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Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

ΣΩΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΘΡΑΚΗ 

 

† μητροπ. Αλεξανδρουπόλεωσ Ανθίμου  

 

 

Θ διλωςθ τθσ Ρροζδρου του Κόμματοσ «Ιςότθτασ, Ειρινθσ και Φιλίασ» κ. Τςιγδζμ 

Αςάφογλου, μετά τισ ευρωεκλογζσ 2019, ότι το ΚΙΕΦ είναι «τουρκικό κόμμα, αλλά 

ςυγχρόνωσ και ζνα επίςημο κόμμα του Ελληνικοφ Κράτουσ, που απλά ζχει ιδρυθεί 

από Τοφρκουσ», δθμιοφργθςε ζνα νζο κφκλο προβλθματιςμοφ, ανθςυχίασ και 

διαλόγου ςτθν Χϊρα μασ. Το εκλογικό αποτζλεςμα ανζδειξε μια ςειρά από 

«κρυμμζνα» μυςτικά, πολιτικζσ ςυμπεριφορζσ, φοβικά ςφνδρομα, ςτρεβλζσ 

κρατικζσ αντιλιψεισ, λάκθ και ςφάλματα. 

 

Το κζμα είναι πολυδιάςτατο και πολφπλοκο με βακιζσ ρίηεσ. Θ ανάλυςι του 

απαιτεί γνϊςθ των πραγματικϊν διαςτάςεϊν του, αλλά και νθφαλιότθτα ςτισ 

ερμθνείεσ του, προκειμζνου να εξαχκοφν τα ςωςτά ςυμπεράςματα. (Είχα 

αναφερκεί και παλαιότερα ςτο ηιτθμα, με άρκρο μου που αναρτικθκε ςτθν 

ιςτοςελίδα μασ, ςτισ 23-6-2014: «Θ εκλογικι ςυμπεριφορά τθσ μουςουλμανικισ 

Μειονότθτοσ ςτισ Ευρωεκλογζσ του 2014. Ρροβλθματιςμοί επάνω ςτουσ 

«άτεγκτουσ» αρικμοφσ»). 

 

Οπωςδιποτε δεν χωρεί περαιτζρω ολιγωρία. Εξάπαντοσ πρζπει να δοκοφν 

απαντιςεισ ςε ερωτιματα, όπωσ: 

 «Τί πραγματικά ςυμβαίνει ςτην Ελληνική Θράκη;» 

 «Απειλείται η εθνική μασ κυριαρχία;» 

 «Ποιόσ ο ρόλοσ του Τουρκικοφ Προξενείου ςτην Κομοτηνή;» 

 «Ποιοί μηχανιςμοί λειτουργοφν με ςτόχο τη χειραγώγηςη των μουςουλμανικών 

μειονοτήτων;» 

 «Πώσ θα αναδειχθεί και θα κατοχυρωθεί η ταυτότητα των Πομάκων και των 

Ρομά;» 

 «Πζτυχαν οι μειονοτικζσ πολιτικζσ που εφαρμόςθηκαν ςτην Ελληνική Θράκη;» 

 «Ποιά είναι η ευθφνη των Κομμάτων;» 

 

Θα επιχειριςω καταγραφι των δρϊμενων και ο κάκε αναγνϊςτθσ ασ βγάλει 

ςυμπεράςματα. 
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Το ΚΙΕΦ αναδείχκθκε θγεμονικό κόμμα ςτθ οδόπθ και ςτθν Ξάνκθ(25,04%). Πμωσ, 

είχε μια πτϊςθ ςε ςχζςθ με τισ ευρωεκλογζσ του 2015: (οδόπθ από 26.042 ψιφοι, 

ςε 23.069. Ξάνκθ από 15.391 ψιφοι ςε 14.972). Αυτό ςθμαίνει ότι το 50% του 

εκλογικοφ μειονοτικοφ ςϊματοσ ελζγχεται από τθν Τουρκία και κατευκφνεται όπου 

θ Άγκυρα κάκε φορά επικυμεί. Το άλλο, όμωσ μιςό, πϊσ εκφράηεται; 

 

Στισ ευρωεκλογζσ, θ υποψιφια τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ κ. Αμζτ Ογλοφ Χιουμεϊρά 

ζλαβε 10.617 ψιφουσ· του ΣΥΙΗΑ, θ κ. Μουςταφά Οφοφκ 17.426· του ΚΙΝΑΛ, θ κ. 

