
Έτί τής τρ οτάσεως νόμου «τερί χορηγήσοώς τολΐτικών
δικαιωμάτων στούς "Ελληνες το γένος"τού κατέφυγαν στην
Ελλάδα ατό την Τουρκία».

*' Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Ή ταρούσα χρόταση νόμον άχοβλετει στή διευθέτηση 
σοΰ σοβαρού εθνικού καί κοινωνικού προβλήματος των νεο- 
τροσφύγων άτό την Τουρκία.

Οί ομογενείς, τοό κατέφυγαν, κατά τα τελευταία 25 χρό- 
ν.α. άτό την Τουρκία -την Ελλάδα ΰχολογίζονται σέ 80.000.

Τά άτομα αύτά, ότως είναι γνωστό, είχαν έξαιρεθεί τής 
ΰτοχρεωτικής ά/ταλλαγής τών χληθυσμών, χατά τις δια
τάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τού Πρωτοκόλλου τοΰ συνημμέ
νου στη Συνθήκη, τής Λωζάνης. του ντογρά?τήκε στις 30 
Τανουαρίου 1923, μεταξύ τής Ελλάδας χαί τής Τουρκίας.

Ή ταραμονή τών Ελλήνων χυτών στις εστίες τους είχε 
άτοσασισθεί‘μΤτροϋτό^έση την ίσόρροτη καί ανάλογη ταρα
μονή τών τουρκόφωνων Μουσουλμάνων τής Δυτικής Θράκης.

Μέ το άρθρο 37 τής Συνθήκης τής Λωζάνης, ή Τουρκία 
άνέλαβε διεθνώς την ύτοχρέωση νά τηρήσει τις τροστατευ- 
τικές διατάξεις τών άρθρων 38—44 για τις μειονότητες, 
τάνω άτό κάθε νομοθετικό ή διοικητικό μέτρο, αντίθετο σ’ 
αύτέ; τις ϊιατάξεις, του θά αφορούσε, τους άλλους-τολίτες.--

Άσυχώς. όμως ή Τουρκία ο εν τήρησε τις ΰτοχρεώσεις της. 
Μονομερώς καί αύ-3α?ρετα καταστρατήγησε τις τροστατευ- 
τικές τών Ελληνικών Κοινοτήτων διατάξεις.

Γιά ταράοειγμα στη·; Εισηγητική Έκθεση, έτί τοΰ Τουρκι
κού ’Αστικού Νμου 1926 ό τότε 'Ττουργός Δικαιοσύνης Μαχ- 
μυύτ ’Εσάτ ά/αφέρει ότι «οι μειονότητες ταραιτήθηκαν 
(SIC) άτό κά-3ε δικαίωμα, του ανάγεται στό ιδιωτικό της· 
Δίκαιο, τό ότοίο άναγνωρίζετο σ’ αυτές άτό τό 1453 καί του 
κατοχυρώθηκε άτό τή Συνθήκη τής Λωζάνης». Στην συνέ
χεια ΰτάρχει σωρεία ειδικών μέτρων του ελαίαν σκότιμα, σε 
διάφορες έτοχές οΐ τουρκικές κυβερνήσεις, καί του είχαν σάν 
άτοτέλεσμα τον άφανισμό τής Ελληνικής Κοινότητας (ότως 
τ.χ. ή εφαρμογή τοΰ φόρου τεριουσίας τό 1942, οι ανθελλη
νικοί διωγμοί τής 6—7 Σεττεμβρίου 1955, οί άτχλλοτριώ- 
σεις εκτάσεων στην Ίμβρο καί την Τένεδο, ή άταγόρευση 
στους κατοίκους τους νά διδάσκονται τή μητρική τους γλώσ
σα κ.α.). Πράγματι, όλα αύτά είχαν σάν άτοτέλεσμα τήν 
κα-3ετη άρι-3μητική μείωση τών ελληνικών τληθυσμών τής 
Τουρκίας του εφθασε στό 96% τοΰ συνολικού άρι-3μοΰ τους, 
ένώ το τοσοστο τής συνολικής μετχ^αστεύσεως άτό τή Τουρ
κία στή Δυτική Εύρώτη /.ατά τήν ίδια τερίοδο άνέρχεται 
μονο στό 1,5% τοΰ συνόλου τοΰ τλη3υσμοΰ.

