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ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ
ΘΔΜΑ: Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο ηεο Σνπξθηθήο Πξνπαγάλδαο ζε Θξάθε, Κω
θαη Ρόδν

ΔΗΑΓΧΓΖ (ΠΡΟΛΟΓΟ)
1.
ηε ζεκεξηλή ηδηαίηεξε επνρή ησλ δηαξθψλ θαη ζπλερψλ γξήγνξσλ
αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ηφζν ζην δηεζλέο ζχζηεκα φζν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, κε ηηο πιεξνθνξίεο λα πξνιαβαίλνπλ ή θαιχηεξα λα πξνζδηνξίδνπλ πνιιέο
θνξέο ην ίδην ην γεγνλφο, γίλεηαη νινέλα θαη εληνλφηεξε ε αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ εζληθνχ καο ελδηαθέξνληνο θαη ησλ δσηηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. Δπηβεβιεκέλε είλαη ινηπφλ θαη ε αλάγθε γλψζεο θαη εκβάζπλζεο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ζηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Διιεληθήο ρεξζνλήζνπ θαζψο ε
έιιεηςε απηήο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε πνπ ζα νδεγήζεη ην ιηγφηεξν
ζε νιηγσξία, αδξάλεηα θαη επηδήκηεο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ.
2.
ην πιαίζην απηφ σο ερέγγπν γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ καο
ζπκθεξφλησλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε δηεξεχλεζε ελφο δεηήκαηνο πνπ πξσηνζηαηεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ηεο γείηνλνο ρψξαο Σνπξθίαο θαη δελ
είλαη άιιν απφ ην δήηεκα ηεο δηαθαηλφκελεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο ε νπνία άγεηαη θαη θέξεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ χπαξμεο κηαο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή
ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηδηαίηεξα ζε Κσ θαη Ρφδν. Ζ φιε απηή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο
εληάζζεηαη ζαθψο κέζα ζηε γεληθφηεξε αλαζεσξεηηθή ηάζε πνπ ηε ραξαθηεξίδεη,
ε νπνία ηειεπηαία εληείλεηαη θαη εθθξάδεηαη κε κηα γεληθφηεξε ακθηζβήηεζεο ηεο
ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο.
3.
Πξηλ φκσο πξνβνχκε ζε βαζχηεξεο αλαιχζεηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζνχλ νξηζκέλα εηζαγσγηθά ζηνηρεηά αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πξνπαγάλδαο ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ελδειερψο ζην πξψην θεθάιαην. Απφ ηα πξψηα
ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο απφ ηφηε πνπ άξρηζε ν άλζξσπνο λα αληηιακβάλεηαη ην ηδηαίηεξν ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη πξνζπαζνχζε λα ραιηλαγσγήζεη ην
έλζηηθην ηεο επηβίσζεο θαη ηεο απηνζπληήξεζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν
δνχζε, άξρηζε λα πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην πψο ζα επεξεάζεη επ‟ σθειεία ηνπ ηφζν
ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Σν εγρείξεκα επνκέλσο ηεο αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνπαγάλδαο κέζα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο δηα-
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ηξηβήο κνηάδεη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαζψο μεθηλάεη απφ ηελ εκθάληζε αθφκα ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο. Ηδηαίηεξε δε δπζθνιία παξνπζηάδεη ε πξνπαγάλδα φπσο απηή
πνηθηινηξφπσο θαη ζπζηεκαηηθά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε γεηηνληθή ρψξα Σνπξθία
ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο φζν θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κσ
θαη Σε Ρφδν, ζην πιαίζην ελάζθεζεο ηεο αλαζεσξεηηθήο ηεο πνιηηηθήο, ζα θαηαβιεζεί φκσο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα
πξνηαζνχλ ηξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηνπ.
4.
ηελ ελάζθεζε απξνθάιππηεο, ζπλερήο θαη ζηαζεξήο πξνπαγάλδα
ζηελ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα Θξάθεο απφ ηελ Σνπξθίαο, ην πξνμελείν Κνκνηελήο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, κέζσ δε ησλ ςεπηνκνπθηήδσλ θαη φρη κφλν, ε Σνπξθία πξνζπαζεί εθκεηαιιεπφκελε ηελ αδξάλεηα επί δεθαεηηψλ ηεο Διιάδαο λα πξνβεί ζηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο, ελψ ε Διιεληθή
πνιηηεία κφλν κεηά ην 1990 λα αξρίδεη λα βιέπεη ην ζέκα ηεο κεηνλφηεηαο ζνβαξά
θαη λα θάλεη θάπνηα βήκαηα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
5.
Οη ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα βεβαξπκκέλν ηζηνξηθφ παξειζφλ. Ζ Διιάδα, απνθεχγνληαο ηελ δεκηνπξγία πξνθιήζεσλ, πξνζπαζεί δηα κέζνπ ηεο εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή λα ελδπλακψζεη ηεο
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη λα αλαβαζκίζεη
ηεο παξνπζίαο ηεο θαη ην ξφινπ ηεο ζε δηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα. Ζ Σνπξθία αληηζέησο,
απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζεο ηεο σο ζχγρξνλν θξάηνο απφ ηνλ Μνπζηαθά
Κεµάι, πηνζεηεί µηα επεθηαηηθή λέν-νζσµαληθή πξνζέγγηζε ζηηο εμσηεξηθέο ηεο
ζρέζεηο, κε κηα ζπλερή θαη ζηαζεξή πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θαη απαίηεζεο αιιαγήο ηνπ status quo ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμεη ζρέζεηο πξνο ην
ζπκθέξνλ ηεο ζηε βάζε «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» µε ρψξεο πνπ γεηηληάδνπλ ζ
απηήλ θαη πνπ ζην παξειζφλ ππήξμαλ θνκκάηη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Υξνληθά ε απαξρή απηήο ηνπνζεηείηαη ην 1920 φηαλ ε «θπβέξλεζε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Άγθπξαο» ππφ ηνλ Κεµαιηθφ έιεγρν, πξνβαίλεη ζηε δηαθήξπμε ηνπ ιεγφκελνπ «Δζληθνχ πκθψλνπ»,1 ην νπνίν θαη θαηαγξάθεη ηηο πεξηνρέο πνπ ζα δηεθδηθήζεη ζην κέιινλ σο αλαπφζπαζηα ηκήκα ηεο λέαο Δζληθήο επηθξάηεηαο. ζνλ
αθνξά ηελ Διιάδα, ε ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζε ιεπηνκεξή θαη καθξφρξνλν θεληξηθφ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ κε ηελ πξνπαγάλδα λα δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν. Ζ επηζεηηθφηεηα απηή εθδειψζεθε αξρηθά µε ηε νηθνλνκηθή απνδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1942, Φφξνο Πεξηνπζίαο, Varlik Vergisi), ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ (1955), ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1964 θαη ηηο απειάζεηο, ηελ εηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη ηελ παξάλνκε θαηνρή ηνπ 37% ησλ εδαθψλ
ηεο, γηα λα αθνινπζήζνπλ νη ακθηζβεηήζεηο ζην Αηγαίν θαη νη πξνθιήζεηο ζηε

1

Αιεμαλδξήο Αιέμεο, «Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο», Αζήλα, Γλψζε, 1991 ζει. 94.
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Θξάθε, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο Πφιεο, ηεο Ίκβξνπ, ηεο Σελέδνπ θαη ζηελ Κχπξν.
6.
Ζ Διιάδα κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, αληηκεησπίδνληαο έλα γηγαληηαίν θχκα πξνζθχγσλ, κε κηα νηθνλνκία θαηεζηξακκέλε σο απνηέιεζκα ηεο
απνηπρίαο ηεο εθζηξαηείαο, πξνζέγγηζε ην κεηνλνηηθφ επηδεξκηθά θαη κε πηζηή ζηηο
ππνγξαθείζεο ζπλζήθεο, εθάξκνζε έλα ζηαζεξφ πξφγξακκα ακθίβνιεο δηαρείξηζήο σο πξνο ην εζληθφ ηεο ζπκθέξνλ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη
ηελ απνκφλσζε ησλ κνπζνπικάλσλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ελψ ε πάγηα ηαθηηθή ηεο
αληίδξαζεο ζηηο ηνπξθηθέο πξσηνβνπιίεο, κε πεξηνξηζκέλεο επηινγέο έλεθα ειιείςεσο ηθαλνχ ηζνδπλάκνπ (κε χπαξμεο νπζηαζηηθά ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ
Σνπξθία) αθνινπζψληαο νπζηαζηηθά κφλν ηα γεγνλφηα ζηα νπνία ε γείηνλνο πξσηαγσληζηεί κε ηελ πξνπαγάλδα, ηελ έζεηαλ θάζε θνξά απνινγνχκελε, νδεγψληαο
ηελ ηαπηφρξνλα ζε αιινπξφζαιιεο δηαπξαγκαηεπηηθέο πξαθηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ Σνπξθηθή πξνπαγάλδα, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο
κεηνλφηεηαο, κε ζέκαηα ήζζνλνο ζεκαζίαο (επαλαιεηηνπξγία ηεο ζενινγηθήο ζρνιήο ηεο Υάιθεο).
7.
Οη Σνχξθνη επηβνπιεχνληαη ηε Θξάθε θαζψο αθελφο, παγηψλεη ηνλ επξσπατθφ ηνπο ξφιν θαη ηελ θπξηαξρηθή ηνπο παξνπζία ζηα Βαιθάληα θαη αθεηέξνπ,
ηνπο παξέρεη ζεκαληηθά ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα εμαζθαιίδνληαο επξέσο ηα
ηελά, πξνζζέηεη δσηηθφ ρψξν ζην Αηγαίν, απμάλεη ην ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο νηθνλνκηθήο πξσηεχνπζαο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζηξαηεγηθή αμία ηεο Διιάδνο. Ζ επηδησθφκελε δηαίξεζε ηνπ Αηγαίνπ ζηνλ 25ν κεζεκβξηλφ δελ είλαη κία ηπραία επηινγή ηεο Άγθπξαο, θαζ‟ φζνλ ν παξάιιεινο απηφο
πξνεθηεηλφκελνο βφξεηα ηέκλεη ηελ Θξάθε αλαηνιηθά ηνπ Δρίλνπ, πεξηνρή φπνπ
θαηνηθεί ν θχξηνο φγθνο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ε
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο ιεηηνπξγεί σο «Γνχξεηνο Ίππνο» ηεο
Σνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ Δπξψπε
θαζψο δηα κέζνπ κηαο καθξνρξφληαο θαινζρεδηαζκέλεο, ππνκνλεηηθήο πνιηηηθήο
φπνπ ε πξνπαγάλδα έρεη πξσηεχνληα ξφιν επηδηψθεηαη ε κεηαηξνπή ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο απφ ζξεζθεπηηθή ζε «εζληθή ηνπξθηθή» θαη ζηε ζπλέρεηα
ε απηνλφκεζή ηεο θαη ν πξνζεηαηξηζκφο ηεο ζηε «κεηέξα παηξίδα Σνπξθία».
8.
ην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ φπσο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα, ηα
λέα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ απνζρηζηηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη, φπνπ νη θάζε κνξθήο κεηνλφηεηεο έπαημαλ πξσηεχνληα ξφιν, δεκηνπξγείηαη κία λέα δπλακηθή ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ ηελ νπνία ε
Σνπξθία, ζην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ησλ
γεσπνιηηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, εθκεηαιιεχεηαη άκεζα ή έκκεζα, εκθαλψο ή θεθαιπκκέλα, εληείλνληαο ηελ πξνπαγάλδα ηεο δηα κέζνπ πνιηηηθήο θαη δηπισκαηίαο, επηδηψθνληαο ηεηειεζκέλα γεγνλφηα είηε κε απεηιέο είηε κέζσ κηαο δηαθαηλφκελεο κειινληηθήο πξννπηηθήο σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο.
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9.
Δμεηάδνληαο ηελ πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ δηαπηζηψλνπκε φηη, ηζηνξηθά αλέθαζελ ζπκβίσλαλ καδί κε ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο θαη έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο αηφκσλ εληαγκέλσλ ζε δηάθνξεο αλνκνηνγελείο ζξεζθεπηηθέο γισζζηθέο
θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζπγθξνηψληαο έλα πνιππνιηηηζκηθφ κσζατθφ
πνπ νδεγνχζε ζε κία εθ ησλ πξαγκάησλ θπζηνινγηθή αιιειεπίδξαζε επηκέξνπο
πνιηηηζκψλ.
10. Απφ ηα λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ ηφζν ε Ρφδνο φζν θαη ε Κσο θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα ππφινηπα λεζηά ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ σο πξνο ηηο
παξαγσγηθέο πεγέο θαη σο πξνο ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, ελψ ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε, είηε αξρηθά απιά σο κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ γηα εκπνξηθνχο θπξίσο ζθνπνχο είηε σο επηινγή ηαμηδησηηθνχο
πξννξηζκνχο κνξθσηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα2 αξγφηεξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ επλνψληαο ηδηαίηεξα ηελ εγθαηάζηαζε Mνπζνπικαληθψλ
θαη άιισλ πιεζπζκψλ (π.ρ. ηζπαλφθσλσλ, εβξαίσλ θ.ά.). Απφ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο απηέο νκάδεο εθείλε πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ είλαη νη
«Tνπξθφθσλνη» Μνπζνπικάλνη ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ πνπ κεηνίθεζαλ ζηαδηαθά
κεηά απφ ηελ θαηάιεςε ησλ λεζηψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1522 θαη κεηά, απνηειψληαο κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ δελ ζπλαληάηαη ζπρλά θαζψο ραξαθηεξίδεηαη σο
ζξεζθεπηηθή θαη ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη νκνηνγελήο, ηφζν γισζζνινγηθά φζν θαη
αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηεο, ηείλνληαο λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί κηα εληαία
πνιηηηζκηθή ελφηεηα.
11. Γεσπνιηηηθά ε πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ κεηά ηελ θαηάιεςε ησλ
λήζσλ απφ ηνπο Ηηαινχο, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο απνηειεί ην επίθεληξν
ηνπ Γσδεθαλεζηαθνχ Εεηήκαηνο ζην πιαίζην κηαο ακθηζβήηεζεο απφ πιεπξάο ηεο
Σνπξθίαο ε νπνία δηα κέζνπ ηεο πξνπαγάλδαο ηεο ακθηζβεηεί νπζηαζηηθά ηελ ειιεληθήο θπξηαξρίαο επί νξηζκέλσλ λεζηψλ, κε απνθνξχθσκα ηελ ηνπξθηθή επεθηαηηθή πνιηηηθή πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηαζεξά απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
'70.
12. ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα πξνζπαζήζνπκε λα γλσξίζνπκε, λα αλαιχζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ Σνπξθηθή πξνπαγάλδαο θαη πσο απηή εθαξκφδεηαη ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο αιιά θαη ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ζε Κσ θαη Ρφδν, κε ζθνπφ ηελ ρεηξαγψγεζή ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ Διιάδα απφ ηε κεξηά ηεο Σνπξθίαο, εληάζζνληαο ηεο ζηνπο απψηεξνπο επεθηαηηθνχο ηεο ζθνπνχο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνπαγάλδαο αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηερληθή ή
ηηο ηερληθέο θαζψο θαη ηα είδε, ηα φξγαλα θαη ηα κέζα δηάδνζεο ηεο πξνπαγάλδαο,
ζε ηδηαίηεξν Παξάξηεκα. ην δεχηεξν θεθάιαην αξρηθά γίλεηαη κία κηθξή ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζηελ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο θαη αθνινχζσο παξαηίζε2

Δκ. Παπαησάλλνπ, «Ο Σνπξηζκφο ζηελ Αξραία Ρφδν», Ρφδνο 2400 ρξφληα-Γηεζλέο πλέδξην, ζει.105.
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ληαη νη νξηζκνί πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ε
ζχλζεζε ηεο θαζψο επίζεο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηελ δηέπεη. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο κε ηελ
Σνπξθηθή πξνπαγάλδα πνπ εθαξκφδεη ε γείηνλνο ρψξα, αλαιχνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο αλαθνξηθά κε ηελ Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο
πνπ έρεη ε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα ελδειερήο ηζηνξηθή αλαθνξά ζηηο Μνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ζε Κσ θαη Ρφδν θαη ηελ εθαξκνδφκελε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα ζηηο πεξηνρέο απηέο ηεο Γσδεθαλήζνπ. Σέινο
ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ δηαρξνληθή πνιηηηθή αληηκεηψπηζε
απφ ηε κεξηά ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ηε ζηάζε ησλ δηεζλψλ παξαγφλησλ ζηηο
πξνπαγαλδηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο κε αθνξκή ηελ χπαξμε κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ θαη πιεζπζκψλ ζε Διιεληθέο πεξηνρέο. Σέινο εθθξάδνληαο ηελ
πεπνίζεζε φηη ε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα είλαη εθηθηφ λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κέζα απφ κηα καθξφπλνε εζληθή πνιχπιεπξε θαη θαιά ζηνρεπκέλε εζληθή
ζηξαηεγηθή, παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα θαη ππνβάιινληαη πξνηάζεηο πξνο εμεχξεζε ιχζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηεο.

ΚΟΠΟ
13. θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη θαηφπηλ ελδειερνχο εμεηάζεσο
ηεο εθαξκνδφκελεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο ζηηο πεξηνρέο ηεο Θξάθεο, Κσ θαη
Ρφδνπ, λα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο θαη πξαθηηθνί ηξφπνη αληίδξαζεο θαη αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο απηήο ηεο πξνθιεηηθήο πνιηηηθή πξνο δηαθχιαμε
ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
14. Γηα ηελ ζχληαμε ηεο δηαηξηβήο είλαη απαξαίηεην φπσο θαζνξηζηνχλ νη
πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα εμεηαζηεί ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε
ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Έηζη σο πξνυπνζέζεηο ιήθζεθαλ νη εμήο:
α.
Ζ πξνθιεηηθή θαη αλαζεσξεηηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζα ζπλερηζηεί.
β.
Οη δηεζλείο ζπλζήθεο ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ σο έρνπλ θαη νη
δηεζλείο νξγαληζκνί ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ κε ηελ κνξθή πνπ ππάξρνπλ
ζήκεξα.
γ.
Σν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζα ζπλερίζεη λα
θιπδσλίδεηαη απφ ζπλερείο γεσπνιηηηθέο αλαηαξάμεηο.
δ.
Οη δηεζλείο δξψληεο ζα θξαηήζνπλ πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο θαη
πνιηηηθή ίζσλ απνζηάζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν – ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
«Αιεζηλή δχλακε δελ είλαη ε δχλακε πάλσ ζηα πξάγκαηα, αιιά πάλσ
ζηνπο αλζξψπνπο. Γχλακε είλαη ην λα θνκκαηηάδεηο ην αλζξψπηλν κπαιφ θαη λα ην
ζπλαξκνινγείο δίλνληάο ηνπ ην ζρήκα πνπ επηζπκείο».
Σδνξηδ ξγνπει, 1984
1.
Σηο ξίδεο ηεο πξνπαγάλδαο ηηο ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ζηνπο
πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο θαη δηαρξνληθά πάληα απνηεινχζε ζηα ρέξηα ησλ
θπβεξλήζεσλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ελαζθήζεσο πνιηηηθήο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη
πεξηπηψζεηο πνπ νη κέζνδνί ηεο επηζηξαηεπηήθαλ ζηελ εμππεξέηεζε αηνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ ξεηνξεία
απνηεινχζε θαηά ηελ αξραηφηεηα ζπλδπαζκφο ιφγνπ θαη ζπλαηζζεκάησλ αιήζεηαο
θαη εδνλήο, δίλνληαο ζχκθσλα κε ην σθξάηε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, πξνθεηκέλνπ ε αιήζεηα λα εθθξαζηεί κε ηξφπν επράξηζην πξνο επραξίζηεζε ηνπ αθξναηή, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη απέρζεηα ηφζν
γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξνβάιιεη ν νκηιψλ φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ νκηινχληα πνπ ηηο
εθθέξεη. Έηζη νη ξήηνξεο θαηά ηελ αξραηφηεηα πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα επεδίσθαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηέξςε ησλ ψηησλ ηνπ αθξναηή θαη λα πξνθαιέζνπλ επθνξία ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν, ζπζηάδνληαο ηελ αιήζεηα, ηδίσο φηαλ απηή ήηαλ δπζάξεζηε, ζέηνληαο ηελ απαξρή απηνχ
πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξηζζεί σο πξνπαγάλδα.

ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
2.
Ο φξνο πξνπαγάλδα (propagare = δηαδίδσ ζηα ιαηηληθά) είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ ηερληθήο δηάδνζεο εηδήζεσλ πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ψζηε απηή
λα είλαη επλντθά δηαθείκελε ζηηο εθάζηνηε αιιαγέο θαη επηινγέο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο απηψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.
3.
χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μπακπηληψηε («Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο») εηπκνινγηθά ε ιέμε «Πξνπαγάλδα» εξκελεχεηαη σο εμήο:
« Πξνπαγάλδα» (ε) (ρσξίο γελ. Πιεζ.) 1.(Καθφζ) ε κε θάζε κέζν ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο νξηζκέλε θαηεχζπλζε…2.(ζπαληνη) ε πξνζπάζεηα δηάδνζεο ησλ ηδεψλ αηφκσλ ή θνηλσληθήο νκάδαο
κε ζθνπφ ηελ επηθξάηεζή ηνπο: θνκκαηηθή/ηδενινγηθή.
4.
Απφ ηνλ εηπκνινγηθφ θαη κφλν απηφ ζχγρξνλν νξηζκφ πνπ δίλεη ν θαζεγεηήο Μπακπηληψηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη γεληθά ε έλλνηα ηεο πξνπαγάλδαο έρεη
απφ κφλε ηεο ζεκαζία αξλεηηθή. «Σν πψο θαηέιεμε ε πξνπαγάλδα λα έρεη πξνζιάβεη αξλεηηθή ζεκαζία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο
(άηνκα, ζεζκνί, νκάδεο ζπκθεξφλησλ), νη νπνίνη, αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπο,
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ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο φρη γηα κηα απιή κεηάδνζε κηαο ηδέαο
κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ κε θξηηηθή ζθέςε, ινγηθή θαη ειεχζεξε βνχιεζε,
αιιά πξνο επηβνιή ηεο ηδέαο κέζσ ππνβνιήο, δεκηνπξγίαο εηδψισλ, δνγκάησλ,
ηδενινγηψλ, ζηεξενηχπσλ θαη ςεπηνζπιινγηζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε ήδε πξνζδηνξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, κε εθκεηάιιεπζε ελδηαζέησλ θφβσλ θαη ελζηίθησλ ησλ
αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ»3
5.
Ζ δηαηχπσζε νξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ην θαηλφκελν ηεο
πξνπαγάλδαο απνηππψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνιιψλ εμαηξεηηθψλ θαζεγεηψλ
παλεπηζηεκίνπ λα δψζνπλ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξνπο νξηζκνχο. Οη θαζεγεηέο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale, H.D. Laswell θαη Leonard Dood έδσζαλ θαη‟ αληηζηνηρία ηνπο εμήο νξηζκνχο: «ε πξνπαγάλδα είλαη ε ελζπλείδεηε πξνβνιή κνλφπιεπξσλ απφςεσλ» (H.D. Laswell) θαη «πξνπαγάλδα είλαη ε κέζνδνο ζπζηεκαηηθνχ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη επηξξνήο επί ησλ ςπρνινγηθψλ εμεξγαζηψλ αηφκσλ
θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ» (Leonard Dood)4 ελψ εμίζνπ επηηπρεκέλνο είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ έλαλ άιιν θαζεγεηή ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ θαζεγεηή
H.D. Lassie νπνίνο νξίδεη σο πξνπαγάλδα «ηελ ελζπλείδεηε πξνβνιή κνλφπιεπξσλ απφςεσλ ζε καδηθά αθξναηήξηα».5
6.
Απφ ηα δηδάγκαηα (lessons learned) πνπ εμάρζεθαλ απφ ηνπο πξφζθαηνπο ζρεηηθά πνιέκνπο ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν, ηελ Γηνπγθνζιαβία, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ, αλαθνξηθά κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
πξνπαγάλδαο, θαηαιήγνπκε φηη ίζσο ν πιεξέζηεξνο επηζηεκνληθφο νξηζκφο ηεο
είλαη ν εμήο: «Πξνπαγάλδα είλαη ε επηζηεκνληθή ηερληθή ηεο δηαδφζεσο ησλ ηδεψλ
κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο».6
7.
Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη αθελφο ε πξνπαγάλδα ζηεξίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία γηα λα είλαη πεηζηηθή θαη λα απνδψζεη, αθεηέξνπ ζηφρνο ηεο είλαη ε δηα κέζνπ πεηζνχο θαη ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ δηακφξθσζε θαη ρεηξαγψγεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, αλεμαξηήησο ησλ ηερληθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί.7

Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
8.
ην ζχγρξνλν θφζκν ηνπ ζήκεξα νη άλζξσπνη επηιέγνπλ πην ήπηνπο
ηξφπνπο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο κε βάζε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Έηζη
«αληί λα αιιεινεμνληψλνληαη κε ηε ρξήζε βίαησλ κεζφδσλ, επηιέγνπλ θπξίσο λα
αιιεινεμαπαηψληαη» (νπελάνπεξ). Οη ηερληθέο ηεο ρεηξαγψγεζεο θαη ηεο πξνπαγάλδαο επνκέλσο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ησλ εμειίμε3

Παλαγηψηεο Θενδσξαθφπνπινο, «Πξνπαγάλδα ε Έλδνμε», Αζήλα 2006, Δθδ. Η. ηδέξε, ζει 64.
Καινγεξφπνπινο, Ν.Α., «Ζ Πξνπαγάλδα Μέζνλ Βηαζκνχ ησλ Λαψλ», Β΄ Έθδνζεο-πκπιεξσκέλε, Αζήλα 1986, Η. ηδέξεο, ζει 24.
5
Καινγεξνπνχινπ Ν., «Ζ Πξνπαγάλδα», Η.ηδέξεο, ΑΘΖΝΑ 1986.
6
Γεσξγαιά Γ., «Ζ πξνπαγάλδα», Νέα Θέζε, Αζήλα.
7
http://library.warpropagandathinkquest.org
4
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σλ, κηαο θαη ε ακεζφηεηα πιένλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ ελεκέξσζε, ζηηο πάζεο θχζεσο πιεξνθνξίεο θαη ε επξεία ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο
ζχγρξνλεο δπηηθέο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν ππφβαζξν
πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο, κε ειεγρφκελεο ηερληθέο
ψζηε ε πξνπαγάλδα λα είλαη επηηπρεκέλε θαη απνδνηηθή.
9.
Ηζηνξηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο κε ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, κε ηα απζφξκεηα παηξησηηθά ζπλζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο
επαλαζηάηεο. Αξγφηεξα ηε ζπλαληάκε πην επηζηεκνληθά νξγαλσκέλε ζην Βξεηαληθφ Τπνπξγείν Πξνπαγάλδαο πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν (Α΄ ΠΠ), γηα λα θηάζεη ζηελ θνξχθσζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ν Β΄
Παγθνζκίνπ Πφιεκνπ (Β΄ ΠΠ) φπνπ δελ ππήξρε ηνκέαο ηεο θνηλσληθήο ή ηεο πνιηηηθήο πνπ λα κελ ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ή ελδνηαζκφ, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε εμαηξεηηθφ φπιν ζηα ρέξηα απηνχ πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί
κε καεζηξία.
10. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ Υίηιεξ – «Ζ πξνπαγάλδα
πξέπεη λα κπνξεί λα εηζάγεη νξηζκέλεο κφλν απφςεηο ζην πεδίν νξάζεσο ηεο κάδαο. Υάξε ζηε πξνπαγάλδα πήξακε ηελ εμνπζία. Απηή καο επέηξεςε λα ηε δηαηεξήζνπκε. Καη απηή ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζνπκε ηνλ θφζκν» ελψ ν Τπνπξγνχ Πξνπαγάλδαο ηνπ Γ΄ Ράηρ Γξ Γηφζεθ Γθαίκπειο έιεγε «Αλ ζέινπκε κηα ηδέα λα δηεηζδχζεη ζηηο κάδεο, πξέπεη λα ηελ επαλαιακβάλνπκε ζπλερψο θαη πάληα. Ζ πξνπαγάλδα δελ γλσξίδεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο».
11. Ο Υίηιεξ βέβαηα αλ θαη έθαλε επξεία θαη ρσξίο ελδνηαζκνχο ρξήζε ηεο
πξνπαγάλδαο θαη ρξεζηκνπνίεζε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο γηα ηελ επνρή κεραληζκνχο θαη ηερληθέο ηεο θαη θπξίσο ην ξαδηφθσλν ηειηθά απέηπρε, ίζσο γηαηί δελ είρε ζηα ρέξηα ηνπ ηε δχλακε πνπ δίλεη ε εηθφλα φηαλ απηή εχθνια κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζην ζπίηη ηνπ θαζελφο γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιε ε εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο. Ζ εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ επαγγεικάησλ επέηξεςαλ ηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη
ηε δεκηνπξγία ζπλαηλεηηθνχ θιίκαηνο ζε θάζε έθθαλζεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη
ησλ θνηλσληψλ δηακνξθψλνληαο κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα.
12. Σελ δχλακε απηή ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ ΜΜΔ εθκεηαιιεχηεθαλ ζηε
ζπλέρεηα κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη ΖΠΑ θαη εμέιημαλ ηηο ηερληθέο ηεο πξνπαγάλδαο κε βάζε ηελ αξρή φηη, ε ζπλαίλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο δελ
θεξδίδεηαη αιιά θαηαζθεπάδεηαη ελψ ε δηαρείξηζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ ζηφρν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπείξνπλ ην θφβν ηεο «θφθθηλεο απεηιήο ηνπ θνκκνπληζκνχ».
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13. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε πξνπαγάλδα, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά δφιησλ κεζφδσλ, έρεη θπξίσο σο ζθνπφ λα αιιάμεη θαη λα δηακνξθψζεη ηηο
απφςεηο ησλ άιισλ παξά λα κεηαδψζεη απιά γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξντδεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε ζρέζε κε θάπνηα ηδενινγηθή ζέζε, αληί
λα παξνπζηάζεη ηελ ίδηα ηελ ζέζε, επηδηψθνληαο δηα κέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ ζπλαηζζεκάησλ λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε επνκέλσλ κελπκάησλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ψζηε ε πξνπαγάλδα λα είλαη απνδνηηθή ρσξίο απαξαίηεηα ην κήλπκα λα είλαη ςεπδέο, είλαη φκσο πνιχ ζεκαληηθφ λα
κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο απνδέθηεο, πεξηζζφηεξεο
θνηλσληθέο κάδεο θαη δηαζηξσκαηψζεηο θαη θπζηθά λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο
ψζηε λα εληζρπζεί ε άπνςε ηελ νπνία πξεζβεχεη θαηαπλίγνληαο ηαπηφρξνλα θάζε
δηαθνξεηηθή άπνςε.
14. Ζ πξνπαγάλδα φκσο θαη ηα κελχκαηα απηήο δελ κεηαδίδνληαη κε έλαλ
κφλν ηξφπν. Έλαο ηξφπνο είλαη κε ην ιφγν εθκεηαιιεπφκελε ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα
ζηξαηεπκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο νκηιεηψλ. Άιινη ηξφπνη είλαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ ή ζπκβνιηθψλ κέζα, φπσο κλεκεία, αγάικαηα, ηειεηέο,
ζηξαηησηηθέο επηδείμεηο, παξειάζεηο, επάξζεηο ζεκαηψλ, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη
αγψλεο, θαιέο ηέρλεο, επηκνξθσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, νξγάλσζε
ζσκαηείσλ, νκάδσλ θαη θπζηθά πνιηηηθνθνηλσληθνζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη
θηλεκάησλ φπνπ νη ηδέεο πνπ πξεζβεχεη ε πξνπαγάλδα δηακνξθψλνληαη εθθνιάπηνληαη θαη δηαδίδνληαη ζπζηεκαηηθά.8 Σα είδε ηεο πξνπαγάλδαο, ηα κέζα πξνσζήζεσο απηήο θαη νη ηερληθέο πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί αλαιχνληαη ελδειερψο ζην
Παξάξηεκα «Α» (Δίδε – Μέζα – Σερληθέο Πξνπαγάλδαο).
15. Πξνηνχ αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα δξα ζηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο πνπ δνπλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ
έλλνηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηελ δηέπεη γηα
ηελ Διιάδα.

8

Γεκήηξηνο Δπαγγειφπνπινο, «Σερλνινγία Τπνηαγήο πλεηδήζεσο», Δθδ. Έζνπηξνλ, Αζήλα 2000, ζει 15.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν – Ζ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΘΡΑΚΖ
«Σα πην επηθίλδπλα ςέκαηα είλαη ειαθξψο παξαπνηεκέλεο αιήζεηεο».
Γθενξγθ Κξ. Λίρηελπκεξγθ, Γεξκαλφο επηζηήκνλαο.

