
 

 

ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 
Οι εκλογές πέρασαν, όµως έµεινε ο απόηχος κάποιων συµβάντων που πρέπει να 
προβληµατίζουν, γιατί σηµατοδοτούν το µέλλον.  Ένα από αυτά είναι η παρουσία για 
πρώτη φορά κόµµατος από τους µουσουλµάνους (τουρκογενείς), της Θράκης υπό την 
εποπτεία και οργάνωση του τούρκικου προξενείου. 
Το Κόµµα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (DEB), όπως υποκριτικά ονοµάστηκε, 
χρηµατοδοτήθηκε και υποστηρίχτηκε µε φανατισµό από τους πράκτορες της 
Τουρκίας, µέσα σε παραλήρηµα ανθελληνικού µίσους. Χρησιµοποιήθηκαν όλα τα 
µέσα, προπαγάνδα, χρηµατισµοί, εκβιασµοί, απειλές και µεταφορά ψηφοφόρων από 
την Τουρκία µε πούλµαν, ώστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και να 
βάλουν τα θεµέλια της αποσχιστικής πολιτικής που ονειρεύεται η Άγκυρα. 
Απέτυχαν, παρά την αδιαφορία του ελληνικού κράτους. Στα χωριά της Θράκης που 
υπάρχουν κλειστές κοινωνίες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, µε χαµηλό οικονοµικό, 
βιοτικό και µορφωτικό επίπεδο πήραν πλειοψηφία σε αντίθεση µε τις µεγάλες πόλεις 
όπου η ψήφος είναι αδιευκρίνιστη και οι επιρροές – επιδράσεις του προξενείου είναι 
σαφώς µικρότερες. Συνολικά στην Ξάνθη και Ροδόπη το DEB πήρε περίπου 41.000 
ψήφους και ποσοστά 26% και 42% αντίστοιχα. Εκτός Θράκης όπου ζουν 25.000 
µουσουλµάνοι θρακικής καταγωγής, το DEB πήρε 40! Ψήφους, συγκεκριµένα στη 
Ρόδο παρά τις φοβερές προσπάθειες της Άγκυρας πήρε µόνο 15. Ο στόχος να 
προβληθεί το DEB, ως ο αυθεντικός εκφραστής της µουσουλµανικής µειονότητας 
έπεσε στο κενό. 
Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ µάλλον πρέπει να µας προβληµατίζει περισσότερο. Στελέχη 
του όπως ο Χριστόπουλος, του οποίου οι απόψεις συµπίπτουν µε αυτές της Άγκυρας, 
προσπάθησαν να προσελκύσουν ψήφους µε δήθεν προοδευτικές και προχωρηµένες 
θέσεις, (συµπαγές τουρκικό πράγµα και λοιπές ανοησίες). Απέπεµψαν ακόµη και την 
Σουλεϊµάν Σαµπιχά από το Ευροψηφοδέλτιό τους, γιατί τόλµησε να δηλώσει ότι είναι 
Ελληνίδα Μουσουλµάνα Ροµά, άρα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιά !! Παρ’ όλα αυτά ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήρθε τρίτο κόµµα στη Θράκη, µε ποσοστά χαµηλότερα των άλλων 
ελληνικών περιοχών. 
Όµως το πρόβληµα υπάρχει και χρήζει προσοχής και δραστικών λύσεων. Η 
υπεργεννητικότητα των  µουσουλµάνων της περιοχής και η υπογεννητικότητα των 
χριστιανών απειλούν µε δηµογραφικές αλλοιώσεις. Η Άγκυρα κατόρθωσε να 
συµπεριλάβει κάτω από την οµπρέλα του προξενείου της , ένα µεγάλο µέρος από 
τους Ροµά, Ποµάκους και τουρκόφωνους Έλληνες µουσουλµάνους. Αν δεν 
αντιµετωπιστεί σωστά η κατάσταση από τα ελληνικά Υπουργεία Εσωτερικών και 
Εξωτερικών, µπορεί στο µέλλον να αντιµετωπίσουµε καταστάσεις δυσάρεστες και 
επικίνδυνες. Απαιτείται το κλείσιµο ή ο έλεγχος και η αποδυνάµωση του τουρκικού 
προξενείου, η λήψη ισχυρών µέτρων για τη διατήρηση της εθνοτικής ταυτότητας των 
Ποµάκων και µουσουλµάνων Ροµά και κυρίως η παροχή ελληνικής παιδείας στα 
παιδιά όλων των µουσουλµάνων. 


