Ο Σαμαράς εγκατέλειψε τη Θράκη για... μιά χούφτα ψήφους!
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Καλύτερο Αξιολόγηση

Γράφει ο Κων σ τ αν τ ίν ος Τ ερζής Αξιολόγηση
Πηγ ή "Ας Μιλήσουμε Επιτέλους!"Αξιολόγηση
Η μόν η έκφρασ η που ταιριάζει σ την χ ώρα και σ τους πολ ίτες που ζούν ε σ ε αυτήν και από αυτήν , είν αι: Η Ελ λ άδα της Ντροπής. Σήμερα ξ ημέρωσ ε μία πολ ύ διαφορετική ημέρα γ ια όλ ους
μας. Σήμερα κάποιοι αισ θάν ον ται πολ ύ όμορφα επειδή δεν καταπον τίσ τηκε το κόμμα που υποσ τηρίζουν , ή επειδή αν αν εώθηκε μέσ α από τις σ τάχ τες ο χ ώρος που πάν τοτε
εμπισ τευόν τουσ αν . Σήμερα, ίσ ως κάποιοι ν α έχ ουν αρχ ίσ ει τους υπολ ογ ισ μούς γ ια την επόμεν η πολ ιτική – κομματική αν αμέτρησ η και άλ λ οι προσ θέτον τας και αφαιρών τας «κουκιά»
προσ παθούν ν α βγ άλ ουν σ υμπεράσ ματα γ ια το αποτέλ εσ μα που δεν τους δικαίωσ ε. Σήμερα,

όμως, στη Θράκη επιχαίρουν οι τουρκόφρονες
μισθοφόροι, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και η τουρκική πολιτική που έχει ρίξει το μεγάλο βάρος των ενεργειών της
για να κατορθώσει το ακατόρθωτο: να καταλάβει μία ελληνική περιοχή χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα!

Στους σ χ εδιασ μούς αυτής της διόλ ου φιλ ικής τουρκικής πολ ιτικής, έν α πλ ήθος από παράγ ον τες, πράξ εις και παραλ είψ εις των κυβερν ήσ εων των Α θην ών , λ ειτούργ ησ αν καταλ υτικά, γ ια
ν α μπορέσ ει η Τουρκία ν α κάν ει το πρώτο ουσ ιασ τικό βήμα και ν α θέσ ει τα θεμέλ ια εν ός πυρήν α αλ υτρωτικού τουρκισ μού. Σήμερα η Θράκη πεν θεί όχ ι επειδή έν α μεγ άλ ο ποσ οσ τό (περίπου
45%) των κατοίκων της αρν ήθηκε ν α σ υμμετέχ ει σ την διαδικασ ία των εκλ ογ ών προκειμέν ου ν α υπερασ πίσ ει αυτή την ακριτική γ ων ιά από επικείμεν ες διόλ ου ευχ άρισ τες κατασ τάσ εις,
αλ λ ά επειδή υπήρξ ε μία πρωτοφαν ής απάθεια και άτυπη σ υν έργ εια ελ λ ην ικών κομμάτων εις βάρος των εθν ικών σ υμφερόν των , εν άν τια σ τα αυτον όητα περί υπεράσ πισ ης της πατρίδας.
Το αποτέλ εσ μα των ευρω-εκλ ογ ών «γ έν ν ησ ε» έν α κόμμα – τέρας, που με τον ψ ευδεπίγ ραφο τίτλ ο «Κόμμα Ισ ότητας Ειρήν ης και Φιλ ίας» προσ δοκά ν α γ ίν ει από τούδε και σ το εξ ής ο
κύριος πολ ιορκητικός κριός του Ελ λ ην ισ μού και της Ελ λ ην ικότητας της Θράκης. Το κόμμα αυτό, με καθαρά αν θελ λ ην ική φύσ η και κατασ τατική λ ειτουργ ία που ξ επερν ά την λ έξ η
"επικίν δυν ο" δεν κατόρθωσ ε φυσ ικά ν α εκλ έξ ει "εκπρόσ ωπο" σ την Ευρωβουλ ή και ούτε έλ πιζε πως θα το κατορθώσ ει (σ υγ κέν τρωσ ε έν α ποσ οσ τό ψ ήφων 1 2,29% επί του σ υν όλ ου των
ψ ήφων της περιφέρειας Α ν ατολ ικής Μακεδον ίας και Θράκης).