Σαδουλά Σεβτηάν  1.259 και του ΚΚΕ, ο κ. Κερατηι Ιμπράμ 904 ψιφουσ. 

 

Το ΚΙΕΦ είναι θ μετεξζλιξθ των δφο κομμάτων («Εμπιςτοςφνθ» & «Ρεπρωμζνο») 

που ίδρυςε το 1989 ο Αμζτ Σαδίκ. Στισ εκνικζσ εκλογζσ του 1989 ζλαβαν το 25,09% 

των ψιφων. 

 

Ζκτοτε, φαίνεται ότι ο ςκλθρόσ μειονοτικόσ πυρινασ παραμζνει ςυμπαγισ, αλλά 

ζχει ςυγκεκριμζνθ εμβζλεια και όρια. 

 

Τα πολιτικά Κόμματα καιροςκοπικά και για ιδιοτελείσ λόγουσ, είναι διαχρονικά 

ςυνομιλθτζσ του Τουρκικοφ Ρροξενείου τθσ Κομοτθνισ και των ακραίων 

μειονοτικϊν, με ςκοπό τθν εκλογι βουλευτϊν (μειονοτικϊν και μθ). 

 

Δφο χαρακτθριςτικά παραδείγματα: 

 

Ο κ. Αχμζτ Χατηθοςμάν, διετζλεςε πρόεδροσ του ΚΙΕΦ ςτο χρονικό διάςτθμα 1999-

2007. Ραράλλθλα εκλζχκθκε βουλευτισ του ΡΑΣΟΚ. 

 

Στισ εκλογζσ του 2015 εκλζχκθκαν 3 μειονοτικοί βουλευτζσ ςτθ οδόπθ και ζνασ 

ςτθν Ξάνκθ με τον ΣΥΙΗΑ. 

 

Οι πολιτικζσ ςχζςεισ και οι εκλογικζσ εξαρτιςεισ των Κομμάτων από τουσ θγζτεσ τθσ 

μειονότθτοσ (για τθ μαηικι χειραγϊγθςθ των ψθφοφόρων τθσ μειονότθτοσ) είναι 

ζνα μεγάλο πρόβλθμα του πολιτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Χϊρασ μασ. 

 

Τα μζτρα μειονοτικισ πολιτικισ που ζλαβε θ Ρατρίδα μασ, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ (με τθν υιοκζτθςθ τθσ κετικισ διάκριςθσ), δεν ζφεραν ουςιαςτικά 
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αποτελζςματα. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ ιςονομίασ και ιςοπολιτείασ με τθν άρςθ 

διοικθτικϊν μζτρων, θ πτϊςθ τθσ «μπάρασ», θ κατάργθςθ του άρκρου 19 του 

Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, δεν ζφεραν ανατροπι ςτο εςωτερικό κακεςτϊσ των 

μουςουλμανικϊν μειονοτιτων. 

 

Θ υιοκζτθςθ τθσ αρχισ του αυτοπροςδιοριςμοφ τθσ ταυτότθτοσ, επζτρεψε ςτουσ 

ςκλθροπυρθνικοφσ τουρκογενείσ μειονοτικοφσ να αςκιςουν επικετικι πολιτικι, 

τόςο απζναντι ςτθ μεγάλθ μάηα των μουςουλμάνων, με ςτόχο τθν μθ ενςωμάτωςι 

τουσ ςτον κοινωνικό, πολιτιςμικό και οικονομικό ιςτό τθσ Ελλάδοσ, όςο και 

απζναντι ςτουσ Ρομάκουσ, ςτουσ ομά και ςτουσ Αλεβίτεσ. Αςκϊντασ εκνικιςτικι 

και ρατςιςτικι ρθτορικι, αλλά και πρακτικι, επιχειροφν να καταργιςουν τθν 

διαφορετικότθτα των ςυγκεκριμζνων μειονοτικϊν και τθν κατοχφρωςθ του 

προτάγματοσ ότι θ μειονότθτα είναι «μία και τουρκικι»! 

 

Αςκοφν πιζςεισ και διακρίςεισ με ςτόχο τθν ομογενοποίθςθ και τον ζλεγχο όλων 

των μειονοτικϊν ομάδων τθσ ελλθνικισ Θράκθσ. 

 

Σ' αυτι τθν απόπειρα το ελλθνικό Κράτοσ αδυνατεί (ι αδιαφορεί) να προςτατεφςει 

τα δικαιϊματα των Ρομάκων, των ομά και των Αλεβιτϊν-Μπεκταςιδων. Και 

εμφανίηεται να μθν τολά να αναδείξει και να κατοχυρϊςει τθν ιδιαίτερθ διακριτι 

ταυτότθτα τουσ. 

