
Tι θέλει τέλος πάντων 
εκτός όλων των άλλων, η 
ΝΤΠ; Μα τη διάλυση της 
Τουρκίας ασφαλώς!
Τεκμηριωμένα! 

Πως και γιατί η Νέα Τάξη Πραγµάτων θέλει την Τουρκία 
διαλυµένη! - Η εισδοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ υπήρξε 
η...αρχή του τέλους της; - Τα παιχνίδια των ΗΠΑ µε τους 
Κούρδους - Γιατί οι Εβραίοι και οι Αµερικάνοι παρέδωσαν 
τον Οτσαλάν! - Γιατί έπρεπε πάση θυσία να µπεί η 
Τουρκία στην ΕΕ! 



Πριν σχεδόν 40 και κάτι χρόνια, ένας 
«άγνωστος» ακόµη στην ευρεία 
πλειοψηφία των Ελλήνων ασκητής του 

Αγίου Όρους µε το ασυνήθιστο όνοµα 
«Παΐσιος», είχε αρχίσει να δέχεται και 

κάποιους «ασυνήθιστους επισκέπτες», εκτός των λαϊκών και θεοσεβούµενων 
που ήταν στη πλειοψηφία τους.  Οι επισκέπτες αυτοί ήταν επιστήµονες, 
θεωρητικοί ή θετικοί, γιατροί, δικηγόροι, ακαδηµαϊκοί, ακόµη και πολιτικοί. 
Η «αύρα» που απέπνεαν οι λόγοι του, είχαν τέτοια δυναµική, που 
προκαλούσε δέος ακόµη και σε αυτούς οι οποίοι θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αβίαστα, τουλάχιστον ως «άπιστοι Θωµάδες» στη καλύτερη 
περίπτωση. Ασφαλώς και όλους αυτούς τους είχε οδηγήσει σε εκείνον 
το...χριστιανικό «µικρόβιο» που είχαν µέσα τους από παιδιά. Αναµφίβολα. 
Όµως, τι άλλο εκτός από αυτό, θα µπορούσε να οδηγήσει τα βήµατα τέτοιας 
υφής ανθρώπων προς έναν ασκητή του οποίου το µόνο «όπλο» που είχε ήταν 
οι λόγοι του οι οποίοι ήσαν βγαλµένοι µέσα από τη φλόγα της Ορθοδοξίας 
που έκαιγε µέσα στη καρδιά του; Τι θα µπορούσαν εν πάσει περιπτώσει, να 
αποκοµίσουν αυτοί οι ορθολογιστές, από έναν καθαρό εκπρόσωπο 
µιας ...µεταφυσικής «λογικής»;  

Ένας από αυτούς, ο καθηγητής Φυσικής και κβαντοµηχανικής Αθανάσιος 
Ροβοκαλής σε συνέντευξή του, λέει χαρακτηριστικά:  
«Η γυναίκα µου άρχισε να µου µιλάει γι αυτόν τον γέροντα µε τέτοιον τρόπο, 
που είχα αρχίσει να προβληµατίζοµαι. Και είπα να πάω να δω κι εγώ τι σόϊ 
άνθρωπος ήταν αυτός που έκανε µια γυναίκα σαν τη δική µου να µιλάει µε 
τέτοια λόγια για εκείνον, σαν να επρόκειτο για έναν άγιο. Όταν τον είδα για 
πρώτη φορά, ήταν νύχτα όταν πήγα στο καλύβι του, ξαφνικά είδα ένα 
απόκοσµο φώς να τον τυλίγει, για µια στιγµή µόνο. Μετά ανοιγόκλεισα τα 
µάτια µου έκπληκτος και όταν τον ξαναείδα, είχε µια απλή, ταπεινή µορφή. 
Την ταπεινή και γαλήνια µορφή που βλέπουµε σε όλες τις εικόνες αγίων στις 
εκκλησιές. Αλλά το πρώτο φώς, αυτή τη λάµψη που είχα αντικρύσει την 
πρώτη φορά που τον είδα, δεν πρόκειται ποτέ να τη ξεχάσω».  
Αυτό ήταν. 
Από εκείνη την στιγµή, ο εν λόγω καθηγητής µιας επιστήµης, που στις µέρες 
µας αποτελεί την αιχµή του δόρατος της πλήρους αµφισβήτησης του Θείου 

Γράφει ο Πύρινος 
Λόγιος 



ως υπαρκτής Δύναµης, γίνεται ένας από τους πιο θερµούς οπαδούς του. Τόσο 
θερµός, που δεν διστάζει να λέει παντού πως «ο Άγιος (πλέον) Παΐσιος, µου 
άλλαξε ριζικά και αµετάκλητα τη ζωή µου».  

Ο Γέροντας αυτός λοιπόν, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον είδαν και 
τον γνώρισαν, είπε πράγµατα για το µέλλον όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και 
του κόσµου ολόκληρου. Πράγµατα και καταστάσεις τόσο ριζοσπαστικές και 
παντελώς απίστευτες, που συγκλόνισαν τους πάντες. Ένα από αυτά, ήταν και 
η ...επικείµενη διάλυση της Τουρκίας και η οριστική εξαφάνιση της από 
προσώπου γης. Και το είπε στα µέσα περίπου της δεκαετίας του ‘80 και 
µάλιστα λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση του «Σεισµίκ» τον Μάρτιο του 1987, όπου 
Ελλάδα και Τουρκία ήρθαν σχεδόν µισό βήµα πρίν το πολεµικό επεισόδιο.  

«Μη στενοχωριέσαι βρε», είχε πει στον Ροβοκαλή τότε ο Άγιος Γέροντας. «Η 
Τουρκία θα διαλυθεί και η Κων/πολη θα ξαναγίνει ελληνική. Θα τη πάρουµε 
τη Πόλη και µάλιστα θα µας τη δώσουν οι ίδιοι οι σύµµαχοι (εννοώντας 
προφανώς το ίδιο το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Αµερικανοί και οι Αγγλογάλλοι). Όχι 
γιατί µας αγαπούν, αλλά γιατί αυτό θα είναι το συµφέρον τους». 

Βαριά κουβέντα. Δεν θα µπορούσε να λεχθεί χωρίς συνέπειες, τουλάχιστον σε 
κοσµικό επίπεδο, εκείνη την εποχή. Ήταν τόσο ριζοσπαστική, τόσο 
απίστευτη, τόσο ακατανόητη τον καιρό τον οποίον ειπώθηκε, όσο και η... 
στιγµιαία τηλεµεταφορά ανθρώπων και πραγµάτων, που πραγµατεύτηκε η 
ταινία επιστηµονικής φαντασίας του Καναδού  Ντέϊβιντ Κρόνεµπεργκ «Η 
Μύγα» στα µέσα της ίδιας δεκαετίας. Βέβαια, όταν έχουµε να κάνουµε 
µε ...ταινίες, τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν έχουµε όµως να 
κάνουµε µε «προβλέψεις» τέτοιων κοσµοϊστορικής σηµασίας γεγονότων, τα 
πράγµατα αλλάζουν. Ουδείς επίσης, την ίδια δεκαετία, µπορούσε όχι µόνο να 
προβλέψει, αλλά και να διανοηθεί καν µε σοβαρότητα ότι η κραταιά 
Σοβιετική Ένωση και το Σύµφωνο της Βαρσοβίας θα µπορούσε να 
καταρρεύσει µε πάταγο κι όλας, την επόµενη πενταετία. Κι όµως, σύµφωνα 
µε τα βιβλία τόσο του ίδιου του Αθανάσιου Ροβοκαλή («Ο γέροντας Παΐσιος 
µου είπε...», 1996), όσο και του Συν/ρχη Ζουρνατζόγλου («Γέροντας Παΐσιος 
ο Αγιορείτης», 1993) ο Άγιος Γέροντας το είχε προβλέψει και µάλιστα µε 
ακρίβεια. Ωστόσο για εµάς τους Έλληνες, που τόσα δεινά έχουµε υποστεί από 
αυτή την τρισκατάρατη τουρκική φυλή εδώ και αιώνες ολόκληρους, 
θεωρούσαµε και - ας µη γελιόµαστε - θεωρούµε ακόµη, ως άκρως απίστευτο 



και ριζοσπαστικό ως γεγονός, µια διάλυση και εξαφάνιση του τουρκικού 
κράτους.  

