ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ ΚΎΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κραυγές και ουρλιαχτά δίπλα από την πόλη της καρδιάς μας που λησμονιά δε
χωρεί.
Κραυγές και ουρλιαχτά έχοντας στη φτιάξη τους πυρήνα μιλιταριστικό
στοχεύοντας στην επαναφορά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Μια χεριά απόσταση από δύο δρασκελιές η Θράκη και τα νησιά μας ή μάλλον
κάτω ακριβώς από την μύτη του νεοσουλτάνου .
Κόκκινα βαμμένα φτερωτά μουγκρίζουν απειλητικά κάθε μέρα πέρα δώθε
πάνω από τα κεφάλια μας.
Στα νερά μας χωρίς ηρεμία προσπαθούμε αγόγγυστα να σβήσουμε το γκρίζο
στις βραχονησίδες μας και στη θέση του να ‘ρθει το πρεπούμενο όπως αξίζει άσπρο
μπλε.
Και εδώ και 93 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική θρακική γη γεννιόμαστε,
σχεδιάζουμε, ονειρευόμαστε, ζούμε κοιτάζοντας το μεγάλο παρελθόν σαν
αποξηραμένο ανθό, όμως ανθό.
Έτσι συμβαίνει στη θάλασσα και στον αέρα.
Στη γη όμως αυτήν την θρακική μετά τον ποταμό Έβρο όπου η Ευρυδίκη
πέταξε το διαμελισμένο κορμί του Ορφέα;;;
Ζούμε οι Θρακιώτες ήρεμα; χωρίς φόβο; χωρίς απειλή για το αύριο;
Η απάντηση ανασύρεται από κομμάτια της ιστορίας όπου ο φόβος δεν έσκιασε τον
Έλληνα όσο μεγάλη και αν ήτανε η απειλή.
Και έτσι τελειώσαμε;;;
Εμείς οι Θρακιώτες κάνουμε το χρέος μας ζώντας απλά εδώ στον τόπο μας.
Αλλά η Αθήνα με αυτούς που κυβερνούν κάποιες δεκάδες χρόνια έκαναν το χρέος
τους;;;
Τι παρέταξαν δίπλα στον καθημερινό αληθινό πατριωτισμό του Θρακιώτη Έλληνα;;;
Αβίαστα σας λέω:
Αμνησία , αδιαφορία και όνειδος.

Κατέστρεψαν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Έσπειραν κουφάρια στις ΒΙΠΕ τραβώντας τις επιχορηγήσεις στην Αθήνα.
Κατέστρεψαν

