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Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ.

Η Ελλάδα επιµένει στην άρνησή της να αναγνωρίσει την εθνοτική ταυτότητα της
µειονότητας ως Τουρκικής. Για τον λόγο αυτό τα δικαστήρια αρνούνται
να
αναγνωρίσουν τους συλλόγους που φέρουν στην ονοµασία τους την λέξη τούρκος ή
τουρκικός µε αποτέλεσµα οι σύλλογοι αυτοί να µην εγγράφονται στα σχετικά βιβλία των
δικαστηρίων.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών, το 1999, δήλωσε ότι η
Ελλάδα θα µπορούσε µέσα σε διεθνή πλαίσια να αναγνωρίσει στα µέλη της µειονότητας
το δικαίωµα του εθνοτικού αυτοπροσδιορισµού. Η Τουρκική Μειονότητα και πάρα
πολλές µη Κυβερνητικές Οργανώσεις που υποστηρίζουν το δικαίωµα αυτό, αλλά και ο
Υπουργός Εξωτερικών για την θέση του αυτή, αφού δέχθηκαν πολλές και έντονες
αντιδράσεις αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, η Ελλάδα, που υπέγραψε το έτος 1997 τη
σύµβαση πλαίσιο για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, τελικά µέχρι σήµερα να
µην την έχει επικυρώσει.
∆ιαπιστώνουµε τελευταία ότι δεν επιβάλλονται σε βάρος των µελών της
Μειονότητας αδικαιολόγητες ποινικές κυρώσεις και αναιτιολόγητα πρόστιµα. ∆εν
λαµβάνονται επίσης, καταγγελίες σε βάρος των αρµοδίων αρχών για συστηµατική
παρενόχληση η παράνοµη τιµωρία των µελών της Τουρκικής Μειονότητας της ∆υτικής
Θράκης.
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Τελευταία όµως γινόµαστε αποδέκτες όλο και ποιο έντονων και προκλητικών
δηµοσιευµάτων κυρίως µερίδας του συντηρητικού τύπου που αποπνέουν προκατάληψη
και µίσος. Παρατηρούµε, πρόσωπα που έχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις να
συµπορεύονται µε παραθρησκευτικές οργανώσεις και µε ορισµένα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και να εκφράζουν σε βάρος της µειονότητας ακραίες εθνικιστικές
αντιλήψεις.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΤΕ
Η Ελλάδα, συνεχίζει να αντιτίθεται στην αναγνώριση εκείνων των σωµατείων που
στο καταστατικό έχουν τη λέξη Τούρκος, όπως είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Τούρκων
Γυναικών Νοµού Ροδόπης. Μετά την απόρριψη σχετικής αίτησης αναγνώρισής του από
το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κοµοτηνής, ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Τριµελούς
Εφετείου Θράκης, το όποιο µε την µε αριθµό 23/2003 απόφασή του απέρριψε την έφεση.
Κατά της εφετειακής αυτής απόφασης ασκήθηκε αναίρεση στον Άρειο Πάγο. Ενώ
αρχικά ορίσθηκε η υπόθεση να συζητηθεί στις 6η Φεβρουαρίου 2004, αυτή αναβλήθηκε
και συζητήθηκε τελικά στις 28 Ιανουαρίου 2005.Μετά την πρόσφατη όµως απόφαση της
Ολοµελείας του Αρείου Πάγου σχετικά µε την Τουρκική Ενωση Ξάνθης είναι
προδιαγεγραµµένη η απόφαση και για το σωµατείο αυτό.