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
1.
Ζ ρεξζφλεζνο ηνπ Αίκνπ, ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ θαη πέληε ζαιαζζψλ, ζαιάζζηνο θαη εκπνξηθφο θφκβνο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο, ζεκείν
ζπλάληεζεο θαη αλάκεημεο Αλαηνιηθνχ θαη Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηξφπνπ δσήο,
απνηέιεζε πεδίν ζπγθξνχζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ απηνθξαηνξηψλ θαη πνιηηηζκψλ
πνπ εκθαλίζηεθαλ αιιά θαη ζηαζεξφ αλάρσκα ησλ εμ αλαηνιψλ επηδξνκψλ νη
νπνίνη ζην δηάβα ησλ αηψλσλ άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηνπο γεγελείο πιεζπζκνχο
ηεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νκνηνγελψλ – εζληθά, γισζζηθά θαη ζξεζθεπηηθά – ζπιάθσλ πιεζπζκψλ, πνπ άιινηε δνχζαλ αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη άιινηε
φρη. Οη ζχιαθεο απηνί απνηεινχζαλ πάληνηε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ησλ θπξηάξρσλ απηνθξαηνξηψλ πξνο επίηεπμε ησλ γεσπνιηηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. πλάκα νη ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πνπ θαηά θαηξνχο εθαξκφζηεθαλ
σο πξαθηηθή,9 δεκηνπξγνχζε αληηδξαζηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο ηάζεηο. ηνηρεία πνπ
καξηπξνχλ ηελ πξαθηηθήο απηή απνηεινχλ ην Sürgün, ζχζηεκα αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ εθάξκνδε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία10 φπσο θαη νη αλαγθαζηηθέο κεηαθηλήζεηο πνπ επέβαιαλ νη απηνθξάηνξεο ηνπ Βπδαληίνπ Ηνπζηηληαλφο Β΄ θαη
Νηθεθφξνο Α΄.11
2.
Μεηά ηελ δηάιπζε ηεο Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηελ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε πεξηνρψλ πνπ γηα αηψλεο ζηέλαδαλ θάησ απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ,
ηελ εκθάληζε λέσλ θξαηψλ θαη ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ ηνπο, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα σο απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ παξειζφληνο φπνπ εζληθά νκνγελείο πιεζπζκνί δελ εγθαηέιεηπαλ ηηο
παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο, αιιά επέιεγαλ ή ηνπο επηβαιιφηαλε, λα παξακείλνπλ ζε
απηέο, παξά ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή φπνπ
δνχζαλ, απνηειψληαο ηελ απαξρή ηεο εκθάληζεο ησλ κεηνλνηήησλ.
3.
Με ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ειιεληθψλ εδαθψλ ε νπνία ηεξκαηίζηεθε κε ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ εηεξνγελψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ παξέκελαλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, απφ ηελ ίδξπζε αθφκα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ην 1828.12
9

Δπηβαιιφηαλε ζπρλά γηα ιφγνπο ζηξαηησηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, δεκνγξαθηθνχο θαη εζλνηηθνχο ή αθφκε θαη απφ ηελ αλάγθε
ειέγρνπ κίαο πεξηνρήο απφ ηνλ εθάζηνηε θξαηηθφ ζεζκφ.
10
Berktay Halil, «Ζ Διιελνηνπξθηθή Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ», Αζήλα: Κξηηηθή ΑΔ & ΚΔΜΟ, 2006, ζει. 15.
11
Διέλε Γιπθαηδή – Αξβειέξ, «Γηαηί ην Βπδάληην», Αζήλα: Μεηαίρκην, 2012, ζει. 34.
12
Ζ αλάγθε πξσηνεκθαλίζηεθε, φηαλ έλα κηθξφ κέξνο κνπζνπικάλσλ, θπξίσο ε θνηλφηεηα ηεο Δχβνηαο, επέιεμαλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα. Σφηε, κε εηδηθή ξήηξα ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Λνλδίλνπ, ην 1830, θαη κε δηάηαγκα ηνπ ζσλα, ην
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4.
Με ηελ Διιελν – Οζσκαληθή πλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην
1881, ζεζπίζηεθε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ 40.000 πεξίπνπ κνπζνπικάλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θπξίσο, πνπ απνδέρζεθαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη έκεηλαλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. ηελ Κξήηε, απφ ηελ απηνλνκία
ηεο, ην 1898 θαη κέρξη ηελ έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα ην 1913, ηα δηθαηψκαηα ησλ
κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο δηαζθαιίζηεθαλ ζεζκηθά, κε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζήο ηνπο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εηεξφηεηα
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ λήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πεξηζζφηεξνη
απφ 500.000 κνπζνπικάλνη, εκθαλίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, απνηειψληαο ην 39% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο.13
5.
Με ην άδνμν ηέινο ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, έλα ηεξάζηην θχκα
πξνζθχγσλ, εγθαηαιείπνληαο ηηο παηξνγνληθέο ηνπ εζηίεο θαηέθιεηζε ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Με ην πέξαο ησλ ερζξνπξαμηψλ, ην κείδνλ ζέκα πνπ απαζρνινχζε ηνπο
εγέηεο ησλ δχν θξαηψλ ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ αιινεζλψλ πιεζπζκψλ πνπ παξέκελαλ εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, κε ηνλ Κεκάι λα έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο
εζληθά νκνηνγελνχο ηνπξθηθνχ θξάηνπο φπνπ θαλείο κε Σνχξθνο δελ είρε ζέζε, θαη
ηνλ Βεληδέινο λα επηδηψθεη ηελ εηξήλεπζε πξνθεηκέλνπ λα επνπιψζεη ε Διιάδα ηηο
πιεγέο ηεο θαη λα αληηκεησπηζηεί ην ηεξάζηην θχκα πξνζθχγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο
ζηνπο νπνίνπο έπξεπε λα παξαζρεζεί θξαηηθή κέξηκλα.
6.
ην πιαίζην απηφ θαη κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο
ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νκνηνγελψλ εζληθά πιεζπζκψλ εληφο ησλ ηειηθψο δηακνξθνχκελσλ ζπλφξσλ ησλ δχν θξαηψλ, ππνγξάθεθε
ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ε νπνία κε ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ πνπ απηή θαζφξηζε, έξρεηαη λα δηεπζεηήζεη ην δήηεκα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ νη νπνίνη βξέζεθαλ λα δνπλ εθαηέξσζελ ησλ δχν
θξαηψλ.14
7.
Ζ αξρηθή ηδέα ηεο αληαιιαγήο βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη απηή ζα
ζπληεινχζε ζηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ αληηκαρνκέλσλ θαζψο δελ ζα πθίζηαην πιένλ, εζληθά εηεξνγελείο εζηίεο
πιεζπζκψλ κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θάζε θξάηνπο θαη ζπλεπψο δελ ζα ππήξραλ
εθαηέξσζελ αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο. ηελ πνξεία φκσο ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο, απνθαζίζηεθε ε εμαίξεζε απφ ηελ αληαιιαγή απηνχζησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ ζεσξήζεθαλ σο κε αληαιιάμηκνη, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ
εθαηέξσζελ δεκηνπξγία κεηνλνηήησλ.
1833, θαζνξίζηεθε ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο ην νπνίν κε ηε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1862 «επεθηάζεθε ζηνπο θαζνιηθνχο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ» [Γεκνζζέλεο Κσλζηαληίλνπ, «Ννκηθή θαη Γηπισκαηηθή θαηάζηαζε ηεο Θξάθεο», Διιεληθφ Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ, Μάξηηνο, 2013, http://www.elisme.gr/en/2013-01-08-09-4642/item/42-51 (accessed Φεβξνπάξηνο, 2014)].
13
Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία αλέιαβε θαη «ζεζκηθά ην ξφιν ηεο κεηέξαο παηξίδαο» θαη ηεο παξαρσξήζεθε «ην δηθαίσκα επνπηείαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπλζήθεο» (Berktay, «Ζ Διιελνηνπξθηθή Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ», ζει. 370).
14
Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθείζα πλζήθε ηεο Λνδάλεο φπσο ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο Γηαηξηβήο (Ζ πλδηάζθεςε – πλζήθε ηεο Λσδάλεο).
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Ο ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
8.
Γεληθά, δελ ππάξρεη έλαο δηεζλψο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ην
πνηνη πιεζπζκνί δχλαληαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «κεηνλφηεηα», ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ην ζέκα «κεηνλφηεηεο» απαζρφιεζε σο πξφβιεκα ηελ
Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη απαζρνιεί θαη ζήκεξα ηα Ζλσκέλα Έζλε ελ ηνχηνηο δελ
ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ (λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ) γηα έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Οχηε ν ράξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ππνγξάθηεθε ην
1945 ζην San Francisco αιιά νχηε θαη ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο. Οη κεηνλφηεηεο κπνξεί
λα απνηεινχλ ζπκπαγή ηκήκαηα πιεζπζκψλ πνπ δνπλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ φπσο επίζεο θαη λα είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θξαηψλ.
9.
Σν Γηαξθέο Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο (Γ.Γ.Γ.Γ.), εξκελεχεη
ηνλ φξν «κεηνλφηεηα» ζηεξηδφκελν ζε ιφγνπο ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζηνλ αξηζκεηηθφ παξάγνληα: «Μεηνλφηεηα είλαη
νκάδα αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηνρή έρνληαο δηθή ηνπο
θπιή, ζξεζθεία, γιψζζα θαη παξαδφζεηο, ελσκέλνη κε απηήλ ηελ ηαπηφηεηα θπιήο,
ζξεζθείαο, γιψζζαο θαη παξάδνζεο ζε κηα κνξθή αιιειεγγχεο, ζέινληαο λα δηαηεξήζνπλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο θαη ηε κνξθή ηεο ιαηξείαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ παξαδφζεσλ ηεο θπιήο
ηνπο θαη δίλνληαο ακνηβαία βνήζεηα κεηαμχ ηνπο».
10. Ο φξνο «κεηνλφηεηα», φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), αλαθέξεηαη, ζπλήζσο, ζε θξαηηθέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο κεηνςεθίεο πιεζπζκψλ θαη επνκέλσο «κεηνλφηεηεο» ππάξρνπλ ζε φια ηα θξάηε. ηε «ινγηθή» απηή ν νξηζκφο πνπ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν είλαη απηφο πνπ δφζεθε ην 1977 απφ ηνλ Francesco Capotorti, ζχκθσλα
κε ηνλ νπνίν, κεηνλφηεηα είλαη: «κία νκάδα αλζξψπσλ, αξηζκεηηθά ππνδεέζηεξε
ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ ελφο θξάηνπο, ζε κε θπξίαξρε ζέζε, ηεο νπνίαο ηα κέιε – σο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο – έρνπλ εζληθά, ζξεζθεπηηθά ή γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθέξνπλ απφ απηά ηνπ ππνινίπνπ πιεζπζκνχ θαη παξνπζηάδνπλ κία
αίζζεζε αιιειεγγχεο, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαηήξεζε ηεο θνπιηνχξαο, ησλ
παξαδφζεσλ, ηεο ζξεζθείαο ή ηεο γιψζζαο ηνπο».15
11. Ο νξηζκφο απηφο εζηηάδεηαη ζε δχν θπξίσο ζηνηρεία, αθελφο ηνλ αξηζκεηηθό παξάγνληα φπνπ ε άπνςε φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ κηαο κεηνλφηεηαο
πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε κηθξφηεξνο απ‟ απηφλ ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ, αλ
θαη ακθηζβεηείηαη έληνλα θαζψο κηα κεηνλφηεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πεξηνξηζκέλν ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο αιιά απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δχλακε θαη επηξ15

United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner, Minority Rights: International Standards and Guidance
for Implementation, New York and Geneva: United Nations, 2010, ζει. 2.
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ξνή πνπ αζθεί πάλσ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ηε κε θπξίαξρε ζέζε ηεο κεηνλόηεηαο φπνπ ν ραξαθηεξηζκφο «κεηνλφηεηα» ζα απνδίδεηαη
ζηελ νκάδα πνπ έρεη αλάγθε πξνζηαζίαο, φρη ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο
αιιά, θπξίσο απφ ην αλ ηα κέιε ηεο βξίζθνληαη ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηζψξην.
12. ηε βάζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ νξηζκνχ, νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο απνηεινχλ, αλακθηζβήηεηα «κεηνλφηεηα». Γελ αξθεί φκσο απιψο κία νκάδα
αλζξψπσλ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ νξηζκνχ γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο «κεηνλφηεηα» αιιά πξέπεη λα πθίζηαληαη, ηφζν αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο, φπσο ε θνηλή εζληθφηεηα, ζξεζθεία ή γιψζζα, φζν θαη ππνθεηκεληθνί, φπσο
ε ζέιεζε ησλ αηφκσλ λα απνηειέζνπλ κέιε κίαο κεηνλφηεηαο, γηα λα είλαη απνδεθηφο ν ραξαθηεξηζκφο, απνηειψληαο απηφ κία αζθαιηζηηθή δηθιίδα ψζηε λα κελ
είλαη απνδεθηφο ν απζαίξεηνο απφ ην θξάηνο ραξαθηεξηζκφο κηαο νκάδαο κε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά σο «κεηνλφηεηα» νχηε απφ ηελ άιιε ν απηνπξνζδηνξηζκφ απφ ηελ
ίδηα ηελ νκάδα. Χο εθ ηνχηνπ, κφλν νη θνηλά απνδεθηέο δηεζλείο ή δηαθξαηηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ έλα αζθαιέο πιαίζην νξηζκνχ, νλνκαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο (δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) κίαο κεηνλφηεηαο πνπ ζηελ πεξίπησζε
ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, απηή είλαη ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο.
13. Ζ πλδηάζθεςε Δηξήλεο ηεο Λσδάλεο ζπγθιήζεθε κε πξσηνβνπιία
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ «φπσο ηεξκαηίζσζηλ νξηζηηθψο ηελ εκπφιεκνλ θαηάζηαζηλ, ήηηο απφ ηνπ 1914 ζπλεηάξαμε ηελ Αλαηνιήλ»16. Οη δηαβνπιεχζεηο πεξηειάκβαλαλ έλα επξχ θάζκα ζεκαηνινγίαο ζε κία πξνζπάζεηα λα ξπζκηζηνχλ πξνο ράξελ ηεο εηξήλεο φια ηα δεηήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηε δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο,17 κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο λα απνηειεί νπζηαζηηθά ην θείκελν αλαγλψξηζεο ηεο λεφηεπθηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο σο κέινπο ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο,18 πξνζδηνξίδνληαο ζπλάκα ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξεί
λα θηλεζεί ε πνιηηηθή ησλ δχν θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηηο κεηνλφηεηεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ην 1923, ζπκθσλήζεθε θαη ε αληαιιαγή ηνπ
ειιελνξζφδνμνπ πιεζπζκνχ ηεο Σνπξθίαο κε ηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο
Διιάδνο, κε εμαίξεζε ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη
ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. ήκεξα ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα
ζηε Θξάθε αξηζκεί 105.000 άηνκα, ην 1% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.19

16

Ηκβξηαθή Έλσζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, «Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο (ην πιήξεο θείκελν)», http://imbrosunion.com/174-2/
(accessed Φεβξνπάξηνο 11, 2014), εηζαγσγή ηεο πλζήθεο.
17
Οη εξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο άξρηζαλ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1922 θαη πεξαηψζεθαλ ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 κε ηελ ππνγξαθή
ηεο νκψλπκεο πλζήθεο, ε νπνία θαζφξηδε ηα ζχλνξα Διιάδνο – Σνπξθίαο, ην θαζεζηψο θπξηαξρίαο ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κχπξνπ, ην θαζεζηψο ησλ ζηελψλ ηνπ Διιεζπφληνπ, ηελ ηζαγέλεηα ησλ πνιηηψλ ησλ λέσλ θξαηψλ, ηηο ηδησηηθέο
θαη δεκφζηεο πεξηνπζίεο, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, ην δεκνζηνλνκηθφ ρξένο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηηο
πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο, ηηο ζπγθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ην θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ, ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ, ηα πνιεκηθά ιάθπξα θαη ηνπο ηάθνπο ησλ λεθξψλ ζηξαηησηψλ.
18
Γηψξγνο Γνχδνο, «Ζ πλδηάζθεςε ηεο Λνδάλεο». Azinlikca, no. 24 (2006) http://azinlikca.blogspot.gr/2007/07/1.html (accessed Φεβξνπάξηνο 12, 2014).
19
Wagstaff, J.M., «The Turkish speaking people of Greece», ζην ζπιινγηθφ έξγν «The Turkic people of the World», editor
Bainbridge, Kegan Paul International, England, 1993, ζει. 128-136.
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ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΤΝΘΔΖ
ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ
14. Ζ ρξήζε ζξεζθεπηηθνχ θαη φρη εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξαθεί ε κεηνλφηεηα, ππήξμε θαη‟ αξρήλ νξζή, αθελφο γηαηί ηελ επνρή εθείλε
σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ «Βαιθάλησλ ιαψλ»
απνηεινχζε θπξίσο ε θνηλή ζξεζθεπηηθή πίζηε, ζηνηρείν ην νπνίν θπξηαξρνχζε
ζην ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ πνπ είρε εθαξκνζηεί απφ ηνπο Οζσκαλνχο κε ην δηαρσξηζκφ ησλ millet (εζλφηεηα)20 θαη αθεηέξνπ γηαηί ε κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε απνηειείηαη απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
σο πξνο ηε θπιεηηθή θαηαγσγή, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηνλ ηξφπν δσήο, ηνπο Σνπξθνγελείο, ηνπο Πνκάθνπο θαη ηνπο Αζίγγαλνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα
θαη κνλαδηθφ θνηλφ ζηνηρείν ην ζξήζθεπκα.

Ζ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
15. Ζ ζχλζεζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο απνηεινχληαλ, ζην λνκφ Ξάλζεο, απφ 30.328 Σνπξθνγελείο, 14.824 Πνκάθνπο θαη 500 Αζίγγαλνπο, ην λνκφ Ρνδφπεο, 50.000 Σνπξθνγελείο, 8.000 Πνκάθνπο, 1.500 Αζίγγαλνπο θαη 2.000 Κηξθάζηνπο θαη ζην λνκφ Έβξνπ, 10.571 Σνπξθνγελείο, 675 Πνκάθνπο θαη 505 Αζίγγαλνπο 21, ζπλνιηθά
118.903 Μνπζνπικάλνη,22 κε ην 45% ησλ Μνπζνπικάλσλ λα είλαη Σνπξθνγελείο,
ην 37% Πνκάθνη θαη ην ππφινηπν 18% Αζίγγαλνη θαη Κηξθάζηνη,23 ελψ νη Υξηζηηαλνί
εθείλε ηελ πεξίνδν αλέξρνληαη ζε 233.913. Σν 1925 κεηά ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζθχγσλ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Αξκελίαο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηνπ Έβξνπ πνηακνχ θαη ηελ απνρψξεζε, ζε εθαξκνγή
ηεο ζπλζήθεο ηνπ Νετγχ 23.000 Βνπιγάξσλ, ε Γπηηθή Θξάθε απνηεινχληαλ απφ
70 % Έιιελεο, 27 % Μνπζνπικάλνπο θαη 3% Αξκέληνπο θαη Δβξαίνπο καδί. Με
ηελ απνγξαθή ηνπ 2001,24 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Θξάθεο (Ξάλζε, Ρνδφπε,
Έβξνο) αλέξρεηαη ζηνπο 365.571 θαηνίθνπο απμεκέλνο θαηά 27.571 ζε ζρέζε κε
ηελ απνγξαθή ηνπ 1991. Ζ αχμεζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θπξίσο ζηελ
εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, Πνληίσλ απφ ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε απηή.
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Κηηζίθεο Γ., «Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 1280-1924», Δζηία, Αζήλα 1988, ζει. 42-44.
Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, «Ηζηνξία ηνπ Βνξείνπ Διιεληζκνχ. Θξάθε», εθδ. Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 1993.
22
Γηα ηελ πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία ησλ κεηνλνηήησλ επηηξάπεθε ζε Μνπζνπικάλνπο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηε Γπηηθή Θξάθε ηελ πεξίνδν 1913-1923 λα επηζηξέςνπλ ζηελ πεξηνρή. Απηφ εμεγεί φηη ελψ ην Μάξηην ηνπ 1920 ππήξραλ 86.793 Μνπζνπικάλνη ζηελ πεξηνρή, ν αξηζκφο ησλ κεηνλνηηθψλ πνπ έιαβαλ έγγξαθν κε αληαιιαμηκφηεηαο απφ ηε Μεηθηή Δπηηξνπή
Αληαιιαγήο ησλ Πιεζπζκψλ, κεηαμχ 1923-1933 ήηαλ 106.000 (Αιεμαλδξήο Αιέμεο, «Σν Ηζηνξηθφ Πιαίζην ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ», ζην ζπιινγηθφ έξγν «Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο 1923-1987», Δθδφζεηο Γλψζε, Αζήλα 1988, ζει.
38,39,64).
23
Αλδξεάδεο Κ.Γ., «Ζ Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο», Θεζζαινλίθε: Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ /
Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, 1956, ζει. 3 θαη Γηβάλε Λέλα, «Διιάδα θαη Μεηνλφηεηεο. Σν χζηεκα Γηεζλνχο
Πξνζηαζίαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ», εθδ. Νεθέιε 1995, ζει. 170.
24
Σειεπηαία απνγξαθή ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.) ηνπ 2001.
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16. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991, νη Έιιελεο πνιίηεο κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο ηεο Θξάθεο αλέξρνληαη ζηνπο 105.000 (90.000 παξακέλνπλ
ζηε Θξάθε, 15.000 πεξίπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θπξίσο ζηελ Αζήλα)25 ελψ άιινη
15.000 πεξίπνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, αιιά δηαηεξνχλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα.
Χο πξνο ηελ θπιεηηθή θαηαγσγή ηεο κεηνλφηεηαο έρνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, κε ην 48% πεξίπνπ λα εκθαλίδνληαη Σνπξθνγελείο, ην 35% λα είλαη Πνκαθηθήο θαηαγσγήο θαη ην 17% Αζίγγαλνη.26 Δμίζνπ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνίεζεο
έρνπκε θαη αλαθνξηθά κε ηελ θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαηαλνκή ηεο κεηνλφηεηαο, κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα απνηεινχλ ην 43% ηνπ λνκνχ Ξάλζεο, ην 55%
ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο θαη ην 5,5% ηνπ λνκνχ Έβξνπ. Μηα πεξεηαίξσ θαηαλνκή κε
βάζε θπιεηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ηεο ίδηαο ηεο κεηνλφηεηαο εκθαλίδεη, ηνπο Πνκάθνπο
λα απνηεινχλ ην 63,4% ησλ Μνπζνπικάλσλ ζην λνκφ Ξάλζεο, ηνπο Σνπξθνγελείο
ην 71,3% ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Ρνδφπε θαη νη Αζίγγαλνη 61,3% ζηνλ Έβξν,
ελψ ν κέζνο αξηζκφο αχμεζεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ είλαη θαηψηεξνο
ηεο θπζηθήο ηνπ αχμεζεο.27 ε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο
Ηζαγέλεηαο (ΚΔΗ) αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν θαηαξγήζεθε αιιά ρσξίο ε θαηάξγεζή ηνπ λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ φπσο δεηνχζε ε κεηνλφηεηα, έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο Μνπζνπικάλσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε Θξάθε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ
επαλήιζαλ. Οη ηξεηο κνπζνπικαληθέο νκάδεο δνπλ ζρεηηθψο απνκνλσκέλεο κεηαμχ
ηνπο κε εμαίξεζε ηα αζηηθά θέληξα, φπνπ ππάξρεη ζπλχπαξμε θπξίσο Σνπξθφθσλσλ θαη Πνκάθσλ, κε ηνπο Σνπξθφθσλνπο λα δνπλ θπξίσο ζηνπο θάκπνπο, εκθαλίδνληαο κεγάιε ζπζπείξσζε ζην λνκφ Ρνδφπεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πφιε ηεο Κνκνηελήο, ηνπο Πνκάθνπο λα απαληψληαη ζην λνκφ Ξάλζεο, κε αξθεηά ρσξηά ηνπο
λα βξίζθνληαη ζηα νξεηλά ηνπ φξνπο Ρνδφπε, γχξσ απφ ηελ πεξηνρή Δρίλνπ θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο Κέρξνπ θαη Οξγάλεο28 θαη ηνπο Αζίγγαλνπο δηαζθνξπηζκέλνπο θαη ζηνπο ηξεηο λνκνχο ηεο Θξάθεο, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχ ηνπο
ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο, ζηηο ζπλνηθίεο Ήθαηζηνο θαη Δθηελεπφι ηεο Κνκνηελήο,
ζηηο άππεο, ζηνλ Πνιχαλζν, ζηνπο Ακαμάδεο, ζηνλ Άξαην, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζην Γηδπκφηεηρν.29
Σνπξθνγελείο ή Σνπξθφθσλνη
17. Οη Σνπξθνγελείο ή Σνπξθφθσλνη είλαη ε κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά νκάδα
ηεο κεηνλφηεηαο, πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 48%, κεηαμχ απηψλ θαη ιίγνη Κηξθάζηνη πνπ δνπλ ζηε Γπηηθή Θξάθε δελ δηαθξίλνληαη νπζηαζηηθά απφ απηνχο.30 Απφ25

Κνηηάθεο Μαλψιεο, «Θξάθε: ε Μεηνλφηεηα ζήκεξα», Αζήλα: Νέα χλνξα-Α.Α. Ληβάλε, 2000, ζει 59..
Οη απνγξαθέο ηνπ 1928 θαη ηνπ 1951 είλαη νη κφλεο πνπ έρνπλ απνγξάςεη ηνπο πιεζπζκνχο θαηά ζξεζθεία θαη γιψζζα.
Ο εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Αιεμαλδξνππφιεσο θ. Άλζηκνο αλαθέξεη φηη θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1951 νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο ήηαλ 98.839, εθ ησλ νπνίσλ νη 67.099 ήηαλ Σνπξθνγελείο, νη 26.592 Πνκάθνη θαη νη 5.184 Αζίγγαλνη.
27
Απνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 1991. Ζ αλάιπζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ θαηά λνκφ βαζίζηεθε ζηελ απνγξαθή ηνπ
1991 θαζψο ζχκθσλα κε έγθπξεο δηνηθεηηθέο πεγέο θαηά ηελ απνγξαθή απηή έγηλε πξάγκαηη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ
κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζηε Θξάθε.
28
Ληάπεο Α., «Οη Πνκάθνη κέζα ζην ρξφλν», Θξαθηθή Δπεηεξίδα IV, ζει. 37
29
Εεγθίλε Δ., «Οη Μνπζνπικάλνη Αζίγγαλνη ηεο Θξάθεο», Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1994,
ζει. 66.
30
Οη ίδηνη νη Κηξθάζηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπιή, απφ ηελ νπνία θαηάγνληαη, έρεη πξνέιεπζε ηνλ Καχθαζν θαη θαηνηθνχζε
ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ ηελ έιεπζε ησλ Ηλδνεπξσπαίσλ (Κσλζηαληίλνο Σζηνχκεο, «Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Γ.
Θξάθεο θαη νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο (1923-1940)», Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, ζει.105 θαη Ναζαλαήι Παλαγησηίδεο,
26
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γνλνη ζχκθσλα κε ηα Σνπξθηθά αξρεία ηνπξθηθψλ θχισλ Γηνπξνχθσλ, Σαηάξσλ
θαζψο θαη άιισλ ηνπξθνγελψλ θχισλ απφ ηε Μηθξά Αζία, ηα νπνία εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο κεηαμχ 1305 θαη 1371 ελψ νξηζκέλνη εμ απηψλ είλαη
απφγνλνη εμηζιακηζζέλησλ Διιήλσλ.31 Ζ δσή ηνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο πξνζεισκέλνη βαζεηά ζηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. νπλίηεο ζην δφγκα κε κεηξηθή γιψζζα ηελ Σνπξθηθή, δηαηεξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα
παιαηά έζηκα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ απαγνξεπηεί ζηελ Σνπξθία ιφγσ ηνπ
Κεκαιηζκνχ.
Πνκάθνη
18. Αλ θαη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο ζπλεγνξνχλ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ
κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ πξν πνιιψλ εηψλ ήηαλ Πνκαθηθήο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, νη Πνκάθνη32 εκθαλίδεηαη ζήκεξα λα απνηεινχλ πεξίπνπ κφιηο ην 35% ηνπ
ζπλφινπ ηεο κεηνλφηεηαο,33 θαζψο κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο, ηεο ηνπξθηθήο παηδείαο θαη ηεο ζπλάθεηαο κε ηνλ ηνπξθφθσλν πεδηλφ πιεζπζκφ, απψιεζαλ ηα μερσξηζηά εζλνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γιψζζα ηνπο θαη φζνη ηνπιάρηζηνλ θαηνηθνχλ ζηνλ θάκπν αηζζάλνληαη εζληθά Σνχξθνη.34 Οη Πνκάθνη δελ ζπληζηνχλ νκνηνγελέο ζχλνιν αιιά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο Πνκαθηθέο νκάδεο, ηνπο Αγξηάλεο δπηηθά θαη ηνπο Κηδηικπάζεδεο αλαηνιηθά ηεο Ξάλζεο θαη ηνπο Γαγθιίδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο, κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ απηψλ πνπ θαηνηθνχλ
ζηελ νξεηλή Ξάλζεο θαη ην λνκφ Ρνδφπεο. Οη πξψηνη, πιελ εμαηξέζεσλ 35 έρνπλ
πιήξσο εθηνπξθηζηεί θαη ζπληζηνχλ κέξνο ηεο «κνπζνπικαληθήο ειίη» ελψ νη δεχηεξνη, θαηνηθψληαο ζε θησρέο πεξηνρέο δηαηεξνχλ ηηο ξίδεο ηνπο. Ο ππνινγηζκφο
ηνπ αξηζκνχ ηνπο έρεη γίλεη, πξνθαλψο, ιακβάλνληαο σο θξηηήξην ηε γιψζζα, ην
ζξήζθεπκα θαη ηελ νξεηλή πεξηνρή δηακνλήο. Γηα ηελ θαηαγσγή ησλ Πνκάθσλ ππάξρνπλ αξθεηέο ακθηζβεηήζεηο θαη αλ θαη εξίδνπλ Βνχιγαξνη, Έιιελεο θαη Σνχξθνη,36 νη Πνκάθνη θαίλεηαη φηη είλαη γεγελέο θχιν ηεο Θξάθεο,37 νη νπνίνη εμηζιακίζζεθαλ θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία. Πνκάθνη ππάξρνπλ επίζεο πεξίπνπ 150.000 ζήκεξα θαη ζηε Βνπιγαξία.38,39 Μηινχλ έλα ηδίσκα ζιαβνβνπιγαξηθφ40 πνπ έρεη αξ«Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα θαη Δζληθή πλείδεζε ζηε ρνιηθή Ζιηθία», Αιεμαλδξνχπνιε: Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Έβξνπ,1995, ζει. 17).
31
Εεγθίλε Δ., «Ο Μπεθηαζηζκφο ζηε Γπηηθή Θξάθε», Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, 1988, ζει. 109-112, 117.
32
Παπαδεκεηξίνπ Παλαγηψηεο, «Οη Πνκάθνη ηεο Ρνδφπεο», Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο, 2003 θαη Βαξβνχλεο Μ.Γ., «Παξαδνζηαθφο πνιηηηζκφο ησλ Πνκάθσλ ηεο Θξάθεο», Αζήλα: Οδπζζέαο, 2000.
33
Ο Γεκεηξάο ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Διζίλθη θαη ην Διιεληθφ Παξάξηεκα ηνπ Minority Rights Group αλαθέξνπλ
φηη ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπ είλαη 30.000 (βι. Report, Pomaks, Greek Helsinki Watch)..
34
Ληάπε Αλη. «Ζ Τπνζεθεπκέλε Γισζζηθή Ηδηαηηεξφηεηα ησλ Πνκάθσλ», Θξαθηθή Δηαηξεία, Κνκνηελή, 1995, ζει. 16-18.
35
Γ΄ ψκα ηξαηνχ, «Οδνηπνξηθφ ζηα Πνκαθνρψξηα», 1996.
36
Οη Σνχξθνη ηζρπξίδνληαη φηη νη Πνκάθνη αληινχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνπξθηθά θχια (ηνπο Πεηζελέγνπο θαη ηνπο Κνκάλνπο). Οη Βνχιγαξνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη Πνκάθνη είλαη Βνχιγαξνη, ζηεξηδφκελνη θπξίσο ζηηο γισζζηθέο νκνηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «Πνκάθνο», πνπ θαίλεηαη πσο πξνέξρεηαη απφ ηε βνπιγαξηθή
Ρνmagac=Βνεζφο. Καηά ηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο θαη ζρεηηθέο εζλνινγηθέο έξεπλεο, νη Πνκάθνη είλαη απφγνλνη ησλ αξραίσλ
Θξαθψλ, θαηά πάζα δε πηζαλφηεηα ησλ Αγξηάλσλ (βι. Κσλζηαληίλνο Σζηνχκεο, '»Ζ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Γ. Θξάθεο θαη νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο (1923-1940)», Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ , ζει. 104). Ζ νλνκαζία Πνκάθνη πξνέξρεηαη
πηζαλφλ απφ ηε ιέμε απφκαρνο, δειαδή ηνπο απφκαρνπο ζηξαηηψηεο πνπ άθελε ζαλ θξνπξά ησλ ζπλφξσλ ν Μέγαο Αιέμαλδξνο (Εαθείξηνο Μέθνο, «Οη Πνκάθνη ζηε Θξάθε», εθδ. Ζξφδνηνο, Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 20).
37
Υηδίξνγινπ Παχινο, «Οη Έιιελεο Πνκάθνη θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Σνπξθία», εθδ. Σέιεζξηνλ, Αζήλα, 1984.
38
Παλαγησηίδεο Ναζαλαήι, «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα θαη Δζληθή πλείδεζε ζηε ρνιηθή Ζιηθία», Αιεμαλδξνχπνιε:
Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Έβξνπ,1995, ζει 42.
39
«World Directory of Minorities», Minority Rights Group, Longman, 1991, ζει.118-119.
40
Σζηνχκεο Κ., «Οη Πνκάθνη ζην Διιεληθφ Κξάηνο (1920-1950), Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε», Πξνκεζεχο, Θεζζαινλίθε, 1997,
ζει. 75-80.
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θεηά ζηνηρεία απφ ηα ηνπξθηθά, ηα ειιεληθά θαζψο θαη ηα αξαβηθά, 41 ζηνηρείν πνπ
ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο δχν άιιεο νκάδεο ηεο κεηνλφηεηαο. Ζ γιψζζα ηνπο κέρξη ην 1995 δελ εκθαλίδεη γξαπηή κνξθή θαη κεηαβηβάδεηαη πξνθνξηθά απφ ηνπο
γνλείο ζηα παηδηά θαζψο δελ δηδάζθεηαη42. Παξακέλνπλ απνκνλσκέλνη ζε νξεηλέο
πεξηνρέο θαη δελ έξρνληαη ζε επηκεημία κε ηα άιια θχια ηεο πεξηνρήο, είηε ρξηζηηαληθά, είηε κνπζνπικαληθά. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηαζηάζεσο απνκνλσηηζκνχ
είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θπιεηηθήο ηνπο θαζαξφηεηαο κε μερσξηζηά αλζξσπνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά. 43 Αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαπλψλ, ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ πινηνκία.
Αζίγγαλνη – Ρσκά
19. Απνηεινχλ πεξίπνπ ην 17% ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηνλφηεηαο.44 Φέξεηαη
λα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε Θξάθε ην 1068, σο απφγνλνη ηλδηθνχ θχινπ
πνπ κεηαθηλήζεθε απφ ηε Μηθξά Αζία ζηε Γπηηθή Θξάθε θαηά ηα βπδαληηλά ρξφληα45 νη νπνίνη ζε εθαξκνγή κέηξσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εμηζιακίζζεθαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη παξέκεηλαλ ζηε Θξάθε. Έρνπλ αξθεηά ειεχζεξε
ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε, ψζηε λα ζεσξνχληαη θαη‟ νπζία ηππηθά κφλν Μνπζνπικάλνη θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θηψρεηα θαη ηνλ αλαιθαβεηηζκφο. πλήζσο έρνπλ
ηνπξθηθά νλφκαηα θαη κηινχλ ηε γιψζζα ηνπο46 εκπινπηηζκέλε κε ζηνηρεία απφ
ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη πνιιέο ειιεληθέο πξνζκείμεηο47.
Παιαηνκνπζνπικάλνη - Κεκαιηθνί
20. Μηα άιιε κνξθή δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο κεηνλφηεηαο είλαη απηή ησλ Παιαηνκνπζνπικάλσλ (πληεξεηηθψλ) θαη ησλ Κεκαιηθψλ (Νεσηεξηζηψλ). Οη πξψηνη
επέκελαλ ζηελ αξαβηθή γξαθή θαη ζηελ πξνζήισζε ζην Ηζιάκ ελψ νη δεχηεξνη
ζηελ εθαξκνγή ησλ Κεκαιηθψλ αξρψλ. ην πιαίζην νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο
κε ηελ Κεκαιηθή Σνπξθία νη Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο ζπλέβαιαλ ζην λα εθδησρζνχλ
Παιαηνκνπζνπικάλνη θαη λα επηθξαηήζνπλ νη Κεκαιηθνί («ππφζεζε ησλ 150» «yuz ellilikler») απνηειψληαο ζήκεξα ην «ζθιεξφ» ππξήλα ηεο κεηνλφηεηαο.

