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ΕΛΛΗΝΕΣ & ΤΟΥΡΚΟΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 

Αντγος ε.α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η Εργασία αυτή είναι απόρροια ερεθίσματος και αγανάκτησης, από τo 

ομολογουμένως απύθμενο θράσος της Τουρκίας το οποίο δεν έχει όρια, ούτε 

Ιστορικούς και πολιτισμικούς φραγμούς, στο να διατυπώσει μια άποψη, αδιά-

ψευστα αναληθής, αρκεί και μόνο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας.  

- Προ καιρού είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο, του μακαρίτη πρώην προέ-

δρου της Τουρκίας OZAL, σήμερα βέβαια κι’ άλλα κυκλοφορούν, το οποίο ού-

τε λίγο ούτε πολύ σε γενικές γραμμές έλεγε: 

 Οι Τούρκοι είναι αυτόχθονες στην Μ. ΑΣΙΑ (Αιωνία Ελλάς) 

 Οι Τούρκοι είναι κληρονόμοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

 Το Ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε επάνω σε εδάφη της Τουρκίας. 

- Επίσης τον Νοε. 2006, σε ομιλία του στην ΡΩΜΗ ο τότε Υπουργός Ε-

ξωτερικών της Τουρκίας και σήμερα Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας 

Αμπντουλάχ Γκιούλ, στην προσπάθειά του να πείσει τους Ευρωπαίους Ηγέτες 

ότι η ένταξη της χώρας του είναι δικαιωματική, έφθασε στο σημείο να εμφανί-

ζει την χώρα του ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Είπε μεταξύ άλλων: 

«Η Τουρκία είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής γεωγραφίας της Ευ-

ρώπης. Η ιστορία έχει δείξει ξεκάθαρα ότι οι βασικές αξίες του Ευρωπαϊκού 

πολιτισμού έχουν τις ρίζες τους στην Ανατολία…» Και ακόμη συνέχισε για να 

στηρίξει τον εξωφρενικό συλλογισμό του: «…Αρχαίοι φιλόσοφοι και επιστήμο-
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νες όπως ο Διογένης, ο Θαλής, ο Ηρόδοτος, ο Όμηρος, ο Αναξιμένης και ο 

Ηράκλειτος είναι παιδιά της Ανατολίας…» 

 Όμως το κακό με την τουρκική προπαγάνδα παραχάραξης της Παγκό-

σμιας αναγνωρισμένης Ελληνικής Ιστορίας, είναι ότι οι Τούρκοι μένουν ανα-

πάντητοι. Δεν αντιδρούν ούτε η Ευρώπη ούτε η Ελλάς η οποία μάλιστα θίγε-

ται βαρύτατα. 

 

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 

 Θα χρειασθεί να κάμουμε μία πολύ μικρή συνοπτική αναδρομή στην 

Ιστορία για να δούμε, αφ’ ενός την προέλευση των σημερινών κατοίκων της Μ. 

Ασίας (Τουρκία) και αφ’ ετέρου ποιος είναι ο πραγματικός κτήτορας του εδά-

φους του σημερινού τουρκικού κράτους.  

- Σύμφωνα με την παγκόσμια Ιστορία, δεν αναφέρεται προ του 1300 μ.Χ. 

πουθενά, χώρα ή κράτος με το όνομα Τουρκία. 

- Πρώτη παρουσία του τουρκικού στοιχείου εμφανίζεται στην περιοχή 

του ΤΟΥΡΚΕΣΤΑΝ κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα με την ονομασία Σελτζούκοι. Εις 

την περιοχή αυτή ήλθαν, όπως είναι ιστορικά εξακριβωμένο, από τα βάθη της 

Μογγολίας όταν εξεδιώχθησαν από τους Μογγόλους. Ήταν λαός νομαδικός 

διάσπαρτος και έζων με λεηλασίες και καταστροφές, ίσως αυτός να ήτο και ο 

λόγος που εξεδιώχθησαν από τους Μογγόλους.  

- Η λέξη τούρκος προφανώς προήλθε εκ του ονόματος ηγέτου των, 

ΤΟΥΡΓΟΥΤ ή ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ.  

 Οι Τούρκοι ιστορικά δεν αναφέρονται πουθενά, στην Παλαιά Διαθήκη 

των Αρχαίων Εβραίων, ως και στους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους. 

Δεν αναφέρουν τίποτε γι’ αυτούς, ούτε οι Ρωμαίοι και λοιποί ιστορικοί ΦΛΑ-
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ΒΙΟΣ, ΙΩΣΗΠΟΣ, ΠΛΙΝΙΟΣ, ΤΑΚΗΤΟΣ κ.λπ. διότι, απλά στην περιοχή αυτή 

δεν υπήρχε τουρκικό κράτος ή εθνότητα. 

 Περί τον 10ον αιώνα μ.Χ. πρωτοεμφανίζονται στην Ιστορία και στις ανα-

τολικές περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

 Τον 13ο αιώνα μ.Χ. με αρχηγό κάποιο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΧ ως αρχηγό, 

συγχωνεύονται με πειθαναγκασμό με τον μογγόλο κατακτητή των περιοχών 

της Μ. Ασίας ΤΣΙΓΙΣΧΑΝ ΤΕΜΟΥΤΣΙΝ και εγκαθίστανται το πρώτον εις την 

περιοχήν των Ελληνικών ΑΔΑΝΩΝ της Μ. Ασίας. 

-  Το πρώτο Τουρκικό κράτος ιδρύεται επάνω στην ΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ το 

1300 περίπου μ.Χ. από τον ΟΣΜΑΝ ή ΟΘΜΑΝ, εξ ού και οι ονομασίες 

ΟΣΜΑΝΛΙΔΕΣ ή ΟΘΩΜΑΝΟΙ.  

- Το 1421 μ.Χ. στον τουρκικό θρόνο ανέρχεται ο ΜΟΥΡΑΤ Β΄, αυτός κατα-

λαμβάνει την Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα και φθάνει μέχρι την Κόρινθο 

και την Πάτρα το 1430 μ.Χ., μολύνοντας πλέον με την τουρκική βαρβαρό-

τητα την Ιερότητα της Ελλάδος. 

Το τεράστιο Ελληνο-Βυζαντινό κράτος συρρικνώνεται εμπρός στην τουρκο-

μογγολική πλημμυρίδα και την αδικαιολόγητη δυτικοευρωπαϊκή απροθυμία 

και ολιγωρία για βοήθεια και όχι μόνον, ακόμη: 

 Από την κακή διακυβέρνηση του Βυζαντινού Κράτους 

 Την αδικαιολόγητη χαλάρωση της πάλαι ποτέ Στρατιωτικής ισχύος  

 Την ανεξήγητο θρησκειολογία της εποχής και την ασυγχώρητη αδιαλλαξία 

του κλήρου για τα πρωτεία» , περιορίζεται η Βασιλεύουσα κοσμοκράτειρα 

της εποχής, σε μια μόνο πόλη. Το τέλος της είναι πλέον θέμα χρόνου. Τέ-

λος, ο ΜΟΥΑΜΕΘ Β΄ ΤΟ 1453 μ.Χ. την 29η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 3 

μ.μ. κυριεύει την άλλοτε πρωτεύουσα της Οικουμένης. Με την ηρωική θυ-
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σία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

από τον Μυστρά της Λακωνίας, τον οποίο ο ελληνισμός ανακήρυξε «Ε-

θνομάρτυρα», πέφτει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ στα χέρια του πιο Βαρβά-

ρου τότε Στρατού.  

