
  

  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

   Τόμ. 8 (1990)

  

 

  

  Πολιτικές δυνάμεις και εκλογική συμπεριφορά
της μουσουλμανικής μειονότητας στη δυτική
Θράκη: 1923-1955 

  Ηλίας Νικολακόπουλος   

  doi: 10.12681/deltiokms.237 

 

  

  Copyright © 2015, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Νικολακόπουλος Η. (1990). Πολιτικές δυνάμεις και εκλογική συμπεριφορά της μουσουλμανικής μειονότητας στη
δυτική Θράκη: 1923-1955. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, 171–204.
https://doi.org/10.12681/deltiokms.237

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:55:21



ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ: 1923-1955

Εισαγωγή

Στο άρθρο πού ακολουθεί έπιχειρεΐται μια πρώτη καταγραφή των δεδομέ
νων τα όποια συνθέτουν καί περιγράφουν τό γενικό πλαίσιο τής πολιτικής 
εξέλιξης, καί ειδικότερα τής εκλογικής συμπεριφοράς, τής μουσουλμανικής 
μειονότητας στή Δυτική Θράκη1. Στόχος είναι ό εντοπισμός των κυρτότερων

1. Ό όρος «μουσουλμανική μειονότητα τής Δυτικής Θράκης», άναφέρεται στούς μουσουλ
μάνους τό θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, τό νομικό καθεστώς τών όποιων προσδιορίζεται άπό 
τή Συνθήκη τής Λωζάννης καί τή Σύμβαση περί άνταλλαγής πληθυσμών τοΰ 1923. Τό σύνολο 
σχεδόν τής μουσουλμανικής μειονότητας τής Δυτικής Θράκης —πού στή συνέχεια, για λόγους 
συντομίας, θά άναφέρεται άπλώς ώς «μειονότητα»— κατοικεί στούς νομούς Ξάνθης καί Ροδό
πης. Τό άριθμητικό μέγεθος τής μειονότητας σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής Μεικτής Επιτροπής 
Άνταλλαγής Πληθυσμών ήταν 106.000 άτομα (βλ. Α. Άλεξανδρής, «Τό ιστορικό πλαίσιο τών 
έλληνοτουρκικών σχέσεων, 1923-1954», στό Α. Άλεξανδρής κ.ά., ΟΙ ίλληνοτουρκικες σχέσεις 
1923-1987, Αθήνα, Γνώση, 1988, σσ. 31-172 καί ιδίως σ. 39). Οί μουσουλμάνοι τής Δυτικής 
Θράκης άνήκουν, κυρίως, σέ δύο διαφορετικές, γλωσσικά καί έθνοτικά, όμάδες: άφενός τούς 
τουρκόφωνους (86.506 σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 1928) καί άφετέρου τούς Πομάκους 
(16.755 τό 1928), οί όποιοι κατοικούν ιδίως στήν ορεινή περιοχή. Στά ίδια περίπου έπίπεδα 
βρισκόταν καί τό 1951, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής τότε άπογραφής, τό μέγεθος τής μειονότη
τας (98.839), άπό τούς όποιους 67.099 τουρκόφωνοι, 26.592 Πομάκοι, 5.116 Αθίγγανοι καί 32 
Κιρκάσιοι (βλ. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 144). Έκτοτε δέν έχουν δημοσιευτεί επίσημα στατιστι
κά στοιχεία, άλλα θεωρείται ότι τό συνολικό πληθυσμιακό μέγεθος τής μειονότητας δέν έχει 
μεταβληθεί σημαντικά καί έκτιμάται σήμερα μεταξύ 100.000 καί 120.000. Πρβλ. Α. Άλεξαν
δρής, «Τό μειονοτικό ζήτημα 1954-1987», στό Α. Άλεξανδρής κ.ά., δ.π., σσ. 493-552, ιδίως σ. 
524. Γιά μιά γενική εικόνα σχετικά μέ τή μουσουλμανική μειονότητα βλ. Κ. Γ. Άνδρεάδης, Ή 
μουσουλμανική μειονότης τής Δυτ. Θράκης, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1956· Ν. Γονατδς καί Π. 
Κυδωνιάτης, Ή μουσουλμανική μειονότητα τής Θράκης, Κομοτηνή 1985' Συμεών Σολταρίδης, 
Ή Δ. Θράκη καί οί Μουσουλμάνοι. Τί άκριβώς συμβαίνει;, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1990' Ahmet 
Aydinli, Bâti Trakya baciasinin iç yüsii, Κωνσταντινούπολη, έκδ. Akin Yayinlari, 1971 (καί 
περιληπτική έλληνική μετάφραση Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ. I - 1973, Παράρτημα, σσ. 311- 
456)' Cengiz Orhonlu, «Ό τουρκικός πληθυσμός εις τήν Δ. Θράκη», Δελτίο Τουρκικής Βιβλιο
γραφίας, τχ. 6, Φεβρ. 1969, σσ. 19-48· Umit Haluk Bayulken, «Turkish Minorities in Greece», The
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διαχωριστικών κοινωνικών τομών πού διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν 
εξέλιξη τής τοπικής πολιτικής ζωής, καί ή διατύπωση συγκεκριμένων ερμη
νευτικών υποθέσεων για τη διαδικασία διαμόρφωσης τών πολιτικών δυνά
μεων στή μειονότητα.

'Η κεντρική υπόθεση, γύρω άπό τήν όποια περιστρέφεται ή μελέτη, μπο
ρεί συνοπτικά νά διατυπωθεί ώς εξής:

Οί πολιτισμικές καί έθνοτικές διαφοροποιήσεις στή Δυτική Θράκη, ένι- 
σχυμένες άπό τις μνήμες τής πρώτης εικοσαετίας τού 20ού αιώνα, άποτέλε- 
σαν τό πρόσφορο έδαφος για τήν εμπέδωση τού διαχωρισμού. Ή άποδυνά- 
μωση τών —έστω καί χαλαρών— συμβιωτικών δεσμών μεταξύ τών δύο πλη- 
θυσμιακών στοιχείων τής περιοχής ένίσχυσε τις προϋπάρχουσες τάσεις γιά 
αύτόνομη πολιτική δόμηση τής μειονότητας καί όδήγησε σε σταδιακή άπο- 
ξένωση τών πολιτικών μορφωμάτων τής μειονότητας άπό τά ελληνικά πολι
τικά κόμματα. Δημιουργήθηκαν έτσι οί προϋποθέσεις γιά τόν όλο καί μεγα
λύτερο προσανατολισμό καί ιδεολογικό καθορισμό τών παρατάξεων τής 
μειονότητας άπό τά πολιτικά ρεύματα τής Τουρκίας. Ή διαδικασία αύτή, ή 
όποια εντοπίζεται καθαρά ώς γενική καί μακροχρόνια τάση, δεν σημαίνει 
βέβαια ότι ή πολιτική ζωή τής μειονότητας δεν επηρεάζεται ταυτόχρονα, σε 
πολύ σημαντικό βαθμό, καί άπό τις ελληνικές πολιτικές διαφοροποιήσεις 
καί εξελίξεις.

Τήν έξειδίκευση τού παραπάνω ερμηνευτικού σχήματος, μέ επισήμανση 
καί άνάδειξη τών κυριότερων σημείων τομής, όσον άφορδ τή διαδικασία τού 
διπλού (καί έν πολλοΐς άντιφατικοΰ) έπικαθορισμοΰ τών πολιτικών διαιρέ
σεων στή μειονότητα, επιχειρεί ή παρούσα μελέτη, μέ βάση τήν περιγραφή 
τής ιστορικής έξέλιξης τών εκλογικών ταυτίσεων στή μειονότητα άπό τή 
συνθήκη τής Λωζάννης έως τό 1955.

'Ως κύριο άναλυτικό εργαλείο χρησιμοποιούνται τά αποτελέσματα τών 
βουλευτικών εκλογών μαζί μέ μια σύντομη βιογραφική παρουσίαση τών 
κυριότερων πολιτευτών τής μειονότητας (βλ. παράρτημα).

Ό τρόπος προσέγγισης τού θέματος καθορίζει καί τή διάρθρωση τής 
κυρίως μελέτης. Στό πρώτο μέρος έπισημαίνονται, πολύ συνοπτικά, ορισμέ
νες σημαντικές «στιγμές» τής τοπικής πολιτικής κατά τήν περίοδο πού προ- 
ηγήθηκε τής συνθήκης τής Λωζάννης, καί οί όποιες συνδέονται μέ τή μετα
γενέστερη διαμόρφωση τών πολιτικών παρατάξεων καί τήν άνάδειξη τής 
τοπικής πολιτικής ήγεσίας. Στό δεύτερο μέρος έξετάζεται ή περίοδος τού

Turkish Yearbook of international Relations, τ. IV (1963), σσ. 145-164· F. de Jong, Names, 
Religions Renomination and Ethnicity of Settlements in Western Thrace, Leiden, έκδ. E. J. Brill, 
1980· F. de Jong, «The Muslim Minority in Western Thrace», στό G. Ashworth (ed.), World 
Minorities in the Eighties, Sunbury 1980, σσ. 95-100 καί Baskin Oran, «La minorité turco-mu
sulmane de la Thrace Occidentale (Grèce)», στό S. Vaner (ed.), Le différend Gréco-Turc, Paris 
1988, σσ. 145-161.
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μεσοπολέμου, μέ ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη πολιτική εμφάνιση τής δια
φοροποίησης μεταξύ «νεωτεριστών» καί «παλαιομουσουλμάνων». Ίο τρίτο 
μέρος πραγματεύεται τήν πρώτη περίοδο μετά τήν ’Απελευθέρωση, ή όποια 
λήγει με τήν άνοδο στήν εξουσία, τό 1952, του «Ελληνικού Συναγερμού» 
καί τή συνακόλουθη εμφάνιση στο τοπικό επίπεδο τού πολιτικά συγκροτημέ
νου «παλαιομουσουλμανισμοΰ».

'Η προσέγγιση αυτή, μέσω τής ιστορικής εξέλιξης τής εκλογικής πρα
κτικής, επιτρέπει τήν επισήμανση των βασικών τομών καί διευκολύνει τήν 
διατύπωση συγκεκριμένων υποθέσεων. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι παρα
μένει άναγκαστικά ελλιπής, χωρίς τήν συστηματική σύνδεση τής τοπικής 
πολιτικής ιστορίας άφενός μέ τήν γενικότερη πορεία τών ελληνοτουρκικών 
σχέσεων καί αφετέρου μέ τίς ειδικές εξελίξεις πού άφορούν τήν ελληνική 
μειονότητα τής Κωνσταντινούπολης. Μέ τήν έννοια αύτή ή παρούσα μελέτη 
δέν μπορεί να θεωρηθεί παρά μόνο ώς προσπάθεια καταγραφής ορισμένων 
τάσεων, μέ τήν ελπίδα ότι οί υποθέσεις εργασίας πού διατυπώνονται εδώ θά 
μπορούσαν νά άποτελέσουν σημείο άφετηρίας για άλλες γενικότερες, ή καί 
ειδικότερες, μελέτες.

1. Τό παρελθόν ώς πρόλογος

Ή προσπάθεια περιγραφής καί ανάλυσης τής τοπικής πολιτικής εξέλι
ξης, τής συγκρότησης τών πολιτικών παρατάξεων καί τής άνάδειξης τής 
τοπικής πολιτικής ήγεσίας στή Δυτική Θράκη επιβάλλει μιά άναδρομή στήν 
τελευταία περίοδο πριν άπό τή συνθήκη τής Λωζάννης, ή μελέτη τής όποιας 
θά μπορούσε νά φωτίσει πολλές καί σημαντικές όψεις τού ύπό εξέταση 
θέματος.

Κατά τή δεκαπενταετία πού προηγήθηκε τής συνθήκης τής Λωζάννης 
(1908-1923), είχε άρχίσει νά διαμορφώνεται στήν περιοχή ένα —έστω υπο
τυπώδες καί ασυνεχές— σύστημα πολιτικής καί εκλογικής εκπροσώπησης, 
οί κυριότερες «στιγμές» τού όποιου είναι συνοπτικά οί άκόλουθες:

— Οί δύο εκλογές για τήν ’Οθωμανική ’Εθνοσυνέλευση, πού πραγματο
ποιήθηκαν ύστερα άπό τήν Νεοτουρκική ’Επανάσταση (1908 καί 1912).

—Ή συγκρότηση, άμέσως μετά τή συνθήκη τού Βουκουρεστίου 
(28.7.1913), αύτόνομης διοίκησης στή Δυτική Θράκη, πού έπονομάστηκε 
«Δημοκρατία τής Γκιουμουλτζίνας». Ή αύτόνομη διοίκηση δημιουργήθηκε 
μετά άπό τήν άποχώρηση τού ελληνικού στρατού, καί ήταν αποτέλεσμα 
έξέγερσης μιας μερίδας τών κατοίκων τής Δυτικής Θράκης, μέ τήν υποστή
ριξη τής Τουρκίας, ή όποια δέν είχε υπογράψει τήν συνθήκη τού Βουκουρε
στίου. Ή Τουρκία βοήθησε τήν αύτόνομη διοίκηση στέλνοντας στρατό, 
μεταμφιεσμένο σέ τσέτες, καί αξιωματικούς για τή διοίκηση τών άτακτων 
σωμάτων. Σημαντικό ρόλο στή δημιουργία τής «Δημοκρατίας τής Γκιου
μουλτζίνας» φαίνεται ότι έπαιξε επίσης τό «Τουρκικό Θρακικό Κομιτάτο», 
τό όποιο δημιουργήθηκε εκείνη τήν εποχή —ώς συνέχεια τού Κομιτάτου
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«Ένωσις καί Πρόοδος»— μέ επικεφαλής τον αξιωματικό του τουρκικού 
στρατού Σουλεϊμάν Άσκερή μπέη2.

Ή αυτόνομη κυβέρνηση μέ έδρα τήν Κομοτηνή, συγκροτήθηκε από πέν
τε Τούρκους (μεταξύ αύτών ό μετέπειτα βουλευτής Χαφούζ Άλή Γκαλήπ3 
καί ό μετέπειτα γερουσιαστής Χαφούζ Σαλή Μεμέτογλου), έναν 'Έλληνα (ό 
αρχιερατικός επίτροπος Μαρωνείας, καί αργότερα Μητροπολίτης Γρεβε- 
νών, Νικόδημος), έναν ’Αρμένιο καί έναν ’Ισραηλίτη4. Ή Δυτική Θράκη 
είχε διαιρεθεί σέ τρία τμήματα: τής Κομοτηνής (μέ πρόεδρο Τούρκο), τού 
Δεδέαγατς (’Αλεξανδρούπολη) καί τού Σουφλίου (μέ προέδρους Έλληνες). 
Ή «Δημοκρατία τής Γκιουμουλτζίνας» καταλύθηκε όταν, ύστερα από τήν 
τουρκοβουλγαρική συνθήκη τής Κωνσταντινούπολης (16.9.1913), ή Τουρ
κία άπέσυρε τό στρατό καί τούς αξιωματικούς πού είχε στείλει στή Δυτική 
Θράκη, έπιτρέποντας έτσι τήν κατάληψή της άπό τούς Βουλγάρους τόν 
’Οκτώβριο τού 1913.

— Οί εκλογές πού πραγματοποιήθηκαν τό 1914 στή διάρκεια τής πρώτης 
βουλγαρικής κατοχής. Οί «Τούρκοι μουσουλμάνοι βουλευτές τής Δυτικής 
Θράκης στή Βουλγαρική Βουλή» (όπως προσδιορίζονται οί ’ίδιοι), μέ υπό
μνημα πού έστειλαν άπό τή Σόφια, στις 31.12.1918, στον γάλλο στρατηγό 
D’Esperey ζήτησαν τήν κατάληψη τής Δυτικής Θράκης άπό συμμαχικά 
στρατεύματα μέ συμμετοχή καί ελληνικών στρατευμάτων5.

— 'Η περίοδος τής Διασυμμαχικής Κατοχής τής Δυτικής Θράκης 
(’Οκτώβριος 1919-Μάιος 1920), καί ειδικότερα ή συγκρότηση καί λειτουρ
γία τού Άνωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.). Τό Συμβούλιο αύτό 
(«μικρό Θρακικό κοινοβούλιο») ήταν 15μελές γνωμοδοτικό σώμα πού άπο- 
τελεΐτο άπό 6 Έλληνες, 5 Τούρκους, 2 Βουλγάρους, 1 ’Αρμένιο καί 1 ’Ισρα
ηλίτη6.

