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Εθνικά Θέματα
Η χ ώ 
της Θράκης

Για «ημέρα αντίστασης των Τούρκων της 
Θράκης» μιλά η Άγκυρα

Με μια προκλητι-
κή ανάρτησή του στο 
Twitter το τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών 
δηλώνει ότι θα συνεχί-

σει να στηρίζει τον «αγώ-
να» για αναγνώριση της 
τουρκικής ταυτότητας της 
μειονότητας στη Θράκη.

 

Η δήλωση του τουρκικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών γίνεται με αφορ-
μή, όπως τονίζεται, τη λεγόμενη 
«Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δυτι-
κής Θράκης» που έχουν καθιερώ-
σει για την 29η Ιανουαρίου ακραί-
οι εθνικιστικοί κύκλοι Τούρκων 
στους κόλπους της μειονότητας.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του 
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, 
που συνοδεύεται από τη φωτογρα-
φία του Αχμέτ Σαδίκ, σημειώνεται:

«Την «29η Ιανουαρίου Ημέρα Εθνι-
κής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Δυτικής Θράκης», σημείο 
καμπής του αγώνα για τη διεκδί-
κηση του δικαιώματος α αναγνω-

ριστεί η «τουρκική» ταυτότητα των 
ομογενών μας στη Δυτική Θράκη, 
τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα 
συνεχίσουμε να είμαστε ανυποχώ-
ρητοι υποστηρικτές των δικαιωμάτων 
των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».

Τι αναφέρει το Anadolu
Για το ίδιο θέμα, δηλώσεις στο κρα-
τικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu 
έκανε και ο ψευδομουφτής Κομοτη-
νής, Ιμπραήμ Σερίφ, ο οποίος είπε 
ότι στις 29 Ιανουαρίου του 1988 η 
«τουρκική μειονότητα» κατέβηκε σε 
μαζική διαδήλωση για την απαγό-
ρευση του όρου «τουρκικής» στον 
τίτλο της «Τουρκικής Ένωσης Ξάν-
θης» και της «Τουρκικής Ένωσης 
Νέων» Κομοτηνής, προσθέτοντας 
ότι: «Εκείνη η ημέρα πέρασε στην 
Ιστορία ως μία ένδοξη αντίσταση».

Κυνηγετικός Ξάνθης: Παρατείνεται το 
κυνήγι αγριογούρουνου

Ο Κυνηγετικός Σύλλο-
γος Ξάνθης ενημερώνει ότι, 
σύμφωνα με την απόφα-
ση του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος (Αρ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/4436/104) που δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 
156/21-1-20022, παρατεί-
νεται το κυνήγι του αγριόχοι-
ρου έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2022, σε όλη την επικράτεια.
Ο μεγάλος αριθμός αγριόχοι-

ρων που προκαλούν ζημίες στις 
αγροτικές καλλιέργειες, η αφρικα-
νική πανώλη και πρόσφατα η εμ-
φάνιση πιθανών κρουσμάτων ψευ-
δολύσσας, αποτέλεσαν τις βασικές 
αιτίες για να δοθεί παράταση.
Το κυνήγι του αγριόχοιρου θα 
ασκείται κάθε Τετάρτη και Σαβ-
βατοκύριακο μέχρι την λήξη της 
κυνηγετικής περιόδου στις 28 Φε-
βρουαρίου. Με βάση τα διαθέσι-
μα στοιχεία ο αριθμός των αγρι-
όχοιρων ξεπερνά τις 550.000.

Το απόγευμα του Σαββάτου (29/1) η μικρή φάλαινα καταδύθη-
κε σε μεγάλο βάθος και ξεκίνησε να πλέει στα ανοιχτά του του 
Σαρωνικού κόλπου. Μετά την τελευταία ισχυρή φαρμακευτική 
αγωγή που χορηγήθηκε στο ζηφιό που σήμερα το πρωί έκανε την 
εμφάνισή του στην Σαλαμίνα. Σε επαγρύπνηση θα παραμείνει 
τόσο το Λιμενικό Σώμα, όσο και το υπουργείο Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, που σύμφωνα με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως θα 
πραγματοποιούνται περιπολίες γύρω από το νησί για τα επόμενα 
24ωρα, ώστε να σιγουρευτούν ότι το θαλάσσιο κήτος δεν θα ξανα-
χρειαστεί βοήθεια.

Φάλαινα «Σωτήρης»: Αγώνας διαρκείας για να 
επιβιώσει - Νέα προσπάθεια στα ανοιχτά του Σα-
ρωνικού


