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I. Τὸ ἰσλαμικὸ αἴνιγμα

[Ἡ ἀρχικὴ δημοσίευσις τῆς συνεντεύξεως τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Μάζη εἰς τὸν 
ἀμυντικὸν ἀναλυτὴν δρ Κωνσταντῖνο Γρίβα ἔγινε εἰς τὸ περιοδικὸν Στρατηγικὴ 
(Ὀκτώβριος 1997)]

Ἡ ἀνάλυσις τοῦ φαινομένου τοῦ ἰσλαμισμοῦ, ὁ ρόλος τοῦ Ἰσλὰμ στὴν σημε-
ρινὴ καὶ τὴν μελλοντικὴ Τουρκία, οἱ κίνδυνοι ποὺ προκύπτουν γιὰ τὴν Εὐρώπη 
ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ οἱ σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ 
τὸν μουσουλμανικὸν κόσμο ἀποτελοῦν θέματα ποὺ συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν 
πονοκεφάλους σὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ ὁρίσουν τὸ νέο διεθνὲς περιβάλλον τοῦ 
ΚΑ΄ αἰῶνος. Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσομε στὸ 
Ἰόνιο Πανεπιστήμιο στὴν Κέρκυρα τὸν κ. Μάζη, τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ὁποίου 
κατὰ μέγα μέρος ἐπικεντρώνεται σὲ θέματα ἀναλύσεως τοῦ Ἰσλάμ. Εἰδικώτερα, 
τὸ βιβλίο του Ἡ γεωγραφία τοῦ Ἰσλαμικοῦ κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολὴ εἶναι, 
ἀπὸ ὅσον εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ γνωρίζομε, τὸ μοναδικὸ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία 
ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα, μιᾶς καὶ ἡ ὑπόλοιπη πανεπιστημιακὴ κοινότης ἀπαξι-
οῖ νὰ μελετήσει τὸ Ἰσλάμ, θεωρῶντάς το ὡς θέμα ἥσσονος σημασίας...

Κ.Γ.: Κύριε Μάζη, ὡς ἀποκλειστικὸς σχεδὸν ἀναλυτὴς στὴν χώρα μας σὲ 
θέματα Ἰσλάμ, θὰ θέλαμε τὴν ἄποψή σας σχετικὰ μὲ τὴν ἀντίληψη ἡ ὁποία θέλει 
τὸν μουσουλμανικὸ κόσμο ὡς τὸν μεγάλο ἐχθρόν τῆς ∆ύσεως γιὰ τὸν ἑπόμενο 
αἰῶνα.

