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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 

 

Το παρόν κείμενο είναι απόρροια  των λεχθέντων του Υπουργού Εξωτερικών 

της Τουρκίας, ο οποίος διατύπωσε ωμά την απαίτηση, “να διαγράψουμε από 

το λεξιλόγιό μας την λέξη ‘’γενοκτονία’’ και να μην διοργανώνουμε εορτές 

μνήμης για την Γενοκτονία”. 

Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, το ψέμα και το θράσος, της Σημερινής 

Κυβέρνησης του Ερντογάν, να αναφέρεται τόσο ανιστόρητα. Αυτό σημαίνει, 

είτε αυτή είναι προπαγάνδα για εσωτερική κατανάλωση της χώρας, είτε δεν 

γνωρίζουν Ιστορία, γεγονός που δεν πιστεύω. 

Μερικά από τα χονδροειδή ψέματα της Κυβέρνησης Ερντογάν, στις ανακοι-

νώσεις, σε δημοσιεύσεις και στην Παιδεία της Τουρκίας: 

Πρόσφατα ο κ. Ερντογάν, στα εγκαίνια του Μουσείου της Τροίας, σε 

ομιλία του, μεταξύ άλλων είπε: « …θα μαθαίνουν οι νέοι μας ποιοι ήταν οι 

πρόγονοί μας.» 

Ερώτηση: Μήπως γνωρίζει να μας πει ο κ. Ερντογάν που ήταν οι Τούρκοι το 

1000 – 800 π.Χ;  

Η Τουρκία σήμερα διαμαρτύρεται για κακή συμπεριφορά του Ελληνικού Κρά-

τους προς τους Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, τους οποίους μάλιστα 

θεωρεί Τούρκους. Επί του θέματος αυτού γνωρίζουμε ότι, οι Μουσουλμάνοι 

κατά την ανταλλαγή με δική τους θέληση, διότι δεν ένοιωθαν Τούρκοι, παρέ-

μειναν  στη Θράκη. Ήταν τότε 120.000. Σε αντιστάθμισμα αυτών έμειναν στην 

Κωνσταντινούπολη 250.000 Έλληνες χριστιανοί. Σήμερα οι Μουσουλμάνοι 

της Θράκης είναι 180.000 περίπου και οι Χριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη 

μόλις 2.000 και μετά τα γεγονότα του 55, σχεδόν τους αποτελείωσε. 

Ερώτηση: Αυτό δεν είναι ασύστολο ψέμα; Αντίθετα η Τουρκία οφείλει να 

δώσει λόγο για τον εξανδραποδισμό των Χριστιανών της Κωνσταντι-

νούπολης. 

Στο παρόν κείμενο θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, για τους 

Μουσουλμάνους της Θράκης ότι είναι γηγενής λαός από τα λεγόμενα περιφε-

ρειακά Ελληνικά φύλα, όπως οι Ηπειρώτες, οι Μακεδόνες και πολλές άλλες 

φυλές. Αυτοί εξισλαμίστηκαν κατά την Τουρκική Σκλαβιά, με τους γνωστούς 

εγκληματικούς τρόπους. Υπ’ όψιν εάν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 

και οι Ηπειρώτες, σήμερα θα ήταν Μουσουλμάνοι, το θρήσκευμα. Επομένως 

μακριά από τους Μουσουλμάνους της Θράκης, αυτοί δεν είναι Τούρκοι, 

είναι Έλληνες.  



2 
 

Ο κ. Ερντογάν για να δικαιολογήσει τις γενοκτονίες, σε μία από τις, αναληθείς 

πάντα, ιστορικές αναφορές  του μας γνώρισε ότι, πρώτοι επιτέθηκαν εναντίων 

των Τούρκων Μουσουλμάνων, οι χριστιανοί κάτοικοι της Μικράς Ασίας, οπότε 

αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να αμυνθούν. Επ’ αυτού τα σχόλια δικά σας, διότι 

είναι θράσος. 

Το τελευταίο που θα ήθελα στην παρούσα φάση ακόμα να επισημάνω είναι 

για την Τουρκική Παιδεία. Η τουρκική προπαγάνδα γνωρίζει στους νέους της, 

δια της Παιδείας, σε γενικές γραμμές ότι: 

• Για Όλα τα δεινά που υπέστησαν οι Τούρκοι, υπεύθυνοι είναι οι 

Έλληνες. 

• Οι Αρχαίοι Έλληνες έχουν εξαφανισθεί, δεν υπάρχουν και ότι 

Ιστορικά έχουν εξαφανισθεί. 

• Οι Αρχαίοι Τούρκοι δημιούργησαν τον Αιγιακό Πολιτισμό. Ο 

Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός είναι παρακλάδι του Αιγιακού πολιτι-

σμού, άρα ο Ελληνικός πολιτισμός προέρχεται από τον Τουρ-

κικό πολιτισμό. 

Σύμφωνα με την Τουρκική προπαγάνδα, το σημερινό Ελληνικό κράτος δεν 

έχει καμία σχέση με τους Αρχαίους Έλληνες. Ήταν απόφαση των Μεγάλων 

Δυνάμεων να δημιουργήσουν Ελληνικό Κράτος επάνω στα Τουρκικά Εδάφη. 

Με τέτοια προπαγάνδα δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι Έλληνες και Τούρκοι 

μπορούν να μονοιάσουν. Και μάλιστα όταν δεν θέλουν οι Τούρκοι να αναγνω-

ρίσουν ούτε την γενοκτονία των Ποντίων και να ζητήσουν συγνώμη.  

Και! Σήμερα ακόμη που γράφεται το κείμενο αυτό, βρίσκεται καλά οργα-

νωμένο σχέδιο προπαγάνδας της Τουρκίας, με μπαράζ εμπρηστικών 

δηλώσεων και κινήσεων που βάζουν «Φωτιά» στις Ελληνοτουρκικές 

Σχέσεις. 
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