Δεν είναι μυστικό ότι μεγάλη μερίδα της μειονοτικής ηγεσίας μισεί την Ελλάδα και τους Έλληνες όσο τίποτε.
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Δεν είναι μυστικό ότι μεγάλη μερίδα της μειονοτικής ηγεσίας μισεί την Ελλάδα και τους Έλληνες όσο τίποτε. Πέρα από τις άπειρες παλαιότερες αποδείξεις, προσκομίζουμε σήμερα και 2 νεότερες.
1) Γράφαμε την περασμένη βδομάδα ότι η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στη Γλαύκη με τίτλο “Οι Έλληνες Πομάκοι λένε όχι στην τουρκική προπαγάνδα” ήταν μια σημαντική απόδειξη για την διατήρηση ελληνικού
φρονήματος στους Πομάκους της περιοχής – και δεν θα εξετάσουμε εδώ το αν πράττουν καλά ή όχι. Το θέμα είναι ότι λύσσαξε το προξενικό κύκλωμα και μόλις δέκα μέρες μετά, στις 6/5, έφερε στο χωριό, ως απάντηση
προφανώς, τον Τούρκο πρόξενο Κομοτηνής, τον Μετέ και τον δήμαρχο Τζεμίλ Καπζά.

Κι ενώ ο ο πρόξενος Αλή Ριζά Ακιντζή εξήρε “απλώς” την υπεράσπιση των “προγονικών εθνικών και πνευματικών αξιών”, ο ιμάμης του χωριού, Ερκάν Αζίζογλου έδωσε κανονικό σώου μισαλλοδοξίας. Βεβαίωσε ότι ο
Αλλάχ τιμωρεί όσους πρωτοστάτησαν στην εκδήλωση (υπαινισσόμενος, ο ελεεινός, τον καρκίνο μιας νεαρής κοπέλας) και απείλησε με την …Κόλαση όσους πάνε με τους γκιαούρηδες! Κι αυτό το άτομο παίρνει κάθε μήνα 30
ευρώ από κάθε οικογένεια του χωριού ΜΑΥΡΑ, χώρια όσα τσεπώνει από τον Μετέ!!!
2) Το τουρκοκόμμα DEB ετοιμάζει το συνέδριό του στις 22/5 και …φτιάχνει κλίμα με ανακοινώσεις (6/5) του τύπου “εμείς κι αυτοί”, καλλιεργώντας όση περισσότερη έχθρα μπορεί. Μιλάει για “ανείπωτη πίεση”, για “κρατική
δύναμη” που αφαιρεί δικαιώματα, για “εφόδους” στα παράνομα νηπιαγωγεία του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, για “κατάργηση της θρησκευτικής και λατρευτικής αυτονομίας των μειονοτικών”, για εκφοβισμούς
ανθρώπων, ώς και γιατην κλοπή του αυτοκινήτου του Σαδίκ!
Είπαμε, ζούμε σε μια τρέλλα, όπου το να παρουσιάζεται ο κλέφτης ως νοικοκύρης είναι ο κανόνας. Αλλά ας το σημειώνουμε τουλάχιστον, μην μας… πείσουν κι εμάς τους ίδιους στο τέλος.
Πηγή Αντιφωνητής
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