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 ΘΕΜΑ  4:  Περιφερειακές Συγκρούσεις 
 
 Συλλογή υλικού  
 

 

 
 
Οι Μουσουλµάνοι στη Θράκη 
 
 
Ι. Ο πολιτικός έλεγχος της µειονότητας, µόνιµος στόχος της Άγκυρας 
 
Από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης και ιδιαιτέρως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο πρωταρχικός 
στόχος της Άγκυρας στον χώρο της Θράκης είναι ο πλήρης και αδιαµφισβήτητος πολιτικός έλεγχος της 
µειονότητας. Αυτή είναι και η κύρια αποστολή του τουρκικού προξενείου στην Κοµοτηνή. Το προξενείο απειλεί 
και πιέζει όσους µειονοτικούς δεν ευθυγραµµίζονται µε τις εντολές. 
Εκµεταλλευόµενες οι τουρκικές υπηρεσίες ότι οι περισσότεροι µουσουλµάνοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία 
στην Τουρκία και στέλνουν εκεί τα παιδιά τους για σπουδές, ασκούν πιέσεις σ΄ όσους δεν ευθυγραµµίζονται. Η 
τουρκική πολιτική στο χώρο της µειονότητας προσέλαβε έναν επιθετικότερο χαρακτήρα από τις αρχές του 
1988. Μέχρι το 1991, οι ελληνικές αρχές εφάρµοζαν ορισµένους περιορισµούς και κάποιες διακρίσεις εις 
βάρος των µουσουλµάνων. Το µόνο αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν ότι έγιναν πλούσιοι διάφοροι 
δηµόσιοι λειτουργοί, που χρηµατίζονταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων. Στις 14.05.1991, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη εξήγγειλε την κατάργηση των µέχρι τότε περιορισµών. Η τουρκική προπαγάνδα προσπάθησε να 
καλλιεργήσει την εντύπωση ότι η Αθήνα υποχώρησε, επειδή δεν άντεξε τις πιέσεις της Άγκυρας. Η εντύπωση 
αυτή προσωρινά ενίσχυσε τις αλυτρωτικές τάσεις, αλλά µεσοπρόθεσµα λειτούργησε κατευναστικά στις σχέσεις 
των δύο σύνοικων στοιχείων της Θράκης. Η καθιέρωση του ορίου 3% για να εκπροσωπηθεί ένα κόµµα στη 
Βουλή έθεσε τέλος και στο πείραµα των ανεξαρτήτων µουσουλµανικών συνδυασµών. Από τις εκλογές του 
1993, µουσουλµανική µειονότητα εκπροσωπείται µέσω υποψηφίων που συµπεριλαµβάνονται στους 
συνδυασµούς των κοµµάτων.  

Καθηµερινή, 16/05/2004 
 
Ια.  Τα επεισόδια του 1990 
 
Στις 20.01.1990 η συντονιστική επιτροπή της µειονότητας κηρύσσει αποχή των µαθητών από τα σχολεία, 
ζητώντας τουρκικά σχολικά βιβλία, αλλά ουσιαστικά για να ασκήσει πίεση υπέρ του Σαδίκ και του 
ψευτοµουφτή Κοµοτηνής Σερίφ, που είχαν παραπεµφθεί σε δίκη για παλαιότερα αδικήµατά τους. Στις 
26.01.1990 και οι δύο καταδικάσθηκαν πρωτοδίκως σε 18µηνη φυλάκιση (στις 30.02.1990 εξαγόρασαν τις 
µειωµένες από το εφετείο ποινές και αφέθηκαν ελεύθεροι). Ο µουσουλµάνος Χασάν Σαλή, µάλιστα, επετέθη 
και σκότωσε στο νοσοκοµείο της Κοµοτηνής τον Άγγελο Σολακίδη. 
 
Ο φόνος εκείνος και όλα τα προηγηθέντα γεγονότα παρόξυναν το κλίµα. Παρά την απαγόρευση της 
αστυνοµίας, σηµειώθηκαν έκτροπα. Η συγκέντρωση των µουσουλµάνων προκάλεσε την αντισυγκέντρωση 
χριστιανών, οι οποίοι και έσπασαν βιτρίνες µουσουλµανικών µαγαζιών, χωρίς, όµως, να υπάρξουν µαζικές 
βιαιοπραγίες εναντίον της µειονότητας. Επρόκειτο για µια τυφλή αντίδραση του χριστιανικού στοιχείου. Η 
Τουρκία προσπάθησε να εκµεταλλευθεί τα θλιβερά επεισόδια για να κατηγορήσει διεθνώς την Ελλάδα µε την 
επιστολή Γιλµάζ προς όλες τις κυβερνήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση απέλασε τον Τούρκο πρόξενο και, για 
αντίποινα, η Άγκυρα απέλασε τον Έλληνα πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη. Στις εκλογές του Απριλίου 1990, 
στη Ροδόπη εξελέγη ο Αχµέτ Σαδίκ µε 35,28% και στην Ξάνθη εξελέγη ο Φαΐκ Φαΐκογλου µε 25,61%. 
 