Ἰ.Μ.: Κατ' ἀρχὰς δὲν μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε μόνον γιὰ ἕνα ἑνιαῖον Ἰσλάμ. Ἡ 
ὅποια δὲ ἀντιπαλότης μεταξὺ ∆ύσεως καὶ μουσουλμανικοῦ κόσμου ἀναφέρεται 
σὲ ὡρισμένες ἀκραῖες «σχολὲς» τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ. Πάντως ἡ φύσις τῆς δια-
φορᾶς μεταξὺ τῆς ∆ύσεως καὶ τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι στὴν βάση της πολιτισμική. Ξε-
περνᾷ δηλαδὴ κατὰ πολὺ τὰ «ὀρθολογικὰ» πλαίσια πολιτικῆς ἀντιπαλότητος, 
σὰν αὐτὰ ποὺ ἴσχυαν μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν εθνῶν πρὶν ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τοῦ 
Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ ἐπεκτατισμὸς εἶναι ἐγγενὴς στὸ Ἰσλὰμ 
μέσῳ τῆς ἐννοίας τοῦ ἱεροῦ πολέμου, τοῦ γκεχὰντ ποὺ ἀποσκοπεῖ τὴν βιαίαν ἐπέ-
κταση τοῦ Ντὰρ ἀλ-Ἰσλάμ, τοῦ Οἴκου τοῦ Ἰσλάμ. Ἐδῶ πρέπει ὅμως νὰ ἀναφερ-
θοῦμε στὸ πολλαπλὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. Ὑπάρχουν πολλὰ καὶ διάφορα ἰσλὰμ 
ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ γεωγραφικὸ στῖγμα τοῦ χώρου τους, τοὺς ἰδιαιτέρους προ-
ϊσλαμικοὺς πολιτισμούς τους, τὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτισμικὴν δομή τους. Μόνη 
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προτεινομένη στρατηγικὴ τῆς ∆ύσεως σχετικὰ μὲ αὐτὸ εἶναι ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ 
ἀνάδειξις τῶν ἰδιομορφιῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ μέρους ἰσλάμ, ἔτσι ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρα-
πεῖ ἡ μονολιθικὴ ἀντιμετώπισίς του καὶ μάλιστα κινδυνολογικῶς. Τὸν τελευταῖον 
καιρὸ βλέπομε ὅτι ἡ ∆ύσις ἔχει ἐπιτύχει νὰ σύρει οὐσιαστικῶς πρὸς τὸ μέρος της 
ἀκόμη καὶ τὸ Ἰράν. ∆ύσκολα λοιπόν μποροῦμε νὰ ὁμιλήσομε γιὰ ἄμεσο κίνδυνο 
ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου. Πέρᾳ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πολιτικοστρατιωτικοῦ 
τύπου στρατηγική, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη στρατηγική, στὸν χῶρο τῆς φιλοσοφίας. 
Πρόκειται γιὰ τὴν ἐνίσχυση μιᾶς ἐκσυγχρονιστικῆς τάσεως στὸ Ἰσλάμ, ὅπως αὐτὴ 
προβάλλεται ἀπὸ τὸν μεγάλο μουσουλμᾶνο φιλόσοφο καὶ διανοητὴ Μωχάμαντ 
Ἀρκούν, ἡ ὁποία στοχεύει τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἐννοίας τοῦ γκεχὰντ ἀπὸ ἐξωτερικὸ 
σὲ ἐσωτερικὸ πόλεμο ποὺ διεξάγεται ἀπὸ κάθε πιστὸν ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, 
μὲ σκοπὸ νὰ διευρύνει τὰ ὅρια τοῦ Οἴκου τοῦ Ἰσλὰμ μέσα στὴν ψυχή του. Ἐὰν 
αὐτὴ ἡ φιλοσοφικὴ μετάλλαξις τοῦ Ἰσλὰμ κερδίσει ἔδαφος καὶ περάσει στὴν λα-
ϊκὴ πίστη ἀπὸ τὸν περιωρισμένον χῶρο τῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφικῆς διανοή-
σεως τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, τότε θὰ μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε ὄχι μόνον γιὰ 
τὴν δημιουργία μιᾶς γέφυρας μὲ τὸν χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα σημαντικὸ 
βῆμα πρὸς τὴν ποιοτικὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητος. ∆υστυχῶς ὅμως, τὸ Ἰσλὰμ 
τοῦ Ἀρκοὺν δὲν εἶναι τὸ Ἰσλὰμ τῶν Ταλιμπάν, οὔτε τῆς Ἐνόπλου Ἰσλαμιστικῆς 
Ὁμάδος (GIA) ποὺ σπέρνει τὸν ὄλεθρον στὴν Ἀλγερία.

Κ.Γ.: Ἐγὼ θὰ κρατήσω αὐτὸ ποὺ εἴπατε γιὰ τὴν πολιτισμικὴ διαφορὰ μεταξὺ 
Ἰσλὰμ-∆ύσεως καὶ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ μουσουλμανικὴ Τουρ-
κία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἀνάχωμα κατὰ τοῦ ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ, 
ὅπως φαίνεται νὰ ἐλπίζει μεγάλο μέρος τῆς πολιτικοστρατιωτικῆς ἡγεσίας στὴν 
Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ.

Ἰ.Μ.: Αὐτὸ εἶναι λάθος. Τὸ Ἰσλὰμ δὲν μπορεῖ νὰ "συζευχθεῖ" μὲ τὸν δυτικὸ 
πολιτισμό. Μπορεῖ νὰ ἔχεις ἕνα ἰσλαμικὸ δυτικόφιλο καθεστώς, ὅπως εἶναι ἡ 
ἰντεγριστικὴ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ δημιουργήσεις μίαν "δυτι-
κοευρωπαϊκὴ" μουσουλμανικὴν χώρα.