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Το "κόμμα" αυτό δημιουργήθηκε για να γίνει η επίσημη βάση ανθελληνικών

δραστηριοτήτων μέσα στο ελληνικό έδαφος από την πλευρά της Τουρκίας. Δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως
"ωρολογιακή βόμβα" εις βάρος της χώρας...
Η δράσ η αυτού του μορφώματος ξ εκίν ησ ε πολ ύ πριν κλ είσ ουν οι κάλ πες της 25ης Μαΐου του 201 4. Ξεκίν ησ ε από τον τούρκο πράκτορα Α χ μέτ Σαδίκ (του οποίου η οικογ έν εια
απολ αμβάν ει ιδιαίτερα προν όμια από τις τουρκικές κυβερν ήσ εις, μετά τον θάν ατό του από τροχ αίο ατύχ ημα) όμως η ολ ική επαν αφορά του έγ ιν ε όταν τα κομματικά σ υμφέρον τα και η
ματαιοδοξ ία πολ ιτικών αρχ ηγ ών κομμάτων (ελ λ ην ικών και όχ ι της Τουρκίας) αποδέχ θηκαν την μετατροπή της Ελ λ ην ικής Θράκης σ ε χ ώρο σ υν διαλ λ αγ ής με το τουρκικό προξ εν είο της
Κομοτην ής (δηλ αδή με την Τουρκία) σ τον απελ πισ μέν ο αγ ών α της εξ ασ φάλ ισ ης ψ ήφων .
Στις δύο σ υν εχ όμεν ες Κυριακές των εκλ ογ ών τα σ υμπεράσ ματα που εξ ήχ θησ αν ήταν περισ σ ότερο από φρικώδη, γ ια την αν αλ γ ησ ία και την ποταπότητα εκείν ων των κομματαρχ ών και
των τοπικών τους αν δρείκελ ων , οι οποίοι τόλ μησ αν ν α σ υμμετέχ ουν σ ε έν α «τούρκικο παζάρι».
Ο μεγ άλ ος κερδισ μέν ος από αυτή την ν τροπιασ τική σ υν αλ λ αγ ή ήταν το κόμμα των τουρκοφρόν ων (Γκρίζων Λ ύκων ), οι οποίοι δήλ ωσ αν την παρουσ ία τους μέσ α από μία απίσ τευτη
σ υσ πείρωσ η των μουσ ουλ μάν ων , η οποία επετεύχ θη μέσ α από μία σ ειρά διαδικασ ιών που είν αι ν τροπιασ τικές γ ια το Ελ λ ην ικό κράτος, αφού δόθηκε άτυπη άδεια σ ε έν α πλ ήθος τούρκων
πρακτόρων ν α κυκλ οφορούν μέρα και ν ύχ τα σ ε μουσ ουλ μαν ικά χ ωριά, άλ λ οτε μοιράζον τας χ ρήματα, άλ λ οτε εκβιάζον τας γ ια επισ τροφή δαν εικών ή και δαν είων (από τη Ziraat Bank) και
άλ λ οτε χ ρησ ιμοποιών τας την μάσ κα της αν θρωπιάς και του καλ ού μουσ ουλ μάν ου που ήθελ ε ν α βοηθήσ ει τους σ υμπάσ χ ον τες «τούρκους αδελ φούς» σ τις οικον ομικές δυσ κολ ίες που
αν τιμετωπίζουν … Η κορύφωσ η αυτών των τακτικών έγ ιν ε με τη βοήθεια των ψ ευτομουφτήδων και των ιμάμηδων που εργ άζον ται ως εκπρόσ ωποί τους, οι οποίοι μετέτρεψ αν τα τζαμιά σ ε
προεκλ ογ ικά κέν τρα του DEB όπου εκφων ούν ταν πύριν οι λ όγ οι κατά της κακιάς Ελ λ άδας, εν ώ δεν έλ ειψ αν και οι έμμεσ ες απειλ ές γ ια «τιμωρία από τον Α λ λ άχ αν δεν ψ ηφισ τούν οι
υποψ ήφιοι «αδελ φοί τούρκοι μουσ ουλ μάν οι» που μετείχ αν σ το ψ ηφοδέλ τιο του DEB.
