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(Θά ἀκολουθήσει τό πλῆρες κείμενο τῆς εισήγησης) 

Τά φαινόμενα τουρκολαγνείας καί ἡ ἀποδοχή-ὑποδοχή τοῦ Νέου 

Ὀθωμανισμοῦ στή χώρα μας ἐντοπίζονται στούς ἑξῆς τομεῖς: 

1) Ἐξωτερική Πολιτική. Δέν ἀνακηρύσσουμε τήν ΑΟΖ μέ βάση τό 

Καστελλόριζο, δέν ἀντιδροῦμε σθεναρά στά νεο-οθωμανικά 

κηρύγματα τοῦ Νταβούτογλου, ἀνεχόμαστε τούς περιπάτους 

Τούρκων ἀξιωματούχων στή Δ. Θράκη καί γενικῶς μέ τήν 

ὑποχωρητική στάση μας ἀποθρασύνουμε τήν Ἄγκυρα. 

2) Κακῶς νοούμενη πολιτιστική διπλωματία. Ὁρισμένοι Δήμαρχοι 

νοσταλγοῦν τόν Κεμάλ, τούς Ὀθωμανούς καί τούς Νεοτούρκους 

νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἐμφανισθοῦν «προοδευτικοί» ἤ ὅτι θά 

προσελκύσουν τουρισμό! Ὅμως προοδευτική πολιτική δέν μπορεῖ 

νά εἶναι ἡ ἀθώωση τῶν ὑπευθύνων τῆς Γενοκτονίας τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ. 

3) Παιδεία. Σχολικά βιβλία Ἱστορίας γράφονται μέ ψαλιδισμένες 

σελίδες καί μέ τάση ἁγιοποιήσεως τῶν Ὀθωμανῶν ἤ τῶν 

Νεοτούρκων. Τό ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι «ἔτσι θά γίνουμε καλύτεροι 

φίλοι μέ τούς γείτονες». Πέραν τῆς Ἱστορίας, ἤδη ἡ τουρκολαγνεία 

εἰσβάλλει καί στά Θρησκευτικά. Στό προτεινόμενο νέο Πρόγραμμα 

Θρησκευτικῶν γιά τό Γυμνάσιο βλέπουμε τίς ἀναφορές στό Ἰσλάμ 

νά εἶναι σχεδόν ἴσης ἐκτάσεως μέ τίς ἀναφορές στήν Ὀρθόδοξη 

πίστη τοῦ λαοῦ μας. 

4) Σηλεόραση. Στά κρατικά κανάλια προβάλλεται ἕνα 

ὡραιοποιημένο πρόσωπο τῆς Τουρκίας μέσῳ ντοκυμανταίρ, ἐνῷ τά 

ἰδιωτικά συναγωνίζονται τό ἕνα μέ τό ἄλλο στήν τουρκολαγνεία 



καί στήν προβολή τουρκικῶν σειρῶν. Μάλιστα μία ἀπό αὐτές τίς 

σειρές διαφημίζει ὡς τουριστικό προορισμό τήν Κατεχόμενη Βόρειο 

Κύπρο! 

 

Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΜΑ: Ἐπιτέλους, φτάνει πιά. Ἁπαιτεῖται ἀλλαγή 

στήν ἐνδοτική ἐξωτερική πολιτική καί στήν τουρκολαγνεία τῶν 

σχολικῶν βιβλίων καί τῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν. Μέ κάθε νόμιμο, 

δημοκρατικό καί μαζικό τρόπο νά ἀξιώσουμε σεβασμό στήν 

Ἱστορία μας, στή μνήμη τῶν νεκρῶν μας καί στό Σύνταγμα τῆς 

χώρας. Νά ἀγοράζουμε στά παιδιά μας βιβλία πού περιέχουν τήν 

ἱστορική ἀλήθεια καί νά παύσουμε νά χαρίζουμε ὑψηλή τηλεθέαση 

στίς τουρκικές τηλεοπτικές σειρές.  


