
Η «ελληνοτουρκική συνομοσπονδία» 

του καθηγητή Κιτσίκη και τα 

πραγματικά σχέδια για τον Ελληνισμό 

 

Πού οφείλεται η διαχρονική εύνοια της δύσης προς τις 

διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο; Πώς η θεωρία 

του διαβόητου καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη περί 

«ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας» συνδέεται με 

απόρρητα σχέδια για την υπαγωγή της Ελλάδας στη 

σφαίρα επιρροής μιας αναμορφωμένης ισλαμικής 

Τουρκίας; Πώς ο Ερντογάν από φορέας κατέληξε 

καταστροφέας του σχεδίου αυτού; Τι πρεσβεύει τέλος 

πάντων ιδεολογικά ο καθηγητής Κιτσίκης;  

 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΛΙΘΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 



1. Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο σύνδεσμο βλέπουμε απόσπασμα συνέντευξης του γνωστού 

καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οττάβας Δημήτρη Κιτσίκη  σε τούρκικο 

κανάλι του youtube ονόματι «Wights of Salem», το οποίο κάνει πολύ αξιόλογη 

δουλειά (προς όφελος των Τούρκων ασφαλώς) μεταφράζοντας στα τουρκικά 

συνεντεύξεις Ελλήνων αναλυτών και ακαδημαϊκών. Στο συγκεκριμένο βίντεο ο κ. 

Κιτσίκης εκφράζει για άλλη μια φορά τη γνωστή σε πολλούς αντίληψή του περί 

πολιτισμικής και πολιτικής συνέχειας μεταξύ της Βυζαντινής και Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Έτσι ο καθηγητής ισχυρίζεται ότι οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ανοίξανε τις 

πόρτες τους στον Πορθητή επειδή είχαν αηδιάσει με τη φιλοδυτική πολιτική των 

αυτοκρατόρων. Είδαν δηλαδή τον Μωάμεθ Β’ σαν απελευθερωτή και σωτήρα με 

αποτέλεσμα οι ίδιοι να παραδώσουνε τα κλειδιά της πόλης στον Τούρκο. Συνεπώς 

τα περί κερκόπορτας είναι κακοπροαίρετος εθνικιστικός μύθος – και άρα 

επεκτείνοντας το συλλογισμό του κ. Κιτσίκη στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο 

Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, η εξαφάνιση των ιερέων της τελευταίας λειτουργίας 

Αγίας Σοφίας στα τείχη του ναού, τα ψάρια που πήδηξαν από το τηγάνι κλπ. 

Όλα λοιπόν είναι μύθος, πιθανώς προωθούμενα και υποστηριζόμενα από τη 

δυτική ιστοριογραφία. Άλλωστε, για τον Δημήτρη Κιτσίκη, οι «δυτικοί Φράγκοι» 

ήταν αυτοί που μας μολύνανε με το μικρόβιο του εθνικισμού και μας ώθησαν να 

επαναστατήσουμε με αποτέλεσμα, όπως και αυτοί επιθυμούσαν, να 

καταστρέψουμε με τα ίδια μας τα χέρια την Αυτοκρατορία η οποία μας φιλοξένησε 

από την εποχή του Δαρείου. Ναι, ο κ. Κιτσίκης θεωρεί ότι από την αυτοκρατορία 

των Αχαιμενιδών μέχρι αυτή των Οθωμανών υφίσταται κάποιου είδους 

αδιατάρακτη συνέχεια – τη φύση της οποίας ο κ. Κιτσίκης παραλείπει να 

προσδιορίσει με σαφείς επιστημονικούς όρους παρά με ασαφείς σχεδόν 

μυστικιστικές αναφορές περί «Ελληνικού πνεύματος» που σαν Άγιο Πνεύμα δίνει 

πνευματική ώθηση στην Αυτοκρατορία δια μέσου των αιώνων. 

Όλα τα παραπάνω για τον πατριωτικά σκεπτόμενο Ρωμιό με εθνική, θρησκευτική 

και πάνω απ’ όλα ιστορική συνείδηση ακούγονται από φαιδρά έως εντελώς 

εξωφρενικά και για ορισμένους ακόμα και ανάξια να ασχοληθεί κανείς και 

αποτελέσουν αντικείμενου σοβαρού συλλογισμού και διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, 

υπάρχει κάτι στην περσόνα του καθηγητή Κιτσίκη το οποίο οφείλει να απασχολήσει 

σοβαρά κάθε Έλληνα, πόσο μάλλον Έλληνα διανοούμενο, γεωπολιτικό ή ιστορικό. 

Δεν είμαι τίποτε από τα τρία, αλλά αγαπώντας την πατρίδα και το Γένος μου ψάχνω 

εναγωνίως να βρω την απάντηση στο μεγάλο Ερώτημα που έχει σημαδέψει την 

ελληνική ιστορία για ένα αιώνα τουλάχιστον. Πού οφείλεται η συνεχής εύνοια των 

δυτικών δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα της εκάστοτε δυτικής υπερδύναμης 

(παλαιότερα Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα ΗΠΑ) προς τις επεκτατικές διαθέσεις της 

Τουρκίας απέναντι στον ιστορικό χώρο δραστηριοποίησης του Ελληνισμού, στο 

https://www.youtube.com/watch?v=lcZ0ygzXSPI


Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο; Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, η 

ερώτηση η οποία αν ξεκλειδωθεί μπορεί να δώσει άμεσα την απάντηση για όλες τις 

συμφορές, για όλα τα λάθη, για όλες τις αμαρτίες των ελληνικών κυβερνήσεων και 

να αποδεσμεύσει την ιστορική και κοινωνική έρευνα από το πλαίσιο των 

αστήρικτων υποθέσεων (π.χ η Τουρκία είναι πιο σημαντική για τα συμφέροντα των 

ΗΠΑ λόγω γεωγραφικής θέσης) και της ανερυθρίαστης προπαγάνδας (του τύπου 

«μαζί τα φάγαμε» και ότι η «κρίση είναι κατά βάση ηθική» και άλλα τέτοια).  

 

 

2. Η κατά Κιτσίκη «ελληνοτουρκική συνομοσπονδία» 

Στο πυκνό πλαίσιο των υποθέσεων και των εξηγήσεων που αποπειρώνται να 

αιτιολογήσουν την εθνική μας κακοδαιμονία σαν φωτεινή αστραπή μέσα την 

καταιγίδα προβάλλει η διαβόητη θεωρία του καθηγητή Κιτσίκη περί 

«ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας». Ο κ. Κιτσίκης εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει 

ότι η ίδρυση του «ελληνικού κρατιδίου» ήταν ένα ιστορικό λάθος που έβλαψε τον 

«συμπαντικό» Ελληνισμό και ότι μόνη λύση, τόσο στο χώρο της γεωπολιτικής 

(Ανατολικό Ζήτημα) όσο και στο χώρο της ιστορίας είναι η επανένωση των δύο 

ακτών του Αιγαίου σε ένα ενιαίο κρατικό μόρφωμα, η επανασύσταση της 

«Αυτοκρατορίας» όχι μέσω ενός τελικού πολεμικού ξεκαθαρίσματος αλλά μέσω 

μιας εκ βαθέων συνεννόησης μεταξύ του – ιστορικά μονολιθικού για τον Κιτσίκη – 

ελληνοτουρκικού λαού. Η μορφή που θα λάβει το κρατικό αυτό μόρφωμα, 

σύμφωνα με την αναλυτική πρότασή του η οποία συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο 

του Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (εκδόσεις «Εστία», 1988) θα είναι αυτή 

της συνομοσπονδίας, δηλαδή μια χαλαρή – σε πρώτη φάση – ένωση Ελλάδας και 

Τουρκίας, με μια κοινή συνομοσπονδιακή κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη (η 

στην ευρύτερη περιοχή της καθώς ο Κιτσίκης για κάποιο λόγο προκρίνει το λόφο της 

Τσάμλιτζα1 στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου) και με ευρεία αυτονομία στα δύο 

συμμετέχοντα μέρη.  

Ως πρότυπο αυτής της ένωσης προβάλλει το παράδειγμα του Καναδά, όπου 

έχουμε συνύπαρξη γαλλόφωνων (επαρχία Κεμπέκ) με αγγλόφωνους. Πράγματι τα 

πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του Καναδά το 1867 (όπου το κράτος ήταν πολύ 

μικρότερο σε έκταση και περιλάμβανε μόνο τις ανατολικές περιοχές και 

συγκεκριμένα κομμάτια των σημερινών επαρχιών Οττάβας και Κεμπέκ καθώς και 

κάποιες ακόμα μικρότερες) λόγω οικονομικών διαφορών μεταξύ των συνιστωσών 

επαρχιών είχε συμφωνηθεί η θέσπιση ενός αποκεντρωμένου συνομοσπονδιακού 

συστήματος, με κάθε επαρχία να έχει υπό τις δικιά της επίβλεψη τους 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους (ξυλεία, μεταλλεύματα), να διαχειρίζεται τα 

οικονομικά της κατά πώς επιθυμεί και να επιβάλλει δική της εσωτερική φορολογία. 

Το σύστημα αυτό, ωστόσο, τον 20ο αιώνα αποδιοργανώθηκε και έτσι σήμερα ο 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2019/03/489.html
https://www.fraserinstitute.org/article/canada-today-not-what-fathers-of-confederation-envisioned


Καναδάς προσιδιάζει περισσότερο σε ομοσπονδία (όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία) και 

λιγότερο σε συνομοσπονδία. Αυτό ο Κιτσίκης παραλείπει να το τονίσει και 

παρουσιάζει μια κάπως διαφορετική εικόνα ότι γαλλόφωνοι και αγγλόφωνοι τον 

20ο αιώνα ζούνε αρμονικά φροντίζοντας ο καθένας τα του οίκου του με την 

ισχυρότερη οικονομικά κοινότητα να συνδράμει την ασθενέστερη (στην ουσία 

βέβαια σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες επαρχίες - Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν, 

Νιουφαουντλάντ κλπ -, η καθεμία με την δικιά της περιορισμένη αυτονομία όμοια 

με το ομοσπονδιακό σύστημα των ΗΠΑ, των οποίων ο διαχωρισμός δεν γίνεται 

ασφαλώς με βάση εθνικά ή ιστορικά κριτήρια όπως προτείνει ο Κιτσίκης). Όχι 

απροσδόκητα, το ίδιο ακριβώς σύστημα προωθεί και για την Κύπρο. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: 

«Ἡ λύση τοῦ Κυπριακοῦ σὲ συνομοσπονδιακὴ βάση, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ καναδικὸ πρότυπο, θὰ 

ἐπιτρέψῃ μὲ τὴν σειρά της τὴν συγκρότηση συνομοσπονδίας Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ἀπηλλαγμένης 

ἀπὸ τὸ Κουρδιστάν, βασισμένης καὶ αὐτὴ στὸ καναδικὸ παράδειγμα. Ἡ συνταγματικὴ ἀπαγόρευση 

τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν παρουσία στὸ διεθνὲς 

προσκήνιο δύο ἑλληνοτουρκικῶν κρατῶν ποὺ θὰ ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια κατεύθυνση καὶ θὰ ἔχουν 

τοὺς ἰδίους στόχους» 

Το γιατί θα πρέπει να υπάρχουν δύο «ελληνοτουρκικές συνομοσπονδίες» την 

ίδια στιγμή – και μάλιστα να απαγορεύεται η ένωσή τους – δεν το εξηγεί, αλλά ίσως 

παρακάτω κατορθώσουμε να καθαρίσουμε την εικόνα και τις συνδηλώσεις που 

υποκρύπτονται.  

Παρά τις υπόνοιες δημοκρατίας που υποδηλώνει ο όρος «συνομοσπονδία» 

καθώς και το παράδειγμα του Καναδά, πρότυπο – μέχρι την πανδημία του 

κορωνοϊού τουλάχιστον – δημοκρατικής χώρας με υψηλό σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στην ελευθερία του ατόμου μια περιδιάβαση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  endiameseperiochenea.blogspot.com, το ιστολόγιο (μπλογκ) του κ. 

Κιτσίκη όπου αναρτά απόψεις, αναλύσεις και σκέψεις περί «ελληνοτουρκικής 

συνομοσπονδίας», «Ενδιάμεσης Περιοχής» (η έτερη γεωπολιτισμική θεωρία του 

καθηγητή με πλανητικές γεωπολιτικές επεκτάσεις) κλπ. Σχηματίζεται η εντύπωση 

ότι ο κ. Κιτσίκης μάλλον δεν είναι υπέρμαχος του δυτικού μοντέλου διακυβέρνησης, 

βασισμένο στον κοινοβουλευτισμό και αυτό που συμβατικά καλείται «ανθρώπινα 

δικαιώματα». Ο ίδιος γράφει χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας 

σχετικά με τους πολιτικούς οραματισμούς του για την Ελλάδα:  

«Ἔπι τέλους! Ἄμεση καθαίρεση δασαρχῶν, πολεοδόμων, ἀρχαιολόγων καὶ φιλολόγων! Ἀλλὰ κάτι 

τέτοιο δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνη μὲ ἀστικὴ δημοκρατία, βουλή, ἐκλογὲς καὶ ἐκλεγμένους βουλευτές, 

δημάρχους καὶ περιφεριάρχες, ποὺ εἶναι ἡ κοίτη της γραφειοκρατικῆς διαφθορᾶς, παρὰ μόνον μὲ 

λαοκρατία, δημοψηφίσματα καὶ ὁλοκληρωτικὸ κράτος. 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2019/02/484-2019.html
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2019/02/484-2019.html
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2017/11/386.html


Ναί, λαοκρατία κομμουνιστική, ἀναρχική, φασιστική. Ἡ ὅλη ἐξουσία στὰ χέρια τοῦ λαοῦ-

βασιλέως ποὺ βλέπει τὸν ἑαυτό του στὸν καθρέπτη ὡς ὕψιστο ἡγέτη μὲ ἀπόλυτες ἐξουσίες, ὡς 

ἀδιάφθορος Σαβοναρόλα. Μόνον τότε ὁ ἑλληνισμὸς θὰ ξαναγίνη φάρος γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα 

ἀφοῦ θάψῃ βαθειὰ στὴν ἀττικὴ γῆ, στὶς πλημμῦρες τῆς Μάνδρας, τοὺς σημερινοὺς πυγμαίους τῆς 

γραικυλικῆς γραφειοκρατίας. Κουφοντῖνες, ἐξέλθετε ἀπὸ τὶς φυλακές, τρομοκρατήσατε τοὺς 

Γραικύλους, κρατῶντας ὑψηλὰ τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως. 

Οὔτε σύνταγμα, οὔτε νόμους, οὔτε κατσαρῖδες τῶν γραφείων ὄπισθεν τῶν ὁποίων κρύβονται 

οἱ μονόχνοτες κυράδες ἐσχάτως ἀπηλευθερομένες ἀπὸ τὸν δυτικοφερμένο γυναικοκτόνο 

φεμινισμό.[…]»  

Ο ίδιος άλλωστε, θεωρεί τον εαυτό του υπέρμαχο της πολιτικής θεωρίας του 

«εθνικομπολσεβικισμού», μια σύνθεση κομμουνισμού-φασισμού, με σύμμειξη 

προλεταριακών και εθνικιστικών στοιχείων. Παρά την επίσης δυτική προέλευση του 

«εθνικομπολσεβικισμού», όπως και του φιλελευθερισμού τον οποίο ο καθηγητής 

θεωρεί αίτιο όλων των κακών και της ηθικής και κοινωνικής σήψης των δυτικών 

κοινωνιών, ο καθηγητής τον υιοθετεί και επιχειρεί να τον προσαρμόσει στο 

αυτοκρατορικό/απολυταρχικό μοντέλο πολλών αυτοκρατοριών του παρελθόντος 

και του παρόντος, μεταξύ αυτών την Οθωμανική, αναφέροντας συγκεκριμένα: 

«Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς  τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς τοῦ  μαρξισμοῦ 

λενινισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τῆς 

ἀμέσου δημοκρατίας, ὡς ἀπόλυτοι πολέμιοι τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας. 

