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κό αντίκτυπο πάνω του. Το µίσος του 
για τη Γαλλία είναι απόλυτο, γιατί τα 
γαλλικά ήταν η γλώσσα της ελίτ των 
κεµαλιστών. Ας δούµε τα γεγονότα 
µε την Αγία Σοφία. Πότε τη µετέτρε-
ψε σε τζαµί; Τον Ιούλιο, στην επέτειο 
των 97 ετών από την υπογραφή της 
Συνθήκης της Λωζάννης. Η Συνθήκη 
της Λωζάννης ήταν η αφετηρία για 
την οικοδόµηση της νέας Τουρκίας 
ενάντια στον ευρωπαϊκό και στον ελ-
ληνικό ιµπεριαλισµό. Και τι κάνει ο 
Ερντογάν; Επιλέγει µια συµβολική η-
µεροµηνία και καταστρέφει το έργο 
του Ατατούρκ. Ισλαµοποιεί την Αγία 
Σοφία, ένα λαϊκό µουσείο που δόθη-

κε στην ανθρωπότητα. 
 Ισχύει πως ο Ερντογάν θέλει να γίνει ο επικε-

φαλής των μουσουλμανικών χωρών;
Σε αυτό αποσκοπεί η ισλαµοποίηση της Αγίας 
Σοφίας. Οµως, πολλές αραβικές χώρες αντι-
δρούν στις κινήσεις της Τουρκίας. Για παρά-
δειγµα, σε διάσκεψη που πραγµατοποιήθη-
κε πρόσφατα στο Κάιρο, 22 από τα 26 µέλη 
της Αραβικής Λίγκας ψήφισαν την αποβολή 

της Τουρκίας επειδή εισέβαλε στη Συρία, εί-
ναι παρούσα στο Ιράκ, έχει βάσεις στο ιρα-
κινό Κουρδιστάν και παρουσία στη Λιβύη, 
για να στηρίξει τους Αδελφούς Μουσουλµά-
νους. Σήµερα υπάρχει µια αραβική ανησυ-
χία για τον νεοϊµπεριαλισµό της Τουρκίας. 
 Πώς είδαν στη Γαλλία τη μετατροπή της Α-

γίας Σοφίας σε τζαμί;
Ηταν πολύ σοκαριστική η ισλαµοποίηση της 
Αγίας Σοφίας φέτος το καλοκαίρι, όπως σοκα-
ριστικά ήταν και αυτά που είπε για την Ελλά-
δα. Πως είναι µόνο µια χώρα διακοπών, πως 
µπορεί κάποτε να ήταν η χώρα του Αριστο-
τέλη, αλλά δεν αξίζει τίποτα πια και ο προο-
ρισµός της είναι να κατακτηθεί! 
 Φαίνεται σαν τίποτα και κανείς να μην μπο-

ρεί να τον σταματήσει. Ανοίγει συνεχώς μέτω-
πα, με πιο πρόσφατο τις προκλήσεις στα ελλη-
νικά χωρικά ύδατα με το «Οruc Reis». Πώς η 
Τουρκία του Ατατούρκ έφτασε έως εδώ;

Η Τουρκία είναι σήµερα η κορυφή του άξονα 
των µουσουλµάνων. Είναι ένας άξονας που 
στηρίζει τους Αδελφούς Μουσουλµάνους, 
είναι σύµµαχος της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας 
του Ιράν, αλλά και του Κατάρ. 
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Στη ΜΑΡΙΑ ∆ΕΝΑΞΑ

Σ
τη χειρότερη φάση της ιστορίας τους 
έχουν εισέλθει οι γαλλοτουρκικές σχέ-
σεις, µετά τις υβριστικές δηλώσεις του 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ψυχική υγεία 
του Εµανουέλ Μακρόν, µε πραγµατική αιτία 
το σχέδιο του Γάλλου Προέδρου για την πάτα-
ξη του «ισλαµικού αυτονοµισµού» διά νόµου 
και όχι τόσο τα σατιρικά σκίτσα του Μωάµεθ 
από το περιοδικό «Charlie Hebdo». Φυσικά, 
κανείς δεν ξεχνά ότι τα σκίτσα έγιναν αφορ-
µή για άλλη µια φρικιαστική δολοφονία: τον 
αποκεφαλισµό του καθηγητή Σαµουέλ Πατί 
από τζιχαντιστή, που η Τουρκία δυσκολεύτη-
κε να καταδικάσει.

