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1. Εισαγωγή

Στόχος τις παρούσας µελέτης είναι να εντοπίσει, να καταγράψει και να ερµηνεύσει τις
περιπτώσεις εκφοράς αντι-εθνικιστικού ή µη εθνικιστικού λόγου στη Θράκη. Το θέµα έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς από την ενσωµάτωση της Θράκης στην Ελλάδα το 1920 µέχρι
και σήµερα, και λόγω της ύπαρξης ενός µεγάλου αλλόγλωσσου και αλλόθρησκου πληθυσµού
στην περιοχή1 - που µε βάση τα νοµικά κείµενα ορίζεται ως "Μουσουλµανική Μειονότητα" η περιοχή αποτέλεσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ τουρκικού
και ελληνικού εθνικισµού.
Η παρούσα µελέτη εξετάζει τον λόγο που εκφέρουν ελίτ και πολιτικές και θρησκευτικές
ηγεσίες, όπως αυτός αποτυπώνεται σε διακηρύξεις, ψηφίσµατα, άρθρα στον τοπικό τύπο,
ειδικές εκδόσεις κ.λ.π. και επικεντρώνεται σε δύο περιόδους: στην δεκαετία του 1950, οπότε
και η πρώτη σηµαντική κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην περίοδο 1980 - 2000,
όπου υπάρχουν έντονες τριβές και τελικά αναδιάταξη των σχέσεων µεταξύ πλειονότητας και
µειονότητας. Άλλωστε κατά τις περιόδους αυτές εντοπίζεται και ο µεγαλύτερος όγκος του έτσι
και αλλιώς σπάνιου σχετικού υλικού.
Τέλος γίνεται µια µικρή αναφορά στο σήµερα, καθώς υπάρχουν αµυδρές ενδείξεις ανάδυσης
µιας άλλης προσέγγισης της µειονοτικής ετερότητας στα πλαίσια µιας µεταεθνικής/
πολυπολιτισµικής αντίληψης.2

2. Το πλαίσιο

Σήµερα, στην ελληνική Θράκη ζουν µόνιµα περίπου 80.000 µουσουλµάνοι έλληνες πολίτες, απόγονοι όσων
εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσµών του 1923. Είναι όλοι επαρκώς
τουρκόφωνοι και ποικίλης επάρκειας ελληνόφωνοι. Πάνω από 20.000 έχουν ως µητρική και µιλάνε στην καθηµερινή
τους ζωή, µία νότια σλαβική γλώσσα (οι ονοµαζόµενοι Ποµάκοι), ενώ λιγότερο από 5.000 έχουν ως µητρική και
µιλάνε στην καθηµερινή ζωή τη Ροµανή (τσιγγάνικα). Οι Θρακιώτες µουσουλµάνοι µειονοτικοί στην συντριπτική
τους πλειονότητα είναι φορείς τουρκικής εθνικής συνείδησης.
2 Τα περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τις κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις των µειονοτικών επιστηµόνων στα µέσα
της δεκαετίας του 1980 αντλήθηκαν από το αρχείο του Κοµοτηναίου γιατρού, πρωτεργάτη των κινητοποιήσεων και
αργότερα βουλευτή του Συνασπισµού Μουσταφά Μουσταφά. Το µνηµόνιο του ανεξάρτητου βουλευτή Α. Σαδίκ
"Situation of the Turkish Minority in Western Thrace Greece" (20 January 1990) καθώς και η έκθεση της Ειδικής
Επιτροπής που αφορά τα προβλήµατα της Παιδείας της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη (12 Δεκεµβρίου
1987 - υπογράφουν η Ένωση Τούρκων Διδασκάλων Δυτικής Θράκης και ο Σύλλογος Επιστηµόνων Μειονότητας Δ.
Θράκης) είναι από το αρχείο του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη. Το µνηµόνιο "Outstanding Issues Affecting the Muslim
Turkish Minority of Western Thrace 2005" (αναθεώρηση-επέκταση οµώνυµου µνηµονίου που είχε κατατεθεί σε
συνάντηση που οργάνωσε ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στη Βαρσοβία το 2003)
µου παραχώρησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας Δ. Θράκης, Τζεµίλ Καπζά. Αντίτυπο του
λευκώµατος "Τουρκική Ένωση Ξάνθης 1927-2003" µου παραχώρησε ο φιλόλογος καθηγητής στο µειονοτικό
γυµνάσιο της Ξάνθης Χακάν Μουµίν. Ανακοινώσεις της Τουρκικής Μειονοτικής Κίνησης για τα Ανθρώπινα και
Μειονοτικά Δικαιώµατα µου παραχώρησε ο δηµοσιογράφος και στέλεχος της κίνησης Αµπντουλχαλίµ Ντεντέ.
Βιβλία για τη δράση της τοπικής εκκλησίας στις µητροπόλεις Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης µου προσέφεραν οι
αντίστοιχες µητροπόλεις. Πολύτιµα στοιχεία για την στάση και την θεώρηση των πραγµάτων από τον µουφτή
Κοµοτηνής άντλησα από το αρχείο τύπου της Μουφτείας Κοµοτηνής, µε τη βοήθεια του γραµµατέα της µουφτείας
Μουσταφά Ιµάµογλου, µετά από έγκριση του µουφτή Μέτσο Τζεµαλί. Τους ευχαριστώ όλους.
1

Στα τέλη της δεκαετίας του '20, στην Δυτική -και από το 1920 Eλληνική πια- Θράκη,
επικρατεί µια στοιχειώδης ηρεµία, µετά από µια εκτεταµένη περίοδο µεγάλης αναταραχής.
Eίχαν προηγηθεί η έντονη ελληνοβουλγαρική διαµάχη για την κυριότητα της οθωµανικής
τότε επαρχίας της Δυτικής Θράκης, η παραχώρηση της περιοχής στους Βούλγαρους (1913,
Συνθήκη Bουκουρεστίου) και τελικά οριστική ενσωµάτωση της Δυτικής Θράκης στην Eλλάδα
το 1920.
Tα σηµαντικά γεγονότα της περιόδου εκείνης -βαλκανικοί πόλεµοι, A' Παγκόσµιος πόλεµος,
µικρασιατική καταστροφή- είχαν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την αποχώρηση από την
περιοχή, σχεδόν όλων των Εξαρχικών Βουλγαρόφωνων χριστιανών (περίπου 50.000 γύρω
στο 1920. Πάλλης, 1925) και σηµαντικού αριθµού κυρίως τουρκόφωνων µουσουλµάνων
(50.000, κατ' εκτίµηση) και την εγκατάσταση, µέχρι το 1924, µεγάλου αριθµού χριστιανών
ποικιλόγλωσσων προσφύγων από την Βόρεια και Ανατολική Θράκη και την Mικρά Aσία3.
Oι µετακινήσεις αυτές, σε συνδυασµό µε την παραµονή στην περιοχή ενός σηµαντικού
αριθµού µουσουλµάνων - που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών Σύµβαση Λωζάνης, που προηγήθηκε της Συνθήκης (Ladas, 1932 και Pentzopoulos, 1964) έχουν ως τελικό αποτέλεσµα να προκύψει στην Eλληνική Θράκη ένα µωσαϊκό οµάδων µε
διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις.
Έτσι, το 1930 υπάρχουν στην περιοχή: ελληνόφωνοι4 ντόπιοι, εγκαταστηµένοι χριστιανοί
Έλληνες, ελληνόφωνοι χριστιανοί Σαρακατσάνοι ηµι-νοµάδες, σλαβόφωνοι χριστιανοί
Έλληνες, τουρκόφωνοι χριστιανοί Έλληνες, αρµενόφωνοι χριστιανοί Aρµένιοι, γαλλόφωνοι,
ιταλόφωνοι

και

γερµανόφωνοι

καθολικοί5,

ισπανόφωνοι

Eβραίοι,

τουρκόφωνοι

µουσουλµάνοι Tούρκοι, σλαβόφωνοι µουσουλµάνοι Ποµάκοι, ροµανίφωνοι χριστιανοί και
µουσουλµάνοι Tσιγγάνοι, ελληνόφωνοι χριστιανοί πρόσφυγες από την Aνατολική και
Bόρεια Θράκη, ελληνόφωνοι χριστιανοί πρόσφυγες από τον Eύξεινο Πόντο, σλαβόφωνοι
χριστιανοί

Tρακατρούκηδες

(πρόσφυγες

από

την

Bορειανατολική

Mικρά

Aσία),

αλβανόφωνοι χριστιανοί Aρβανίτες (πρόσφυγες από την Aνατολική και Bόρεια Θράκη),
βουλγαρόφωνοι χριστιανοί πατριαρχικοί (πρόσφυγες από την Bουλγαρία), τουρκόφωνοι
χριστιανοί πρόσφυγες από την Kαππαδοκία, τουρκόφωνοι χριστιανοί Γκαγκαβούζηδες
(πρόσφυγες από την Aνατολική Θράκη), αλλά και κάποιοι άλλοι (Kουτσόβλαχοι, Tσερκέζοι,
Xαϊχουρούµηδες κ.λ.π.6) σε πολύ µικρούς αριθµούς7.

ΘPAKH, 1994.
Eδώ, και για όλες τις οµάδες που ακολουθούν, αναφέροµαι σε µητρικές γλώσσες και εν πάση περιπτώσει σε πρώτες
γλώσσες. H επισήµανση κρίνεται απαραίτητη µε δεδοµένο το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σους οποίους
αναφέροµαι, ήταν τουλάχιστον δίγλωσσοι.
5 Που είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται στην περιοχή ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ως εκπρόσωποι ή υπάλληλοι
ευρωπαϊκών εταιριών. Προσδιοριζόταν συλλήβδην ως (Φραγκο)Λεβαντίνοι.
6 Τα επώνυµα ορισµένων µεγάλων µουσουλµανικών οικογενειών, κυρίως της ορεινής Ροδόπης, (Bosnak, Bosnali =
Βόσνιος, Arnavut = Αρβανίτης, Αλβανός, Giritli = Κρητικός, Patsnak = Πετσενέγκος) παραπέµπουν σε κάποια
3
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Και καθώς η ενσωµάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, δηλαδή σε ένα εθνικό κράτος,
σηµατοδοτεί και την επίσηµη είσοδο όλων των κατοίκων της περιοχής στην εποχή του
εθνικισµού, οι περισσότερες από τις οµάδες αυτές -που σήµερα θα ονοµαζόταν εθνοτικές
οµάδες8- βρίσκονται ηθεληµένα ή µη, σε µια διαδικασία αναζήτησης (ακριβέστερα
κατασκευής) εθνικής ταυτότητας, υπό την επίδραση ποικίλων εθνικιστικών ιδεολογιών και
πρακτικών.
Κύριοι - και µετά το 1945, αποκλειστικοί9 - "παίκτες" στο πεδίο αυτό ήταν ο ελληνικός και ο
τουρκικός εθνικισµός, µε τον µεν τουρκικό εθνικισµό να έχει την πρωτοβουλία και να
προσπαθεί να µετεξελίξει την µουσουλµανική κοινότητα από προεθνική/ θρησκευτική σε
εθνική τουρκική, και τον ελληνικό εθνικισµό να κινείται, πάντα αµυνόµενος, σε µια
προσπάθεια διατήρησης του προεθνικού χαρακτήρα της µειονότητας, καθώς αντιµετώπιζε
τεράστια ιδεολογικά/ δοµικά προβλήµατα στο να συγκροτήσει την εικόνα και θέση του
"Έλληνα µουσουλµάνου".

3. H στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στη µειονότητα
και οι σχέσεις µεταξύ πλειονότητας και µειονότητας.

Aπό της αρχές της θεσµικής συγκρότησής της στη δεκαετία του 1920 - και καθώς ήδη είχε
ιδρυθεί το τουρκικό εθνικό κράτος µετά την διάλυση της αυτοκρατορίας, την πτώση του
σουλτάνου αλλά και την διάλυση του χαλιφάτου 10 -, η µειονότητα στη Θράκη βρίσκεται
διαιρεµένη σε δύο µερίδες11: στους συντηρητικούς (muhafazakarlar) που ήταν προσηλωµένοι

ενδεχόµενη απώτερη γεωγραφική ή "φυλετική" καταγωγή που όµως δεν συνδέεται µε κάποια σύγχρονη διακριτή
πρακτική, ώστε να συγκροτηθεί χωριστή κατηγορία.
7 Xτούρης, 1999: 39-119, Mισεντζής, 1934, Dalégre, 1997, αλλά και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εµπειρική
έρευνα.
8 Eδώ, δεχόµενοι τον ορισµό του Smith, ορίζουµε ως εθνοτική οµάδα "ένα διακριτό -βάσει ονόµατος- πληθυσµό που
µοιράζεται µύθους καταγωγής, ιστορίες και πολιτισµό, ο οποίος διατηρεί µια σχέση µε µια συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή και διακατέχεται από ένα αίσθηµα αλληλεγγύης". Στον Αγγελόπουλο, 1997: 21.
9 Όταν η Βουλγαρία, ηττηµένη, αποχωρεί οριστικά πια από την Θράκη. Ο Βουλγαρικός εθνικισµός οραµατιζόταν
την δηµιουργία µιας µεγάλης Βουλγαρίας που θα περιλάµβανε και την Δυτική Θράκη και θα είχε πρόσβαση στο
Αιγαίο πέλαγος. Οι προσδοκίες αυτές φάνηκαν να υλοποιούνταν την περίοδο 1913-19, αλλά κατέπεσαν το 1920, µε
την ενσωµάτωση της Δ. Θράκης στην Ελλάδα. Αναπτερώθηκαν το 1940, µε τη συµµαχία Γερµανίας - Βουλγαρίας,
την κατάληψη της Δ. Θράκης από βουλγαρικό στρατό το 1941 και την εγκατάσταση βουλγαρικής διοίκησης και
σηµαντικού αριθµού εποίκων, για να καταπέσουν οριστικά το 1944, µε την ήττα του Άξονα και την εκδίωξη
στρατού, εποίκων και ορισµένων ντόπιων συνεργατών των Βουλγάρων από την Ελληνική πλέον Θράκη. Ο
βουλγαρικός εθνικισµός έχασε κάθε έρεισµα και στους οµόγλωσσους Ποµακικούς πληθυσµούς της περιοχής καθώς,
σε όλη την περιοχή που καταλάµβανε η Οθωµανική αυτοκρατορία, κύριο όχηµα ένταξης στο έθνος ήταν η θρησκεία.
Η µουσουλµανική θρησκεία των βουλγαρόφωνων ορεσίβιους βαλκανικούς αυτών πληθυσµών, σε συνδυασµό µε τα
µέτρα βίαιου εκχριστιανισµού τους που κατά καιρούς είχε λάβει η βουλγαρική, τους οδηγούσαν µε διάφορους
τρόπους, και ιδιαίτερα σε εποχές πόλωσης, στην "εθνική αγκαλιά" της Τουρκίας.
10 . O Oθωµανός σουλτάνος, µετά την κατάληψη των ιερών τόπων του Iσλάµ από τους Οθωµανούς (1517) είχε
αναγορευτεί σε χαλίφη - τοποτηρητή των αγίων τόπων, προστάτη των πιστών και ουσιαστικά αρχηγό της πίστης "διάδοχο" κατά κάποιον τρόπο του προφήτη Mωάµεθ.
11 . Σχετικά βλέπε Aνδρεάδης, 1956, Aydinli, 1971, Orhonlu, 1964, Tσιούµης, 1994 και Παναγιωτίδης, 1995. Η
διαίρεση αυτή, ουσιαστικά αποτελούσε προέκταση της σχετικής σύγκρουσης στα πλαίσια της ευρύτερης τουρκο-

στο Iσλάµ, υποστηρικτές του σουλτάνου και εν πάση περιπτώσει οπαδοί ενός θεοκρατικού
πολιτεύµατος και στους προοδευτικούς/µεταρρυθµιστές (inkilaptsilar) που ήταν κατά βάση
µη θρησκευόµενοι, υποστηρικτές του λαϊκού τουρκικού εθνικού κράτους και οπαδοί του
κεµαλισµού. Κύρια εξωτερικά σηµεία αντιπαράθεσης είναι η κατάργηση της αργίας της
Παρασκευής και αντικατάστασή της από τη Kυριακή, η υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου,
η κατάργηση του φεσιού και της κάλυψης των γυναικών και γενικά η επικράτηση
ευρωπαϊζουσών ενδυµατολογικών αντιλήψεων – µέτρα που εφαρµοζόταν ήδη στην Tουρκία
από το 1928.
Kεντρικό όµως σηµείο αντιπαράθεσης αποτελεί η εκπαίδευση καθώς γύρω από αυτήν
ουσιαστικά συγκρούεται ο ελληνικός και ο τουρκικός εθνικισµός.
Την περίοδο αυτή αρχίζει και η συστηµατική αντιπαράθεση τουρκικού και ελληνικού
εθνικισµού περί την µειονότητα, µε τον ελληνικό εθνικισµό να στηρίζει - παρά τις κατά
καιρούς παλινωδίες - κατά κανόνα τους συντηρητικούς12 φιλοδοξώντας, ως φαίνεται, να
δηµιουργήσει ή να διατηρήσει µια ελληνότροπη θρησκευτική (µουσουλµανική) µειονότητα
ενώ ο τουρκικός εθνικισµός φιλοδοξούσε να δηµιουργήσει µια τουρκική εθνική µειονότητα,
στηρίζοντας συστηµατικά και ποικιλότροπα την προοδευτική παράταξη.13
Aρχικά (δεκαετία 1920) η επίδραση του τουρκικού εθνικισµού είναι περιορισµένη καθώς η
µειονότητα είναι µια παραδοσιακή αγροτική κοινότητα όπου κυριαρχούν οι συντηρητικοί,
θρησκευόµενοι, αντικεµαλιστές14, πολλοί από τους οποίους δραστηριοποιούνται ως
εκπαιδευτικοί και ως δηµοσιογράφοι. Tα πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν εµφανώς το 1930,
µε την απέλαση από την Eλλάδα – κατόπιν απαίτησης της Tουρκίας – ενός σηµαντικού
αριθµού συντηρητικών, ενώ από το 1950, µε τις επεµβάσεις της Tουρκίας στα πολιτικά και
κυρίως στα εκπαιδευτικά πράγµατα της µειονότητας οι προοδευτικοί/ εθνικιστές αποκτούν
την κυριαρχία.15 Eξ άλλου, η µερική τροποποίηση των θέσεων του τουρκικού εθνικισµού και
η συνακόλουθη ενίσχυση των δεσµών µεταξύ Iσλάµ και τουρκικού έθνους κατά την δεκαετία
του 1950, επί κυβέρνησης Mεντερές στην Tουρκία, έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός
«τουρκοµουσουλµανικού» σχήµατος το οποίο αρχίζει να γίνεται αποδεκτό στην µειονότητα
και να αποτελεί το όχηµα για δηµιουργία τουρκικής εθνικής συνείδησης - ακόµα και σε

µουσουλµανικής κοινωνίας η οποία τελεσιδίκησε σύντοµα, εντός των ορίων του Tουρκικού κράτους, µε την
επικράτηση των εθνικιστών του Aτατούρκ.
12 . Ουσιαστικά επέλεξε να στηρίζει "τον εχθρό του εχθρού του", προσδοκώντας να ισχυροποιήσει τη θέση του στην
περιοχή. Η παράταξη αυτή ήταν ευχαριστηµένη από την συγκεκριµένη εξέλιξη και µε διάφορες ευκαιρίες εξέφραζε
την αφοσίωση της και την ελληνοφροσύνη της Bλ. Aνδρεάδης σ. 67 – 97.
13 Aλεξανδρής, 1988, Orhonlu, 1964, Merçil, 1966, Aarbakke, 2000.
14 . H οµάδα αυτή ενισχύθηκε σηµαντικά το 1922 (πέρας ελληνοτουρκικού πολέµου), µε την έλευση, εγκατάσταση και
δραστηριοποίηση στη Θράκη ενός σηµαντικού πυρήνα αντικεµαλικών µε αρχηγό τον τελευταίο Sheyh ül Islam
(θρησκευτικό αρχηγό της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας) Mustafa Sabri. Eκτενής αναφορά και στον Παναγιωτίδη,
1995: 147 – 149, και στον Tσιούµη, 1994: 103 – 117.
15 Aνδρεάδης, 1956 και Aarbakke, 2000.

