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Ονοµάζοµε Οσκάν Ρεσίτ. Είµαι µέλος της Τουρκικής Μειονότητας που ζει στην Ελλάδα. 

Βρίσκοµε εδώ µεταξύ σας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Τούρκων ∆υτικής 

Θράκης που είναι η ηγετική οργάνωση των 29 συλλόγων. Σαν Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 

Τούρκων ∆υτικής Θράκης απασχολούµαστε και µε τα εκκρεµή προβλήµατα των µεταναστών 

που έχουνε παλιά µεταναστεύσει στην Κεντρική Ευρώπη και δουλεύουµε πάνω σε πιθανές 

λύσεις των προβληµάτων τους.. Αλλά πέρα από αυτό ασχολούµαστε και µε τα προβλήµατα 

των αδελφών, των συγγενών και των φίλων µας που ζούνε στα εδάφη της προελεύσεως µας 

να µπορούνε να φτάσουνε το επίπεδο ενός ισάξιου πολίτη και για αυτό αγωνιζόµαστε στα 

πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για την ανάληψη των δικαιωµάτων των συνανθρώπων 

µας. Θέλω να σας µεταβιβάσω την ευχάριστη αυτή είδηση ότι όλες αυτές οι προσπάθειες µας 

δώσανε το καλύτερο τους καρπό µε την ένταξη µας στο Οικονοµικό και Κοινωνικό 

Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών «ECOSOC» µε ιδιαίτερο καταστατικό του συµβουλευτικού 

χαρακτήρα.  

 

Μετά την αυτήν µικρή εισαγωγή θέλω να σας περιγράψω την κατάσταση στην ∆υτική Θράκη 

περί της χρησιµοποιήσεως των µειονοτικών δικαιωµάτων και την τελευταία κατάσταση της 

Τουρκική Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης. Θέλω να αρχίσω µε το θέµα της υπηκοότητας.  

 

Όπως αναφέραµε και στις περασµένες συναντήσεις, µεταξύ του 1955 και του 1998 ο κώδικας 

ελληνικής ιθαγένειας ΚΕΙ σύµφωνα µε τα κρατικά στατιστικά δεδοµένα αναφέρουνε τον 

αριθµό των 46.638 ∆υτικοθρακιωτών Τούρκων που χάσανε την ελληνική τους υπηκοότητα 

λόγο της εθνικής τους καταγωγής. Αυτά τα άτοµα που δεν ανήκανε στην ελληνική φυλή και 

ζούσανε στο εξωτερικό, είχανε αφεθεί στο έλεος των  κρατικών και τοπικών παραγόντων που 

είχανε το δικαίωµα να αποφασίζουνε άµα τα άτοµα αυτά θα επιστρέφανε η όχι στην Ελλάδα. 

Άµα αυτές οι κρατικές και τοπικές διοικήσεις αποφασίζανε ότι τα µέλη την Μειονότητας που 

ζούσανε η και σπουδάζανε στο εξωτερικό είχανε φύγει από την Ελλάδα για πάντα, τότε τους 

βγάζανε από την ελληνική υπηκοότητα χωρίς να τους ειδοποιήσουνε. Αυτός ο ρατσιστικός 

νόµος αφαιρέθηκε από το ελληνικό νόµο το 1998. Αλλά οι υπηκοότητες που αφαιρεθήκανε 

δυστυχώς δεν επιστραφήκανε οµαδικά στα θύµατα του κώδικα αυτού. Οι υποσχέσεις µείνανε 

δυστυχώς µόνο σε µορφή υποσχέσεων και δεν εφαρµοστήκανε. Με αυτόν τον τρόπο 

ανανεώνεται η έκκληση που κάναµε τον περασµένο χρόνο στην χώρα µας Ελλάδα για την 

οµαδική επιστροφή των υπηκοοτήτων στα θύµατα τους. Περιµένω στην έκκληση αυτή την 

συµπαράσταση των χωρών µελών της Πανευρωπαϊκής Συνάντησης για Άµυνα και 

Συνεργασία. Η ενιαία Ευρώπη που θέλουµε να χτίσουµε πάνω σε ανθρώπινα δικαιώµατα, 

ειρήνη και ευηµερία δυστυχώς δεν θα σταµατήσει την αιµορραγία των συνεπειών ενός 

ρατσιστικού κώδικα.  

 



Τον περασµένο χρόνο σαν Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Τούρκων ∆υτικής Θράκης στην 

Πανευρωπαϊκή Συνάντηση  για Άµυνα και Συνεργασία στον Τοµέα Ανθρωπίνων Θεµάτων 

αναφερθήκαµε στους νόµους περί της παρεµποδίσεως των µειονοτικών δικαιωµάτων της 

Τουρκικής Μειονότητας της ∆υτικής Θράκης και την µη αρµογή αυτών των εφαρµογών σε 

κρατικό και τοπικό στάδιο σε δηµοκρατικά πρότυπα. Όσο είναι σεβαστή η δηµοκρατικότητα 

του εκλογικού ορίου των %3 που εφαρµόζεται σε όλα τα ελληνικά εκλογικά κόµµατα, τόσο 

είναι αντιδηµοκρατική η εφαρµογή του εκλογικού ορίου σε αδέσµευτους βουλευτές. Η 

επιτυχία του αδέσµευτου βουλευτή που ώθησε την Μειονότητα να ακολουθήσει αυτήν την 

µέθοδο λόγο των σφοδρών καταπιέσεων που βρισκότανε στην δεκαετία του 90, ώστε να 

ακουστή η φωνή της, ώθησε την Ελλάδα να θέσει το εκλογικό όριο των %3 σε ελλαδικό 

επίπεδο και στους αδέσµευτους βουλευτές, ώστε να θέσει ένα τέλος στην επιτυχής πολιτική 

της Μειονότητας. Για τον λόγο τούτο απαιτούµε ξανά από την Ελλάδα να εφαρµόσει το 

εκλογικό όριο όπως σε όλα τα άλλα κράτη µόνο στα πολιτικά κόµµατα και όχι στους 

αδέσµευτους βουλευτές. Από την άλλη µε το Πλάνο Καποδίστριας η χώρα µας Ελλάδα 

σκοπεύει την παρεµπόδιση της εκλογής µειονοτικού νοµάρχη σε από την Μειονότητα 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Αυτή η σκέψη µας που δεν αποδεχότανε η Ελλάδα, τελικά 

αποδείχθηκε η ορθότητα της τις προάλλες µετά την υποψηφιότητα της µειονοτικής 

Γιουλµπεγιάζ Καράχασαν από το ΠΑΣΟΚ για την υπερνοµαρχία της Ξάνθης-Καβάλας-

∆ράµας. Άρχισε στην Ελλάδα υπό την ηγεσία των συντηρητικών πολιτικών κύκλων µια 

συζήτηση σε µορφή λογοµαχίας ότι η κυρία Καράχασαν έπρεπε να ανακοινώσει µπροστά στα 

ΜΜΕ ότι είναι µια «ελληνίδα γυναίκα». Έτσι ανοίχθηκε µια συζήτηση γύρο από το πρόσωπο 

της κυρίας Καράχασαν περί των κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών αξίων και σαν 

στόχο την «τουρκική» της εθνική ταυτότητα. Το πρόβληµα της Ελλάδας µε την εθνική µας 

ταυτότητα συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Οι σύλλογοι µας που ιδρυθήκανε το 1920 έχουνε 

κλειστή λόγο της «τουρκικής τους ονοµασίας» και ο τελευταίος από τους δικαστικούς αγώνες 

που συνεχίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων εύχοµαι να βρει σύντοµα ένα τέλος. Η συζήτηση που άρχισε µε την 

υποψηφιότητα της Γιουλµπεγιάζ Καράχασαν περιελάµβανε και τις λεγόµενες υπερνοµαρχίες. 

Ο Πατέρας του Πλάνου Καποδίστριας ο κύριος Σκανδαλίδης σε µια συζήτηση στο Κανάλι 

Alpha των Αθηνών παραδέχθηκε και απέδειξε ότι το Πλάνο Καποδίστριας ήτανε ειδικά 

φτιαγµένο ώστε οι εκπρόσωποι της Μειονότητας να µην µπορούν να εκλέγονται σαν 

νοµάρχες στην τοπική αυτοδιοίκηση της ∆υτικής Θράκης. Έτσι αποδειχθήκανε και τα όσα 

υποστηρίζαµε σχετικά µε το πρόβληµα αυτό των υπερνοµαρχιών. Σαν ΕΟΤ∆Θ στο πλαίσιο 

αυτό καλούµε στην Ελλάδα τους αρµόδιους της Πανευρωπαϊκής Συνάντησης για Άµυνα και 

Συνεργασία που θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες 15 µέρες να παρακολουθήσουνε τις 

τοπικές εκλογές που θα πραγµατοποιηθούνε.  

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολλή που µε ακούσατε.  