2. Σχετικά μέ τή «Δημοκρατία τής Γκιουμουλτζίνας» βλ., άποσπασματικές πάντως, πληρο
φορίες στα Κ. Γέραγας, ’Αναμνήσεις έκ Θράκης 1920-1922, ’Αθήνα, «Εστία», 1926, σσ. 48-49· 
Π. Χιδίρογλου, Τουρκική Έλληνογραφία, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1980, σσ. 36-39- Κ. Άνδρεά- 
δης, Τά Θρακικά Κομιτάτα καί οί επιδιώξεις των, Κομοτηνή 1936, σσ. 5-Ι5· Cengiz Orhonlu, 
«Ό τουρκικός πληθυσμός εις τήν Δ. Θράκη», δ.π., σσ. 24-29· Στ. Κυριακίδης, Ή Δυτική Θράκη 
καί οί Βούλγαροι, ’Αθήνα, έκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων, 1919· Άντ. Ρωσσί- 
δης, «Τό χρονικό τής άπελευθέρωσης τής Δυτικής Θράκης», Θρακική ’Επετηρίδα, τ. 1, Κομο
τηνή, έκδ. ΜΟΚ, 1980 καί A. Aydinli, δ.π., Β.Β., τ. 1-1973, Παράρτημα, σ. 356 κ.έξ.

3. Βλ. Άργ. Δρακόπουλος, Λεύκωμα Θράκης-Μακεδονίας, Κομοτηνή, έκδ. Θρακική Στοά, 
1932, σ. 278.

4. Βλ. Κ. Άνδρεάδης, Τά Θρακικά Κομιτάτα καί οί έπιδιώξεις των, δ.π.
5. Βλ. Κ. Γέραγας, δ.π., σσ. 53-56· Π. Παπαχριστοδούλου, «Οί Πομάκοι», ’Αρχείο Θρακι- 

κοϋ Ααογραφικοΰ καί Γλωσσικοί5 Θησαυρού, τ. 23 (1958), σσ. 3-25 (ιδιαίτερα σσ. 5-7)· Α. 
Aydinli, δ.π., Β.Β. τ. 1-1973, Παράρτημα, σσ. 367-371.

6. Βλ. Κ. Γέραγας, δ.π., σ. 63 καί Ivan Altinoff, La Thrace Interalliée, Sofia, Imprimerie de la 
Cour, 1921, σ. 22. Κατά τόν Άντ. Ρωσσίδη, δ.π., οί Έλληνες ήταν 5, ένώ υπήρχε καί ένας 
Λεβαντίνος.
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Το Α.Δ.Σ. συγκροτήθηκε σέ σώμα στίς 22.3.1920/4.4.1920 καί εξέλεξε 
πρόεδρό του τόν Εμμανουήλ Δούλά. 'Η εκλογή Έλληνα προέδρου (ύπέρ 
του οποίου ψήφισαν οί 6 Έλληνες καί ό ’Αρμένιος) οφείλεται στα δύο 
λευκά ψηφοδέλτια, τοΰ ’Ισραηλίτη άντιπροσώπου Καράσου καί του Τούρ
κου (μετέπειτα γερουσιαστή) Χαφούζ Σαλή Μεμέτογλου. 'Ο αντίπαλος τοΰ 
Έμμ. Δούλά, Τούρκος υποψήφιος πρόεδρος πήρε 6 ψήφους (4 τουρκικές καί 
2 βουλγαρικές)7.

Στή διάρκεια τής Διασυμμαχικής Κατοχής, τό τουρκικό καί βουλγαρικό 
στοιχείο έπεδίωκαν τήν παγίωση τής αύτονομίας, άναφέρεται μάλιστα καί 
συλλαλητήριο ύπέρ τής αύτονομίας πού οργάνωσε ό τότε δήμαρχος τής 
Κομοτηνής (καί μετέπειτα βουλευτής) Χαφούζ Άλή Γκαλήπ. Επίσης μέ 
τόν τερματισμό τής Διασυμμαχικής Κατοχής καί τήν προσάρτηση τής Δυτι
κής (καί ’Ανατολικής) Θράκης στήν Ελλάδα, έκδηλώθηκε προσπάθεια, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα, νά συγκροτηθεί «’Ανεξάρτητη Κυβέρνηση Θρά
κης»8.

— Οί έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου 1920 κατά τις όποιες έκλέχθηκαν στή 
Θράκη, Δυτική καί ’Ανατολική, 20 Τούρκοι βουλευτές —όλοι μέ τούς βενι- 
ζελικούς καί χωρίς άντίπαλο. Οί Τούρκοι βουλευτές συγκρότησαν ιδιαίτερη 
κοινοβουλευτική ομάδα καί ύποστήριξαν τήν κυβέρνηση Γούναρη9.

— Οί προσπάθειες τοΰ Τουρκικοΰ Θρακικοΰ Κομιτάτου, τήν περίοδο 
1920-1923 καί κυρίως αμέσως μετά τήν μικρασιατική καταστροφή, για άπό- 
σπαση τής Δυτικής Θράκης άπό τήν Ελλάδα (αντιπροσωπεία του στή διά
σκεψη τής Λωζάννης ζήτησε τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος). Άναφέρον- 
ται έπίσης καί ένοπλες συγκρούσεις στή Δυτική Θράκη, οί όποιες οδήγησαν 
στή συγκρότηση έπαναστατικής κυβέρνησης στήν Όργάνη, στήν όποια 
συμμετείχε καί ό Χαφούζ Άλή Γκαλήπ10.

Άπό τά παραπάνω άποσπασματικά καί διάσπαρτα στοιχεία πού άναφέρ-

7. Για τήν εκλογή τοΰ προέδρου τοΰ Α.Δ.Σ. βλ. ιδιαίτερα Κ. Γέραγας, δ.π., σσ. 79-81.

8. Σχετικά μέ τήν περίοδο τής Διασυμμαχικής Κατοχής βλ. Κ. Γέραγας, δ.π., σσ. 21-24 καί 
57-113· Ivan Altinoff, δ.π.· Ίωαννίδης Στέφ., «Ξάνθη 1919-1920: Διασυμμαχική Κατοχή, μια 
εποχή, ένα καθεστώς», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 (1977), σσ. 19-68· Άντ. Ρωσσίδης, δ.π.· Καλ
λιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ή άπελειιθέρωση τής Δυτικής Θράκης, άπό τό ’Αρχείο 
τοΰΧαρισίου Βαμβακά, ’Αθήνα 1975· Cengiz Orhonlu, δ.π., σό. 31-33· Α. Δρακόπουλος, δ.π., σ. 
278.

9. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic, Social Coalitions and Party Strategies in 
Greece, 1922-1936, Berkeley, Univ. of California Press, 1983, σ. 238.

10. Βλ. Κ. ’Ανδρεάδης, Τά Θρακικά Κομιτάτα καί οί έπιδιώξεις των, δ.π., σσ. 33-36· Α. 
Aydinli, δ.π., Β.Β., τ. 1-1973, Παράρτημα, σ. 373 κ.έξ. καί κυρίως προφορική άφήγηση τοΰ 
πρώην έπιθεωρητή μειονοτικών σχολείων Μ. Μηναΐδη. Σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τοΰ Μηναΐδη 
οί έλληνικές άρχές συνέλαβαν καί καταδίκασαν σέ θάνατο τούς πρωταίτιους, άλλά άργότερα 
τούς άμνήστευσαν, μέ άντάλλαγμα τήν άμνήστευση των κατοίκων τοΰ οικισμού Beykoz (Φιάλη) 
τοΰ Βοσπόρου, οί όποιοι είχαν καταδικαστεί σέ θάνατο ώς συνεργάτες του τάγματος Βλαχοπού- 
λου, πού είχε τήν έδρα του στο Beykoz.
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θηκαν για τήν περίοδο πού προηγήθηκε τής συνθήκης τής Λωζάννης έπιση- 
μαίνονται τρία βασικά φαινόμενα, τά όποια επηρέασαν τις μετέπειτα πολιτι
κές έξελίξεις στο χώρο τής μειονότητας:

α) 'Η ύπαρξη —ή ή διαμόρφωση στή διάρκεια αυτής τής περιόδου—μιας 
τοπικής πολιτικής ήγεσίας στή μειονότητα, άπό τήν όποια καί θά άναδυθεΐ 
στή συνέχεια ή κοινοβουλευτική έκπροσώπησή της στα πλαίσια τού έλλη- 
νικοΰ κράτους.

β) 'Η άντίθεση καί ό άνταγωνισμός μεταξύ ελληνικού καί τουρκικού 
στοιχείου, πού διεκδικοΰσαν καί τά δύο τήν πολιτική ήγεμονία στήν περιο
χή·

γ) 'Ορισμένες έσωτερικές άντιθέσεις στή μειονότητα, κορυφαίο άποτέ- 
λεσμα των όποιων ύπήρξε ή έκλογή 'Έλληνα προέδρου στό ’Ανώτερο Διοι
κητικό Συμβούλιο τήν περίοδο τής Διασυμμαχικής Κατοχής (1919-20).

2. Ή περίοδος τού μεσοπολέμου

Τά κύρια χαρακτηριστικά πού οροθετούν τήν πολιτική συμπεριφορά τής 
μειονότητας κατά τήν περίοδο τού μεσοπολέμου, δηλαδή τήν πρώτη περίοδο 
μετά τήν ένσωμάτωση τής Δυτικής Θράκης στό ελληνικό κράτος, είναι συ
νοπτικά τά εξής:

α) ή μαζική υποστήριξη τής βενιζελικής παράταξης, πού άρχίζει νά άνα- 
τρέπεται τό 1934, άμέσως μετά τήν άνοδο των άντιβενιζελικών στήν έξουσία, 

β) ή αυτόνομη πολιτική συγκρότηση τής μειονότητας, πού ύποβοηθήθη- 
κε καί άπό τις διαιρετικές πρόνοιες τού έκλογικοΰ νόμου,

γ) ή έντονη έσωτερική πολυδιάσπαση τής μειονότητας, μέ κυριότερη 
διαχωριστική τομή τήν αναπτυσσόμενη άντίθεση μεταξύ «παλαιομουσουλ- 
μάνων» καί «νεωτεριστών».

Ή συντριπτική υπεροχή τής βενιζελικής παράταξης στή μειονότητα 
άπεικονίζεται στον πίνακα 1, όπου τελείως προσεγγιστικά, κατατάσσονται 
οί μουσουλμάνοι υποψήφιοι στις κύριες πολιτικές οικογένειες τής έποχής, 
καί υπολογίζεται ή έκλογική τους δύναμη.

Ό χαρακτήρας τής κατάταξης καί τού υπολογισμού είναι κατ’ ανάγκην 
προσεγγιστικός, καί ως ένα βαθμό αύθαίρετος, λόγω των έξαιρετικά χαλα
ρών δεσμών μεταξύ τών ελληνικών πολιτικών κομμάτων καί τών πολιτικών 
μορφωμάτων πού ύπήρχαν στό έσωτερικό τής μειονότητας. Τά περισσότερα 
καί κυριότερα πολιτικά κόμματα άπέφυγαν νά δημιουργήσουν πολιτικές ορ
γανώσεις καί δίκτυα στή μειονότητα, ή όποια δέν θεωρούσαν ότι αποτελού
σε «τελείως ισότιμο τμήμα τής ελληνικής πολιτικής ζωής»11.

11. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 243. ’Ενδεικτική, άπ’ αύτή τήν 
άποψη καί ή άπάντηση του Έλ. Βενιζέλου στον Σύνδεσμο Φιλελευθέρων Μουσουλμάνων Ξάν
θης, 1 Ίουν. 1929, ’Αρχείο Βενιζέλου (Α.Β.), φάκ. 276. (Βλ. G. Th. Mavrogordatos, δ.π.)
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Τή γενική αυτή τοποθέτηση διαχωρισμού μειονότητας καί ελληνικών 
πολιτικών κομμάτων έξυπηρετούσε εξάλλου καί ή δημιουργία, τό 1923, χω
ριστού «εκλογικού συλλόγου Μουσουλμάνων Θράκης» —πέρα άπό όποιαδή- 
ποτε άλλη μικροπολιτική σκοπιμότητα ή τραυματική εμπειρία τής βενιζελι- 
κής παράταξης (όπως ή μαζική ύπερψήφιση άπό τούς Τούρκους τής Μακε
δονίας τής άντιβενιζελικής παράταξης στις κρισιμότατες εκλογές τής 1ης 
Νοεμβρίου 1920). Ό χωριστός «έκλογικός σύλλογος Μουσουλμάνων Θρά
κης» άποτέλεσε τό θεσμικό πλαίσιο πού καθόριζε τά τής εκλογικής συμμε- 
τοχής τής μειονότητας στις περισσότερες εκλογικές άναμετρήσεις τού με
σοπολέμου (βουλευτικές έκλογές 1923, 1928, 1932, 1933 καί γερουσιαστικές 
έκλογές 1929 καί 1934). Μόνο τρεις φορές (βουλευτικές έκλογές 1926, 1935 
καί 1936), ό χριστιανικός καί ό μουσουλμανικός πληθυσμός τής περιοχής 
συναποτέλεσαν ενιαία έκλογική περιφέρεια. Τό γεγονός amò εισάγει ένα 
έπιπρόσθετο στοιχείο άβεβαιότητας στον καθορισμό μιας άπόλυτης άντι- 
στοιχίας μεταξύ τών έλληνικών πολιτικών παρατάξεων καί τών έκλογικών 
συνδυασμών πού διεκδίκησαν τις ψήφους τής μειονότητας. 'Ο χωριστός 
«έκλογικός σύλλογος Μουσουλμάνων Θράκης» καταργήθηκε οριστικά τό 
1934, γιατί ή ύπαρξή του θεωρήθηκε αντισυνταγματική άπό τό Συμβούλιο 
Επικράτειας12.

'Η υπεροχή τής βενιζελικής παράταξης στή μειονότητα συμβάδιζε βέ
βαια απόλυτα μέ τήν άντίστοιχη βενιζελική κυριαρχία στον χριστιανικό 
πληθυσμό τής περιοχής Ξάνθης-Ροδόπης (βλ. πίνακα 2). Όμως ένώ ή συν
τριπτική υπεροχή τής βενιζελικής παράταξης στον χριστιανικό πληθυσμό 
διατηρήθηκε, έστω καί μειωμένη, καί μετά τό 1933, άντίθετα ή κατάσταση 
άνατράπηκε ριζικά, τήν ίδια περίοδο, στή μουσουλμανική μειονότητα. Ή 
άνοδος τών άντιβενιζελικών στή μειονότητα έκφράζεται μέ τόν προσεταιρι- 
σμό άπό τό Λαϊκό Κόμμα τού Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου καί υλοποιείται, 
πρώτον μέ τις σημαντικές έπιτυχίες πού σημειώνουν οί άντιβενιζελικοί στις 
δημοτικές έκλογές τού Φεβρουάριου 1934, καί κυρίως μέ τήν έκλογή ώς 
δημάρχου Κομοτηνής τού Δημ. Μπλέτσα13 καί δεύτερον μέ τήν έκλογή τού 
Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου ώς γερουσιαστή, στις 15.4.1934. Ή άνοδος 
αύτή φαίνεται ότι βασίστηκε κυρίως στόν προσεταιρισμό τής «νεωτεριστι
κής» μερίδας τής μειονότητας14 καί πραγματοποιήθηκε, άφοΰ προηγουμένως

12. Πρβλ. καί Άρ. Μάνεσης, Ai έγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος II, Θεσσαλονίκη- 
Άθήνα 1961-1965, σσ. 260-261.

13. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 244, ό όποιος άναφέρεται σε 
έκθεση τής Λέσχης Φιλελευθέρων Κομοτηνής προς τόν Έλ. Βενιζέλο, 10 Μαρτίου 1934, Α.Β., 
άταξινόμητο.

14. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 244, ό όποιος άναφέρεται καί σέ 
διαμαρτυρία τών παλαιομουσουλμανικών έπιτροπών Κομοτηνής προς τόν Έλ. Βενιζέλο, 17 
Μαρτίου 1934, Α.Β., φάκ. 402.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μουσουλμανική ψήφος στή Δυτική Θράκη 1926-1936 
(% των εγκύρων) ·

Έτος Ά ντιβενιζελικοί Βενιζελικοί Άγροτιστές ΚΚΕ Διάφοροι

1926 (Β) 7,0 86,6 0,5 5,5 0,4
1928 (Β) — 71,2 28,8
1929 (Π — 69,0 31,0
1932 (Β) — 86,3 6,6 3,6 3,4
1933 (Π — 96,6 — 2,9 —

15.4.1934 (Γ, άναπληρωματική). Πλειοψήφησε τό Λ.Κ. — Δέν ύπάρχουν 
δημοσιευμένα άποτελέσματα.

