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Η παλαιότερη Πομακική εφημερίδα, από το 1997  
Έκδοση Κέντρου Πομακικών Ερευνών

Και ο Μίκης Θεοδωράκης 
συνδρομητής της ΖΑΓΑΛΙΣΑ!

 Με έκπληξη και ικανοποίηση λάβαμε στο ηλεκτρονικό μας 
ταχυδρομείο την αίτηση του 
μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη, για την 
εγγραφή του ως συνδρομητού 
στη Ζαγάλισα. 
 Ο Μίκης 
Θεοδωράκης μας τιμά 
ιδιαίτερα. Οι Πομάκοι 
αποκτούν ακόμη ένα Μεγάλο 
Φίλο.
 Η εγγραφή αυτή, 
έρχεται να προστεθεί σε 
εκείνες πολλών  ευαίσθητων 
Ελλήνων, οι οποίοι παρά 
την οικονομική κρίση 
εγγράφονται ως συνδρομητές 
στην εφημερίδα μας και 
ενισχύουν τον αγώνα μας. 
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!
 Η Ζαγάλισα δεν είναι επιχείρηση, τα έσοδά της δεν πάνε στην 
τσέπη κανενός, αλλά κατευθύνονται στον Αγώνα μας και Μόνο σε Αυτόν.

ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΖΑΓΑΛΙΣΑ ! 
Μία επιλογή δώρου για φίλους, θα μπορούσε να είναι η ετήσια συνδρομή της Ζαγάλισα (20 ευρώ)! 

Ενημερώστε μας και το πρώτο φύλλο της εφημερίδας θα αποσταλεί στο νέο αποδέκτη 

RUΜELI T.V.:                                                                                                                  
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ,

ΟΙ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ» ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ…
 Είχαμε αποκαλύψει στο προηγούμενο φύλλο της 
ΖΑΓΑΛΙΣΑ (Αυγ.- Σεπ. 2012) τον προκλητικό ρόλο του 
τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού RUΜELI T.V., 
το οποίο «οργώνει» κάθε χωριό και πόλη της Ελληνικής 
Θράκης δυναμιτίζοντας την ειρηνική συμβίωση χριστιανών 
και μουσουλμάνων, με τα εθνικιστικά και αλυτρωτικά 
μηνύματα που εκπέμπει. 
 Η Ζαγάλισα, παρενέβη και επιβεβαίωσε ότι για 
οποιοδήποτε ρεπορτάζ αλλοδαπού καναλιού στον Ελληνικό 
χώρο, απαιτείται γραπτή άδεια. Με επιστολή του προς 
τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
(9.8.12), ο διευθυντής μας κ. Ιμάμ Αχμέτ, κατήγγειλε 
ότι το τουρκικό κανάλι,  εξωθεί μικρά πομακόπουλα 
να απαγγέλουν τον τουρκικό εθνικό ύμνο ενώπιον της 
κάμερας, όπως έπραξε με δεκαπεντάχρονο μαθητή στο 
Πομακοχώρι Μελίβοια (προβλήθηκε στις 2 Αυγούστου 
2012). 

 Όλες οι εκπομπές, οι οποίες απευθύνονται 
στο τηλεοπτικό κοινό της Τουρκίας, αλλά και στους 
μουσουλμάνους της Θράκης, διακατέχονται από 
ανθελληνικό και αλυτρωτικό μένος.
 Η επιστολή του κ. Ιμάμ Αχμέτ, κοινοποιήθηκε 
στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Βουλής και στους 
αρχηγούς των κομμάτων.
 Σε μία ανεκδιήγητη απάντησή της (30.8.2012), 
η Γενική Γραμματεία μας πληροφορούσε ότι «ενεργεί 
πάντα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας σε όλα τα 
θέματα που ανακύπτουν…». Δηλαδή, δεν πράττει απολύτως 
τίποτε! Εάν, πραγματικά, υπήρχε κράτος με δημοκρατική 
και εθνική ευαισθησία ο δημόσιος υπάλληλος που έβαλε 
την υπογραφή του κάτω από αυτή τη γελοία απάντηση θα 
έπρεπε να ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ. Δεν μπορεί κανένας 
να παίζει με την τύχη των Πομάκων και της Ελληνικής 
Θράκης.

 Και ενώ εμείς σπαταλούμε την ενέργειά μας με τον 

κάθε τεμπέλη και ανίκανο υπουργό, ή δημόσιο υπάλληλο, 
η Τουρκική πλευρά με οράματα και μέθοδο συνεχίζει το 
διαβρωτικό της έργο, σε βαθμό μάλλον που και η ίδια δεν 
πιστεύει ότι είναι δυνατόν να συμβαίνει.     

                                                                 (συνεχ. στη σ. 3)

ΔΥΟ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ …ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΄΄ΖΑΓΑΛΙΣΑ΄΄

 «Το ελληνικό όνειρο δύο βουλγαρικών χωριών». Mε αυτόν τον τίτλο η γαλλική, «Le Figaro», σε 
δημοσίευμά της κάνει λόγο για τη «μεγάλη επιθυμία» 
των δύο χωριών της Βουλγαρίας, Tsrantcha και 
Brashten, να προσαρτηθούν στην Ελλάδα. 

 Κάπου στο βάθος της οροσειράς της 
Ροδόπης που χωρίζει Ελλάδα - Βουλγαρία, τα δύο 
χωριά, που αριθμούν λίγους κατοίκους, το πρώτο 
600 και το δεύτερο 800, ζήτησαν σε σχετικό τους 
σημείωμα να «διοικούνται είτε από τη Δράμα, είτε 
από την Καβάλα» γιατί «έχουμε χάσει κάθε ελπίδα 
στη Βουλγαρία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.
         

(συνεχ. στη σ. 3)

Πομακική Εκδήλωση στην Κομοτηνή
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!

 Με αφορμή τη λήξη του έτους 2012, η εφημερίδα ΖΑΓΑΛΙΣΑ 
και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων, διοργανώνουν στην Κομοτηνή 
μεγάλη εκδήλωση, όπου θα βραβευθούν άνθρωποι του πνεύματος και της 
επιστήμης, για την προσφορά τους στον Πομακικό Αγώνα. 
 Ακόμη, θα βραβευθούν Πομάκοι επιστήμονες και νεολαίοι, οι 
οποίοι αποτελούν το μέλλον. Αυτοί θα λάβουν τη σκυτάλη του αγώνα 
μέχρι την τελική νίκη!

