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Η εκδήλωση άρχισε με τις εισηγήσεις των κυρίων Γιάννη
Κτιστάκι, Λέκτορα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δικηγόρο, και Βασίλη Μπορνόβα, του Υπουργείου
Εξωτερικών. Ακολούθησαν παρεμβάσεις των κυρίων Κώστα Ζέπου, πρέσβη ε.τ. και Γιώργου Καμίνη, Συνήγορου
του Πολίτη. Την εκδήλωση και τη συζήτηση με το κοινό,
που ακολούθησε, συντόνισε ο επίτιμος Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου Στέφανος Ματθίας.

Στο παρόν τεύχος του ΔΕΛΤΙΟΥ περιλαμβάνονται, με κάποιες συντομεύσεις, όλες οι ομιλίες και η συζήτηση με το
κοινό, κατά την ως άνω σειρά.
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Εισήγηση του κ. Γιάννη Κτιστάκι:

Κύριε πρόεδρε,
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να
απευθύνομαι σε μία εκδήλωση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσής σας, μία από τις λίγες στην Ελλάδα που τολμά
να συζητά τα μειονοτικά ζητήματα.
Το 1966 υπήρχαν στη Θράκη ελάχιστοι μειονοτικοί, απόφοιτοι πανεπιστημίων. Σήμερα υπάρχουν 580 μειονοτικοί
επιστήμονες εγγεγραμμένοι στο σύλλογο επιστημόνων
της μειονότητας, που έχουν σπουδάσει κατά μεγάλο ποσοστό στην Τουρκία, και εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλοι
200 που έχουν επιλέξει να μην είναι μέλη του συλλόγου.
Από αυτούς τους 580, 130 είναι καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, 80 δάσκαλοι, 8 νηπιαγωγοί, 42 θεολόγοι (60
γιατροί-φυσιοθεραπευτές, 90 μηχανικοί, 32 δικηγόροι, 14
δημοσιογράφοι). Το 1/6 υπολογίζεται ότι είναι γυναίκες.
Τότε υπήρχαν ελάχιστοι μειονοτικοί βιοτέχνες και επαγγελματίες. Σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις των
επιμελητηρίων Ξάνθης και Ροδόπης οι μειονοτικοί αποτελούν το 1/3 περίπου των εμπόρων, βιοτεχνών και επαγ-

γελματιών, δηλαδή κατέχουν ποσοστό ανάλογο με αυτό
που καταλαμβάνουν οι μειονοτικοί στον γενικό πληθυσμό
της Θράκης. Υπολογίζεται ότι οι μειονοτικοί αποτελούν
το 1/3 περίπου του συνολικού πληθυσμού της Θράκης
(Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος). Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα πρόκειται συνολικά για άνω των 100.000
μειονοτικών.
Εν τούτοις, παρά την πρόοδο από το 1966, μεγάλο ποσοστό των μειονοτικών παραμένει στον αγροτικό τομέα και
στην εργασία χαμηλής ειδίκευσης.
Σήμερα, έχει αλλάξει και η κεντρική πολιτική για τη μειονότητα: αντί για την επένδυση στους Πομάκους, έχουμε
την επένδυση στους Τσιγγάνους. Αντί για το παλαιό, πανίσχύρο αλλά μυστικό Συντονιστικό Συμβούλιο Θράκης του
1966, έχουμε ένα ή περισσότερα αδύναμα, αποκεντρωμένα, θυλάκια «υπερπατριωτών» οι οποίοι με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, π.χ. ιδρύματα, με δημόσιες ενισχύσεις (π.χ.
τρίτεκνες οικογένειες χριστιανών) και με έντυπα, που ειδικώς ενισχύονται από απόρρητα κονδύλια, ασκούν πολιτική στη Θράκη.
Σήμερα η κεντρική διοίκηση έχει τρεις διαφορετικές πο-

Στιγμιότυπο από την
εκδήλωση
“Πρόσφυγες και Μειονότητες”
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λιτικές για τους μειονοτικούς, ανάλογα σε ποιο χώρο
ανθρώπινης δράσης αναφερόμαστε. Με όρους ιδεολογικούς, θα λέγαμε ότι στην εκπαίδευση η πολιτική της είναι
μάλλον φιλελεύθερη και διευκολύνει την ενσωμάτωση.
Στα ήθη και στα έθιμα της μειονότητας (πρόκειται για
όρους της Συνθήκης της Λωζάννης), η πολιτική της είναι
κοινοτιστική: δεν επεμβαίνει καθόλου, σεβόμενη (δήθεν)
την αυτονομία της μειονότητας. Στα δε ζητήματα της αυτοδιοίκησης της μειονότητας (σύλλογοι, βακούφια, Μουφτής) η κεντρική πολιτική είναι σαφώς επεμβατική και
αντίθετη προς το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Αναλυτικότερα, αρχίζοντας από την αυτοδιοίκηση:
Οι απαγορεύσεις των μειονοτικών συλλόγων που φέρουν
την ονομασία ή υπονοούν ότι είναι «τουρκικοί» αποδοκιμάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Ηχηρές υπήρξαν και οι αποδοκιμασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ποινικές καταδίκες των μουφτήδων (ψευτομουφτήδων) που επέλεξε
ένα στρατευμένο, είναι αλήθεια, τμήμα της μειονότητας.
Όμοιες θα είναι και οι αποδοκιμασίες του Στρασβούργου
για τον πρόσφατο νόμο για τα βακούφια.
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτού του είδους
η πολιτική της ανοικτής επέμβασης στην αυτοδιοίκηση
της μειονότητας, είναι απρόσφορη για την ενσωμάτωση,
αντίθετη με το κράτος δικαίου και, με όρους πολιτικού
ρεαλισμού, αναποτελεσματική. Μεγαλώνει τη δυσπιστία
προς την ελληνική διοίκηση και αυξάνει την απήχηση των
φανατικών (στρατευμένων) στους πιο μετρημένους και
πιο νέους στην ηλικία μειονοτικούς.
Όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα της μειονότητας. Εδώ
η πολιτική της κεντρικής διοίκησης αλλάζει: δεν επεμβαίνουμε, είναι δήθεν θέματα εσωτερικά της μειονότητας.
Είναι άραγε θέμα αποκλειστικά της μειονότητας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει αναθέσει δικαιοδοτικά καθήκοντα στον Μουφτή ; ο νόμος 1920/1991
(αντικατέστησε τον νόμο 2345/1920) αναθέτει στον εκάστοτε Μουφτή την εκδίκαση των οικογενειακών διαφορών
των Ελλήνων Μουσουλμάνων. Οι μειονοτικοί της Θράκης
δεν μπορούν να πάνε σε τακτικό δικαστή για τις οικογενειακές τους διαφορές. Καμία άλλη χώρα, ούτε η Τουρκία,
δεν έχει εμπιστευτεί την απονομή της δικαιοσύνης σε αξι-
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ωματούχο του Ισλάμ ή άλλης θρησκείας («Ιεροδίκη»).
Είναι θέμα αποκλειστικό της μειονότητας ότι η Ελλάδα
είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ανέχεται εφαρμογή της
Σαρία, δηλαδή του δικαίου του Ισλάμ, για τους Μουσουλμάνους πολίτες της; Ο νόμος 147/1914, ο οποίος ακόμα
διατηρείται σε ισχύ, ορίζει ότι κατ’ απόκλιση του Αστικού
Κώδικα η Σαρία διέπει την οικογενειακή κατάσταση (γάμος, διαζύγιο, διατροφή, επιτροπεία, κηδεμονία, ισλαμική
διαθήκη, εξ αδιαθέτου διαδοχή) των Ελλήνων Μουσουλμάνων. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτε η Τουρκία,
δεν επιτρέπει την υποκατάσταση του εθνικού (κοσμικού)
δικαίου της από τους Ιερούς Κανόνες οιασδήποτε θρησκείας.
Είναι άραγε θέμα της μειονότητας ότι ο αναχρονισμός
αυτός, κατάλοιπο της θεοκρατίας και των δομών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει άμεσες αρνητικές
συνέπειες στη ζωή των Μουσουλμάνων γυναικών ; Κατά σύστημα οι γονείς τους τις παντρεύουν πριν ενηλικιωθούν ενώ ο Μουφτής-Ιεροδίκης δεν αναζητά ποτέ
την πραγματική βούλησή τους. Άλλωστε, αρκετοί γάμοι
συνάπτονται δια αντιπροσώπου. Οι άντρες τους τις χωρίζουν μονομερώς και αναιτιολόγητα, με απόφαση του
Μουφτή-Ιεροδίκη, χωρίς προηγούμενη ακρόασή τους. Ο
Μουφτής-Ιεροδίκης δεν επιδικάζει ποτέ διατροφή για τη
διαζευγμένη σύζυγο πέραν του τριμήνου από τη λύση του
γάμου. Η Σαρία υπαγορεύει την ανισομερή εξ αδιαθέτου
διαδοχή : η θυγατέρα λαμβάνει το ήμισυ του κληρονομικού μεριδίου του υιού.
Είναι, άραγε, εσωτερικό θέμα της μειονότητας, οι επιπτώσεις των ανωτέρω στα παιδιά; Όταν οι γονείς τους χωρίζουν (τα διαζύγια των Μουσουλμάνων είναι στη Θράκη έξι
φορές περισσότερα από εκείνα των μη Μουσουλμάνων),
ο Μουφτής-Ιεροδίκης αναθέτει την επιμέλεια των τέκνων
με βάση το αυτοματοποιημένο κριτήριο της ηλικίας : τα
αγόρια μέχρι την ηλικία των έξι ετών και τα κορίτσια μέχρι
την ηλικία των οκτώ ετών μεγαλώνουν υποχρεωτικά με τη
διαζευγμένη μητέρα, χωρίς να ληφθεί υπόψη το μόνο διεθνώς αποδεκτό κριτήριο του συμφέροντος των τέκνων.
Το μεγαλύτερο τμήμα της μειονότητας επιθυμεί την κατάργηση του αναχρονισμού αυτού για λόγους πολιτικούς
αλλά και πραγματιστικούς.