«...Θα διαλυθεί και µάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι 
σύµµαχοι...» 

Το 1991, µεσούσης της κρίσεως του πολέµου του Κόλπου, ο τότε Αµερικανός 
υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μπούς Τζέιµς Μπέϊκερ, δίνει εντολή 
στη CIA να βρεθεί ένας τρόπος στο να σταµατήσει η φιλονικία µεταξύ των 
Κούρδων φυλάρχων Μπαρτζανί και Ταλαµπανί, όπως και η εξέγερση των 
Κούρδων σε όλη την Ανατολική περιφέρεια της περιοχής του λεγόµενου 
«Κουρδιστάν», µια περιοχή που περιλαµβάνει εδάφη τα οποία βρίσκονται 
υπό κατοχή από τέσσερις χώρες: Τουρκία, Συρία, Ιράκ, Ιράν, µε το 
µεγαλύτερο µέρος να κατέχεται από την Τουρκία, σε ποσοστό σχεδόν 40%. Ο 
Αµερικανός αξιωµατούχος, δεν είχε µόνο στο µυαλό του την ειρήνευση στην 
περιοχή, αλλά κάτι περισσότερο. Να επιτύχει µια de facto αµερικανική 
επιρροή σε µια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αστάθεια τόσα χρόνια, όσο 
«επέτρεπαν» να είναι έτσι οι λογαριασµοί που έµειναν ανοιχτοί από την λήξη 
του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου. Μια περιοχή η οποία επιτρέπει σε όποιον έχει 
το γενικό κουµάντο σε αυτήν, να ελέγχει όλο το µήκος και το εύρος της 
Μέσης Ανατολής επί τη κυριολεξία.  

Οι Αµερικανοί από νωρίς είχαν καταλάβει το τι θέλουν οι Τούρκοι. Και αυτό 
που πραγµατικά ήθελαν, ήταν εδάφη. Νέα εδάφη, τα οποία θα άλλαζαν και 
τα ήδη υφιστάµενα σύνορα καθώς και την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης 
περιοχής. Από την εποχή µάλιστα που ήταν πρωθυπουργός ο Ισµέτ Ινονού, 
δηλαδή από την εποχή της κορύφωσης του Ψυχρού Πολέµου µε την τότε 
ΕΣΣΔ. Ο Ινονού που είχε βάλει ως στόχο της ζωής του το να µπορέσει να 
ελέγξει πλήρως την Κύπρο και την νεότευκτη ανεξαρτησία της, έκανε τα 
πάντα για να ωθήσει την κατάσταση στο νησί στα άκρα. Η επιστολή που είχε 
σταλεί τότε από τον πρόεδρο Τζόνσον πρός τον Ινονού ήταν φωτιά και λάβρα. 
Σχεδόν τον είχε προειδοποιήσει ότι θα είχε µεγάλο κόστος για την Τουρκία 
µια εισβολή, χώρια που θα προκαλούσε τεράστιο ρήγµα στην νοτιοανατολική 
πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα δικαιολογούσε και εµπλοκή της Ελλάδας, η οποία 
Ελλάδα τότε είχε απόλυτο πλεονέκτηµα επειδή συµµετείχε τόσο στον Β’ ΠΠ, 
αλλά και στην Κορέα και ο στρατός της ήταν µπαρουτοκαπνισµένος. Τότε 



ήταν που οι Τούρκοι απείλησαν τις ΗΠΑ µε στροφή προς την ΕΣΣΔ και τον 
νέο της πρόεδρο Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ο οποίος και περίµενε το «θείο δώρο» 
µε ανοικτές αγκάλες. Φυσικά ο Τζόνσον δεν «µάσησε» και επειδή ο Ινονού 
κατάλαβε πως µόνο µε τις ΗΠΑ θα µπορούσε να αισθάνεται σίγουρος, 
υπέκυψε στις πιέσεις και έκανε «πίσω». Εξ’ άλλου, υπήρχε και το «µελανό» 
σηµείο στις σχέσεις µεταξύ Τουρκίας-ΕΣΣΔ λόγω των πυραύλων Τζούπιτερ 
που είχαν αναπτυχθεί επί Κένεντυ στο τουρκικό έδαφος, οπότε, τουλάχιστον 
µε δεδοµένη την οργή του Χρουστσόφ ο οποίος είχε φτάσει τα πράγµατα στο 
«παρά δύο» µέσω της κρίσης των πυραύλων στη Κούβα εξ’ αιτίας αυτών των 
πυραύλων Τζούπιτερ αλλά καί την εν γένει συµπεριφορά της Τουρκίας, δεν 
επέτρεπε και πολλά όσον αφορά την άµεση αναθέρµανση των σχέσεων 
ΕΣΣΔ-Τουρκίας. 

Από τότε όµως, οι αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες έψαχναν διακαώς να 
βρούν µια πιο αξιόπιστη λύση, δεδοµένου του ότι οι αναλυτές της CIA µε 
µελέτες τους, προειδοποιούσαν τον Λευκό Οίκο συνεχώς πως οι Τούρκοι δεν 
έχουν καµµιά αξιοπιστία και ότι στην πρώτη «στραβή» θα τους πουλήσουν 
στεγνά. Τα πράγµατα άρχισαν να αλλάζουν όταν ανέβηκε στην εξουσία ο 
Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος καθιέρωσε µε τη σειρά του ως Υπουργό Εξωτερικών 
τον επονοµαζόµενο και «µάγο» της διπλωµατίας, τον Χένρι Κίσσιγκερ. Αν 
εξαιρέσει κανείς το πρόβληµα που παρουσιάστηκε αίφνης µεταξύ των δύο 
χωρών µε την ανατροπή µέσω πραξικοπήµατος του τότε πρωθυπουργού 
Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ (η CIA έκανε ό,τι µπορούσε τότε µε τις ανατροπές 
κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία αναλόγως των συµφερόντων των ΗΠΑ) 
ο Κίσσιγκερ, τόσο ως µέλος της κυβέρνησης Νίξον, όσο και της κυβέρνησης 
Φόρντ, ήταν ο άνθρωπος που εξοµάλυνε τις τεταµένες σχέσεις µεταξύ των 
βουλιµικών Τούρκων και των Αµερικανών. Διότι ο Κίσσινγκερ δεν 
εξυπηρετούσε µόνο τα συµφέροντα της Αµερικής. Εξυπηρετούσε κυρίως τα 
συµφέροντα της ήδη υφιστάµενης Νέας Τάξης Πραγµάτων, της «υπόγειας 
κυβέρνησης» των ΗΠΑ, που σκοπό είχε τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη. Τότε 
η Αµερική ήταν, όπως και τώρα, κράτος απόλυτα διχασµένο. Και αυτόν 
ακριβώς τον διχασµό εκµεταλλεύτηκε ο Κίσσινγκερ, και έδωσε στο πιάτο τη 
µισή Κύπρο στην Τουρκία. Ο σκοπός δεν ήταν επί της ουσίας ο 
«φιλοσοβιετισµός» του Μακαρίου. Αλλά ο πλήρης έλεγχος της ευρύτερης 
περιοχής της Μέσης Ανατολής και σε καµµιά περίπτωση εκεί δεν είχε θέση η 
ΕΣΣΔ, η οποία ήλεγχε µεν τη Συρία, αλλά εάν «καπέλωνε» µε κάποιον τρόπο 
και την Κύπρο, θα ήταν καταστροφή, τόσο για το Ισραήλ, όσο και για το 
ΝΑΤΟ.  



