Η Τνπξθία ζήκεξα αλήθεη ζηα αγαπεκέλα θξάηε αλάκεζα ζηνπο ακεξηθαλνύο πνιηηηθνύο,
αθαδεκατθνύο θαη δεκνζηνγξάθνπο νη νπνίνπ θαιύπηνπλ ηελ εγγύο Αλαηνιή. Υπνζηεξίδνπλ όηη ε
Τνπξθία είλαη έλα ηζιακηθό έζλνο ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν γηα ηα λέα έζλε
πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαηαξάμεηο ηεο αξαβηθήο «άλνημεο». Όρη κόλν απηή ε άπνςε απνηειεί θαθή
πιεξνθόξεζε αιιά είλαη επίζεο άθξσο επηθίλδπλε γηα ηηο ΗΠΑ θαη δελ εμππεξεηεί νύηε ζην ειάρηζην
ηα θαιώο ελλννύκελα ζπκθέξνληα ηεο Τνπξθίαο.
Μία εμήγεζε γηαηί ε άπνςε ηεο ακεξηθαληθήο ειίη είλαη ηόζν εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο κπνξεί λα δνζεί
αλ εμεηάζνπκε ηηο ηνπξθηθέο ελέξγεηεο πνπ έιαβαλ ρώξα ζηε Σκύξλε 89 ρξόληα πξηλ θαη πσο απηή ε
ζύγθξνπζε έρεη εμεγεζεί ζπλερώο από ηνπο ηνύξθνπο δηπισκάηεο θαη δηδάζθεηαη ζην ηνπξθηθό
εθπαηδεπηηθν ζύζηεκα. Γηα λάκαζηε ζίγνπξνη, ην ηνπξθηθό θαζεζηώο παξαδέρεηαη όηη ζπλέβεζαλ
εγθιήκαηα ζηε Σκύξλε αιιά δειώλεη όηη ήηαλ θπξίσο πξάμεηο από αηάθηνπο, κέξνο νκηριώδνπο
ηνπίνπ ελόο πνιέκνπ θαη όηη δελ ππήξρε έγθξηζε ή θαηεύζπλζε από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο. Παξόκνηνη
ηέηνηνη ηζρπξηζκνί ππάξρνπλ θαη γηα ηελ Πνληηαθή θαη Αξκεληθή Γελνθηνλία.
Ο Τδσξηδ Φόξηνλ, ν ακεξηθαλόο γεληθόο πξόμελνο ζηε Σκύξλε ην 1922 ν νπνίνο ήηαλ πνιύ επηθξηηηθόο
γηα ην πσο νη Σύκκαρνη πάληα ήηαλ επλντθνί κε ηνπο ηνύξθνπο, έγξαςε ηα παξαθάησ γηα ην ζέκα: «Οη
ηνπξθηθέο ζθαγέο πάληα θαηεπζύλνληαλ από ηηο δηαηαγέο ησλ αλσηέξσλ αξρώλ». Απηή είλαη κηα
γλσζηή αξρή θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζθαγέο έρνπλ επηηειεζηεί εκθαλέζηαηα
απηό είλαη πνπ απνδεηθλύεηαη. Μηα ηέηνηα ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ηεο Σκύξλεο θαη νη δειώζεηο ηνπ
Μνπζηαθά Κεκάι όηη ηάρα δελ κπνξνύζε λα ειέγμεη ηα ζηξαηεύκαηά ηνπ είλαη πιάλεο.
Τν λα απνθαηαζηήζεηο κηα αθξηβή ηζηνξηθή κλήκε ζρεηηθά κε ηα γεγνλόηα απηά είλαη θάηη πνιύ
πεξηζζόηεξν από κηα ζεσξεηηθή άζθεζε ή εζληθηζηηθή κηθξνινγία. Σήκεξα, ε Τνπξθία εύρεηαη λα
ζπλδεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε όπνπ ζα είλαη πηζαλόλ ην θξάηνο κε ηνλ κεγαιύηεξν πιεζπζκό. Η
Τνπξθία ζέιεη λα δηαηξέζεη ηελ Κύπξν ζε δύν μερσξηζηά θξάηε. Η Τνπξθία ζέιεη λα ιεηηνπξγήζεη σο
δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηε Γύζε θαη ζηνλ Ιζιακηθό θόζκν. Αξσγόο ζηελ πξνώζεζε απηώλ ησλ
ζηόρσλ είλαη νη ΗΠΑ νη νπνίεο παξέρνπλ ζηελ Τνπξθία ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή βνήζεηα. Πνηα όκσο
είλαη ηα ηζηνξηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ απηό ην έζλνο έρεη ώζηε λα αλαδεηά λα παίμεη ηνλ ξόιν θιεηδί
ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο;
Τν ζύγρξνλν ηνπξθηθό θξάηνο μεπήδεζε από ηηο ζηάρηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Καηα ηε
δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Οζσκαλνί ελώζεθαλ κε ηηο Κεληξηθέο Γπλάκεηο ώζηε
λα γαληδσζνύλ ζε ό,ηη ηνπο είρε απνκείλεη ζηελ Δπξώπε. Η Διιάδα, αληίζεηα, ζπκκάρεζε κε ηε
Σπκκαρία ησλ Γπηηθώλ Γπλάκεσλ ζηελ νπνία νη ΗΠΑ έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν. Σην ζπκπέξαζκα
απηνύ ηνπ πνιέκνπ, ην Οζσκαληθό ζύζηεκα θαηέξξεπζε θαη νη ελαπνκείλαζεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο
ηνπ ππνρώξεζαλ ζηελ Κεληξηθή Αλαηνιία. Γεδνκέλνπ όηη ε Διιάδα ήηαλ κε ηελ πιεπξά ησλ ληθεηώλ,
ζηελ Διιάδα δόζεθε ν έιεγρνο ηελ αθηήο ηεο Αλαηνιίαο ζηελ πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ, ε νπνία θαη είρε
ειιεληθή θνπιηνύξα αλ θαη θηινμελνύζε κηα πιεηάδα εζληθώλ νκάδσλ. Η παξακπζέληα θεληξηθή πόιε
ηεο Σκύξλεο, κηα κεηξόπνιε ηελ νπνία θάπνηνο πξόζθαηνο ηζηνξηθόο ηελ νλόκαζε σο «ρακέλν
παξάδεηζν».