Ο κυριότερος –θεμιτός– πολιτικός λόγος είναι ότι η μειονότητα θέλει να επιλέγει (να εκλέγει) η ίδια τον θρησκευτικό της ηγέτη. Σήμερα, με το πρόσχημα ότι ο Μουφτής
είναι δικαστής (Ιεροδίκης) και ότι οι δικαστές στην Ελλάδα δεν εκλέγονται, η Πολιτεία διορίζει τον (εκλεκτό της)
Μουφτή, διώκει ποινικά τους αντιφρονούντες Μουφτήδες
και στερεί από τη σημαντικότερη θρησκευτική μειονότητα της χώρας το θεμελιώδες δικαίωμά της να επιλέγει, με
όποιον τρόπο κρίνει η ίδια, τη θρησκευτική ηγεσία της.
Ο πραγματιστικός λόγος είναι οι ταχύτατες αλλαγές στο
εσωτερικό της μειονότητας. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, το μέτρο της ποσόστωσης για την ένταξη στα ελληνικά ΑΕΙ των Μουσουλμάνων και το πρόγραμμα για την
αναβάθμιση των σπουδών στα μειονοτικά σχολεία έχει
συντελέσει τα μέγιστα στον εκμοντερνισμό της μειονότητας. Οι νέοι (αγόρια και κορίτσια) μιλάνε πλέον με άνεση
την ελληνική γλώσσα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν
συμμαθητές και συμφοιτητές από την πλειονότητα, «σερφάρουν» καθημερινά στο internet και επιθυμούν να ταξιδεύουν όλο και περισσότερο προς τη Δύση παρά προς την
Ανατολή. Είναι επόμενο, λοιπόν, να μην αντιλαμβάνονται
σε τι εξυπηρετεί η θεοκρατία της Σαρία και του ΜουφτήΙεροδίκη, όταν μάλιστα ο τελευταίος είναι δοτός, δηλαδή
ανάχωμα στο δικαίωμά τους για ανάδειξη της (μειονοτικής) ηγεσίας. Αποτέλεσμα τούτων είναι η εξαφάνιση των
κληρονομικών υποθέσεων (ισλαμική διαθήκη ή εξ αδιαθέτου διαδοχή). Με παρότρυνση των αγοριών τους, οι
Μουσουλμάνοι γονείς τούς μεταβιβάζουν εν ζωή τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να μην επιτραπεί
στον Μουφτή-Ιεροδίκη η δυνατότητα να «αδικήσει» στην
κληρονομιά τις αδελφές τους. Αν μπορούσαν, είναι σίγουρο ότι θα επέλεγαν τον τακτικό δικαστή της Ξάνθης,
της Κομοτηνής και του Διδυμοτείχου (της Ορεστιάδας)
και την εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για
να λύσουν τον γάμο τους και να ρυθμίσουν την επιμέλεια
των τέκνων τους.
Όσο για το τελευταίο πεδίο, εκείνο της εκπαίδευσης, νομίζω ότι η κεντρική πολιτική της ενσωμάτωσης και είναι
ορθή και αποδίδει. Η εισαγωγή το 1995 της ποσόστωσης
0,5% πλέον των υπαρχουσών θέσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για
τους υποψηφίους που προέρχονται από τη μειονότητα
έφερε τα πάνω κάτω στην εκπαίδευση. Τότε ξεκίνησε και
το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων
που έδειξε στους μουσουλμάνους γονείς πόσο καλύτερα
μπορούν να προετοιμασθούν τα παιδιά τους για το ελλη-

νικό πανεπιστήμιο μακριά από το γκέτο του μειονοτικού
σχολείου. Σήμερα, οι αριθμοί πρόσβασης των μειονοτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν κάνει άλμα.
Έχει τετραπλασιαστεί η πρόσβαση στο γυμνάσιο μέσα
σε δέκα χρόνια και αυξήθηκε κατά 60% η πρόσβαση στο
λύκειο μέσα σε τρία χρόνια. Χρειάζεται όμως να συνεχιστεί η προσπάθεια με την ορθή εφαρμογή του μέτρου
της διδασκαλίας της τουρκικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία της Ξάνθης και της Κομοτηνής, διδασκόμενης από μειονοτικούς. Το μέτρο αυτό θα
προσελκύσει περισσότερους μειονοτικούς στο δημόσιο
πολυπολιτισμικό σχολείο.,
Τι προτείνω; Την επέκταση της φιλελεύθερης πολιτικής
σε όλους τους τομείς που αφορούν τη μειονότητα. Απελευθέρωση του συστήματος του Μουφτή και των Βακουφίων. Καμία επέμβαση, αρνητική ή θετική, στην ίδρυση
συλλόγων. Κατάργηση της Σαρίας και των Ιεροδικαστηρίων. Κατάργηση των διορισμένων ιμάμηδων και εισαγωγή
νέων, εντοπισμένων, ποσοστώσεων υπέρ της μειονότητας. Κατάργηση της υπερνομαρχίας Ξάνθης-Καβάλας
και Ροδόπης-Έβρου. Ταυτόχρονα, προτείνω δημόσια
σχολεία παντού. Οι μειονοτικοί να έχουν σε κάθε κωμόπολη και σε κάθε πόλη να διαλέξουν ανάμεσα στο δημόσιο
και στο μειονοτικό σχολείο.
Μετά από τόσα χρόνια που υπηρετώ στη Θράκη, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω τον αντίλογο τοπικών στελεχών,
πολιτευτών και διπλωματών στα ανωτέρω. Θα πουν ότι
αυτά δεν γίνονται και ότι αν τέλος πάντων γίνουν, τότε η
περιοχή θα γίνει Κόσοβο. Όπως προσπάθησα όμως να
αποδείξω, τα παλιά εργαλεία και μέθοδοι έχουν πλήρως
αποτύχει. Εδώ και σαράντα και πλέον χρόνια οι πολιτικές
της επέμβασης στην αυτοδιοίκηση της μειονότητας και
της δήθεν αυτονομίας της μειονότητας στα ήθη και στα
έθιμα της δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Δεν υπήρξε ποτέ
μεγαλύτερη επιρροή του Προξενείου στη μειονότητα. Η
πλειονότητα των μειονοτικών θέλει αναμφίβολα να σταδιοδρομήσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα, η οποία όμως
δεν θα τους βάζει τη μία τρικλοποδιά μετά την άλλη...
Λίγα λόγια για τους πρόσφυγες.
Ο αριθμός των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα προσφύγων της περιόδου 1980-2007 ανέρχεται σε 4.111. Η
ενσωμάτωση αυτών στην ελληνική κοινωνία δεν αποτελεί,
ατυχώς, προτεραιότητα της κεντρικής διοίκησης. Δύο εν-
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δεικτικά παραδείγματα : Παρά τα σχετικά πορίσματα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, της Υπάτης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, τόσο από τη Σύμβαση της Γενεύης του
1951 για τους πρόσφυγες, όσο και από τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη, η ελληνική διοίκηση αρνείται μέχρι σήμερα να αναγνωρίσει φοροαπαλλαγή για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας στους πρόσφυγες. Και, για πάνω από
δεκαπενταετία η ελληνική διοίκηση αρνιόταν να χορηγήσει επίδομα πολυτέκνων στους πολιτικούς πρόσφυγες.
Το χορήγησε τελικώς μόλις πρόσφατα, πριν 2 βδομάδες,
αφού ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται δεκάδες οικογένειες προσφύγων στα διοικητικά δικαστήρια και στο
ΕΔΔΑ.
Ο πρόσφυγας δεν έχει προσωρινά πατρίδα διότι έχει διωχθεί από αυτήν. Αν η ελληνική διοίκηση του επιτρέψει να
έχει τα στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα, τότε εύκολα
ενσωματώνεται στην ελληνική κοινωνία. Αν του αρνείται
αυτά τα δικαιώματα, παρά τα όσα προβλέπουν οι διεθνείς
συνθήκες, τότε ο πρόσφυγας ετοιμάζεται να αναχωρήσει
με την πρώτη ευκαιρία από την Ελλάδα. Μήπως η διοίκηση επιδιώκει αυτή την αναχώρηση;

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Συντονιστής :
Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. Κτιστάκη για την ωραία ανάπτυξή του.

