
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η εν λόγω έκλειψη έχει δύο γενεσιουργούς αιτίες: την 
ελληνική, που είναι η κύρια, και τη νεο-οθωµανική. H 
πρώτη ενεργοποιεί την παρακµιακή πορεία, η δεύτερη 
την επιταχύνει. 

Τα παθολογικά συµπτώµατα της πρώτης είναι εµφανή διά γυ-
µνού οφθαλµού: µετριοκρατία (καταπιέζει τη δηµιουργικότητα 
των πολιτών, περιθωριοποιεί τη χώρα στην Ε.Ε.)· φαυλοκρατία µε 
πλήρη ατιµωρησία· θεσµική κατάρρευση (Κύπρος, Ίµια, Οτσα-
λάν, «Δεκεµβριανά» 2008), συνοδευόµενη από χρόνια ανυπολη-
ψία του κράτους. 

Τα συµπτώµατα που περιγράφω έχουν προσβάλει ολόκληρο 
το κοινωνικό σώµα πολυτρόπως. Περιορίζοµαι σε ενδεικτικές 
αναφορές: συνωστισµός της κυρίαρχης µερίδας των πολιτών 
στις κοµµατικές αυλές για κάποια βο(υ)λευτική θέση, έστω σ’ 
ένα παρακατιανό πολιτικό πόστο της κρατικής µηχανής, που 
κατά κανόνα είναι και προσοδοφόρο· επιβράβευση πρακτικών 
µηρυκαστικής λειτουργίας που αποστερεί τη δυνατότητα κάθε 
πρωτότυπης παραγωγής· εκκλησιαστική άπνοια λόγω της εφη-
συχαστικής υποτακτικότητας προς το «υποδουλωµένο» Φανάρι 
και της «εκκωφαντικής αφωνίας» που επέλεξε η ηγεσία της 
Ελλαδικής Εκκλησίας.

Το γενικότερο συµπέρασµα που βγαίνει από τα ανωτέρω είναι 
ότι η παρακµιακή πορεία δεν έχει απλώς ενεργοποιηθεί, αλλά 
εξελίσσεται µε ισοπεδωτική ορµή. Από τα πρώτα θύµατά της εί-
ναι η δηµοκρατία, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στο απόσπασµα, 
αλλά είναι εκτελεσµένη. Παραµένει, ωστόσο, η καρικατούρα της 
ως µουσειακό ενθύµηµα υπό τη µορφή του πολυφωνικού λόγου. 
Ενός λόγου ανούσιου, ακατάσχετου, ασύνδετου και άνευ νοήµα-
τος. Βιώνουµε δηλαδή τη σύγχυση γλωσσών στη νεοελληνική 
έκδοση του µύθου της Βαβέλ. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς 
µια τηλεοπτική συζήτηση, µια κοινοβουλευτική αγόρευση, ένα 
επετειακό ή κηρυγµατικό λόγο, ή να ρίξει µια µατιά στον έντυπο 
Τύπο. Αυτό που διαπιστώνεται είναι η κατάρρευση του αξιακού 

συστήµατος, η πλήρης αδυναµία επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, 
συνεργασίας που αποτελεί την ουσία της δηµοκρατίας και τη 
βάση της προόδου. 

Κι εδώ βρίσκεται η ρίζα του κακού. Και τούτο, διότι ένας λαός 
εθισµένος από την αρχαιότητα να είναι το αφεντικό της πολιτι-
κής –άµεση δηµοκρατία, κοινοτισµός– υποχρεώθηκε να γίνει ο 
φορέας ενός φαυλοκρατικού συστήµατος, παίζοντας –δια της 
ψήφου του– τον ρόλο του διαιτητή στον ανταγωνισµό των κοµ-
µατικών ολιγαρχιών για τον έλεγχο της κρατικής µηχανής.

Η βαβελική σύγχυση που αναφέρω ταυτίζεται µε την «κα-
τάσταση µηδέν», κατά την εύστοχη διατύπωση του στοχαστή 
Θεόδωρου Ζιάκα, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινω-
νία: ανοµία, απώλεια της ντροπής, ιδιωτεία, ψυχική αποσύνθεση, 
έλλειψη ταγών και οράµατος, εναγώνια προσπάθεια αποµίµη-
σης του ξενικού και εξευµενισµού του τρίτου ως συνέπεια του 
συµπλέγµατος κατωτερότητας και φοβικών αντιλήψεων που 
γεννούν συµπεριφορές υποτακτικότητας. Το µηδέν είναι παρόν: 
γύρω µας και µέσα µας. Έχει ήδη διαβρώσει τη συλλογική 
προσωπικότητα που είναι το έθνος-κράτος και αποσαθρώσει 
τη συλλογική-εθνική ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο 
εγχώριος εθνοµηδενισµός, η κυρίαρχη σήµερα τάση της ελιτίστι-
κης µερίδας των πολιτών.