Σύµφωνα µε τον Ζιλ Κεπέλ, καθηγητή στο 
διάσηµο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστηµών του 
Παρισιού, προβεβληµένο µελετητή του αραβι-
κού κόσµου και έναν από τους βασικότερους 
συντελεστές του δηµόσιου διαλόγου στη Γαλ-
λία όσον αφορά το θέµα του ισλαµισµού, της 
τζιχάντ και της τροµοκρατίας, ο Ερντογάν έχει 
µια εξωτερική ατζέντα για τη Μέση Ανατολή 
και επιδιώκει να «ενθρονιστεί» ως ηγέτης του 
ριζοσπαστικού ισλαµισµού.

 Στο βιβλίο του «Εξοδος από το χάος», που 
µόλις κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, διατρέ-
χει την πολιτική ιστορία συγκρούσεων τεσσά-
ρων δεκαετιών στη Μέση Ανατολή και εξετά-
ζει τις επιπτώσεις τους στη γειτονική Τουρκία, 
αλλά και σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. Σε απο-
κλειστική συνέντευ-
ξη που παραχώρησε 
στη Realnews, ο κα-
θηγητής Ζ. Κεπέλ εξη-
γεί τα βαθύτερα αίτια 
της έντασης που βιώ-
νουµε σήµερα στην 
περιοχή µας, τα οποία 
οδήγησαν τον Ερντο-
γάν σε αυτή την επι-
κίνδυνη ριζοσπαστι-
κοποίηση.

 
 Αναφέρατε, πριν 

ξεκινήσει η συζήτησή 
μας, ότι η Τουρκία έ-
γινε ο πρώτος εχθρός 
όχι μόνο της Ελλάδας, 
αλλά και της Γαλλίας. 
Καταλαβαίνουμε την 
εχθρότητα απέναντι 
στην Ελλάδα, αλλά 
γιατί απέναντι στη 
Γαλλία και, μάλιστα, 
με τέτοιες προσβο-
λές στο πρόσωπο 
του Γάλλου Προέ-
δρου;

Για αρκετά περί-
πλοκους λόγους. 
Ο Ερντογάν, για 
ψυχολογικούς λό-
γους, αποκαλεί 
τον Μακρόν τρε-
λό και τον συµ-
βουλεύει να πάει 
να δει έναν ψυχί-
ατρο για να γίνει 
καλά… Αυτό, ωστόσο, υποδηλώνει συµπε-
ριφορά τρελού. Συχνά, είναι οι τρελοί που 
λένε στους άλλους πως είναι τρελοί! Επιδί-
ωξη του Ερντογάν είναι η εξάλειψη της κο-
σµικής ταυτότητας του τουρκικού κράτους, 
έτσι όπως οικοδοµήθηκε από τον Ατατούρκ 
στα πρότυπα της γαλλικής κοσµικότητας. Η 
τουρκική γλώσσα, για παράδειγµα, περιέχει 
πολλές γαλλικές λέξεις. Αυτό έχει ψυχολογι-

 Η Γαλλία είναι αρκετά απομονωμένη όσον 
αφορά την υποστήριξή της προς την Ελλάδα 
και την Κύπρο. Πώς πιστεύετε πως θα μπο-
ρούσε να μπει ένα τέλος στην τουρκική προ-
κλητικότητα;

Μόνο όταν η Ε.Ε. πει ένα αποφασιστικό 
«στοπ» στον Ερντογάν. Αν κερδίσει ο Μπάι-
ντεν στις αµερικανικές εκλογές, θα είναι α-
κόµη πιο δύσκολα τα πράγµατα για εκείνον. 
Ο Τραµπ, όπως και ο ίδιος, είναι µαφιόζος 
και τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει. Προστα-
τεύει τον Ερντογάν απέναντι στο βαθύ κρά-
τος των ΗΠΑ. Επίσης, ο Πούτιν τον περιµέ-
νει στη γωνία, γιατί δεν του άρεσε που ανα-
κατεύτηκε στην αντιπαράθεση των Αζέρων 
µε τους Αρµενίους. 
 Μπορεί ο Ερντογάν, πάνω στην απόγνωσή 