αυτούς που αντιλαµβανόταν και όριζαν τους εαυτούς τους ως «µουσουλµάνους» στα πλαίσια
µιας, ακόµα ισχυρής, προεθνικής αντίληψης.
H διαίρεση των µειονοτικών σε προοδευτικούς και συντηρητικούς και η µεταξύ τους
αντιπαράθεση παραµένει ισχυρή µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε η µερίδα
των συντηρητικών άρχίζει να αποδυναµώνεται σταδιακά και να αποσύρεται από το
προσκήνιο καθώς δεν αποτελούσε πλέον εταίρο µε βάρος, εναλλακτική ιδεολογική
προσέγγιση και πρόταση, ενώ ο χώρος παύει να υπάρχει τυπικά το 1992, µε θάνατο του
τελευταίου ηγέτη της συντηρητικής παράταξης.16

3.1. Περίοδος 1920 – 1950.

Aπό τη πρώτη στιγµή της θεσµικής συγκρότησης της µειονότητας και για όσο καιρό οι
χριστιανοί και µουσουλµάνοι Θρακιώτες υπάρχουν και δρούσαν στα πλαίσια της εν πολλοίς
παραδοσιακής αγροτικής (και ουσιαστικά προεθνικής) κοινωνίας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες
τριβές

και

ανταγωνισµοί µεταξύ

των δύο

κοινοτήτων.

Kαι

οι δύο

πληθυσµοί,

περιχαρακωµένοι µέσα στα πλαίσια της δικής τους εθν(οτικ)ο–οµολογιακής οµάδας (ethnoconfessional group) - στα πλαίσια του ακόµα ισχύοντος στις αντιλήψεις διοικούντων και
διοικούµενων οθωµανικού θεσµού του millet - , βαδίζουν λίγο-πολύ στους ίδιους δρόµους
ζωής και µοιράζονται τις ίδιες ευκαιρίες.
H Eλλάδα δεν φαίνεται να έχει από την αρχή κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο για τη µειονότητα
ενώ η Tουρκία δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για τους µουσουλµάνους της Eλληνικής πια
Θράκης από πολύ νωρίς, ήδη κατά τη διάσκεψη της Λωζάνης (Δεκέµβριος 1922). Mε την
ίδρυση µάλιστα τουρκικού προξενείου στη Kοµοτηνή το 1930, αρχίζει η συστηµατική
απόπειρα του τουρκικού κράτους για προσέγγιση της µειονότητας και παρέµβαση στα
εσωτερικά της. Η ελληνική κυβέρνηση, που φαίνεται πως παρακολουθεί (άλλοτε στενότερα
και άλλοτε χαλαρότερα) τα πράγµατα, και εν πάση περιπτώσει έχει γνώση, συχνά
δυσαρεστείται από τις εξελίξεις αλλά δεν αντιδρά, επιθυµώντας να έχει καλές σχέσεις µε την
Tουρκία – κακές θα σήµαιναν ίσως νέο πόλεµο – και ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι µε τη στάση
της αυτή εξασφαλίζει ό,τι το καλύτερο για την ελληνορθόδοξη µειονότητα της
Kωνσταντινούπολης.17
Tην περίοδο αυτή φαίνεται πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πιέσεις της ελληνική πολιτείας ή της
χριστιανικής πλειονότητας στους µειονοτικούς. Oι όποιες πιέσεις της δεκαετίας του 1920
(επίταξη περιουσιών µειονοτικών) είναι, σύµφωνα µε επίσηµες δηλώσεις της ελληνικής
16
17

Aarbakke, 2000
Tσιούµης, 1994

πολιτείας, ανάλογες µε τις πιέσεις που υφίστανται και οι χριστιανοί Θρακιώτες, και
αποτελούν προϊόν της γενικότερης αναστάτωσης και της προσπάθειας της κυβέρνησης να
διευκολύνει την εγκατάσταση των προσφύγων.18
Eπί δικτατορίας Mεταξά (1936) η κατάσταση γίνεται πιο πιεστική για τους µειονοτικούς όπως άλλωστε και για όλους του Έλληνες πολίτες – χωρίς όµως να καταγράφονται κάποια
ιδιαίτερα φαινόµενα. Την περίοδο αυτή ιδρύεται στην Γενική Διοίκηση Θράκης το Tµήµα
Πολιτικών Yποθέσεων, στελεχώνεται µε προσωπικό από το Yπουργείο Eξωτερικών και έχει
σκοπό να εποπτεύει συστηµατικά το µειονοτικό ζήτηµα.
Kατά τη περίοδο τη (βουλγαρικής) κατοχής της Θράκης, και παρά τις κατ’ αρχήν περί του
αντιθέτου προσδοκίες της µειονότητας, υπάρχει έντονη καταπίεση της µειονότητας, ανάλογη
µε αυτή που υφίσταται η χριστιανική πλειονότητα. Aξιοσηµείωτο είναι το ότι η κοινή αυτή
καταπίεση χριστιανών και µουσουλµάνων στέκεται συχνά αφορµή για προσέγγιση και
αλληλοϋποστήριξη των δύο στοιχείων.19

3.2. Περίοδος 1950 - 1965

Oι σχέσεις µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων και η αντιµετώπιση της µειονότητας από
την ελληνική πολιτεία, άρχιζουν να αλλάζουν τη δεκαετία του 1950. Kατά την περίοδο αυτή
σηµαντικός αριθµός χριστιανών έχει αρχίσει να ανεβαίνει κοινωνικά και οικονοµικά (κυρίως
δια της εκπαίδευσης) ενώ παράλληλα γίνεται σαφώς ορατή η πολιτισµική οµογενοποίηση
των ελλήνων χριστιανών Θρακιωτών µε τον υπόλοιπο ελληνισµό, στα πλαίσια της
λειτουργίας του εθνικού κράτους. Από την άλλη πλευρά, η µειονότητα ακολουθεί, σε γενικές
γραµµές, µια µάλλον καθοδική πορεία, κυρίως εξ αιτίας της σηµαντικής διαρροής
µειονοτικών κεφαλαίων αλλά και εγκεφάλων (brain – drain) στη Tουρκία, που ακολουθείται
από τη µετανάστευση σηµαντικού αριθµού µειονοτικών.20 Παράλληλα µέσα από την
µειονοτική εκπαίδευση, που ελέγχεται πια σε µεγάλο βαθµό από την Tουρκία, επιχειρείται
συστηµατικά η καλλιέργεια τουρκικής εθνικής ταυτότητας και η µετεξέλιξη των
«µουσουλµάνων» σε «Tούρκους». Έτσι, στη Θράκη, αν και οι διαπροσωπικές σχέσεις
µειονοτικών – πλειονοτικών εξακολουθούν να είναι εκτενείς και φιλικές, γίνεται πια φανερό
ότι οι δρόµοι των δύο οµάδων έχουν αρχίσει να χωρίζουν.
Tην περίοδο αυτή λαµβάνουν χώρα και δύο κύκλοι γεγονότων που εκείνη τη στιγµή δεν
επηρέασαν άµεσα και εκτενώς τις σχέσεις µεταξύ πλειονοτικών – µειονοτικών και τη στάση
Tσιούµης, 1994και Aarbakke, 2000
Aarbakke, 2000
20 Aνδρεάδης, 1956 και Aarbakke, 2000
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της πολιτείας απέναντι στη µειονότητα, αλλά επρόκειτο να έχουν καθοριστική σηµασία στις
µετέπειτα εξελίξεις. O πρώτος συνίσταται από τα έντονα καταπιεστικά µέτρα – ουσιαστικά το
διωγµό – που ασκεί η Tουρκία στην ελληνοορθόδοξη µειονότητα της Kωνσταντινούπολης το
1955 και το 1965. O δεύτερος αποτελείται από µια σειρά άρθρων στην αθηναϊκή εφηµερίδα
«Έθνος», (03 – 11.08.1959), µε τίτλο «H Θράκη απειλείται από µια οµάδα φανατικών
Tούρκων που επιζητούν αυτονοµία»,21 που δείχνουν την ύπαρξη και δράση του τουρκικού
εθνικισµού στην περιοχή και εν πολλοίς υπαγορεύουν την επιβαλλόµενη στάση του
ελληνικού εθνικισµού.

3.3. Περίοδος 1965 – 1974.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, µέσα στο ευρύτερο ψυχροπολεµικό κλίµα, και ενώ
κυρίαρχη παράταξη στην Eλλάδα είναι η Δεξιά και κυρίαρχη πολιτική αξία η
«εθνικοφροσύνη», η σχέση της µειονότητας µε την Tουρκία αφ’ ενός ισχυροποιείται και
ενισχύεται αφ’ ετέρου στιγµατίζεται. Ωστόσο, µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1960
φαίνεται πως δεν υπάρχουν σηµαντικές κινήσεις εις βάρος των µειονοτικών. Tο 1967, η
έλευση της χούντας στην εξουσία, σηµατοδοτεί την έναρξη άσκησης µιας έντονης
σοβινιστικής πολιτικής. O ελληνικός εθνικιστικός λόγος, που δοµικά αποκλείει τους
µειονοτικούς, είναι τώρα απολύτως νόµιµος και εκφράζεται ανεπιφύλακτα, ενώ είναι
διάχυτη η εκτίµηση ότι το µειονοτικό ζήτηµα αποτελεί έκφανση του «Tουρκικού κινδύνου»
και πρέπει να αντιµετωπιστεί δραστικά. Στην Eλλάδα Eλλήνων Xριστιανών, οι Tούρκοι
µουσουλµάνοι δεν έχουν θέση
Πρώτο µέτρο που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση εναντίον της µειονότητας είναι η
απαγόρευση σε µειονοτικούς να αγοράζουν γη και ακίνητα - ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι
χριστιανοί, µε δάνεια σκοπιµότητας από την Aγροτική Tράπεζα, για να αγοράζουν γη και
ακίνητα που ανήκαν σε µειονοτικούς. H πίεση στους µειονοτικούς συνεχίζεται (σύντοµα
µετατρέπεται σε εξόφθαλµη ουσιαστική απαγόρευση), µε τα προσκόµµατα που άρχισαν να
φέρνουν οι αρχές, στην έκδοση αδειών για χτίσιµο ή επισκευή σπιτιού, στην έκδοση αδειών
για λειτουργία καταστήµατος, στην έκδοση αδειών οδήγησης αυτοκινήτου και τρακτέρ, στην
χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ενώ παράλληλα αρχίζουν να γίνονται συστηµατικότερες
οι στερήσεις της ελληνικής ιθαγένειας από µειονοτικούς.
Aξιοσηµείωτο είναι ότι η πολιτική για την µειονότητα δεν είναι δηµοσίως διακηρυγµένη και
γνωστή, δεν έχει στη βάση της νόµους αλλά αποφάσεις, και διεκπεραιώνεται µέσα από µια
σειρά απόρρητης αλληλογραφίας και ειδικών οδηγιών.
Tα άρθρα υπογράφει ο τότε σχετικά άγνωστος, νέος δηµοσιογράφος – αργότερα υφυπουργός εξωτερικών –
Γιάννης Kαψής. Aarbakke, 2000
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Tα µέτρα αυτά, που έχουν άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ζωή της
µειονότητας, σχεδιάζονται και εφαρµόζονται µε κύριο στόχο να οδηγήσουν σε µετανάστευση
τα µέλη της µειονότητας, και ειδικότερα εκείνα που βρίσκονται ιδεολογικά κάτω από
τουρκική επιρροή.22
Aπό τα µέτρα και τις οχλήσεις διαφεύγουν ελάχιστοι µειονοτικοί, κατά κανόνα άτοµα που
έχουν αποδειγµένα καλές σχέσεις µε τις αρχές, ενώ το σύνολο των µουσουλµάνων βλέπει ότι,
για πρώτη φορά, το κράτος τους αντιµετωπίζει συστηµατικά µε διαφορετικό τρόπο από
αυτόν που αντιµετωπίζει τους χριστιανούς γείτονές τους.
H συµπεριφορά αυτή της Eλλάδας έχει άµεσες επιδράσεις στα εσωτερικά της µειονότητας. Tα
µέτρα συσπειρώνουν και οµογενοποιούν (επί το “τουρκικότερο” και εθνικιστικότερο) τους
µειονοτικούς και επιτρέπουν στη Tουρκία να εµφανίζεται, και να επιχειρεί να παρέµβει, ως
µητέρα–πατρίδα και προστάτης.23

3.4. Περίοδος 1974 – 1981.

Tο 1974, η εισβολή της Tουρκίας στην Kύπρο, σηµατοδοτεί την έναρξη µιας περίπου
εξάµηνης περιόδου εξαιρετικά έντονων πιέσεων εις βάρος των µειονοτικών. O ελληνικός
εθνικισµός, κινούµενος στα πλαίσια της λογικής περί «συλλογικής ευθύνης» (σε επίπεδο
έθνους), θεωρεί τη µειονότητα περίπου συνυπεύθυνη για όσα συµβαίνουν στη Kύπρο, και
ασκεί στα µέλη της τροµοκρατία, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός µειονοτικών να
εγκαταλείπει τη Θράκη και να καταφεύγει στη Tουρκία.
Tα πιεστικά µέτρα εναντίον της µειονότητας συνεχίζονται αµείωτα και µετά την πτώση της
χούντας24. H µειονότητα, µετά τα γεγονότα στη Kύπρο, είναι ακόµα περισσότερο
ανεπιθύµητη. Έτσι, οι περιορισµοί σχετικά µε την έκδοση αδειών συνεχίζονται, ενώ κατά τις
εκλογές του 1974, υπάρχει κίνηση που επιδιώκει να στερήσει από τους µειονοτικούς τη
δυνατότητα εκπροσώπησης στο εθνικό κοινοβούλιο, που είναι συστηµατική και αδιάλειπτη
από το 1921.25

Tρουµπέτα 2001
Nοταράς, 1995
24 . Παρά τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν µε τη µεταπολίτευση σε όλο τον κρατικό µηχανισµό, φαίνεται πως, όσον
αφορά στα µειονοτικά, ο σκληρός πυρήνας που χειριζόταν το θέµα – σε συνεργασία µε ένα ευρύτερο κύκλο
«συνεργατών», τον οποίο ο µειονοτικός διανοούµενος Iµπράµ Oνσούνογλου, χαρακτηρίζει ως παρακράτος (εφ,
Trakya’nίn Sesi, Kοµοτηνη, φ. 547/11.04.1996. Tο παραθέτει ο Aarbakke, 2000: 203) – παρέµεινε ή, αν άλλαξε,
διατήρησε την πολιτική των προκατόχων του.
25 7.000 χριστιανοί του N. Pοδόπης, καταθέτουν στα µεγάλα κόµµατα ενυπόγραφο αίτηµα να µην συµπεριλάβουν
µουσουλµάνους υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά τους (οπότε οι µειονοτικοί θα υποχρεωνόταν να κατέλθουν µε
ανεξάρτητους συνδυασµούς που πρακτικά δεν είχαν πιθανότητες επιτυχίας) ενώ ταραχές σηµειώνονται στην
Kοµοτηνή, όταν το 1975 ο νέος δήµαρχος Kοµοτηνής A. Στογιαννίδης, εκλέγεται συγκεντρώνοντας σηµαντικό
αριθµό µειονοτικών ψήφων.
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Την περίοδο αυτή, και παράλληλα µε την ελληνική δράση περί την µειονότητα, ξεκινά, από
υποστηρικτές των τουρκικών συµφερόντων, µία διεθνής εκστρατεία, µε στόχο την προβολή,
στη διεθνή κοινή γνώµη, της θέσης ότι στην ελληνική Θράκη υπάρχει µια τουρκο µουσουλµανική κοινότητα η οποία καταπιέζεται από την ελληνική διοίκηση. Μέρος της
κίνησης αυτής αποτελεί και η ίδρυση, µε την σαφή ενθάρρυνση της Άγκυρας, συλλόγων
Τούρκων της Δυτικής Θράκης, στη Tουρκία και σε διάφορες χώρες της Eυρώπης, µε στόχο τη
διεθνοποίηση του θέµατος.26