Αλλα παραδείγµατα από τα οποία αποδεικνύεται ότι παραβιάζεται το δικαίωµα
του συνέρχεστε είναι αυτό του σωµατείου µε την επωνυµία Σύλλογος Θρησκευτικών
Λειτουργών Τεµένων ∆υτικής Θράκης. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το έτος 1995. Τα
δικαστήρια όµως αρνήθηκαν να το αναγνωρίσουν µε το σκεπτικό ότι στην επωνυµία του
υπάρχει η λέξη «∆υτική» και ότι µε τον τρόπο αυτό αµφισβητείται η ελληνικότητα της
Θράκης και ακόµα ότι σωµατείο αυτό αποδυναµώνει τους από την Ελληνική Πολιτεία
διορισµένους Μουφτίδες. Σύλλογοι, όπως η «Ένωση Τούρκων ∆ασκάλων ∆υτικής
Θράκης», «Τουρκική Νεολαία Κοµοτινής» και «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» που είχαν
ιδρυθεί και λειτουργούσαν από τις αρχές του αιώνα µας υποχρεώθηκαν να κλείσουν και
αφαιρέθηκαν οι ταµπέλες τους από το Φεβρουάριο του 1984. Η «Τουρκική Ένωση
Ξάνθης» συνεχίζει το δικαστικό της αγώνα και τελικά η υπόθεσή της µετά από απόφαση
τµήµατος του Αρείου Πάγου θα εκδικασθεί ενώπιον της Ολοµελείας στις 23 Σεπτεµβρίου
του 2004.
Εκτός από τα παραπάνω σωµατεία υπάρχουν και άλλα σωµατεία στο χώρο της
Μειονότητας, που για διαφόρους λόγους δεν αναγνωρίσθηκαν και υποχρεώθηκαν να
ακολουθήσουν ένα δαπανηρό και χρονοβόρο δικαστικό αγώνα.
.
Το άρθρο 40 της συνθήκης της Λωζάνης καθορίζει ότι, ….. Τα µέλη της
Μειονότητας θα έχουν ίσα δικαιώµατα προκειµένου να ιδρύουν να λειτουργούν και να
διοικούν οι ίδιοι αλληλοβοηθητικά και θρησκευτικά και κοινωνικά ιδρύµατα, σχολεία
και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στα οποία η λατρεία και η χρήση και µάθηση της
τουρκικής γλώσσας θα είναι ελεύθερη.
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Mε το άρθρο 37 της συνθήκης της Λωζάνης Η Τουρκία και η Ελλάδα
αποδέχθηκαν ότι οι διατάξεις των άρθρων 38-44 θα έχουν αυξηµένη νοµική ισχύ και
κανένας νόµος, κανένα διάταγµα και καµιά πράξη δεν µπορεί να είναι αντίθετη στις
παραπάνω διατάξεις της σύµβασης.
Με απογραφή που έγινε το Σεπτέµβριο του 2003 ο αριθµός των Μειονοτικών
σχολείων στη ∆υτική Θράκη µειώθηκε στους 226. ( Ο ακριβής αριθµός τους είναι 230,
πλήν όµως σε 4-5 σχολεία δεν υπάρχουν µαθητές.) Στα σχολεία αυτά σύµφωνα µε τις
διµερείς συµφωνίες που έχουν υπογραφή µεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας σε σχέση
µε την εκπαίδευση στη µητρική γλώσσα εφαρµόζεται το Τουρκικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα και σε σχέση µε την επίσηµη γλώσσα το Ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Η µειονοτική εκπαίδευση δέχθηκε συνεχείς παρεµβάσεις του κράτος. Αποτέλεσµα
των παρεµβάσεων αυτών ήταν να αλλοιωθεί σε µεγάλο βαθµό η αυτοτέλεια των
σχολείων αυτών, µε περαιτέρω συνέπεια την υποβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης.
Σήµερα η µειονοτική εκπαίδευση ρυθµίζεται από µεγάλο αριθµό πολύπλοκων νόµων που
θέτουν ένα σωρό περιορισµούς µε αποτέλεσµα να εµποδίζουν την αναβάθµιση της
Μειονοτικής Εκπαίδευσης και να διαταράσσουν την λεπτή ισορροπία µεταξύ της
τουρκικής και ελληνικής παιδείας.