του, να κάνει καμιά τρέλα;
Ο Τσαβούσογλου δεν το έκρυψε. Αυτό που 
θα µπορούσε να κάνει είναι να αφήσει εκα-
τοµµύρια µετανάστες να έρθουν προς την 
Ελλάδα. ∆εν πιστεύω πως η πυρκαγιά στη 
Μόρια ήταν αθώα. Πήρε φωτιά  µία ηµέρα 
πριν από τη Σύνοδο των χωρών της Μεσο-
γείου, στην Κορσική, όπου καταδικάστηκε 
η στάση της Τουρκίας. 
 Πόσο καιρό εκτιμάτε πως θα μπορούσε να 

διαρκέσει αυτή η αστάθεια στην περιοχή μας; 
Θα διαρκέσει όσο καιρό ο Ερντογάν είναι 
στην εξουσία. 
 Τελικά τι θα ήταν πιο συμφέρον για τη στα-

θερότητα στην περιοχή; Η ένταξη ή η μη έντα-
ξη της Τουρκίας στην Ευρώπη;

 Πιστεύω πως µια έ-
νταξη της Τουρκί-
ας στην Ε.Ε. θα δι-
έλυε άµεσα την Ευ-
ρώπη. Ηδη υπάρχει 
ένταση στις γαλλο-
γερµανικές σχέσεις, 
γιατί η Μέρκελ έχει 
τροµοκρατηθεί α-
πό τον Ερντογάν, ο 
οποίος ελέγχει την 
ψήφο των χιλιάδων 
Τούρκων που ζουν 
στη Γερµανία και έ-
χουν διπλή υπηκο-
ότητα. Οι Τούρκοι 
της Γερµανίας ψη-
φίζουν σύµφωνα µε 
τη γραµµή που θα 
τους δώσει ο Ερντο-
γάν. Επίσης, υπάρ-
χει και το αέριο, α-
πό το οποίο εξαρτά-
ται η Γερµανία. Οι Ι-

ταλοί επίσης τους φοβούνται, γιατί, µαζί µε 
τη Γερµανία, έχουν βιοµηχανικά συµφέρο-
ντα στην Τουρκία, που είναι ισχυρότερα σε 
σχέση µε αυτά της Γαλλίας. 
 Είστε προβεβλημένος μελετητής του αρα-

βικού κόσμου και της Τουρκίας. Το νέο σας 
βιβλίο, που μόλις κυκλοφόρησε και στα ελ-
ληνικά, έχει τίτλο «Εξοδος από το χάος». Τι α-
κριβώς εξετάζει;

 Στο βιβλίο µου εξηγώ αυτό που ακριβώς 
συµβαίνει τώρα. Είναι µια αναδροµή της ι-
στορίας των 50 τελευταίων χρόνων στις πε-
ριοχές της Μέσης Ανατολής και της Μεσο-
γείου. Προσπαθώ να εξηγήσω τις ιστορικές 
αφετηρίες των καταστάσεων που βιώνου-
µε σήµερα. Να δείξω τη δυναµική πρόο-
δο της τζιχάντ µέσα από διάφορες φάσεις. 
Η Τουρκία, κατά τη διακυβέρνηση του Ερ-
ντογάν, υπέστη µεγάλη µετάλλαξη. Επέστρε-
ψε στην ισλαµική της πορεία και ταυτότητα. 
Ετσι κι αλλιώς, το κράτος παρέµενε πολύ ε-
θνικιστικό και επεκτατικό. Ενα από τα πιο έ-
ντονα σηµάδια του τουρκικού επεκτατικού 
εθνικισµού ήταν η κατοχή της βόρειας Κύ-
πρου το 1974.

«Μια ένταξη της Τουρκίας 
στην Ε.Ε. θα διέλυε 
άµεσα την Ευρώπη»
«Επιδίωξη του Ερντογάν είναι η εξάλειψη της κοσµικής ταυτότητας 

του τουρκικού κράτους, έτσι όπως οικοδοµήθηκε 
από τον Ατατούρκ στα πρότυπα της γαλλικής κοσµικότητας»

 Ζιλ Κεπέλ Καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Πολιτικών Επιστηµών του Παρισιού