 Έτσι λοιπόν το κράμα των Οσμανλίδων ή Οθωμανών, Μογγόλων και 

λοιπών εξισλαμισθέντων, δημιουργούν το τουρκικό κράτος επάνω στα ελληνι-

κά εδάφη της ΙΩΝΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ. 

- Η Μικρά Ασία από την 3η π.Χ. χιλιετηρίδα κατοικήθηκε από τους ΙΩ-

ΝΕΣ αυτόχθονες κάτοικοι της Αττικής, της Μεγαρίδος και των Β.Δ. και Δυτι-

κών παραλίων της Πελοποννήσου. Και από τα μέρη αυτά εξαπλώθηκαν στα 

Δ. παράλια της Μ. Ασίας, περιοχή η οποία από αυτούς ονομάστηκε ΙΩΝΙΑ, οι 

οποίοι μάλιστα στην συνέχεια, έφθασαν μέχρι τα σύνορα του ΙΡΑΚ, και την 

ΚΥΠΡΟ. Άποικοι οι Έλληνες, όχι κατακτητές, δεν αποίκησαν δια πολέμων στο 

χώρο αυτό. Εξ άλλου είχαν ήδη προηγηθεί από την Ηπειρωτική Ελλάδα οι 

ΠΕΛΑΣΓΟΙ πριν των ΙΩΝΩΝ. Ίδρυσαν πόλεις, εκπολίτισαν εντόπιους ημια-

γρίους λαούς εδίδαξαν καλλιέργεια, ναυσιπλοΐα και τελικά απορρόφησαν τους 

ολίγους προϋπάρχοντες κατοίκους τους οποίους και εξελλήνισαν.  

- Η Μ. Ασία από το 3000 π.Χ. μένει καθαρά πλέον με ελληνικό στοιχείο, 

γλώσσα, ήθη, έθιμα, πολιτισμός και θρησκεία Ελληνική. 

Η ΙΩΝΙΚΗ αυτή Ελλάδα παραμένει Ελληνική μέχρι το 1453 μ.Χ. Τέλος ακόμη 

και σήμερα οι Τούρκοι την Ελλάδα την λένε Γιουνανιστάν δηλ. χώρα των Ιώ-

νων και τους Έλληνες Γιουνάν δηλ. ΙΩΝΕΣ. 
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3. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 - Το 1930 ο ΚΕΜΑΛ συγκρότησε επιτροπή Τουρκικής Ιστορικής έρευ-

νας η οποία άρχισε να εργάζεται υπό τις οδηγίες του. Το 1932 επραγματοποι-

ήθη το πρώτο Τουρκικό Ιστορικό Συνέδριο, το οποίο έκτοτε συνέρχεται ανά 

4ετία. Στο Συνέδριο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας της επιτροπής (Resit Galip) 

και ένας Βουλευτής (Hassan Gemil) συνέβαλαν δι’ ανακοινώσεων των στην 

διαμόρφωση Τουρκικής ιστορικής θέσεως εξ 11 σημείων. Αυτή! θεμελιωμένη 

επί φυλετικών παραγόντων κατέστη επίσημο κρατικό Δόγμα, το οποίο καθο-

ρίζει βασικά την εκπαίδευση του τουρκικού λαού και την τουρκική προπαγάν-

δα. Τα κυριότερα και πολύ συνοπτικά σημεία του Τουρκικού αυτού Δόγματος 

έχουν ως εξής: 

 Οι Τούρκοι δεν ανήκουν στην κίτρινη ή την μογγολική φυλή, αλλά στην 

λευκή. 

 Είναι ένας εκ των βραχυκέφαλων και αλπικών λαών, οι οποίοι, μετανα-

στεύσαντες εκ της κοιτίδας των του ανατολικού Τουρκεστάν, κυριαρχούν 

στην κεντρική, νότιο και ανατολική Ευρώπη. 

 Από αυτόν τον Τουρκικό λαό προέρχονται όλοι οι πολιτισμοί (Αιγύπτου, 

Ελλάδος, Ινδίας, Κίνας και Μεσοποταμίας). 

 Ειδικότερα ο Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι ανεξάρτητος, είναι απλά από-

γονος του Αιγιακού πολιτισμού. 

 Ο Αιγιακός πολιτισμός εδημιουργήθη στην Ανατολία, κατόπιν επαφής του 

με τον ΧΕΤΙΤΙΚΟ και τον Τουρκικό πολιτισμό. 

 Οι Πελασγοί ήσαν μια φυλή συγγενής προς τους Τούρκους της Ανατολίας. 

 Οι Έλληνες είναι ένα μικρό μέρος της μεγάλης Τουρκικής οικογένειας. 
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 Σύμφωνα με την θεωρία της Ηλιακής τουρκικής γλώσσας (κατά την διακή-

ρυξη στο συνέδριο από τον Dilmen), η πρώτη ομιλουμένη γλώσσα εδη-

μιουργήθη δια μετατροπής της Ηλιακής Ενέργειας εις ήχον, από τους 

Τούρκους επιστήμονες της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι μεταναστεύσαντες 

ανά τον κόσμο εδημιούργησαν τις υπόλοιπες γλώσσες. 

 Άλλο επίσης σπουδαίο σημείο στο παραπάνω κρατικό Δόγμα της Τουρκί-

ας που καθιερώθηκε είναι, η απόφαση κατάργησης του Ελληνικού και διε-

θνούς ονόματος «Μικρά Ασία» καθιερωμένου από τον 4ο μ.Χ. αιώνα και 

αντί αυτού η ονομασία με το γενικό όνομα «Ανατολία».  

Επάνω στο καθ’ όλα πλαστό αυτό κρατικό Δόγμα της Τουρκίας και με οποια-

δήποτε Κυβέρνηση στην εξουσία, η Τουρκία βάσει αυτού θεμελιώνει την 

Τουρκική παιδεία και ακόμη χωρίς να διστάζει με θράσος αυτά τα ανιστόρητα 

στοιχεία του Τουρκικού δόγματος, επιδιώκει, συστηματικά, σταθερά και με συ-

νεχή προσπάθεια να περάσουν στην παγκόσμια ιστορία των λαών. 

