Το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης αποκαλεί «ομοεθνείς» τους «μουσουλμάνους Β. Ελλάδας»
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 22:21 | Γράφτηκε από τον/την dominique |
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Χειρότερο
Καλύτερο Αξιολόγηση
Συνεννοημένοι είναι Άγκυρα και Μ.Ιντζέ να προωθήσουν την κοινή τουρκική ατζέντα στην Θράκη αφού το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης αποκάλεσε «ομοεθνείς» τους μουσουλμάνους της περιοχής
Μάλιστα χαρακτήρισε ως «ομοεθνείς» γενικά τους μουσουλμάνους της Βόρειας Ελλάδας την στιγμή που ο υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας Μουχαρέμ Ιντζέ πραγματοποιεί περιοδεία στην Θράκη.
Με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του το γενικό προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη αποκαλεί ως «ομοεθνή» τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσουλμάνων Μακεδονίας-Θράκης με τον γενικό πρόξενο
Ορχάν Γιαλμάν Οκάν να παρευρίσκεται στο ιφτάρ που παρέθεσε ο σύλλογος.

«Ο Γενικός Πρόξενος μας παρευρέθηκε στο ιφτάρ που παρέθεσε ο ομοεθνής μας «Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσουλμάνων Μακεδονίας-Θράκης» στη Θεσσαλονίκη».
Ο συγκεκριμένος σύλλογος ιδρύθηκε το 2005 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, «να συγκεντρώσουμε τους μουσουλμάνους του νομού μας ώστε να λύσουμε τα κοινωνικά μας
προβλήματα που τόσα χρόνια τώρα μας ταλαιπωρούν»δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγηση του μουσουλμανοπαίδων.
«Εμείς σαν διοίκηση έχουμε δώσει μεγαλύτερη βάση στα θέματα των νέων και ειδικότερα των μικρών παιδιών. Από γενιά σε γενιά φθείρεται η παράδοση μας, τα ήθη και τα έθιμα που τόσο πολύ μας χρειάζονται για να διατηρήσουμε
τον πολιτισμό και την πίστη στην θρησκεία μας.
Έχουμε παρατηρήσει ότι τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν τις αρχές της θρησκείας μας ( π.χ. δεν γνωρίζουν το ιερό μας βιβλίο το Κοράνι , δεν μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα ακόμη και μέσα στα σπίτια τους αλλά και στις παρέες τους ,
δεν έχουν τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι στους γονείς τους και στους μεγαλύτερους τους ).
Έχοντας αυτά υπόψιν μας και μετά από μεγάλη προσπάθεια δημιουργήσαμε έναν χώρο διδασκαλίας για εκμάθηση της αραβικής και της τούρκικης γλώσσας και γραφής».
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