Όταν όµως τα πράγµατα άλλαξαν και πάλι όσον αφορούσε τον πολιτικό 
χάρτη των ΗΠΑ και την αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία από τον Φόρντ στον 
Κάρτερ, οι Αµερικανοί αντελήφθησαν ακόµη πιο ξεκάθαρα τις πραγµατικές 
προθέσεις των Τούρκων. Ο Τζίµι Κάρτερ, εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ µε την 
ξεκάθαρη βοήθεια σε ψήφους που του παρείχε η ελληνική οµογένεια και µε 
µια σαφή εντολή από µεριάς της προς εκείνον στο να βρεί άµεσα λύση για το 
Κυπριακό. Ο Κάρτερ, προκειµένου να δείξει σε όλους ότι προσπαθεί να 
συµβάλλει σε κάποια λύση που να είναι εφικτή και αποδεκτή προς όλους, 
καλεί τον Ντεµιρέλ (που στο µεταξύ είχε ξαναπάρει την εξουσία κερδίζοντας 
στις εκλογές  τον Ετσεβίτ) σε επίσηµη επίσκεψη για συνοµιλίες επ’ αυτού. Ο 
Κάρτερ το µόνο που διαπίστωσε ήταν πως απλά, βρήκε «τοίχο» και καµµία 
διαλλακτική από τον αλαζόνα Τούρκο, ο οποίος µάλιστα του είπε και 
κατάµουτρα πως «Οι ΗΠΑ θα πρέπει και να ξέρουν να πληρώνουν τους 
δικούς µας λογιαριασµούς, αν θέλουν πραγµατικά τη δική µας αφοσίωση», 
πράγµα που σήµαινε ξεκάθαρα πως αν δεν χωνευτεί από τη Δύση πως ο 
λογαριασµός που ανοίχτηκε στη Κύπρο κλείνει µόνο µε διχοτόµηση του 
νησιού όπως αυτή που επέβαλλε ο «Αττίλας», οι Τούρκοι δεν θα 
εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα των ΗΠΑ στη περιοχή, ούτε και θα 
παρίσταναν το «καλό παιδί» και την εµπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ. Σαν να του 
είπε «µας έχετε ανάγκη και θα χορεύετε στο τσιφτετέλι που θα σας 
παίζουµε». Ο Κάρτερ είχε µείνει άναυδος από τον κυνισµό και την αλαζονεία 
του Ντεµιρέλ κι αυτό είχε ως αποτέλεσµα στο να ανατραπεί αυτός σχεδόν 
άµεσα και για την ακρίβεια µετά από ενάµισι χρόνο µε το πραξικόπηµα του 
Κενάν Εβρέν το 1981, φυσικά µε την συνεπικουρεία της διαβόητης CIA.  

Δεν θα αναλωθώ στο να εξετάσω και την περίοδο της δεκαετίας του 80, όπου 
τελικά οι Τούρκοι µε την «συναίνεση» της κυβέρνησης Ρήγκαν, κήρυξαν και 
επίσηµα την ΤΔΒΚ και πετυχαίνοντας την de facto πλέον διχοτόµηση (όχι 
όµως και de jure) αλλά και την σοβαρή πρόκληση των Τούρκων στο Αιγαίο µε 
τη κρίση του Σεισµίκ το ‘87. Είναι γνωστά έτσι κι αλλιώς τα γεγονότα. Αυτό 
όµως που θέλω να τονίσω, είναι ότι µετά την πτώση του Σιδηρού 
Παραπετάσµατος την διετία 1989-91 και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η 
Τουρκία αρχίζει σταδιακά να «χάνει» σε σηµασία για την Δύση. Παρά το 
γεγονός πως συνέβαλε τα µέγιστα στο να κερδηθεί ο Πόλεµος του Κόλπου, η 
Νέα Τάξη Πραγµάτων που ανακήρυξε και επίσηµα ο Τζώρτζ Μπούς ο 
πρεσβύτερος µέσα σε ένα παραλήρηµα αλαζονείας, αυτό καθ’ αυτό το 
γεγονός της πτώσης του Ανατολικού Μπλόκ έκανε τους Τούρκους να κοιτάνε 
µε σκεπτικισµό το µέλλον τους. Δεν υπήρχε πλέον ο «µεγάλος εχθρός» µέσω 



του οποίου το µόρφωµα του Κεµάλ στην κυριολεξία ζούσε και υπήρχε 
αποµυζώντας οικονοµικά και στρατιωτικά τις ΗΠΑ. Η νέα εποχή απαιτούσε 
πλέον νέες πολιτικές και νέους δρόµους όσον αφορά την ύπαρξη της ίδιας της 
Τουρκίας ειδ’ άλλως η διαίρεση και η συρρίκνωση θα ήταν αναπόφευκτη. Η 
κίνηση των ΗΠΑ όσον αφορά την επίτευξη ειρήνης µεταξύ των Κούρδων 
φυλάρχων (πλήν του PKK), ήταν το πρώτο σηµάδι πως κάτι άλλο άρχισε να 
«ψήνεται» πίσω από τις ερµητικά κλειστές πόρτες των υπογείων του κτιρίου 
του Λάγκλεϊ κι αυτό το «κάτι» δεν ήταν καθόλου καλό για την συνέχεια του 
κεµαλικού µορφώµατος. 

Τα Ίµια, ο Οτσαλάν και ο ...Ετσεβίτ 
 
«Το πεπρωµένον, φυγείν αδύνατον», έγραψε κάποτε ο Πίνδαρος και 
αποτέλεσε η ρήση αυτή µια αξία ίση µε το ευρύτερο νόηµα της ύπαρξης του 
ανθρώπου για τους αρχαίους µας προγόνους. Μια έννοια, η οποία 
απασχόλησε πάρα πολλούς στοχαστές ανά τους αιώνες οι οποίοι τελικά στην 
πλειοψηφία τους την απέρριψαν, ισχυριζόµενοι ότι «τίποτε δεν είναι από 
πρίν σχεδιασµένο και το µέλλον είναι αποκλειστικά υπόθεση του κάθε 
ανθρώπου». Είναι όµως έτσι; Ή µήπως «το κάθε ζήτηµα που αφορά την 
ύπαρξη µας, έχει ήδη προγραφεί µε βάση τον χαρακτήρα µας και την 
συµπεριφορά µας;», όπως έχει διατυπώσει ο Γάλλος Κοινωνιολόγος Ντε 
Σάρλ;  

Ας επιστρέψουµε όµως στο θέµα αυτής της µελέτης-πραγµατείας που 
στοχεύει στο να αναλύσει και να αποδείξει κάτι πάρα πολύ σηµαντικό που 
εµάς τουλάχιστον µας αφορά άµεσα.  