3.5. Περίοδος 1981 - 1988

H στάση της πολιτείας απέναντι στη µειονότητα παραµένει σε µεγάλο βαθµό ίδια και κατά
τη δεκαετία του 1980, επί κυβερνήσεως ΠAΣOK, αν και κατά την πρώτη περίοδο
διακυβέρνησης του ΠAΣOK, η συνολικότερη βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη και ο
γενικότερος εκδηµοκρατισµός της ελληνικής κοινωνίας, φαίνεται να επηρεάζουν και την
µειονοτική πολιτική.
Kαι κατά την περίοδο αυτή εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισµοί στην αγορά ακινήτων,
στην κατασκευή και επισκευή σπιτιών και στην έκδοση αδειών οδήγησης τρακτέρ και
επαγγελµατικών οχηµάτων, ενώ το µεγαλύτερο µέρος των µειονοτικών ζητηµάτων
εξακολουθεί να χειρίζεται το Yπουργείο Eξωτερικών µέσω των τοπικών του αξιωµατούχων
στη Kοµοτηνή και στη Ξάνθη.
H περίοδος αυτή είναι σηµαντική τόσο σε επίπεδο πολιτικής συνειδητοποίησης όσο και
δράσης της µειονότητας, και σηµαδεύεται από µια σειρά κινητοποιήσεις. Tο 1982, µια
απόπειρα της ελληνικής πολιτείας να αποσπάσει από µειονοτικούς γη της οποίας το
ιδιοκτησιακό καθεστώς παρουσιαζόταν ασαφές, γίνεται αφορµή για τη πρώτη µαζική και
µεγάλης κλίµακας διαµαρτυρία µειονοτικών,27 ενώ µια από τις πιο σηµαντικές και
προβεβληµένες κινητοποιήσεις της µειονότητας κατά τη δεκαετία του 1980, είναι ο αγώνας
για την αναγνώριση των πανεπιστηµιακών τίτλων που αποκτούσαν οι µειονοτικοί από
πανεπιστήµια της Tουρκίας.28

Αλεξανδρής, 1988.
Μια δεύτερη µαζική διαµαρτυρία µειονοτικών, µε αφορµή νέες απαλλοτριώσεις γης (που στο µεγαλύτερο µέρος
της ανήκε σε µειονοτικούς, για τη δηµιουργία πανεπιστηµιούπολης κοντά στη Kοµοτηνή), στις αρχές του 1983,
τελικά δεν πραγµατοποιείται.
28 Tα άτοµα που πλήττονταν από το κυβερνητικό µέτρο της µη αναγνώρισης των πτυχίων τους άρχισαν ένα
συστηµατικό αγώνα και στις 8 Φεβρουαρίου 1987 έκαναν πορεία στo κέντρο της Kοµοτηνής. Nέα πορεία, σε
συνδυασµό µε άλλες ενέργειες, έγινε στις 16 Iουνίου 1987, ενώ στις 24 Mαΐου 1988, οι πληττόµενοι από τη στάση του
ΔIKATΣA προχώρησαν σε απεργία πείνας.
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H κινητοποίηση αυτή των µειονοτικών - που µπορεί να θεωρηθεί η πιο σύγχρονη µορφή
πολιτικής κινητοποίησης της µειονότητας, καθώς οι διαµαρτυρόµενοι προσέγγισαν το θέµα
ως ζήτηµα στέρησης πολιτικών δικαιωµάτων από Έλληνες πολίτες - παίρνει µεγάλη
δηµοσιότητα και κερδίζει τη συµπαράσταση σηµαντικού αριθµού πλειονοτικών, οι οποίοι
συντάσσονται µε τους διαµαρτυρόµενους, θεωρώντας την κρατική συµπεριφορά απέναντι
στη συγκεκριµένη οµάδα ως προφανή αδικία. Παράλληλα όµως, κινητοποιεί και
συγκεκριµένες αντιµειονοτικές δυνάµεις.29
Ως µέρος των µειονοτικών διεκδικήσεων/ κινητοποιήσεων κατά τη δεκαετία του 1980, µπορεί
να θεωρηθεί και το ζήτηµα εκλογής µουφτή.30
Kατά την περίοδο αυτή, κίνηση πίεσης της µειονότητας εκ µέρους της ελληνικής πολιτείας µε
ιδιαίτερη σηµασία σε συµβολικό επίπεδο, αποτελεί η απαγόρευση χρήσης των όρων
«Tουρκικός» από ονοµασίες µειονοτικών ενώσεων, τον Nοέµβριο του 1983. H συγκεκριµένη
κίνηση θορυβεί ιδιαίτερα τη µειονότητα, η οποία φοβάται ότι την άρνηση ύπαρξης Tούρκων
στη Θράκη θα ακολουθήσει η άρνηση ύπαρξης µουσουλµάνων στη Θράκη - πιθανόν κατ’
αναλογίαν όσων είχαν συµβεί µε τη τουρκική µειονότητα της Bουλγαρίας.
H πρώτη αντίδραση της µειονότητας, όταν το θέµα τελεσιδικεί στον Άρειο Πάγο, τον
Iανουάριο του 1988, είναι µια πορεία διαµαρτυρίας, µε την συµµετοχή σχεδόν 5.000 ατόµων
στην Kοµοτηνή, στις 26.01.1988. H προετοιµασία µιας δεύτερης µεγαλύτερης διαδήλωσης
προκαλεί µεγάλη ανησυχία στις αρχές, καθώς µάλιστα αντιµειονοτικοί κύκλοι, υπό την
ηγεσία

του

Mητροπολίτη

Mαρωνείας

και

Kοµοτηνής

Δαµασκηνού,

απειλούν

µε

αντιδιαδήλωση31. Tελικά, η διαδήλωση των µειονοτικών πραγµατοποιείται στην Kοµοτηνή,
στις 29 Iανουαρίου 1988, και είναι µαζική και µαχητική, µε συγκρούσεις και ελαφρούς
τραυµατισµούς µειονοτικών διαδηλωτών και αστυνοµικών. Tο θέµα λαµβάνει µεγάλη
δηµοσιότητα ενώ ή κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθµίσει το γεγονός.

Aarbakke, 2000
. Tο 1985, συγκεκριµένοι µειονοτικοί κύκλοι δεν αποδέχτηκαν το διορισµό νέου µουφτή Kοµοτηνής και προέβησαν
σε άτυπη εκλογή ατόµου της αρεσκείας τους. Aνάλογα συνέβησαν και στη Ξάνθη. Έτσι, σήµερα οι Nοµοί Ξάνθης και
Kοµοτηνής διαθέτουν από δύο µουφτήδες. Ένα διορισµένο από το ελληνικό κράτος (όπως πάντα µέχρι σήµερα
γινόταν και από τον συγκεκριµένο χώρο θεωρείται θεµιτό, καθώς ο µουφτής είναι ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος µε
δικαστικές αρµοδιότητες) και ένα εκλεγµένο, που σαφώς απολαµβάνει τη συµπάθεια της Tουρκίας. Oι εκλεγµένοι
µουφτήδες δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος και έχουν επανειληµµένα καταδικαστεί για αντιποίηση
αρχής.
31 . H διαδήλωση που σχεδίαζε η µειονότητα και φυσικά ήταν ένας νόµιµος τρόπος για να εκφράσει τα παράπονά της
στα πλαίσια της δηµοκρατίας, προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς κύκλους. Τόσο σε µεγάλο αριθµό πλειονοτικών
σοβινιστών, που κινούνταν υπό την ηγεσία ενός µητροπολίτη (δηλαδή του παραδοσιακού απολυταρχικού αρχηγού
της εθνο - οµολογιακής οµάδας σε προεθνικό πλαίσιο), όσο και στις πολιτικές αρχές που πιθανώς επιθυµούσαν να
αποφύγουν κάθε δηµοσιότητα που θα µπορούσε αποκαλύψει κάποιες από τις σκανδαλώδεις πλευρές της µειονοτικής
πολιτικής. Eπισηµαίνουµε ότι η έκβασης της αντιπαράθεση µειονοτικών πλειονοτικών, στα πλαίσια του δια –
εθν(οτ)ικού ανταγωνισµού στις µικροκοινωνίες των χωριών και των πόλεων της Θράκης, είχε για όλους µεγάλη
σηµασία σε συµβολικό επίπεδο. Κάθε πλευρά ήθελε να δείξει τη δύναµή της και να απειλήσει τον αντίπαλο ότι «θα
τον βάλει στη θέση του» (Aarbakke, 2000: 348).
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3.6. Περίοδος 1988 – 1991

H περίοδος 1988 – 1991 µπορεί να χαρακτηριστεί ίσως ως η σηµαντικότερη στη ιστορία των
σχέσεων µειονότητας και πολιτείας, κυρίως λόγω των έντονων αντιπαραθέσεων, σε βαθµό
σύγκρουσης, που είχαν ως αποτέλεσµα να οδηγηθεί τελικά το ελληνικό κράτος σε αλλαγή
πολιτικής.
Αρχή της περιόδου αυτής αποτελεί η µεγάλη κινητοποίηση της µειονότητας για στήριξη του
υπόδικου, ανερχόµενου τότε, µειονοτικού ηγέτη, Aχµέτ Σαδίκ, κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων του (κατηγορούνταν για συκοφαντική δυσφήµηση, διασπορά ψευδών ειδήσεων
και πλαστογραφία), τον Iούνιο και, κυρίως, τον Δεκέµβριο του 1988. Κατά τις κινητοποιήσεις
αυτές γίνεται για πρώτη φορά εµφανώς ορατή η παρουσία και η δράση της Tουρκίας.
Συνέχεια των γεγονότων του 1988 (διαδηλώσεις στην Kοµοτηνή και δίκες A. Σαδίκ), κύριο
χαρακτηριστικό των οποίων υπήρξε η µεγάλη ένταση, αποτελεί η κάθοδος ανεξάρτητων
µειονοτικών συνδυασµών στις εκλογές της 18ης Iουνίου 1989.
Oι ανεξάρτητοι υποψήφιοι και ιδιαίτερα ο A. Σαδίκ, τυγχάνουν συστηµατικής υποστήριξη
από την Tουρκία και προβάλλονται έντονα από την τουρκική τηλεόραση και ραδιόφωνο που παρακολουθούν ανελλιπώς καθηµερινά όλοι οι µειονοτικοί. Kινούνται τονώνοντας το
τουρκικό εθνικό αίσθηµα και, εκµεταλλευόµενοι την πικρία και τον θυµό που προκαλούσε
στους µειονοτικούς όλα αυτά τα χρόνια η συγκεκριµένη αντιµετώπισή τους από την ελληνική
πολιτεία, δηµιουργούν πόλωση και αποκτούν πολλούς και ένθερµους υποστηρικτές32.
H δράση των ανεξάρτητων υποψηφίων, δηµιουργεί έντονες ενδοµειονοτικές ζυµώσεις, και
παράλληλα προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους της πλειονότητας.33 Tελικά, εκλέγεται ο A.
Σαδίκ.34
Στις επόµενες εκλογές, της 5 ης Nοεµβρίου 1989, ο A. Σαδίκ δεν συµµετέχει, λόγω κάποιου
τυπικού κωλύµατος που παρουσίαζε η αίτηση συµµετοχής του στον συνδυασµό, και έτσι
εκλέγεται στο το N. Pοδόπης, ο ανεξάρτητος υποψήφιος I. Mολλά (Pοντοπλού) του
συνδυσµού «Eµπιστοσύνη» ενώ στο N. Ξάνθης δεν εκλέγεται κανένας µειονοτικός βουλευτής.
. Παράλληλα όµως, η δράση τους γίνεται αντικείµενο έντονης κριτικής από µετριοπαθείς µειονοτικούς
παράγοντες, που παρατηρούν ότι οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι κινούνται χωρίς πολιτικό πρόγραµµα και µε τη δράση
τους, ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα, βλάπτουν τα συµφέροντα της µειονότητας.
33 H «επιτροπή αγώνα χριστιανών N. Pοδόπης», υπό την ηγεσία του Mητροπολίτη Δαµασκηνού, διαδήλωσε στη
Mητρόπολη Kοµοτηνής, στις 14 Iουνίου, ενάντια στη κάθοδο ανεξάρτητων µειονοτικών συνδυασµών. Παράλληλα,
αντιδράσεις υπήρξαν και από τις αρχές, που επιχειρούσαν να παρεµποδίσουν τον προεκλογικό αγώνα των
υποψηφίων αυτών µε παραδοσιακές απολυταρχικές µεθόδους, όπως παρεµβολές στις αναµεταδόσεις των τουρκικών
MME, απαγόρευση εισόδου των ανεξάρτητων υποψηφίων στην επιτηρούµενη ζώνη, εξαντλητικούς ελέγχους των
οχηµάτων των υποψηφίων από την τροχαία κ.α.
34 Με τον ανεξάρτητο συνδυασµό του N. Pοδόπης “Güven” (Eµπιστοσύνη), ενώ µε τον ανεξάρτητο συνδυασµό N.
Ξάθης “Ikbal” (Eπιτυχία/ σταδιοδροµία) δεν εκλέγεται ανεξάρτητος µειονοτικός βουλευτής.
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Kαθώς µάλιστα, στην σύνθεση της Bουλής που προέκυψε από τις εκλογές, κανένα κόµµα δεν
έχει απόλυτη πλειοψηφία, εµφανίζεται η πιθανότητα σχηµατισµού κυβέρνησης ΠAΣOK–
ΣYNAΣΠIΣMOY µε τη στήριξη του I. Mολλά (Pοντοπλού), που από πάρα πολλούς θεωρείται
όργανο της Άγκυρας. Σε αυτή την προοπτική υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και αντιδράσεις
από όλα τα κόµµατα35, και τελικά - και για πολλούς άλλους λόγους - σχηµατίζεται
κυβέρνηση συνασπισµού, υπό τον Ξ. Zολώτα και µε τη συµµετοχή όλων των κοµµάτων και
τεχνοκρατών, που δεν έχει την ανάγκη στήριξης από τον ανεξάρτητο µειονοτικό βουλευτή.36
Oρόσηµο της περιόδου αυτής αποτελεί η προσαγωγή σε δίκη των A. Σαδίκ, I. Σερίφ και I.
Mολλά (Pοντοπλού) - ο οποίος και εξαιρείται τελικά λόγω βουλευτικής ασυλίας – στις 25
Iανουαρίου 1990, µε τις κατηγορίες της συκοφαντικής δυσφήµησης, της διασποράς ψευδών
ειδήσεων, της πρόκλησης των πολιτών σε διχόνοια και της διατάραξη κοινής ειρήνης.
Φαίνεται πως πρόκειται για µια πολιτική απόφαση µε προφανή στόχο να «συνετίσει» τη
µειονότητα και να κάµψει το αγωνιστικό φρόνηµα των υποδίκων.37
Kατά την τετραήµερη εκδίκαση της υπόθεσης, στην Θράκη δηµιουργείται µεγάλη ένταση,
καθώς η µαζική παρουσία µειονοτικών στη δίκη, εκλαµβάνεται από πολλούς πλειονοτικούς
ως απόπειρα επίδειξης δύναµης. H ένταση αυτή αυξάνεται κατακόρυφα από τον θανάσιµο
τραυµατισµό ενός χριστιανού από ένα µουσουλµάνο, µέσα στο νοσοκοµείο της Kοµοτηνής,
και από την απόφαση της ηγεσίας της µειονότητας να γιορτάσει την επέτειο των γεγονότων
του 1988.
Έτσι, το απόγευµα της 29ης Iανουαρίου 1990, και ενώ πολλοί µειονοτικοί έχουν
συγκεντρωθεί σε κεντρικό τζαµί της Kοµοτηνής για τέλεση επετειακής θρησκευτικής
λειτουργίας (mevlit), µια µεγάλη οµάδα πλειονοτικών προβαίνει σε βίαιη διαδήλωση και
αρχίζει να καταστρέφει καταστήµατα ιδιοκτησίας µειονοτικών. Yπάρχουν σηµαντικές
καταστροφές - που συνοδεύονται από λεηλασίες - και αρκετοί ελαφροί τραυµατισµοί.
Tα γεγονότα στη Kοµοτηνή αποτελούν αφορµή για δηµοσιοποίηση (σε διεθνές επίπεδο) του
µειονοτικού προβλήµατος και στέκονται αφορµή για να αναρωτηθούν πολλοί σηµαίνοντες
πολιτικοί στη Aθήνα, τι ακριβώς συµβαίνει στη Θράκη. Έτσι, στις 31 Iανουαρίου 1990,
συγκαλείται στην Aθήνα σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ξ. Zολώτα, και µε
την συµµετοχή των αρχηγών των πολιτικών κοµµάτων που συµµετείχαν στην κυβέρνηση (K.
Mητσοτάκης – N.Δ., A. Παπανδρέου – ΠAΣOK και X. Φλωράκης - ΣYN), παρουσία και των

. Aλλά και από πλειονοτικούς Θρακιώτες που διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στην Kοµοτηνή, υπό την ηγεσία του
µητροπολίτη Δαµασκηνού.
36 Aarbakke, 2000
37 H υπόθεση αφορά τη δράση τους ως υποψηφίων του κόµµατος «Eµπιστοσύνη», κατά τη προεκλογική περίοδο του
Nοεµβρίου 1989. Oι κατηγορούµενοι καταδικάζονται σε 18 µήνες φυλάκιση και 3ετή στέρηση των πολιτικών τους
δικαιωµάτων.
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υπουργών Eξωτερικών K. Σαµαρά και Eθνικής Aµύνης Tζ. Tζανετάκη, µε θέµα τις εξελίξεις
στη Θράκη. Eκεί, αποφασίζεται η αλλαγή πολιτικής στο µειονοτικό, και ειδικότερα η
“κατάργηση των διοικητικών οχλήσεων αι οποίαι όχι µόνο απεδείχθησαν ατελέσφοροι αλλ’ επέτυχαν
αντίθετα αποτελέσµατα των επιδιωκωµένων και συνάµα µας εκθέτουν διεθνώς”.
Αφορµή για νέα αναταραχή αποτελούν οι εκλογές της 8ης Aπριλίου 1990, καθώς βασικό
ερώτηµα αποτελεί το αν και µε ποιό τρόπο θα κατέλθουν ανεξάρτητοι µειονοτικοί υποψήφιοι
στις επερχόµενες εκλογές.
O A. Σαδίκ, από τις φυλακές Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται υπογράφει ένα κείµενο όπου,
µεταξύ άλλων, δήλωνε ότι είναι «Έλληνας πολίτης, µουσουλµάνος στο θρήσκευµα, τουρκικής
καταγωγής». Mε τη δήλωση αυτή, που την προσυπογράφει και ο I. Σερίφ, επιχειρείται να
δοθεί η εικόνα κάποιου είδους αναδίπλωσης και, κυρίως, να κατευναστούν τα πνεύµατα των
πλειονοτικών Θρακιωτών, µέρος των οποίων έχουν πάλι αρχίσει να αναστατώνονται, από τις
φήµες ότι οι Σαδίκ και Σερίφ µπορεί να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι.
Tο νέο «ανεξάρτητο» µειονοτικό ψηφοδέλτιο ανακοινώνεται µε δελτίο τύπου από το
Tουρκικό Yπουργείο Eξωτερικών,38 ενώ, σε νέα δίκη στην Πάτρα, η προηγούµενη ποινή
φυλάκισης του A. Σαδίκ µετατρέπεται σε πρόστιµο, πράγµα που του δίνει τη δυνατότητα να
συµµετέχει στις επικείµενες εκλογές - και όπου η εκλογή του ήταν προφανώς βέβαιη. Έτσι,
κατά τις εκλογές της 08.04.1990, εκλέγονται οι ανεξάρτητοι µειονοτικοί βουλευτές A. Σαδίκ,
µε τον συνδυασµό «Eµπιστοσύνη» στην Kοµοτηνή, και A. Φαΐκογλου µε τον συνδυασµό
«Eπιτυχία» στη Ξάνθη – και πάλι µε τη συνήθη συστηµατική στήριξη της Tουρκίας.39

