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“Οι Έλληνες δεν έχουν συμβιβαστεί με την
απώλεια της Αγιά Σοφιάς”
/ Επικαιρότητα

Επίθεση κατά του Ελληνισμού εξαπέλυσε ο Ρ.Τ.Ερντογάν με αφορμή την μαύρη
επέτειο των 566 ετών της Άλωσης της Πόλης αναφέροντας πως οι Γενοκτονίες
των Αρμενίων και των Ποντίων ήταν συκοφαντίες και πως οι Έλληνες δεν έχουν
συμβιβαστεί με την απώλεια της Κωνσταντινούπολης και της Αγίας Σοφίας και
θέλουν να τις ξαναπάρουν.
Είπε μάλιστα πως «δεν έχουν κλείσει ακόμα οι λογαριασμοί» μεταξύ των δύο
εθνών.
Είναι σαφές ότι απηύθυνε προειδοποίησε για μελλοντικές συγκρούσεις σε Αιγαίο
και Α.Μεσόγειο προετοιμάζοντας έτσι την τουρκική κοινωνία σε μια ημέρα υψηλού
συμβολισμού και στην Τουρκία και στην Ελλάδα (για διαφορετικούς λόγους
βεβαίως).
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Επιτέθηκε ταυτόχρονα και στην Δύση ο Τούρκος πρόεδρος καθώς μίλησε το βράδυ
της 29ης Μαΐου για τη Μεγάλη Ιδέα που διακατέχει ακόμα τους γείτονες (Έλληνες)
και ότι προέρχεται από την Δύση
«Ένα από τα βασικά κίνητρα του ρατσισμού, που εξαπλώνεται σήμερα στον δυτικό
κόσμο
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Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ιστορίας του
τουρκικού έθνους, καθώς ο Μωάμεθ ο Πορθητής άνοιξε την πόρτα προς το Ισλάμ».
«Ωστόσο, το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με την Κωνσταντινούπολη δεν έχει
τελειώσει εδώ και 566 χρόνια, δεν έχει εξαλειφθεί», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Εδώ και 566 χρόνια, υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν μπορούν να σβήσουν από
μέσα τους αυτόν τον πόνο της απώλειας», είπε, για να αναφερθεί στη συνέχεια και
στην Αγία Σοφία και όσους επιθυμούν να τη μετατρέψουν πάλι σε εκκλησία.
«Πριν από δύο μήνες ο τρομοκράτης της Νέας Ζηλανδίας που σκότωσε με τον πιο
απεχθή τρόπο 52 Μουσουλμάνους στην προσευχή της Παρασκευής, είπε ότι ‘θα
απελευθερώσουμε την Αγία Σοφία από τους μιναρέδες της’.
Αυτές οι απειλές δεν είναι τυχαίες», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που
χαρακτήρισε τέτοιου είδους ενέργειες ως ‘αντανάκλαση της πυρκαγιάς του
μίσους’ που δεν έχει σβήσει για 566 χρόνια.
Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο και για αμαύρωση της ιστορίας του τουρκικού
έθνους με συκοφαντίες για γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων.
«Εκείνοι που δυσφημούν το έθνος μας με τα γεγονότα του 1915 και μας
συκοφαντούν για γενοκτονία στον Πόντο, έχουν τις ίδιες προθέσεις. Σκοπός τους
είναι να αποξέσουν τις αξίες του πολιτισμού μας, που συμβολίζεται με την
κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, και να αφανίσουν την τουρκο-ισλαμική
κληρονομιά, που προσέδωσε την πραγματική ταυτότητα στην Ανατολία. Αυτό το
ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την Κωνσταντινούπολη δεν θα τελειώσει ποτέ»,
διατράνωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε, ακόμη, και τους διαδηλωτές στο πάρκο Γκεζί
πριν από 6 χρόνια ότι διακατέχονται από την ίδια νοοτροπία, επειδή έγραφαν
στους τοίχους τότε συνθήματα όπως ‘Η τυραννία ξεκίνησε το 1453’.
«Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί τον ομφαλό της γης και είναι ένα σύμβολο όχι
μόνο για την Τουρκία αλλά και για όλο τον κόσμο», είπε, για να καταλήξει ότι
«προσδώσαμε ξανά στην Πόλη την αρχική της αίγλη και ταυτότητα», με τα
τεραστίων αξίας έργα που συντελέστηκαν επί διακυβέρνησής του, όπως η
υποθαλάσσια σήραγγα, η τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου και ούτω καθεξής.
Να πούμε ότι χθες ο Ρ.Τ.Ερντογάν είπε πως ο Μωάμεθ ο Πορθητής άλλαξε την
παγκόσμια Ιστορία με την Άλωση της Πόλης.
«Εξυμνεί» τον Σουλτάνο Μεχμέτ ΙΙ (Μωάμεθ ο Πορθητής) ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την επέτειο των 566 χρόνων από την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου του 1453.
«Ας αναπαύονται εν ειρήνη ο Σουλτάνος Μεχμέτ ΙΙ των Οθωμανών και ο στρατός
του» έγραψε ακόμη, σύμφωνα με και όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων
Anadolu.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «με την κατάκτηση ξεκίνησε μία νέα εποχή και άλλαξε η
πορεία της παγκόσμιας ιστορίας». Μάλιστα, το σχετικό σχόλιο στο Twitter ο
Τούρκος πρόεδρος το συνόδευσε με εικόνες απο την Κωνσταντινούπολη, σε
αρκετές από τις οποίες «πρωταγωνιστεί» η Αγιά Σοφιά.