Η εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας µε την σηµερινή της µορφή δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µιας σύγχρονης παιδείας. Το γεγονός αυτό εµποδίζει τη
δηµιουργία ενός κλήµατος σεβασµού και εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών και του
κράτους. Μερικοί ιδικοί πιστεύουν ότι, η εκπαίδευση της µειονότητας υποβαθµίζεται
σκόπιµα, προκειµένου να δηµιουργηθούν στους γονείς των µαθητών απαισιόδοξα
αισθήµατα και να υποχρεωθούν τελικά να στείλουν τα παιδιά τους στα κρατικά σχολεία
και έτσι να επιταχυνθεί η επιδιωκόµενη αφοµοίωση των. Όποια και αν είναι η αιτία, η
σηµερινή κατάσταση οδηγεί τους νέους της µειονότητας στην αποτυχία. Η κατάσταση
αυτή δεν είναι µόνο αντίθετη µε το επίπεδο της εθνικής παιδείας αλλά διαταράσσει και
την κοινωνική συνοχή των κατοίκων. Και ποιο απλά η µειονοτική εκπαίδευση τελικά
παράγει πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Η Κυβέρνηση η οποία µε κονδύλια της Ε.Ε. προσπάθησε να αναβαθµίσει την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση των Μειονοτικών σχολείων δεν είχε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Τα «πρόγραµµα εκπαίδευσης των Μουσουλµανοπαίδων» αφού
απορρίφθηκε από τους κατοίκους είχε περιορισµένο αποτέλεσµα, διότι η Αθήνα δεν
φαίνεται να έχει τη διάθεση να συνεργαστεί και πάλι µε την Τουρκία µε τον σκοπό την
αναβάθµιση της Μειονοτικής εκπαίδευσης.
Πιστεύουµε ότι, αποτελεί σηµαντικό βήµα το γεγονός ότι η Κυβέρνηση
προκήρηξε για το τέλος του 2000 τις εκλογές για την ανάδειξη των διοικήσεων των
σχολικών εφοριών και ανάθεσε εις αυτές αρµοδιότητες. Οι σχολικές εφορείες είναι τα
µόνα όργανα µέσα από τα οποία η µειονότητα έχει την δυνατότητα να διοικεί και να
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ελέγχει τα σχολεία της έστω και µε περιορισµένη ελευθερία. Η µειονότητα εκτιµά ότι, η
δυνατότητα που έχει να εκλέγει τις διοικήσεις των σχολικών εφορειών είναι θετικό βήµα,
παρά το ότι οι αρµοδιότητές τους µε διατάξεις έχουν σηµαντικά περιοριστεί.
Η Τουρκική Μειονότητα αντιτίθεται στην αναβάθµιση της διδακτέας ύλης σε ότι
αφορά την Ελληνική γλώσσα. ∆ιότι επιµένει να πιστεύει ότι µαζί µε το ελληνικό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να αναβαθµισθεί και το Τουρκικό και µε τον τρόπο
αυτό να πλησιάσει τα επίπεδα της Ε.Ε. Όµως αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε
τη σχετική συνεργασία και το διάλογο µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως
εγένετο τα περασµένα χρόνια. Πρόσωπα µε κύρος στη Μειονότητα, διαµαρτύρονται ότι,
παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις τους για αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης,
διαπιστώνουν ότι στις εκκλήσεις οι αρµόδιοι ως συνήθως κωφεύουν.
Η Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης έχοντας την πρόθεση να επιστήσει τη προσοχή
των εθνικών αρχών αλλά και των διεθνών οργανισµών για τα χρόνια προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η µειονοτική εκπαίδευση ετοίµασε µια ειδική έκθεση µε τον τίτλο «ΤΟ
ΕΤΟΣ 2002, ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»

Η µειονότητα χαιρετίζει µε ικανοποίηση το γεγονός ότι µε φροντίδα της
Κυβέρνησης, προστέθηκε στο Λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ της Κοµοτηνής, ένα από τα δύο
Λύκεια της Μειονότητας, άλλο ένα κτήριο για να στεγάσει τους µαθητές που δεν
µπορούσαν να στεγαστούν στο είδη υπάρχον το οποίο όµως έχει µεγάλη ιστορική αξία
και συµβολίζει περίοδο της προσέγγισης µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Κατά το τέλος του 2003 η Ελληνική Βουλή πήρε δύο αποφάσεις, η µια αφορούσε
τη διάθεση στα Μειονοτικά σχολεία κρατικών κονδυλίων και η άλλη αφορούσε το
πρόγραµµα µεταφοράς των µαθητών των ορεινών περιοχών. Ακόµα οι τοπικές αρχές
άρχισαν να χορηγούν στα Μειονοτικά σχολεία υπολογιστές και άλλα εκπαιδευτικά µέσα.