 

4. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 α. Η τουρκική ιστορία που αφορά την Ελλάδα 

 Τι λέει λοιπόν η επίσημη Τουρκία στο λαό της και στο εξωτερικό: 

 Οι Σημερινοί Έλληνες εις το θέμα της καταγωγής των, δεν ανήκουν ού-

τε εις τους Βυζαντινούς, ούτε στους Ποντίους, αλλά ούτε και εις τις Ρίζες των 

Αρχαίων Ελλήνων. Οι σημερινοί Έλληνες δυστυχώς ισχυριζόμενοι ότι είναι 

απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και διεξάγοντες σχετική προπαγάνδα, επέ-

τυχαν να το κάνουν αυτό αποδεκτό απ’ όλα τα έθνη της υφηλίου.  

Η ενότης των Ελλήνων δεν οφείλεται τόσο στη φυλή όσο στο Δόγμα 

(ορθοδοξία) και την γλώσσα (Ελληνική).  
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 β. Βασίλειο των Μακεδόνων (Τουρκική Ιστορία) 

 Η Μακεδονική Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Πέλλα, κατά την χρο-

νική περίοδο 359-350 π.Χ. επέβαλε δια του ΦΙΛΙΠΠΟΥ την κυριαρχία της 

στην Αθήνα. 

 Ο Υιός του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, διατήρησε την επικυριαρχία αυ-

τή και μάλιστα κατέλαβε και άλλα μέρη της ΕΛΛΑΔΟΣ. Αυτό το Ιστορικό δε-

δομένο αποδεικνύει χωρίς ενδοιασμούς ότι, οι ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ δεν είχαν φυλε-

τικό δεσμό με τους Έλληνες και πολύ περισσότερο με τους σημερινούς Έλλη-

νες. Απλά συνέβη το εξής όταν οι Μακεδόνες ήλθαν σε επαφή με την Ελληνι-

κή λογοτεχνία, επηρεάστηκαν από αυτήν. 

γ. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η Βυζαντινή Αυτοκρατο-

ρία. 

Επίσης οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με το Βυζάντιο. Όταν στην 

περιοχή Χαλκηδόνος της Κων/πόλεως, έγιναν ανασκαφές, ευρέθησαν εργα-

λεία και σκελετοί από του έτους 3000 π.Χ. Είναι δε γνωστό ότι και οι Φοίνικες 

είχαν κατοικήσει στην Χαλκηδόνα. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα γίνεται 

πλέον νοητόν, ότι τα Ασιατικά εδάφη της Κων/πόλεως ήσαν κατοικημένα πολύ 

προ της αφίξεως των Ελλήνων.  

- Το έτος 658 π.Χ. μία ομάδα Ελλήνων αφίχθη εις το Βυζάντιο από την 

πόλη Μέγαρα της Ελλάδος. 

 

-  Σύμφωνα με Ιστορικά έγγραφα, τα οποία διεσώθησαν μέχρι σήμερα 

οι Διοικούντες την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επέδειξαν μεγαλύτερη 

οικειότητα προς τους Τούρκους και τους αναγνώρισαν μεγαλύτερα δικαιώμα-

τα στα Βυζαντινά εδάφη. Μάλιστα! σε τέτοιο σημείο, ώστε τον Φατίχ Σουλτάν 
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Μεχμέτ, δεν το χαρακτήρισαν ως «λήσταρχο» ή «κατακτητή», ο οποίος κατέ-

λαβε τα εδάφη του Βυζαντίου διά της βίας, αλλά αντίθετα έδειξαν τόσο ενδια-

φέρον γι’ αυτόν και έφθασαν στο σημείο να αποκαλούν «νόμιμο κληρονόμο 

της Ανατολ. Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». 

 δ. Σχέσεις Ελλήνων και Ποντίων (τουρκική ιστορία) 

 Η προπαγάνδα που ασκούν οι Έλληνες, έχει ως σκοπό την εξαπάτηση 

της κοινής γνώμης της υφηλίου, διότι είναι μεγάλο ψέμα, ότι υπάρχει φυλετική 

σχέση μεταξύ των σημερινών Ελλήνων και Ποντίων. 

 - Μετά την νίκη των Περσών από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ η Αυτοκρατορία 

που ίδρυσε αυτός περιελάμβανε και τις ακτές του Ευξείνου Πόντου. Στην πε-

ριοχή αυτή ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εγκατέστησε Περσικά φύλα, όπου αργότερα, ι-

δρύθηκε το Βασίλειο των ποντίων το 280 π.Χ. με πρωτεύουσα την Τραπεζού-

ντα. Το βασίλειο αυτό αρχικά αποτελείτο από Περσικά φύλα με την πάροδο 

του χρόνου, επηρεασμένα από την Χριστιανική θρησκεία και την Ελληνική 

κουλτούρα, απώλεσαν το περσικό στοιχείο τους και Ελληνοποιήθηκαν. Όλα 

αυτά αποδεικνύουν, ότι είναι αναληθή αυτά που υποστηρίζουν οι σημερινοί 

Έλληνες. 

ε. Η Απόκτηση της ανεξαρτησίας της Ελλάδος (τουρκική Ιστο-

ρία) 

- Από το έτος 1699 η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει. 

Έτσι κατά το έτος 1789 μετά την Γαλλική επανάσταση, η ενίσχυση τότε των 

εθνικιστικών ιδεών έγινε αιτία να ενισχυθούν οι απόψεις περί απελευθερώσε-

ως των ευρισκομένων υπό την Οθωμανική εξουσία μη Τουρκικών στοιχείων 

και ιδίως του Ελληνικού λαού. Τα ευρωπαϊκά κράτη, έθεσαν ως στόχο των να 

εξεγείρουν τις μειονότητες του Οθωμανικού Κράτους. Ιδιαιτέρως τους Έλληνες, 
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προσφέροντας σ’ αυτές οικονομική και ηθική συμπαράσταση, με σκοπό να 

διαμελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

- Τη 12η Φεβρουαρίου 1821 στην Πελοπόννησο μία ομάδα αποστατών 

από δέκα χιλιάδες (10.000) άτομα με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο ΓΕΡΜΑ-

ΝΟ επιχείρησαν να περικυκλώνουν το φρούριο της ΠΑΤΡΑΣ και έτσι άρχισε η 

Ελληνική Επανάσταση. 

- Σύμφωνα με το υπογραφέν την 3 Φεβ. 1830 πρωτόκολλο του ΛΟΝΔΙ-

ΝΟΥ, τα τρία μεγάλα κράτη έθεσαν υπό την προστασία των την Ελλάδα. Έτσι 

ιδρύθηκε το Ελληνικό κράτος επί εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με 

την βοήθεια των τριών μεγάλων κρατών και με την υλική και ηθική συμπαρά-

σταση μεγάλου αριθμού ποιητών, συγγραφέων και Στρατιωτών.  

