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Ονοµάζοµε Οσκάν Ρεσίτ. Βρίσκοµαι εδώ µεταξύ σας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή 

Οµοσπονδία Τούρκων ∆υτικής Θράκης «ΕΟΤ∆Θ» που βρίσκεται στο Βίττεν της Γερµανίας 

και που είναι η ηγετική οργάνωση των 29 συλλόγων. Η ΕΟΤ∆Θ ασχολείται εδώ και 18 

χρόνια µε τα εκκρεµεί προβλήµατα των µεταναστών που έχουνε µεταναστεύσει στην 

Κεντρική Ευρώπη και είναι η ηγετική οργάνωση των 29 συλλόγων, που έχουνε δηµιουργηθεί 

από τους µετανάστες που προέρχονται από την Τουρκική Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης 

που βρίσκεται στις Βορειοανατολικές περιοχές της Ελλάδας. Η οργάνωση µας παρακολουθεί 

στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε µια κατειληµµένη προσπάθεια ως προς την λύση των 

προβληµάτων της Μειονότητας.  

 

∆υστυχώς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου σηµειώνονται οι µεγαλύτερες εξελίξεις ως προς τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα παίζουνε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε µια χώρα που εδώ και 25 χρόνια είναι 

µέλος της ΕΕ, διαπράττει δυστυχώς επανειληµµένα αδικήµατα εναντίων της Μειονότητας και 

αποτελεί το πιο οπισθοδροµικό παράδειγµα στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 

ΕΕ. Χωρίς να θέλω να σας αναφέρω όλα τα θέµατα σχετικά µε τα εκπαιδευτικά, µε τα 

θρησκευτικά, µε τα πολιτικά, µε τα βακούφικα και µε τα οικονοµικά προβλήµατα θέλω να 

σας αναφέρω τις καταπιέσεις πάνω στην Μειονότητα στον οργανωτικό τοµέα.  

 

Η οργανωτικές απαγορεύσεις στην Ελλάδα συσπειρώνονται στις οµάδες των εθνικών 

ταυτοτήτων και ιδιαίτερα στις εθνικότητες που διχάζουνε την γνώµη του ελληνικού 

εθνικισµού, όπως οι ταυτότητες των Τούρκων και των Μακεδόνων που διαµορφώνουνε τα 

σύνορα της πρακτικής οργανωτικής απαγορεύσεως µέσα στα ελληνικά σύνορα. Η Τουρκική 

Ένωση Ξάνθης που ιδρύθηκε το 1927, η Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνής που ιδρύθηκε το 

1928 και η Ένωση Τούρκων ∆ασκάλων ∆υτικής Θράκης που δηµιουργήθηκε το 1936 λόγο 

της λέξεις «τουρκική» στις ονοµασίες τους κρατιούνται κλεισµένα από το 1984 µέχρι και 

σήµερα. Το 2001 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Ροδόπης άλλα δεν 

µπόρεσε να πάρει την άδεια εργασίας λόγο της «τουρκικής» ονοµασίας που περιείχε στην 

ορολογία της. Η υποθέσεις της Τουρκικής Ενώσεως Ξάνθης και του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Τούρκων Γυναικών Ροδόπης εξετάζονται σήµερα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων.  

 

Η χώρα µας Ελλάδα ακολουθεί µια ακριβής πολιτική απορρίψεως της «τουρκικής» 

ονοµασίας της Μειονότητας σύµφωνα µε το τι γράφει στην Συνθήκη της Λοζάννης, δηλαδή 

µιας «Μουσουλµανικής Μειονότητας», αλλά σύµφωνα µε την έρευνα του κλάδου Ερευνών 

της Γλωσσολογίας του πανεπιστηµίου των Βρυξελλών τα µέλη της Μειονότητας σε %80 

υπάρχουνε άτοµα που διστάζουνε να διαδώσουνε την πραγµατική τους ταυτότητα, σε µια 

χώρα όπως η Ελλάδα όπου η λέξη «Τούρκος» είναι ένα εθνικό ταµπού. Υπάρχουνε και άτοµα 

που για να κρύψουνε την υποκειµενική έννοια της πραγµατικής τους ταυτότητας 

προσπαθούνε να βρούνε αντικειµενική έννοια υπό την έννοια νέων εθνικοτήτων. Το Κέντρο 

Ερευνών Ποµάκων που ιδρύετε στην Κοµοτηνή, αν και δεν συµπίπτει µε την Συνθήκη της 

Λοζάννης, επιτρέπετε από έλληνες αρµόδιους που παίζουνε τους τυφλούς σχετικά µε την 

ύπαρξη του.  

 

Το φαινόµενο ότι η προσπάθεια θεσπίσεως της ταυτότητας µιας µειονότητας σύµφωνα µε την 

γλωσσολογική αναγκαιότητα όπως στην Συνθήκη της Λοζάννης και µε τις τωρινές συνθήκες 



πέφτει σε αντίφαση µε την κοινωνιολογικές έρευνες και µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αν 

δίναµε βάση στα νοµικά δεδοµένα, θα έπρεπε άνετα να ονοµάσουµε την Μειονότητα 

«τουρκική» σύµφωνα µε την Συνθήκη που επηρέασε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 

περνάει στην ιστορία σαν «Ανταλλαγή του Τουρκικού και του Ελληνικού Πληθυσµού» το 

οποίο έχει υπογράψει η Ελλάδα το 1925 µε την Τουρκία και ο πληθυσµός της ∆υτικής 

Θράκης που δεν ανταλλάχθηκε ονοµαζότανε δια µέσου των εγγράφων σαν «ενδηµικοί 

Τούρκοι» που ζούνε στην Ελλάδα. Είναι άξια αναφοράς ότι αυτές οι ταυτότητες όπου ήτανε 

γραµµένες σύµφωνα µε το γένος «Τούρκος» αποδεικνύουνε την αληθινή καταγωγή και 

επίσης µε έναν νόµο του 1950 ζητήθηκε εκ µέρους της ελληνικής κυβερνήσεως από τα 

µειονοτικά σχολεία να κατεβάσουνε τις πινακίδες µε την ονοµασία «µουσουλµανική» και να 

το αλλάξουνε µε την ονοµασία «τουρκική» όπως ήτανε γραµµένη και στις ταυτότητες της 

Πληθυσµιακής Ανταλλαγής. Στην χώρα µας Ελλάδα όπου µπορούσαµε να ζήσουµε χωρίς 

προβλήµατα µε την αληθινή µας ταυτότητα µέχρι την περίοδο της στρατιωτικής Χούντας του 

1967 όπου η κατάσταση χειροτέρεψε που συνεχίζεται δυστυχώς και σήµερα όπως και στην 

περίοδο του 67. Η δηµοκρατία ήρθε στην χώρα µας το 1974, αλλά εµείς ζητούµε να ισχύουνε 

τα ίδια δηµοκρατικά κριτήρια για την Μειονότητα της ∆υτικής Θράκης όπως εδώ και 30 

χρόνια για τις υπόλοιπες περιοχές και για τους υπόλοιπους ανθρώπου της χώρας και 

καλύτερα εδώ και τώρα, γιατί αύριο είναι φανερό ότι θα είναι αργά.  

 

Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. 

 

 

       