Όπως επισηµάναµε πιο πάνω, η πτώση του Υπαρκτού Σοσιαλισµού και της 
ίδιας της ΕΣΣΔ (αυτή δηλαδή την απίστευτη ανατροπή της παγκόσµιας 
γεωπολιτικής σκηνής που έφερε τα πάνω κάτω κυριολεκτικά αλλάζοντας τη 
φυσιογνωµία πλέον της παγκόσµιας πολιτικής και οικονοµικής σκηνής και η 
οποία ΠΡΟΕΛΕΧΘΗ από τον Άγιο Παΐσιο δέκα και πλέον χρόνια προτού 
αυτή συµβεί) έφερε σε δύσκολη θέση µια µόνο χώρα: την Τουρκία. Η οποία, 
αν ήθελε να επιζήσει πλέον, είχε µόνο ένα δρόµο να επιλέξει, την επιθετική 
εξωτερική πολιτική µε άµεσο συνδυασµό την οικονοµική ανάπτυξη. 
Δεδοµένου του ότι η πολιτική σκηνή του κεµαλικού µορφώµατος µόνο µε 
φουρτουνιασµένη θάλασσα θα µπορούσε να περιγραφεί, οι πολιτικοί της 
χώρας θα έπρεπε να συναινέσουν σε πολλά πράγµατα που θα έφερναν τελικά 



τις αλλαγές που επιθυµούσαν. Η πολιτική προσωπικότητα που αναδεικνύεται 
την συγκεκριµένη εποχή, δεν είναι άλλη από την Τανσού Τσιλέρ, µια 
δυναµική Τουρκάλα, που κατορθώνει, µέσω του κόµµατος του Ορθού Δρόµου 
του ήδη πλέον παροπλισµένου και αποσυρόµενου στην προεδρία Ντεµιρέλ, 
να κερδίσει την αρχηγία του κόµµατος (υπήρξε και υπουργός Οικονοµικών 
στη κυβέρνηση Ντεµιρέλ) και µαζί και τις εκλογές το 1993 και µε την 
υποστήριξη του Ρεµπουµπλικανικού κόµµατος να καταλάβει την 
πρωθυπουργία. Απίστευτα µορφωµένη, γοητευτική και µε εξαιρετική 
ευφράδεια λόγου, πρώην καθηγήτρια του πανεπιστηµίου του Κονέκτικατ και 
µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό από το πανεπιστήµιο του Γιέηλ στις 
Πολιτικές και Οικονοµικές Επιστήµες, γίνεται η «Σιδηρά Κυρία» της 
Τουρκίας και παίρνει τα ηνία της χώρας σε µια κυριολεκτικά κρίσιµη καµπή.  
Το πρώτο της µέληµα ήταν το µάζεµα των οικονοµικών δίνοντας µια 
αναπτυξιακή πνοή στην καθηµαγµένη τουρκική οικονοµία από την εποχή του 
Τουργκούτ Οζάλ και ταυτόχρονα, θέτει ως άµεσο στόχο της την αλλαγή του 
status quo στο Αιγαίο και την πάση θυσία φραγή της Ελλάδας στο να κηρύξει 
ΑΟΖ και να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 µίλια. 

Το µεγάλο επίτευγµα λοιπόν της Τανσού Τσιλέρ, ήταν η υπόθεση των Ιµίων. 
Όπως ήταν γνωστό τόσο στην ΕΥΠ, όσο και στις µυστικές υπηρεσίες των 
ΗΠΑ, το πρότζεκτ αυτό της Τουρκίας, δηλαδή η αµφισβήτηση πάση θυσία 
µέρους της κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο, σχεδιαζόταν αµέσως µετά 
την κρίση του Σεισµίκ, το 1987. Όταν δηλαδή κατάλαβε ο τότε πρωθυπουργός 
της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ, ότι θα ήταν σχεδόν αυτοκτονία το να τα βάλει 
ευθέως µε το ελληνικό Ναυτικό. Ήταν µάλιστα κοινό µυστικό, ότι οι Τούρκοι 
φοβόταν και σεβόταν πολύ τον Ανδρέα Παπανδρέου, παρά τις παλινωδίες 
του. Εξ’ άλλου, το 7 προς 10 όσον αφορά την αµερικανική βοήθεια και προς 
τα δύο κράτη, ευνοούσε περισσότερο την Ελλάδα παρά την Τουρκία. Έχοντας 
λοιπόν το στρατοκρατικό καθεστώς ως δεδοµένο ότι οι ΗΠΑ θα µπούν στη 
µέση στο οποιοδήποτε επεισόδιο πήγαινε να δηµιουργηθεί (και αυτό είχε να 
κάνει µόνο από την πλευρά της Τουρκίας) σχεδιάστηκε βήµα προς βήµα ένα 
στηµένο επεισόδιο µεταξύ των δύο χωρών, επιλέγοντας κάποιο µικρό κι 
ασήµαντο νησάκι που θα γινόταν εφαλτήριο για την άµεση διεκδίκηση 
µέρους της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το πρότζεκτ αυτό ονοµάστηκε 
«Δούρειος Ίππος» και ο σκοπός του ήταν να διεξαχθεί σε µια περίοδο όπου η 
ελληνική πλευρά θα ήταν σε κατάσταση σύχγυσης. Και η ώρα αυτή άργησε 
µεν, αλλά ήρθε µε την ασθένεια του Παπανδρέου και την αναγκαστική 
αλλαγή πρωθυπουργού. Το περιβάλλον του Παπανδρέου, πίστευε ότι 



γρήγορα θα υπήρχε ανάνηψη του Προέδρου και τον έπεισαν να δώσει το 
«δαχτυλίδι» στον Σηµίτη, προκειµένου να υπάρξει «ειρήνη» µεταξύ των 
«εκσυγχρονιστών» και των «λαϊκιστών» στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν το µοιραίο 
λάθος. Σχεδόν τρείς µέρες µετά την αλλαγή σκυτάλης στην πρωθυπουργία, οι 
Τούρκοι έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιό τους µε τη γνωστή ιστορία του 
εµπορικού πλοίου που προσάραξε στη νησίδα Μεγάλη Ίµια λόγω βλάβης και 
δεν δεχόταν ελληνική βοήθεια µε το πρόσχηµα ότι βρίσκεται σε τουρκικό 
έδαφος. Ύστερα ήρθε η φάση µε τους γνωστούς «δηµοσιογράφους» της 
Hürriet να αποβιβάζονται από ελικόπτερο και να κατεβάζουν την ελληνική 
σηµαία που κυµάτιζε εκεί, αντικαθιστώντας την µε µια τουρκική, υπό 
άσχηµες καιρικές συνθήκες.  

Ο Σηµίτης, παντελώς προσκολληµένος στον γερµανικό παράγοντα και 
δεµένος ολόψυχα στο νέο δόγµα της Παγκοσµιοποίησης, παρά τις 
διαβεβαιώσεις του Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Λυµπέρη ότι έχει κλειδώσει όλο το 
Αιγαίο και ότι δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να χάσει τη µάχη, εκείνος 
ενέδωσε άµεσα στις πιέσεις του ειδικού απεσταλµένου Ρίτσαρντ Χόλµπρουκ 
για πάση θυσία ειρήνευση και αµέσως µετά το τραγικό γεγονός της πτώσης 
του ελικοπτέρου µε πλήρωµα τους υποπλοιάρχους Χριστόδουλο 
Καραθανάση και Παναγιώτη Βλαχάκο καθώς και τον αρχικελευστή Έκτορα 
Γιαλοψό, αποσύρει τον στόλο και δέχεται να κατέβει η σημαία μας από 
την Ίμια, η οποία είχε αποκατασταθεί στο μεταξύ.  

