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Θέµα: Ανακοίνωση σχετικά µε την αναδηµοσίευση δηλώσεων του Ειδικού
Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας από τουρκική ιστοσελίδα
Στις 4 Απριλίου 2019 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Συντακτών ένα
άρθρο της δηµοσιογράφου Άντας Ψαρρά µε τίτλο: «Έλληνες πολίτες για
δεκαετίες χωρίς ιθαγένεια». Στο συγκεκριµένο άρθρο φιλοξενήθηκαν και
δηλώσεις του Ειδικού Γραµµατέα Ιθαγένειας, Λάµπρου Μπαλτσιώτη σχετικά
µε τα ζητήµατα ιθαγένειας που σχετίζονται µε τη µειονότητα της Θράκης και
εδράζονται στο καταργηµένο από το 1998 άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας.
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www.gazeteduvar.com δηµοσίευσε ένα κείµενο µε πληροφορίες που αλίευσε
από το άρθρο της Εφηµερίδας των Συντακτών, παραποιώντας όµως τα όσα
δήλωσε ο κ. Μπαλτσιώτης. Ως εκ τούτου, θα θέλαµε να επισηµάνουµε, ότι οι
ακριβείς δηλώσεις του Ειδικού Γραµµατέα Ιθαγένειας αποτυπώνονται στο
άρθρο της ελληνικής εφηµερίδας. Τα δύο άρθρα παρατίθενται στη συνέχεια

για την πληρέστερη ενηµέρωση σας και την διαπίστωση των ανακριβειών του
άρθρου της τουρκικής ιστοσελίδας.

Γιάννης Πέτσας

Ειδικός συνεργάτης
Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας

Εφηµερίδα των Συντακτών

Τίτλος: Ελληνες πολίτες για δεκαετίες χωρίς ιθαγένεια
Αντα Ψαρρά

Ήταν η χούντα που αφαίρεσε την ιθαγένεια της Μελίνας Μερκούρη και ήταν
όλος ο πολιτισµένος κόσµος που καµάρωσε τότε τη γενναία στάση της
σπουδαίας Ελληνίδας.
Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες είχαν την ίδια «τύχη», από τότε που
εφαρµόστηκε το προεδρικό διάταγµα του 1927 µέχρι και το 1955, οπότε και
αντικαταστάθηκε µε το εξίσου κατάπτυστο άρθρο 19, που παρέµεινε σε ισχύ
µέχρι και το 1998, οπότε και καταργήθηκε από την κυβέρνηση του Κώστα
Σηµίτη.
Μόλις χθες, όµως, έληξε αίσια άλλη µία από τις ακραίες περιπτώσεις
αναλγησίας και νοµικής αυθαιρεσίας του ελληνικού κράτους κι έγινε έτσι άλλο
ένα µικρό βήµα αποκατάστασης του κράτους δικαίου.
Μουσουλµάνος Θρακιώτης που είχε µεταναστεύσει στην Αυστραλία και του
είχε αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µε το διαβόητο άρθρο 19 επειδή…
ξενιτεύτηκε, όπως εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εκείνες τις δεκαετίες, ζούσε
από το 2004 στη Θράκη χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
Το Συµβούλιο Ιθαγένειας είχε απορρίψει δύο φορές την αίτηση ανάκτησης της
ελληνικής του ιθαγένειας, σύµφωνα µε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά
Μουσταφά.
Ίσως το Συµβούλιο Ιθαγένειας αφουγκράστηκε τη συγκινητική οµιλία του
βουλευτή στο βήµα της Βουλής για το δράµα µερικών δεκάδων ανιθαγενών
της Θράκης ή κατανόησε επιτέλους το προφανές της µη εφαρµογής του
Γερµανία, και πολύ περισσότερο όσων ζουν στην Ελλάδα.
Ρωτήσαµε τον Ειδικό Γραµµατέα Ιθαγένειας, Λάµπρο Μπαλτσιώτη, σχετικά µε
το ζήτηµα της τύχης αυτών των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται ως
«ανύπαρκτοι» πολίτες στη χώρα τους:
«Τα ζητήµατα ιθαγένειας που ανακύπτουν µε τους µουσουλµάνους της
Θράκης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά όσους ζητούν
ανάκτηση της ελληνικής τους ιθαγένειας, την οποία έχουν απολέσει µε το
άρθρο 19 και ζουν ιδίως στην Ελλάδα ως ανιθαγενείς.

