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ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ των ευρωδικαστών δικαίωσε 
τον Σύλλογο Νεολαία5 Μειονότηταε Εβρου. 
Με αυτή τηναπόφασή tous άνοιΕαντον 
δρόμο για την επίσημη αναγνώριση εθνική5 
TOupKiKÔs μειονότηταε στην Ελλάδα
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
είναι ο Κύπριο5 κ. Λουκήε Λουκαΐδηε. Με την ψήφο του 
δικαιώνονται «Μακεδόνεε» και «Τούρκοι»

ιδιότητα του μουφτή. Το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, όμωε, είχε αντίθετη άπο

ψη και καταδίκασε την Ελλάδα. Οπωε 
αναφέρουν διπλωμάτεε του υπουρ
γείου ΕΕωτερικών, ο κ. Ροζάκηε από 
την εμπειρία του ωε υφυπουργόε στο 

ίδιο υπουργείο θα έπρεπε να γνωρί

ζει ότι «ο ι “ψευδομουφτήδες”της Ξάν
θης και της Κομοτηνής, όπως και οι πε
ρ ισσότερο ι “τουρκικοί" σύλλογοι της 
Θράκης, συντάσσσνται σ τη  γραμμή του 

τουρκικού προΕενείου της περιοχής

προβάλλοντας την τουρκική προπα 
γάνδα, χωρίς να έχουν καμία σχέση με 

θρησκευτικά και πνευματικά καθήκο
ντα». Χαρακτηριστικοί είναι άλλωστε 

ο πύρινοε λόγος του σημερινού «ψευ

δομουφτή» Ξάνθηε Αχμέτ Μετέ όπωε 
παρουσιάζεται στο βίντεο που έφ ε

ρε στη δημοσιότητα το «ΘΕΜΑ», στο

οποίο αποκαλεί tous Ελληνεε «γκια
ούρηδες», υποδεικνύει προε τη  μειο

νότητα πωε «ο  Τούρκος μόνο μ ε  Τούρ
κο μπορεί να γίνει φίλος» και την κα- 
λεί να ακολουθήσει το σύνθημα « τουρ
κική ψήφος σ ε  Τούρκο».

Οι καλύτεροι σύμμαχοι 
των... Τούρκων

Το δίδυμο τω ν  ευρωδικαστών, όμωε, 

φαίνεται ότι έχει εΕελιχθεί σ ε ... δήμιο 

για την Ελλάδα. Πριν από λίγεε εβδο-

μάδεε η επταμελήε σύνθεση του 1ου 

Τμήματοε, του οποίου προήδρευε ο 
κ. Λουκάίδηε και συμμετείχε ο κ. Ρο- 

ζάκηε, καταδίκασε την Ελλάδα για πα

ραβίαση του δικαιώματοε του «συνε- 
ταιρίζεσθαι» (άρθρο 11 τηεΕ,Σ.), επει

δή τα δικαστήρια τηε χώραε μαε αρ- 

νούνται από το 1995 να αναγνωρίσουν

τη  νόμιμη σύσταση του σωματείου 

«Σύλλογοε Νεολαίαε Μ ειονότηταε 
Εβρου».

Τα ελληνικά δικαστήρια είχαν επι
καλεστεί ότι ο σκοπόε τηε ίδρυσηε του 
συλλόγου, όπωε αναφέρεται στο κα

ταστατικό του, είναι «η  εκπαίδευση  
των νέων στις παραδόσεις της “τουρκι
κής" μειονότητας». Το γεγονόε αυτό 

και σύμφωνα με τη Συνθήκη τηε Λο- 

ζάνηε που μιλά για θρησκευτική -μου
σουλμανική και όχι εθνική- τουρκική 

μειονότητα προκαλεί σύγχυση και δη

μιουργεί την εντύπωση ότι υπήκοοι 

Εένηε χώραε, και συγκεκριμένα τουρ- 

κικήε εθντκότηταε, κατοικούν μόνιμα 
στην Ελλάδα. Οι ευρωδικαστέε όμωε 
είχαν και πάλι αντίθετη  άποψη. Το 

σκεπτικό τηε καταδικασπκήε απόφα- 

σηε αναφέρει, μεταΕύ άλλων, όπ «ακό
μη και αν θεωρήσουμε ό τι αληθινός 

σκοπός του σωματείου είναι να προω
θήσει την ιδέα ότι υπάρχει εθνική τουρ

κική μειονότητα στην Ελλάδα αυτό δεν 
αποτελεί απειλή προς τη δημοκρατική 
κοινωνία». Τα μέλη μάλιστα του συ