Η εφηµερίδα «Το Βήµα» του Λαµπράκη, γνωστή για τις «εκσυγχρονιστικές» 
της απόψεις περί του κυβερνώντος κόµµατος και την έντονη «συµπάθεια» 
που είχε στον Σηµίτη, γράφει χαρακτηριστικά σε άρθρο της δέκα χρόνια 
αργότερα: «Οι αξιωµατικοί (εννοώντας τον Λυµπέρη κυρίως) αυτοί είχαν 
µάθει να λειτουργούν µε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος λάτρευε τις 
συσκέψεις µε στρατιωτικούς, τις υπηρεσίες από κλειστές πηγές και τη 
διαχείριση κρίσεων όπως εκείνη του Μαρτίου του 1987. Ο κ. Σηµίτης τους 
θεωρούσε «ανδρεϊκούς», ξένους στη δική του κουλτούρα και ύποπτους για το 
στήσιµο παγίδων τις κρίσιµες εκείνες ώρες.» 
 
Αν πιστέψουµε λοιπόν τις πληροφορίες του «Βήµατος», ο Σηµίτης προτίµησε 
να συνθηκολογήσει άµεσα και γρήγορα παρά το γεγονός ότι είχε όλα τα 
στρατηγικά πλεονεκτήµατα µε το µέρος του, επειδή...πίστευε ότι οι 
«στρατηγοί» θα του τη φέρουν και θα επαναφέρουν πίσω τον Παπανδρέου. 
Μόνο ένα τέτοιο αρρωστηµένο µυαλό θα µπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο.  



Εν πάσει περιπτώσει, η Τουρκία τότε απέτυχε να δηµιουργήσει οτιδήποτε, 
εκτός από τις...εντυπώσεις που προκάλεσε αφ’ ενός η απόβαση έξη Τούρκων 
κοµάντος στην µικρή Ίµια και αφ’ ετέρου η πτώση του ελικοπτέρου. Εξ’ 
άλλου, η πρώτη κυβέρνηση Κλίντον µέσα στην οποία είχε λάβει χώραν το 
επεισόδιο αυτό, επέπληξε την Τσιλέρ για την πράξη της υιοθετώντας πλήρως 
το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των Δωδεκανήσων µεταξύ Ελλάδας 
και Ιταλίας, πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ονοµαστικώς µεταξύ άλλων και 
τις νησίδες Kardak, δηλαδή τις νησίδες Ίµια, πράγµα που έδειξε ότι η Τσιλέρ 
µπροστά στη βιασύνη της, δεν έκρινε ορθά στο τι κάνει αλλά και όπως 
αποκαλύφθηκε αργότερα, είχε ήδη προειδοποιηθεί από τον πρέσβη της 
Τουρκίας ότι αυτά που ισχυρίζονται οι Έλληνες ήταν ορθά. Ο πρέσβης µπορεί 
µετά να καρατοµήθηκε επειδή «ανακατεύτηκε» εκεί που δεν τον έσπειραν, 
αλλά η ρετσινιά έµεινε. Επί της ουσίας, όχι µόνο δεν κατόρθωσε η 
Τουρκία να πετύχει οτιδήποτε σοβαρό, αλλά µπορώ να πω µε 
βεβαιότητα ότι από τότε ακριβώς ξεκινάει και «επίσηµα» η 
αντίστροφη µέτρηση για την ίδια την διάλυση της. Άσχετα αν ο 
ενδοτισµός των Ελλήνων εθνοµηδενιστών της - απροκάλυπτα πλέον 
- προδοτικής κυβέρνησης Σηµίτη, αποδέχτηκε το «γκριζάρισµα» του 
Αιγαίου και τα...ανύπαρκτα δικαιώµατα της Τουρκίας σε εκείνη τη 
περίφηµη Σύνοδο της Στοκχόλµης το 2000. Οτιδήποτε ακολούθησε 
τότε, δεν ήταν επίτευγµα της Τουρκίας, αλλά του προδοτικού 
ενδοτισµού του σηµιτικού καθεστώτος. 

Για να καταλήξω λοιπόν εκεί που θέλω, να αναφέρω και ότι ολόκληρη αυτή η 
σκευωρία του κεµαλικού καθεστώτος µε αιχµή του δόρατος την Τανσού 
Τσιλέρ, έφερε αφ’ ενός µεν την πτώση της κυβέρνησής της ένα χρόνο 
αργότερα και αφ’ ετέρου, από εκείνη τη στιγµή και µετά, αρχίζει µια µακρά 
περίοδος αποσταθεροποίησης της χώρας, λόγω της έντονης πλέον διαµάχης 
που υπήρχε µεταξύ των κεµαλικών και των ισλαµιστών, οι οποίοι ισλαµιστές 
επεδίωκαν ένα πιο µετριοπαθές πρόσωπο τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο 
και στην εσωτερική. Ο εκπρόσωπος των ισλαµιστών Νετσµεντίν Ερµπακάν 
αντικατέστησε την Τανσού Τσιλέρ αλλά για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και 
µετά οι στρατιωτικοί τον ανάγκασαν να παραιτηθεί λόγω των ισλαµικών του 
πεποιθήσεων και τον αντικατέστησαν µε τον Μεσούτ Γιλµάζ. Όλα τα 
παραπάνω συνέβησαν υπό την απόλυτη εποπτεία των ΗΠΑ και µάλιστα της 
ίδιας της CIA, όπως αποκάλυψε η εφηµερίδα Çumhurriet τον Απρίλιο του 
2010 µαζί µε το σχέδιο «Βαριοπούλα».  