- Επίσης επωφεληθέντες οι Έλληνες από διάφορα γεγονότα εξασφάλι-

σαν: 

 Την 29ην Μαΐου 1864 από την Αγγλική Κυβέρνηση την παραχώρηση 

των ευρισκομένων στην Ελληνική θάλασσα επτά νήσων (ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΞΟΙ, 

ΛΕΥΚΑΣ, ΣΕΙΡΙΟΣ, ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ). 

 Την 21 Ιουνίου 1881 την ΘΕΣΣΑΛΙΑ και τον Ν. ΑΡΤΑΣ με την Συμφω-

νία της ΧΑΛΕΠΑΣ.  

 Η ΕΛΛΑΣ, μετά την ήττα των Οθωμανών κατά τον Βαλκανικό πόλεμο, 

δια της Συμφωνίας του ΛΟΝΔΙΝΟΥ που υπεγράφη την 30ην Μαΐου 1913, έθε-

σε υπό την κατοχή της, όλα τα νησιά του Αιγαίου της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας πλήν των νήσων ΙΜΒΡΟΥ, ΤΕΝΕΔΟΥ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ. 

 Τέλος την 10η Αυγούστου 1913 με την Συμφωνία των ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, 

μαζί με τα προαναφερόμενα νησιά παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η ΠΙΝΔΟΣ η 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και η ΚΡΗΤΗ. 
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5. ΓΚΕΜΠΕΛΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ  

 α. Γενικά (παραχάραξη της Ελληνικής Ιστορίας) 

 Σε πολύ γενικές γραμμές στην παρακάτω αναφορά μου, θα παρατη-

ρήσουμε πως παρουσιάζονται οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις εκ μέρους της 

Τουρκίας στο προπαγανδιστικό αγώνα στο εξωτερικό. Λέει η Τουρκία: 

 - Η Τουρκία ίσως από πλευράς γειτόνων είναι η μοναδική άτυχη χώρα 

στον κόσμο. Σ’ όλη την ιστορική της πορεία έγινε στόχος άσχημων διπλωμα-

τικών παιχνιδιών και δέχθηκε άδικες επιθέσεις. 

 Η Τουρκία είναι κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας που είχε εξαπλωθεί 

στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Σήμερα, δεν περιορίσθηκαν μόνο τα 

όρια του τουρκικού κράτους, αλλά πολλαπλασιάσθηκαν και οι εχθροί του. Πα-

ρόλο ότι μένει πιστή στην εξωτερική της πολιτική στις αρχές του Ατατούρκ 

«ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο» και δεν επιθυμεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στους γείτονές της, αυτοί έχουν κάθε στιγμή στραμμένα τα βλέμ-

ματά τους στα εδάφη της. 

 Οι γείτονές της, τόσο η Βουλγαρία, το Ιράκ, η Συρία, όσο και η Ελλάδα 

είναι ταυτόχρονα και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, γεννήθηκαν πάνω στα εδάφη 

της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αναπτύχθηκαν και έφθασαν στη σημερινή 

τους κατάσταση.  

 Αυτό που ανησυχεί το τουρκικό έθνος σήμερα είναι οι βλέψεις της Ελ-

λάδας πάνω στα εδάφη της Ανατολίας. 
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 Δεν φτάνει που δεν αρκέσθηκε σε όσα απέκτησε, με τετελεσμένα γεγο-

νότα συμπεριέλαβε στα σύνορά της την «Κρήτη», τα «Δωδεκάνησα» και τη 

«Δυτική Θράκη» και ακόμα δεν χόρτασε.  

 Από τη στιγμή που η Ελλάδα κατέλαβε τη θέση της μεταξύ των κρατών, 

έκανε αισθητή την παρουσία της στους Τούρκους με τη «δυστροπία», την «α-

πληστία» και την «ζηλοτυπία» της. 

 β. Ποίοι είναι οι πόθοι της Ελλάδος 

 Η Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διατήρησαν 

την θρησκευτική και γλωσσική τους ταυτότητα χάρη στην ανοχή της οθωμανι-

κής αυτοκρατορίας και σήμερα κατάφεραν να συνεχίσουν την ύπαρξή τους 

σαν κράτος, είναι η πλευρά που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα.  

 Πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών πε-

ριμένουν να έρθουν στην ημερήσια διάταξη για να επιλυθούν. Αλλά η Ελλά-

δα αρνείται την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων και αποφεύγει τη δί-

καιη λύση τους. 

 γ. Επεκτατική πολιτική της Ελλάδος 

 Όταν η Ελλάδα απέκτησε το 1830 την ανεξαρτησία της, τα όριά της δεν 

ξεπερνούσαν τα 47.516 χλμ2 εδάφους, που είχαν αποσπαστεί από την οθω-

μανική αυτοκρατορία. Ενώ τα σημερινά όριά της φτάνουν τα 131.990 χλμ. Η 

Ελλάδα, στήνει συνεχώς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς εναντίον των 

Τούρκων, από τη μια πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει την Τουρκία στον 

κόσμο σαν μία επεκτατική χώρα και από την άλλη επιχειρεί να ιδρύσει την 

«Ποντιακή Ελληνική Δημοκρατία», ένα πλασματικό κράτος μέσα στα τουρκικά 

εδάφη και ταυτόχρονα παρακινεί τους Κούρδους και τους Αρμένιους να διεκ-

δικήσουν εδάφη από την Τουρκία. 



 14 

 Ο Πραγματικός στόχος της Ελλάδας είναι, να αποδυναμώσει την Τουρ-

κία δημιουργώντας της συνεχώς προβλήματα και επωφελούμενη απ’ αυτή την 

αδυναμία της να βάλει στο χέρι ολόκληρο το Αιγαίο, επεκτείνοντας τα χωρικά 

της ύδατα στα 12 μίλια.  

ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ; ΜΗΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ Ή 

ΜΗΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ; 

 δ. Συνεχίζεται η Απληστία της Ελλάδος  

  (1) Το βλέμμα της Ελλάδος στρέφεται στη Μ. Ασία 

Ο Βενιζέλος πίστευε με θρησκευτικό φανατισμό στην αναγκαιότητα της 

ένταξης της Μικρασίας εντός των ελληνικών ορίων. Από την άλλη πλευρά ο 

βασιλιάς Γεώργιος σ’ επιστολή του προς τον Λόϋντ Τζωρτζ έγραφε: «Είναι 

ανθρωπιστικό σας καθήκον να εξασφαλίσετε την ενσωμάτωση των Ελλήνων 

της Μικρασίας στην Μητέρα Πατρίδα».  