Πακτωλ ός λ αθραίων χ ρημάτων βοήθησ ε σ την εν ίσ χ υσ η του DEB. Α υτά τα χ ρήματα έμπαιν αν είτε από την Τουρκία (με διπλ ωματικά αυτοκίν ητα) είτε μέσ α από τη ν ότια Βουλ γ αρία όπου η
δράσ η του Ισ λ αμικού κόμματος της Βουλ γ αρίας (πρόκειται γ ια κατασ κεύασ μα των τουρκικών μυσ τικών υπηρεσ ιών ) είν αι επίσ ημη και με την υποσ τήριξ η πολ ύ μεγ άλ ων χ ρηματικών
κεφαλ αίων . Μέσ α σ ε όλ α αυτά όμως, προσ τέθηκαν και μερικές χ ιλ ιάδες μεταφερόμεν οι από την Τουρκία ψ ηφοφόροι, εν ώ υπήρξ αν και ψ ηφοφόροι τουρκόφρον ες σ τις Ελ λ ην ικές
πρεσ βείες που βρίσ κον ται σ την Ευρώπη (ήταν σ τραβό το κλ ίμα, το έφαγ ε και ο γ άιδαρος...).
Όλ οι αυτοί οι τουρκόφρον ες –φυσ ικά και οι πράκτορες των τουρκικών μυσ τικών υπηρεσ ιών - κατόρθωσ αν ν α «οργ ώσ ουν » την Θράκη, επειδή εδώ και καιρό και γ ια λ όγ ους εξ οικον όμησ ης
χ ρημάτων η κυβέρν ησ η των Α θην ών αποφάσ ισ ε ν α αποχ ωρήσ ει σ ιωπηλ ά από την περιοχ ή. Υ πάρχ ουν μεγ άλ ες περιοχ ές χ ωρίς ασ τυν ομικά τμήματα, επειδή αυτά έκλ εισ αν ή επειδή
υπολ ειτουργ ούν λ όγ ω λ ειψ αν δρίας ασ τυν ομικών . Α υτή η εγ κατάλ ειψ η αλ λ ά και η έν τον η δρασ τηριότητα τουρκικών υπηρεσ ιών που φάν ηκε σ αν «αν τικατάσ τασ η των Ελ λ ην ικών
αρχ ών », έδωσ ε –και σ υν εχ ίζει ν α δίν ει- έν α πολ ύ αρν ητικό μήν υμα σ τους μουσ ουλ μάν ους της Ελ λ ην ικής Θράκης. Ένα

μήνυμα όμως σαφές από την πλευρά της
Τουρκίας που λέει: «Εμείς είμαστε η μοναδική σας ελπίδα. Σε εμάς πρέπει να απευθύνεστε για τα προβλήματά σας για να
σας βοηθήσουμε να λυθούν»… Τραγ ικό, αλ λ ά πέρα γ ια πέρα αλ ηθιν ό. Και η ευθύν η γ ι αυτό, αν ήκει σ ε πολ ύ σ υγ κεκριμέν ους αν θρώπους, που είτε κατοικούν σ την περιοχ ή,
είτε βρίσ κον ται σ ε κομματικά γ ραφεία σ την Α θήν α…

Στον αντίποδα, τα Ελληνικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ) προσπάθησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του
τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκριση και την στήριξή του. Σε αυτή την αγ ων ιώδη
κομματική προσ πάθεια (η οποία απείχ ε παρασ άγ γ ας από την οδό των εθν ικών σ υμφερόν των ) υπήρξ αν αποτελ έσ ματα τραγ ικά (γ ια τη Δ ΗΜΑ Ρ), αισ ιόδοξ α (γ ια το ΣΥ ΡΙΖΑ ), απελ πισ τικά
(γ ια το ΠΑ ΣΟΚ) και ν ίκης (γ ια τη ΝΔ ). Οι δύο μεγ άλ οι αν τίπαλ οι, ΝΔ και ΣΥ ΡΙΖΑ , γ ν ώρισ αν δύο διαφορετικά πρόσ ωπα του τουρκικού προξ εν είου, το οποίο έκαν ε «ταμείο» αλ λ ά και
«επεν δύσ εις».