41

Παχινο Υηδίξνγινπ, «Οη Έιιελεο Πνκάθνη θαη ε ρέζε ηνπο κε ηελ Σνπξθία», εθδ. Σειέζξηνλ, Αζήλα 1984, ζει. 42.
Πφιπο Μπισλάο, «Οη Πνκάθνη ηεο Θξάθεο», εθδ. Νέα χλνξα – Ληβάλε, Αζήλα 1990, ζει. 73.
Γνλαηάο Νεφθπηνο - Κπδσληάηεο Παξαζθεπάο, «Ζ Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο», Κνκνηελή: Δθινγή, 1985,
ζει 104
44
Εεγθίλε Δ., «Οη Μνπζνπικάλνη Αζίγγαλνη ηεο Θξάθεο», Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1994 θαη
Ληάπε Α., «Γισζζάξην ηεο Ρσκαλί, φπσο ηελ κηινχλ νη Μνπζνπικάλνη Ρσκά ηεο ειιεληθήο Θξάθεο (ειιελν-ξσκαλφ)»,
Κνκνηελή, 1998.
45
Εεγθίλε Δ., «Οη Μνπζνπικάλνη Αζίγγαλνη ηεο Θξάθεο», Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1994,
ζει. 29, ππνζ. 67.
46
Ληάπεο Αλη, «Γισζζάξην ηεο Ρσκαλί, φπσο ηελ κηινχλ νη Μνπζνπικάλνη Ρσκά ηεο ειιεληθήο Θξάθεο (ειιελνξσκαλφ)»,
Κνκνηελή, 1998, ζει. 15.
47
Διέλε έιια-Μάδε, «Γηγισζζία θαη Οιηγφηεξν Οκηινχκελεο Γιψζζεο ζηελ Διιάδα», ζην «Σν Μεηνλνηηθφ Φαηλφκελν
ζηελ Διιάδα. Μηα ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ», εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 1997 (επηκέιεηα: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο), ζει. 385-386, Γηψξγεο Έμαξρνο, «Απηνί είλαη νη Σζηγγάλνη», εθδ. Γαβξηειίδεο, Αζήλα 1996, ζει.
111-112, Ναζαλαήι Παλαγησηίδεο, «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα θαη Δζληθή πλείδεζε ζηε ρνιηθή Ζιηθία», Αιεμαλδξνχπνιε: Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Έβξνπ,1995, ζει. 32.
42
43
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Οξζφδνμνη νπλίηεο – Μπεθηαζήδεο (Κηδηικπάζεδεο)
21. Μία αθφκε δηάθξηζε αθνξά ζηε ζξεζθεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα πνιιψλ
Μνπζνπικάλσλ (Σνπξθνγελψλ αιιά θαη Πνκάθσλ) νη νπνίνη αλήθνπλ ζε κία αίξεζε ηνπ ζνπληηηζκνχ, ηνπο Μπεθηαζήδεο ή Κηδηικπάζεδεο (Κνθθηλνθέθαινη) πνπ
ραξαθηεξίδεηαη αθελφο απφ θηιειεπζεξηζκφ έλαληη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη αθεηέξνπ
απφ ηε ρξήζε ρξηζηηαληθψλ ζηνηρείσλ θαη εζίκσλ (ιαηξεία ελφο ηξηαδηθνχ Θενχ,
πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Αιιάρ, ηνλ Μσάκεζ θαη ην γακπξφ ηνπ Μσάκεζ Αιή,
χπαξμε δψδεθα Ηκάκεδσλ, απνδνρή θάπνηαο κνξθήο κεηαιήςεσο, αλαγλψξηζε
θαη ζεβαζκφο ζηνλ Αγίν Γεσξγίν θαη ηνλ Πξνθήηε Ζιία) κε ηδηαίηεξεο ηειεηέο ζηηο
νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρνδφπεο θαη ηνπ Έβξνπ.48 Γηαηεξνχλ ηδηαίηεξνπο ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο, ηνπο Σεθέδεο49. Τθίζηαληαη ζπλερή θαη εμνλησηηθφ «πφιεκν» απφ
ηνπο Μνπθηήδεο, ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ θαη ηνπο «Θενιφγνπο» (αλψηαηνη
ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγψλ ηνπ Ηζιάκ) νη νπνίνη ζηέιλνληαη απφ ηελ Σνπξθία ή θαη
αξαβηθέο ρψξεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο. 50

ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
ΣΖ ΘΡΑΚΖ
22. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ησλ Βαιθαλίσλ,
ε αληίζηνηρε ηεο Διιεληθήο Θξάθεο δηέπεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ηδηφκνξθν
θαζεζηψο ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξνπζία ηεο αληίζηνηρεο Διιελνξζφδνμεο
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923 θαη ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:
α.
ηελ αξρή ηεο ακνηβαηόηεηαο, πνπ επέβαιε ζηελ Σνπξθία, κε
βάζε ηα άξζξα 37 - 44 ηεο πλζήθεο, ην ζεβαζκφ ησλ γισζζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ειιελνξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη αληίζηνηρα,
κε ην άξζξν 45, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.
πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο Λσδάλεο, νη Σνχξθνη αξρηθά ππέβαιαλ κηα
πξφηαζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ άξζξνπ 45, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ
ε νπνία δελ πεξηνξηδφηαλ ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο, αιιά θάιππηε φιε
ηε Υεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ, επηδεηψληαο εκκέζσο πιελ ζαθψο δηθαηψκαηα επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ βαιθαληθψλ κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε Βνπιγαξίαο, εξβίαο θαη Ρνπκαλίαο κε απνηέιεζκα ε πξφηαζε λα απνξξηθζεί, ελψ ε Διιάδα δέρεηαη απηνβνχισο, νη ίδηνη φξνη πνπ ηίζεληαη γηα ηνπο κε
48

Εεγθίλε Δ., «Ο Μπεθηαζηζκφο ζηε Γπηηθή Θξάθε», Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1988.
Πξφθεηηαη γηα κνλαζηεξηαθνχο ρψξνπο πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηνπο Μπεθηαζήδεο, κε ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή ελάζθεζε ησλ
κπεκέλσλ, ηε δηφξζσζε θνηλσληθψλ αηαζζαιηψλ, αιιά θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ, αθνχ
θπξίσο ζηελ νξεηλή Θξάθε νη Σεθέδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο θπιάθηα, ζηξαηησηηθά θέληξα αλεθνδηαζκνχ, κνξθσηηθά
θέληξα, ςπρηαηξεία αιιά θαη ρψξνη ζθπξειάηεζεο ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Οη Σεθέδεο πνπ θαηά γεληθή νκνινγία
ήηαλ πξψελ εξεκσκέλα βπδαληηλά κνλαζηήξηα θαη αθζνλνχζαλ ηδηαίηεξα ζηελ νξεηλή Θξάθε (ζηελ νπνία θαηέθεπγαλ νη
ζθιεξαγσγεκέλνη Μπεθηαζήδεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο νπλίηεο πνπ θαηαιάκβαλαλ ηα πεδηλά), απνηέιεζαλ γηα ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ ηελ θχξηα πεγή αλεθνδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο γηα ηηο βαιθαληθέο ηνπο θαηαθηήζεηο θαη ηε δηάδνζε ηνπ κνπζνπικαληζκνχ ζηελ πεξηνρή. ηε Θξάθε έρνπλ δηαζσζεί ζπλνιηθά 35 Σεθέδεο, ελψ θαηαζηξάθεθαλ 33 ζχκθσλα κε ηηο
πεγέο.
50
Δκπεηξίεο Καςή σο Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ζην Καςήο Η., «Οη Σξείο Μέξεο ηνπ Μάξηε», Νέα χλνξα, Αζήλα 1990,
ζει. 302.
49
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κνπζνπικάλνπο ηεο Σνπξθίαο λα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδνο, ππφ ηνλ φξν θαη ηελ πξνυπφζεζε ηεο ακνηβαηφηεηαο, γηα κείδνλα πξνζηαζία
ησλ ειιελνξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
β.
ηελ αξρή ηεο αξηζκεηηθήο ηζνξξνπίαο ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηήησλ θαηφπηλ Σνπξθηθνχ αηηήκαηνο. Σν 1922 ν Διιεληζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αξηζκνχζε γχξσ ζηηο 300.000, ελψ ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Διιεληθήο Θξάθεο δελ μεπεξλνχζε ηηο 86.793. Ζ Σνπξθία απαίηεζε ηε κείσζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζα παξέκελε ζηελ Σνπξθία γηα λα επηηεπρζεί πιεζπζκηαθή ηζνδπλακία ησλ κεηνλνηήησλ, αίηεκα ην νπνίν θαη ηθαλνπνηήζεθε, γεγνλφο πνπ
νδήγεζε ζηελ αληαιιαγή ησλ 2/3 πεξίπνπ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
γ.
ηελ αξρή ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηήησλ, κε ηελ Σνπξθία λα ηάζζεηαη εμ αξρήο ελαληίνλ ηεο ηδέαο ησλ εζληθψλ
κεηνλνηήησλ, επηκέλνληαο ζην ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηήησλ. Δπηηπγράλνληαο ηελ απαινηθή ηνπ φξνπ «θπιεηηθή ή εζληθή κεηνλφηεηα» κφλν κεηά ηελ
εμαθάληζε ησλ ειιελνξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ
ηελ έθθξαζε «νκνεζλήο» γηα ηνπο Θξαθηψηεο κνπζνπικάλνπο. Δμάιινπ, παξά ην
θνηλφ ζξήζθεπκα, ε κε αληαιιάμηκε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα πνπ παξέκεηλε κεηά ην 1923 ζηελ Διιάδα, ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη θπιεηηθά θαη γισζζηθά αλνκνηνγελήο (Σνπξθνγελείο, Πνκάθνη, Αζίγγαλνη). Γη‟ απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο, ε
Μηθηή Δπηηξνπή γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ απνθάλζεθε ζηηο 31 Μαΐνπ
1927 φηη ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «κνπζνπικαληθή ζξεζθεία» ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
χκβαζεο ηεο Λσδάλεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ «δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε θπιή».
23. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα
ζην Παξάξηεκα «Γ» (Κνηλσληθνί Θεζκνί θαη Δζσηεξηθή Οξγάλσζε ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν - ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ ΘΡΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
«Μηα ρψξα αλήθεη ζε απηφλ πνπ ειέγρεη ηα κέζα ελεκέξσζεο».
Οπκπέξην Έθν Αθαδεκατθφο θαη ζπγγξαθέαο
1.
Ζ Σνπξθία εθκεηαιιεπφκελε ηα δεηήκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο εμαπνιχεη κηα θαιά ζρεδηαζκέλε δηεζλή εθζηξαηεία πξνπαγάλδαο, κέζσ ηεο νπνίαο επηρεηξεί λα αλαζεσξεζεί ν ραξαθηήξαο ηεο κεηνλφηεηαο θαη
απφ θαζαξά ζξεζθεπηηθή λα παξνπζηαζηεί σο κία θαηαπηεδφκελε απφ ηελ Διιάδα
«ηνπξθν – κνπζνπικαληθήο» κεηνλφηεηαο.
2.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα άξρηζε
λα εθδειψλεηαη, θπξίσο απφ ην 1957, αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο αμηψζεηο ηεο άξρηζαλ
ην 1964 αθνχ αλέηξεςαλ ηελ πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία ησλ κεηνλνηήησλ, κε ηηο καδηθέο απειάζεηο Διιήλσλ απφ ηελ Σνπξθία. Λίγν αξγφηεξα ην 1968 ε Σνπξθία
ρξεζηκνπνηψληαο ην γεληθφ ηνπξθηθφ πξνμελείν Κνκνηελήο ην νπνίν κεηέηξεςε ζε
θαζνδεγεηηθφ θέληξν ησλ ειαρίζησλ εμηξεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη
ησλ πξαθηφξσλ ηεο Άγθπξαο, νη νπνίνη θεθαιπκκέλα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Θξάθεο, πξνζπάζεζε, αξθεηά επηηπρεκέλα, λα νξγαλψζεη ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο θαη ελ ζπλερεία δηαδίδνληαο δηεζλψο φηη νη κνπζνπικάλνη
θαηαπηέδνληαη, λα πεξάζεη ζηαδηαθά ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζηε κεηνλφηεηα
ηνπξθηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο, κε απψηεξε κειινληηθή επηδίσμε ηελ απηνδηνίθεζε
ή θαη αθφκε ηελ απηνλνκία ηεο πεξηνρήο.

Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
3.
Γηα ηελ εδξαίσζε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο κεηνλνηηθήο ηεο πνιηηηθήο ε
Σνπξθία ρξεζηκνπνηείο ηα δχν αιιεινζπκπιεξνχκελα πνιηηηθά δφγκαηα ηνπ παληνπξαληζκνχ -παληνπξθηζκνχ, ζε εζλνηηθφ επίπεδν θαη ηνπ παληζιακηζκνχ, ζε
θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ, θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξφθιεζεο
εζσηεξηθήο έληαζεο φπνπ ππάξρνπλ Μνπζνπικάλνη ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο
ψζηε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο λνζηαιγηθνχ γηα ην παξειζφλ θιίκαηνο εληφο
ησλ κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ, λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ ν αιπηξσηηζκφο θαη νη θπγφθεληξεο ηάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ αξρηθά ζηελ απνκφλσζε
ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κειινληηθή απηνλφκεζε κνπζνπικαληθψλ πεξηνρψλ.
Δθκεηαιιεπφκελε δε ηηο κνπζνπικαληθέο απηέο νκάδεο, απνβιέπεη ζηνλ βαζχηεξν
επεξεαζκφ ησλ Βαιθαληθψλ Κξαηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφιν ηεο ηφζν σο ηζρπξή πεξηθεξεηαθή δχλακε φζν θαη σο ππνινγίζηκε παξνπζία
ζηελ Δπξψπε. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε φιε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηε πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Θξάθε, φπνπ κέζσ ησλ επηδηψμεψλ ηεο γηα αλάπηπμε απην-
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λνκηζηηθήο θίλεζεο, απνζθνπεί ζηελ «ελ θαηξψ θαη ζε ελ επζέησ ρξφλν αλνηθηή
επέκβαζε ζηελ πεξηνρή θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα καο»51.
4.
Σν πιαίζην ζην νπνίν ε Σνπξθία ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαθνξηθά κε ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα Θξάθεο, απνηππψλεηαη θαζαξά ζην απφζπαζκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ: «θνπφο καο είλαη ε Γπηηθή Θξάθε λα
παξακείλεη ζηα Σνπξθηθά ρέξηα ζαλ εληαίν ζχλνιν θαη ζε θαηάιιειν ρξφλν θαη επθαηξία λα ελσζεί κε ηε Μεηέξα Παηξίδα. Δκείο δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε ηελ απαιινηξίσζε ηνπ Σνπξθηθνχ απηνχ ηκήκαηνο. Οη δπηηθνζξαθηψηεο αδειθνί καο, ζε
πξψην βήκα, πξέπεη λα αγσληζηνχλ γηα λα θεξδίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ηεο Γπηηθήο Θξάθεο».
5.
Με θάξν ηελ παξαπάλσ δηαθήξπμε ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ παξφκνηεο
αλαθνξέο έρνπκε ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε ζην πλεχκα ησλ αξρψλ ηνπ Κεκάι
απφ επηθαλείο Σνχξθνπο νη νπνίνη εθκεηαιιεπφκελνη ην θχξνο ηνπο, επηρεηξνχλ λα
πεξάζνπλ ην κήλπκα φηη ε θπζηθή ζέζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο είλαη λα είλαη εληαγκέλε εληφο ηεο Σνπξθηθήο επηθξάηεηαο, απερψληαο ηηο Σνπξθηθέο δηαζέζεηο.52
6.
ην ίδην πιαίζην ηδεψλ θηλνχκελνο, ν πξψελ ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ
ηεο Σνπξθίαο Ηζκαήι Σδέκ έρεη δειψζεη53 ζε αλχπνπην ρξφλν, πψο «ζα θέξεη
ζηελ επηθαηξφηεηα ην δηθαίσκα απηνδηαζέζεσο ησλ Σνχξθσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο».
7.
Κχξηα πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθία είλαη, ρξεζηκνπνηψληαο θεθαιπκκέλεο
κεζφδνπο πξνπαγάλδαο, ν δηα εληζρχζεσο ηεο Σνπξθηθήο ζπλείδεζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, έιεγρνο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, ηνλ εθηνπξθηζκφ ηεο νπνίαο βαζκηαία επηδηψθεη, κε θχξηνο κνριφ ηεο πξνπαγάλδαο ηεο ην Γεληθφ Πξνμελείν Κνκνηελήο, πνπ καδί κε Μνπζνπικάλνπο Ζγέηεο, Σνχξθνπο Δθπαηδεπηηθνχο, Ηεξνπξγνχο, ηνλ Μεηνλνηηθφ Σχπν, πιιφγνπο θαη σκαηεία, φια θαηεπζπλφκελα απφ απηφ, εξγάδεηαη κεζνδηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.
8.
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ηεο Κνκνηελήο, ηδηαίηεξα αλαβαζκηζκέλν,
δξψληαο κε ηξφπν νινθιεξσηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ εθαξκφδνληαο ην θφβν, επηρεηξεί λα ειέγμεη θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο θαηαδπλαζηεχνληαο ηνπο αθελφο κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαζεκεξηλά, ελψ αθεηέξνπ πξνζειθχνληαο θάζε είδνπο δηεζλή επηηξνπή ε νπνία άπηεηαη ηνπ δεηήκαηνο ησλ κεηνλνηήησλ θαη εθκεηαιιεπφκελν ηελ αδξάλεηα ησλ Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, επηδηψθεη θαη ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ ην έρεη θαηαθέξεη, αξθεηέο εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηηξνπψλ λα ζεσξνχλ φηη ε Διιεληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα αξλεζεί ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ κνπζνπικάλσλ, θαηαδπλαζηεχνληαο ηνπο.

51

Άξζξν ηνπ Κ. Καιιηγά ζηελ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 18.2.1990.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ζηηο 19 Φεβ. 1988 ηνπ Σνχξθνπ θαζεγεηή Αξκάνγινπ ζηελ εθεκεξίδα «Σεξθσδάλ»:
«Μφλν κε ηελ έληαμε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Σνπξθηθήο επηθξάηεηαο ζα κπνξέζεη ε Σνπξθία λα απνθηήζεη
έλα ζηέξεν ζηνηρείν αζθάιεηαο ζηα Βαιθάληα» (Δθεκεξίδα Tercφman 19.2.1988).
53
Πξαθηνξείν Anadolu, 1.2.1991
52
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9.
ην πιαίζην ησλ νινθιεξσηηθψλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ
εθαξκφδεη ε Σνπξθία γίλεηαη επξεία ρξεζηκνπνίεζε Σνχξθσλ κεηαθιεηψλ δαζθάισλ θαη κνπζνπικάλσλ θιεξηθψλ νη νπνίνη πξνζπαζνχλ αθελφο λα εληζρχνπλ θαη
αθεηέξνπ λα δεκηνπξγήζνπλ «ηνπξθηθφ θξφλεκα» ζηνρεχνληαο ζηηο επαίζζεηεο
ειηθίεο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, ελψ ε ζπλερήο επαλάιεςε θαη επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «Σνπξθηθή Μεηνλφηεηα», απφ ηα θάζε είδνπο ηνπξθφθσλα ΜΜΔ
πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή, ζπλεπηθνπξνχκελα απφ ηε δξάζε εγεηηθψλ παξαγφλησλ
ζηε κεηνλφηεηα έρεη σο ζηφρν αθελφο κελ λα εκθπζήζεη ηελ Σνπξθηθή ζπλείδεζε,
ψζηε νη ηξεηο κεηνλφηεηεο ηεο Θξάθεο, πιελ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο νκνηνγέλεηα λα
απνθηήζνπλ γισζζηθή θαη θαηά κεγάιν κέξνο εζληθή ζπλείδεζε αθεηέξνπ δε λα
επηηχρεη ηελ επίζεκε θαζηέξσζε ηνπ φξνπ «Σνπξθηθή Μεηνλφηεηα» ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα.
10. Ζ Σνπξθηθή θπβέξλεζε, κε δειψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο, επηδηψθνληαο
ηελ φμπλζε ζηνπο θφιπνπο ηεο κεηνλφηεηαο, έρεη ζέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα επίζεκα ζέκα «Σνπξθηθήο Μεηνλφηεηαο» ζηελ Διιεληθή Θξάθε, ελψπηνλ δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηελ πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ, κε απνθνξχθσκα ηελ 18ε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ Ηζιακηθψλ ρσξψλ ζην
Ρηάλη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, φηαλ ν ηφηε Σνχξθνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Μεζνχη
Γηικάδ, έζεζε ζέκα θαηαπίεζεο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιεληθήο Θξάθεο ελψ ην
Σνπξθηθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πηνζεηψληαο αλνηθηά ηελ αλζειιεληθή εθζηξαηεία
πνπ δηεμάγεηαη απφ έλαλ νξγαλσκέλν ππξήλα ηνπξθνγελψλ κνπζνπικάλσλ, επηρεηξεί λα πξνζζέζεη ζηνλ θαηάινγν ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ «ην ζέκα Γ.
Θξάθε». πκπεξαζκαηηθά ε Σνπξθία ζην πιαίζην ηεο επεθηαηηθήο ηεο πνιηηηθήο
επηδηψθεη κε ηελ κεηνλνκαζία ηεο κεηνλφηεηαο ζηε δεκηνπξγία κεηνλνηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ην πξφζρεκα ηεο θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο
Σνπξθηθήο θαη φρη κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλζήθε
ηεο Λσδάλεο.
11. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ε ηνπξθηθή πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηεί ζαλ θχξηα φξγαλα, ην Γεληθφ Σνπξθηθφ Πξνμελείν Κνκνηελήο, ηνπο κνπζνπικάλνπο εγέηεο ηεο κεηνλφηεηαο, ηνπο Σνχξθνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεξνπξγνχο θαη ηνλ κεηνλνηηθφ ηχπν, ε δξάζε ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα «Γ» (ξγαλα Σνπξθηθήο Πξνπαγάλδαο ζηε Θξάθε)

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
12. Σν καθξνπξφζεζκν ζρέδην ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο απνζθνπεί
γεληθά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο αθελφο σο κνρινχ πίεζεο πξνο ηελ
Διιάδα φηαλ ζπλαληά πξνβιήκαηα ζηελ πξνψζεζε άιισλ δηκεξψλ πξνβιεκάησλ (πθαινθξεπίδαο ΑΟΕ, ελαέξηνο ρψξνπ ηνπ Αηγαίνπ) αθεηέξνπ ζηελ κεηαηξνπή ηεο απφ εηξεληθφ ζχλνηθν ζε απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα ηεο Βαιθαληθήο
θαη κεραληζκφ αληηπεξηζπαζκνχ θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηεζλνχο θνηλήο
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γλψκεο ελφςεη ηεο απφθαζεο ηεο Άγθπξαο λα ιχζεη ην Κνπξδηθφ κε δπλακηθά κέζα.
13. ην ζρεδηαζκφ ηεο Σνπξθίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θάζεηο:
Αξρηθά ηε δηεζλνπνίεζε ην πξόβιεκα ηεο κεηνλόηεηαο ε νπνία παξνπζηάδεηαη
σο «Σνπξθηθήο εζληθήο κεηνλφηεηαο» ζπκπεξηιακβάλνληαο ζ‟ απηήλ φρη κφλν ηνπο
ηνπξθνγελείο αιιά θαη θάζε άιιν κνπζνπικάλν Πνκάθνπο θαη Αζίγγαλνπο, θάζε
πξώηε ε νπνία σο έλαλ βαζκφ επεηεχρζε. Αθνινχζσο απηνλόκεζε κέζα από
καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη αληηδξάζεηο πνπ ζα ππνθηλεζνχλ απφ πξάθηνξεο ηεο
κε θάξν θαη επηρείξεκα ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο, θάζε
δεύηεξε, κε απψηεξν ζθνπφ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δεηήκαηνο «Γπηηθήο
Θξάθεο», ηελ πξνζάξηεζε ηεο Διιεληθήο Θξάθεο, θάζε ηξίηε.
14. Σν Γεληθφ Σνπξθηθφ Πξνμελείν Κνκνηελήο, σο θεληξηθφο θνξέαο άζθεζεο ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο
ηεο Σνπξθίαο, ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο θαη δξάζεηο νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
α.
Παξνρή θάζε είδνπο δηεπθνιύλζεωλ ζηνπο Σνπξθηθήο ζπλεηδήζεσο, ειεγρφκελνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ επηζθέπηνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία θαη αληίζηνηρα παξεκπφδηζε ζ‟ εθείλνπο πνπ δελ βξίζθνληαη
ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ θαη δηαηεξνχλ ηελ ηδηαίηεξε ηνπο ηαπηφηεηα.
β.
Καιιηέξγεηα Σνπξθηθήο ζπλείδεζεο ζε φιεο ηηο ηδηαίηεξεο νκάδεο, πνπ απαξηίδνπλ ηε κεηνλφηεηα κε, παξνπζίαζε ηεο θαζαξά ζξεζθεπηηθήο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο σο «εζληθήο-ηνπξθηθήο», ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο
κεηνλφηεηαο κε ηελ Σνπξθία, ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα ζπνπδέο θαη παξνρή νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηέινο νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη ηδενινγηθνπνιηηηθή θαζνδήγεζε αθξαίσλ κνπζνπικαληθψλ θχθισλ54.
γ.
Πξνζεηαηξηζκόο ή αλ απηφ δελ επηηεπρζεί, απνκόλωζε ησλ
ζπλεηψλ θαη κεηξηνπαζψλ Μνπζνπικάλσλ, έιεγρνο θαη θαηεχζπλζε φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηνλφηεηαο.
δ.
πγθέληξωζε θαη αμηνπνίεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηώλ θαζψο θαη πξνπαγαλδηζηηθή δηεζλνπνίεζε ηεο θεξφκελεο «θαηαπίεζεο» ηεο κεηνλφηεηαο, απφ ην επίζεκν Διιεληθφ Κξάηνο.
ε.
Γηακόξθωζε ειεγρόκελωλ, θαηφπηλ εθπαίδεπζεο ζηελ Σνπξθία, εγεηηθώλ θπζηνγλωκηώλ εληφο ηεο κεηνλφηεηαο, απφ επηιεγκέλνπο Μνπζνπικάλνπο ηνπξθηθήο ζπλεηδήζεσο.
54

Γ. Γθίλεο, «Σνπξθία ην Γεηηνληθφ Ζθαίζηεην»,, Δθδφζεηο Δζηία, Αζήλα 1991, ζει. 78.
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ζη. Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζρεκαηηζκνχ αλεμάξηεηεο
άιισλ πνιηηηθώλ θνξέωλ ηεο Διιάδαο, πνιηηηθήο έθθξαζεο ηεο κεηνλφηεηαο
ζηνπο ειιεληθνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο θαη πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο,
κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ησλ ηνπξθηθψλ επεθηαηηθψλ ζρεδίσλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηεο Σνπξθίαο δηα κέζνπ ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ Κνκνηελήο.
δ.
πλεξγαζία κε ηνλ ηνπξθόθωλν ηύπν, γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα θαη ηε δηακφξθσζε αξλεηηθήο ζηάζεο πξνο ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο δπλακηηίδνληαο θαη δηαβξψλνληαο ηηο εηξεληθέο
ζρέζεηο ησλ ζχλνηθσλ ζηνηρείσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αθχπληζε ησλ ραιαξψλ
κε Σνπξθηθψλ ζπλεηδήζεσλ.
ε.
πλεξγαζία κε παξάλνκεο νξγαλώζεηο εμηξεκηζηώλ Μνπζνπικάλωλ ηεο κεηνλόηεηαο ηε δξάζε ησλ νπνίσλ εληζρχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ
ηνπ θαη ε νπνία εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ηξνκνθξαηίαο ηφζν ζε Μνπζνπικάλνπο κε Σνπξθηθήο ζπλεηδήζεσο φζν θαη κε Μνπζνπικάλνπο, θηάλνληαο
αθφκα ζηελ πξνηξνπή πξνο ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν λα είλαη νπαιηζκέλνη γηα
παλ ελδερφκελν.
ζ.
Δλίζρπζε θάζε αλαηαξαρήο ε νπνία παξαηεξείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ δηαηαξαρή ησλ ζρέζεσλ ηεο
κεηνλφηεηα κε ηελ Διιάδα πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σνπξθηθήο
επεθηαηηθήο πνιηηηθήο, δηνγθψλνληαο ηελ χπαξμε νξαηνχ κεηνλνηηθνχ εζλνηηθνχ
δεηήκαηνο, θάλνληαο ρξήζε πξνπαγαλδηζηηθνχ πιηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη ζηε Θξάθε απφ πξάθηνξεο ηεο Σνπξθηθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (ΜΗΣ)55 αιιά θαη πνηθίισλ εληχπσλ πνπ άιινηε άκεζα θαη άιινηε έκκεζα κε αιιεγνξίεο θαη πνηήκαηα
εθθξάδνπλ θαη εληζρχνπλ ηνλ αλζειιεληζκφ.
η.
Πξνζπάζεηα εκθύζεζεο θαη εκπέδωζεο ηνπ κεγαινϊδεαηηζκνύ θαη ησλ επεθηαηηθψλ βιέςεσλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο αθφκα θαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία, ζην πξφηππν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
απηνηεινχο καζήκαηνο γηα ηε «Γπηηθή Θξάθε» πνπ δηδάζθεηαη ζηα Γπκλάζηα θαη
Λχθεηα ηεο γεηηνληθήο ρψξαο56.
15. Ζ Σνπξθία δηα κέζνπ ηνπ Πξνμελείνπ ηεο ζηελ Κνκνηελή απηναλαθεξχρζεθε ειεγθηήο ησλ ζπλζεθψλ δηαβηψζεσο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο
θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, επηδηψθνληαο απφ ηελ αξρή ζηνλ
εθηνπξθηζκφ ηεο κεηνλφηεηα. ην πιαίζην απηφ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο εθηνπξθηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο κεζφδνπο φπσο, ε πξνζθνξά ρξεκάησλ θαη πνιηηηθήο ηζρχνο ζηνπο εθιεθηνχο, νη παξεκβάζεηο ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ εθινγηθνχ ππνςεθίνπ, ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηνλνηηθψλ, ε άζθεζε ειέγρνπ επί ζξεζθεπηηθψλ δεηεκάησλ, ε παξέκβαζε ελ‟ νλφκαηη ησλ κνπζνπικά55
56

Δθεκεξίδα «ΒΡΑΓΤΝΖ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ» 13.7.1986, ζει. 24 – 26.
Δθεκεξίδα «ΔΘΝΟ» 31.8.1989, ζει. 3 – 3.
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λσλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά θαη εθθνβίδνληαο ηνπο αδέζκεπηνπο, πξνζπάζεζε
θαη ζε κεγάιν βαζκφ πέηπρε ψζηε ε κεηνλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ζηελ πξάμε ηα
φξγαλα ηνπ πξνμελείνπ σο ηζφηηκα κε ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη θαη‟ νπζία λα
ππνθαηαζηήζεη ηελ ειιεληθή δηνίθεζε ιεηηνπξγψληαο σο παξάιιειν θξάηνο. Οη
πξνζπάζεηέο ηνπ ζήκεξα επηθεληξψλνληαη:
α.
ηελ δηείζδπζε ζηνπο θνκκαηηθνύο κεραληζκνύο, εθκεηαιιεπφκελν ηνλ αληαγσληζκφο ησλ ειιεληθψλ θνκκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ ηηο κεηνλνηηθέο ςήθνπο θαη ηελ πξνψζεζε κεηνλνηηθψλ, κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο, σο ππνςεθίσλ ζε εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο εθινγέο, νη νπνίνη ζπρλά εθιέγνληαη,57 ζηνρεχνληαο ζηελ
δεκηνπξγία εληππψζεσλ «ζπλδηνηθήζεσο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ αξρψλ».58
β.
ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή, ελζαξξχλνληαο ηε
δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ είηε απφ κεηνλνηηθνχο είηε απφ επηρεηξήζεηο απφ ηελ
Σνπξθία πνπ αθελφο δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά ηνπξθηθά πξντφληα ζε ρακειέο ηηκέο
αθεηέξνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά κεηνλνηηθνχο ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
γ.
ηελ πξνπαγαλδηζηηθή πξνηξνπή ησλ κνπζνπικάλσλ πξφεδξσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ λα αλαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο πξψηα ζηνλ
Σνχξθν πξφμελν θαη κεηά ζηνπο ηνπηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζηελ πξνζθνξά
δπλαηφηεηαο ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε ηνπξθηθά παλεπηζηήκηα, ζηελ δηαηήξεζε
καχξεο ιίζηαο αλεπηζχκεησλ γηα ηηο βίδεο πνπ ρξεηάδνληαη νη κνπζνπικάλνη γηα
επηζθέςεηο ή ζπνπδέο ζηελ Σνπξθία, αζθψληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έιεγρν ηξνκνθξαηίαο ησλ αλεπηζχκεησλ ζπνπδαζηψλ, ηζρπξνπνηψληαο ηνλ έιεγρνο ησλ ηκάκεδσλ, αλαδσππξψλνληαο θαηά θαηξνχο ηελ απείζεηα κνπζνπικάλσλ ζηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη εληζρχνληαο ηελ άξλεζε θαη ηελ θαρππνςία νπνηαζδήπνηε ζεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ππέξ ηεο κεηνλφηεηαο ηεο
Θξάθεο.59
δ.
ηελ πξνζπάζεηα ζπγρώλεπζεο ησλ Πνκάθσλ θαη Αζίγγαλσλ
κε ηνπο Σνπξθνγελείο ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνχξθνο»,
«ηνπξθηθφο» ή «Σνπξθνκνπζνπικαληθή θνηλφηεηα» ηφζν απφ πιεπξάο Σνπξθίαο
φζν θαη απφ ηα φξγαλα ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο (Μνπζνπικάλνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, πνιηηεπηέο, πξνέδξνπο ζπιιφγσλ θιπ.) σο κέζν γηα ηελ επηηπρία ησλ απψηεξσλ επηδηψμεσλ ηεο, πνπ είλαη ν εθηνπξθηζκφο φιεο ηεο κεηνλφηεηαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο σο «Δζληθήο» κε απνβνιή ηνπ Μνπζνπικαληθνχζξεζθεπηηθνχ ηεο ραξαθηήξα θαη πξνβνιή ηνπ Σνπξθηθνχ, ηελ πξνβνιή απηνλνκη57

Ζ επηηπρήο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Σνπξθηθήο Μεηνλφηεηαο Γπηηθήο Θξάθεο» είλαη εθιεγκέλνη βνπιεπηέο, πεξηθεξεηαθνί ή δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
58
Νηθνιαπνχινπ, Ζι., «Πνιηηηθέο Γπλάκεηο θαη Δθινγηθή πκπεξηθνξά ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο ζηε Γπηηθή Θξάθε: 1923-1955», Γειηίν Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, Σφκνο Ζ‟, Αζήλα 1990-91, ζει. 195-199..
59
Γηα ην ξφιν ηνπ Πξνμελείνπ ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1988 βι. άξζξν ηνπ Κ. Ηνξδαλίδε, «Απνκφλσζε
ησλ Δμηξεκηζηψλ ζηελ Κνκνηελή: Πνηφο ν Ρφινο ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ;», Καζεκεξηλή, 7 Φεβξνπαξίνπ 1988.
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ζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξνζάξηεζε φινπ ηνπ ρψξνπ ηεο Θξάθεο, είηε κε πνιηηηθή ιχζε είηε κε δπλακηθή παξέκβαζε, ηχπνπ Κχπξνπ.
16. Γηα ηελ εθηφο Διιάδαο πξνπαγάλδα ηεο ε Σνπξθία ρξεζηκνπνηεί ηνλ
εδξεχνληα ζηελ Κσλ/πνιε «ΤΝΓΔΜΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΟΤΡΚΧΝ Γ. ΘΡΑΚΖ», ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Γ. Δπξψπε, κέζσ
ησλ εθεί παξαξηεκάησλ ηνπ, κε δηεζλήο παξαζηάζεηο, απνζηνιή πξνπαγαλδηζηηθνχ πιηθνχ θαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο.60
17. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δξάζε ηνπ Σνπξθηθνχ
Πξνμελείνπ θαη ν πξνθιεηηθφο ηξφπνο παξεκβάζεψο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα
ζρεηίδεηαη κε ηελ κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο πεξηνρήο, πέξαλ ηνπ φηη πξνζβάιιεη βάλαπζα ηελ εζληθή καο θπξηαξρία, επηδξά θαηαιπηηθά θαη ζηελ ζηάζε ησλ
αιινζξήζθσλ ειιήλσλ πνιηηψλ ηεο Θξάθεο. Σν Πξνμελείν δελ εξγάδεηαη, σο φθεηιε, γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, αιιά, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε παληφο έθλνκνπ θαη αληηδεκνθξαηηθνχ κέζνπ, έρεη κεηαηξαπεί ζε κέζν
ελάζθεζεο ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη θαηαπηεζηηθφο κεραληζκφο πνπ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη πιήξσο ηελ δσή, ηελ δξαζηεξηφηεηα αθφκε θαη ηελ ζθέςε
θάζε κνπζνπικάλνπ ηεο Θξάθε θαη θπξίαξρν ζπληειεζηή δηακφξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηνλφηεηαο, ζηνηρεηνζεηψληαο παξάιιεια αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απεκπινθή ηεο απφ ηνλ ηαπεηλσηηθφ ξφιν ηνπ «πεηζήληνπ εληνινδφρνπ» πνπ απαηηεί ε Σνπξθία.
18. Απφ ηελ παξαπάλσ εμέηαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο ζηε Θξάθε, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζνδνο πνπ ε Σνπξθηθήο πνιηηηθήο αθνινπζεί εζηηάδεηαη πξψηα ζην λα ηίζεηαη αξρηθά ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζε ζεσξεηηθή βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην δήηεκα λα δηεζλνπνηείηαη δηα κέζνπ δηπισκαηηθψλ θχθισλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Αθνινχζσο αθνχ απνθηεζνχλ ηα απαξαίηεηα δηπισκαηηθά εξείζκαηα ππέξ ησλ Σνπξθηθψλ απφςεσλ, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην δεχηεξν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο, φπνπ κέζσ δηακαξηπξηψλ, ζπιιαιεηεξίσλ, κηθξν – επεηζνδίσλ θαη παξαζηάζεηο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, πξνζπαζεί
λα ζηεξίμεη ζε γεγνλφηα απηφ ην νπνίν ζεσξεηηθά ππνζηεξίδεη, ρσξίο λα δηζηάζεη
λα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε θαη ςεπδή ζηνηρεία γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο.

