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 TÉMA  4: Regionális konfliktusok 
 
 Anyaggyűjtés 
 

 

 
 
Muzulmánok Trákiában 
 
 
I. A kisebbségek politikai ellenőrzése – Ankara állandó célja 
 
A lausanne-i békeszerződés aláírása óta, és különösen az elmúlt három évtizedben az volt Ankara 
célja, hogy a trák régióban megszerezze a kisebbségek felett az egyedüli és elvitathatatlan politikai 
ellenőrzést. Tulajdonképpen az a fő feladata a komotiniben lévő török konzulátusnak, hogy ezt a célt 
megvalósítsa. A kisebbségek azon tagjait, akik vonakodnak ezt az irányt követni, fenyegetés és 
megtorlás éri a konzulátus részéről. 
 
A török fél kihasználja azt a tényt, hogy a legtöbb muzulmán polgárnak valamilyen tulajdona van 
Törökországban, és a gyermekeit szeretné ott taníttatni, így nyomást tud gyakorolni azokra, akik nem 
állnak be a sorba. 1988 elejétől egyre agresszívebbé vált a kisebbséggel szemben folytatott török 
politika. Másrészt 1991-től a görög hatóságok is bizonyos korlátozásokat és hátrányos 
megkülönböztetéseket léptettek életbe a muzulmánokkal szemben. Ennek a politikának az lett az 
egyetlen eredménye, hogy néhány hivatalnok még gazdagabb lett, mivel kenőpénzeket fogadtak el a 
kisebbségek tagjaitól a hivatali ügyek zökkenőmentes lebonyolításáért. 1991. május 14-én a 
Mitsotakis-kormány eltörölte az addig érvényben lévő korlátozásokat. A török propaganda ezt a tényt 
a saját, Athénnal szemben folytatott, keményvonalas politikájának a sikereként próbálta beállítani … 
… de az intézkedés hosszútávon csillapító hatással volt a két etnikum együttélésére Trákiában. A 
parlamenti választások során bevezetett 3%-os küszöb véget vetett az önálló, muzulmán, választói 
listának. Az 1993-as parlamenti választások óta a muzulmán kisebbséget csak olyan jelöltek 
képviselik, akik a pártok választási listáin vannak rajta. 
 

Kathimerini, 2004.05.16. 
 
Ia. Az 1990-es események 
 
1990. január 20-án a kisebbség koordinációs bizottsága iskolai bojkottra szólított fel, és követelte a 
török tankönyvek bevezetését. Valójában azonban csak politikai nyomásgyakorlásról volt szó Achmet 
Sadik és Ibrahim Serif, Komotini választott muftija, érdekében, mivel mindketten korábbi, politikai 
jellegű, ügyeikért bírósági eljárás alatt álltak. 1990. január 26-án első fokon 18 hónap börtönbüntetésre 
ítélték őket. (1990. február 30-án óvadék ellenében mindkettőjüket szabadlábra helyezték.) 
Ugyanekkor Komotini város kórházában a muzulmán Hassan Sali megtámadta és megölte a görög 
Angelos Solakidist.  
 
Ez a gyilkosság és az összes eddigi esemény jelentősen rontották a közhangulatot. A rendőrségi 
tilalom ellenére különféle összetűzésekre került sor. A muzulmánok egyik tömegtüntetése 
ellendemonstrációt váltott ki a keresztényekből, akik beverték a muzulmán boltok kirakatait, de 
további, a kisebbség ellen irányuló, erőszakos támadásra nem került sor. Ez keresztény oldal részéről 
inkább csak egy elvakult, erőszakos reakció volt. Törökország viszont megpróbált politikai tőkét 
kovácsolni ezekből a sajnálatos eseményekből, a Yilmaz által minden kormánynak megküldött levél 
megpróbálta nemzetközi színen is bevádolni a görög államot. Erre a görög kormány kiutasította a 
török konzult, viszonzásképpen Ankara pedig az isztambuli görög konzult utasította ki. Az 1990 
áprilisában megtartott választásokon, Rodopiban, 35,28%-os szavazati aránnyal választották meg 
Achmet Sadikot, míg Faik Faikoglunak Xanthiban sikerült megszereznie a leadott szavazatok 35,28 
százalékát.  
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II. Különös események sorozata egy trákiai mecsetben 
 