Έτσ ι, εν ώ η ΝΔ κέρδισ ε την εύν οια γ ια τις περιφερειακές εκλ ογ ές κατορθών ον τας ν α τοποθετήσ ει σ την περιφέρεια τον Γ. Παυλ ίδη (αυσ τηρά κομματική επιλ ογ ή), ο χ αμέν ος ΣΥ ΡΙΖΑ , που
πήρε έν α ποσ οσ τό περίπου 30-35% των μουσ ουλ μαν ικών ψ ήφων , έν ιωσ ε την εγ κατάλ ειψ η, αλ λ ά ταυτόχ ρον α πήρε και έν α αμυδρό μήν υμα σ τις ευρωεκλ ογ ές, αφού σ ε μουσ ουλ μαν ικά
χ ωριά υπήρξ αν διαρροές σ χ εδόν αποκλ εισ τικά προς την πλ ευρά του.
Στις δημοτικές εκλ ογ ές, σ τους μη μουσ ουλ μαν ικούς δήμους, ο ΣΥ ΡΙΖΑ έν ιωσ ε την πλ ήρη απογ οήτευσ η και απαξ ία της Τουρκίας, αφού δεν σ τηρίχ θηκε και σ ε πολ λ ές περιπτώσ εις οι
άν θρωποί του σ την Θράκη έν ιωσ αν άβολ α, αφού δεν μπορούσ αν ν α σ υμπλ ηρώσ ουν τον κατώτατο αριθμό υποψ ηφίων , λ όγ ω της απαξ ίωσ ης των τοπικών χ ρισ τιαν ικών πλ ηθυσ μών . Με
απλ ά λ όγ ια, ο ΣΥ ΡΙΖΑ αν τιμετωπίσ τηκε από το τουρκικό προξ εν είο σ αν «φαγ ητό» που αφού «δαγ κώθηκε» σ τη σ υν έχ εια η Τουρκία το «έφτυσ ε» ως ακατάλ λ ηλ ο γ ια… χ ρήσ η.
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Ποιος όμως είν αι ο υπαίτιος γ ια όλ α αυτά; Όταν υπάρχ ει διαφθορά, φταίει μόν ο εκείν ος που προσ φέρει χ ρήματα ή εκείν ος που τα παίρν ει; Όταν υπάρχ ει πολ ιτική διαφθορά, ποιος –άραγ εείν αι ο περισ σ ότερο διεφθαρμέν ος; Εκείν ος που προσ φέρει (ελ πίζον τας ν α ικαν οποιηθούν οι ό,ποιες απαιτήσ εις του) ή εκείν ος που «λ αμβάν ει»; Είν αι προφαν ές (όσ ο κι αν προσ παθούν ή
προσ παθήσ ουν οι υπεύθυν οι ν α κρυφτούν πίσ ω από το δάχ τυλ ό τους) πως το «αμάρτημα» βρίσ κεται και σ τις δύο πλ ευρές. Όταν όμως το "αμάρτημα" είν αι ζήτημα εθν ικό, τότε όχ ι μόν ο
το «αμάρτημα» περιορίζεται σ την μία πλ ευρά, αλ λ ά παύει ν α λ έγ εται «αμάρτημα», αφού ισ οδυν αμεί με πράξ η η οποία δεν σ υν άδει τουλ άχ ισ τον με τον πατριωτισ μό…
Η ευθύν η, της ύπαρξ ης του DEB ως κόμμα και της καθόδου του σ τις Ευρωεκλ ογ ές, είν αι θεσ μική. Και αφορά τόσ ο την Δ ικαιοσ ύν η και τον Άρειο Πάγ ο που γ ια ακαταν όητους λ όγ ους
θεώρησ ε πως το σ υγ κεκριμέν ο πολ ιτικό μόρφωμα λ ειτουργ εί ικαν οποιών τας τις Συν ταγ ματικές προϋποθέσ εις (οι δικασ τές δεν είδαν , δεν διάβασ αν και δεν άκουσ αν ποτέ τις δηλ ώσ εις
των εκπροσ ώπων του, οι οποίες βάλ λ ουν ευθέως κατά της Ελ λ ην ικότητας της Θράκης, έχ ον τας μάλ ισ τα και σ ημαία της «Α ν εξ άρτητης Θράκης») και ως εκ τούτου αποτελ ούν σ οβαρό
πυρήν α εθν ικών προβλ ημάτων και ταυτόχ ρον α υπαρκτή απειλ ή γ ια την εσ ωτερική ειρήν η αλ λ ά και την ασ φάλ εια των Ελ λ ήν ων πολ ιτών της Θράκης. Οι δικασ τές, λ οιπόν , δεν είδαν και…
εν έκριν αν ως ν όμιμο το κόμμα των Γκρίζων Λ ύκων .