Νασρεντίν Χότζα:
ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!
Και μια φανταστική απάντηση!

 Μια φανταστική ιστορία για φοιτητές τμήματος ποινικού δικαίου…
 

 Ας υποθέσουμε ότι σε μια φανταστική περιοχή της Ελλάδας που τη λένε …., υπάρχεi ένας 
φανταστικός δήμος με το όνομα…., όπου η Τουρκία ελέγχει τα πάντα και ο δήμαρχος είναι απλά 
δεδηλωμένο πιόνι της Αγκυρας. Ελληνόφωνοι πολιτικοί, σύμβουλοι, περιφερειάρχες και άλλες αξιόλογες 
…προσωπικότητες του Ελληνικού στερεώματος κάνουν οθωμανικούς τεμενάδες στο δήμαρχο, διότι 
ελπίζουν στις κατευθυνόμενες ψήφους του πολυπληθούς δήμου του. Κατά καιρούς, συντηρητικοί δεξιοί 
και προοδευτικοί αριστεροί πολιτικοί, επισκέπτονται την περιοχή του και φωτογραφίζονται περιχαρείς 
μαζί του. 
 

 Ο φανταστικός δήμαρχος είναι απλά κλέφτης και κάνει πάρτυ με τα χρήματα του ελληνικού 
λαού, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια τουρκική πατριωτική πράξη, αφού έτσι εξαντλεί ακόμα περισσότερο 
την αιμορραγούσα Ελλάδα.
                                                                                                                                         (συνεχ. στη σ. 2)

Το Πομακοχώρι Μπράστεν
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 (συνεχ. από σ. 1)

Νασρεντίν Χότζα:
ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!

 Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει προσλάβει στο δήμο του, μέσα 
από προγράμματα, εθνικιστές 
υπαλλήλους των οποίων κυρίαρχο 
κριτήριο επιλογής είναι ότι είναι 
μέλη του τουρκο-εθνικιστικού 
κόμματος DEP (ιδρυθέν από τον 
Αχμέτ Σαδίκ), και θα μπορούσε, 
πάλι, για παράδειγμα, κάποιος από 
αυτούς να πληρώνεται κανονικά 
κάθε μήνα, αλλά ο ίδιος να 
απουσιάζει στην Ολλανδία, όπου 
εργάζεται σε άλλη δουλειά!

 Αν ένας άνεργος και 
αφελής Πομάκος δημότης 
από ένα ορεινό Πομακοχώρι, 
κατήγγγειλε προφορικά σε Έλληνα 
βαθμοφόρο του υπουργείου τάδε, 
συγκεκριμένα περιστατικά, τι 
πιστεύετε ότι θα γινόταν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Αντί να κινηθούν ποινικές διαδικασίες εναντίον  φερεφώνου της Άγκυρας, 
θα βρει τον μπελά του και θα στοχοποιηθεί ο …θρασύς ορεσίβιος Πομάκος…
Αλλά, δυστυχώς, το θέμα δεν σταματάει εκεί. Ο βαθιά τουρκοφοβικός ανώτερος 
ελληνόφωνος υπάλληλος θα ενημερώσει τον τουρκόφωνο δήμαρχο πράκτορα της 
Άγκυρας, να προσέχει τον τάδε κωλο-Πομάκο, διότι τον αποκαλύπτει και θα του κάνει 
ζημιά…
 Μια υπέροχη ελληνοτουρκική συνεργασία, ενός φερεφώνου της Άγκυρας 
και ενός Έλληνα προδότη, που επιδιώκει την καλή μαρτυρία και τα εύσημα της 
Άγκυρας…Σε ποιόν πρέπει να προσφύγει σε αυτή την περίπτωση ο Πομάκος, ο οποίος 
νιώθει να πολεμιέται από δύο κράτη ταυτόχρονα;