Η κατάσταση µηδέν χαρακτηρίζει και τις εξωτερικές σχέσεις 
της χώρας. Για παράδειγµα, η αµφισβήτηση της ελληνικής 
ταυτότητας και εδαφικής ακεραιότητας απ’ όλους ανεξαιρέτως 
τους γείτονες (οικειοποίηση της Μακεδονίας από τους Σλά-
βους, του Ορφέα/Θράκης από τους Βουλγάρους, της Θεσπρω-
τίας από τους Αλβανούς, του αιγαιακού-θρακικού-κυπριακού 
χώρου από τους Τούρκους) δεν οφείλεται στην αδυναµία 
αντιµετώπισης της αναθεωρητικής τους επίθεσης µε βάση το 
ισοζύγιο ισχύος, αλλά στα εθνοµηδενιστικά αντανακλαστικά 
και την καθαγιασµένη εξω-ελληνική νοοτροπία της εγχώριας 
ελίτ που υποδαυλίζει, µε πράξεις ή παραλείψεις, την απαιτη-
τικότητα των αξιώσεών τους. Επίσης, η περιθωριοποίηση της 
χώρας δεν οφείλεται στις ενέργειες των τρίτων, αλλά στην ίδια 
εξω-ελληνική νοοτροπία που ακύρωσε τον εθνικό χαρακτήρα 
–αιγαιακός, ναυτικός, οικουµενικός– και τον µετάλλαξε σε 
ηπειρωτικό (βαλκανικό), χερσαίο (υποβάθµιση ναυτικού) και 
εσωστρεφή (χώρα εν συστολή). 

Η κατάσταση µηδέν είναι τόσο εδραιωµένη που έχει παρα-
λύσει τα εθνικά αντανακλαστικά µε συνέπεια να µη συνειδη-
τοποιείται ότι η βαλκανοποίηση οδηγεί την Ελλάδα σε τροχιά 
γεωπολιτικής έκλειψης. Το ζητούµενο είναι ο βαθµός αυτής της 
έκλειψης (µερική, βραχύβια ή διαρκής) και όχι η επαλήθευση του 
γεγονότος καθαυτoύ. Εξηγούµαι:

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεωπολιτικό δεδοµένο ότι η αξία 
των Βαλκανίων στο διεθνές χρηµατιστήριο ισχύος ουδέποτε 
υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για τους εκάστοτε ισχυρούς. 
Αντιθέτως, η Ανατολική Μεσόγειος είναι όχι απλώς ο σηµαντι-
κότερος πυλώνας για την ισορροπία του διεθνούς συστήµατος, 
αλλά αρχαιόθεν αποτελούσε αναπόσπαστο οργανικό στοιχείο 
της ελληνικής γεωπολιτικής υπόστασης, µέχρι που η αθηνοκε-
ντρική Ελλάδα επέλεξε τη βαλκανοποίησή της αµέσως µετά την 
κυπριακή τραγωδία το 1974. Η επιλογή αυτή συνιστά αυτοχειρία, 
αφού στρέφει την Ελλάδα εναντίον του εαυτού της µε συνέπεια 
να αυτοϋποβαθµίζεται γεωπολιτικά. 

Η εν λόγω υποβάθµιση γεννά τη διπλωµατική υστέρηση µε 
συνέπεια να διατηρούνται όλα τα εθνικά ζητήµατα ανοικτά. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, τα ζητήµατα αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο 
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ενασχόλησης των πολιτικών ηγεσιών των µεγάλων και ισχυρών, 
αλλά είναι υποβαθµισµένα σε επίπεδο µιας απλής τεχνοκρατικής 
διεκπεραίωσης από χαµηλόβαθµους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Η Ελλάδα, µε άλλα λόγια, περιορίστηκε σε µια αµελητέα κουκίδα 
στον παγκόσµιο γεωπολιτικό χάρτη.

Η Τουρκία, ως χώρα ανεπτυγµένης γεωπολιτικής σκέψης, 
διείδε πως για να αναχθεί σε ηγεµονική δύναµη έπρεπε να γίνει 
αυτόφωτη και ναυτική, δηλαδή εξωστρεφής και «πλανητική». 
Ο στρατηγικός της στόχος ευνοήθηκε τα µέγιστα από τη στάση 
των Αθηνών. Καθ’ ον χρόνον η Αθήνα βυθίζεται στην κατάσταση 
µηδέν –βαλκανοποίηση, εξω-ελληνική νοοτροπία, αναγωγή της 
φοβίας και της συστολής σε ρεαλιστική πολιτική, η κατανάλωση 
ανάγεται σε αξία και οι υψηλότερες αξίες χάνουν την αξία τους–, 
η Άγκυρα προχωρά αποφασισµένη να καταστεί περιφερειακή 
δύναµη µε βάση το δόγµα του «νεο-οθωµανισµού». 

