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«ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ όλοι μαζί, χρι-
στιανοί και μουσουλμάνοι, 
με πολλή προσπάθεια και τη 
συμπαράσταση της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας χτίσαμε 
τις προηγούμενες δεκαε-
τίες μια ανοικτή δημοκρα-
τική κοινωνία-πρότυπο. 
Κάθε παρέμβαση από 
ξένα κέντρα ή κύκλους 
ακραίων, εντός ή εκτός 
της χώρας, που υπο-
νομεύει την ελευθε-
ρία έκφρασης της το-

πικής κοινωνίας επιδιώκει να χειραγωγήσει την εκλογική συμπε-
ριφορά της μειονότητας ή να κλονίσει αυτό το ιδανικό μοντέλο ει-
ρηνικής συμβίωσης δεν παραβιάζει μόνο το Διεθνές Δίκαιο, αλλά 
θίγει και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που θέλουν να ζή-
σουν ως ισότιμοι, ελεύθεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Εμείς θα συνεχί-
σουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αρχές και τις αξίες όλοι μαζί».
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σ
ε ένα «όργιο» προεκλογικών παρεµβά-
σεων επιδίδονται το τουρκικό προξενείο 
στην Κοµοτηνή και ο ίδιος ο πρόξενος, 

Μουράτ Οµέρογλου, µε στόχο την εκλογή και 
των τριών βουλευτών του νοµού Ροδόπης από 
τη µουσουλµανική µειονότητα. Ο στόχος αυτός 
έχει ήδη επιτευχθεί µία φορά, τον Σεπτέµβριο 
του 2015. Τυχόν επανάληψη αυτού του απο-
τελέσµατος στις βουλευτικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου θα δώσει το δικαίωµα στην Αγκυρα 
να ισχυρίζεται ότι έχει αλλάξει πλήρως ο πλη-
θυσµιακός συσχετισµός στη Ροδόπη. 

Για να το πετύχει αυτό, η Αγκυρα προχώρη-
σε σε µια πρωτοφανή στα χρονικά ενέργεια. 
Στην επίσηµη ιστοσελίδα του τουρκικού προ-
ξενείου στο Facebook, ο κ. Οµέρογλου ανήρτη-
σε µια φωτογραφία από µια κοινωνική εκδήλω-
ση, ένα δείπνο το οποίο οργάνωσε η εταιρεία 
ΥΑΚΑ ΙΚΕ του Λεβέντ Σαδίκ, υιού του ιδρυτή του 
ακραίου µειονοτικού κόµµατος ΚΙΕΦ Αχµέτ Σα-
δίκ, ο οποίος θεωρείται άνθρωπος του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν στη Θράκη. Στο δείπνο παρέ-
στη ο ίδιος ο πρόξενος, έχοντας στα δεξιά του 
τον Λ. Σαδίκ και στα αριστερά του τον υποψή-
φιο βουλευτή της Ν.∆. Μουσταφά Κατραντζή. 

Η ανάρτηση δεν ήταν καθόλου τυχαία και κα-
θόλου αθώα, το αντίθετο µάλιστα. Συνιστά ευ-
θεία παρέµβαση στις εκλογές υπέρ του συγκε-
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ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΗΝ «R»:

κριµένου µουσουλµάνου υποψηφίου. Ο στό-
χος είναι αυτός να ξεπεράσει σε σταυρούς τον 
πρώτο χριστιανό υποψήφιο, που πιθανότατα 
θα είναι ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλια-
νίδης και να πάρει και την τρίτη έδρα. Είναι εν-
δεικτικό πως στην εκδήλωση δεν είχε προσκλη-
θεί η έτερη µουσουλµάνα υποψήφια στο ψη-
φοδέλτιο της Ν.∆., Φεράλ Αλή Ογλού, ώστε η 
φωτογραφία να δίνει σαφώς γραµµή υπέρ 
του Κατραντζή. Και είναι επίσης ενδει-
κτικό πως το «παρών» στην εκδήλωση 
έδωσαν η πρόεδρος και η ηγεσία του 
ΚΙΕΦ, αλλά και εκλεγµένοι µειονοτι-

κοί αυτοδιοικητικοί και επικεφαλής απαγορευ-
µένων «τουρκικών» σωµατείων, ώστε να περά-
σει η γραµµή για τη σταυροδοσία. Οπως λένε 
πολιτικοί παράγοντες στην περιοχή, µέχρι τώ-
ρα τέτοιες κινήσεις γίνονταν µυστικά και κά-
τω από το τραπέζι. Είναι η πρώτη φορά που 
µια τέτοια παρέµβαση εκδηλώνεται δηµόσια. 