Εισήγηση του κ. Βασίλη Μπορνόβα :

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2007 το Tαμείο για την εκπαίδευση των Ρομά, σε συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ και το
Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), διοργάνωσαν μια συνάντηση με αντικείμενο την εκπαίδευση των Ρομά. Η συνάντηση αυτή αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος του ΣτΕ με θέμα την εκπαίδευση των τσιγγάνων
μαθητών στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου
υπήρξαν εξόχως διαφωτιστικά, οι διαφορετικές δε πολιτικές που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα αυτό
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θα αποτελέσουν τη βάση για έναν ευρύτερο προβληματισμό. Ένα στοιχείο το οποίο οφείλουμε να συγκρατήσουμε είναι ότι πανευρωπαϊκά, με μικρές διαφοροποιήσεις,
περίπου το 50% των τσιγγάνων μαθητών δεν καταφέρνουν να αποφοιτήσουν από το δημοτικό σχολείο.
Ο προβληματισμός που αναδύεται τα τελευταία χρόνια
σε σχέση με την εκπαίδευση των τσιγγάνων, μοιάζει με
εκκρεμές, το οποίο κινείται μεταξύ δύο αντίθετων απόψεων, της ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και της
δημιουργίας ξεχωριστών εκπαιδευτικών δομών για τους
τσιγγάνους. Μεταξύ των δυο αυτών άκρων συναντούμε παραλλαγές, που ορισμένες φορές, περιλαμβάνουν
ακόμα και την ένταξη των τσιγγάνων μαθητών σε σχολεία
για παιδιά με πνευματική υστέρηση ή σε ειδικά σχολεία.
Την πρακτική αυτή αποδοκιμάζει το ΕΔΔΑ με πρόσφατη
απόφασή του (57325/00), καθώς η ένταξή τους σε ειδικά
σχολεία δεν στηρίζονταν σε πνευματική υστέρηση αλλά
περισσότερο σε πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές.
Συναντούμε ακόμα και περιπτώσεις, στις οποίες τα τσιγγανόπουλα θεωρείται ότι συλλήβδην πάσχουν από δυσλεξία...
Κατά κανόνα οι εκπαιδευτικές διακρίσεις λαμβάνουν την
μορφή γεωγραφικού διαχωρισμού, όπου οι τσιγγάνοι μαθητές φοιτούν σε ξεχωριστά σχολεία. Στην περίπτωση
αυτή οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές αλλά και τα βαθιά στερεότυπα και προκαταλήψεις μεταξύ τσιγγάνων και
πλειονότητας συνοδεύει τον γεωγραφικό διαχωρισμό.
Στο Περπινιάν κατασκευάζονται νέα σχολεία γύρω από
τον τσιγγάνικο οικισμό, ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργούνται και πάλι, γκετοποιημένα τσιγγάνικα σχολεία, οπότε οι γονείς των παιδιών της πλειονότητας
αλλά και παράγοντες της εκπαίδευσης απομακρύνουν τα
παιδιά της πλειονότητας και τα συγκεντρώνουν σε αμιγή
πλειονοτικά σχολεία. Άλλη μορφή διάκρισης συνίσταται
στην συνύπαρξη τσιγγάνων και μη τσιγγάνων μαθητών
στο ίδιο σχολικό κτήριο αλλά σε ξεχωριστές τάξεις (ενδοσχολικός διαχωρισμός). Φαίνεται ότι ο τύπος αυτός
εκπαίδευσης ενθαρρύνεται, δυστυχώς, στις ευρωπαϊκές
χώρες. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ο τύπος των αμιγώς
τσιγγάνικων σχολείων να υποστηρίζεται από επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι οποίοι νιώθουν επαγγελματικά
απειλούμενοι από το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ενσωματωμένου στην κοινωνία σχολείου.
Οι προσπάθειες εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης των τσιγγάνων μαθητών μπορούν να χαρακτηρισθούν επιτυχείς,

Παράλληλα με την εκδήλωση έγινε και η
κοπή της πίττας από τον πρόεδρο της Κ.Π. κ.
Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο

στο βαθμό, κυρίως, που εμπλέκονται οι γονείς καθώς και
ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος. Σε ένα σχολείο του
Περπινιάν, στο οποίο φοιτούν μόνο τσιγγανόπουλα, οι
μητέρες καλούνται να ετοιμάσουν το πρωινό μέσα στο
κτήριο του σχολείου για να καταστούν και αυτές παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο τα εγχειρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία χωρίς
ευρύτερη κοινωνική στήριξη και χωρίς εκπαιδευτικούς
λειτουργούς πεπεισμένους για την αποστολή τους και
αφοσιωμένους στο έργο τους.
Φαίνεται επίσης ότι η εκπαιδευτική ενσωμάτωση των Ρομ
βελτιώνει τις συνθήκες κοινωνικής αποδοχής τους στον
ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Φυσικά, η εκπαιδευτική ενσωμάτωση προϋποθέτει, εκτός των άλλων, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης
κ.λπ.

των υπόλοιπων οικισμών Ρομ της Ελλάδας : δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ανακύπτουν προβλήματα με
τις ληξιαρχικές εγγραφές, οι κάτοικοι ασκούν εποχιακά
επαγγέλματα, ένα μέρος τους είναι εργάτες γης. Υπάρχει
δημόσιο σχολείο, το οποίο συγκεντρώνει αποκλειστικά
κατοίκους του οικισμού. Το 2003, η σχολική αποχή ήταν
τεράστια και οι απόφοιτοι του δημοτικού δεν συνέχιζαν
στο γυμνάσιο. Το επόμενο έτος δημιουργείται και δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Γυναικών του οικισμού, την
πρόεδρο του οποίου έχουμε σήμερα ανάμεσά μας. Πολύ
σύντομα επιτυγχάνεται συνεργασία μεταξύ Συλλόγου και
σχολείου. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς
ο Σύλλογος δραστηριοποιεί τις μητέρες, για τις οποίες
σημαντικό κίνητρο αποτελεί η φροντίδα για το μέλλον των
παιδιών τους. Στην προσπάθεια έρχονται αρωγοί κοινωνικοί λειτουργοί, καταγόμενοι από την Ξάνθη, οι οποίοι
αναλαμβάνουν να πείσουν γονείς και παιδιά για τα πλεονεκτήματα του σχολείου.

Ο οικισμός Ρομ του Περπινιάν αριθμεί περί τα 6.000 άτομα. Ο οικισμός μουσουλμάνων Ρομ στο Δροσερό της Ξάνθης συγκεντρώνει 3500 άτομα, εκ των οποίων τα 1500
είναι παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Τα προβλήματα του οικισμού δεν διαφέρουν από τα προβλήματα

Ταυτόχρονα, στους χώρους του συλλόγου δημιουργείται
παιδικός σταθμός, ο οποίος παρέχει όχι μόνο ένα πρόχειρο καθημερινό γεύμα αλλά και τη δυνατότητα της εκμάθησης της ελληνικής από εθελοντές εκπαιδευτικούς.
Πανταχού παρούσες στους παιδικούς σταθμούς οι διαμε-
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σολαβήτριες, τσιγγάνες που γνωρίζουν ελληνικά, πολλές
φορές μητέρες και οι ίδιες. Η παρουσία των δασκάλων
του σχολείου και των εθελοντών εκπαιδευτικών εγκαινιάζει και αναπτύσσει μία παλίνδρομη σχέση μεταξύ κοινωνίας της Ξάνθης και οικισμού. Την ίδια εποχή, ο δήμος
Ξάνθης παρέχει πρωτοβάθμια κοινωνική και ιατρική φροντίδα στα παιδιά του οικισμού με τη δημιουργία του ιατροκοινωνικού κέντρου. Οι επαφές και οι δεσμοί μεταξύ Ξάνθης και Δροσερού διευρύνονται. Γυναίκες και μαθητές
λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις της Παλιάς Πόλης της
Ξάνθης, διοργανώνουν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις με τη βοήθεια φωτισμένων κατοίκων της πόλης. Ο
Σύλλογος γυναικών διευκολύνει την είσοδο στον οικισμό
και τη δράση πολιτιστικών φορέων και εκπαιδευτικών της
Ξάνθης. Ο αριθμός των μαθητών που αποφοιτούν από
το δημοτικό αυξάνεται. Ο Σύλλογος γυναικών λαμβάνει
πρωτοβουλίες και για την εκπαίδευση των μητέρων, την
ένταξή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενηλίκους
αλλά και για την ενημέρωσή τους γύρω από κοινωνικά και
ιατρικά θέματα. Ταυτόχρονα, καθηγητές του πολυτεχνείου Ξάνθης εκπονούν, με τη βοήθεια φοιτητών τους, εθελοντικώς, μελέτη νέας κεντρικής πλατείας του οικισμού,
τα σχέδια της οποίας φιλοδοξούν να αποτυπώσουν την
προσέγγιση πόλης και οικισμού.

εμφανίζουν καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών σχολικής ηλικίας παραμένουν εκτός εκπαίδευσης γιατί ο οικισμός είναι μακριά από τα σχολεία.
Και εδώ η παρουσία του Συλλόγου γυναικών είναι σημαντική διότι καταφέρνει, ένα τμήμα των δυνάμει μαθητών
αυτών, να το εντάξει σε επιμορφωτικές τάξεις που λειτουργούν με εθελοντές. Οι τοπικές αρχές και τα ΜΜΕ της
πόλης άρχισαν, τους τελευταίους μήνες, να επιδεικνύουν
έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον οικισμό.

Σε αντίστοιχο οικισμό στην Αλεξανδρούπολη, επί της
οδού Άβαντος, με πληθυσμό 2500 κατοίκων, δεν υπάρχει
δημόσιο σχολείο. Ωστόσο, ο δήμος της πόλης παρέχει
την δυνατότητα στα παιδιά του οικισμού να ενταχθούν
στα σχολεία της πόλης με την χρησιμοποίηση ενός λεωφορείου. Τα παιδιά μοιράζονται στα σχολεία της πόλης και εντάσσονται στον κανονικό κύκλο μαθημάτων. Η
ίδρυση και δραστηριοποίηση ενός δευτέρου γυναικείου
Συλλόγου λειτουργεί και εδώ καταλυτικά προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των παιδιών στην κοινωνία
της Αλεξανδρούπολης. Και εδώ συμμετέχει κοινωνικός
λειτουργός, η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών, λειτουργούν επίσης 4 παιδικοί σταθμοί με διαμεσολαβήτριες καθώς και απογευματινά ενισχυτικά μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτικούς, το σύνολο των οποίων αναμένεται να ενταχθεί σύντομα σε πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

Αναμφισβήτητα, το έργο των συλλόγων είναι σημαντικό
και πρωτοποριακό. Ωστόσο συναντούν μύρια καθημερινά προβλήματα και αντιπαλεύουν με στερεότυπα βαθιά
ριζωμένα. Εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές. Οφείλουμε να σταθούμε συμπαραστάτες
και αλληλέγγυοι. Δίπλα τους. Διότι στο κάτω- κάτω, στην
χώρα μας όλο και λιγότερο ανθίζει το παιδικό χαμόγελο.

