸς ὅρος», ἡ ὁποία καλεῖται νὰ τροποποιήσει τὸ Ἄρθρον 49 
τοῦ σκοπιανοῦ Συντάγματος τοῦ 1991. Ἐπιβεβαίωσις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιρ-
ροῆς τῆς Ἀγκύρας ἐπὶ τῶν Τιράνων καὶ σοβαροὶ μειονοτικοὶ κίνδυνοι γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα στὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη.

   
Α. Τοῦρκο-σκοπιανὲς σχέσεις (συνέχεια).

   
Α.15) Τὴν 21ην Μαρτίου 2018 ἡ Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Ἀμύνης Radmila 

Shekerinska  ἦταν παροῦσα στὴν τελετὴ ὁρκωμοσίας τοῦ Ἐρντογὰν (Ἄγκυρα) 
ὅπου καὶ δὲν ἀπώλεσαν τὰ δύο μέρη τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν (Aσφαλῶς! 
Mὰ τί ἄλλο;) τὸ θέμα  τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ βεβαίως 
τὴν ἐμβάθυνση τῆς μεταξύ των στρατιωτικῆς συνεργασίας. Ἦτο ἡ περίοδος, 
ὅπου στὴν Ἑλλάδα, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων κυβερνητικῶν «αὐταπατῶν», ἐκυ-
ριάρχει τὸ ἐπιχείρημα τῆς «ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐπιρροὴ» τὴν 
ὁποίαν θὰ «ἐπέφερε ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»! Ἀλλοίμονον! Παρατηροῦμε 
ἀδιάλλειπτον συνέχεια τῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου.
Α.16) Ἀκολουθεῖ ἡ θριαμβευτικὴ ἐπίσκεψις τοῦ σκοπιανοῦ Ὑπουργοῦ 

Ἐξωτερικῶν Νικολᾶ Ντιμιτρὼφ (Ἄγκυρα) τὴν 17ην Ἰανουαρίου 2019 μὲ θέμα 
(τί ἄλλο;) τὴν προώθηση τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ. Παρατη-
ροῦμε ἀδιάλλειπτο συνέχεια τῆς πολιτικῆς Νταβούτογλου. Γιατί δὲν θέλουν 
ἐπὶ τέλους νὰ κατανοήσουν οἱ «ἐθνικιστικοὶ κύκλοι» στὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸ 
τὸ «ἑτερόκλητο πλῆθος» τῶν «τῶν μὴ σκεπτομένων ἑλλήνων πολιτῶν» 
τῶν συλλαλητηρίων, ὅτι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος ἡ εἴσοδος τῆς 
FYROM στὸ ΝΑΤΟ (!) καὶ μάλιστα «ἀπομακρύνει τὴν FYROM ἀπὸ τὴν ἐπιρ-
ροὴν τῆς Ἀγκύρας»; Γιατί, ἐπὶ, τέλους δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται;
Συμπέρασμα: Ὅλα τα ὡς ἄνω παρατεθέντα θέματα ἐντόνου καὶ συντόνου 

τουρκικῆς διπλωματικῆς δραστηριότητος, ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Τουρκία ἐπιθυ-
μοῦσε σαφῶς τὴν ἔνταξιν τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ τοὐλάχιστον ἀπὸ 
τοῦ 2008. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκάλυπτε τὶς προσπάθειές της ἀπὸ θεσμικῆς καὶ τε-
χνικῆς ἐπόψεως μὲ τὸ ἀνώτατο πολιτικὸ προσωπικό της (ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἐρντογὰν 
καὶ ὁ κ. Γκιοὺλ) καὶ τοὺς κατ’ ἐξοχὴν ἐξειδικευμένους στρατηγιστές της, ὅπως 
τὸν κ. Νταβούτογλου, τὸν εἰσηγητὴ τοῦ  βαλκανικοῦ νεο-ὀθωμανικοῦ ὁράμα-
τος, ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές! Ἄρα, θὰ πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι 
κάμουμε ἕνα λάθος. Ἕνα πολὺ μεγάλο λαθος. 
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