Η Ροδόπη είναι τριεδρική. Αναµένεται οι 
έδρες να µοιραστούν ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, 
στη Ν.∆. και στο Κίνηµα Αλλαγής, αν το τελευ-
ταίο καταφέρει να συγκεντρώσει στην περιφέ-
ρεια ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό 
που είχε πάρει πανελλαδικά (τον Σεπτέµβριο του 
2015, ο Αχµέτ Ιλχάν ήταν υποψήφιος µε το Πο-
τάµι και το κόµµα αυτό είχε λάβει το 17%). Θεω-
ρείται δεδοµένο πως αν το Κίνηµα Αλλαγής και ο 
ΣΥΡΙΖΑ πάρουν έδρα, θα εκλεγούν οι µειονο-
τικοί Αϊχάν Καραγιουσούφ και Α. Ιλχάν και γι’ 
αυτό για το προξενείο αποτελεί στοίχηµα και 
η έδρα που θα βγάλει η Ν.∆. Αν και κατάφερε 
να βελτιώσει τα ποσοστά της στις ευρωεκλο-
γές η Ν.∆., δεν ανέβηκε τόσο ώστε να τρέφει 

ελπίδες για δεύτερη έδρα στη Ροδόπη. 
Αν η γραµµή του προξενείου για τη 
σταυροδοσία περάσει, το αποτέλε-
σµα µπορεί να είναι οριακό. 

Το γεγονός ότι το τουρκικό προ-
ξενείο κάνει τα πάντα γι’ αυτό, 
το έδειξε η παραίτηση της Σι-

µπέλ Μουσταφάογλου από 
το ψηφοδέλτιο του 

Κινήµατος Αλλαγής. 
Στην επιστολή που 
έστειλε στη Φώ-
φη Γεννηµατά η κ. 
Μουσταφάογλου 
κάνει λόγο για «µό-
νιµη υπονόµευση» 
της υποψηφιότη-
τάς της και «φω-
τογραφίζει» τον κ. 
Ιλχάν. «Φίλιες δυ-
νάµεις, οι οποίες 
ουδέποτε υπήρ-
ξαν συστρατευ-
όµενοι µε τη µε-
γάλη προοδευτι-
κή παράταξη, και 
ουδέποτε µοιρά-
στηκαν στο πα-

ρελθόν το όραµά 
µας, εκµεταλλεύο-

νται συγκυριακά το 

Κίνηµα Αλλαγής ως έναν ακόµα σταθµό της πο-
λιτικής τους πορείας, χωρίς προφανώς να είναι 
και ο τελευταίος», αναφέρει χαρακτηριστικά η 
κ. Μουσταφάογλου. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
και η κ. Μουσταφάογλου, την οποία είχε τοπο-
θετήσει ο Γιώργος Παπανδρέου στο ευρωψη-
φοδέλτιο του Κινήµατος Αλλαγής το 2009, είχε 
φλερτάρει στην πολιτική της διαδροµή µε αµι-
γώς µειονοτικά αυτοδιοικητικά σχήµατα. Φαί-
νεται, ωστόσο, πως προσέκρουσε στην από-
φαση του προξενείου να στηρίξει την υποψη-
φιότητα Ιλχάν. 

Ο ίδιος ο κ. Στυλιανίδης δίνει αγώνα για να 
αναδειχθεί η Ν.∆. πρώτη δύναµη, συσπειρώ-
νοντας δυνάµεις από όλους τους πολιτικούς 
χώρους, καθώς και µετριοπαθείς µουσουλµά-
νους που πιστεύουν στο µοντέλο Ανοιχτής ∆η-
µοκρατικής Κοινωνίας. Οπως αναφέρει, το ζη-
τούµενο είναι να αποκατασταθεί η δίκαιη και 
ισόρροπη εκπροσώπηση της χριστιανικής πλει-
ονότητας που σήµερα είναι χωρίς φωνή, ώστε 
να µη δηµιουργείται αίσθηµα περιφρόνησης 
και ανασφάλειας των κατοίκων. Ενίσχυση στην 
προσπάθεια αυτή είχε ο κ. Στυλιανίδης από 
τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραµαν-
λή, που πάντα δείχνει µια ιδιαίτερη ευαισθη-
σία για το εθνικό θέµα. Ο κ. Καραµανλής περι-
όδευσε µαζί µε τον κ. Στυλιανίδη στην κεντρι-
κή πλατεία της Κοµοτηνής και επισκέφτηκε τα 
χωριά Ξυλαγιανή, ∆ιαλάµπη, καθώς και το πα-
ραθαλάσσιο Φανούρι. 
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1. Οι φωτογραφίες από το δείπνο 
που ανήρτησε ο Τούρκος πρόξενος 
στο Facebook 
2. Ο Λεβέντ Σαδίκ, υιός του ιδρυτή του 
ακραίου μειονοτικού κόμματος ΚΙΕΦ Αχμέτ 
Σαδίκ, ο οποίος θεωρείται άνθρωπος του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Θράκη