Σε αντίθεση με το, αμιγές σχολείο του οικισμού Δροσερό
οι μαθητές του τσιγγάνικου οικισμού της Αλεξανδρούπολης, ενσωματωμένοι στα δημόσια σχολεία της πόλης,

Η σημερινή συζήτηση με κύριο θέμα την κατάσταση των
προσφύγων και των μειονοτήτων στην χώρα μας, με επίκεντρο την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, γί-

Με τα ανωτέρω 2 παραδείγματα θέλουμε απλώς να τονίσουμε τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της δράσης των 2 αυτών γυναικείων ΜΚΟ, οι οποίοι κατάφεραν
σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι μόνο να πείσουν αλλά
και να δεσμεύσουν τα μέλη τους γύρω από στόχους που
αφορούν το μέλλον των οικογενειών τους. Τα τελευταία
χρόνια, στη Γαλλία, υιοθετήθηκαν οι «ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας». Το μέτρο αφορά σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές, στα οποία παρέχεται οικονομική
στήριξη. Το ποσοστό μαθητών ανά εκπαιδευτικό είναι μικρότερο, οι εκπαιδευτικοί έχουν καλύτερες μισθολογικές
απολαβές και υποβοηθούνται από διαμεσολαβητές. Ένα
τέτοιο πείραμα θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα στην περίπτωση πολλών τσιγγάνικων οικισμών στην
Ελλάδα.

Συντονιστής :
Ευχαριστούμε τον κ. Μπορνόβα για τις εμπεριστατωμένες σκέψεις και απόψεις που μας ανέπτυξε. Δίνω τώρα το λόγο στον
Πρέσβη κ. Ζέπο για να κάνει την παρέμβασή του.

Κος ΖΕΠΟΣ:

νεται με αφορμή την 60η επέτειο από την υιοθέτηση της
Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ενός κειμένου που κωδικοποιεί τις γενικές ανθρωπιστικές αξίες και αρχές με σκοπό την προστασία και κατοχύρωση των ελευθεριών του ατόμου.

νομικοί πρόσφυγες, αναγκαίοι στη διατήρηση της οικονομικής μας ευημερίας, αλλά και έρμαια ενίοτε των οργανοτικών αδυναμιών των διοικητικών αρχών να χειρισθούν
αποτελεσματικά με κάποια ευσπλαχνία ζητήματα νομιμοποίησης της προσωρινής διαμονής τους στη χώρα.

Ένα από τα λαμπρότερα επιτεύγματα των Ηνωμένων
Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 αποτελεί έκφραση των προσδοκιών, μετά τη «μάστιγα» του πολέμου,
για την εδραίωση της ειρήνης, μια των προϋποθέσεων
της οποίας είναι η πίστη στην αξιοπρέπεια και στην αξία
του ανθρώπου. Την αξιοπρέπεια του ανθρώπου η Διακήρυξη αναγορεύει σε υπέρτατη ηθική αξία, «σύμφυτη»σε
όλα τα μέλη τη ανθρώπινης οικογένειας. Η προστασία
της αξιοπρέπειας, όπως χαρακτηριστικά διακηρύσσεται,
λυτρώνει από τον τρόμο και την αθλιότητα, από καταστάσεις που μας είναι οικείες, αν αναλογισθούμε τις άθλιες
συνθήκες και την εξαθλίωση στις οποίες υποβάλλονται
συνάνθρωποί μας, είτε στον τόπο καταγωγής, είτε όταν
διωκόμενοι και σαν πρόσφυγες καταφεύγουν στη χώρα
μας ή αλλού.

Μια άλλη ρύθμιση του άρθρου 12 προβλέπει ότι «κανείς
δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετη επέμβαση στην
ιδιωτική του ζωή». Έκφραση του μεταπολεμικού αμερικανικού φιλελευθερισμού, υπέρμαχος του οποίου ήταν
η Eleanor Roosevelt και πρωτεργάτης της Οικουμενικής
Διακήρυξης, η «ιδιωτικότητα» (privacy) έγινε μέρος των
αξιών της κατά άλλα ανεκτικής και σχεδόν αδιάκριτης
μεσογειακής κοινωνίας μας, η προάσπιση των οποίων
εμπίπτει πλέον και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.

Η Οικουμενική Διακήρυξη αποτελεί την αφετηρία ειδικότερων ρυθμίσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή, είτε στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Διεθνείς Συμφωνίες για την
Προστασία των Μειονοτήτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρωπου με την οποία εξασφαλίζεται
το δικαίωμα ατομικής προσφυγής σε Ευρωπαϊκά δικαστικά σώματα, αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου
πολιτικού πολιτισμού.
Στο αντίποδα των ηθικών και ανθρωπιστικών αξιών τοποθετούνται τα φαινόμενα της «αυθαιρεσίας». Σε τέσσερα
άρθρα της Διακήρυξης καταδικάζονται συμπεριφορές
και ενέργειες που αν δεν τελούν σε κατάφωρη αντίθεση
με το δίκαιο και την ηθική, συχνά βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ της έννομης άσκησης της κρατικής εξουσίας
και της καταχρήσεως. Το άρθρο 9 προβλέπει ότι «κανείς
δεν συλλαμβάνεται ή δεν εξορίζεται αυθαίρετα». Υπάρχει
μια γκρίζα ζώνη μέσα στην οποία ευνοείται η αυθαίρετη
συμπεριφορά, εκείνη μέσα στην οποία διακινούνται οικο-

Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι «κανείς δεν μπορεί αυθαίρετα να στερηθεί της ιθαγένειάς του». Η διάταξη παραπέμπει στην πολυτάραχη ιστορία του τόπου μας, όταν η
αφαίρεση της ιθαγένειας αποτελούσε μέτρο κολασμού,
όχι μόνο κατά μουσουλμάνων της Θράκης, εάν κάποιος
εξ αυτών «εφέρετο» να απουσιάζει από τον τόπο της συνήθους κατοικίας του για μερικές εβδομάδες, αλλά και
για τους εν γένει «αντεθνικώς δρώντας», κομμουνιστές,
σλαβόφωνους, ή άλλους όπως, μεταξύ των διασήμων περιπτώσεων, η Αμαλία Φλέμιγκ. Η κατάργηση του σχετικού
άρθρου 19 του νόμου περί Ιθαγενείας αποτέλεσε πράξη
στοιχειώδους συνέπειας με τις αρχές της Οικουμενικής
Διακήρυξης.
Η εισαγωγική αναδρομή που επιχείρησα σε μερικές μόνο
από τις αρχές, τις αξίες και στο πνεύμα της Οικουμενικής Διακήρυξης, μου επιτρέπει τώρα να αναφερθώ σ’ ένα
θέμα κατ εξοχήν μειονοτικού ενδιαφέροντος, εκείνο της
ονομασίας της μουσουλμανικής μειονότητας.
Η χρήση του όρου «μουσουλμανική» οφείλεται σε μια ιστορική ιδιαιτερότητα. Οι λαοί που υπάγονταν στην εξουσία
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διακρίνονταν κυρίως απ’
το θρήσκευμα, όχι σύμφωνα με εθνοτικά χαρακτηριστικά
των ανθρώπων. Το 1923 δεν ήταν δυνατόν να περιγραφούν διαφορετικά οι «μη ανταλλάξιμοι» Τούρκοι, οι οποίοι
θα παρέμεναν στη δυτική Θράκη1. Όμως, ο όρος «μου-

1Χαρακτηριστικά, η Σύμβαση της Λωζάννης περί Ανταλλαγής των Πληθισμών αναφέρεται στους Τούρκους υποικόους «ελληνικού ορθοδόξου

θρησκεύματος» μεταξύ των ανταλλαξίμων, αλλά στους «Ελληνες κατοίκους Κων/λεως», μεταξύ των μη ανατλλαξίμων.
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σουλμάνοι-μουσουλμανικός» δεν μπορεί να επιβάλλεται
είς το διηνεκές στα άτομα και να αλλοιώνει το δικαίωμα
του ατομικού αυτοπροσδιορισμού. Η αναφορά σε θρήσκευμα δεν μπορεί να αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο
της ταυτότητας των πολιτών. Αντίθετη με την αντίληψη
αυτή είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία διατάσσεται η διάλυση του «Τουρκικού συλλόγου Ξάνθης»,
με το σκεπτικό ότι. «μόνον η ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας αναγνωρίζεται στην εν λόγω
περιοχή». Ωσάν οι Συνθήκες του 1923 και η νομοθεσία
που ακολούθησε να επιτρέπεται να υπεισέρχονται στον
υποκειμενικό χώρο της θρησκευτικής συνείδησης.
Ο Άρειος Πάγος έκρινε επίσης ότι το Καταστατικό του
υπό διάλυση συλλόγου προβλέπει επιλήψιμες δραστηριότητες, επειδή επιδιώκει «την διάδοση μεταξύ των Τούρκων της δυτικής Θράκης, των πνευματικών, κοινωνικών
και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, των προελθουσών
εκ της τουρκικής μεταπολιτεύσεως». Τίθεται το ερώτημα
ποια θα ήταν η αντίδραση της Ελλάδας εάν απαγορευόταν στην Κωνσταντινούπολη η σύσταση συλλόγου από
τους εκεί Έλληνες μειονοτικούς, με όμοιο σκοπό. Δηλαδή τη διάδοση μεταξύ των μελών τους των κοινωνικών,
πολιτιστικών και πνευματικών αξιών που επικρατούν στις
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και της
Ελλάδας. Το ελληνικό δικαστικό επιχείρημα είναι αντίθετο με την διεθνή υποχρέωση (Κείμενο της Κοπεγχάγης,
ΔΑΣΕ)να ενθαρρύνονται οι επαφές των μειονοτικών με
άλλες γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουν ιστορική και
πολιτιστική συγγένεια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται σε έναν μουσουλμάνο τουρκογενή, το δικαίωμα να διατηρεί δεσμούς με την Τουρκία.
Πώς μπορεί να ξεπερασθεί το πρόβλημα;
Με πρότασή μου, την οποία έχω διατυπώσει παλαιότερα,
θεωρώ ότι, χωρίς με κανένα τρόπο να τεθεί ζήτημα αναθεώρησης της Συνθήκης και της Σύμβασης της Λωζάννης,
να διατηρηθεί η βασική ονοματολογία της μειονότητας
σαν «μουσουλμανικής», αλλά να επιτραπεί στα άτομα να
αυτοπροσδιορίζονται ελεύθερα. Τον όρο του Τούρκου ή
του Πομάκου ή του Τσιγγάνου (Ρομά) να χρησιμοποιούν
ελεύθερα, για ατομική χρήση ή στο πλαίσιο του συλλογικού δικαιώματος συστάσεως σωματείων, ενώσεων προσώπων, συλλόγων κλπ. Αυτό θα επέτρεπε τη διατήρηση
του πολιτικού πλαισίου των δικαιωμάτων και υποχρεώσε-
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ων στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, όπως διαμορφώθηκαν στη Λωζάννη το 1923, ταυτόχρονα με την εναρμόνιση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τα
διεθνή πρότυπα.