(2) Επιδιώξεις της Ελλάδος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 Η Ελλάδα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έβαλε στο μάτι τα «νησιά 

της Δυτικής Ανατολίας» (Δωδεκάνησα). Το θέμα της ένταξης των Δωδεκανή-

σων στην Ελλάδα προκάλεσε έντονες προστριβές μεταξύ των συμμάχων στη 

Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων το 1946. Ο Ρώσος εκπρόσωπος αντέδρασε 

έντονα σ’ αυτή την ενέργεια αλλά αργότερα λόγω των πιέσεων που δέχθηκε 

αναγκάσθηκε να μεταβάλει τις απόψεις του. Έτσι τα «νησιά της Δυτικής Ανα-

τολίας» (Δωδεκάνησα), δόθηκαν στην Ελλάδα σαν λάφυρα του πολέμου. Αρ-

κέστηκαν όμως σ’ αυτά; Όχι. Θέλουν και την Κύπρο. Όταν δεν κατάφεραν με 

διπλωματικά τεχνάσματα να πάρουν το νησί, οι Έλληνες στρατηγοί στις 

15.7.1974 έκαναν ένα πραξικόπημα με σκοπό την «Ένωση». Και ενώ πλησί-
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αζαν στο στόχο τους, η Τουρκία επενέβη χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα της 

εγγυήτριας δύναμης όπως αυτά απορρέουν από τις συνθήκες «Ζυρίχης και 

Λονδίνου». Έτσι, πέτυχαν την ασφάλεια των Τούρκων που ζούσαν στο νησί 

και παρεμποδίστηκε η ένταξη της Κύπρου στην Ελλάδα. 

 ε. Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου - Συνέπειες 

 Η Ελλάδα καταπατώντας όλες τις συμφωνίες για τα «νησιά της Δυτικής 

Ανατολίας» (νησιά ανατολικού Αιγαίου), τα οποία όπως γίνεται αποδεκτό διε-

θνώς θεωρούνται μια προέκταση της Μικράς Ασίας και ενεργώντας αντίθετα, 

έχει εξοπλίσει τα νησιά, παίζοντας ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στη Νοτιοα-

νατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. 

 Η Άγκυρα ανησυχεί διότι η Ελλάδα με τη συμπεριφορά της αυτή θέτει 

σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας. 

 Η Ελλάδα έχει γεμίσει κάθε σημείο του Αιγαίου με όπλα και στρατιώτες. 

 ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ; Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ. ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕ-

ΡΙΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ. 

 

- Ο εξοπλισμός των νησιών της «Δυτικής Ανατολίας» που πραγματο-

ποιεί η Ελλάδα ανησυχεί τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτά. Όπως προκύ-

πτει από τα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου από τη στιγμή που τα νησιά 

αυτά μετατράπηκαν σε στρατιωτικές βάσεις αυξήθηκαν τα κρούσματα κλοπών, 

ομοφυλοφιλίας, ναρκωτικών και βιασμών. Οι απλοί κάτοικοι, φοβούμενοι τους 

στρατιώτες, έπαυσαν να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Πολλοί φαντάροι λόγω 
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νευρικού κλονισμού ή αυτοκτόνησαν ή δολοφόνησαν τους αξιωματικούς που 

τους έδερναν και τους υποτιμούσαν. 

- Οι κάτοικοι των νησιών της Δυτικής Ανατολίας από τη στιγμή που εγκα-

ταστάθηκε ο στρατός στα μέρη τους και άρχισαν τα προβλήματά τους πούλη-

σαν τα σπίτια και τα κτήματά τους, έφυγαν από την Ελλάδα και εγκαταστάθη-

καν σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές ο πληθυσμός των 

νησιών που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία μειώθηκε κατά 40% από το 1974 

μέχρι σήμερα. 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ελληνικές σκέψεις) 

 α. Γενικά 

 Μετά από τα αναφερόμενα για την απαράδεκτη παραχάραξη της Ελλη-

νικής Ιστορίας, της αναγνωρισμένης παγκοσμίως, την διαστρέβλωση των γε-

γονότων στις ελληνοτουρκικές θέσεις, με τόσο ανέντιμες και ανυπόστατες δι-

καιολογητικές σκέψεις και τον χαρακτηρισμό με τόση αναίδεια, από αιώνων 

ελληνικών εδαφών, ως τουρκικά, καταφαίνεται ξεκάθαρα, ότι ο δρόμος της 

προσέγγισης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μακρύς και δύσβατος. 

 β. Παραβιάσεις της Συνθήκης της Λοζάνης 

 Τους σκόπιμα ανιστόρητους, παραχαράκτες της Ελληνικής Ιστορίας 

Τούρκους, συκοφάντας και υποκριτάς, πρέπει να τους υπενθυμίζουμε, κατά 

χρονικά διαστήματα, τις ανέντιμες παραβιάσεις της Συνθήκης της Λοζάννης εκ 

μέρους των και τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Σμύρνης, της 

Κωνσταντινούπολης κ.λπ. περιορίζομαι συνοπτικά στις παραβιάσεις της Συν-

θήκης της Λοζάννης των τελευταίων πενήντα χρόνων:  
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(1) 1943 (περίοδος Β΄ Π.Π.) 

Η Άγκυρα, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λοζάνης, έθεσε 

θέμα κατάργησης του Πατριαρχείου.  

(2) 1943 (περίοδος Β΄ Π.Π.) 

Η Τουρκία δήμευσε τις περιουσίες των Ιερών Μονών Μεγίστης 

Λαύρας και Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους στην Ίμβρο.  

(3) 1955 (Ελλάς-Τουρκία στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ) 

  Τον Σεπτέμβριο του 1955 συμβαίνουν τα θλιβερά γεγονότα στην 

Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη εναντίον των Ελλήνων Χριστιανών που 

δείχνουν την βαρβαρότητα των Τούρκων. Ένας φανατισμένος όχλος κατευθυ-

νόμενος από τις τουρκικές αρχές θα λεηλατήσει και θα καταστρέψει 4500 κα-

ταστήματα, 1.000 κατοικίες, 21 εργοστάσια, 110 ξενοδοχεία, 26 σχολεία, 73 

εκκλησιές. Θα συλήσει νεκροταφεία και θα διαπράξει 200 και πλέον ομαδικούς 

βιασμούς, εξαναγκάζοντας τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης να μετανα-

στεύσουν στο εξωτερικό, εγκαταλείποντας τις περιουσίες τους που είχαν στο 

μεταξύ δεσμευθεί. 

(4) 1958 (στημένες δικαστικές αποφάσεις) 

  Τον Απρίλιο του 1958 με δικαστική απόφαση διαλύθηκε η «Ελ-

ληνική Ένωση Κων/πόλεως» και κατασχέθηκε η περιουσία της. Οι τουρκικές 

αρχές κατέλαβαν το μεγαλοπρεπές Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου στεγαζόταν η 

Ένωση. 

  (5) 1960 (μεθοδευμένο σύστημα εκδίωξης των Ελλήνων) 

Το 1960 άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά πλέον το μέτρο 

αποστερήσεως της μονίμου εγκαταστάσεως με βάση διάφορες δικαιολογίες, 

όπως η ποινική καταδίκη για «εξύβριση του τουρκισμού» (που ποτέ δεν απο-
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δείχθηκε), παραπτώματα περί τα ήθη, υπόνοιες για προπαγάνδα ή «αντεθνι-

κή» δράση. Μέχρι το 1964 με τέτοιες και άλλες δικαιολογίες απελαύνονται 

15.000 Έλληνες υπήκοοι. Μαζί τους αποχωρούν φυσικά και οι οικογένειές 

τους. Οι περιουσίες των απελαθέντων παραμένουν δεσμευμένες από το 

Τουρκικό κράτος κατά παράβαση του εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου.  

(6) 1971 (Χάλκη τέλος) 

Το 1971 έκλεισε το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Θεολογικής Σχο-

λής Χάλκης, το οποίον από το 1844 τροφοδοτούσε το Πατριαρχείο με θεολο-

γικούς κληρικούς! 

(7) 1979 (προσπάθεια μετατροπής ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ εις Τζαμί) 

Το 1979 γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε 

τζαμί. Λόγω διεθνούς κατακραυγής το εγχείρημα ματαιώνεται. Τον Φεβρουά-

ριο 1992 ασκούνται ξανά πιέσεις να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί, άνευ 

αποτελέσματος. 

(8) 1991 (Αποκλεισμός Πατριαρχείου) 

Την 25η Αυγούστου 1991, επαγγελματίες διαδηλωτές, κάτω από 

τους ήχους επικών ασμάτων των γενίτσαρων, περικυκλώνουν το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και εμποδίζουν την ελεύθερη επικοινωνία του. Ο αποκλεισμός 

υπό την ανοχή των τουρκικών αρχών, διαρκεί τέσσερα 24ωρα.  

 Η ελληνική μειονότητα μετά την ανταλλαγή, που έφθανε τις 250.000 με 

ιδιαίτερη οικονομική ευρωστία, σήμερα μόλις φθάνει τις 2.000 και είναι κυρίως 

υπερήλικες. Η μουσουλμανική μειονότητα στην Δυτ. Θράκη αριθμούσε 86.000 

εξαθλιωμένους αγρότες. Σήμερα φθάνει τους 120.000 και η οικονομική ευρω-

στία τους είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη των χριστιανών. Είναι ένα αποστο-
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μωτικό επιχείρημα, που παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα ενός συστη-

ματικού και αδιάκοπου διωγμού που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

 γ. Ο Τουρκικός Σωβινισμός 

 Ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο στην φιλική συμβίωση των Βαλκανικών λαών 

παίζει ο τουρκικός σωβινισμός που σκοπεύει στην αναβίωση της πάλαι ποτέ 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τον λόγο αυτό η Τουρκία το επίσημο κράτος, 

έχει κάμει ΔΟΓΜΑ, ταυτόχρονα με την προσπάθεια ν’ αναδειχθεί περιφερεια-

κή Δύναμη τα λεχθέντα από τον πάλε ποτέ Πρόεδρο της Οθωμανικής Βουλής 

ΧΑΛΗΛ ΜΠΕΗ, που έχουν περιληπτικά ως εξής: «Από τον υψηλό αυτό βήμα 

απευθύνομαι προς το έθνος μου. Συνιστώ να μην λησμονήσουν την Θεσ/νίκη 

το λίκνο της Ελευθερίας και του Συντάγματος, το καταπράσινο Μοναστήρι, το 

Κόσσοβο, το Σκουτάρι της Αλβανίας, τα Ιωάννινα και ολόκληρη την ωραία 

Ρωμυλία. Ζητώ από τους δασκάλους τους ποιητές και από όλους τους διανο-

ουμένους μας, να υπενθυμίζουν συνεχώς στην γενιά μας και στις μελλοντικές 

γενιές με τα μαθήματα τα άρθρα και την ηθική επιρροή τους, ότι πέραν από τα 

σύνορα υπάρχουν αδέλφια που πρέπει να ελευθερωθούν και τμήματα της 

πατρίδος μας που πρέπει να ανακτηθούν…». Αυτό είναι το δόγμα της Τουρ-

κίας με αυτά γαλουχείται ο Τουρκικός λαός και είναι επόμενο η «καλή γειτονί-

α» να αποτελεί μάλλον φούμαρα. 

 δ. Ο Τουρκικός Ευρωπαϊκός προσανατολισμός 

 Η Εθνική πολιτική και πολιτισμική ταυτότης της συγχρόνου Τουρκίας 

είναι διχασμένη και αντιφατική. Η αντιφατικότης της τουρκικής ταυτότητας έ-

ναντι της Ευρώπης εκδηλώνεται βασικώς δια της απορρίψεως του χριστιανι-

σμού και του ελληνικού πολιτισμού, οι οποίοι μαζί με την ρωμαϊκή κληρονομιά, 

αποτελούν τα πολιτιστικά θεμέλια της Ευρώπης. Εις ότι αφορά την Ευρώπη 
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είναι χαρακτηριστική η γνώμη του Θωμά Στερνς Έλιοτ1 «Δεν πιστεύω ότι ο 

πολιτισμός της Ευρώπης θα μπορούσε να επιβιώσει μετά από μια ολοκληρω-

τική εξαφάνιση της Χριστιανικής πίστεως… Αν ο Χριστιανισμός εξαφανισθεί 

μία μέρα, τότε θα εξαφανισθεί όλος ο πολιτισμός μας». 

 - Όσοι επίσης Ευρωπαίοι νομίζουν ότι η Τουρκία ως Ευρωπαϊκό Κρά-

τος, θα προστατεύσει την Ευρώπη από τους φονταμενταλιστές του Ισλαμι-

σμού και την Ισλαμική Τρομοκρατία πλανώνται. Αντίθετα! Η ιστορική πείρα και 

η παρούσα εμπειρία αποδεικνύουν το αντίθετο, λόγω της υπεργεννητικότητας 

θ’ ανοίξει τις πύλες της Ευρώπης στον ισλαμισμό, ο οποίος θα πλημμυρίσει 

και θα καταλάβει μια ημέρα την Ευρώπη. Εκεί θα τελειώσουν οι μεγάλοι πολι-

τισμοί της Ευρώπης. 

 - Και να σκεφθεί κανείς ότι εις την κωμόπολη ΑΪΝΜΠΟΥΡΓΚ έξω από 

την ΒΙΕΝΝΗ στις 12 Ιουλίου 1683 όλοι οι κάτοικοι εσφάγησαν από τους Τούρ-

κους. Στην κωμόπολη αυτή υπάρχει σήμερα δρόμος ονομαζόμενος ΜΠΛΟΥ-

ΤΣΤΡΑΣΣΕ (οδός αίματος), με εντοιχισμένη πινακίδα όπου αναφέρεται το 

χρονικό αυτής της κτηνωδίας της σφαγής των κατοίκων για να την θυμίζει στις 

επερχόμενες γενεές.  

 - Είναι θλιβερό εάν οι νέοι ηγέτες της Ευρώπης, δεν αναλογισθούν τις 

τεράστιες ευθύνες των και τελικά υποκύψουν στους εκβιασμούς του… «Μεγά-

λου Αδελφού» και δεχθούν την πλήρη ένταξη της Τουρκίας. Έτσι από τον 21ο 

αιώνα, λόγω των δημογραφικών δεδομένων, θα διαφεντεύει αυτή την Ευρώ-

πη, δηλαδή αυτό που δεν πέτυχε δια της βίας 16ον (1529) και 17ο (1683) αιώ-

νες και αναχαιτίστηκε προ των πυλών της Βιέννης, θα το πετύχει χωρίς πολε-

μικές συγκρούσεις, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές δια-

                                                 
1  Θωμάς Στερνς Έλιοτ: Άγγλος ποιητής, δοκιμιογράφος και δραματικός συγγραφέας. 1948 

Βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Λογοτεχνίας 
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τάξεις του Συντάγματος της Ε.Ε. (βλ. Σιλβί Γκουλάρ, «Ο Σουλτάνος στην Αυλή 

της Ευρώπης»). 

 ε. Το Αιγαίο πέλαγος 

 Η Ελλάς αποτελείται βασικά από δύο Τμήματα, τον χερσαίο χώρο ε-

κτάσεως 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τον θαλάσσιο που υπολογίζεται 

μόνο το Αιγαίο σε 250.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εις το χώρο του Αιγαίου 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 3.602 νησιά μεγάλα και μικρά. Το πέλα-

γος αυτό διπλάσιο του χερσαίου, είναι η καρδιά, ο πνεύμονας, η ενδοχώρα 

και ο ζωτικός χώρος της Ελλάδος.  

Και! όπως έλεγε ο μεγάλος πολιτικός μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «χωρίς 

τον χώρο του Ανατολικού Αιγαίου το Ελληνικό κράτος δεν μπορεί να επιβιώ-

σει».  

 - Η Επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο διαφαίνεται καθαρά 

πλέον τα τελευταία χρόνια. Πάντα με προπαγάνδα και ανέντιμα μέσα.  

 - Την 19η Αυγούστου 1976 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας ΣΟΥ-

ΛΕΪΜΑΝ ΝΤΕΜΙΡΕΛ, δήλωσε: «Μην αποκαλείται τα νησιά αυτά Ελληνικά νη-

σιά, αλλά νησιά του Αιγαίου, ή ακόμη νησιά της δυτικής ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ. Όλα 

συντονισμένα βάσει μακρόχρονων Σχεδίων. 

 - Ο καθείς αντιλαμβάνεται πλέον ότι στο Αιγαίο διεξάγεται ήδη, ένας 

σκληρός αγώνας, θα πρέπει να είμαστε ισχυροί, ομονοούντες και πανέτοι-

μοι ώστε όταν αποκαλυφθούν οι προθέσεις και αρχίσουν οι εχθρικές ενέρ-

γειες να μας βρουν έτοιμους για να μην αιφνιδιασθούμε και βρεθούμε προ τε-

τελεσμένων γεγονότων. 

 Μέσα στα πονηρά σχέδια των Τούρκων, είναι και οι παραβάσεις και 

παραβιάσεις του εναερίου και θαλασσίου χώρου μας στο Αιγαίο. Δεν είναι α-
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πλά παίγνιο των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, αλλά καλομελετημένο 

σχέδιο αμφισβητήσεως των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και εθι-

σμού της ξένης κοινής γνώμης εις τούτο. Τρανή η απόδειξη το φιάσκο των Ι-

μίων, που δεν πρέπει να ξεχαστεί, ούτε να μείνει αδιερεύνητο. Η ολοκληρωτι-

κή εμφάνιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας πραγματοποιείται πλέον με την 

παρουσία τελευταίως των «Γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.  

 στ. Οι ολετήρες της Μαρτυρικής Νήσου 

 - Δυστυχώς! ακόμη οι διαφεντευτές του Κόσμου, από καιρό έχουν αρ-

χίσει να μεθοδεύουν και προωθούν βήμα-βήμα, με «Βούλευμα», ν’ απαλλά-

ξουν την Τουρκία, από την Κατηγορία της βάρβαρης στρατιωτικής εισβολής 

και κατοχής επί 30 και πλέον χρόνια, της μισής Κύπρου μέλους του Ο.Η.Ε. και 

της Ε.Ε. Αδιαφορώντας για την σοβαρότητα της αξιοπιστίας τους και για τα 

όσα υποκριτικά κατά καιρούς έχουν δηλώσει, σχετικά με την εισβολή και κα-

τοχή, προσπαθούν σήμερα, με διάφορες επινοήσεις τουρκικής εμπνεύσεως, 

να τους επιβραβεύσουν και από πάνω. Αυτή είναι στην ουσία η έννοια του 

«αγγλο-αμερικανο-τουρκικού σχεδίου Ανάν», που είναι κομμένα και ραμμένο 

στα μέτρα των παραλόγων όσο και απαράδεκτων απαιτήσεων της Τουρκίας. 

 - Αν οι φίλοι και σύμμαχοί μας, θέλουν ειλικρινά να βοηθήσουν στην 

οικονομική αναβάθμιση των Τουρκοκυπρίων δεν πρέπει ν’ακολουθούν παρά-

νομους δρόμους και να χρησιμοποιούν παράνομα λιμάνια και αεροδρόμια στα 

κατεχόμενα. 

 Θα μπορούσαν σε συνεργασία με την νόμιμη Κυβέρνηση της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, να επιμένουν σ’ αυτά που κατ’ επανάληψη είχαν διακηρύξει, 

δηλαδή! στην επί τέλους αποχώρηση των Τουρκικών Στρατευμάτων Κατοχής, 

οπότε με την ομαλοποίηση της καταστάσεως και την επανένωση των δύο κοι-
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νοτήτων σ’ ένα είδος διζωνικής ομοσπονδίας, χωρίς ξένη κηδεμονία, σταδιακά 

και το βιοτικό επίπεδο του λαού των κατεχόμενων, θα ισοσκέλιζε με εκείνο της 

Ελεύθερης Κύπρου. Βέβαια με ταυτόχρονη αποχώρηση των 80.000 Τούρκων, 

που έχουν αλλοιώσει την νόμιμη σύνθεση του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, 

να είναι δε βέβαιοι ότι, εκτός από την εκτίμηση και τα ευνοϊκά σχόλια της διε-

θνούς κοινής γνώμης, θ’ απολαμβάνουν και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της 

πλειονότητας των τουρκοκυπρίων, πολλοί των οποίων ήδη από καιρό εργά-

ζονται ευτυχείς στις ευημερούσες περιοχές της μαρτυρικής Νήσου. 

