Χορός εκατομμυρίων στη Δυτική Θράκη για να εξαγορασθούν οι ψήφοι της μειονότητας! Αφυπνισθείτε!!
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 02 Ιουνίου 2014 17:49 | Γράφτηκε από τον/την dominique |
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«Είμαστε Τούρκοι; Πόσοι Τούρκοι ζούμε στη Θράκη; Μας καταπιέζει η Αθήνα; Πρέπει να στείλουμε μήνυμα!»
Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, ώρα 12 το μεσημέρι. Η κίνηση στις μειονοτικές γειτονιές της Κομοτηνής και της Ξάνθης αραιώνει. Είναι η ώρα της μεσημεριανής προσευχής. Οι μουεζίνηδες έχουν ανέβει
στον μιναρέ και καλούν από τα μεγάφωνα τους πιστούς στα τζαμιά. Στο Γενί Τζαμί της Κομοτηνής, κοσμοσυρροή.

Οι ιμάμηδες των ψευτομουφτήδων με το τέλος της προσευχής παίρνουν τον λόγο και ενημερώνουν για το μήνυμα που τους στέλνουν οι θρησκευτικοί «ηγέτες» τους και η μητέρα πατρίδα:
«Οι ευρωεκλογές της Κυριακής είναι δημοψήφισμα για εμάς και πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα: Είμαστε Τούρκοι; Πόσοι Τούρκοι ζούμε στη Θράκη; Μας καταπιέζει η Αθήνα; Πρέπει να
στείλουμε μήνυμα! Ψήφος στο Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB)».
Επρόκειτο για την κορύφωση μιας καλά σχεδιασμένης προεκλογικής εκστρατείας, η οποία ξεκίνησε σιωπηρά το καλοκαίρι του 2013, με στόχο τη νεκρανάσταση του αυτονομιστικού κόμματος Σαδίκ, το οποίο είχε κατέλθει στις εθνικές
εκλογές του 1989 με την ονομασία Γκιουβέν (εμπιστοσύνη) και είχε έρθει πρώτο.
Στόχος των τούρκων και αυτή τη φορά, με αφορμή τις ευρωεκλογές, ήταν να καταγράψουν την πληθυσμιακή υπεροχή τους στην περιοχή της Θράκης, να μετατρέψουν το νεότευκτο κόμμα τους σε αποκλειστικό συνομιλητή της
κυβέρνησης και των κομμάτων, να υποχρεώσουν τους πολιτικούς σχηματισμούς να περιλάβουν στα ψηφοδέλτιά τους στις προσεχείς εθνικές εκλογές πολιτευτές από το νέο κατεστημένο της μειονότητας και να επιτύχουν το απόλυτο: να
εκλέξουν τρεις στους τρεις μουσουλμάνους βουλευτές στο νομό Ροδόπης, αφήνοντας τη χριστιανική πλειονότητα χωρίς εκπροσώπηση και δύο στους τρεις μουσουλμάνους βουλευτές της Ξάνθης.
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Σποτ στο YouTube
Η καμπάνια τους είχε για πρώτη φορά και τηλεοπτικό σποτ στο YouTube, το οποίο στην «μητέρα πατρίδα» Τουρκία καταδιώκεται. Ένα στα τουρκικά, με τον ύμνο του κόμματος και ένα στα ελληνικά, με αόριστες αναφορές στα
«ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, χωρίς προκλήσεις περί «τουρκικής μειονότητας».
Το σχέδιο σημείωσε απόλυτη επιτυχία. Το DEB συγκέντρωσε στην Ροδόπη όσες ψήφους έλαβαν όλα τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα μαζί.
Το αυτονομιστικό κόμμα των «τούρκων» έλαβε 25.857 ψήφους, έναντι 10.182 της ΝΔ, 6.718 του ΣΥΡΙΖΑ, 3.882 της Χρυσής Αυγής, 3.430 του ΠΑΣΟΚ, 1.426 των Ανεξάρτητων Ελλήνων και 1.223 του ΚΚΕ.
Στην Ξάνθη έλαβε 15.378 ψήφους, έναντι 10.447 της ΝΔ και 10.164 του ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά σε επίπεδο επικράτειας το μειονοτικό κόμμα έλαβε 42.533 ψήφους.
Ψηφοδέλτιά του βρέθηκαν στην Καβάλα (53), στα Δωδεκάνησα (15), στον Έβρο (1.220), στην Πέλλα (9), στον Πειραιά (6), στην Κοζάνη (2), στην Αχαΐα (5), στην Χίο (5), στην Αιτωλοακαρνανία (5) και στο Ηράκλειο (1). Πρόκειται για
περιοχές με παλαιά οθωμανική παρουσία.