Όηαλ ν ειιεληθόο ζηξαηόο εηζήιζε ζηε Σκύξλε ηνλ Μάην ηνπ 1919 κεξηθέο κνλάδεο άξρηζαλ άγξηεο
επηζέζεηο ζηνπο ηνύξθνπο θαηνίθνπο. Ο Αξηζηείδεο Σηεξηάδεο, ν βεληδειηθόο πνπ εγείην ηνπ λένπ
ειιεληθνύ πξνηεθηνξάηνπ, όρη κόλν ζηακάηεζε ηε βία αιιά έζηεηιε ζηε δηθαηνζύλε ηνπο ππεύζπλνπο
έιιελεο ζηξαηηώηεο. Σηε ζπλέρεηα βξέζεθαλ έλνρνη ησλ θαηεγνξηώλ θαη εθηειέζηεθαλ σο έλνρνη
δνινθνληώλ. Τν βεληδειηθό ζρέδην ήηαλ λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ κήθνπο 200 κηιίσλ ειιεληθή δώλε
γύξσ από ηε Σκύξλε θαη λα θάλεη έλα δηπισκαηηθό επηρείξεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο
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Κσλζηαληηλνύπνιεο. Τν αλ πνηέ απηό ζα γηλόηαλ πξαγκαηηθόηεηα θαλέλαο πνηέ δελ ζα κάζεη θαζώο
νη θηινκνλαξρηθνί θέξδηζαλ ηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη απεθαηέζηεζαλ ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν ζην
ζξόλν.
Τν λέν βαζηιηθό θαζεζηώο πνπ αλέιαβε ηνλ έιεγρν ζηε Σκύξλε αηζζάλζεθε όηη ήηαλ πηζαλό γηα ηνλ
ειιεληθό ζηξαηό λα θηλεζεί ζην εζσηεξηθό ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη λα εγθαζηδξύζεη έλα λέν Βπδάληην ή
ηε Μεγάιε Διιάδα. Οη πξώηεο ελέξγεηεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο πεξηειάκβαλαλ ηνλ εζληθή εθθαζάξηζε
κεξηθώλ ηνπξθηθώλ ρσξηώλ ζηελ ειιεληθή πεξηνρή. Ο ηειεπηαίνο πνπ ζα έπξεπε λα απνινγεζεί γηα
απηέο ηηο ελέξγεηεο ζα ήηαλ ν Βεληδέινο ν νπνίνο επαλήιζε ζηελ εμνπζία κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα.
Η αξρηθή επίζεζε πξνο ηελ ελδνρώξα ήηαλ ζρεδηαζκέλε πνιύ πξόρεηξα. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο ήηαλ
εμαληιεκέλνο όληαο ζε πόιεκν γηα κηα δεθαεηία κε απμεκέλα πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα. Οη Σπκκαρηθέο
δπλάκεηο νη νπνίεο παξαρώξεζαλ ηνλ έιεγρν ηεο Σκύξλεο ζηελ Διιάδα αληηηίζελην ζε κηα ειιεληθή
πξνέιαζε θαη απέζπξαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Σηελ αξρή ν ειιεληθόο ζηξαηόο είρε επηηπρίεο αιιά
όζν εγθαηέιεηπε ηηο πεξηνρέο όπνπ επηθξαηνύζε ην ειιεληθό παξάθηην ζηνηρείν θαη εηζρσξνύζε ζε
πξσηαξρηθά ηνπξθηθέο πεξηνρέο, ε επέιαζε απέηπρε νη ήδε πεξηνξηζκέλεο πξνκήζεηεο από ην ζύζηεκα
ππνζηήξημεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ έπεθηαλ ζύκαηα ησλ απμεκέλσλ επηζέζεσλ από ηα άηαθηα
ηνπξθηθά ηκήκαηα. Σηελ θεληξηθή Αλαηνιία, ν Μνπζηαθά Κεκάι (κεηέπεηηα Μνπζηαθά Κεκάι
Αηαηνύξθ), είρε επαλνξγαλώζεη ηα απνκεηλάξηα ηνπ Οζσκαληθνύ ζηξαηνύ ζε θαιν-νξγαλσκέλεο
κνλάδεο. Σηηο 26 Απγνύζηνπ, εμαπέιπζε επίζεζε ε νπνία έζπαζε ηηο ειιεληθέο γξακκέο.
Ωο έλαο πξναγγέισλ νησλόο, θαζώο νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο πξνέιαπλαλ, θαηέζηξεθαλ όια ηα κε
ηνπξθηθά ρσξηά κε ζπζηεκαηηθέο ιεειαζίεο, βηαζκνύο, δνινθνλίεο θαη εκπξεζκνύο. Οη ππνρσξνύληεο
έιιελεο ζηξαηηώηεο δελ κπνξνύζαλ λα θαηαθέξνπλ νξγαλσκέλε αληίζηαζε θαη νη ειιεληθνί θαη
αξκεληθνί πιεζπζκνί ζην πέξαζκα ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο
εάλ ήζειαλ λα κείλνπλ δσληαλνί. Όινη νη δξόκνη νδεγνύζαλ ζηε Σκύξλε, όπνπ νη πξόζθπγεο ήξζαλ
θαηά ρηιηάδεο, κεηά ζε δεθάδεο ρηιηάδεο θαη ζηαδηαθά αξηζκνύζαλ παξαπάλσ από εθαηό ρηιηάδεο.