Γεννήτωρ του δόγµατος ο Τουργκούτ Οζάλ µε αρχιτέκτονες 
σύσσωµη την πολιτική ελίτ και το πολιτικοστρατιωτικό κατεστη-
µένο, και «διακοσµητή», µε υψηλό γούστο αισθητικής και χρη-
στικής ωφελιµότητας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στον πυρήνα 
του βρίσκεται η ιδέα της δηµιουργίας «στρατηγικού βάθους», 
όπερ συνεπάγεται τη στρατηγική ανακατάταξη της περιοχής. Η 
αρχιτεκτονική σύλληψη ονειρική και η υλοποίηση µεθοδεύεται 
µε υποδειγµατικό τρόπο. 

> Πρώτο βήµα, η µετάλλαξη της χώρας από γεωργική σε 
βιοµηχανική µέσω της τεχνικής εκπαίδευσης, της δηµιουργίας 
υψηλού επιπέδου υποδοµών και της ανάπτυξης της πλέον προ-
ηγµένης πολεµικής βιοµηχανίας της περιοχής µετά το Ισραήλ.

> Δεύτερον, η σύναψη στρατηγικής συµµαχίας µε το Ισρα-
ήλ που εξελίχθηκε σε πυλώνα του ευρύτερου µεσανατολικού 
υποσυστήµατος. 

> Τρίτον, η ενίσχυση της µουσουλµανικής της κληρονοµιάς µε 
παράλληλη επαναρρύθµιση της διπλωµατίας της (π.χ. Τούρκος 
προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης της Οργάνωσης Ισλαµικών 
Κρατών). 

> Τέταρτον, η στρατηγική εξισορρόπηση του µουσουλµανι-
κού ανοίγµατος µε προώθηση της προοπτικής ένταξης στην Ε.Ε. 
a la turca, ώστε να καθιερωθεί ως σύγχρονη και σεβαστή, πέρα 
από ισχυρή. 

> Πέµπτον, η καλλιέργεια στρατηγικών σχέσεων µε τη Μόσχα, 
στη βάση των αρχών που χαρακτηρίζουν τις αυτοκρατορικές 
δυνάµεις. Σήµερα, η Άγκυρα αποτελεί κύριο στρατηγικό εταίρο 
της Μόσχας µε ενδεικτικό παράδειγµα τις διµερείς εµπορικές 
σχέσεις που κυµαίνονται στα 25 δισ. δολάρια ετησίως και υπερ-
βαίνουν τις αντίστοιχες ρωσο-κινεζικές. 

> Έκτον, η αναγωγή της Τουρκίας σε διεθνές ενεργειακό 
κόµβο που, σε συνδυασµό µε την ενεργό παρουσία της στα 
δρώµενα της Κεντρικής Ασίας, την καθιστά υπολογίσιµη δύναµη 
διεθνώς. 

> Και έβδοµον, ο πλανητικός προσανατολισµός της διά της 
διπλωµατικής, εµπορικής και πρωτίστως πολιτιστικής διείσδυ-
σης σε κάθε γωνιά της γης, η οποία έχει ως αιχµή του δόρατος 
τις δραστηριότητες του φιλοξενούµενου στις ΗΠΑ ισλαµιστή 
πολυεκατοµµυριούχου Φετουλάχ Γκουλέν.

Το σύνολο των επιµέρους στρατηγικών που προανέφερα συν-
θέτουν την αποκαλούµενη «ρυθµική διπλωµατία», που επιτρέπει 
στην Άγκυρα να βρίσκεται πανταχού παρούσα. Στο επίκεντρο 
της νεο-οθωµανικής στρατηγικής βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή 
(Μέση Ανατολή, Ρωσία, Καύκασος, Κεντρική Ασία, Βαλκάνια), η 
οποία «βοµβαρδίζεται» από την Άγκυρα µε καταιγισµό ουσια-
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στικών πρωτοβουλιών που «ζαλίζουν» τον απλό παρατηρητή. 
Απαριθµώ ενδεικτικά τις συνέπειες αυτής της πολιτικής: η πο-
λυεπίπεδη διείσδυση της Τουρκίας στον ευρύτερο γεωπολιτικό 
της περίγυρο της επέτρεψε να κερδίσει θεσµική θέση µεταξύ 
των είκοσι ισχυρότερων δυνάµεων του πλανήτη· το ετεροβαρές 
για την Ελλάδα ελληνο-τουρκικό ισοζύγιο της δεκαετίας του ’90 
µετεξελίχθηκε σε σχέση άµεσης εξάρτησης, καθότι τα δύο ελλη-
νικά κράτη –Ελλάδα και Κύπρος– εντάσσονται µε ταχείς ρυθµούς 
στην τουρκική σφαίρα επιρροής (υπερπτήσεις ρουτίνας στο 
Αιγαίο, απόσυρση των S-300 από την Κύπρο, Σχέδιο Ανάν, «νεο-
κυπριωτισµός», εµµονή στις µονοµερείς πολιτικές όπως «φιλία», 
αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, υποστήριξη της τουρκικής 
ευρωένταξης). 

