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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ  
 

Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, διανύει ήδη τον 24ο αιώνα 
της μακράς ζωής της και είναι συνώνυμη με την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Αφ’ ότου, το 315 π.Χ., τη συνοίκισε ο Βασιλεύς Κάσσανδρος στον μυχό του 
Θερμαϊκού Κόλπου, παραμένει στρατηγική πόλη. Από τότε την τυλίγουν σεβάσμιοι 
θρύλοι και την παρακολουθεί η Ιστορία. Επί δυο χιλιάδες χρόνια, έως το 1912, 
υπήρξε η δεύτερη πόλη τριών αλλεπαλλήλων πολυεθνικών Αυτοκρατοριών: της 
Ρωμαϊκής, της Ανατολικής Ρωμαϊκής −της λεγομένης Βυζαντινής− και της 
Οθωμανικής. Επί 450 χρόνια, επίσης, υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη των Εβραίων.   

Εδώ κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών και μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος. Εδώ 
γεννήθηκαν οι Ισαπόστολοι Αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος που εκχριστιάνισαν 
τους Σλάβους και τους δίδαξαν τη σλαβική κυριλλική γραφή. Επί 20 συνεχείς αιώνες 
οι Θεσσαλονικείς ακούμε στις εκκλησιές απαράλλακτες τις προς Θεσσαλονικείς 
επιστολές που μας απηύθυνε ο Απόστολος Παύλος. Επί χίλια χρόνια παραμένει 
συνεχής η αμφίδρομη πνευματική και καλλιτεχνική επικοινωνία μας με τη γειτονική 
Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους. Ζωντανά σεπτά μνημεία των πολιτισμών και 
αλλεπάλληλα στρώματα  τόσων ιστορικών εποχών συναντάς σε κάθε σχεδόν βήμα. 

Ένας αιώνας από την απελευθέρωσή της είναι σύντομος χρόνος σε μια 
μακραίωνη Ιστορία. Εδώ, ωστόσο, αποδείχθηκε ιστορικά βαρυσήμαντος, πυκνός, 
δραματικός, ριζοσπαστικός και ταχύς. Θύελλες και κοσμογονία μεταξύ 1912-2012. 
Επί εκατό χρόνια η Θεσσαλονίκη αλλάζει ριζικά και την κάθε μεταλλαγή της 
διαδέχεται άλλη. 

- Το 1912 η απελευθέρωσή της απέκοψε την ανθηρή οικονομία της από την 
αχανή αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατέστησε την πόλη μήλο της 
πολεμικής έριδος όλα τα επόμενα 47 χρόνια: Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός και χωριστό ελληνικό Κράτος της 
Θεσσαλονίκης, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή και Εμφύλιος. 
- Το 1917 η Μεγάλη Πυρκαγιά αφάνισε όλο το ιστορικό κέντρο της, τη μικρή 
ιδιοκτησία και τη μικρή οικονομία: βαθειά τομή στην κοινωνία αλλά και μεγάλη 
προοπτική στην πολεοδομία. 
- Το 1923 υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Φεύγουν όλοι οι Οθωμανοί 
και έρχονται δεκάδες χιλιάδες ανέστιοι Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολής. 
Μεγάλη Προσφυγομάνα η Θεσσαλονίκη. Όλοι σχεδόν οι Δήμοι της Μείζονος 
Θεσσαλονίκης σήμερα φέρουν ονόματα, φύτρες και μνήμες από τις αλησμόνητες 
πατρίδες της Ανατολής. Εντωμεταξύ είχαν προηγηθεί χιλιάδες πρόσφυγες της 
Άνω Μακεδονίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας ενώ το 1941-1949  
επακολουθούν αλλεπάλληλα νέα κύματα. Μυριάδες ανέστιοι Μακεδόνες 
διαφεύγουν διαδοχικά από τη βουλγαρική θηριωδία και την Ανατολική 
Μακεδονία, από τα καμένα μακεδονικά χωριά της γερμανικής Κατοχής και από 
τον Αρμαγεδώνα του Εμφυλίου. Τον επόμενο μισόν αιώνα υποδέχεται ένα 
ειρηνικό αλλά διαρκές ρεύμα εσωτερικών μεταναστών και, από το 1990, 
εξωτερικών ομογενών και μυριάδων ξένων οικονομικών προσφύγων.  
- Το 1943 Ολοκαύτωμα. Εξοντώνονται 48 χιλιάδες Θεσσαλονικείς Εβραίοι 
αδελφοί μας. Χάνεται το 1/4 του συνολικού πληθυσμού, μια ξακουστή εστία του 
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εβραϊκού πολιτισμού και η πιο κοσμοπολίτικη ικμάδα των γηγενών 
επιχειρηματιών. 
- Το 1950 η Θεσσαλονίκη είναι θανάσιμα λαβωμένη γεμάτη ερείπια, φτώχεια, 
παράγκες και προσφυγιά. Συνάμα, όμως, γεμάτη αυτοπεποίθηση και ελπίδα.  
- Μέσα στα επόμενα 25 χρόνια ανασυγκροτείται άρδην και εκσυγχρονίζεται 
ριζικά. Χάνει πολλά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της αλλά κερδίζει ακμή, 
ευημερεί και διατηρεί όλα τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα. 
- Την τελευταία δεκαετία του συναρπαστικού αυτού 20ού αιώνα η Αθήνα 
υποτιμά χυδαία τη Θεσσαλονίκη και, έτσι, η Ελλάδα χάνει τη μοναδική ιστορική 
ευκαιρία της να δεσπόσει στη βαλκανική ενδοχώρα της με επίκεντρο τη 
Θεσσαλονίκη. 