Προκειμένου να είναι πειστικό το μήνυμα σε Αθήνα και Βρυξέλλες ότι «οι τούρκοι πλειοψηφούν στην Θράκη», η Άγκυρα ματαίωσε την τελευταία στιγμή την μεταφορά 10.000 ετεροδημοτών από την Τουρκία, προκειμένου να
αποδείξει ότι η υπεροχή της οφείλεται αποκλειστικά στους κατοίκους της περιοχής και όχι σε μεταφερόμενους ψηφοφόρους. Έτσι, την ημέρα των εκλογών πέρασαν τα σύνορα μόνο 900 μουσουλμάνοι, κυρίως φοιτητές από τουρκικά
πανεπιστήμια.
Η πρόβα τζενεράλε στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι μουσουλμάνοι κατάφεραν να εκλέξουν έξι περιφερειακούς συμβούλους έναντι μόνο ενός χριστιανού στο νομό Ροδόπης (ανιψιός του στρατηγού Πέτρου Τσαλικίδη), όπου
κατέγραψε πρωτιά το νέο πουλέν του προξενείου, ο οποίος προορίζεται για βουλευτής, ο Οντέρ Μουμίν. Ο ίδιος μάλιστα ο Οντέρ τις παραμονές των εκλογών έδωσε γραμμή από την ιστοσελίδα του για την υπερψήφιση του
νεοδημοκρατικού συνδυασμού στην Περιφέρεια, γράφοντας «Ψηφίστε Παυλίδη για να είμαστε περισσότεροι τούρκοι στο περιφερειακό συμβούλιο»…!
Σε ανταπόδοση, ο νεοδημοκράτης περιφερειάρχης Θράκης Γιώργος Παυλίδης έκανε προεκλογικά δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Καβάλας και χαρακτήρισε «μη ρεαλιστικά» όσα υποστήριζε ο αντίπαλός του Τέρενς Κουίκ για
την αναγκαιότητα στην απομάκρυνση του τουρκικού προξενείου από την περιοχή. Προφανώς επειδή είχε συναντηθεί μυστικά με τον τούρκο πρόξενο Σενέρ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να εξασφαλίσει την υποστήριξή
του. Επέτρεψε επίσης στους μουσουλμάνους υποψηφίους του για το περιφερειακό συμβούλιο να συμμετάσχουν σε γεύμα που οργάνωσε ο πρόεδρος του αυτονομιστικού κόμματος, Τσαβούς, μαζί με τους ψευτομουφτήδες και
εγκάθετους του προξενείου.
Για την πρωτοφανή αυτή εξέλιξη, η οποία πέρασε σχεδόν στα ψιλά του Αθηναϊκού Τύπου, υπάρχουν ευθύνες τόσο στις ηγεσίες των κομμάτων όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Πολλά θρυλούνται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έσυρε πρώτος τον χορό του συμβιβασμού και των υποχωρήσεων έναντι των Τούρκων, αφού εξασφάλισε ισχυρά πολιτικά ανταλλάγματα για τις προσεχείς εκλογές. Η απόσυρση της μουσουλμάνας Ρομ Σουλεϊμάν Σαμπιχά από
τα ψηφοδέλτιά του, την οποία υπέδειξαν οι διπλωμάτες Αϋφαντής και Μπορνόβας, επισφραγίστηκε από ένα πολιτικό deal. Ο Τσίπρας εξασφάλισε ότι θα λάβει «πακέτο» τη μειονοτική ψήφο στις προσεχείς εθνικές εκλογές και ότι θα
περιλάβει στα ψηφοδέλτιά του τα πρόσωπα που θα του υποδείξει η Άγκυρα.
Πως κλείδωσε η πρωτιά
Η Άγκυρα εξασφάλισε ότι οι 10.000 τσιγγάνικες ψήφοι θα αθροίζονται στο κόμμα της και θα εξασφάλιζαν την πρωτιά του. Ρόλο στην επίτευξη της πολιτικής συμφωνίας φέρεται ότι έπαιξε και ο τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ο οποίος,
αεικίνητος, συναντάται τακτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, τόσο από το υπουργείο Εξωτερικών όσο και από τον σκληρό
πυρήνα της εξουσίας.
Η τουρκική πρεσβεία βρίσκεται άλλωστε σε πολύ επίκαιρο σημείο των Αθηνών.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ ανέστειλε την κομματική δραστηριότητά του στην περιοχή, σταμάτησε να προτρέπει τους ομοθρήσκους του
να ψηφίσουν «πρώτη φορά Αριστερά» και ρίχτηκε με την ανοχή της Κουμουνδούρου με τα μούτρα στον αγώνα για την επιτυχία του DEB. Περιελήφθη βεβαίως για τα μάτια του κόσμου ένας στενός συνεργάτης του (στο πολιτικό
γραφείο του) στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ουμίτ Εστάν, αλλά δεν τον ψήφισε ούτε ο βουλευτής προϊστάμενός του. Έλαβε σκάρτες 2.000 ψήφους σε εθνικό επίπεδο, πολλές εκ των οποίων και χριστιανικές, από ψηφοφόρους
της Αριστεράς, και κατετάγη τελευταίος.