Ο ηνπξθηθόο ζηξαηόο εηζήιζε ζηε Σκύξλε ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 1922. Οη πξώηεο πιεξνθνξίεο θαη
δηαηαγέο δηαβεβαίσλαλ όηη νη κε Τνύξθνη δελ ζα βιάπηνληαλ, αιιά νη ιεειαζίεο άξρηζαλ από ηελ
πξώηε θηόιαο κέξα.
Σηηο 10 Σεπηεκβξίνπ, ν Αηαηνύξθ έθηαζε ζηε Σκύξλε θαη έκεηλε ζε κία πνιπηειή θαηνηθία ζηα
πξνάζηηα. Σηηο 12 Σεπηεκβξίνπ, εθδόζεθε ε δηαηαγή όηη όινη νη κε Τνύξθνη πνπ παξέκελαλ ζηελ
πόιε, ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα κεηαθηλνύληαλ πξνο ην εζσηεξηθό, πνπ ήηαλ έλαο θώδηθαο πνπ ζήκαηλε
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ αλαγγειία κηαο πνξείαο ζαλάηνπ. Μηα κέξα κεηά ηελ δηαηαγή εθηνπηζκνύ,
ζηηο 13 Σεπηεκβξίνπ, κηα ππξθαγηά μεθίλεζε ζηελ Αξκεληθή ζπλνηθία πνπ κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή
όπνπ έκελαλ Τνύξθνη, ζα θαηέζηξεθε ηειηθά όιε ηελ πόιε.
Οη ηνπξθηθέο αξρέο πάληα δήισλαλ όηη ε ππξθαγηά πνπ θαηέζηξεςε ηελ Σκύξλε ηέζεθε από Έιιελεο
θαη Αξκέληνπο. Βεβαίσλαλ όηη αθξαία ζηνηρεία έθαςαλ ηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα πξνηηκώληαο απηό από ην
λα πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ ληθεηώλ Τνύξθσλ. Αξθεηνί όκσο Γπηηθνί παξαηεξεηέο έρνπλ εθδειώζεη
δηαθνξεηηθέο απόςεηο. Πξνζσπηθά παξαηήξεζαλ ηνύξθνπο ζηξαηηώηεο λα βάδνπλ ηηο θσηηέο,
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηώληαο θεξνδίλε. Ο ακεξηθαλόο Γεληθόο Πξόμελνο Φόξηνλ θαη ν ακεξηθαλόο
πξεζβεπηήο ζηελ Τνπξθία Φέλξη Μόξγθεληανπ έγξαςε θαηά ηελ πεξίνδν απηώλ ησλ ζπκβάλησλ όηη
πίζηεπαλ όηη νη Τνύξθνη έβαιαλ ηηο θσηηέο. Αλ θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία δείρλνπλ ηνπο Τνύξθνπο λα
έρνπλ βάιεη ηηο θσηηέο είλαη πεξηζζόηεξα ζνβαξά από απηά πνπ δειώλνπλ ην αληίζεην, θάπνηνο ζα
κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη όηη νη ηνπξθηθέο αξρέο δελ ζα επηζπκνύζαλ λα θάςνπλ κηα ηόζν ζεκαληηθή
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πόιε θαη όηη ε θσηηά αθόκε θη αλ άξρηζε από Τνύξθνπο, ζα έγηλε από ζηξαηηώηεο πνπ ιεηηνύξγεζαλ
παξαβαηηθά θαη όρη θαηά δηαηαγή. Δίλαη δπλαηόλ αιιά όρη πηζαλόλ.
Απηό πνπ είλαη απνιύησο μεθάζαξν είλαη απηνί πνπ ήηαλ ππεύζπλνη γηα ην ζάλαην ηνπ νξζνδόμνπ
ηεξάξρε, κεηξνπνιίηε Φξπζνζηόκνπ Σκύξλεο. Σην Οζσκαληθό ζύζηεκα αλαγλσξηδόηαλ σο ν εγέηεο
ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Γάιινη αμησκαηνύρνη πξνζθέξζεθαλ ηελ αζθαιή ηνπ εθθέλσζε από ηελ
πόιε θαζώο ήηαλ ζίγνπξνη όηη ζα αληηκεηώπηδε ηνλ ζάλαην εάλ παξέκελε. Ο κεηξνπνιίηεο αξλήζεθε
ιέγνληαο, «Δίκαη ν πνηκέλαο θαη πξέπεη λα κείλσ κε ην πνίκληό κνπ». Σηηο 10 Σεπηεκβξίνπ, δύν
ζηξαηηώηεο θαη έλαο αμησκαηηθόο ήξζαλ ζηνλ θαζεδξηθό λαό θαη ηνλ πήξαλ ζην αξρεγείν ηνπ
Σηξαηεγνύ Ννπξεληίλ Παζά, ηνπ ζηξαηησηηθνύ δηνηθεηή ηεο πόιεο ν νπνίνο νξίζηεθε από ηνλ
Αηαηνύξθ. Αλ θαη ήηαλ απαηζηόδνμνο γηα ην κέιινλ, ν κεηξνπνιίηεο λόκηζε όηη ζα ηνπ γηλόηαλ θάπνηα
ελεκέξσζε γηα ην ηη αλακελόηαλ πιένλ λα γίλεη κε ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό.