Όταν το 1990 κατέρρευσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη και 
άρχισε η αιματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η Ελλάδα ήταν στα Βαλκάνια: 

1. Η μοναδική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Το μοναδικό δημοκρατικό Κράτος στο οποίο οι Βαλκάνιοι γείτονές 

της αναζητούσαν τεχνογνωσία και εμπειρία για να αναδιοργανωθούν 
εκ του μηδενός 

3. Η μακράν πλουσιότερη όλων. Τότε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
της Ελλάδος υπερέβαινε το αντίστοιχο άθροισμα όλων μαζί των 
βαλκανικών χωρών. 

4. Η μοναδική πύλη επικοινωνίας με τον Κόσμο: διέθετε τη 
Θεσσαλονίκη. 

Στον 21ο αιώνα πια τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η Ελλάδα έχασε όλες τις 
ιστορικές ευκαιρίες της στα Βαλκάνια, στον εκσυγχρονισμό της, στην Παιδεία της 
και στην κοινωνία της. Χρεοκόπησε, διχάσθηκε και αυτοβυθίσθηκε. Δεν είναι πλέον 
ο μοναδικός ζωτικός σύνδεσμος των Βαλκανίων με την Ευρώπη, την Ατλαντική 
Συμμαχία και τη Δημοκρατία. Υπήρξε υπόδειγμα και κατάντησε παράδειγμα προς 
αποφυγήν. Παράλληλα η Τουρκία υπερέβη την ενδημική δομική κρίση της, 
αναπτύσσεται ραγδαία και καταλαμβάνει καίριες στρατηγικές θέσεις σε όλες τις 
όμορές μας βαλκανικές χώρες.  

Ωστόσο, στην αθέατη όψη της Σελήνης η Ελλάδα με επίκεντρο τη 
Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να παραμένει στο κέντρο του νέου γεωπολιτικού πεδίου 
στα Βαλκάνια και δίχως σταθερή την Ελλάδα η Δύση χάνει τον έλεγχο του πεδίου. 
Αυτό μαρτυρούν τα ψυχρά γεγονότα. Τα αναφέρουμε συνοπτικά. 

Η Μεσοβαλκανική αποτελεί τον συντομότερο γεωστρατηγικό διάδρομο 
Αδριατική - Εύξεινος Πόντος - Υπερκαυκασία - Κασπία που ελέγχει την ασφάλεια 
των ενεργειακών πηγών και είναι ο μόνος δρόμος για τη μεταφορά των ενεργειακών 
πόρων όπου αναμετρώνται οι στρατηγικοί αγωγοί Δύσης − Ρωσίας με έπαθλο την 
ενεργειακή επάρκεια −και εξάρτηση− της Ευρώπης. 