Μὲ βάσι τὴν ὑποστήριξι τῆς βίας καὶ τοῦ μύθου ποὺ προέβαλε ὁ Γεώργιος Σορέλ. Μὲ βάσι τὸν 

μονοκομματισμὸ ἤ τὸν ἀκομματισμὸ τοῦ Στάλιν, τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Καντάφι. Μὲ βάσι τὴν ἀρχὴ 

τῆς βυζαντινῆς βασιλείας ἀπολύτου μοναρχίας. Μὲ βάσι τὸν σοσιαλισμὸ τοῦ σωματειακοῦ 

συστήματος καὶ τὸν ἐλεγχόμενο καπιταλισμὸ ποὺ ἀποδέχεται καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀνθρωπίνη 

ἔφεσι πρὸς τὴν ἰδιοκτησία καὶ τὸ χρῆμα ὡς σατανικὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν ἀτομικὴ δημιουργικότητα 

ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ὅμως τοῦ ἀπολύτου ἡγέτου-ἥρωος (ὁ Σατανᾶς πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν 

Θεό). Μὲ βάσι τὶς οὐσιῶδεις ἀρχὲς τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν 

φιλελευθερισμό. Μὲ βάσι τῶν ἀρχῶν τῆς μοναρχικῆς «γενικῆς θελήσεως» τοῦ Ῥουσσὼ ποὺ 

ἐπιβάλλει, μὲ τὴν βία, στὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Ἐν συντομία, μὲ βάσι τὸν ῥουσσωϊσμό, 

τὸν κοινὸ παρανομαστὴ τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ μὲ σημερινὸ πρότυπο τὸ διπλὸ 

καπιταλοκομμουνιστικὸ σύστημα τῆς μονοκομματικῆς Λαϊκῆς Κίνας, ἐπιμένουμε στὸν 

ἐθνικομπολσεβικισμό.» 

Φυσικά, απ’ ότι φαίνεται ο κ. Κιτσίκης εντάσσει ή και ταυτίζει τον 

«εθνικομπολσεβικισμό» με ένα ευρύτερο πλαίσιο απολυταρχικών ακυρωτικών της 

ανθρώπινης ελευθερίας καθεστώτων, στις οποίες εντάσσει τη Ρωμανία (!), 

αξιοποιώντας προφανώς έναν παραμορφωτικό καθρέπτη ο οποίος δεν γνωρίζουμε 

εάν οφείλεται σε σύγχυση ή σε προπαγανδιστική στόχευση, αναμειγνύοντας 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/06/427.html


παράλληλα και διάφορα ψευδοθρησκευτικά στοιχεία περί Θεού και Σατανά τα 

οποία μάλλον θολώνουν περισσότερο παρά ξεκαθαρίζουν το ομιχλώδες τοπίο. Με 

λίγα λόγια ο καθηγητής είναι υπέρμαχος της στυγνότερης μορφής απολυταρχίας, ο 

βασιλέας – ή έστω μια κοινωνική ελίτ διανοουμένων -  στην κορυφή της κοινωνικής 

πυραμίδας και η υπόλοιπη κοινωνία να υπόκειται σε συνεχή έλεγχο ακολουθώντας 

συγκεκριμένα ιδεολογικά πρότυπα που η εξουσία επιβάλλει. Η νομιμοποίηση της 

εξουσίας γίνεται όχι έμμεσα, μέσω εκλογών, ή άμεσα μέσω κάποιου λαοφιλούς 

ηγέτη ευρύτατης λαϊκής αποδοχής αλλά απροσδιόριστα μέσω της έννοιας της 

«γενικής θελήσεως» του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ τον οποίο ο κ. Κιτσίκης στο βιβλίο του «Η 

Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία» τον ονομάζει πατέρα του φασισμού. Τα περί 

απολύτου μοναρχίας για το Βυζάντιο είναι ασφαλώς ψευδή και στερούνται 

επιστημονικής ακρίβειας το λιγότερο.  

Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι η «ελληνοτουρκική συνομοσπονδία» πόρρω 

απέχει από τα δυτικά αστικοδημοκρατικά πρότυπα τύπου Καναδά και περισσότερο 

προσιδιάζει στην αυτοκρατορική λογική «ομοσπονδιακών» κρατών όπως η πρώην 

ΕΣΣΔ, αυτοκρατοριών όπως η οθωμανική και η περσική με την ύπαρξη διοικητικών 

περιφερειών όπως οι σατραπείες, τα σαντζάκια και τα βιλαέτια. Εκεί η τοπική 

αυτονομία ερμηνεύονταν στα πλαίσια της απόλυτης εξουσίας του τοπικού 

κυβερνήτη (μπέη, σατράπη, αγά) ο οποίος όμως και αυτός βρίσκονταν σε μια σχέση 

εξάρτησης και πατρωνίας με τον ανώτατο Ηγεμόνα (παντισάχ) από τον οποίο 

απέρρεε όλη η εξουσία. Κάτι ανάλογο με ίσως μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας 

είχαμε και στις δυτικές απολυταρχίες (Γαλλία, Αγία «Ρωμαϊκή» Αυτοκρατορία, Μ. 

Βρετανία) με την κατίσχυση σε τοπικό επίπεδο των αριστοκρατών της γης και με τον 

βασιλιά-μονάρχη να έχει κυμαινόμενη εξουσιαστική ισχύ επί των υφισταμένων του. 

Ο λαός πάντως παρέμενε κοινωνικά και οικονομικά υποδουλωμένος στα χέρια των 

φεουδαρχών (είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση). Παρόμοιες συνθήκες τεχνολογικής 

φεουδαρχίας και υποδούλωσης φαίνεται να υπάρχουν στην σημερινή 

«καπιταλοκομμουνιστική» Κίνα – όπως έχουμε αναλύσει παλαιότερα – και 

πασχίζουν να παγιωθούν και στη Δύση. Επιδιώκεται δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο 

η ανατροπή των κοινωνικών κεκτημένων των τελευταίων αιώνων (έστω και σε αυτή 

τη λειψή και κουτσουρεμένη μακριά από τον τριαδικό Θεό μορφή, στα πλαίσια του 

δυτικού πολιτισμού). Την επάνοδο σε ένα παρόμοιο εξουσιαστικό σχήμα φαίνεται 

να πρεσβεύει και ο Δημήτρης Κιτσίκης με εφαρμογή αυτού στην ιστορική 

γεωπολιτική περιοχή δραστηριοποίησης του Ελληνισμού, την επιστροφή δηλαδή 

στο καθεστώς πολιτισμικής και πολιτικοοικονομικής κηδεμονίας της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, επενδεδυμένο με το μανδύα δυτικόφερτων ολοκληρωτικών 

ιδεολογιών.2 

Για αυτό άλλωστε ο Κιτσίκης, προτείνει την υλοποίηση της συνομοσπονδίας όχι 

από δημοκρατικές νομιμοποιημένες κυβερνήσεις αλλά από στρατιωτικές χούντες3 

οι οποίες ελπίζει ότι θα υπερκεράσουν τον «επάρατο εθνικισμό» και θα ενώσουν τις 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/02/546.html


δύο ακτές του Αιγαίου. Η παραπάνω άποψη στηρίζεται και στις δηλώσεις του 

δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου σε δημοσίευμα της «Μιλλέτ» τις 29 Μαΐου 1971 (η 

ημερομηνία ίσως δεν είναι τυχαία): 

«Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ιστορία μας οδηγεί σε μία ομοσπονδία της Τουρκίας με την Ελλάδα. 

Θα πραγματοποιηθεί σε ίσως 20 ή 50 χρόνια. Αλλά θα πραγματοποιηθεί. […] Ακούγονται ακόμη οι 

φωνές του Ατατούρκ και του Βενιζέλου… Πρέπει να ενώσουμε τις δύο ακτές του Αιγαίου […] 

Θέλω ιδιαιτέρως να υπογραμμίσω την πίστη μου στην αναγκαιότητα πραγματοποιήσεως αυτής της 

ομοσπονδίας… Εάν είχα μαγική δύναμη θα έκανα το παν για την πραγματοποίηση της ομοσπονδίας 

και θα οδηγούσα πάραυτα τον λαό μας προς αυτήν την κατεύθυνση.» 

Το πόσο ο Γ. Παπαδόπουλος εννοούσε τις παραπάνω δηλώσεις δεν είναι γνωστό. 

Είναι όμως εξαιρετικά χαρακτηριστικές και δηλωτικές κρυφών γεωπολιτικών 

σχεδιασμών τις οποίες η χούντα των Αθηνών γνώριζε και στα πλαίσια των 

εξαιρετικών σχέσεων συνεργασίας με τη δυτική Αυτοκρατορία (σήμερα ΗΠΑ, 

παλαιότερα Βρετανική Αυτοκρατορία) έστω και για τους τύπους υιοθετούσε. Η 

συνέχεια πάντως με την πολιτική εκμετάλλευσης του Αιγαίου και της άμεσης 

αποπομπής Παπαδόπουλου από την εξουσία το 1973 υποδεικνύουν ότι η χούντα 

των Αθηνών κινούταν εκτός των επιτρεπόμενων πλαισίων.  

Η αντίληψη αυτή, περί δύο στρατιωτικών/ολοκληρωτικών καθεστώτων 

εκατέρωθεν του Αιγαίου που για κάποιον απροσδιόριστο λόγο θα απορρίψουν το 

βασικό πυλώνα συνοχής τους, τον σωβινισμό, και θα επιχειρήσουν μια από τις 

σημαντικότερες διπλωματικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορίας τη βρίσκουμε 

και στα όσα λέγει ο καθηγητής για το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία. Λέει 

λοιπόν, ο κ. Κιτσίκης: 

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πρώτης αὐτῆς ἐπιθέσεως ἠτοιμάσθη ἡ δεύτερη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 

παραμονῆς μου στὴν Τουρκία, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, μὲ τὴν προετοιμασία δολοφονίας του καὶ τὴν 

ἀντικατάστασί του ἀπὸ τὴν Μερὰλ Ἄκσενερ, ὅπως εὐθὺς ἀμέσως εἶχα ἀποκαλύψει δημοσίως στὸν 

τηλεοπτικὸ σταθμὸ τοῦ Star.[…] 

Τὴν Ἄκσενερ εἶχαν ἐπιλέξει οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπειδὴ ἦταν γυναῖκα καὶ φασιστρία, προερχομένη ἀπὸ 

τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων. Γι’αὐτὸ καὶ μετὰ τὴν δεύτερη ἀμερικανικὴ ἀποτυχία μέσῳ τοῦ 

πραξικοπήματος τῆς 16ης Ἰουλίου 2016 καὶ τὴν ἀποχώρησι τῆς Ἄκσενερ ἀπὸ τὸ MHP καὶ τὴν 

ἵδρυσι ἰδικοῦ της κόμματος, τοῦ Iyi Parti, ὁ Ἔρντογὰν ἐβιάσθη νὰ κλήσῃ ἐκλογικὴ συμφωνία μὲ 

τὸν ἡγέτη τοῦ ΜΗΡ, Μπάχτσελι, γιὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὴν Ἄκσενερ. 

Το πόσο ισχύουν τα παραπάνω είναι μη επαληθεύσιμο προς το παρόν4. Πάντως 

η παραπάνω αναφορά μαζί με άλλα σχόλια του καθηγητή («Καὶ στὸ βάθος ἡ Ἄκσενερ 

καὶ ... ἡ Χρυσῆ Αύγή») φαίνεται να στηρίζουν το… όραμα για τις δύο φασιστικές 

χούντες που θα λύσουν το ανατολικό ζήτημα μια και καλή. 

Ως εναλλακτική της παραπάνω πρότασης στο ιστολόγιο του καθηγητή, συχνά και 

ιδιαιτέρως μετά την πολιτική επιβίωση του Ερντογάν τα χρόνια που έπονται του 

https://ithominews.blogspot.com/2013/04/blog-post_1493.html?fbclid=IwAR0SsjpfvQL2qjo238EeQamv1X9QmzogJltFgMWR0er7gI9o8FpbfUPV1Y0


πραξικοπήματος εμφανίζεται η εξής διασκεδαστική προοπτική: Αναλαμβάνοντας 

την πρωτοβουλία ο Ερντογάν, χωρίς να κάτσει να ρωτήσει τους φασίστες των 

Αθηνών να επανιδρύσει μόνος του την Αυτοκρατορία με την συνεπικουρία του 

ελληνικού λαού ο οποίος θα τον υποδεχτεί ως νέο… Πορθητή!  

Τα παραπάνω φυσικά δεν παρατίθενται διότι διακρίνονται από ακεραιότητα 

(είτε επιστημονική, είτε λογική), ούτε γιατί έχουν πολλές πιθανότητες να 

επαληθευθούν αλλά γιατί αποκαλύπτουν μια βαθιά ριζωμένη εμμονή του καθηγητή 

Κιτσίκη να ενωθούν σε ένα ενιαίο κρατικό μόρφωμα (κατά προτίμηση υπό τη μορφή 

μιας απολυταρχικής μοναρχίας, ολοκληρωτικού τύπου όπως η Κίνα) η Ελλάδα και η 

Τουρκία. Όσο εξωφρενικά και αν ακούγονται τα κελεύσματα του καθηγητή αυτό 

που μας κρατάει από να τα απορρίψουμε ως απύθμενες κενολογίες στερούμενες 

σοβαρότητας από κάθε δυνατή άποψη είναι ο εξής επίμονος ισχυρισμός του: Οι 

δυτικοί επιδιώκουν για την Ελλάδα και την Τουρκία το ίδιο!5 

 

3. Η απώλεια του Αιγαίου και η προδοσία του Ελληνισμού 

Υπογραμμίσαμε παραπάνω την ιδιομορφία της θεωρίας περί «ελληνοτουρκικής 

συνομοσπονδίας» στο ότι απαιτεί την δημιουργία δύο ελληνοτουρκικών κρατών, 

ένα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και ένα στην Κύπρο, μεταξύ ελληνοκυπριακής και 

ελληνοτουρκικής κοινότητας. Μέχρι στιγμής, σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον και 

πέρα από δηλώσεις και ευχολόγια ηγετών όπως ο Γ. Παπαδόπουλος και ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν έχουν εμφανιστεί έστω και απόπειρες 

διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την ένωση καθ’ οιαδήποτε μορφής των κρατών 

της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αντίθετα εδώ και δεκαετίες έχουν σημειωθεί 

επανειλημμένες απόπειρες επίλυσης του Κυπριακού μέσω της δημιουργίας 

δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στα πλαίσια αυτά κινούνταν εξάλλου και το περίφημο 

σχέδιο Ανάν το οποίο ορθώς απορρίφθηκε από τον ελληνοκυπριακό λαό καθώς και 

από τον – «εθνικιστή» για τον Κιτσίκη – πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο.  

Ωστόσο, η επίλυση του Κυπριακού με άξονα τη διζωνική ομοσπονδία ανάγεται 

από τη δεκαετία του ’70 και συγκεκριμένα πριν από την τουρκική εισβολή. 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την χούντα των Αθηνών για αυτή την προσέγγιση 

καθώς μέχρι το 1971 όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις – ακόμα και αυτή της χούντας – 

υποστήριζαν κάποιας μορφής ένωση με ανταλλάγματα προς την Τουρκία, η φύση 

των οποίων έμελλε να προσδιοριστεί. Το 1971 όμως, για πρώτη φορά και στα 

πλαίσια του ΝΑΤΟ, υπήρξε συνάντηση υπουργών εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας, 

Παλαμά και Ολτσάυ με στόχο τη δημιουργία διζωνικής ομοσπονδίας και στην ουσία 

την μελλοντική αποδέσμευση τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας από το 

κυπριακό ζήτημα και από κάθε εδαφική διεκδίκηση.  
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Φυσικά, η δημιουργία μιας διζωνικής ομοσπονδίας αντιμετώπιζε στη 

συγκεκριμένη φάση εμπόδια, καθώς ήταν πολύ δύσκολο να οριστούν δύο 

γεωγραφικά συνεκτικές ζώνες που θα αφορούσαν τους δύο πληθυσμούς του 

νησιού. Ως γνωστόν, ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές κοινότητες βρίσκονταν 

διάσπαρτες σε όλη την έκταση της Κύπρου και έτσι μια λύση τύπου Ελβετίας με 

καντόνια ή Καναδά όπου σχεδόν όλο το γαλλόφωνο τμήμα του λαού κατοικεί σε μία 

επαρχία, το Κεμπέκ, απαιτούσε αναμφίβολα εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού. 

Με πολύ βολικό τρόπο τούτο επετεύχθη με τους δυο Αττίλες του θέρους του 1974 

και με την προσφυγιά από το βορρά στο νότο και τούμπαλιν για τις δύο κοινότητες 

του νησιού που ακολούθησε. Στα ίδια πλαίσια, της διζωνικής ομοσπονδίας 

συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και τα επόμενα χρόνια μεταξύ κυπριακής 

κυβέρνησης και τουρκοκυπριακής κοινότητας και κάπως έτσι οι δεκαετίες πέρασαν 

φτάνοντας στο σήμερα με το μέλλον να παραμένει αβέβαιο ως προς την έκβαση 

του κυπριακού ζητήματος.  

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συζήτηση περί διζωνικής ομοσπονδίας βρίσκει 

αναμφισβήτητα παράλληλισμους στην «κιτσικική» θεωρία περί κυπριακής 

«ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας» ως προοίμιο μιας μεγαλύτερης 

ελληνοτουρκικής ηπειρωτικής συνομοσπονδίας, κάτι το οποίο ο καθηγητής 

βεβαιώνει ότι είναι επιδίωξη και των δυτικών. Με αφορμή τις προκλητικές 

ενέργειες του Όρουτς Ρέις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα6 πέρυσι το καλοκαίρι και 

την κινητοποίηση του ελληνικού και του τουρκικού στόλου ο καθηγητής γράφει: 

«Τὰ ἑλληνοτουρκικὰ θαλάσσια πολεμικὰ παιγνίδια ὑπῆρξαν ἐξ ἀρχῆς στημένα γιὰ νὰ καταπιῇ ἡ 

κοινὴ γνώμη τὴν ἀπὸ καιρὸ προσυμφωνημένη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις κοινὴ ἑλληνοτουρκικὴ 

ἐκμετάλλευσι τοῦ Αἰγαίου, καὶ προώθησι κατόπιν αὐτοῦ, τοῦ ὀράματος ἐπανόδου στὸ ὀθωμανικὸ 

σχῆμα τοῦ Ἔρντογαν καὶ τὸ παράλληλο ἑλληνοτουρκικὸ σχῆμα τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη 

ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.  

Ἄς εἶναι καλὰ ὁ Μητσοτάκης καὶ ἄς ἦταν καλὰ πέρυσι ὁ Τσίπρας ποὺ ὡλοκλήρωσε τὴν 

λύσι τοῦ Μακεδονικοῦ.» 

Τα παραπάνω φυσικά για τον πατριωτικά σκεπτόμενο Έλληνα ακούγονται κάτι 

παραπάνω από προδοτικά, είναι εξωφρενικά και απολύτως κυνικά. Αλλά για 

κάποιον περίεργο λόγο εξηγούν πολλά – αν όχι τα πάντα – για το συνεχόμενο επί 

δεκαετίες πατρονάρισμα της Τουρκίας, για τη φιλική ουδετερότητα των ΗΠΑ 

απέναντί της σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, για την συνεχή επαμφοτερίζουσα στάση της 

υπερδύναμης απέναντι στον ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου, ακόμα και για την 

πραγματική φύση ορισμένων περιστατικών των περασμένων δεκαετιών και 

κρίσεων, όπως αυτή του Μάρτη του ’87 και των Ιμίων το ’96. Ακόμα η παραπάνω 

επιδίωξη – μπάσιμο της Τουρκίας στο χώρο αποκλειστικής κυριαρχίας της Ελλάδας 

– και η εύνοια προς τις επεκτατικές διαθέσεις της αντικατοπτρίζεται εναργέστατα σε 

δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών, όπως ο αποθανών Κωνσταντίνος Μητσοτάκης7, ο 

οποίος έχει δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εδώ και δεκαετίες 
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ολοκληρωθεί, το μόνο που απομένει είναι να μπει μια γραμμή – μεταξύ χωρικών 

υδάτων και υφαλοκρηπίδας των δύο κρατών. Η Ελλάδα, μας πληροφορεί ο πρώην 

πρωθυπουργός, θα πάρει τη μερίδα του λεόντος από τον πλούτο του Αιγαίου και η 

Τουρκία ένα σεβαστό μεν αλλά αρκετά μικρότερο ποσοστό.  

 

Εικονα 1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του δημοσιογράφου Λάμπρου Παπαντωνίου 

«Χάνουμε το Αιγαίο». 

Ακόμη σε απόρρητα έγγραφα τα οποία παρουσιάζει ο συγγραφέας Λάμπρος 

Παπαντωνίου στο βιβλίο του Χάνουμε το Αιγαίο αποκαλύπτεται η δραστηριότητα 

του Κ. Μητσοτάκη ως υπουργού εξωτερικών την περίοδο ‘80-’81, όπου φαίνεται ότι 

ο υπουργός πέρα από συνεκμετάλλευση και διχοτόμηση του Αιγαίου συζητούσε 

ανοιχτά και για άλλες παραχωρήσεις όπως σύμπτωση ελληνικού εναέριου χώρου 

και χωρικών υδάτων στα 6 ν.μ, περιορισμό τερματικής περιοχής αεροδρομίων 

νησιών του Αιγαίου όπως η Λήμνος και η Ρόδος με αποτέλεσμα επέκταση του FIR 

Κωνσταντινούπολης επί του Αιγαίου πελάγους, γενναιόδωρες παραχωρήσεις 

υφαλοκρηπίδας νήσων όπως η Ρόδος και η Κρήτη στους Τούρκους για λόγους… 

συμψηφισμού (παρεμπιπτόντως η πρόσφατη συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ 

μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου αφήνει ανετότατα περιθώριο για την παραχώρηση 

μέρους της υφαλοκρηπίδας Ρόδου και Κρήτης που δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

οριοθέτηση στην Τουρκία σε κάποια μελλοντική συμφωνία, καθώς η οριοθέτηση 

φτάνει μέχρι τον 28ο παράλληλο και από εκεί και πέρα η τύχη της υφαλοκρηπίδας 

των ενδιαφερόμενων νήσων, μεταξύ άλλων και του νησιωτικού συμπλέγματος της 

Μεγίστης-Καστελόριζο απλά αγνοείται), ακόμα και αμοιβαία ανταλλαγή 
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πληροφοριών μεταξύ ηπειρωτικών ελληνικών και τουρκικών αεροδρομίων για την 

πτητική δραστηριότητα επί Αιγαίου πελάγους κλπ.  

Με λίγα λόγια ο πατήρ Μητσοτάκης8 ως υπουργός εξωτερικών συζητούσε το 

ουσιαστικό και άνευ όρων μ π α σ ι μ ο της Τουρκίας στο χώρο αδιαφιλονίκητης και 

αποκτώμενης μετά σκληρών αγώνων περιοχής ελληνικής κυριαρχίας, το Αιγαίο 

πέλαγος, το οποίο ιστορικά και για χιλιετίες αποτέλεσε γεωπολιτικό πυλώνα και 

βάση ανάπτυξης του ελληνικού πολιτισμού. 

Την γεωπολιτική σπουδαιότητα του Αιγαίου αναγνωρίζει και ο Δημήτρης 

Κιτσίκης και δικαίως θεωρεί πως η κυριαρχική συνέχεια και επί των ανατολικών 

ακτών είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη ανάπτυξη και πρόοδο του ελληνικού 

κράτους αλλά θέτει το ζήτημα από τη δική του… ξεχωριστή οπτική: 

«Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου δύναται νὰ τὸ ἀντιληφθῇ κανεὶς ὡς ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα μὲ τοὺς δύο 

πνεύμονες νὰ τροφοδοτοῦνται μὲ ἀναπνοὴ ἀπὸ τὴν τραχεία. ὁ ἀριστερὸς πνεύμων νὰ εἶναι ἡ 

Ῥούμελη-Ἑλλὰς καὶ ὁ δεξιὸς πνεύμων νὰ εἶναι ἡ Ἀνατολία-Τουρκία, ἡ δὲ τραχεία νὰ εἶναι τὸ 

ἑνιαῖο Αἰγαῖο. Μέχρι στιγμῆς οἱ προσπάθειες διεκδικήσεως μέρος ἤ ὁλοκλήρου τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ 

τὸν δεξὶ ἤ τὸν ἀριστερὸ πνεύμονα ἔχει πληγώσει σοβαρὰ τὴν τραχεία ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀναπνεύσῃ 

καὶ ὁδηγεῖ πρὸς τὸν διαμελισμὸ καὶ τὸν θάνατο καὶ τῶν δύο πνευμόνων.» 

«Θετικά» βήματα προς την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων του Κ. 

Μητσοτάκη υλοποιήθηκαν αδιαμφισβήτητα με την τεχνητά προκαλούμενη κρίση 

των Ιμίων και κυρίως με το τι ακολούθησε αυτής, όπου ουσιαστικά τέθηκαν οι 

βάσεις για ουσιαστική υπονόμευση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και επί 

στερεού εδάφους – όχι μόνο επί αέρα και θάλασσας – αλλά και σημειώθηκε εν 

συνεχεία η επισημοποίηση της αναγνώρισης από πλευράς της ελληνικής 

εκσυγχρονιστικής νομενκλατούρας των «ζωτικών συμφερόντων» της Τουρκίας στο 

Αιγαίο με τη συμφωνία της Μαδρίτης το ‘97. Φυσικά στις εξελίξεις αυτές σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισε και ο ενεργειακός παράγοντας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας «Το Παρόν» στις 13-6-2006 αμερικάνικος δορυφόρος υψηλής 

τεχνολογίας είχε εντοπίσει το ‘95 πελώριο κοίτασμα πετρελαίου στο ανατολικό 

Αιγαίο το οποίο εκτείνονταν από την περιοχή των Ιμίων μέχρι τη νήσο Γαύδο νοτίως 

της Κρήτης (!) Το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες από την ΕΥΠ οι οποίες δεν 

είναι επιβεβαιωμένες. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι και πριν την πτώση της χούντας οι 

Τούρκοι ουσιαστικά απουσίαζαν από το Αιγαίο μέχρι που η κυβέρνηση προέβη σε 

χορήγηση αδειών σε ξένες εταιρείες για την εκμετάλλευση μελλοντικών θαλάσσιων 

οικοπέδων στο βόρειο Αιγαίο. Οι Τούρκοι αντέδρασαν άμεσα – είτε με δική τους 

πρωτοβουλία είτε με εξωτερική υποκίνηση – και το καλοκαίρι του 1974 

σηματοδότησε την απαρχή του γνωστού γαϊτανακίου συνεχών παραβιάσεων που 

και παρενοχλήσεων που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

Κορωνίδα ίσως των εθνικά καταστροφικών στιγμών των τελευταίων δεκαετιών 

αποτελεί η ανεξήγητη μέχρι σήμερα επίσκεψη του Γεώργιου Παπανδρέου, γνωστού 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/search?q=%CE%A4%E1%BD%B8+%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6+%CE%91%E1%BC%B0%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%E1%BD%B0+%CF%84%E1%BD%B8+%E1%BC%80%25
https://www.paron.gr/2006/06/13/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%8D%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CE%B3%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1/


και ως ΓΑΠ, στο Καστελόριζο ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό του 2010 προκειμένου 

να αναγγείλει την υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης 

υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παρ’ όλο που 

δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα γιατί απ’ όλη την Ελλάδα ο ΓΑΠ επέλεξε το 

Καστελόριζο για να αναγγείλει τα μαύρα μαντάτα («Απλά… έτυχε!» έχει ισχυριστεί 

σε παλαιότερες δηλώσεις του) είναι γεγονός ότι η θαλάσσια περιοχή παρακείμενη 

του συμπλέγματος της Μεγίστης φέρεται να έχει μεγάλη οικονομική σημασία, λόγω 

της παρουσίας κοιτασμάτων υδριτών, δηλαδή μεθανίου βρισκόμενου σε στερεά 

κατάσταση με τη μορφή πάγου, λόγω υψηλών πιέσεων, στο πυθμένα της 

θάλασσας. Οι υδρίτες διαθέτουν μεγάλη ενεργειακή χωρητικότητα αλλά προς το 

παρόν η εκμετάλλευσή τους συναντά μικρά σχετικά τεχνολογικά προσκόμματα τα 

οποία εάν ξεπεραστούν μπορούν να τους καταστήσουν από τους περισσότερο 

προσοδοφόρους ορυκτούς πόρους παγκοσμίως. Θα έλεγε κανείς ότι μια 

καταχρεωμένη κυβέρνηση θα επιχειρούσε να βρει τρόπο να εξορύξει τον 

υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο που διαθέτει σε αφθονία προκειμένου να βγει η χώρα 

από την δεινή οικονομική της κατάσταση και όχι να αναγγείλει, με τον επικεφαλής 

της καθιζόμενο στην ουσία επί σημαντικού μέρους αυτού, την υπαγωγή της σε νέο 

καθεστώς δανεισμού για να αποπληρώσει τα ήδη υπάρχοντα δάνεια.  

Εκτός της οικονομικής του σημασίας, το Καστελόριζο φαίνεται να αποτελεί 

κόκκινο πανί για σωρεία ελληνικών κυβερνήσεων καθώς έχει επιδειχθεί διαχρονικά 

μια αδυναμία αξιοποίησης των δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που 

απορρέουν από το συγκεκριμένο σύμπλεγμα. Για παράδειγμα ο πρώην υπουργός 

εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Ρολάνδης έχει καταγγείλει ότι ο Γ. Παπανδρέου (να 

‘τος και πάλι) ώθησε την κυπριακή κυβέρνηση να μετακινήσει την οριοθετούμενη 

με την Αίγυπτο γραμμή μεταξύ κυπριακής και αιγυπτιακής ΑΟΖ ελαφρώς 

ανατολικότερα ώστε να μη συμπέσει με το θεωρούμενο ως σύνορο της ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας στην περιοχή του Καστελορίζου και προκειμένου να μην 

δημιουργηθούν «επιπλοκές» με τις γειτονικές χώρες. Και τέλος η πρόσφατη 

συμφωνία μερικής οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας Αιγύπτου, όπως αναφέρθηκε, 

αφήνει τελείως «στον αέρα» το τι τρέχει με τη θαλάσσια έκταση ανατολικά του 28ου 

μεσημβρινού.  

Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι για ένα νησάκι της ανατολικής Μεσογείου του 

οποίου η γεωπολιτική και οικονομική αξία είναι διαχρονικά παραμελημένη η 

παρουσία ενός πρωθυπουργού - που στο παρελθόν υπονόμευσε τα ελληνικά 

συμφέροντα επί αυτού - σε μια κρισιμότατη για το ελληνικό κράτος χρονική 

συγκυρία σηματοδοτεί την αναγκαιότητα μετάδοσης κάποιου «μηνύματος» σε 

συγκεκριμένους μονάχα αποδέκτες σχετικά με την σκοπιμότητα της επιλογής της 

τοποθεσίας εν σχέση με το διάγγελμα χρεοκοπίας της Ελλάδος.  

Σήμερα, πάνω από μια δεκαετία αργότερα, μπορούμε να πούμε ότι τα κίνητρα 

μπορούν να εικασθούν με περισσότερη ακρίβεια αφού η υποχωρητικότητα του 

https://www.thepressroom.gr/politiki/kataggelia-fotia-toy-nikoy-rolandi-gia-ton-giorgo-papandreoy-zitise-apo-tin-kypro-na


ξεπουλημένου ντόπιου πολιτικού κατεστημένου απέναντι στις τουρκικές 

διεκδικήσεις είναι φανερή και ντροπιαστική. Ακόμα αισχρότερη είναι η ουσιαστική 

απώλεια εθνικής κυριαρχίας που έχει συντελεστεί με την μετακύλιση του ελληνικού 

δημόσιου χρέους από ιδιώτες και ιδιωτικούς οργανισμούς σε δημόσιους, μεταξύ 

αυτών την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν και τις ευρωπαϊκές χώρες 

με προεξάρχουσα αυτών τη Γερμανία. Η εξίσου, αν όχι περισσότερο από τις ΗΠΑ, 

ενθαρρυντική πολιτική της Γερμανίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και η 

συνεχής υπονόμευση και αγνόηση των ελληνικών δικαίων ταυτόχρονα με την 

υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς οικονομικής ομηρείας στη Γερμανία καθιστά 

όλο και δυσχερέστερη τη δυνατότητα των ελληνικών κυβερνήσεων να κινηθούν 

αντίθετα στις πολιτικές που ο Γερμανικός άξονας καθορίζει, φυσικά καθ’ υπόδειξη 

των ατλαντικών αφεντικών του. Και μια Ελλάδα σε καθεστώς υποταγής, 

οικονομικής κατάπτωσης, υπογεννητικότητας και εθνικής αποδόμησης σε κάθε 

επίπεδο μέσω της προπαγάνδας και της μαζικής λαθρομετανάστευσης αλλοφύλων 

μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί και να οδηγηθεί εκεί όπου διεθνείς σχεδιασμοί 

ενδεχομένως υπαγορεύουν, δηλαδή ακόμα και την πλήρη υποταγή της στην 

ανερχόμενη, μέχρι πρότινος, οικονομικά και δημογραφικά Τουρκία.  