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ η ιστοσελίδα της ΖΑΓΑΛΙΣΑ! 
 Tους τελευταίους μήνες, η ιστοσελίδα της Ζαγάλισα ανανεώθηκε εκ βάθρων. 
Αυτή τη στιγμή, αποτελεί την πληρέστερη και εγκυρότερη ιστοσελίδα στην Ελλάδα 
για το Πομακικό ζήτημα. Είναι ένας «ναός γνώσης» που αφυπνίζει τους Πομάκους 
αδελφούς μας, αλλά και την Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. 
 Το Πομακικό είναι πρωτίστως πολιτικό ζήτημα, που αφορά στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στην πολιτιστική γενοκτονία που συντελείται σε βάρος μιας 
καταπιεσμένης από τον τουρκικό εθνικισμό πληθυσμιακής ομάδας.  
Πάνω στη βάση αυτή οι πιο σημαντικές προσθήκες είναι:
 Το Πομακικό Αλφάβητο, απλοποιημένο σε σχέση με τη μορφή που είχε 
πρωτοπαρουσιαστεί στο Πομακικό Αναγνωστικό (Κομοτηνή 1997), για να μπορεί ο 
κάθε νεαρός Πομάκος και όποιος άλλος επιθυμεί να μάθει τη γλώσσα μας, να γράφει 
άνετα τα γράμματα του Αλφαβήτου από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή του. Το 
αντίθετο θα προϋπέθετε τη δημιουργία νέας γραμματοσειράς, την εκμάθησή της κτλ, 
κάτι που εκφεύγει των τεχνικών δυνατοτήτων του απλού αναγνώστη.   
 Ακόμα, προσετέθησαν τα δύο ηλεκτρονικά λεξικά της Πομακικής γλώσσας: 
ένα Ελληνο – Πομακικό και ένα Πομακο – Ελληνικό. Για πρώτη φορά καταγράφουμε 
την Πομακική γλώσσα μέσα από τα Πομακικά χωριά του νομού Ροδόπης και παράλληλα 
δημοσιεύουμε και τις αντίστοιχες λέξεις από τα χωριά του νομού Ξάνθης. Φιλοδοξούμε 
να καταγράψουμε σταδιακά όλους τους ιδιωματισμούς από τα χωριά και των τριών 
νομών της Ελληνικής Θράκης. 
 Εξ ίσου σημαντικά είναι και τα Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας. Αυτά 
σταδιακά θα εμπλουτίζονται με νέο υλικό. Οι κατηγορίες που διαλέξαμε απευθύνονται 
στον κάθε ένα που θέλει να μάθει κάποιες βασικές λέξεις και εκφράσεις στα πομακικά, 
αλλά και σε πιο εξειδικευμένο κοινό: εκπαιδευτικούς, ιατρούς, φιλολόγους. 
 Επίσης, παρουσιάζουμε και τους Πομακικούς Συλλόγους. Μεγάλο βάρος 
δίνουμε στην παρουσίαση του Κέντρου Πομακικών Ερευνών, το οποίο είναι ο πρώτος 
Πομακικός Σύλλογος στην Ελληνική Θράκη και ο φορέας εκείνος που έθεσε για 
πρώτη φορά στη νεοελληνική ιστορία το Πομακικό, ως ζήτημα πολιτισμικής γενοκτονίας 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κ.Π.Ε. έθεσε γερά τα θεμέλια του Πομακικού 
Κινήματος, ανέδειξε τους πρώτους Πομάκους ηγέτες και διεθνοποίησε το Πομακικό 
ζήτημα. Ό,τι έχει ακολουθήσει είναι καρπός εκείνης της τιτάνιας, πολύπλευρης και 
«αιματοβαμμένης» δράσης των αρχών της δεκαετίας του 1990.
 Επίσης, παρουσιάζουμε νέες κατηγορίες του Πομακικού Πολιτισμού όπως 
Παροιμίες, Παραμύθια, Τραγούδια, κ.α.. Εμπλουτίζουμε σιγά – σιγά την Πομακική 
Κουζίνα, ενώ ξαναπαρουσιάζουμε στο αναγνωστικό κοινό, παλιά άρθρα του Κ.Π.Ε. 
(που είχαν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο) για τη βίαιη «αρπαγή» των Πομακικών 
Πανηγυριών στο ν. Ροδόπης, με τη συνέργεια ελληνόφωνων τοπικών πολιτικάντηδων. 
Για πρώτη φορά, επίσης, δημιουργούμε ψηφιακό Πομακικό Μουσείο με εκθέματα από 
τα Πομακικά χωριά 
 Τέλος, «ανεβάσαμε» το συγκλονιστικό βίντεο με την ομιλία της Μολλά 
Νουρσέλ (π. Γραμματέως του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων»), καθώς και βίντεο 
Πομάκων συναγωνιστών μας. 
 Η ιστοσελίδα θα ανανεωθεί και την επόμενη χρονιά με θέματα που για πρώτη 
φορά θα παρουσιαστούν στην Ελλάδα. 

Το έτος 2012:
ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ! 

 Για τη χρονιά που τελειώνει, ως εφημερίδα Ζαγάλισα, θα αξιολογήσουμε 
πρόσωπα και θεσμούς, στο μερίδιο που αφορά τους Πομάκους.  
 

 Ξεκινώντας από τα ημερήσια Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τοπικά, περιφερειακά και πανελλήνιας 
κλίμακας: αποσιώπησαν το Πομακικό πρόβλημα, δηλαδή 
την πολιτιστική γενοκτονία που διαπράττει η Τουρκία δια 
μέσου των μηχανισμών και των πληρωμένων γενιτσάρων 
π.χ. ψευτομουφτήδες, ιεροδιδάσκαλοι ιμάμηδες, 
ταρικατσίδες (θρησκευτικά τάγματα). Τα Μ.Μ.Ε. απέτυχαν 
να ανταποκριθούν στην υψηλή τους αποστολή. Στο βωμό 
των πολιτικών σκοπιμοτήτων, σε μία χώρα με πλήρη 
ελευθεροτυπία, χωρίς καμία λογοκρισία, απέκρυψαν τα 
εγκλήματα που διαπράττει η Τουρκία. 
 

 Ακολουθεί η πολιτική ηγεσία, βουλευτές, υπουργοί, γεν. γραμματείς: όλοι 
τους, προκειμένου να μην εξαγριώσουν τον Μέγα Αγά της περιοχής, δεν ξεστόμισαν 
ούτε μία λέξη για τους Πομάκους και τα Πομακοχώρια. Ούτε κιχ για τα σούρτα φέρτα  
δεκάδων Τούρκων βουλευτών, των μισών υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης, όλων 
των αντιπροέδρων της τουρκικής κυβέρνησης σε όλες τις γιορτές και εκδηλώσεις μίσους 
(μνημόσυνο Σαδίκ), όλων των αρχηγών των κομμάτων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. 
Πολιτικοί που δεν γνωρίζουν ακόμα και σήμερα που είναι η Ρούσσα, αλλά ούτε τον 
Χότζα Μαχαλά, έμειναν μηδενός εξαιρουμένου, στάσιμοι. Στον πάτο οι τέως υπουργοί 
Πεταλωτής, Ξυνίδης, Κοντός και νυν Στυλιανίδης. 
 
 Μετά την πολιτική ηγεσία ακολουθούν οι τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες 
της Θράκης, χριστιανοί και μουσουλμάνοι: όλοι προσφέρουν γη και ύδωρ στον Αγά της 
περιοχής. Αντί να κάνουν αγώνα για να φτιάξουν έργα υποδομής στις περιοχές τους, 
κάνουν αγώνα δρόμου και στριμώχνονται ποιος θα πρωτο-καθήσει δίπλα στον Αγά, 
στους σοφράδες των παραδοσιακών πιλαφιών στα Πομακοχώρια. 
 
