Συνδυασμούς σε όλη τη χώρα σχεδιάζει το τούρκικο προξενείο της Κομοτηνής
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Τα τούρκικα σχέδια για τη μετεξέλιξη του DEB σε πανελλαδικό κόμμα
Του Σωτήρη Ξενάκη - εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Η αναμενόμενη εδώ και λίγο καιρό εντολή προς το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής από την Αγκυρα για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος «Ισότητας, Ειρήνης, Φιλίας»
(DEB)...
στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, όποτε κι αν αυτές γίνουν, έφτασε!
Το «πράσινο φως» άναψε λίγες εβδομάδες μετά την αναμέτρηση της 20ής Σεπτεμβρίου, που έστειλε για πρώτη φορά στη Βουλή των Ελλήνων τέσσερις μειονοτικούς
βουλευτές και απέκλεισε έναν ολόκληρο νομό από τη χριστιανική εκπροσώπηση, καθώς στη Ροδόπη εξελέγησαν τρεις μουσουλμάνοι! Οι πληροφορίες που φτάνουν μέσω
του προξενείου στην Τουρκία, ότι είναι πιθανή η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής, δίνουν πλέον τη δυνατότητα στο DEB να
καταρτίσει συνδυασμούς που, με βάση τα δεδομένα των ευρωεκλογών του 2014 αλλά και των δύο πρόσφατων εθνικών αναμετρήσεων, εξασφαλίζουν την εκλογή ενός ή
και δύο βουλευτών που θα δηλώνουν ευθέως «Τούρκοι», όπως ο αλήστου μνήμης Αχμέτ Σαδίκ την περίοδο 1990-1993!
Ακόμα όμως κι αν το εκλογικό σύστημα περιλαμβάνει ρυθμίσεις αποτρεπτικές, όπως ένα πλαφόν μικρότερο μεν του σημερινού 3%, αλλά τέτοιο που δεν θα επιτρέπει είσοδο
στη Βουλή στο τουρκοκόμμα, θα του δώσει τη δυνατότητα μιας καταγραφής δυνάμεων όχι μόνο στη Θράκη, αλλά και σε ορισμένες περιοχές που πασχίζουν τα τελευταία
χρόνια να αναδείξουν την ύπαρξη δήθεν «Τούρκων μειονοτικών».
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Δωδεκανήσων, όπου υπάρχει μια αμιγώς μουσουλμανική-θρησκευτική μειονότητα μερικών χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι
έχουν απορρίψει στη συντριπτική τους πλειονότητα τα παιχνίδια της Αγκυρας. Ωστόσο, το προξενείο της Κομοτηνής μέσω «ψευδοϊεροδιδασκάλων» που στέλνει σε δύο
νησιά προσπαθεί με νύχια και δόντια να ανοίξει ζητήματα ανάλογα με αυτά της Θράκης. Μάλιστα, ο επικεφαλής του DEB, Μουσταφά Αλή Τσαβούς, επισκέφθηκε στις
αρχές του μήνα τη Ρόδο, για να γιορτάσει το Μπαϊράμι με τους εκεί μουσουλμάνους, συνοδευόμενος και από τον σύμβουλό του, Αϊντίν Αχμέτ. Μια άλλη περιφέρεια στην
οποία έχουν δημιουργήσει συμμαχίες είναι η Φλώρινα, όπου δρα το περίφημο «Ουράνιο Τόξο», ένας σχηματισμός ο οποίος μιλά για «μακεδονική μειονότητα», με
αποτέλεσμα να προκαλεί την οργή του ντόπιου πληθυσμού, και είναι απομονωμένος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μετά τα Δωδεκάνησα, αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα, η περιοχή όπου έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον της Αγκυρας είναι η Αθήνα (φυσικά και η Θεσσαλονίκη), όπου ζουν
χιλιάδες μουσουλμάνοι, αρκετοί από τους οποίους διαθέτουν ελληνική υπηκοότητα και έχουν τη δυνατότητα να πολιτευθούν και έτσι να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του
DEB. Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» έχουν αποκαλύψει τον τελευταίο χρόνο τον ύποπτο ρόλο που διαδραματίζει στην κατεύθυνση της υλοποίησης των τουρκικών επιδιώξεων η
συνεργασία του DEB με φίλους των «Αδελφών Μουσουλμάνων», οι οποίοι ζουν στην ελληνική πρωτεύουσα.