3.7. Περίοδος 1991 - 1995
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένα χρόνο µετά τις κυβερνητικές αποφάσεις τς 31ης
Iανουαρίου 1990, και ενώ στην εξουσία ήταν πια η Nέα Δηµοκρατία µε πρωθυπουργό τον K.
Mητσοτάκη, η κατάσταση στη Θράκη, όσον αφορά την µειονότητα παραµένει περίπου ίδια.
Όπως προκύπτει από τις ερωτήσεις και τα υποµνήµατα των δύο µειονοτικών βουλευτών,
εξακολουθούν να ισχύουν περιορισµοί σε άδειες οικοδόµησης και οδήγησης, εξακολουθούν
να υπάρχουν προβλήµατα στη µειονοτική εκπαίδευση και στη διαχείριση των βακουφίων
ενώ εξακολουθούν να µη δίνονται άδειες για κατασκευές / επισκευές τζαµιών. Oι ορεσίβιοι
µειονοτικοί πληθυσµοί εξακολουθούν να ζουν υπό το καθεστώς της επιτηρούµενης ζώνης και
κάποιοι µειονοτικοί εξακολουθούν να χάνουν την ελληνική ιθαγένεια βάση του άρθρου 19,
ενώ ακόµα δεν έχουν δοθεί αποζηµιώσεις για τις καταστροφές της 29ης Iανουαρίου 1990.
38
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Eπιπλέον, οι καθυστερήσεις στις ρυθµίσεις κάποιων εκκρεµοτήτων, κατά τα άλλα κοινών σε
όλο τον ελληνικό πληθυσµό, (διανοµή κλήρου σε ακτήµονες, αναδασµός, παροχή τηλεφώνου
και ρεύµατος σε κάποιες περιοχές, πρόστιµα που σχετίζονται µε παραβάσεις φορολογικής
νοµοθεσίας ή παραβιάσεις K.O.K, νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κ.α.) αποδίδονται από τους
µειονοτικούς – που λειτουργούν και σκέπτονται µέσα στο συγκεκριµένο πλέγµα σχέσεων που
υπάρχει στη Θράκη – σε πρόθεση της πολιτείας.
Παράλληλα, η ελληνική πολιτεία, κινούµενη στα πλαίσια της παραδοσιακής λογικής
αντιµετώπισης του µειονοτικού ζητήµατος, προχωρά στις 23.10.1990 στη ψήφιση νέου
εκλογικού νόµου που έθετε ως προϋπόθεση για εισαγωγή ενός κόµµατος στην ελληνική
βουλή την εξασφάλιση του 3% των ψήφων σε πανελλαδικό επίπεδο, αποκλείοντας έτσι,
ουσιαστικά, τη δυνατότητα εκλογής ανεξάρτητου µειονοτικού βουλευτή.
H κίνηση που σηµατοδοτεί την εφαρµογή της νέας Ελληνικής πολιτικής πάνω στο µειονοτικό
είναι η οµιλία του πρωθυπουργού K. Mητσοτάκη, στη Ξάνθη, στις 13 Mαΐου 1991. Eκεί, ο
Έλληνας πρωθυπουργός, αφού αναγνωρίζει την ύπαρξη αρνητικών διακρίσεων – µιλά για
λάθη των κυβερνήσεων στο παρελθόν - θέτει το αποδεκτό πλαίσιο «ταυτότητας» της
µειονότητας (µουσουλµανική µειονότητα που αποτελείται από τουρκογενείς, Ποµάκους και
Tσιγγάνους), δηλώνει ότι το µειονοτικό είναι αυστηρά εσωτερικό ζήτηµα της Eλλάδας και
τονίζει την αποφασιστικότητα της πολιτείας να διασφαλίσει την ισονοµία και ισοπολιτεία
για όλους τους κατοίκους της Θράκης, και χριστιανούς και µουσουλµάνους.
Aυτό βέβαια δεν σήµαινε ότι όλα τα προβλήµατα θα λυνόταν αυτοµάτως. Oι δηλώσεις
κινούνται σε επίπεδο προθέσεων (που είναι αµφίβολο αν εκφράζουν το σύνολο των
εµπλεκοµένων κρατικών λειτουργών) και δεν διασαφηνίζουν τι ακριβώς πρόκειται να
αλλάξει στις σχέσεις µειονότητας – πολιτείας. Aν και έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα
σηµάδια βελτίωσης (χαλάρωση ελέγχων στις αγοραπωλησίες, αύξηση του αριθµού αδειών
οδήγησης και των αδειών για χτίσιµο και επισκευή σπιτιού σε µειονοτικούς, αρχή χορήγησης
δανείων κ.α.) δεν φαίνεται πουθενά η ύπαρξη ενός µελετηµένου προγράµµατος για την
συνολική αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Παράλληλα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από διάφορες οµάδες που βλέπουν ότι τα νέα
µέτρα απειλούσαν το µερίδιό τους στην αγορά. Έτσι πλειονοτικοί φαρµακοποιοί - και
πολιτεία – φέρνουν σηµαντικά προσκόµµατα στην αναγνώριση των πτυχίων και παραπέρα,
στην έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείων σε µειονοτικούς πτυχιούχους
φαρµακευτικής, ενώ ανάλογο ζήτηµα προκύπτει όταν δίνεται η πρώτη άδεια ταξί σε
µειονοτικό.

Eνδεικτικό στοιχείο του θετικού κλίµατος που διαµορφώνεται ένα χρόνο µετά την δηµόσια
εξαγγελία περί «ισονοµίας και ισοπολιτείας», αποτελεί η δήλωση του µουφτή Kοµοτηνής
Tζεµαλί Mέτσο, ότι η κίνηση Mητσοτάκη άρχισε να δίνει καρπούς. Παράλληλα, κάποιες
µικροκαταστροφές

(σε

µουσουλµανικά

νεκροταφεία

και

φωτιά

στο

τζαµί

της

Aλεξανδρούπολης στις 13.10.1993) που αποδίδονται σε ατύχηµα, σε προβοκάτσια ή σε
αντίποινα ανάλογων ενεργειών σε µνηµεία της ελληνορθόδοξης µειονότητας στη
Kωνσταντινούπολη, υποβαθµίζονται.40
Bέβαια, η αλλαγή πολιτικής δεν έχει µόνο οπαδούς. Πέρα από τους συγκεκριµένους
πλειονοτικούς που αντιδρούν, υπήρχαν και κάποιοι µειονοτικοί που επιθυµούν την
διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης, καθώς τους εξυπηρετούσε πολιτικά, κοινωνικά και
οικονοµικά. Είναι εµφανές ότι πολλά ηγετικά στελέχη της µειονότητας έχουν σηµαντικές
αντιρρήσεις για τις διαφαινόµενες εξελίξεις καθώς βλέπουν να κινδυνεύει η θέση τους. Tα
άτοµα αυτά, αν και έδειχναν ότι παλεύουν εναντίον των διακρίσεων, στην ουσία είναι
αντίθετα σε κάθε λύση που θα άλλαζε την ισορροπία δυνάµεων, καθώς φοβούνται ότι µέσα
στο νέο σχήµα δεν θα µπορούν πια να έχουν τον ίδιο ρόλο. Έτσι, πολλοί ηγέτες της
µειονότητας προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίµα καχυποψίας, ανασφάλειας και
δυσπιστίας µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων, ελπίζοντας σε προσωπικά οφέλη και
εξασφάλιση της θέσης τους.
Σηµαντικές αντιδράσεις υπάρχουν και από τον χώρο των χαρακτηριζόµενων ως
«τουρκοδίαιτων»,

δηλαδή

των

ποικίλων

εκείνων

χριστιανών

και

µουσουλµάνων

µεσαζόντων, των οποίων οι αµφιβόλου νοµιµότητας αλλά εξαιρετικά κερδοφόρες, «εργασίες»
θα περιοριζόταν σηµαντικά, ενώ έντονες αντιδράσεις υπήρχαν και από οµάδα πλειονοτικών
που αντιτίθενται ιδεολογικά στη νέα κατάσταση. Στους αντιδρώντες θα πρέπει να
προστεθούν και τα πολλά εκείνα άτοµα που εισέπρατταν ποσά από τα µυστικά κονδύλια του
Yπουργείου Eξωτερικών για την αντιµειονοτική, και εν πολλοίς «εθνική», δράση τους.41
Oι ποικίλοι πλειονοτικοί αντιδρώντες φαίνεται να βρίσκουν κοινή στέγη στην «Eπιτροπή
Aγώνα» που συγκροτείται υπό την ηγεσία του µητροπολίτη Δαµασκηνού. H επιτροπή, σε
επιστολές που στέλνει σε µεγάλες εφηµερίδες, περιγράφει µε µελανά χρώµατα την κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει οι χριστιανοί και ζητά τη λήψη µέτρων εναντίον των
µουσουλµάνων42.

Aarbakke, 2000
Aarbakke, 2000: 560 - 566.
42 . Eφ. Mακεδονία, 09.08.1991 και εφ. Kαθηµερινή, 06.11.1991. Παράλληλα κυκλοφορούσαν επίµονες φήµες – που
ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία - ότι «οι µειονοτικοί αγοράζουν τη Θράκη» (µε
χρήµατα του τουρκικού προξενείου της Kοµοτηνής). Eκτενέστερη αναφορά στο Συρίγο, 2000.
40
41

Kατά την περίοδο αυτή δεν υπάρχει µειονοτικός βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο.43

3.8. Περίοδος 1995 - 2000

Kύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου αποτελεί η οµαλοποίηση της εκπροσώπησης
µειονοτικών σε εθνικό επίπεδο, µε την επάνοδο Θρακιωτών µουσουλµάνων µειονοτικών
βουλευτών στην ελληνική βουλή,44 και η - µε θεαµατικά βήµατα - συνέχιση της πορείας
άρσης των περιοριστικών µέτρων και διακρίσεων.
H πολιτική της «ισονοµίας και ισοπολιτείας» συνεχίζεται µε την κατάργηση της
επιτηρούµενης ζώνης (Ξάνθη, 17.05.1995), από τον Yπουργό Eθνικής Άµυνας Γεράσιµο
Aρσένη (κυβέρνηση ΠAΣOK µε πρωθυπουργό τον A. Παπανδρέου), κίνηση που προξενεί
ιδιαίτερη ικανοποίηση στους αποκλεισµένους µειονοτικούς, και δυσαρέσκεια στην Tουρκία
ενώ συγκεκριµένοι κύκλοι στη Θράκη επιχειρούν να υπονοµεύσουν τη ρύθµιση.45
Eπόµενο βήµα αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 19 του Kώδικα Eλληνική Iθαγένειας
(11.06.1998, κυβέρνηση ΠAΣOK, µε πρωθυπουργό τον K. Σηµίτη, και Yπουργό Eξωτερικών
τον Γ. Παπανδρέου).
Tην περίοδο αυτή λαµβάνεται και το πρώτο µέτρο θετικής διάκρισης υπέρ των µειονοτικών.
Mε τον νόµο 2341(2:1)/Φ.E.K. 208/A/06.10.1995 (της κυβέρνησης ΠAΣOK, µε πρωθυπουργό
τον A. Παπανδρέου και Yπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου) εκχωρείται ποσοστό 0,5%
πλέον των υπαρχόντων θέσεων σε A.E.I. και T.E.I. σε υποψήφιους φοιτητές που προέρχονται
από την µειονότητα. O νόµος ψηφίζεται από όλα τα κόµµατα εκτός του KKE ενώ συναντά
µεγάλη αντίδραση από µερίδα πλειονοτικών στη Θράκη.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 φαίνεται πως έχει επέλθει εξοµάλυνση στις σχέσεις µεταξύ
πολιτείας και µειονότητας, και µια σηµαντική βελτίωση στις σχέσεις µεταξύ πλειονοτικών και

Στις εκλογές της 10ης Oκτωβρίου 1993, οι ανεξάρτητοι συνδυασµοί «Eµπιστοσύνη» στη Pοδόπη και «Eπιτυχία»
στη Ξάνθη, κατέρχονται στις εκλογές και συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό µειονοτικών ψήφων. Mάλιστα, ο A. Σαδίκ
του συνδυασµού «Eµπιστοσύνη» στη Pοδόπη, συγκεντρώνει το εκλογικό µέτρο και θα µπορούσε να εκλεγεί, αν δεν
υπήρχε το πλαφόν του 3%. Έτσι, και µε δεδοµένο ότι κανένας µειονοτικός υποψήφιος από τα µεγάλα κόµµατα δεν
συγκεντρώνει τον απαιτούµενο αριθµό ψήφων, οι µειονοτικοί µένουν χωρίς εκπροσώπηση στη βουλή αυτή.
44 Στις εκλογές της 22ης Σεπτεµβρίου 1996, εκλέγονται στη Θράκη 3 µειονοτικοί βουλευτές – πράγµα που είχε να
συµβεί από το 1974. Δύο στο N. Poδόπης (Γκαλίπ Γκαλίπ – ΠAΣOK και Mουσταφά Mουσταφά - ΣYNAΣΠIΣMOΣ)
και ένας στο N. Ξάνθης (Mπιρόλ Aκίφογλου - NΔ). Tο γεγονός προκαλεί έντονη δυσφορία σε αντιµειονοτικούς
κύκλους, που όµως περιορίζονται σε µερικά διάπυρα άρθρα για το µέγεθος του επερχόµενου κινδύνου, στον τοπικό
ελληνόφωνο τύπο. Στις εκλογές της 9ης Aπριλίου 2000 εκλέγεται ένας µόνο µειονοτικός βουλευτής στο N. Pοδόπης
(Γκαλίπ Γκαλίπ – ΠAΣOK) ενώ ένα χρόνο µετά τις εκλογές, ο N. Pοδόπης αποκτά µε απόφαση εκλογοδικείου και
δεύτερο µειονοτικό βουλευτή (Aχµέτ Mεχµέτ - ΠAΣOK).το εκλογοδικείο αφαιρεί την έδρα από (χριστιανό)
εκλεγέντα βουλευτή, καθώς κρίνει ότι εξελέγη παράνοµα, και την αποδίδει στον αµέσως επόµενο σε αριθµό ψήφων
υποψήφιο του ίδιου κόµµατος, που τύχαινε να είναι µουσουλµάνος.
45 Aarbakke, 2000
43

µειονοτικών, ενώ παράλληλα άρχισε να γίνεται ορατή η µείωση των κοινωνικοοικονοµικών
διαφορών µεταξύ πλειονοτικών και µειονοτικών, ως συνέπεια της άρσης των περιορισµών.46

4. Άφιξη στη Θράκη προσφύγων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζουν να καταφθάνουν και στην Θράκη ελληνικής
καταγωγής πρόσφυγες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ λίγο αργότερα υπάρχει
συστηµατική και µαζική άφιξη τέτοιων πληθυσµών, στα πλαίσια ενός κρατικού
προγράµµατος µε προφανή και δηλωµένο στόχο την "την τόνωση του ελληνισµού στην
περιοχή"
Οι πληθυσµοί που φτάνουν και εγκαθίσταται στην Θράκη προέρχονται στην πλειονότητά
τους από περιοχές του Καυκάσου, είναι στην πλειονότητά τους επαρκείς τουρκόφωνοι και
έχουν πρόσφατες θλιβερές εµπειρίες σύγκρουσης µε µουσουλµανικούς πληθυσµούς,47 ενώ
παράλληλα, σε κάθε ευκαιρία, αναδεικνύουν την ελληνική τους καταγωγή και πλειοδοτούν
σε ελληνικό εθνικισµό - (παρα)δηλώνοντας έτσι ότι κατανοούν τον ρόλο που τους ανατέθηκε.
Με αυτή την συµπεριφορά εκφράζουν την ευγνωµοσύνη τους στην Ελλάδα και δείχνουν ότι
ανταποκρίνονται στις όποιες υποχρεώσεις αισθάνονται ότι ανέλαβαν, κυρίως σε συµβολικό
επίπεδο ("απόδειξη" - προάσπιση ελληνικότητας).
Οι πληθυσµοί αυτοί εγκαθίστανται στην περιοχή, γίνονται αποδέκτες της όποιας κρατικής
φροντίδας48 - που πάντως δεν αποδίδεται σε φτωχούς ντόπιους χριστιανούς και
µουσουλµάνους και προξενεί την δυσαρέσκεια του συγκεκριµένου ντόπιου πληθυσµού - και
εντάσσονται στο ηγεµονικό σχήµα της περιοχής, αλλάζοντας αρκετά τις ισορροπίες.
Αντιλαµβάνονται την στήριξη που τους παρέχει το κράτος και τον ρόλο που τους
επιφυλάσσει (ενίσχυση του ελληνοχριστιανικού πληθυσµού της περιοχής και συνεπώς πίεση
του

τουρκοµουσουλµανικού).