Το Προξενείο είχε 30 εκατ. ευρώ και τα μοίρασε ως επιδόματα σε όσους υπέδειξαν οι μουφτήδες
Συνεννόηση δεν έγινε όμως μόνο με την Αριστερά, αλλά και με κυβερνητικά στελέχη τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΝΔ. Αμφότερες οι πλευρές ανέχτηκαν το προεκλογικό όργιο που έκανε η Άγκυρα στην περιοχή, μετατρέποντας
τις ευρωεκλογές σε άτυπο δημοψήφισμα επιβεβαίωσης της «τουρκικής ταυτότητας» της μειονότητας.
Την ώρα που στα χωριά της Ροδόπης και της Ξάνθης αλώνιζαν αυτοκίνητα με διπλωματικές πινακίδες του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, μοιράζοντας «μαύρο» χρήμα σε μουσουλμάνους ψηφοφόρους με οικονομικά προβλήματα,
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε παγώσει τις απόρρητες δαπάνες προς την τοπική Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων. Όχι για έναν μήνα, αλλά για πέντε!!!
Ο εχθρός είχε στα χέρια του «ρουκέτες» και οι Έλληνες διπλωμάτες «σφεντόνες». Ακόμη και οι νομοταγείς μουσουλμάνοι πάγωσαν από την απουσία της Ελλάδας και ένιωσαν απροστάτευτοι. Το χρήμα προς τους μουσουλμάνους
ψηφοφόρους προκειμένου να εξαγοραστεί η ψήφος τους, ταξίδεψε σε δύο δόσεις και μπήκες στην ελληνική επικράτεια από δύο διόδους. Από τα σύνορα των Κήπων και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα Νυμφαίας που άνοιξαν
πρόσφατα.
Από την πρώτη δίοδο τα μετέφεραν στο τουρκικό προξενείο Κομοτηνής στελέχη της αντιπροεδρία Αποδήμων Τούρκων και Συγγενών Κοινοτήτων της κυβέρνησης Ερντογάν –τα γραφεία της μαζί με την τουρκική ΥΔΑΣ είναι
εγκατεστημένα στην Αδριανούπολη- και από τη δεύτερη είσοδο μετέφεραν μέλη του επίσης ελεγχόμενου από την Άγκυρα ισλαμικού κόμματος Βουλγαρίας. Το τελευταίο κύμα της έκτακτης εκλογικής επιχορήγησης αποτελούνταν από
τρία τσεκ των 500.000 ευρώ, 250.000 ευρώ και 250.000 ευρώ. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά Πομάκων και Τσιγγάνων της ορεινής περιοχής. Οι ιμάμηδες των ψευτομουφτήδων κατέγραψαν σε τεφτέρια όλες τις ανάγκες
του πληθυσμού (απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ, χαράτσια, απλήρωτα δάνεια, εμβάσματα για συγγενείς στο εξωτερικό, ανάγκες για αγορά αγροτικών προϊόντων) και τα διένειμαν στους αδύναμους αμέσως μετά την προσευχή της
Παρασκευής μέσα στα τζαμιά της Θράκης, όπου εκτοξεύτηκαν απειλές και κατάρες εναντίον όσων δεν ψηφίσουν το μειονοτικό κόμμα (είναι χαρακτηριστικό ότι την ημέρα των εκλογών σε κάθε εκλογικό τμήμα επικράτησε κλίμα
τρομοκρατίας, καθώς δύο και τρεις αντιπρόσωποι του DEB επιτηρούσαν τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους).
Το πρώτο κύμα εξαγοράς ψήφων έγινε από τον τακτικό προϋπολογισμό του προξενείου, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, από το οποίο διατέθηκε στους μειονοτικούς μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ σε όσες γυναίκες της μειονότητας
φορούν μαντίλα, επίδομα 500 ευρώ σε όσες οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά φροντιστήρια Κορανίου (Κουράν Κουρσού) που οργανώνει ο μηχανισμός του προξενείου, επίδομα καταβολής διδάκτρων σε μειονοτικά
γυμνάσια και λύκεια, επίδομα σπουδών σε πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης κ.α.