 

4. Ο Κιτσίκης και ο αμερικάνικος παράγοντας 

Τα παραπάνω «τυχαία περιστατικά» (ΓΑΠ στον Καστελόριζο, Ίμια, 

διαπραγματεύσεις Μητσοτάκη, διζωνική κυπριακή ομοσπονδία, σχέδιο Ανάν – το 

οποίο ο καθηγητής Κιτσίκης αναμφίβολα υποστήριξε αναφανδόν9) υποδεικνύουν 

ότι κάτι βαθιά αληθινό υπάρχει στους ισχυρισμούς του καθηγητή Κιτσίκη. Αξίζει να 

παραθέσουμε αναλυτικότερα κάποια από τα γραφόμενα του καθηγητή Κιτσίκη στο 

ιστολόγιό του, το οποίο αποτελεί κατά την άποψή μου έναν ιντερνετικό θησαυρό 

αφού ο καθηγητής έχει φροντίσει να καταστήσει σαφή και δημόσια και την 

παραμικρή παράμετρο της ιδεολογίας του και των απόψεών του, καθώς και μεγάλο 

μέρος του παρελθόντος του. Γράφει λοιπόν ο κ. Κιτσίκης.  

«Γόνος κολωνακιώτικης οίκογενείας τοῦ Κατεστημένου μὲ πρόσθετο πλεονέκτημα τὴν ἀντιστασιακὴ 

δρᾶσι τῆς οίκογενείας μου ἔχοντας καὶ τὴν εὔνοια τῆς Οὐασιγκτῶνος λόγῳ τῆς 

γεωπολιτικῆς μου θέσεως ὑπὲρ μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, ἡ Ἄνοιξις τοῦ 

1967 ὑπῆρξε γιὰ τὴν σταδιοδρομία μου τὸ καίριο σταυροδρόμι.[…]  

Ἁπὸ ἀμερικανικῆς πλευρᾶς μὲ προωθοῦσαν γιὰ ὑπουργὸ καὶ ἀργότερα γιὰ 

πρωθυπουργό, λόγῳ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν μου θέσεων.»[…] 

Μαζί με αυτά αξία θα είχαν ίσως και κάποιες από τις δηλώσεις του καθηγητή σε 

συνεντεύξεις του στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι λοιπόν σε συνέντευξη του κ. 

Κιτσίκη στο δημοσιογράφο Αλέξανδρο Σαχίνη στην εκπομπή Αντιθέσεις στο κανάλι 

ΚΡΗΤΗ TV τον Ιούνιο του 2019, ο κατά τ’ άλλα συμπαθής καθηγητής ισχυρίζεται τα 

κάτωθι: 

https://youtu.be/lcZ0ygzXSPI?t=367
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/12/659-1967-21.html
https://www.youtube.com/watch?v=HYldYMIlvpQ


«[…]Αλλά ξέρετε ότι ο Μάης του ’68 είναι μία από τις προβοκάτσιες των Αμερικανών, 

όπως έγινε και την 17 Νοέμβρη του 1973. Είναι οι λεγόμενες ανοιξιάτικες […], είναι 

αυτές οι επαναστάσεις που έκαναν στην Αίγυπτο, στην Τυνησία. Όλα αυτά είναι 

αμερικανικά κόλπα. Και το πρώτο που έγινε, το οποίο δεν το ήξερα, μου το είπανε 

άνθρωποι της CIA μετά. Μου λένε – κορόιδευαν! – μου λένε “δεν το ήξερες ότι εμείς 

κάναμε την εξέγερση το ’68; Ο Κον-Μπεντίτ, αυτός ο αρχηγός [των εξεγερθέντων], 

ήταν δικός μας!” Είναι ακριβώς όπως έγινε στις 17 Νοέμβρη…[…].» 

Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ο καθηγητής Κιτσίκης όντας γαλλοτραφής 

παιδιόθεν σπούδασε και εργάστηκε στη Γαλλία για μεγάλο μέρος της νεανικής του 

ηλικίας και δίδασκε εκεί μέχρι τον γαλλικό Μάη του ’68 όπου ισχυρίζεται ότι 

αποπέμφθηκε λόγω της συμμετοχής του στην εξέγερση καθώς ήταν – και είναι 

ακόμα λέγει - μαοϊκός. Σαν αποτέλεσμα της αποπομπής του από τα γαλλικά 

πανεπιστήμια ο Κιτσίκης, παρά τη δεδηλωμένη αντιδυτική και κομμουνιστική 

ιδεολογική του συγκρότηση βρήκε σύντομα δουλειά στο πανεπιστήμιο της Οττάβας 

στον Καναδά ως αναπληρωτής καθηγητής (associate professor) το 1970, όπου και 

παραμένει μέχρι σήμερα (αν και αναμφίβολα έχει συνταξιοδοτηθεί). Στη συνέχεια 

μάλιστα έγινε μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά (Royal Society of Canada). 

Εντυπωσιακό.  

Φαίνεται όμως ότι  οι πολιτικές του πεποιθήσεις δεν του απαγόρευσαν ούτε να 

έρθει σε επαφή με υπαλλήλους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών (ή μάλλον 

αυτοί να έρθουν σε επαφή μαζί του). Ο κ. Κιτσίκης ισχυρίζεται άλλωστε ότι ήταν 

πάντοτε αρεστός στο αμερικάνικο κατεστημένο λόγω των ελληνοτουρκικών του 

θέσεων. Δεν μπορεί να επαληθευθεί προς το παρόν εάν πράγματι οι Αμερικανοί τον 

προωθούσαν για… πρωθυπουργό όπως ισχυρίζεται αλλά συντρέχουν αρκετοί λόγοι 

να πιστεύουμε ότι όντως ο καθηγητής Κιτσίκης ήταν, τουλάχιστον στο παρελθόν, 

ιδιαίτερα αρεστός σε κοντινούς προς την πραγματική εξουσία κύκλους σε 

Ουάσινγκτον και Λονδίνο. Σε άλλο άρθρο του αναφέρει. 

«Ὁ Τζώρτζ Ἀναστάπλο (καὶ ὄχι Ἀναστόπουλο), καθηγητὴς πολιτικῶν ἐπιστημῶν στὸ Πανεπιστήμιο 

τοῦ Σικάγου, ἦταν προσωπικός μου φίλος. Εἶχα μείνει στὴν οἰκία του στὸ Σικάγο ὅπου εἶχα 

συναντήσει τὸν στρατηγὸ Ὀρέστη Βιδάλη, ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς στρατηγοὺς ποὺ διηύθυναν τὸ 

βασιλικὸ πραξικόπημα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967[…]. Ὁ Ἀναστάπλο εἰργάζετο γιὰ τὴν 

Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν, τὴν CIA, καὶ εἶχε ἔλθει τὸ 1968 στὸ Παρίσι γιὰ νὰ 

συναντήση τὸν τότε αὐτοεξόριστο πρόεδρο. Ἐπειδή, ὡς γνωστόν, ἤμουν σύμβουλος τοῦ 

Καραμανλῆ, τὸν ἐπῆρα μαζὶ μου στὸ παρισινὸ διαμέρισμα τοῦ προέδρου, στὸ 10, rue de 

Montmorency, Paris XVIe, τελευταῖον ὄροφο, ὅπου καὶ τοῦ τὸν ἐγνώρισα.» 

Πέρα από το ενδιαφέρον στοιχείο της γνωριμίας και φιλίας του καθηγητή Κιτσίκη 

με έναν πράκτορα της CIA10 αξίζει να σχολιασθεί το γεγονός ότι ο καθηγητής 

ισχυρίζεται ότι είχε στενή σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τα χρόνια μετά την 

(αυτό)εξορία του πρώην πρωθυπουργού στο Παρίσι. Σε άλλη συνέντευξή του, πάλι 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2016/08/313-1977.html
https://www.youtube.com/watch?v=HrYM6C7DWLU


στον Αλέξανδρο Σαχίνη το μακρινό 2013, ο καθηγητής δήλωσε σχετικά με τις 

σχέσεις του με τον Κ. Καραμανλή: 

«Εγώ δεν υπήρξα ποτέ απλός σύμβουλος ούτε του Καραμανλή, ούτε του προέδρου 

Οζάλ. Υπήρξα στενός φίλος – φίλος, όπως λεν αδέρφι, έτσι;[…] Απλώς για λόγους 

πρακτικούς οι δημοσιογράφοι λένε σύμβουλος. Σύμβουλος σημαίνει ένας ανώνυμος 

γραφιάς ο οποίος κάνει εκθέσεις ανώνυμες[…]. Κοιτάξτε, τον Καραμανλή – βέβαια 

υπήρχε η διαφορά ηλικίας – αλλά με αγαπούσε και τον αγαπούσα. Όταν ήταν άρρωστος 

ο Καραμανλής ήμουνα στο πλευρό του στο κρεβάτι και τον ντάντευα! Τρώγαμε κάθε 

μεσημέρι μαζί[…]. Δεν υπήρξα ποτέ αυτό που λένε σύμβουλος.» 

Αλλού ο κ. Κιτσίκης αποκαλεί τον Κ. Καραμανλή «αμόρφωτο αλλά μεγαλοφυή». 

Δεν μπόρεσα να βρω – στην παρούσα φάση -  του λόγους για την τόσο στενή σχέση 

μεταξύ του Κ. Καραμανλή και του Δημήτρη Κιτσίκη, οι οποίοι δεν είναι καθόλου 

προφανείς δεδομένης της πολιτικής προέλευσης της οικογενείας του. Πράγματι, ο 

πατέρας του Δ. Κιτσίκη, Νίκος Κιτσίκης, φημισμένος καθηγητής του Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και Πολιτικός Μηχανικός ήταν μακροχρόνιος βουλευτής της ΕΔΑ και η 

μητέρα του, Μπεάτα Κιτσίκη (γενν. Μερόπη Πετυχάκη), ήταν μαχητικότατη 

κομμουνίστρια τα χρόνια της κατοχής, ενταγμένη στον ΕΛΑΣ και στην ΟΠΛΑ και 

μετέπειτα καταδικασμένη σε θάνατο, τον οποίο πιθανώς ο πολιτικά δικτυωμένος 

σύζυγός της και η μεγαλοαστική καταγωγή της απέτρεψαν. 11  

Όλα τα παραπάνω δημιουργούνε ένα πλαίσιο διασυνδέσεων που υποδεικνύει 

πολλά, τόσο για τις σχέσεις του κ. Κιτσίκη με την δυτική Αυτοκρατορία όσο και για 

τους πιθανούς δεσμούς εντός της ελληνικής αριστεράς με την αγγλοσαξονική ελίτ, 

τον προπομπό της σημερινής Νέας Τάξης Πραγμάτων, και προσδίδουν κάποια 

εγκυρότητα στους ισχυρισμούς του ότι οι Αμερικανοί στηρίζουν και προωθούν τις 

ελληνοτουρκικές αντιλήψεις του.  

 

5. Η Τουρκία και οι δυτικοί γεωπολιτισμικοί σχεδιασμοί 

Πέρα από τα προηγούμενα, ο καθηγητής Κιτσίκης δεν κρύβει ότι είναι μέλος12 

του παγκόσμιου δικτύου Χιζμέτ, στενά συνδεδεμένο με τον ιμάμη Φετουλλάχ 

Γκιουλέν, πρώην μέντορα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ένθερμο υποστηρικτή του 

μέχρι το 2013 οπότε οι σχέσεις Ερντογάν-Γκιουλέν άρχισαν να ψυχραίνουν έχοντας 

φτάσει μέχρι σήμερα σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Ο Γκιουλέν προωθεί συστηματικά 

μια ιδιόμορφη εκδοχή του Ισλάμ εναρμονισμένη με τις δυτικές αξίες, όπως η 

ανεκτικότητα, η «κοινωνία των πολιτών», τα ανθρώπινα δικαιώματα, η παιδεία κλπ. 

Πολλοί εκτιμούν ότι ο Γκιουλέν σχετίζεται άμεσα με την CIA και ότι στην ουσία 

έδρασε σαν δούρειος ίππος στο εσωτερικό της Τουρκίας από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’90 ιδρύοντας πληθώρα ιδρυμάτων και πανεπιστημίων στρατολογώντας και 

«φυτεύοντας» μέλη στο στρατό και στη δημόσια διοίκηση. Υποστηρίζεται ακόμη ότι 

ο Ερντογάν σε συνδυασμό με τον Γκιουλέν επιχείρησαν να αποδομήσουν το 
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παραδοσιακό κεμαλικό στρατογραφειοκρατικό καθεστώς και να αναμορφώσουν 

την Τουρκία σύμφωνα με τις υποδείξεις των δυτικών επικυρίαρχων που επεδίωκαν 

την προώθηση ενός ανεκτικού «δυτικόμορφου» Ισλάμ, από την Τουρκία προς τον 

υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, τα χρόνια μετά την άνοδο του Ερντογάν στην Τουρκία 

ήταν τα πιο αισιόδοξα και ευνοϊκά από οικονομική και διπλωματική άποψη. Η 

Τουρκία στην εξωτερική πολιτική κινούνταν στην τροχιά των «μηδενικών 

προβλημάτων με τους γείτονες», σύμφωνα με το δόγμα Νταβούντογλου.13 Την ίδια 

εποχή είχαμε σύσφιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κάποια χαλάρωση της 

έντασης στο Αιγαίο με τις κυβερνήσεις Κ. Σημίτη, Κ. Καραμανλή και κυρίως Γ. 

Παπανδρέου (τον οποίο ο καθηγητής για κάποιον λόγο στηρίζει αναφανδόν 

θεωρώντας τον πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την ελληνική πολιτική σκηνή).  

Στο εσωτερικό της Τουρκίας το ακανθώδες πρόβλημα των Κούρδων φαίνεται να 

υποβαθμίζονταν μετά από δεκαετίες με την απόδοση περισσότερων πολιτικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων στη δεύτερη μεγαλύτερη εθνότητα της χώρας. Ήταν 

αυτό το πλαίσιο πολιτικών συσχετισμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το οποίο 

θα επέτρεπε, μετά από κάποιες δεκαετίες στο να αποκτήσει η Τουρκία 

αδιαμφισβήτητα ηγεμονικό ρόλο στη Μ. Ανατολή και πιθανώς στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Όλα αυτά φυσικά θα επιτυγχάνονταν υπό δυτική κηδεμονία και με το 

πολιτικό σύστημα της Τουρκίας σε ασφυκτικό έλεγχο. Τα πράγματα όμως στις αρχές 

τις περασμένης δεκαετίας άρχισαν να απορρυθμίζονται. Ο καθηγητής Κιτσίκης 

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Τὸ κεμαλικὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς εἶχε φθάσει τὸ 2002 σὲ παρακμή, ἀδυνατῶντας νὰ 

κρατήσῃ περαιτέρω τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου. Μία μέση λύση ποὺ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τοὺς 

Ἀμερικανούς, ἦταν νὰ δοθῇ ἡ ἐξουσία στὸν μετριοπαθῆ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκυλέν μὲ καθεστὼς 

Ἔρντογαν ἀπὸ τὸ 2003, συνέχεια τοῦ μετριοπαθοῦς ἰσλαμιστοῦ προέδρου Ὀζάλ, ὥστε νὰ 

διατηρηθῇ ἡ ἑνότητα τῆς Ῥεπούμπλικας, δίδοντας αὐτονομία στοὺς Κούρδους καὶ ηὐξημένη 

ἐλευθερία στὶς μειονοτικὲς θρησκεῖες τῆς Ἑλληνωρθοδοξίας, Ἀρμενωρθοδοξίας καὶ ἑβραϊσμοῦ.  

Ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2013 τὸ ἐγχείρημα ἐπέτυχε μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Γκυλέν, τοῦ 

Φαναρίου καὶ τῶν Κούρδων καὶ ὑπουργοῦ, κατόπιν πρωθυπουργοῦ τοῦ πρώην φοιτητοῦ μου 

Νταβούτογλου. Ἤδη ὅμως ἡ ἀπαραίτητη ὑποστήριξη στὸ καθεστὼς τοῦ Ἰσραὴλ εἶχε διαταραχθῆ 

ἀπὸ τὰ ἐντεινόμενα κρούσματα ἰσλαμισμοῦ τοῦ ὀπαδοῦ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων Ἔρντογαν. 

Ὁ Ἔρντογαν ἐπίστευσε τὸ 2013 ὅτι εἶχε ἔλθη ἡ στιγμὴ νὰ ξεδιπλωθῇ ὡς ἀνεξάρτητος 

Κάστρο. Τότε ἡ Ἀμερικὴ ἐκατάλαβε ὅτι εἶχε ξεσαλώσει καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Γκυλέν, καὶ 

ἀργότερα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Νταβούτογλου, νὰ ἀποβιβασθοῦν ἀπὸ τὸ πλοῖο τοῦ Ἔρντογαν 

ποὺ ἡ Οὐάσιγκτων εἶχε ἀποφασίσει νὰ βουλιάξῃ.» 

Επίσης, ο Κιτσίκης αναφέρει αλλού ότι το σχέδιο ήταν εξ’ αρχής να αναλάβει ο 

Γκιουλέν την εξουσία, ως ένας άλλος Χομεϊνί της Τουρκίας υπό στενή αμερικάνικη 

επίβλεψη με τον Ερντογάν να αξιοποιείται ως ο ενδιάμεσος μεταξύ κεμαλικής και 
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νεοϊσλαμικής Τουρκίας. Πράγματι, υπάρχουν φωτογραφίες από την εποχή της 

ανόδου του Ερντογάν στην Τουρκία με τον εκπρόσωπο του αγγλοσαξονικού 

κατεστημένου Τζωρτζ Σόρος. Φαίνεται όμως ότι η δυτική ελίτ είχε υποτιμήσει τις 

πολιτικές δεξιότητες του πρώην ποδοσφαιριστή και χαμινιού της 

Κωνσταντινούπολης καθώς ο Ερντογάν φάνηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός πολιτικά, 

συνάπτοντας τις καίριες συμμαχίες που θα του εξασφάλιζαν την πολιτική και 

ενδεχομένως την βιολογική του επιβίωση. Τώρα πια το αρχικό σχέδιο φαίνεται να 

έχει εκτροχιαστεί τελείως από την πορεία του αν και το σημερινό ισλαμοφασιστικό 

καθεστώς δεν είναι λιγότερο απρόσβλητο σε κατάλληλη χειραγώγηση από τη Νέα 

Τάξη Πραγμάτων με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλος καημός και καταστροφή 

στην γεωπολιτική γειτονιά μας.  

 

Εικόνα 2: Ένας νέος πρόσφατα ανερχόμενος στο αξίωμα του πρωθυπουργού 

Ερντογάν σε φωτογραφία με τον Τζωρτζ Σόρος το 2003 σε συνεδρίαση του Παγκόσμιου 

Οικουμενικού Φόρουμ στο Νταβός. Στο ίδιο τραπέζι ο Ερντογάν συναντήθηκε την ίδια 

ημέρα με την τότε δήμαρχο Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη 

 

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Ερντογάν πέρα από μέλος της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας είναι και μέλος ενός παρακλαδιού τον Νακσμπαντίγια 

(Naqshbandiiya) Σούφηδων. Ο Σουφισμός είναι ισλαμικός μυστικισμός και 

αποτελείται από διαφορετικά τάγματα σεΐχηδων καθένα από τα οποία ακολουθεί 

ένα δικό του «μονοπάτι» (ταρικά/tariqah) με στόχο την υπερβατική προσέγγιση του 

Θείου. Ο Σουφισμός – τον οποίο προωθεί και ο πρώην μέντορας Γκιουλέν – 

https://odysseiatv.blogspot.com/2020/03/b-i-n-g-o-davos-2003-george-soros.html


δίνοντας έμφαση στη υπερβατική θεία αγάπη φαίνεται να μπορεί να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα ως πολιτιστικό υπόβαθρο ενός πολιτικού συστήματος βασισμένο, 

τουλάχιστον νομιναλιστικά, στην «ανεκτικότητα» και την «δημοκρατία» των 

δυτικών κοινωνιών, αλλά και να συνδυασθεί – βεβαίως με τη χρήση κατάλληλης 

προπαγάνδας – με άλλες μυστικιστικές παραδόσεις, όπως ο Ησυχασμός στην 

Ορθοδοξία. Ο Κιτσίκης αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Ὁ αὐτοκράτωρ-καίσαρ-Κάϋσαρ, βασιλεύς-σουλτάνι ῥούμ, θὰ βασιλεύσῃ καὶ πάλι στὸν Βόσπορο, μὲ 

Ὀρθοδοξία καὶ Ἰσλάμ, μὲ οἰκουμενικὸ πατριάρχη ποὺ θὰ ἐπιβλέπη ὁλοκλήρου τῆς πλανητικῆς 

Χριστιανοσύνης καὶ χαλίφη ποὺ θὰ ἐπιβλέπη ὁλοκλήρου τοῦ πλανητικοῦ Ἰσλάμ. Ἡ παλαιὰ διαμάχη 

Γκυλέν-Ἔρντογαν θὰ ξεπερασθῆ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ πνεύματος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν 

σουφήδων […]. 

Πέρα φυσικά από το οικουμενιστικό και διαθρησκειακό πνεύμα που 

χαρακτηρίζει τέτοιες αντιλήψεις αξίζει να σημειωθεί ότι για τον Κιτσίκη η θρησκεία 

δεν έχει τόση μεγάλη σημασία καθώς αυτό που προέχει είναι ο «συμπαντικός 

Ελληνισμός», ο οποίος είναι το Άγιο Πνεύμα και αλλάζει τις θρησκείες σαν τα 

πουκάμισα παραμένοντας ο ίδιος. Με λίγα λόγια ο Κιτσίκης βάζει πρώτα το άροτρο 

(Ελληνισμός) και μετά το άλογο (Ορθοδοξία) επιχειρώντας να δικαιολογήσει ως 

πολιτισμικά ανεκτή την επάνοδο του ισλαμικού πολιτισμού στον αιγαιακό και 

βαλκανικό χώρο. Δεν χρειάζεται σαφώς να επισημάνουμε ότι τέτοια συγχώνευση 

πολιτισμών και θρησκευτικών παραδόσεων είναι απολύτως σύμφωνη με τις 

ευρύτερες οικουμενιστικές επιδιώξεις που προωθούνται από την Νέα Τάξη 

Πραγμάτων.  

Ως επιστέγασμα των παραπάνω προσπαθειών της αγγλοσαξονικής ελίτ να 

προωθήσει την Τουρκία ως προμετωπίδα ενός ήπιου Ισλάμ που θα κατισχύσει στη 

Μ. Ανατολή και θα επεκτείνει την γεωπολιτική επιρροή της σε μεγάλο μέρος της 

κατά Κιτσίκη «Ενδιάμεσης Περιοχής» έρχεται ο άνωθι χάρτης μια άλλη μορφή του 

οποίου συμπεριλαμβάνεται στο εκδοθέν το 2009 βιβλίο The Next 100 Years: A 

Forecast for the 21st Century (σελ. 203) του Αμερικανοεβραίου και συμπατριώτη του 

Γκιόργκι Σβαρτς (a.k.a Τζωρτζ Σορος), Τζώρτζ Φρήντμαν (γενν. Φρήντμαν Γκιόργκι), 

ιδρυτή και διευθυντή της αμερικάνικης ιδιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Stratfor. 

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η εκτιμώμενη κατά Φρήντμαν επέκταση της 

σφαίρας επιρροής της Τουρκίας μέχρι το 2050 σε Αίγυπτο, Λιβύη, Συρία, Ιράκ, 

Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Υεμένη, άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, Κεντρική Ασία, 

Καύκασο (Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν), ακόμα και νότια Ρωσία και ανατολική 

Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας) και βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο.14 

Υπογραμμίζεται ότι ο χάρτης απεικονίζει πολιτισμική και οικονομική επιρροή όχι 

εδαφική κατάκτηση και έχει επιτευχθεί μέσω της «μαλακής ισχύος» και όχι μέσω 

της αμιγώς στρατιωτικής όπως τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να πετύχει η Τουρκία. 

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ο συγγραφέας αποδίδει την διεύρυνση της τουρκικής 
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γεωπολιτικής επιρροής, μεταξύ άλλων, σε τοπικές συγκρούσεις και εμφυλίους 

πολέμους σε όμορα κράτη της περιοχής και σε γενικότερη πολιτική αστάθεια, κάτι 

που συμπτωματικά οι καταστροφικοί πόλεμοι του αγγλοσαξονικού κατεστημένου 

επί Ομπάμα και τα «αυθόρμητα» λαϊκά κινήματα τύπου «Αραβική Άνοιξη» 

κατέστησαν θλιβερή πραγματικότητα, με κυμαινόμενο βαθμό επιτυχίας από κράτος 

σε κράτος.  

 

Εικόνα 3: Χάρτης του ιδρύματος Stratfor, εμφανιζόμενος σε συνέντευξη του 

διευθυντή Τζωρτζ Φρήντμαν το 2009, την εποχή ευημερίας της Τουρκίας σε οικονομικό 

επίπεδο και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. 

Το βιβλίο κινείται στα πλαίσια της εικοτολογίας και πραγματοποιεί αρκετά 

τολμηρές προβλέψεις για το μέλλον, μιλώντας για έναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ από την 

μία και Τουρκίας-Ιαπωνίας από την άλλη στα μέσα του αιώνα, για την ανάδυση της 

Πολωνίας ως μια μικρή ευρωπαϊκή υπερδύναμη και άλλα τέτοια πλήρως 

φανταστικά και αστήρικτα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, σενάρια. Όπως όμως 

και στην περίπτωση του καθηγητή Κιτσίκη, μέσα σε ένα καταιγισμό απίθανων 

ισχυρισμών που φθάνουν ενίοτε κοντά στα όρια του παραλογισμού αναδύονται 

ενίοτε ορισμένοι βασικοί συλλογιστικοί πυλώνες, οι οποίοι εάν πράγματι έχουν 

εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο τότε βοηθούν να φωτιστούν σημαντικά σκοτεινά 

https://www.youtube.com/watch?v=QmzRSUSoShI&t=83s


σημεία και πελώρια «γιατί», σχετικά με τη φύση και την λειτουργία της εξωτερικής 

πολιτικής της δυτικής Αυτοκρατορίας της τελευταίες δεκαετίες. Άλλωστε το Stratfor 

επανδρώνεται κατά κύριο λόγο από πρώην αναλυτές της CIA. Ο ίδιος ο Φρήντμαν 

εργαζόταν στο παρελθόν για την Rand Corporation, ένα ιδιωτικό think-tank  που 

διατηρεί δεσμούς με το αμερικανικό Πεντάγωνο, το Στέητ Ντιπάρτμεντ και την ίδια 

την «υπηρεσία». Ό,τι γράφεται σίγουρα δεν είναι τυχαίο και έχει κάποια 

σκοπιμότητα.  

Τέλος, όσον αφορά την ενθάρρυνση από μεριάς ΗΠΑ για επέκταση της τουρκικής 

επιρροής στην άμεση γεωπολιτική γειτονιά της, πολλά έχουν γραφεί και από 

άλλους αναλυτές που μάλλον διαμορφώνουν μια ομιχλώδη τουλάχιστον εικόνα για 

τα σενάρια περί σχεδίων διαμελισμού της Τουρκίας στο μακροπρόθεσμο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα ο Γκράχαμ Ε. Φούλλερ, πρώην υπάλληλος της CIA, έχει 

επανειλημμένα γράψει για την Τουρκία και για τον ρόλο που μόνο αυτή μπορεί να 

αναλάβει στη Μ. Ανατολή. Έτσι στο άρθρο του «Turkey’s Kurdish Question: Critical 

Turning Points and Missed Opportunities»  ο Φούλλερ προβάλλει την άποψη ότι ο 

πόλεμος του Κόλπου το ’91 και η ακόλουθη ανεξαρτητοποίηση του κατά 

πλειοψηφία κουρδικού βορείου Ιράκ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Τουρκία 

για την επέκταση της επιρροής της, κάτι το οποίο το κεμαλικό κατεστημένο 

αρνήθηκε να το κάνει πολλάκις, φοβούμενη πιθανώς συμμαχία Κούρδων του Ιράκ 

με το PKK και ενίσχυση του κουρδικού αντάρτικου στα ανατολικά της χώρας. 

Ενάντια σε αυτή τη στάση βρισκόταν ο τότε πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ για τον 

οποίο γράφει ο συγγραφέας  

«Η σιωπηρή αλλά εμφανής διπλωματία του  [Οζάλ] με τους Κούρδους του βορείου Ιράκ, η απόκλισή 

του από την επίσημη κυβερνητική πολιτική πάνω στο θέμα αυτό, και ακόμα η υπόνοιά του ότι δεν θα 

ήταν αντίθετος στην εγκαθίδρυση μιας ομοσπονδιακής δομής επί του Ιράκ (με ξεκάθαρα καθορισμένη 

την κουρδική περιοχή) υπεδείκνυαν την προθυμία του να αντιμετωπίσει τους Κούρδους του Ιράκ ως 

σκέτο Κούρδους και όχι ιρακινούς πολίτες. Γνώριζε ότι κάθε διακανονισμός ο οποίος θα υποσχόταν 

αυτονομία στους Κούρδους θα απαιτούσε εξωτερικές εγγυήσεις, τις οποίες μόνο η Τουρκία 

θα μπορούσε να παρέχει.» 

Με λίγα λόγια, ο Οζάλ σε αντίθεση με το στρατογραφειοκρατικό κατεστημένο 

της Άγκυρας ήταν υπέρ του να υιοθετήσει η Τουρκία μια πολιτική διείσδυσης όμοια 

με αυτή που πετυχημένα υλοποίησε επί κυπριακού εδάφους, μπαίνοντας σφήνα ως 

εγγυήτρια δύναμη. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και στην περίπτωση του Β. Ιράκ, 

λόγω της εθνοτικής συνάφειας των κατοίκων της περιοχής με κατοίκους στο 

εσωτερικό της Τουρκίας. Επίσης, ο Φούλλερ επισημαίνει ότι οι ανησυχίες της 

Άγκυρας περί διεύρυνσης του κουρδικού μετώπου ήταν αβάσιμες καθώς οι 

φύλαρχοι του βορείου Ιράκ, Μπαρζανί και Ταλαμπανί, και οι αντίστοιχες 

πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις KDP και PUK βρίσκονταν ουσιαστικά στα 

μαχαίρια (και πράγματι τα επόμενα χρόνια ενεπλάκησαν σε εμφύλιο πόλεμο) αλλά 

ήταν ταυτόχρονα εχθρικές προς το PKK του οποίου το πανκουρδικό μήνυμα 

απειλούσε την υπόσταση και των δύο!  

https://www.jstor.org/stable/4329023?seq=1


Με λίγα λόγια η επέμβαση των δυτικών στο Ιράκ άνοιγε την πόρτα για την 

Τουρκία – πολύ βολικά συμπληρώνω – να πραγματοποιήσει ότι έκανε και στην 

Κύπρο. Της προσέφεραν μια γεωπολιτική διέξοδο τελείως από το πουθενά, μάνα εξ 

ουρανού. Και όμως το παρανοϊκό στρατοκρατικό κατεστημένο, διακατεχόμενο από 

φοβικά σύνδρομα15 αρνήθηκε να κάνει το ωφέλιμο για την Τουρκία και αντίθετα 

επιδόθηκε σε μια μακροχρόνια προσπάθεια υπονόμευσης και των δυο αντίπαλων 

κουρδοϊρακινών οργανώσεων ταυτόχρονα με το PKK και σε συνεχή άρνηση να 

παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο στο ζήτημα της αυτονομίας του βορείου Ιράκ. Τα ίδια 

σχεδόν περιγράφει και ο Φίλιπ Ρόμπινς στο βιβλίο του Στρατός και Διπλωματία 

(εκδ. «Σύγχρονοι Ορίζοντες»).  