Αὐτὸ εἶναι μᾶλλον ἀδύνατον. Τὸ πείραμα τῆς ∆ύσεως καὶ τῆς τουρκικῆς ὑπερ-
κυβερνήσεως μὲ τοὺς ἰσλαμιστές, μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ κάτι τὸ ἐπικίνδυνο τό-
σον γιὰ τὴν ἴδια τὴν Τουρκία ὅσον καὶ γιὰ τὸν περίγυρόν της. Ἂς μὴν λησμο-
νοῦμεν, ὅτι ὁ ἰσλαμοεθνικιστὴς Ἐρμπακὰν ὑπῆρξε δημιούργημα ἀφ’ ἑνὸς μὲν 
τοῦ τουρκικοῦ στρατιωτικοπολιτικοῦ κατεστημένου ποὺ ἤθελε ἕνα ἐναλλακτικὸ 
πόλο, ποὺ θὰ συνεκέντρωνε τὴν λαϊκὴ δυσαρέσκεια καὶ θὰ τὴν ἐξέτρεπε ἀπὸ τὶς 
ὀργανώσεις τῆς Ἀριστερᾶς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῆς ∆ύσεως, πρωτίστως τῶν ΗΠΑ, ποὺ 
ἐστόχευαν τὴν δημιουργία ἑνὸς «καθὼς πρέπει», δυτικοτρόπου, ἀλλὰ καὶ φαινο-
μενικῶς ριζοσπαστικοῦ ἰσλαμισμοῦ (ἐὰν εἶναι δυνατόν!), ὁ ὁποῖος ἐνῷ θὰ ἐλει-

*    Ἡ πρόβλεψις αὐτὴ δικαιώνεται ἀπολύτως σήμερα, μετὰ ἀπὸ 20 ἔτη, παρατηρῶντας 
τὴν συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας στὴν Συρία, ἔναντι τῆς Ε.Ε. καὶ βεβαίως στὸ ἐπίπε-
δο τῆς ἰσλαμοφασιστικῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν. 
Ἀκόμη, δικαιώνεται καὶ ἀπό το γεγονὸς ὅτι ἡ νεο-ὁθωμανικὴ ἰσλαμιστικὴ Κυβέρνη-
σις τοῦ AKP συνειργάσθη μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ριζοσπαστικὲς ὀργανώσεις τοῦ ἰεροπο-
λεμικοῦ Ἰσλὰμ στὴν Συρία.
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τουργοῦσε μὲ ἐθνικιστικὰ κριτήρια, ταὐτοχρόνως εἶχε τὴν ἀποστολὴ νὰ σύρει 
τὸ Ἰρὰν πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς ∆ύσεως. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι τὸ μῖγμα αὐτὸ εἶναι τό-
σον ἀντιφατικό, ποὺ καταλήγει παράλογο. Στὸ μεταξύ, μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Χατάμη 
στὴν ἐξουσία στὸ Ἰράν, τοῦ ἀποκαλούμενου ἰρανοῦ Γκορμπατσώφ, ἡ ἀποστολὴ 
τοῦ Ἐρμπακὰν ὅσον ἀφορᾶ τὸ τελευταῖόν της σκέλος ἔλαβε τέλος. Κατὰ συνέπει-
αν, ἴσως δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ἡ ἄνοδος τοῦ Χατάμη στὴν ἐξουσία στὸ Ἰρὰν 
συνέπεσε μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἐρπακὰν ἀπὸ τὴν ἐξουσία στὴν Τουρκία.

Κ.Γ.: Ἐκτὸς ὅμως τὴν ∆ύση, εἴπατε ὅτι ὁ Ἐρμπακὰν καὶ γενικώτερα ὁ ἰσλα-
μισμὸς ἐνισχύθη καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερκρατικὴ ἐξουσία τῆς Τουρκίας.

'I.M.: Μὰ φυσικά. Ὄχι μόνον ἐνισχύθη, ἀλλὰ ὁ τουρκικὸς νεοϊσλαμισμὸς 
εἶναι σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ δημιούργημα τῆς τουρκικῆς ὑπερκυβερνήσεως. 
Μεγάλη σημασία στὴν διαμόρφωση τοῦ συγχρόνου τουρκικοῦ κράτους εἶχαν 
καὶ ἔχουν τουρκικὰ μυστικιστικὰ ἰσλαμικὰ τάγματα τὰ ὁποῖα ἐλειτούργησαν 
ὡς καταλύτες στὴν δημιουργία τοῦ ἰδιορρύθμου κοσμικοϊσλαμικοῦ μίγματος 
ποὺ διεδέχθη τὴν ὀθωμανικὴν αὐτοκρατορία καὶ θέλει νὰ περάσει σὰν εὐρωπα-
ϊκὸ κράτος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ «εὐρωπαϊστὴς» Ὀζάλ, ὅπως καὶ οἱ ἀδελφοί του, 
ἀνῆκε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τάγματα αὐτά, συγκεκριμένως ἦταν Νουρτζοῦ. Τὴν λει-
τουργία τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν, τὸν χαρακτῆρά τους, τὸν ρόλο τους στὴν δι-
αμόρφωση τῆς συγχρόνου Τουρκίας ἀγνοοῦμε παντελῶς στὴνἙλλάδα, συμπε-
ριλαμβανομένων τῶν ἁρμόδιων ὑπηρεσιῶν τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ 
Ἀμύνης, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν μελέτη τῆς Τουρκίας*.

