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►  Μπαράζ καταδικαστικών αποφάσεων ει$ βάρο§ 
τη$ χώρα5 μα$ από τον Ελληνα ευρωδικαστή 
που διετέλεσε υφυπουργό« Εξωτερικών

Ελληναβ υπουργό« 
σε ρόλο «Εφιάλτη», 
δικαίωσε Σκόπια - 
Τουρκία και 
καταδίκασε την Ελλάδα
Με την υπογραφή του Χρήστου Ροζάκη
αλλά και του Κύπριου Λουκή Λουκάϊδη το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατακεραυνώνει
τη χώρα μαβ για θέματα που σχετίζονται με
τη «μακεδονική» και την «τουρκική» μειονότητα

i mmíSgs££g-&9
m m m m n

0 0

0 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Με την υπογραφή του αναγνωρίζεται «τουρκική» μειονότητα 
στην Ελλάδα και δικαιώνεται το φιλοσκοπιανό «Ουράνιο ΤόΣο»

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑ

E vas Ελληναβ που στο πα
ρελθόν είχε διατελέσει 
uipunoupyás ΕΣωτερικών 
πρωταγωνιστεί τα τελευ
ταία χρόνια στο μπαράζ 

καταδικαστικών αποφάσεων eis βά- 
pos ms xdipas pas για θέματα που σχε
τίζονται με τη «μακεδονική» και την 
«τουρκική» μειονότητα στην Ελλάδα. 
Μια σειρά καταδικαστικών αποφά
σεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), οι 
onoies κατακεραυνώνουν την Ελλά
δα για την άρνησή ms να αναγνωρί
σει «μακεδονικοί^» και «τουρκικούβ» 
συλλόγουβ στην Ελλάδα, φέρει φαρδιά 
πλατιά την υπογραφή του κ. Χρήστου 
Ροζάκη, εκλεκτού του κ. Κώστα Ση
μίτη, o oiioios ιο 1996 τον έχρισε υφυ
πουργό ΕΣωτερικών στην κυβέρνησή 
του. Ο άνθρωποβ που υποτίθεται ότι 
eos κυβερνητικό στέλεχοβ προάσπιζε 
τα εθνικά pas συμφέροντα και έδινε 
μάχη για τΐ8 ελληνικέβ θέσειβ στο εΣω- 
τερικό σήμερα ais αντιπρόεδροβ του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρωταγω
νιστεί eras καταδίκεβ ms Ελλάδας για 
θέματα μάλιστα για τα οποία και ο 
ίδιοβ διαμόρφωνε πολιτική oís υφυ- 
noupYÓs ΕΣωτερικών. Με την ψήφο 
του, αλλά και με αυτή του Κύπριου 
προέδρου του ΕΔΑΔ κ. Λουκή Λου- 
καΐδη, το Δικαστήριο του Σ τρα
σβούργου δικαίωσε ομόφωνα mus 
«Μακεδόνεβ» ms Φλώριναβ και mus 
«Τούρκουβ» ms Θράκηβ σε τρειβ του
λάχιστον περιπτώσειβ. Οι συγκεκρι- 
μένεβ αποφάσεις μάλιστα του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου δεν είναι μια 
απλή, τυπική διαδικασία, καθώς, σύμ
φωνα με έγκυρους νομικούς, επηρε
άζουν άμεσα m  στάση άλλων κρατών 
στα ελληνικά εθνικά ζητήματα. Χα
ρακτηριστική, άλλωστε, είναι η περί
πτωση του αμερικανικού υπουργείου 
ΕΣωτερικών (Στέττ Νττπάρτμεντ), το

οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια ons 
avaipopés του για την Ελλάδα χαρα
κτήριζε τη μειονότητα m s Θράκηs 
«μουσουλμανική», ενώ τώρα «τουρκι
κή», παραπέμπονταβ, μεταΣύ άλλων, 
και nos συγκεκριμένες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Μακεδονική» μειονότητα
Οκτώβριοβ του 2005 και η οκταμελής 
σύνθεση του 1ου Τμήματος του Ευ
ρωπαϊκού Δικαστηρίου, του οποίου

προεδρεύει o Kúnpios ευρωδικαστήβ 
κ  Λουκαϊδης και στο οποίο συμμετέ
χει oís μέλος και εισηγητήβ ο Ελλη vas 
ευρωδικαστής κ. PozáKns, εκδικάζει 
την υπόθεση του σωματείου «Ουρά
νιο ΤόΣο», το οποίο δραστηριοποιείται 
Kupicos omv περιοχή ms Φλώρινας και 
μάχεται για την αναγνώριση «μακε-

δονικήβ» μειονότητας 
στην Ελλάδα. Το «Ουρά
νιο ΤόΣο» προσέφυγε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
κατηγορώντας το ελληνι
κό κράτοβ, επειδή οι ελ
ληνικές αρχές υποχρέω- 
σαντηνοργάνωση να κα
τεβάσει επιγραφή που είχε αναρτη- 
θεί στη λεγάμενη «μακεδονική» γλώσ
σα και η οποία έγραφε «Βίνο - Ζίτο - 
Λερίνσκι Κομιτέτ». Η φράση αυτή,

σύμφωνα με ns επίσημες παρατηρή
σ ε ι  του υπουργείου ΕΣωτερικώνπου 
κατατέθηκαν στο ΕΔΑΔ για τη συγκε
κριμένη υπόθεση, «χρησιμοποιήθη
κε κατά την εποχή του εμφυλίου πο
λέμου στη Μακεδονία από tous επι- 
διώκσντες να στραφούν κατά m s ελ
ληνικά  επικράτειας και να καταλάβουν

m  Φλώρινα. Η  έκφραση 
"Βίνο - Ζίτο” προκαλεί 
άμεσους συνειρμούς  
στους κατοίκους της πε
ριοχής, καθώς υπήρΕε 
σύνθημα μιας εποχής 
που οδήγησε σε διχα
σμό και δεινά». Αν και 