ΙΙ.  Σίριαλ µε επεισόδια σε τέµενος της Θράκης 
 
Τεταµένη παρέµενε έως αργά το βράδυ η ατµόσφαιρα στο ορεινό χωριό Εχίνος της Ξάνθης µετά τα επεισόδια 
που σηµειώθηκαν κατά την επιχείρηση µελών του τηλεοπτικού συνεργείου να γυρίσουν πλάνα για την 
τηλεοπτική σειρά «Αρχιπέλαγος» του τηλεοπτικού σταθµού Alpha. Οι µουσουλµάνοι κάτοικοι του χωριού 
υποστηρίζουν ότι οι ηθοποιοί µπήκαν παράνοµα και γύρισαν προσβλητικές σκηνές σε ένα από τα τεµένη της 
περιοχής κι έτσι αιτιολογούν τους προπηλακισµούς στους οποίους προχώρησαν έναντι του συνεργείου, το 
οποίο αναγκάστηκε να καταφύγει στο τοπικό αστυνοµικό τµήµα ζητώντας προστασία των αρχών. Την εκδοχή 
αυτή, ωστόσο, διαψεύδουν οι πρωταγωνιστές του σίριαλ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι πλησίασαν απλώς ένα 
υπόστεγο έξω από το τζαµί για να προστατευθούν από την ισχυρή βροχή που έπεφτε στο χωριό ... 
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Το περιστατικό προσέλαβε διαστάσεις, καθώς στην περιοχή συγκεντρώθηκαν περί τους 500 µουσουλµάνους οι 
οποίοι εξαγριωµένοι αξίωναν να τους δοθούν οι κασέτες των γυρισµάτων. Τα πνεύµατα, µάλιστα, δεν 
ηρέµησαν ακόµη και όταν οι κασέτες δόθηκαν στο ιµάµη του χωριού, µε το πλήθος να ακολουθεί 
προπηλακίζοντας τους ηθοποιούς και τεχνικούς µέχρι το αστυνοµικό τµήµα. Σύµφωνα µε κάποιες 
ανεπιβεβαίωτες µαρτυρίες µουσουλµάνων, το γεγονός που προκάλεσε  την οργή τους ήταν ότι πλάνα του σίριαλ 
γυρίστηκαν και στο εσωτερικό του τζαµιού, όπου  µία εκ των πρωταγωνιστριών, φέρεται ηµίγυµνη να χόρευε 
τσιφτετέλι. Αυτό υποστήριξε και ο αντιδήµαρχος του Εχίνου κ. Χουσεΐν Γιαζουτζί, ο οποίος, µιλώντας στην 
«Κ», υποστήριξε ότι «τουλάχιστον δέκα άνθρωποι είδαν να τραβούν οι κάµερες πλάνα από µια ηµίγυµνη 
γυναίκα που λικνιζόταν, κάτι που κατέθεσαν και στην αστυνοµία». 
 
Ας σηµειωθεί ότι την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά οι περισσότεροι µουσουλµάνοι του Εχίνου προσεύχονταν 
σε γειτονικό τζαµί για τη µεγάλη γιορτή του Σεκέρ Μπαϊράµ (κάτι σαν τα Χριστούγεννα των Χριστιανών), 
γεγονός που συνετέλεσε προφανώς στην οργή τους µόλις πληροφορήθηκαν το επίµαχο περιστατικό. Στο 
χθεσινό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού Alpha, πάντως, όλες αυτές οι κατηγορίες διαψεύσθηκαν, 
ενώ οι ιθύνοντες του σίριαλ διαβεβαίωναν ότι όχι µόνον δεν µπήκε κανένα ηθοποιός στο τζαµί, αλλά ότι λόγω 
της βροχής µαταιώθηκαν και τα εξωτερικά γυρίσµατα. Σε κάθε περίπτωση, την υπόθεση καλείται να 
διαλευκάνει πλέον η ∆ικαιοσύνη, καθώς ο δήµαρχος του Εχίνου και ο ιµάµης του τζαµιού υπέβαλαν µηνύσεις 
για προσβολή θρησκευτικών συµβόλων. Ανακοίνωση, τέλος, εξέδωσε και η κυβέρνηση. «Θέση της ελληνικής 
πολιτείας είναι ο απόλυτος σεβασµός της ιερότητας των χωρών λατρείας όλων των θρησκειών», ανέφερε ο κ. 
Αντώναρος.  