Στο προαναφερόµενο νεο-οθωµανικό ξεδίπλωµα συνέβαλαν 
τα µέγιστα: πρώτον, η οικειοθελής απόσυρση της Ελλάδας από 
τον φυσικό της µεσογειακό χώρο, που ιστορικά την καθιέρω-
σε σε εξωστρεφή-οικουµενική δύναµη, προς την ηπειρωτική 
ενδοχώρα της (βαλκανοποίηση) η οποία, παρ΄ότι «οµόδοξη», 
χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως µη φιλική και αθεράπευτα 
µεγαλοϊδεατική. Δεύτερον, το ενδο-ελληνικό ρήγµα µε τον 
«απογαλακτισµό» της Κύπρου από το µητροπολιτικό κέντρο 
(αποδυνάµωση της στρατιωτικής σύνδεσης, «νεο-κυπριακά» 
µέτρα αποδόµησης του εθνικού στοιχείου). Τρίτον, η επικίνδυνη 
αποδυνάµωση του Ελληνισµού από παραδοσιακά ερείσµατά 
του, λόγω της ισχυρής επιρροής ή ηγεµονίας της Τουρκίας. Τέλος, 
και το σπουδαιότερο, ο ανταγωνισµός των Ελλήνων να γίνουν 
µικροί, παρ’ ότι το βάρος της κληρονοµιάς τούς θέλει µεγάλους. 

Περιγράφω το αυταπόδεικτο: η Ελλάδα εξελίσσεται ραγδαίως 
σε χώρα εν συστολή και η Τουρκία εν διαστολή. Και δεν οµιλώ 
απλώς και µόνο µε γεωγραφικούς όρους.

Άραγε, οµιλούµε για µια γεωπολιτική κλιµατική αλλαγή, 
µόνιµη σε διάρκεια και σαρωτική στις επιπτώσεις, ή για µια απλή 
ατµοσφαιρική διατάραξη µε περιορισµένες συνέπειες; Πιστεύω 
πως οι συντελεσθείσες αλλαγές έχουν µόνιµο χαρακτήρα και ο 
µετασχηµατισµός των «καταστάσεων µηδέν» θα είναι πολύ δύ-
σκολος. Ωστόσο, υπάρχει προοπτική διεξόδου έστω και αµυδρή. 
Υιοθετώ την πρόταση του Θ. Ζιάκα περί αξιοποίησης των διδαγ-
µάτων ενός άλλου βιβλικού µύθου: του Κατακλυσµού του Νώε. 
Δηλαδή, τη διάσωση των ανώτερων αξιών του ελληνισµού µέσα 
από την κατάσταση µηδέν, που µας περιήγαγε η αναπαραγωγή 
του φαυλοκρατικού συστήµατος, όπως έπραξε ο Νώε, ο οποίος 
λαµβάνοντας το µήνυµα για το επερχόµενο τέλος, φτιάχνει την 
Κιβωτό του, στην οποία συγκεντρώνει ό,τι αξίζει να διασωθεί, 
έπειτα από τον µηδενιστικό κατακλυσµό, ώστε να τα µεταβι-
βάσει στην επόµενη πολιτισµική φάση. Με τον τρόπο αυτό ο 
ελληνισµός όχι µόνο διεσώθη, αλλά αναγεννιόταν και άνθιζε 
έπειτα από αντίστοιχες της σηµερινής παρακµιακές περιόδους, 
για να αναδείξει κάθε φορά µοναδικούς πολιτισµούς: κλασικός, 
ελληνιστικός, ελληνορωµαϊκός και βυζαντινός. 

Εν κατακλείδι: Με τα ίδια υλικά και τις ίδιες νοοτροπίες που 
αναπαράγουν το φαυλοκρατικό σύστηµα δεν µπορεί να υπάρξει 
προοπτική διαφυγής προς τα µπρος. Η συντήρηση της παρού-
σας κατάστασης, που αναπαράγει το µικρό, το παρασιτικό, το 
ανθελληνικό και καταπνίγει οποιαδήποτε δηµιουργική διάθεση, 
επιταχύνει την εν εξελίξει γεωπολιτική έκλειψη της χώρας µας. 

* Ο Γ. Μούρτος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Οι αν-ορθόδοξοι 
της Ορθοδοξίας και η ελληνική γεωπολιτική απαιδευσία», Αρµός, 
Αθήνα 2008.  