Ευχαριστώ για τη προσοχή σας.

Συντονιστής :
Παρακαλώ τώρα τον Συνήγορο του πολίτη, τον κ. Γεώργιο Καμίνη, να μας αναπτύξει τις απόψεις του.

Κος Καμίνης :
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε κάποιες υποθέσεις που έχουν έρθει στο Συνήγορο.
Είχαν έρθει σε μας, με αναφορά, οι εκπρόσωποι της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού που είχαν κερδίσει την υπόθεση στο Στρασβούργο. Ενώ τα ελληνικά δικαστήρια δεν
είχαν εγκρίνει τη σύσταση σωματείου με αυτή την επωνυμία, καταδικαστήκαμε στο Στρασβούργο και ήρθαν οι
άνθρωποι για να μπορέσουν να πετύχουν την εκτέλεση
της απόφασης του Στρασβούργου. Έφτασαν σ’ εμάς γιατί όπου πήγαιναν στη Φλώρινα να βρουν δικηγόρο, ώστε
να αναγνωριστεί πια με βάση την απόφαση του Στρασβούργου το Σωματείο, δεν έβρισκαν. Απευθυνθήκαμε
στον Δικηγορικό Σύλλογο της Φλώρινας, ο οποίος έχει
την υποχρέωση να διορίσει δικηγόρο, εφόσον δεν ανευρίσκεται. Ο Δικ. Σύλλογος απάντησε «δε μου αποδεικνύουν
ότι δε μπορούν να βρουν δικηγόρο». Το επόμενο βήμα
ήταν να πάει κανείς στον τοπικό Πρωτοδίκη, ο οποίος να
διορίσει δικηγόρο. Η Πρωτοδίκης τους απάντησε : « ο
Δικ.Σύλλογος εδώ λέει ότι μπορείτε να βρείτε δικηγόρο».
Εμείς τους είπαμε «να στείλετε μία συστημένη επιστολή
σε όλους τους δικηγόρους της Φλώρινας. Και να πείτε ότι
σας προτείνουμε αυτό». Και αν δε λάβετε απάντηση, έχει
πιστοποιηθεί ότι δε μπορείτε να βρείτε δικηγόρο και θα
δούμε τι θα κάνουμε.Έστειλαν τη συστημένη επιστολή,
δεν βρέθηκε δικηγόρος. Ωστόσο ο Συνήγορος δεν έχει
την αρμοδιότητα να επιβάλει στην Πρωτοδίκη να ορίσει
δικηγόρο. Και δε μπορούσα να κάνω τίποτα. Απευθύν-

θηκα στον Πρόεδρο του Αρείου ο οποίος φρόντισε – δεν
ξέρω τι έκανε – και η Πρωτοδίκης όρισε ένα δικηγόρο.
Όμως ο δικηγόρος αυτός τους ζήτησε μία αμοιβή υψηλότερη από τη συνήθη. Δεν του την έδωσαν, ενώ εγώ τους
σύστησα να τη δώσουν. Ίσως ήθελαν να κρατούν το θέμα
ανοιχτό ή δεν ξέρω τι άλλο.
Έχει επανειλημμένα γραφεί στις εφημερίδες ότι από τις
αιτήσεις πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα, εμείς εγκρίνουμε το 0,5%. Αυτό πανευρωπαϊκά είναι όχι μόνο το πιο χαμηλό επίπεδο έγκρισης πολιτικού ασύλου, είναι εξευτελιστικό… Έτσι η Επιτροπή Πολιτικού Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών της Νορβηγίας αποφάσισε να μη μας
στέλνει πια εδώ ανθρώπους για να ζητήσουν άσυλο, όταν
εμείς είμαστε η πρώτη χώρα εισόδου. Η Νορβηγία, με
απόφαση κρατική, δέχτηκε ότι η Ελλάδα καταχρηστικά
δεν δίνει άσυλο και δεν μας στέλνει πια, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, τους πρόσφυγες που είχαν εισέλθει αρχικά
στη χώρα μας.

Θυμάμαι πριν από χρόνια, ο τότε Υπουργός Εργασίας,
ο κ. Γιαννίτσης, επειδή είχαν χαλάσει τα ΑΤΜ στην Τράπεζα ενώ για πρώτη φορά επρόκειτο να καταβληθούν οι
συντάξεις μέσω ΑΤΜ, ζήτησε συγνώμη από τους συνταξιούχους γι’ αυτή την ταλαιπωρία που υπέστησαν. Τον
επόμενο μήνα καταβλήθηκαν κανονικά οι συντάξεις. Από
τους κακόμοιρους τους μετανάστες, που τους ταλαιπωρούμε με την άδεια παραμονής με τρόπο απάνθρωπο,
- τους ρίχνουμε στα νύχια των «αετονύχηδων», από το
πρωί πάνε και στήνονται στις «ουρές» για να πάρουν μια
άδεια που θα λήξει, χάνουν ημερομίσθια, ταλαιπωρούνται
κ.λπ. – ποτέ δε βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους ζητήσει
συγνώμη.Γιατί δεν έχουν πολιτική δύναμη. Σ’ αυτή τη χώρα εάν δεν έχεις πολιτικά δικαιώματα, δεν ακούγεσαι.
Πώς εννοούμε τα ατομικά δικαιώματα ; Τα εννοούμε ως
ατομικά δικαιώματα με την έννοια της δυτικής αντίληψης,
του Διαφωτισμού; Ή με την έννοια του Κοινοτισμού, ότι
δηλ. θα πρέπει να σεβαστούμε τις παραδόσεις των άλ-
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λων, τη σαρία κ.λπ.; Σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα και τον μουφτή, νομίζω ότι είναι ψευδοδίλλημα.
Οποιοσδήποτε φιλελεύθερος άνθρωπος δεν πρόκειται να
δεχθεί να παντρεύονται κορίτσια παρά τη θέλησή τους,
να υφίστανται ταπεινώσεις κ.λπ. Ας μη λησμονούμε όμως
ότι υπάρχει διάταξη η οποία απονέμει στον Έλληνα δικαστή το δικαίωμα να ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης
του Μουφτή. Ο Έλληνας δικαστής έχει αρμοδιότητα να
ελέγξει αν η απόφαση του Μουφτή είναι σύμφωνη με την
ελληνική δημόσια τάξη. Γιατί κανένας Έλληνας δικαστής
ποτέ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη να ελέγξει τις αποφάσεις του Μουφτή; Μ’ αυτόν τον τρόπο θα κατορθώναμε
να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους και με βάση την
ελληνική νομοθεσία να τους φέρουμε σταδιακά, μέσα
από μια διάπλαση νομολογίας, στις αξίες του δικού μας
του πολιτισμού.
Κλείνω με μια τρίτη παρατήρηση. Αφορά τους Τσιγγάνους. Έχουμε και πάρα πολλές υποθέσεις με Τσιγγάνους. Υπάρχουν ελληνικές πόλεις, ακόμα και στις δυτικές
συνοικίες της Αθήνας, που έχουν πρόβλημα με τους Τσιγγάνους, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες πραγματικής εξαθλίωσης, σε καταυλισμούς. Με μία εξαίρεση.
Την Αγία Βαρβάρα, όπου ο Δήμαρχος είναι φυσιογνωμία,
έχει κάνει τρομακτική δουλειά και έχει ενσωματώσει τους
Τσιγγάνους, σε σπίτια κανονικά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα,
το πρόβλημα των Τσιγγάνων θα είναι ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον. Ζουν σε συνθήκες πραγματικής εξαθλίωσης. Μέσα στους αρουραίους, σε καταυλισμούς. Έχουν
προβλήματα τριών κατά βάση κατηγοριών : Στέγασης. Τα
παιδιά τους δεν πάνε σχολείο. Και πρόβλημα δημοτικής
κατάστασης. Δεν έχουν τακτοποιηθεί ως δημότες. Δεν
έχουν ταυτότητα, δεν έχουν τακτοποιημένη ληξιαρχικά.
Τα παραδοσιακά επαγγέλματα που ασκούσαν, γανωματήδες κ.λπ., εξαφανίστηκαν. Γι’ αυτό έχει διογκωθεί το
πρόβλημα των Τσιγγάνων τα τελευταία χρόνια. Φυσικά
θα δημιουργηθούν θύλακες εγκληματικότητας και εστίες
ανέλεγκτες, πραγματικής ανομίας, διακίνησης ναρκωτικών κ.λπ. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα; Θα το βρούμε φυσικά
μπροστά μας, με μαθηματική βεβαιότητα. Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας και παραμένω στη διάθεσή σας για
ερωτήσεις.

