Ο «Έλληνας» Ιμάμογλου: Μιλάει
ελληνικά
&
ξυπνάει
τους
χειρότερους
φόβους
της
Τουρκίας – Ο Πόντος είναι
ακόμα ελληνικός!
Με την ποντιακή καταγωγή του Ε.Ιμάμογλου αλλά και το γεγνονός
ότι είναι ελληνόφωνος ασχολούνται τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Ιμάμογλου γεννήθηκε το 1970 στην Τραπεζούντα και σπούδασε
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης,
πριν ξεκινήσει να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, όπως
αναφέρει σε δημοσίευμά της η Guardian.

Μπήκε στον πολιτικό στίβο το 2009 και έγινε δήμαρχος μία
μικρής επαρχίας το 2014.

Η καμπάνια του για την δημαρχία της Κωνσταντινούπολης στην
πρώτη αναμέτρηση, όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα,
χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη σεμνότητα και δουλειά.

Προσπάθησε και πέτυχε – όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα – να
κερδίσει την εμπιστοσύνη πολιτών διαφορετικών πολιτικών και
θρησκευτικών φασμάτων.

«Τα μέσα ενημέρωσης, και δη τα κρατικά, απέχουν πολύ από το να
είναι δίκαια… αλλά έχουμε τα social media τα οποία είναι ένας

ανέγγιχτος – έως τώρα – τομέας», τόνιζε ο Ιμάμογλου σε
συνέντευξή του πριν την εκλογική αναμέτρηση, την ώρα που ο
ισχυρός του αντίπαλος είχε όλα τα μέσα στην διάθεσή του.

«Τώρα, το μεγαλύτερο όπλο μου είναι μία μέθοδος επικοινωνίας
χιλίων ετών το: από στόμα σε στόμα», επεσήμανε.

Ο Ιμάμογλου είχε κάτι κοινό με τον Ερντογάν: την αγάπη για το
ποδόσφαιρο. Ο νέος δήμαρχος έπαιζε σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο
στα νιάτα του, ενώ έχει ενεργό συμμετοχή στην ομάδα της
Τραμπζονσπόρ.

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Ως προς το γεγονός ότι ο Ιμάμογλου έχει ελληνική καταγωγή το
παραδέχεται έμμεσα και ο Τούρκος πρόεδρος Ρ.Τ.Ερντογάν ο
οποίος έριξε τις ευθύνες στον ελληνικό Τύπο για το «Πόντιος
άρα Έλληνας», που «καταλόγισε» το κυβερνών κόμμα στον υποψήφιο
δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Σε διακαναλική συνέντευξη που έδωσε πριν μερικές ημέρες ο
Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το sigmalive.com, ανέφερε ότι δεν
είναι ο ίδιος ή το κόμμα του που προέβαλαν την «ποντιακή»
καταγωγή του υποψηφίου της αντιπολίτευσης, αλλά τα ΜΜΕ στη
χώρα μας.

«Αυτή την παρομοίωση (Πόντιος-Έλληνας) στην πραγματικότητα οι
ελληνικές εφημερίδες την έκαναν. Αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο
Ερντογάν, ο οποίος απέφυγε να αναφέρει ότι δικός του δήμαρχος
(συνοικίας της Κωνσταντινούπολης) έπειτα και ότι το δικό του
κόμμα χρησιμοποίησε ως «όπλο» τον ελληνικό Τύπο για να…

χτυπήσει με την ποντιακή καταγωγή του τον υποψήφιο της
αντιπολίτευσης και νικητή των εκλογών στις 31 Μαρτίου,
χαρακτηρίζοντάς τον «Έλληνα», άρα όχι «γνήσιο Τούρκο».

Σημειώνεται ότι πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα στην πρώτη
εκλογή
Ιμάμογλου
στις
31
Μαρτίου
η
οποία
και
ακυρώθηκε,
ο ερντογανικός δήμαρχος του Εσενλέρ στην
Κωνσταντινούπολη, Τεβφίκ Γκιοκσού, ο οποίος εκλέχτηκε με την
στήριξη του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με το Open Tv,
αναφέρθηκε στην ελληνική καταγωγή του Εκρέμ Ιμάμογλου (επειδή
κατάγεται από τον Πόντο), ομολογώντας μάλιστα ότι και οι
σημερινοί κάτοικοι του Πόντου είναι Έλληνες κρυπτοχριστιανοί!

Δήλωσε ότι «πιο πολύ χάρηκαν οι Έλληνες που κέρδισε ο
Ιμάμογλου», αλλά αυτό που προκάλεσε την οργή των κομμάτων της
Τουρκίας ήταν όταν -απευθυνόμενος στον κόσμο- ρώτησε: «Από πού
κατάγεται (ο Ιμάμογλου);» για να λάβει την απάντηση: «Από την
Τραπεζούντα».

Τότε ο δήμαρχος Εσενλέρ χλευάζοντας σχολίασε: «Α, τότε είναι
άλλη υπόθεση», με την έννοια ότι εφόσον εκεί είναι Έλληνες,
άρα γι’ αυτό οι Έλληνες τον θεωρούν δικό τους.