Αξίζει να υπογραμμιστεί η διορατικότητα του Τουργκούτ Οζάλ, ο οποίος είχε 

επιχειρήσει να ακολουθήσει μια νεοθωμανική πολιτική προσιδιάζουσα με αυτή του 

Ερντογάν τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του, οφειλόμενη πιθανώς και στις 

αμερικανικές διασυνδέσεις που και αυτός διατηρούσε. Το αιφνίδιο τέλος του 

πιθανότατα οφείλεται σε δολοφονική παρέμβαση του βαθέως τουρκικού κράτους 

το οποίο θεωρούσε την φιλοκουρδική και φιλοϊσλαμική – σύμφωνη προς το δυτικό 

σχέδιο – πολιτική του Οζάλ καταστροφική. Τα ίδια πιστεύει και ο Δημήτρης 

Κιτσίκης, ο οποίος όντως – όπως αναφέρθηκε παραπάνω – υπήρξε στενός 

σύμβουλος και φίλος του Οζάλ. Ο Κιτσίκης ισχυρίζεται πως ο Οζάλ είχε 

«αντιγράψει» ουσιαστικά πολλές από τις ιδέες που είχε διατυπώσει ο καθηγητής 

στα βιβλία του και αυτό αποτέλεσε βασικό συστατικό της γνωριμίας και της φιλίας 

τους. Φτάνει μέχρι το σημείο να ισχυριστεί ότι η δολοφονία Οζάλ οφείλεται στην 

παρουσία του στο πλευρό του Τούρκου προέδρου. Ίσως να μην πέφτει απίστευτα 

έξω δεδομένου ότι η αυτοκρατορική αντίληψη Κιτσίκη περί επανόδου της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε ενδεχομένως φίλους στην Ουάσινγκτον – κοινούς 

φίλους με αυτούς του Οζάλ - και εχθρούς στην Άγκυρα. 16 

Αντίθετα λοιπόν με ό,τι υποστηρίζεται από κάποιους – και ενίοτε και από τον 

καθηγητή Κιτσίκη – ο διαμελισμός της Τουρκίας με την έννοια της απόσχισης 

κάποιας ανατολικής επαρχίας και η ανεξαρτητοποίησή της δεν φαίνεται να ήταν 

μέσα στα άμεσα σχέδια της δυτικής αγγλοσαξονικής ολιγαρχίας, εφ’ όσον 

τουλάχιστον η Τουρκία ήταν πρόθυμη να διαδραματίσει τον απαιτούμενο από αυτή 

πανισλαμικό ρόλο, με απαραίτητη προϋπόθεση την εσωτερική της αναδιοργάνωση 

και τον εξοβελισμό των αντιδραστικών κεμαλικών στοιχείων. Εφ’ όσον σήμερα πια 

αυτή η προσπάθεια αναμόρφωσης της Τουρκίας έχει σχεδόν ναυαγήσει και το 

πρότζεκτ Ερντογάν έχει εκτραπεί δραματικά της αρχικής του πορείας μπορούν ίσως 

πια να εξετασθούν ως πιθανά σενάρια περί διαμελισμού. Οι διαχρονικά θετικές 

δηλώσεις του προέδρου Μπάιντεν προς τους Κούρδους του βορείου Ιράκ είναι 

ενθαρρυντικές αλλά όχι πολλά υποσχόμενες. Πάντως, οι ΗΠΑ επί 30 χρόνια 

επέδειξαν πρωτοφανή απροθυμία να συγκατανεύσουν στην ανεξαρτητοποίηση του 

ιρακινού Κουρδιστάν, πιθανώς και για λόγους άσχετους με την Τουρκία.   

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/3/what-biden-can-and-cannot-do-for-the-kurds


 

6. «Ισλαμική συνομοσπονδία», φασισμός και γνωστικισμός 

Τι είναι τελικά η «ελληνοτουρκική συνομοσπονδία»; Είναι όντως κομμάτι της 

επίσημης πολιτικής της αγγλοεβραϊκής ολιγαρχίας η οποία διοίκησε και διοικεί δύο 

συνεχόμενες χρονικά αυτοκρατορίες, την Βρετανική και την αμερικάνικη – οι οποίες 

συναποτελούν στην ουσία μια ενιαία δυτική Αυτοκρατορία στην στόχευση τους; 

Κατά τη γνώμη μου η επέκταση της επιρροής της Τουρκίας επί της Ελλάδος είναι 

συστατικό στοιχείο του σχεδίου για την γεωγραφικά προσδιοριζόμενη ως 

«Ενδιάμεση Περιοχή» από τον Κιτσίκη – από την Αδριατική μέχρι το Τουρκεστάν 

στην κεντρική Ασία και από την βόρεια Αφρική μέχρι τη σιβηρική στέπα. Η έκταση 

της επιρροής ενδεχομένως ποικίλλει. Είναι σίγουρο πάντως ότι το Αιγαίο 

προορίζεται εδώ και δεκαετίες για διχοτόμηση όπως ήδη συνέβη de facto στην 

Κύπρο.  

Όσον αφορά την ηπειρωτική χώρα η έκταση της επιρροής είναι προς το παρόν 

ακαθόριστη. Ωστόσο, η προβολή προπαγανδιστικών ντοκιμαντέρ όπως το 1821: Η 

γέννηση ενός έθνους-κράτους με την απατηλά ειδυλλιακή παρουσίαση των χρόνων 

της οθωμανικής σκλαβιάς δια χειρός σημαινόντων μορφών της εθνοπροδοτικής 

εγχώριας διανόησης και το κυριότερο το μ π ό λ ι α σ μ α της ελληνικής κοινωνίας με 

τριτοκοσμικούς μετανάστες προερχόμενους κατά συντριπτική πλειοψηφία από 

ισλαμικές χώρες δίνουν την εντύπωση ότι προετοιμάζεται η ένταξη της Ελλάδας σε 

μια διευρυμένη ισλαμική Μ. Ανατολή, με την ελεγχόμενη από το δυτικό παράγοντα 

Τουρκία να παίζει το ρόλο του κεντρικού διασυνδετικού κόμβου (nexus) μιας 

αρμαθιάς ισλαμικών κρατών, εκτεινόμενα από τα Βαλκάνια μέχρι την Ινδία, μιας 

μεταμοντέρνας εκδοχής του ισλαμικού χαλιφάτου ή της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, στην οποία σε βάθος χρόνου θα μπορούσαν να προστεθούν και οι 

δημογραφικά συρρικνούμενες χώρες της Δ. Ευρώπης. Το γιατί επιλέχθηκε το Ισλάμ 

ως συνεκτικός πολιτισμικός κρίκος έχει να κάνει με τα διαχρονικά φασιστικά και 

ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά του ως θρησκείας και ως κοινωνικοπολιτικού 

συστήματος. Ο καθηγητής Ι. Μάζης έχει θίξει αρκετά επιτυχημένα την βολικότητα 

του Ισλάμ για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Είτε υπό τη μορφή του «απαλού Ισλάμ» των 

σούφηδων και των σεΐχηδων είτε υπό την σκληρή σουνιτική μορφή του, είτε υπό 

την αγιατολλάδικη σιιτική του έκφραση το Ισλάμ παραμένει κατ’ ουσία ίδιο καθώς 

έχει στο πυρήνα του την ουσία όλων των γνωστικιστικών αιρέσεων, τη φύση των 

οποίων θίξαμε σε προηγούμενο άρθρο: Την κατάτμηση της ανθρωπότητας σε 

ενάρετους σωσμένους «εκλεκτούς» (πιστούς στην προκειμένη περίπτωση) και 

κατώτερους καταδικασμένους «υπανθρώπους» (απίστους εδώ). Την ίδια 

μανιχαϊστική διαίρεση αξιοποιεί και ο φασισμός σε κάθε ιστορική του έκφανση και 

ιδιαίτερα στη ναζιστική και αττατουρκική του ενσάρκωση. Ο καθηγητής Κιτσίκης 

μας πληροφορεί ότι:  

https://www.youtube.com/watch?v=ddvBFTcpqMs
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2017/03/346.html


 «Στὴν ὁμιλία του τῆς 16ης Μαρτίου 1923, στὰ Ἄδανα, ξεκίνησε τὴν προσπάθειά του νὰ πείσῃ τὸν 

λαό του γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς λευκῆς τουρκικῆς φυλῆς, ὄχι μόνον ἀποξενώνοντάς την 

ἀπὸ οἱασδήποτε μογγολικὲς καταβολές, ἀλλὰ ἐπιμένοντας στὴν τοπικὴ μικρασιατικὴ της προέλευση 

ἀπὸ ἀμνημονεύτων χρόνων, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἀνατολικῆς χερσονήσου. Εἶπε: 

“Οἱ Ἀρμένιοι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπάνω σὲ αὐτὰ τὰ πλούσια ἐδάφη. Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι 

ἰδική σας, ἡ χώρα τῶν Τούρκων.  Ἡ χώρα αὐτὴ ὑπῆρξε τουρκικὴ στὸ παρελθόν καὶ εἶναι καὶ 

σήμερα τουρκικὴ καὶ θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα τουρκική”.[…] 

Στὸ πρῶτο  Συνέδριο Ἱστορίας τῆς 2-11 Ἰουλίου 1932, ὁ Κεμὰλ ὑπεστήριξε τὶς φυλετιστικὲς 

θεωρίες τούρκων ἐπιστημόνων ὅπως τοῦ Resit Galip, ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ καθώριζε ὅτι ἡ 

τουρκικὴ ἱστορία ἦταν στὴν ἀρχὴ ὅλων τῶν πολιτισμῶν τοῦ πλανήτου ἐπειδὴ ἐδημιουργήθη ἀπὸ 

τὴν “ἀνώτερη τουρκικὴ φυλή”, ἡ ὁποία ἦταν “ἀλπικὴ φυλὴ μεγάλου διαμετρήματος, λευκὴ μὲ 

κάθετη μύτη ἤ ἀετήσια, μὲ χείλη καλῶς σχεδιασμένα, μὲ μεγάλα μάτια συχνὰ γαλανά [ὅπως τοῦ 

Κεμάλ] καὶ καθόλου μογγολικά”.» 

Δε θα ήταν εντελώς άτοπο να υποδείξουμε ότι και ο καθηγητής Κιτσίκης, 

αναπόφευκτα ως υπέρμαχος του φασισμού κατά δική του ομολογία, ρέπει 

επικίνδυνα προς τον γνωστικισμό.17 Στην περίπτωση του καθηγητή η ανωτερότητα 

υποδηλώνεται από το ασαφές και ομιχλώδες «ελληνικό πνεύμα» το οποίο 

εξισώνεται με το Άγιο Πνεύμα και ο καθηγητής θεωρεί ότι είναι συμπαντικό σε 

τέτοιο βαθμό ώστε ο ελληνικός πολιτισμός, απόρροια αυτού του «πνεύματος» είναι 

διαστημικής προέλευσης και οι «ολύμπιοι» πρόγονοι των Ελλήνων πιθανότατα 

κάτοικοι ενός διαφορετικού πλανήτη. Για τον Κιτσίκη οι εναπομείναντες εντός 

ελληνικούς κρατιδίου φέροντες το όνομα Έλληνες δεν είναι παρά «γραικύλοι», 

υπάνθρωποι, θλιβερά απομεινάρια των ανώτερων Ελλήνων που ξέρουν μόνο να 

μισούν Τούρκους, Εβραίους, μασόνους και δυτικούς. Ακόμη περιλούζει τον Ρωμιό 

με χαρακτηρισμούς στα όρια της ύβρεως.  

Φροντίζει δηλαδή να αποσυνδέσει πλήρως τον Ελληνισμό από τους σημερινούς 

Έλληνες, τοποθετώντας τον σε ένα βάθρο αγιότητας κάτι σαν τιμητικό τίτλο ή σαν 

πνεύμα που πνέει επί της Γης και επικάθεται στους εκάστοτε «εκλεκτούς». 

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρωτοῦ ὁ ἑλληνισμός ἐξανθρωπίσει τὴν Οἰκουμένη καλὸ εἶναι νὰ 

ἐξανθρωπίση τὸν Ἕλληνα». Και ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί φορείς του Ελληνισμού οι 

οποίοι θα εκπολιτίσουν την Οικουμένη και τον γραικύλο; Δεν καθορίζεται με 

ακρίβεια αν και αδιαμφισβήτητα ο καθηγητής συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του 

μέσα. Ενίοτε πάντως θεωρεί πως ο λαός του «κρατιδίου» εξακολουθεί να είναι 

ελληνικός. Γνωστή επίσης παραμένει και η ρήση του, «οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι 

Τούρκοι». Πάντως, όποιοι και να είναι οι φορείς του ελληνικού πνεύματος, εντός ή 

εκτός Ελλάδας, ο Κιτσίκης θεωρεί πως κατέχουν την εξής ιδιότητα: 

«Βλέποντας γύρω μας λαοὺς σὲ διαφορετικὸ στάδιο πληθυσμιακῆς ἀναπτύξεως διαπιστώνουμε πὼς 

ὁ λαός μας φθίνει, συρρικνώνεται πληθυσμιακὰ καὶ διακρίνουμε ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.  

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/12/462.html
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2017/12/399.html
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/04/565.html


Ἀλλὰ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν πὼς ἔχουμε ἐλάχιστο σῶμα ὡς λεπτοασώματοι ἄγγελοι καὶ 

οὐσιαστικὰ εἴμεθα πνεῦμα. Ναί, εἴμεθα τὸ ἅγιον πνεῦμα τῆς οἰκουμένης ποὺ μέσῳ τῶν 

συνεχῶν μεταναστεύσεων καὶ τῆς κατοικήσεως ἐν μέσῳ αὐτοκρατοριῶν ποὺ δὲν ἱδρύσαμε 

ἐμεῖς ὅπως ἡ περσική, ἡ ῥωμαϊκή, ἡ βυζαντινή, ἡ ὀθωμανική, ὡς πνεῦμα καὶ μόνο ἐδιοικήσαμε.»  

Τι από αυτά διαφέρει ριζικά από τις ρήσεις των Εβραίων καμπαλιστών ραββίνων 

για τη «βαθιά πνευματικότητα» του λαού του Ισραήλ; Για τον εγκλωβισμό των 

θείων ψυχών τους σε υλικά ασήμαντα αξιοπεριφρόνητα σώματα. Για τον 

υπερτονισμό του «πνεύματος» επί της ύλης; Μια βαθιά περηφάνια διέπει την 

αντίληψη περί του εκλεκτού ανθρώπου ως φορέα αγιότητας σε ένα σκοτεινό 

ξεπεσμένο σύμπαν. Μια αντίληψη βαθιά αντιχριστιανική και αντιορθόδοξη. Οι 

πραγματικά άγιοι αρνούνταν και να διανοηθούν ότι χαρακτηρίζονται από αγιότητα. 