Τό ταρατά/ω γεγονός άνατρέτει τή-; ίσορροτία του καθιέ- 
ρω^σε στό συγκεκριμένο χύτό ·3έμα ή Συνθήκη τής Λωζάιης, 
οεοομενου οτ: ή άντιστοιχη τουρκόφωνη μουσουλμανική μειο
νότητα τής Δυτικής θρά/.ης, όχι μόνο δέ μειώ-3ηκε άριθμη- 
τικά. άλλα αύξή-3ηκε σημαντικά.

Τό τρόβλημα λοιτόν του δημιουργείται, εντασσόμενο στό 
τλέγμα τών ελληνοτουρκικών διαφορών, άτοτελεί, κατά τήν 
ομολογία τής Κυβερνήσεως, άντικείμενο διατραγματεύσεων, 
του έχουν σά στόχο τή -3ερατεία τής διαταραχής τής συγκε
κριμένης ΐσορροτίας του καθιέρωσε ή Συνθήκη τής Λωζάνης. 
Αύτό, όμως, έχει σχέση μέ τό Διεθνές Δίκαιο.

2. "Οσον άφορά τό ’Εσωτερικό Δίκαιο τής 'Ελλάδας έτεί- 
γει ή ταροχή τολιτικών δικαιωμάτων στους "Ελληνες τήν 
εθνικότητα, οί ότοίοι κατέφυγαν στή Χώρα, άρνούμενοι νά 
έτιστρέψουν στή γενέτειρά τους. Τά άτομα αύτά (6λ. άρθρα 
38 καί 39 τής Συνθήκης τής Λωζάνης), έτειδή έχουν ύτο- 
χρεωτικά τουρκική ιθαγένεια, θεωρούνται στήν 'Ελλάδα ώς 
άλλοδατοί καί γι’ αύτό ΰτόκεινται στό Δίκαιο τών άλλοδατών. 
"Ολοι αυτοί οί "Ελληνες έχουν τήν κατοικία τους στή Χώρα 
μας τολλοί άτό δύο ή καί τρεις δεκαετίες ότου έχουν μετα
φέρει καί τό κέντρο τών έταγγελματικών καί βιωτικών τους 
ασχολιών καί διατρέτουν, όχι μόνο στον οικονομικό καί έτι-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ £ χειρηματικό τομέα, άλλά καί στις έτιστήμες καί τά γράμ
ματα. ώστε άαοτελούν ισότιμα καθ’ ολα μέλη τής ελληνικής 
κοινωνίας. Κατά συνέχεια, είναι άνετίτρεττη ή στέρηση τών 
τολιτικών τους δικαιωμάτων. ;

Π τέτει νά σημειωθεί ότι στην Τουρκία δέ μχοροϋν νά κα
ταλάβουν δημόσιο άξίωμα ή νά εκχροσωτηθοϋν στή Βουλή, 
άλλά καί στην Ελλάδα, δέ μτορούν νά έκλέξουν τούς άντι- 
τροσώτους τους στό Κοινοβούλιο, ότως τούς εκλέγουν έλεύ- 
θεοα οί τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι. Οί "Ελληνες αυτοί, έτει- 
δή. ΰτόκεινται στό καθεστώς τοΰ διέτει τους άλλοδατούς, 
άναγκάζονται νά έχουν δοσοληψίες μέ τις τουρκικές τροξενι- 
κές άοχές (τ.χ. άνανέωση διαβατηρίων κ.λ.τ.) καί νά ελέγ
χονται άτό τή Διεύθυνση Άλλοδατών τής Αστυνομίας Πό
λεων καί τής Χωροφυλακής, μέ άτοτέλεσμα, όχι στάν.α. νά 
άντιμετωτίζονται φιλύτοττα άτό τις Αρχές. Λογική καί έτι- 
βεβλημένη είναι ή γενναία διευθέτηση τοΰ ζητήματος αυτού, 
γιατί ή ταράταση τής έκκρεμότητας, άφ' ενός μέν έμτοδίζει 
τήν κοινωνική- ολοκλήρωση τών νεοτροσφύγων αυτών, άφ’ ετε- 
οου δέ άτοτελεί μόνιμη εστία ανωμαλίας.