Αμέσως στέλεχος του «Καλού Κόμματος» της Αξενέρ τον περιέλαβε
με κοσμητικά επίθετα: “Άτιμος, ευτελής, ποταπός, τέρας… Αυτοί
έχασαν τον έλεγχο για τα καλά. Ντροπή σε εκείνους που θα τους
ψηφίσουν στην Τραπεζούντα, ο (υπουργός Εσωτερικών) Σουλεϊμάν
Σοϊλού πρέπει απόψε κιόλας να απομακρύνει το δήμαρχο του
Εσενλέρ από τα καθήκοντά του. Αυτή η πόλη δεν δέχεται τέτοιες
προσβολές. Πρέπει να απομακρυνθεί αυτός ο ποταπός που είπε
Έλληνες τους κατοίκους της Τραπεζούντας. Ως υπουργός από την

Τραπεζούντα κι ο ίδιος πρέπει να το κάνει».

Ο βουλευτής του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος
Μεχμέτ Μπεκάρογλου έγραψε στο τουίτερ «Τεβφίκ Γκιοκσού λίγη
ντροπή, φοβήσου τον Αλλάχ. Τι είναι αυτά; Τι σημαίνει
‘κέρδισαν οι Έλληνες’! Έλεος πια, δεν έμεινε τσίπα πάνω σας.
Ντροπή!», ανέφερε.

Αλλά και στο twitter η αντίδραση είναι μεγάλη. Μέσω του
hashtag #Trabzonlular (κάτοικοι της Τραπεζούντας), πολίτες
καλούσαν τον δήμαρχο του Εσενλέρ να ζητήσει συγνώμη.

Είναι η πρώτη φορά που ανώτατος Τούρκος αξιωματούχος
παραδέχτηκε και την τωρινή ύπαρξη ελληνικών πληθυσμών στον
Πόντο οι οποίοι υπό τον φόβο των διωγμών της Άγκυρας
εξισλαμίστηκαν αλλά ακόμα διατηρούν την γλώσσα και την
θρησκεία τους στα κρυφά.

Είναι δηλαδή κρυπτοχριστιανοί.

Το pronews.gr στο παρελθόν με αφορμή κάποια ένοπλα επεισόδια
είχε ενημερώσει για το ελληνικόν της περιοχής με σχετική
αρθρογραφία.

Τότε γράψαμε για σχετικά κτυπήματα ενόπλων ομάδων στον Πόντο
κατά της τουρκικής Στραοτχωροφυλακής τα οποία επιδιώκονταν να
αποδοθούν σε δυνάμεις του κουρδικού ΡΚΚ όμως δεν ήταν έτσι.

«Όσον αφορά τη δράση του PKK στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου,
το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα έχει ως στρατηγικό του στόχο

το «άνοιγμα» στον Πόντο

Σημειώνεται ότι η επαρχία της Κερασούντας βρίσκεται εκτός του
συνήθους πεδίου δράσης του PKK συνεπώς η δράση του PKK στην
περιοχή του Πόντου εντάσσεται στη στρατηγική του κουρδικού
απελευθερωτικού κινήματος να απαξιώσει το κράτος και να
δημιουργήσει εντυπώσεις στον τουρκικό λαό αλλά και διεθνώς,
για να ασκήσει πίεση στην τουρκική κυβέρνηση προς την
κατεύθυνση επίλυσης του κουρδικού με ειρηνικά μέσα.

Το ζήτημα του Πόντου πάνω στο οποίο ποντάρουν οι Κούρδοι είναι
υπαρκτό. Παρά την Γενοκτονία των Ποντίων παρέμειναν
ελληνογενείς φυλετικά πληθυσμοί υπό την κάλυψη του
κρυπτοχριστιανισμού και της
σουνιτικού μουσουλμανισμού.

επιφανειακής

αποδοχής

του

“Είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς” λένε τωρινοί κάτοικοι του Πόντου και
προσθέτουν “να μας δείξετε στη δική σας τηλεόραση και όχι στην
τηλεόρασή εδώ, γιατί θα μας σκοτώσουν!” αποδεικνύοντας ότι
παρά την Γενοκτονία και τον εποικισμό του Ιερού Πόντου με
Τούρκους κατοίκους το ελληνικό στοιχείο δεν ξεριζώθηκε ποτέ
και ακόμα παραμένει ισχυρό προκαλώντας τρόμο στην Άγκυρα που
ανησυχεί για μαζική αφύπνιση Κρυπτοχριστιανών (που κυρίως
βρίσκονται ανάμεσα στις τάξεις των Αλεβιτών) και Ελλήνων που
έχουν γνώση της πραγματικής τους καταγωγής.

Όταν το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «World Party»
επισκέφθηκε την Τραπεζούντα και τα γύρω χωριά για τα γυρίσματα
του επεισοδίου με στόχο ο Σ. Τανιμανίδης να βρει το χωριό της
οικογενείας του, συνάντησαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες που
έκαναν γεωργικές εργασίες στα χωράφια τους και μιλούσαν
άπταιστα ποντιακά με την χαρακτηριστική αρχαία ελληνική
προφορά.