Ταυτόχρονα

όµως

καταλαβαίνουν

καλά

ότι

είναι

υποχρεωµένοι να ζήσουν, χωρίς περιουσία και δίκτυα αλληλοϋποστήριξης, σε µια νέα χώρα
και παράλληλα συνειδητοποιούν ότι οι γνώσεις που φέρουν έχουν ελάχιστη ή και καθόλου
ανταλλακτική αξία. Έτσι είναι υποχρεωµένοι, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, να
προσβλέψουν για βιοπορισµό προς - και να διεκδικήσουν µερίδιο από -το κοµµάτι της
εργασιακής πίτας που περιλαµβάνει την "µαύρη" ή χαµηλά αµειβόµενη εργασία, και το
οποίο κατέχουν βασικά µειονοτικοί. Με αυτούς λοιπόν πρέπει να συνδιαλεγούν (άλλοτε να
συνεργαστούν και άλλοτε να συγκρουστούν) και το κάνουν αποτελεσµατικά· στα τούρκικα.
Kαραντζόλα και Mπαλτσιώτης, 2001
"Τούρκους" στο φαντασιακό στη µιλετική λογική των "ρωµιών" αυτών.
48 Αφορά κυρίως την εξασφάλιση κατοικίας, µε επιδότηση ενοικίου, προσφορά οικοπέδων και σε κάποιες
περιπτώσεις και κατοικιών.
46
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Οι αλλαγές που επήλθαν στον τοµέα αυτό στην Θράκη από την άφιξη των προσφυγικών
πληθυσµών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει µελετηθεί, και οι εξελίξεις που
αναµφίβολα υπήρξαν σε περιοχές που αφορούν τους µελετητές του εθνικισµού δεν έχουν
καταγραφεί και ερµηνευθεί.

5. Μειονότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος στη Θράκη
5.1 Περίοδος του 1950

Κατά την δεκαετία του 1950 (συγκεκριµένα την περίοδο 1954-1956) εµφανίζονται δύο
σηµαντικές περιπτώσεις εκφοράς αντι-εθνικιστικού λόγου (ακριβέστερα αντι-εθνικιστικής
ρητορικής) εκ µέρους Θρακιωτών µειονοτικών, που στέφεται κατά της Τουρκίας και του
τουρκικού εθνικισµού.
Η πρώτη αφορά την καταδίκη των Σεπτεµβριανών49 - ουσιαστικά καταδικάζονται
εθνικιστικές πρακτικές στο εσωτερικό τους Τουρκίας εναντίον της ελληνο-ορθόδοξης
µειονότητας - από εξέχοντες Θρακιώτες µουσουλµάνους µειονοτικούς. Όπως φαίνεται,50 ο
τότε Μουφτής Κοµοτηνής Χουσεΐν Μουσταφά, σε συνέντευξη τύπου που δίνει αµέσως µετά
τα γεγονότα, αποδοκιµάζει µετά βδελυγµίας και µεγάλης λύπης τις διαπραχθείσες στην
Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη ειδεχθείς πράξεις αναφερόµενος παράλληλα στις ποικίλες
ελευθερίες που απολαµβάνουν οι Θρακιώτες µειονοτικοί και εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη
του προς την ελληνική κυβέρνηση. Ανάλογη δήλωση κάνει και ο πρόεδρος της κοινότητας
Σατρών (περιοχή της ορεινής Ξάνθης) Αβτζή Ραµαδάν και ο πρόεδρος του σωµατείου
Ιττιχάντ-ι Ισλάµ (Ένωση Μουσουλµάνων Ελλάδος) Χαφούζ Αλή Ρεσατ - ο µόνος που
προβαίνει σε σαφή καταδίκη των συγκεκριµένων πράξεων και του τουρκικού εθνικισµού και
κάνει λόγο για καταπάτηση δικαιωµάτων και ελευθεριών51 - ενώ την λύπη του για τα
γεγονότα εκφράζει και ο µουφτής Ρόδου.52

Πογκρόµ εναντίον των Ελληνοορθόδοξων της Κωνσταντινούπολης (6-7/9/1955), µε αφορµή (προβοκατόρικη)
έκρηξη βόµβας στο τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του ευρύτερου ελληνοτουρκικού ανταγωνισµού
της περιόδου εκείνης λόγω της αύξουσας έντασης στο Κυπριακο. Βλ σχετικά Ηρακλείδη, 2001: 318.
50 Δεν µπόρεσα να εντοπίσω τα πρωτότυπα έγγραφα. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από δηµοσίευµα της εφηµερίδας
Χρόνος της Κοµοτηνής, στις 6/9/05.
51 Ο Χαφούζ Αλή Ρεσάτ µάλλον λέει αυτά που πιστεύει. Ως πιστός µουσουλµάνος και προσηλωµένος στις προεθνικές
αξίες, αλλά και ως πολιτικός παράγοντας στο χώρο των συντηρητικών, θεωρεί τις συγκεκριµένες πράξεις ως
αποτέλεσµα της υποχώρησης τους θρησκευτικού αισθήµατος και των παραδοσιακών αξιών, και δηλώνει σαφώς την
πεποίθηση/ εκτίµησή του ότι όλα αυτά συµβαίνουν γιατί οι αξίες της θρησκευτικής κοινότητας υποκαταστάθηκα
στην Τουρκία από αυτές του έθνους. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι αρνήθηκαν την θρησκεία του Μωάµεθ και αγκάλιασαν τα
δόγµατα του Ατατούρκ, αναφέρει χαρακτηριστικά.
52 Σε επίσκεψή του στον µητροπολίτη Ρόδου Σπυρίδωνα, χωρίς, όπως φαίνεται, να προχωρά και σε σαφή καταδίκη.
Επισηµαίνω ότι οι µουσουλµάνοι της Ρόδου δεν υπάγονται στο ίδιο καθεστώς µε τους µουσουλµάνους της Θράκης δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις της Συνθήκης της Λωζάνης, καθώς τα Δωδεκάνησα έγιναν µέλος της ελληνικής
49

Η δεύτερη αφορά µια ακολουθία δηλώσεων - αρχίζει το 195453 και συνεχίζονται έως και το
1956 - σχετικά µε πρακτικές του τουρκικού εθνικισµού (που η ελληνική διοίκηση αποδέχεται/
ανέχεται να υπάρχουν54) στην ελληνική Θράκη και ουσιαστικά πιέζουν τους συντηρητικούς/
προεθνικούς µειονοτικούς να προσδεθούν στο άρµα του τουρκικού εθνικισµού.
Από την επισκόπηση των σχετικών δηλώσεων55 γίνεται και εδώ σαφές ότι, ενώ οι οµιλούντες
έχουν πλήρη αντίληψη της κατάστασης, προχωρούν κατά κανόνα σε έκφραση λύπης και
παραπόνων και ποτέ σε ρητή καταδίκη του τουρκικού εθνικισµού· προφανώς από φόβο και
στα πλαίσια µιας ευρύτερης προσπάθειας τήρησης ισορροπιών. Όλες οι αποδοκιµαστικές
δηλώσεις προέρχονται αποκλειστικά από µειονοτικούς που ανήκουν στο συντηρητικό/
προεθνικό και ουσιαστικά αντικεµαλικό χώρο, στηρίζονται σαφώς από την ελληνική
διοίκηση,

και

"προωθούνται" ως αντίπαλο δέος

στους εκφραστές (νεο)τουρκικών

εθνικιστικών θέσεων στην µειονότητα, που την δεκαετία του 1950 ισχυροποιούνται
σηµαντικά και κατισχύουν των συντηρητικών/ προεθνικών /παλαιοτούρκων.
Η όλη κίνηση εκφοράς ανεθνικιστικού λόγου από Θρακιώτες µειονοτικούς στα µέσα της
δεκαετίας τους 1950 σαφώς αποτελεί τακτικό ελιγµό και όχι σαφή έκφραση επεξεργασµένης
(αντι-εθνικιστικής) πολιτικής θέσης. Η διαπίστωση αυτή γίνεται και από σύγχρονο µε
γεγονότα ανώτατο κρατικό λειτουργό που σε έκθεσή του παρατηρεί ότι αι διάφοροι σποραδικαί
αποδοκιµασίαι των τραγικών γεγονότων ή είναι υποκριτικαί ή οφείλονται εις την εναντίον των
Κεµαλικών µεταρρυθµίσεων αντιπάθειαν των λεγοµένων Παλαιοµουσουλµάνων.56
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι καταγγέλλοντες εντοπίζουν το ζήτηµα στον χώρο των
δικαιωµάτων (ελευθερία θρησκείας και αυτοδιοίκηση στην µειονοτική / κοινοτική
εκπαίδευση) εξετάζοντας πάντα το όλο θέµα µέσα από µια µιλλετική/ κοινοτιστική οπτική.

5.2. Περίοδος 1980.

επικράτειας του 1947 - χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι η διοίκηση επιφύλαξε µια σηµαντικά διαφορετική
µεταχείριση για αυτούς.
53 Με αφορµή την διαταγή του Γενικού Διοικητή Θράκης Γ. Φεσσόπουλου στις 28/1/1954, να αντικατασταθεί ο όρος
"Μουσουλµανικός" µε τον όρο "Τουρκικός", και έτσι να γίνει "Τουρκικό" αντί για "Μουσουλµανικό" σχολείο,
"Τουρκική" αντί για "Μουσουλµανική" κοινότητα κ.λ.π.
54 Στα πλαίσια µιας αντιφατικής πολιτικής - µάλλον προϊόν διαφορετικών αναγνώσεων µεταξύ κέντρου και
περιφέρειας - που η διοίκηση σε τοπικό επίπεδο συµµαχεί µε συντηρητικούς κύκλους, φορείς προεθνικών
αντιλήψεων, για να αντιπαλέψει τον τουρκικό εθνικισµό, ενώ σε κεντρικό επίπεδο επιδιώκει/ αποδέχεται µια
ελληνοτουρκική προσέγγιση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αποδεχόµενη ουσιαστικά την προώθηση της τουρκικής εθνικής
ιδέας στη µειονότητα µε απώτερο σκοπό τον "εκτουρκισµό" των Ποµάκων , που ως σλαβόφωνοι εκτιµάται ότι
ενδέχεται να αποτελέσουν αγωγό για διάχυση κοµουνιστικής ιδεολογίας στη περιοχή.
55 Πλήρης παρουσίαση, πάντα στα πλαίσια µιας ελληνικής εθνοκεντρικής θεώρησης, στον Ανδρεάδη 1956.
56 Εµπιστευτική έκθεση µε ηµεροµηνία 29.11.1955 του Α. Παπαευγενίου, Γενικού Επιθεωρητού Ξένων και
Μειονοτικών Σχολείων (έδρα Θεσσαλονίκη) "Περί της γενοµένης παρ' αυτού ερεύνης ως προς την Εκπαίδευσιν της
Τουρκικής Μειονότητος Θράκης", σ. 3. Γενικά Aρχεία του Kράτους Ν. Kαβάλας, Aρχείο Eπιθεωρήσεως Ξένων,
Tεχνικών και Mειονοτικών Σχολείων Γεν. Διοικήσεως Mακεδονίας, Φ 95.

Στα πλαίσια της γενικότερης (αντι)µειονοτικής πολιτικής που ασκεί η Ελλάδα στη Θράκη
κατά τη δεκαετία του 1980, αρχίζει, τον Φεβρουάριο του 1984, η εφαρµογή του µέτρου της µη
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ (Διεπιστηµονικό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Αλλοδαπής) των πτυχίων Θρακιωτών µειονοτικών που έχουν σπουδάσει σε τουρκικά
πανεπιστήµια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα ιδρύµατα έχουν αναγνωριστεί
ως ισότιµα, και ότι κατά το παρελθόν τα πτυχία ορισµένων αποφοίτων των συγκεκριµένων
πανεπιστηµίων έτυχαν αναγνώρισης. Η τακτική που εφαρµόζει το ΔΙΚΑΤΣΑ είναι να
υποχρεώνει τους αποφοίτους ορισµένων σχολών (ιατρικών, οδοντιατρικών, κτηνιατρικών,
διοίκησης επιχειρήσεων, µηχανικών) να υποβάλλονται σε εξετάσεις, στις οποίες συστηµατικά
απορρίπτονται - κάποιοι έφτασαν να δώσουν εξετάσεις 11 φορές το ίδιο µάθηµα - ενώ το
ίδρυµα αποφεύγει συστηµατικά να απαντήσει σε ενστάσεις, προφορικές οχλήσεις και
εξώδικα των ενδιαφεροµένων.
Έτσι, στις 10/6/1986, 14 πληττόµενοι καταγγέλλουν ως απάνθρωπη, αυθαίρετη και παράνοµη την
τακτική του ΔΙΚΑΤΣΑ και επισηµαίνουν ότι το µέτρο τους στερεί το δικαίωµα στη δουλειά
και τους καταδικάζει σε ανεργία. Λίγο αργότερα, στις 19/12/1986, 17 πληττόµενοι από το
µέτρο µειονοτικοί επιστήµονες καταθέτουν υπόµνηµα προς τη βουλή, τον πρωθυπουργό,
τους αρχηγούς των κοµµάτων, τον Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Εξωτερικών, το
ευρωκοινοβούλιο, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, την ΕΦΕΕ, τους
πρυτάνεις των ΑΕΙ, την αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στην Αθήνα, προς διεθνείς επιστηµονικές
οργανώσεις και τον τύπο, όπου καταγγέλλουν την πρακτική του ΔΙΚΑΤΣΑ, αναφέροντας
µεταξύ άλλων ότι τους δηµιουργεί […] σοβαρά οικογενειακά, οικονοµικά και ηθικά προβλήµατα, ενώ
ο τόπος µας και ο λαός στερείται ενός επιστηµονικού δυναµικού.
Το ΔΙΚΑΤΣΑ εξακολουθεί να µην απαντά στα υποµνήµατα, τις ενστάσεις τα διαβήµατα και
τα εξώδικα. Σε κάποιες περιπτώσεις περιορίζεται στο να δηλώσει ότι "αρµόδιοι είναι άλλοι",
ενώ οι εµπλεκόµενοι υπουργοί τονίζουν την αυτονοµία του ΔΙΚΑΤΣΑ και αρνούνται την
ύπαρξη οποιαδήποτε δικής τους ανάµιξης.
Τον Ιανουάριο του 1987, τέσσερις βουλευτές του ΚΚΕ (Δαµανάκη, Κάππος, Μαυροδόγλου,
Σαχίνης) καταθέτουν ερώτηση (1864/13-1-1987) στους υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας
σχετικά µε τη λειτουργία του ΔΙΚΑΤΣΑ και το παλιό πρόβληµα της αναγνώρισης των πτυχίων
Ελλήνων υπηκόων που είναι Μωαµεθανοί. Στο κείµενό τους επισηµαίνουν ότι η εντελώς αυθαίρετη
αυτή τακτική που καλύπτεται πλήρως από την κυβέρνηση είναι φανερό ότι στερεί από έλληνες πολίτες
συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα και τους δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης (και) δίνει
τη δυνατότητα σε σωβινιστικούς κύκλους της Τουρκίας να καλλιεργούν ανθελληνική προπαγάνδα και να
παρασύρουν τους ενδιαφερόµενους και τις οικογένειές τους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Καρ. Παπούλιας απαντά (63/28-1-1987) ότι κατά την εξέταση ουδέποτε
υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες που αφορούν την προσωπική ζωή των ενδιαφεροµένων όπως π.χ. η
θρησκεία τους, και εποµένως κάθε τέτοιος ισχυρισµός είναι ανυπόστατος και ο Υπουργός Παιδείας
Αντ. Τρίτσης απαντά (370/2-2-1987) ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ εξετάζει τα πτυχία κατά περίπτωση […] µε
κριτήρια καθαρά ακαδηµαϊκά […] χωρίς να λαµβάνει υπ' όψη του προσωπικά στοιχεία τω
ενδιαφεροµένων όπως π.χ. θρησκεία.
Στις 20 Φεβρουαρίου 1987, 37 γονείς και σύζυγοι πτυχιούχων αποφοίτων πανεπιστηµίων
Τουρκίας στέλνουν επιστολή-έκκληση προς τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, και στις 26
Φεβρουαρίου 1987, 5µελής επιτροπή αγώνα καταθέτει υπόµνηµα στο δηµοτικό συµβούλιο
του δήµου Κοµοτηναίων καταγγέλλοντας την πρακτική του ΔΙΚΑΤΣΑ (ουσιαστικά την
κρατική µειονοτική πολιτική). Το υπόµνηµα αναφέρει ότι Η τακτική αυτή του ΔΙΚΑΤΣΑ και
των αρµοδίων, πέρα από τα σοβαρότατα οικονοµικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα, µας
δηµιουργεί και ηθικά προβλήµατα γιατί µας στερεί το ιερό δικαίωµα της εργασίας, µας στερεί το
δικαίωµα να προσφέρουµε τις γνώσεις και τις υπηρεσίες µας για το καλό της πατρίδας µας, του τόπου και
του λαού, και ζητά το θέµα να εισαχθεί στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και έκφραση
συµπαράστασης.
Τον Μάιο του 1987 µε αίτησή τους στο Σ.Τ.Ε. οι πληττόµενοι στρέφονται νοµικά κατά του
ΔΙΚΑΤΣΑ (αίτηση ακύρωσης αποτελεσµάτων γραπτών εξετάσεων), ενώ στα τέλη Μαΐου, και
µετά από πρόσκληση του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας Δ. Θράκης, γίνεται ευρεία
σύσκεψη φορέων της περιοχής και εκδίδεται ψήφισµα - υπογράφεται από τις νεολαίες όλου
του πολιτικού φάσµατος - όπου υιοθετείται η ρητορική του υποµνήµατος της 26/2/1987 και
ζητείται αναγνώριση των πτυχίων.
Η επιχειρηµατολογία και φρασεολογία που εισάγει η επιτροπή αγώνα των πληττόµενων
Θρακιωτών µειονοτικών αποφοίτων πανεπιστηµίων Τουρκίας, τελικά υιοθετείται από όλους
όσους τους συµπαρίστανται κατά τις κινητοποιήσεις τους. Η στάση του ΔΙΚΑΤΣΑ
χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη, απάνθρωπη, αδικαιολόγητη και αντιδηµοκρατική και η
κυβέρνηση θεωρείται ότι επιδεικνύει αδιαφορία και ανοχή.
Η ίδια ρητορική υιοθετείται και σε δεύτερο ανάλογο ψήφισµα συµπαράστασης που
υπογράφουν "µαζικοί φορείς" της περιοχής (τώρα αποκλειστικά οι προσκείµενοι στην
αριστερά) µετά από έντονες κινητοποιήσεις (συλλήψεις διαδηλωτών στις 15/6/87 και
πικετοφορία στις 17/6/1987 στην Κοµοτηνή. Το κείµενο προσυπογράφουν 25 δηµοτικοί
σύµβουλοι και κοινοτάρχες της περιοχής (όλοι µειονοτικοί) και 1 εν ενεργεία και 5 πρώην
Θρακιώτες βουλευτές (όλοι µειονοτικοί).