Κ.Γ.: Μὰ ἡ σύγκρουσις μεταξὺ κοσμικῶν κεμαλιστῶν καὶ ἰσλαμιστῶν ποὺ βλέ-
πομε νὰ διεξάγεται στὴν Τουρκία δὲν φαίνεται νὰ ἀντιστοιχεῖ στὰ λεγόμενά σας.

'I.M.: Κυττάξετε, αὐτὴ ἡ σύγκρουσις γίνεται ἀντιληπτὴ τόσον στὴν χώρα μας 
ὅσον καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο μὲ ἕναν λογικοφανῆ, ἀλλὰ ἁπλοϊκὸ καὶ δυσ-
διάστατο τρόπο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκύπτει τελικῶς μιὰ ἐντελῶς λανθασμένη 
εἰκών. Τὸ Ἰσλὰμ ὑπάρχει στὴν ἱστορία τῆς Τουρκίας πολὺ καιρὸ πρὶν ἐμφανισθεῖ 
ὁ Κεμάλ. Ὁ δὲ Κεμαλισμὸς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὡλοκληρωμένη ἰδεολογία, ὅπως γιὰ 
παράδειγμα ὁ Κομμουνισμός, οὕτως ὥστε νὰ μπορέσει νὰ λειτουργήσει αὐτονό-
μως. Ἀντιθέτως, ἐπάτησε ἐπάνω στὸ Ἰσλάμ. Ὁ Κεμὰλ μάλιστα ἐχρησιμοποίησε τὴν 
ἰσλαμικὴ πίστη γιὰ νὰ ρίξει τὸν Σουλτᾶνο καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσει τὸ ρεπουμπλικα-
νικό του κράτος. Αὐτὰ δυστυχῶς δὲν τὰ γνωρίζομε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Μέχρι καὶ 
τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα στὴν Τουρκία κατέφυγε σὲ ἰσλαμικὰ συνθήματα γιὰ νὰ 
κινητοποιήσει τὶς μᾶζες! Κατὰ συνέπειαν, τὸ Ἰσλὰμ ἀναδεικνύεται ὡς τὸ βασικώ-
τερον δομικὸ στοιχεῖο τῆς συγχρόνου Τουρκίας. Καὶ ὅπως σᾶς εἶπα καὶ πρίν, ἡ 
ἐνίσχυσις τοῦ ἰσλαμισμοῦ ὑπῆρξε ἐπιλογὴ τῆς στρατιωτικοπολιτικῆς ὑπερκυβερ-
νήσεως τῆς Τουρκίας. Καὶ ἀφοῦ ἐγέμισαν τὸν τόπο μὲ τεμένη καὶ ἱερατικὲς σχο-
λές, ἀνεκάλυψαν ὅτι τὸ δημιούργημά τους δὲν εἶναι τόσον πειθήνιο καὶ ἀκίνδυ-
νον ὅσον ἐπίστευαν καὶ τώρα τρέχουν νὰ σβύσουν τὶς φωτιὲς ποὺ ἄναψαν1.

*    Μέχρι σήμερα ἡ παρατήρησις αὐτὴ παραμένει, δυστυχῶς, ἐν ἰσχύϊ καὶ ὡς πρόβλεψις 
δικαιώνεται ἀπολύτως. 

1.  Τελικῶς, ἀπεδείχθη ὅτι... «οἱ φωτιὲς» ἄναψαν καὶ ἐνετάθησαν μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ 
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Κ.Γ.: Ἐμεῖς οἱ ἕλληνες, λοιπόν, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζομε τὶς σχέσεις μας μὲ 
τὴν Τουρκία ὡς ἕναν νέο θρησκευτικὸ ἱερὸ πόλεμο;