γκεκριμένου συλλόγου υποστήριΕαν 

ενώπιον του ΕΔΑΔ ότι η Συνθήκη τηε 

Λοζάνηε δ εν  απαγορεύει στα  μέλη 

τω ν μειονοτήτων να αυτοπροσδιορί- 

ζοντα ι με το  επ ίθετο  «Τούρκοι». Η 

απόφαση αυτή, όμωε, σύμφωνα με 

έγκυρουε νομικούε, θέτει ευθέωε θέ
μα συλλογικού και όχι μόνο ατομικού 

εθνικού προσδιορισμού. Μ ε άλλα λό

για, ανοίγει τον δρόμο για την επίση

μη αναγνώριση εθνικήε «τουρκικήε» 

μειονότηταε στην Ελλάδα.
Επιπλέον, προσθέτουν, δείχνει 

και τη ν  πορεία που θα έχει η εκδί

καση τηε προσφυγήε μουσουλμάνων 
κατοίκων τηε Ξάνθηε κατά τω ν  απο
φάσεων ελληνικών δικαστηρίων που 

αρνήθηκαν να εγγράψουν ωε νόμι

μη τη ν  «Τουρκική Ενωση Ξάνθηε». 

Οτι δηλαδή το  Ευρωπαϊκό Δικαστή

ριο θα δικαιώσει την «Τουρκική Ενω
ση Ξάνθηε».
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ΚΑΪΔΗΣ ήταν πρόεδροε στη σύνθεση του δικαστηρίου στην εκδίκαση 
θεσηετου «ψευδομουφτή» τηε Ξάνθηε
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ
Ο εκλεκτόβ του Σημίτη 
που «κρέμασε» την Ελλάδα
Κι όμωε, στον άνθρωπο που υποστηρίζει ότι 
η μειονότητα τηε Θράκηε πρέπει να αναγνωριστεί 
είχαμε αναθέσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα 
τηε χώραε μαε διεθνώε ωε υφυπουργόε ΕΕωτερικών

Εμφανίστηκε σ το  προσκή 

νιο τηε πολιτικήε στιε 25 Σ ε 

πτεμβρίου του  1996, όταν 

ο τό τε  πρωθυπουργόε κ. Κώσταε 
Σημίτηε το ν  έχρισε υφυπουργό 
ΕΕωτερικών. Η αμοιβαία εκτίμη

ση  τω ν  δύο ανδρών καθώε και η 

ιδ ιό τη τά  του  ωε καθηγη τή  του  

Δ ιεθ νού ε  Δ ικαίου  σ το  Π α νεπ ι

στήμιο Αθηνών αποτέλεσαν το  ει- 

σ ιτή ρ ιο  γ ια  τη ν  α νά ρρη σή  του  

σ τον  υπουργικό θώκο. Διέγραψε, 

όμωε, σύντομη σταδιοδρομία, κα

θώε η «ασυμφωνία» χαρακτήρων 
με το ν  τό τε  υπουργό κ. Θεόδω
ρο Πάγκαλο το ν  οδήγησε σ ε  πα

ραίτηση έπειτα  από π έντε  μήνεε.

συμπερ ιφ έρετα ι ωε πολίτηε τηε 

Ευρωπαϊκήε Ενωσηε». Σύμφωνα 

όμωε με όσουε γνωρίζουν τιε από- 
ψειε του  κ. Ροζάκη δ εν  θα περί- 
μεναν διαφορετική τοποθέτηση  

από το ν  Ελληνα ευροδικαστή και 

υπέρμαχο του σχεδίου Ανάν για 
το  Κυπριακό. Ο ίδιοε είχε άλλω

σ τε  δηλώσει πωε η υπουργοποί- 

ησή  τόυ  είχε και ένα  αρνητικό 

επακόλουθο, ότι δηλαδή του αφαι- 

ρέθηκε η δυνατότητα κρνπκήε πα- 
ρέμβασηε σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Παρέμβασηε, όπωε 
η δημοσίευση  μελέτηε σ ε  Εένα 

επιστημονικά έντυπα με τίτλο «Η 

διεθνήε προστασία  τω ν  μειονο-

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ Σημίτη με το ζεύγοε Ροζάκη σε ευχάριστεε σπγμέε στη Ρόδο. 
Ο κ. Χρήστοε Ροζάκηε επελέγη από τον πρώην πρωθυπουργό 
για τη θέση του υφυπουργού ΕΕωτερικών

Ω στόσο  δεν έμεινε χωρίε δουλειά, 

καθώε λίγουε μήνεε μ ετά  η κυ

βέρνηση το ν  έσ τε ιλ ε  σ το  Σ τρ α 

σβούργο ωε ευρωδικαστή του Ευ
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί

νω ν  Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Ο λό- 

γοε για  το ν  κ. Χρηστό Ροζάκη, 
το ν  Ελληνα ευρωδικαστή και αντι- 
π ρ ό εδ ρ ο  σή μ ερα  του  ΕΔΑΔ, ο 

οποίοε ωε φαίνεται έχει εΕελιχθεί 

σ ε  δήμιο τηε χώραε μαε, ιδ ια ίτε
ρα σ ε  θέματα μειονοτήτων.