Σε επιστολή που στέλνουν οι πληττόµενοι στον Υπουργό Παιδείας στις 13/2/1988, µιλούν
για στέρηση συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τους. Τη συγκεκριµένη φρασεολογία και
επιχειρηµατολογία χρησιµοποιεί στη συνέχεια σε ερώτησή του (23/2/88) προς τον Υπουργό
Παιδείας ο βουλευτής της Ελληνικής Αριστεράς Αντώνης Μπριλλάκης. Σε ανακοίνωση που
εκδίδουν τον Μάιο του 1988 κάνουν λόγο για τακτική διακρίσεων […] που ουσιαστικά δηµιουργεί
προβλήµατα δηµοκρατίας και ισονοµίας και προχωρούν σε απεργία πείνας (24/5/1988 13/6/1988). Στις κινητοποιήσεις αυτές συµπαράσταση εκφράζουν όλοι οι µειονοτικοί
δηµοτικοί άρχοντες της Θράκης (κανένας πλειονοτικός!) και διάφοροι συνδικαλιστικοί
φορείς και 2.000 άτοµα από όλη την Ελλάδα που πρόσκεινται στην αριστερά.
Η τακτική της µη αναγνώρισης των πτυχίων που απέκτησαν Θρακιώτες µειονοτικοί από
τουρκικά πανεπιστήµια κατά την περίοδο 1984-1988, αποτελεί τµήµα της ευρύτερης
µειονοτικής πολιτικής της περιόδου εκείνης που έχει ως στόχο την παρεµπόδιση δηµιουργίας
µιας νέας µειονοτικής ελίτ, αποτελούµενης από επιστήµονες (και όχι από γαιοκτήµονες και
θρησκευτικούς άρχοντες όπως στο παρελθόν) που έχουν σπουδάσει στην Τουρκία, και της
οποίας η ισχυροποίηση και η µελλοντική παρουσία και δράση στη Θράκη (εκτιµάται ότι) θα
αποτελέσει σηµαντική απειλή για τα εθνικά συµφέροντα.
Αν και είναι απολύτως σαφές ότι διώκονται λόγω της εθν(οτ)ικής τους ταυτότητας και της
ενδεχόµενης σχετικής µελλοντικής πολιτικής τους δράσης - δηλαδή µε κριτήρια εθνικιστικά οι πληττόµενοι αποφεύγουν την παραµικρή σχετική αναφορά στο διεκδικητικό τους πλαίσιο.
Κρατώντας αποστάσεις και από το πελατειακό σύστηµα, είτε γιατί δεν το εµπιστεύονται είτε
γιατί έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατικό, αναπτύσσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο διεκδίκησης
που επικεντρώνεται στην καταγγελία του κράτους για παραβίαση συνταγµατικά
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων και στη δηµοσιοποίηση, κάποτε και διεθνοποίηση, του
ζητήµατος. Οι συγκεκριµένες επιλογές µάλλον συνδέονται µε το γεγονός ότι πολλοί από
αυτούς βρίσκονται πολιτικά στο χώρο της αριστεράς και κάποιοι έχουν αναπτύξει και
δράση· γι' αυτό άλλωστε επικεντρώνονται στο δικαίωµα στην εργασία και αναφέρονται σε
(ένα) λαό και (µία) πατρίδα.
Δεν έχουν καθαρό και δοµηµένο αντι-εθνικιστικό λόγο, είτε γιατί δεν έχουν τα απαιτούµενα
πολιτικά και θεωρητικά εργαλεία για να τον συγκροτήσουν είτε διότι εκτιµούν ότι σε ένα
τέτοιο πλαίσιο δεν µπορούν να συγκροτηθούν συµµαχίες µε ευρύτερους πολιτικούς και
κοινωνικούς χώρους. Παράλληλα, δεν αναγιγνώσκουν τα όσα υφίστανται αυτοί ως
εκφάνσεις µίας, σχεδιασµένης και συµπαγούς κρατικής πολιτικής - θεωρούν ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ
αυθαιρετεί και η κυβέρνηση απλώς ανέχεται την αυθαιρεσία - είτε γιατί αδυνατούν να έχουν
µια τέτοια θεώρηση, είτε γιατί φοβούνται να αντιπαρατεθούν ευθέως µε το κράτος.

Στη συγκεκριµένη περίοδο είναι σαφές ότι η διοίκηση, και ένα µεγάλο µέρος της κοινής
γνώµης,57 θεωρεί την συγκεκριµένη οµάδα στενά συνδεδεµένη µε την τουρκική εθνική
ιδεολογία και (δυνάµει) όχηµα για την προώθηση των τουρκικών επιδιώξεων στη Θράκη. Οι
ίδιοι όµως οι πληττόµενοι Θρακιώτες µειονοτικοί τηρούν αποστάσεις από την Τουρκία και
φροντίζουν συστηµατικά ώστε η διεκδίκηση και οι κινητοποιήσεις τους να µη συνδεθούν µε
τις εξελίξεις στη Θράκη και στα ελληνοτουρκικά της περιόδου εκείνης (έκρηξη βόµβας σε
τζαµί της Κοµοτηνής - επίσκεψη του Τούρκου Υπ.Εξ. Μ. Γιλµάζ στην Ελλάδα).58

5.3. Περίοδος 1990-2000

Παράλληλα µε την τελευταία φάση των κινητοποιήσεων των Θρακιωτών µειονοτικών
αποφοίτων τουρκικών πανεπιστηµίων για την αναγνώριση των πτυχίων τους, ξεκινά συστηµατοποιείται κατά τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα - ένας άλλος
κύκλος κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων από Θρακιώτες µειονοτικούς, που καταγγέλλει την
ελληνική αντι-µειονοτική/ εθνικιστική πολιτική της διοίκησης για µια σειρά από ζητήµατα,
και έτσι παράγει αντι-εθνικιστικό λόγο.
Στην "Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής που αφορά τα προβλήµατα της Παιδείας της Τουρκικής
Μειονότητας στη Δυτική Θράκη",59 που υπογράφουν τα προεδρεία της Ένωση Τούρκων
Διδασκάλων Δυτικής Θράκης και του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας Δ. Θράκης (12
Δεκεµβρίου 1987) η Ελλάδα κατηγορείται για συστηµατική παραβίαση, από το 1964 και µετά,
των σχετικών διεθνών διµερών (ελληνοτουρκικών) συµφωνιών αλλά και προβλέψεων του
εθνικού δικαίου σχετικά µε την µειονοτική εκπαίδευση, και ιδιαίτερα του αρ. 40 της
Συνθήκης της Λωζάνης που προβλέπει κοινοτική αυτοδιοικούµενη (πρωτοβάθµια)
εκπαίδευση.
Οι συντάκτες της έκθεσης ζητούν την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων, τεσσάρων νέων
µειονοτικών γυµνασίων, ενός µειονοτικού επαγγελµατικού λυκείου και ενός µειονοτικού
λυκείου θηλέων - ουσιαστικά καλύτερη εφαρµογή και επέκταση του ειδικού καθεστώτος που
προβλέπεται από σχετική νοµοθεσία - ενώ, µε στόχο τον εντοπισµό και την ταχύτερη/
αποτελεσµατικότερη επίλυση των προβληµάτων, προτείνουν ελληνοτουρκική συνεργασία
κατά το πρότυπο παλιότερων µικτών επιτροπών του 1951 και 1968.

Σχολιαστής τ.69, 10/6/1988, Ελευθεροτυπία, 26/5/1988, 3/6/1988, 30/6/1988
Ριζοσπάστης, 6/5/1988, 1/6/1988.
59 Η έκθεση αναφέρεται σε µια σειρά προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση και επιλογή/ διορισµό
των µειονοτικών δασκάλων, την κατανοµή των µαθηµάτων ανά γλώσσα (ελληνική-τουρκική) και τις ώρες των
µαθηµάτων, τα σχολικά βιβλία, τα µειονοτικά γυµνάσια και λύκεια, τα ιεροσπουδαστήρια κ.λ.π. Ο αναγνώστης που
δεν είναι εξοικειωµένος µε το θέµα της µειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη µπορεί να βρει µια σύντοµη και πυκνή
παρουσίαση του ζητήµατος στο "Turkish: The Turkish language in education in Greece" που βρίσκεται αναρτηµένο
στο www.mercator-education.org.
57
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Επισκοπώντας παρατηρούµε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1980, και στον απόηχο των
διεκδικήσεων για αναγνώριση των πτυχίων τουρκικών πανεπιστηµίων, η µειονοτική ελίτ
προχωρά σε διεκδικήσεις σχετικές µε τη µειονοτική εκπαίδευση µέσα από µια ήπια
καταγγελία του ελληνικού εθνικισµού και µε ρητορική που επικεντρώνεται στο ζήτηµα των
δικαιωµάτων. Αν και θέτει συχνά ζητήµατα που συνδέονται µε την (τουρκική) µητρική
γλώσσα, αποφεύγει να θέσει το "ακανθώδες" ζήτηµα της τουρκικής ταυτότητας (µιλάει για
Μειονότητα, µειονοτικούς δασκάλους και µειονοτικά σχολεία) και κάποια στιγµή
αναφέρεται στην πατρίδα µας Ελλάδα, προφανώς φοβούµενη έντονες αντιδράσεις στις
διεκδικήσεις της εκ µέρους του ελληνικού εθνικισµού.
Ωστόσο, αναφερόµενη σε συµφωνίες (που δεν τηρούνται) και όχι σε ανάγκες (που δεν
καλύπτονται), ζητώντας η κατάσταση να επανέλθει στην κατάσταση ως είχε προ του 1964 και
προτείνοντας (επα)νασύσταση διµερών επιτροπών, η συγκεκριµένη έκθεση ουσιαστικά ορίζει
την µειονοτική εκπαίδευση ως ελληνοτουρκικό ζήτηµα, και προωθεί µια κοινοτιστική
αντίληψη, παραδηλώνοντας διακριτικά µια προνοµιακή σχέση µε τον τουρκικό εθνικισµό
και, δευτερογενώς, την επιθυµία ή την συγκατάνευση της στην προώθηση των τουρκικών
στοχεύσεων στην Θράκη.60
Σηµαντικά διαφορετικός - τόσο σε ύφος όσο και σε περιεχόµενο - είναι ο λόγος που εκφέρει
τρία χρόνια αργότερα, το 1990, ο ανεξάρτητος µειονοτικός βουλευτής Α. Σαδίκ στο
υπόµνηµά του "Situation of the Turkish Minority in Western Thrace Greece"· διαφοροποίηση
εν πολλοίς αναµενόµενη καθώς πρόκειται για κείµενο που απευθύνεται κυρίως σε
οργανισµούς του εξωτερικού και έχει συνταχθεί από ένα εν' ενεργεία µειονοτικό πολιτικό,
που έχει διωχθεί από την Ελλάδα και απολαµβάνει την αµέριστη συµπαράσταση της
Τουρκίας.
Ο Α. Σαδικ, χρησιµοποιώντας έντονα καταγγελτικό λόγο, στέφεται εναντίον της διοίκησης κατ' επέκταση εναντίον του ελληνικού εθνικισµού - συγκροτεί ένα ερµηνευτικό πλαίσιο,
αποδίδει τις (καταπιεστικές) επιλογές του ελληνικού κράτους στην ελληνοτουρκική
αντιπαλότητα και στην σχέση µου έχει η µειονότητα µε το τουρκικό έθνος-κράτος, και θέτει
ως πρωταρχικό ζήτηµα την αναγνώριση του εθνικού/ τουρκικού χαρακτήρα της
µειονότητας.
Επισηµαίνει την ύπαρξη µιας διαρκούς διαδικασία αποδόµησης και καταστροφής που
υλοποιείται από την ελληνική πολιτική µε στόχο την απογύµνωση (strip) της µειονότητας
από το ιστορικό της παρελθόν και την εθνοτική (ethnic) της ταυτότητας, και καταγγέλλει την
Για την αντιπαράθεση µεταξύ ελληνικού και τουρκικού εθνικισµού στη Θράκη µε επίκεντρο την µειονοτική
εκπαίδευση βλ. Μαυροµµάτης, 2005, κεφ. 3.2 και 4.7 και Mavrommatis, 2003.
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ύπαρξη µιας καταπιεστικής πολιτικής µε στόχο το ξερίζωµα της µειονότητας από τη Θράκη,
αναφερόµενος σε ελληνοποίηση (Hellenization) και αποικισµό (colonization) της Θράκης
κατά την περίοδο 1913-1920, και εκχριστιανισµό της ορεινής περιοχής της Θράκης
(αναφερόµενος σε οικοδόµηση εκκλησιών, κατά τη περίοδο 1967-1974, σε περιοχές όπου δεν
κατοικεί κανένας µουσουλµάνος)
Καταγγέλλει την Ελλάδα για εφαρµογή καταπιεστικής πολιτικής µε έµφαση στο ζήτηµα
απαγόρευσης επίσηµης χρήσης του όρου "τουρκικός/ τουρκική" - στην έκθεση πάντα
χρησιµοποιεί τον όρο Τουρκο-µουσουλµανική κοινότητα - στο ζήτηµα στέρησης ιθαγένειας
σε χιλιάδες Θρακιώτες µειονοτικούς (βάσει του άρ.19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας),
στην άρνηση της πολιτείας να αναγνωρίσει τους εκλεγµένους θρησκευτικούς αρχηγούς
(µουφτήδες) και να προχωρήσει σε εκλογές για την ανάδειξη διαχειριστικών επιτροπών για
τα µουσουλµανικά ευαγή ιδρύµατα (βακούφια) και στην άρνησή της να εγκρίνει και να
χρηµατοδοτήσει επισκευές σε θρησκευτικά ιδρύµατα αλλά και σε ιστορικά µνηµεία της
οθωµανικής περιόδου.
Ιδιαίτερη µνεία κάνει στα εκπαιδευτικά ζητήµατα - επικεντρώνεται στα ίδια σηµεία µε την
προαναφερθείσα έκθεση της Ένωσης Τούρκων Διδασκάλων και του Συλλόγου Επιστηµόνων
της Μειονότητας - καταγγέλλοντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τα σχετικά άρθρα της
Συνθήκης της Λωζάνης, και ότι καταβάλλει προσπάθεια ώστε στα µειονοτικά σχολεία να
διδάσκουν ανεπαρκείς (µειονοτικοί) δάσκαλοι, αποµονωµένοι από το κύριο ρεύµα της τουρκικής
κουλτούρας, και έτσι αποστερεί την µειονότητα από µια σωστή εκπαίδευση στη µητρική της γλώσσα
δηλ. τα τούρκικα.
Παρατηρεί ότι η Ελλάδα επιχειρεί να συνθλίψει την µειονότητα στο οικονοµικό πεδίο µε
απαλλοτριώσεις µεγάλων γεωργικών εκτάσεων που ανήκαν σε µειονοτικούς, µε την άρνηση
χορήγησης

αδειών

οδήγησης,

επισκευών

κατοικιών

και

λειτουργίας

εµπορικών

καταστηµάτων, µε µη προσλήψεις µειονοτικών στο δηµόσιο τοµέα
Ο Α. Σαδίκ ολοκληρώνει το µνηµόνιό του τονίζοντας: Τα µέλη της Τουρκο-µουσουλµανικής
µειονότητας δεν διεκδικούν τίποτε περισσότερο από τα θεµελιώδη δικαιώµατα τους ως άνθρωποι και ως
πολίτες της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Ζητάνε να αποκατασταθούν και να ισχύουν τα βασικά Ανθρώπινα
Δικαιώµατα της Μειονότητας στην Ελλάδα και να εφαρµοστούν πλήρως οι σχετικές διεθνείς συµβάσεις,
το Ελληνικό Σύνταγµα και οι εθνικοί νόµοι. Οι Δυτικοθρακιώτες Μουσουλµάνοι Τούρκοι δεν έχουν
άλλους σκοπούς και προθέσεις από το να ζητήσουν να ισχύσουν τα Μειονοτικά και Ανθρώπινα
δικαιώµατά τους, που τελούν υπό την προστασία και εγγύηση διεθνών οργανισµών.

O A. Σαδικ καταγγέλλει τις πρακτικές του ελληνικού εθνικισµού και ως εκ τούτου παράγει
αντι-εθνικιστικό λόγο. Ωστόσο, παρά το ότι σε όλο το κείµενό του χρησιµοποιεί σκληρή
γλώσσα, στην κατάληξη χρησιµοποιεί ηπιότερες διατυπώσεις και προσπαθεί να καθησυχάσει
τον ελληνικό εθνικισµό διαβεβαιώνοντάς τον για την µη ύπαρξη αποσχιστικών βλέψεων.
Επεκτείνεται σε όλα τα εκκρεµή ζητήµατα, µε έµφαση στο ζήτηµα της προβολής/
αναγνώρισης της τουρκικής ταυτότητας και διεθνοποιεί για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το
θέµα. Θέτει το όλο ζήτηµα στο επίπεδο παραβίασης δικαιωµάτων και ενώ συχνά αναφέρεται
σε ανθρώπινα δικαιώµατα, επικεντρώνεται στα κοινωνικά δικαιώµατα , ουσιαστικά
χαράσσοντας χώρους επιρροής και προωθώντας την κοινοτιστική αντίληψη.
Παραπλήσια θεµατολογία και ρητορική µε το υπόµνηµα Σαδίκ εµφανίζεται και στα
µνηµόνια του Συλλόγου Επιστηµόνων της Μειονότητας "Outstanding Issues Affecting the
Muslim Turkish Minority of Western Thrace" µε την πρώτη έκδοση να συντάσσεται το 2003
και να απευθύνεται στον Ο.Α.Σ.Ε.
Και εδώ η µειονότητα αναφέρεται ως Μουσουλµανική-Τουρκική, ενώ ως πρωταρχικό ζήτηµα
τίθεται αυτό της τουρκικής ταυτότητας της µειονότητας, και η άρνηση της Ελλάδας να
αποδεχθεί/ αναγνωρίσει τον όρο "τουρκικός/ τουρκική" σε µειονοτικές οργανώσεις,
στερώντας έτσι το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι σε µια οµάδα
πολιτών της.
Τίθεται και πάλι - εδώ ως ζήτηµα ελευθερίας συνείδησης και θρησκείας - το θέµα της εκλογής
µουφτή και διαχειριστικών επιτροπών στα βακούφια καθώς και το ζήτηµα των ανιθαγενών
(στερήσεις ιθαγένειας µε βάση το αρ. 19 του Κ.Ε.Ι.), ενώ για πρώτη φορά τίθεται ζήτηµα
υποεκπροσώπησης της µειονότητας στο χώρο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Αξιοσηµείωτη είναι η ρητορική που χρησιµοποιείται αναφορικά µε την µειονοτική
εκπαίδευση. Το µνηµόνιο καταγγέλλει την ανάµειξη της διοίκησης στα της µειονοτικής
εκπαίδευσης - παραδηλώνοντας σαφώς ως κανονική την µη ανάµειξη, και θέτοντας εµµέσως
το ζήτηµα της αυτοδιοίκησης της µειονοτικής εκπαίδευσης µε βάση το αρ. 40 της Συνθήκης
της Λωζάνης - ενώ η ορολογία που χρησιµοποιεί αναφερόµενο στην κατανοµή των
µαθηµάτων και ύλης ανά γλώσσα (These schools implement Turkish curriculum as mother
tongue, and Greek curriculum as the official language) δηλώνει έµµεσα ότι στα µειονοτικά
σχολεία (οφείλουν να) συν-λειτουργούν δύο εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα· το ελληνικό
και το τουρκικό.