1936 (Β) 44,7 43,3 5,5 6,5 —

Β: Βουλευτικές έκλογές
Γ: Γερουσιαστικές έκλογές

Σημειώσεις στους πίνακες 1 καί 2

1. Σχετικά μέ τον υπολογισμό των ψήφων

Για τις έκλογές του 1928, τοΰ 1929, τοϋ 1932 καί τοϋ 1933 ό πίνακας της μουσουλ
μανικής ψήφου αφορά τον «’ Εκλογικό Σύλλογο Μουσουλμάνων» (δηλαδή συμπε- 
ριλαμβάνονται καί οί μουσουλμάνοι τοΰ νομού Έβρου), Ειδικότερα για τις έκλο
γές τοΰ 1928 καί τοΰ 1933, οπότε ώς έκλογικό σύστημα έφαρμόστηκε τό πλειοψη
φικό καί δέν ήταν ύποχρεωτική ή χρησιμοποίηση κομματικοΰ ψηφοδελτίου, τά 
αποτελέσματα τόσο για τούς χριστιανούς όσο καί για τούς μουσουλμάνους άντι- 
προσωπεύουν τον μέσο όρο ψήφων πού συγκέντρωσαν οί ύποψήφιοι τοΰ κάθε 
συνδυασμοΰ.
Για τις έκλογές τοΰ 1926, οπότε τά μόνα διαθέσιμα στοιχεία είναι τά συγκεντρω
τικά αποτελέσματα κατά έκλογική περιφέρεια, για τή διαφοροποίηση χριστιανι
κής καί μουσουλμανικής ψήφου χρησιμοποιήθηκε ή έξής μέθοδος: ό άριθμός των 
σταυρών προτιμήσεως πού συγκέντρωσε ό ισχυρότερος μουσουλμάνος υποψήφι
ος κάθε συνδυασμοΰ, στις έκλογικές περιφέρειες Ροδόπης καί Έβρου, θεωρήθηκε 
ότι άντιπροσωπεύει τό σύνολο των μουσουλμανικών ψήφων υπέρ τοΰ συνδυα
σμοΰ. Ή μέθοδος αύτή είναι φυσικά τελείως προσεγγιστική —γιατί ένας άγνω
στος άριθμός μουσουλμάνων δέν ψήφισε ύπέρ τοΰ ισχυρότερου, άλλα υπέρ άλλων 
υποψηφίων— καί όδηγεΐ σέ μία προφανή ύποεκτίμηση τής μουσουλμανικής ψή
φου (τό γενικό σύνολο άναφοράς είναι 12.523 ψήφοι, ένώ στις έκλογές τοΰ 1928 
ψήφισαν 16.007 μουσουλμάνοι). Δέν ύπάρχει όμως, λόγω έλλειψης άναλυτικών 
άποτελεσμάτων καί λόγω πολυσταυρίας, καμία άλλη έναλλακτική μέθοδος. 'Η 
χριστιανική ψήφος υπολογίστηκε στή συνέχεια μέ άφαίρεση.
Για τις έκλογές τοΰ 1936, όπου μουσουλμάνοι καί χριστιανοί ψήφισαν σέ κοινά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Χριστιανική ψήφος στήν περιοχή Ξάνθης-Ροδόπης 1926-1936 
(% των έγκυρων)

Έτος Άντιβενιζελικοί Βενιζελικοί Άγροτιστες ΚΚΕ Διάφοροι

1926 (Β) 9,7 65,9 6,1 18,2 —
1928 (Β) 4,6 86,0 — 6,8 1,0
1929 (Γ) — 91,4 — 8,5 —
1932 (Β) 10,0 73,3 4,7 12,0 —
1933 (Β) 20,5 62,6 — 16,6 —

7.5.1933 (Β,
έπαναληπτική)

30,0 56,9 13,1

1936 (Β) 25,0 57,9 8,6 8,4

εκλογικά τμήματα, καί έπομένως δεν είναι άμεσος ό διαχωρισμός των δύο κατη
γοριών ψηφοφόρων, χρησιμοποιήθηκε ή ϊδια μέθοδος πού περιγράφθηκε πιο πά
νω, για τις εκλογές τού 1926, άλλα εφαρμόστηκε, όχι ένιαΐα για όλη τήν εκλογική 
περιφέρεια, άλλα χωριστά κατά επαρχίες (Κομοτηνής, Σαππών, Ξάνθης), ώστε νά 
μετριασθεΐ τό φαινόμενο ύποεκτίμησης τής μουσουλμανικής ψήφου (τό σύνολο 
άναφοράς γιά τό νομό Ροδόπης είναι έτσι 14.590 ψήφοι, ενώ στις εκλογές τού 
1933 ψήφισαν στήν ϊδια περιοχή 14.602 μουσουλμάνοι). Τά άποτελέσματα τών 
έκλογών τού 1936 άφορούν μόνο τούς μουσουλμάνους τοΰ νομού Ροδόπης, γιατί 
στό νομό Έβρου μόνο ένα κόμμα είχε συμπεριλάβει στό συνδυασμό του μου
σουλμάνο ύποψήφιο. Ή χριστιανική ψήφος, καί στήν περίπτωση αύτή, υπολογί
στηκε στή συνέχεια μέ άφαίρεση. "Ας σημειωθεί ότι, μέ τή μέθοδο αύτή γιά τόν 
υπολογισμό τής μουσουλμανικής καί τής χριστιανικής ψήφου στις έκλογές τοΰ 
1936, υπάρχει μία έμφανής ύπερεκτίμηση τής κομμουνιστικής μουσουλμανικής 
ψήφου, γιατί τό ΚΚΕ είναι τό μόνο κόμμα όπου, όπως προκύπτει άπό τά έκλογικά 
άποτελέσματα, ένας σχετικά σημαντικός άριθμός χριστιανών ψηφοφόρων του 
έψήφισε καί ύπέρ τοΰ μουσουλμάνου υποψηφίου.

Στούς πίνακες 1 καί 2 δέν περιλαμβάνονται οί μονόπλευρες έκλογές τοΰ 1935.

2. Σχετικά με τήν κατάταξη τών υποψηφίων καί τών συνδυασμών

Γιά τούς χριστιανούς υποψηφίους δέν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα ώς προς 
τήν κατάταξή τους στις κύριες πολιτικές παρατάξεις τής περιόδου. "Ας σημειωθεί 
μόνο ότι στήν εκλογική δύναμη τής βενιζελικής παράταξης τό 1928, συνυπολογί
ζονται καί οί ψήφοι τοΰ άνεξάρτητου υποψήφιου Πιαλόγλου Άριστ. ’Αντίθετα, 
σημαντικές δυσκολίες παρουσιάζει ή κατάταξη τών μουσουλμάνων υποψηφίων, 
όταν λειτουργοΰσε ό χωριστός έκλογικός σύλλογος.
Γιά τίς έκλογές τοΰ 1928, ώς βενιζελικοί θεωροΰνται οί δύο συνδυασμοί πού είχαν 
έπικεφαλής τους τόν Χαφούζ Άλή Γκαλήπ (πού άποκαλεΐται συνδυασμός «Φίλε-
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ή άντιβενιζελική παράταξη είχε κατακτήσει τήν εξουσία. Τότε διαμορφώνε
ται καί ή πολιτική ήγεσία τής άντιβενιζελικής παράταξης στή μειονότητα, 
πού τήν αποτελούν ό Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου στήν περιοχή τής Κομο
τηνής καί οί Χαμδή Μπέης καί Μουμτζή Νιαζή στήν περιοχή τής Ξάνθης. 
Θά ήταν πάντως τελείως λάθος να θεωρηθεί δτι υπήρξε πλήρης ταύτιση 
άντιβενιζελικών με «νεωτεριστές» καί βενιζελικών μέ «παλαιομουσουλμά- 
νους». Γιατί όπως σημειώθηκε, τα ελληνικά κόμματα άπέφυγαν συστηματικά 
νά ταυτιστούν μέ πολιτικά μορφώματα στό εσωτερικό τής μειονότητας καί 
πολύ περισσότερο νά τοποθετηθούν ώς προς τό σχίσμα «νεωτεριστές» / 
«παλαιομουσουλμάνοι». Άλλα καί γιατί μία τέτοια ταύτιση άντιβενιζελικών 
μέ «νεωτεριστές» δέν επιβεβαιώνεται άπό τή μελέτη τής έκλογικής επιρροής 
των διαφόρων κομμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ή συμμαχία, στα πλαίσια τού Λαϊκού Κόμ
ματος, στήν Ξάνθη, τού Χαμδή Μπέη καί τού Μουμτζή Νιαζή, άπό τούς 
οποίους ό πρώτος ήταν έκείνη τήν έποχή «θιασώτης τών κεμαλικών μεταρ
ρυθμίσεων» καί ό δεύτερος φανατικός «παλαιομουσουλμάνος». Ή συμμαχία 
ακριβώς αύτή έπέτρεψε τό 1936 στα άντιβενιζελικά κόμματα νά κερδίσουν τό

λευθέρων») καί τόν Γιουσούφ Σαλήογλου (πού αύτοαποκαλεΐται «’Αγροτικός») 
ένώ στήν κατηγορία «διάφοροι» κατατάσσεται ό τρίτος συνδυασμός, τόν όποιο ή 
«Στατιστική τών βουλευτικών έκλογών τής 19.8.1928» χαρακτηρίζει ώς «άνεξάρ- 
τητο λαϊκό».
Γιά τό 1929 στήν κατηγορία «διάφοροι» κατατάσσεται ό Ταχήρ Χουσεΐνογλου, 
πού ή «Στατιστική...» χαρακτηρίζει ώς «φιλελεύθερο» άλλα ήταν ύποψήφιος τού 
«άνεξάρτητου λαϊκού συνδυασμού» τό 1928, ένώ βενιζελικοί θεωρούνται ό έκλε- 
γείς Χαφούζ Σαλή Μεμέτογλου, ό πρώην βουλευτής τού Κ.Φ. Χασάν Άγά Ζαδέ 
Μουσταφά καί οί άλλοι δύο ύποψήφιοι, πού ή «Στατιστική...» χαρακτηρίζει ώς 
άνήκοντες στή Δημοκρατική Ένωση.
Τό 1932, ώς βενιζελικοί θεωρούνται ό συνδυασμός τού Κ.Φ., μέ έπικεφαλής τούς 
Γιουσούφ Σαλήογλου καί Χασάν Άγά Ζαδέ Μουσταφά, ένώ στούς «διάφορους» 
κατατάσσεται ένας άνεξάρτητος συνδυασμός (σχεδόν άποκλειστικά πομακικής 
σύνθεσης) μέ έπικεφαλής τόν Χαμδή Χουσεΐν Φεμχή.
Τέλος γιά τό 1933, ώς βενιζελικοί θεωρούνται καί οί τρεις συνδυασμοί, ό έπίση- 
μος τού «Εθνικού Συνασπισμού» μέ έπικεφαλής τόν Χαφούζ Άλή Γκαλήπ, ό 
συνδυασμός «’Ανεξαρτήτων Μουσουλμάνων Θράκης» πού συγκρότησαν οί πρώ
ην συνεργάτες τού Άλή Γκαλήπ (είχαν έκλεγεΐ μαζί του βουλευτές τό 1928) καί ό 
συνδυασμός «’Ανεξαρτήτων Φιλελευθέρων» μέ έπικεφαλής τόν Γιουσούφ Σαλήο
γλου, βουλευτή τού Κ.Φ. τό 1932.
Σχετικά μέ τήν κατάταξη τών μουσουλμάνων υποψηφίων καί τόν υπολογισμό τής 
δύναμης τών κομμάτων στον μουσουλμανικό πληθυσμό πρβλ. έπίσης G. Th. Mav- 
rogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 245. Άς σημειωθεί πάντως δτι τα στοι
χεία πού παρατίθενται έδώ, διαφέρουν σέ όρισμένα σημεία άπό τά άντίστοιχα τού 
G. Th. Μ.
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σύνολο σχεδόν των ψήφων (για τήν ακρίβεια τό 86,3%) τής ορεινής πομακι- 
κής περιοχής τής Ξάνθης15 —δηλαδή ενός τμήματος τής μειονότητας ιδιαί
τερα συντηρητικού καί πιστού στον «παλαιομουσουλμανισμό»— καί όχι 
βέβαια ή μεταστροφή των Πομάκων προς τον κεμαλισμό16, πού κάθε άλλο 
παρά είχε πραγματοποιηθεί εκείνη τήν εποχή.

Ή κυριότερη διαχωριστική τομή στο εσωτερικό τής μειονότητας τήν 
περίοδο τού μεσοπολέμου υπήρξε άναμφίβολα ή διαμάχη μεταξύ «παλαιο- 
μουσουλμάνων» καί «νεωτεριστών». Ή επιρροή των παλαιομουσουλμάνων 
εδραζόταν στον εξαιρετικά συντηρητικό χαρακτήρα τού μειονοτικού πλη
θυσμού καί διέθετε επίσης τήν υποστήριξη τής ελληνικής διοίκησης17. Αν
τίθετα ό κεμαλικός «νεωτερισμός», προάγγελος τής άνάπτυξης τού τουρκι
κού εθνικισμού, χρησιμοποίησε ώς μοχλό του τό όπλο τού εκσυγχρονισμού, 
μέ κύριο πεδίο σύγκρουσης τό εκπαιδευτικό σύστημα. Στή διάρκεια τού 
μεσοπολέμου, άλλα σέ μεγάλο βαθμό καί κατά τή μεταπολεμική περίοδο, ή 
ανάπτυξη εθνικής τουρκικής συνείδησης ταυτίστηκε μέ τίς κεμαλικές με
ταρρυθμίσεις, ένώ ή ελληνική διοίκηση εμφανιζόταν ώς ύπερασπιστής τής 
σαρικοφορίας, τής άραβικής γραφής καί τής αυστηρής τήρησης των έπιτα- 
γών τού Κορανίου.

Στήν προσπάθεια άντιμετώπισης τού κεμαλισμοΰ καί ενίσχυσης τού «πα- 
λαιομουσουλμανισμοΰ» ή ελληνική κυβέρνηση έγκατέστησε στή Δυτική 
Θράκη καί χρησιμοποίησε ορισμένους Κιρκάσιους ή Τούρκους πού είχαν 
συνεργαστεί μέ τούς 'Έλληνες στή Μικρά ’Ασία καί έγκατέλειψαν τήν 
Τουρκία, άκολουθώντας τόν ελληνικό στρατό τό 1922. 'Ο σημαντικότερος 
άπ’ αυτούς ήταν ό τελευταίος θρησκευτικός άρχηγός (σεϊχουλισλάμης) τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας Μουσταφά Σάμπρη, ό όποιος εγκαταστάθηκε 
στήν Ξάνθη καί συσπείρωσε γύρω του τούς μουσουλμάνους ιερωμένους, 
αποτελώντας βασικό μοχλό στήριξης καί σημείο αναφοράς τού «παλαιο

15. Ή ορεινή πομακική περιοχή τής Ξάνθης περιλαμβάνει τίς κοινότητες Έχίνος, Θέρμες, 
Κοτύλη, Μύκη, Σάτρες καί 'Ωραίο, όλες σχεδόν άμιγώς πομακικές, έκτος άπό ορισμένους 
οικισμούς (μέ κέντρο τόν Τσαλαπετεινό) τής κοινότητας Ιατρών, πού κατοικοδνται άπό τουρκό
φωνους. Σχετικά μέ τούς Πομάκους πρβλ. Π. Χιδίρογλου, Οί "Ελληνες Πομάκοι καί ή σχέση 
τους μέ τήν Τουρκία, ’Αθήνα 21989 (όπου καί εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές)· Π. Φωτέας, 
Οί Πομάκοι τής Δυτικής Θράκης, Κομοτηνή, έκδ. ΜΟΚ, 1978 (πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιο
δικό Ζυγός, τχ. 25, Μάρτ.-Άπρ. 1977)· Π. Παπαχριστοδούλου, «Οί Πομάκοι», δ.π.· Ν. Ξηροτύ- 
ρης, «Άχριάνες καί Πομάκοι: Θράκες ή Σλάβοι», Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας του 
Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1976, σσ. 333-358' Π. Μυλωνάς, Οί Πομάκοι 
τής Δυτικής Θράκης, ’Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1990· Γ. Μαγκριώτης, Πομάκοι ή Ροδοπαίοι, ’Αθή
να, έκδ. Ρήσος, 1990' V. L. Ménage, «On the ottoman word Ahriyan/Ahiryan», Archivimi Otto- 
manicum, τόμ. I (1969), σσ. 197-212.

