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  Τα δύο κόμματα πού ρήμαξαν τή 
χώρα, κι ἐπιμένουν νά μᾶς ...σώσουν, 
δέν ἔχουν μετακινηθεῖ καθόλου ἀπό 
τίς ...παραδοσιακές προεκλογικές 
τους ἀθλιότητες. Ὁμοίως λοιπόν 
καί στήν ἐπιλογή τῶν μειονοτικῶν 
τους ὑποψηφίων στή Θράκη, 
ἐξακολουθοῦν νά κινοῦνται σέ μία 
ψηφοθηρική φρενίτιδα ἀδιάφορη γιά 
ὁποιοδήποτε ἐθνικό καί κοινωνικό 
συμφέρον. 
   Συνεχίζουν π.χ. νά ὑποχωροῦν στό 
τούρκικο αἴτημα γιά περισσότερους 
πλειονοτικούς ὑποψηφίους ἀπ’ ὅ,τι 
μειονοτικούς, ἀφοῦ οἱ τελευταῖοι δέν 
θέλουν μοίρασμα τῶν κουκιῶν τους 
καί προσπαθοῦν νά διασφαλίσουν 
πώς ἡ «ζημιά» θά γίνει μόνο στό 
χριστιανικό στοιχεῖο. Ἔτσι, ἀκόμα καί 
στή Ροδόπη ὅπου ὁ πληθυσμός εἶναι 
μοιρασμένος στή μέση, οἱ χριστιανοί 
ὑποψήφιοι σέ κάθε ψηφοδέλτιο εἶναι 
3 ἔναντι 2 μουσουλμάνων. Καί μέ 
δεδομένο πώς ὁ ἕνας μουσουλμάνος 
εἶναι πάντα ...διακοσμητικός (ψάχνει 
νά βρεῖ τήν ψῆφο του), αὐτό τείνει 
νά καθιερωθεῖ καί στήν χριστιανική 
πλευρά. Μέ λίγα λόγια φτάσαμε στό 
σημεῖο νά ἐπιλέγει κάθε κόμμα ἕναν 
πραγματικό πλειονοτικό ὑποψήφιο 
σέ κάθε νομό, σέ μιά σιωπηλή 
κατάργηση τῆς δημοκρατίας!
   Ἄς δοῦμε ὅμως καί ποιούς ἐπιλέγει 
ἡ κομματοκρατία, ξεκινώντας 
μέ τό ΠαΣοΚ. Στή Ροδόπη ὁ 
ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στό 
πράσινο ψηφοδέλτιο εἶναι ὁ Ἀχμέτ 
Χατζηοσμάν. Πρώην ὑπαρχηγός 
τοῦ αὐτονομιστικοῦ κόμματος 
τοῦ Σαδίκ Ἀχμέτ, ἐντάχθηκε στίς 
λίστες τοῦ ΠαΣοΚ ἀλλά ὄχι καί στό 
...κόμμα. Κατέβηκε ΠΑΡΑΝΟΜΑ 
στίς ἐκλογές, ἀφοῦ ἦταν ἰμάμης σέ 
κεντρικό τέμενος τῆς πόλης ἀλλά 
στό ἐκλογοδικεῖο «δικαιώθηκε» γιατί 
ἀνῆκε στή δύναμη τοῦ ψευτομουφτῆ 
κι ὄχι τοῦ νόμιμου μουφτῆ (δηλαδή 
δυό παρανομίες μᾶς κάνουν μία 

...νομιμότητα!). Τό ποιόν ρόλο 
παίζει τοπικά δέν εἶναι ἀνάγκη νά 
τόν ἀναλύσουμε, κοιτάξτε μονάχα 
δυό πρόσφατες φωτογραφίες του, 
δημοσιευμένες στόν «Ἀντιφωνητή»: 
στή μιά (ἀπό τήν Τουρκία) ποζάρει 
δίπλα στόν ἐπικεφαλῆς τοῦ 
ἰσλαμικοῦ ἱδρύματος IRCICA, 
Χαλίτ Ἐρέν (φωτό 1), πού ἁλωνίζει 
στή Θράκη - δίπλα καί ὁ Νετζατί 
Σαντζάκτουταν, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ 
γραφείου τοῦ Ἐρντογάν. Καί στήν 
2η, σέ ρόλο Φιλιππινέζας, κρατάει (ὁ 
Ἕλλην βουλευτής!) τήν ...ὀμπρέλα 
τοῦ Τούρκου πρέσβη Κερίμ Οὐράς 

πού ἐπισκέφθηκε τή Θράκη (8-3-12)! 
Στήν Ξάνθη τό ΠαΣοΚ, μετά τήν 
ἀποχώρηση τοῦ Τσετίν Μάντατζη, 
ὁ ὁποῖος ἔδωσε ρεσιτάλ φανατισμοῦ 
στά χρόνια πού παρίστανε τόν 
Ἕλληνα βουλευτή (βλ. καί τή 

φωτογραφία 3 μπροστά στή σημαία 
τῆς Τουρκίας καί τῆς 
ἀνεξάρτητης Θράκης!), 
περιορίστηκε στόν γιατρό 
Μπαράν Μπουρχάν. 
Καμμία διαφορά ὡς πρός 
τό μῖσος γιά τήν Ἑλλάδα. 
Παράδειγμα, παραμονές 
τῶν προηγούμενων 
ἐκλογῶν ὁ Τῦπος ἔγραψε 
πώς ὁ Μπ. Μπ. στηρίζει 
χριστιανό ὑποψήφιο 

τοῦ δῆθεν κόμματός του (τόν Τρ. 
Παπαδόπουλο) κι αὐτός ἔσπευσε 
νά δηλώσει στή «Μιλλέτ» πώς τόν 
ὑποστηρίζει γιατί εἶναι κατά τῆς 
«νοοτροπίας Σγουρίδη» ἀλλά ὁ 
ἴδιος «φυσικά καί εἶναι ὥς τό τέλος 
δίπλα στούς Τούρκους ὑποψήφιους 
καί θά κατευθύνει τίς ψήφους 
του ἐκεῖ». Νεώτερα μόλις (καί ἄν) 
ἐκλεγεῖ... Ἀξίζει νά προσέξει κανείς 
καί δύο παλαιότερες «πετυχημένες» 
ἐπιλογές τοῦ ΠΑΣΟΚ, πού 
σήμερα πρωτοστατοῦν σέ καθετί 
ἀνθελληνικό στήν περιοχή: τόν 
Ἀχμέτ Φαΐκογλου στήν Ξάνθη, 
πού τοῦ πληρώνουμε βουλευτική 
σύνταξη γιά νά ἀλυχτάει κατά 
τῆς πατρίδας μας ὅπου κάτσει καί 
σταθεῖ, καί τόν Γκαλήπ Γκαλήπ 
στήν Κομοτηνή πού προεδρεύει στό 
ΠΕΚΕΜ, τό βασικότερο ἐργαλεῖο 
πού διαθέτει ἡ Ἄγκυρα γιά τόν 
ἐκτουρκισμό τῆς ἐκπαίδευσης τῶν 
μουσουλμανοπαίδων. 
     Περνᾶμε στή Νέα Δημοκρατία. Στήν 
Ροδόπη κατεβάζει τόν γιατρό Μεμέτ 
Ἐμίνογλου, πού θά τόν χαρακτήριζε 
κανείς μετριοπαθή ἀλλά κι αὐτός 
δέν (μπορεῖ νά) ἀφίσταται ἀπό τήν 
κυρίαρχη προξενική γραμμή τῆς 
«ἑνιαίας τουρκικῆς μειονότητας» 
(βλ. δηλώσεις του στή «Μπιρλίκ 
17/4/12 ἤ τούς χαριεντισμούς του 
μέ τόν τουρκομουφτή Κομοτηνῆς 

στή φωτό 4), ἀλλά καί τόν 
δημοσιογράφο Ἐρχάν Ἰμάμογλου 
πού, ὅπως τίς προάλλες γράψαμε 
στόν «Ἀντιφωνητή» (1-4-12) ἔχει 
στήν προσωπική του ἱστοσελίδα 
στό Facebook (φωτό 5) ἀφίσες τοῦ 

Κεμάλ καί τῶν τουρκικῶν Ἐνόπλων 
Δυνάμεων!  
Στήν δέ Ξάνθη κατεβαίνουν ὁ 
δικηγόρος Ἀδνάν Πετσενέκ καί ὁ 
Μπαντάκ Σιαμπάν. Ὁ πρῶτος μέ 
τό πού πῆρε τό χρῖσμα ἔκανε μία 
...δέηση στά προξενικά ὄργανα γιά 
τήν εὐλογία τους, συναντώντας τόν 
ψευτομουφτή Ξάνθης Ἀχμέτ Μέτε 

(φωτό 6) καί τήν Τουρκική Ἕνωση 
Ξάνθης, γιά νά μήν φανταστοῦν πώς 
ὡς Πομάκος εἶναι κι ἐπικίνδυνος γιά 
τόν τουρκισμό...
    Μή νομίσετε ὅμως ὅτι εἶναι 
καλύτερα τά πράγματα καί σέ 
μικρότερα κόμματα. Ἡ χειρότερη 
κατάσταση εἶναι στό κόμμα τῆς 
Ντόρας, πού ἄν μπεῖ στή Βουλή 
θά ἔχει πιθανότατα 1-2 Τούρκους 
βουλευτές ἀφοῦ κατεβάζει στή 
Ροδόπη τόν δικηγόρο Ἰλχάν Ἀχμέτ 
καί στήν Ξάνθη τόν Χατζημεμίς 
Τουρκές. Κι ἄν ὁ πρῶτος ἔδωσε 
κάποτε ἐλπιδοφόρα σημάδια γιά 
νά τά διαψεύσει στή συνέχεια, ὁ 
δεύτερος ἐξαρχῆς ὑποστασίασε ὅ,τι 
φανατικότερο στήν περιοχή. Δέν θά 