Προβληματισμό έχει προκαλέσει η στάση του επικεφαλής της Μουσουλμανικής Κοινότητας Ελλάδας, Ναΐμ Ελγαντούρ, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος το τελευταίο
διάστημα έχει χαμηλώσει μεν τους τόνους, αλλά στο παρελθόν είχε προκαλέσει ακόμα και με σκληρές δηλώσεις εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων, με κορυφαία τη
φραστική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο Ελγαντούρ τον Μάιο ήταν στη Θράκη όταν την επισκέφθηκε ο Μπιλάλ Ερντογάν, γιος του Τούρκου
προέδρου, και μάλιστα είχε προκαλέσει αίσθηση το ότι του φίλησε το χέρι σε ένδειξη σεβασμού και υποταγής.
Η χειραγώγηση των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει μεγάλη συσπείρωση σε επίπεδο ψήφων, αλλά
θα δώσει τη δυνατότητα συμπλήρωσης συνδυασμών, κάτι που αποτελεί το ζητούμενο για το DEB σε όσο περισσότερες περιφέρειες μπορεί, κυρίως για να κάνει μια
«επίδειξη δύναμης».
Κυρίαρχο ρόλο στην Αθήνα διαδραματίζει και η τουρκική πρεσβεία, ενώ αντίστοιχο ρόλο παίζουν κατά τόπους τα προξενεία της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου. Επίσης, το
δίκτυο του περίφημου Φετουλάχ Γκιουλέν, που πάντως βρίσκεται πλέον σε σύγκρουση με τον Ερντογάν.
Στα σχέδια του προξενείου, όπως πληροφορούνται τα «Π», είναι να υπάρξουν συνδυασμοί ακόμα και στην... Κρήτη, αλλά και στη Λάρισα. Αυτό γίνεται προσπάθεια να
επιτευχθεί κυρίως με μουσουλμάνους φοιτητές, οι οποίοι έχουν ελληνική υπηκοότητα, δικαίωμα εκλογής (πάνω από 25 ετών) και σπουδάζουν σε σχολές της Μεγαλονήσου
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

και της Θεσσαλίας, αλλά και με «μεταφερόμενους» από την Αθήνα (Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Βορειοαφρικανοί, Μπανγκλαντεσιανοί).
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η άτυπη επισημοποίηση της απόφασης της Αγκυρας να υλοποιήσει ένα σχέδιο πολλών ετών, που προβλέπει οι μουσουλμάνοι βουλευτές να αποτελούν πλέον ουσιαστικά
επίσημους εκπροσώπους της Τουρκίας και να μην καλύπτονται από τον σημερινό μανδύα της συμμετοχής τους σε συνδυασμούς κομμάτων, διεφάνη από την ανακοίνωσηπρόκληση του DEB με αφορμή τη συμμετοχή -έστω και για τα προσχήματα- των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καραγιουσούφ σε εκδήλωση για τη
Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Οι δύο βουλευτές μπήκαν στο στόχαστρο του προξενείου και με εντολή από την Αγκυρα το DΕΒ στις 10 του μηνός ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ως τουρκική
μειονότητα δυτικής Θράκης, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό εκλέξαμε στις εκλογές της 20/9/2015 τέσσερις βουλευτές, τρεις στη Ροδόπη και έναν στην Ξάνθη. Η
συμμετοχή των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης Αϊχάν Καραγιουσούφ και Μουσταφά Μουσταφά τις περασμένες μέρες στην τελετή μνήμης για τη “Γενοκτονία των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας”, ήταν κάτι που λύπησε βαθιά την τουρκική μειονότητα δυτικής Θράκης.