 Τα Υπουργεία που σχετίζονται με το θέμα των Πομάκων:  Εξωτερικών, 
Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.τ.λ., αγνοώντας εντελώς τους 
Πομάκους μουσουλμάνους, πάντοτε ευνόησαν τους λοιπούς «μουσουλμάνους», τους 
εκτουρκισμένους. Αναρωτήθηκαν ποτέ για το όψιμο ενδιαφέρον που δείχνουν και 
τις επισκέψεις που πραγματοποιούν οι Τούρκοι ομόλογοί τους στα Πομακοχώρια της 
Ελληνικής Θράκης; 
 Εξαιρουμένης της προεκλογικής περιόδου (κάθε τέσσερα χρόνια), ποιοι και 
πόσοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ χρημάτιζαν Υπουργοί στα ευαίσθητα 
αυτά Υπουργεία, επισκέφθηκαν τους Πομάκους και τα Πομακοχώρια; 

                                                                  Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Άρθρο του
 Ιμάμ Αχμέτ

Άνοιξε και αυτός ο δρόμος…
Ποδοσφαιρικές ομάδες της Τουρκίας στην Κομοτηνή!
 Στο φ. 60 της Ζαγάλισα (Απρίλιος-Μάιος 2012), είχαμε για πρώτη φορά 
επισημάνει την διείσδυση του τουρκικού εθνικισμού και στο θρακικό ποδόσφαιρο. 
Αναφερθήκαμε στην ομάδα του τουρκικού προξενείου, στους συλλόγους φίλων των 
τουρκικών ομάδων (Γαλατά Σαράι, Φενέρ Μπαχτσέ κ.ά.), στις συνευρέσεις των 
ομάδων με Τούρκους 
επισήμους, στις 
σ κ α ν δ α λ ώ δ ε ι ς , 
για τις σημερινές 
συνθήκες, οικονομικές 
δυνατότητες κάποιων 
μειονοτικών ομάδων, 
στο ετήσιο τουρνουά 
των μειονοτικών 
ομάδων στη μνήμη 
του αποθανόντος 
εθνικιστή ανεξάρτητου  
βουλευτή Αχμέτ 
Σαδίκ, στην πρόθεση 
μεγάλου τουρκικού 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ 
ομίλου να εξαγοράσει τον Πανθρακικό, αλλά και στην πρωτοβουλία του προέδρου της 
Ε.Π.Σ. Μάνου Γαβριηλίδη να καλέσει την εθνική …Τουρκίας να αγωνισθεί στην 
Κομοτηνή.
 Τέλος, αποκαλύψαμε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το εθνικιστικό κόμμα 
DEP (ιδρυτής του ο Αχμέτ Σαδίκ) για να εγγράψει μέλη. Ειδικότερα, αποκαλύψαμε ότι 
μισθώνει λεωφορεία για να μεταφέρουν δωρεάν νεαρούς Πομάκους από την Ελληνική 
Θράκη σε αγώνες στη Κωνσταντινούπολη και πάνω στα λεωφορεία τους μοιράζουν 
α ι τ ή σ ε ι ς εγγραφής στο κόμμα, όπως έγινε με το ντέρμπι Φενέρ Μπαχτσέ-Γαλατά 
Σαράι, στις 12 Μαίου 2012. 
 Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η διοίκηση του Πανθρακικού σε μία καθόλα 
άστοχη κίνηση, η οποία το μόνο που πέτυχε είναι να ενισχύσει τον τουρκικό εθνικισμό, 
κάλεσε σε φιλικό αγώνα την τουρκική ομάδα της Α΄ εθνικής κατηγορίας,  Akhisar 
Belediye Spor. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2012 στην Κομοτηνή 
(τελικό αποτέλεσμα 1-1) και απλά επιβεβαίωσε όσα εμείς είχαμε επισημάνει.  
 

                                                                                                                                                                                         (συνεχ. στη σ. 4)

Τουρκικό πανώ στο γήπεδο του Πανθρακικού
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  (συνεχ. από σ. 1)

RUΜELI T.V.
 Ο παρουσιαστής του καναλιού  Fevzi Kurtuluş, έχει πλέον αποθρασυνθεί 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε προαναγγέλει ηλεκτρονικά στο τουρκικό τηλεοπτικό κοινό 
το πρόγραμμά του, το οποίο μάλιστα άρχισε να επεκτείνεται γεωγραφικά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα.  Στις 7 Νοεμβρίου 2012 προέβαλε ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, 
στις 21 του ίδιου μήνα από την Αθήνα και στις 5 Δεκεμβρίου θα προβληθεί ρεπορτάζ 
από τη Ρόδο, η οποία (μαζί με την Κω), έχει τα τελευταία χρόνια μπει στο στόχαστρο 
της Τουρκίας. Ενδιάμεσα βέβαια προβάλλονται και άλλες εκπομπές από τα 
μουσουλμανικά και Πομακικά χωριά της Ελληνικής Θράκης.
 Και ενώ το τουρκικό κανάλι παραβιάζει δημόσια, συστηματικά και 
προκλητικά τον ελληνικό νόμο, και ενώ η Ζαγάλισα το κατήγγειλε γραπτώς στη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, κανείς δεν αντιδρά. 
 Αναρωτιώμαστε, τι είδους εικόνα μπορεί να έχει γι αυτούς τους 
παρηκμασμένους και βαθιά διαβρωμένους Έλληνες πολιτικούς και υπαλλήλους, το 
τουρκικό κανάλι RUΜELI T.V.
 Εν πάση περιπτώσει, η Ζαγάλισα σχεδιάζει να προσφύγει στην ελληνική 
δικαιοσύνη, όχι μόνο εναντίον του RUΜELI T.V., αλλά, κυρίως, εναντίον όλων των 
τεμπέληδων και ανίκανων κρατικών υπαλλήλων, οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά 
για την οποία πληρώνονται (και) από τους φόρους των Πομάκων…

  (συνεχ. από σ. 1)
ΔΥΟ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ …ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΄΄ΖΑΓΑΛΙΣΑ΄΄ 