Παράγοντες της μειονότητας, όπως ο συνταξιούχος δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ιλερί» (Εμπρός) Χαλίλ Χακί, παλαιός μου γείτονας στην οδό Εγνατίας, όταν σπούδαζα Νομική στην Κομοτηνή, έκαναν λόγο αμέσως μετά τις εκλογές
για υπόγειες συμφωνίες, σημειώνοντας ότι η Αθήνα με την ανοχή που επέδειξε στο DEB «πήρε αυτό που ήθελε» (την Περιφέρεια). Αναφέρονταν επίσης σε κυβερνητικό αξιωματούχο – φάντασμα, ο οποίος είχε ανοιχτή γραμμή με τη
μειονότητα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία», χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και να διευκρινίζει την έδρα του (υπουργείο Εξωτερικών ή αλλού).
Οι ισλαμιστές «στήνουν» και λαϊκή πολιτοφυλακή όπου δεν υπάρχει αστυνόμευση
Το αποτέλεσμα πάντως αποθράσυνε τους εξτρεμιστές αυτονομιστές, που δημιουργούν ένα νέο και απολύτως ελεγχόμενο πολιτικό κατεστημένο στην περιοχή, οδηγώντας σε αποστρατεία τους παλαιούς βουλευτές, όπως ο Αχμέτ
Χατζηοσμάν και ο Ιλχάν Αχμέτ, που διαθέτουν αυτόνομη εκλογική βάση, μη εξαρτώμενη από το προξενείο.
Την επομένη των εκλογών, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αχμέτ Χατζηοσμάν που δεν υποστήριξε την κάθοδο του μειονοτικού κόμματος, διαισθανόμενος ότι επέρχεται το πολιτικό τέλος του, δέχθηκε ομαδική επίθεση από τουρκόφωνους
δημοσιογράφους, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν «προδότη του έθνους»!!!
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Από ότι φαίνεται, ζούμε την αρχή ενός νέου και επικίνδυνου σίριαλ με άγνωστες προεκτάσεις. Η ψυχολογία του χριστιανικού πληθυσμού της περιοχής, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει ο τοπικός μητροπολίτης Μαρωνείας
Παντελεήμων, είναι στο ναδίρ και εκδηλώνονται τάσεις φυγής.
Οι Πόντιοι, των οποίων οι συντάξεις κόπηκαν, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις περί αποκατάστασής τους και είναι απογοητευμένοι. Αστυνομικά τμήματα έκλεισαν σε κρίσιμες περιοχές και το προξενείο
έχει συστήσει δειλά λαϊκή πολιτοφυλακή (Αρριανά Ροδόπης). Δύο τμήματα του πανεπιστημίου έκλεισαν, καθώς και οι δύο σχολές της Αστυνομίας, μειώνοντας τον χριστιανικό πληθυσμό κατά 10.000.
Στην Βιομηχανική περιοχή Ροδόπης εργάζονται μόλις 3.000 άνθρωποι (και από το γειτονικό νομό Ξάνθης), ενώ το 1990 ανέρχονταν σε 30.000.
Η κατάργηση της επιδότησης της εργατικής εισφοράς από τον Γιάννη Στουρνάρα ήταν η χαριστική βολή. Μέλη της τοπικής χριστιανικής ελίτ αναπτύσσουν σχέσεις με το προξενείο και στέλνουν τα παιδιά τους σε τουρκικά πανεπιστήμια
για να μάθουν τουρκικά και βουλγαρικά, καθώς φοβούνται τι τους επιφυλάσσει το αβέβαιο μέλλον. Χριστιανικοί δήμοι της περιοχής, όπως ο Ίασμος, πέρασαν σε τουρκικά χέρια, ο δήμαρχος δεν πηγαίνει σε γιορτές και εθνικές
επετείους και οι κάτοικοι δηλώνουν «οι Γκρίζοι Λύκοι θέλουν να μας κάνουν πρόσφυγες στον τόπο μας και να μας διώξουν από τα χωριά μας».
Πολλά ακούγονται, τέλος, για τις σχέσεις του προξενείου με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όσοι θέλουν να καταλάβουν τι σημαίνει η αποσημείωση της περιοχής από τον χριστιανικό πληθυσμό και η επιβεβαίωση της μουσουλμανικής
κυριαρχίας, δεν έχουν παρά να διαβάσουν την ιστορία του Χαρίσιου Βαμβακά, του Κοζανίτη εμπόρου που έστειλε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην άδεια από χριστιανούς κατοίκους Θράκη (λόγω του πογκρόμ που είχαν εξαπολύσει οι
Βούλγαροι), προκειμένου να καταφέρει την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Για να αποκτήσουμε ξανά αριθμητική πλειοψηφία, χρειάστηκαν τιτάνιες προσπάθειες. Αλλά, όπως είπε και ο βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος
Ντόλιος, «έχουμε ακόμα δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό»…
Από "Κυριακάτικη Δημοκρατία"
Πηγή
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