Καθηµερινή, 17/11/2004 
 
III. Η µπάρα και το ταµπού 
 
Μάλλον ένας ήχος δίχως νόηµα θα ήταν προχτές το όνοµα «Εχίνος» στο νου των περισσοτέρων (ίσως γι’ αυτό 
το ακούσαµε και τον είδαµε γραµµένο στο γυαλί σαν «Εχινό» και σαν «Αχινό»), ιδίως όσων γεννήθηκαν και 
κατοικούν κάτω από τα Τέµπη και δεν έτυχε να πάνε φαντάροι στα βόρεια. Κι αν πήγαν για τουρισµό προς τα 
εκεί, στη Θάσο λ.χ. ή στη Σαµοθράκη, το πιο πιθανό είναι ότι διέσχισαν γρήγορα τον τόπο δίχως να τον 
καλοδούν και να τον ψηλαφίσουν. Η λέξη «Ποµάκος» επίσης µάλλον δεν πρέπει να σηµαίνει πολλά, και ίσως 
γι’ αυτό δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου στα δελτία ειδήσεων. Αλλά και η λέξη «µπάρα» µάλλον ήχος άσηµος 
είναι, κι όχι µόνο στην ακοή των νεότερων. Και οι πιο παλιοί, ελάχιστα γνώριζαν γι’ αυτό το θέµα-ταµπού, το 
θέµα όνειδος µάλλον. Ως το 1996, λοιπόν, επί ευρωπαϊκής Ελλάδας δηλαδή, η µπάρα καλά (τι καλά, 
Kάκιστα...) κρατούσε, για να χωρίζει (και µόνο πριν πέσει ο ήλιος), ντόπιος ή επισκέπτης, χρειαζόταν άδεια 
από την αστυνοµία ή στο στρατό. Και τούτο επειδή στην πραγµατικότητα κάποιοι πολίτες της Ελλάδας δεν 
αναγνωρίζονται ως πολίτες της Ελλάδας, µε πλήρη δικαιώµατα. 
 
Σήµερα, λοιπόν, κι ύστερα από το ενδιαφέρον των ηλεκτρονικών µέσων, που γρήγορα εξανεµίστηκε αφού 
ασχολήθηκε µε την επιδερµίδα και το σόου, τι νόηµα µπορεί να απέκτησε η λέξη «Εχίνος»; Μήπως 
κατοχυρώθηκε σαν το όνοµα µιας περιοχής όπου ζουν άνθρωποι φανατικοί, θρησκόληπτοι, εγκλωβισµένοι σε 
περασµένες δεκαετίες, που έµειναν έξω από τις φοβερές και τροµερές ευρωπαϊκές κατακτήσεις µας; Μάλλον 
αυτό έγινε, γιατί αυτό που περίπου έλεγαν οι εικόνες που µεταδόθηκαν, αυτό επανέλαβαν (µε κάποιο τακτ) 
κάποιοι ειδήµονες από τα φλύαρα «παράθυρα» της Αθήνας. Η µνήµη, πάντως, των παραθυρολογούντων 
αποδείχθηκε ανεπαρκής και δεν θυµήθηκε τις επιθέσεις χριστιανών εναντίον κινηµατογράφων που πρόβαλλαν 
«ασεβή» έργα, το κάψιµο «βέβηλων» βιβλίων, τον αποσκορακισµό του Αριστοφάνη από προαύλιο εκκλησίας, 
την υπόθεση της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη κ.τ.λ. 
 
Η µπάρα στα ορεινά της Ξάνθης έφυγε. ∆εν είναι όµως σίγουρο ότι έχει πέσει και µέσα στο µυαλό µας, ιδίως 
στο µυαλό όσων εξισώνουν την Ελλάδα µε την αθηναϊκή γκλαµουριά και «άνεση». Όταν πηγαίνει κανείς σε 
οποιοδήποτε χωριό της επαρχίας µε την αίσθηση του ανώτερου, του «πολιτισµένου», που εν ανάγκη θα δώσει 
δέκα ευρώ παραπάνω και θα βρει τη λύση µε τους «ιθαγενείς», για ένα µπορεί να είναι βέβαιος: ότι θα 
σκοντάψει πάνω στην µπάρα που κουβαλάει µέσα του. 