ἀσχοληθοῦμε μέ τά τουρκοπρεπῆ 
κατορθώματά του, δεῖτε τον 
ἁπλῶς (φωτό 7) μέ τόν ὑποψήφιο 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, τόν Χουσεΐν 
Ζεϊμπέκ, μαζί μέ τόν ...ἰμάμη 
Ἰλτέρ Μέτσο στή Ρόδο! Θυμίζουμε 
ὅτι αὐτός ὁ τελευταῖος ἐστάλη 
ἀπό τόν τουρκομουφτή Μέτε στή 
Δωδεκάνησο γιά νά δημιουργήσει 
κι ἐκεῖ «μειονοτικό» ζήτημα. Νά 
κάνανε λέτε ...τουρισμό στή Ρόδο καί 
νά συναντήθηκαν τυχαῖα; Ἄν κρίνω 
κι ἀπό τήν γραμμή πού πέφτει γιά 
τήν ὑπερψήφισή του, μᾶλλον ὄχι... 
   Καί τί νά κάνουμε, ἄν εἶναι ἔτσι, θά 
ρωτοῦσε κανείς, νά ἀποκλείσουμε 
ὅλον τόν μουσουλμανικό πληθυσμό 
ἀπό τά ψηφοδέλτια γιά νά μήν 
ψηφίζονται πράκτορες; Ὄχι, βέβαια! 
Οἱ μειονοτικές ὑποψηφιότητες τοῦ 
«Σπάρτακου» τό 2010 γιά τόν δῆμο 

Κομοτηνῆς, πῶς μᾶς προέκυψαν; 
Πῆραν λίγες ψήφους, ναί, ἀλλά 
ἐμεῖς εἴμαστε ἁπλῶς μιά παρέα. 
Φανταστεῖτε νά ἐπιχειρήσει 
ἕνα ὀργανωμένο κόμμα νά βρεῖ 
ἀξιόπιστους ὑποψηφίους, χωρίς 
προξενικές ἀβάντες... Δέν θά 
τά καταφέρει; Στό παρελθόν 
ἐπιχειρήθηκαν κάποια ἀνοίγματα 
ἀλλά ἔμειναν μισά κι ἀφέθηκαν 
στήν (τούρκικη) μοίρα τους. Tώρα 

φτάσαμε στό σημεῖο νά περνᾶνε 
ὅλοι οἱ μειονοτικοί ὑποψήφιοι ἀπό 
τό τούρκικο κόμμα DEB γιά νά 
παίρνουν νομιμοποίηση (βλ. τίς 
ἐπισκέψεις στόν Ἀχμέτογλου τῶν 
Πετσενέκ, Ζεϊμπέκ καί Χατζημεμίς)!
  Πάντως ὑπάρχει καί μία φωτεινή 
ἐξαίρεση, ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ 
Ἰρφάν Μεμεταλῆ στήν Ξάνθη μέ 
τούς «Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες» τοῦ 
Καμμένου! Ὁ Ἰρφάν εἶναι ἀπό τούς 
(ἐλάχιστους πιά) Πομάκους πού δέν 
φοβοῦνται νά μιλήσουν ἀνοιχτά γιά 
τήν πραγματική τους ταυτότητα 
καί μέ ἀγάπη γιά τήν Ἑλλάδα 
καί πρωταγωνίστησε στήν ἵδρυση 
τοῦ Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης. 
Εὐκαιρία λοιπόν γιά τούς Ξανθιῶτες, 
ὅσους τοὐλάχιστον δέν στηρίζουν τό 
πομακικό κίνημα μόνο στά λόγια, νά 
τό πράξουν καί μέ τήν ψῆφο τους!

«Ἀντιφωνητής» - tourkikanea.gr

Μειονοτικές ὑποψηφιότητες γιά τήν 6η Μαΐου 2012
Τραγικές γιά τόν τόπο, ὅπως πάντα! 

Κράτος καί παρακράτος: Στά ἄκρα οἱ δύο σοσιαλιστές (ΠαΣοΚ, ντέ!) 
βουλευτές Χατζησμάν καί Μάντατζη, δίπλα τους οἱ τουρκομουφτῆδες 
τῶν νομῶν τους Σερήφ - Μετέ καί στό κέντρο ὁ Πρόξενος Κομοτηνῆς Μ. 
Σάρνιτς καί ὁ πρόεδρος τοῦ ἰσλαμικοῦ ἱδρύματος IRCICA, Χαλίτ Ἐρέν. 


