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Το τρελό «όνειρο» της Τουρκίας! 

 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ 

Καλίν, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι ήδη μια μεγάλη δύναμη, μια αυτοκρατορί-

α, που ελέγχει την περιοχή από το Αφγανιστάν μέχρι και τη Λιβύη και κανένας 

δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς αυτήν, ούτε πολιτική ούτε πόλεμο.  

Έχω κατ’ επανάληψη γράψει ότι η Τουρκία έχει παγκόσμιο όραμα και επάνω σε 

αυτό το όραμα έχει εκπονήσει στρατηγικές και πάνω σε αυτές τις στρατηγικές 

έχει προσαρμόσει ένα πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στρατιωτι-

κής υπέρ-ενδυνάμωσης, με βάση την αυτάρκεια μέσω μιας εγχώριας αυτόνομης 

πολεμικής βιομηχανίας. 

Τα λόγια του εκπροσώπου του Ερντογάν, που δείχνουν ότι η Τουρκία δηλώνει 

απερίφραστα όχι μόνο περιφερειακή αλλά και μεγάλη δύναμη στο διεθνές σύ-

στημα ισχύος, δεν είναι καθόλου τυχαία. Ας ρίξουμε μια ματιά στα κράτη που 

βρίσκονται στον χώρο που περιέγραψε, από τα σύνορα περίπου της Κίνας και 

εντεύθεν μέχρι τη Μεσόγειο. 

Αρχικά να δούμε τα κράτη που ξεπήδησαν από την διάλυση της Σοβιετικής Έ-

νωσης, στα οποία επικρατούσα θρησκεία είναι το ισλάμ και γλώσσα η τουρκική: 

• Αζερμπαϊτζάν, πληθυσμός 10.000.000, θρησκεία 93% ισλάμ, γλώσσα η 

αζερική (μια τουρκική γλώσσα). 

• Τουρκμενιστάν, πληθυσμός 6.000.000, θρησκεία 91% ισλάμ, γλώσσα η 

τουρκμενική (μια τουρκική γλώσσα). 

• Καζακστάν, πληθυσμός 18.800.000, θρησκεία 70% ισλάμ, γλώσσα η 

καζακική (μια τουρκική γλώσσα). 

• Ουζμπεκιστάν, πληθυσμός 34.500.000, θρησκεία 88% ισλάμ, γλώσσα η 

ουζμπεκική (μια τουρκική γλώσσα). 

• Κιργιστάν, πληθυσμός 6.600.000, θρησκεία 89% ισλάμ, γλώσσα η κιρ-

γιζική (μια τουρκική γλώσσα). 

• Τατζικιστάν, πληθυσμός 9.500.000, θρησκεία 83% ισλάμ, γλώσσα η τα-

τζικική (μια περσική γλώσσα). 

Μην ξεχνάμε και την αδερφή Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, το οποίο α-

ναγνωρίζει τον Ερντογάν ως παγκόσμιο ισλαμικό ηγέτη, με πληθυσμό 

225.000.000 (!) και θρησκεία 95% ισλάμ! 

Επιπλέον, το Αφγανιστάν με πληθυσμό 33.000.000 είναι μια ακόμη απόλυτα 

ισλαμική χώρα, ενώ και στο Ιράκ των 18.000.000 το ισλάμ αγγίζει το 74% περί-

που. 
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Τέλος, η διαιρημένη και ασταθής Λιβύη των 7.000.000 είναι 97% ισλάμ, ενώ η 

επιρροή της Τουρκίας στα κράτη του Αραβικού Συνδέσμου είναι πολύ περιορι-

σμένη.  

Να μην ξεχνάμε ότι το ισλάμ δρα περισσότερο ως πολιτική ενωτική δύναμη και 

λιγότερο ως θεολογική. Επομένως είναι πολύ εύκολο να ενώσει όλους σχεδόν 

τους ισλαμικούς πληθυσμούς σε μια ενδεχόμενη περιφερειακή ή παγκόσμια 

σύρραξη. 

Σημειώνουμε εδώ την ηλίθια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία 

δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να καταλάβει ότι η αθρόα λαθρομετανάστευση 

ισλαμικών πληθυσμών στην Ευρώπη θα επιφέρει σταδιακά την ισλαμοποίηση 

όλης της ηπείρου με τραγικά αποτελέσματα για τον πολιτισμό της Δύσης γενικό-

τερα, ενώ παράλληλα ενισχύει τα όνειρα των ισλαμιστών ηγετών για επικράτη-

ση του ισλάμ στην Ευρώπη και παγκοσμίως.  

Η Ευρώπη είναι βέβαιο ότι αυτοκτονεί! Τον τελευταίο μάλιστα καιρό, ενώ όλοι οι 

λαοί έχουν καθηλωθεί από την έντεχνη εργαλειοποίηση του κορωνοϊού, λαμβά-

νει χώρα από την ίδια την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης μια σκανδαλώδης 

πρωτοβουλία-προπαγάνδα υπέρ της δήθεν διαφορετικότητας, η οποία ουσια-

στικά πρόκειται για θεσμική επιβολή του ισλάμ! 

Πώς να μην χαίρεται λοιπόν ο κάθε Ερντογάν, πώς να μην κάνει τρελά όνειρα η 

κάθε Τουρκία; Δεν είναι καθόλου τυχαία τα «όνειρα» των Τούρκων, τους οποί-

ους ευνοεί απόλυτα η επιχειρούμενη Νέα Παγκόσμια Τάξη, η οποία επιδιώκει 

την πολτοποίηση των εθνικών κρατών με την προαναφερόμενη αθρόα ισλαμική 

εισβολή. 

Τα κράτη της Ευρώπης οφείλουν άμεσα να αντιληφθούν το μέγεθος της ισλαμι-

κής απειλής και να δράσουν ανάλογα έναντι της Τουρκίας, που αποτελεί την 

αιχμή του ισλαμικού δόρατος που πάλλεται εναντίον των πολιτισμένων λαών 

της Δύσης. Να σταματήσουν την λαθρομετανάστευση και να καθηλώσουν την 

Τουρκία στο χώρο που βρίσκεται, αφαιρώντας της κάθε «όνειρο» επανασύστα-

σης της οθωμανικής αυτοκρατορίας και πολύ περισσότερο της δημιουργίας μιας 

παγκόσμιας ισλαμικής αυτοκρατορίας. 

Η ιστορία δεν παρέχει επιπλέον χρόνο! 
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