Σε πρόσφατη επίσκεψη του στη Θράκη ο Υπουργός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης υποσχέθηκε την
κατασκευή 50 περίπου προκατασκευασµένων κτηρίων για την κάλυψη των τυχών
αναγκών των µειονοτικών σχολείων. Προς την κατεύθυνση δε αυτή θα διατεθούν
κονδύλια για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων . Σε κανονικές
συνθήκες οι ενέργειες αυτές θα γινόντουσαν δεκτές µε µεγάλη ικανοποίηση, όµως επειδή
όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς διαφάνεια και µε διάλογο µε την µειονότητα και επειδή τα
σχολικά αυτά ακίνητα στη µεγάλη τους πλειοψηφία είναι βακουφικές περιουσίες, οι
διοίκηση των οποίων δεν έχει αποδοθεί στη µειονότητα, δηµιουργεί σ’ αυτήν βάσιµες
υποψίες ότι η διάθεση των κονδυλίων αυτών υποκρύπτει σκοπιµότητες µη αποδεκτές από
την µειονότητα.
Σήµερα στο χώρο της µειονότητας η κύρια οργάνωση των πολιτών είναι ο
«Σύλλογος Επιστηµόνων Μειονότητας της ∆υτικής Θράκης» και οι διαλυθέντες
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σύλλογοι
«Ένωση Τούρκων δασκάλων ∆υτικής Θράκης», «Τουρκική Νεολαία
Κοµοτηνής» «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και οι µη αναγνωρισθέντες σύλλογοι ο
«Μορφωτικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νοµού Ροδόπης» ο «Σύλλογος
Θρησκευτικών Λειτουργών Τεµένων ∆υτικής Θράκης» ο «Μορφωτικός και πολιτιστικός
σύλλογος ΑΛΑΝ ΤΕΠΕ»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τελευταία έχουν µειωθεί κατά πολύ οι επιθέσεις
που είχαν σαν στόχο τα τζαµιά και τα νεκροταφεία των Μουσουλµάνων όπως και πράξεις
ασεβείς κατά των χώρων και των συµβόλων λατρείας. Μπορεί να αξιολογηθεί ότι η
κατάσταση σε επίπεδο ατοµικών θρησκευτικών ελευθεριών είναι ικανοποιητική. Αν και
σε µερικές περιπτώσεις παρατηρούνται ολιγωρίες, µπορούµε να πούµε γενικά ότι
χορηγούνται στη µειονοτική κοινωνία άδειες ανέγερσης και επισκευής Τζαµιών.
Τελευταία , και σε ατοµικό επίπεδο ,δεν παρατηρήθηκε καµιά επέµβαση στα θέµατα της
θρησκευτικής λατρείας.
Αντιθέτως δεν έγινε καµιά προσπάθεια προκειµένου να επιλυθεί θεσµικά το θέµα
των θρησκευτικών ηγετών δηλαδή των Μουφτήδων. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σε δύο αποφάσεις του, του Ιµπραχήµ Σερήφ κατά της
Ελλάδας ( 14 ∆εκεµβρίου 1999 Αρ. προσφυγής 38178/97) και του Μεχµέτ Εµίν Αγά
κατά της Ελλάδας ( 17 Οκτωβρίου 2003 Αρ. προσφυγής 50776/99) αφού δέχθηκε ότι η
Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου θεώρησε περιττό να ερευνήσει και τις παραβιάσεις που είχαν προταθεί σε
σχέση µε το άρθρο 10 της Σύµβασης. Στο µεταξύ το Συµβούλιο της Επικρατείας
απέρριψε σχετική προσφυγή του εκλεγέντος µουφτή Κοµοτηνής Ιµπραχήµ Σερήφ που
είχε σαν αίτηµα την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των µουφτήδων.
