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  «Ο κος Τσαβούσογλου με ένα θίασο κουστωδία, επισκέπτεται την Ελληνική Θράκη 
για να δώσει μία παράσταση που εντάσσεται στον παντουρκισμό. Σκοπός δεν είναι μόνο η 
θεμελίωση δικαιωμάτων εμπλοκής της Τουρκίας στην περιοχή, αλλά και η συντήρηση της 
σύγχρονης Τουρκίας, με την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της. 

 
Ο κοινωνικός ιστός της σύγχρονης Τουρκίας 

 Στις 08 Φεβρουαρίου του 2018, δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή με την 
οποία ο κάθε Τούρκος εντοπίζει τους προγόνους του καθώς και τον τόπο καταγωγής του. 
Με την εφαρμογή αυτή, εκατομμύρια τούρκοι ενημερώθηκαν έκπληκτοι ότι οι πρόγονοί 
τους κατάγονταν από εθνότητες που σήμερα βρίσκονται εκτός Τουρκίας, κυρίως από 
Συρία, Αρμενία και Βαλκάνια ή είναι κουρδικής, Ιρανικής ή εβραϊκής καταγωγής. 

 Για δεκαετίες τα πραγματικά στοιχεία καταγωγής των Τούρκων πολιτών ήταν 
απόρρητα, έχοντας χαρακτηριστεί ως «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας» και 
ήταν η βάση για τις εθνοκαθάρσεις του Κεμαλικού καθεστώτος. Επισημαίνεται ότι σε 
πολλές οικογένειες στην Τουρκία, οι παππούδες ή οι γονείς, ακόμα και εάν γνώριζαν για 
την πραγματική μη τουρκική τους καταγωγή, το κρατούσαν κρυφό και δεν ενημέρωναν τα 
παιδιά τους για να τα προστατεύσουν από προσωπικές, οικογενειακές, και άλλες διώξεις 
του καθεστώτος. 

 Σήμερα συνδετικός ιστός της τουρκικής κοινωνίας δεν είναι πλέον η αμιγώς εθνική 
τουρκική καταγωγή, αλλά η Μουσουλμανική θρησκεία που έντεχνα προβάλλεται από την 
Τουρκία ως οθωμανική κληρονομιά. Η ίδια μεθοδευμένη παραπλάνηση επιχειρείται εις 
βάρος των Μουσουλμάνων των Βαλκανίων. 
Βαλκάνια και Δυτική Θράκη 

 Η προπαγάνδα της Τουρκίας που αποσκοπεί στην εργαλειοποίηση και 
εκμετάλλευση των Ελλήνων Μουσουλμάνων, που στην πραγματικότητα δεν έχουν 
τουρκική καταγωγή, είναι ένα σχέδιο που εξυπηρετεί μόνο τις τουρκικές επιδιώξεις. Οι 
Έλληνες Μουσουλμάνοι ως Ευρωπαίοι πολίτες δικαιωματικά απολαμβάνουν όχι μόνο το 
«Ευρωπαϊκό κεκτημένο» αλλά και δικαιούνται να διεκδικούν πλείστα όσα επιπλέον οφέλη. 
Με σωστή ενημέρωση, θα αποφύγουν να γίνουν όργανο στα χέρια των νεο-οθωμανών, 



έχοντας ως παράδειγμα προς αποφυγή, την εργαλειοποίηση και εκμετάλλευση των 
Τουρκοκυπρίων για την προώθηση τουρκικών γεωστρατηγικών επιδιώξεων». 
 

 

Ο αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Αναστασάκης είναι σύμβουλος - στρατηγικός αναλυτής και συνεργάζεται 
με διεθνή Ινστιτούτα. 
 

Για τις ερμηνείες της επίσκεψης του κ. Τσαβούσογλου στην Ελληνική Θράκη μίλησαν στο 
Newsbomb και άλλοι γνωστοί Διεθνολόγοι και Αναλυτές. 

Για περισσότερα διαβάστε εδώ: 

https://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/1200866/to-vromiko-paixnidi-ton-toyrkon-sti-
thraki 
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