Με τη σταδιακή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, από το 1990, έχει 
κατακερματισθεί σε μικρά ανίσχυρα κράτη τα οποία αποτελούν άμεσα ή έμμεσα 
δυτικά προτεκτοράτα: άμεσα Βοσνία - Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο, έμμεσα 
Μαυροβούνιο και Σκόπια. Η Αλβανία και η Βουλγαρία είναι μέλη του ΝΑΤΟ −η 
δεύτερη και της Ε.Ε. Στις ακτές των δύο Θαλασσών της Μεσοβαλκανικής Ζώνης και 
στην ξηρά της λειτουργούν οι ισχυρότερες στην Ευρώπη αμερικανικές πολεμικές 
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βάσεις. Ωστόσο, το γεωπολιτικό έδαφος παραμένει εξαιρετικά ασταθές και εν 
δυνάμει εκρηκτικό. Για τρεις λόγους: 

1. Στα βαλκανικά κράτη επικρατούν ισχυρές φυγόκεντρες μειονότητες, 
οργανωμένο έγκλημα, ευμετάβλητο πολιτικό καθεστώς, ξένες επιρροές και 
μεγάλη φτώχεια. Για παράδειγμα στη Βουλγαρία, μέλος της Ε.Ε., ο μέσος 
μισθός κυμαίνεται στα 350 ευρώ και η μέση σύνταξη στα 75 ευρώ. Έτσι στις 
20/2/2013 μυριάδες διαδηλωτές σε είκοσι πόλεις, οργισμένοι από την 
ακρίβεια, ανέτρεψαν την κεντροδεξιά κυβέρνηση Μπορίσοφ η οποία 
εκτελούσε την αμερικανική και την ευρωπαϊκή πολιτική σε βάρος της ισχυρής 
ρωσικής παρουσίας. Στα Σκόπια η κυβέρνηση Γκρούεφσκι είναι όμηρος των 
Αλβανών συμμάχων της. Επί μήνες είναι αδύνατον να λειτουργήσει η Βουλή, 
ακόμη και η στοιχειώδης πολιτική ζωή διότι τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως 
απέχουν. Τα Σκόπια είναι κράτος-βόμβα έτοιμο να εκραγεί ανά πάσα στιγμή 
και να προκαλέσει βαλκανικό ντόμινο. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει το 
Κοσσυφοπέδιο και ελέγχει πλήρως την ομόσπονδη Σερβική Δημοκρατία, τη 
δεύτερη αυτόνομη οντότητα στο προτεκτοράτο Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το 
Μαυροβούνιο έχει πληθυσμό μικρότερο των 700.000 και το 40% αυτών 
δηλώνονται Σέρβοι. Ονομάζεται Malboroland επειδή πρωτεύει στο διεθνές 
λαθρεμπόριο των τσιγάρων. 

2. Με εστία την Αλβανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αποκορυφώνεται το όραμα 
της Μεγάλης Αλβανίας που επιδιώκει να ενωθούν με τη σημερινή Αλβανία οι 
Αλβανοί σε ένα κράτος το οποίο προ διμήνου ο Πρωθυπουργός Σαλή 
Μπερίσα όρισε επί λέξει «από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο, από το Τέτοβο 
μέχρι το Σαντζάκ και από τα Σκόπια μέχρι την Πρίστινα». Είναι μια ακόμη 
ωρολογιακή βόμβα στα Βαλκάνια. 

3. Η Τουρκία ασκεί στρατηγική βάθους στα Βαλκάνια όπου προωθεί τον νεο-
οθωμανισμό και καταλαμβάνει ισχυρές θέσεις. Στο βιβλίο του Στρατηγικό 
Βάθος, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2010, ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών Νταβούτογλου γράφει: «Οι τουρκικές και μουσουλμανικές 
μειονότητες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέδιο, 
Βοσνία και Ρουμανία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής 
της Τουρκίας. Η ζώνη, που εξικνείται από Μπίχατς, Βοσνία, Σαντζάκ, 
Κοσσυφοπέδιο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίτρτζαλι Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη και 
Ανατολική Θράκη, έχει τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη γεωπολιτική της 
Τουρκίας». 

Συνεκτικό στοιχείο και όργανο του νεο-οθωμανισμού αποτελεί το ήπιο αλλά 
πιστό Ισλάμ που επέβαλε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο 
οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, Παρασκευή, ημέρα προσευχής του Ισλάμ,  
προσκύνησε το οθωμανικό Ζωγραφιστό Τζαμί στο αλβανοκρατούμενο Τέτοβο των 
Σκοπίων και διεκήρυξε: «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». 

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της 
τον συνολικό πληθυσμό και τη σύνθεσή του σε κάθε αντίστοιχη χώρα ως εξής:  

Αλβανία: πληθυσμός 3.100.000. Μουσουλμάνοι 75%, Ορθόδοξοι 20%, 
Καθολικοί 5%. Βουλγαρία: πληθυσμός 7.038.000. Μουσουλμάνοι 12,5%. Οι 
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Τούρκοι 8%. Βοσνία: πληθυσμός 3.880.000. 48% Μουσουλμάνοι, 37,1% Σέρβοι, 
14,3% Κροάτες. Κοσσυφοπέδιο: πληθυσμός 1.836.529. Μουσουλμάνοι Αλβανοί 
92% και άλλοι 3% (Βόσνιοι, Τούρκοι, Ρομά κ.ά). Μαυροβούνιο: πληθυσμός 
657.394. Μουσουλμάνοι 17,7%. Οι Αλβανοί του Σαντζάκ-Μετόχεια 
αντιπροσωπεύονται στη Βουλή με αλβανικό κόμμα. Σερβία: πληθυσμός 7.310.555. 
Μουσουλμάνοι 3,2%, Σέρβοι 83%, άλλες μειονότητες 13,8%. Επίσημα αναφέρονται 
μόνον 57.000 Αλβανοί στο Πρέσεβο και στο σερβικό τμήμα του Σαντζάκ. Ωστόσο, οι 
«λίγοι» Αλβανοί κυριαρχούν στο Πρέσεβο και συγκροτούν ανά δύο αλβανικά 
κόμματα σε Πρέσεβο και Σαντζάκ. Σκόπια: πληθυσμός 2.082.000. Μουσουλμάνοι 
32% (Αλβανοί 25,3%, Τούρκοι 4% και Ρομά 2,7%). 

Οι Μουσουλμάνοι παρουσιάζουν τριπλάσιο δείκτη γεννήσεων σε σύγκριση με 
τους Χριστιανούς. Το Κέντρο Δημογραφικής Πολιτικής στη Σόφια ανακοίνωσε το 
2010 ότι «έως το 2050 οι Βούλγαροι θα καταστούν μειονότητα στην ίδια τη χώρα 
τους». 

Τον Οκτώβριο 2012 ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων προειδοποίησε δημόσια: 
«Η δημογραφική ύφεση οδηγεί στην εξαφάνισή μας. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά 
δυστυχώς είναι αλήθεια». Πράγματι, τα τελευταία επίσημα δημογραφικά στοιχεία 
πιστοποιούν ότι στο Κράτος των Σκοπίων οι γεννήσεις Χριστιανών είχαν μειωθεί 
κατά 8% και, αντίθετα, είχαν αυξηθεί κατά 38% οι γεννήσεις Μουσουλμάνων. 
Ταυτόχρονα ο πληθυσμός της Τουρκίας παρουσιάζει επίσης υψηλό δείκτη 
γεννητικότητας, εγγίζει τα 72 εκατομμύρια και συνεχώς αυξάνεται ταχύτατα επειδή 
είναι ιδιαίτερα νεαρός με μέσο όρο ηλικίας τα 29 έτη που στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι 40 έτη −και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερα. 

Η Τουρκία διαθέτει ναυτική βάση στην Αυλώνα της Αλβανίας. Ως ενδιάμεση 
βάση προς τα Βαλκάνια, διαχειρίζεται τα δύο μοναδικά αεροδρόμια και τον μοναδικό 
εμπορικό αερολιμένα στα Σκόπια με τα οποία έχει στρατιωτική συνεργασία. 
Διαχειρίζεται επίσης τη Βουλγαρία με το κόμμα της τουρκικής μειονότητας, 
σημαντικές επενδύσεις και προ πάντων με τους αγωγούς Southstream της Ρωσίας και 
Nabucco της Δύσης, οι οποίοι μέσω Βουλγαρίας θα μεταφέρουν φυσικό αέριο στην 
Ευρώπη. Το υποβρύχιο τμήμα του Southstream διασχίζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα 
ενώ ο Nabucco μπορεί να τροφοδοτηθεί από τον αγωγό Αζερμπαϊτζάν-Τουρκίας που 
διασχίζει το τουρκικό έδαφος. 

Εντωμεταξύ η λεγομένη «Αραβική Άνοιξη» στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση 
Ανατολή αναδεικνύει ισλαμιστικά καθεστώτα διόλου φιλικά προς τη Δύση, η οποία 
διακινδυνεύει εκεί τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών της. Αποκορυφώνεται έτσι η 
σημασία της Μεσοβαλκανικής Ζώνης αλλά, επίσης, αυξάνεται ταυτόχρονα η 
αστάθειά της και η επιρροή της απρόβλεπτης τουρκικής ηγεμονίας. 

Ζωτικό υπογάστριο αυτού του σκληρού γεωπολιτικού πεδίου και μοναδική 
πύλη του προς το Αιγαίο και την Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Παρά τη βαθιά ολόπλευρη 
κρίση της είναι από κάθε άποψη η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα. 

Κρίσιμος κόμβος η Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι της, το αεροδρόμιό της και τα 
χερσαία συγκοινωνιακά δίκτυα εξασφαλίζουν ζωτικές ανάγκες του χώρου: 
μεταφορές, εμπόριο, ανεφοδιασμός, στρατιωτική ασφάλεια, ενέργεια κ.ά. Γι’ αυτό 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν τη διαχείριση του λιμένος της η Ρωσία, η Τουρκία, η 
Κίνα και ένας τουλάχιστον δυτικός όμιλος.  
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Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει ο πετρελαιαγωγός που ανεφοδιάζει το μοναδικό 
διυλιστήριο και το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής καυσίμων στα Σκόπια. Ανήκουν στην 
τοπική ΟΚΤΑ την οποία, όμως, ελέγχει η ελληνική Δημόσια Επιχείρηση 
Πετρελαίων-Αερίου. Ο αγωγός και το δίκτυο καυσίμων δύνανται να επεκταθούν 
εύκολα στο Κοσσυφοπέδιο και στην Αλβανία. Στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων 
η ΔΕΠΑ θα πωληθεί οριστικά τον Απρίλιο. Η ρωσική Sintez προσφέρει το μακράν 
υψηλότερο τίμημα για τις δύο ελληνικές δημόσιες εταιρείες πετρελαίων και φυσικού 
αερίου ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ.  

Παράλληλα η Σερβία έχει ανακοινώσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμά της που θα 
ενώσει τους ποταμούς Δούναβη, Μοράβα και Αξιό σε ένα πλωτό δίκτυο έως τη 
Θεσσαλονίκη −στα 5 μόνον μίλια από το λιμάνι. Τον Φεβρουάριο τα Μ.Μ.Ε. των 
Σκοπίων ανέφεραν ότι πίσω από τη Σερβία βρίσκεται η Ρωσία ώστε έτσι να διακινεί 
τα σλέπια της προς/από τη Θεσσαλονίκη παρακάμπτοντας τα Δαρδανέλλια.  

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Δύση από το 2008 υποστηρίζει αναφανδόν την 
Ελλάδα έναντι των Σκοπίων, ότι δαπάνησε ήδη πρωτοφανείς μάζες δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τη σωτηρία της και ότι πριν λίγες ημέρες ευλόγησε δημόσια τη διακρατική 
συμφωνία Ελλάδος − Αλβανίας − Ιταλίας τις οποίες προγραμματίζεται να διασχίσει ο 
αγωγός Trans-Adriatic Pipeline που θα μεταφέρει στην Ευρώπη φυσικό αέριο από το 
Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και θα ακυρώσει τον Nabucco μέσω Βουλγαρίας. Η 
επιλογή μεταξύ των δύο αυτών δυτικών αγωγών θα γίνει στα τέλη του Ιουνίου φέτος. 

Για μια ακόμη φορά η γεωπολιτική προσφέρει τις ιστορικές ευκαιρίες της στην 
Ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο χέρι των Ελλήνων. 

 
Νικόλαος Ι. Μέρτζος * 

 
* Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
 