3. Κατά τή σύνταξη τής τροτεινομένης Προτάσεως Νό
μου λάβαμε ΰτ όψη τήν ίδιοτυτία τοΰ εμφανίζει το ολο τρο- 
βλημα σέ συνδυασμό μέ τις συμβατικές ΰτοχρεώσεις τής Ελ- 
λάδας (τρός τον ’Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα τή 
Σύμβαση «Περί ιθαγένειας καί αντίθαγενείας» καί κυρίως 
τή Συνθήκη Ειρήνης" τής Λωζάνης). "Ετσι, κρίνομε ότι το 
εθνικά ασύμφορο καί τρακτικά άτελέσφορο τής άθρόας το- 
λιτογραφήσεως αυτών τών Ελλήνων τό γένος, θερατεύεταί 
μέ τό σύστημα τής εγγραφής τους στά διάφορα δημοτολόγια 
καί εκλογικούς καταλόγους τών Δήλων τής Δυτικής Θρά
κης.

Ή λύση αυτή κρίνεται άναγ-καία, γιατί οί "Ελληνες τής 
Τουρκίας, τού κατέφυγαν στή Χώρα μας^βρΐσκονται σέ άρι- 
θμητική άντιστοιχία μέ τούς Μουσουλμάνους τής τεριοχής 
αύτής, τού κατοχυρώνεται μέ τή Συνθήκη τής Λωζάνης.

Ή Ελλάδα είναι Χώρα κατεξοχήν δημοκρατική καί φι
λελεύθερη καί σέ καμμιά διάκριση τροβαίνει μεταξύ τών το- 
λιτών της, ανεξάρτητα φυλής, εθνικότητας ή θρησκεύμα
τος καί έχει συνταγματικά κατοχυρώσει τήν ίσοτολιτεία καί 
ισονομία.

Οί τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι, καθ’ όλα "Ελληνες τολίτες, 
είναι τροφανές ότι δέν θίγονται μέ αυτή τήν τρόταση νόμου. 
’Αντίθετα, τά ίδια ακριβώς δικαιώματα τού άτολαμβάνουν, 
ταρέχονται καί στους "Ελληνες τού κατέφυγαν στή Χώρα μας 
άτό τήν Τουρκία.

4. Κατά τό άρθρο 2 τοΰ σχεδίου, γιά τήν έγγραφή (δημο
τολόγια, εκλογικοί κατάλογοι) τών 'Ελλήνων άτό τήν Τουρ
κία, τού είναι εγκατεστημένοι στήν Ελλάδα, θεωρείται άτα- 
ραίτητη τροϋτόθεση ή ένορκη βεβαίωση τών ενδιαφερομένων 
ότι αδυνατούν νά έτιστρέψουν στή γενέτειρά τους, λόγω τών 
δυσμενών συνθηκών τού έτικρατοΰν σ’ αυτή καί τών μέτρων 
τού λαμβάνουν οί τοτικές άρχές, τά όιτοία καταστρατηγούν 
στήν τράξη τις διατάξεις τών άρθρων 37—44 τής Συνθή
κης τής Λωζάνης τοΰ 1923.