Αθνινύζεζε κηα δεθάιεπηε ζπλάληεζε πίζσ από θιεηζηέο πόξηεο θαη ν ζηξαηεγόο Ννπξεληίλ
εκθαλίζηεθε ζηνλ εμώζηε ηνπ γξαθείνπ δηνίθεζεο θαη είπε ζε έλα ζπγθεληξσκέλν πιήζνο ρηιίσλ –
ρηιίσλ πεληαθνζίσλ κνπζνπικάλσλ όηη κπνξνύζαλ λα θάλνπλ κε ηνλ κεηξνπνιίηε ό,ηη λόκηδαλ όηη
ηαηξηάδεη.
Ο όρινο άξπαμε ηνλ κεηξνπνιίηε θαη θπξηνιεθηηθά ηνλ έθνςαλ ζε θνκάηηα. Ο ζηξαηεγόο Ννπξεληίλ
μεθάζαξα έδσζε ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη δελ θιήζεθε θαλέλαο ζηξαηηώηεο
γηα λα εκπνδίζεη απηήλ ηελ αγξηόηεηα. Ο γεληθόο ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ηεο λέαο ηνπξθηθήο
θπβέξλεζεο είρε επηηξέςεη ηελ δνινθνλία ηνπ ληε θάθην εγέηε ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο.
Τν καξηύξην ηνπ Μεηξνπνιίηε Φξπζνζηόκνπ εθζέηεη ηελ έλλνηα ηνπ επίζεκνπ ζιόγθαλ ηνπ
θεκαιηζηηθνύ θηλήκαηνο: Η Τνπξθία γηα ηνπο Τνύξθνπο.
Απηό απιά ζα ζήκαηλε όηη όια ηα μέλα ζηξαηεύκαηα ζα έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ην ηνπξθηθό
έδαθνο θαη λα αθήζνπλ ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο λα θπβεξλήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Με απηή ηελ
έλλνηα, Τνύξθνη ελλννύληαλ νη Τνύξθνη πνιίηεο, όρη κηα εζληθόηεηα ή κηα ζξεζθεία. Δάλ θνηηάμνπκε
ζηελ Αίγππην έρνπκε έλα παξόκνην ζπγθξηηηθά ζιόγθαλ θαηά ην κέζνλ ηνπ αηώλα απηνύ: Η Αίγππηνο
γηα ηνπο Αηγύπηηνπο. Αιιά όηαλ ην ζιόγθαλ έγηλε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή πξαθηηθή, ζηνπο Έιιελεο ηεο
Αηγύπηνπ δόζεθε ε επηινγή λα γίλνπλ πνιηηηζκηθά Αηγύπηηνη. Απηό ζήκαηλε κε θπξίαξρε ηελ αξαβηθή
γιώζζα, έρνληαο ηα ειιεληθά ζρνιεία λα αθνινπζνύλ ην ίδην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο όπσο ηα
αηγππηηαθά θαη γεληθόηεξα λα ζηακαηάεη ν δηαρσξηζκόο ηνπο από ηελ θπξίαξρε αηγππηηαθή θνπιηνύξα.
Ο ειιεληθόο πιεζπζκόο απέξξηςε απηήλ ηελ επηινγή κε ππεξβνιηθή αληίζεζε θαη απνρώξεζε από ηελ
Αίγππην κε κία αλαίκαθηε έμνδν. Ο κεγάινο Κνπηηθόο ρξηζηηαληθόο πιεζπζκόο ηεο Αηγύπηνπ
πεξηιακβαλόηαλ ζην ίδην ζιόγθαλ «Η Αίγππηνο γηα ηνπο Αηγππηίνπο» θαζώο θαη γηα ηνπο Έιιελεο πνπ
απνθάζηζαλ ηειηθά λα παξακείλνπλ.
Σε αληίζεζε, «Η Τνπξθία γηα ηνπο Τνύξθνπο» δελ ίζρπζε γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. Αθνινπζώληαο ηελ
Καηαζηξνθή ηεο Σκύξλεο θαη κε αθόκε πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ζηνπο Έιιελεο ηνπ Πόληνπ θαη ζηνπο
Αξκελίνπο, ε Σπλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923, ζα κνξθνπνηήζεη ηελ βίαηε εθδίσμε 1500000 Διιήλσλ
από ηε Μηθξά Αζία θαη 500000 Τνύξθσλ από ηελ Διιάδα, είηε ην ήζειαλ είηε όρη. Η κόλε ζεκαληηθή
ειιεληθή παξνπζία ε νπνία ζα παξέκελε ζηελ Τνπξθία ζα ήηαλ νη Έιιελεο νη νπνίνη δνύζαλ ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ν κόλνο ηνπξθηθόο πιεζπζκόο ζηελ Διιάδα ζα ήηαλ απηόο ηεο Θξάθεο.
Αθόκε θαη πξηλ ηελ άθημε ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, νη επξσπατθέο θνηλόηεηεο ζηε Σκύξλε, ε Γαιιηθή,
ε Βξεηηαληθή θαη ε Ακεξηθαληθή είραλ εθθελσζεί από ηνπο εζληθνύο ηνπο ζηόινπο θαη ηα απνκεηλάξηα
ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ πνπ πεξηπιαλώληαλ ζηελ πόιε από ην ειιεληθό λαπηηθό. Ο ηεξάζηηνο όγθνο
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ησλ Διιήλσλ ακάρσλ θαη ηεο Αξκεληθήο κεηνλόηεηαο έκεηλαλ εγθαηαιεηκκέλνη. Γηα κηα νιόθιεξε
εβδνκάδα από ηελ άθημε ησλ Τνύξθσλ όια ηα πινία ζηα νπνία αλέκηδαλ ζεκαίεο ησλ δπηηθώλ εζλώλ
δηαηάρηεθαλ λα κελ ζώζνπλ ηνπο πξόζθπγεο. Τα πινία ηνπ ειιεληθνύ λαπηηθνύ έκεηλαλ θπξίσο ζηα
αλνηρηά ή ειιηκεληζκέλα ζηε Μπηηιήλε πεξηκέλνληαο δηαηαγέο από ηελ Αζήλα.