Όμως (αφού πρώτα «πέταξ ε την μπάλ α») και η σ υγ κυβέρν ησ η Σαμαρά – Βεν ιζέλ ου δεν είδε καν έν αν κίν δυν ο, παρά τις πλ ηροφορίες των ειδικών κρατικών υπηρεσ ιών που γ ν ωρίζουν όλ α
όσ α σ υμβαίν ουν σ την περιοχ ή και εν ημερών ουν σ ε καθημεριν ή βάσ η τις αρμόδιες προϊσ τάμεν ες πολ ιτικές αρχ ές (υπουργ είο Εξ ωτερικών , Εσ ωτερικών , Δ ικαιοσ ύν ης και φυσ ικά το
Μέγ αρο Μαξ ίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργ ό).
Είν αι προφαν ές πως οι υπολ ογ ισ μοί (αποκλ εισ τικά κομματικού σ υμφέρον τος) των κυβερν ών των , δεν «επέτρεψ αν » σ τον κ. Σαμαρά ν α αν τιλ ηφθεί πως «γ εν ν ιέται» έν α τέρας και μία πολ ύ
σ οβαρή πηγ ή εθν ικών προβλ ημάτων σ την Ελ λ ην ική Θράκη. Προφαν ώς σ τις προσ θαφαιρέσ εις του «πατριώτη» πρωθυπουργ ού η Θράκη αποτελ εί «αν αγ καίο κακό» ή «παράπλ ευρη
απώλ εια», την οποία ο ίδιος και το κόμμα του θυσ ιάζουν προκειμέν ου ν α υπάρξ ει ικαν οποιητικό αποτέλ εσ μα το βράδυ των εκλ ογ ών .
Δ υσ τυχ ώς, η μαθηματική οξ υδέρκεια του κ. Σαμαρά αποδείχ θηκε επαρκής, σ ε αν τίθεσ η όμως με την σ οβαρότητά του επί των εθν ικών θεμάτων , τα οποία ίσ ως ο ίδιος πισ τεύει ότι θα
αν τιμετωπίσ ει επαρκώς μέσ ω της έν αρξ ης μίας σ ειράς ελ λ ην οτουρκικών σ υζητήσ εων γ ια το «θέμα της Θράκης».
Είτε αρέσ ει, είτε όχ ι, το βράδυ των εκλ ογ ών της 25ης Μαΐου τα κυβερν ητικά ψ ηφοθηρικά «σ τερητικά σ ύν δρομα» κατόρθωσ αν όχ ι μόν ο ν α ξ εγ εν ν ήσ ουν έν α πολ ιτικό μόρφωμα – τέρας
που θα αποτελ έσ ει τον κύριο πυρήν α των εθν ικών προβλ ημάτων , αλ λ ά κατόρθωσ αν το ακατόρθωτο, πέρα από την «πύρρεια ν ίκη» των σ υγ κυβερν ών των Σαμαρά – Βεν ιζέλ ου. Το βράδυ
των εκλ ογ ών η κυβέρν ησ η Σαμαρά, σ υν επικουρούμεν η από τα εθν ομηδεν ισ τικά σ χ έδια του ΣΥ ΡΙΖΑ , κατόρθωσ ε το αδιαν όητο... Κατόρθωσ ε η Ελ λ άδα ν α χ άσ ει τη Θράκη, ή, τουλ άχ ισ τον ,
η Ελ λ άδα ν α μετατρέψ ει την Θράκη σ ε μία χ ρόν ια πλ ηγ ή γ ια την οποία θα απαιτηθεί πολ ύς χ ρόν ος και κόπος, όταν κάποια σ τιγ μή υπάρξ ει κυβέρν ησ η με ειλ ικριν ή εθν ική διάθεσ η, αλ λ ά και
αρκούν τος ικαν ή γ ια ν α σ τηρίξ ει ουσ ιασ τικά την ακριτική αυτή περιοχ ή...