Ἰ.Μ.: Ὄχι, ὄχι! Ἡ ἀντιπαλότης μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας προκύπτει 
ἀπὸ τὶς γεωπολιτικὲς καὶ γεωιστορικὲς συνθῆκες μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν καὶ 
ὄχι στὴν διαφορὰ αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν τῆς θρησκευτικῆς πίστεως. Ἀντιθέτως, ἂν 
ἐμπαίνατε στὸν κόπο νὰ μελετήσετε τὸ Κοράνιον, θὰ ἐβλέπατε ὅτι ἀναφέρεται 
μὲ πολὺ θετικὰ λόγια γιὰ τοὺς ἕλληνες. Τὸ περσικὸ καὶ τὸ ἀραβικὸν ἰσλὰμ δὲν 
αἰσθάνεται ἀντίθεση μὲ τὴν ἑλληνικὴ κουλτούρα καὶ τὸν ἑλληνισμό. Πολιτικῶς 
ὁ ἑλληνισμὸς μπορεῖ νὰ λειτουργήσει καὶ μὲ τοὺς ἄραβες καὶ μὲ τοὺς ἑβραίους, 
ἀρκεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἡ πολιτικὴ ἀπὸ τὴν θρησκεία, ἀρκεῖ νὰ ἀπομονωθοῦν 
οἱ φανατικοί. Αὐτὴ ἡ ἱκανότης ἐπικοινωνίας, ἂν καλλιεργηθεῖ καὶ ἀξιοποιηθεῖ 
καταλλήλως, μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει τὸν ρόλο τῆς χώρας μας ὡς παράγοντος στα-
θερότητος στὴν Μέση Ἀνατολή.

Κ.Γ.: Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε πῶς κρίνετε τὴν Τουρκία ὡς ἀντίπαλο τῆς χώρας μας.
'Ι.Μ.: Κυττάξετε, ἡ σύγχρονος Τουρκία εἶναι ἕνα ἰδιότυπον μῖγμα ἰσχύος καὶ 

φοβερῶν ἀδυναμιῶν. Οἱ ἀντιφάσεις στὴν ἐσωτερικὴ δομή της εἶναι φοβερές. 
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὴν Τουρκία ὑπάρχει ἕνα μέτωπο τοῦ κράτους ἐναντίον 
τῶν κούρδων, ἕνα ἄλλο τῶν κεμαλιστῶν ἐναντίον τῶν ἰσλαμιστῶν, τῶν ἁλε-
βητῶν ἐναντίον τῶν κεμαλιστῶν, τῶν ἁλεβητῶν ἐναντίον τῶν ἰσλαμιστῶν καὶ 
πάει λέγοντας. Οἱ ἁλεβῆτες ἀποτελοῦν τὸ πιὸ προοδευτικὸ τμῆμα τῆς τουρκικῆς 
κοινωνίας καὶ ὑφίστανται μεγάλες διακρίσεις εἰς βάρος τους ἀπὸ τὸ τουρκικὸ 
κράτος καὶ τὸ ἰσλαμικὸ παρακράτος. Οἱ ἁλεβῆτες ἀπορρίπτουν σὲ μεγάλο βαθμὸ 
τὸ σονιτικὸν τυπικὸ καὶ ὁ ἀριθμός των ὑπολογίζεται σὲ 20 περίπου ἑκατομμύ-
ρια. Ἐπὶ πλέον, ὅσο πέφτει τὸ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο στὴν Τουρκία καὶ μεγάλες 
λαϊκὲς μᾶζες ὁδηγοῦνται στὴν ἐξαθλίωση, τόσον ὁ τουρκικὸς λαὸς θὰ καταφεύ-
γει στὸν ἰσλαμισμὸ καὶ τόσον ἡ Τουρκία θὰ μετατρέπεται σὲ ἰσλαμικὸ κράτος2. 
Πρέπει νὰ καταλάβομε ὅτι δὲν δημιουργεῖ τὸ Ἰσλὰμ τὶς τενεκεδουπόλεις, ἀλλὰ 
αὐτὲς δημιουργοῦν τὸ ριζοσπαστικὸ Ἰσλάμ.

Κατὰ συνέπειαν, τὸ πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸν κρᾶμα τῆς συγχρόνου 
Τουρκίας θὰ γίνεται ὅλον καὶ πιὸ εὐπαθὲς ὅσον θὰ ἐξασθενεῖ τὸ δυτικὸ-κοσμικὸ 
ἐπικοδόμημα καὶ θὰ ἐνισχύεται ἡ ἰσλαμικὴ βάσις. Ὅσον δὲ πέφτει τὸ βιοτικὸ 
ἐπίπεδο σὲ μεγάλες μᾶζες τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ, τόσο ὁ τουρκικὸς ἰσλαμισμὸς θὰ 
γίνεται ἀντιδυτικός. Ἡ διαφαινομένη αὐτὴ πραγματικότης κάποια στιγμὴ θὰ 
σημαδέψει ἀνεπανορθώτως τὶς σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ∆ύση καὶ τότε τὰ 
πράγματα θὰ εἶναι διαφορετικὰ γιὰ τὴν χώρα μας3.

