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Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2020 

 

ΤΟΥΡΚΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ  

 

Τελευταία δημοσιεύτηκαν στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο και 

αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες σχετικές με 

την πρόθεση της Τουρκίας, μετά από ανάλογη συμφωνία μετά της Αλβα-

νία, να εποικίσει την περιοχή Βόρειας Ηπείρου με μουσουλμάνους υπη-

κόους.  

Σκοπός της Αλβανικής Κυβέρνησης είναι η αλλοίωση του πληθυ-

σμού της περιοχής και η εξαφάνιση της ελληνικής μειονότητας.  

Η Αλβανία από την ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο 

κράτος, 29 Ιουλίου 1913, υπήρξε πάντοτε εχθρός της Ελλάδας.  

Με τον καθορισμό των χερσαίων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και 

Αλβανίας απεκόπη η Β. Ήπειρος από τον εθνικό κορμό και παρά τη θέ-

ληση των κατοίκων της, εντάχθηκε σε μια κοινωνία, η οποία ψυχικά, ε-

θνολογικά, πολιτιστικά, συνειδησιακά, ιστορικά και παραδοσιακά ήταν 

ξένη προς την ελληνική συνείδηση και παράδοση.  

Οι κάτοικοι της Β. Ηπείρου διατηρούν την ελληνικότητά τους, αι-

σθάνονται πάντοτε και είναι Έλληνες και κρατούν άσβεστη τη φλόγα της 

ελπίδας για την εκπλήρωση των εθνικών τους πόθων, την επάνοδο στην 

αγκαλιά της μάνας Ελλάδας, την οποία και συνεχίζουν να μεταβιβάζουν 

στις επόμενες γενεές.  

Δυστυχώς, η Αλβανία, παρά τις διεθνείς συνθήκες και κανόνες, 

συνεχώς προσπάθησε και επεδίωξε το ξερίζωμα κάθε έννοιας εθνικής και 

χριστιανικής συνείδησης και σύνδεσης με οτιδήποτε ελληνικό και χρι-

στιανικό. Περιόρισε στα αλβανικά σχολεία τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και απαγόρευσε τις χριστιανικές θρησκευτικές δραστηριότητες 

προκειμένου να πλήξει αποτελεσματικά τους δύο πυλώνες στους οποίους 

στηρίζεται και διατηρείται η εθνική και χριστιανική συνείδηση.  

Παρά αυτές τις αντιξοότητες, οι Βορειοηπειρώτες διατήρησαν και 

διατηρούν αμείωτο το εθνικό και χριστιανικό φρόνημά τους και διεκδι-

κούν τα πνευματικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και δημοκρατικά δικαιώ-
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ματα της μειονότητας. Αρωγό και ένθερμο υποστηρικτή τους έχουν τον 

φωτισμένο ιεράρχη τους Μακαριώτατο κ.κ. Αναστάσιο.  

Η βαθιά έχθρα της Αλβανίας για την Ελλάδα είναι διαρκής, με συ-

νέπεια, και σήμερα ακόμη, να μην έχουν παύσει σε βάρος των Βορειοη-

πειρωτών οι διακρίσεις, οι στημένες κατηγορίες, οι δημεύσεις περιου-

σιών, οι κατεδαφίσεις ναών και ιερών προσκυνημάτων και οι βλέψεις της 

για τη δημιουργία της “Μεγάλης Αλβανίας”.  

Η Αλβανία, αφού δεν επέτυχε τον εξαλβανισμό της ελληνικής 

μειονότητας της Β. Ηπείρου, της οποίας το φρόνημα των κατοίκων της 

παραμένει πάντοτε υψηλό και ακμαίο και διαφυλάσσουν ως κόρη οφ-

θαλμού και στηρίζουν τα δύο βάθρα της ύπαρξής τους, την ελληνική 

γλώσσα και τη χριστιανική πίστη, προχώρησαν στη συμφωνία για τον 

εποικισμό της περιοχής με τούρκους μουσουλμάνους. Αποσκοπούν δε 

στην αλλοίωση και μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής, 

στην εγκατάσταση εποίκων στις εγκαταλελειμμένες οικίες των Βορειοη-

πειρωτών και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης του χριστιανισμού, 

μετά την αύξηση των αλλόθρησκων κατοίκων της.  

Καταφαίνεται ότι ο εποικισμός τούρκων μουσουλμάνων στην Αλ-

βανία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Β. Ηπείρου, αποσκοπεί τόσον στη με-

ταβολή της σύνθεσης του πληθυσμού εις βάρος της ελληνικής μειονότη-

τας, όσον και στην ενίσχυση του ισλαμικού στοιχείου, την εγκαθίδρυση 

της μουσουλμανικής γλώσσας και τη δημιουργία των ευνοϊκών προϋπο-

θέσεων ολοκλήρωσης του μουσουλμανικού τόξου στα Βαλκάνια.  

Για την αντιμετώπιση της νέας αυτής διεθνούς απειλής απαιτείται 

αφ’ ενός μεν οι Έλληνες της Β. Ηπείρου να επιστρέψουν και παραμεί-

νουν στις εστίες τους, αφ’ ετέρου δε η Πολιτεία να ενεργήσει προγραμ-

ματισμένα, αποφασιστικά, διπλωματικά προκειμένου να εξασφαλίσει τις 

διεθνείς εγγυήσεις τής, υπό διωγμόν, ελληνικής μειονότητας της Β. Ηπεί-

ρου.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

       Με Τιμή 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α.  