Το δεύτερο «περίεργο» κοµµάτι που δηµιούργησε πολλά ερωτηµατικά όσον 
αφορά την εξέλιξή του, ήταν η «ξαφνική» επικήρυξη από µέρους της 
Τουρκίας του «κοµµουνιστή» ηγέτη του Εργατικού Κόµµατος Κουρδιστάν 
Αµπντουλάχ Οτσαλάν, µε το οποίο οι Τούρκοι είχαν µακροχρόνιο πόλεµο και 
µάλιστα µε σηµαντικότατες απώλειες. Και λέω «ξαφνικά», διότι µέχρι εκείνες 
τις ηµέρες, υπήρχε µια περίοδος «µορατόριουµ» µεταξύ των δύο πλευρών, 
ενδεχοµένως διότι υπήρχαν οι σχεδιασµοί της Άγκυρας για την κρίση που 
σκόπευαν να δηµιουργήσουν στα Ίµια. Υπενθυµίζω πως στο µεταξύ, οι 
εκλογές που ακολούθησαν µετά την κυβερνητική αστάθεια έδειξαν ως νικητή 
τον Μπουλέντ Ετσεβίτ, ο οποίος επανήλθε δριµύτερος έχοντας ως «στέµµα 
επί κεφαλής» την επιτυχή εισβολή στη Κύπρο το 1974.  Μετά λοιπόν την 
αποτυχία των Ιµίων και την αποκάλυψη του σκανδάλου Σουσουρλούκ (µέσα 
από το οποίο αποκαλύφθηκαν πολλά τόσο για τα Ίµια, όσο και για τις σχέσεις 
της Τσιλέρ µε την τουρκική µαφία) το κεµαλικό καθεστώς αποζητούσε άµεσα 
µια «νίκη» για να αποκαταστήσει τη φήµη του και να κερδίσει τη µάχη µε 
τους ισλαµιστές που όλο και µεγάλωνε. Έτσι εξηγείται και η προώθηση 
Ετσεβίτ στην πρωθυπουργία. Κι έτσι, από τον Οκτώβρη του 1998, ξεκινάει 
ένα ανηλεές ανθρωποκυνηγητό µεταξύ των τουρκικών µυστικών υπηρεσιών 
και του αρχηγού του ΡΚΚ, το οποίο περνάει στα χέρια των Ελλήνων του 
σηµιτικού καθεστώτος και καταλήγει σε τραγωδία. Τόσο για την Ελλάδα, όσο 
και για τον ίδιο τον Οτσαλάν. Πολλά γράφτηκαν τότε και επίσης πολλά 
ειπώθηκαν από διάφορους, σχετικούς και «άσχετους», στα γεµάτα παράθυρα 
των ελληνικών καναλιών µε τις γνωστές «µουσικές υποκρούσεις». Ένα όµως 
είναι το µεγάλο ερώτηµα: Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Εβραϊκή 
ΜΟΣΑΝΤ παρέδωσαν τον Οτσαλάν στα χέρια των Τούρκων, τη στιγµή που 
είχαν επιδιώξει ειρήνη µε τους Κούρδους το 1991 και την πέτυχαν; Τι είδους 
σχέδιο υπήρχε στο βάθος από πλευράς αµερικανοεβραίων, που κανείς δεν 
µπορούσε να δεί τότε; 

Η καλύτερη µάλιστα πηγή µέσα από την οποία µπορεί κανείς να αντλήσει 
πληροφορίες, είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της, ο τότε ταγµατάρχης και 
πράκτορας της ΕΥΠ και νύν στρατιωτικός αναλυτής και ιστορικός Σάββας 
Καλεντερίδης, τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ έναν αληθινό Έλληνα 
πατριώτη και έναν ευφυέστατο στρατιωτικό, παρά τον ανηλεή και άνανδρο 
πόλεµο που δέχτηκε από το σηµιτικό καθεστώς.  
Όπως αργότερα αποκάλυψε σε κάποιο βιβλίο του ο Καλεντερίδης, υπήρξε 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ της CIA, της ΜΟΣΣΑΝΤ και της ίδιας της κυβέρνησης 
της Τουρκίας για παράδοση του Οτσαλάν. Σηµειωτέον, ότι και οι δύο 



υπηρεσίες ήξεραν την πορεία βήµα προς βήµα του Οτσαλάν και τα πάντα 
γύρω από αυτόν.  
Γιατί το έκαναν αυτό;  
Ο «επίσηµος» λόγος, αν και κανείς από τους δύο δεν τον αποκάλυπτε ευθέως 
παρά µε...υπονοούµενα, φερόταν να ήταν ένα είδος «δώρου» προς στην 
τουρκική νοµενκλατούρα, για δύο λόγους: Ο πρώτος είχε να κάνει µε την 
περιβόητη συµφωνία για ειρήνευση µεταξύ των Κούρδων φυλάρχων 
Μπαρτζανί και Ταλαµπανί, συµφωνία που υποστήριξαν µε θέρµη και οι ίδιοι 
οι Εβραίοι και ο δεύτερος λόγος ήταν επειδή ήθελαν, φαινοµενικά 
τουλάχιστον, να «σηκώσουν» για λίγο το κεµαλικό καθεστώς το οποίο επί της 
ουσίας το υπονόµευαν διαρκώς. Γιατί το υπονόµευαν; Μα φυσικά µε τους 
όρους οι οποίοι έπεσαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων. Κι αυτοί ήταν: 
1) Δεν θα καταδικαζόταν ο Οτσαλάν σε καµµιά περίπτωση σε θάνατο, ούτε θα 
του συνέβαινε κάποιο µοιραίο «ατύχηµα» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής 
του. (Όρος ο οποίος ετέθη µε ιδιαίτερη ωµότητα και υπό την απειλή 
συνεπειών) 
2) Οι Κούρδοι θα µπορούσαν να πολιτευτούν και θα ελάµβαναν κανονικά 
µέρος στις εκάστοτε εκλογικές αναµετρήσεις 
3) Οι Κούρδοι θα απολάµβαναν δικαιώµατα παιδείας, χρήση γλώσσας και 
αναδιαµόρφωσης της ποιότητας ζωής τους.  
Ο πρώτος όρος τηρήθηκε, παρά τα απαίσια βασανιστήρια στα οποία 
υπεβλήθη ο «Άπο». Οι υπόλοιποι, απλά έµειναν στα...χαρτιά επί της ουσίας. 
Οι Κούρδοι ναί µεν απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
αλλά επί της ουσίας πολύ λίγες φορές κατόρθωσαν να φτάσουν στο κατώφλι 
της Εθνοσυνέλευσης. Μόνο επί Ερτογάν το κόµµα τους συγκέντρωσε το 
πολυπόθητο 10% και µπήκαν στη Βουλή µε τα γνωστά συνεπακόλουθα. 
Γιατί τον παρέδωσαν τελικά; Αφού ήξεραν ότι δεν θα τηρηθεί τίποτε εκτός 
της αποτραπείσης θανατικής καταδίκης; Εκείνες τις µέρες ειλικρινά δεν 
ξέραµε τίποτε. Σήµερα όµως το ξέρουµε. Διότι η ΝΕΑ ΤΑΞΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ η οποία είχε ήδη πάρει τα ηνία της εξουσίας στις 
ΗΠΑ, επιθυµούσε ΔΙΑΚΑΩΣ την οριστική ΔΙΑΛΥΣΗ της Τουρκίας. 
Και ο Μπίλ Κλίντον µε την σύζυγό του Χίλαρυ που βρισκόταν στον Λευκό 
Οίκο, µετά την επαίσχυντη υπογραφή τότε του διατάγµατος για την ελεύθερη 
διακίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων, άνοιγαν και επίσηµα τις πόρτες για 
την Παγκοσµιοποίηση.  
Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι ο ίδιος ο Ετσεβίτ σε συνέντευξή του που 
έδωσε, σχετικά µε την «επιτυχία» αυτή της κυβέρνησής του, είχε παραδεχθεί 



πως «Ειλικρινά, όσο κι αν το έχω σκεφτεί, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι 
Αµερικανοί µας τον παρέδωσαν»! Και υποτίθεται ότι ο τύπος αυτός υπήρξε 
«µάγος» της τουρκικής διπλωµατίας, άξιος φοιτητής του Χένρι Κίσσινγκερ! 

 Ο Οτσαλάν εν τέλει, ήταν η απόλυτη παγίδα που είχαν στήσει µαεστρικά οι 
Νεοταξίτες Αµερικανοί και Εβραίοι στους Τούρκους. Οι όροι που επέβαλαν οι 
Αµερικανοεβραίοι ήταν όλα τα λεφτά. Ο Ετσεβίτ επί της ουσίας, είχε ανοίξει 
την «Κερκόπορτα» µε τα ίδια του τα χέρια αποδεχόµενος τη συµφωνία και ο 
µόνος που το κατάλαβε τότε ήταν ο...τέως δήµαρχος Κων/πολης, ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, που τότε βρισκόταν φυλακισµένος στο Εσκί 
Σεχίρ... 