με βάση με όλες ns διεθνείς συνθή- 
kos δεν τίθεται θέμα «μακεδονικής» 
μειονότητας στην Ελλάδα, ο κ. Ροζά- 
Kns, ο κ  Λουκαϊδης και οι υπόλοιποι δι
καστές δικαιώνουν ομόφωνα το «Ου
ράνιο ΤόΣο»! Το Ευρωπαϊκό Δικαστή
ριο καταδίκασε ομόφωνα τη χώρα pas 
(με την υπογραφή του πρώην Ελλη
να υφυπουργού ΕΣωτερικών φαρδιά 
πλαηά omv απόφαση), σημειώνοντας 
παράλληλα ότι «το “Ουράνιο ΤόΕο” εί
ναι νόμιμο σωματείο που ως στόχο έχει 
την υπεράσπιση m s “μακεδονικής”μει
ονότητας που ζει om v Ελλάδα»! Αστό 
ακριβώς ήταν και το σημείο ms από- 
epaons που ανησύχησε raus Ελληνες 
διπλωμάτεβ, οι οποίοι αναφέρουν ότι 
«με αυτό τον τρόπο επικυρώνεται η 
ύπαρΕη “μακεδονικής” μειονότητας 
a m v Ελλάδα». Ενδεικτικό επίσης ms 
στάσης των κυρίων Λουκάϊδη και Ρο
ζάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση εί
ναι και το γεγονός όη υποχρέωσαντην 
Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση 
otous εκπροσώπους του «Ουράνιου 
ΤόΣου» i’nßons 35.000 ευρώ, γεγονόβ 
που προκάλεσε την αντίδραση δύο εκ 
των μελών του δικαστηρίου.

Προστασία στα όργανα 
ανθελληνικής nponayävöas
Οι συγκεκριμένοι ευρωδικαστέβ όμως 
έχουν στο βιογραφικό raus και άλλες 
καταδικασηκέβ αποφάσεις για τη χώ
ρα pas. Συγκεκριμένα, ons 13 Ιουλί
ου του 2006 το Ευρωπαϊκό Δικαστή
ριο, στο οποίο προήδρευε ο κ. Λου- 
καΐδης και συμμετείχε ως μέλοβ ο κ. 
Ροζάκηβ, αποφάσισε ομόφωνα όη η 
χώρα pas παραβίασε το άρθρο 9 m s 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης (δικαίωμα 
ελευθερίας στη συνείδηση και στην 
θρησκευτική mom). Η υπόθεση αφο
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ουσιαστικά 
αναγνωρίζει «μακεδονική» μειονότητα φέρει, φαρδιά πλατιά, 
τιε υπογραφές των κυρίων Λουκάϊδη και Ροζάκη
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ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
ΠΟΛΛΟΙ
ΗΓΑΠΗΣΑΝ

ρούσε στην περίπτωση του αποκα- 
λούμενου «ψευδομουφτή» Ξάνθης 
Μεχμέι ΕμίνΑγά, ο οποίος είχε εκλε
γεί μουφτής από το μειονοτικό σώμα, 
αλλά δεν είχε αναγνωριστεί από το ελ
ληνικό κράτος.

Τα ελληνικά δικαστήρια είχαν διώ- 
Σει ποινικά εm ά φορέβ τον «ψευδο
μουφτή» για αντιποίηση αρχής και τον 
είχαν καταδικάσει επειδή εΣέδωσε 
ανακοινώσει θρησκευτικού περιε
χομένου χωρίς να έχει επίσημα την

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ 
01 «ΤΟΥΡΚΟΙ»
«Θρίαμβος των (σ.αν. αυτοα- 
ποκαλούμενων) Τούρκων της 
Δυτικής Θράκης με τη βοήθεια 
του κ. Ροζάκη και του κ. Λου- 
καΐδη»·. αυτά αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της π Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής 
Θράκης (ΕΟΤΔΘ) μετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δι
καστηρίου να δικαιώσει τον 
«Σύλλογο Νεολαίας Μειονότη
τας Εβρου». Προσθέτουν μά
λιστα ότι «η Ελλάδα θα ανα
γκαστεί να αναγνωρίσει την 
τουρκική μειονότητα της Δυτι
κής Θράκης», καθώς και ότι «η 
απόφαση ανοίγει τον δρόμο 
για τη δικαίωση και άλλων μει
ονοτήτων σε όλη την Ελλάδα». 
Εντυπωσιακές επίσηβ είναι και 
οι δηλώσει του προέδρου της 
ΕΟΤΔΘ κ. Χαλίτ Χαμπίπο- 
γλου που ευχαριστεί τον κ. 
Χρηστό Ροζάκη και τον κ. 
Λουκή Λουκάϊδη, αναφέρο- 
ντας ότι «το γεγονός ότι οι 
πρωταγωνιστές της απόφασης 
ήταν ένας Ελληνας και ένας 
Ελληνοκύπριος ευρωδικαστής 
δείχνει Εεκάθαρα το πόσο δί
κιο έχουν οι Τούρκοι της Δυτι
κής Θράκης». Συμπληρώνει 
μάλιστα πως «η Ελλάδα πλέον 
είναι υποχρεωμένη να αναγνω
ρίσει την τουρκική ταυτότητα 
της μειονότητας».