Ἐρντογὰν στὴν ἐξουσία πέντε ἔτη μετὰ τὴν γραφὴν αὐτῶν τῶν γραμμῶν.
2.  Ἡ παρατήρησις αὐτὴ ἀπεδείχθη ἄκρως προβλεπτική. Ἐπηληθεύθη πέντε χρόνια 

ἀργότερα, τὸ 2002, μὲ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία του ΑΚΡ καὶ σήμερα (2017) οὐδεὶς 
πλέον ἀμφιβάλλει!

3.  Καὶ αὐτὴ ἡ παρατήρησις ἐδικαιώθη δεκατρία χρόνια ἀργότερα (Μάϊος 2010), μὲ τὸ 
ἐπεισόδιο τοῦ «Μαβῆ Μαρμαρᾶ» καὶ ἔπειτα μὲ τὸ εἶδος τῆς Τουρκικῆς ἀναμείξεως 
στὸ μέτωπον τῆς Συρίας καὶ παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Daesh καὶ τῆς Φάταχ ἀλ Σὰμ (Τζά-
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Κ.Γ.: Πρόσφατα, ἀκούσαμε ὡρισμένες θεωρεῖες ἀπὸ πρωτοπόρους πολιτι-
κοὺς μὲ βαρύγδουπο ὄνομα σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Τουρκία δὲν εἶναι ἐπεκτα-
τικὸ κράτος. Πῶς τὶς σχολιάζετε;

'I.M.: Ἐγὼ δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν Κύπρο, στὶς συνεχεῖς εἰσόδους τοῦ τουρκι-
κοῦ στρατοῦ στὸ Ἰράκ, στὴν δημιουργία μιᾶς πολεμικῆς μηχανῆς πολὺ μεγαλυ-
τέρας ἀπὸ ὅ,τι ἀπαιτεῖ ἡ ἀσφάλεια τῆς χώρας κλπ. Θὰ περιορισθῶ νὰ ἀναφέρω 
ὅτι ὁ ἰσλαμοεθνικισμός, ποὺ τείνει νὰ κυριαρχήσει στὴν Τουρκία ὡς κυρίαρχη 
ἰδεολογία, ἐνδέχεται νὰ συνδυάζει τὸν ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν γερμανικὴ γεωπο-
λιτικὴ ἀντίληψη ἐπεκτατισμὸ ἑνὸς ὑπὸ διαμόρφωσιν νεοοθωμανικοῦ κράτους, 
ποὺ θεωρεῖ τὴν ἐπέκταση τοῦ ζωτικοῦ του χώρου ὡς ὑψίστην ἀποστολὴ τῆς 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, μὲ τὴν θεωρητικὴ βάση τοῦ παραδοσιακοῦ ἐπεκτατισμοῦ 
τοῦ Ἰσλὰμ ἐναντίον τῶν «ἀπίστων»4. Ἡ κυρίαρχος αὐτὴ ἰδεολογία, ὅσον διαι-
ωνίζεται καὶ διδάσκεται στὶς μᾶζες ἀπὸ τὰ MME καὶ τὴν δημοσία ἐκπαίδευ-
ση στὴν γείτονα, εἶναι ὁ πρωταρχικὸς κίνδυνος. Καὶ ἡ τάσις αὐτὴ θὰ ἐντείνεται 
στὴν Τουρκία ὅσον τροφοδοτεῖται ἀπὸ ἕνα ἑλληνικὸ ἐνδοτισμό.

μπχατ ἀλ-Νόσρα).
4.  Ἐδῶ, ἡ πρόβλεψις αὐτὴ ἐδικαιώθη ἀπολύτως στὶς ἡμέρες μας, μὲ τὴν νεο-ὀθωμανικὴ 

προσέγγιση τοῦ Ἀ. Νταβούτογλου καὶ τὴν ἐνσωμάτωση ἀπὸ αὐτὴν τῶν γερμανικῶν 
χαουσχοφεριανῶν γεωστρατηγικῶν θεσφάτων. Βλ. Ἰ.Θ. Μάζης, Νταβούτογλου καὶ 
γεωπολιτική, Ἡρόδοτος, Ἀθήνα, 12012, 22013