Η πολιτεία επιµένει στο να µην αναγνωρίζει τους εκλεγµένους Μουφτίδες και
συνεχίζει να συνεργάζεται µε τους υπαλλήλους που η ίδια διόρισε και οι οποίοι δεν
χαίρουν σεβασµό και εκτίµηση ούτε στο στενό περιβάλλον τους. Οι αρµοδιότητες των
διορισµένων µουφτήδων Κοµοτηνής, Ξάνθης και ∆ιδυµοτείχου αµφισβητούνται διότι
αυτοί δεν χαίρουν σεβασµού δεν γίνονται αποδεκτοί από την µειονοτική κοινωνία.

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις Του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
ανθρώπου και του Αρείου Πάγου τα µηνύµατα που απευθύνονται προς τους πιστούς δεν
αποτελούν πράξει αντιποίηση αρχής και ως εκ τούτου δεν µπορούν να επισύρουν
ποινικές κυρώσεις. Παρά την νοµολογία αυτή των δικαστηρίων ο εκλεγµένος µουφτής
Ξάνθης Μεχµέτ Εµιν Αγά µέχρι πρόσφατα διώχθηκε ποινικά. Κατά το τέλος του έτους
2003 αθωώθηκε σε όλες του τις δίκες εκτός από τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες είχε
προσφύγει στο Ε.∆.∆.Α. Εναντίον του Μεχµέτ Εµιν Αγά κατά τα έτη 1990 και 2003 είχαν
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ασκηθεί περισσότερες από 20 ποινικές διώξεις. Πρωτόδικα είχε καταδικασθεί συνολικά
σε 129 µήνες φυλάκιση και στις κατ έφεση δίκες η ποινές αυτές µειώθηκαν σε φυλάκιση
63 µηνών. Σήµερα εκτός από τις προσφυγές στο Στρασβούργο κατά του ανωτέρου δεν
εκκρεµεί καµιά ποινική δίωξη. Μέχρι σήµερα δεν του έχει καταβληθεί καµιά αποζηµίωση
για την υλική και ηθική ζηµιά που υπέστη από την φυσική και ψυχολογική του
δοκιµασία. Η µειονότητα περιµένει από το κράτος να απέχει από τις παρεµβάσεις, και να
αναγνωρίσει το δικαίωµα να εκλέγει η ίδια τους θρησκευτικούς της ηγέτες.

ΤΑ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ( ΒΑΚΟΥΦΙΑ)
Τα ισλαµικά αφιερώµατα (βακούφια) είναι ένα από τα βασικά θεµέλια της
πολιτιστικής, ιστορικής και θρησκευτικής κληρονοµιάς της Μειονότητας. Η σηµερινές
διοικήσεις των βακουφίων αποτελούνται από πρόσωπα που διορίσθηκαν από την
στρατιωτική δικτατορία της δεκαετίας του 1960, συνεχίζουν δε να υπάρχουν και σήµερα
ακόµα και µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα.
Το κράτος αγνοώντας τις φορολογικές απαλλαγές που δικαιούνται τα βακούφια,
συνεχίζει να επιβάλλει υπέρµετρους φόρους στην ακίνητη περιουσία των βακουφίων και
να παρεµβαίνει νοµοθετικά κατά µη αποδεκτό τρόπο. Η µειονότητα µη έχοντας την
δυνατότητα να διοικήσει και να διαχείριση τα βακούφια της στερείται του δικαιώµατος
του ελέγχου των εσόδων και εξόδων τους και του δικαιώµατος της διάθεσης κονδυλίων
για την επισκευή των σχολείων αλλά και άλλων κοινωφελών έργων.