60

Κπθινθνξία βηβιίσλ, πνπ θαηαθέξνληαη θαηά ηεο Διιεληθήο πνιηηηθήο επί ηεο κεηνλφηεηαο, θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ κε
ηνπξθηθά έξγα, ηα νπνία πξνβάιινληαη ζηα θαθελεία ηνπο γηα ηφλσζε ηνπ Δζληζκνχ σο θαη ηελ θπθινθνξία πνηεξηψλ,
ηζηγάξσλ, αλαπηήξσλ θαη επρεηήξησλ θαξηψλ ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ε Κχπξνο κε ηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη ε «Γπηηθή
Θξάθε» Σνπξθηθή.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν – ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ Δ ΚΧ
ΚΑΗ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Δκθάληζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ζε Ρφδν θαη Κσ
1.
ηνλ Μεζαίσλα ηα Γσδεθάλεζα θαηαθηψληαη απφ ηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο (1309-1522) θαη ην 1522 απφ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Σν 1912, κεηά
ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη Ηηαιίαο, ηα Γσδεθάλεζα ηίζεληαη ππφ Ηηαιηθή θπξηαξρία (1912-1943). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, πθίζηαληαη ηε Γεξκαληθή θαηνρή θαη χζηεξα ηίζεληαη ππφ
Αγγιηθή θπξηαξρία. Σα Γσδεθάλεζα είλαη ε ηειεπηαία πεξηνρή πνπ ελζσκαηψζεθε
ζην Διιεληθφ θξάηνο ην 1947.61
2.
Με ηελ θαηάθηεζε ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ ην 1522 απφ ην νπιηάλν
νπιετκάλ Α΄ ην Μεγαινπξεπή62, ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο κε ηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο ην 1523 θαη ηελ ελ ζπλερεία θαηάθηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ λήζσλ ηεο πεξηνρήο σο ην 1537, κηα λέα πεξίνδνο αξρίδεη. Καηά ηελ Οζσκαληθή θπξηαξρία,
πνιιέο εθθιεζίεο κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά ελψ πνιιά άιια ρηίζηεθαλ εθ ηνπ κεδελφο.63 Ο νπιετκάλ Α΄ ζην δηάζηεκα πνπ παξέκεηλε ζηε Ρφδν δεκηνχξγεζε λέεο
ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα, επέβαιε ηνλ θεθαιηθφ θφξν (ραξάηζη), ίδξπζε ζενινγηθή
ζρνιή (κεληξεζέ) θαη θαζφξηζε ηελ θηεκαηηθή πεξηνπζία, ηα Βαθνχθηα, γηα ηα πέληε
πξψηα ηεκέλε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο δηακνλήο ηνπ ζην λεζί 64. Οη
κνπζνπικάλνη ηεο Κσ θαη ηεο Ρφδνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα λεζηά θαη απνηεινχλ
κηα ηζηνξηθή θνηλφηεηα, παξνχζα ζηε Γσδεθάλεζν απφ ην 1522.65 Σα λεζηά απηά
πξνζέιθπζαλ ακέζσο ην επνηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ θαηαθηεηψλ αθνχ πξνζέθεξαλ θαιχηεξεο επθαηξίεο δηαβίσζεο, ζεκαηνδνηψληαο νπζηαζηηθά ηελ εκθάληζε
κνπζνπικάλσλ ζ‟ απηά, θαζψο ηελ πεξίνδν απηή κεηνίθεζαλ ζ‟ απηά κέιε δχν άιισλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ κε δηαηαγή ηνπ νπιετκάλ, νη Οζσκαλνί απφ ηελ
Αλαηνιία θαη ηε Ρσκπιία θαζψο θαη Δβξαίνη απφ εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο απηνθξαηνξίαο γηα λα θαιπθζεί ην δεκνγξαθηθφ θελφ κε πιεζπζκνχο εκπηζηνζχλεο. Μεηά
ηε Κξεηηθή επαλάζηαζε νη Σνπξθνθξεηηθνί κεηνίθηζαλ ζηα λεζηά θαη κέζσ ηεο θνηλήο ζξεζθείαο, ησλ θνηλψλ γάκσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμαλ ελζσκαηψζεθαλ κε ηνπο άιινπο Μνπζνπικάλνπο.66

61

Μεηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ε Διιάδα αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ νπιηάλν κε ηε πλζήθε ηεο Αδξηαλνχπνιεο ζηηο 14
επηεκβξίνπ 1830. ηε ζπλέρεηα, ην Διιεληθφ θξάηνο απέθηεζε ηα Ηψληα λεζηά ην 1864, ηε Θεζζαιία ην 1881, ηελ Ήπεηξν,
ηε Νφηηα Μαθεδνλία, ηε Γπηηθή Θξάθε, ηελ Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ην 1913, θαη ηειηθά ηα Γσδεθάλεζα ην 1947.
62
Υ. Παπαρξηζηνδνχινπ, «Ηζηνξία ηεο Ρφδνπ», ζει. 321 θαη Β. Υαηδεβαζηιείνπ, «Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κσ, ΑξραίαΜεζαησληθή-Νεφηεξε», ζει. 260
63
Καηά ηελ χζηεξε Οζσκαληθή πεξίνδν ππήξραλ 23 ηδακηά ζε ιεηηνπξγία ζηελ παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ (αβσξηαλάθεο
2000: 53).
64
Υ. Παπαρξηζηνδνχινπ, «Ηζηνξία ηεο Ρφδνπ», ζει. 400
65
χκθσλα κε ηελ νζσκαληθή απνγξαθή ηνπ 1884-1886, ε Ρφδνο είρε 30 606 θαηνίθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 20.711 ήηαλ
ρξηζηηαλνί, 6 467 κνπζνπικάλνη, 2 690 Δβξαίνη θαη 783 «μέλνη». Ζ Κσο είρε 12 965 θαηνίθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 10 449
ήηαλ ρξηζηηαλνί, 2 439 κνπζνπικάλνη ελψ 67 ήηαλ Δβξαίνη (αβσξηαλάθεο 2000: ζει. 74).
66
Καηά ηελ αξρηθή θάζε ηεο ελζσκάησζήο ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο Μνπζνπικάλνπο δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηνχξθηθε γιψζζα, ηελ νπνία έκαζαλ φηαλ ήξζαλ ζε επαθή κε απηνχο. Αθνχ παξέκεηλαλ γηα κηα δεθαεηία ζηελ
παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ, «Κάζηξν», κεηαθέξζεθαλ ζην ζπλνηθηζκφ Κξεηηθψλ ην έηνο 1907, πνπ ρηίζηεθε γη „ απηνχο θαη ζηνλ
νπνίν έδσζαλ νη ίδηνη ηελ νλνκαζία «Κξεηηθά».
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3.
χκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ Guerin67 ζηελ πεξηηεηρηζκέλε κεζαησληθή
πφιε ηεο Ρφδνπ θαηνηθνχζαλ κφλν Σνχξθνη θαη Δβξαίνη ελψ απφ ην θφβν εμεγέξζεσλ ηνπο νη Υξηζηηαλνί ππνρξεψλνληαλ λα απνρσξνχλ κε ηε δχζε ηνπ ήιηνπ.68
Οη Οζσκαλνί αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ νξγαλψλνπλ ηα Millet, ζέηνληαο επηθεθαιήο ζε θαζεκηά έλαλ πξνθαζήκελν,
ππφινγν γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ.
4.
Καηά ηελ απνγξαθή πνπ δηελεξγήζεθε κεηά ηελ θαηνρή ησλ Οζσκαλψλ, «νη θάηνηθνη ηεο Ρφδνπ ήηαλ 31.560 , απφ ηνπο νπνίνπο νη 25.955 ήηαλ Υξηζηηαλνί θαη νη 5.605 Μνπζνπικάλνη, ελψ ε Δβξατθή θνηλφηεηα έθηαλε ηα 500 κέιε».69 Με βάζε πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ Μνπζνπικάλνη πνπ δνπλ ζήκεξα ζηε
Ρφδν, Σνπξθηθνί νηθηζκνί ππήξραλ, εθηφο απφ ηελ πφιε ηνπ θάζηξνπ, ζηα ρσξηά
Αζγνχξνπ, Κξεηηθά, Καλακάη, Ημηά θαη θάησ Καιακψλαο ελψ κεκνλσκέλεο Μνπζνπικαληθέο νηθνγέλεηεο θαηνηθνχζαλ ζηηο πεξηνρέο Καηαβηά, ηε άιαθν , ζηε Λίλδν θαη ζηνπο Σξεηο, πηζαλφ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 1970.
5.
Ζ Κσο ήηαλ απφ ηα κεγαιχηεξα λεζηά ζε πιεζπζκφ κεηά ηε Ρφδν,
λεζί κε εχθνξν έδαθνο, κε βαζηθφηεξνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ θαηνίθσλ ηεο ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, κε ηα νπνία αζρνινχληαλ θαηά
θχξην ιφγν ηα κέιε ηεο Μνπζνπικαληθή θνηλφηεηα, θαη ην εμαγσγηθφ εκπφξην κε ην
νπνίν αζρνινχληαλ θπξίσο νη ληφπηνη Κψεο θαη Δβξαίνη, ελψ ζηελ πφιε ηεο Κσ
θαηνηθνχζαλ ηφζν Έιιελεο φζν θαη Σνχξθνη θαη Δβξαίνη. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1630 φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ πεξηεγεηή Stochove,70 ζηελ πφιε θαη ην
ζπλνηθηζκφ Πιαηάλη θαηνηθνχζαλ νη πνιπάξηζκνη Σνχξθνη, πξνεξρφκελνη απφ ηελ
Κέξακν ηεο Μ. Αζίαο71 θαη ιίγνη Δβξαίνη, ελψ ζηα ρσξηά Υξηζηηαλνί νη νπνίνη είραλ
εθδησρζεί απφ ηελ πφιε.
6.
Ζ χπαξμε εχθνξσλ εδαθψλ72 ζηα δχν λεζηά ζπλέβαιε θαηαιπηηθά
ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ, θαζψο πξφζθεξαλ ηε ζηγνπξηά κηαο ηθαλνπνηεηηθήο νηθνλνκηθήο πξννπηηθήο θαη αζθάιεηαο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο73. Μέξνο ηεο γεο ησλ λεζηψλ είρε δηαλεκεζεί απφ ην νπιετκάλ σο κνχιθηα 74 θαη ζηνπο
Μνπζνπικάλνπο πνπ επνίθεζαλ. Μεηά ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 πνιινί
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«Guerin lle de Rhodes» 1856,(κηθ) Μ. Παπατσάλλνπ, ζει.83
Ζ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ Δβξατθνχ πιεζπζκνχ ελίζρπζε ηνπο δεζκνχο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ Οζσκαληθφ θξάηνπο θαη
Δβξατθψλ θνηλνηήησλ θαζψο απνηέιεζε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε θαη πην καθξνρξφληα θνξνινγηθή απαιιαγή απφ φηη ζην ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν.
69
Β. Υαηδεβαζηιείνπ, «Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κσ, Αξραία-Μεζαησληθή-Νεφηεξε», ζει. 11
70
V. Stochove, «voyages du Levant faites aux annees 1630,1631,1632,1633», Βξπμέιιεο 1662, ζει.71-80.
71
Ν. Εάξαθαο , «Σνπσλχκηα ηεο λήζνπ Κσ, ζηα Κσαθά», Σνκ. Β‟, ζει.73.
72
ηε Ρφδν ε θαιιηεξγήζηκε γε «κηξί» (δεκφζηεο ή απηνθξαηνξηθέο γαίεο) εληνπίδεηαη γχξσ απφ ηελ πφιε θαη ηα εχθνξα
ρσξηά φπνπ θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηηεξψλ, ελψ ππάξρνπλ επίζεο πνιιά ακπέιηα, ειηέο θαη νπσξνθφξα δέληξα. ηελ Κσ
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ είλαη θαιιηεξγήζηκν θαη ηδηαίηεξα ην βφξεην ηκήκα ηνπ φπνπ ππάξρνπλ δεληξνθπηεχεηο,
θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ θαη ακπειηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζνπιηαληθψλ θηεκάησλ Υαο. (. Αζδξαράο, «Καηαθεξκαηηζκφο ηεο Αγξνηηθήο Ηδηνθηεζίαο», Δξαληζηήο ηεχρ. 17, ζει. 1-12.)
73
Μ. Δπζπκίνπ «Δβξαίνη θαη Υξηζηηαλνί ζηα Σνπξθνθξαηνχκελα Νεζηά ηνπ Ννηηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», ζει 34.
74
K. Henry, «The Ottoman Empire in Europe, Budapest 1989», ζει.7. Σα κνχιθηα ήηαλ κεηθηήο έθηαζεο γε πνπ βξίζθνληαλ
κέζα ή γχξσ απφ αζηηθέο πεξηνρέο – ήηαλ ζπλήζσο θήπνη, ακπέιηα ζπίηηα- θαη απνηεινχζαλ αηνκηθέο ηδηνθηεζίεο. πρλά
εθηφο απφ θήπνπο θαη ακπέιηα, ήηαλ αξθεηά κεγάια αγξνηεκάρηα πνπ είραλ δηαλεκεζεί σο θίλεηξν εγθαηάζηαζεο Μνπζνπικάλσλ ζηε Ρφδν.
68

-29-

απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ έραζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο κεηαλάζηεπζαλ ζηε
Μηθξά Αζία.
Ζ Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα επί Ηηαιηθήο Καηνρήο 1912 -1943
7.
Δπί Ηηαιηθήο δηνηθήζεσο δηαηεξήζεθε ην ηζρχνλ Οζσκαληθφ Γίθαην,
θαζψο θαη νη ζεζκνί Οξζνδφμσλ, Μνπζνπικάλσλ θαη Δβξαίσλ. Ζ θαηάιεςε ησλ
λεζηψλ απφ ηνπο Ηηαινχο είρε δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ Σνχξθσλ. Κάησ απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνιινί πεξηνξίζηεθαλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ θηεκάησλ
ηνπο, φζνη είραλ θαηαζηήκαηα ζπλέρηδαλ λα ηα δηαηεξνχλ ελψ εμαηηίαο θνηλσληθφνηθνλνκηθψλ παξαβηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ Ηηαιηθή Γηνίθεζε75
αξθεηνί κεηαλάζηεπζαλ ζηε Μ. Αζία, πνιινί δε πεξηζζφηεξνη θαηέθπγαλ ζηελ
Σνπξθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Ηηαινηνπξθηθνχ πνιέκνπ. Σν 1940 ζηε Ρφδν θαη ηε Κσ, ην 80% ήηαλ Έιιελεο, 10% ήηαλ θαζνιηθνί
Ηηαιηθήο ππεθνφηεηαο, 6% Σνχξθνη, 1,6% Δβξαίνη (Οη Δβξαίνη εμαηηίαο ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, απνδεθαηίζηεθαλ) θαη έλα 0.4% Αξκέληνη.76
Ζ Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Β΄ ΠΠ κέρξη Δλζσκαηψζεσο ζηελ Διιάδα
8.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ ΠΠ ηφζν εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο δηπιήο
θαηνρήο, Ηηαιηθήο θαη Γεξκαληθήο, φζν θαη κεηά ηελ θαηάιεςε ην 1943 ηεο Ρφδνπ
Κσ Λέξνπ, άκνπ, Λεηςψλ, Πάηκνπ, Φνχξλσλ, Ηθαξίαο θαη Καζηειφξηδνπ απφ ηελ
Μ. Βξεηαλία σο ζηφρσλ πςειήο ζηξαηησηηθήο αμίαο, ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε
ηξνκνθξαηία εληάζεθαλ77 θαη παξαηεξνχληαη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο πνπ «κε βάζε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε θεληξηθή Γσδεθαλεζηαθή επηηξνπή ηεο Αζήλαο, ν
πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ηεο Κσ ζηα ηέιε ηνπ 1945 ήηαλ ζπλνιηθά 18.398 θάηνηθνη
(8.550 ζηελ πφιε ηεο Κσ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 1957 Σνχξθνη θαη 380 Ηηαινί θαη
9.848 ζηελ χπαηζξνο)78 ελψ ην 1947, ιίγν πξηλ ηελ ελζσκάησζε κε ηελ Διιάδα,
ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο Δ..Τ.Δ. αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Γσδεθαλήζνπ, θαηά ζξήζθεπκα θαη κεηξηθή γιψζζα, παξαηεξνχκε φηη επί ζπλφινπ
115.148 θαηνίθσλ ζηα Γσδεθάλεζα, 6.107 έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ Σνπξθηθή εθ
ησλ νπνίσλ κνπζνπικάλνη είλαη νη 6.050, ελψ ππάξρνπλ θαη 314 Έιιελεο κνπζνπικάλνη. Σα ζηνηρεία απηά γηα ηελ Ρφδν θαη ηελ Κσ έρνπλ, γηα κελ ηελ Ρφδν επί
ζπλφινπ 55.313 θαηνίθσλ, 4.337 έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ Σνπξθηθή εθ ησλ νπνίσλ κνπζνπικάλνη είλαη νη 4.321, ελψ ππάξρνπλ θαη 224 Έιιελεο κνπζνπικάλνη, γηα δε ηελ Κσ επί ζπλφινπ 18.531 θαηνίθσλ, 1.726 έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ
Σνπξθηθή, φινη κνπζνπικάλνη, ελψ ππάξρνπλ θαη 90 Έιιελεο κνπζνπικάλνη.

75

Υ. Παπαρξηζηνδνχινπ, «Ηζηνξία ηεο Ρφδνπ», ζει. 547,555.
Γ. Γηαλλφπνπινο, «χληνκε ηζηνξία ηεο Γσδεθαλήζνπ», ζει. 58.
77
Ζ Βξεηαληθή ζηξαηησηηθή θαηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ άξρηζε ην Μάην ηνπ 1943 θαη έιεμε ην Μάξηην ηνπ 1947
78
Β. Υαηδεβαζηιείνπ, «Ηζηνξία ηεο λήζνπ Κσ, Αξραία-Μεζαησληθή-Νεφηεξε», ζει. 627.
76
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Ζ Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα κεηά ηελ Δλζσκάησζε κε ηελ Διιάδα
9.
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γσδεθαλήζνπ απφ ηελ Ηηαιηθή (1912 –
1943), ζηε ζπλέρεηα ηε Γεξκαληθή θαηνρή (1943 – 1945 ) θαη κεηά ηελ επίζεκε
πξνζάξηεζή ηεο ζηελ Διιάδα (1947), ίζρπζε φηη «φινη νη Ηηαινί ππήθννη πνπ θαηνηθνχζαλ ηελ 10ελ Ηνπλίνπ 1940 ζε εθρσξνχκελν απφ ηελ Ηηαιία έδαθνο έπαηξλαλ απηφκαηα ηελ ηζαγέλεηα ηνπ δηαδφρνπ θξάηνπο»,79 κε απνηέιεζκα νη Μνπζνπικάλνη Ηηαινί ππήθννη κεηά ηελ πξνζάξηεζε, εθηφο απφ νξηζκέλνπο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ Σνπξθηθή ππεθνφηεηα, πήξαλ απηφκαηα ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα,
ρσξίο λα ραξαθηεξίδνληαη πνπζελά σο κεηνλφηεηα ζηε λέα πλζήθε Δηξήλεο. Οη
Μνπζνπικάλνη ηεο Γσδεθαλήζνπ «δελ νξίδνληαη λνκηθά θαη ζηα πιαίζηα δηεζλψλ
ζπλζεθψλ σο κεηνλφηεηα»,80 αιιά απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα,
κία θνηλφηεηα,81 απφιπηα εληαγκέλε ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ Σνπξθηθή ππεθνφηεηα θαη ηζαγέλεηα, κε
ηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ δνπλ ζηε Ρφδν θαη Κσο λα αξηζκνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ
4.100 – 4.300 ρηιηάδεο άηνκα απφ ηνπο νπνίνπο 2.300 δηακέλνπλ ζηε Ρφδν θαη
πεξίπνπ 1800 -2000 ζην λεζί ηεο Κσ φπνπ απνηεινχλ ην 11,2% ηνπ αληίζηνηρνπ
πιεζπζκνχ (17.890).82 Με βάζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ ηα ίδηα
ηα κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο, ησλ δχν απηψλ λεζηψλ, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Μνπζνπικάλσλ πξνζδηνξίδνληαη σο θνηλφηεηα κε Σνπξθηθή θαηαγσγή,
αλαπαξάγνληαο ζηεξεφηππα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηηο λεφηεξεο γεληέο.
10. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ δήκσλ Ρφδνπ θαη Κσ απφ ηελ ελζσκάησζε κέρξη ην 2001 ν Μνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Καηά
ηελ απνγξαθή ηνπ 1947, επί ζπλφινπ 6.1374 Μνπζνπικάλσλ, 321 δνπλ ζηε Ρφδνο θαη 1.816 ζηελ Κσο, ελψ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1951, 5.063 ζπλνιηθά Μνπζνπικάλνη δνπλ φινη ζηελ Κσ, γηα λα δηακνξθσζεί ν πιεζπζκφο κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2001 θαη επί ζπλφινπ 4100 - 4.300 Μνπζνπικάλσλ 2.300 λα δνπλ ζηε Ρφδν
θαη 1.800 κε 2.000 ζηελ Κσ. Απφ ηα ζηνηρεία απηά δηαπηζηψλεηαη κηα ειάηησζε
ηνπ ν Μνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ σο ην 2001, σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη
έλαο αξηζκφο Μνπζνπικάλσλ εγθαηαιείπεη ηα λεζηά, είηε ιφγσ γάκσλ πνπ γίλνληαη κε Σνχξθνπο, είηε ιφγσ ζπνπδψλ θαη αλαδήηεζεο εξγαζίαο ζηελ Σνπξθία,
ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζηελ Κχπξν, ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Σνπξθία
πξέπεη θπξίσο λα ζεσξεζεί σο αληίδξαζε ζε δηαθξίζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
κνπζνπικάλνη ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα φζνη έθπγαλ λα ράζνπλ ηελ ειιεληθή
ππεθνφηεηα.83
79

Άξζξν 19 ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηνπο 1946 ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ππφςε άξζξνπ πξνβιέπεηαη επίζεο,
κεηά απφ απνδνρή ζρεηηθήο Ακεξηθαληθήο πξφηαζεο, «πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο
θαηνίθνπο ησλ εθρσξνχκελσλ πεξηνρψλ αζρέησο θπιήο , θχινπ, γιψζζαο θαη ζξεζθείαο».
80
Λ. Γηβάλε – Φ. Κσλζηαληνπνχινπ, Έξεπλα – επηζηεκνληθή επηκέιεηα: «Γσδεθάλεζνο , Ζ καθξά πνξεία πξνο ηελ ελζσκάησζε» (Γηπισκαηηθά έγγξαθα απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ), Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ – Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ Ννκηθνχ Σκήκαηνο , ζει.34..
81
Μηα θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν εξεπλεηή Dortier, είλαη «κηα νκάδα αλζξψπσλ ηνπο νπνίνπο ζπλδένπλ ζρεηηθά
ζηελέο ζρέζεηο θνηλσληθφηεηαο, κηα θνηλή θνπιηνχξα θαη ην αίζζεκα φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα» (Dortier 2004).
82
. Υησηάθεο, «Θξεζθεία θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζε ζπλζήθεο πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ», Δπηζηήκεο Αγσγήο,
ηεχρνο 4, ζει 103-116.
83
χκθσλα κε ηνλ άξζξν 19 ηνπ Κψδηθα ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο (Νφκνο 3370) ηνπ 1955, «Έλα άηνκν κε ειιεληθήο εζληθήο θαηαγσγήο αθήλνληαο ηελ Διιάδα ρσξίο πξφζεζε λα επηζηξέςεη κπνξεί λα θεξπρζεί σο κε έρνλ πιένλ ειιεληθή ηζα-
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11. ήκεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο ηνπ Μνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ,
Ρνδίηεο θαη Κψεο, αηζζάλνληαη φηη «απνηεινχλ ζπγρξφλσο έλα επηκέξνπο ζπιινγηθφ εκείο, κε θνηλά ζηνηρεία απφ ηε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαη παξάδνζε θαη
ζπγρξφλσο ηελ αίζζεζε κηαο Οζσκαληθήο ή θαη Σνπξθηθήο εζλνηηθήο πξνέιεπζεο».84 Έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Σνπξθηθή, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ελψ ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Διιεληθήο, ραξαθηεξηδφκελνη σο δίγισζζνη.
Απνηειψληαο έλα ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν κε ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ, δηαηεξνχλ αιψβεηεο ηηο παξαδφζεηο ηνπο θαη είλαη επηθπιαθηηθνί ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή θαηλνηνκία, πνπ ζα αλέηξεπε ην ηζρχσλ απηφ ζχζηεκα αλ θαη ζηελ πνιηηηζκηθά πινπξαιηζηηθή θνηλσλία ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ ηφζν νη Μνπζνπικάλνη φζν
θαη νη Υξηζηηαλνί, θάλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα κηα αξκνληθή ζπκβίσζε αλακεηγλπφκελνη αξθεηά κεηαμχ ηνπο.
12. Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ είλαη νη πηζηνί ηεο ζξεζθείαο
ηνπ Μσάκεζ κε ηελ «πξνζεπρή λα είλαη ε ζπνπδαηφηεξε κνξθή ιαηξείαο, γηαηί ηνλ
θέξλεη πιεζηέζηεξα ζηνλ Αιιάρ».85 Γηα ηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, δηαηεξνχλ έσο ζήκεξα «ηεκέλε» κε δηθνχο ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηηο θνηλφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.
13. Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ παξά ηηο ηζηνξηθέο δηαθνξέο ησλ δχν κεγάισλ ζξεζθεηψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αξκνληθέο θαζψο φπσο θαίλεηαη «νη δηαθνξέο απηέο, απφ κφλεο ηνπο, φηαλ δελ θιηκαθψλνληαη ηερληθά απφ εζληθηζηηθνχο θαη κηζαιιφδνμνπο θχθινπο» θαη ηνπο «αληίζηνηρνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο, δελ δηαρσξίδνπλ κε ζηεγαλά ηηο αληίζηνηρεο
νκάδεο».86 Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη νη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο δελ
απνηεινχλ αλαγθαζηηθά θαη απφ κφλεο ηνπο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζε κηα θνηλσλία.
Ζ Δθπαίδεπζε ηεο Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο κεηά ηελ Δλζσκάησζε
14. Αλ θαη νη κνπζνπικάλνη δελ αλαγλσξίζηεθαλ σο κεηνλφηεηα κε ην
ζθεπηηθφ φηη ηέηνηα ππνρξέσζε δελ πξνέθππηε απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο,87

γέλεηα.» χκθσλα κε εθηηκήζεηο θάπνησλ κειψλ ησλ δπν θνηλνηήησλ, πεξίπνπ 4.000 κνπζνπικάλνη απφ ηελ Κσ θαη ηε
Ρφδν έραζαλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν.
84
. Υησηάθεο, «Θξεζθεία θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζε ζπλζήθεο πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ», Δπηζηήκεο Αγσγήο,
ηεχρνο 4, ζει 64.
85
Κ. Μέθνο , «Θξάθε : πληζηψζεο ηνπ Μεηνλνηηθνχ Πξνβιήκαηνο», ζει. 59.
86
. Υησηάθεο, «Πνιππνιηηηζκηθφηεηα ελαληίνλ Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ζει. 112.
87
Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο νξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ζηα δπν θξάηε φζνλ αθνξά ζηνπο
νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ζηελ Θξάθε. Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλεο δελ
πεξηθιείεη φιεο ηηο κε-κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ζηελ Σνπξθία νχηε φιεο ηηο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Σνπξθία έρεη πεξηνξίζεη ηελ πξνζηαζία ππφ ηε πλζήθε ζηνπο Έιιελεο νξζνδφμνπο, ζηηο αξκεληθέο
θαη ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο. ηελ Διιάδα, παξνκνίσο, νη κνπζνπικάλνη ησλ Γσδεθαλήζσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ πξνζηαζία ππφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο (Kurban, Tsitselikis 2010: 7).
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ίζρπζαλ γηα απηνχο εηδηθέο ξπζκίζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζρνιεία
θαζψο θαη βαθνπθηθά ζπκβνχιηα.88
15. ηε Ρφδν, κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ 1947-1948 θαη
κέρξη ην 1973, ηα παηδηά ησλ Μνπζνπικάλσλ θνηηνχζαλ θπξίσο ζην 10ν Γεκνηηθφ
ρνιείν ηεο Παιηάο Πφιεο θαη ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία (Αζγνχξνπ, Αλάιεςε, Καλακάη, Κξεηηθά, Σξεηο θαη ζηελ Ημηά) φπνπ νη δάζθαινη ήηαλ κηζνί Μνπζνπικάλνη θαη
κηζνί Υξηζηηαλνί, κε δηεπζπληέο Υξηζηηαλνχο θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζχκθσλα κε ηνπο
ζεζκνχο θαη ηα θξηηήξηα πεξί αξγηψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο γηνξηέο ησλ Μνπζνπικάλσλ. Σα έηε 1971-1973 ηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία
θιείλνπλ θαη θαηαξγείηαη ζηαδηαθά ην κάζεκα ηεο Σνπξθηθήο γιψζζαο (ηε ρξνληά
1971-1972 ζηακάηεζαλ ηα καζήκαηα ζηελ Σνπξθηθή, ελψ ηε ρξνληά 1972-1973
δηαθφπεθε θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ) ην δε θιείζηκφ ηνπο ζπλδέζεθε κε ην
θιείζηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ Ίκβξν θαη ζηελ Σέλεδν ην 1964 θαη ηεο ζενινγηθήο ζρνιήο ηεο Υάιθεο ην 1971 απφ ηηο Σνπξθηθέο αξρέο.
16. Παξφκνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ Κσ φπνπ, κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, εθδειψζεθε ε επηζπκία απφ ηα κέιε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά ηνπο ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη
απφ ηφηε ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηδάζθεηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε εθηφο ηνπ
επίζεκνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Υφηδα.
17. ήκεξα ηα κνπζνπικαλφπαηδα θαη ζηα δχν λεζηά ζπγρσλεχνληαη δηάζπαξηα ζε κεηθηά ζρνιεία καδί κε ηα άιια παηδηά, κε εμαίξεζε ην 6ν Γεκ. ρνιείν
Πιαηαλίνπ ζηελ Κσ, κε απνηέιεζκα ε θνηλή καζεηηθή δσή, δηακέζνπ ζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ, φπνπ νη Μνπζνπικάλνη καζεηέο ηεξνχλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο γηνξηέο θαη θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο εθδειψζεηο ησλ
Υξηζηηαλψλ. Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ηνπο είλαη αξκνληθέο κε κηθξά κφλν πξνβιήκαηα, θπξίσο ιφγν δηγισζζίαο ή ηξηγισζζίαο νξηζκέλσλ καζεηψλ, ην δε ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ γνληψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο
απμήζεθε.
Δμειίμεηο ζηηο Μνπζνπικαληθέο Κνηλφηεηεο ζε Κσ θαη Ρφδν κεηά ην 1990
18. ήκεξα θαίλεηαη φηη νη κνπζνπικάλνη ζηελ Κσ θαη ζηε Ρφδν απνθεχγνληαο λα εκπιαθνχλ «δσεξά» ζηηο ζθνπηκφηεηεο θαη ζηελ αζηάζεηα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, έρνπλ εληαρζεί θαιχηεξα ζηελ πεξηβάιινπζα ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ζηε Θξάθε, νη νπνίνη
πξνζηαηεχνληαη απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θη επηζήκσο επσθεινχληαη απφ
κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα. 89
88

Γεσξγαιίδνπ Μ., «Ζ Αθήγεζε: Ζ πλνκηιηαθή Γηαπξαγκάηεπζε Εεηεκάησλ Σαπηφηεηαο ζην Πιαίζην ηεο Γίγισζζεο
Γισζζηθήο Κνηλφηεηαο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Ρφδνπ», Πξαθηηθά. 6th International Conference on Greek Linguistics, 2004
89
Tsitselikis, K., «Greece, in Yearbook of Muslims in Europe», vol II, J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, Br. Maréchal &
Ch. Moe (eds.), 2010, ζει 243
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19. Μεηά ην 1990 θαη ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε, πνπ νδήγεζαλ
ζηελ άθημε κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ απφ ηα Βαιθάληα, ηελ Αζία θαη ηε Μέζε
Αλαηνιή αιιά θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ90 θαη ζην πιαίζην ηεο
πξφζθαηεο πξνζέγγηζεο κε ηελ Σνπξθία, ε θαηάζηαζε αιιάδεη, κε ηηο κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Σνπξθηθνχ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ζηε Ρφδν φπσο ε ίδξπζε ην 2000
ζε Κσ θαη Ρφδν αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Διιάδα ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ κνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ κνπζνπικάλσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ
ηνπο91 ελψ ην 2004, ηδξχζεθε ζηελ Αιηθαξλαζζφ ν χιινγνο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο Αιηθαξλαζζνχ – Κσ92. Σειεπηαία, νη ζχιινγνη απηνί έρνπλ εληζρχζεη ηηο θνηλφηεηεο ηνπο κε θαηλνχξγηνπο Υνηδάδεο απφ ηε Θξάθε κε αλψηεξεο ζπνπδέο ζε
Σνπξθία θαη ανπδηθή Αξαβία νη νπνίνη δηδάζθνπλ ην Κνξάλη, βνεζνχλ ηνπο επίζεκνπο Ηκάκεδεο ζηα θαζήθνληα ηνπο, ακείβνληαη απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ιαφ αιιά φρη απφ ηα βαθνχθηα θαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο.
20. Σα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπιιφγνπο αθνξνχλ ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο εθκάζεζεο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο ζην
ζρνιείν θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ, «ην πξφβιεκα,
ηδηαίηεξα ζηε Ρφδν είλαη φηη ηα λέα παηδηά δελ μέξνπλ ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα
θαη ηε ζξεζθεία ηνπο» θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαηαζέζεη
επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο ζηηο ειιεληθέο αξρέο, δεηψληαο λα εηζαρζεί ε δηδαζθαιία
ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ηνπ Ηζιάκ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. Άιια αηηήκαηα
αθνξνχλ ζην άλνηγκα ησλ ηδακηψλ θαη ζηνλ δηνξηζκφ θαηλνχξγησλ Ηκάκεδσλ ή ηελ
παξαρψξεζε ρψξσλ γξαθείνπ απφ ηα «βαθνχθηα». Οη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο έρνπλ κείλεη ρσξίο απάληεζε θαζψο ηα αηηήκαηα ησλ ζπιιφγσλ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα «βαθνχθηα» ηα νπνία, ηδίσο απηφ ηεο Ρφδνπ, εθθξάδνπλ επίζεκα ηελ
άπνςε φηη ην πξφζθαην ελδηαθέξνλ γηα ηε γιψζζα θαη γηα ηε ζξεζθεία είλαη θάηη
πνπ απαζρνιεί κηα κηθξή κεηνλφηεηα ησλ ληφπησλ κνπζνπικάλσλ θαη απνβιέπεη
ζην λα εηζαρζεί ην «θαζεζηψο» ηεο Θξάθεο ζηα Γσδεθάλεζα. Δθηηκάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ εληάζζεηαη ζε νξγαλσκέλν ζρέδην ηεο Σνπξθηθήο
πξνπαγάλδαο.
90

Σν 2009 ν Andreas Gross παξνπζίαζε κηα πξφηαζε πξνο ςεθνθνξία (resolution) ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζπλέιεπζε ηνπ
πκβνχιηνπ ηεο Δπξψπεο (PACE) ζρεηηθά κε ηελ «θαηάζηαζε ηεο Σνπξθηθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Κσ θαη ζηε Ρφδν»
(Doc.11904, 6.5.2009). Σν 2010, ην PACE άζθεζε θξηηηθή πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία γηα ηελ «ζπλερή επίθιεζε» ηεο
«αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο» ελψ ηνπο ζχκηζε φηη «είλαη πξσηίζησο νη ρψξεο φπνπ κέλνπλ νη κεηνλφηεηεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ αληίζηνηρσλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ». Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Freedom of Religion and Other Human Rights for non-Muslim minorities in Turkey
and for the Muslim minority in Thrace (Eastern Greece), Resolution 1704, 2010, παξάγξαθνη 5 θαη 8, ζην Kurban, Tsitselikis
2010: 8.
91
Καηά δήισζε ησλ πξνέδξσλ ησλ ζσκαηείσλ ν ζχιινγνο κνπζνπικάλσλ ζηε Ρφδν έρεη 650 κέιε θαη ν ζχιινγνο ζηελ
Κσ 890. Οη ζχιινγνη νξγαλψλνπλ δηάθνξεο γηνξηαζηηθέο εθδειψζεηο θαζψο θαη καζήκαηα ηνπξθηθήο γιψζζαο θαη ρνξνχ.
Μηα απφ ηηο ηειεπηαίεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζπιιφγνπ ζηελ Κσ αθνξά ζην άλνηγκα ηδησηηθνχ δίγισζζνπ ειιελνηνπξθηθνχ
λεπηαγσγείνπ (δελ πξνρψξεζε ιφγσ κε εχξεζεο δίγισζζσλ δαζθάισλ) Δπίζεο, νξγαλψλνληαη θνηλέο εθδειψζεηο κε
Σνπξθνθξήηεο απφ ηελ Αιηθαξλαζζφ θαζψο θαη εθδξνκέο ζηελ Σνπξθία, ζπλήζσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο ηνπξθηθνχο
ζπιιφγνπο ζηελ Αιηθαξλαζζφ ή ζηε κχξλε, ελδερφκελα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σνπξθηθνχ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ζηε Ρφδν.
92
Πξφθεηηαη γηα κνξθή εθπαηδεπηηθήο ζπλαιιαγήο. Απφγνλνη κνπζνπικάλσλ απφ ηα Γσδεθάλεζα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί
ζηελ Σνπξθία επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ηε Ρφδν θαη ηελ Κσ, ελψ κνπζνπικάλνη ηεο Κσ θαη ηεο Ρφδνπ ζηέιλνπλ
ηα παηδηά ηνπο ζηε Γπηηθή αθηή ηεο Σνπξθίαο γηα λα επηζθεθηνχλ θάπνηα απφ ηα αμηνζέαηα ζε απηήλ ηε ρψξα. πλήζσο, ζην
πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλνληαη επηζθέςεηο ζηε κχξλε, Άγθπξα, Μπνχξζα θαη Καππαδνθία.
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21. ήκεξα, έλα κέξνο ησλ κνπζνπικάλσλ επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ηελ
Σνπξθία, θπξίσο γηα νηθνγελεηαθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ιφγνπο,
βιέπνπλ ηνπξθηθή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε θαη δηαβάδνπλ ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο,
ζπλήζσο κέζσ δηαδηθηχνπ ελψ δελ είλαη ιίγνη απηνί νη νπνίνη επηιέγνπλ γηα ζπνπδέο ηελ Σνπξθία θαζψο δελ είλαη αζπκβίβαζην κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο
θαη κηα θαιή δσήο ζηελ Διιάδα.93
Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα θαη Σνπξθηθή Πξνπαγάλδα
22. ηα κέζα ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2008 δεκνζηεχζεθε έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο πνπ πεξηέγξαθε ηελ απνθαξδησηηθή θαηάζηαζε ησλ ειάρηζησλ πηα
Διιήλσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη πνπ θαινχζε ηελ Σνπξθία λα «επαλνξζψζεη ακέζσο».94
23. χκθσλα κε ηελ πξνζθηιή ηεο ηαθηηθή ε Σνπξθίαο, ζπεχδεη ακέζσο
ζην λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, πξνβάιινληαο, κέζσ ηνπ
Σνπξθηθνχ ηχπνπ,95 αίηεκα «δηεθδίθεζεο κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ» γηα ηνπο
Μνπζνπικάλνπο ηεο Γσδεθαλήζνπ, παξνπζηάδνληαο κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ηα
νπνία ζπλνςίδνληαη, ζηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ ηωλ Βαθνπθίωλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ε εθινγή ηεο 5κειήο δηνίθεζε ησλ «βαθνπθίσλ» πνπ αλήθνπλ ζε Κσ θαη Ρφδν απφ Έιιελεο αμησκαηνχρνπο, νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ κείσζε βαθνπθηθψλ κλεκείσλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ χπαξμε αξθεηψλ ηζηνξηθψλ
θηεξίσλ, ην δήηεκα ηεο γιωζζηθήο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνληαο φηη θαζψο θαηαξγήζεθε ε εθκάζεζε ηεο Σνπξθηθήο γιψζζαο ην 1972 σο κε αλαγλψξηζεο θαζεζηψηνο κεηνλφηεηαο, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηα ζπίηηα
ηνπο κφλν θαη ηε ιαηηληθή γξαθή ηεο κέζσ ηεο εθκάζεζεο ησλ αγγιηθψλ απφ κφλα
ηνπο, αιιά θαη ηεο ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία εθιείπεη ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδνληαο ηε ζξεζθεπηηθή παηδεία απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ.
24. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο λα δεζκεπηεί λα κειεηήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζε Ρφδν θαη Κσ κε απνζηνιή επί ηφπνπ ηεο Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
25. Δθηηκάηαη φηη, αλ θαη νη ιηγνζηνί Μνπζνπικάλνη έιιελεο πνιίηεο ησλ
Γσδεθαλήζσλ, ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ην 1947, γηα
ηελ πξνζθνξά ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν θαηά ην Β΄ ΠΠ, δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο πεξί ακνηβαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923,
κεηαμχ ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο θαη ηνπ ειιελνξζφδνμνπ
ζηνηρείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ αιιά απνηεινχλ
93

Kaurinkoski, K. «Globalization in the life of small island towns: Changes for better or worse? The case of the island of Kos
(Greece)», Cultural Analysis, vol. 10, Berkely, University of California, 2011, ζει. 132
94
«Παηρλίδηα πξνπαγάλδαο γηα ηνπο Σνχξθνπο ζε Κσ θαη Ρφδν», άξζξν εθεκεξίδαο Διεχζεξνο Σχπνο, 7 Απγ 2008
95
«Σα πξνβιήκαηα ησλ Σνχξθσλ ηεο Ρφδνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Δπξψπε», άξζξν εθεκεξίδαο «ΕΑΜΑΝ» ηεο 8εο Απγνχζηνπ 2008.
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θνηλφηεηα, ε αλακφριεπζε θαη επάλνδνο ζην νπζηαζηηθά αλχπαξθην απηφ δήηεκα
εθ κέξνπο ηεο Σνπξθίαο, απνηειεί κέξνο νξγαλσκέλεο πξνπαγάλδαο θαη ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ, ζηνρεχνληαο ζην λα εμαλαγθαζηνχλ νη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηα Σνπξθηθά εζληθά ζπκθέξνληα πνπ δηαθπβεχνληαη ηφζν ζηε Θξάθε, αιιά θαη ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κσ.
26. πκπεξαζκαηηθά ζε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζήκεξα
νη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη κνπζνπικάλνη ζηελ Κσ θαη ζηε Ρφδν δνπλ αξκνληθά
κεηαμχ ηνπο θαη είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε φιν ην λεζί. ε ζχγθξηζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ζηε Θξάθε, νη κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Κσ θαη ηεο Ρφδνπ είλαη
πην κηθξέο θαη έρνπλ εληαρηεί πην θαιά ζηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη σθειήζεη
ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηά ηα λεζηά, πιελ φκσο νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ
ζηε ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο. Αλαθνξηθά δε κε ηελ ελάζθεζε ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο ππάξρεη κηα εμάξηεζε απφ ηε Θξάθε θαζψο νη Ηκάκεδεο, νη Υνηδάδεο, νη γηαηξνί απαξαίηεηνη γηα ηελ πεξηηνκή, θαη νη δάζθαινη ησλ ηνπξθηθψλ
ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ εθεί.
27. Λφγσ απηήο ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο, ε ελαζθνχκελε πξνπαγάλδα
δηα κέζνπ ηεο Σνπξθίαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλχπαξθηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο, δελ βξίζθεη ηζρπξά εξείζκαηα θαη εληάζζεηαη απιψο ζην επξχηεξν πιαίζην
δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιίζεη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, ζπέξλνληαο ακθηβνιίεο θαη δηαζπλδένληαλ απηέο κε ην ζχλνιν ησλ ηνπξθηθψλ
δηεθδηθήζεσλ θαη ησλ Διιελνηνπξθηθψλ δηαθνξψλ, θηινδνμψληαο δηα ηηο επαλαιήςεσο λα δεκηνπξγεζνχλ κειινληηθά νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εληαρζνχλ απηέο ζε έλα επξχηεξν παθέην δηεθδηθήζεσλ ην νπνίν ζα ηεζεί ζην ηξαπέδη
πξνο εμαζθάιηζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο αλαθνξηθά κε ηηο Σνπξθηθέο αμηψζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν – Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΚΑΗ Ζ ΣΑΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ
«Μπνξείο λα θνξντδέςεηο φινπο ηνπο αλζξψπνπο γηα θάπνην δηάζηεκα, θάπνηνπο αλζξψπνπο γηα πάληα, αιιά φρη ηνπο πάληεο γηα πάληα»
Αβξαάκ Λίλθνιλ, Πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α

Ζ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
1.
Καζψο νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο πέξαζαλ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο κε
αξθεηέο θαηά θαηξνχο εληάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
20νπ θαη ηνπ 21νπ αηψλα, επεξέαζαλ άκεζα θαη ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα.
2.
Δκπξφο ζηε ζπζηεκαηηθή, ζηαζεξή, πιαηζησκέλε κε πξνπαγάλδα πνιηηηθή, πνπ εθαξκφδεη ε Σνπξθία ζηελ Θξάθε, ζην πιαίζην εθκεηαιιεχζεσο ηεο
κεηνλφηεηαο, ε ειιεληθή πιεπξά αληέδξαζε θαη ελ πνιινίο εμαθνινπζεί λα αληηδξά,
κε έθδειε ακεραλία, αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ νπζησδψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, έιιεηςε ζηξαηεγηθήο θαη απνπζία ζρεδηαζκέλεο καθξνπξφζεζκεο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο, δηαθξίλνληαο ηξεηο πεξηφδνπο δηαθνξεηηθνχ αληίδξαζεο θαη
πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ Πξψηε Πεξίνδνο: 1923-1952
3.
Ζ Διιάδα απφ ην 1923 θαη κεηά αθνινχζεζε κία ακθηηαιαληεπφκελε
πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο κεηνλφηεηαο. Σελ πεξίνδν απηή ε πνιηηηθή ηεο πεξηνξίδεηαη
θπξίσο ζηα ζέκαηα εθπαηδεχζεσο.96
4.
Ζ άλνδνο εθ λένπ ζηελ εμνπζία ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ην 1928,
ζεκαηνδνηεί κία λέα ζηξνθή ηφζν ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, κεηά απφ κία καθξά πεξίνδν έληαζεο πνπ είρε ππξνδνηήζεη ε ζθιεξή ζηάζε πνπ ηεξνχζε ε θπβέξλεζε ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ απέλαληη ζηελ Σνπξθία.97 («Σν 1928 ν απεπζείαο ειιελνηνπξθηθφο δηάινγνο είρε πιένλ δηαθνπεί»)98 φζν θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ δεηήκαηνο ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε.
5.
Ο Βεληδέινο εγθαηαιείπνληαο ην κεγαιντδεαηηζκφ, έζεζε σο βαζηθφ
ζηφρν ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ Κεκαιηθή Σνπξθία θαη
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Έηζη, ζην πιαίζην απηήο
ηεο πξνζέγγηζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ ηεο Άγθπξαο ζηηο 10 Ηνπλίνπ
ηνπ 1930 θαη κε αλνρή ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ζε βάξνο ηεο Διιάδνο, ηα λνκηθά θαη πεξηνπζηαθά δεηήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ αληαιια96

Οη ελαπνκείλαληεο Μνπζνπικάλνη κεηά ηελ θπγή αξθεηψλ πνπ πνχιεζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη θαηέθπγαλ ζηελ Σνπξθία δελ είρε θάπνηεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πέξαλ ηεο δηαηεξήζεσο ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζξεζθείαο ηνπο
97
Αιεμαλδξήο θ.ά., Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 51
98
ηελ πεξίνδν 1922-1923 ν Θεφδσξνο Πάγθαινο είρε εγεζεί κηαο νκάδνο πνπ αληέδξαζε έληνλα ζηελ άλεπ φξσλ παξάδνζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη πίεδε γηα ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ, ελψ φηαλ αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Διιάδνο, ην
1925, έζεζε ακέζσο ζέκα Διιήλσλ αγλννχκελσλ αηρκαιψησλ πνιέκνπ
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γή ησλ πιεζπζκψλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο Γηκεξνχο χκθσλνπ Φηιίαο, Οπδεηεξφηεηαο θαη Γηαηηεζίαο, νη δχν ρψξεο ζπλέθιηλαλ
πξνο ηελ επίιπζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ δεηεκάησλ, εθηφο απφ «νξηζκέλα ζέκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεηνλφηεηεο».99
6.
Αμηνκλεκφλεπηε είλαη επίζεο ε απφθαζε ηεο θπβεξλήζεσο Βεληδέινπ
ην 1930 λα εθδηψμεη ηελ εγεζία ησλ Παιαηνκνπζνπικάλσλ απφ ηε Θξάθε, φπνπ
είρε θαηαθχγεη. Με ηνπο Κεκαιηθνχο λα θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο, νη Παιαηνκνπζνπικάλνη ζεσξήζεθαλ σο αλαηξεπηηθφο παξάγνληαο ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ δχν ρσξψλ θαη ε Σνπξθία δήηεζε ηελ έθδνζε ή απέιαζε 150 εγεηηθψλ ζηειερψλ ηνπο, αίηεκα ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ, παξά ηηο
αληηδξάζεηο ηεο αληηπνιηηεχζεσο, ζέινληαο λα δηαζθαιίζεη ην θχξνο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ειιελνηνπξθηθήο θίιηαο θαη παξαβιέπνληαο ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο απαξάδεθηεο ηνπξθηθήο αμηψζεσο.100
7.
ηελ ζπλέρεηα, ζηελ ινγηθή απηή ηεο απνθπγήο έγεξζεο κεηνλνηηθψλ
δεηεκάησλ πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ πεξίθεκε ειιελνηνπξθηθή θηιία θαη παξά ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα, πηνζέηεζε επηπφιαηα ζεηξά κέηξσλ, πνπ πξφηεηλε ε Κεκαιηθή Σνπξθία θαη ηα νπνία απεηέιεζαλ
ηα ζεκέιηα ηεο ζηαδηαθήο πνξείαο ηεο κεηνλφηεηαο πξνο ηνλ εθηνπξθηζκφ θαη ηελ
ρεηξαγψγεζή ηεο απφ ηελ ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρζεθε θαη ζεκειηψζεθε ε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεηνλφηεηαο απφ πιεπξάο
Σνπξθίαο.101 Σέηνηα κέηξα ήηαλ, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξαβηθνύ αιθαβήηνπ ζηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία κε ην ιαηηληθφ αιθάβεην, ε εηζαγωγή από ηελ Σνπξθία αληηηύπωλ ηνπ Κνξαλίνπ θαη ζξεζθεπηηθώλ βηβιίωλ ζηελ ηνπξθηθή κε ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο γιψζζα, αληί ησλ πξσηνηχπσλ αξαβηθψλ θεηκέλσλ, ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ, γηα ζπνπδέο ζε ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ηεο Σνπξθίαο, ε απνδνρή απνζηνιήο ηεξνθεξύθωλ θαη θαηερεηώλ απφ ηελ Σνπξθία, ε ππνβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηωλ ηεξνζπνπδαζηεξίωλ Κνκνηελήο θαη Δρίλνπ, επεηδή, θαηά ηελ άπνςε
ηεο Σνπξθίαο, ππέζαιπαλ ηνλ παιαηνκνπζνπικαληθφ ζπληεξεηηζκφ, κε αληίζηνηρε
ίδξπζε κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ φπνπ θαιιηεξγνχληαλ ν Κεκαιηζκφο.102 Έηζη εθαξκφδνληαο νπζηαζηηθά κία «θηινκεηνλνηηθή» πνιηηηθή έλαληη ηεο κνπζνπικαληθήο
κεηνλφηεηαο, παξέρνληάο ηεο πιήξε ζξεζθεπηηθή, γισζζηθή, εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή ειεπζεξία, ε «κεηαρείξηζε ηεο νπνίαο ππήξμε άξηζηε»103 φπσο αλέθεξε
ζε ππφκλεκά ηνπ πξνο ην Foreign Office, ν Άγγινο πξεζβεπηήο R. A. Leeper ζηηο
29 Μαΐνπ 1944, δηεπξχλζεθε ε επηξξνή ηεο Σνπξθίαο ηεο ζηε Θξάθε, κε έμαξζε
ηνπ ηνπξθφθσλνπ εζληθηζηηθνχ ηχπνπ, ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά, ζσκαηείσλ
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Αιεμαλδξήο θ.ά., Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 77
Ο ίδηνο ν Βεληδέινο δήισζε ζηελ Βνπιή φηη, «ηελ θνηλήλ γλψκελ αλ δελ ηελ έρσ ζχκθσλνλ ελλνψ λα ηελ δηαπαηδαγσγήζσ θαη φρη λα ζχξνκαη απφ απηήλ».
101
www KEMO.gr Κ. Σζηηζειίθεο Γεκνζίεπζε 26-2-2006
102
Ζ εμέιημε απηή, δελ ζπλάδεη κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο φπνπ ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο (άξζξα 37-45), ε κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο ραξαθηεξίδεηαη σο «κνπζνπικαληθή»
(άξζξν 45).
103
Αιεμαλδξήο θ.ά., Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 102
100

-38-

θαη ζπιιφγσλ κε ηελ επσλπκία «ηνπξθηθφο»104 θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ Κνκνηελήο.105
8.
Σελ άζηνρε ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ πξνζπαζεί ζήκεξα λα εθκεηαιιεπηεί ε Σνπξθηθή πιεπξά, γηα λα δεκηνπξγήζεη ζέκα χπαξμεο «Σνπξθηθήο κεηνλφηεηαο» ζηελ Διιάδα, ελψ ε ίδηα πνηέ δελ αλεγλψξηζε ζηελ Διιεληθή κεηνλφηεηα ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνλ φξν «Έιιελεο ή Διιεληθφ», αιιά απνθαιεί απηνχο «Ρσκηνχο», αλ θαη ε Διιεληθή κεηνλφηεηα, παξνπζηάδεη θπιεηηθή νκνηνγέλεηα θαη απνηειεί Δζληθή «Διιεληθή» κεηνλφηεηα, φπσο ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ραξαθηεξίδεη.
9.
ηηο 20 Απξηιίνπ 1951, θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο,106 ππεγξάθε κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο κνξθσηηθφ ζχκθσλν, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε κνξθσηηθψλ ηλζηηηνχησλ, ηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, ηελ θαζηέξσζε ππνηξνθηψλ θαη ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο Σνπξθίαο ζηα κνξθσηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο, ζε ακνηβαηφηεηα κε
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πνπ αλειάκβαλε ε Σνπξθία. Αλ θαη ην ζχκθσλν δελ φξηδε πνπζελά φηη ε επίζεκε γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο είλαη ε ηνπξθηθή, ζηελ πξάμε
εηζήρζε ηφηε ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία θαη άξρηζε λα αθνινπζείηαη ην εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ελψ ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο,
κεηαθιεηνί δάζθαινη απφ ηελ Σνπξθία άξρηζαλ λα έξρνληαη, κε ηελ Διιάδα κφιηο
θαη κφλν λα αληηδξά ζηηο Σνπξθηθέο απαηηήζεηο γηα απνζηνιή κεηαθιεηψλ δηδαζθάισλ ζηα Πνκαθηθά ρσξία ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Ρνδφπεο.107
Ο Δθηνπξθηζκφο ηεο Παηδείαο: 1953-1968
10. Σελ ίδηα επνρή ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ζην ίδην ππνρσξεηηθφ πλεχκα,
πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε δχν εμαηαμίσλ κνπζνπικαληθψλ γπκλαζίσλ, ζηελ Κνκνηελή θαη ζηελ Ξάλζε, ηα νπνία αθνινπζνχζαλ ην σξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη φπνπ αλ θαη δελ απαγνξεχζεθε ξεηψο ε δηδαζθαιία άιισλ γισζζψλ, ηα ηνπξθηθά δηδάζθνληαλ σο ε κνλαδηθή γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο, ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνλ
εθηνπξθηζκφ ηεο παξερφκελεο ζηνπο κνπζνπικάλνπο παηδείαο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
11. Σνλ πιήξε «εθηνπξθηζκφ» ηεο κεηνλνηηθήο εθπαηδεχζεσο επέθεξε ην
κνξθσηηθφ πξσηφθνιιν ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1968, κε ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε εθαηέξσζελ αληαιιαγή βηβιίσλ πξνο ρξήζε ησλ κεηνλνηηθψλ καζεηψλ, απνζχξνληαο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηα αληίζηνηρα κεηαθξαζκέλα πνπ απφ ην 1954
104

Αλαγλσξίζηεθαλ κε βάζε απφθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ Κνκνηελήο ην 1938, απφθαζε ε νπνία αλαηξάπεθε κεηά 46 ρξφληα ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1984 απφ ην πνιπκειέο πξσηνδηθείν Ρνδφπεο, απαγνξεχνληαο ηε ρξήζε ηεο ηνπξθηθήο εζληθφηεηαο
σο επσλπκία.
105
Αιεμαλδξήο θ.ά., Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, 95,160
106
Σζηνχκεο, Κ., «Οη Πνκάθνη ζην Διιεληθφ Κξάηνο (1920-1950), Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε, Πξνκεζεχο, Θεζζαινλίθε, 1997,
ζει. 75-80.
107
Αιεμαλδξήο Αι., «Σν Ηζηνξηθφ Πιαίζην ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ, Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο 1923-1987», Δθδφζεηο
Γλψζε, 1987, ζει. 144, ππνζεκ. 405
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ρξεζηκνπνηνχζε ελψ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθνληαλ έσο ην 1968 ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλέρηδαλ λα δηδάζθνληαη ζηα
Διιεληθά θαη φια ηα ππφινηπα καζήκαηα ζα δηδάζθνληαλ ζηε γιψζζα ηεο κεηνλφηεηαο, ε νπνία ζεσξήζεθε σο δεδνκέλν φηη ήηαλ ε ηνπξθηθή αθφκα θαη γηα ηνπο
Πνκάθνπο, γεγνλφο πνπ, κπξνο ζηνλ θαθψο εθηηκψκελν «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν»
κέζσ Βνπιγαξηθήο πξνζέγγηζεο, απνδέρηεθε εζθαικέλα ε Διιεληθή Κπβέξλεζε.
Σα Γηνηθεηηθά Μέηξα θαη ν Απνκνλσηηζκφο: 1969-1990
12. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο 1967 - 1974 θαη ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο, ην ειιεληθφ θξάηνο εθάξκνζε θάπνηα κέηξα δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, ακθηβφινπ απνδνηηθφηεηαο, ζε βάξνο ηεο κεηνλφηεηαο ηα νπνία αλ θαη δελ αθνινπζνχληαλ πάληα πηζηά, ηδίσο θαηά ηηο πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο γηα ςεθνζεξηθνχο
ιφγνπο, εληνχηνηο νδήγεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ απνκφλσζε ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο
Θξάθεο, νξζψλνληαο πςειφηεξα ηείρε αλάκεζα ζε Υξηζηηαλνχο θαη Μνπζνπικάλνπο, θαζηζηψληαο ηνπο δεχηεξνπο εχθνιε ιεία ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή Σνπξθηθή
πξνζέγγηζε δηα κέζνπ πνιηηηθψλ επηινγψλ.
Ηζνλνκία - Ηζνπνιηηεία: 1991- ήκεξα
13. Σν 1990 θαηφπηλ ζπζθέςεσλ ησλ ηξηψλ αξρεγψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θπβέξλεζε, απνθαζίζζεθε λα ιεθζνχλ κέηξα πνπ
ζα εμνκαιχλνπλ ηελ θαηάζηαζε δηνηθεηηθά πξνο φθεινο ηεο κεηνλφηεηα (θαηάξγεζε πνζνζηψζεσλ ζε νξηζκέλνπο δηνηθεηηθνχο ηνκείο), ηα νπνία άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη κεηά ην 1991 θαη έκεηλαλ γλσζηά σο κέηξα ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο
Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ελψ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο Θξάθεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ πεξηνρψλ ηεο κεηνλφηεηαο,
ζηνρεχνληαο ζηελ ελζσκάησζε ηεο κεηνλφηεηαο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ απνκνλσηηζκνχ.
Σν «Πείξακα» ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ κεηά ην 1995
14. Με ηνλ φξν πείξακα ελλνείηαη ην «πξφγξακκα θνηλσληθήο πξνζθνξάο
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» πνπ εθαξκφζζεθε δνθηκαζηηθά κεηά ην Απξίιην ηνπ
1995 ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ΄ , κε ηελ δηάλνημε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ νξεηλψλ
νδψλ πνπ παξάιιεια κε ηηο ζηξαηησηηθέο αλάγθεο εμππεξεηνχζαλ θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο νξεηλψλ ρσξηψλ φπσο επίζεο θαη εζεινληηθέο επηζθέςεηο
ζηξαηησηηθψλ ηαηξψλ ζε απνκαθξπζκέλα κνπζνπικαληθά ρσξηά θπξίσο Πνκάθσλ.
15. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπκε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο γηα πξψηε θνξά ελφο ιεμηθνχ ηεο Πνκαθηθήο γιψζζαο, ηεο ηειεπηαίαο
πξνθνξηθήο γιψζζαο ηεο Δπξψπεο, πξνζπάζεηα ε νπνία θαζψο ζπλερίζζεθε κε
γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθφ αιιά θαη κε έλα βηβιίν ειιελν-πνκαθηθψλ δηαιφγσλ,
απέδεημε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη λα θαηαγξαθεί θαη λα κειεηεζεί απηή ε
γιψζζα. Ζ πξνζπάζεηα έηπρε ηεο ζεηηθήο αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ησλ κνπζνπι-
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κάλσλ ζε κία θξίζηκε ζηξαηησηηθά πεξηνρή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο θαη δίλνληαο λέεο πξννπηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο.
16. Αλαθνξηθά κε ηηο αμηψζεηο γηα αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο κεηνλφηεηαο
ησλ κνπζνπικάλσλ ζε Κσ θαη Ρφδν, ε αληίδξαζε ηεο Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζην λα
ηνλίδεη ηελ αλαγλψξηζε κίαο κφλν κεηνλφηεηα, ε νπνία δελ είλαη «εζληθή» ή «εζλνηηθή» αιιά «ζξεζθεπηηθή» απηή ηεο «κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο»,
φπσο νξίδεηαη απφ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923,108 θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα, νη Μνπζνπικάλνη
πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα λεζηά απηά, έγηλαλ απηφκαηα Έιιελεο ππήθννη, ρσξίο φκσο
λα αλαγλσξηζηνχλ κε ηε λνκηθή θαη πνιηηηθή έλλνηα σο «κεηνλφηεηα».
17. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο ε ρψξα καο λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ζηε
Θξάθε, ηήξεζε κηα εζθαικέλα θαηά θχξην ιφγν ππνηνληθή θαη ππνρσξεηηθή ζηάζε
ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε ππαλάπηπμε ηεο Θξάθεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, κε δπζκελείο επηπηψζεηο ηφζν ζε Υξηζηηαλνχο φζν θαη Μνπζνπικάλνπο, εμαζθαιίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξφζθνξν έδαθνο ζηελ Σνπξθία γηα επέκβαζε θαη επεξεαζκφ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, άκεζα ή έκκεζα, ηεο
δσή ηεο κεηνλφηεηαο πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ησλ επεθηαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ.

Ζ ΣΑΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ
18. Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ δηαπηζηψλνπκε φηη απηή
είλαη επκεηάβιεηε θαη πνηθηιφηξνπε,109 ζπρλά δε εθκεηαιιεπφκελεο ηνλ δηα ηεο
ζπλερνχο επαλαιήςεσο πξνπαγαλδηζηηθφ ηξφπν δηεζλνπνίεζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ
πξνβιήκαηνο φπσο ην πξνβάιιεη ε Σνπξθία, ην ρξεζηκνπνηνχλ εληέρλσο θαη κέζα
απφ κία ζπκπεξηθνξά «θαηήγνξνπ» ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο,110 επηδηψθνπλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο ζηελ Διιάδα θαη λα εμαζθαιίζνπλ αληαιιάγκαηα ζε άιινπο ηνκείο ζπκθεξφλησλ ηνπο.
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Πνιηηηθή Μεηνλνηήησλ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ www.mfa.gr/www.mfa.gr.
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1995 ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε, κε γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ State Department, κε αθνξκή ηελ επηβνιή πνηλήο θπιάθηζεο δέθα κελψλ ζηνλ ςεπδνκνπθηή Αγθά απφ ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε, ππνγξάκκηζε φηη : «Σν δήηεκα
ηεο κεηαρείξηζεο ησλ εζλνινγηθψλ κεηνλνηήησλ ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ θφζκνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην θαη θαινχκε φιεο
ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ πεξηνρή θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο, λα αθνινπζήζνπλ ηνπο δηεζλήο
απνδεθηνχο θαλφλεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο κεηνλφηεηαο. Δλάκηζη ρξφλν αξγφηεξα ν Νίθνιαο Μπέξλο
ραξαθηήξηδε ηελ ίδηα ππφζεζε «εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο Διιάδνο». Απφ απηφ ην παξάδεηγκα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θάπνηνο
πφζν επκεηάβιεηε είλαη ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απέλαληη ζ‟ απηά ηα ζέκαηα. Αλάινγε είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο
ΔΔ, είηε ζε επίπεδν θνκηζηφλ είηε ζε επίπεδν Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Δλδεηθηηθά ππελζπκίδεηαη φηη ην 1993 ν Βέιγνο Δπξσβνπιεπηήο Κνξέο Νηε Γθνπλη άζθεζε θξηηηθή ζηελ Διιάδα γηα θαηαπίεζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ην 1995 ν πξφεδξνο ηεο νκάδαο
θηιειεπζέξσλ παίξλεη ζέζε ζην Δπξσθνηλνβνχιην ππέξ ηνπ Φεπδνκνπθηή Αγθά θαη απνθαιεί ηελ Ξάλζε κε ην ηνπξθηθφ
φλνκα “Iscese”.
110
Αθφκε θαη ηελ επνρή πνπ ήηαλ ζε ηζρχ νη ζθιεξέο θαη άδηθεο δηνηθεηηθέο δηαθξίζεηο πνπ είραλ απνθαζηζηεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο 7εηίαο, ε πνιηηηθή ηεο Διιάδνο ήηαλ απείξσο θαιχηεξε απφ ηελ πνιηηηθή πνιιψλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Φηάλεη
λα θνηηάμνπκε ηνλ ξαηζηζκφ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ζηε Γαιιία (καληίια), Γεξκαλία (γεγνλφηα κε γεξκαληθή αζηπλνκία),
Μεγάιε Βξεηαλία (ην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απέξξηςε ην 1995 αίηεζε γηα θξαηηθή επηρνξήγεζε κνπζνπικαληθνχ
ζρνιείνπ).
109
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19. Αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ηεο Ρσζίαο δηαπηζηψλνπκε φηη αλ θαη ζαθψο
ζπγθιίλεη ππέξ ηεο Διιάδνο, πεξηνξίδεηαη εληνχηνηο ζε κηα ραιαξή δηπισκαηηθή
θαη κφλν ππέξ ηεο Διιάδνο ππνζηήξημε, ζην πιαίζην δηαηήξεζεο θαιψλ ζρέζεσλ
κε ηελ Σνπξθία, έλεθα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ γεσπνιηηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ αιιά θαη ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο ηεο γηα αλάδεημε ηνπ Ρσζηθνχ Παηξηαξρείνπ ζε
θχξην εθθξαζηή ηεο Οξζνδνμίαο, κε αληίζηνηρε ππνβάζκηζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
α.
Ζ πξνπαγάλδα γηα λα είλαη πεηζηηθή θαη απνδνηηθή ζηεξίδεηαη
αθελφο ζηελ επηθνηλσλία αθεηέξνπ ζηελ ηθαλνπνίεζεο δχν βαζηθψλ έλζηηθησλ,
ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ηεο δηαηψληζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, εθηφο απφ
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δηπισκαηίαο, ζηνρεχνληαο δηα κέζνπ επαλαιήςεσο, πεηζνχο, ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ
θαη εθκεηαιιεπφκελε ηελ ηζρπξή δχλακε ησλ ΜΜΔ θαη ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο κέζσ απηψλ ηεο νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο, ζηε δηακφξθσζε θαη ρεηξαγψγεζε ηεο
θνηλήο γλψκεο, πξνο επίηεπμε απψηεξσλ ζηφρσλ.
β.
Ζ πξνπαγάλδα, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο,
φξγαλα, κέζα, ζηξαηεγηθέο θαη ζπρλά δφιηεο κεζφδνπο, απνζθνπεί δηα επαλαιακβαλφκελεο κεηαδφζεσο απιψλ θαη εχπεπησλ γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ, λα
πξντδεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή ζέζε πνπ πξεζβεχεη θαη
δηα κέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ ζπλαηζζεκάησλ λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
γ.
χκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο θαη ηνλ
ηζρχνληα νξηζκφ πεξί «κεηνλφηεηαο», νη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο απνηεινχλ
νπσζδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηηο κεκνλσκέλεο νκάδεο Μνπζνπικάλσλ ηεο Κσ θαη Ρφδνπ νη νπνίεο απνηεινχλ Μνπζνπικαληθέο «θνηλφηεηεο».
δ.

Αλαθνξηθά κε ηελ Μνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο:

(1) Ζ Σνπξθία αλ θαη αξρηθά κε ηηο πλζήθε ηεο Λσδάλεο επέκελε ζηε ινγηθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, δηεθδηθψληαο ρσξίο επηηπρία ηελ αλαγλψξηζε αληίζηνηρσλ Μνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ ζε φια ηα Βαιθαληθά θξάηε εξίδνληαο δηα κέζνπ απηψλ δηθαηψκαηα ζε φιε ηε
Βαιθαληθή, κεηά ηελ εμαθάληζε ηεο Διιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, άξρηζε λα πηνζεηεί ηελ έθθξαζε «νκνεζλήο» θαη λα δηεθδηθεί δηα ηεο πξνπαγάλδαο ηελ κεηνλνκαζία ηεο κεηνλφηεηαο σο «Σνπξθηθή».
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(2) Ζ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή κε ζηνρεπφκελεο ελέξγεηεο
πνπ εδξάδνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο – ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε, εθπαίδεπζε
θαη πξνπαγάλδα – θαηάθεξε λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηνπ «εθηνπξθηζκνχ» ηνπ ζπλφινπ
ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.
(3) Ζ κέζνδνο πνπ ε Σνπξθηθήο πνιηηηθήο αθνινπζεί εζηηάδεηαη,
πξψηα ζην λα ηίζεηαη αξρηθά ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ζε ζεσξεηηθή βάζε θαη
ζηε ζπλέρεηα ην δήηεκα λα δηεζλνπνηείηαη δηα κέζνπ δηπισκαηηθψλ θχθισλ ζε φινλ ηνλ θφζκν, κε επξεία ρξεζηκνπνίεζε πξνπαγάλδαο θαη παξνπζίαζε αθφκε
θαη ςεπδψλ ζηνηρείσλ σο δήζελ αιεζηλά, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ ηα απαξαίηεηα δηπισκαηηθά εξείζκαηα ππέξ ησλ απφςεσλ ηεο πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη ζα
ππνζηεξίμνπλ ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο.
(4) Γηα ηελ εδξαίσζε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο κεηνλνηηθήο ηεο
πνιηηηθήο ζηε Θξάθε ε Σνπξθία ρξεζηκνπνηείο ηα δχν αιιεινζπκπιεξνχκελα πνιηηηθά δφγκαηα ηνπ παληνπξαληζκνχ -παληνπξθηζκνχ, ζε εζλνηηθφ επίπεδν θαη ηνπ
παληζιακηζκνχ, ζε θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ, θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξφθιεζε εζσηεξηθήο έληαζεο φπνπ ππάξρνπλ Μνπζνπικάλνη θαη εθκεηαιιεπφκελε κηα παξνπζηαδφκελε αδηαθάλεηα κεηαμχ ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθήο
ζπλείδεζεο ηελ νπνία θαιιηεξγεί, πξνζπαζεί λα ηηο ηαπηίζεη, κηαο θαη ζην ζεκεξηλφ
ηζιακηθφ θφζκν ν ελαγθαιηζκφο ζξεζθείαο θαη εζληθηζκνχ παξνπζηάδεηαη αμηνζεκείσηα ελδηαθέξνλ θαη ιεηηνπξγεί αληί απνζεηηθά, εληζρπηηθά θαη ζπγθνιιεηηθά.
Έηζη, κέζσ κηαο πξνζεθηηθήο πξνβνιήο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπλερψλ παξεκβάζεσλ, θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα ηαπηηζηεί ην
ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν κε ηελ εζληθή ηδενινγία, επηδηψθνληαο αθελφο ζηελ δηαηήξεζε ζπγθεληξσκέλεο ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε θαη αθεηέξνπ ζηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ εηεξνθιήησλ ζηνηρείσλ ηεο, Πνκάθσλ θαη αζίγγαλσλ, είηε κέζσ θαηαπηεζηηθψλ θαη εθθνβηζηηθψλ κεζφδσλ είηε κέζσ θηλήηξσλ, ππφ κηα δηαξθψο δηακνξθνχκελε «εζληθή Σνπξθηθή ζπλείδεζε», κε απψηεξν ζθνπφ, ππνδαπιίδνληαο
ζπλερψο ηελ έληαζε ζηελ πεξηνρή θαη επηθαινχκελε ηε δήζελ θαηαπάηεζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κέζα απφ κηα
δηεζλνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο, ηελ δεκηνπξγία επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα απηνλφκεζε ή πξνζεηαηξηζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
(5) Ζ Σνπξθηθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην ησλ επεθηαηηθψλ ηεο
ζρεδίσλ, απνβιέπεη ζηνλ «εθηνπξθηζκφ» φιεο ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Δθκεηαιιεπφκελε ηελ θιεηζηή θνηλσληθή
νξγάλσζε, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη πξνσζψληαο
ηαπηφρξνλα ηνλ ηζιακηθφ εμηξεκηζκφ θαη ηελ Σνπξθηθή αιπηξσηηθή πξνπαγάλδα,
δηαηαξάζζεη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ, κε ζθνπφ ηελ
απνκφλσζε ησλ Μνπζνπικάλσλ γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρφ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο απνηειεί ελ δπλάκεη αζχκκεηξε απεηιή ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζπάζεηεο ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο επνδσζνχλ θαη νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία «Σνπξθηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο» ζην ζχλν-

-43-

ιν ηεο κεηνλφηεηαο ή ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο, αζχκκεηξε απεηιή ηελ νπνία ζα
εθκεηαιιεπηεί δεφλησο ε Σνπξθία γηα ηελ επίηεπμε ησλ επεθηαηηθψλ ηεο δηαζέζεσλ
δνζείζεο ηεο επθαηξίαο.
(6) Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο κε ηνλ ηνπξθνθεληξηθφ ραξαθηήξα, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο ειιελνηνπξθηθέο κνξθσηηθέο ζπκθσλίεο έζεζε ηα ζεκέιηα δεκηνπξγίαο ζνβαξψλ εξεηζκάησλ γηα ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο κεηνλφηεηαο απφ ζξεζθεπηηθή ζε εζληθή.
(7) Ζ βαζηθή πιεγή ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή είλαη ην
ηνπξθηθφ πξνμελείν Κνκνηελήο, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ έρεη πξν πνιινχ ππεξβεί ηα
εζθακκέλα ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ δηπισκαηηθψλ ηνπ δηθαηνδνζηψλ. Απηφ ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ηνλ ηνπξθφθσλν ηχπν θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπο Μνπθηήδεο, ηνπο Σνχξθνπο κεηαθιεηνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη πιεζψξα ζσκαηείσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ππφ Σνπξθηθή θαζνδήγεζε, απνηειεί ηνλ θχξην άμνλα ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγαλδηζηηθήο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηίαο.
(8) Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο επίηεπγκα, ηεο Σνπξθηθήο δηπισκαηίαο είλαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ ππνηηζέκελσλ πξνβιεκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο, εθκεηαιιεπφκελε ηελ ειιείςεη ζνβαξνχ αληηιφγνπ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία αιιά
θαη ην δσεξφ δηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ κεηνλνηήησλ.
Υξεζηκνπνηψληαο ςεπδή ζηνηρεία θαη πξνπαγάλδα ζην εμσηεξηθφ, γηα δήζελ παξαβηάζεηο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαηά ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Μνπζνπικάλσλ, ε Σνπξθία, παξνπζηάδεη κία εηθφλα ηεο κεηνλφηεηαο πξνζαξκνζκέλε
ζηηο δηεθδηθήζεηο ηεο επηδηψθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνψζεζε παξάινγσλ αηηεκάησλ σο κεηνλνηηθψλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ζεκάλεη ηε ιεηηνπξγία θξάηνπο ελ θξάηε ησλ Μνπζνπικάλσλ ζηελ Διιάδα. Έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν, ε Μεηνλφηεηα ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβάιεη ζε Γηεζλέο πιένλ επίπεδν, αξρηθά ζέκα απηνδηνίθεζεο ή αθφκα θαη απηνλνκίαο θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλσζε ηεο κε
ηελ κεηέξα Σνπξθία.
ε.

Αλαθνξηθά κε ηελ Μνπζνπικαληθή Κνηλφηεηα ζε Κσ θαη Ρφδν:

(1) Με ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα νη
Μνπζνπικάλνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα λεζηά απηά, έγηλαλ απηφκαηα Έιιελεο ππήθννη, ρσξίο φκσο λα αλαγλσξηζηνχλ κε ηε λνκηθή θαη πνιηηηθή έλλνηα σο «κεηνλφηεηα».
(2) Οη Μνπζνπικάλνη πνπ δνπλ ζήκεξα ζηα λεζηά Ρφδνο θαη
Κσο, αλαπξνζδηνξίδνληαη σο θνηλφηεηα κε Σνπξθηθή θαηαγσγή, κε απνηέιεζκα λα
αλαπαξάγνληαη ζηεξεφηππα ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηηο λεφηεξεο γεληέο, αιιά δηαθνξνπνηνχκελνη σο πξνο ην ζξήζθεπκα, ηελ Σνπξθηθή γιψζζα, πνπ ηε ζεσξνχλ
κεηξηθή θαη ηελ αληίζηνηρε θαηαγσγή, απνηεινχλ ζήκεξα έλα ηδηαίηεξν θνηλσληθφ
ζχλνιν κε ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ, κέζα ζην νπνίν δηαηεξνχλ αιψβεηεο ηηο
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παξαδφζεηο ηνπο θαη είλαη επηθπιαθηηθνί ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή θαηλνηνκία,
πνπ ζα αλέηξεπε ην ηζρχνπζα αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα.
(3) Ζ κεγάιε ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζπληειέζηεθε ζηα Γσδεθάλεζα θαη ηδηαίηεξα ζε Κσ θαη Ρφδν, ε εηζξνή κεγάινπ αξηζκνχ
νκάδσλ, ειιεληθήο θαη κε θαηαγσγήο, σο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ,
είρε σο απνηέιεζκα ζηηο παιηφηεξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο λα πξνζηεζνχλ λέεο.
Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ απηψλ νκάδσλ, ηε γισζζηθή θαη
ηε ζξεζθεπηηθή πξφζκημε, ε θνηλσλία κεηαζρεκαηίζηεθε θαη εμαζζέλεζαλ νη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα δηαηεξνχλ ηηο παξαδφζεηο
ηνπο αιιά λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνλ θνηλσληθφ ηξφπν δσήο θαη απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δνπλ ζηα λεζηά.
(4) ε γεληθέο γξακκέο, Υξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη δηαζθνξπηζκέλνη θαη αλακεκεηγκέλνη κεηαμχ ηνπο, δνπλ αξκνληθά κε ηηο κνπζνπικαληθέο
θνηλφηεηεο λα είλαη πην κηθξέο θαη λα έρνπλ εληαρηεί πην θαιά ζηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
(5) Λφγσ απηήο ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ε ελαζθνχκελε
πξνπαγάλδα δηα κέζνπ ηεο Σνπξθίαο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αλχπαξθηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο δελ βξίζθεη ηζρπξά εξείζκαηα θαη εληάζζεηαη απιψο ζην επξχηεξν πιαίζην δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιίζεη ηεο δηεζλή θνηλήο γλψκεο.
ζη.

Αλαθνξηθά κε ηελ Πνιηηηθή ηεο Διιάδαο:

(1) Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγλσξίδεη πάγηα, κε εμαίξεζε ηελ
πεξίνδν 1952-1954, ην ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο
ηεο Θξάθεο παξά ηελ Σνπξθηθή επηκνλή ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο εζληθήο κεηνλφηεηαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ λήζσλ Ρφδνπ θαη Κσ αλαθνξηθά κε ηηο αμηψζεηο
γηα αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο κεηνλφηεηαο ησλ κνπζνπικάλσλ ζε Κσ θαη Ρφδν, ε
αληίδξαζε ηεο Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζην λα ηνλίδεη ηελ αλαγλψξηζε κίαο κφλν κεηνλφηεηα, ε νπνία δελ είλαη «εζληθή» ή «εζλνηηθή» αιιά «ζξεζθεπηηθή» απηή ηεο
«κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο», φπσο νξίδεηαη απφ ηε πλζήθε ηεο
Λσδάλεο ηνπ 1923.
(2) Ζ Διιάδα ηήξεζε θαηά γξάκκα ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο
απνθεχγνληαο λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο αληηπνίλσλ, γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο πάκπνιιεο ηνπξθηθέο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο
Σνπξθίαο θαη νπδέπνηε ρξεζηκνπνίεζε ηε κεηνλφηεηα σο κέζν πίεζεο ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ αιιά ηνπλαληίνλ, ζην βσκφ ησλ θαηά θαηξνχο ειιελνηνπξθηθψλ πξνζεγγίζεσλ, εθάξκνζε δε κία ελδνηηθή ζηηο ηνπξθηθέο απαηηήζεηο ζηάζε, ηελ νπνία ε «γείηνλα θαη ζχκκαρνο» ρψξα εθκεηαιιεχηεθε θαηά θφξνλ, εξκελεχνληαο ηελ σο αδπλακία.
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(3) Ζ Διιάδα εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο
θαη ηζνπνιηηείαο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Οη Μνπζνπικάλνη, είλαη έιιελεο πνιίηεο,
θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, απνιακβάλνπλ δε πιήξνπο ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο.
(4) Γηα ηελ Διιεληθή πνιηηεία ζεσξνχληαη απαξαβίαζηεο αξρέο,
ν ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ε ζξεζθεπηηθή,
γισζζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπ ειεπζεξία, ε απξφζθνπηε έθθξαζε ησλ
εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπ.
(5) ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηαζεξή αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή, πνπ
απαξεγθιίησο εθαξκφδεη ε Σνπξθία ζηελ Θξάθε σο εθδήισζε ηεο ζηξαηεγηθήο
ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο κεηνλφηεηαο, ε ειιεληθή πιεπξά αληέδξαζε θαη εμαθνινπζεί
λα αληηδξά, κε έθδειε ακεραλία, αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ νπζησδψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, έιιεηςε ζηξαηεγηθήο θαη απνπζία καθξνπξφζεζκεο θαη
απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ελψ ε αδηαθνξία ηεο απέλαληη ζηηο εηεξφθιεηεο κνπζνπικαληθέο νκάδεο θαη ηδίσο ηνπο Πνκάθνπο, επέηξεςε ζηελ Σνπξθία λα ηνπο
πξνζεηαηξηζηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κέζσ ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ Κνκνηελήο, λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εμάξηεζεο κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ.
(6) ηελ πξνζπάζεηά ηεο ε ρψξα καο λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο ζηε Θξάθε κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ, νδήγεζε απηή ζε ππαλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, γεγνλφο πνπ είρε εμίζνπ δπζκελείο
επηπηψζεηο ηφζν ζην ρξηζηηαληθφ φζν θαη ζην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ Σνπξθία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, άκεζα ή έκκεζα λα επεκβαίλεη θαη λα επεξεάδεη ηελ δσή ηεο κεηνλφηεηαο, εμππεξεηψληαο ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα.
(7) ήκεξα ε Διιάδα, θαηαλνψληαο πιήξσο φηη κηα εχπνξε θαη
δπλαηή κεηνλφηεηα, νκαιά εληαγκέλε ζηα πγηή θνκκάηηα ηεο Θξαθηψηηθεο θνηλσλίαο, θαηά ην πξφηππν ησλ λήζσλ Κσ θαη Ρφδνπ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζχκκαρν ζηηο Διιεληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε «εζλνηηθψλ» δηεθδηθήζεσλ θαη δεηεκάησλ, θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γηα αλαβάζκηζε ησλ
φξσλ δηαβίσζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ρξηζηηαληθνχ θαη κνπζνπικαληθνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Θξάθεο.
δ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνδφκεζε ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο, γίλεηαη ζαθέζηαηα αληηιεπηφ φηη απαηηείηαη, αθελφο κελ ζπλερή επαγξχπλεζε
αθεηέξνπ δε θαιή πιεξνθφξεζε θαη ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ ηφζν ζην δηπισκαηηθφ πεδίν θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή φζν θαη ζε δηάθνξνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο θαη δξαζηεξηφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πην πξαθηηθέο ιχζεηο.
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ε.
Πάλσ απ‟ φια φκσο απαηηείηαη, νξζφο θαη καθξφπλννο ζρεδηαζκφο εληαγκέλνο ζηε ράξαμε κηαο εληαίαο ππεξθνκκαηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο
ζηε δηαρείξηζεο ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο ε νπνία ζα παξακέλεη ζε ζηαζεξή
γξακκή αλεμαξηήησο θπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ, κε θνηλφ πιαίζην δξάζεο πνπ λα
δηαζθαιίδεη ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα θαη ηα θπξηαξρηθά καο δηθαηψκαηα ψζηε λα
θαζνξίδνληαη νη ελέξγεηεο θάζε εκπιεθνκέλνπ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, πξνο απνθπγή θαηλνκέλσλ κηθξνθνκκαηηθήο θαη ςεθνζεξηθήο δξάζεο.

ΠΡΟΣΑΔΗ
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, πξνηείλνληαη ηα εμήο:
α.
Γηακφξθσζε κηαο καθξφπλνεο εζληθήο ζηξαηεγηθή ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο κε βάζε ηηο αξρέο ηηο ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο,
ζηνρεχνληαο ζηελ ζπλερή νηθνλνκηθή άλνδν, ηελ πνιηηηζηηθή θαη δεκνγξαθηθή αλαβάζκηζε θαζψο θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ ζα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο θαη ζα ζπκβάιιεη θαιχηεξα
ζηελ πιήξε ελζσκάησζε σο θαη αθνκνίσζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αίξνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηγάλησζεο ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθηζκνχ. Ζ Γηακνξθνχκελε εζληθή ζηξαηεγηθή πξνηείλεηαη φπσο νξγαλσζεί ψζηε λα δηαζέηεη,
ζχζηεκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φξγαλα ζρεδηαζκνχ. (π.ρ. πκβνχιην Δζληθήο
Αζθάιεηαο) θαη θέληξα ζηήξημεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (ππεξεζίεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, ηλζηηηνχηα ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ θιπ).
β.
Ο θαζνξηζκφο σο βαζηθνχ ππιψλα ζηελ απνδπλάκσζε ηεο
Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο, ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ πνπ
απνηεινχλ ηε κεηνλφηεηα, κε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα ηνλίδνπλ ηα ηδηαίηεξα
εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο παξάδνζεο θαη ησλ
μερσξηζηψλ γισζζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ Πνκάθσλ, βνεζψληαο ηνπο έηζη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ηδηαίηεξε θπιεηηθή πξνέιεπζή ηνπο, θαζηζηψληαο αλίζρπξνπο ηνπο ηνπξθηθνχο ηζρπξηζκνχο πεξί θνηλήο θαηαγσγήο θαη
παξάδνζεο, αλαραηηίδνληαο πξαθηηθέο νκνγελνπνίεζεο θαη εθηνπξθηζκνχ ηεο κεηνλφηεηαο.
γ.
Ζ ιήςε απνθαζηζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γιψζζαο ησλ Πνκάθσλ θαη ησλ Αζηγγάλσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη ε έθδνζε ησλ δχν ιεμηθψλ ηεο Πνκαθηθήο γιψζζαο πνπ έρνπλ ζπληαζεί, γεγνλφο πνπ ζα
απνηειέζεη ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζηα ζρνιεία ησλ Πνκαθηθψλ ρσξηψλ, ζε πιήξε εθαξκνγή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, πνπ κηιά γηα κεηνλφηεηεο θαη φρη κηα κεηνλφηεηα θαη αλάιεςε αληίζηνηρσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γιψζζαο ησλ Αζηγγάλσλ, κε
παξάιιειε ππνρξεσηηθή θαιή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
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δ.
ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνηάζεσο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ
πξνζηαζίαο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηφζν ησλ Πνκάθσλ φζν θαη ησλ Αζηγγάλσλ, πξνηείλεηαη φπσο δεκηνπξγεζνχλ ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα, Σκήκαηα Πνκαθηθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ θαη αληίζηνηρα ηκήκαηα
γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ γιψζζα ησλ Αζηγγάλσλ, ζηα νπνία λα δνζνχλ θίλεηξα
λα ζπνπδάζνπλ Πνκάθνη θαη Αζίγγαλνη ψζηε κέζα απφ ζπνπδέο ζηελ ηζηνξία, ηελ
γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κεηνλνηηθψλ απηψλ κνπζνπικαληθψλ νκάδσλ, λα
δεκηνπξγεζεί ην απαξαίηεην ππφβαζξν ηφζν γηα ηε δηάδνζε ησλ ηδηαίηεξεο απηψλ
πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ φζν θαη γηα ηελ δηδαζθαιία απηψλ ησλ γισζζψλ ζηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία, θαηαξγψληαο ην «κνλνπψιην» ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σνπξθηθήο
γιψζζαο γηα φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο. Σαπηφρξνλα ε ζχληαμε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ απηψλ ηκεκάησλ ζα ζπλδξάκεη αθελφο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιήλσλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ
ηξηψλ απηψλ κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ ψζηε λα κελ ηελ ζεσξνχλ εζθαικέλα
κία αιιά θαη ζηε δηεζλνπνίεζε απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο ζα δχλαηαη λα
ηνληζηεί κέζα απφ παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα θαη αληαιιαγέο θνηηεηψλ κεηαμχ
μέλσλ θαη ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ.
ε.
Πεξηνξηζκφο ηεο δξάζεο ηνπ Πξνμελείνπ Κνκνηελήο, ζην βαζκφ
πνπ απηή ππεξβαίλεη ηα παξαδεθηά εθ ηεο επίζεκεο απνζηνιήο ηνπ φξηα θαη αληηιακβαλφκελνη φηη ε απνκάθξπλζή ηνπ, αλ θαη ζα ήηαλ ε βέιηηζηε ιχζε γηα ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθηθηή επηινγή, έιεγρν ηεο δξάζεο
ηνπ θαη επαλαθνξά ηνπ «εηο ηελ ηάμε» θάζε θνξά πνπ ζα παξαβηάδνληα ηα ζπκθσλεκέλα εθ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο.
ζη. Ννκνζεηηθή απαγφξεπζε ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε Θξάθε, σο πξνβνιή ηζρχνο θξάηνπο λνκηκφηεηαο, παξά ηηο
πηζαλέο εκθαλείο ή παξαζθεληαθέο αληηπαξαζέζεηο πνπ απηφ ζα επηθέξεη, θάλνληαο ζαθέο φηη ην Διιεληθφ θξάηνο δελ ζα δηζηάζεη λα πάξεη θάζε αλαγθαίν κέηξν
πνπ πξνζηαηεχεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα, απέλαληη ζε πξφζσπα ε κεραληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηελ πεξηνρή.
δ.
Δλεξγνπνίεζε κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο αληίθξνπζεο θαη αλαζθεπήο ησλ ηνπξθηθψλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ηζρπξηζκψλ, κε παξάιιειε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο
ειιεληθήο, πξνβάιινληαο φηη, ε πξνζηαζία ηεο κεηνλφηεηαο κπνξεί λα πξνέιζεη
κφλνλ απφ ηελ Διιάδα θαη θαιιηέξγεηα ζηελ Δπξσπατθή ζπλείδεζε φηη, ε Θξάθε
θαη ην Αηγαίν είλαη ην θπζηθφ αλαηνιηθφ γεσγξαθηθφ νηθνλνκηθνθνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ηδενινγηθφ ηεο ζχλνξν. Με απιά ιφγηα ε πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα
ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ην αμηφπηζην ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζην δηεζλή
ρψξν, ζηεξηδφκελε ζην «δφγµα ηνπ ελ είδε αθνξηζµνχ» φπσο απηφ είρε εθθξαζηεί
απφ ηνλ πξψελ Πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., Theodore Roosevelt «…µίια ήξεµα θαη
θξάηα µαθξχ ξαβδί» («Speak softly and carry a long stick»).
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ε.
Έιεγρνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξνπζίαο απηψλ ζηε Θξάθε, πξνο απνθπγή γηγάλησζεο ηνπ Μνπζνπικαληθνχ
ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή.
ζ.
Δλίζρπζε θάζε εθπαηδεπηηθήο, κνξθσηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο φζν θαη ηελ πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ, κε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ, ίδξπζε λέσλ ζρνιείσλ, αλάπηπμε ηεο πιηθνηερληθήο ηνπο ππνδνκήο, ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δξάζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ
θαη θάζε πξσηνβνπιίαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αξκνληθή ζπκβίσζε θαη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ .
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ κεξηθνί πην πξαθηηθνί ηξφπνη ζα
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ απνςίισζε
ησλ εξεηζκάησλ ζηα νπνία ζηνρεχεη ε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Οη ηξφπνη απηνί ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
α.
Γεκνγξαθηθή αιινίσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, κε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο παξνρή γεο, επλντθψλ δαλείσλ, ρακειή θνξνιφγεζε αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο απφ ηα κεγάια αζηηθά Κέληξα Αζήλαο θαη
Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζε Δπξσπαίνπο πνπ ζα έξζνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα
επελδχζνπλ ζηελ πεξηνρή θαζψο επίζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ νηθηζκψ,λ εκβφιηκσλ ζηηο πεξηνρήο πνπ δνπλ Μνπζνπικάλνη θαη ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο φρη κφλν ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζηηο νξεηλέο κε αλάπηπμε ηνπ
αγξνηνπξηζκνχ θαη άιισλ παξφκνησλ δξάζεσλ.
β.
Δπίζεο ζην ίδην πιαίζην ηζρπξή νηθνλνκηθή ελίζρπζε κέζσ ηεο
Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο γηα απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ ηφζν ησλ δηακελφλησλ
αιιά θαη φζσλ ζα ζειήζνπλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζηελ πεξηνρή, πξνο αλαηξνπή
ησλ εηο βάξνο ησλ Υξηζηηαλψλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ.
γ.
Πξνβνιή ηεο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο Πνκάθσλ
θαη Αζηγγάλσλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ΜΜΔ (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ίληεξλεη, κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηχπνο, ζσκαηεία) θαη ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο κε ηελ
νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ηνπο εθδειψζεσλ.
δ.
Πξνζπάζεηα δηαζπνξάο ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο κε ηελ
παξνρή πεξηζζφηεξσλ θηλήηξσλ γηα ζπνπδέο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, απνζθνπψληαο ζηελ εκθχζεζεο «ζχγρξνλεο» θνπιηνχξαο ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο, ζηνρεχνληαο κέζα απφ ηελ «δηάβξσζε» ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη βαζκηαία ηφζν δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη
δηαζπνξά ηνπ αλά ηελ Διιάδα. ην πιαίζην απηφ ε πξνηξνπή κηθηψλ γάκσλ Υξηζηηαλψλ αλδξψλ θπξίσο, κε γπλαίθεο κνπζνπικάλεο ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά
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ζηελ πιεζπζκηαθή αιινίσζε ηεο κεηνλφηεηαο θαη ηελ ηαρχηεξε αλάκεημε θαη ελζσκάησζε ηεο κε ηνλ ππφινηπν ειιεληθφ πιεζπζκφ, φπσο ζπλέβε κε ηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Γσδεθαλήζνπ, Κσ θαη Ρφδνπ.
ε.
Σέινο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πνιχ ζνβαξά ε δπλαηφηεηα ζέζπηζεο θηλήηξσλ ψζηε νη Έιιελεο κνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα, θνηηήζνπλ ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη Τπαμησκαηηθψλ ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, φζν ξεμηθέιεπζν θη αλ αθνχγεηαη απηφ θαζψο θαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ζρνιέο απηέο ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά ην
Διιεληθφ εζληθφ θξφλεκα κηαο κεξίδαο επαγγεικαηηψλ ηνπ ζηξαηνχ, κνπζνπικάλσλ ζην ζξήζθεπκα νη νπνίνη ζα είλαη θαηαμησκέλνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνβάιινληαο ηελ αμία ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο Διιήλσλ πνιηηψλ δηαθνξεηηθνχ
ζξεζθεχκαηνο, ρσξίο λα καο θαηαθιχδνπλ νη θφβνη ηνπ παξειζφληνο, απνηειψληαο ηελ απαξρή κεηαζηξνθήο ηνπ βιέκκαηνο ησλ κνπζνπικάλσλ Διιήλσλ πνιηηψλ πξνο ηελ κεξηά ηεο Διιάδαο, απνζηξέθνληαο ην ηαπηφρξνλα απφ ηελ Σνπξθία, θαηαθξεκλίδνληαο έηζη εθ ησλ πξαγκάησλ θάζε πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθηθήο
πξνπαγάλδαο.
Αληηιακβαλφκελνο δε πιήξσο φηη ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο Σνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη ε εμεχξεζε ηξφπσλ θαη ιχζεσλ αληηκεηψπηζήο ηεο δελ είλαη
θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε θαζψο φπσο αλαιχζεθε είλαη πνιπζρηδήο θαη κε γεξέο
βάζεηο, αιιά έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη κηα πξνζεγκέλε καθξφπλνε θαη θαιά
ζηνρεπκέλε Δζληθή ηξαηεγηθή ε νπνία φρη κφλν δελ ζα κεηαβάιιεηαη, αιιά κε
γλψκνλα ην εζληθφ ζπκθέξνλ, ζα θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο θάζε θνξέα ή αηφκνπ,
πξνβάιινληαο θαη πξναζπίδνληαο ηελ εζληθή ζπλνρή θαη νκνςπρία ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο, επειπηζηψ ε παξνχζα δηαηξηβή κε ηα ζπκπεξάζκαηα
ηα νπνία δηαηππψζεθαλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, λα ζπκβάιιεη έζησ
θαη ιίγν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Σνπξθηθνχ επεθηαηηζκνχ φπσο απηφο εθδειψλεηαη
κέζα απφ ηελ εθαξκνδφκελε Σνπξθηθή πξνπαγάλδα ζε πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχλ
Έιιελεο πνιίηεο, Μνπζνπικάλνη ζην ζξήζθεπκα.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Διεπζέξηνο Γ. Εαγθνληίλνο
πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ - ΠΡΟΘΖΚΔ
«Α» Δίδε – Μέζα – Σερληθέο Πξνπαγάλδαο
«Β» Ζ πλδηάζθεςε – πλζήθε ηεο Λσδάλεο
«Γ» Κνηλσληθνί Θεζκνί θαη Δζσηεξηθή Οξγάλσζε ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο.
«Γ» Σα ξγαλα ηεο Σνπξθηθήο Πξνπαγάλδαο ζηε Θξάθε
«Δ» Βηβιηνγξαθία
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πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
Διεπζέξηνο Εαγθνληίλνο
ηνπ Γεσξγίνπ (ΑΜ:50181)
πνπδαζηήο ΔΘΑ
10 Ηνπλ 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΔΗΓΖ – ΜΔΑ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
ΔΗΓΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
1.
Ζ πξνπαγάλδα γεληθά αλαιφγσο ηεο πεγήο ή ηεο πξνέιεπζε ηνπ
πξνπαγαλδηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο
θαηεγνξίεο:
α.

Λεπθή Πξνπαγάλδα

Γηεμάγεηαη θαλεξά θαη επίζεκα. Γειψλεη ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη
ζε πνηφλ απεπζχλεηαη, πνπ απνβιέπεη θαη αλαθέξεη ηηο πεγέο ηεο πιεξνθφξεζήο
ηεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηεη. Πιενλεθηεί ζαθψο θαη έρεη απμεκέλν θχξνο
θαζψο είλαη αλνηρηή ελππφγξαθε θαη ππεχζπλε. ‟ απηήλ πεξηιακβάλνληαη νη θπβεξλεηηθέο θαη θνκκαηηθέο αλαθνηλψζεη, νη αλαθνηλψζεηο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ
εθπξνζψπσλ, νη επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ησλ ΜΜΔ θιπ. Μεηνλέθηεκα ηεο κεγάιν
φκσο είλαη ν πεξηνξηζκέλνο ηεο ραξαθηήξαο θαζψο επεηδή πξνέξρεηαη απφ έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηή απφ ηνπο ηδενινγηθά αληίζεηνπο
ρψξνπο, παξνπζηάδνληαο κία δπζθνιία σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε θαη ηνλ επεξεαζκφ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθά θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.111
β.

Φαηά Πξνπαγάλδα

πγθαιχπηεη ηηο πεγέο, ηελ πξνέιεπζε θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Δίλαη αλψλπκε, αλππφγξαθε, έθζεηε, αλεχζπλε. Υξεζηκνπνηεί ηε δηάδνζε ηεο θήκεο
θαη ηνλ ςίζπξν πξνθεηκέλνπ λα δηαδνζεί. Μεηνλεθηεί έλαληη ηεο Λεπθήο, απφ πιεπξάο «εγθπξφηεηαο». Πιενλεθηεί φκσο απφ πιεπξάο εκβέιεηαο θαζψο δηαδίδεηαη
εχθνια παληνχ αθφκα «απφ ζηφκα ζε ζηφκα») κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηφ λα
επεξεάζεη απνηειεζκαηηθά επξχηεξεο θνηλσληθέο δηαζηξσκαηψζεηο ηεο θνηλήο
γλψκεο αθφκα θαη φζνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε.112

111

Γεσξγαιάο, Γεψξγηνο, «Ζ Πξνπαγάλδα, Μεζνδηθή θαη Σερληθή ηεο Αγσγήο ησλ Μαδψλ», Γεσξγηάδεο, Αζήλα,1967,
ζει.95.
112
Γεσξγαιάο, Γεψξγηνο, «Ζ Πξνπαγάλδα, Μεζνδηθή θαη Σερληθή ηεο Αγσγήο ησλ Μαδψλ», Γεσξγηάδεο, Αζήλα,1967,
ζει.95
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γ.

Μαχξε Πξνπαγάλδα

Δκθαλίδεηαη κε πεγή δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή. Παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζαλ λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αληίπαιν, ηνλ νπνίν ζέιεη λα
πιήμε, παξνπζηάδνληαο δήζελ αιεζή ζηνηρεία. Απνβιέπεη ζηελ δηάζπαζε ηνπ ηδενινγηθνχ ηεο αληηπάινπ.

ΜΔΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
2.
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνπαγάλδαο
θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο113:
α.

Πξνθνξηθφο ιφγνο

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνπαγάλδα είλαη νη εμήο:
(1) Ζ θξαπγή: Ζ πνιεκηθή ηαρή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο
ζηνπο πνιέκνπο ηνπ παξειζφληνο ε νπνία ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμχςσζε
ηνπ εζηθνχ ησλ θηιίσλ θαη ηελ πξφθιεζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θφβνπ ζηνλ
αληίπαιν.
(2) Ζ ζπδήηεζε: Με ηε ζπδήηεζε, ειεχζεξε ε πξνεηνηκαζκέλε,
δεκφζηα ε ηδησηηθή επηδηψθεηαη ε πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη ε δεκηνπξγία ακθηβνιηψλ ζηνλ αληίπαιν αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ ψζηε ζηαδηαθά ζην ηέινο λα πξνζρσξήζεη ζηηο απφςεηο απηνχ πνπ αζθεί πξνπαγάλδα.
(3) Ο ςίζπξνο: Δίλαη ε δηάδνζε κηαο θήκεο πνπ απνζθνπεί
ζηελ ζηαδηαθή δηάβξσζε ηνπ αληηπάινπ αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε γεγνλφηνο πνπ
ιέγεηαη επίζεκα φπσο θαη γηα ηε δηάδνζε γεγνλφηνο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιερζεί επίζεκα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνπαξαζθεπή ηεο
θνηλήο γλψκεο γηα κηα κε δεκνθηιή ελέξγεηα. Ζ επηηπρία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε δπζθνιία εληνπηζκνχ ηεο πεγήο θαη ηελ επθνιία δηαδφζεσο ηνπ ελψ νη αιινηψζεηο
πνπ επέξρνληαη απφ ηελ θπθινθνξία ζηφκα κε ζηφκα πξνθαινχλ επηπιένλ ζχγρπζε θαη δπζθνιία εληνπηζκνχ ηνπ. Καηά ηελ αξραηφηεηα δηαδίδνληαλ θήκεο πνπ
είραλ ζαλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία παληθνχ θαη εηηνπάζεηαο ζηνλ ερζξφ κε ηνλ
Πιάησλα λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ ςηζχξνπ «ελ ηνηο ιφγνηο ςεχδνο» κε ζθνπφ
ην φθεινο ηεο πφιεο ηνπ114
(4) Ζ αγφξεπζε: πλδπαζκφο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζεάκαηνο θαη
«ζθεληθήο παξνπζίαο». Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο αγφξεπζεο έρεη ην
ζέκα, ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ε ηερληθή ηνπ ξήηνξα ν νπνίνο πξέπεη λα δηαζέηεη ππνθξηηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε ηελ ππεξβνιή θαη ηε ζπ113
114

Γεσξγαιάο Γ. «Ζ Πξνπαγάλδα», Νέα Θέζε, ΑΘΖΝΑ.
Καινγεξνπνχινπ Ν. «Ζ Πξνπαγάλδα», Η.ηδέξεο, ΑΘΖΝΑ 1986.
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γθηλεζηαθή δχλακε ηνπ ιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ην αθξναηήξην ζηφρν
θαζψο «νη κάδεο εγείξνληαη απφ ερεξέο πνκπψδεηο θξάζεηο θαη ζηνκθψδεηο ιέμεηο
θαζψο ε δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε λνεκνζχλε ηνπο
κηθξή».115
β.

Γξαπηφο ιφγνο

Έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο ηα «γξαπηά πάληα
κέλνπλ». Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο κέζνπ πξνψζεζεο ηεο
πξνπαγάλδαο είλαη:
(1) Ζ πξνθήξπμε: Κείκελν ζχληνκν θαη νινθιεξσκέλν κε επηρεηξήκαηα απιά πνπ ηνλίδνληαη πνπ απνζθνπεί λα δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα ψζηε
λα δηαβαζζεί απφ πνιχ θφζκν. Ρίπηεηαη καδηθά ζην αθξναηήξην ζηφρν απφ απηνθίλεηα, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα γηα δεκηνπξγία εληππψζεσλ θαη δεκηνπξγία «θιίκαηνο ηζρχνο».
(2) Σν θπιιάδην: Έρεη ηε κνξθή εγγξάθνπ κε πιεξνθνξίεο θαη
κελχκαηα πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο γηα λα κελ θνπξάδεη, λα κελ ελνριεί. Έρεη εχρξεζην κέγεζνο, κηθξφ θφζηνο αλαπαξαγσγήο, άκεζν ηξφπν δηάδνζεο θαη γξήγνξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο νη κάδεο εχθνια κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε έλα
εχπεπην θπιιάδην θαη λα αληιήζνπλ ζηνηρεία θαη γλψζεηο116 ελψ ην θείκελν ηνπ
θαηεπζχλεη έληερλα κε καεζηξία ηνλ αλαγλψζηε ζηελ ιήςε ζπλεηδεηήο απφθαζεο.
Τπνθαηεγνξία απηνχ απνηειεί ε εθεκεξίδα ηνίρνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηηφηεηα θαη έληνλε παξαζηαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ην πεξηερνκέλνπ ηεο.
(3) Σν βηβιίν: Απνηειεί ην θαη‟ εμνρήλ κέζν πξνπαγάλδαο απνβιέπνληαο ζηνλ ηδενινγηθφ πξνζειπηηζκφ θαζψο αζθνχλ κεγάιε ςπρνινγηθή
επίδξαζε απνπλένπλ θχξνο θαη ραξάζζνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ελψ ηαπηφρξνλα πξνζδίδνπλ ην γφεηξν ηεο απζεληίαο ζ‟ απηνχο πνπ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ δπζλφεηα ινγνηερληθά θείκελα.
γ.

Άιια κέζα117

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φια αλεμαηξέησο ηα κέζα κε ηα
νπνία νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ή επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Άιια είλαη απηνηειή φπσο ή Δηθφλα θαη ε Μνπζηθή, άιια κηθηά
φπσο ην ηξαγνχδη (ζηίρνο θαη κνπζηθή) θαη άιια πνιπζχλζεηα φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο ( εηθφλα, ιφγνο, κνπζηθή).
(1) Ζ Δηθφλα είηε κε ηε κνξθή θσηνγξαθίαο, ε αθίζαο, ή γεινηνγξαθίαο, ν πίλαθα δσγξαθηθήο, πιαθάη, ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ ηελ πξν115
116
117

Υίηιεξ Αδφιθνο. «Ο Αγψλ κνπ» ,Αληηθαζηζηηθή Βηβιηνζήθε, ΑΘΖΝΑ.
Υίηιεξ Αδφιθνο. «Ο Αγψλ κνπ» ,Αληηθαζηζηηθή Βηβιηνζήθε, ΑΘΖΝΑ.
Γεσξγαιάο Γ. «Ζ Πξνπαγάλδα», Νέα Θέζε, ΑΘΖΝΑ.
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παγάλδα. Ζ θσηνγξαθία ηδίσο κε ην ζηνηρείν ηεο απζεληηθφηεηαο δεκηνπξγεί ηελ
εληχπσζε ηνπ «ακεξφιεπηνπ» πξνζδίδνληαο αληηθεηκεληθφηεηα ζην γεγνλφηνο. Ζ
αθίζα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε κε εληππσζηαθή κνξθή, πνηθηιία κνξθψλ, ρξσκάησλ, γξακκάησλ θαη ζρεκάησλ ηξαβά ακέζσο ηελ πξνζνρή ηνπ δηαβάηε θαη ηνλ
θάλεη λα ηελ πξνζέμεη έζησ θαη άζεια ηνπ κε απνηέιεζκα ην κήλπκά ηεο λα πεξλά
κε ζρεηηθή επθνιία.
(2) Σν Θέακα, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, νπεξέηα θαη θάζε είδνπο ζέακα φπσο αζιεηηθέο επηδείμεηο, παξειάζεηο (ζηξαηησηηθέο - ιατθέο), θεζηηβάι, ιατθέο γηνξηέο, ηηο πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ
ηελ πξνπαγάλδα θαζψο έρεη απήρεζε ζε πνιππιεζείο κάδεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία
έρεη ν θηλεκαηνγξάθνο θαζψο ζπλδπάδεη εηθφλα, ιφγν θαη κνπζηθή θαη έηζη ππνβάιιεη έληνλα ηνλ αθξναηή, ηνλ εληππσζηάδεη θαη ηνλ ζπγθηλεί ελψ σο ςπραγσγία
επξείαο απνδνρήο απεπζχλεηαη ζε θάζε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο κάδαο θαη
φιεο ηηο ειηθίεο.
(3) Ζ Μνπζηθή επηδξά ζην ππνζπλείδεην ηνπ αθξναηήξηνπ ζηφρνπ δελ ειέγρεηαη απφ ην ινγηθφ, αιιά επηδξά ζην ζχλνιν ηεο ςπρηθήο δσήο θαη
σο εθ ηνχηνπ γηα ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα ζεσξνχληαλ πάληα θπξίσο σο κέζα
πξνπαγάλδαο θαη φρη σο κέζα ςπραγσγίαο.
(4) Ζ Σέρλε (Λνγνηερλία): Ζ ηέρλε επελεξγεί ζηνλ άλζξσπν
ζπλαηζζεκαηηθά θαη επεξεάδεη ηελ ςπρηθή ηνπ δσή θαζψο δεκηνπξγεί εκπλεφκελε
απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελψ νη πξνπαγαλδηζηέο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο ζηξαηνινγψληαο πνιιέο θνξέο θαιιηηέρλεο ηνπο νπνίνπο
θαη ρξεζηκνπνηνχλ.
(5) Σν χκβνιν: Δίλαη ζπλήζσο έλα αληηθείκελν, κηα θίλεζε,
έλα ζρήκα έλαο ήρνο θαη γεληθά ε πιηθή έθθξαζε κηαο ηδέαο. Ηθαλνπνηεί ςπρνινγηθή αλάγθε, απνθηά κπζηηθηζηηθφ λφεκα, γίλεηαη αληηθείκελν πίζηεο. (π.ρ ηαπξφο,
ζθπξνδξέπαλν, ζβάζηηθα, δηθέθαινο αεηφο, δηάθνξνη θσλεηηθνί θαη θηλεηηθνί ραηξεηηζκνί).
(6) Σν χλζεκα: Δθθξάδεη κε ιίγεο δπλακηθέο θαη ξπζκηθέο ιέμεηο κε ζπληνκία θαη ζαθήλεηα ην ζεκαληηθφηεξν ζηφρν ηελ βαζηθή επηδίσμε ηεο
ζηηγκήο εμσζψληαο ζε δξάζε («Διεπζεξία ή ζάλαηνο», «Δλ ηνχησ Νίθα»).
(7) Σν Γηαδίθηπν: Αλαδεηθλχεηαη, ιφγσ αδπλακίαο λα ειεγρζεί
απνηειεζκαηηθά, ζηνλ θχξην θίλδπλν παξαπιεξνθφξεζεο, εμαπάηεζεο θαη ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ θαζψο καδί κε έγθπξεο θαη επίζεκεο πεγέο ππάξρνπλ θαη αλεμέιεγθηεο πεγέο κε αδηεπθξίληζηνπο ζηφρνπο.

Α-5

δ.

Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο

Δθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε απνηεινχλ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηα ΜΜΔ ηα νπνία κέζα απφ κηα θαηλνκεληθή ακεξνιεςία, εληηκφηεηα
θαη αληηθεηκεληθφηεηα ιεηηνπξγνχλ πξνπαγαλδηζηηθά. «Πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ ερζξνχο ηεο εμνπζίαο ζαλ ππνλνκεπηέο, πνπ ζηγάζηγά θαηαηξψγνπλ θαη θζείξνπλ παλίζρπξνπο ζεζκνχο». Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε φηη «ηα ΜΜΔ είλαη ππνζηεξηθηέο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εμνπζίαο. Παξακνξθψλνπλ θαη ζπρλά ςεχδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκθέξνληα απηά. Απηφο
είλαη ν ηξφπνο πνπ αξέζεη ζηα ΜΜΔ λα παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη θπζηθά απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ αξέζεη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα ηα βιέπεη λα
παξνπζηάδνληαη».118
(1) Δθεκεξίδα: Ζ ηέηαξηε εμνπζία γηα πνιινχο. Δμ αξρήο απνηέιεζε κέζν ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα πεξλά ηα κελχκαηα πνπ επηζπκνχζε θαη λα παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ εμππεξεηνχζε, κέζα
απφ κηα ζρεηηθή αλσλπκία. Αλ θαη ε ηζρχο ηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή ιφγσ πιεζψξαο κέζσλ πιεξνθφξεζεο θαίλεηαη λα έρεη πεξηνξηζηεί εληνχηνηο αζθεί ζεκαληηθφ
επεξεαζκφ ζηελ θνηλή γλψκε.
(2) Ραδηφθσλν: Κχξην κέζν δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο
κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πξνπαγάλδα ζε ζπλδπαζκφ κε ςπραγσγία ζε νηθείν πεξηβάιινλ, πξνσζεί ηδέεο θαη ζπλζήκαηα ρσξίο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο,
βνκβαξδίδνληαο ηνλ αθξναηή ζπλερψο κε πιεζψξα κελπκάησλ ρσξίο λα πξνιαβαίλεη λα ηα αλαιχζεη. Υξεζηκνπνηήζεθε σο θπξίσο κέζνπ πξνπαγάλδαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ Β΄ ΠΠ απφ Γεξκαλνχο ,Ηάπσλεο θαη Βξεηαλνχο νη νπνίνη είραλ δεκηνπξγήζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν λα θάκςνπλ ην εζηθφ ησλ αληηπάισλ.
(3) Σειεφξαζε: Σν πιένλ ηζρπξφ κέζν πξνπαγάλδαο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ ζπλδπάδεη εηθφλα θαη ήρν ζε έλα ζπλδπαζκφ νπηηθήαθνπζηηθήο ππνβνιήο θαη θαζψο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηακεξίδεη ηα ζέκαηα θαη λα ηα
ππνβάιιεη κεκνλσκέλα ε ππνβνιή απνηειεί απηνζθνπφ ηεο θαη ε δηακφξθσζε
ηεο θνηλή γλψκε είλαη ην απνηέιεζκα απηήο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεφξαζεο
ζπλνςίδνληαη ζηε καδηθή επαθή κε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ είηε ιφγσ απφζηαζεο,
είηε ιφγσ αλνκνηνκνξθίαο ηνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε ζπγθέληξσζή ηνπο, ε πιεζψξα ησλ θαλαιηψλ θαη εθπνκπψλ, ε επθνιία ζηελ πξφζβαζε, ε εθπνκπή φιν ην
εηθνζηηεηξάσξν, ε πνηθηιία ησλ ζεκάησλ, ε πνηθηιία θαηλνκεληθά ησλ απφςεσλ, ε
ρξήζε θπξίσο ηνπ νπηηθνχ εληππσζηαζκνχ, ε επηθαιππηφκελε ελεκέξσζε, ε άλεζε ζηελ παξαθνινχζεζε ρσξίο κεηαθίλεζε, ε άξηηα εθκεηάιιεπζε ηεο επηθαηξφηεηαο, θαη ε ςεπδαίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη εθείλν έρεη ηελ ηειηθή επηινγή λα παξαθνινπζήζεη θαη λα απνθαζίζεη πφηε ζα ζηακαηήζεη.

