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 Η ΘΡΑΚΗ στη σύγχρονη ιστορία, παρά τις 
διαχρονικές θυσίες των κατοίκων της, άλλαζε 
πάντα χέρια όχι µε πολέµους, αλλά µε υπο-
γραφές. Αυτό καθιστά κρίσιµη και καθοριστι-
κή κάθε πολιτική που αναπτύσσεται από όλες 
τις πλευρές στην περιοχή και δεν αφήνει πε-
ριθώρια στην ελληνική κυβέρνηση για επιπο-
λαιότητες ή αδιαφορία.

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ καθόλου τυχαίο ότι τον τελευταίο 
καιρό εντείνεται το τουρκικό ενδιαφέρον για 
την περιοχή. Πυκνώνουν οι επισκέψεις Τούρ-
κων αξιωµατούχων, µε κορύφωση την επικεί-
µενη του Τούρκου πρωθυπουργού Γιλντιρίµ, 
και εµφανίζεται ένας περίεργος νεοοθωµανι-
κός αναθεωρητισµός ακόµα και στη δηµόσια 
ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερ-
ντογάν, ο οποίος δεν διστάζει σε κάθε ευκαι-
ρία να µιλά για «δηµοψήφισµα στη Θράκη», 
για «σύνορα της ψυχής που δεν ταυτίζονται 
µε τα υφιστάµενα σύνορα», για «κατάργηση 
της Συνθήκης της Λωζάνης» ή αργότερα για 
«εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάνης», δί-
δοντάς της βεβαίως ένα εντελώς διαφορετικό 
περιεχόµενο από αυτό που ισχύει...

Η ΕΞΕΛΙΞΗ των πραγµάτων διαψεύδει όλους 
αυτούς τους υπερφίαλους αναλυτές των Αθη-
νών που υποστήριζαν ότι θα κοπάσει αυτή η 
ρητορική µετά το τουρκικό δηµοψήφισµα, για-
τί γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. 
Η πολιτική αυτή συνεχίζεται συστηµατικά σε 
όλα τα επίπεδα, Κύπρος - Αιγαίο - Θράκη, επι-
διώκοντας να επεκτείνει συνεχώς και µονοµε-
ρώς µε νέα θέµατα την ατζέντα των ελληνο-
τουρκικών διαφορών. 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ παρεµβατικότητα στη Θράκη 
εντείνεται και µετεξελίσσεται κυρίως µετά την 
εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, που είχε ως 
συνέπεια την εκµετάλλευση της αδιαφορίας, 
των λαθών ή των παραλείψεων των ελληνικών 
κυβερνήσεων στην περιοχή. Η παρεµβατικό-
τητα, δε, αυτή έχει µέχρι στιγµής καταγραφεί 
µε τους εξής τρόπους:
f Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014 
επανεµφανίζεται θεαµατικά το παντουρκι-
στικό εθνικιστικό κόµµα του αείµνηστου ανε-
ξάρτητου µειονοτικού βουλευτή Αχµέτ Σαδίκ, 
DEP, επιτυγχάνοντας την εκλογική του κυριαρ-
χία στον νοµό Ροδόπης µε 45% και στον νο-
µό Ξάνθης την πρωτιά µε 26%. Εκλέγεται τρίτο 
κόµµα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης µε 12%, ελέγχοντας την εκλο-
γική συµπεριφορά της µειονότητας σε ποσο-
στό άνω του 85%.
f Στις 14 Μαΐου του 2015 -ηµέρα επετείου 
της ενσωµάτωσης της Θράκης στον εθνικό 
κορµό (sic)- διοργανώνεται από το ίδιο κόµµα 
στην Κοµοτηνή διεθνές συνέδριο του FUEN, 
δηλαδή της ευρωκοινοβουλευτικής οµάδας 
των µειονοτικών κοµµάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπου προσκαλούνται «σλαβό-
φωνοι Μακεδόνες», «Τσάµηδες», µουσουλµά-
νοι από τη ∆ωδεκάνησο, µουσουλµάνοι µετα-
νάστες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ∆ιακριτι-
κά παραλείπονται εκπρόσωποι της ελληνικής 
και της αρµενικής µειονότητας από την Τουρ-
κία ή Ελληνες από τη Β. Ηπειρο-Ν. Αλβανία.
f Επιδιώκεται συστηµατικά, µε εργαλείο τη 
θρησκεία και σε κάποιες περιπτώσεις τη γλώσ-