Η κυβέρν ησ η και το κόμμα του Α ν τών η Σαμαρά μπορεί ν α χ αίρεται και ν α μετρήσ ει όσ α «κουκιά» θέλ ει, μέχ ρι την επόμεν η φορά, την επόμεν η σ υμφων ία…
Την ίδια χ αρά μπορεί ν α απολ αμβάν ει και ο σ υγ κυβερν ήτης Βαγ γ έλ ης Βεν ιζέλ ος επειδή τα εκλ ογ ικά ποσ οσ τά που εισ έπραξ ε «Η Ελ ιά» τον διέσ ωσ αν πολ ιτικά και ίσ ως από ποιν ικά
προβλ ήματα.
Φυσ ικά μπορεί ν α επιχ αίρει και ο Α λ έξ ης Τσ ίπρας και ο ΣΥ ΡΙΖΑ , αφού «το κλ είσ ιμο του ματιού» από την πλ ευρά της Άγ κυρας έγ ιν ε αν τιλ ηπτό από την Κουμουν δούρου. Μεγ άλ η χ αρά
μπορεί ν α έχ ει και η Χρυσ ή Α υγ ή η οποία βγ ήκε η μεγ άλ η κερδισ μέν η της βραδιάς των εκλ ογ ών , της οποίας όμως η μη πολ ιτική και ορθολ ογ ική προσ έγ γ ισ ή της σ την περιοχ ή της Θράκης,
«έριξ ε ν ερό σ τον μύλ ο» του τουρκικού προξ εν είου της Κομοτην ής, και «κατόρθωσ ε» ν α γ ίν ει χ ρησ τικότατο εργ αλ είο από τους πολ ιτικούς – κυβερν ητικούς της αν τιπάλ ους και με μεγ άλ η
ευκολ ία αλ λ ά και σ υγ χ ρον ισ μέν α χ ρησ ιμοποιήθηκε ως «μπαμπούλ ας» τόσ ο προς την πλ ευρά των Ελ λ ήν ων χ ρισ τιαν ών , όσ ο και προς την πλ ευρά των Ελ λ ήν ων μουσ ουλ μάν ων .
Ο Φώτης Κουβέλ ης και η Δ ΗΜΑ Ρ δεν μπορούν πλ έον ν α χ αίρον ται. Α φού χ ρησ ιμοποιήθηκαν επαρκέσ τατα από το τουρκικό προξ εν είο, αν και ήταν διατεθειμέν οι ν α δώσ ουν "γ η και ύδωρ",
όν τας σ τα όρια της πολ ιτικής αν υπαρξ ίας, δεν κέρδισ αν την σ υμπάθεια και την σ τήριξ η του τούρκου πρόξ εν ου, αφού το πολ ιτικό τους προϊόν είχ ε ημερομην ία λ ήξ ης και αυτή είχ ε
παρέλ θει εδώ και καιρό, με αποτέλ εσ μα ν α κατατροπωθούν εκλ ογ ικά...
Όλ οι αυτοί, άλ λ ωσ τε, το είχ αν δηλ ώσ ει προ καιρού, πως γ ια ν α κυβερν ήσ ουν τη χ ώρα, είν αι διατεθειμέν οι ν α σ υμμαχ ήσ ουν και με τον ... διάβολ ο.