Είναι αυτονόητο ότι ή συγκέντρωση τών ενόρκων αυτών 
βεβαιώσεων άτοτελεί τήν καλύτερη άτόδειξη τού μτορεί νά 
τροσάγει ή Ελλάδα διεθνώς, έτικαλούμενη τήν καταχίεση 
τών ομογενών άτό τήν Τουρκία.

Αυτονόητο έτίσης είναι ότι τό ευεργετικό αύτό μέτρο είναι 
τροαιρετικό καί αυτοί τού τό άρνούνται δέχονται τήν άμεση 
έτιστροφή τους στή γενέθλια γη, άφοΰ δέν ΰτάρχει τιά λό
γος ταραμονής τους στήν Ελλάδα.

Κατά τό άρθρο 3 ταρέχετα: σέ άτομα τής κατηγορίας τού 
ά/αφέρεται ή τροτταση νόμου, τό δικαίωμα νά άτοκτοΰν «ει
δικό διαβατήριο», τού θά τούς χορηγείται άτό τό Υτουργείο 
’Εσωτερικών, στήν τερίττωση τού τούς έχει άφαιρεθεί τό 
διαβατήριο ή έχουν κηρυχθεί έκττωτοι τής τουρκικής ιθα
γένειας. Μέ τόν τρότο αύτό εξασφαλίζεται ή έλευθερία δια- 
κινήσεώς τους σέ χώρες τοΰ εξωτερικού. —
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Το άρθρο 4 αποτελεί τό νομικό καί λογικό σύνδεσμο τής 
προτεινόμενης λύτεως, γιά τήν κληθυσμιχκή ισορροπία στό 
-ίϊίο τών εθνικών μειονοτήτων, πού καθιέρωσε ή Συνθηκη
- * " -· '' ' m- f--------- 5 —' διχ-

:ο-

ττείτο τών εθνικών μειονοτήτων, πού καθιέρωσε η Συνθησ 
τής Λωζάνης μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας καί χοΰ δ:
σαλεύτηκε από τή δεύτερη σε βάρος τής πρώτης. Είναι χύτ 

> . « λ___ ε ...τ σ.ο__ γ.

Αθήνα, 9 ’Οκτωβρίου 1979 

Οί κροτείνοντες βουλευτές
I. Ζίγδης. Ν. Βενιζέλος, Σ. Χούτας, Μ. Ξυλούρη;

Κ. MaavTOjiii.ss,... _

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί χορηγήσεως πολιτικών δικαιωμάτων στους "Ελληνες 
το γένος πού κατέφυγαν στην Ελλάδα άκό την Τουρκία.

"Αρθρο 1.

- 1. ΧΚ "Ελληνες-τό- γένος, του κατέφυγαν στην 'Ελλάδα 
άκό την Τουρκία μέχρι το τέλος τού έτους 1979, οί όττοιοι 
έχουν έξαιρεθεί ώς γηγενείς (ETABLIS) άκό την υποχρεω
τική ανταλλαγή τών πληθυσμών το 1924, κατά τις διατάξεις 
τών άρθρων 1 καί 2 τού Πρωτοκόλλου τής SO ’Ιανουάριου 
1923, μεταξύ 'Ελλάδας καί Τουρκίας, τού συνημμένου στή 
Συνθήκη τής Λωζάνης, έγγράφονται:

α) Στα δημοτολόγια καί τους εκλογικούς καταλόγους τοϋ 
Δήμου Κομοτιναίων τού νομού Ροδόπης, όσοι προέρχονται άπο 
τή·; κερί φέρει α τής 'Ιερός ’Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουκό- 
λεως.

6) Στα δημοτολόγια καί τους εκλογικούς καταλόγους τής 
Κοινότητας Άρίσδης τοϋ νομού Ροδόπης, όσο: προέρχονται 
άκό τήν περιφέρεια τής Ιερός Μητροκόλεως Δέρκων.

