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Ποιος έδωσε το δικαίωμα στα «τσιράκια» του Προξενείου να απειλούν Έλληνες βουλευτές;

ΠΟΤΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ;

Δυστυχώς η Αθήνα, με την ανοχή της, 
επιτρέπει σε πολίτες της – ανεξαρτή-
του θρησκεύματος – να απειλούν Έλ-
ληνες βουλευτές οι οποίοι έχουν το 
θάρρος να ανθίστανται σε έναν μηχα-
νισμό αποσταθεροποίησης που έχει 
επιβάλλει το Προξενείο στην Κομοτη-
νή και – δυστυχώς – με τις ευλογίες 
ντόπιων πολιτικών οι οποίοι θέλουν 
να καθίσουν σε καρέκλες εξουσίας ή 
να μην χάσουν αυτήν που κατέχουν 
εκμεταλλευόμενοι τους καθοδηγού-
μενους από την «μεγάλη πύλη» ψή-
φους των μουσουλμάνων συμπατριω-
τών μας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πράκτο-
ρες της γείτονος συνεπικουρούμενοι 
από τους εδώ πληρωμένους υπαλλή-
λους τους,  να έχουν αποθρασυνθεί 
και να ζητούν ακόμη και την επιβολή 
«Ειδικού Καθεστώτος»  στην Θράκη.

Άραγε ως πότε η Αθήνα θα εθελοτυ-
φλεί και θα αφήνει την Θράκη έρμαιο 
στις δράσεις αποσταθεροποιητικών 
παραγόντων;

Ιλχάν Αχμέτ: Απειλές κατά του βου-
λευτή από τους «Τούρκους Δυτικής 
Θράκης», τι είπε για Τούρκο Πρόξενο 
Κομοτηνής.
Απειλές ακόμα για τη ζωή του δέχθη-
κε ο βουλευτής Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ 
Ιλχάν Αχμέτ μετά από δήλωσή του.

Ο βουλευτής Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ Ιλ-
χάν Αχμέτ μίλησε για το ρόλο που 
πρέπει να έχει ένας διπλωμάτης και 

αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ρόλο του 
Τούρκου προξένου στην Κομοτηνή Μουράτ 
Ομέρογλου.

 

Η δήλωση του Ιλχάν Αχμέτ

Χαρακτηριστικά τόνισε στο ραδιόφωνο της Κο-
μοτηνής Χρόνος o Ιλχάν Αχμέτ:

«Η αποστολή του διπλωμάτη είναι να συσφίξει 
περαιτέρω τις σχέσεις των δύο κρατών, να ενι-
σχύσει την οικονομική διπλωματία και αυτόμα-
τα να εξυπηρετήσει κάποιους Τούρκους υπηκό-
ους στην περιοχή.

Η αποστολή των προξένων και κάθε διπλωμα-
τικού υπαλλήλου δεν είναι να ασχολείται με τα 
εσωτερικά ζητήματα. Το ενδιαφέρον κάθε τούρ-
κου πρόξενου στην Κομοτηνή ως προς την μει-
ονότητα, λόγω και της Συνθήκης της Λωζάννης 
ίσως θεωρηθεί ως ένα σημείο ομαλό.

Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε παρέμβαση στα εσωτερικά ζητή-
ματα της μειονότητας. Ό, τι ξεφεύγει από αυτό 
το πλαίσιο δεν είναι σύννομο».

Οι απειλές που δέχθηκε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες από την “Φωνή της 
Ροδόπης”, η ανάρτηση που χαρακτηρίστηκε ως 
απειλή κατά της ζωής του βουλευτή προέρχεται 
από τον Φερούχ Οζκάν, ο οποίος έχει απασχο-
λήσει ξανά στο παρελθόν το πανελλήνιο με τις 
προκλητικές του δηλώσεις.

Ο τελευταίος, με καταγωγή από την Κομοτη-
νή, παρουσιάζεται ως πρόεδρος της αυτοαπο-
καλούμενης “Αυτόνομης Συνόδου Διαπραγ-
μάτευσης Δυτικής Θράκης” και στο πρόσφατο 
παρελθόν είχε φτάσει στο σημείο να ζητήσει 
μέχρι και “διαπραγμάτευση” για “ειδικό κα-
θεστώς” στην ελληνική Θράκη!

Στην ανάρτηση του, το απόγευμα της Πέ-
μπτης 9 Ιουνίου, έγραψε χαρακτηριστικά: 
“Ευχόμαστε το έλεος του Θεού στην πολιτική 
ζωή του Ιλχάν Αχμέτ. Οι Τούρκοι της Δυτικής 
Θράκης έσπασαν την πένα του Ιλχάν Αχμέτ. 
Σας ευχόμαστε μια υγιή ζωή όσο και να βλέ-
πετε τα λάθη που έχετε κάνει στην επόμενη 
ζωή σας”.

Στο πλευρό του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ-
ΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ βρέθηκαν οι Γ. Παπανδρέου, 
Ανδρέας Λοβέρδος, Μιχάλης Κατρίνης, Κώ-
στας Σκανδαλίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, 
Ανδρέας Τσούνης, Θανάσης Γκλαβίνας, Μα-
νώλης Χριστοδουλάκης και Παύλος Χρηστί-
δης.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο βουλευτής 
Ροδόπης αναφέρει συγκεκριμένα: «Ευχαρι-
στώ θερμά τον πρώην Πρωθυπουργό, Πρό-
εδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και συνά-
δελφο στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ, Γιώργο Παπανδρέου, για την στή-
ριξη προς το πρόσωπό μου. Θα συνεχίσου-
με να εργαζόμαστε για την Θράκη εντός του 
πλαισίου του διεθνούς δικαίου, με πίστη στην 
δημοκρατικές μας αρχές για να δίνουμε λύ-
σεις στις ανάγκες των συμπολιτών μας.

 

»Ευχαριστώ τον Ανδρέα Λοβέρδο που από την 
πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μου, τον 
Μιχάλη Κατρίνη, τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον 
Βασίλη Κεγκέρογλου, τον Ανδρέα Τσούνη, τον 
Θανάση Γκλαβινα , Μανώλη Χριστοδουλακη 
και Παύλο Χριστίδη που επικοινώνησαν μαζί 
μου είτε με δημόσιες παρεμβάσεις τους έδω-
σαν τον τόνο στα όσα καινοφανή για τα πο-
λιτικά μας ήθη λαμβάνουν χώρα στη Θράκη 
αυτές τις μέρες

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ 
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΝΑ ΠΑΙ-
ΖΕΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΙ-
ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΔΕΣ;