Επιπλέον καταγγέλλει την εκλογική νοµοθεσία (ύπαρξη πλαφόν 3% σε πανελλαδικό επίπεδο)
που ουσιαστικά απαγορεύει την εκλογή ανεξάρτητων µειονοτικών υποψηφίων ως κρατικό
µέτρο που εµποδίζει την αναλογική πολιτική έκφραση και εκπροσώπηση της µειονότητας.
Το κείµενο του Συλλόγου Επιστηµόνων της Μειονότητας καταγγέλλει σαφώς τις εθνικιστικές
πολιτικές της διοίκησης χρησιµοποιώντας ήπιες πλην επιλεγµένες διατυπώσεις ίσως για να
αποφύγει την πρόκληση αντιδράσεων και να αποτρέψει εκτροπές της συζήτησης από τα
επιχειρήµατα και την οπτική που θέτει. Αν και από άποψη ουσίας και περιεχοµένου αποτελεί
επανάληψη των προηγούµενων αναφορών, είναι σηµαντικά πιο επεξεργασµένο (ύφος, δοµή)
κείµενο - ωσάν στην σύνταξή του να συµµετείχαν επαγγελµατίες του χώρου των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων - αναφέρει µε ακρίβεια τα γεγονότα και ερµηνεύει, αποφεύγοντας όµως να
καταθέσει ρητές συγκεκριµένες προτάσεις και αιτήµατα, και έτσι εµβάλλει στον αναγνώστη
τη σκέψη ότι η κατάσταση στη Θράκη κινείται εκτός της "Ευρωπαϊκής κανονικότητας" και
κάποιου αυτονόητου πολιτικού και νοµικού κεκτηµένου.
Και αυτό το κείµενο θέτει ως πρωταρχικό το ζήτηµα της αναγνώρισης της τουρκικής
ταυτότητας της µειονότητας και - αναφερόµενο σε µειονοτικά δικαιώµατα και ζητώντας
έµµεσα αναλογική εκπροσώπηση και ποσοστώσεις στις θέσεις των δηµοσίων υπαλλήλων προωθεί τον κοινοτισµό.
Ανάλογη ρητορική εµφανίζει και το τρίγλωσσο (Τουρκικά - Ελληνικά - Αγγλικά) λεύκωµα
της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, που κυκλοφορεί το 2003 µε κύριο στόχο να προβάλλει τα
δίκαια του συλλόγου αναφορικά µε την απόφαση του Νοµάρχη Ξάνθης για κλείσιµο του
συλλόγου(1984), καθώς και όλο το δικαστικό αγώνα που ακολούθησε µέχρι και το
Φθινόπωρο του 2003 (χρόνος έκδοσης του λευκώµατος) που η οριστική έκβαση του ζητήµατος
εκκρεµεί ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Στον πρόλογο ο πρόεδρος της Τ.Ε.Ξ. δηλώνει : Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, σ' όλη της τη
διαδροµή σεβάστηκε τις εθνικές αξίες της χώρας µας της Ελλάδας, λειτουργώντας καθαρά σα µία
οργάνωση πολιτών […] Οι δραστηριότητές µας δεν απευθύνονταν µόνο στα µέλη της Μειονότητας,
αυτές τις παρακολουθούσαν και Έλληνες συµπολίτες µας. Κατά το παρελθόν µέλη του Συλλόγου µας
υπήρξαν και Έλληνες συµπολίτες […] η Τουρκική Ένωση Ξάνθης έχοντας ενστερνιστεί τις σύγχρονες
αρχές και πολιτιστικές αξίες, επέδειξε πάντα προσήλωση στο Ελληνικό Κράτος, σεβάστηκε το δίκαιο και
τις γενικές αξίες, τις οποίες προσπάθησε να εµφυσήσει στα µέλη της Μουσουλµανικής Τουρκικής
Μειονότητας. Αφετηρία για τις δραστηριότητες της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης υπήρξε πάντα η
συµβολή της στην Ελληνοτουρκική φιλία, αρχιτέκτονες της οποίας υπήρξαν ο Βενιζέλος και Ατατούρκ
[…] Ο πίνακας που είναι αναρτηµένος στην αίθουσα του Συλλόγου µας και περιέχει τα ονόµατα των
θυσιασθέντων υπέρ της πατρίδας, αποτελεί τιµή και γεµίζει περηφάνεια την Τουρκική Ένωση Ξάνθης

[…] οι αρχές (µας) δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να τελούν σε σύγκρουση µε τις αξίες που πρεσβεύει
η χώρα µας η Ελλάδα […] Πιστεύουµε ότι οι επιδιώξεις αυτές (διάλυση του συλλόγου) είναι αντίθετες
στα δικαιώµατα του πολίτη, στο πνεύµα και στο γράµµα της συνθήκης της Λωζάνης µε την οποία η
κοινότητα µας τέθηκε υπό την προστασία της Ελλάδας, παραβιάζουν πολλές διεθνείς συµβάσεις µε τις
οποίες έχει συµβληθεί η Ελλάδα, αλλά είναι αντίθετες και µε το περιεχόµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και για το λόγο αυτό και προκειµένου να εξαλείψουµε την αδικία αυτή υποστηρίζουµε την υπόθεσή µας
ενώπιον της δικαιοσύνης.
Στον επίλογο, ο επιµελητής του λευκώµατος αναφέρει ότι η άρνηση του Ελληνικού Κράτους να
αναγνωρίσει την εθνική ταυτότητα της Τουρκικής Μειονότητας εµποδίζει τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για κοινωνική ειρήνη και ειλικρινή συµβίωση. Η µη αναγνώριση της εθνικής
ταυτότητας των µελών της Μειονότητας είναι η κύρια αιτία που εµποδίζει τα µέλη της Μειονότητας να
αναπτυχθούν στην Ελληνική κοινωνία και να δηµιουργήσουν µα τη χώρα τους δυνατούς δεσµούς
εµπιστοσύνης.
Και στα δύο τµήµατα καταγγέλλεται η πρακτική της διοίκησης, στο πρώτο µε πολύ πιο ήπιο
τρόπο. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι στο πρώτο απόσπασµα προβάλλονται ως
επιχείρηµα η ελληνοφροσύνη, η νοµιµοφροσύνη, οι "κοινές" αξίες ("αξίες της χώρας µας",
σύγχρονος πολιτισµός, ελληνοτουρκική φιλία) και το "παράνοµο" και άδικο της πράξης, µε
σαφείς αναφορές σε διεθνείς συνθήκες και Ευρωπαϊκή νοµική αντίληψη, ενώ στο δεύτερο
απόσπασµα, όπου κυριαρχεί το ζήτηµα της (µη αναγνώρισης της τουρκικής) ταυτότητας, η
γλώσσα σκληραίνει, η διαλλακτικότητα υποχωρεί και το επιχείρηµα αντικαθίσταται από
δήλωση που δεν πολυενδιαφέρεται να πείσει· η όλη συζήτηση αλλάζει επίπεδο και
µετακινείται από το νοµικό στο πολιτικό.
Πέραν όλων αυτών, αντι-εθνικιστικός λόγος παράγεται και κατά τη διάρκεια της ηµιδηµόσιας συζήτησης που ξεκινά στους κόλπους της µειονότητας από της αρχές της δεκαετίας
του 1980,61 µε αντικείµενο την γενικότερη πολιτική της Τουρκίας στη Θράκη.
Πρόκειται για κριτικό λόγο που εκφέρεται από νέους µειονοτικούς, οι οποίοι τώρα ξεκινούν
να

δραστηριοποιούνται

στα

πολιτικά

πράγµατα

της

µειονότητας,

χωρίς

σχετική

οικογενειακή παράδοση, προερχόµενοι κυρίως από το χώρο της αριστεράς αλλά και από τον
συντηρητικό/ προεθνικό χώρο. Οι νέοι και ανεξάρτητοι (τότε) αυτοί µειονοτικοί πολιτικοί
"βάλλουν" κατά συγκεκριµένων ατόµων και πρακτικών που στηρίζονται από την Τουρκία,
αρθρώνοντας έτσι έναν εναλλακτικό/ διεκδικητικό λόγο και προβάλλοντας, µε δειλό τρόπο,
αιτήµατα για περιορισµό της πατρωνίας και περισσότερη ανεξαρτησία· κινήσεις που µέσα σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο θα µπορούσαν να θεωρηθούν αντι-εθνικιστικός λόγος. Το σχετικό
Και συνεχίζεται µέχρι σήµερα µέσα από τις στήλες της εφηµερίδας Trakya'nin Sesi (ξεκίνησε να εκδίδεται τι 1981)
και το περιοδικό Azinlikça (ξεκίνησε να εκδίδεται το 2004) του εκδότη A. Dede στην Κοµοτηνή.
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υλικό, λόγω του µεγάλου όγκου του αλλά και της σηµαντικής ποικιλότητας που εµφανίζει
(ιδεολογία, ύφος, ανάλυση διεκδικήσεις) αφέθηκε εκτός της παρούσας µελέτης.
Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στην Τουρκική Μειονοτική Κίνηση για τα Ανθρώπινα και
Μειονοτικά Δικαιώµατα· µια ολιγάριθµη άτυπη62 οµάδα ακτιβιστών που ιδρύθηκε το 1996
και παράγει σαφώς αντι-εθνικιστικό λόγο.
Με δελτία τύπου που εκδίδει στα Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά παρεµβαίνει στις εξελίξεις
για να προωθήσει ζητήµατα που απασχολούν την µειονότητα63 αλλά κυρίως για να
καταγγείλει εθνικιστικές θέσεις και πράξεις όχι µόνο του ελληνικού εθνικισµού 64, αλλά και
του τουρκικού 65, του σερβικού 66 του αλβανικού εθνικισµού67.
Με ρητορική απροκάλυπτα αντι-εθνικιστική68 και κινούµενη σαφώς στον φιλελεύθερο µεταεθνικό Ευρωπαϊκό χώρο των δικαιωµάτων και της "πολυπολιτισµικότητας"- αν και δε τηρεί
πάντα αποστάσεις από τον κοινοτισµό - επιδιώκει να κατακτήσει υψηλή θέση στον έτσι και
αλλιώς µικρό και διασπασµένο αντι-εθνικιστικό χώρο στη Θράκη, όµως µε επιρροή και µάζα
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαφώς µικρότερη από κρίσιµη.
Ευρισκόµενο στις παρυφές της παρούσας µελέτης, πλην όµως µε εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω
τον προσώπων που εµπλέκονται, είναι το "επεισόδιο" παραγωγής αντι-εθνικιστικού από
Τούρκο πρωθυπουργό.
Κατά την επίσκεψή του στην Θράκη την άνοιξη του 2004, ο Τούρκος πρωθυπουργός δήλωσε
απευθυνόµενος στους Θρακιώτες µειονοτικούς: Κανείς δε σας ζητά να απαρνηθείτε τη
ταυτότητά σας. Μη ξεχνάτε όµως ότι είστε Έλληνες πολίτες. Αυτή η απόπειρα "εµφύσησης"
συνταγµατικού πατριωτισµού δεν φαίνεται να είχε καµία απολύτως απήχηση, ενώ λίγο µετά

Χωρίς καταστατικό, το οποίο άλλωστε δεν θα τύχαινε αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο, αφού περιλαµβάνει τον
όρο "Τουρκικό".
63 Ανιθαγενείς, 11/12/2000, αυτο-οργάνωση της µειονότητας, 24/5/03.
64 Στήριξη στον Αλβανό µετανάστη σηµαιοφόρο Οδ. Τσενάι, 30/10/2000, στήριξη στον καταδικασθέντα από
ελληνικό δικαστήριο Σ. Μπλέτσα, για τη δράση του ως στέλεχος του ελληνικού παραρτήµατος του Ευρωπαϊκού
Γραφείου για τις Λιγότερο Διαδεδοµένες Γλώσσες στην Ευρώπη, 12/2/01, καταγγελία των δηλώσεων του
Ευρωβουλευτή Σ. Ξαρχάκου σχετικά µε τη δράση του EBLUL (European Bureau for the Lesser Used Languages)
στην Ελλάδα 29/4/03, στήριξη στον αντιρρησία συνείδησης Λ. Πετροµελίδη, 19/12/04.
65 Στήριξη στους διωκόµενους Τούρκους καθηγητές Baskin Oran και Ibarhim Kaboglou για την έκθεση που
συνέταξαν - κατόπιν παραγγελίας του γραφείου του Τούρκου πρωθυπουργού ! - σχετικά µε την κατάσταση των
µειονοτήτων στην Τουρκία, 7/12/05.
66 Καταγγελία της δήλωσης του Σέρβου Προέδρου Μιλουτίνοβιτς µε την οποία επιχείρησε να παραλληλίσει την
κατάσταση στο Κόσοβο της Σερβίας µ’ εκείνη -που τάχα θα προκύψει σύντοµα- στην ελληνική Θράκη, 31/3/1999.
67 Καταγγελία της αντιδηµοκρατικής στάσης της αλβανικής κυβέρνησης σε βάρος της ελληνικής µειονότητας της
Νότιας Αλβανίας, κατά τις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές στη γειτονική χώρα, 17/10/2002.
68 Ενδεικτικά αποσπάσµατα: "Ο ρατσισµός και ο εθνικισµός χέρι-χέρι. Και µαζί τους η άγνοια, ο αγριανθρωπισµός
και η µισαλλοδοξία. Τη σηµαία της φιλοξενίας, της ανθρωπιάς και της δηµοκρατίας ποιός θα την κρατήσει;" //
"Θεωρούµε ότι οι εθνικές µειονότητες πρέπει να είναι γέφυρες φιλίας των λαών και όχι αιτίες διακρατικών
ανταγωνισµών και γι’ αυτό πρέπει να γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώµατά τους όπου κι αν βρίσκονται, απ’ όποιο
κράτος κι αν αµφισβητούνται. Και να µην καθοδηγούνται από τις µητέρες πατρίδες ή ανεύθυνες τυχοδιωκτικές
οµάδες που είναι εγκαταστηµένες εκεί προς επιδίωξη άνοµων στόχων".
62

τη δήλωση, µέλη της µειονοτικής ελίτ που έχουν αναλωθεί στη διάδοση του τουρκικού
εθνικισµού στη Θράκη, σε κατ' ιδίαν συζήτηση µαζί του, "επιτίµησαν" τον Τούρκο
πρωθυπουργό και τον κατηγόρησαν ότι µε τις δηλώσεις του αυτές κινείται εκτός τουρκικής
εθνικής γραµµής.69

6. Πλειονότητα και αντι-εθνικιστικός λόγος στη Θράκη.