«Κι εμείς είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς!» ανέφερε η μία από αυτές,
«να μας δείξετε στη δική σας τηλεόραση και όχι στην τηλεόρασή
εδώ, γιατί θα μας σκοτώσουν!».
Tις δηλώσεις αυτές θα τις
δείτε μετά το 36ο λεπτό της εκπομπής.
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Στην Άγκυρα ανησυχούν και για έναν επιπλέον λόγο καθώς η
“φλόγα” της σύγκρουσης με τους Κούρδους έχει φτάσει στην
Τραπεζούντα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου μετά τις
αλλεπάλληλες επιθέσεις που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2015
και συνεχίζονται μέχρι τώρα, από αντάρτες του ΡΚΚ, θυμίζοντας
τα γεγονότα της δεκαετίας του ενενήντα όταν στην περιοχή του
Πόντου μαίνονταν ο εσωτερικός πόλεμος με διάφορες τοπικές
ανταρτικές ομάδες, ελληνικής
κρυπτοχριστιανικών καταβολών.
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και

Ο εκνευρισμός των Τούρκων είναι πολύ μεγάλος, καθώς πριν λίγα
μόλις χρόνια στον Πόντο από την δεκαετία του 90 μέχρι και τα
πρώτα χρόνια μετά το 2000 , είχε εμφανιστεί τοπικό «Αντάρτικο
Σώμα» από Τούρκους υπηκόους που μιλούσαν όμως όλοι Ποντιακά.

Αρχηγός τους ήταν τότε μια 28χρονή κοπέλα… η πολυάριθμη αυτή
ομάδα δεν είχε σχέση με τις κουρδικές οργανώσεις ή άλλες
ακροαριστερές.
Η Τουρκία με αφορμή το κουρδικό ζήτημα είναι
ένα “ηφαίστειο” εθνοτήτων έτοιμο να εκραγεί.

Σε αυτό βοήθησε και ο Ρ.Τ.Ερντογάν με τον ισλαμικό χαρακτήρα
που έδωσε στο τουρκικό κράτος,κάνοντας τις θρησκευτικές και
εθνικές μειονότητες να νιώσουν ως ξένα “σώματα” που σκέφτονται
ότι ήρθε ίσως η ώρα να τραβήξουν το δικό τους δρόμο.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το είχε προβλέψει άλλωστε «1/3 των
Τούρκων θα γίνουν Χριστιανοί»,και σύμφωνα με στοιχεία έρευνας
τουρκικής εφημερίδας, που καταγράφει μεταξύ 2009-2012 στην
Τουρκία τον εξωφρενικό αριθμό… των 8.000.000 πωλήσεων Αγίων
Γραφών, στην τουρκική γλώσσα, μας κάνει να αναρωτιόμαστε μήπως
είναι πραγματικά πολλά εκατομμύρια οι Κρυπτοχριστιανοί στην
Τουρκία.

Οι τουρκικές αρχές το αναρωτιούνται πάντως. Oι Τούρκοι
φοβούνται δύο πράγματα: Τις υψηλές πωλήσεις της Αγίας Γραφής
στην Τουρκία και την ύπαρξη 15.000.000 Αλεβιτών (σιιτική
αίρεση με χριστιανικές προεκτάσεις) οι οποίοι θεωρούνται εν
δυνάμει Χριστιανοί σε κάποια μελλοντική συγκυρία.
Στην
Τουρκία ανησύχησαν σφόδρα όταν τα προγούμενα αχρόνια πωλήθηκαν
8.000.000 αντίτυπα της Αγίας Γραφής προκαλώντας φόβο ότι
κάποιοι έψαχναν τις ρίζες τους και ήταν πάρα πολλοί αυτοί.

Θεωρείται ότι πολλοί Χριστιανοί προσχώρησαν στον Αλεβιτισμό ο
οποίος έχει σαφείς χριστιανικές επιροές (δέχονται τον Τριαδικό
Θεό) για να αποφύγουν την βαριά φορολόγηση και τους κινδύνους
της ζωής μέσα στο οθωμανικό κράτος.

Επειδή η Οθωμανική Αυτκρατορία ήταν πολυεθνική και
πολυφυλετική επεδίωκε με κάθε μέσο να έχει θρησκευτική
ομοιογένεια, ή τουλάχιστον γλωσσική.
Με το μπλε σημειώνονται
οι περιοχές που έχουν έντονο αλεβιτικό στοιχείο.

Έτσι έβαζε βαρύτατους φόρους στους Χριστιανούς με αντάλλαγμα
την γλώσσα ή την θρησκεία για την απαλλαγή τους.

Αυτός είναι και ο λόγος της ύπαρξης των Ελληνορθόδοξων
Γκαγκαούζιων που υπάρχουν μέχρι την σημερινή Μολδαβία και
ζητούν ανεξαρτησία και ένωση με την Ορθοδοξη Ρωσία, που μιλούν
όμως τουρκικά διότι επέλεξαν να “δώσουν” την γλώσσα όχι όμως
την Θρησκεία».
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