 

7.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 - Η προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς των Τούρκων από το 

1974 και μετά, αποκαλύπτει ότι είναι απολύτως προβλέψιμος τόσο ο σχεδια-

σμός όσο και οι ενέργειές τους. Βαδίζουν «στα σίγουρα», έχουν εθνική πολιτι-

κή όλα τα κόμματα και αποτολμούν προκλητικές ενέργειες μόνο όταν είναι 

πεπεισμένοι ότι διατηρούν υπεροπλία και διαθέτουν πολιτικά και διπλωματικά 

πλεονεκτήματα. Διαφορετικά δεν το αποτολμούν. 

 - Στην Κύπρο εισέβαλαν το 1974, σε μια στιγμή κατά την οποία η Ελ-

λάς είχε οδηγηθεί σε διεθνή απομόνωση λόγω των γνωστών εσφαλμένων ε-

νεργειών του τότε καθεστώτος. Ενώ οι παραβιάσεις του Εθνικού μας χώρου, 

άρχισαν περί τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν εξαιτίας των καθυστερήσεων 

στα εξοπλιστικά μας προγράμματα, η ισορροπία δυνάμεων είχε αρχίσει να 

διαταράσσεται με την πλάστιγγα να γέρνει επικίνδυνα υπέρ της Τουρκίας. 

 - Σήμερα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις 

(εξοπλιστικά, προσωπικού, Ηθικού κ.λπ.), πλήττεται ακόμη και η δυνατότης 

υποστηρίξεως των υφισταμένων οπλικών συστημάτων. Παράλληλα η κατα-
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σπατάληση, κατά την γνώμη μου, διπλωματικών επιχειρημάτων σε υποθέσεις 

εκ των προτέρων χαμένες και η απουσία σταθερής πολιτικής υπέρ των παρα-

δοσιακών συμμάχων μας, έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες να εξα-

σφαλίσουμε διεθνή υποστήριξη υπέρ των θεμάτων μας. 

 - Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών με τις επισημάνσεις μου, ότι όλες οι 

θερμές κλιμακώσεις Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, έγιναν σε περιόδους κατά τις 

οποίες η χώρα μας ευρίσκετο σε δυσμενή θέση. Η Άγκυρα αυτή την στιγμή, 

δεν προγραμματίζει θερμά επεισόδια, απλά μετράει τις δυνατότητές μας. Μας 

δοκιμάζει όχι μόνο ως προς την αποφασιστικότητα της ηγεσίας μας, αλλά και 

ως προς την διαθεσιμότητα των μέσων μας. Και! επί τη βάσει αυτών των συ-

μπερασμάτων θα προβεί στις επόμενες κινήσεις της με στόχο να μας υπο-

χρεώσει σε υποχωρήσεις.  

 Ελπίζουμε να το αντιλαμβάνονται αυτό και όσοι αντιπαρέρχονται τις 

σχετικές επισημάνσεις με σχόλια του τύπου «Πόλεμος στις μέρες μας δεν γί-

νεται».  

 Πράγματι! δεν γίνεται διότι κοντεύουμε να μην είμαστε σε θέση να δώ-

σουμε μάχη υπέρ των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και! δεν είναι θέμα μό-

νον εξοπλισμών, είναι κυρίως θέμα ηθικού, απαιτούμενου και καλά εκπαιδευ-

μένου προσωπικού των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ικανής ηγεσίας. 

 Οι περιστάσεις αυτές απαιτούν υπευθυνότητα και πατριωτισμό. Διότι! 

οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες της πατρίδος μας μπορούν να αποκα-

τασταθούν, οι εθνικές όμως απώλειες είναι αμφίβολο εάν αποκαθίστανται.  

 Όπως αντιλαμβάνεσθε ο Δρόμος που η γειτονική μας χώρα Τουρκία, 

ακολουθεί δεν οδηγεί πουθενά. Τα δύο έθνη είναι υποχρεωμένα να ζήσουν 

κοντά το ένα στο άλλο. Και, για τα δύο κράτη ο δρόμος είναι μονόδρομος της 
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δικαιοσύνης και της καλής γειτονίας. Αν δεν θελήσουν έτσι να βαδίσουν μαζί, 

αν ο ένας θέλει περισσότερα εις βάρος του άλλου, δεν απομένει παρά η ανα-

μέτρηση. 

 Εξάντληση της πολιτικής σήμερα, ίσως ένοπλη αύριο. Γι’ αυτό μέχρις 

ότου το κατανοήσει η απέναντι πλευρά, πρέπει να ευρισκόμεθα σε ετοιμότητα, 

για το μέλλον του γένους των Ελλήνων. 

 Ας ελπίσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κάποτε η ρήση του ΑΡΙ-

ΣΤΟΦΑΝΗ να διαψευσθεί, πως: «Ούτε τον κάβουρα μπορείς να τον κάνεις να 

περπατήσει ίσια, ούτε το φίδι μπορείς να το κάμεις να πετάει, μα ούτε και τον 

ύπουλο άνθρωπο μπορείς να τον μεταβάλλεις». 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 
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1. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Κων. Παπαρρηγόπουλος 

2. «Σημειώσεις ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ», Θ. Καμπάς 

3. «Τούρκος και ο Ιπποκράτης», Εφημερίς ESPRESSO της 29-8-01 

4. «Οι Τούρκοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων», Εφημερίς «ΕΣΤΙΑ» της 

13-12-06 

5. «Ποίοι είναι οι Τούρκοι»,  Αγαθή Φραγκισκάτου,  Εφημερίς «ΕΣΤΙΑ»,  

23-11-06 

6. Εγκυκλοπαίδεια, «ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ» 

7. «Η Τουρκία δύναμις Ευρωπαϊκή ή Ασιατική;» Δημ. Παπαθανασόπουλου, 

Φιλολόγου 

8. «Τούρκοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι», Κων. Βλάσσης, Πρέσβυς  

9. «Οι Τουρκο-Ελληνικές σχέσεις και η Μεγάλη Ιδέα», Επίσημες Εκδόσεις 

της Διευθ. Ιστορ. του Γεν. Επιτ. της Τουρκίας (ΑΓΚΥΡΑ ΤΥΠ Γ.Ε.Σ. 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1975) 

10. «Φάκελος προβλημάτων Τουρκίας», Πρακτορείο διεθνών Σχέσεων 

Τουρκίας (INAF), 1991 

11. «Η Συνθήκη της Λοζάννης» Αντιστράτηγος ε.α. Κων/νος Βουλουντιάδης, 

Εφημερίς «ΕΣΤΙΑ», 13-1-07 

12. «Το Αιγαίο Έλληνες και Τούρκοι», Υποστρ. ε.α. Ε. Παπαγιαννάκη, Εφη-

μερίς «ΕΣΤΙΑ» 5-2-04 

13. «Οι Τούρκοι προ της ΒΙΕΝΝΗΣ» του Γεωρ. Κατραμπασά Ιατρού, Εφη-

μερίς «ΕΣΤΙΑ» 21-12-2005 

 