Σηµείωση: Εδώ ακριβώς κολλάνε και τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, τα οποία 
εκστόµισε σε µια παρέα νέων προσκυνητών που πήγαν να τον δούν. «...όλα 
θα γίνουν όπως τα είπε ο Άγιος Κοσµάς. Εµείς θα γυρίσουµε στα χώµατα µας. 
Οι Αρµένιοι θα πάρουν τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Έφτασε πια 
η ώρα. ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ. Όλα θα γίνουν όπως 
θέλει ο Θεός. Πίστη να υπάρχει µόνο και θα χαρούν πολλοί...» 
Αυτό ειπώθηκε το καλοκαίρι του 1992. Πώς ο Άγιος Γέρων ΗΞΕΡΕ ότι το 
ΚΟΥΡΔΙΚΟ έχει ΗΔΗ δροµολογηθεί; Πρακτικά ήταν αδύνατο να ήξερε το τι 
συνέβη µεταξύ των Αµερικανοεβραίων και τη συµφωνία µε τους Μπαρτζανί-
Ταλαµπανί αλλά και να το µάθαινε, αυτό δεν σήµαινε επί της ουσίας για τον 
καιρό εκείνο απολύτως τίποτε. Πώς µπορούσε να ξέρει ό,τι συνεφωνήθη µέσα 
στα ανήλιαγα δωµάτια της Ουάσιγκτον; Το αφήνω στην κρίση του κάθε 
αναγνώστη. 

«...όταν φύγει αυτή η γενιά πολιτικών και έρθει µια άλλη...» 
 
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, όταν ανακοινώθηκε το πρώτο σαρωτικό 
αποτέλεσµα για την πορεία του Κόµµατος «Δικαοσύνης και 
Ανάπτυξης» (ΑΚΡ) δεν πίστευε στ’ αυτιά του. Κυριολεκτικά, δεν µπορούσε να 
πιστέψει όχι απλά το ότι σάρωσε στις εκλογές του 2002, αλλά κυρίως το ότι 
νίκησε κατά κράτος το κεµαλικό καθεστώς, που τόσο τον πολέµησε όταν ήταν 
ακόµη δήµαρχος Κων/πολης. Οι κεµαλιστές που τότε στήριζαν αναφανδόν 
τον Μεσούτ Γιλµάζ παρά τις µέτριες επιδόσεις του, ποτέ δεν µπόρεσαν να 
καταλάβουν ΠΟΙΟΙ ήταν πίσω από αυτή τη νίκη των Ισλαµιστών. Το µυαλό 
τους στην αρχή πήγε στον Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς 
µισό βήµα πιο πίσω από τον Ερτογάν, αλλά δεν τον θεωρούσαν και τόσο 



ικανό στο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για κάτι 
τέτοιο. Επί της ουσίας, τον είχαν υποτιµήσει, λόγω των χαµηλών τόνων που 
χρησιµοποιούσε και λόγω του συγκαταβατικού του χαρακτήρα. Αργότερα 
κατάλαβαν πως πίσω από τον συγκεκριµένο ιµάµη, βρισκόταν η ίδια η CIA 
και ο αµερικανικός παράγοντας των Νεοταξιτών. Και δεν το κατάλαβαν µόνο 
αυτοί, αλλά και ο ίδιος ο Ερτογάν και το µόνο που ήθελε να µάθει, ήταν το 
«γιατί». Θα το µάθαινε, αλλά πολύ νωρίς για να δώσει την πρέπουσα σηµασία 
και πολύ αργά για να µπορέσει να την ανατρέψει.... 

Αρχές του 2002 επίσης, λίγο πρίν από τις τουρκικές 
εκλογές, έρχεται ένα βιβλίο από τις εκδόσεις «Νέα 
Θέσις» που ανέτρεπε, όλα όσα ξέραµε τότε ως 
Ιστορικοί αλλά και αναλυτές της Γεωπολιτικής. 
Συγγραφέας του, ο γνωστός  

Διεθνολόγος - Αναλυτής και πρώην ειδικός 
απεσταλµένος στο ΝΑΤΟ Αθανάσιος Στριγάς και ο 
τίτλος του βιβλίου ορθός και...κοφτός:  
«Ο διαµελισµός της Τουρκίας»!  
Θυµάµαι σχεδόν πεντακάθαρα, το πόσο εξεπλάγην 

όταν, περνώντας µπροστά από τη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου «Ιδέα» στη 
Σόλωνος (δεν υπάρχει πλέον), αντίκρυσα σχεδόν µε διάπλατα ανοικτά στόµα 
και µάτια, τον τίτλο αυτόν και δεν πίστευα σε αυτό που έβλεπα και διάβαζα.  
Φανατικός αναγνώστης του Στριγά τότε, δεν είχα αφήσει βιβλίο δικό του που 
να µην το είχα διαβάσει και τον εκτιµούσα ιδιαίτερα, διότι ό,τι έγραφε, το 
τεκµηρίωνε µε τρόπο που δύσκολα µπορούσε κανείς να το ανατρέψει. Και επί 
πλέον, το «επίσηµο» ελληνικό κράτος, ουδέποτε διανοήθηκε να τα βάλει 
ανοικτά µε τον συγκεκριµένο συγγραφέα και επιστήµονα, διότι ως µέλος των 
Αναλυτών του ΝΑΤΟ, ήταν σε θέση να γνωρίζει πολλά, αλλά και να κρατάει 
αρχείο για περισσότερα. Ο Στριγάς ξεσκέπασε µε γδούπο το αληθινό 
πρόσωπο όλων των κυβερνητών της τελευταίας εξηκονταετίας στο αλήστου 
µνήµης βιβλίο του «Η Μαύρη Βίβλος των Ελλήνων Πολιτικών» που είχε 
κυκλοφορήσει στις αρχές του 1981. Και τα γραφόµενά του, αποδείχθηκαν 
αργότερα και στην πράξη, όταν η Ελλάδα εισήλθε σε εκείνη την απόλυτη 
περιπέτεια της κρίσης των µνηµονίων, όταν και αποκαλύφθηκαν τα πάντα 
για τους πάντες. Ο συγγραφέας τότε χαρακτηριζόταν ως... «γραφικός», 
«µπουρδολόγος», «φαντασιόπληκτος»... Ακόµη και προβοκάτορας. Μέχρι 



και «πρακτορίσκο» των Αµερικανών τον είχε χαρακτηρίσει τότε ο 
«Ριζοσπάστης», όταν είχε βγάλει τα...άπλυτα στη φόρα του Χαρίλαου 
Φλωράκη ή Καπετάν Γιώτη του αδελφοκτόνου «Ελληνικού Δηµοκρατικού 
Στρατού».  