»Από το 2007, άρχισε η ιθαγενειακή αποκατάσταση αυτών των περιπτώσεων
και η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
∆υστυχώς µε πολύ αργούς ρυθµούς, αλλά έχει γίνει. Φαίνεται όµως ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν λίγες δεκάδες άτοµα που διαβιούν στη Θράκη σε
καθεστώς ανιθαγένειας.
»Το πρόβληµα είναι ότι οι πληροφορίες αυτές µας έρχονται έµµεσα, από άλλα
υπουργεία και υπηρεσίες, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν αιτηθεί την ανάκτηση της
ιθαγένειάς τους.
»Για να λυθεί το ζήτηµα, καθώς εικάζουµε ότι πρόκειται για κοινωνικά
αποκλεισµένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, θα αποσταλούν
οδηγίες στη ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας µε χωρική αρµοδιότητα τη Θράκη, µε
σκοπό την «ανεύρεσή» τους και την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
»Παρεµπιπτόντως, στο ίδιο έγγραφο θα γίνεται ανάλογη προσπάθεια
«ανεύρεσης» ανιθαγενών από τα διάδοχα κράτη της πρώην ΕΣΣ∆.
Η δεύτερη αφορά όσους αιτούνται τη διαπίστωση της ελληνικής τους
ιθαγένειας, για παράδειγµα ένα τέκνο που γεννήθηκε πριν χάσουν οι γονείς
του την ιθαγένεια.
»Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας, έχει
γίνει σηµαντική πρόοδος στην αποκατάσταση της νοµιµότητας, παρά τα
προβλήµατα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και, για να προλάβω την
ερώτησή σας, φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται, ας είµαστε
καλοπροαίρετοι, σε ανεπαρκή γνώση µιας δαιδαλώδους νοµοθεσίας».
(Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/189915_ellines-polites-gia-dekaeties-horisithageneia )
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DUVAR – Yunanistan hükümeti, geçmişte Yunanistan vatandaşlığı ellerinden
alınan ve onlarca yıldır adaletsiz bir yaklaşımla karşı karşıya kalan kişilere
vatandaşlıklarını iade etmek için harekete geçiyor.
Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre, bu yeni adım Batı Trakyalı
bir vatandaşa karşı alınan adaletsiz tavrın gölgesinde gündeme geldi.
Avustralya’ya göç eden bu kişi, Vatandaşlık Yasası’nın 1998’de kaldırılan
ancak bu tarihe kadar birçok kişinin vatandaşlıktan atılmasının önünü
açan meşhur 19’uncu madde temelinde vatandaşlıktan yoksun bırakılmıştı.
2004 yılından yurduna dönmesine rağmen vatandaşlığını bir türlü geri
alamamış, Vatandaşlık Konseyi ilgili başvuruyu iki kez reddetmişti.
SYRIZA VEKİLİ MUSTAFA MUSTAFA GÜNDEME GETİRDİ
İktidardaki Syriza’nın milletvekili Mustafa Mustafa’nın bu durumu ve binlerce
‘vatansız’ vatandaşın dramını gündeme taşıması ile beraber Atina da
harekete geçti. Vatandaşlık Özel Sekreteri Lampros Baltsiotis kendi
yurtlarında vatandaşlık haklarından mahrum kalan insanlar için harekete
geçileceği mesajını verdi. Baltsiotis, Batı Trakya’da yaşanan benzer
durumların iki kategoride değerlendirildiğini de ekledi.
Buna göre, ilk kategoride antidemokratik 19’uncu madde temelinde
vatandaşlıktan mahrum bırakılan kişiler bulunuyor. Yunanistan bu kişilere
2007 yılından itibaren vatandaşlıklarını iade etmeye başlamıştı. Ancak iade
işlemleri oldukça ağır işliyor. Bu nedenle Batı Trakya’da hâlâ vatandaşlık
haklarından yoksun yaşayan insanlar var.
Bu durumla ilgili bir başka sorun ise bu insanların vatandaşlıklarını geri almak
için kendiliğinden harekete geçip ilgili mercilere başvurmamaları. Bu sorunun
üstesinden gelinmesi amacı ile Atina, Batı Trakya’daki ilgili birimlere yeni bir
direktif göndermeye hazırlanıyor. Bu direktife göre, ilgili merciler vatansız
insanların harekete geçmelerini beklemeden sorunun çözülmesi için devreye
girecek.

İÇ SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN DE ADIM YOLDA
Aynı işlem Yunanistan’daki İç Savaş sonrasında Sovyetler Birliği topraklarına
sığınanlar için de geçerli olacak. Zira bu kişiler de Batı Trakyalılar gibi
vatandaşlıktan mahrum edilmişti.
ÇOCUKLARINA DA VATANDAŞLIK VERİLECEK
Baltsiotis’e göre, Batı Trakya özelindeki durumun ikinci kategorisinde,
vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasından önce bugün hak mücadelesi
veren insanların çocukları öne çıkıyor. Atina bu insanlara vatandaşlık vermek
için de kolları sıvamış durumda.
(Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/04/18/yunanistan-turklere-vatandaslik-iadeedecek/ )