 Η είδηση δεν μας εξέπληξε καθόλου. Ως ΖΑΓΑΛΙΣΑ, γνωρίζουμε πολύ καλά 
τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην ορεινή βουλγαρική Ροδόπη, απλά, θυμηθήκαμε 
κάποιες στιγμές απείρου κάλλους του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος, όταν 
πραγματικά ηλίθιοι (χωρίς εισαγωγικά) διπλωμάτες του Ελληνικού ΥΠΕΞ, είχαν 
αντιδράσει με μίσος στην κυκλοφορία της Ζαγάλισα, στην έκδοση των Πομακικών 
Λεξικών και στην ίδρυση του πρώτου συλλόγου των Πομάκων της Ελλάδας, του 
Κέντρου Πομακικών Ερευνών, με έδρα την Κομοτηνή και πρώτο πρόεδρο τον Χαμδή 
Ομέρ. 
 Όλος ο συρφετός 
του ΥΠΕΞ, είχε ξεσηκωθεί 
για έναν απλό λόγο. Μία 
πρωτοβουλία των ίδιων 
των Πομάκων, ανέδειξε 
την πλήρη ανικανότητα 
των διπλωματών να 
χειριστούν το Πομακικό 
ζήτημα. Και, πώς άλλωστε, 
να το χειριστούν, όταν 
περισσότερο χρόνο 
δαπανούσαν για να 
υπολογίζουν τα οδοιπορικά 
τους, τα επιδόματα 
του εξωτερικού, για να 
αλληλοεξοντώνονται για 
το ποιος θα προλάβει να πάρει την πιο καλή μετάθεση σε ευρωπαϊκή πόλη ή στην 
Αμερική. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων ο συρφετός των ανικάνων, που έφερε την 
Ελληνική Θράκη στο σημερινό εθνικό χάλι, είχε αποφανθεί ότι η έκρηξη της ειρηνικής 
Πομακικής επανάστασης στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, θα ευνοούσε 
τη Βουλγαρία, η οποία θα ζητούσε την ενσωμάτωση των Πομάκων στα σύνορά της και 
την πολυπόθητη έξοδό της στο Αιγαίο!
 Οι βλακώδεις αυτές αναλύσεις αναπαράχθηκαν από όμοιας ευφυΐας 
δημοσιογράφους και πάσης φύσεως «ειδικούς» σε εφημερίδες και τηλεοπτικές 
εκπομπές. Το μόνο που πετύχαιναν όλοι τους, ήταν να αφήνουν  ελεύθερο το έδαφος 
στην Τουρκία να επιταχύνει τον εκτουρκισμό των Πομάκων, μιας και (η Τουρκία) είχε 
ορθώς τρομοκρατηθεί από την ειρηνική Πομακική επανάσταση του 1990. Ήταν η 
μόνη δύναμη που αντιλήφθηκε τη σημασία και τη δυναμική του εγχειρήματός μας. 
 Τονίζαμε σε όλους ότι, σε σχέση με τη Βουλγαρία, η αλήθεια ήταν ακριβώς 
αντίθετη. Ότι δηλαδή οι θεατρικές αντιδράσεις της Βουλγαρίας στη δική μας 
επανάσταση, έκρυβαν ουσιαστικά το δικό της βάσιμο φόβο, μη τυχόν και οι Πομάκοι 
της Βουλγαρίας ζητήσουν την ένωσή τους με την Ελλάδα, όπως άλλωστε έπραξαν 
δύο φορές μέσα στον 20ο αιώνα.
 Μάταια καλούσαμε τους ανόητους (χωρίς εισαγωγικά)  Έλληνες διπλωμάτες 
να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, πίσω από τις οποίες έκρυβαν την ανικανότητα και 
την τεμπελιά τους. Μάταια τους καλούσαμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διάσωση 
των Πομάκων της Ελλάδας. Τονίζαμε τότε, στους ανεκδιήγητους εκπροσώπους του 
ΥΠΕΞ στη Θράκη, ότι εάν γίνει ένα δημοψήφισμα μεταξύ των Πομάκων, αυτός που 
θα τρέμει θα είναι η Βουλγαρική πλευρά και όχι η Ελληνική, διότι το σύνολο των 
Πομάκων της Βουλγαρίας θα ζητήσει την ενσωμάτωσή του στην Ελλάδα. Είναι 
μοναδικές για την ακρίβειά τους οι αναλύσεις και οι ομιλίες του δρ. Αντώνη Λιάπη, 
ο οποίος είναι ο μόνος στην Ελλάδα, που είχε από τότε διαγνώσει την αλήθεια και 
στήριξε ολόθερμα την επανάστασή μας.
 Και ήρθε ο χρόνος να μας δικαιώσει μέσα από το δημοσίευμα της «Le Figaro» 
(του Levy Alexandre στις 6/11/2012),  που αναπαρήχθη από τις ελληνικές εφημερίδες 
και το διαδίκτυο.
 Επειδή, όμως, η άγνοια και η ανοησία είναι διαχρονική και χωρίς πάτο, 
κανένα μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν έγραψε, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζει, 
ότι τα δύο χωριά Tsrantcha και Brashten, που ζητούν να διοικούνται από την Ελλάδα, 
είναι Πομακοχώρια της περιοχής του Σμόλιαν. Η απίθανη αυτή είδηση επιβεβαιώνει 
μέσω της Γαλλικής εφημερίδας όσα εμείς ισχυριζόμασταν σε όλους του τόνους, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το ΖΑΛΟΓΓΟ των ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ
 και ΜΟΜΤΣΚΙ ΚΑΜΕΝ των ΠΟΜΑΚΩΝ: 