Στις επανειληµµένες εκκλήσεις των ηγετών της Μειονότητας, οι αρµόδιες αρχές
(Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών) παρά το
ότι υποσχέθηκαν ότι θα προβούν στις απαραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα είναι
σύµφωνες µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της Μειονότητας για να διενεργηθούν και
ελεύθερες εκλογές για την ανάδειξη των διοικήσεων των βακουφίων, µέχρι σήµερα όχι
µόνµο δεν έγινε καµιά προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή αλλά µε το αριθµό 246
διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στην µε αριθµό 235/30-11-2004 Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ξαναδιορίσθηκε νέα διοίκηση στη βακουφική επιτροπή Κοµοτηνής και
πρόσφατα στις 10-1-2005 µε αριθµό πρωτ. 32 του Γενικού Γραµµατέα της Περιφερείας
Α.Μ- Θράκης νέα διοίκηση στη Βακουφική Επιτροπή Ξάνθης . Το κάθε βήµα που θα
γίνεται για την επίλυση του θέµατος θα ισοδυναµεί µε εκπλήρωση υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει η Ελλάδα µε τη συνθήκη της Λωζάνης.

ΟΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Το άρθρο 19 του Νόµου 3370/1955 περί του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας
αποτέλεσε δείγµα της παράβασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων του πολίτη. Το άρθρο
αυτό που ήταν αντίθετο το Σύνταγµα και της ∆ιεθνείς Συµβάσεις ορίζει ότι: «Μπορεί να
αφαιρεθεί η Ελληνική ιθαγένεια από αλλογενή που εγκατέλειψε το Ελληνικό έδαφος
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χωρίς πρόθεση επανόδου. Το ίδιο ισχύει και για τον αλλογενή που γεννήθηκε και
κατοικεί στην αλλοδαπή καθώς και για τα ανήλικα τέκνα του αλλογενή που είναι
εγκατεστηµένα στην αλλοδαπή, εάν και οι δυο γονείς τους ή αυτός που επιζεί έχασε την
Ελληνική ιθαγένεια».
Το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας καταργήθηκε στις 23 Ιανουαρίου
1998 µε νόµο που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε
από την Τουρκική Μειονότητα και την ∆ιεθνή Κοινότητα.
Όµως ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Αλέκος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η κατάργηση
του άρθρου αυτού δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. Μέχρι τη κατάργηση του άρθρου 19
στερήθηκαν από την έναρξη της ισχύος του το έτος 1955 την ιθαγένειά τους περίπου
60.000 άτοµα που κατά το πλείστον ανήκαν στην µειονότητα.
Οι στερήσεις της ιθαγένειας έγιναν µε διοικητικές πράξεις που ήταν όχι µόνο
αντισυνταγµατικές αλλά ήταν και αντίθετες και στις διεθνείς συµβάσεις που είχε
υπογράψει η Ελλάδα.
Το άρθρο 4 του Συντάγµατος ορίζει:
Παρ. Ι.- Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
Παρ. ΙΙ- ….
Παρ. ΙΙΙ- Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος.
Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος
απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα
εθνικά συµφέροντα, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο
νόµος.
Το άρθρο 20 του Συντάγµατος ορίζει :
Παρ. Ι- Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και
µπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του,
όπως νόµος ορίζει.
Παρ. ΙΙ- Το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για
κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή των
συµφερόντων του.
Το άρθρο 25 του Συντάγµατος ορίζει :
Τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η
αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα όργανα
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. …
Η πείρα µας διδάσκει ότι µετά την κατάργηση του άρθρου 19 πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων στους οποίους αποδόθηκε η ελληνική ιθαγένεια, δια της µεθόδους της
πολιτογράφησης, οι υπόλοιποι παραµένουν ακόµη να έχουν στερηθεί την ιθαγένειά τους.
Σήµερα υπάρχουν ακόµα χιλιάδες άτοµα που ζούν εκτός Ελλάδος και έχουν στερηθεί
την ιθαγένειά τους.