118

Νoam Chomsky «Ζ Υεηξαγψγεζε ησλ Μαδψλ» ,Scripta, ΑΘΖΝΑ 1997.
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
3.

Ηζρπξηζκφο (Assertion)

Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε δηαθήκηζε. Απνηειεί ελζνπζηαζηηθή δήισζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ γεγνλφο πνπ δελ απαηηεί επεμεγήζεηο αλ θαη δελ είλαη
θαη‟ αλάγθε αιήζεηα. Ο απνδέθηεο ζπλήζσο απιά ζπκθσλεί ρσξίο εξσηήζεηο θαη
ρσξίο λα αλαδεηήζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή απνδείμεηο. Απνηειεί επηθίλδπλε
κνξθή πξνπαγάλδαο δηφηη εκπεξηέρεη ζπρλά ςεχδε θαη αλαθξίβεηεο.119
4.

Μνπζηθφ Άξκα (Bandwagon)

Απνηειεί κία απφ ηηο πην ζπλήζεηο κνξθέο πξνπαγάλδαο κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηαθήκηζε. Πξνζπαζεί θπξίσο λα πείζεη ηνπο απνδέθηεο κέζσ
ηεο «κφδαο» φηη ε κία πιεπξά είλαη ε ληθήηξηα επεηδή έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο κε
ην κέξνο ηεο, έηζη ε λίθε θαληάδεη ζίγνπξε θαη ε ήηηα αδχλαηε, παξαζχξνληαο ηνλ
κέζν άλζξσπν ν νπνίνο ζέιεη λα είλαη πάληνηε κε ηνλ ληθεηή. ηελ ίδηα ηερληθή εληάζζεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κφδαο ψζηε λα πεηζηεί ην αθξναηήξην ζηφρνο φηη
εθ‟ φζνλ φινη ελεξγνχλ κε ην ίδην ηξφπν ηφηε ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζα καο
ζέζεη εθηφο ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο επηηπγράλνληαη ηα
απνηειέζκαηα θαζψο ηα ππνθείκελα πείζνληαη θαη ηελ αθνινπζνχλ αλαγθαζηηθά
πεπεηζκέλνη φηη φινη ελεξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν120 Κξίζηκν ζεκείν θαη ζηφρνο ηεο
ηερληθήο απηήο είλαη δηα κέζνπ ηεο δηακφξθσζεο πλεχκαηνο λίθεο λα πείζνπλ ηζρπξνπνηήζνπλ θαη λα ζπζπεηξψζνπλ απηνχο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αληηιήςεηο αιιά
θαη λα θεξδίζνπλ φζνπο ακθηηαιαληεχνληαη θαη κέλνπλ αλαπνθάζηζηνη.121
5.

Σν ηήζηκν ηεο Σξάπνπιαο (Card Stacking)

Σν ζπλαληάκε θαη σο επηιεθηηθή παξάιεηςε θαη εζηηάδεηαη ζηελ επηιεθηηθή ρξήζε ινγηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηδεψλ. Παξνπζηάδεη κφλν ηα
ζεηηθά ζηνηρεία ησλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ πξεζβεχεη παξαιείπνληαο λα παξνπζηάζεη ζηνηρεία αληίζεηα ή αξλεηηθά επηθέξνληαο εθπιεθηηθά απνηειεζκαηηθή
ζην λα πείζεη θαζψο φινη αξέζθνληαη λα αθνχλ ζεηηθέο ζθέςεηο πνπ επθξαίλνπλ
ηελ ςπρνινγία ηνπο. Υαξαθηεξίδεηαη σο ηδηάηηεξα επηθίλδπλε ηερληθή δηφηη αλ θαη
ρξεζηκνπνηεί αιήζεηα ε απαινηθή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα παξαζχξεη ηελ θνηλή γλψκε φηη πξάηηεη νξζά αθνινπζψληαο ηελ. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ ηα ΜΜΔ θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο
ηεο είλαη ε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ.122
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http://library.warpropagandathinkquest.org.
http://library.warpropagandathinkquest.org.
121
Pratkanakis, Antony, Aronson, Elliot, «the age of propaganda. The every day use and abuse of persuation», Revised
edition, New York.
122
http://library.warpropagandathinkquest.org.
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6.

Αξλεηηθφο (Τβξηζηηθφο) Υαξαθηεξηζκφο (Νame Calling)

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη ζε πνιεκηθέο πεξηφδνπο. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε αξλεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο πβξηζηηθέο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο , δηαζπλδένληαλ ην πξφζσπν ή ηνλ ζεζκφ κε έλα αξλεηηθφ ζχκβνιν, απνβιέπνληαο ζηελ απνξξηπηηθή
ζηάζε σο πξνο ην πξφζσπν ή ην ζεζκφ απφ ην αθξναηήξην ζηφρν πνπ απεπζχλεηαη123 Αληίδνην ζηελ ηερληθή απηή απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ησλ ηδενινγηθψλ αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνλ αξλεηηθφ ραξαθηεξηζκφ σο κε
δηαζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο.124
7.

Λακπεξέο Γεληθφηεηεο (Glittering Generalities)

Απαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηελ πνιηηηθή. Δίλαη ε αληίζεηε ηερληθή απηήο
ησλ αξλεηηθψλ (πβξηζηηθψλ) ραξαθηεξηζκψλ. Καηά ηελ θαζεγήηξηα θαη πξψελ
ζηέιερνο ελεκέξσζεο ησλ ΖΠΑ ,Nancy Snow, ε ηαθηηθή απηή απνβιέπεη ζηελ δηαζχλδεζε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο ηδέαο κε κία ιέμε πνπ έρεη κεγάιε ζπκβνιηθή
ζεκαζία θαη απνπλέεη αξεηή (π.ρ. ειεπζεξία, δεκνθξαηία θ.ιπ.) πξνζπαζψληαο
λα δηαζηξεβιψζεη ηελ έλλνηα απηήο γηα λα πεξηγξάςεη θάηη άιιν, απνζθνπψληαο
ζηελ παξαπιάλεζε ηνπ αθξναηήξηνπ ζηφρνπ ψζηε λα απνδεηρηεί έλα λφεκα ρσξίο
λα εμεηάζεη ελδειερψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα125 θαη λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά παξαζπξφκελνο απφ ιακπεξέο γεληθφηεηεο πνπ θαληάδνπλ αμηφπηζηεο. Καη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε αληίδνην ζηελ ηερληθή απηή απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ησλ ηδενινγηθψλ αληηιήςεσλ θαη απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνλ ιακπξφ ραξαθηεξηζκφ σο κε δηαζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί
ε αιήζεηα.126
8.

Σν Ληγφηεξν απφ ηα Γχν Καθά (Lesser than Two Evils)

Ζ ηερληθή απηή επηθεληξψλεηαη ζην λα πείζεη γηα ηελ απνδνρή κηαο επηινγήο σο ηε ιηγφηεξν απεηιεηηθή. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ δηθαηνιφγεζε
δχζθνισλ απνθάζεσλ πνπ απαηηνχλ ζπζίεο, παξνπζηάδνληαο ηε ιχζε ηνπ «ην κε
ρείξσλ βέιηηζην» σο ηελ κνλαδηθή Αληίδνην ζηελ ηερληθή απηή απνηειεί ε ελδειερήο αμηνιφγεζε θάζε ιχζεσο πξνηάζεσο ή ηδέαο αλεμάξηεηα θαη μερσξηζηά απνθεχγνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζεηο.127
9.

Δπθεκηζκνί

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηεί ήπηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα λα παξνπζηάζεη κηα θαηάζηαζε ή έλα αληηθείκελν θαηά ηξφπν ιηγφηεξν δπζάξεζην απ‟ φηη
123

Παλαγηψηεο Θενδσξαθφπνπινο, «Πξνπαγάλδα ε Έλδνμε», Αζήλα 2006, Δθδ. Η. ηδέξε ζει.118
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πξαγκαηηθά είλαη ππνβαζκίδνληαο ην απνζθνπψληαο λα γίλεη απνδεθηή απφ ην
θνηλφ κία δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα.128 Έηζη ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Πνιέκνπ
κεηνλνκάζζεθε ζε Τπνπξγείν Άκπλαο, νη απψιεηεο ησλ πνιηηψλ ραξαθηεξίζηεθαλ
παξάπιεπξεο απψιεηεο ελψ ην «ζηξεο κάρεο» ησλ βεηεξάλσλ ηνπ πνιέκνπ κεηνλνκάζηεθε ζε «ζχγρπζε κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο».129
10. Φεπδνδηαζπλδέζεηο (False Connections)
Ζ ηερληθή πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ηερληθέο.
α.
Σελ ηερληθή ηεο κεηαθνξάο (Σransfer) κε ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε
ζπκβφισλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ησλ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ κε ζεβαζηνχο ζεζκνχο πνπ εκπλένπλ απζεληία θαη έρνπλ αίγιε θαη θχξνο,
απνζθνπψληαο λα γίλεη απνδεθηφ θάηη κε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πηζαλφλ λα
απνξξίπηνληαλ. ηελ ηερληθή απηή γίλεηαη επξεία ρξήζε ζπκβφισλ ηα νπνία μεζεθψλνπλ ζπλαηζζήκαηα κφλν ζην αληίθξηζκά ηνπο.130
β.
Χο δεχηεξε ηερληθή απηή ηεο καξηπξίαο (Testimonial) γίλεηαη επίθιεζε ηεο καξηπξίαο ελφο άιινπ πξνζψπνπ ή ελφο ζεζκνχ γηα λα δνζεί έκθαζε
θαη θχξνο θάλνληαο εθκεηάιιεπζε ηεο απζεληίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε
επηρεηξεκαηνινγία ηεο άπνςεο πνπ πξεζβεχεηαη.131 Ζ επίθιεζε ηεο καξηπξίαο
κηαο δηαζεκφηεηαο άζρεηε κε ην ζέκα ή ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ε ηερληθή απηή.132
11. Λατθή Απιφηεηα (Plain Folks)
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πνιηηηθή φπνπ νη δηάθνξνη εγέηεο πξνζπαζνχλ εληέρλσο λα πείζνπλ ηα αθξναηήξηα φηη είλαη θαη απηνί παηδηά ηνπ ιανχ
άξα θαη νη ηδέεο ηνπο ηαπηίδνληαη κε ηνπ ιανχ, θάλνληαο επξεία ρξήζε ησλ ΜΜΔ
θαη θπξίσο ηεο ηειενπηηθήο θάκεξαο.133 Παξαδείγκαηα απιντθφηεηαο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ζπλεληεχμεηο ηχπνπ κηθξψλ νλνκάησλ θαη ππνθνξηζηηθψλ, ε εθηέιεζε απιψλ εξγαζηψλ πνπ θάλνπλ νη απινί άλζξσπνη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ν
ραηξεηηζκφο θαη νη ελαγθαιηζκνί κε κηθξά παηδηά θαη αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο
ε πξνβνιή «ζεξκψλ» νηθνγελεηαθψλ θσηνγξαθηψλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε νηθνγέλεηεο απιέο παξαδνζηαθέο θαη δεκέλεο.134 Αληίδνην ζ‟ απηήλ ηελ ηερληθή απνηειεί ε
παξφηξπλζε ζην αθξναηήξην ζηφρν λα αλαξσηεζεί: «Ση ζα κπνξνχζε άξαγε λα
ζπγθαιπθζεί δηα ηεο απιντθήο πξνζέγγηζεο;»135
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12. Δληνπίδσ ηνλ Δρζξφ (Pinpointing the Enemy)
Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πνιεκηθέο πεξηφδνπο αιιά θαη ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο, απνζθνπψληαο κέζα απφ ηελ ππεξαπινχζηεπζε πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ λα παξνπζηαζηνχλ άηνκα ή νκάδεο σο ερζξφο. Υαξαθηεξίδεηαη
θαη σο «δφγκα ηνπ επίζεκνπ ερζξνχ» ή σο «δφγκα δαηκνλνπνίεζεο ηνπ αληηπάινπ».136 Αληίδνην ζηελ ηερληθή απηή απνηειεί ε ελδειερήο αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ ελφο δεηήκαηνο πξνο απνθπγή αγθηζηξψζεσο ζε
ππεξαπινπζηεπκέλα δηιήκκαηα.137
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Διεπζέξηνο Γ. Εαγθνληίλνο
πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)

136
137

Chomsky, Naom, «H θνπιηνχξα ηεο ηξνκνθξαηίαο», κεηάθξαζε Διέλε σηεξίνπ, Αζήλα, 2000 Νέα χλνξα Α. Ληβάλε.
http://library.warpropagandathinkquest.org

Β-1

πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
Διεπζέξηνο Εαγθνληίλνο
ηνπ Γεσξγίνπ (ΑΜ:50181)
πνπδαζηήο ΔΘΑ
10 Ηνπλ 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

Ζ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ – ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΖ
1.
Σν πξψην θείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο ηεο Λσδάλεο ήηαλ
ε «χκβαζηο πεξί αληαιιαγήο ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ», πνπ
ππεγξάθεη ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1923. Ζ χκβαζε πξνέβιεπε ηελ «ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ Σνχξθσλ ππεθφσλ, ειιεληθνχ νξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, θαη ησλ ειιήλσλ ππεθφσλ, κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ εδαθψλ» κε
εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1923. Δπηπξφζζεηα, θαζφξηδε ην θαζεζηψο
ηζαγέλεηαο ησλ αληαιιάμηκσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ηνπο, ελψ γηα ηε δηεπζέηεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληαιιαγή δεηεκάησλ
πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε Μεηθηήο Δπηηξνπήο Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ, ζηελ νπνία ε
Διιάδα θαη ε Σνπξθία εθπξνζσπνχληαλ κε ηέζζεξα κέιε ε θαζεκία, θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ κε ηξία νπδέηεξα κέιε.
2.
Απφ ηελ αληαιιαγή εμαηξέζεθαλ, σο κε αληαιιάμηκνη, «νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη νη Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο».138 Χο Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο νξίζηεθαλ νη δηακέλνληεο
ζηελ πεξηνρή «αλαηνιηθψο ηεο κεζνξίνπ γξακκήο ηεο θαζνξηζζείζεο ησ 1913 δηα
ηεο πλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ»139 ήηνη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ πνηακψλ Νέζηνπ θαη Έβξνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη, ελψ ζηε χκβαζε – θαη παξά ηνλ ηίηιν
ηεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο αληαιιαγέληεο κε εζληθνχο πξνζδηνξηζκνχο – ην βαζηθφ θξηηήξην κε ην νπνίν θαζνξίζηεθαλ νη αληαιιάμηκνη πιεζπζκνί ήηαλ ην ζξήζθεπκά θαη φρη ε εζληθή ηνπο ζπλείδεζε (Σνχξθνη ππήθννη ειιεληθνχ νξζνδφμνπ
ζξεζθεχκαηνο θαη Έιιελεο ππήθννη κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο), ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κε αληαιιάμηκσλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, κε ξεηή αλαθνξά ζε Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έλαλ θαζαξά εζλνηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη Μνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, πνπ απνηειεί έλα ζξεζθεπηηθφ ραξαθηεξηζκφ. Οη ξίδεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο έγθεηην ζηηο δνκέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο,
νη νπνία ρψξηδε ηνπο ππεθφνπο ηεο κε θαζαξά ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα, ζχζηεκα ησλ
Μηιιέη θαη είρε αλαιάβεη, παξαδνζηαθά, ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε φισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ ησλ Βαιθαλίσλ, αλεμάξηεηα ησλ εζληθψλ ή θπιεηηθψλ ηνπο θαηαβνιψλ. Σν ππφ δεκηνπξγία ηνπξθηθφ έζλνο ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ δελ είρε, αθφκε, δηα138
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κνξθσκέλε εληαία εζληθή ζπλείδεζε θαη ην κφλν θνηλφ ζεκείν, πάλσ ζην νπνίν ζα
κπνξνχζε απηή λα δνκεζεί, ήηαλ ην ζξήζθεπκα. Ο ζξεζθεπηηθφο απηφο πξνζδηνξηζκφο πξνήιζε σο απαίηεζε ηεο ηνπξθηθήο πιεπξάο, «ζηε Γηάζθεςε ηεο Λνδάλεο νη Σνχξθνη δηαπξαγκαηεπηέο θαζφξηζαλ ην ζξήζθεπκα σο ην θαζνξηζηηθφ θξηηήξην ηαπηφηεηαο».140
3.
Σν ηειηθφ θείκελν ηεο πλδηάζθεςεο, ε πλζήθε ηεο Λνδάλεο, ππεγξάθεη ζηηο 24 Ηνπιίνπ ηνπ 1923, θαη πεξηέγξαθε ηηο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
Διιάδνο θαη Σνπξθίαο αλαθνξηθά κε ηηο κεηνλφηεηεο πνπ παξέκελαλ ζηα εδάθε
ηνπο θαη κε ηα δηθαηψκαηα πνπ απηέο ζα απνιάκβαλαλ. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε δηεπζέηεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ δεηήκαηνο ήηαλ ε αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο αξηζκεηηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηήησλ.
4.
Ζ πξνζηαζία ησλ δηακελφλησλ εληφο ηεο Σνπξθίαο κεηνλνηήησλ πεξηγξάθεηαη ζην Σκήκα Γ ηεο πλζήθεο, άξζξα 38 έσο 44, θαη νη «…πεξηερφκελαη δηαηάμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη,… φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή επίζεκνο ηηο πξάμηο θαηηζρχσζηλ απηψλ» 141 ελψ «Σα αλαγλσξηζζέληα …
δηθαηψκαηα εηο ηαο ελ Σνπξθία κε κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο αλαγλσξίδνληαη
επίζεο ππφ ηεο Διιάδνο εηο ηαο ελ ησ εδάθεη απηήο επξηζθφκελαο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο».142
5.
Σν ηειεπηαίν απηφ άξζξν ηνπ Γ Σκήκαηνο ηεο πλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, θαζψο ζεκειηψλεη ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, ζπλδένληαο άκεζα
ηα δηθαηψκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο κε απηά πνπ ζα απνιάκβαλε ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Σνπξθία. Με άιια ιφγηα, ε ππνρξέσζε ηεο
ειιεληθήο πνιηηείαο γηα εμαζθάιηζε φισλ ησλ, ζρεηηθψλ κε ηηο κεηνλφηεηεο, δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηείαο, αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα. Βέβαηα, παξά ην αδηακθηζβήηεην απηφ λνκηθφ δηθαίσκα, ε Διιάδα νπδέπνηε ρξεζηκνπνίεζε ηε δπλαηφηεηα απηή γηα λα απαληήζεη ζηηο ηνπξθηθέο δηψμεηο θαη βαξβαξφηεηεο ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ, νη
νπνίεο παξαβίαδαλ, πέξαλ ησλ ζηνηρεησδψο θαζνξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηφζν ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο φζν θαη απηήλ ηεο αξηζκεηηθήο ηζνξξνπίαο.
6.
Αλαθνξηθά κε ηελ πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία, «πάγην αίηεκα ησλ Σνχξθσλ ζηε Λνδάλε» ζηφρνο ηεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ, θαη ε ζπζπείξσζε ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ησλ Διιήλσλ πνπ έκελαλ ζηα ηνπξθηθά εδάθε, απνζθνπψληαο έηζη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρφ ηνπο θαη ζηελ ηειηθή, φπσο απνδείρζεθε, εμαθάληζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθέληξσζε ησλ, θαη‟ νλνκαζία, Μνπζνπικάλσλ –
140
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θαη ελ δπλάκεη Σνχξθσλ – ζηε Γπηηθή Θξάθε, ζα επέθεξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ηνπο θαη ζα παξείρε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζπζπείξσζεο, απνηξέπνληαο ηελ
νηαδήπνηε αθνκνίσζε απφ ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο.
7.
Χο απνηέιεζκα, ελψ ην Μάξηην ηνπ 1920 ππήξραλ 86.793 Μνπζνπικάλνη ζηε Γπηηθή Θξάθε, έγγξαθα κε αληαιιαμηκφηεηαο έιαβαλ 106.000 έλαληη
111.200 κε αληαιιάμηκσλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο. Δμ νπ θαη νη ηδηαίηεξα
έληνλεο αληηδξάζεηο ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Διιήλσλ πξνζθχγσλ ζηε
Γπηηθή Θξάθε.143

Ζ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ
8.
Ζ ηδέα ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ δελ ήηαλ θαηλνχξγηα. Σν Μάην ηνπ
1914, ε θπβέξλεζε ησλ Νεφηνπξθσλ, ζην πξφηππν ηεο εζεινληηθήο αληαιιαγήο
πιεζπζκψλ πνπ ππεγξάθεη, ην επηέκβξην ηνπ 1913, κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο, πξφηεηλε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ αληαιιαγή «ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ βηιαεηίνπ ηεο κχξλεο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Μαθεδνλίαο». 144 Ζ
ειιεληθή θπβέξλεζε απεδέρζε ην αίηεκα θαη ζπγθξφηεζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914, Μηθηή Δπηηξνπή ζηε κχξλε γηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο, φκσο ε έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ καηαίσζε ηε ζπκθσλία. ην ίδην πλεχκα, ην Ννέκβξην
ηνπ 1919, ππεγξάθεη κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο ε πλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ
αθνξνχζε ζηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο.
9.
Ζ αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο, πνπ απνθαζίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηεο πλδηάζθεςεο ηεο Λνδάλεο,
πξνηάζεθε ζηηο δχν πιεπξέο, πξηλ αθφκε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο, απφ ηνλ δξ Fridtjof Nansen, χπαην αξκνζηή ηεο Οξγάλσζεο γηα ηνπο
Πξφζθπγεο θαη δηνξηζκέλνπ, απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, ζπληνληζηή ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο πξφζθπγεο ηεο ειιελνηνπξθηθήο δηέλεμεο. Ζ παηξφηεηα ηεο ηδέαο πεξηγξάθεθε ζπλνπηηθά απφ ηνλ Ακεξηθαλφ δηπισκάηε
Raymond Hare, ν νπνίνο, ζηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ 1930, ζε κία εηδηθή αλαθνξά ηνπ
κε ηίηιν «The Origin and Development of the Greco-Turkish Exchange of
Populations Question», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Σνηνπηνηξφπσο, ε θαηάζηαζε
κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: Ο Βεληδέινο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν «παηέξαο» ηεο
[ηδέαο] ηεο Αληαιιαγήο, ελψ ν δξ Nansen αλέιαβε λα ηελ πινπνηήζεη. ζν γηα ηνλ
Hamid (Hasancan) κπέε, εθπξφζσπν [ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε] ηεο θπβέξλεζεο
ηεο Άγθπξαο, εθείλνο πξφηεηλε λα έρεη ε Αληαιιαγή ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα».
10. Ζ θπξίαξρε άπνςε επί ηεο αξρηθήο ηδέαο ηεο Αληαιιαγήο πιεζπζκψλ,
παξά ηελ αληίζεηε επηρεηξεκαηνινγία πνπ απνξξέεη απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
ηνπ αλζξψπνπ θαη πνπ πνιχ εχζηνρα επεζήκαλε ν Γάιινο δηθεγφξνο Paul
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Αιεμαλδξήο Αιέμεο, Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο, Αζήλα, Γλψζε, 1991, ζει. 38, 39, 65.
Δnet, «Ζ Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ ζην Γηεζλέο Γίθαην», Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, Φεβξνπάξηνο 10, 2013,
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=342564 (accessed Φεβξνπάξηνο 10, 2014).
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Fauchille, ην 1925, αλαθέξνληαο φηη «νη πιεζπζκνί δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη σο θνπάδη δψσλ, ησλ νπνίσλ ηελ θπξηφηεηα θάπνηνο κεηαβηβάδεη απζαίξεηα»145 βαζίζηεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ εδξαίσζε ηεο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή θαη ζα βειηίσλε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν αληηκαρνκέλσλ, εμαιείθνληαο ηα ηπρφλ εξείζκαηα πξνβνιήο αιπηξσηηθψλ δηεθδηθήζεσλ, θαζψο δε ζα
πθίζηαλην, πιένλ, εζληθά εηεξνγελείο εζηίεο πιεζπζκψλ κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
θάζε θξάηνπο. ηελ πνξεία, φκσο, ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο απνθαζίζηεθε ε εμαίξεζε απφ ηελ Αληαιιαγή απηνχζησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, πνπ ζεσξήζεθαλ σο κε αληαιιάμηκνη, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ εθαηέξσζελ δεκηνπξγία
κεηνλνηήησλ.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Διεπζέξηνο Γ. Εαγθνληίλνο
πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
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Berktay θ.ά., «Ζ Διιελνηνπξθηθή Αληαιιαγή Πιεζπζκψλ», ζει. 132, 138, 155

Γ-1

πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
Διεπζέξηνο Εαγθνληίλνο
ηνπ Γεσξγίνπ (ΑΜ:50181)
πνπδαζηήο ΔΘΑ
10 Ηνπλ 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
ΣΖ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ
1.

Γεληθά

Σν Ηζιάκ δελ είλαη κφλν ζξεζθεία αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα θνηλσληθνπνιηηηθή νληφηεηα φπνπ ε εζηθή, ην δίθαην, ε πνιηηηθή αιιά θαη θάζε ηνκέαο
ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, άγνληαη θαη είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλα κε ηνπο
θαλφλεο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ πξνθήηε Μσάκεζ, απνζθνπψληαο ζηε δηαηήξεζε θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθν-ζξεζθεπηηθήο ζπλνρήο ηεο ηζιακηθήο θνηλφηεηαο.

2.

Πνιηηηθή Οξγάλωζε
πκκεηνρή ηεο Μεηνλφηεηαο ζηηο Πνιηηεηαθέο Γηαδηθαζίεο

(1) Ζ Διιάδα απφ ηε πλζήθε ηεο Λνδάλεο θαη κέρξη ζήκεξα
έρεη δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο κεηνλφηεηαο ηφζν ζε ηνπηθφ, αιιά θαη ζην εζληθφ επίπεδν. Ακέζσο κεηά ηε πλζήθε ηεο Λνδάλεο
ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ε κεηνλφηεηα εθπξνζσπνχληαλ απφ 4 βνπιεπηέο, ελψ
ζηηο πξψηεο δεκνηηθέο εθινγέο κεηά ην 1923 εμειέγεζαλ 175 δεκνηηθνί ζχκβνπινη
θαη 15 πξφεδξνη θνηλνηήησλ.146
(2) Πξηλ ηε ζπλέλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζε εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηαο» ζηε Θξάθε, ππήξραλ 23 πξφεδξνη θνηλνηήησλ, 260 λνκαξρηαθνί, δεκνηηθνί θαη θνηλσληθνί ζχκβνπινη, ελψ είρακε θαη εθινγή Πξνέδξσλ
ζην Πξνεδξείν ηεο Σνπηθήο „Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ Ρνδφπεο
φπσο επίζεο ζέζε Αληηδεκάξρνπ είρε αλαηεζεί ζε κνπζνπικάλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν.
(3)
ε εζληθφ επίπεδν ε κεηνλφηεηα απφ ην 1923 αληηπξνζσπεχεηαη ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην κέζα ζηνπο ζπλδπαζκνχο φισλ ησλ ειιεληθψλ
πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίνδνο 1993-96 φηαλ ε
πξνζπάζεηα ηνπ ζθιεξνππξεληθνχ ππνςήθηνπ Αρκέη αδίθ γηα δηεθδίθεζε ζέζεσλ ζην θνηλνβνχιην κέζα απφ έλα απηφλνκν κεηνλνηηθφ θφκκα θαζψο δελ ην απαγνξεχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία δελ επέηξεςε ζηελ κεηνλφηεηα λα εθπξνζσπεζεί
θαζψο ην φξην ηνπ 3% πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλα θφκκα γηα λα κπνξεί λα εθπξν146

Γήκεηξα Αθξηηίδνπ, «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα», Δθδφζεηο Βάληαο Θεζ/λίθε 2004.
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ζσπεζεί ζηελ Διιεληθή Βνπιή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα επηηεπρζεί (φξην ηδηαίηεξα
ρακειφ ζπγθξηλφκελν κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηδίσο κε ηελ Σνπξθία φπνπ
αλέξρεηαη ζην 10%.)

3.

Θξεζθεπηηθή νξγάλωζε ηεο Μεηνλόηεηαο – Μνπθηήδεο

α.
Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λνδάλλεο, αλψηαηνο
ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ησλ Διιήλσλ κνπζνπικάλσλ ήηαλ ν αξρηκνπθηήο ν νπνίνο
είρε ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ηνπο θαηά ηφπνπο κνπθηήδεο. ήκεξα ν παξαπάλσ
ζεζκφο δελ πθίζηαηαη θαη ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα δηνηθείηαη ζξεζθεπηηθά απφ
ηξεηο κνπθηήδεο πνπ έρνπλ έδξα ηελ Ξάλζε, ηελ Κνκνηελή θαη ην Γηδπκφηεηρν.
β.

Οη Μνπθηήδεο147

Έλα απφ ηα πιένλ ζνβαξά ζέκαηα ζην ρψξν ηεο κεηνλφηεηαο
ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ηεο εγέηεο, ηνπο Μνπθηήδεο, πνπ είλαη έλαο γηα
θάζε λνκφ ηεο Θξάθεο. Ο κνπθηήο148 είλαη έιιελαο αλψηεξνο δεκφζηνο ππάιιεινο, πνπ δηνξίδεηαη απφ ην θξάηνο φπσο ζπκβαίλεη ζε νιφθιεξν ην κνπζνπικαληθφ θφζκν, κε βαζκφο θαη ακνηβή αληίζηνηρεο γεληθνχ δηεπζπληή ππνπξγείνπ, πνπ
κηζζνδνηείηαη απφ ην δεκφζην ηακείν, φπσο φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη κε ηελ δηαθνξά φηη απηφο δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Οη Μνπθηήδεο είλαη ηεξνδηθαζηέο πνπ απνθαζίδνπλ επί ζεκάησλ ηνπ ηεξνχ κνπζνπικαληθνχ λφκνπ ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη εξκελεχνπλ απζεληηθά. Έρνπλ ηελ εμνπζία λα απνθαίλνληαη επί παληφο ζξεζθεπηηθνχ δεηήκαηνο
ελψ παξάιιεια ην ειιεληθφ θξάηνο ηνπο έρεη ρνξεγήζεη αξκνδηφηεηα δηθαηνδνζίαο
ζην νηθνγελεηαθφ θαη θιεξνλνκηθφ δίθαην ησλ Μνπζνπικάλσλ. Ζ δηθαζηηθή ηνπ δηθαηνδνζία έρεη πεδίν εθαξκνγήο κεηαμχ ησλ κνπζνπικάλσλ ζε γάκνπο, δηαδχγηα,
δηαηξνθέο, θεδεκνλίεο, ηζιακηθέο δηαζήθεο θαη έρεη γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα γηα
θάζε δήηεκα ζξεζθεπηηθνχ, θιεξνλνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ ησλ κνπζνπικάλσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα επηβεβαηψζεθε θαη κε ην λφκν 1920 ηνπ 1991
«πεξί ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο».149 Χο επηθεθαιήο ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο πξνΐζηαηαη ζήκεξα 400 ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, (ηκάκεδσλ, κνπεδίδσλ, ραηηπήδσλ) θαη απφ 30 ζενιφγνπο. Οη απνθάζεηο ηνπ
σο ηεξνδηθαζηνχ είλαη νη κφλεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αξκφδηνπ πξνέδξνπ πξσηνδηθψλ, ρσξίο φκσο ν έιεγρνο λα αθνξά ηελ νπζία ηεο εθδηθαζζείζαο
ππφζεζεο. Γηα φιεο ηηο άιιεο ππνζέζεηο νη κνπζνπικάλνη ππάγνληαη ζηελ ειιεληθή
δηθαηνζχλε. Μέζα ζηηο πνιπθπιεηηθέο, κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ηεο Θξάθεο ε
ζξεζθεία θαη θαη' επέθηαζε ν Μνπθηήο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν. Δπηπιένλ, επεηδή νη αγξνηηθέο, κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη
147

πκεψλ νιηαξίδεο, «Ζ ηζηνξία ησλ Μνπθηεηψλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο», εθδ. Ληβάλε, Αζήλα 1997.
Αλδξεάδνπ Κ.Γ., «Ζ Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ΔΜ – ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 1956.
Μέθνο Εαθείξηνο, «Θξάθε, πληζηψζεο ηνπ Μεηνλνηηθνχ Πξνβιήκαηνο», Ζξφδνηνο & Γηθεγνξηθφο χιινγνο Ρνδφπεο,
Αζήλα-Κνκνηελή, 1995, ζει. 61-74. Δπίζεο Σζηηζειίθεο Κσλζηαληίλνο «Ζ ζέζε ηνπ Μνπθηή ζηελ Διιεληθή Έλλνκε Σάμε»,
ζην ζπιινγηθφ έξγν «Ννκηθά Εεηήκαηα Θξεζθεπηηθήο Δηεξφηεηαο ζηελ Διιάδα», επηκέιεηα Υξηζηφπνπινο, εθδφζεηο Κξηηηθή,
& ΚΔΜΟ, Αζήλα 1999, ζει. 310-323.
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απφ έληνλν ζπληεξεηηζκφ θαη ηπθιή πξνζήισζε πξνο ην Ηζιάκ, ε ζεκαζία ηνπ
Μνπθηή μεπεξλά ηα φξηα ελφο ζξεζθεπηηθνχ εγέηε θαη κεηαηξέπεηαη ζε βαζηθφ πφιν εμνπζίαο κέζα ζηε κεηνλφηεηα. Γηα πνιιά ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Θξάθεο νη Μνπθηήδεο ήηαλ νη αδηαθηινλίθεηνη εγέηεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηνλ πξψην θαηξφ ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπο ζηηο
Κεκαιηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ην ηνπξθηθφ θνζκηθφ θξάηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο ε Σνπξθία επηδηψθεη ηελ ηνπνζέηεζε «ειεγρφκελσλ» Μνπθηήδσλ γηα λα
είλαη δπλαηή ε ρεηξαγψγεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Ζ επηινγή
ηνπ γίλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κέζα απφ
έλαλ θαηάινγν αηφκσλ πνπ θαηαξηίδεη ην εηδηθφ κεηθηφ ζπκβνχιην, ζηε ζχλζεζε
ηνπ νπνίνπ κεηέρνπλ δέθα κνπζνπικάλνη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ιατθνί. Γηα λα
κπνξεί ε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα λα δηνηθείηαη ζξεζθεπηηθά απφ άηνκν κε γλψζεηο, θχξνο θαη ηθαλφ λα γλσξίδεη ηνλ ηχπν θαη ηελ νπζία ηνπ Ηζιάκ απφ ην 1991
ζεζπίζηεθαλ λνκνζεηηθά, πςειά ηππηθά πξνζφληα απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα
λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο ηελ ζέζε ηνπ κνπθηή.
γ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα δηαηεξεί ζηε Θξάθε 259 ηεκέλε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 96 βξίζθνληαη ζηνλ λνκφ Ξάλζεο, ζην λνκφ Ρνδφπεο ππάξρνπλ 142 θαη 21 ηεκέλε ζην
λνκφ Έβξνπ. Δπίζεο δηαηεξνχληαη 78 κεηδίηηα, 12 ηεθέδεο θαη 305 λεθξνηαθεία.150
Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη δχν ζξεζθεπηηθά ζεκηλάξηα ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη
ζπνπδάδνπλ ζηελ Αξαβία κε ππνηξνθίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
δ. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη μεζπάζεη κηα ακθηζβήηεζε ηνπ λφκηκα δηνξηζκέλνπ κνπθηή απφ ζθιεξνππξεληθνχο θχθινπο ηεο κεηνλφηεηαο, κε ην
πξφζρεκα φηη απηφο δελ ζα πξέπεη λα δηνξίδεηαη αιιά λα εθιέγεηαη απφ ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπ, απαίηεζε ε νπνία ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε λνκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο βάζεο θαζψο αθελφο ν ηζιακηθφο λφκνο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ
ηνπ κνπθηή αθφκα θαη ζε κε κνπζνπικαληθή ρψξα αθεηέξνπ ζε θακία ρψξα ρξηζηηαληθή ή κνπζνπικαληθή δελ εθιέγεηαη ν κνπθηήο.
ε.

Θξεζθεπηηθέο Δνξηέο ηεο Μεηνλφηεηαο151

(1) Σν Kourban Bairam, πνπ γίλεηαη ζε αλάκλεζε ηεο ζπζίαο
ηνπ Αβξαάκ. Απνηειεί κία επράξηζηε ενξηή θαη ενξηάδεηαη 70 εκέξεο κεηά ην
Ramazan.
(2) Σν Ramazan Bairan, είλαη ε δεχηεξε ζε ζεηξά ζξεζθεπηηθή
ενξηή θαη πξνεγείηαη απηήο ηξηαληαήκεξε λεζηεία. Γηαξθεί 5 έσο 7 εκέξεο.
(3) Γηνξηή κε ζξεζθεπηηθνθνηλσληθφ ραξαθηήξα είλαη θαη ε ζπζία πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε δχν ή ηξία ρξφληα ζηα πνκαθνρψξηα, αλάινγα ηηο νη150

νιηαξίδεο πκεψλ, «Ζ Γ. Θξάθε θαη νη Μνπζνπικάλνη, Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη»: Δθδφζεηο Νέα χλνξα –Α.Α. Ληβάλε
Αζήλα 1990.
151
Μ. Γ.Βαξβνχλεο «Christian Orthodox and Moslem popular religious customs: A study of influences and practices»
JOAS5 1993 ζει 75-90.
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θνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηδακηνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ γηνξηή απηή έρεη έληνλν θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαζφζνλ θαινχληαη πξνζθεθιεκέλνη απφ ηα γχξσ ρσξηά θαη
πάληα παξαβξίζθεηαη ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη ν κνπθηήο.
ζη. Αξγία γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο είλαη ε Σzouma (ε Παξαζθεπή),
θαηά ηελ νπνία νη άλδξεο κνπζνπικάλνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πάλε ζηελ κεζεκβξηλή πξνζεπρή ζην ηδακί. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεπρήο ζπλήζσο γίλνληαη απφ
ηνλ ρφηδα νκηιίεο πξαθηηθνχ πεξηερφκελνπ.

Κνηλωληθή δωή – ύιινγνη – ωκαηεία – Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξωζεο
4.

α.
ηε Θξάθε δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο ζπιιφγσλ ησλ
νπνίσλ ηα κέιε αλήθνπλ ζηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα φπσο νη ζχιινγνη λέσλ
Ξάλζεο θαη Κνκνηελήο, ν ζχιινγνο κνπζνπικάλσλ δαζθάισλ απνθνίησλ ηεξνζπνπδαζηεξίνπ, ν ζχιινγνο επηζηεκφλσλ κεηνλφηεηαο, ε έλσζε δαζθάισλ Γ.
Θξάθεο, ε Φηιφπησρνο αδειθφηεηα Μνπζνπικάλσλ Διιάδαο, ν εθπνιηηηζηηθφο
ζχιινγνο Υιφεο, ηα αζιεηηθά ζσκαηεία Αζσκάησλ θαη Φηιχξαο θαη δηνξγαλψλνληαη πιήζνο εθδειψζεσλ φπσο δηαιέμεηο, εθζέζεηο εξγφρεηξνπ θαη δσγξαθηθήο,
ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα έρεη ε κεηνλφηεηα, δηνξγαλψζεηο
αγψλσλ πάιεο, πνδνζθαηξηθέο ζπλαληήζεηο, αγψλεο αλσκάινπ δξφκνπ, ςπραγσγηθέο βξαδηέο θα.
β. ηε Θξάθε ε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα εθδίδεη πέληε εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο θαη αξηζκφ δηαθφξσλ πεξηνδηθψλ θαη εληχπσλ πνπ εθδίδνληαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ενξηαζκψλ.
γ. ηελ Κνκνηελή ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ηδησηηθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί
ηεο κεηνλφηεηαο. Δθηφο απφ ηνπο ηδησηηθνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ε κεηνλφηεηα εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηελ ειιεληθή ξαδηνθσλία (ΔΡΑ) Κνκνηελήο κε κεηαδψζεηο δχν θνξέο ηελ εκέξα δειηίν εηδήζεσλ γηα ηελ κεηνλφηεηα. Αθφκα ν δήκνο
Κνκνηελήο ηνπνζέηεζε πςειήο απφδνζεο δνξπθνξηθή θεξαία πξνθεηκέλνπ φινη
νη κνπζνπικάλνη δεκφηεο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα ηνπξθηθά θπξίσο
πξνγξάκκαηα. ια ηα παξαπάλσ ζπκβάινπλ ψζηε νη κνπζνπικάλνη ηεο κεηνλφηεηαο λα απνιακβάλνπλ κηα αμηνδήιεπηε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ελεκέξσζεο
πνπ φκνηα ηεο δχζθνια ζπλαληάο θαη ζηα πην ζχγρξνλα δπηηθά θξάηε.

5.

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Μνπζνπικαληθεο Μεηνλόηεηαο

α.
Οη κνπζνπικάλνη Έιιελεο πνιίηεο απνιακβάλνπλ ζήκεξα φιεο
ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Μέρξη ην 1990 ππήξραλ βέβαηα αξθεηνί νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ελ πνιινίο ήηαλ απφξξνηα ησλ

Γ-5

δχζθνισλ άιινηε ή ησλ ςπρξψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ην 1991 ήξζεζαλ φινη νη νηθνλνκηθνί θαη άιινη πεξηνξηζκνί πνπ ίζρπαλ
κέρξη ηφηε. Ο λφκνο 1368 πνπ είρε ζεζπηζηεί επί θπβεξλήζεσο Μεηαμά θαηαξγήζεθε θαη νη κνπζνπικάλνη έθηνηε απέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηεο λνκήο θαη ρξήζεο
ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 152
β. Με ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο έγηλαλ ρηιηάδεο αγνξαπσιεζίεο κεηαμχ κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θξάθεο.
Ζ απαμίσζεο ησλ ρξηζηηαλψλ λα γίλνπλ αγξφηεο νδήγεζε ζε αχμεζε ζηελ ζπγθέληξσζε κεγάισλ εθηάζεσλ γεο απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο ελψ ζ‟ απηφ ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο ε νπνία πξνζέθεξε ρακειφηνθα
δάλεηα κέζσ ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. χκθσλα κε ζηνηρεία
ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ηνπ 1995 ζην λνκφ Ξάλζεο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ην 71% αλήθεη ζε κνπζνπικάλνπο, ην 23% ζε ρξηζηηαλνχο θαη ην ππφινηπν 6% είλαη δεκνηηθέο εθηάζεηο. Οη κνπζνπικάλνη γεσξγνί θαιιηεξγνχλ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο θαπλά εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ελψ ην ζχλνιφ ησλ επηδνηήζεσλ
πνπ ιακβάλνπλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ επηδνηήζεσλ ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο πεξηνρήο.
γ.
Μεγάιε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ κνπζνπικάλσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαζέηνληαο εκπνξηθά καγαδηά ζηε Ρνδφπε θαη ζηελ Ξάλζε κε πνηθηιία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ελψ ζε αληίζεζε κε ην
παξειζφλ ε πειαηεία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο ή θαηαγσγήο έλεθα θαη ησλ
αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέζσ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο Urban πξνσζείηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε κεηθηή ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη
κεηνλνηηθψλ ζε θνηλέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
δ.
Πέξα φκσο απφ ηηο εκπνξηθέο, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηνπνηήζεηο
ησλ κειψλ ηεο κεηνλφηεηαο, ππάξρνπλ θαη επηζηήκνλεο πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ
φιν ην θάζκα ησλ επηζηεκψλ. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ 1997
πεξί εηζαγσγήο ησλ λεαξψλ κνπζνπικάλσλ ζηα Αλψηεξα θαη Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο παξνπζηάζζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κνπζνπικάλσλ
επηζηεκφλσλ, πεξηνξίδνληαο έηζη θαη έλαλ κνριφ πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε εθβηαζηηθά ε Σνπξθία ε νπνία απνξξνθνχζε ην ζχλνιν ησλ λέσλ πνπ ήζειαλ λα
ζπνπδάζνπλ κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε ππνρείξηα ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο. ήκεξα, νη επηζηήκνλεο ηεο κεηνλφηεηαο έρνπλ ήδε ζπλδηθαιηζηεί ηδξχνληαο ηνλ χιινγν Δπηζηεκφλσλ ηεο Μεηνλφηεηαο. Λίγν αξγφηεξα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιιφγνπ ηδξχζεθε θαη ε Έλσζε Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Μεηνλφηεηαο.
ε.
ε φηη αθνξά ην νηθνλνκηθφ επίπεδν δηαβίσζεο ηεο κεηνλφηεηαο
απηφ πνηθίιεη. Ζ γεληθή εηθφλα πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο γηα ελ νηθνλνκηθή ηνπο θα152

Γήκεηξα Αθξηηίδνπ, «Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα», Δθδφζεηο Βάληαο Θεζ/λίθε 2004, ζει 76..
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ηάζηαζε είλαη φηη φζνη απφ απηνχο αζθνχλ επηζηεκνληθά θαη εκπνξηθά επαγγέικαηα βξίζθνληαη ζε ζαθψο θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
γεσξγία.
6.

Δθπαίδεπζε

α.
Έλα ζεκείν πνπ παξνπζηάδεηαη έκπξαθηα ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο πξνο ηε κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα είλαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 1920 ιεηηνπξγνχζαλ 86 κνπζνπικαληθά δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία δηδάζθνληαλ κφλν ην Κνξάλην ζηα Αξαβηθά. ήκεξα
ζηε Θξάθε ιεηηνπξγνχλ 232 δεκνηηθά ζρνιεία κε πεξίπνπ 7.000 καζεηέο θαη πάλσ απφ 450 κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο, αλαινγία 1 πξνο 12 ελψ ζηα αληίζηνηρα
ειιεληθά ζρνιεία ε αλαινγία μεπεξλά ην 1 πξνο 20. Δπίζεο ελψ ε Διιεληθή πνιηηεία θιείλεη γηα ηα ειιελφπνπια φζα ζρνιεία έρνπλ ιίγνπο καζεηέο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο εηδηθά ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία κε ιηγφηεξνπο απφ 10 καζεηέο. Λεηηνπξγνχλ επίζεο 2 γπκλάζηα – ιχθεηα θαη 2 ηεξνζπνπδαζηήξηα, ην έλα ζηελ Κνκνηελή
θαη ην άιιν ζηνλ Δρίλν, ηα νπνία δίλνπλ ππνηξνθίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο γηα λα
ζπνπδάζνπλ ηζιακηθή ζενινγία ηα νπνία απφ ην 1995 κε ην λφκν 2621 θαηέζηεζαλ ηζφηηκα κε ηα αληίζηνηρα εθθιεζηαζηηθά ιχθεηα εμαεηνχο θνίηεζεο. Απφ ην
1952 ιεηηνπξγεί ε Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο ζηελ νπνία θνηηνχλ απφθνηηνη ιπθείσλ πνπ ζηελ ζπλέρεηα δηνξίδνληαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία σο
δάζθαινη ελψ ιεηηνπξγνχλ επίζεο πνιιά «θνπξάλ θνπξζιαξί» πνπ απνηεινχλ
ζρνιεία εθκάζεζεο ηνπ Κνξαλίνπ ρσξίο φκσο θξαηηθφ έιεγρν.
β. Με ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 1951 θαη ηνπ 1968 θαζηεξψζεθε κεηαμχ άιισλ ε ηνπξθηθή γιψζζα σο ε κφλε κεηνλνηηθή γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο
θαζψο επίζεο έγηλε δπλαηή ε εηζαγσγή ησλ ηνπξθηθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη επεηξάπε ε είζνδνο δαζθάισλ εθ Σνπξθίαο ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία. Με
ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο φζνη κνπζνπικάλνη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο
ηνπο θαη είλαη Πνκάθνη ή Αζίγγαλνη νπζηαζηηθά ππνρξεψλνληαη απφ ην ειιεληθφ
θξάηνο λα κάζνπλ ηνπξθηθά δεδνκέλνπ φηη ε παξαπάλσ γιψζζα είλαη ε κνλαδηθή
γιψζζα εθπαίδεπζεο φιεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο νδεγεί ηελ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζε κνλνπνιηηηζκηθή κε θαζαξά ηνπξθνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Πνκάθνη θαη Αζίγγαλνη δχν απφ ηηο ηξεηο
ζπληζηψζεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, δελ δηδάζθνληαη φρη
ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο αιιά νχηε θαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Οη καζεηέο
καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ αξαβηθά γηα λα κειεηνχλ ην Κνξάλην, καζαίλνπλ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα ζηελ παιαηά θαη ζηε λέα γξαθή γηα ηα ππφινηπα
ζξεζθεπηηθά ηνπο βηβιία πνπ είλαη δηαηππσκέλα ζε απηή θαη ηέινο καζαίλνπλ ηελ
ειιεληθή γιψζζα γηα ηα θχξηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Σελ επηβνιή εθκάζεζεο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ρξεζηκνπνηεί θαη ε ηνπξθηθή πξνπαγάλδα σο κέζν
εθηνπξθηζκνχ ησλ Πνκάθσλ, πξνζπαζψληαο λα απνβάινπλ ηελ γιψζζα ησλ
πξνγφλσλ ηνπο.

Γ-7

γ.
ε φηη αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζηε
εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πληνληζηηθνχ Γξαθείνπ Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν έρεη έδξα ηελ Καβάια, ζηα κεηνλνηηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηεο
Θξάθεο θνηηνχλ ζπλνιηθά 6.800 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο πεξίπνπ ην 50% είλαη
θνξίηζηα. Αληίζηνηρα ζηελ κέζε εθπαίδεπζε θνηηνχλ 1159 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ
ηα 427 είλαη θνξίηζηα. Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο θνηηνχληεο ζηελ δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη ζ‟ απηνχο πνπ θνηηνχλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ κείσζεο απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ άιιε παξαηεξείηαη ηειηθά φηη πνιχ ιίγα θνξίηζηα πνπ απνθνηηνχλ απφ ην δεκνηηθφ ζπλερίδνπλ
ζην γπκλάζην. Σα λνχκεξα δηαθνξνπνηνχληαη φηαλ θαλείο δεη ηνπο αξηζκνχο φζσλ
απνθνηηνχλ απφ ην ιχθεην. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο γηα παξάδεηγκα 2000 – 2001
απνθνίηεζαλ ζπλνιηθά 33 θνξίηζηα θαη 21 αγφξηα, ελψ θαηά ην ίδην έηνο ζηα ΑΔΗ
θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο εηζήρζεζαλ βάζεη ησλ ραξηζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζπλνιηθά 70 λένη (21 γπλαίθεο) απφ ην λνκφ Ξάλζεο
θαη 77 λένη (22 γπλαίθεο) απφ ηελ Ρνδφπε[27]. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ν λφκνο γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε - εηζαγσγή ησλ κνπζνπικαλφπαηδσλ ζηα ΑΔΗ θαη
ΣΔΗ ηεο ρψξαο βνήζεζε θαη βνεζάεη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα γεγνλφο ην νπνίν κφλν φθεινο κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζφζνλ πιένλ ν
δξφκνο ησλ ζπνπδψλ δελ είλαη πιένλ κνλφδξνκνο πξνο ηελ Σνπξθία, κε φηη νθέιε απηφ ζπλεπάγεηαη.

7. Ζ Άηππε Δζωηεξηθή Οξγάλωζε ηεο Μνπζνπικαληθήο
Μεηνλόηεηαο
Ζ άηππε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε
Θξάθε πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α.

πληνληζηηθή Δπηηξνπή - Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή

πζηάζεθε ην 1995. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ φινη νη δειθίλνη απνθαζίζζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή θαη νη δχν ςεπδνκνπθηήδεο, φινη νη λχλ
θαη πξψελ Μνπζνπικάλνη Βνπιεπηέο, νη εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη λνκαξρηψλ θαη νη πξφεδξνη επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ
ηεο κεηνλφηεηαο θαη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί. Χο ζθνπφο ηεο επηηξνπήο θαζνξίζηεθε «ε πξνζηαζία ησλ πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ηνπξθηθήο
κεηνλφηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα
επαλδξψζνπλ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζα δίλνπλ ηε κάρε γηα ηελ ηήξεζε ηεο
πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη ησλ άιισλ ζπκθσληψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα κε ην ζθνπφ ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή λα είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη πην
ζεκαληηθφο ζχιινγνο πνπ έρεη ηδξπζεί κέρξη ζήκεξα».153 Παξάιιεια κε ηε πλην-

153

Άξζξν 2 ηνπ άηππνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Σνπξθηθήο Μεηνλφηεηαο Γπηηθήο Θξάθεο. Γηα πεξηζζφηεξα βι. πξίγνπ Α., «Γπηηθή Θξάθε: ε αζέαηε φςε», Νέα Κνηλσληνινγία, Σεχρνο 29, Υεηκψλαο 1999-2000, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζει. 78-81.
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ληζηηθή Δπηηξνπή αλαζπζηάζεθε154 θαη ε Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή. Ζ Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή είλαη νπζηαζηηθά ην θνξπθαίν θαη καδηθφηεξν φξγαλν ηεο
κεηνλφηεηαο, «ν ζχκβνπινο ηεο Σνπξθηθήο Μεηνλφηεηαο Γπηηθήο Θξάθεο», φπσο
αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ άηππν θαηαζηαηηθφ.155 ηελ Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή
ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, φινη νη ηνπηθνί παξάγνληεο πνπ δελ είλαη ζηε πληνληζηηθή (ππνινγίδνληαη ζε 35), εθπξφζσπνη ηεο κεηνλφηεηαο απφ ην λνκφ Έβξνπ, ηε λενιαία θαη ηηο γπλαίθεο (ππνινγίδνληαη ζε 14),
απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (ππνινγίδνληαη ζε 60), απφ ηνλ νηθηζκφ Ήθαηζην ηεο Κνκνηελήο θαη απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα αππψλ θαη Ηάζκνπ. Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε
160. Ζ Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή αλαιακβάλεη λα πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Αλψηαηεο Μεηνλνηηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχλ «ηε βειηίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνλφηεηαο».156 Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνηειεί νπζηαζηηθά ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Αλψηαηεο Μεηνλνηηθήο Δπηηξνπήο.
β.

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν Κνκνηελήο

Ζ ηζηνξία ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ ζηελ Κνκνηελή μεθηλά ακέζσο κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Απφ ην 1923 κέρξη ην 1930 ζηελ Θξάθε ιεηηνπξγνχζε σο απιφ πξνμεληθφ γξαθείν ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν έηνο εθείλν ε Σνπξθία αλαβάζκηζε ην γξαθείν ζε Πξνμελείν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο θπβεξλήζεσο Βεληδέινπ.157 εκεηψλεηαη φηη παξά
ηελ εληχπσζε πνπ επηθξαηεί, ην Πξνμελείν Κνκνηελήο δελ ιεηηνπξγεί ζε ακνηβαηφηεηα κε ην αληίζηνηρν ειιεληθφ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σν 1930 ε ειιεληθή θπβέξλεζε έραζε ηελ επθαηξία λα δεηήζεη ζε ακνηβαηφηεηα ηε δεκηνπξγία ειιεληθνχ
Πξνμελείνπ ζηελ Ίκβξν, ελψ κηα δεχηεξε επθαηξία ράζεθε φηαλ ην 1950 ε Σνπξθία
αλαβάζκηζε ην Πξνμελείν ηεο ζε Γεληθφ Πξνμελείν. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνμελείνπ ζηε Θξάθε, ε Σνπξθία απηναλαθεξχρζεθε ειεγθηήο ησλ ζπλζεθψλ δηαβηψζεσο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Σν Πξνμελείν επεδίσμε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα εθηνπξθίζεη
ηε κεηνλφηεηα. Πξνζθέξνληαο αθεηδψο ρξήκαηα θαη δχλακε ζηνπο εθιεθηνχο ηνπ,
επηιχνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηνλνηηθψλ, αζθψληαο έιεγρν ζηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, εθθνβίδνληαο ηηο αδέζκεπηεο θσλέο, πξνζπάζεζε λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ειιεληθή δηνίθεζε. Οη πξνζπάζεηέο ηνπ Πξνμελείνπ ζήκεξα επηθεληξψλν154

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988 κία απηναπνθαινχκελε Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή θάιεζε ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο ζε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο γηα ηε δηθαζηηθή απαγφξεπζε ηεο ρξήζεσο ηνπ φξνπ “ηνπξθηθφο” απφ δχν ζσκαηεία ηεο
κεηνλφηεηαο. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο 29εο Ηαλνπαξίνπ 1988 έδεημε θαη ην ζηίγκα ηεο Δπηηξνπήο. Οη δηνξγαλσηέο ηεο έθαλαλ φηη
ήηαλ δπλαηφλ γηα λα πξνθαιέζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επεηζφδηα ηα νπνία ζα εθκεηαιιεχνληαλ ζηε ζπλέρεηα γηα λα πξνβάιινπλ ηελ εηθφλα κίαο θαηαπηεζκέλεο κεηνλφηεηαο. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε Αλψηαηε Μεηνλνηηθή Δπηηξνπή ειεγρφηαλ πιήξσο απφ ηνλ ηφηε πνιηηεπηή Αρκέη αδίθ. ηε ζπλέρεηα πεξηήιζε ζε αδξάλεηα, ιφγσ ηεο πιεζσξηθήο παξνπζίαο ηνπ αδίθ,
γηα λα απελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά κεηά ην ζάλαην ηνπ.
155
Άξζξν 6 ηνπ άηππνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλψηαηεο Μεηνλνηηθήο Δπηηξνπήο.
156
Γεσξγίνπ Βαζίιεηνο, «Ζ ζθηά ηεο Άγθπξαο πάλσ ζηελ ειιεληθή Θξάθε», Αζήλα: Ρήγαο, 1996, Ηκάκ Μερκέη – Σζαθηξίδνπ
„Οιγα, «Μνπζνπικάλνη θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο», Αζήλα: Ληβάλε, 2003, Μέθνο Εαθείξηνο, «Σε Θξάθε θαη ηα κάηηα
ζαο», Αζήλα: Ζξφδνηνο, 2000, Υνιέβαο Ησάλλεο, «Ζ Θξάθε θαηεγνξεί θαη αμηψλεη», Αζήλα: Πειαζγφο, 1993.
157
Α. Αιεμαλδξή «Σν Ηζηνξηθφ Πιαίζην ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ» ζην ζπιινγηθφ έξγν «Οη Διιελνηνπξθηθέο ρέζεηο
1923-1987», Δθδφζεηο Γλψζε, Αζήλα 1988, ζει. 95.
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ληαη ζε δχν ζεκεία. Σν πξψην ζεκείν είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ
πξνψζεζε κεηνλνηηθψλ, κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο, σο ππνςεθίσλ
ζε πνιηηηθέο, δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο. ηφρνο ηεο Σνπξθίαο είλαη λα δεκηνπξγείηαη κε ηελ εθινγή ηνπο θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ε εληχπσζε
«ζπλδηνηθήζεσο» κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ αξρψλ. Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή. Απηή επηρεηξείηαη κε ηελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή είηε απφ κεηνλνηηθνχο είηε απφ επηρεηξήζεηο απφ ηελ Σνπξθία158.
γ.

Σα Βαθνχθηα159

Απφ πνιχ παιηά επηθξαηνχζε ζηνπο Μνπζνπικάλνπο πηζηνχο ε
ζπλήζεηα λα αθηεξψλνπλ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο δηάθνξα αληηθείκελα, ηδίσο
θηήκαηα, ππφ ηνλ ηχπν θιεξνδνηήκαηνο. Αηηία ηεο αθηέξσζεο ήηαλ ε επηζπκία
πξνζπέιαζεο θαη ιαηξείαο ηνπ Θενχ (Αιιάρ). Βαθνχθη («βαθ» ζηα ηνπξθηθά) ήηαλ
ινηπφλ, θηήκα αθηεξσκέλν ζην Θεφ, ην νπνίν είηε απφ κφλν ηνπ είηε κέζσ ησλ
πξνζφδσλ ηνπ εμππεξεηνχζε θάπνηνλ επαγή, θηιαλζξσπηθφ ή θνηλσθειή ζθνπφ.
Γηα ην ιφγν απηφ ηα βαθνχθηα ραξαθηεξίδνληαλ σο «πξάγκαηα ηνπ ζείνπ δηθαίνπ»
(res divini juris) θαη ήηαλ αλαπαιινηξίσηα. Ζ αθηέξσζε γηλφηαλ κε δήισζε ηνπ αθηεξσηή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ηεξνδίθε (θαδή), φηη παξέρεη ηελ πεξηνπζία ηνπ σο
δηαξθή ειεεκνζχλε. Πξνθεηκέλνπ ε δήισζε απηή λα θαηαζηεί ακεηάθιεηε, απαηηνχληαλ επηθχξσζή ηεο απφ ηνλ ηεξνδίθε θαη θαηαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
ζε εηδηθφ βηβιίν ηνπ ηεξνδηθείνπ. Αθίλεηα αθηεξψλνληαλ κφλν κε έγγξαθν, ην ιεγφκελν «βαθθηγηέ» (αθηεξσηήξην) ) ην νπνίν ρξεηαδφηαλ θαη κεηαγξαθή. Σα Βαθνχθηα είλαη, ινηπφλ, ηδξχκαηα ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο κε ζξεζθεπηηθφ ή θνηλσθειή ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, απνηεινχλ ζχλνια πεξηνπζίαο πνπ ηάζζνληαη απφ Μνπζνπικάλνπο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζξεζθεπηηθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ θαη απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη ηε ζχζηαζή ηνπο.
δ.
Σέινο ζεκαληηθφ ξφινο ζηελ άηππε απηή εζσηεξηθή νξγάλσζε
ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο δηαδξακαηίδνπλ νη Μνπθηήδεο γηα ηνπο νπνίνπο
ελδειερψο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 3β, αλαιχνληαο ηνπο ζεζκνχο ζην παξφλ Παξάξηεκα.
ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Διεπζέξηνο Γ. Εαγθνληίλνο
πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)

158

Γηα ην ξφιν ηνπ Πξνμελείνπ ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1988 βι. άξζξν ηνπ Κ. Ηνξδαλίδε, «Απνκφλσζε ησλ Δμηξεκηζηψλ ζηελ Κνκνηελή: Πνηφο ν Ρφινο ηνπ Σνπξθηθνχ Πξνμελείνπ;», Καζεκεξηλή, 7 Φεβξνπαξίνπ 1988.
159
πκεψλ νιηαξίδεο, «Ζ ηζηνξία ησλ Μνπθηεηψλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο», εθδ. Ληβάλε, Αζήλα 1997, ζει. 157.
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πληαγκαηάξρεο (ΣΘ)
Διεπζέξηνο Εαγθνληίλνο
ηνπ Γεσξγίνπ (ΑΜ:50181)
πνπδαζηήο ΔΘΑ
10 Ηνπλ 2019
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ ΣΖ ΘΡΑΚΖ
Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Σνπξθία γηα λα εθαξκφζεη ηελ πξνπαγάδα
ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:

1.

Σν Γεληθό Σνπξθηθό Πξνμελείν Κνκνηελήο

α.
Σν Γεληθφ Σνπξθηθφ Πξνμελείν Κνκνηελήο, απνηειεί ηνλ θεληξηθφ
θνξέα άζθεζεο ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. Πξνζπαζεί δηαξθψο λα θαηεπζχλεη θαη λα
ειέγρεη ηε κεηνλφηεηα, επηδηψθνληαο λα ηελ θαηαζηήζεη φξγαλν ηεο επεθηαηηθήο
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο:
(1) Παξνρή θάζε είδνπο δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο κνπζνπικάλνπο
πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Σνπξθία θαη αληίζηνηρα παξεκβνιή θάζε είδνπο εκπνδίσλ
ζ‟ εθείλνπο, πνπ δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ.
(2)

Υνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα ζπνπδέο ζηελ Σνπξθία.

(3) Οηθνλνκηθή ελίζρπζε, νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη ηδενινγηθνπνιηηηθή θαζνδήγεζε ησλ αθξαίσλ κνπζνπικαληθψλ θχθισλ.
β.
Οη επηδηψμεηο ηνπ Πξνμελείνπ, ζηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηα αθξαία κνπζνπικαληθά ζηνηρεία, είλαη:
(1) Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηνπξθηθήο ζπλείδεζεο ζε φιεο ηηο ηδηαίηεξεο νκάδεο, πνπ απαξηίδνπλ ηελ κεηνλφηεηα.
(2)
εζληθήο – ηνπξθηθήο.
(3)

Ζ παξνπζίαζε ηεο θαζαξά ζξεζθεπηηθήο κεηνλφηεηαο σο

Ζ ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο κεηνλφηεηαο κε ηελ Σνπξθία.

(4) Ο πξνζεηαηξηζκφο ή αλ απηφ δελ επηηεπρζεί, ε απνκφλσζε
ησλ ζπλεηψλ θαη κεηξηνπαζψλ κνπζνπικάλσλ.
(5)

Ζ πξνπαγάλδηζε ηεο «θαηαπίεζεο» ηεο κεηνλφηεηαο.
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(6)

Ζ ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηψλ.

(7) Ζ επηινγή νξηζκέλσλ κνπζνπικάλσλ, πνπ κεηά απφ νξηζκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία, ζα δηακνξθσζνχλ ζε ειεγρφκελνπο απφ απηφ
εγέηεο ηεο κεηνλφηεηαο.
(8)

Ο έιεγρνο θαη ε θαηεχζπλζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο

κεηνλφηεηαο.
(9) Ζ ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ απηφλνκε πνιηηηθή έθθξαζε ηεο
κεηνλφηεηαο ζηνπο ειιεληθνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο θαη ε πξνζπάζεηα
ηεο εμππεξέηεζεο, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, ησλ ηνπξθηθψλ επεθηαηηθψλ ζρεδίσλ.

2.

Οη Μνπζνπικάλνη Ζγέηεο ηεο Μεηνλόηεηαο

ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο κεηνλφηεηαο αλήθνπλ νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί, νη επηζηήκνλεο, νη πνιηηηθνί θαη νη νηθνλνκηθά ηζρπξνί κνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο. Γηαθξίλνληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο:
α.
ε κεηξηνπαζείο θαη ζπλεηνχο, νη νπνίνη επηζπκνχλ θαιέο ζρέζεηο
κε ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο πεξηνρήο θαη επηδηψθνπλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ,
κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο. Απηνί δελ δέρνληαη λα ηεζνχλ ππφ ηνλ
έιεγρν ηνπ Πξνμελείνπ, γη‟ απηφ θαη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε απηφ θαη ηνπο θαζνδεγνχκελνπο απ‟ απηφ αθξαίνπο θχθινπο.
β.
ε αθξαίνπο θαη θαλαηηθνχο, νη νπνίνη βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ
έιεγρν ηνπ Πξνμελείνπ θαη πξνσζνχλ ζπλεηδεηά ηηο επεθηαηηθέο επηδηψμεηο ηεο
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο. Απηνί επεξεάδνπλ θπξίσο ηνπο κνπζνπικάλνπο ησλ αγξνηηθψλ θαη ππναλάπηπθησλ πεξηνρψλ ηεο Θξάθεο.

3.

Οη Σνύξθνη Δθπαηδεπηηθνί

α.
Ζ εθπαίδεπζε ηεο κεηνλφηεηαο απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ζηε πξνζπάζεηα ηεο Άγθπξαο γηα ηνλ εθηνπξθηζκφ ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο βξαρίνλα
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επεθηαηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο. Γη‟ απηφ θαη ν έιεγρνο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
επηδηψμεψλ ηεο.
β.
Σν ειιεληθφ θξάηνο, γηα λα παξεκπνδίζεη ηε κεηαηξνπή ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζε ρψξνπο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο απφ κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηελ Σνπξθία θαη εθπαηδεχνληαη εηδηθά γηα λα παίμνπλ
ηνλ ξφιν πξνπαγαλδηζηψλ ηνπ εθηνπξθηζκνχ, έρεη ηδξχζεη ηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή
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Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο (Δ.Π.Α.Θ) ζηελ νπνία θνηηνχλ κνπζνπικάλνη πνπ ζηε
ζπλέρεηα δηνξίδνληαη δάζθαινη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία.
γ.
Ζ εγεζία ηεο κεηνλφηεηαο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πξνμελείνπ,
πξνζπαζεί λα απνκνλψζεη θαη λα εμνπζελψζεη ηνπο κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο,
πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηελ Δ.Π.Α.Θ. Έηζη ελψ απνδέρνληαη ηνπο ρξηζηηαλνχο
δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ Διιεληθά, γηαηί ηνπο ζεσξνχλ μέλν ζψκα, απφ ην νπνίν δελ θηλδπλεχεη ν έιεγρφο ηνπο επί ηεο κεηνλφηεηαο, αζθνχλ αθφξεηεο πηέζεηο
ζηνπο νκνζξήζθνπο ηνπο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, εθηφο θαη αλ ππνθχπηνπλ ζηηο
πηέζεηο θαη επζπγξακκηζηνχλ καδί ηνπο.

4.

Οη Μνπζνπικάλνη Ηεξνπξγνί

α.
ε αληίζεζε κε ηελ Σνπξθία ε ρψξα καο εμαζθάιηζε ηελ ειεχζεξε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο ειιεληθήο
Θξάθεο. Ζ ζξεζθεπηηθή εγεζία ηεο κεηνλφηεηαο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξείο κνπθηήδεο Κνκνηελήο, Ξάλζεο θαη Γηδπκνηείρνπ, νη νπνίνη κηζζνδνηνχληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο.
β.
Παξά ηελ απφιπηε θαηνρχξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ
θαη ηεο ιαηξείαο, κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θιήξνπ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο θαη ηνπ Πξνμελείνπ, έρεη αξρίζεη λα πξνζρσξεί ζε αλζειιεληθέο ζέζεηο ελψ κνπζνπικάλνη ηεξνπξγνί πνπ ηεξνχλ κεηξηνπαζή
ζηάζε επηδηψθνληαο αξκνληθή ζπλχπαξμε ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ θαη δελ
εκπιέθνληαη ζε πνιηηηθέο δηελέμεηο κε ππαθνχνληαο ζηελ Σνπξθηθή πξνπαγάλδα
γίλνληαη αληηθείκελν απαίηεζεο γηα αληηθαηάζηαζε απφ ηε κεξηά ηεο Σνπξθίαο κε
άιινπο ηεο αξεζθείαο ηνπο πνπ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο.
γ.
Καηά ηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ηεκέλε νη ςεπηνκνπθηήδεο κεηαθέξνπλ ηα αλζειιεληθά
κελχκαηα ηεο Σνπξθηθήο Πξνπαγάλδαο ζηνπο πηζηνχο κνπζνπικάλνπο. Σα ίδηα
κελχκαηα δηαβάδνπλ νη Ηκάκεδεο κέζα ζηα ηδακηά ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο κε
θχξην ζηφρν απφ ηε κηα κεξηά λα θαλαηίζνπλ ηνπο κεηνλνηηθνχο ζπκπνιίηεο απέλαληη ζηε ρψξα καο θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπο θαηαδείμνπλ φηη ε κεηέξα παηξίδα
ηνπο είλαη ε Σνπξθία.

5.

Ο Μεηνλνηηθόο Σύπνο

α.
Ζ δχλακε ηνπ ηνπξθφθσλνπ ηχπνπ είλαη κεγάιε. Απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζηάζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ, πνπ δηακνξθψλεη ε κεηνλφηεηα γηα ην Διιεληθφ Κξάηνο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο Υξηζηηαλνχο.
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β.
Πνιιέο θνξέο εθηξέπεηαη θαη κε αλζειιεληθά άξζξα, πνπ ππνηίζεηαη φηη γξάθνληαη γηα ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ, δηαβξψλεη θαη δπλακηηίδεη ηηο
εηξεληθέο ζρέζεηο. Πνιιέο θνξέο πάιη νη παξάλνκεο νξγαλψζεηο ησλ εμηξεκηζηψλ
κνπζνπικάλσλ ηεο κεηνλφηεηαο, πξνζπαζνχλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο κε κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο θαη κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία ζπληζηνχλ
ζηνπο κνπζνπικάλνπο λα είλαη νπιηζκέλνη γηα θάζε ελδερφκελν επηδηψθνληαο θαη
δπλακηηίδνληαο αλαηαξαρέο θαζψο θάζε δηαηαξαρή ζηηο ζρέζεηο ρξηζηηαλψλ θαη
κνπζνπικάλσλ ζηελ πεξηνρή, βιάπηεη ηελ Διιάδα θαη επλνεί ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο, πνπ ζέιεη λα ηνλίδεη ηελ χπαξμε πξνβιήκαηνο ζηε Θξάθε. Ζ
πξαγκαηηθφηεηα απηή δίλεη ηελ εμήγεζε γηα ηνλ αλζειιεληζκφ ησλ εληχπσλ, πνπ
άιινηε εθθξάδεηαη άκεζα θαη άιινηε κε αιιεγνξίεο θαη πνηήκαηα.
γ.
Πξσηνζηάηεο θαη ιάηξεηο ηεο ηαθηηθήο απηήο είλαη νη εθεκεξίδεο
«Ηιεξί» (Δκπξφο), «Αθίλ» (Δπηδξνκή) ηεο Κνκνηελήο θαη «Σξαθηαλίλ εζί» (Φσλή
ηεο Θξάθεο) ηεο Ξάλζεο, πνπ δίλνπλ θάζε ηφζν δείγκαηα ηνπ κίζνπο πνπ ηηο δηαθαηέρεη. Δπηπξφζζεηα δελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηνλ Σνπξθηθφ ηχπν θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζ‟ απηή ηελ πξνζπάζεηα.
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