Παράλληλες προσπάθειες απάλειψης της ιστορικής μνήμης!
 Έχουμε κατ’ επανάληψιν γράψει στη Ζαγάλισα ότι οι τοποθεσίες Μόμτσκι 
Κάμεν (Βράχος των Κοριτσιών), που υπάρχουν σε όλη την ελληνική και τη βουλγαρική 
Ροδόπη, είναι το αντίστοιχο του Ζαλόγγου των Σουλιωτών. Οι Πομακοπούλες, όπως 
και οι Σουλιώτισσες, τον καιρό της οθωμανικής κατάκτησης, προτίμησαν τον ένδοξο 
θάνατο παρά να 
πέσουν στα χέρια 
των κατακτητών 
Τούρκων και να 
χάσουν την τιμή 
τους. 
 Πρόσφατα, 
διαπιστώσαμε ότι 
υπάρχει προσπάθεια 
κατασυκοφάντησης 
του Ζαλόγγου 
από αριστερούς 
πανεπιστημιακούς 
κ α θ η γ η τ έ ς , 
προσπάθεια που 
έχει τρομερές 
ομοιότητες με την 
κατασυκοφάντηση 
του Μόμτσκι Κάμεν από γενίτσαρους Πομάκους και τουρκοφανείς εθνικιστές. Είναι 
μάλλον οι εκλεκτικές συγγένειες ελληνικής καθεστωτικής αριστεράς και τουρκικού 
εθνικισμού για τις οποίες γράφαμε και παλιότερα. Φαίνεται ότι ο τρόπος σκέψης των 
κυρίων καθηγητών και των γενοκτόνων των Πομάκων μοιάζει σε σημείο ..παρεξήγησης! 
 Έτσι, καθηγήτρια πανεπιστημίου κυκλοφόρησε τη διδακτορική της διατριβή 
για το Σούλι στην οποία χωρίς ντροπή γράφει ότι οι Σουλιώτισσες έπεσαν από το 
βράχο γιατί τις έσπρωξαν κατά λάθος οι ...Σουλιώτες πιεζόμενοι στη διάρκεια της μάχης 
από τους Τούρκους! Την πρωτοφανή αυτή διαστρέβλωση της ιστορίας αντέκρουσε ο 
γνωστός διανοούμενος Γιώργος Καραμπελιάς με σχετικό βιβλίο του. 
 Αντίστοιχη προσπάθεια έχει γίνει και στην ελληνική Θράκη για τα Μόμτσκι 
Κάμεν από τις τουρκόφωνες εφημερίδες. Οι «δημοσιογράφοι» τους, τα τελευταία 
χρόνια, γράφουν απίστευτα ψέματα με στόχο την απάλειψη  της συλλογικής μνήμης 
των Πομάκων. Στα δημοσιεύματά τους αναφέρουν ότι, οι Πομακοπούλες πήδηξαν 
από το βράχο γιατί είχαν …ερωτική απογοήτευση (!), ενώ μια άλλη εκδοχή, άλλου 
γενίτσαρου «ιστορικού» της κακιάς ώρας, έλεγε ότι τα κορίτσια πήδηξαν γιατί τις 
κυνηγούσαν οι …Βούλγαροι! 
 Με τέτοια ψέματα πιστεύουν οι γενίτσαροι ότι θα κάνουν τους Πομάκους να 
ξεχάσουν τα βάσανα που πέρασαν από τους Τούρκους στους πέντε αιώνες σκληρής 
σκλαβιάς. 
 Στην ιστοσελίδα της Ζαγάλισα (www.zagalisa.gr), μπορεί να βρει κανείς 
βίντεο, όπου Πομάκοι της ελληνικής και της βουλγαρικής Ροδόπης μιλάνε για τα 
Μόμτσκι Κάμεν. Η εφημερίδα μας έχει στη διάθεσή της και άλλο, πλούσιο και 
αδημοσίευτο οπτικο-ακουστικό υλικό, το οποίο αποδεικνύει ότι η προφορική μνήμη 
ενός ιστορικού λαού δεν σβήνει εύκολα. 

 Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, ο ελληνικός λαός δεν έχει την ορθή 
πληροφόρηση, καθώς στις εφημερίδες και στα τηλεοπτικά κανάλια εμφανίζονται 
διάφοροι κοστουμαρισμένοι μαϊντανοί (αναλυτές, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, 
συνταξιούχοι διπλωμάτες κ.ά), τους οποίους όλοι γνωρίζουν. Αυτό που δεν γνωρίζουν 
οι πολλοί, είναι πόσο άσχετοι και επικίνδυνοι είναι.
 Ως Ζαγάλισα, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουμε ενημερώνουμε την 
ελληνική κοινή γνώμη με μόνο γνώμονα την αλήθεια, την οποία υπηρετούμε με πάθος, 
χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς οικονομικές ή πολιτικές στοχεύσεις. 

Το Πομακοχώρι Τσράρντζα

Τα προβλήματα της κοινότητας Οργάνης και η Ζαγάλισα
 Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της, η Ζαγάλισα, είναι η μόνη εφημερίδα 
που ενδιαφέρεται σοβαρά για τα προβλήματα των Πομακικών χωριών. Έχουμε κατ’ 
επανάληψη γράψει για αυτά 
και έχουμε δώσει τις δικές 
μας μάχες- έστω και αν δεν 
φαινόμαστε- για την επίλυσή 
τους. 
 Στην πρώην 
πομακική κοινότητα Οργάνης 
έχουμε αφιερώσει πολλά 
δημοσιεύματα και ειδικά 
στο θέμα των δρόμων. 
Τρεις δρόμοι για τους 
οποίους έχουμε γράψει, 
ολοκληρώθηκαν μέσα στη 
χρονιά που πέρασε: πρόκειται 
για τα κομμάτια Σμιγάδας 
– Μυρτίσκης, Μυρτίσκης – 
Άνω Βυρσίνης αλλά και για το 
δρόμο (εκτός κοινότητας Οργάνης) Δαρμένης – Εσοχής. Παρόλα αυτά η επίλυση του 
προβλήματος προχωρά με ρυθμούς χελώνας. 
                                                                                                              (συνεχ. στη σ. 4)

Το πομακοχώρι Κάτω Βυρσίνη
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ΖΑΓΑΛΙΣΑ
Διμηνιαία έκδοση

Ιδρυτής/Εκδότης: Κέντρο Πομακικών Ερευνών, Διευθυντής: Ιμάμ Αχμέτ, Εκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε., Διεύθυνση : Εφημερίδα Ζαγάλισα, Τ.Θ.1289 Θρυλόριο, 
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kepoer@yahoo.gr, Ιστότοπος: www.zagalisa.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988.448.432, Ποσό Ετήσιας 
Συνδρομής 20€,  Αρ. Λογαριασμών Τραπεζών: Eurobank 0026.0140.10.0102170069, Εθνική 378/365735-37 (Παρακαλούμε ζητάτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ από την 
Τράπεζα την αναγραφή του ονοματεπώνυμού σας ως αιτιολογία κατάθεσης)

Βιβλιοπαρουσίαση:
Ποια Τουρκία;
Ποιοι Τούρκοι;

 «Ποιά Τουρκία; Ποιοί Τούρκοι;» ρωτάει ο στρατηγός Φράγκος 
Φραγκούλης, τέως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στον τίτλο του βιβλίου 
του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα (σσ.558, Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2012). 
 

 Προσεγγίζει το θέμα ιστορικά, από τη μάχη του Μαντζικέρτ (1071) φτάνει 
μέχρι  τις μέρες που διανύουμε, ενώ στην έννοια του νεο-οθωμανισμού, εφεύρημα 
του  Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Α. Νταβούτογλου, αντιπαρατάσσει το  νεο-
βυζαντινισμό, ως μοντέλο διάλυσης της 
σύγχρονης Τουρκίας.
 