Μηα θεκηζκέλε εμαίξεζε ζε απηήλ ηελ αδηαθνξία γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ήηαλ έλα γηαπσλέδηθν
εκπνξηθό θνξηεγό. Ο θαπεηάληνο ηνπ ήηαλ ηόζν ζνθαξηζκέλνο από ηελ αλζξώπηλε δπζηπρία πνπ
παξάηεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο από ην θνξηίν ηνπ κέζα ζηνλ θόιπν θαη πήξε πξόζθπγεο. Πξόζθαηα
έλαο ζπγγξαθέαο πξόηεηλε όηη πηζαλόλ απηό ην πινίν λα ήηαλ έλαο κύζνο. Αιιά δελ ήηαλ. Η κεηέξα
κνπ, ηόηε 12 εηώλ θαη ν ζείνο κνπ 10 εηώλ, ζώζεθαλ από απηό ην πινίν. Ο παπνύο κνπ είρε ήδε
κεηαλαζηεύζεη ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ε γηαγηά κνπ ήηαλ ήδε από ρξόληα λεθξή, έηζη νη ζπγγελείο
πξόζεραλ ηε κεηέξα κνπ θαη ηνλ λεώηεξν αδεξθό ηεο. Ξεθνκέλνη ή ρακέλνη από απηνύο ηνπο
ζπγγελείο κέζα ζηνλ παληθό πνπ δεκηνύξγεζε ε ηνπξθηθή επέιαζε, ηα παηδηά έθπγαλ από ην ρσξηό
ηνπο κε ηα πόδηα θαη αζπλόδεπηα. Από θαζαξή ηύρε ηα θαηάθεξαλ θη έθηαζαλ ζηε Σκύξλε θαη κηα
νκάδα-νξγάλσζε γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαηάθεξε λα ηνπο βάιεη κέζα ζην γηαπσλέδηθν πινίν.
Η κεηέξα κνπ κνπ είπε ζρεηηθά κε ηελ γεληθόηεξε ηξαγσδία ηεο Σκύξλεο. Οη Τάηκο ηεο Ν. Υόξθεο θαη
ν ακεξηθαλόο γεληθόο πξόμελνο Φόξηνλ κεηαμύ άιισλ, αλαθέξνληαη ζην γηαπσλέδηθν πινίν ην νπνίν
έδξαζε κε ηόζν ελάξεην ηξόπν κέζα ζε ηόζν απειπηζκέλνπο θαηξνύο. Η ίδηα κνπ ε ύπαξμε είλαη
απόδεημε όηη ην γηαπσλέδηθν πινίν δελ ήηαλ κύζνο.
Σηηο 19 Σεπηεκβξίνπ, ν Αζα Τδέληλγθο, αμησκαηνύρνο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κειώλ ηεο Φ.Α.Ν.Α. θαη
ακεξηθαλνί λαπηηθνί δηνηθεηέο έθηαζαλ ζηε Σκύξλε κε έλα ζηόιν πινίσλ. Οη μερσξηζηέο πξνζπάζεηεο
ηηο νπνίεο αλέιαβε θαη θαηάθεξε λα πινπνηήζεη ν Τδέληλγθο είλαη πνιύ πεξίπινθεο λα εμεγεζνύλ ζε
απηήλ ηελ καξηπξία, αιιά ε πξνζσπηθή ηνπ αθεξαηόηεηα ήηαλ έλαο ζπληειεζηηθόο παξάγνληαο ζην
λα δώζεη ε Αζήλα ηελ έγθξηζε λα απνδεζκεπηεί ν ζηόινο θαη λα μεθηλήζεη ηελ απνζηνιή δηάζσζεο.
Σηηο επόκελεο εβδνκάδεο έλα ηέηαξην ηνπ εθαηνκπξίνπ άηνκα εγθαηέιεηςαλ ηελ πόιε από ηηο
πξνβιήηεο ηεο Σκύξλεο θαη ηα γεηηνληθά ιηκάληα. Διιεληθά πινία ζπλήζσο κε ηε ζπλνδεία
ακεξηθαληθώλ πνιεκηθώλ πινίσλ κεηέθεξαλ πεξίπνπ 200.000 από απηνύο ηνπο πξόζθπγεο.
Ακεξηθαληθά θαη Βξεηηαληθά πινία κεηέθεξαλ ηε κεγάιε κάδα ησλ ππνινίπσλ. Υπήξραλ επίζεο ηα
θαηλόκελα όπνπ κηθξά ςαξάδηθα θαη άιια κηθξά πινηάξηα πνπ πξνέξρνληαλ από θνληηλά λεζηά λα
έξρνληαη λα ζώζνπλ ηνπο Έιιελεο κεηαθέξνληάο ηνπο ζε κηθξά ιηκάληα όπσο αξγόηεξα έθαλαλ ην
ίδην ηα βξεηηαληθά ηδησηηθά πινηάξηα πνπ κεηέθεξαλ ηνπο βξεηηαλνύο ζηξαηηώηεο όηαλ ηα
ζηξαηεύκαηα εθθέλσζαλ ηελ Γνπγθέξθε. Μεγάιε πξνζνρή έρεη δνζεί ζε απηήλ ηελ εξσηθή
πξνζπάζεηα θαη όρη αδηθαηνιόηεηα. Απηή ε λαπηηθή εθθέλσζε πεξίπνπ 250.000 ακάρσλ ζε θαηξό
πνιέκνπ δελ έρεη πξνεγνύκελν ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία.