Κοινοποιούμε στην κοινή γνώμη πως δεν αποδεχόμαστε ποτέ αυτή την κίνηση των βουλευτών και την καταγγέλλουμε σφόδρα. Προσδοκούμε από αυτούς τους βουλευτές το
συντομότερο να επανεξετάσουν αυτή την κατάσταση και να προβούν στις ανακοινώσεις που προσδοκούν από αυτούς οι μειονοτικοί ψηφοφόροι και η κοινή γνώμη.
Ανησυχούμε πως η λογική που προσπαθεί να καταδικάσει στην ιστορική συνείδηση και να καταστήσει “γενοκτόνους” τους μουσουλμάνους και Τούρκους που στους δύο
προηγούμενους αιώνες βίωσαν, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, αμέτρητες περιπτώσεις σφαγών, εξοριών, μεταναστεύσεων και αφομοιώσεων, σπέρνει σπόρους διχόνοιας
μεταξύ των Τούρκων και Ελλήνων που ζούνε στην περιοχή μας σε αρμονία και ειρήνη. Προσδοκούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που υπερασπίζεται την ελευθερία των απόψεων, να
κάνει βήματα σχετικά με τον νόμο που ψηφίστηκε σχετικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ποινικοποιεί την έκφραση αντίθετης άποψης,
περιορίζοντας έτσι την ελευθερία έκφρασης ιδεών».
Ο ηγετικός ρόλος του «Λεβέντ Πασά»
Το πρόσωπο που προετοιμάζεται μεθοδικά προκειμένου να ηγηθεί του κόμματος DEB σε αυτή την πρώτη αυτόνομη κάθοδό του σε εθνικές εκλογές δεν είναι άλλο από τον
Λεβέντ Σαδίκ και γι’ αυτό άλλωστε, όπως έχουν αποκαλύψει τα «Π», οι άνθρωποι του προξενείου και οι τουρκόψυχοι της περιοχής μιλούν ήδη για το σχέδιο με την κωδική
ονομασία «Λεβέντ Πασά». Σε ανύποπτο χρόνο και σε συνέντευξή του σε τουρκική εφημερίδα είχε αποκαλύψει πως ο Ταγίπ Ερντογάν τού έδωσε την πολιτική ευχή να
επιστρέψει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί για τα δίκαια των «Τούρκων της Δυτικής Θράκης». Ο ίδιος ζει μόνιμα στην Τουρκία, αλλά πηγαινοέρχεται στη Θράκη, όπου
πολλοί μουσουλμάνοι τον αντιμετωπίζουν ως τον μικρό «σουλτάνο» της περιοχής, κυρίως για τις εμπορικές του δραστηριότητες, που εξαπλώνονται συνεχώς και δίνουν
δουλειές σε πολύ κόσμο.
Ο Λεβέντ Σαδίκ έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της εξαγωγής του ελληνικού βαμβακιού στην Τουρκία, ενώ πριν από μερικούς μήνες απέκτησε ενεργό ρόλο και σε
συνεταιρισμό καπνοπαραγωγών. Οταν τον ρωτάνε για τα σχέδιά του, αποφεύγει να απαντήσει και προτιμά να χρησιμοποιεί ένα σλόγκαν, που ελάχιστοι πάντως το
πιστεύουν πλέον: «Το εύκολο για μένα θα ήταν να μείνω στη Δυτική Θράκη και να ασχοληθώ με την πολιτική. Για εμένα αυτό θα ήταν το πιο εύκολο επάγγελμα. Εγώ, όμως,
προτίμησα τη δύσκολη εμπορική οδό, που θα με κάνει και πιο ευτυχισμένο και θα μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος για τον κόσμο μου».
ΠΗΓΗ http://www.parapolitika.gr/article/326217/syndyasmoys-se-oli-ti-horashediazei-toyrkiko-proxeneio-tis-komotinis
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