Μάλ ισ τα, αυτοί οι ηθικοί -και όχ ι μόν ο- αυτουργ οί εν ός εν δυν άμει εθν ικού εγ κλ ήματος θα τρέξ ουν από σ ήμερα ν α ρίξ ουν κροκοδείλ ια δάκρυα γ ια το έγ κλ ημά τους, προκειμέν ου ν α
αποποιηθούν -επικοιν ων ιακά- των ευθυν ών τους...
Σε αυτές τις εκλ ογ ές, λ οιπόν , οι σ ύγ χ ρον οι Καλ ιγ ούλ ες και Νέρων ες της Ελ λ άδας, κατόρθωσ αν ν α βάψ ουν την Ελ λ ην ική Θράκη με το χ ρώμα του γ κρι, απειλ ών τας την Ελ λ άδα με εθν ικό
ακρωτηριασ μό, προς όφελ ος των κομμάτων τους και της πρόσ καιρης εξ ουσ ίας τους. Και, δυσ τυχ ώς, επιβεβαιών ον τας την πολ ιτική τους παράν οια και την εθν ομηδεν ισ τική τους
ταυτότητα, χ αμογ ελ ούν και χ αίρον ται γ ια τη... ν ίκη τους, αφού εξ ασ φάλ ισ αν την "δόσ η" που θα τους διατηρήσ ει σ τους μικρούς και μεγ άλ ους θώκους της ό,ποιας εξ ουσ ίας τους.
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Ο μεγ άλ ος χ αμέν ος της βραδιάς αυτών των εκλ ογ ών ήταν , δυσ τυχ ώς, η Ελ λ άδα, η οποία έν ιωσ ε ν α χ άν ει έν α από τα παιδιά της, την Θράκη… Η Ελ λ άδα που έν ιωσ ε πως αποτελ εί σ τόχ ο όχ ι
μόν ο εκείν ων που είν αι πέριξ των σ υν όρων της, αλ λ ά και εκείν ων που δηλ ών ουν ότι την υπηρετούν , εν ώ ταυτόχ ρον α την κομματιάζουν γ ια ν α επιζήσ ουν πολ ιτικά από τις σ άρκες της…
Σε αυτές τις εκλ ογ ές, λ οιπόν , σ υν αν τήθηκαν η αν ευθυν ότητα των πολ ιτών , με την δολ ιότητα των πολ ιτικών , και χ ωρίς καμία αισ χ ύν η παν ηγ ύρισ αν μία μεγ άλ η προδοσ ία που οφέλ ησ ε
ορισ μέν ους, αλ λ ά δημιούργ ησ ε μία ν έα εθν ική ν τροπή…
Μετά από όλ α αυτά, η Θράκη τελ εί πλ έον και επίσ ημα σ ε καθεσ τώς σ υγ κυριαρχ ίας με την Τουρκία. Η πολ ιτική παραφροσ ύν η αποτυπών εται σ τις δηλ ώσ εις ικαν οποίησ ης των πολ ιτικών
που επιχ αίρουν γ ια τα αποτελ έσ ματα αυτών των εκλ ογ ών που τοποθέτησ αν την Θράκη σ ε καθεσ τώς παρόμοιο με αυτό της Κύπρου πριν από την τουρκική εισ βολ ή, αλ λ ά και σ ε μία
κατάσ τασ η μείζον ος εθν ικού κιν δύν ου, αφού η Άγ κυρα επιθυμεί ν α επαν αλ άβει το "μον τέλ ο της Κριμαίας" προς όφελ ός της...
Κλ είν ον τας παραθέτουμε έν α μήν υμα προς τον "πατριώτη" και φερόμεν ο ως πρωθυπουργ ό της Ελ λ άδας κ. Σαμαρά και την παρέα του:
Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γην μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' ντο από τον νου σου.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843, Ήρωας του Εικοσιένα
(από επιστολή του στον Ιμπραήμ)
Οι πρώτοι σ χ ολ ιασ μοί των τουρκοφρόν ων και πλ ηρωμέν ων πρακτόρων της Τουρκίας, μετά την εκλ ογ ική εμφάν ισ η του DEB (κόμμα Γκρίζων Λ ύκων ). Και τα μην ύματα αυτά είν αι μόν ο η
αρχ ή...
Τ ο κόμ μ α DEB κέρδισ ε μ ια ισ τ ορική ν ίκη!