Όιεο νη καξηπξίεο ησλ εθθελώζεσλ δειώλνπλ όηη νη πξόζθπγεο ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο, παηδηά θαη
ειηθησκέλνη. Η απνπζία ησλ αλδξώλ δελ ήηαλ ιόγσ δηθήο ηνπο επηινγήο αιιά ιόγσ ελόο δηαηάγκαηνο
ηεο Κεκαιηθήο θπβέξλεζεο όηη θαλέλαο άλδξαο ζε κάρηκε ειηθία δελ είρε ην δηθαίσκα ηεο
εγθαηάιεηςεο ηεο πόιεο. Γελ ππήξρε αλάκημε πηζηνπνηεηηθώλ γέλλεζεο ζε απηόλ ηνλ νξηζκό, νπόηε
αθόκε θαη ξσκαιένη λένη ζηελ ειηθία ησλ 14-16 εηώλ ή ώξηκνη ξσκαιένη άλδξεο ησλ 50 εηώλ ή θαη
κεγαιύηεξνη δελ εμαηξνύληαλ.
Ο ηνπξθηθόο ζηξαηόο έζηεζε πέληε πύιεο από ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα πεξάζνπλ όζνη εθθέλσλαλ ηελ
πόιε ώζηε λα θηάζνπλ ζηα θαξάβηα δηάζσζεο. Σε θάζε πύιε, νη εγθαηαιείπνληεο ηελ πόιε ζα
εμεηάδνληαλ θαη ζα πεξλνύζαλ από έξεπλα ώζηε λα «ειαθξσζνύλ» από ν,ηηδήπνηε θαηείραλ. Όζνη
άλδξεο ήηαλ παξόληεο ρσξίζηεθαλ από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Νεαξά αγόξηα ληπκέλα ζαλ θνξίηζηα
πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ από ηηο πύιεο, κεξηθνί άλδξεο πξνζπάζεζαλ λα δσξνδνθήζνπλ θαη
κεξηθνί απιώο πήδεζαλ κέζα ζηε ζάιαζζα πξνζπαζώληαο λα θνιπκπήζνπλ ζε θάπνην πινίν.
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Σρεδόλ όιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο ήηαλ κάηαηεο. Τειηθά πεξίπνπ 50.000 άλζξσπνη θπξίσο Έιιελεο
αιιά επίζεο θαη πνιινί Αξκέληνη, θξαηήζεθαλ. Απηέο νη ελέξγεηεο δελ έγηλαλ από «αηάθηνπο» αιιά
από ηνλ ηαθηηθό ζηξαηό ν νπνίνο αθόκε ήηαλ ππό ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνύξθ.
Ο Τδσξηδ Φόξηνλ παξαηήξεζε όηη νη άλδξεο νη νπνίνη ρσξίδνληαλ από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ήηαλ «...νη
θηιεηξεληθνί αγξόηεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη νη θάηνηθνη ηεο Σκύξλεο πνπ πνηέ δελ πξόζθεηλην θηιηθά
πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη πνπ δελ ήηαλ ζε θακκία πεξίπησζε ππεύζπλνη γηα ηελ
ηξνκεξή κνίξα πνπ ηνπο έηπρε. Απηή ε άζιηα πξάμε ζπληειείηαη κε ηελ παξακηθξή ιέμε δηακαξηπξίαο
από θακκία από ηηο «πνιηηηζκέλεο» θπβεξλήζεηο».
Η καξηπξία ηνπ Φόξηνλ ππνγξακκίδεη όηη απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ άκαρνη, όρη ζηξαηηώηεο ηνπ
ειιεληθνύ ζηξαηνύ. Δπίζεο επηπιένλ ζεκεηώλεη όηη δελ ήηαλ θαλ θηινκνλαξρηθνί. Κάπνηνο ίζσο λα
ππνζέζεη όηη απηνί νη άλζξσπνη θξαηήζεθαλ ιόγσ ηνπ ηνπξθηθνύ θόβνπ όηη πηζαλόλ απηνί ζην
κέιινλ λα επέζηξεθαλ σο κηα εθδηθεηηθή ζηξαηησηηθή δύλακε. Απηό πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη όηη
μεθόβνληαο ηηο νηθνγέλεηεο από ηα άξξελα κέιε, νη άζιηνη νηθνλνκηθά πξόζθπγεο δελ ζα κπνξνύζαλ
άκεζα λα απεηιήζνπλ ην λέν ηνπξθηθό θξάηνο θαη νη δηαιπκέλεο απηέο νηθνγέλεηεο ζα απνηεινύζαλ
έλα ηεξάζηην πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό θνξηίν γηα ηελ Διιάδα.
Οη άλδξεο, πνπ ππνζεηηθά θξαηήζεθαλ γηα ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο, δελ ηνπο κεηαρεηξίζηεθαλ σο
αηρκαιώηνπο πνιέκνπ. Νσξίο ηνλ Οθηώβξην, άξρηζαλ κηα πνξεία πξνο ηελ ελδνρώξα. Οη πεξηζζόηεξνη
πέζαλαλ από αζηηία πξηλ θαλ θηάζνπλ ζηελ ελδνρώξα θαη κόλν κηα ρνύθηα από απηνύο επέδεζαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ αηρκαιώησλ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ζπλζήθεο ηεο
Λσδάλεο. Σήκεξα απηό ην απνθαινύκε καδηθή δνινθνλία ή εζληθή εθθαζάξηζε. Απηή ε ζεξησδία δελ
ήηαλ πξάμε αηάθησλ. Απηή ε ζεξησδία δελ ήηαλ κηα πξάμε κέζα ζην νκηριώδεο ηνπίν ελόο πνιέκνπ.
Η μαζική δολοθονία ζσνηελέζηηκε από μια κσβέρνηζη άμεζα διοικούμενη από ηον
«παηέρα» ηης ηοσρκικής δημοκραηίας, ηον Μοσζηαθά Κεμάλ Αηαηούρκ.
