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ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟ ΦΙΛΟ 

  Στην Ελβετία λένε: “Μακριά από Τούρκο φίλο”. Θα προσπαθήσω 

παρακάτω να αναφερθώ στους λόγους για την φράση αυτή, χωρίς βέβαια συλ-

λήβδην να καταδικάσω όλο τον Τουρκικό λαό. 

 Το πρόβλημα με τους Τούρκους είναι η ιστορία των. Η ελεεινή τουρκική 

προπαγάνδα αλλοίωσε την παιδεία του Τουρκικού λαού δημιουργώντας μια 

φανταστική πανάρχαια προέλευσή του εις βάρος των γειτονικών εθνών και ότι 

ενώ είναι καλός γείτονας, υφίσταται πάντοτε επιθέσεις και αδικίες. 

 Οι Τούρκοι ήλθαν στην Μ. Ασία, και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Αδά-

νων του 11ου μ.Χ. αιώνα από τα υψίπεδα του Τουρκεστάν. Λαός νομαδικός, 

ήλθαν σε δύο μεγάλα κύματα, πρώτα οι Σελτσουκίδες Τούρκοι και έπειτα οι 

Οθωμανοί. Μέχρι τότε κανένας ιστορικός, ούτε Ρωμαίος, αναφέρει κάπου 

περί τουρκικού κράτους ή έθνους. Οι Τούρκοι ενεφανίσθησαν μετά την ήττα 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σελτζούκους Τούρκους στην μάχη του 

Μυριοκέφαλου της Φρυγίας (Μάντζικερ) το 1176 μ.Χ. Η μάχη αυτή δια του α-

ποτελέσματος καθόριζε πλέον την τύχη της Μ. Ασίας, την οποία ήτο αδύνατον 

να προασπίσει το Βυζάντιο.  

 Μετά την επανάσταση των νεοτούρκων και αμέσως μετά την Σύσταση 

της Τουρκικής Δημοκρατίας, ενεφάνη η μηδενική Ιστορική, επιστημονική, πνευ-

ματική και κοινωνική παρουσία του νέου τουρκικού κράτους. Διότι μέχρι τότε η 

τουρκική ιστορία εκτός από καταστροφές, λεηλασίες, σφαγές και γενοκτονίες 

δεν είχε να παρουσιάσει τίποτε.  
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 Τότε, ο Κεμάλ Ατατούρκ το 1930 συγκρότησε επιτροπή τουρκικής Ιστο-

ρικής Έρευνας, η οποία άρχισε να εργάζεται υπό τις οδηγίες του ιδίου. Το 1932 

πραγματοποιήθηκε το Πρώτο Τουρκικό Ιστορικό Συνέδριο, συνερχόμενο έκτοτε 

ανά 4ετία. Η Επιτροπή αυτή μετά από μακροχρόνιες διαδικασίες, συνέλαβε 

στην διαμόρφωση Τουρκικής Ιστορικής Θέσεως εξ 11 Βασικών Σημείων. Αυτή 

θεμελιωμένη σε ιστορικοφανές φυλετικών παραγόντων, κατέστη επίσημο κρα-

τικό Δόγμα, διέπον πλέον την εκπαίδευση και την προπαγάνδα του Τουρκικού 

λαού.  

Στοιχειωδώς επισημαίνω ορισμένα τμήματα του διαμορφωθέντος κατ’ 

αυτόν τον τρόπο Τουρκικού Ιστορικού Δόγματος: 

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

στην λευκή. 

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

στεύσαντες από την κοιτίδα των, του Ανατολικού Τουρκεστάν, κυ-

ριαρχούν στην κεντρική, νότιο και ανατολική Ευρώπη.  

• Από τους Τούρκους προέρχονται όλοι οι πολιτισμοί (Αιγύπτου, Ελ-

λάδος, Ινδίας, Κίνας και Μεσοποταμίας). 

• Εις ό,τι αφορά τον Ελληνικό Πολιτισμό δεν είναι ανεξάρτητος, είναι 

απόγονος του Αιγιακού πολιτισμού, ο οποίος εδημιουργήθη στην Α-

νατολία μετά από επαφή με τον Χετιτικό και Τουρκικό πολιτισμό.  

• Οι Πελασγοί ήταν μια φυλή συγγενής προς τους Τούρκους της Ανα-

τολίας, οι δε Έλληνες ένα μικρό μέλος της μεγάλης τουρκικής οικο-

γένειας. 
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• Η πρώτη ομιλούμενη γλώσσα δημιουργήθηκε δια μετατροπής της 

ηλιακής ενέργειας εις ήχο, από τους Τούρκους της κεντρικής Ασίας, 

οι οποίοι μεταναστεύσαντες ανά τον κόσμο, εδημιούργησαν τις υπό-

λοιπες γλώσσες και πολλά άλλα….  

Το πρόβλημα λοιπόν της γείτονος χώρας είναι ότι, αυτά διδάσκεται και 

μ’ αυτά γαλουχείται. Και όχι μόνο αυτό από το 1980, διδάσκονται στα σχολεία 

«Γνώσεις Εθνικής Ασφάλειας» από Τούρκους Αξιωματικούς, βάσει προγράμ-

ματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι του Υπουργείου Παιδείας. 

 “Ο δρόμος της Τουρκίας προς την Ε.Ε. είναι πολύ μακρά και για 

εμάς η φιλία προς την γείτονα είναι με το όπλο παραπόδα.” 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 

Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε. 

 