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ 
Καθηµερινή, 20/11/2004 
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ΙV. Το φοβικό σύνδροµο της Αθήνας 
 
Το περιστατικό θα ήταν περιορισµένης σηµασίας εάν η αντιµετώπισή του δεν µας υπενθύµιζε για µια ακόµη 
φορά ότι η ιθύνουσα τάξη στην Αθήνα έχει διολισθήσει τόσο πολύ, που αντιλαµβάνεται πια στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις µε όρους φινλανδοποίησης της χώρας µας. ∆εν γνωρίζουµε από πρώτο χέρι τα 
γεγονότα, αλλά δεν έχουµε κανένα λόγο να αµφισβητήσουµε τις µαρτυρίες των ηθοποιών που υπέστησαν τη βία 
και απειλήθηκαν µε λιντσάρισµα από το µουσουλµανικό πλήθος στον Εχίνο της Ξάνθης. Η επίµαχη κασέτα, 
άλλωστε, δεν περιείχε καµία ένδειξη προσβολής του τεµένους. Αλλά ακόµα και αν υποθέσουµε ότι κάποιος 
συµπεριφέρθηκε χωρίς τον δέοντα σεβασµό, η αντίδραση των µουσουλµάνων υπερβαίνει κάθε όριο. 
 
Κάποιοι αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν την µία ηµέρα οι ηθοποιοί να γίνονται φιλόξενα δεκτοί στον Εχίνο 
και την επόµενη να ξυλοκοπούνται. Την απάντηση δίνει η ιστορία. Ακόµα και οι πιο καλοκάγαθοι στις 
διαπροσωπικές σχέσεις Οθωµανοί άλλαξαν ριζικά όταν µετατρέπονταν σε όχλο. Αυτό συµβαίνει σε όλες τις 
εθνότητες, αλλά πολύ πιο εύκολα σ’ εκείνες όπου η ατοµικότητα είναι λιγότερη ανεπτυγµένη. Επιπροσθέτως, 
καταδεικνύεται ότι το υπόστρωµα στη ∆υτική Θράκη είναι αρκούντως εκρηκτικό. 
 
Φαίνεται πως υποβόσκει µία επιθετική διάθεση, που στην πρώτη ευκαιρία εκδηλώνεται ορµητικά και µάλιστα 
ατιµωρητί. Οι Έλληνες µειονοτικοί, π.χ., της Ίµβρου δεν θα µπορούσαν ούτε να διανοηθούν να πράξουν κάτι 
αντίστοιχο, ακόµα κι αν είχαν δεχθεί τις πιο βάναυσες προσβολές. Αυτοί γνωρίζουν στο πετσί τους τι εστί 
καταπίεση και φόβος. 
 
Το πιο σηµαντικό, όµως, σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ο τρόπος που αντέδρασαν οι ιθύνοντες κύκλοι στην 
Αθήνα. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι µπορούσε για να κλείσει άρον άρον την υπόθεση. Παίρνοντας το µήνυµα, οι 
αρµόδιες τοπικές αρχές όχι µόνον απέφυγαν να αναζητήσουν τους υπεύθυνους των αναµφισβήτητων 
βιαιοπραγιών, αλλά και προσπάθησαν να κατευνάσουν τους θύτες, υποχρεώνοντας τα θύµατα να 
απολογηθούν!  Το ίδιο κλίµα καλλιεργήθηκε και στα κανάλια. Το φοβικό σύνδροµο, που κρύβεται επιµελώς 
κάτω από ιδεολογήµατα, έχει προσβάλει τους ιθύνοντες κύκλους σε όλο σχεδόν το πολιτικό φάσµα, σε βαθµό 
που επικαθορίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ας κρίνουµε το αποτέλεσµα από τα γεγονότα: την ώρα που 
η Άγκυρα έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη το «ναι» της Αθήνας και της Λευκωσίας, δεν διστάζει να 
προκαλεί στο Αιγαίο και να αρνείται την αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Και η Ελλάδα τροµάζει και 
µόνο µε την ιδέα ότι µπορεί να θέσει έστω και µία αυτονόητη προϋπόθεση για το «ναι» της ... 
 

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ 
Καθηµερινή, 19/11/2004 