Απηή ε ζπλερήο ηζηνξία ηεο Τνπξθίαο εμαθνινύζεζε πάλσ ζηελ πνξεία πνπ ραξάρηεθε ην 1922 αιιά
θαη αθόκε λσξίηεξα κε γελνθηνληθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ Πνληίσλ Διιήλσλ, ησλ Αζζπξίσλ θαη ησλ
Αξκελίσλ.
Γύν ζεκαληηθέο πξνζβνιέο θαηά ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο νη νπνίεο νξγαλώζεθαλ από ηελ ηνπξθηθή
επίζεκε θπβέξλεζε πξνέθπςαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ’60. Τν 1974 νη Τνύξθνη θαηέιαβαλ ηε κηζή
Κύπξν, εθδηώθνληαο όινπο ηνπο ρξηζηηαλνύο εθηόο ηεο δώλεο θαηνρήο. Σηελ Τνπξθία επίζεο ππήξμαλ
αξθεηνί λόκνη πνπ λνκνζεηήζεθαλ ζηνρνπνηώληαο ηνπο κε κνπζνπικάλνπο πνιίηεο θαη ήηαλ ζρεηηθνί
κε ηε θνξνιόγεζε θαη ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία.
Η ζπλερήο επίζεζε θαηά ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ πνηέ δελ θόπαζε θαη κάιηζηα έρεη εληαζεί
θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα ππάξρεη ην πνιύ ζνβαξό ελδερόκελν απηόο ν
Παηξηάξρεο λα είλαη ν ηειεπηαίνο ν νπνίνο έρεη έδξα ηελ ηζηνξηθή Κσλζηαληηλνύπνιε.
Απηή ε ζπλερήο όριεζε ησλ ρξηζηηαλώλ ππήξμε απνηειεζκαηηθή, πξνθαιώληαο κηα ζηαζεξή κείσζε
ηνπ ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από ηηο 270.000 ρηιηάδεο ην 1923 ζε 1.742 ην
2011, πνιινί δε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ππεξήιηθεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε κνπζνπικαληθή θνηλόηεηα
ζηε Θξάθε ε νπνία ην 1923 αξηζκνύζε 130.000 έρεη δηαηεξήζεη ηνλ αξηζκό ηεο, εθιέγεη
αληηπξνζώπνπο ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην θαη αζθεί ζεκαληηθή εμνπζία ηνπηθά.
Γελ κπνξνύκε θαη δελ πξέπεη λα ζεσξνύκε ηνλ ζεκεξηλό πιεζπζκό ηεο Τνπξθίαο ππεύζπλν γηα
ελέξγεηεο ησλ γνλέσλ ή ησλ παπνύδσλ ηνπο ή αθόκε θαη γηα ηηο πην πξόζθαηεο ελέξγεηέο ηνπο.
Μπνξνύκε όκσο λα ζεσξήζνπκε ππεύζπλε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηελ απαηειή καξηπξία ηεο
ζρεηηθά κε ηα γεγνλόηα θαηά ηελ πεξίνδν απηή γηα ηα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα κέζσ ησλ νπνίσλ
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εθπαηδεύνληαη νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο ζηα ζρνιεία θαη ηα Παλεπηζηήκηα. Θα πξέπεη επίζεο λα
ζεσξήζνπκε ππεύζπλε ηελ θπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο γηα ηα αληίπνηλα ηα νπνία πθίζηαληαη νη Τνύξθνη
δηαλννύκελνη νη νπνίνη ζέινπλ λα πνπλ ηελ αιήζεηα.
Απηνί νη γλήζηνη Τνύξθνη παηξηώηεο απεηινύληαη επζέσο κε ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο θαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ θπιαθηζηεί θαη αθόκε δνινθνλεζεί. Καη επίζεο κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε
ππεύζπλε ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηελ ζπλερή ηεο άξλεζε ζε όια ηα δηεζλή θόξα, ηεο Πνληηαθήο
Γελνθηνλίαο, ηνπ εθηνπηζκνύ ησλ Αζζπξίσλ, ηελ Καηαζηξνθή ηεο Σκύξλεο θαη ηελ Αξκεληθή
Γελνθηνλία.
Η Τνπξθία ζα θάλεη θαιά λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ησλ ΗΠΑ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπίεζε ζην
παξειζόλ θαη ηελ ζρεδόλ γελνθηνλία ησλ Ιζαγελώλ Ακεξηθαλώλ. Τα Παλεπηζηεκηαθά θαη ηα ζρνιηθά
βηβιία αλαγλσξίδνπλ απηά ηα εζληθά εγθιήκαηα.
Αο ζπκεζνύκε ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ είραλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνηλνύ πνπ
πεξηειάκβαλαλ ηηο αηηκσηηθέο πνξείεο ζαλάηνπ παξάμελα όκνηεο κε απηέο ηηο νπνίεο ππέζηεζαλ νη
Πόληηνη Έιιελεο από ηνπο Τνύξθνπο. Οη παξαδνρέο απηώλ ησλ ελνρώλ ηνπ παξειζόληνο κπνξεί λα
δίλνπλ ή θαη λα κε δίλνπλ θάπνηα παξεγνξηά ζηνπο απνγόλνπο ησλ θαηαπηεζκέλσλ θαη
θαηαηξεγκέλσλ πξνγόλσλ, αιιά έθαλαλ δπλαηό ην λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά πνιηηηζηηθά. Παξόηη
αθόκε αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, νη ηζαγελείο ακεξηθαλνί ηώξα πιένλ είλαη ζπλεζηζκέλν
λα εθιέγνληαη γεξνπζηαζηέο, θπβεξλήηεο θαη δήκαξρνη ζε δηάθνξεο πόιεηο. Η θαηαπίεζε ησλ
Αθξηθαλώλ ζηελ Ακεξηθή είλαη έλα πεξηζζόηεξν ζύλζεην ζέκα αιιά θαη απηό αθνινπζεί έλα παξόκνην
πξόηππν.