 Συνεχίζοντας τη σκέψη του, ο 
συγγραφέας εκφράζει την άποψη, ότι η 
Τουρκία παραδέχεται την ιστορική της 
ήττα και προσπαθεί να επιβραδύνει την 
αυτοδιάθεση των λαών «που κρύβονται 
θαμμένοι στα σωθικά της».

 Συνεχίζει και επισημαίνει, ότι «όλα 
αυτά τα στοιχεία αλλά και οι συνθήκες 
διαβίωσης των μειονοτήτων στην Τουρκία 
μάς οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι όλοι 
οι παλιοί και αλλοτριωμένοι κάτοικοι της 
Μικράς Ασίας αναμένουν και αναζητούν το 
φως στο Φανάρι και στην Ορθοδοξία για να 
επανασυστήσουν το δικό τους νέο Βυζάντιο, 
μαζί με τους συνειδητοποιημένους, πλέον, 
Οθωμανούς». Αυτοί οι λαοί, συνεχίζει, «οι οποίοι είναι λαοί της Μικράς Ασίας και 
σε καμία περίπτωση δεν είναι Τούρκοι, έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιοριστούν, 
εθνικά και θρησκευτικά, όπως οι ίδιοι επιθυμούν» 

 Στηριζόμενος σε ντοκουμέντα, καταγράφει τη μετάλλαξη των ντόπιων 
χριστιανών σε Τούρκους και μουσουλμάνους, ενώ στο βιβλίο περιλαμβάνονται και 
αρκετοί ιστορικοί χάρτες.

 Τα κεμαλικά-ισλαμικά καθεστώτα με διάφορα τεχνάσματα, όπως η αλλαγή 
της αλφαβήτου το 1928, με το πέρασμα από το αραβικό στο λατινικό, προσπαθούν να 
στερήσουν την πρόσβαση του λαού σε λογοτεχνικά και ιστορικά έργα προηγούμενων 
εποχών. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να διαμορφώσουν στο εσωτερικό ένα 
«ομοιογενές» έθνος, με τεχνητά ιδεολογήματα  ενώ ταυτόχρονα, πιέζουν τους γείτονες 
ψάχνοντας για εχθρούς και φαντάσματα χρησιμοποιώντας για τις όποιες διεκδικήσεις 
τη θρησκεία.

 Οι νέοι κεμαλικοί Τούρκοι διδάσκονται μια «επίσημη» ιστορία με «ανίκητους 
σουλτάνους» και με ανύπαρκτη την έννοια της διαφωνίας για πρόσωπα, λαούς και 
καταστάσεις. Αλλά σιγά σιγά, θέματα ταμπού, όπως το «Αρμενικό Ζήτημα», τίθενται 
υπό την αμφισβήτηση των σύγχρονων ιστορικών.

 Τελικός στόχος του βιβλίου, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων  για το 
γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και τις 
επιπτώσεις του ρόλου αυτού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Στόχος μου είναι 
να ενδυναμώσω την αγάπη μου για τον κάτοικο της σημερινής Τουρκίας, αλλά με 
ερωτηματικά για τον ανερχόμενο νεο-οθωμανισμό, που διακατέχει αυτούς που 
συνεχίζουν να αμφισβητούν φιλίες, αξίες, γειτνίαση» καταλήγει.

ΠΟΜΑΚΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ και ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Στην εμπορική έκθεση «Ανατολική Μακεδονία,  Θράκη, 2012» στη 
βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, από τις 24 έως 27.05.12, είχαμε βρει να έχει τη 
δική της ξεχωριστή θέση σε περίπτερο της έκθεσης και μία πομακική συνταγή! Πιο 
συγκεκριμένα, ανάμεσα σε διαφημιστικά φυλλάδια για τις τοπικές γεύσεις της περιοχής, 
υπήρχε και συνταγή για 
την Πομακική σούπα 
με κύριο συστατικό 
την κολοκύθα (τίκφα). 
Η συνταγή είχε 
πρωτοδημοσιευθεί στο 
βιβλίο «Η γεύση της 
Κομοτηνής» (1998), 
και προβλήθηκε 
φέτος στο φυλλάδιο 
της έκθεσης με τον 
πιο επίσημο τρόπο. 
Στο ίδιο φυλλάδιο 
υπάρχει απόσπασμα 
από έκδοση της 
Περιφέρειας με 
τίτλο «Περιφέρεια 
Α ν α τ ο λ ι κ ή ς 
Μακεδονίας και Θράκης, Τόπος πλούσιος σε φύση και πολιτισμό» όπου αναφέρεται 
ότι οι κουζίνες των Ελλήνων προσφύγων που ήρθαν στην ελληνική Θράκη από την 
Τουρκία και τη Βουλγαρία «παντρεύτηκαν με τις μαγειρικές παραδόσεις των κατοίκων, 
τουρκικής και πομάκικης καταγωγής» (έκδοση 2011, σ.130). 
 Να σημειώσουμε ότι, είχε προηγηθεί πριν από λίγα χρόνια η παρουσίαση 
της Πομακικής ρυζόπιτας (κλιν), ως μία χαρακτηριστική συνταγή του νομού Ξάνθης, 
από την έκδοση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο «Κάθε βήμα 
ένα ταξίδι…για μοναδικές γεύσεις!». Εκεί αναφερόταν για τον νομό Ξάνθης πως «εδώ 
συνδυάζονται οι πατροπαράδοτες θρακιώτικες γεύσεις και συνταγές με τις επιρροές από 
την Μικρά Ασία και την παράδοση των Πομάκων της περιοχής». 
 Προφανώς, οι εποχές που οι εκδόσεις της Νομαρχίας ή της Περιφέρειας 
πολτοποιούνταν ή καίγονταν (!) λόγω αντιδράσεων των Τούρκων εθνικιστών, επειδή 
αναφερόταν η λέξη «Πομάκος», έχουν περάσει. Περιμένουμε και άλλες πρωτοβουλίες 
και σε πιο ουσιαστικά επίπεδα. Όσο δυναμώνει ο αγώνας μας, τόσο πιο πολλά θα είναι 
τα οφέλη για τους Πομάκους και τη δημοκρατία στην ελληνική Θράκη. 