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Είναι αδιανόητο να υπάρχουν εκατοντάδες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα και
αυτοί να έχουν στερηθεί την ιθαγένειά τους, µε την αιτιολογία ότι εγκατέλειψαν την
Ελλάδα χωρίς την πρόθεση της επανόδου. Εκτιµάται ότι υπάρχουν εκατοντάδες δηµότες
αυτής της κατηγορίας. Η κυβέρνηση παρά τις υποσχέσεις της σε ελάχιστο αριθµό από τα
άτοµα αυτά έχει δώσει την ελληνική ιθαγένεια, και αυτό δια της µεθόδου της
πολιτογραφήσεως.
Χιλιάδες ακόµα που στερήθηκαν την ιθαγένειά τους (µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών µετά από πρόταση του Συµβουλίου της ιθαγενείας) όχι µόνο δεν γνωρίζουν
τα σχετικά έγγραφα, αλλά τους απαγορεύεται να έχουν και την οποιαδήποτε πρόσβαση σ’
αυτά. Αυτό γίνεται µε το αιτιολογικό ότι τα έγγραφα αυτά είναι εµπιστευτικά.
Φηµολογείται ότι, λόγω εθνικού συµφέροντος, η πρόσβαση σ’ αυτά τα έγγραφα δεν την
έχει ούτε ο συνήγορος του πολίτη.
Τα ελληνικά δικαστήρια συνήθως απορρίπτουν τις αιτήσεις για την επανάκτηση
της ιθαγένειας µε το σκεπτικό ότι αυτές υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα ή δεν αποδεικνύονται
αρκούντως.
Σήµερα η πολιτεία δεν πράττει τίποτα προκειµένου να αποδώσει τις ιθαγένειες α’ αυτούς
που την στερήθηκαν παράνοµα, και συνεχίζουν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες και χωρίς
να έχουν ιθαγένεια.
Στη συνεδρίαση της 21 Σεπτεµβρίου 1999, στη Βιέννη, των οργανώσεων
∆ΑΣΕ(AGIT), Ε.Π.Ε.(GHM) ΟΜ∆.(MRG) και µετά την κατάθεση των εισηγήσεων, η
ελληνική αντιπροσωπεία κάνοντας χρήση του δικαιώµατος της απαντήσεως σε σχετική
ερώτηση δήλωσε ότι η ερώτηση αφορά τους ανθρώπους που στερήθηκαν την ιθαγένειά
τους. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέµα αυτό είναι ξεκάθαρη. Όσοι επιθυµούν
να γίνουν Έλληνες πολίτες µπορούν να υποβάλλουν (σχετική αίτηση) σύµφωνα µε την
ελληνική νοµοθεσία.
Αδυνατούµε να καταλάβουµε τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση
δεν προχώρησε σε ειδική νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου οι στερηθέντες να
επανακτήσουν τις ιθαγένειές τους. Η δια της πολιτογραφήσεως απόδοση της ιθαγένειας
είναι µια διαφορετική διαδικασία.
Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας τα παρακάτω δεδοµένα.
Τα µέλη της Τούρκο- Μουσουλµανικής µειονότητας, λόγω της Συνθήκης της
Λωζάνης απολαµβάνουν ένα ειδικό καθεστώς. Τα µέλη της Μουσουλµανό- Τουρκικής
µειονότητας εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσµών που
έγινε µετά το πρώτο παγκόσµιο πόλεµο. Στα µέλη της δόθηκε το καθεστώς του µη
ανταλλάξιµου(etablis). Τα µέλη αυτά της µειονότητας τέθηκαν µε τις παραπάνω
συµβάσεις υπό την προστασία της Ελλάδος. Η δια της πολιτογράφηση απόδοση της
ιθαγένειας δεν αποκαθιστά τα µέλη αυτά και στο δικαίωµα να απολαµβάνουν τα µε τη
συνθήκη αναγνωρισµένα ειδικά προνόµια τους.