γ) Στα δημοτολόγια καί τούς εκλογικούς καταλόγους τού 
Δήμου Ξάνθης, όσο: κροέρχονται άκό τήν κεριφέρεια τών Ιε
ρών Μητροκόλεων Χαλκηδόνας καί Πριγκηκονήσων.

δ) Στα δημοτολόγια καί τούς εκλογικούς καταλόγους τής 
Κοινότητας Σωστού τοϋ νομού Ροδόκης, όσοι κροέρχονται άκό 
τήν κεριφέρεια τής Ιερός Μητροκόλεως Ίμβρου καί Τε
νέδου.

2. Οι έγγιραφόμενο: με τον καρακάνω τρόκο στους εκλογι
κούς καταλόγους, Ψηφίζουν στον τόκο κατοικίας τους τούς

υποψήφιους τών εκλογικών κεριφερειών στις οποίες είναι εγγε
γραμμένοι. Με Προεδρικό Διάταγμα συγκ.ροτοΰνται τα άκα- 
ραίτητα εκλογικά τμήματα στούς τόκους κατοικίας τους.

'Αρθρο 2.

Απαραίτητη κροϋκόθεση γιά τήν έγγραφή στά δημοτολό
για καί τούς εκλογικούς καταλόγους, κατά τις διατάξεις τού 
άρθρου 1 τοϋ καρόντος είναι:

α) ή κατά τις διατάξεις τού άρθρου 51 τού ‘Αττικού Κω
δικός απόκτηση κατοικίας ;έ όκοιοδήκοτε σημείο τής ελληνι
κής Έκικράτειας καί

β) ή ένορκη βεβαίωση τών ενδιαφερομένων ότι λόγω των 
δυσμενών συνθηκών κού επικρατούν στή γενέθλιά τους γή 
τών μέτρων πού λαμβά^ονται άκό έντόκιες άρχές καί τά όκοία 
είναι αντίθετα μέ τις διατάξεις τών άρθρων 37—44 τής 
Συνθήκης τής Λωζάνης τοϋ 1923, είναι αδύνατο να επισωρέ
ψουν στις εστίες τους.

Άρθρο 3. ....

Σ:ά άτομα τής κατηγορίας στά όκοία χναφέοεται ό καρών 
νόμος όταν στερηθούν τού διαβατηρίου τής Χώρας τής όκοίας 
φέρουν τήν ύκηκοότητα, χορηγείται άκό τό 'Υπουργείο ’Εσω
τερικών «ειδικό διαβατήριο» με τίτλο: «Ειδικό διαβατήριο
"Ελληνες τήν εθνικότητα γηγενούς τής Τουρκίας, έξαναγκα- 
σθέντος ύκό τών Τουρκικών ’Αρχών, σέ άναχώρηση άκό τήν 
εστία τους».

Άρθρο 4.

Κατά καρέκληση τών ίσχυουσών διατάξεων απαγορεύεται 
ή μεταδημότευση ή μεταφορά τών εκλογικών δικαιωμάτων σέ 
άλλες περιφέρειες τών έγ-γραφέντων κατά τις διατάξεις 1 
καί 2 τού καρόντος νόμου, γιατί ή έγγραφή τους άκορρέει 
άκό τις συμβατικές υποχρεώσεις που έκάγεται ή Συνθήκη τής 
Λωζάνης καί οί οποίες δεσμεύουν· τήν 'Ελλάδα.

Άρθρο 5.

Τά άτομα στά όκοία άναφέρετα: ή παρούσα Πρόταση Νό
μου. άκολαμβά/ουν πλήρη αστικά καί πολιτικά δικαιώματα, 
σά νά ήταν Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 6.

Ή ισχύς τού καρόντος νόμου άρχεται άκό τής δημοσιεύ- 
σεως στήν ‘Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Άθήναι, 9 ’Οκτωβρίου 1979 

Οί κροτείνοντες βουλευτές
I. Ζίγδης, Ν. Βενιζέλος, Σ. Χούτας, Μ. Ξυλούρης, Κ.

Μκαντουβός.