Σας πληροφορώ πως το βιβλίο αυτό απαξιώθηκε ΠΑΝΤΕΛΩΣ από όλους 
σχεδόν τους Έλληνες. Όχι µόνο γιατί τότε η Τουρκία εµφανιζόταν από όλα τα 
ελληνικά ΜΜΕ ως η..παντοδύναµη χώρα, ο «χωροφύλακας» ή ο «σερίφης» 
της περιοχής και η ακλόνητα πρωτοκλασσάτη επιλογή των ΗΠΑ ως η 
εµπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ, αλλά και διότι τόσο τα γεγονότα των Ιµίων, όσο 
και η παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους από τις ΗΠΑ και Ισραήλ µέσω 
Ελλάδας, ήταν ακόµη νωπά και οι πληγές που είχαν ανοίξει δεν είχαν ακόµη 
κλείσει εντελώς. Εποµένως, κάθε σκέψη ή στοχασµός που να περιείχε µέσα 
του την φράση «Διάλυση της Τουρκίας» χαρακτηριζόταν αµέσως 
ως ...αφελής παράνοια στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη, απλώς 
ηλιθιότητα. Τόσο ακραία ριζοσπαστική και απίθανη θεωρούνταν τέτοια 
σκέψη. Κι όµως, ο Στριγάς δεν έκανε τίποτε περισσότερο παρά να...αναλύει 
µέσα στο βιβλίο του τα πραγµατικά σχέδια της Νέας Τάξης Πραγµάτων, η 
οποία µετά τα τραγικά γεγονότα της 9ης Σεπτεµβρίου του 2001, είχε ανάψει 
στο φούλ τις «µηχανές» για την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων της.  

Μέχρι και λίγο πριν την εµφάνιση στα πολιτικά πράγµατα της Τουρκίας των 
ισλαµιστών του ΑΚΡ, πράγµατι και εκ των γεγονότων συναγόµενα, οι 
διαθέσεις της Δύσης δεν κρυβόταν. Από τα µέσα της δεκαετίας του 90, οι 
δυτικοί (και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Κλίντον) πίεζε τις τουρκικές κυβερνήσεις 
(ή µάλλον πιο σωστά την κεµαλική νοµενκλατούρα) για εισαγωγή της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή (πλέον) Ένωση. Φυσικά, αυτό απαιτούσε ένα 
βουνό ολόκληρο από µεταρρυθµίσεις, οι οποίες εκ των πραγµάτων και µε 
βάση τη δοµή του κεµαλικού µορφώµατος, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
προχωρήσουν. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις είχαν ως στόχο την πλήρη 
ελευθεριοποίηση της κοινωνίας αλλά και της κρατικής εξουσίας, η οποία 
βρισκόταν να ισορροπούσε µεταξύ «δηµοκρατίας» και ολοκληρωτισµού. Και 
πώς αλλιώς να µη συνέβαινε αυτό, εφ’ όσον το κρατικό αυτό µόρφωµα δεν 
είχει ουσιαστική συνοχή. Ήταν ένα κράµα από αιώνων υπόδουλους λαούς, το 
οποίο «ένωνε» µια κοινή θρησκεία κι αυτή όχι ακριβώς στα ίδια στερεότυπα. 
Υπήρχαν σουνίτες, αλεβίτες και σιίτες µουσουλµάνοι, χριστιανοί 
µουσουλµανοποιηµένοι (κρυπτοχριστιανοί) και µε πολλές κοινωνικές 
ανισότητες, αναλφάβητοι σε µεγάλο ποσοστό πολίτες (κυρίως αυτοί της 
Ανατολίας) κλπ. Και φυσικά οι Κούρδοι, η µεγάλη πληγή του κεµαλικής 



εµπνεύσεως µορφώµατος. Εάν τελικά βρισκόταν η οδός που θα οδηγούσε σε 
ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις σε όλες τις βαθµίδες και ένας εκσυγχρονισµός 
ευρωπαϊκού τύπου, η Τουρκία µέσα σε λίγα χρόνια θα είχε διαλυθεί στα εξ ών 
συνετέθη. Παρ’ όλα αυτά, οι κεµαλιστές φλέρταραν στενά µε την ιδέα του να 
γίνουν ισότιµα µέλη µιας τέτοιας Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή. Όχι φυσικά 
διότι ενστερνίζονταν αξίες και ιδέες, αλλά µόνο για...οικονοµικό «πλιάτσικο».  
 
Το «σχέδιο» των κεµαλικών ήταν περίπου αυτό: 
1) Εισαγωγή στην ΕΕ µε ένα µίνιµουµ µεταρρυθµίσεων, κυρίως στο χώρο της 
Δικαιοσύνης. 
2) Μιας κάποιας µορφής «ανεξιθρησκεία» η οποία θα επέτρεπε πχ στους 
κρυπτοχριστιανούς να...βγούν από τις «κατακόµβες» τους αλλά και στους 
Αλεβίτες να µην αποκαλούνται πλέον µουσουλµάνοι αλλά...Αλεβίτες. 
3) Ένας σταδιακός εκδηµοκρατισµός µε την εισαγωγή στην πολιτική σκηνή 
κοµµάτων µε διαφορετικό από τους κεµαλιστές εθνολογικό ή ιδεολογικό 
πρόσηµο, όπως η κοµµουνιστική Αριστερά, η κουρδική πολιτική κίνηση κλπ 
αλλά µε ασφυκτικό «έλεγχο» τέτοιον, που να είχαν πρόβληµα όλοι αν κανείς 
εξ αυτών ξεφύγει από τα στενά κεµαλικά όρια και  
4) Τον πλήρη εκσυγχρονισµό της τουρκικής οικονοµίας, η οποία µέχρι εκείνη 
τη στιγµή, ήταν απολύτως ελεγχόµενη από το κράτος.  

Επί της ουσίας δηλαδή, κάποιες επιφανειακές «µεταρρυθµίσεις», οι οποίες 
θα µπορούσαν να επιτευχθούν έστω και µε λεπτές κόκκινες γραµµές µε 
απώτερο σκοπό τα τεράστια οικονοµικά ωφέλη που θα αποκόµιζαν από την 
ίδια την ΕΕ. Ζεστό χρήµα µέσω εκσυγχρονιστικών «πακέτων» από τα 
ευρωπαϊκά ταµεία, ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων, προσέλκυση 
βιοµηχανικών επενδύσεων από τα οικονοµικά ισχυρότερα κράτη της Ένωσης 
(Γερµανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία) και µετά...έχει ο ...Αλλάχ για 
πραγµατικές και ουσιαστικές αλλαγές. Οι δυτικοί όµως γνώριζαν πάρα πολύ 
καλά τις τουρκικές προθέσεις. Και ορισµένα κράτη, όπως η Γαλλία, η 
Αυστρία, η Ολλανδία, η Βρετανία, ακόµη και η ίδια η Γερµανία, είχαν 
σοβαρές επιφυλάξεις για την τελική στάση των Τούρκων. Δεν ήταν άλλως τε 
και ...ξένοι εντελώς! Γνώριζαν τι σήµαινε Τούρκος, αιώνες τώρα. Η ΝΤΠ 
όµως που έχτισαν µεθοδικά οι ελίτ των τραπεζιτών και των 
πολιτικοτεχνοκρατών, δεν είχε ακριβώς τις προθέσεις των ευρωπαίων. Είχε 
άλλους σκοπούς...  



ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
 
Στο δεύτερο µέρος της µελέτης θα δούµε µε ποιά µορφή ήθελε η ΝΤΠ την 
Τουρκία, γιατί στο τέλος αποφασίστηκε η οριστική εξαφάνιση της, πώς 
κέρδισε προσωρινά την παρτίδα ο Ερτογάν, ποιοί θα είναι οι τελικοί ... 
«εκτελεστές» της Τουρκίας, ο ρόλος της Ελλάδας και των Βαλκανίων, ο 
γενικότερος επανασχεδιασµός της περιοχής που ονοµάζεται «Νοτιοανατολική 
πτέρυγα του ΝΑΤΟ» καθώς και τα διαπλεκόµενα συµφέροντα των ισχυρών 
παικτών στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Πύρινος Λόγιος 
sergioschrys@outlook.com 
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