Στις ευρωεκλ ογ ές που έγ ιν αν σ ήμερα το κόμμα DEB το μόν ο κόμμα των Τούρκων της δυτικής Θράκης με μια μεγ άλ η επιτυχ ία, τερμάτισ ε πρώτο σ ε Ροδόπη και Ξάν θη. Σύμφων α με τα
τελ ευταία σ τοιχ εία το κόμμα DEB σ την Ροδόπη γ ύρω σ το 44,5%.
Στην περιφέρεια Α ν . Μακεδον ίας και Θράκης κέρδισ ε ο Γιώργ ος Παυλ ίδης. Με τον σ υν δυασ μό του Παυλ ίδη εκλ έγ ον ται 6 Τούρκοι σ το περιφερειακό σ υμβούλ ιο.
Στους δήμους μεγ άλ ος αν ταγ ων ισ μός υπήρξ ε σ τον δήμο Ιάσ μου. Στο τέλ ος επαν εξ ελ έγ η πάλ ι ο παλ ιός δήμαρχ ος Ισ μέτ Καν τί. Στα δε Α ρριαν ά ν έος δήμαρχ ος εξ ελ έγ η ο Ριν τβάν Α χ μέτ
ν ικών τας τον Σααν τετίν Σακίρ Χουσ είν .
Στην Μύκη ν ικητής των εκλ ογ ών ήταν ο Τζεμίλ Καμπζά. Α ν ταγ ων ιζόμεν ος τον Μουσ ταφά Α γ γ ά πήρε 5369 ψ ήφους και έγ ιν ε ο ν έος δήμαρχ ος.
Στο μεταξ ύ τελ είωσ ε μια περίοδος σ τα Α ρριαν ά. Μετά από 40 χ ρόν ια που ο δήμος Α ρριαν ών δεν επέλ εγ ε δήμαρχ ο αν ωτάτης μόρφωσ ης, εν τέλ ει εξ ελ έγ η έν ας αν ωτάτης μόρφωσ ης ν έος.
Επίσ ης με αυτό τον τρόπο έλ ηξ ε και ο μεταξ ύ των αν θρώπων μας τοπικισ μός. Συγ χ αίρουμε και ευχ όμασ τε επιτυχ ίες σ το κόμμα DEB, σ τον Ριν τβάν Α χ μέτ, τον Τζεμίλ Καμπζά και τον Ισ μέτ
Καν τί.
Περ. Ρόν τ οπ Ρουζγ καρί 25/5/2014
Σεισ μ ός DEB σ τ ην Ελλάδα
Το κόμμα DEB σ τις ευρωεκλ ογ ές που έγ ιν αν 25/5/201 4 με μια έκρηξ η ψ ήφων σ την περιοχ ή της δυτικής Θράκης, έσ τειλ ε έν α ισ χ υρό μήν υμα σ ε Α θήν α και Ευρώπη.
Το κόμμα DEB μετέχ ον τας σ τις ευρωεκλ ογ ές όπου πήραν μέρος 42 κόμματα και παρά τα εκατον τάδες άκυρα του κόμματος DEB, βγ ήκε τρίτο κόμμα σ την περιφέρεια Α ν . Μακεδον ίας και
Θράκης και μετέχ ον τας γ ια πρώτη φορά σ την πολ ιτική της Ελ λ άδας πήρε 42.640 ψ ήφους, ποσ οσ τό 1 2,28% και τερμάτισ ε τρίτο (σ χ . μεταφρ : σ την περιφέρεια).
Εφ. Μπιρλίκ 26/5/2014
"Ακούσ τ ε μ ας μ ε τ ο... καλό", προτ είν ει ο γ ν ωσ τ ός Ντ εν τ έ
To κόμμα DEB σ ύμφων α με τα μέχ ρι τώρα αποτελ έσ μαρα βγ αίν ει ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ σ ε Ξάν θη και Κομοτην ή.
Η μειον ότητα μας με ισ χ υρό τρόπο λ έει προς την ελ λ ην ική κυβέρν ησ η …Α ΚΟΥ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑ Σ.
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Με το καλ ό
Εφ. Τ ρακιαν ίν Σεσ ί 25/5/014
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