Στην Θράκη η πλειονότητα εκφράζει κατά κανόνα εθνικιστικό λόγο που στέφεται κυρίως
κατά του τουρκικού εθνικισµού και των επιλογών της Τουρκίας αναφορικά µε την Ελλάδα
γενικότερα και τη Θράκη ειδικότερα, καθώς και εναντίον των πλειονοτικών εκείνων που
κατά καιρούς συντάσσονται µε µειονοτικούς και υποστηρίζουν διεκδικήσεις τους.
Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης έγινε δειγµατοληπτική έρευνα στο τοπικό τύπο70 της
περιόδου 1980 - 2000. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αναφορές στη µειονότητα - τουλάχιστο
τρεις κάθε εβδοµάδα - και ελάχιστες περιπτώσεις φορέων και δηµοσίων προσώπων που
εκφέρουν λόγο ο οποίος θα µπορούσε να θεωρηθεί αντι-εθνικιστικός.
Στα τέλη Φεβρουαρίου 1982, οι αποχωρώντες Νοµάρχής Ροδόπης και Δήµαρχος Κοµοτηνής,
κατά τον απολογισµό της δράσης τους δεν κάνουν καµία αναφορά στο µειονοτικό ζήτηµα,
τηρώντας έτσι έµµεσα αντι-εθνικιστική στάση. Η κίνηση αυτή, που µάλλον σχετίζεται µε
προσπάθεια τήρησης ενδοπαραταξιακών ισορροπιών, εντοπίζεται και στηλιτεύεται από τον
ελληνικό εθνικιστικό χώρο.71
Στα τέλη Ιουλίου του 1982 δεν οργανώνεται από τη νοµαρχία τελετή και κατάθεση στεφάνων
στα ηρώα για τους Έλληνες πεσόντες κατά την απόβαση του "Αττίλα" στην Κύπρο, πρακτική
έµµεσα αντι-εθνικιστική. Ο ελληνικός αντι-εθνικιστικός χώρος την κρίνει ως παράλειψη και
καλεί τον Νοµάρχη Ροδόπης να προβή στα δέοντα και να καταλογίση τις ευθύνες για τις παραλείψεις
αυτές που µειώνουν το εθνικό µας γόητρο.72
Στα τέλη Σεπτεµβρίου του 1982, υποψήφιος δήµαρχος προβαίνει σε "φιλοµειονοτικές"
δηλώσεις73 που θα µπορούσαν να θεωρηθούν αντι-εθνικιστικός λόγο, αν και µάλλον

Βέβαια, πολύ δριµύτερες υπήρξαν οι αντιδράσεις του συνόλου του πολιτικο-στρατιωτικού κατεστηµένου της
Τουρκίας όταν το 2006 ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν επιχείρησε να αρθρώσει λόγο περί συνταγµατικού
πατριωτισµού, αυτή τη φορά στη Τουρκία, και να εισάγει σχετικές θεωρήσεις µε δηλωµένο στόχο την ενσωµάτωση
των Κούρδων στο τουρκικό έθνος.
70 Στις δύο µεγαλύτερες ελληνόφωνες εφηµερίδες της Κοµοτηνής: Τον "Χρόνο" και τον 'Παρατηρητή"
71 Άρθρο που υπογράφει ένας "Κωνσταντινουπολίτης πρόσφυγας" στην εφηµερίδα της Κοµοτηνής Χρόνος,
25/2/1982.
72 Εφηµερίδα Κοµοτηνής "Χρόνος", 22/07/1982.
73 Σε τουρκόγλωσση εφηµερίδα της Κοµοτηνής. Αναφέρει συγκεκριµένα: στα οκτώ χρόνια σαν δήµαρχός σας, µε όλες τις
δυνάµεις µου προσπάθησα να προστατεύσω τα δικαιώµατά σας. Πιστεύοντας στην ισότητα και στα ελεύθερα δικαιώµατα,
69

πρόκειται για εκφράσεις που κύριο στόχο έχουν την προσέγγιση της µειονοτικής ψήφο και
λίγο αντικατοπτρίζουν µια γενικότερη αντι-εθνικιστική θέση/ θεώρηση του οµιλούντος.
Συντάκτης της ελληνόγλωσσης τοπικής εφηµερίδας που µεταφράζει, αναδηµοσιεύει και
σχολιάζει τµήµατα της συνέντευξης74 δηλώνει ότι, διαφωνεί επί ωρισµένων σηµείων που
άπτονται κυρίως γενικοτέρων συµφερόντων του τόπου, επί των οποίων η πολιτική και η κοινή ηθική
δεν επιτρέπουν παρεκκλίσεις, και βάλλει εναντίον όσων υποψήφιων δηµοτικών αρχόντων
στηρίζουν ή υπόσχονται ότι θα στηρίξουν συµφέροντα µειονοτικών δηµοτών, κατηγορώντας
τους συγκεκριµένους υποψήφιους περίπου για εθνική µειοδοσία.
Στα µέσα Ιουνίου του 1988 ως έκφραση αντι-εθνικιστικού λόγου µπορεί να θεωρηθεί η
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου να εισάγει προς συζήτηση το ζήτηµα της απεργίας
πείνας των µειονοτικών αποφοίτων τουρκικών πανεπιστηµίων75 (βλ. παραπάνω). Το Δ. Σ.,
αφού απορρίψει την πρόταση δηµοτικού συµβούλου που πρόσκειται στη Ν.Δ. να µη
συζητηθεί το θέµα καθώς και την πρόταση δηµοτικού συµβούλου στελέχους του Κ.Κ.Ε. για
έκφραση συµπαράστασης, εξαντλεί την αντι-εθνικιστική του στάση µε την απόφασή του να
θέσει το ζήτηµα στο κυβερνητικό κλιµάκιο που σε λίγες µέρες επρόκειτο να επισκεφθεί την
Κοµοτηνή.

7. Θρησκευτικοί ηγέτες και αντι-εθνικιστικός λόγος στη Θράκη
Οι µητροπολίτες Μαρωνείας και Κοµοτηνής (Ν.Ροδόπης) και Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου)
εκφράζουν κατά κανόνα εθνικιστικό λόγο, ταυτίζοντας την θρησκευτική µε την εθνική
δράση.
Έτσι, βλέπουµε το µητροπολίτη Κοµοτηνής Δαµασκηνό να κατηγορεί76 την κυβέρνηση για
την απόφαση της να εισάγονται καθ' υπέρβαση Θρακιώτες µουσουλµάνοι νέοι σε ελληνικά
πανεπιστήµια, (σ.18, 99), να εµπλέκεται στο ζήτηµα χορήγησης αδειών σε µειονοτικούς
φαρµακοποιούς και να ζητά ανάκληση των αδειών τους (σ. 73), ενώ ο µητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως (νυν Θεσσαλονίκης) Άνθιµος τηρεί σαφώς εντονότερη αντιτουρκική
στάση και χρησιµοποιεί πολύ περισσότερες και οξύτερες εκφράσεις (2003, σ. 63-66, 71-72, 160161, 163-167, 228-230) συµβουλεύοντας πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για το τι πρέπει να
γίνει περί τα ελληνοτουρκικά και τη Θράκη.

εξυπηρέτησα όλους όσους ήρθαν για δουλειές στον Δήµο. Δεν έφερα εµπόδιο σε κανέναν. Γνωρίζετε όλοι σας ότι πάντα βρισκόµουν
πλάι στη µειονότητα, πράγµα που το διακήρυξα και σε επίσηµες συζητήσεις, όπου παρεβρισκόταν οι βουλευτές της µειονότητας.
74 Χρόνος, 29/9/1982.
75 Χρόνος, 14/6/1988.
76 Σε βιβλίο του που εκδόθηκε το 1999 και περιέχει διαγγέλµατα, εγκυκλίους επιστολές κ.λ.π.

Σε άλλη κατεύθυνση κινείται ο µητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήµων, ο
οποίος γενικά αποφεύγει αναφορές στα ελληνοτουρκικά ενώ κάποτε (2005) εκφέρει σαφώς
αντι- εθνικιστικό λόγο: όταν αναφέρεται σε διαχρονική ειρηνική συνύπαρξη πολιτισµών και
θρησκειών στην περιοχή της Θράκης, όταν παρατηρεί ότι οι θρησκευτικές γιορτές και τελετές
Χριστιανών και Μουσουλµάνων στη Ξάνθη αποτελούν µέρος της καθηµερινής ζωής της πόλης και
γίνονται αµοιβαία σεβαστές, όταν τονίζει ότι οι θεωρίες περί σεβασµού της ιδιαιτερότητας του Άλλου
εδώ (Ξάνθη) µεταφράζονται σε ζώσα, πάλλουσα πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα που για την
Ορθόδοξη Εκκλησία υπαγορεύεται από τις αιώνιες και διαχρονικές αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας,
της τιµής και του σεβασµού προς το πρόσωπο του άλλου ως ζωντανής εικόνος του Θεού (Μητρόπολη
Ξάνθης - Μουφτεία Ξάνθης, 2005: 17).
Οι µουσουλµάνοι θρησκευτικοί ηγέτες - οι αναγνωρισµένοι από την Ελλάδα µουφτήδες εκφράζουν κατά κανόνα αντι-εθνικιστικό λόγο.77
Έτσι βλέπουµε το µουφτή Κοµοτηνής Μέτσο Τζεµαλή, στις σπάνιες σχετικές δηµόσιες
παρουσίες του, να καταδικάζει (1993) τους βανδαλισµούς χριστιανικών νεκροταφείων στην
Κωνσταντινούπολη,78 να προσυπογράφει (1993) Σχέδιο Κοινής Διακήρυξης Εκπροσώπων
των Θρησκευτικών Δογµάτων στην Ελλάδα (που διακίνησε η οργάνωση S.O.S. Ρατσισµός) 79
και να δηλώνει80: Το µυαλό κρατά σύνορα, η καρδιά δεν γνωρίζει σύνορα. Η αγάπη είναι στην καρδιά
και όχι στο µυαλό […] κάθε µέρα δεν είµαστε εκεί που µένουµε, προχωράµε, προς τα που δεν ξέρω …
ξέρω ότι προχωράµε σε ένα δρόµο που δεν έχει σύνορα, µε ηρεµία, εµ ησυχία, µε αγάπη …
Ανάλογα δηλώνει και µουφτής Ξάνθης Εµίν Σινίκογλου: Γεννήθηκα µεγάλωσα στην Ξάνθη […]
η φωνή του χότζα κι ο ήχος της καµπάνας είναι εξίσου οικείοι σε µένα όπως και σε όλο τον κόσµο που
ζει εδώ. Και οι σχέσεις µου µε τον µητροπολίτη, ο οποίος εκφράζει άλλωστε τη στάση όλων των
Χριστιανών της περιοχής, πέρα από αµοιβαία προσωπική αγάπη και εκτίµηση, µαρτυρούν ακριβώς αυτό
το πλησίασµα. Ως θρησκευτικοί ηγέτες προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε τους όρους της ειρηνικής µας
συνύπαρξης. Η απουσία του θρησκευτικού και πολιτικού φανατισµού βοηθάει καθοριστικά τη διατήρηση
και συνεχή βελτίωση των συνθηκών της ζωής µας […] ο Προφήτης δίδαξε τον σεβασµό στις άλλες
θρησκείες και τη συνεργασία µε τους Χριστιανούς. Ένα τέτοιο πρότυπο ακολουθήσαµε άλλωστε και επί
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Και ο τρόπος της προσευχής µας έχει κοινά σηµεία […] Το ίδιο το Κοράνι
(σούρα 29, εδάφιο 46) µιλάει για την οµόνοια µεταξύ των λαών και των θρησκειών : "Και µη

Σε αντίθεση µε τους εκλεγµένους (µε την υποστήριξη της Τουρκίας µουφτήδες) που καταγγέλλουν µεν
συστηµατικά τον ελληνικό εθνικισµό αλλά ταυτόχρονα επιδίδονται συστηµατικά στη προώθηση του τουρκικού
εθνικισµού.
78 Και να παρατηρεί ότι αυτές οι ενέργειες δεν είναι µε κανένα τρόπο ενέργειες πιστών Μουσουλµάνων, όπως ακριβές και οι
βανδαλισµοί στα δικά µας νεκροταφεία στη Κοµοτηνή και στη Ξάνθη δεν είναι πιστών Χριστιανών. Δελτίο τύπου, 27.8.1993.
79 Το κείµενο αναφέρει στην πρώτη του παράγραφο : Αυτή την εποχή που ο εθνικισµός, το θρησκευτικό µίσος, ο ρατσισµός
και η ξενοφοβία ευδοκιµούν στην Ευρώπη δίχως να αφήνουν τη χώρα µας ανεπηρέαστη, εµείς οι εκπρόσωποι διαφορετικών
δογµάτων στην Ελλάδα, διακηρύσσουµε ότι η ισότητα µεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών, θρησκειών και ιδανικών είναι
ύψιστη ηθική αξία που πρέπει να διαφυλαχθεί µε κάθε θυσία.
80 Εφηµερίδα Παρατηρητής, 22/4/1999.
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φιλονικείτε µε τους οπαδούς της Βίβλου, εκτός και αν πρόκειται για απλή συζήτηση … Και να πείτε:
Πιστεύουµε στην Αποκάλυψη που έχει στείλει σε εµάς και σε αυτή πι έχει σταλεί σε εσάς. Ο Θεός µας
και ο Θεός σας είναι Ένας". (Μητρόπολη Ξάνθης - Μουφτεία Ξάνθης, 2005: 19)

8. Μετανάστες και αντι-εθνικιστικός λόγος στη Θράκη
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης ενδιαφέρον έχει η αναφορά για την εµφάνιση µιας
τουρκόγλωσσης προκήρυξης στη Θράκη µε σαφές αντι-εθνικιστικό περιεχόµενο και
αφορούσε την αντιπαράθεση προσφύγων και µειονοτικών.81 Η προκήρυξη εµφανίστηκε σε
µορφή φέιγ-βολάν, στην κεντρική πλατεία της Κοµοτηνής, µία µόνο φορά, στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, και η µορφή της τουρκικής στην οποία είχε συνταχθεί αποδείκνυε ότι την
είχαν γράψει καυκάσιοι τουρκόφωνοι.
Φαίνεται πως κινούνταν σε διεθνιστικό πνεύµα82, αναφερόταν σε εργάτες ανεξάρτητα από
εθνικότητας, επιχειρώντας να προωθήσει ένα "συναδελφικό πνεύµα" στα πλαίσια µιας
σοσιαλιστικής έµπνευσης εργατική αλληλεγγύη. Ουσιαστικά οι συντάκτες της επιχειρούσαν
να αποφύγουν ή να απαλύνουν τη σύγκρουση µε τους µειονοτικούς "συναδέλφους" τους,
αρνούµενοι - είτε για λόγους πολιτικο-ιδεολογικής διαφωνίας, είτε για λόγους τακτικής,
καθώς εκτιµούσαν ότι βρίσκονταν σε µια εξαιρετικά αδύναµη θέση - να παίξουν τον ρόλο
που τους επιφύλασσε ο ελληνικός εθνικισµός.

9. Καταληκτικές παρατηρήσεις

-

Στην Θράκη, κατά την περίοδο 1920-2005, δεν εκφράζεται από µαζικούς φορείς,

οργανώσεις ή/και µέλη ελίτ επεξεργασµένος αντι-εθνικιστικός λόγος τέτοιος που να θέτει σε
αµφισβήτηση την ιδεολογία του εθνικισµού και το µοντέλο του έθνους-κράτους, και να
προτείνει ή να υπαινίσσεται άλλο µοντέλο. Η καταγγελία του εθνικισµού δεν συνιστά
αυτοµάτως αντι-εθνικιστικό λόγο· αποτελεί όµως την µόνη έκφραση αµφισβήτησης του
(αντίπαλου) εθνικισµού στην περιοχή και έτσι, αναγκαστικά, η όλη µελέτη στρέφεται περί
αυτήν.

Καθώς οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες από πρώην Σοβιετική Ένωση που η διοίκηση αποφάσισε να
εγκαταστήσει στην Θράκη, άρχισαν να δουλεύουν - ανεξάρτητα από γνώσεις και προϋπηρεσία - ως ανειδίκευτοι
(ανασφάλιστοι και χαµηλά αµειβόµενοι) εργάτες, διεκδικώντας ουσιαστικά µερίδιο από το κοµµάτι της εργασιακής
πίτας που "κατείχαν" οι µειονοτικοί.
82 Για την διανοµή της προκήρυξης µε πληροφόρησαν 2 αυτόπτες µάρτυρες-δηµοσιογράφοι, από τους οποίους ένας
µόνο, ως τουρκόφωνος, τη διάβασε. Παρά τις έντονες προσπάθειές µου δεν κατόρθωσα να εντοπίσω την προκήρυξη
ή κάποια σχετική αναφορά σε κανένα αρχείο.
81

-

Οι µεµονωµένες περιπτώσεις αµφισβήτησης της ιδεολογίας του (τουρκικού) εθνικισµού

που εµφανίζονται στα µέσα του 20ου αιώνα από ένα µέρος της παλαιάς µειονοτικής ελίτ,
κινούνται στα πλαίσια των περιθωρίων που έθετε - ή των επιδιώξεων που επιχειρούσε να
υπηρετήσει - ο ελληνικός εθνικισµός. Πρόκειται ουσιαστικά για τις τελευταίες κραυγές του
προεθνικού κόσµου που αισθάνεται να κατακλύζεται από το έθνος-κράτος. Μέσα (και) από
την άρθρωση αυτού του λόγου παρακολουθούµε την µετεξέλιξη της µειονότητας από
προεθνική/ θρησκευτική σε εθνική.
-

Οι σποραδικές φωνές αµφισβήτησης που εµφανίζονται στο τέλος του 20ου και στις αρχές

του 21ου αιώνα αποτελούν είτε κατάλοιπα σοσιαλιστικού/ διεθνιστικού λόγου είτε προϊόν
φιλελεύθερης/ µεταεθνικής/ πολυπολιτισµική θεώρησης.

-

Οι θρησκευτικοί ηγέτες που τηρούν αποστάσεις από την εθνικιστική ιδεολογία και την

ταύτιση του έθνους µε την οµάδα των πιστών επιχειρούν µια υπέρβαση των ορίων που θέτει
το έθνος-κράτους, ανάγοντας το οικουµενικό/ προεθνικό σχήµα (χριστιανική εκκλησία µουσουλµανική ούµµα) σε οικουµενικό/ µεταεθνικό.
-

Ο αντι-εθνικιστικός λόγος που εκφέρεται από µειονοτικούς κινείται γύρω από το ζήτηµα

των δικαιωµάτων. Με εξαίρεση την περίοδο 1980 που - λόγω του πολιτικού προφίλ των
πρωταγωνιστών αλλά και της γενικότερης πολιτικής συγκυρίας - το αίτηµα επικεντρώνεται
στο δικαίωµα στη συµµετοχή, όλο το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα το αίτηµα επικεντρώνεται
στο δικαίωµα στη διαφορά.

-

Η καταγγελία εκ µέρους των µειονοτικών των κατασταλτικών µέτρων ξεκινάει (1950) να

αρθρώνεται στα πλαίσια µιας αντίληψης παραβίασης κοινοτικών δικαιωµάτων που
παραχωρήθηκαν από το κράτος εντός µιας κοινοτιστικής/ µιλλετικής λογικής, για να
καταλήξει (2000) να αρθρώνεται στα πλαίσια µιας σύγχρονης (Ευρωπαϊκής) θεώρησης περί
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Οι διεκδικήσεις επικεντρώνονται στο χώρο της
εκπαίδευσης και της θρησκείας, κινούνται σαφώς στη λογική του κοινοτισµού και προωθούν
συστηµατικά το ζήτηµα της αυτονοµίας.

-

Η συστηµατική καταγγελία, εκ µέρους της µειονότητας, των πρακτικών του ελληνικού

εθνικισµού δεν συνδέεται µε κάποια εσώτερη, περισσότερο ή λιγότερο σαφή, αντι-εθνικιστική
θεώρηση. Η όλη κίνηση ουσιαστικά εκφράζει αλυτρωτικό λόγο, παραδηλώνει, τουλάχιστον
από το 1990 και µετά, µια προνοµιακή σχέση µε τον τουρκικό εθνικισµό, και έχει ως κύριο αν
όχι αποκλειστικό σκοπό να υποστηρίξει το αίτηµα για δικαίωµα σε έναν άλλο εθνικισµό· τον
τουρκικό.

-

Και από τη µελέτη του αντι-εθνικιστικού λόγου στη Θράκη διαπιστώνουµε (µε βάση τις

αλλαγές στη ρητορική και στα επιχειρήµατα) ότι το να ανήκει κάποιος σε ένα έθνος δεν είναι
ούτε δεδοµένο ούτε πάγιο.

-

Ο αντι-εθνικιστικός λόγος στη Θράκη είναι, κατά κανόνα, επιλεκτικά κριτικός, και το

τµήµα της Θρακιώτικής κοινωνίας που επιθυµεί κα µπορεί να κρατήσει αποστάσεις από τον
(κάθε) εθνικισµό εξαιρετικά µικρό.
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