16. Αύτό ισχυρίζεται ό Π. Φωτέας, Οί Πομάκοι τής Δυτικής Θράκης, δ.π., σ. 30 καί επανα
λαμβάνει, έστω καί μέ έπιφυλάξεις, ό G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 265.

17. Πρβλ. καί Α. Άλεξανδρής, «Τό ίστορικό πλαίσιο των έλληνοτουρκικών σχέσεων 1923- 
1954», δ.π., σ. 66.
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μουσουλμανισμού». 'Ο γιός καί ό γαμπρός τού Μουσταφά Σάμπρη άνέλαβαν 
εξάλλου τις διευθύνσεις των μειονοτικών σχολείων καί έξέδωσαν τις εφημε
ρίδες Yarin (Αύριο) καί Peyam-Ί Islam Ç Ισλαμικές ειδήσεις)18. Όμως, με την 
Ελληνοτουρκική προσέγγιση τού 1930 καί ύστερα άπό σχετικό αίτημα τού 
Τσμέτ Ίνονοΰ, ό Έλ. Βενιζέλος δέχτηκε να άπομακρυνθοΰν άπό τήν Δυτική 
Θράκη 150 «ανεπιθύμητα» στήν Τουρκία πρόσωπα, μεταξύ των όποιων καί ό 
Μουσταφά Σάμπρη πού εγκαταστάθηκε στήν Αίγυπτο19. Όμως καί μετά τήν 
άπέλαση τού σεϊχουλισλάμη, παρέμειναν στή Δυτική Θράκη ορισμένοι φυ- 
γάδες άπό τήν Τουρκία πού άποτέλεσαν ήγετικά στελέχη «παλαιομουσουλ- 
μανικών» οργανώσεων (όπως π.χ. τού σωματείου «Ένωσις Μουσουλμάνων 
Ελλάδος» πού ιδρύθηκε τό 1932). Οί σημαντικότεροι άπ’ αύτούς ήταν οί 
Κιρκάσιοι Χαφούζ Άλή Ρεσάτ καί Χουσνιού Γιουσούφ (άρθρογράφος τών 
κυριότερων «παλαιομουσουλμανικών» Εφημερίδων τής Κομοτηνής).

'Η επιρροή τών κεμαλικών «νεωτεριστών» στή Δυτική Θράκη, στή δεκα
ετία τού 1920, ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, σχεδόν μηδαμινή. Ό πρώτος 
σημαντικός προπαγανδιστής τού κεμαλικοΰ «νεωτερισμού», καί συνακόλου
θα τού σύγχρονου τουρκικού εθνικισμού στή Δυτική Θράκη, ήταν ό Μεχμέτ 
Χιλμί —πού άναφέρεται άπό τή σύγχρονη τουρκική εθνικιστική προπαγάν
δα ώς ό παραδεδεγμένος άπ' όλους ήγέτης τών Τούρκων τής Δυτικής Θρά
κης, «ό πρώτος πού άναψε τή φλόγα τού εθνικισμού στους Τούρκους τής 
Δυτικής Θράκης»20. Ό Μεχμέτ Χιλμί έξέδωσε τόν Μάρτιο τού 1924 τήν 
πρώτη τουρκόφωνη Εφημερίδα στήν Ξάνθη, τήν Yeni Ziya (Νέο Φώς) καί 
στή συνέχεια, άπό τό 1925 ώς τό θάνατό του, τό 1931, τήν Yeni Adim (Νέο 
Βήμα). Επίσης πρωτοστάτησε γιά τήν ίδρυση τών 'Ενώσεων Τουρκικής 
Νεολαίας, στήν Ξάνθη καί στήν Κομοτηνή21.

Άπό τήν όμάδα πού διαμόρφωσε γύρω του ό Μεχμέτ Χιλμί, άναδείχθηκε 
ό Όσμάν Νουρή (Γιλμάζ), ό όποιος μετά τό θάνατο τού Χιλμί καί τό κλείσι
μο τής Γένι Άντίμ, ίδρυσε μαζί με τόν Χαμδή Μπέη, τήν εφημερίδα Μιλ- 
λιέτ, άπό τήν όποια σύντομα αποχώρησε γιά νά δημιουργήσει τή δική του 
έφημερίδα Trakya (Θράκη), πού υποστήριζε τις θέσεις τού κεμαλισμού. Τήν 
ίδια εποχή στήν Κομοτηνή τις θέσεις τού κεμαλισμού καί τού τουρκικού 
εθνικισμού υποστήριζε κυρίως ή έφημερίδα Ülkü (’Ιδανικό), πού άρχισε νά

18. Πρβλ. καί Α. Άλεξανδρής, δ.π., σσ. 66 καί 152.
19. Πρβλ. καί Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 92 κ.έξ.
20. Βλ. Selahattin Yildiz, «Ό Μεχμέτ Χιλμί πού άναψε τή φλόγα τού τουρκικού έθνικισμοΰ 

στή Δυτική Θράκη καί ό τουρκικός τύπος στή Δυτική Θράκη», Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ. 
V-1976, Παράρτημα, σσ. 373-378. Πρβλ. έπίσης Κ. Γ. Άνδρεάδης, Ή μουσουλμανική μειονό- 
της τής Δυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1956, σσ. 67-76 καί Α. Άλεξανδρής, δ.π., σσ. 
66 καί 93.

21. Βλ. Selahattin Yildiz, ο.π.
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έκδίδεται τό 1933 καί έπαύθη από τό καθεστώς τής 4ης Αύγουστου όταν 
γενικός διοικητής Θράκης είχε άναλάβει ό Εύάγ. Καλαντζής22.

'Η επιρροή των «νεωτεριστών» φαίνεται ότι άρχισε νά αυξάνεται σημαν
τικά με τήν ελληνοτουρκική προσέγγιση τοϋ 1930, πού είχε ώς συνέπεια μια 
μεγαλύτερη ελευθερία δράσης για τούς κεμαλιστές23.

Ή πρώτη σημαντική πάντως εκλογική επιτυχία των «νεωτεριστών» 
ύπήρξε ή εκλογή ώς γερουσιαστή τού Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου στις 
αναπληρωματικές εκλογές του 1934 μέ τήν ύποστήριξη τής έφημερίδας 
Ülkü24. Οί εκλογές αύτές πραγματοποιήθηκαν υστέρα άπό τό θάνατο τού 
(φανατικού παλαιομουσουλμάνου) Χαφούζ Σαλή Μεμέτογλου, ό όποιος είχε 
εκλεγεί γερουσιαστής, μέ τό Κόμμα Φιλελευθέρων, τό 1929. 'Η επιτυχία των 
«νεωτεριστών» ήταν έξάλλου έντονα συμβολική: ό Χατήπ Γιουσούφ Σαλήο
γλου διαδεχόταν τον πρόεδρο τής 'Ένωσης Ελλήνων Μουσουλμάνων, αύ- 
τόν πού τό 1919 είχε εξασφαλίσει τήν εκλογή Έλληνα προέδρου στο ’Ανώ
τερο Διοικητικό Συμβούλιο (Α.Δ.Σ.), τήν περίοδο τής Διασυμμαχικής Κατο
χής. Έτσι, ή άναπληρωματική γερουσιαστική έκλογή τού 1934 άποτελεΐ 
σταθμό στήν πολιτική ιστορία τής μειονότητας κατά τό μεσοπόλεμο, γιατί 
ταυτόχρονα οροθετεί καί τήν άνοδο τών «νεωτεριστών» καί τήν μεταστροφή 
ενός τμήματος τής μειονότητας άπό τόν βενιζελισμό στον άντιβενιζελισμό.

Κύρια μορφή δόμησης τών πολιτικών σχέσεων στή μειονότητα κατά τήν 
περίοδο τού μεσοπολέμου, άποτελοϋσαν πάντως τά παραδοσιακά πελατεια
κά δίκτυα εξάρτησης καί ή συγκρότηση προσωπικών πολιτικών κομμάτων. 
Μορφή πολιτικής οργάνωσης πού συμβαδίζει μέ μιά σαφή καί έντονη ταξι
κή διαφοροποίηση στον μουσουλμανικό πληθυσμό μεταξύ μιας μικρής με
ρίδας προυχόντων («αγάδες») καί τοϋ συνόλου τοϋ ύπόλοιπου πληθυσμού. Οί 
προύχοντες διέθεταν πολλαπλούς τρόπους ελέγχου τοϋ άγροτικοϋ πληθυ- 
σμοΰ, μεταξύ τών όποιων ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιζε τό γεγονός ότι 
άποτελοϋσαν κατά κανόνα καί τούς τοπικούς πράκτορες τών καπνεμπορικών 
εταιρειών25.

Τις σχέσεις αύτές ελέγχου καί χειραγώγησης δέν απείλησε καμιά μορφή 
συνδικαλιστικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοΰ, 
άλλα οϋτε καί τό «νεωτεριστικό» κίνημα, ή ανάπτυξη τοϋ όποιου πραγματο
ποιήθηκε περισσότερο μέσα άπό τόν προσεταιρισμό ορισμένων προυχόντων 
παρά εναντίον τους.

22. Βλ. Selahattin Yildiz, δ.π., σ. 377. Πρβλ. καί Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 93.

23. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., δ.π., σ. 244, ό όποιος άναφέρεται σε 
έκθέσεις τοϋ Κ. Στυλιανόπουλου —διευθυντής μειονοτήτων τοϋ γραφείου τοϋ πρωθυπουργού— 
προς τόν Έλ. Βενιζέλο, 15 Ίανουαρίου 1930, Α.Β., φάκ. 107 καί 1 ’Ιουλίου 1931, Α.Β., φάκ. 251.

24. Πρβλ. καί Selahattin Yildiz, δ.π., σ. 377.
25. Βλ. Φ. Άλτσιτζόγλου, Οί γιακάδες καί ό κάμπος τής Ξάνθης, ’Αθήνα, έκδ. ΑΤΕ, 1941, 

σσ. 103-104.
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Τα διάφορα προσωποπαγή πολιτικά μορφώματα πού διαμορφώθηκαν στή 
μειονότητα ταυτίστηκαν, τό καθένα, μέ κάποιο έλληνικό πολιτικό κόμμα, 
χωρίς όμως να είναι σαφείς οί σχέσεις πολιτικής συγγένειας πού τά ένώνουν. 
Έτσι στήν περιοχή τής Κομοτηνής, όπως διαφαίνεται καθαρά άπό τό έκλο- 
γικό άποτέλεσμα, οί πολιτικές συσπειρώσεις πραγματοποιούνται γύρω άπό 
τρία κεντρικά πρόσωπα: τόν Χαφούζ Άλή Γκαλήπ, τόν Χατήπ Γιουσούφ 
Σαλήογλου καί τόν Χασάν Άγά. 'Ο καθένας άπό αύτούς άντιπροσώπευε στό 
τέλος τού μεσοπολέμου καί ένα πολιτικό κόμμα — άντίστοιχα: τή Δημοκρα
τική Ένωση τού Άλεξ. Παπαναστασίου, τό Λαϊκό Κόμμα καί τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων.

Σέ όρισμένες πάντως στιγμές, όπως κατ’ εξοχήν στις βουλευτικές εκλο
γές τού 1933, ή συγκρότηση τών «προσωποπαγών» κομμάτων φαίνεται να 
συμβαδίζει καί μέ τή διαμόρφωση, μέ αρκετά άσαφή βεβαίως όρια, τριών 
πολιτικών παρατάξεων στή μειονότητα:

α) τών «νεωτεριστών», μέ επικεφαλής τόν Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου, 
β) τών «μετριοπαθών παλαιομουσουλμάνων», μέ έπικεφαλής τούς Χα

φούζ Άλή Γκαλήπ καί Χασάν Άγά, οί όποιοι αν καί φεσοφορούντες άποδέ- 
χονταν όρισμένες κεμαλικές μεταρρυθμίσεις,

γ) τών «φανατικών άντικεμαλικών καί παλαιομουσουλμάνων» μέ έπικε
φαλής τόν Άλή Ριζά Άχμέτογλου.

Όσον άφορά τήν περιοχή τής Ξάνθης, ή δόμηση τών πολιτικών σχημα
τισμών δείχνει νά άκολουθεΐ έκεΐ, μέ μεγάλη πιστότητα, τή διαφοροποίηση 
μεταξύ τουρκόφωνων καί Πομάκων. Ή διαφοροποίηση αύτή γίνεται ιδιαί
τερα σαφής τό 1932, όταν γιά πρώτη φορά κάνουν τήν εμφάνισή τους δύο 
άμιγεΐς, ή σχεδόν άμιγεΐς, πομακικοί συνδυασμοί —πρώτον ό άνεξάρτητος 
συνδυασμός μέ έπικεφαλής τόν Χαμδή Μπέη, καί δεύτερον ό συνδυασμός 
τού Αγροτικού Κόμματος.

Τά άποτελέσματα τών εκλογών τού 1932 (στά πλαίσια τού χωριστού 
«εκλογικού συλλόγου Μουσουλμάνων Θράκης») εμφανίζουν τούς τουρκό
φωνους καί τούς Πομάκους τής Ξάνθης ώς δύο τελείως ξένα μεταξύ τους 
σύνολα: οί Πομάκοι ύποψήφιοι συγκέντρωσαν τό 72,2% τών ψήφων στήν 
πομακική περιοχή τής Ξάνθης καί μόνο 20,7% στήν πόλη τής Ξάνθης καί 
στά τουρκόφωνα χωριά, ενώ άντίθετα, οί τουρκόφωνοι υποψήφιοι συγκέν
τρωσαν στήν πομακική περιοχή τό 22,5% τών ψήφων, ένώ στήν πόλη τής 
Ξάνθης καί στά τουρκόφωνα χωριά συγκέντρωσαν τό 67,1%.

Τά προσωπικά πελατειακά δίκτυα κάλυπταν τό σύνολο σχεδόν τής μου
σουλμανικής μειονότητας, άφήνοντας ελάχιστο χώρο γιά τήν άνάπτυξη τού 
ΚΚΕ, ή έπιρροή τού οποίου στή μειονότητα παρέμεινε σέ εξαιρετικά χαμη
λά έπίπεδα, παρ’ όλη τή δύναμη πού διέθετε στον χριστιανικό πληθυσμό τής 
περιοχής (πρβλ. πίνακες 1 καί 2). 'Η έπιρροή τού ΚΚΕ τόσο στή μειονότητα 
όσο καί στον χριστιανικό πληθυσμό άφοροΰσε σχεδόν άποκλειστικά τό 
καπνεργατικό στοιχείο, όπου τό ΚΚΕ διέθετε ήγεμονική παρουσία, συγκεν
τρωμένη στις δύο πόλεις (Ξάνθη, Κομοτηνή) καθώς καί, όσον άφορά τόν
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χριστιανικό πληθυσμό, στις δύο καπνεργατικές κωμοπόλεις τής περιοχής 
—Ιασμος καί Κιμμέρια—, παλιά κεφαλοχώρια χριστιανών μικροϊδιοκτη- 
τών.

Πάντως τον κύριο όγκο τής δύναμης τού ΚΚΕ (πάνω άπό τό μισό καί 
σχεδόν τά 2/3), τόσο στον χριστιανικό όσο καί στον μουσουλμανικό πλη
θυσμό, άποτελοΰσε ή εκλογική του βάση στήν πόλη τής Ξάνθης. Τά ποσο
στά πού συγκέντρωσε τό ΚΚΕ στή δεκαετία του ’30 στή μουσουλμανική 
μειονότητα τής πόλης τής Ξάνθης (17,8% τό 1932 καί 19,1% τό 1933) θά 
παραμείνουν ανεπανάληπτα για τήν κομμουνιστική άριστερά.

3. Ή πρώτη μεταπολεμική περίοδος: 1945-1955

Με τήν άπελευθέρωση τής Δυτικής Θράκης άπό τή Βουλγαρική Κατο
χή26, μία νέα πολιτική ήγεσία άναδείχτηκε στή μειονότητα. Ή ήγεσία αύτή 
προερχόταν άπό τίς οργανωμένες δυνάμεις τής «νεωτεριστικής» παράταξης 
καί επικράτησε σ’ όλα τά επίπεδα πολιτικής έκπροσώπησης, τόσο στις βου
λευτικές εκλογές δσο καί στις έκλογές για τίς Διαχειριστικές ’Επιτροπές 
Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) —θεσμό πού οί μουσουλμάνοι εξο
μοίωναν καί ονόμαζαν «μουσουλμανική κοινότητα»27.

