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Δήλωση Ερντογάν για «Εθνικό Συμβόλαιο» και ευθύνη Τουρκίας για τις περιοχές που 
συνδέεται με ιστορικούς και πολιτιστικούς θεσμούς.  

 
Η ιστοσελίδα της Sabah αναφέρει ότι στο πλαίσιο ομιλίας του στη Ριζούντα, ο Τούρκος 
Πρόεδρος Ερντογάν,  αναφερθείς στις εξελίξεις στη Μοσούλη, δήλωσε ότι άλλα είναι τα φυσικά 
σύνορα της χώρας τους και άλλα τα ‘σύνορα της καρδιάς τους’. «Η Τουρκία δεν είναι μονάχα η 
Τουρκία» δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι εκτός από τα 79 εκ. πολιτών της φέρει 
ευθύνη και απέναντι στα εκατοντάδες εκατομμύρια αδέλφια της στη γεωγραφική περιοχή με 
την οποία του συνδέουν ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί.  
 
Αναφερθείς στον όρο του «εθνικού συμβολαίου» τόνισε ότι είναι καθήκον και δικαίωμα της 
Τουρκίας να ενδιαφέρεται για το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Κριμαία, το Λιβύη, το Καραμπάχ, 
τη Βοσνία και τις άλλες αδελφές περιοχές.  
 
Η ιστοσελίδα  στην συνέχεια αναφέρεται στο περιεχόμενο του «Εθνικού Συμβολαίου και στo 
σημείο αναφορικά με τη Δυτική Θράκη ως εξής: «Και το νομικό καθεστώς της Δυτικής Θράκης, 
το  οποίο εναπόκειται στην ειρήνη που θα γίνει με την Τουρκία, θα πρέπει οριστεί, με 
κατάλληλο τρόπο, ως αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί ελεύθερα. Ορισμένοι 
ιστορικοί θεωρούν πως τα σύνορα του εθνικού συμβολαίου περιλαμβάνουν επίσης την Κύπρο, 
το Χαλέπι, τη Μοσούλη, το Αρμπιλ, το Κιρκούκ, το Μπατούμι, τη Θεσσαλονίκη, το Κίρτζαλι, τη 
Βάρνα, και τα νησιά του Αιγαίου». (διαδικτυακή έκδοση Sabah) 
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