την

βιοτεχνία,

άφησαν

ανυπεράσπιστα

τα

γερασμένα

αναχώματα στον Έβρο, χάνοντας κάθε χρόνο σοδειές και περιουσίες.
Αφάνισαν τους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Αποβιομηχάνισαν την περιοχή.
Έδιωξαν τα νέα παιδιά μας και το μέλλον μας μακριά σε ξένες χώρες.
Ήμασταν τόπος εξορίας που χωρίς ντροπή επώνυμος της Αθήνας μας το
θύμισε, απαντώντας μάλιστα ανεθρίαστα ότι είμαστε αγροίκοι και ακαλλιέργητοι
αλλά και χωρίς αίσθηση χιούμορ .
Οριστήκαμε ο πιο πτωχός τόπος στην Ελλάδα και η πιο πτωχή γωνιά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε την μεγαλύτερη ανεργία , αλλά κύριε πρόεδρε , όταν έρχονται από
την Αθήνα εδώ στον βασανισμένο αυτό τόπο όλοι εκδηλώνουν αναληθώς την
υπερχιλή αγάπη τους και τον πατριωτισμό τους.
Τελικά η εγκατάλειψη της Θράκης είναι ένα αληθινό γεγονός που διαχρονικά
εξελίσσεται;;;;
Ή είναι μία υπερβολή που εξυφαίνεται στην συναισθηματική πολυπλοκότητα
της θρακιώτικης ψυχής , που στο τέλος καταντάει μύθος ;;;;;;;
Για να δούμε αυτή τη Θράκη μόνο τα τελευταία χρόνια πως αντιμετωπίσθηκε
από την Αθήνα .
1) Κοίταζε η Αθήνα να αφανίζεται στη Θράκη το ζωικό κεφάλαιο τα τελευταία
τρία χρόνια και απλά κοίταζε .
2) Άφηνε και αφήνει ακόμα το Ζεόλιθο ανεκμετάλλευτο το δεύτερο καλύτερο
σε ποιότητα και ποσότητα σε όλο τον κόσμο.
3) Έκτισε αλλά μόνο με υποσχέσεις την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας εδώ
και 15 χρόνια και δεν είδαμε ούτε την σχολή λιμενοφυλάκων , ως μεταφορά
από το Χαϊδάρι της Αθήνας .
4) Αφήνει την αγορά της Θράκης να πεθαίνει από τον καθ΄όλα ανταγωνιστικό
πόλεμο των αγορών της Τουρκίας και Βουλγαρίας , με πιο φθηνά και με
λιγότερη φορολογία αγορές .
5) Αφήνει χωρίς ένα επιτέλους μεγάλο έργο να πλημμυρίζει κάθε χρονιά ο
Έβρος , λες και ο τόπος αυτός αύριο θα εγκαταλειφθεί και δεν αξίζει να
σκύψουμε πάνω του .

6) Το μοναδικό εργοστάσιο ζάχαρης κλειστό τα τελευταία χρόνια πλην
πρόσφατα που λειτούργησε μόνο 20 ημέρες , χωρίς να πείθει ότι αληθινά έχει
προοπτική .
7) Και αντί να αναπτύξουν όλους εκείνους τους χώρους που βοάν ως συγκριτικά
πλεονεκτήματα , μας απειλούν όλες οι κυβερνήσεις , πλην ομολογουμένως
της τελευταίας να μας καταστρέψουν με χρυσωρυχεία που με αυταπάρνηση ο
κόσμος της Θράκης 18 ολόκληρα χρόνια αντιστέκεται για να μη γίνουν
καταστρέφοντας με βεβαιότητα την χλωρίδα , την πανίδα , την θάλασσα ,
τον υδροφόρο ορίζοντα , την υγεία την ζωή , απειλώντας με ερήμωση τη
Θράκη .
Είμαστε μόνοι μας κε Πρόεδρε,
Όπως ακριβώς μόνοι μας κάναμε αυτό το Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών.
Όμως μην σκιάζεστε αυτή τη μοναχικότητα μας την μετατρέψαμε σε όπλο και έτσι
γίναμε άτρωτοι.
Και όλα αυτά όταν στις κραυγές από τα ουρλιαχτά από την πόλη της καρδιάς μας,
ενώνονται δυνάμεις που κάθε μέρα προσπαθούν εδώ στην Θράκη να κλονίσουν τον
Εθνικό μας κορμό, πως πρέπει να απαντήσουμε κάνοντας ισχυρή την Θράκη;;
Έχουμε ένα λιμάνι που μπορεί να συνδέσει τις αγορές της Εγγύς Ανατολής και το
Γιβραλταρ με τις χώρες της Βαλτικής μέσω BURGAS , δημιουργώντας τα περιβόητα
σιδηροδρομικά Δαρδανέλια με ηλεκτροκίνηση .
Τον καθιστούν αυτόματα αυτό τον τόπο

ένα από τα μεγαλύτερα

διαμετακομιστικά κέντρα σύνδεσης δύο ηπείρων και δύο θαλασσών (Μεσόγειο
και Μαύρη Θάλασσα). Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται πάνω από 3000
μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας σε ολόκληρη τη Θράκη .
Γεωθερμία και ιαματικές πηγές
Γεωργία και κτηνοτροφία
Ζεόλιθος και όχι χρυσωρυχεία
Τουρισμός με ποιήματα της φύσης και ιστορία (Δέλτα του Έβρου
Πλωτινούπολη, δάσος Δαδιάς, αρχαία Ζώνη, Μαρώνεια, οροσειρά Ροδόπης)
διασταυρωμένους

πολιτισμούς

και

μοντέλα

υποδειγματικά

διαφορετικοτήτων μέσα από εκπληκτική πολυπολιτισμικότητα.