σα, η τουρκοποίηση των άλλων δύο οµάδων 
της µειονότητας (Ποµάκων και Ροµά).
f Πολεµιέται συστηµατικά η πρωτοβουλία 
της ελληνικής πολιτείας να απελευθερωθεί από 
την εξάρτηση των µαύρων κονδυλίων της γεί-
τονος και όχι µόνο από τους ιµάµηδες-ιεροδι-
δάσκαλους της µειονότητας, γιατί επί χρόνια 
χρησιµοποιούνται από τους ψευτοµουφτή-
δες ως µηχανισµός προπαγάνδας και χειρα-
γώγησης των µουσουλµάνων Ελλήνων πολι-
τών, διορίζοντάς τους στο υπουργείο Παιδεί-
ας µε διαφάνεια και αξιοκρατία.
f Γίνεται συνεχής προσπάθεια από την Τουρ-
κία να αναδείξει ως µείζον το ζήτηµα εκλογής 
µουφτήδων στη Θράκη, στην προσπάθειά της 
να δηµιουργήσει µια νέα πολιτικοθρησκευτι-
κή ηγεσία, όταν είναι γνωστό ότι σε όλες τις 
µουσουλµανικές χώρες οι µουφτήδες διορί-
ζονται (ακόµα και στην Τουρκία) και ότι στην 
Ελλάδα ο µουφτής είναι δηµόσια Αρχή, διότι 
είναι και δικαστής οικογενειακού και κληρο-
νοµικού δικαίου.

f Πυκνώνουν οι προσπάθειες χειραγωγηµέ-
νης ή αυθόρµητης οικονοµικής διείσδυσης στη 
Θράκη από επιχειρήσεις ή ιδιώτες που εξαγο-
ράζουν ακίνητα ή επιδιώκουν να αγοράσουν 
επιχειρήσεις της περιοχής. Επιδιώχθηκε επιτυ-
χώς στον χώρο του βάµβακος ή του φρούτου 
και ανεπιτυχώς µέχρι στιγµής στον χώρο του 
καπνού ή της µεταποίησης. Η επιχειρηµατική 
συνεργασία σε ένα ελεύθερο περιβάλλον αµοι-
βαίας εµπιστοσύνης θα ήταν ίσως πρόοδος. 
Η χειραγωγηµένη όµως επιχειρηµατικότητα, 
όταν εξαρτάται από σκοπιµότητες εξωτερικής 
πολιτικής και εκλογικής παρεµβατικότητας της 
γείτονος στη µειονότητα, είναι όχι µόνο ανη-
συχητική, αλλά και επικίνδυνη.
f Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια χειραγώγη-
σης της εκλογικής συµπεριφοράς της µειονό-
τητας τόσο από το Γ. Προξενείο Κοµοτηνής 
όσο και από άλλους χρηµατοδοτικούς µηχανι-
σµούς ή δίκτυα, µε στόχο τον έλεγχο όχι µόνο 
στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κοι-
νοβουλευτική εκπροσώπηση, κάτι που πέτυχε 

ήδη ο µηχανισµός στις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές τον Σεπτέµβριο του 2015 έπειτα από 
πολυετή προσπάθεια. Εκλέχτηκαν 4 µειονοτι-
κοί βουλευτές (3 από τους 153 της κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας), ένας στην Ξάνθη και τρεις 
στην τριεδρική της Ροδόπης. Η εξέλιξη αυτή, 
εφόσον εδραιωθεί, καταστρέφει τη δίκαιη και 
ισόρροπη εκπροσώπηση χριστιανών και µου-
σουλµάνων, που αποτελεί και το θεµέλιο της 
ανοιχτής δηµοκρατικής κοινωνίας που οικο-
δοµήσαµε τις τελευταίες δεκαετίες στη Θρά-
κη µε πολύ κόπο όλοι µαζί.
f Σε αυτή την κατεύθυνση της πολιτικής και 
εκλογικής κυριαρχίας φαίνεται να επιµένει η 
Τουρκία, έχοντας ως στόχο τη «Συνδιοίκη-
ση της Θράκης», πολιτική που αναδεικνύεται 
ιδιαίτερα έντονα στα χρόνια της κρίσης, την 
ίδια στιγµή που «Οργανώσεις Τούρκων ∆υτι-
κής Θράκης» στη Γερµανία (για να µην υπά-
γονται στο ελληνικό δίκαιο), χρηµατοδοτού-
µενες από τη γείτονα, προπαγανδίζουν µε 
ακραίο τρόπο την «Αυτονοµία της Θράκης». 
Κυκλοφορούν ακόµα και σηµαία της «Ανεξάρ-
τητης Θράκης».