Ή πρώτη μεταπελευθερωτικά σημαντική επιτυχία των «νεωτεριστών» 
ήταν ή έπικράτησή τους στις έκλογές αιρετών διοικήσεων για τίς ΔΕΜΠ, 
πού πραγματοποιήθηκαν, γιά πρώτη φορά, κατά τήν περίοδο τής ΕΑΜοκρα- 
τίας28. ’Εκλέχθηκαν στήν Ξάνθη ό Όσμάν Νουρή καί στήν Κομοτηνή ή 
συμμαχία τών Χαφούζ Άλή Γκαλήπ καί Χατήπ Γιουσούφ Σαλήογλου. Αυ
τές οί διοικήσεις, έχοντας τήν ύποστήριξη τού Κόμματος Φιλελευθέρων

26. Για τήν περίοδο τής Βουλγαρικής Κατοχής δέν στάθηκε δυνατόν να έντοπιστοΰν οϋτε 
ενδεικτικά στοιχεία για τίς πολιτικές έξελίξεις στή μειονότητα. Πρόκειται, όπως φαίνεται άπό 
τίς μεταγενέστερες έξελίξεις, γιά μια έξαιρετικά σημαντική περίοδο στή διάρκεια τής όποιας 
σημειώθηκαν ριζικές άνακατατάξεις στήν πολιτική ζωή τής μειονότητας. Πρέπει έξάλλου να 
σημειωθεί ότι, λόγω τής προσάρτησης τής περιοχής Ξάνθης-Ροδόπης στή Βουλγαρία κατά τήν 
τριετία 1941-44, είχε, έκ τών πραγμάτων, άτονήσει ό χαρακτήρας άμοιβαιότητας καί ισορροπί
ας πού διακρίνει τίς ρυθμίσεις τής συνθήκης τής Λωζάννης στο κρίσιμο ζήτημα τών μειονοτή
των. Γεγονός πού έκμεταλλεύτηκε άμέσως ή τουρκική κυβέρνηση, υιοθετώντας κατασταλτικά 
μέτρα σέ βάρος τής έλληνικής μειονότητας τής Κωνσταντινούπολης. Γιά τά μέτρα αύτά βλ. Α. 
Άλεξανδρής, «Τό ιστορικό πλαίσιο...», δ.π., σ. 104 κ.έξ.

27. ’Αναλυτική πραγμάτευση του θέματος τών ΔΕΜΠ άπό φιλοτουρκική πλευρά, υπάρχει σέ 
σειρά άρθρων μέ τίτλο «Ή Γ.Δ. Θράκης καί οί μουσουλμανικές κοινότητες» στήν έφημερίδα 
Trakya, άρ. φ. 465-472, 12.2-9.4.1951.

28. Έως τότε ή έλληνική κυβέρνηση είχε άποφύγει να ένεργοποιήσει τίς σχετικές διατάξεις 
του νόμου 2345/1920, οί όποιες προέβλεπαν τήν άμεση έκλογή τών Δ.Σ. τών ΔΕΜΠ.
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παρέμειναν στις ΔΕΜΠ έως τις βουλευτικές εκλογές του 1946 (μ’ ένα μικρό 
διάλειμμα στα τέλη του 1945 για την Ξάνθη).

Ή υπεροχή τής «νεωτεριστικής» παράταξης επικυρώθηκε όμως μέ τρόπο 
άδιαμφισβήτητο στις βουλευτικές εκλογές του 1946, οί όποιες φανέρωναν 
τήν τεράστια άπόσταστη πού είχε διανυθεΐ άπό τήν περίοδο του μεσοπολέ
μου. Κύριοι έκπρόσωποι καί έκφραστές των «νεωτεριστών» άναδείχτηκαν ό 
Όσμάν Ούστενέρ, πρόεδρος τής 'Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας, στήν περι
οχή τής Κομοτηνής καί ό Όσμάν Νουρή στήν περιοχή τής Ξάνθης (βλ. 
πίνακα 3.1).

Σέ σχέση μέ τά ελληνικά πολιτικά κόμματα, ή «νεωτεριστική» ήγεσία 
τής μειονότητας ταυτίστηκε κυρίως μέ τό Κόμμα Φιλελευθέρων καί μία 
μερίδα της μέ τό εφήμερο Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων, ένώ τό Λαϊκό 
Κόμμα έπεδίωξε να διατηρήσει μία ισορροπία μεταξύ «παλαιομουσουλμά- 
νων» καί «νεωτεριστών».

Οί «νεωτεριστές» κατόρθωσαν όχι μόνο να μονοπωλήσουν τήν κοινο
βουλευτική έκπροσώπηση τής μειονότητας, άλλά έπίσης να περιθωριοποιή
σουν, σχεδόν έντελώς, τούς έκπροσώπους τής «παλαιομουσουλμανικής» με
ρίδας, δηλαδή τόν Μουμτζή Νιαζή στήν Ξάνθη καί τόν Άλή Ριζά Άχμέτο- 
γλου στήν Κομοτηνή, οί όποιοι περιορίστηκαν, καί οί δύο μαζί, σ’ ένα 15% 
των ψήφων (βλ. πίνακα 3.1).

Ένα άντιφατικό, εκ πρώτης όψεως, φαινόμενο, είναι ότι οί έκπρόσωποι 
τής «νεωτεριστικής» παράταξης κυριάρχησαν άπολύτως στήν περιοχή τής 
Κομοτηνής, τήν πιό παραδοσιακή καί συντηρητική περιοχή, όπου ή πλειο- 
ψηφία τού μειονοτικού πληθυσμού παρέμενε προσηλωμένη στις θρησκευτι
κές παραδόσεις, όχι όμως καί στήν περιοχή τής Ξάνθης.

Μιά υπόθεση, πού θά μπορούσε νά ερμηνεύσει τό φαινόμενο αυτό είναι 
ότι στήν περιοχή τής Κομοτηνής ή άνάδειξη τής νέας «νεωτεριστικής» ήγε- 
σίας έγινε χωρίς αντιπαράθεση μέ τούς έκπροσώπους τής «παλαιομουσουλ- 
μανικής» παράταξης. Άποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο, μιά ειρηνική «μετα
βίβαση έξουσίας» προς τή νεότερη γενιά —ό Όσμάν Ούστενέρ ήταν 32 ετών 
όταν πρωτοεκλέχθηκε τό 1946, ένώ ό κύριος εκπρόσωπος τού Λαϊκού Κόμ
ματος, ό Φεχμή Ότμανλή, έπίσης «νεωτεριστής», ήταν 35 έτών. Τή διαδικα
σία τής ειρηνικής αύτής μετάβασης άπό μία έκπροσώπηση σέ άλλη εκφρά
ζει ή προσχώρηση τού Χαφούζ Άλή Γκαλήπ στούς «νεωτεριστές» καί συμ
βολίζει, περισσότερο άπό οτιδήποτε άλλο, ό Φαΐκ Ένγκίν, τόν όποιο έπέλε- 
ξε γιά συνυποψήφιο του τό 1946 ό Όσμάν Ούστενέρ (συνεργάστηκαν καί 
εκλέχθηκαν καί οί δύο μέ μεγάλη εύκολία). Ό Φαΐκ Ένγκίν ήταν γιος τού 
τέως μουφτή τής Κομοτηνής καί ταυτόχρονα δάσκαλος εύνοϊκά διακείμενος 
προς τόν «νεωτερισμό». Ό γιός του, Όκτάϊ Ένγκίν, τοποθετώντας τό 1955 
τή βόμβα στό σπίτι τού Κεμάλ στή Θεσσαλονίκη, πρόσφερε τό έναυσμα καί 
τό πρόσχημα γιά τούς βανδαλισμούς τής Κωνσταντινούπολης29.

29. Πρβλ. Δ. Μιχαλόπουλος, 'Ελλάδα και Τουρκία 1950-1959. Ή χαμένη προσέγγιση,
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Στην Ξάνθη, αντίθετα, ή «νεωτεριστική» μερίδα είχε να αντιμετωπίσει 
ένα σοβαρό μειονέκτημα, ότι δηλαδή δεν διέθετε καμιά πρόσβαση στον 
πομακικό πληθυσμό, ό όποιος έπηρεαζόταν άπό τήν «παλαιομουσουλμανι- 
κή» παράταξη καί χειραγωγείτο μέσω δύο βασικών κυκλωμάτων έλέγχου: 
του καπνεμπορίου, πού έκπροσωποΰσε ό Χαμδή Μπέης, καί των γεωργικών 
συνεταιρισμών, πού εκπροσωπούσε ό Ζεϊμπέκ Χουσεΐν (υποψήφιος τού 
’Αγροτικού Κόμματος). Καί τό κυριότερο: ό πομακικός πληθυσμός παρέμει- 
νε αύστηρά προσδεδεμένος στούς δικούς του εκπροσώπους. Έτσι, στις 
έκλογές τού 1946 οί δύο Πομάκοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν στήν πομακική 
περιοχή τό 68,4% τών ψήφων, ένώ οί τουρκογενούς καί «νεωτεριστικής» 
σύνθεσης συνδυασμοί τού Κόμματος Φιλελευθέρων καί τής ’Εθνικής Πολι
τικής Ένωσης περιορίστηκαν σ’ ένα 15% τών ψήφων.

Επιπλέον, στήν περιοχή τής Ξάνθης ή βασική διάσταση τής πολιτικής 
άντιπαράθεσης δέν φαίνεται να ήταν γενικά μεταξύ «νεωτεριστών» καί «πα- 
λαιομουσουλμάνων», άλλα μεταξύ τής παραδοσιακής πολιτικής ήγεσίας, 
πού άντιπροσώπευε τό δίδυμο Χαμδή Μπέη (νεωτεριστής) - Μουμτζή Νιαζή 
(παλαιομουσουλμάνος), καί τής «προοδευτικής» εκδοχής τού «νεωτερισμού» 
πού έκπροσωποΰσε ό Όσμάν Νουρή. Ή άντιπαράθεση αυτή προσλάμβανε 
μια ταξική διάσταση, κυρίως στήν πόλη τής Ξάνθης, άλλα καί στον κάμπο, 
στό μέτρο πού ή παράταξη τού Όσμάν Νουρή θά μπορούσε νά χαρακτηρι
στεί ώς τό «κόμμα τών φτωχών» (ειδικότερα στήν πόλη τής Ξάνθης ό Όσμάν 
Νουρή φαίνεται ότι άπορρόφησε τήν καπνεργατική επιρροή πού διέθετε 
προπολεμικά τό ΚΚΕ), ένώ ό Χαμδή Μπέης έκπροσωποΰσε τό «κόμμα τών 
πλουσίων». Έτσι, ή εκλογή τού Όσμάν Νουρή τό 1946, άλλά καί ή έπανε- 
κλογή του τό 1950 καί τό 1951, δέν υπήρξε άποτέλεσμα τής ύπεροχής του 
έναντι τών τοπικών άντιπάλων του, άλλά έκλογικών συγκυριών καί κυρίως 
τών επιπλέον ψήφων πού συγκέντρωνε στήν περιοχή Κομοτηνής, λόγω συγ
γένειας μέ τόν Χαφούζ Άλή Γκαλήπ καί τής υποστήριξής του άπό τούς 
«νεωτεριστές».

Τήν υπεροχή τους οί «νεωτεριστές» επιβεβαίωσαν καί στις επόμενες 
εκλογικές άναμετρήσεις, τού 1950 καί 1951, όπου συγκέντρωσαν τή μεγάλη 
πλειοψηφία τών ψήφων καί μονοπώλησαν τήν κοινοβουλευτική εκπροσώ
πηση τής μειονότητας (βλ. πίνακες 3.2 καί 3.3). ’Επίσης κέρδισαν, μέ άνεση, 
τόσο στήν Ξάνθη όσο καί στήν Κομοτηνή στις πρώτες έπίσημες έκλογές γιά 
τις ΔΕΜΠ, πού πραγματοποιήθηκαν στις 22.1.1950 (βλ. πίνακα 4)30. Τά ση

Άθήνα, Ροές, 1989, σ. 79 καί Συμεών Σολταρίδης (Μέγας Ρευμιώτης), Ή συρρίκνωση του 
έλληνισμοΰ, Κομοτηνή 1984, σσ. 26-28.

30. Ή ένεργοποίηση τών διατάξεων του νόμου 2345/1920 για τήν άμεση έκλογή τών Δ.Σ. 
τών ΔΕΜΠ έγινε μέ τό ΒΔ τής 29.7.1949. Γιά τήν έκλογή τών Δ.Σ. τών ΔΕΜΠ Ξάνθης καί 
Κομοτηνής άποφασίστηκε νά ψηφίσουν μόνο οί μουσουλμάνοι δημότες τών δύο πόλεων —καί 
έφαρμόστηκαν κατ’ άναλογίαν οί διατάξεις περί δημοτικών έκλογών— ώστε νά μήν άποκτή- 
σουν οί ΔΕΜΠ υπέρμετρη πολιτική ισχύ. Ή θητεία τών Δ.Σ. τών ΔΕΜΠ προβλεπόταν τριετής.
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μαντικά όμως ποσοστά ψήφων πού συγκέντρωσε στις εκλογές των ΔΕΜΠ ή 
«παλαιομουσουλμανική» παράταξη —ιδιαίτερα στήν πόλη τής Κομοτηνής 
καί μέ δεδομένη τήν οπωσδήποτε μεγαλύτερη επιρροή πού διέθετε στήν 
ύπαιθρο— φανέρωναν τον εύθραυστο χαρακτήρα τής «νεωτεριστικής» πρω
τοκαθεδρίας.

Σέ σχέση μέ τά έλληνικά πολιτικά κόμματα, ή νέα καί «νεωτεριστική» 
ήγεσία τής μειονότητας ταυτίστηκε κυρίως μέ τό Κόμμα Φιλελευθέρων καί 
τήν τοπική του ήγεσία (Άν. Μπακάλμπασης, Έμμ. Μαρινάκης), σέ μια 
έποχή πού είχε σημαντικότατα συρρικνωθεΐ ή προπολεμικά ισχυρότατη 
έκλογική έπιρροή τού Κ.Φ. στον χριστιανικό πληθυσμό τής περιοχής. Πα
ρουσιάστηκε λοιπόν τό ιδιόμορφο φαινόμενο, ή προοδευτική μερίδα τού 
χριστιανικού πληθυσμού να έκφράζεται, κατά κύριο λόγο, άπό τήν ΕΠΕΚ, 
τής οποίας ή έπιρροή στή μειονότητα ήταν περιορισμένη σ’ ένα μικρό αριθ
μό φανατικών «παλαιομουσουλμάνων», ένώ τό μειονοτικό στοιχείο άποτέ- 
λεσε τήν κύρια έκλογική βάση τού Κόμματος Φιλελευθέρων άπό τό 1946 έως 
τό 1951 καί μονοπώλησε τήν κοινοβουλευτική του έκπροσώπηση στις έκλο- 
γέςτοΰ 1950 καί τού 1951 (μέτόν Όσμάν Ούστενέρ καί τόν ΌσμάνΝουρή). 
Οί πολιτικοί «προστάτες» —ή τοπική χριστιανική ήγεσία τού Κ.Φ.— έμφα- 
νίστηκαν έτσι να διαθέτουν μικρότερη έκλογική έπιρρ'οή άπό τούς «προστα- 
τευομένους» τους, μέ άποτέλεσμα τή διάρρηξη των μεταξύ τους σχέσεων τό 
1952, (όταν στήν Ξάνθη ό Όσμάν Νουρή προσχωρεί στον Ελληνικό Συνα
γερμό ένώ άποκλείεται ό Μπακάλμπασης καί στήν Κομοτηνή ό Όσμάν 
Ούστενέρ παραμένει στό Κόμμα Φιλελευθέρων, ένώ προσχωρεί στον Ελλη
νικό Συναγερμό ό Μαρινάκης).

'Η διάρρηξη αύτή τών σχέσεων μεταξύ «προστατών» καί «προστατευομέ- 
νων», λειτούργησε καθοριστικά γιά τήν πλήρη άναδόμηση τής τοπικής πο
λιτικής ζωής. 'Ένα άντίστοιχο φαινόμενο παρουσιάστηκε έξάλλου καί στα 
κόμματα πού έκπροσωποΰσαν καί συνέχιζαν τήν άντιβενιζελική παράταξη. 
Τό μειονοτικό στοιχείο άποτελοΰσε τόν κύριο όγκο τής έκλογικής βάσης 
τού Λαϊκού Κόμματος, τή στιγμή πού ή τοπική του ήγεσία —Άντ. Παπαδή- 
μος, Θωμ. Διακουμόπουλος, Χρ. Κοψιδάς— έβλεπε τήν έπιρροή της να συρ
ρικνώνεται δραστικά καί έτσι οί μουσουλμάνοι μονοπώλησαν τήν κοινο
βουλευτική έκπροσώπηση τού Λαϊκού Κόμματος στις έκλογές τού 1950 (μέ 
τόν Φεχμή Ότμανλή) καί τού 1951 (μέ τόν Χαμδή Μπέη). Αντίθετα, ή 
ανανέωση καί άναδόμηση τής συντηρητικής παράταξης πραγματοποιήθηκε 
μέσω τού Ελληνικού Συναγερμού, ό κύριος όγκος τής έκλογικής βάσης τού 
όποιου βρισκόταν άρχικά έντοπισμένος στον χριστιανικό πληθυσμό.