συνύπαρξης

Και πάνω από όλα ένα νησί αυτό της Σαμοθράκης μοναδικό και διαφορετικό
απ’ όλα τα άλλα με κλεμμένη την Νίκη του να στέκεται εγκαταλελειμμένο αλλά
ευθυτενές με τα 1670 μέτρα υψόμετρο .
(Κ. Πρόεδρε )
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με τους άξιους καθηγητές του και τον πρύτανη
του που το κατέστησαν τρίτο αξιολογημένο σε όλη την Ελλάδα

και η Τοπική

Αυτοδιοίκηση στάθηκαν στο ύψος τους και απέναντι σ’ όλα τα παραπάνω όρθωσαν
το ακριτικό τους ανάστημα κα είπαν προς όλες τις άνω κατευθύνσεις που στοχεύουν
στον εθνικό μας κλονισμό .
Ιδρύουμε αυτό το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο
Θρακικών Μελετών , με σκοπό:
1) Να ανιχνεύσουμε τις αξίες μέσα από τον πολιτισμό της Αρχαίας Θράκης
2) Να αποδείξουμε την απόλυτη Ελληνικότητα της, γιατί την σφετεριστήκαν
διπλανοί λαοί μας που έκτισαν πάνω σε αυτό δημιουργώντας δεκάδες
Ινστιτούτα και Φορείς Χρηματοδοτώντας τα οι κυβερνήσεις τους για να
πλαστογραφούν την ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θράκης , ενώ εμείς
αφήσαμε αυτόν τον επί χιλιετίες Ελληνικό χώρο , ξεχασμένο και θύμα όλων
αυτών που είναι έτοιμοι να μπήξουν τα βρώμικα γαμψά νύχια τους στη
Θράκη μας .
Όμως είμαστε εδώ όπως σήμερα πολεμώντας με το όπλο της ανάδειξης της
ιστορίας μας

μέσα από το ιδρυμένο αυτό Ελληνικό Ινστιτούτο

Θρακικών

Μελετών και αν χρειαστεί με όποιον άλλο τρόπο , θυμίζοντας σε κάποιους ότι η
καρδιά της Ελλάδας αληθινά κτυπάει εδώ στη Θράκη , με Ελληνίδες και Έλληνες
πολίτες μόνο όπως ακριβώς το ορίζει η συνθήκη της Λωζάνης και η μακραίονα
Ελληνική Ιστορία μας χιλιάδων ετών που αποτελεί το μέγιστο στόχο του
νεοϊδρυομένου μας Ινστιτούτου.
Παρακαλώ μην εκληφθεί ο λόγος μου ολοκληρωτικά στείρα καταγγελτικός .
Κι ας μην θυμώσουν κάποιοι αφού τα αποτελέσματα της πολιτικής τόσων
ετών τελικά κατέστρεψαν την χώρα και τον λαό , αποδεδειγμένα .
Αντ΄ αυτού ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μην υποστούμε μεγαλύτερα
δεινά από αυτά της οικονομικής κρίσης που θα έχουν να κάνουν με την εθνική
μας κυριαρχία .

Είναι παράκληση και απαίτηση όλων των Θρακιωτών , όλων των Ελλήνων
όπου κι αν ανήκουμε ιδεολογικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ιδιαιτέρα αυτή
που πατάμε σήμερα εδώ .