Συντονιστής :
Ευχαριστούμε τον κ. Καμίνη. Ήθελα να κάνω κάποιες μικρές
διευκρινίσεις. Διότι πιστεύω ότι δεν έχει κατανοηθεί απολύτως
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κάποια πτυχή που μας ανέφερε.
Ήθελα να δώσω μια εξήγηση σχετικά με το ζήτημα του Μουφτή.
Τα ζητήματα είναι δύο. Το ζήτημα της σαρίας, η εφαρμογή ή μη
του ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή των ρυθμίσεων οικογενειακών σχέσεων, που προβλέπει ο μουσουλμανικός νόμος. Αυτό
είναι το θέμα της ουσίας.Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα. Το ζήτημα
ποιος δικαστής θα κρίνει και θα εφαρμόσει τη σαρία ή τον εθνικό νόμο. Δεν υπάρχει σύμπτωση, όπου Μουφτής εκεί και σαρία,
ή όπου σαρία εκεί και Μουφτής. Απεναντίας. Είναι κάλλιστα
νοητή η εφαρμογή της σαρίας από τα ελληνικά δικαστήρια. Ο
παραλογισμός είναι διπλός. Πρώτον ότι δεχόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία δικαστική ιδιότητα κατά το Σύνταγμά μας να εκδίδει αποφάσεις, το Μουφτή, και δεύτερο ζήτημα
ότι μέσω αυτού, καταλήγει να εφαρμόζεται η σαρία κατά τρόπο
ασυμβίβαστο προς τα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.
Ότι εφαρμόζεται καθαυτή, αυτό δεν είναι αμάρτημα. Αμάρτημα
είναι ότι εφαρμοζόμενη σε όλη της την έκταση, καταλήγει σε καταστρατήγηση και σε αντίθεση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα,
όπως αναγνωρίζονται για όλους, και για τους μουσουλμάνους
της Θράκης. Το σωστό θα ήταν τα ελληνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν τη σαρία εκεί όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
δικαιώματα του ανθρώπου που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Κος Ασημάκης :
Για μένα είναι πολύ λάθος η απόφαση του Στρασβούργου.
Και απεδείχθη ότι είχαν άλλους σκοπούς εκείνοι οι οποίοι
επιδίωκαν την απόφαση αυτή. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν οι δικηγόροι, εν αντιθέσει προς πολλούς δικαστές και
του Συνηγόρου του πολίτη, είχαν δίκιο να αρνούνται κάθε
σύμπραξη, με κριτήρια εθνικά, όχι επαγγελματικά.
Δεύτερον, αγαπητέ κύριε Ζέπο, είπατε ότι ήρθαν πολλοί
μετανάστες να εργαστούν και ότι προσφέρουν στην οικονομία. Είχα γράψει σε παλαιότερο άρθρο μου ότι αυτοί
δεν είναι μετανάστες. Είναι εποικιστές της χώρας. Αυτοί
που μπαίνουν εδώ αυθαίρετα, απ’ τα βόρεια σύνορα τότε - τώρα μπαίνουν και απ’ αλλού – είναι εποικιστές της
χώρας, δεν είναι μετανάστες. Ούτε καν οικονομικοί μετανάστες. Για να πάτε λίγο κάτω απ’ την Ομόνοια σήμερα
κύριε Πρόεδρε και κ. Ζέπο,θέλετε διαβατήριο περίπου.
Θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι του Σουδάν, της Σομαλίας και
της Αλγερίας, θα μπούνε στην Ελλάδα και θα ζήσουν εδώ

.Το κριτήριο είναι πόσοι απ’ αυτούς είναι χρήσιμοι στην
παραγωγική διαδικασία. Αυτοί να έρθουν και να μείνουν.
Αυτοί όμως είναι πολύ λιγότεροι σε ποσοστό απ’ ό,τι είναι
σήμερα στην Ελλάδα.
Κύριε Συνήγορε είπατε κάτι για μειονότητες. Ότι έχουμε
πολλά προβλήματα στην Ελλάδα και για Τσιγγάνους κ.λπ.
Αλλά προσέξτε κάτι. Έχουμε και πολλά προβλήματα με
ελληνόπαιδα. Τα οποία πάνε στο σχολείο και είναι 30% και
οι άλλοι 70%, Αλβανοί ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε προβλήματα σοβαρά δικά μας και δίνουμε χρήματα για την Αφρική και όχι για τις συνοικίες των Αθηνών. Υπάρχει διαφορά
μεταξύ της έννοιας της ιθαγένειας και της υπηκοότητας.
Υπήκοος γίνεται κάποιος ο οποίος καλύπτει ορισμένα τυπικά προσόντα, πενταετίας στην Ελλάδα κ.λπ. Έχω ζήσει
κι εγώ στην Αμερική. Άλλοι οι Αμερικανοί ιθαγενείς τριών,
τεσσάρων γενεών και άλλοι αυτοί που γεννιούνται σήμερα εκεί.
Σήμερα κρίνεται ένα πολύ μεγάλο εθνικό θέμα στην Αμερική. Ο Όμιλος των 100, του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι, έχει εισηγηθεί στο State Department, τα Σκόπια να
ονομαστούν Πολιτεία των Σκοπίων. State of Skopia. Αυτή
η πρόταση έγινε δεκτή απ’ τον κ. Burns και είπε «δεν έχουμε καμία αντίρρηση». Από πού και ως πού λοιπόν σήμερα
θα υποστηρίξουμε, όπως φαίνεται απ’ τις χθεσινές εφημερίδες, πώς θα δεχτούμε την ονομασία «Δημοκρατία της
νέας Μακεδονίας»; Είναι δυνατόν;

Ευχαριστώ πολύ.
Συντονιστής :
Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί, εκατομμύρια Έλληνες, ήσαν πρόσφυγες σε πάρα πολλές χώρες υπερπόντιες και ευρωπαϊκές και
ενσωματώθηκαν στις οικείες κοινωνίες, χωρίς να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον τους και χωρίς να στερηθούν τα δικαιώματά
τους. Όσον αφορά στους όρους ιθαγένεια και υπηκοότητα, νομικώς οι δύο αυτές έννοιες συμπίπτουν. Από άποψη ετυμολογική
βέβαια, ο όρος ιθαγενής δηλώνει εκείνον που γεννήθηκε εδώ.
Και υπάρχει σ’ αυτό το πεδίο το ετυμολογικό διαφορά. Αλλά
νομικώς δεν υπάρχει. Επειδή η έννοια υπήκοος σημαίνει αυτός
που ακούει, που υπακούει, εγκαταλείφθηκε και υιοθετήθηκε,
εδώ και τριάντα τόσα χρόνια, στην ελληνική νομοθεσία, ο όρος
ιθαγενής.

Κος Μάζης :

Πώς η ελληνική πολιτεία – αυτό είναι το ερώτημα – και
τα δικαστήρια ακόμη, πώς ανέχονται να ασκεί δικαστικό
ρόλο ο Μουφτής; Όπως είπατε, αυτές οι εξουσίες που
αναγνωρίζονται στο Μουφτή είναι αντισυνταγματικές.

Συντονιστής :
Έλπιζα ότι θα βρισκόταν ένα δικαστήριο να κρίνει ότι ο Μουφτής δεν μπορεί, με βάση το Σύνταγμά μας, να ασκεί δικαιοδοτικά έργα στη χώρα μας. Για την ώρα δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να κάνω μία συμπλήρωση. Λέει ο νόμος του ’91,
ότι οι αποφάσεις του Μουφτή υπόκεινται σε έλεγχο «συνταγματικότητας», όχι νομιμότητας, μόνο συνταγματικότητας, από τα
ελληνικά δικαστήρια, προκειμένου να κηρυχθούν εκτελεστέες.
Αυτή όμως η προϋπόθεση στην πράξη έχει καταλήξει σε μία τυπική διεκπεραιωτική επιβεβαίωση, χωρίς κανένα ουσιαστικό
έλεγχο. Αν γινόταν έλεγχος αντισυνταγματικότητας, πάρα πολλές, ίσως όλες οι αποφάσεις αυτές, θα εθεωρούντο αντίθετες
προς ρητές διατάξεις του Συντάγματος. Δυστυχώς τα ελληνικά
δικαστήρια, από ένα είδος προγραμματικής γκετοποίησης, - είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα,
δεν τους θέλουν. Θέλουν να τους καταδικάσουν στον Μουφτή
: Να μείνετε εκεί στο Μουφτή και στη Σαρία. Αν με ρατσιστική
αφετηρία αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, εκεί καταλήγουμε. Αλλά
αυτό είναι η πιο τυφλή πολιτικώς και ηθικώς και νομικώς μέθοδος αντιμετώπισης.