  (συνεχ. από σ. 2)

Άνοιξε και αυτός ο δρόμος…
 Στις κερκίδες υπήρχαν πανώ στα τουρκικά και μάλιστα κάποιος ανέλαβε την 
πρωτοβουλία (εντελώς τυχαία…) να μεταφέρουν μαθητές από μουσουλμανικό δημοτικό 
σχολείο, στους οποίους μοίρασαν και βουβουζέλες για να υποστηρίξουν την Akhisar 
Belediye Spor της Τουρκίας, σαν να επρόκειτο για ομάδα της χώρας τους. Είναι 
απορίας άξιον πώς το αρμόδιο πρωτοβάθμιο γραφείο της μειονοτικής εκπαίδευσης, 
έδωσε άδεια, ώστε οι μαθητές να γίνουν βορά στις εθνικιστικές επιδιώξεις. Για αυτό 
βέβαια, δεν φταίει το …τουρκικό προξενείο, αλλά η ελληνική ανεγκεφαλιά!
 Οι τουρκικές εφημερίδες έγραψαν ότι ο Hamza Hamzaoğlu, προπονητής της 
τουρκικής ομάδας (έλκει την καταγωγή από τη Θράκη), «έγινε από τους ομοεθνείς μας 
δεκτός ως Βασιλιάς». Και, φυσικά, ο δήμαρχος Ιάσμου Ισμέτ Καδή παρέθεσε γεύμα 
προς τιμήν των καλεσμένων, τους οποίους νωρίτερα είχαν κουβαλήσει στο παράνομο 
κυλικείο της καταργημένης «Τουρκικής» νεολαίας Κομοτηνής.
 Το αποκορύφωμα της πρόκλησης ήταν η παρουσία στον αγώνα του 
εθνικιστή δημοσιογράφου Fevzi Kurtuluş από το τουρκικό κανάλι Roumeli TV, ο 
οποίος παρανόμως (όπως επισημαίνουμε σε άλλο σημείο της εφημερίδας μας) κάνει 
περιπάτους στην ελληνική επικράτεια, χωρίς καμία άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 
Ενώπιον εκατοντάδων φιλάθλων, παραγόντων και αστυνομικών αρχών, βιντεοσκόπησε 
ανενόχλητος τον αγώνα και έκανε αναλυτικά ρεπορτάζ πριν και μετά τον αγώνα…
 Αυτά συμβαίνουν στο Θρακιστάν…  

  (συνεχ. από σ. 3)

Τα προβλήματα της κοινότητας Οργάνης και η Ζαγάλισα
 Στο νομό Ροδόπης έχουν μείνει πολλοί χωματόδρομοι που αποτελούν ντροπή 
για την πατρίδα μας. Πρόκειται για τις διαδρομές Σμιγάδα – Κύμη, Κάρδαμος – Κύμη 
(η πολύπαθη Κύμη βρίσκεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και είναι το χωριό των 
πολύτεκνων Πομάκων), Δοκός – Κάτω Βυρσίνη, Σμιγάδα – Κάτω Βυρσίνη – Κόβαλο. 
Όπως επίσης, και το τμήμα Σμιγάδα – Εσοχή είναι χωματόδρομος.  
 Σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα είναι η έλλειψη φραγμάτων νερού. Η 
κοινότητα Οργάνης αντιμετωπίζει πιεστικό πρόβλημα ξηρασίας το οποίο όσο περνούν 
τα χρόνια, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Ειδικά φέτος (2012), η καλλιέργεια πατάτας 
δέχθηκε τεράστιο πλήγμα από την ξηρασία, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μειωθεί 
δραματικά και πολλοί κάτοικοι να ξενιτευτούν, για μία ακόμη φορά, προκειμένου να 
συμπληρώσουν το χαμένο εισόδημά τους. Κάποιοι κύριοι με κοστούμια και γραβάτες 
που ανεβαίνουν κάθε τέσσερα χρόνια στα Πομακοχώρια για να ζητούν ψήφους, πρέπει 
να μάθουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται. Δεν αποτελεί τραγικό κόστος για 
την τοπική αυτοδιοίκηση να φτιάξει φράγματα νερού. Να ξηλώνουν πλατείες και να τις 
ξαναφτιάχνουν ή να φτιάχνουν γήπεδα στολισμένα και όμορφα πεζοδρόμια στα χωριά 
των τουρκοφανών, αυτό το ξέρουν οι γραβατωμένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 Επισημάνουμε και το αδιέξοδο στην κτηνοτροφία: οι τυροκομικές μονάδες 
που είχαν γίνει στην Οργάνη και τη Σμιγάδα έκλεισαν γιατί οι κύριοι που τις είχαν 
αναλάβει, έπαιρναν το γάλα αλλά δεν πλήρωναν τους παραγωγούς. Οι κτηνοτρόφοι 
σήμερα έχουν αρκετά κοπάδια, αλλά δεν έχουν που να διαθέσουν το γάλα των ζώων 
τους. Αναζητούνται τίμιοι άνθρωποι για να επενδύσουν στην περιοχή. 
 Για τα καπνά το 2013 είναι, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί από την Ε.Ε., η 
τελευταία χρονιά των επιδοτήσεων. Τι θα γίνει μετά; 
 Τέλος, και κάτι ευχάριστο αλλά …μισό. Χάρη στο ψηφιακό σήμα της 
εταιρείας Digea σημαντικό μέρος των νοικοκυριών σε διάφορα χωριά πιάνει με τους 
αποκωδικοποιητές και κάποια Ελληνικά ιδιωτικά κανάλια: Αντ, Μέγκα, Άλφα. Τα 
κρατικά κανάλια και το τοπικό R channel είναι προσβάσιμα σε πολλές περιπτώσεις 
και χωρίς αποκωδικοποιητές. Πρόβλημα όμως παραμένει η καθαρότητα του σήματος, 
αφού και με το ψηφιακό σήμα η ποιότητα της εικόνας παραμένει προβληματική. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Άνω Βυρσίνης, όπου το μισό χωριό (τα σπίτια που 
είναι πιο ψηλά) πιάνουν ψηφιακό σήμα, ενώ το άλλο μισό δεν πιάνει τίποτα ή για την 
ακρίβεια μόνο Τουρκικά δορυφορικά κανάλια! 