Μετά τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1950, έκλογές για τις ΔΕΜΠ έγιναν τόν Φεβρουάριο τοΰ 1953, τόν 
Δεκέμβριο του 1957, τόν ’Ιούλιο τοΰ 1961 καί τόν ’Ιούλιο του 1964. 'Ως έκλογικό σύστη
μα εφαρμοζόταν τό πλειοψηφικό, έκτος άπό τις έκλογές τοΰ 1964, οπότε έφαρμόστηκε ή άναλο- 
γική.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

’Εκλογές για τις ΑΕΜΠ της 22ας ’Ιανουάριου 1950

I. Ξάνθη 
Ψήφισαν 745
«Νεωτεριστές» (μέ έπικεφαλής τούς Ίμπραήμ καί Μουζαφέρ

Μπέηδες) 427 (57,3%)
«Παλαιομουσουλμάνοι» (μέ έπικεφαλής τόν Μουμτζή Νιαζή, 

έξερχόμενο πρόεδρο ΔΕΜΠ) 243 (32,6%)
«’Ανεξάρτητοι» 85 (11,4%)

II. Κομοτηνή
Ψήφισαν 1.771
«Νεωτεριστές» (μέ έπικεφαλής τόν Κιαμήλ Χατζή Άχμέτογλου) 1058 (59,7%)
«Παλαιομουσουλμάνοι» (μέ έπικεφαλής τόν Άλή Ριζά Άχμέτο- 

γλου) 713 (40,3%)

Πηγή: Trakya, άρ. φ. 423, 23.1.1950.

Ή περίοδος, επομένως, άπό τήν ’Απελευθέρωση έως τό 1952, χαρακτη
ρίζεται άπό μία έντονη τάση πολιτισμικοΰ-κοινοτικοΰ προσδιορισμού τής 
εκλογικής βάσης των κομμάτων — μέ τό μειονοτικό στοιχείο προσδεδεμένο 
στα καταρρέοντα παραδοσιακά κόμματα, ενώ τό χριστιανικό άποδεσμεύεται 
άπό τήν προηγούμενη πολιτική του εκπροσώπηση καί στηρίζει τις άνανεω- 
τικές προσπάθειες τής ΕΠΕΚ, του Συναγερμού ’Αγροτών καί ’Εργαζομένων 
(ΣΑΕ, ύπό τήν ήγεσία του Άλέξ. Μπαλτατζή) καί τού Ελληνικού Συναγερ
μού (βλ. πίνακα 5). 'Η διαφοροποίηση αύτή στήν εκλογική συμπεριφορά 
μεταξύ χριστιανικού καί μουσουλμανικού στοιχείου εξηγεί καί τή σταδιακή 
άποδυνάμωση τών σχέσεων «προστατών» καί «προστατευομένων», μεταξύ 
χριστιανών καί μουσουλμάνων πολιτευτών, πού οδήγησε στή διάρρηξή τους 
τό 1952 καί στή ριζική αλλαγή τού πολιτικού τοπίου.

Στήν περιοχή τής Ξάνθης ή άλλαγή τού πολιτικού τοπίου πραγματοποιή
θηκε μέ τήν προσχώρηση τού Όσμάν Νουρή, τον Αύγουστο τού 1952, στον 
Ελληνικό Συναγερμό πού προκάλεσε, έξ άντανακλάσεως, τή συνεργασία 
τού Χαμδή Μπέη μέ τούς άγροτικούς τού ΣΑΕ31. Ή επικράτηση τού Ελλη
νικού Συναγερμού στις έκλογές τής 16ης Νοεμβρίου 1952 εξασφάλισε τήν

31. Ή μετατόπιση αύτή του Όσμάν Νουρή, μαζί μέ τις μετατοπίσεις καί τεσσάρων άκόμη 
βουλευτών τής κεντρώας κυβερνητικής πλειοψηφίας, όδήγησαν στήν πρόωρη διάλυση τής 
Βουλής καί στή διεξαγωγή τών έκλογών τοΰ 1952, πού έφεραν στήν εξουσία τόν Ελληνικό 
Συναγερμό.
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επανεκλογή τοϋ Όσμάν Νουρή, αν καί με βάση τά εκλογικά δεδομένα ή 
ριζική μεταστροφή πού σημειώθηκε στήν περιοχή τής Ξάνθης στις εκλογές 
αυτές παραμένει άνεξήγητη. Πράγματι ό Ελληνικός Συναγερμός, μέ μόνο 
μουσουλμάνο υποψήφιο τόν Όσμάν Νουρή, ύπερίσχυσε, μέ σημαντική δια
φορά, στά μουσουλμανικά έκλογικά τμήματα τού Συναγερμού ’Αγροτών καί 
Εργαζομένων, πού είχε ώς υποψήφιους τόν Χαμδή Μπέη καί τόν Ζεϊμπέκ 
Χουσεΐν, όπως φαίνεται στόν πίνακα πού ακολουθεί:

Βουλευτικές εκλογές 1952 - ’Εκλογική περιφέρεια Ξάνθης

Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Σύνολο
Έγκυρα 10.433 8.117 18.550
Ε.Σ. 3.666 4.518 8.184
ΣΑΕ 4.389 3.288 7.677
ΕΠΕΚ-Κ.Φ. 2.378 311 2.689

Ό Ελληνικός Συναγερμός συγκέντρωσε μάλιστα μια έντυπωσιακά άνε
τη πλειοψηφία στήν ορεινή (πομακική) περιοχή τής Ξάνθης, όπου μέ βάση 
τά δεδομένα των προηγούμενων έκλογών ό Όσμάν Νουρή δέν διέθετε καμία 
έπιρροή, όπως φαίνεται καθαρά άπό τόν παρακάτω πίνακα:

Βουλευτικές έκλογές 1951, 1952 - ’Ορεινή περιοχή έπαρχίας Ξάνθης

Έκλογές 1951 Έκλογές 1952
Έγκυρα 3.703 3.878
Όσμάν Νουρή 57 2.567
Χαμδή Μπέης 1.051 1.133
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 1.170

Μιά ύπόθεση πού πιθανόν θά μπορούσε νά έρμηνεύσει τό φαινόμενο 
αύτό, θά ήταν ή ένδεχόμενη συμπόρευση όλου τού καπνικού κυκλώματος 
(έμπορίου καί ενός τμήματος των συνεταιρισμών) μέ τόν Ελληνικό Συνα
γερμό. Ή πιθανότερη όμως έκδοχή είναι ότι τό έκλογικό αποτέλεσμα στήν 
ορεινή περιοχή τής Ξάνθης τό 1952 προήλθε άπό μιά μεγάλης έκτάσεως 
έπιχείρηση νοθείας. 'Η διαφορά τών ψήφων πού πέτυχε ό Ελληνικός Συνα
γερμός στήν ορεινή περιοχή τής Ξάνθης είναι αύτή πού έξασφάλισε καί τήν 
έπικράτηση, μέ μικρή διαφορά, τού ψηφοδελτίου του, τό όποιο μειοψήφησε 
στόν χριστιανικό πληθυσμό τής περιοχής. Έτσι τό αποτέλεσμα τών έκλο
γών τού 1952 προσέφερε τήν αφορμή στόν Χαμδή Μπέη νά προσεγγίσει τό 
Λαϊκό Κόμμα τής Τουρκίας, πού βρισκόταν τότε στήν άντιπολίτευση, καί νά 
τροφοδοτήσει τήν πρώτη, μεταπολεμικά, καμπάνια τού τουρκικού τύπου γιά 
τή μειονότητα τής Δυτικής Θράκης32.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Σύγκριση μουσουλμανικής καί χριστιανικής ψήφου (1950, 1951) γιά τά κυ
ρ ιότερα πολιτικά κόμματα τού Κέντρου καί τής Δεξιάς

’Εκλογές 5.3.1950 Εκλογές 9.9.1951
Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Χριστιανοί Μουσουλμάνοι

% % % %
Κ.Φ. 2417 12,6 8037 44,5 3001 15,4 4943 27,5
ΕΠΕΚ 4336 22,6 894 5,0 5928 30,4 2931 16,3
Λ.Κ. 2160 11,3 3217 17,8 1778 9,1 4669 25,9
Ε.Σ. — — 2987 15,3 1778 9,9

Ριζικότερες αλλαγές στο πολιτικό τοπίο καί με περισσότερο μακροπρό
θεσμες συνέπειες σημειώθηκαν όμως στήν περιοχή τής Κομοτηνής, όπου ή 
ευχέρεια μέ τήν όποια είχε άναδειχθεΐ καί έπικρατήσει ή «νεωτεριστική» 
ήγεσία, ερμηνεύει καί τήν ευκολία μέ τήν οποία αμφισβητήθηκε καί άνατρά- 
πηκε ή ήγεμονία της τό 1952. Κεντρικό ρόλο στήν ανατροπή αυτή διαδραμά
τισε ή δημιουργία, τό 1950, τού θρησκευτικού σωματείου «’Αναγέννηση τού 
Ίσλάμ» (Intibah-i Islam)32 33 ήγετικά στελέχη τού όποιου ήταν ό Χαφούζ Για- 
σάρ Μεμέτογλου καί ό Μολλά Γιουσούφ Χασάνογλου, καί τό όποιο άποτέ- 
λεσε τόν πόλο συσπείρωσης τού «παλαιομουσουλμανικού στοιχείου». Τό 
σωματείο αυτό υπέδειξε ώς υποψήφιο βουλευτή του Ελληνικού Συναγερμού 
τό 1952, τόν Μολλά Γιουσούφ, ό όποιος έκλέχθηκε καί επανεκλεγόταν συ
νεχώς έως τό 1967, διατηρώντας τό μονοπώλιο τής κοινοβουλευτικής εκ
προσώπησης τής «παλαιομουσουλμανικής» μερίδας τού πληθυσμού.

Ή έφαρμογή τού πλειοψηφικού, καί ή ύπαρξη πολλών μικτών εκλογι
κών τμημάτων στήν περιοχή τής Κομοτηνής, δέν επιτρέπει να προσδιορι
στούν μέ άκρίβεια οί συγκεκριμένες έπιπτώσεις πού είχε, γιά τήν εκλογική 
έπιτυχία τού Ελληνικού Συναγερμού, ό προσεταιρισμός τής «παλαιομου- 
σουλμανικής» μερίδας τού πληθυσμού. Εξάλλου στό συνδυασμό τού Ελ
ληνικού Συναγερμού, μαζί μέ τόν Μολλά Γιουσούφ, ήταν υποψήφιος, ώς 
έκπρόσωπος τών «νεωτεριστών», καί ό Χασάν Χατίπογλου (ή Γιουσούφο- 
γλου), γιος τού τέως βουλευτή καί γερουσιαστή Χατήπ Γιουσούφ Σαλήο- 
γλου, ή εκλογή τού όποιου τό 1934 άποτέλεσε, όπως ήδη άναφέρθηκε, σταθ
μό γιά τήν πολιτική άνοδο τών «νεωτεριστών». Όμως ή επιρροή τού Χασάν 
Χατίπογλου, όπως προκύπτει άπό τά αποτελέσματα τών προηγούμενων 
(1951) καί τών επόμενων (1956) εκλογών, πρέπει νά ήταν άρκετά περιορισμέ
νη. Επιπλέον ό Ελληνικός Συναγερμός συγκέντρωσε τά μεγαλύτερα ποσο

32. Βλ. Κ. Γ. Άνδρεάδης, Ή μουσουλμανική μειονότης τής Δυτικής Θράκης, δ.π., σ. 45.
33. Πρβλ. καί Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 144.



196 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

στά του, άληθινή παμψηφία, στις ορεινές, σχεδόν άμιγώς μουσουλμανικές, 
περιοχές του νομού Ροδόπης, όπως φαίνεται καί στον πίνακα πού ακολουθεί.

Βουλευτικές εκλογές 1952 - Εκλογικά τμήματα Κάλχαντα, Όργάνης, 
Δοκού καί Κέχρου

Έγκυρα 2.553
Ε.Σ. 2.197
ΕΠΕΚ-Κ.Φ. 354
ΕΔΑ 2

Ή ορεινή περιοχή τού νομού Ροδόπης, περιοχή προσηλωμένη στις θρη
σκευτικές παραδόσεις, στάθηκε εξάλλου τό άληθινό φέουδο, έως τό 1967, 
των «παλαιομουσουλμάνων» ύποψηφίων. Τα παραπάνω στοιχειοθετούν τήν 
υπόθεση ότι στήν περιοχή τής Κομοτηνής, ή κατάκτηση τού «παλαιομου- 
σουλμανικοΰ» στοιχείου άποτέλεσε τον βασικό μοχλό τής εκλογικής επικρά
τησης τού Ελληνικού Συναγερμού. Γι’ αυτό οί εκλογές τού 1952 συνιστοΰν 
έναν πολύπλευρα σημαντικό σταθμό τής τοπικής πολιτικής ιστορίας: ορο
θετούν τή δυναμική εμφάνιση μιας καινούργιας «παλαιομουσουλμανικής» 
πολιτικής ήγεσίας, τήν οποία ακολουθεί εκλογικά ένα σημαντικό τμήμα τού 
μουσουλμανικού πληθυσμού, τό όποιο θά άποτελέσει, γιά όλη τήν περίοδο 
1952-1967, τό κύριο στήριγμα τού Ελληνικού Συναγερμού καί τής EPE στή 
μειονότητα.

Ή δημιουργία τής «Τντιμπάχ» οροθετεί επίσης καί μια διάσπαση στό 
εσωτερικό τής «παλαιομουσουλμανικής» παράταξης, με τήν απομόνωση καί 
περιθωριοποίηση τής πιό ακραίας άντιτουρκικής τάσης, πού εκπροσωπούσε 
ό Χαφούζ Άλή Ρεσάτ. Μετά τόν άποκλεισμό τους από τήν «Τντιμπάχ», ό 
Χαφούζ Άλή Ρεσάτ καί οί περί αύτόν Κιρκάσιοι, άνασύστησαν, τήν ίδια 
εποχή, τήν 'Ένωση Ελλήνων Μουσουλμάνων (Τττιχάτι Τσλάμ), διεκδι- 
κώντας καί αύτοί τήν «προστασία» τής ελληνικής διοίκησης, ή όποια άνά- 
λογα με τή συγκυρία των ελληνοτουρκικών σχέσεων θά ταλαντεύεται άνά- 
μεσα στά δύο σωματεία. Ή 'Ένωση Ελλήνων Μουσουλμάνων διατηρούσε 
ύπό τόν έλεγχό της τό ιεροσπουδαστήριο τού Έχίνου καί τό δίκτυο υποτρο
φιών γιά τό πανεπιστήμιο Άλ Άζχάρ τού Καΐρου, προσβλέποντας μόνιμα 
προς τήν υποστήριξη τών συντηρητικών άραβικών χωρών34.

'Η συσπείρωση, ή οργάνωση καί ή πολιτική κινητοποίηση τής «παλαιο- 
μουσουλμανικής» μερίδας στήν περιοχή τής Κομοτηνής διευκολύνθηκε ση
μαντικά άπό δύο έξωμειονοτικούς παράγοντες: άφενός άπό τή συνδρομή καί 
παρότρυνση τής Γενικής Διοικήσεως Θράκης καί άφετέρου άπό τήν άνοδο 
στήν εξουσία, στήν Τουρκία, τό 1950, τού Δημοκρατικού Κόμματος τού

86,1%
13,9%

34. Πρβλ. Δ. Μιχαλόπουλος, 'Ελλάδα καί Τουρκία 1950-1959, δ.π., σσ. 173-174.
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Μεντερές, με τήν οποία τερματίστηκε ή μονοκρατορία των άκρακρνών κε- 
μαλιστών. Το κόμμα τού Μεντερές, παρόλο πού δεν στόχευε στήν άνατροπή 
των κεμαλνκών μεταρρυθμίσεων, συσπείρωνε εκείνες ακριβώς τίς δυνάμεις 
πού είχε θέσει στό περιθώριο ό κεμαλισμός, καί άποτελοδσε τόν φυσιολογι
κό «προστάτη» όλων των παραδοσιακών καί συντηρητικών τάσεων, οί όποι
ες δεν διέθεταν άλλη πολιτική διέξοδο καί εκπροσώπηση.