Κος Κτιστάκις :
Η άλλη λύση, όσο οι δικαστές διστάζουν να το κάνουν,
είναι να καταργηθούν οι σχετικοί νόμοι, με μια απλή τροπολογία. Η Πολιτεία πρόσφατα άλλαξε το νόμο για τα
βακούφια, ως αναχρονιστικό. Το ζήτημα του Μουφτή ως
δικαστή είναι πολιτικό. Δηλαδή όσο διστάζουν οι δικαστές
ή όπου ο δικαστικός έλεγχος δεν κρίνεται ικανοποιητικός,
επεμβαίνει ο νομοθέτης και καταργεί τον νόμο ή τον αλ-
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λάζει. Εδώ δεν θέλει να τον καταργήσει. Γιατί μ’ αυτό το
πρόσχημα μπορεί και διορίζει τον Μουφτή. Γιατί αλλιώς
είναι αδιανόητο η πολιτεία να ορίζει τον ηγέτη μιας θρησκευτικής κοινότητας. Αλλά τι έχει κερδίσει που διορίζει
κάθε τόσο τον Μουφτή;

Ακροατής :
Ως Κίνηση πολιτών ας φύγουμε λίγο απ’ τα βαθιά νερά, τα νομικά και της εξωτερικής πολιτικής. Και να θέσω το ερώτημα,
με ποιους τρόπους θα μπορούσε η κοινωνία να συμβάλει στον
εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων, των συνηθειών και των πρακτικών σ’ αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε
καλύτερες πρακτικές; Θα μπορούσαμε φέρ’ ειπείν με χορηγίες
ή με υποτροφίες να διευκολύνουμε την ενσωμάτωση των καλυτέρων προσφύγων ή εκπροσώπων μειονοτήτων στις Ανώτερες
Σχολές και στα Ανώτατα Ιδρύματα ;
Συντονιστής :
Νομίζω ότι θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να αποσκοπεί και να
προγραμματίζει την υποδοχή και ένταξη αυτών. Όχι την αφομοίωση, και μάλιστα την πολιτισμική αφομοίωση, η οποία θα
ήταν ένα μέτρο επιβολής, αλλά να επιτύχει μία ενσωμάτωση κοινωνική. Μέσω μιας ενιαίας εκπαίδευσης και γλωσσικής ας πούμε παιδείας ειδικότερα, δεύτερον, με τη μεταβολή της πολιτικής
στο θέμα της δικαστικής γκετοποίησης, τρίτον, με την αναγνώριση των Συλλόγων τους κ.λπ. και τέταρτον με την ιδιοκτησιακή
τακτοποίησή τους.
Το βασικό δίλημμα είναι εάν τους θέλουμε, οπότε οφείλουμε να
τους ενσωματώσουμε, να τους δεχθούμε, ή εάν δεν τους θέλουμε, οπότε αποφασίζουμε να τους γκετοποιήσουμε. Η γκετοποίηση όπου εφαρμόστηκε, απέτυχε. Είναι δε μία στάση η οποία
ούτε ηθικώς, ούτε από άποψη σκοπιμότητας, ούτε από άποψη
ιστορίας, μπορεί να θεωρηθεί αξιοσύστατη.

Η «ύποπτη» δραστηριότητα του Τουρκικού Προξενείου
της Κομοτηνής, όταν διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, μου
θυμίζει τις ιστορίες του Λάμπρου Κορομηλά και του Ίωνα
Δραγούμη, έναν αιώνα πριν. Όταν οι Έλληνες Πρόξενοι,
στα εδάφη της οθωμανικής τότε εξουσίας, στη βόρεια
Ελλάδα, ενεργούσαν συνωμοτικά. Τώρα μας αντιγράφουν οι Τούρκοι με εκατό χρόνια καθυστέρηση ; Δεν το
πιστεύω σ’ έναν κόσμο διαφορετικό, όταν η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες πολίτες,
μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, απολαμβάνουν όλων των
ευεργετημάτων και προνομίων τα οποία έχουν οι πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας καταργήσουμε κάθε γκετοποίηση, ενισχύοντας κταρχιν τα νέα συστήματα παιδείας
που παρέχονται χάρη σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που
εφαρμόζεται στη Θράκη και διασπά όλες τις αναστολές
της εκπαίδευσης στους μουσουλμάνους. Αυτό είναι το
πρώτο βήμα για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία…
Ας ξεπεράσουμε την πρακτική της παρεμβολής τυπικών
εμποδίων. Αν θυμάστε, τον παλιό καιρό για να επισκευάσει ένας μουσουλμάνος τα καφασωτά του σπιτιού του,
έπρεπε να πάρει άδεια απ’ τον Νομάρχη ή από κάποια
τοπική Αρχή και δεν του την έδιναν. Εξαιτίας τέτοιων
απαγορεύσεων η Ελλάδα απειλήθηκε να προσαχθεί στις
εξεταστικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Και κάποιος Αξιωματούχος του ΟΗΕ,
που έκανε μια περιοδεία, έκανε μια έρευνα επί τόπου και
μου είπε μετά - ήμασταν φίλοι - «Πήγα και στα δικά σας
τα μέρη. Και είδα πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν».
Αυτά συνέβαιναν στη δεκαετία του ’80. Ο ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας είναι να αποτελεί τον προστάτη των
μειονοτικών δικαιωμάτων των δικαιωμάτων των αδυνάμων, των κατατρεγμένων. Νομίζω έχει γίνει εξαιρετική
πρόοδος απ’ τη δεκαετία του ’90, με την κυβέρνηση της
εποχής εκείνης, ύστερα από μια σοβαρή μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία και αναλύει και κάνει προτάσεις
πολύ εποικοδομητικές προς την κατεύθυνση αυτή.

Κος Ζέπος :
Κα Αποστολοπούλου :
Συμφωνώ πλήρως με όσα είπε ο κ. Ματθίας. Υπάρχουν τα
κατάλοιπα - όσο περνούν τα χρόνια είναι και πιο ισχνά των ιστορικών αναμνήσεων. Του αλυτρωτισμού.
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Είμαι φοιτήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, στο τμήμα

Μαθαίνοντας Ελληνικά

Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Αυτό που ήθελα βασικά
να επισημάνω είναι ότι μιλάμε τόση ώρα για την παιδεία
και το κατά πόσο αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται στη
Θράκη μπορεί να οδηγήσει τους μειονοτικούς στην ενσωμάτωση. Δεν έχει αναφερθεί καθόλου κατά πόσο πρέπει
να εκπαιδευτούμε εμείς, ώστε να αποδεχτούμε αυτούς
τους ανθρώπους. Έχω γίνει μάρτυρας σκηνών, όπου οι
ανήκοντες στη μειονότητα δίνουν μαθήματα παιδείας και
ήθους σε μας, που υποτίθεται πως είμαστε οι μορφωμένοι, οι φιλελεύθεροι, οι σπουδαγμένοι.

Ακροάτρια :
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θράκη πληρώνει τα δίδακτρα για
τη φοίτηση των μουσουλμανοπαίδων στα Δημοτικά σχολεία. Και
εκτός αυτού υπάρχει και ποσόστωση, αν δεν κάνω λάθος, όπου

τα παιδιά αυτά αφού τελειώνουν τις σπουδές τους, εισάγονται
ως υπεράριθμα στα Πανεπιστήμια. Η ελληνική Πολιτεία έχει
κάτι αντίστοιχο για τους Πομάκους, δεν έχει όμως κάτι τέτοιο
για τις άλλες δύο κατηγορίες μειονοτήτων, που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Μπορνόβας, δηλαδή τους Τσιγγάνους και τους
τουρκογενείς. Οπότε, λόγω του ότι η ελληνική Πολιτεία σίγουρα
έχει καταλάβει ότι η πολιτική της γκετοποίησης δεν οδηγεί πουθενά, πρέπει να δεχτεί πιέσεις ώστε να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα. Σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες, όμως οι προσπάθειες
που γίνονται δεν είναι συντονισμένες. Δηλαδή η Θράκη αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση, αλλά και μια μεμονωμένη περίπτωση.
Υπάρχουν προγράμματα, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις
ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών, επειδή εκείνοι που τα διαχειρίζονται - και η Θράκη αποτελεί εξαίρεση - δεν έχουν δει ιδίοις όμασι τα πραγματικά προβλήματα.
Για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρηματικά προγράμματα του
ΕΟΜΕΧ, βάσει των οποίων επιδοτούνται μικρο-επιχειρηματίες
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μουσουλμάνοι, ενώ έπρεπε να επιδοτούνται οι περιοχές. Με
αποτέλεσμα να ανοίγουν δέκα καταστήματα.

Κα Σαμπιχά Σουλεϊμάν:

χτεί τη νέα αυτή πολιτική, θα χρειαστεί ένας ορισμένος χρόνος.
Και όπως ξέρετε, έχει γίνει ειδικά για το Δροσερό Ξάνθης μία
τεράστια πρόοδος, η οποία κατά μέγα μέρος οφείλεται σε εσάς,
ατομικά. Και αυτό το αναγνωρίσαμε και προ ημερών με τη βράβευση του Σωματείου, στο πρόσωπό σας κ.λπ.

Πρόεδρος του Σωματείου «Ελπίδα» των Τσιγγάνων του
Δροσερού Ξάνθης :

Κα Σαμπιχά Σουλεϊμάν:
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μειονότητα, είτε ρομά, είτε μουσουλμάνων, είτε τουρκόφωνων. Εμείς ως Σύλλογος, προσπαθούμε με τα παιδιά μας στον Παιδικό Σταθμό ή στο
σχολείο, ή στο Γυμνάσιο. Δε μπορούμε να καταλάβουμε
όμως ένα πράγμα, τι γίνεται στην τοπική κοινωνία και στις
τοπικές Αρχές και σε διάφορους ανθρώπους που υποτίθεται μιλούν για μας αλλά ποτέ δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν,
γιατί μολονότι εμείς τους εξηγούμε και προσπαθούμε να
έχουμε συμμάχους, μετά από λίγες μέρες αυτοί ξεχνούν.
Δηλαδή εάν εμείς σαν Σύλλογος δεν κάνουμε αυτές τις
προσπάθειες, τι θα γίνουν τα παιδιά μας ;

Συντονιστής :
Καταλάβαμε. Όπως ξέρετε η ιστορία δεν προχωρεί ακαριαία..
Η ιστορία θέλει τον χρόνο της, τη διάρκειά της. Πρέπει να γίνουν προσεγγίσεις, ζυμώσεις για να αποδεχθεί.