Η αφαίρεση της ιθαγένειας από τα µέλη της µειονότητας µε αποτέλεσµα να
καθίστανται αυτοί ανιθαγενείς, αποτελεί παράβαση των ∆ιεθνών Συνθηκών και ειδικά
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αποτελεί παράβαση των κεκτηµένων της Ε.Ε. Αν λάβουµε υπόψη ότι η Ελλάδα έγινε
πλήρες µέλος της Ε.Ε. το 1981 και οι πολίτες της απέκτησαν τα δικαιώµατα της
εγκατάστασης, ταξιδιού, άσκησης επαγγέλµατος, οικονοµικής δραστηριότητας και
απόκτησης περιουσίας.
Η Ελλάδα θα πρέπει µε µια νοµοθετική ρύθµιση να δηµιουργήσει ώστε µε ένα
πρακτικό τρόπο να εξασφαλίσει την δυνατότητα στους στερηθέντες την ιθαγένειά τους να
την ξαναποκτήσουν, και ακόµα να ανακληθούν και να ακυρωθούν όλες οι στερήσεις που
έγιναν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας. Επίσης η
Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στην Ελλάδα των
επιθυµούντων να την επισκεφθούν, είτε αυτοί έχουν αποκτήσει την ιθαγένειά τους είτε
όχι.
Το τελευταίο χρόνο σηµειώθηκε αρκετή πρόοδος και δόθηκαν ίσες δυνατότητες
για την οικονοµική δραστηριότητα. Όµως, ακόµη και σήµερα, η πρόσβαση στον ∆ηµόσιο
τοµέα των µελών της µειονότητας δεν είναι ίση και αρκετή. Σαν αιτιολογία προβάλλεται
το γεγονός της µη γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. Η µη ικανοποιητική γνώση της
ελληνικής γλώσσας οφείλεται στην χαµηλού επιπέδου Ελληνική και Τούρκικη
εκπαίδευση που παρέχεται στα µειονοτικά σχολεία. Μέχρι τα τελευταία χρόνια οι γονείς
για να εξασφαλίσουν ικανοποιητική εκπαίδευση, ήταν υποχρεωµένοι να στέλνουν στο
εξωτερικό τα µόλις 10-11 χρονών παιδιά τους. Παρατηρούµε ακόµη ότι, τα µέλη της
µειονότητας δεν γίνονται δεκτοί όχι µόνο σε υπηρεσίες που απαιτούν την άριστη γνώση
της γλώσσας, αλλά δεν προσλαµβάνονται ούτε σε εργασίες που παρέχονται περισσότερο
µε τη σωµατική δύναµη. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται γιατί στη θέση των
µειονοτικών προσλαµβάνονται µήλη άλλων ευπαθών οµάδων.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι µέσα από προγράµµατα που υποστηρίζονται
από την Ε.Ε. προσεληφθήκαν περίπου 100 άτοµα σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες στη
τοπική αυτοδιοίκηση, όπως στις Νοµαρχίες Ξάνθης, Ροδόπης και στις Γενικές
Γραµµατείες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η µειονότητα
περιµένει τη διεύρυνση των µέτρων αυτών προκειµένου αυτά να γίνουν ισόρροπα και
διαρκή.
Ο Τοµέας στον οποίο υπάρχει µεγάλη ζήτηση είναι η παιδεία της Μειονότητας,
όπου θέλουν οι µειονοτικοί να προσφέρουν την υπηρεσία τους. Επειδή όµως στις
περιπτώσεις αυτές προτιµώνται οι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
καταστρατηγείται η ανεξάρτητη δοµή της µειονοτικής εκπαίδευσης. Τα µειονοτικά
σχολεία δεν ανήκουν στην περιουσία του κράτους. Τα σχολεία αυτά δεν είναι διοίκηση
του κράτους.
Η εφαρµογή αυτή στον τοµέα αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
προστριβές µεταξύ της µειονότητα και της ελληνικής πολιτείας.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 40 της συνθήκης της Λωζάνης, η µειονότητα έχει το
δικαίωµα να ιδρύει τα µειονοτικά της σχολεία και να το διευθύνει. Η άρνηση του κράτους
για όποια συνεννόηση µε την µειονότητα οδηγεί την µειονοτική εκπαίδευση σε
υποβάθµιση.
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