Ή ίδια άκριβώς ταύτιση πραγματοποιήθηκε καί στή Δυτική Θράκη, 
όπου ή «παλαιομουσουλμανική μερίδα» έβλεπε να δημιουργεΐται στήν 
Τουρκία ένα κόμμα στό όποιο μπορούσε πλέον νά προσβλέπει για μια «έκεΐ- 
θεν» πολιτική «προστασία». Καί επιπλέον, έβλεπε τό κόμμα αύτό νά θριαμ
βεύει στις εκλογές τού 1950, παραμερίζοντας τήν παραδοσιακή κεμαλική 
εξουσία, πού άποτελοΰσε τό σημείο ιδεολογικής άναφοράς τών «νεωτερι- 
στών» τής Δυτικής Θράκης. Οί δύο αυτοί έξωμειονοτικοί παράγοντες, σέ μιά 
άνταγωνιστική σύμπραξη, συνέβαλαν στήν πολιτική άναζωογόνηση τού 
«παλαιομουσουλμανισμοϋ» με τή δημιουργία τού σωματείου «Ίντιμπάχ».

Ή δημιουργία τής «Ίντιμπάχ», καί οί ιδιαίτερες λεπτομέρειες τής συγ
κρότησης καί άνάπτυξής της, άντανακλοϋν απόλυτα τό συγκεκριμένο κλίμα 
εύφορίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πού επικρατούσε έκείνη τήν έποχή 
καί τήν πολιτική ήγεμονία τών συντηρητικών δυνάμεων στις δύο χώρες.

Τίς δύο άνταγωνιστικά συμπράττουσες τάσεις πού συνυπήρχαν στήν 
«Ίντιμπάχ» —αύτούς πού αναζητούσαν πολιτική «προστασία» κυρίως στήν 
ελληνική διοίκηση καί οί όποιοι αποτελούσαν τήν πιό συντηρητική μερίδα, 
καί αύτούς πού έκπροσωποΰσαν τόν τουρκόφιλο «παλαιομουσουλμανισμό» 
— αντιπροσώπευαν αντίστοιχα ό Χαφούζ Γιασάρ Μεμέτογλου καί ό Μολλά 
Γιουσούφ. Ή επικράτηση τού δεύτερου —πού μονοπώλησε τήν κοινοβου
λευτική εκπροσώπηση τών «παλαιομουσουλμάνων» άπό τό 1952 έως τό 1967, 
ένώ ό πρώτος περιορίστηκε, τήν ίδια περίοδο, στον άχαρο ρόλο τού μόνι
μου, αλλά χωρίς ελπίδες έκλογής, ύποψηφίου— αντανακλούσε τό ιδιαίτερο 
βάρος πού προσλάμβανε, καί για τήν «παλαιομουσουλμανική» μερίδα, ή 
«έκεΐθεν» πολιτική «προστασία». 'Οπωσδήποτε όμως καί οί δύο τάσεις χα
ρακτηρίζονταν άπό μιά προσπάθεια έξισορρόπησης τής διπλής έξάρτησης, 
προσπάθεια τήν όποια εύνοοΰσε καί τό γενικότερο κλίμα ελληνοτουρκικής 
φιλίας τών άρχών τής δεκαετίας τού ’50.

Ό Μολλά Γιουσούφ, καί αύτό πού ή πολιτική παρουσία καί τοποθέτησή 
του εξέφραζαν, άποτελεΐ ένα στοιχείο κεντρικής σημασίας για τήν κατανό
ηση καί ερμηνεία τής διαμόρφωσης τών πολιτικών μορφωμάτων τής μειονό
τητας. Σέ αρμονία μέ τό συντηρητισμό καί τή μετριοπάθεια τού μεγαλύτερου 
τμήματος τής μειονότητας ό Μολλά Γιουσούφ αντιπροσώπευε:

α) τή μετεξέλιξη τού «παλαιομουσουλμανισμοϋ», πού διατηρώντας ορι
σμένα εξωτερικά γνωρίσματα, δέν καταπολεμά πλέον (καί άρα σιωπηρά 
άποδέχεται) τή σταδιακή έπικράτηση τών μεταρρυθμίσεων,

β) τή δυνατότητα ιδεολογικής ταύτισης, μέσω τού μετριοπαθούς «παλαιο- 
μουσουλμανισμοΰ», τής άντίστοιχης μερίδας τού μειονοτικού πληθυσμού,
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μέ ένα τουρκικό κόμμα, τό κόμμα του Μεντερές, δυνατότητα πού έως τότε 
διέθετε μόνο ή παράταξη των «νεωτεριστών», ή όποια ταυτιζόταν ιδεολογικά 
μέ τό Λαϊκό Κόμμα τού Ίνονοϋ. Ή ταύτιση μέ τό κόμμα τού Μεντερές είχε 
εξάλλου τό έπιπλέον πλεονέκτημα νά αποτελεί καί ταύτιση μέ την κυβερνη
τική έξουσία στην Τουρκία, τουλάχιστον κατά τήν πρώτη φάση τής πολιτι
κής άνασυγκρότησης τής «παλαιομουσουλμανικής» παράταξης καί τής βου
λευτικής σταδιοδρομίας τού Μολλά Γιουσούφ (από τό 1952 έως τό 1960),

γ) τήν ένταξη στήν ελληνική πολιτική ζωή, στά πλαίσια μάλιστα τή,ς 
κυβερνητικής παράταξης, ώστε νά εξασφαλίζεται μια άποτελεσματική 
«προστασία»,

δ) μια προσπάθεια έξισορρόπησης των σημείων άναφοράς καί ταύτισης 
μέ 'Ελλάδα καί Τουρκία, καί συνακόλουθα μια προσπάθεια έξισορρόπησης 
των άντίστοιχων εξαρτήσεων.

Επίλογος

Τά δύο πρώτα χρόνια τής συναγερμικής έξουσίας (1953-1954) άποτέλε- 
σαν τόν «χρυσό αιώνα» στον όποιο άναφέρονται ακόμη καί σήμερα οί πολι
τικοί εκπρόσωποι τής μειονότητας. Ή στενή ελληνοτουρκική φιλία έκείνης 
τής εποχής έκφράστηκε πολύπλευρα στή Δυτική Θράκη. Τότε έγιναν όλες οί 
παραχωρήσεις προς τήν Τουρκία στον εκπαιδευτικό τομέα (μετονομασία 
των σχολείων από μουσουλμανικά σέ τουρκικά, ίδρυση τού Λυκείου Τζελάλ 
Μπαγιάρ, συμφωνία για αποστολή δασκάλων άπό τήν Τουρκία), ενώ στό 
πολιτικό έπίπεδο σταμάτησε ή ένίσχυση τής άντιτουρκικής μερίδας τής 
«Ίντιμπάχ». ’Έκλεισε έπίσης ή έφημερίδα ΧάκΓιόλ (= 'Οδός Δικαίου), ένώ 
απομακρύνθηκε άπό τή Δυτική Θράκη ό διευθυντής της, Χουσνιού Γιου
σούφ. 'Η ελληνοτουρκική προσέγγιση καί συνεργασία φαινόταν έξάλλου νά 
διαθέτει σταθερά κοινωνικά καί πολιτικά ερείσματα στή Δυτική Θράκη, 
άφού ήγεμονική πολιτική δύναμη στή μειονότητα είχαν άναδειχθεΐ οί με
τριοπαθείς «παλαιομουσουλμάνοι», πού ήταν οί πολιτικοί «προστατευόμε- 
νοι» καί τών δύο κυβερνήσεων.

Ό «χρυσός αιώνας» δέν διήρκεσε όμως ούτε τρία χρόνια. Έληξε άπότο- 
μα τόν Σεπτέμβριο τού 1955 μέ τούς βανδαλισμούς τής Κωνσταντινούπολης, 
οί όποιοι άποτέλεσαν, εξ άντανακλάσεως, τήν κρισιμότερη ίσως τομή στήν 
τοπική πολιτική εξέλιξη. Ή όξυνση τών ελληνοτουρκικών σχέσεων πού 
επακολούθησε μεταφέρθηκε αμέσως, καί μέ ιδιαίτερη ένταση, στή Δυτική 
Θράκη. Πρώτη σημαντική έπίπτωσή της, στή διαμόρφωση τών πολιτικών 
δυνάμεων τής μειονότητας, υπήρξε ή διαφοροποίηση πού σημειώθηκε —μέ 
σημείο άναφοράς τήν τοποθέτηση άπέναντι στήν πολιτική τής Τουρκίας— 
στό εσωτερικό τών δύο παρατάξεων, τών «νεωτεριστών» καί τών «παλαιο- 
μουσουλμάνων». Ή διπλή αυτή διαφοροποίηση ήταν άμεση συνέπεια τής 
στάσης πού τήρησαν οί ήγεσίες τών δύο παρατάξεων, καί ή όποια άντέφα-
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σκε μέ τις προσδοκίες πού είχαν άπό αυτές οί θεωρούμενοι (ή αύτοθεωρού- 
μενοι) ώς «προστάτες» τους. ’Έτσι, ή πιο ρητή καταδίκη των βανδαλισμών 
τής Κωνσταντινούπολης έγινε άπό εκπροσώπους τών «νεωτεριστών», γεγο
νός πού οδήγησε στήν εμφάνιση, μέ τήν ενίσχυση τού Γενικού Τουρκικού 
Προξενείου, μιας ακραιφνώς φιλοτουρκικής «νεωτεριστικής» μερίδας, μέ 
επικεφαλής τον Χασάν Χατίπογλου. ’Αντίθετα, πολύ πιο επιφυλακτική καί 
επαμφοτερίζουσα στήν καταδίκη τών βανδαλισμών τής Κωνσταντινούπολης 
εμφανίστηκε ή ήγεσία τών «παλαιομουσουλμάνων» —γεγονός πού οδήγησε 
στήν έπαναδραστηριοποίηση, μέ ενίσχυση τής ελληνικής διοίκησης, τής 
άντιτουρκικής μερίδας τής «Ίντιμπάχ», μέ επικεφαλής τον Χαφούζ Γιασάρ 
Μεμέτογλου.

Έτεινε έτσι να διαμορφωθεί, στο εσωτερικό τής μειονότητας, ένα δυνά
μει τετραπολικό σύστημα «κομμάτων», άρθρωμένο γύρω άπό δύο άξονες: 
άφενός τήν άντίθεση μεταξύ «νεωτεριστών» καί «παλαιομουσουλμάνων» καί 
αφετέρου τή στάση άπέναντι στήν ελληνοτουρκική διαμάχη. "Αξονες οί 
όποιοι, όπως φάνηκε, δέν ταυτίζονταν μεταξύ τους.

Άπό τό 1955 μέχρι σήμερα, βέβαια, πολλά πράγματα άλλαξαν στήν 
πολιτική ζωή τής μειονότητας, όπως καί πολύ νερό κύλησε κάτω άπό τίς 
γέφυρες τού Κεράτιου. Όμως αύτά είναι μια άλλη ιστορία, πού ’ίσως είναι 
άκόμη νωρίς για νά μελετηθεί μέ τήν άπαραίτητη άπόσταση καί ψυχραιμία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Πηγή: Επεξεργασία του μελετητή

1. ΡΟΔΟΠΗ

1.1 Περίοδος Μεσοπολέμου

1. ΧαφούζΣαλή Μεμέτογλου. Μέλος τής Αύτόνομης Κυβέρνησης τής «Δημοκρα
τίας τής Γκιουμουλτζίνας» καί μέλος του ’Ανώτερου Διοικητικού Συμβουλίου 
επί Διασυμμαχικής Κατοχής. Κατά τήν εκλογή προέδρου του Α.Δ.Σ. δεν υποστή
ριξε τον Τούρκο ύποψήφιο (λευκή ψήφος) επιτρέποντας τήν εκλογή ώς προέ
δρου του Έλληνα Έμ. Δούλά. Γερουσιαστής, μέ το Κ.Φ., άπό τό 1929, έως τό 
θάνατό του στις 22.2.1934. Φανατικός παλαιομουσουλμάνος, ιδρυτής καί πρώτος 
πρόεδρος άπό τό 1932 του σωματείου «Ένωσις Μουσουλμάνων Ελλάδος».

2. Χαφούζ Άλή Γκαλήπ Όσμάνογλου. Κτηματίας καί δάσκαλος στό 'Ιεροσπου
δαστήριο Κομοτηνής. Πομακικής καταγωγής άπό τήν ’Άνω Βυρσίνη Όργάνης. 
Γεννήθηκε τό 1882 στό χωριό Ντουτλού τής περιφέρειας Όρτάκιοϊ τής Βουλ
γαρίας καί εγκαταστάθηκε στην Κομοτηνή σέ ήλικία 5 έτών. Μέλος του Διαρ
κούς Γενικού Συμβουλίου τής Γενικής Διοικήσεως Θράκης επί Τουρκοκρατίας. 
Διετέλεσε μέλος τής αύτόνομης Κυβέρνησης τής «Δημοκρατίας τής Γκιουμουλ
τζίνας» (1913) καί δήμαρχος Κομοτηνής επί Διασυμμαχικής Κατοχής (βλ. Α. 
Δρακόπουλος, Λεύκωμα..., ό.π., σσ. 67 καί 278). Εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό 
Κ.Φ. τό 1920 καί μέ τή Δημοκρατική Ένωση (ή Άγροτοεργατικό Κόμμα) τού 
Άλεξ. Παπαναστασίου τό 1926, τό 1928, τό 1932, τό 1933 καί τό 1936. ΤΗταν 
παλαιομουσουλμάνος, χωρίς όμως νά άντιμάχεται ριζικά τις νεωτεριστικές με
ταρρυθμίσεις. Γι’ αύτό στή διάρκεια τής Βουλγαρικής Κατοχής (1941-44) εξο
ρίστηκε στή Βουλγαρία ώς κεμαλιστής. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος τής 
ΔΕΜΠ Κομοτηνής σέ συνεργασία μέ τούς νεωτεριστές, τό 1945, έπί ΕΑΜ, 
καθαιρέθηκε άμέσως μετά τις εκλογές τού 1946, στις όποιες πολιτεύτηκε, χωρίς 
νά εκλεγεί, μέ τήν Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). 'Υπήρξε στενός συνεργά
της τού Άναστ. Μπακάλμπαση. Πέθανε τό 1948.

3. Χασάν Άγά Ζαδέ Μουσταφά. Εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Κ.Φ. τό 1926, τό 
1932 καί τό 1933. 'Υποψήφιος χωρίς νά έκλεγεΐ, πάντα μέ τό Κ.Φ., τό 1936. Δέν 
πολιτεύτηκε στις έκλογές τού 1928. Υποψήφιος γερουσιαστής, χωρίς νά έκλε
γεΐ, τό 1929.

4. ΧατήπΓιουσούφ Σαλήογλου. Γεννήθηκε τό 1895. Δερματέμπορος. 'Υποψήφιος 
χωρίς νά έκλεγεΐ τό 1928, μέ τό συνδυασμό τών «άνεξάρτητων άγροτικών». 
Εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Κ.Φ. τό 1932. 'Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ μέ τό
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συνδυασμό «’Ανεξάρτητων φιλελεύθερων» το 1933. ’Εκλέχθηκε γερουσιαστής, 
ύστερα άπό το θάνατο τού Χαφούζ Σαλή, στήν έπαναληπτική έκλογή στις 15-4- 
1934. Βουλευτής τού Α.Κ. τό 1935 καί υποψήφιος του ίδιου κόμματος, χωρίς νά 
εκλεγεί, τό 1936. ’Εκλέχθηκε στό Δ.Σ. τής ΔΕΜΠ Κομοτηνής τό 1945, έπί 
ΕΑΜ, καί παρέμεινε στα διορισμένα συμβούλια έως τό 1950. 'Υπήρξε άπό τούς 
πρώτους σημαίνοντες Τούρκους νεωτεριστές στή Δυτική Θράκη καί ή έκλογή 
του ώς γερουσιαστή τό 1934 θεωρείται ώς ή πρώτη σημαντική έκλογική έπιτυ- 
χία τών νεωτεριστών.