Γιατί μια τέτοια σκέψη μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει στη περηφάνια της 

καρδιάς και από εκεί σε όλων των ειδών τα διαθέσιμα αμαρτήματα. Όπως λέει ο 

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του Πνευματικά Γυμνάσματα:  

«Ὅπως ἕνα φίδι, εκεῖ ποὺ θὰ μπορέσει νὰ βάλη μέσα τὸ κεφάλι του, κατόπιν βάζει εὔκολα καὶ ὅλο 

του τὸ ὑπόλοιπο σῶμα, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ ἐδῶ. Ὅπου είσέλθει ἡ κακία τῆς ὑπερηφάνειας, εκεῖ 

εὔκολα εἰσέρχονται καὶ τὰ ὑπόλοιπα κακά. Γι΄ αὐτό εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο μὲ τὸν Σειράχ: 

“Άρχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια”.» 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι σύγχρονες γνωστικίζουσες μανιχαϊστικές αιρέσεις 

στο πεδίο της πολιτικής, όπως ο φασισμός σε κάθε του μορφή (αττατουρκισμός, 

χιτλερισμός, μαοϊσμός, μαρξισμός, λενινισμός κλπ, ακόμα και ο «αθώος» 

φιλελευθερισμός επί Γαλλικής Επαναστάσεως) αξιοποίησαν το έγκλημα, τη βία, το 

φόνο, την σφαγή, τον πόλεμο, ακόμα και τη γενοκτονία για να προωθήσουν την 

υπεροχή της εκάστοτε επικυρίαρχης κάστας επί της κατώτερης «πλέμπας». Είναι 

γεγονός ότι κάποια πεποίθηση περί μυστικιστικής ανωτερότητας θα πρέπει να 

διαπνέει την ελίτ κάθε σχεδόν πολιτισμού προκειμένου να νομιμοποιήσει, στη 

συνείδησή της έστω, την εξουσία και τον έλεγχο που ασκεί στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Ο Δημήτρης Κιτσίκης δεν αποτέλεσε – επίσημα τουλάχιστον - μέλος μιας τέτοιας 

ελίτ αλλά του δόθηκε η δυνατότητα να προωθήσει τις ιδέες του πιθανότατα ως 

πρόπλασμα διαφορετικών και απείρως αρνητικότερων για τον Ελληνισμό και την 

Ορθοδοξία γεωπολιτικών σχεδιασμών για λόγους προπαγανδιστικούς – στους 

οποίους σχεδιασμούς ο κ. Κιτσίκης παραμένει αμέτοχος.  

Σημειώνουμε ότι ο καθηγητής είναι φανατικός Εβραιόφιλος. Όχι ότι αυτό είναι 

αρνητικό. Αντιθέτως, είναι πολύ θετικό να αγαπά κανείς ξένους λαούς. Φαίνεται 

όμως ότι ο Κιτσίκης έχει ενστερνιστεί τις αρνητικότερες πτυχές του ιουδαϊκού 

πολιτισμού (γνωστικισμός, σιωνισμός κλπ) και απλά τις έχει αναπροσαρμόσει 

εφαρμόζοντας διαφορετικές ταμπέλες που παραπέμπουν στον Ελληνισμό. 

Χρησιμοποιεί συχνά όρους όπως «ελληνικός σιωνισμός» και εύχεται να είχε 

γεννηθεί Εβραίος18 Ακόμα και ο λόγος του περί «διαδοχικών μεταναστεύσεων» και 

https://www.triklopodia.gr/%ce%ba%cf%85%ce%bb%ce%b9%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%af%ce%b8%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c/
http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/03/451.html
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ότι ανήκαμε διαχρονικά σε διαφορετικές αυτοκρατορίες χωρίς να είμεθα η 

διοικούσα δύναμη (μεταξύ αυτών και η περσική), περισσότερο προσιδιάζει στον 

ιουδαϊκό λαό παρά στον ελληνικό.  

 

7. Επίλογος 

Όντως, οι ιδέες του κ. Κιτσίκη είναι άκρως διανοητικά ενδιαφέρουσες για έναν 

πολίτη μιας διεφθαρμένης παρηκμασμένης χώρας όπως η Ελλαδίτσα μας και 

προσφέρουν φαινομενικά μια δυνητική διέξοδο στην καταπιεσμένη δυναμική 

σημαντικού μέρους του ελληνικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Δεν 

κρύβω ότι για ένα διάστημα της ζωής μου είχα παρασυρθεί από τις ιδέες του 

Κιτσίκη και προσπαθούσα να συμβιβάσω στο μυαλό μου το αυτοκρατορικό μοντέλο 

της Ρωμανίας με το ανοιχτά φασιστικό και ολοκληρωτικό μοντέλο του 

«εθνικομπολσεβικισμού» που ο Κιτσίκης προέβαλλε με αρκετή πειστικότητα στο 

ιστολόγιό του, καθώς και την επάνοδο στο πολιτισμικό μεγαλείο της Ρωμιοσύνης 

μέσω κάποιου είδους συνεννόηση με την απέναντι πλευρά η οποία όμως θα έπρεπε 

να καταλήξει σε πολιτισμική κατάκτηση των Τούρκων και σε σταδιακό 

αποτουρκισμό τους. Κλωθογύριζα στο μυαλό μου το θεωρητικό πλαίσιο του 

καθηγητή αλλά άκρη δεν έβγαζα παρά την αδιαμφισβήτητη επιρροή των ιδεών του 

σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο επί εμού.  

Στο τέλος, κάνοντας το δικό μου μικρό πνευματικό ταξίδι και νιώθοντας την 

παρουσία του Κυρίου στη ζωή μου άφησα πίσω τις ιδέες περί «ελληνοτουρκικής 

συνομοσπονδίας» και «εθνικομπολσεβικισμού» σε θεωρητικό επίπεδο αρχικά. 

Κατάλαβα ότι το εθνοκτονικό παρανοϊκό τουρκικό κατεστημένο είναι βαθιά σάπιο 

και μισανθρωπικό και κανένας συμβιβασμός ή πολιτική λύση με τη μορφή 

ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας ή οτιδήποτε άλλο δε θα μπορούσε να 

αποκρυσταλλωθεί χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ολική καταστροφή του ελληνικού 

λαού, ή τέλος πάντων χρόνια δυστυχίας και καταπίεσης. Ο Κιτσίκης άλλωστε έχει 

παραδεχτεί ότι στον «γραικύλο» του αξίζει να υποφέρει για κάποιο διάστημα 

προκειμένου να ξεπληρώσει τις αμαρτίες19 του και ότι η επανένωση των δύο οχθών 

του Αιγαίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει επί ίσοις όροις για εμάς. Μας 

πρέπει μονάχα η υποταγή και ας μην ανησυχούμε για τον ελληνισμό καθώς αυτός 

ως Άγιο Πνεύμα θα στολίσει τη νεοσύστατη Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Δεν χρειάστηκε πολύ να καταλάβω ότι και αυτή η «διέξοδος» ήταν αδιέξοδος. Ο 

Ελληνισμός θα απαλλαγεί από τον Τούρκο μόνο μετά από την ολοκληρωτική 

καταστροφή του κράτους του είτε από ρωμαίικα είτε από ξένα χέρια. Κατάλαβα 

επίσης ότι η Ρωμιοσύνη δύναται να κυριαρχήσει και πάλι πνευματικά μόνο μετά 

από την ολική κατάρρευση του πυλώνα της δυτικής αυτοκρατορικής ισχύος και της 

εκμηδένισης της δυτικής αντιχριστιανικής ελίτ, προφανώς μετά από κάποιο 

παγκόσμιο πόλεμο είτε μετά από μια άλλη εξίσου μεγάλη καταστροφή. Μια τέτοια 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2018/12/462.html


λύση βρίσκεται πέρα από γεωπολιτικές θεωρίες, πέρα από διπλωματίες, πέρα από 

λαϊκά κινήματα και πέρα από συμμαχίες και επαναστάσεις. Βρίσκεται στα χέρια του 

Θεού και μόνο. Αυτός θα μας δώσει πίσω τις χαμένες μας πατρίδες και την 

πολιτιστική ηγεμονία στην Οικουμένη – και προτιμότερο θα ήταν σε μια μορφή 

εξόχως ανθρωπιστική και όχι ηγεμονική/εξουσιαστική. Όλες οι υπόλοιπες 

προσπάθειες των ανθρώπων, καλοπροαίρετες και μη, μεταξύ αυτών και του 

Δημήτρη Κιτσίκη καταλήγουν σε νέα αδιέξοδα και προβλήματα στην χειρότερη και 

σε μια αβάσταχτη πολυλογία και εν τέλει κενολογία στη καλύτερη. Για κατακλείδα 

αφήνω την συνοπτική περιγραφή του καθηγητή Κιτσίκη σχετικά με την ιδεολογική 

ιδιοσυστασία του. Αρκεί για να καταλάβει κανείς πως πίσω από το μυστικισμό και 

τις δυσνόητες υψηλές διαπολιτισμικές συνθέσεις κρύβεται το απόλυτο τίποτε, ένας 

σατανικός ομιχλώδης χυλός που Κύριος οίδε εάν μπορεί να αποτελέσει πυξίδα 

προσανατολισμού για ένα άτομο πόσο μάλλον για έναν ολόκληρο λαό. Λέει λοιπόν 

ο αξιότιμος καθηγητής: 

«[…]Δηλαδή, στὶς ἐνδιάμεσες καταστάσεις εἶμαι τὴν  ἴδια  στιγμή, κομμουνιστής, φασιστής, 

ἀναρχικός, βασιλικός, αὐτοκρατορικός, χουντικός, προφήτης, ἐξολοθρευστής,  ἐλευθεροτέκτων, 

Ἕλλην, Τοῦρκος, Γάλλος, Καναδός, παγκοσμιστής, ἐθνικιστής, διεθνιστής, Ἰνδουϊστής, μουσουλμᾶνος, 

ἑβραῖος,  ῥωμαιοκαθολικός,  προτεστάντης, φιλελεύθερος-σατανιστής (sic) (ἐφ’ὅσον ὁ καπιταλισμὸς 

εἶναι τὸ ὅπλο τοῦ Σατανᾶ), χιτλερικός-σατανιστής (sic) (ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ἀκόμη καὶ τὸν 

Ἑωσφόρο).»  

Η απόσταση από το μηδέν στο άπειρο είναι κάτι παραπάνω από αβυσσαλέα. Ας 

επιλέξει ο καθένας από εμάς τους «γραικύλους» ποια μαθηματική ποσότητα 

επιθυμεί να προσδιορίσει τη ζωή του.    

Για να τελειώνουμε επειδή μακρηγόρησα εξαιρετικά: Ευχαριστώ καθηγητά για 

τις απαντήσεις σε κάποια καίρια ερωτήματα που έδωσες έστω άθελά σου, αλλά δε 

θα «αγοράσω» από τον υπόλοιπο σωρό. Προτιμώ να προσδιορίζομαι με ένα-δύο 

απλά λογάκια του καλού Θεού: Έλληνας Ορθόδοξος ή ακόμα καλύτερα Ρωμιός.  

 

 

Κυλιόμενος Λίθος 
 kyliomenoslithos@protonmail.com 
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Παραπομπές 

 
1 «Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1970, εἶχα ἀνέβει στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, στὴν ἀσιατικὴ ὄχθη τοῦ 

Βοσπόρου, σύμβολο ἀγάπης στὴν ὀθωμανικὴ παράδοσι. Στὴν στήλη τοῦ τάφου τοῦ βελῆ 

(ἁγίου),[σημ: εκεί είναι θαμμένος κάποιος Αλεβίτης σούφης] μόνος ἀλλὰ ἐρωτευμένος καὶ 

ἐγώ, ἔκανα τὴν χειρονομία ὅλων τῶν ἐρωτευμένων ποὺ ἀνεβάινουν στὸν λόφο αὐτό. Ἔκανα μιὰ 

εὐχὴ καὶ ἔριξα ἕνα νόμισμα. Ἄν κολλήσῃ τὸ νόμισμα πάνω στὴν κάθετη καὶ λεία αὐτὴ στήλη, ἡ 

εὐχὴ πιάνει. Καὶ τὸ νόμισμά μου κόλλησε μὲ τὴν πρώτη καὶ ἡ εὐχή μου ἦταν: «Νὰ 

πραγματοποιηθῇ μιὰ μέρα -ὅσο μακρινὴ νὰ’ναι αὐτὴ ἡ μέρα- ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία. Καὶ 

αφοῦ πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ συνομοσπονδία νὰ μὲ θάψουν κοντὰ στὸν βελῆ» 

2  Θα μπορούσε εύλογα να ισχυριστεί κανείς ότι η Ρωμιοσύνη τον 21ο αιώνα δε βρίσκεται 

σε καλύτερη μοίρα από την εποχή της τουρκοκρατίας αφού σήμερα καταδυναστεύεται από 

μια δράκα διεφθαρμένων ξενόδουλων εθνοπροδοτών οι οποίοι υπονομεύουν διαχρονικά 

τον Ελληνισμό στερώντας από τον ελληνικό λαό α) την πολιτισμική ηγεμονία στην ίδια του 

τη χώρα, β) την πολιτική ανεξαρτησία και γ) την οικονομική ευημερία, έτσι ώστε 200 χρόνια 

μετά την εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση ο Ελληνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με το 

φάσμα της ολικής καταστροφής τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό που είναι λογικό και πρέπον 

να γίνει είναι να ολοκληρωθεί αυτό που έμεινε μισό το ’21 και όχι να ακυρωθούν αγώνες 

και αίματα αιώνων και ειδικά με όρους που σήμερα, δεδομένης της διαχρονικά 

αμοραλιστικής και δολοφονικής συμπεριφοράς του τουρκικού κράτους τον τελευταίο 

αιώνα, η επαναφορά σε ένα καθεστώς κηδεμονίας από τη Δύση στην Ανατολή θα ήταν 

πολύ επικίνδυνη, ίσως και καταστρεπτική για την Ρωμιοσύνη.  

3 «Τελικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν καθεστώτων καὶ στὶς δύο χῶρες ποὺ θὰ 

ἐπαναλάβουν, μὲ ἐπιτυχία αὐτὴν τὴν φορά, τὴν ἀποτυχημένη Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία τοῦ 

1967-1971» 

4 Γεγονός είναι πως η Μεράλ Άκσενερ ήταν συνεργάτις και «μαθήτρια» της πρώην 

πρωθυπουργού Τανσού Τσιλέρ για την οποία έχουν ακουστεί διάφορες φήμες για τις 

σχέσεις της με τη CIA – και η παρουσία της στην πρωθυπουργία το ‘96 με την κρίση των 

Ιμίων φαίνεται να το επιβεβαιώνει. 

5 Σε σχόλιο του σε άρθρο του ιστολογίου της «Ενδιάμεσης Περιοχής», ο καθηγητής 
αναφέρει: 

«Ναί, Γρηγόρη, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, στόχος ὁλοκλήρου τῆς ζωῆς μου, εἶχε υἱοθετηθῆ 

ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα ὡς μακρόχρονη πολιτική της ἤδη μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν στὴν δεκαετία τοῦ 1970 φοιτητὴς μου στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας 

στὸν ὁποῖο εἶχα ἀναθέσῃ νὰ γράψῃ μία ἔκθεσι γιὰ τὰ ἑλληνοτουρκικά, εἰσερχόμενος στὸ γραφεῖο 

μου, μοῦ ἔφερε ἔκπληκτος ἕνα ἔγγραφο τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν στὸ ὁποῖο μὲ ἀνέφερε 

ὀνομαστικὰ λέγοντας πὼς ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνησις ὑπεστήριζε τὸ ὄραμα τοῦ Δημήτρη 

Κιτσίκη ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.» 

6 Το περασμένο καλοκαίρι μεσούσης της περιδιάβασης του Όρουτς Ρέις στην ελληνική 

υφαλοκρηπίδα ο καθηγητής Κιτσίκης είχε αναρτήσει στο twitter: 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/09/628-12-12.html#comment-form
https://twitter.com/kitsikis/status/1276901791939133442


 
«There has always been a chasm between the Greek public fanatically anti-Turkish because 

of school education and any Greek government ready to come to an overall agreement with 

Ankara, especially the Mitsotakis family. Go ahead Kyriakos!» 

Ωστόσο σε μεταγενέστερο σχόλιο στο ιστολόγιό του διευκρίνισε τα εξής πολύ 
διαφωτιστικά:  

«Τὸ go ahead Kyriakos σημαίνει ὅτι οἱ δυτικοὶ ἰμπεριαλιστὲς δίδουν ἐντολὴ στὸ μητσοτακικὸ 

νευρόσπαστό τους νὰ προχωρήσῃ στὴν συμφωνία μὲ τὴν Τουρκία, κάτι ποὺ μὲ συμφέρει κι 

ἐμένα ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο.» 

Τα παραπάνω υποδηλώνουν την διαφοροποίηση της πολιτικής των αγγλοσαξόνων από το 

αρχικό όραμα του Κιτσίκη περί «ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας» και ότι ο καθηγητής 

πιθανότατα εκφράζει προσωπικές του απόψεις του.  Βιαστικά συμπεράσματα περί ελέγχου 

του από μυστικές υπηρεσίες και εχθρικούς προς την Ελλάδα παράγοντες είναι προς ώρας 

αβάσιμα.  

7 +Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά+ 

8 Για την οικογένεια Μητσοτάκη και τις σχέσεις της οικογενείας Κιτσίκη με αυτήν ο κ. 