Π ώε όμωε δικα ιολογείτα ι το  
γεγονόε έναε άνθρωποε που έχει 

δ ια τελ έσ ε ι σ το  π αρελθόν υφ υ 

πουργόε ΕΕωτερικών, επ ιφορτι- 

σμ ένοε με τη ν  π ροά σπ ιση  τω ν  
εθνικών ζητημάτων τηε χώραε και 

γνώ σ τη ε  τη ε μειονοτικήε πραγ- 
ματικότηταε, να καταδικάζει τη ν 

Ελλάδα η οποία δ εν  αναγνωρίζει 

«μ ακεδονικούε» συλλόγουε σ τη  

Φ λώ ρινα  και «τουρκ ικούε» σ τη  
Θ ράκη; Ή  το υ λ ά χ ισ το ν  -όπ ω ε 

α να ρ ω τιο ύ ν τα ι νομ ικοί και δ ι

πλωματικοί κύκλοι-, γιατί ο κ. Ρο
ζάκηε δ εν  ασκούσε το  δικαίωμα 

τη ε  εΕ αίρεσήε το υ  από τιε  συ- 

γκεκριμένεε υποθέσειε ώ σ τε  όσοι 
«βλέπουν» «τουρκική» και «μακε

δονική» μειονότητα σ την Ελλάδα 

να μην επικαλούνται αποφάσειε 

που τουε δικαιώνουν, και μάλιστα 

από έναν άνθρωπο που έχει δια- 

τελ έσ ε ι υφυπουργόε ΕΕωτερικών 
τηε Ελλάδαε;

Καθολική άποψη είναι ότι «ο  

κάθε ευρωδικαοτήε σκέπτεται και

τή τω ν  σ τη ν  Ελλάδα», σ το  οποίο 

εκφράζει τιε απόψειε του για την 

κατάσταση τω ν  μ ειονοτήτων στη 

χώρα μαε. Ορισμένεε από τιε προ- 
σωπικέε απόψειε του  κ. Ροζάκη 

που παραθέτοντα ι σ το  συγκεκρι

μένο άρθρο αναφέρουν: «Ο σον 

αφορά τους τουρκόφωνους μ ου 
σουλμάνους της Δυτικής Θράκης, 
είναι σαφές ότι πληρούν τους όρους 

για να χαρακτηριστούν εθνοτική  

ομάδα». Μ ε άλλα λόγια δηλαδή, ο 

κ. Ρ οζάκηε θ εω ρ ε ί πωε η μου 

σουλμανική μειονότητα τηε Θρά- 

κηε π ρέπει να  αναγνω ρ ισ τεί ωε 
«τουρκική». Για να στηρίΕει μάλι

στα  τη  συγκεκριμένη του άποψη, 

επιχειρηματολογεί λέγονταε ότι 

«η  Συνθήκη της Λοζάνης δεν κα
θορίζει κατ’ ανάγκη τη  φ ύση  της 

μειονότητας της Θράκης ως θρη
σκευτικής» -επιχείρημα όμοιο με 
αυτό που προβάλλουν τα  τελ ευ 

ταία χρόνια οι «τουρκικοί» σύλλο

γοι τηε Ξάνθηε και τηε Κομοτηνήε 
για να υπ ερασπ ιστούν τη  νομι- 

μότητά τουε.

Επ ιπλέον, σύμ φ ω να  με το ν  

συγγραφέα του άρθρου και ενά 

ντια  σ τη ν  κρα τούσα  αντίληψη, 
« σ τη ν  Ελλάδα υπάρχει σλαβόφω
νη μειονότητα ». Π ροσθέτει μάλι

στα  ότι «ο ι Σλαβόφωνοι μ οιρά ζο
νται κοινή εθνοτική καταγωγή μ ε  

τους γειτονικούς πληθυσμούς σ τα  

βόρεια σύνορα της Ελλάδας».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΧΑΣ


