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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Γ
ια δεύτερη φορά σε εκλογές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου το ακραίο µειονο-
τικό κόµµα ΚΙΕΦ πέτυχε να «µαντρώσει» 

τη µειονοτική ψήφο, εξασφαλίζοντας πρωτιές 
σε Ροδόπη και Ξάνθη και λειτουργώντας ως 
«∆ούρειος Ιππος» του Ερντογάν. 

Οπως και πριν από τέσσερα χρόνια, η επιτυ-
χία του ΚΙΕΦ πέρασε στα «ψιλά» για την Αθή-
να και το πολιτικό σύστηµα. Η αφωνία και η 
απραξία των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων 
προκαλούν εντύπωση, την ώρα µάλιστα που 
το τουρκικό προξενείο Κοµοτηνής διαδραµα-
τίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια 
άσκησης πολιτικού ελέγχου στη µειονότητα και 
ενορχηστρώνει συστηµατικά τις ενέργειες του 
κόµµατος-δορυφόρου της Αγκυρας. 

Το τι σηµαίνει, ωστόσο, η εκλογική επιτυχία 
του ΚΙΕΦ φρόντισε να το καταστήσει σαφές 
στο πανελλήνιο από την εποµένη των εκλογών 
η πρόεδρός του Τσιγδέµ Ασάφογλου, η «φω-
νή του Ερντογάν» στη Θράκη. Σε δηλώσεις της 
στον τηλεοπτικό σταθµό Open, η κ. Ασάφο-
γλου χαρακτήρισε το ΚΙΕΦ «τουρκικό κόµµα» 
και αυτοπροσδιορίστηκε ως «Τουρκάλα». Σε 
ερώτηση για το αν νιώθει πατρίδα της την Ελ-
λάδα, µάλιστα, η κ. Ασάφογλου απάντησε: «Η 
πατρίδα µου είναι η Ελλάδα, η µητέρα πατρί-
δα µου είναι η Τουρκία. Η σηµαία µου είναι η 
ελληνική, η µητέρα σηµαία µου είναι η τουρ-
κική. Απλά, ανήκω σε µια µειονότητα η οποία 
είναι εθνική και θρησκευτική». 

Ο προσδιορισµός της µουσουλµανικής µειο-
νότητας ως «τουρκικής» αντίκειται σε όσα προ-
βλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης και σκοντάφτει 
και στην πραγµατικότητα, καθώς µόνο ένα µέ-
ρος της µειονότητας είναι τουρκογενής. ∆ια-
καής πόθος της Αγκυρας, ωστόσο, είναι να 
θέσει στο σύνολό της τη θρησκευτική µειο-
νότητα υπό τον έλεγχό της. Το ΚΙΕΦ αποτε-
λεί το πολιτικό όχηµα στην προσπάθεια 
αυτή. Πρόκειται για τη µετεξέλιξη 
του ακραίου µειονοτικού κόµµα-
τος που είχε ιδρύσει ο Αχµέτ Σα-
δίκ το 1989 και δεν είναι καθό-
λου τυχαίο πως τόσο η σύζυγος 
του Σαδίκ όσο και ο γιος του, 
Λεβέντ Σαδίκ (που διατηρούν 
στενές σχέσεις µε τον Ερντο-
γάν) παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στο εσωτερικό του. 

Τα ελληνικά πολιτικά κόµµα-
τα επαναπαύονται µε τη σιγου-
ριά που προσφέρει το όριο του 
3% πανελλαδικά για την εκλο-
γή βουλευτή και το οποίο το ΚΙ-
ΕΦ δεν µπορεί να ξεπεράσει, αλ-
λά ούτε καν να πλησιάσει. Στις ευ-
ρωεκλογές κατάφερε να συγκε-
ντρώσει µόλις το 0,71% και εµ-
φανίζεται µάλιστα λίγο πεσµένο 
σε σχέση µε το 2014 (0,75%). 
Αυτή η ανάγνωση, ωστόσο, 
αγνοεί πως εκ των πραγµάτων 
και µέσω του ΚΙΕΦ η Τουρκία 
και το προξενείο της Κοµοτη-
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νής εµφανίζονται να έχουν τον έλεγχο της µειονο-
τικής ψήφου, την οποία µπορούν να κατευθύνουν 
κατά το δοκούν στις εθνικές εκλογές. Το ότι έχουν 
αυτή τη δυνατότητα το απέδειξαν στις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου του 2015, όταν στη Ροδόπη και οι 
τρεις βουλευτές που εκλέχθηκαν ήταν µειονοτικοί. 
Στις ευρωεκλογές η Αγκυρα ξαναµέτρησε τις δυ-
νάµεις της. Το αν θα επιχειρήσει να επαναλάβει το 
εγχείρηµα του 2015 εξαρτάται από το πώς θα κρί-
νει την κατάσταση, αλλά και από το αν θα υπάρ-
ξει ισχυρή συσπείρωση του χριστιανικού στοιχεί-
ου σε µια υποψηφιότητα, όπως π.χ. αυτή του πρώ-
ην υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη. 

Αξιοσηµείωτο είναι πως στη δεύτερη εµφάνισή 
του σε ευρωεκλογές το ΚΙΕΦ επέκτεινε την απήχη-
σή του πανελλαδικά. Το 2014 είχε καταγραφεί στην 
κάλπη µε λίγες ψήφους σε 15 εκλογικές περιφέρει-
ες, εκτός από τα προπύργιά του στη Θράκη. Οι ψή-
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φοι εκτός Θράκης παραµένουν λίγες (πουθενά 
δεν ξεπερνούν τις 150), ωστόσο αυτή τη φο-
ρά ψηφοδέλτια του ΚΙΕΦ βρέθηκαν στις κάλ-
πες σε 33 περιφέρειες της χώρας. 

Η προσπάθεια της Τουρκίας να ελέγξει τη µει-
ονότητα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στο πολιτικό 
πεδίο. Η Realnews είχε αποκαλύψει πριν από 
έναν χρόνο, τον Μάιο του 2018, ότι στη Θρά-
κη βρίσκεται σε εξέλιξη µια προσπάθεια της 
Αγκυρας να ελέγξει οικονοµικά την περιοχή, 
προωθώντας ένα ιδιότυπο οικονοµικό απαρ-
τχάιντ, δηλαδή την ιδέα για οικονοµικές συναλ-
λαγές αποκλειστικά ανάµεσα σε µέλη της µειο-
νότητας, ώστε να δηµιουργηθεί στην περιοχή 
ένας παράλληλος «µουσουλµανικός» οικονοµι-
κός κύκλος που θα ελέγχεται πλήρως από την 
Τουρκία. Ενα τρίτο στοιχείο που διαπιστώνουν 
οι ελληνικές Αρχές είναι ότι οι µειονοτικοί προ-
χωρούν σε αθρόες αγορές ακινήτων στη Ρο-
δόπη και ιδιαίτερα στην Κοµοτηνή έναντι πο-
λύ υψηλού τιµήµατος. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, µάλιστα, έχουν αγοράσει πολλά ακίνητα 
πέριξ της κεντρικής πλατείας της πόλης. Η από-
πειρα ελέγχου του οικονοµικού κύκλου και της 
οικονοµικής δραστηριότητας των µειονοτικών 
στη Θράκη διευκολύνεται και από το γεγονός 
ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται η τουρκι-
κή τράπεζα Ζiraat, η οποία προσφέρει χαµη-
λότοκα δάνεια σε µειονοτικούς. 

Ο τρίτος και σηµαντικότερος, πάντως, πυ-
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