Η ΒΑΣΙΚΗ αιτία της µετάβασης από την επο-
χή της εµπιστοσύνης και της συνεργασίας 
στις διµερείς σχέσεις (2000-2009) στην επο-
χή της τουρκικής παρεµβατικότητας και του 

νεοοθωµανικού αναθεωρητισµού δεν είναι 
µόνο ο φόβος της Τουρκίας για τα ανατολικά 
σύνορά της και τους Κούρδους και η ανάγκη 
της να προειδοποιήσει τη ∆ύση ότι δεν θα δι-
στάσει να µεταφέρει τη «φωτιά» από τη Συ-
ρία στην αυλή της Ευρώπης, δηλαδή στα Βαλ-
κάνια. Είναι και το έδαφος που δίνουν η αδι-
αφορία και τα λάθη της ελληνικής πολιτείας 
στη Θράκη, που οδήγησαν στη δηµογραφι-
κή απογύµνωση της περιοχής και στην ανα-
τροπή της πληθυσµιακής-εκλογικής ισορρο-
πίας µεταξύ των σύνοικων στοιχείων. Ενδει-
κτικά αναφέρω:
f Την ακύρωση της προνοιακής πολιτικής 
των παλιννοστούντων Ποντίων.
f Την αποδυνάµωση του ∆ηµοκρίτειου Πα-
νεπιστηµίου σε κονδύλια και φοιτητές.
f Την οφειλή 270 εκατ. ευρώ στις βιοµηχανίες 
της περιοχής από το 2010, µε αποτέλεσµα το 
κλείσιµο πολλών και την εκτίναξη της ανεργίας.
f Το κλείσιµο ή την υπολειτουργία των Σχο-
λών Αστυνοµίας.

f Το «πάγωµα» των επενδύσεων και της στή-
ριξης του πρωτογενούς τοµέα.
f Την αποτυχία σε πολλές περιπτώσεις του 
σχεδίου «Καλλικράτης», που κατέστρεψε δυ-
ναµικούς ιστορικούς δήµους.

ΑΥΤΑ ΚΑΙ πολλά άλλα κλόνισαν το αίσθηµα 
ασφαλείας, οδήγησαν χιλιάδες νέους στη µε-
τανάστευση και άνοιξαν ορέξεις σε ακραίους 
κύκλους που παρέµεναν καθηλωµένοι επί χρό-
νια όσο έβλεπαν την αποφασιστική στάση του 
ελληνικού κράτους και της τοπικής κοινωνίας.

∆ΥΣΤΥΧΩΣ, η ελληνική κυβέρνηση ακόµα δεν 
έχει συνειδητοποιήσει ότι η Θράκη αποτελεί 
τον «νωτιαίο µυελό» της Ελλάδας. Με τα φυ-
σικά και επίκτητα πλεονεκτήµατά της µπορεί 
ή να σηκώσει στην πλάτη της την ανασυγκρό-
τηση της εθνικής οικονοµίας και την επιστρο-
φή της Ελλάδας σε νέους διεθνείς πρωταγωνι-
στικούς ρόλους ή θα κληροδοτήσει στη νεότε-
ρη γενιά το µεγαλύτερο εθνικό ζήτηµα. Για να 
αποτραπεί το δεύτερο και να συµβεί το πρώτο, 
πρέπει τα πολιτικά κόµµατα επιτέλους να συ-
νεννοηθούν, να συνεργασθούν πάνω σε ένα 
Εθνικό Αναπτυξιακό και ∆ηµογραφικό Σχέδιο 
και να δράσουν αποτελεσµατικά και αποφα-
σιστικά πριν να είναι αργά. Η Θράκη πρέπει 
επιτέλους να µας ενώσει.

Πρέπει τα πολιτικά 
κόμματα επιτέλους 
να συνεννοηθούν, 
να συνεργασθούν 
πάνω σε ένα Εθνικό 
Αναπτυξιακό και 
∆ημογραφικό Σχέδιο 
και να δράσουν 
αποτελεσματικά και 
αποφασιστικά πριν να 
είναι αργά. Η Θράκη 
πρέπει επιτέλους να 
μας ενώσει
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Θράκη: 
Το επόµενο βήµα...