Κιτσίκης γράφει χαρακτηριστικά σε σχόλιο άρθρου του ιστολογίου του: 

«Ἀντικομμουνισμός, ἀντισημιτισμὸς καὶ ἀντιτουρκισμὸς εἶναι οἱ τρεῖς ἀθεράπευθες ἀρρώστιες τοῦ 

ξεπεσμένου Ἕλληνος σὲ θέσι Γραικύλου. Τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη εἶναι πὼς 

εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς φοβερὲς ἀσθένειες ποὺ ἔχουν κυριολεκτικὰ βυθίσει 

τοὺς κατοίκους τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν στὴν ἀφάνεια τοῦ γραικυλισμοῦ. Τὸ ἦθος τῆς 

κρητικῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ὁ μακαρίτης Κωνσταντῖνος 

Μητσοτάκης καὶ τὰ παιδιά του, ὁ Κυριᾶκος καὶ ἡ Ντόρα ἔχουν ἀποδείξει ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας ὅτι 

εἶναι ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τὸ τρίπτυχο τῆς ἄνω φοβερῆς ἀσθενείας. Ἐνθυμοῦμαι τὴν κρητικιὰ μητέρα 

μου τὴν Μπεάτα Πετυχάκη-Κιτσίκη, κομμουνίστρια ἀγωνίστρια,πάντα νὰ μοῦ ὁμιλεῖ μὲ ἐκτίμησι 

καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη καὶ ἐγὼ προσωπικὰ ἀπὸ τὸ 1965 τὸν 

ἐνθυμούμην θετικὰ παρὰ τοῦ ὅτι ὑπῆρξα στοὺς ἀντίποδες τῶν ὑπὲρ τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ 

εὐρωπαϊσμοῦ πολιτικῶν του θέσεων. Τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔχει τόσο ὑποφέρει διαχρονικὰ 

ἀπὸ τὴν μάστιγα τοῦ γραικυλισμοῦ πρέπει νὰ ἐξαιρέσῃ τῆς καταδίκης τὴν οἰκογένεια Μητσοτάκη.» 

Με βάση φήμες συσχετισμών του Κ. Μητσοτάκη με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες την 

περίοδο της Κατοχής πρβ. με την υποσημείωση νο. 11 παρακάτω.  

9 «Ὁ ἐθνικιστὴς Τάσσος Παπαδόπουλος ἔχει πεθάνει. Οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο κοινοτήτων 

ἔχουν βελτιωθῆ. Κάλλιο τώρα παρὰ ποτέ, ὁ ἐκατέρωθεν ἐθνικισμὸς ἀπεδείχθη ἐπιζήμιος. Τώρα 

ἦλθε ἡ στιγμὴ οἰκοδομήσεως μίας ἐλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας στὴν Κύπρο…»[…] 

10 Σχετικά με τον Τζωρτζ Αναστάπλο, τον φίλο του κ. Κιτσίκη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Αναστάπλο, καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, ήταν γνωστός στην Αμερική 

για την άρνησή του να δηλώσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο αμερικάνικο σύλλογο 

δικηγόρων την εποχή του μακαρθισμού, ωθώντας πολλούς να υποθέσουν ότι ήταν 

κομμουνιστικών – και όχι απαραίτητα φιλοσοβιετικών – αντιλήψεων. Η ενδεχόμενη 

στρατολόγησή του από την CIA δεν πρέπει να δημιουργεί έκπληξη αφού έχουν υπάρξει 

http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2020/06/590-1995.html#comment-form
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ιστορικά άφθονα παραδείγματα προσωπικοτήτων με κομμουνιστικό παρελθόν, συχνότατα 

τροτσκιστικό ή μαοϊκό που στρατολογήθηκαν ή συνδέθηκαν με την υπηρεσία (ενδεικτικά 

μπορούν να αναφερθούν ο δημοσιογράφος και για πολλούς «κατασκευασμένος» whistle 

blower Ντάνιελ Έλσμπεργκ και ο πρώην διευθυντής της CIA Τζων Μπρέναν, ο οποίος ήταν 

δηλωμένος τροτσκιστής στα νιάτα του). Στα πλαίσια αυτά δεν εκπλήσσουν και οι πιθανές 

επαφές του κ. Κιτσίκη με την «υπηρεσία» αν και προφανώς η φύση τους και το βάθος τους 

δεν μπορεί να διαλευκανθεί αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο ο ίδιος.  

11 Όσον αφορά την Μπεάτα Κιτσίκη αξίζει να αναφερθούν κάποια πράγματα από το 

οικογενειακό της περιβάλλον και συγκεκριμένα ότι πατριός της υπήρξε ο Αριστείδης 

Στεργιάδης, ύπατος αρμοστής της Σμύρνης τα χρόνια της ελληνικής εκστρατείας στην Μ. 

Ασία και μισητός σήμερα πανταχόθεν για τον φιλοτουρκισμό που επέδειξε αλλά και για τον 

μυστήριο ρόλο που πολλοί του προσάπτουν στα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. 

Η μητέρα της Μπεάτας από την άλλη, Κορίννα, ήταν κόρη ενός ευπατρίδη από την 

Τεργέστη ονόματι Δαυίδ ντ’ Αντόνιο ή Αντωνιάδης (ασυνήθιστο όνομα για ορθόδοξο το 

Δαυίδ επί τη ευκαιρία) και μιας γαλλίδας καθολικής. Επίσης, η Μπεάτα Κιτσίκη μετά την 

κατοχή και τα χρόνια της μεταπολίτευσης επέδειξε έντονη δραστηριότητα στο τομέα των 

ελληνοκινεζικών σχέσεων, καθώς ήταν και η ίδια, όπως και ο γιος της, θερμή οπαδός του 

Μάο Τσετούνγκ. Ο Κιτσίκης αναφέρει επίσης στα σχόλια του εξής άρθρου τα εξής για την 

μητέρα του και την καταδίκη της σε θάνατο: 

«[…]Ἡ ἑλασίτισσα μητέρα μου παρὰ λίγο νὰ ἐκτελεσθῇ ἀπὸ συμπολεμιστή της τοῦ ΕΛΑΣ, τὸ 

1944, μὲ τὴν ψευδῆ κατηγορία ὅτι ἦταν πράκτωρ τῆς Ἰντέλλιτζενς Σέρβις.» 

Εν πάση περιπτώσει το κοσμοπολίτικο οικογενειακό περιβάλλον του Κιτσίκη φαινομενικά 

αποκλείει στενές φιλικές σχέσεις με βαρυσήμαντες φυσιογνωμίες της ελληνικής 

συντηρητικής δεξιάς, όπως ο Καραμανλής. Ίσως αυτές να οφείλονται σε κάποιες μη 

εξερευνημένες επαρκώς αμοιβαίες διασυνδέσεις της ελληνικής δεξιάς και μέρους της 

ελληνικής αριστεράς με τον ατλαντικό παράγοντα, παραφυάδες των οποίων κατέληξαν στο 

ΚΚΕ εσωτερικού - μετά την «άνοιξη» της Πράγας επίσης το ‘68 - και από εκεί στο σημερινό 

ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά το θάνατο του 

στρατηγού Παπάγου ανήλθε στην εξουσία ως ευνοούμενος τον Αμερικανών, εύνοια την 

οποία στη συνέχεια έχασε όχι από δική του υπαιτιότητα πιθανόν αλλά λόγω της κοινωνικής 

πόλωσης που η αντιδραστική και μη ελεγχόμενη από τον Καραμανλή («μα επιτέλους ποιος 

κυβερνά αυτόν τον τόπο;») δεξιά τρομοκρατία υποδαύλιζε και της κλίσης του ελληνικού 

εκλογικού σώματος προς τα αριστερά, γεγονός που έθετε σε κίνδυνο να συμφέροντα των 

Αμερικανών στην Ελλάδα.   

12 «[…]Ἐγὼ ὑπῆρξα ἐξ ἀρχῆς ὄχι ἁπλῶς ὑποστηρικτὴς ἀλλὰ σημαντικὸ μέλος τῆς 

ἀδελφότητος Χιζμὲτ τοῦ Γκυλὲν, ὡς ὀπαδὸς τῆς ἐπανόδου τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας 

πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ συνεχίζω νὰ εἶμαι.» 

13  Ο Αχμέτ Νταβούντογλου, ισχυρίζεται ο καθηγητής Κιτσίκης, είναι πρώην μαθητής του: 

«[…]Ἐπίσης ἐδίδαξα, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου, τὸν τότε φοιτητή μου, τὸν Νταβούτογλου, 

ὁ ὁποῖος καὶ ἐνεστερνίσθη  τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ποὺ ἠκολούθησε ἀργότερα 

ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητής, μὲ τὰ γραπτά του, καὶ ὡς πολιτικός. Τὸ 2011, τὸ φετουλατζίδικο 
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πανεπιστήμιο Γκεντίζ, τῆς Σμύρνης μὲ εἶχε καλέσει νὰ διδάξω, ἀκριβῶς ὡς Φετουλατζῆς ὁ 

ἴδιος.» 

14 Σημειώνεται ότι το Stratfor έχει εκδώσει και έναν δεύτερο χάρτη στον οποίον 

αποτυπώνεται η κατάτμηση της Ευρώπης σε 4 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με μόνη 

την Ελλάδα απ’ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες να εξαιρείται και να μην εντάσσεται 

πουθενά. Προφανώς, υπονοείται η υπαγωγή της σε μια διαφορετική γεωπολιτική 

πραγματικότητα, αυτή του πρώτου χάρτη, όπου το όραμα του καθηγητή Κιτσίκη περί 

«ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας» τοποθετείται σε… ρεαλιστικότερα θεμέλια.  

15  Σε αντίθεση με το κατεστημένο της Αθήνας το οποίο δεν διακατέχεται από 

φοβικά σύνδρομα, όπως πολλοί Έλληνες αναλυτές για κάποιο δικό τους λόγο 

επιμένουν να θεωρούν, απλά είναι ένα μάτσο προδότες. 

16 Ο καθηγητής αφηγείται το ακόλουθο περιστατικό στη συνάντησή του με τον 

παντουρκιστή ηγέτη του φασιστικού MHP τον Κύπριο Αρπασλάν Τουρκές το 1975: 

«Ἔχω ἐπανειλημμένως διηγηθῇ κάποια συνάντησί μου τὸ 1975 στὴν Ἄγκυρα στὰ γραφεῖα τοῦ 

φασιστικοῦ κόμματος MHP τοῦ τότε ἀντιπροέδρου τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως Κυπρίου 

Ἀλπαρσλὰν Τουρκές, θαυμαστοῦ τοῦ Πορθητοῦ, συνάντησι ποὺ εἶχα παρουσιάσει σὲ ἄρθρο μου 

στὴν ἀθηναϊκὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα "Ἑστία" τὸ ἴδιο ἔτος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή μου στὴν 

Ἑλλάδα, στὸ ὁποῖο περιέγραφα τὸ ἐπεισόδιο τοῦ χάρτη τοιχοκολλημένου στὸ γραφεῖο τοῦ κόμματός 

του, ὀπίσω ἀπὸ τὸ κάθισμά του, ἀπεικονίζοντας μία Τουρκία ἐκτεινομένη ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ μέχρι 

τὴν Κίνα μὲ ὁλοκόκκινο χρῶμα. Εἶχα παρατηρήσει χαριτολογόντας στὸν τότε φίλο μου Ἀρπασλάν: 

«Συμφωνῶ μὲ τὴν ἔκτασι τοῦ χάρτη ἀλλὰ θὰ τὸν ἤθελα μονόχρωμο γαλάζιο», δηλαδὴ ἑλληνικό, 

ὑποδηλώνοντας ὅτι οἱ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι -ὁ Κιτσίκης καὶ ὁ Τουρκὲς- θαυμαστὲς καὶ οἱ δύο τοῦ 

Πορθητοῦ, ἐπεθύμουν τὴν ἐπάνοδο τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ὀθωμανίας ὑπὸ μορφὴν 

ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.» 

17 Ο Κιτσίκης σε συνέντευξή του στην τούρκικη ιστοσελίδα Uluslararası Politika Akademisi 

(«Ακαδημία Διεθνούς Πολιτικής») τον Ιούνιο 2012 περιγράφει ένα αρκετά αξιοπερίεργο 

περιστατικό της νεανικής του ηλικίας: 

«Στο Παρίσι το 1950 στην ηλικία των 15, ενώ κοιμόμουν στον κοιτώνα του σχολείου, είδα ένα 

πολύ περίεργο όνειρο: Ένας άγγελος παρουσιάστηκε μπροστά μου και μου είπε: “Δημήτρη, 

πρέπει να επανενώσεις τις δύο ακτές του Αιγαίου Πελάγους”! Όταν ξύπνησα αποφάσισα να 

αφιερώσω όλη μου τη ζωή σε ένα και μόνο σκοπό: Την ίδρυση μιας ελληνοτουρκικής 

συνομοσπονδίας η οποία θα αναβίωνε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την τελειότερη και 

δικαιότερη αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητας.» 

Παρόμοιες επισκέψεις «αγγέλων» έχουν αποτελέσει αντικείμενα ισχυρισμών πολλών 

γνωστικών αιρεσιαρχών και «προφητών» του παρελθόντος, μεταξύ αυτών του Ελχασάι της 

αίρεσης των Ελχασαϊτών, του Πέρση Μάνη και βεβαίως του «προφήτη» Μωάμεθ ο οποίος 

σύμφωνα με το Κοράνι και τα Χαντίθ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχάγγελο 

«Γαβριήλ». Σημειώνεται ότι και ο καθηγητής έχει αποκαλέσει τον εαυτό του «προφήτη». 

Ορισμένοι συγγραφείς αποδίδουν τις επισκέψεις «αγγέλων» σε σατανική πλάνη.   
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18  Το γενεαλογικό του δέντρο υποδεικνύει ότι η ευχή του ενδεχομένως έχει εν μέρει ήδη 
πραγματοποιηθεί. Να σημειωθεί επίσης ότι το επίθετο «Κιτσίκης» πιθανώς προέρχεται από 
την λέξη kiçik (=μικρός) στα τουρκικά του Αζερμπαϊτζάν (πρβ. τη λέξη küçük με την ίδια 
σημασία στην Τουρκία). Η συγκεκριμένη ετυμολογία του επιθέτου του καθηγητή 
ενδεχομένως παραπέμπει σε τουρκογενείς προγόνους.  

19  Προφανώς, η μετάνοια είναι βασικό συστατικό στοιχείο της ζωής του Ορθοδόξου και δη 

του Ρωμιού και πράγματι απαιτείται να μετανοούμε για όλα μας τα καθημερινά σφάλματα 

τα οποία είναι απτή πραγματικότητα και συνοδεύουν τις σκέψεις, τις πράξεις και τις 

επιθυμίες μας. Πρέπει να είναι κανείς όμως πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αμαρτία, 

θεία δικαιοσύνη και μετάνοια σε περιπτώσεις σφαλμάτων και συμφορών ιστορικού 

μεγέθους για τα οποία είναι κυρίως υπόλογη η  ντόπια ελληνική εξαρτημένη 

πολιτικοοικονομική  ελίτ, την ευθύνη των οποίων καθεστωτικοί διανοούμενοι και πολιτικοί 

φροντίζουν να διαχέουν ομοιόμορφα σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, επιχειρώντας να 

δημιουργήσουν ενοχικά προτεσταντοειδή συμπλέγματα που πόρρω απέχουν από το 

αρχοντικό πνεύμα της Ορθοδοξίας. Αντιθέτως, τα βάσανα του Ελληνισμού ίσως 

υποδεικνύουν ότι ο λαός αυτός δεν έχει πάρει καθ’ ολοκληρία τον στραβό δρόμο καθώς 

όπως είναι γνωστό όποιον αγαπάει ο Θεός αυτόν και παιδεύει προκειμένου να τον 

εξυψώσει. Βεβαίως να γίνουμε καθημερινά χαλί ενώπιων του Θεού για τις αμαρτίες μας, 

αλλά όχι όμως και ενώπιων των ανθρώπων που αποδεδειγμένα επιδιώκουν να μας 

βλάψουν όπως παροτρύνει ο καθηγητής Κιτσίκης, παραπέμποντας αναμφισβήτητα στο 

συγκείμενο του θεωρητικού πλαισίου της «ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας».  

 

 