5. Άλή Ριζά Έφέντη Άχμέτογλου. Πολιτεύτηκε καί εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό 
Κ.Φ. τό 1928. Υποψήφιος, χωρίς νά εκλεγεί, τό 1933 μέ τό συνδυασμό ’Ανεξάρ
τητων Μουσουλμάνων Θράκης, τό 1946 μέ τήν ΗΠΕ (Κόμμα ’Εθνικών Φιλελευ
θέρων) καί τό 1950 μέ τήν ΕΠΕΚ. Φανατικός παλαιομουσουλμάνος, άπό τούς 
ιδρυτές τής «Ίντιμπάχ» καί έπικεφαλής τού παλαιομουσουλμανικοΰ ψηφοδελ
τίου στις έκλογές για τήν ΔΕΜΠ Κομοτηνής τό 1950 (δέν έκλέχθηκε).

6. Μεχμέτ Μουσταφάογλον. ’Εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Λ.Κ. στις μονόπλευρες 
έκλογές τού 1935. Πολιτεύτηκε, χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τό ίδιο $όμμα τό 1936.

1.2 Περίοδος 1945-1955

1. Οϋστενερ Όσμάν Μεμέτογλου. Γεννήθηκε τό 1914 στήν Κομοτηνή. Νεωτερι- 
στής. Πρόεδρος τής Ένώσεως Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής έως τις έκλογές 
τού 1946, στις όποιες πολιτεύτηκε (ύστερα άπό υπόδειξη τού τότε Γ.Δ. Θράκης 
Μαυρογορδάτου) καί έκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Κ.Φ. ’Επανεκλέχθηκε βουλευ
τής μέ τό Κ.Φ. τό 1950 καί τό 1951. Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ, τού Κ.Φ. τό 
1952. Τό 1955 καταδίκασε τούς βανδαλισμούς τής Κωνσταντινούπολης καί άπό 
τότε έπεσε στή δυσμένεια τού Γ.Τ.Π. Έντάχθηκε στήν EPE, μέ τήνίδρυσή της, 
μέ τήν όποια καί έκλέχθηκε τό 1956 καί τό 1958. Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ 
μέ τήν EPE τό 1961 καί τό 1963, καί μέ τή Ν.Δ. τό 1974 καί τό 1977. Πέθανε τό 
1980.

2. Φαΐκ ΈνγκίνΧατζηαχμέτογλου. Γεννήθηκε τό 1902. Δάσκαλος. Ό πατέρας του 
ήταν παλαιότερα μουφτής Κομοτηνής. Πρωτοπολιτεύτηκε (ύστερα άπό ύπόδει- 
ξη τού Ούστενέρ) καί έκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Κ.Φ. τό 1946. Υποψήφιος, 
χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τό Κ.Φ. τό 1950. Πέθανε τό 1981 στήν Τουρκία. *0 γιός του, 
Όκτάϊ Ένγκίν, τοποθέτησε τό 1955 τή βόμβα στό σπίτι τού Κεμάλ στή Θεσσα
λονίκη, γεγονός πού άποτέλεσε τό πρόσχημα τών βανδαλισμών τής Κωνσταντι
νούπολης.

3. Φεχμή Χουσαμεντίν Ότμανλή. Γεννήθηκε τό 1911 στήν Κομοτηνή. Ράφτης. 
Νεωτεριστής. Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τό Λ.Κ. τό 1946. Διορισμένος 
άντιπρόεδρος τής ΔΕΜΠ Κομοτηνής τό 1949, πολιτεύτηκε καί έκλέχθηκε βου
λευτής μέ τό Λ.Κ. τό 1950. Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τό Λ.Κ. τό 1951, μέ 
τήν ΕΠΕΚ τό 1952 καί μέ τή Δ.Ε. τό 1956.

4. Μολλά Γιουσονφ Χασάνογλου. Γεννήθηκε τό 1915 στή Σκιάδα. Δάσκαλος, άπό- 
φοιτος τού ίεροδιδασκαλείου Κομοτηνής. Άναδείχθηκε σέ έμπορο έπί Βουλγα
ρικής Κατοχής. Παλαιομουσουλμάνος, συνιδρυτής μέ τόν Χαφούζ Γιασάρ τού 
θρησκευτικού σωματείου «Άνόρθωσις» (Ίντιμπάχ), άπό τό όποιο καί υποδεί
χθηκε ώς ύποψήφιος τού Ε.Σ. τό 1952. Βουλευτής άπό τό 1952 έως τό 1967, μέ 
τόν Ε.Σ. καί τήν EPE. Πέθανε τό 1969.
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5. ΧασάνΓιονσούφογλου ή Χατίπογλου. Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1923. Γιος 
τοΰ τ. βουλευτή καί γερουσιαστή Γιουσούφ Σαλήογλου. Σπούδασε σε Ελληνικό 
γυμνάσιο καί υπήρξε ό πρώτος μουσουλμάνος πού Εγινε Εφεδρος άξιωματικός. 
Δημοσιογράφος καί διευθυντής τής Άκίνάπό το 1957, είναι άπό τούς κυριότε- 
τερους Εκπροσώπους τοΰ τουρκικού Εθνικισμού. Πρόεδρος τής Ένώσεως Τουρ
κικής Νεολαίας πρωτοπολιτεύτηκε, χωρίς νά Εκλεγεί, το 1951 με τον Ε.Σ. Εκλέ
χθηκε βουλευτής μέ τον Ε.Σ. τον Νοέμβριο τοΰ 1952. Διαγράφτηκε άπό τον Ε.Σ. 
τον Νοέμβριο τοΰ 1955 καί προσχώρησε στο Κ.Π., άπό το όποιο άποχώρησε καί 
πολιτεύτηκε το 1956 μέ τή Δ.Ε., χωρίς νά Εκλεγεί. 'Υποψήφιος, χωρίς νά Εκλε
γεί, με τό Κ.Φ. τό 1958, Εκλέχθηκε μέ τήν Ε.Κ. τό 1961 καί προσχώρησε στο 
Κ.Π., μέ τό όποιο Εκλέχθηκε βουλευτής τό 1963 καί τό 1964. Μετά τή μεταπολί
τευση ήταν ύποψήφιος χωρίς νά Εκλεγεί τό 1974 με τήν ΕΔΕ τοΰ Π. Γαρουφαλιδ 
(δέν υποστήριξε όμως τήν ύποψηφιότητά του, βλ. Άκίν, 12.11.1974), τό 1977 με 
τήν Ε.Π. καί τό 1981 μέ τό Κ.Π. (Επίσης χωρίς νά υποστηρίξει τήν ύποψηφιότη
τά του).

6. Σεφκέτ Παζαρκίογλου. Νεωτεριστής, υπήρξε υποψήφιος, χωρίς νά Εκλεγεί, τό 
1946 με τήν Εθνική Πολιτική 'Ένωση (ΕΠΕ) καί τό 1950 με τό Λ.Κ. Διετέλεσε 
πρόεδρος τής Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής τό 1954.

7. Χαίρουλά Μεχμέτογλου. Γεννήθηκε στήν Κομοτηνή, όπου είχε Εγκατασταθεί ή 
οίκογένειά του άφοΰ έγκατέλειψε τή Βουλγαρία. 'Υπήρξε συνεργάτης τοΰ Γκα- 
λήπ καί διετέλεσε προπολεμικά πρόεδρος τής ΔΕΜΠ Κομοτηνής. Εξορίστηκε 
Επί κατοχής στή Βουλγαρία ώς φιλέλληνας. 'Ιδρυτικό μέλος καί στέλεχος τής 
«Ίντιμπάχ», ήταν ύποψήφιος, χωρίς νά Εκλεγεί, μέ τήν ΠΑΕ τό 1950 καί μέ τήν 
ΕΠΕΚ τό 1951. Διετέλεσε Επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής.

8. ΧαφούζΧουσεΐν Πασόγλου. Γεννήθηκε στήν κοινότητα Άσωμάτων. Δάσκαλος 
στο 'Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής καί άπό τά ιδρυτικά στελέχη τής «Ίντι- 
μπάχ». Ύποψήφιος, χωρίς νά Εκλεγεί, μέ τήν ΕΠΕΚ τό 1951 καί μέ τήν Ε.Κ. τό 
1963.

2. ΞΑΝΘΗ

2.1 Περίοδος Μεσοπολέμου

1. Σουκρή Μαχμούτογλου. Πολιτεύτηκε καί Εκλέχθηκε τό 1926 μέ τή Δημοκρατι
κή Ένωση.

2. Φεμχή Χασήμ Μπέη Ζαδέ. Πολιτεύτηκε καί Εκλέχθηκε τό 1926 μέ τό Κ.Φ.
3. Μουμτζή Νιαζή ΧαφούζΧαλήλογλου. Έμπορος άπό τήν Ξάνθη. Γεννήθηκε τό 

1872. Πολιτεύτηκε καί Εκλέχθηκε βουλευτής μέ τό Κ.Φ. τό 1928. Υποψήφιος, 
χωρίς νά Εκλεγεί, τό 1932 μέ τό Άγροτοεργατικό Κόμμα καί τό 1933 μέ τον 
Συνδυασμό ’Ανεξαρτήτων Μουσουλμάνων Θράκης. Εκλέχθηκε βουλευτής τοΰ 
Λ.Κ. τό 1935, μέ τό όποιο πολιτεύτηκε Επίσης, χωρίς νά Εκλεγεί, τό 1936 καί τό 
1946. Διετέλεσε άντιπρόεδρος (1946-48) καί στή συνέχεια πρόεδρος (1948-50) 
τής ΔΕΜΠ Ξάνθης. Επικεφαλής τοΰ παλαιομουσουλμανικοΰ ψηφοδελτίου στις 
Εκλογές για τή ΔΕΜΠ Ξάνθης τό 1950 (δεν Εκλέχθηκε).

4. Χαλήλ Χουσεΐν Καρατζαλή (ή Καρά Τσιαλή). Πολιτεύτηκε καί Εκλέχθηκε 
βουλευτής μέ τό Κ.Φ. τό 1928. Ύποψήφιος, χωρίς νά Εκλεγεί, τό 1932 μέ τό
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Άγροτοεργατικό Κόμμα καί το 1936 μέ τή Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένω
ση.

5. Χασάν Άμττντουλραχίμογλου. 'Υποψήφιος, χωρίς να έκλεγεΐ, τό 1928, μέ το 
συνδυασμό των «άνεξάρτητων άγροτικών». Εκλέχθηκε βουλευτής τό 1932 καί 
τό 1933 μέ τό Κ.Φ. 'Υποψήφιος του Κ.Φ. χωρίς να έκλεγεΐ τό 1936.

6. Σερδάρ Ζαδε Ίμπραχήμ του Δεμήρ. Μεγαλοκτηματίας καί μπέης. Εκλέχθηκε 
βουλευτής μέ τό συνδυασμό «άνεξάρτητων φιλελευθέρων» τό 1933. 'Υποψήφιος, 
χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τό Κ.Φ. τό 1936, καί τό 1946 καί μετά μέ τή Δ.Ε. τό 1956. 
Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη καί υπήρξε άπό τούς κύριους έκπροσώπους 
τού τουρκικού έθνικισμοΰ στήν Ξάνθη. Επικεφαλής τής νεωτεριστικής παρά
ταξης, εκλέχθηκε πρόεδρος τής ΔΕΜΠ Ξάνθης τό 1950.

7. Χαμδή Χουσεΐν Φεχμή. Κτηματίας, έμπορος καί ειδικότερα καπνέμπορος (βλ. 
Θρακικά Χρονικά, τχ. 34, σ. 49). Γεννήθηκε τό 1897. 'Ο πατέρας του χρημάτισε 
μέλος τής εφήμερης αυτόνομης κυβέρνησης πού συγκροτήθηκε στά πομακικά 
χωριά μετά τήν προσάρτηση τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Στή συνέχεια έγκατα- 
στάθηκε στήν Ξάνθη όπου τού παραχωρήθηκαν μεγάλες έκτάσεις μεταξύ Γενι- 
σαίας καί Πόρτο Λάγος. Ό Χαμδή Μπέης σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη 
καί ήταν όπαδός των κεμαλικών μεταρρυθμίσεων. Τό 1931 έξέδωσε τήν έφημε- 
ρίδα Μιλλιέτκαί τό 1932 πρωτοπολιτεύτηκε χωρίς νά έκλεγεΐ, έπικεφαλής συν
δυασμού άνεξαρτήτων (σχεδόν άμιγως πομακικής σύνθεσης). ’Εκλέχθηκε βου
λευτής τό 1935 καί τό 1936 μέ τό Λ.Κ. Πολιτεύτηκε, χωρίς νά έκλεγεΐ, τό 1946 
καί τό 1950 μέ τό Λ.Κ. ’Εκλέχθηκε μέ τό Λ.Κ. τό 1951 (ύποστήριξε τήν κυβέρ
νηση Πλαστήρα). Δέν έκλέχθηκε τό 1952 μέ τό Συναγερμό ’Αγροτών ’Εργαζομέ
νων, τό 1958 μέ τό Κ.Φ., τό 1961 ώς άνεξάρτητος καί τό 1963 καί 1964 μέ τήν 
EPE. Διετέλεσε πρόεδρος τής ΔΕΜΠ Ξάνθης άπό τό 1935 έως τό 1942 καί άπό τό 
1946 έως τό 1948. Τήν πρώτη περίοδο τής πολιτικής του παρουσίας «υπερασπιζό
ταν μέ τήν πιό μεγάλη άποφασιστικότητα τά δικαιώματα τών Τούρκων» (Salâ- 
hattin Yildiz, ό.π., σ. 376) καί γι’ αυτό θεωρείται ότι συνέβαλε σημαντικά στή 
μεταστροφή τών Πομάκων τής Ξάνθης προς τόν τουρκικό «νεωτερισμό» (Φωτέ- 
ας, Οί Πομάκοι..., ό.π., σ. 30). Τό χαρακτηριστικότερο πάντως στοιχείο τής 
πολιτικής του σταδιοδρομίας είναι ότι άλλαζε συχνότατα τοποθέτηση: βουλγα- 
ρόφιλος έπί κατοχής, ύποστήριξε ένεργά τις ελληνικές διεκδικήσεις έναντίον 
τής Βουλγαρίας άμέσως μετά τόν πόλεμο, ύπήρξε τό 1953-55 άπό τούς κύριους 
ύποκινητές τής άρθρογραφίας τού τουρκικού τύπου περί Δυτικής Θράκης (Κ. Γ. 
Άνδρεάδης, Ή μουσουλμανική μειονότης..., ό.π., σ. 45) καί στή συνέχεια ό 
κύριος έκπρόσωπος τής φιλελληνικής μερίδας τής μειονότητας. 'Ο γιός του 
Σεφκέζ συνέχισε τήν έκδοση τής ΜιλΑιέτκαί διορίστηκε τό 1967 πρόεδρος τής 
ΔΕΜΠ.

2.2 Περίοδος 1945-1955

1. Όσμάν Νουρή Φετάογλου (επονομαζόμενος Γιλμάζ, άτεγκτος). Γεννήθηκε τό 
1902 άπό πατέρα Τουρκαλβανό καί μητέρα Πομάκα. Δημοσιογράφος, συνεκδό- 
της άρχικά μέ τόν Χαμδή Μπέη τής Μιλλιέτ, άρχισε άπό τό 1932 νά έκδίδει τήν 
Trakya (Θράκη), πού συνέχιζε νά έκδίδεται μέχρι πρόσφατα. Νεωτεριστής, 
ίδρυσε προπολεμικά τό πρώτο νεωτεριστικό ιδιωτικό σχολείο στή Χρύσα. Συγ
γενής έξ άγχιστείας (παντρεύτηκε τήν άνηψιά του) τού Άλή Γκαλήπ, πρωτοπο-
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λιτεύτηκε, χωρίς νά έκλεγεΐ, το 1936 μέ τον Δημοκρατικό Συνασπισμό (Άλεξ. 
Παπαναστασίου). Εκλέχθηκε το 1945 έπί ΕΑΜοκρατίας πρόεδρος τής ΔΕΜΠ 
Ξάνθης, θέση άπό την όποια καθαιρέθηκε τον Δεκέμβριο τής ίδιας χρονιάς. 
Πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής τό 1946 ώς ύποψήφιος τής Δημοκρατικής Ένωσης, 
στα πλαίσια τής Εθνικής Πολιτικής Ένώσεως καί προσχώρησε άμέσως στο 
Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων. ’Επανεκλέχθηκε στή συνέχεια με τό Κ.Φ. 
(1950, 1951), έπειτα μέ τόν Ε.Σ. (1952) καί τήν EPE (1956, 1958, 1961) καί τέλος 
μέ τήν Ε.Κ. (1963). 'Υποψήφιος, χωρίς νά έκλεγεΐ, μέ τήν Ε.Κ. τό 1964.
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