 

Το ίδιο εξαιρετικά ανθςυχθτικό είναι και το φαινόμενο τθσ επαμφοτερίηουςασ 

ςυμπεριφοράσ βουλευτϊν – πολιτευτϊν - αυτοδιοικθτικϊν απζναντι ςτουσ ψευτο-

μουφτιδεσ. 

 

Ο ςυγχρωτιςμόσ, θ ςυνεργαςία, αλλά και θ ανοχι απζναντί τουσ, επιτρζπει τθν 

ακραία εκνικιςτικι μειονοτικι ελίτ να εργαλειοποιεί τθν μουςουλμανικι 

μειονότθτα τθσ ελλθνικισ Θράκθσ υπζρ των ςυμφερόντων τθσ Τουρκίασ. Θ οποία, 

πρόκυμα δθμιουργεί ςτακερζσ δομζσ παρζμβαςθσ και ελζγχου, ακόμα και τθσ 

οικονομικισ ηωισ των μειονοτικϊν, με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθν περίπτωςθ 

τθσ Τράπεηασ Ziraat. 

 

Θ ςτρατθγικι επιλογι τθσ Τουρκίασ να αναδειχκεί ςε αυτόκλθτθ προςτάτιδα 

δφναμθ μιασ ομογενοποιθμζνθσ μειονότθτοσ που αυτοπροςδιορίηεται ωσ 
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«τουρκικι», είναι ζνα κρίςιμο εκνικό κζμα που ξεπερνά μικροκομματικζσ και 

μικροπολιτικζσ τακτικζσ. 

 

Στο παρελκόν είχε κατατεκεί θ πρόταςθ να ελεγχκοφν όςεσ δράςεισ του Τουρκικοφ 

Ρροξενείου Κομοτθνισ υπερβαίνουν τισ διπλωματικζσ του αρμοδιότθτεσ. 

 

Αυτό ςιμερα, είναι επικυμθτό; Είναι εφικτό; 

 

Οι παραπάνω προβλθματιςμοί εντείνονται κάτω από το φάςμα τθσ 

υπογεννθτικότθτοσ των χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν τθσ ελλθνικισ Θράκθσ, κακϊσ 

διαμορφϊνουν επικίνδυνα ανθςυχθτικι τθν εικόνα του μζλλοντόσ τθσ. Σφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ και τισ δθμογραφικζσ αναλφςεισ, ςτισ πεδιάδεσ τθσ οδόπθσ 

και τθσ Ξάνκθσ ςτο άμεςο μζλλον, κα κατοικοφν, όπωσ ςιμερα ςτον ορεινό όγκο, 

ςυμπαγείσ μουςουλμανικοί πλθκυςμοί, ενϊ ςτισ πόλεισ, κα ενιςχυκοφν οι 

ςυςπειρϊςεισ μειονοτικϊν. 

 

Θ κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ Θράκθσ, λόγω των ςυγχρόνων γεωπολιτικϊν εξελίξεων, 

είναι ςοβαρι και κρίςιμθ. Απαιτείται ςοβαρόσ και υπεφκυνοσ εκνικόσ ςτοχαςμόσ, 

για το μείηον αυτό ελλθνικό κζμα. Θεωρϊ ότι, περιςςότερο από κάκε άλλθ εποχι, 

είναι επίκαιρθ θ υιοκζτθςθ από τθ νζα Βουλι τθσ επιτακτικισ πλζον προτάςεωσ για 

τθν ςυγκρότθςθ «Διακομματικισ Επιτροπισ» για τθν ελλθνικι Θράκθ. 

 

Κλείνω, με ζνα επιςτθμονικά κεωρθτικό ερϊτθμα: 

 

Πταν ςτθ Γερμανία θ κοινωνία αμφιςβθτεί, ςοβαρά πλζον, τθν λειτουργικότθτα του 

ιδεολογιματοσ του Γιοφργκεν Χάμπερμασ και θ ίδια θ καγκελάριοσ Άνγκελα Μζρκελ 

ομολογεί ότι «η ιδζα του πολυπολιτιςμοφ είναι νεκρή», μιπωσ κα ζπρεπε και ςτθν 

Ελλάδα «να ανακροφςωμε πρφμναν» και να διερευνιςουμε τθν προοπτικι μιασ 

ςυνεκτικά δομθμζνθσ κοινωνίασ; Λζω, μιπωσ! 