Κα Σαμπιχά Σουλεϊμάν:

Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε; Η σημερινή γενιά δεν μπορεί
να μείνει έξω από τα σχολεία. Τα παιδιά μας δεν μπορούν
να παίζουν ακόμα μέσα στις λάσπες, και οι ενήλικοι δεν
μπορούν να μένουν άνεργοι, να μην έχουν να θρέψουν τα
παιδιά τους, με πέντε, με έξι βρέφη.

Συντονιστής :
Έχετε δίκιο. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Δεν γίνονται στις
κοινωνίες των ανθρώπων αυτές οι απότομες μεταβολές και μεταστροφές. Για να απορροφηθεί η νέα αντίληψη και η τοπική
κοινωνία να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί και να παραδε-
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Να είστε καλά. Απλώς δεν έχουμε χρόνο για τα παιδιά
μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι δεν πρέπει να επιμείνετε σήμερα, διότι
τα θέματα αυτά έχουν αναπτυχθεί.
Έχω παρατηρήσει ότι πάντοτε τα Συνέδρια φουντώνουν όταν η ώρα έχει περάσει. Αυτό είναι παρήγορο για όλους, διότι σημαίνει ότι το ενδιαφέρον
υποκινήθηκε σε πολλούς και όσο η συζήτηση και
η διαδικασία προχωρούσε, πολλοί ερεθίστηκαν και
ζωντάνεψαν και θέλουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Επειδή όμως εγώ, ως υπεύθυνος για την διαχείριση
αυτής της Συνεδρίας, οφείλω να συμβουλευθώ το
ρολόι μου, θα παρακαλέσω να μην επιμείνετε για να
δώσω περαιτέρω τον λόγο σε άλλους. Αν το κάνω,
θα αρχίσει να διαρρέει το ακροατήριο.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και ελπίζουμε ότι όλοι κάτι μάθαμε.

Λήξη Συνεδρίου

Οικουμενική Διακήρυξη για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη,
έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη διακήρυξη αυτή διαρκώς
στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να
αναπτυχθεί ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και
να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο
και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.
Άρθρο 1.
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και είναι ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι
προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με
πνεύμα αδελφοσύνης.
Άρθρο 2.
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση ως προς τη
φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες
πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα γίνεται καμιά διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή
διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς.
Άρθρο 3.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.
Άρθρο 4.
Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό το καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και
το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
Άρθρο 5.
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.
Άρθρο 6.
Καθένας, όπου κι αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

17

Άρθρο 7.
Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου,
χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια
δυσμενή διάκριση.
Άρθρο 8.
Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του
αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.
Άρθρο 9.
Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.
Άρθρο 10.
Καθένας έχει το δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, η υπόθεσή του να εκδικάζεται δίκαια και
δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το
βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.
Άρθρο 11.
1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με το νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν
εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά το χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο.
Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.
Άρθρο 12.
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την
οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της
υπόληψής του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις
και προσβολές αυτού του είδους.
Άρθρο 13.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του,
και να επιστρέφει σ’ αυτή.
Άρθρο 14.
1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται
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άσυλο σε άλλες χώρες.
2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί σε περίπτωση δίωξης για
πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους
σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.
Άρθρο 15.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένεια του ούτε το δικαίωμα να
αλλάξει ιθαγένεια.
Άρθρο 16.
1. Από τη στιγμή που θα φτάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα
να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς
τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των
μελλονύμφων.
3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα
της προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.
Άρθρο 17.
1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.
Άρθρο 18.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την
άσκηση, τη λατρεία και την τέλεση θρησκευτικών τελετών.
Άρθρο 19.
Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει
το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα
να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.
Άρθρο 20.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.
2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.

19

Άρθρο 21.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή
έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση
και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία
της εκλογής.
Άρθρο 22.
Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας.
Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με
την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων
που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Άρθρο 23.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του,
να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την
ανεργία.
2. Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σ’ αυτόν και στην οικογένειά του συνθήκες ζωής αντάξιες της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα
μέσα κοινωνικής προστασίας.
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε
συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.
Άρθρο 24.
Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα σε λογικό
περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 25.
1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και
στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμη το δικαίωμα σε ασφάλιση κατά της ανεργίας, της αρρώστιας, της αναπηρίας, της χηρείας, της
γεροντικής ηλικίας
2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης.
Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινω-
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νική προστασία.
Άρθρο 26.
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν,
τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι εξασφαλισμένη
για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό
ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητές τους.
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των
θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη
φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να
ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της
Ειρήνης.
Άρθρο 27.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα
αγαθά της.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που
απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.
Άρθρο 28.
Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία
τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της παρούσας Διακήρυξης να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.
Άρθρο 29.
1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και
μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς
δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της
δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 30.
Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα
κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή
να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών
που εξαγγέλλονται σ’ αυτήν.
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Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της «ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοιχτή Κοινωνία»

Στις 14 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 18.00 συνήλθε στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, 106
72 Αθήνα), μετά από αναβολή, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία».
Χρέη Προέδρου στη Γενική Συνέλευση εξετέλεσε, σύμφωνα με το άρθρο 6 §8 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος της
Κίνησης κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, χρέη δε Γραμματέα, ο Γραμματέας κ. Ηλίας Κατσούλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
• Παρουσίαση και έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007
• Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2007
• Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
• Παρουσίαση του προγράμματος δράσης για το έτος 2008
• Συζήτηση-προτάσεις
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν τριάντα πέντε (35) μέλη του Σωματείου με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τους όρους του Καταστατικού. Στη συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 §8, ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Γραμματέας της Κίνησης Καθηγητής κ. Ηλίας Κατσούλης παρουσίασε στα παριστάμενα μέλη τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2007. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από
το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στην έκδοση του βιβλίου για την «Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
στην Ευρώπη».
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Κατόπιν o κ. Παπαλεξόπουλος, o οποίος αναπλήρωσε τον απουσιάζοντα Ταμία Καθηγητή κ.Θάνο Σκούρα, εξέθεσε
προς τη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2007, αναφερόμενος στα λογιστικά στοιχεία που
περιέχονται στην έκθεση η οποία και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.
Μετά ταύτα ο Πρόεδρος ρώτησε τα παριστάμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη αν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός εγκρίνονται. Τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν τα πεπραγμένα και την οικονομική
διαχείριση, απαλλάσσοντας το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στις προγραμματισμένες για το έτος
2008 δραστηριότητες και τις προοπτικές της Κίνησης, ξεκινώντας από τη σημερινή εκδήλωση που ακολουθεί και έχει
ως θέμα: «Πρόσφυγες και Μειονότητες: Δυσχέρειες ενσωμάτωσης», με αφορμή τα 60 χρόνια από την υπογραφή
της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή είναι και η πρώτη μας φετινή εκδήλωση. Είπε
επίσης ότι για το έτος 2008 σχεδιάζουμε μερικές εκδηλώσεις που αφορούν το χώρο της Δικαιοσύνης (τη βραδύτητα
απονομής, την κατάχρηση αναβολών και παραγραφών, τη μη εφαρμογή τελεσίδικων αποφάσεων των Ανώτατων Δικαστηρίων) και μερικές άλλες που άπτονται της νομιμότητας χωρίς να ανήκουν ευθέως στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Η μία θα αφορά τον Συνήγορο του Πολίτη και γενικότερα τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και η άλλη θα αφορά τη
δημοσιονομική πειθαρχία, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ανάγκη αναβάθμισης
της αποτελεσματικότητάς του. Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι στην προηγούμενη Γενική μας Συνέλευση, πριν από
ένα χρόνο, είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη δικτύωσης και συνεργασίας των ΜΚΟ που έχουν τη βούληση να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών, θεσμικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράλληλα σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε στην αυτοδέσμευση της Κίνησης ότι θα τηρεί ορισμένους κανόνες δεοντολογίας, προς το
σκοπό δε αυτό θα συνυπογράψουμε τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ. Αυτή τη Χάρτα τη συνέταξαν και την
προσυπέγραψαν οι 12 γνωστότερες διεθνώς ΜΚΟ. Μ΄ αυτή ρυθμίζονται οι αρχές, οι διαδικασίες και η διαφάνεια που
πρέπει να γίνονται σεβαστές από τις ΜΚΟ που έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν. Πέραν αυτών των εκδηλώσεων, εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με το θέμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θέμα που πιστεύουμε ότι είναι πρωταρχικής
σημασίας για την Κοινωνία μας.
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Δράσης. Τελειώνοντας ο κ. Θ. Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε σε δύο άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητές μας:
• Συναντήσεις με τα Φοιτητικά Σωματεία Εθελοντικής Αιμοδοσίας που πάντα η Κίνηση ενθαρρύνει και στηρίζει, και
• Βελτίωση της τριμηνιαίας έκδοσης του Δελτίου της Κίνησης.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ρώτησε τους παρισταμένους αν θέλουν να διατυπώσουν ερωτήσεις, σκέψεις ή σχόλια. Έγινε
διαλογική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων μεταξύ των οποίων και το επίκαιρο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών. Μετά
μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Κατσούλης

23

Από την έκθεση φωτογραφίας της ομάδας παιδιών του
σοινικισμού Δροσερού Θράκης