Απηή ε ηζηνξία αθόκε μεδηπιώλεηαη αιιά ηώξα πιένλ νη αθξνακεξηθαλνί είλαη έλα αλαπόζπαζην
θνκκάηη ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην, απνηεινύλ ην 8% ησλ ζηξαηεγώλ ηνπ ακεξηθαληθνύ ζηξαηνύ θαη
λαη, έλαο αθξνακεξηθαλόο, ηνπ νπνίνπ κάιηζηα θάπνηνο από ηνπο γνλείο δελ ήηαλ ρξηζηηαλόο, είλαη
πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ. Γελ κπνξνύκε αληίζηνηρα λα θαληαζηνύκε όηη θάπνηνο Έιιελαο, Αξκέληνο ή
Αζζύξηνο ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη ζηα αληίζηνηρα ηνπξθηθά αμηώκαηα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ
έρσ αθόκε αλαθαιύςεη θαλέλαλ σο παξάδεηγκα πνπ λα είλαη Αξκέληνο, Αζζύξηνο, Δβξαίνο ή Έιιελαο
πνπ λα έρεη εθιεγεί ζε δεκόζην αμίσκα ζηελ Τνπξθία.
Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζην ακεξηθαληθό θνηλό ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθόηεηεο ηεο ηνπξθηθεο
δηαθπβέξλεζεο, ζα πξέπεη πάληα κηιάκε σο ζπκπαηξηώηεο ακεξηθαλνί θαη λα απνθύγνπκε ηελ παγίδα
λα ζεσξεζνύκε σο εζλνθεληξηθνί Έιιελεο νη νπνίνη πξνσζνύλ άιπηα ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα. Απηή
ζα ήηαλ ε εηθόλα πνπ ε Τνπξθία ζα ήζειε λα παξνπζηάζνπκε, δηόηη κηα ηέηνηα εηθόλα εύθνια
απνξξίπηεηαη από ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε. Απηό ην νπνίν ζα πξέπεη πάληα λα ηνλίδνπκε είλαη όηη
ε ζξεζθεπηηθή θαη εζλνηηθή κηζαιινδνμία πάληα ππήξρε θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ Τνπξθία.
Οη Ακεξηθαλνί πνπ κπνξεί λα κε λνηάδνληαη γηα ηελ ηύρε ησλ Διιήλσλ, λνηάδνληαη πάληα γηα ηελ ηύρε
ησλ Φξηζηηαλώλ πνπ δνπλ ζε κνπζνπικαληθέο ρώξεο.
Γύν ζεκέιηνη ιίζνη ηνπ ακεξηθαληθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε Ιζόηεηα όισλ ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζην
Νόκν θαη ν δηαρσξηζκόο ηεο Δθθιεζίαο από ην Κξάηνο. Μέζα από απηήλ ηελ ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε,
κπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο ακεξηθαλνύο πνιηηηθνύο, δεκνζηνγξάθνπο θαη αθαδεκατθνύο λα
ζηακαηήζνπλ λα ζπκπνξεύνληαη κε έλα θξάηνο ην νπνίν πεξηθξνλεί θαη εκπαίδεη απηέο ηηο αμίεο.
Η Elizabeth Prodomou ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηώλεο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο
γηα ηηο Θξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο ζηηο ΗΠΑ, αλαθεθαιαίσζε γηα ηελ ζεκεξηλή ηνπξθηθή
πξαγκαηηθόηεηα δειώλνληαο , « Η Τνπξθία είλαη έλα πνιύπινθν απνιπηαξρηθό θξάηνο πνπ κηιάεη ηε
γιώζζα ηεο Γεκνθξαηίαο αιιά πνπ όκσο δελ ζπκπεξηθέξεηαη σο Γεκνθξαηία…»
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Απηό πνπ κπνξνύκε λα δεηήζνπκε απνξξέεη από απηέο ηηο έγλνηεο ζρεηηθά κε ηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη ηε Γεκνθξαηία. Αθόκα θαη κία επίζεκε ζπγγλώκε γηα παξειζνληηθά αηνπήκαηα ζα
ήηαλ ρσξίο θακκία ζεκαζία εάλ κηα ηέηνηα ζπγγλώκε δελ ζπλνδεπόηαλ από κεηαξξπζκίζεηο. Απηό
ζεκαίλεη όηη ε Τνπξθία ζα πξέπεη λα παύζεη απηήλ ηελ άξλεζε ηνπ παξειζόληνο έλαληη ησλ
δηαθόξσλ δηεζλώλ θνξνπκο θαη ε Τνπξθία ζα πξέπεη λα αθήζεη ειεύζεξνπο ηνπο Τνύξθνπο
δηαλννύκελνπο λα ζπδεηήζνπλ εηιηθξηλά γηα ην παξειζόλ θαη ην πώο απηό παξνπζηάδεηαη ζηα
ηνπξθηθά εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα. Μεηαξξύζκηζε επίζεο ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ε
δίσμε ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο θαη ησλ άιισλ ρξηζηηαληθώλ νκάδσλ. Φσξίο απηέο ηηο ελέξγεηεο, ε
Τνπξθία δελ κπνξεί πνηέ λα απνθηήζεη ηνλ ξόιν πνπ επηζπκεί ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη ρσξίο απηέο
ηηο ελέξγεηεο ε Τνπξθία πνηέ δελ ζα κπνξεί λα απνηειεί έλαλ αμηόπηζην ζύκκαρν ησλ ΗΠΑ.
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