Késő éjszakáig feszült maradt a légkör a Xanthiban található Echinos hegyi faluban a zavart okozó 
események után, amikor az Alpha televíziós csatorna forgatócsoportjának tagjai jeleneteket próbáltak 
forgatni az „Archipelago” című tévésorozathoz. A falu muzulmán lakosai azt állítják, hogy a színészek 
illegálisan behatoltak egy környékbeli mecsetbe, és állítólag botrányos jeleneteket forgattak, 
legalábbis ezzel próbálják igazolni a tévések csoportja elleni erőszakos támadásukat, akik kénytelenek 
voltak a helyi rendőrségre menekülni és rendőri védelmet kérni. A tévésorozat főszereplői viszont azt 
állítják, hogy csak a zuhogó eső elől kerestek védelmet, és az épületen kívül, az egyik kiszögellés alá 
akartak beállni, ami persze ellentmond a fenti verziónak. 
 
Akkor vált csak igazán kritikussá a helyzet, amikor egy körülbelül 500 főnyi feldühödött 
muzulmánból álló tömeg gyűlt össze a helyszínen, és azt követelte, hogy adják át nekik a filmes 
anyagot. A kedélyek akkor sem csillapodtak le, amikor átadták a filmet a falu imámjának, ehelyett 
tettlegességig fajult a dolog, és a tömeg a színészeket és a technikusokat egészen a rendőrségig 
üldözte. A muzulmánok egybehangzó, de meg nem erősített tanúvallomásai alapján az a körülmény 
dühítette fel őket, hogy a sorozathoz a jelenteket egy mecset belsejében forgatták, ahol az egyik női 
főszereplőt hastáncjelent közben félig meztelenül mutatták. Ezt az állítást Housein Yazoutzi úr, 
Echinos polgármester-helyettese is megerősítette, és a „Kathimerini” újságnak adott interjújában 
megerősítette „legalább tíz személy látta, hogy a kamerák egy félmeztelen nőt vettek fel tánc közben, 
és ezt a rendőrség előtt is tanúsították.” 
 
Azt is fontos megemlíteni, hogy míg ezek az események zajlottak, a legtöbb echinosi muzulmán egy 
szomszédos mecsetben gyűlt össze imádkozni, hogy megüljék Seker Bairam (körülbelül a keresztény 
karácsonnyal azonos a jelentőségű) ünnepét. Nyilvánvalóan ez is hozzájárult a haragjukhoz, amikor az 
említett esetről tudomást szereztek. Az Alpha televíziós csatorna tegnapi híradójában egyébként az 
összes kifogásolt dolgot vitatták, és a sorozat felelős vezetői azt bizonygatták, nem csak hogy a 
színészek nem mentek be a mecsetbe, de még a külső jelenetek felvételére sem kerülhetett sor a heves 
zápor miatt. Mindenesetre a bíróság elé került az ügy, mivel Echinos polgármestere és a mecset 
imámja feljelentést tettek vallási jelképeik megsértése miatt. Végül még egy kormányközleményt is 
kiadtak. A görög állam hivatalos álláspontját a minden hitvallás szent helyei iránt érzett feltétlen 
tisztelet jellemzi, jelentette ki Antonaros úr. 
 

Kathimerini, 2004.11.17. 
 
III. Sorompó és tabu 
 
Az „Echinos” név tegnap még valószínűleg semmilyen jelentéssel sem bírt a legtöbb ember számára 
(talán ezért is ejtették ki rosszul a médiában, és a képernyőre is hibásan írták ki), ez különösen 
vonatkozik mindazokra, akik a Tempe-völgy határvonala alatt születtek, ott is élnek, és a katonai 
szolgálatukat sem töltötték véletlenül az ország északi részében. Ha valakik turistaként netán fel is 
keresték a Thassos vagy Samothrake nevű helyeket, valószínűleg gyorsan átutazták ezt az országrészt 
anélkül, hogy tényleges látták volna, vagy valamilyen érzést kiváltott volna belőlük. Valószínűleg a 
pomák szó sem mond túl sokat, és ezért nem is igen hallott róla az ember a híradásokban. 
Valószínűleg a „sorompó” szó jelentése is ismeretlen, és nem csak a fiatalok körében. Az idősebbek 
azonban tudtak még valamit erről a nemzeti szégyent jelentő tabutémáról. Görögország 1996-os EU 
csatlakozásáig jóllehet még működött a sorompó, és be is töltötte szeparációs funkcióját (napközben 
is), a helybélieknek a turistákhoz hasonlóan belépési engedélyt kellett kérniük a hadseregnél vagy a 
rendőrségnél. És mindez azért történt, mert a valóságban Görögország egyes polgárait nem ismerték el 
azonos jogokkal rendelkező görög állampolgárként. 
 
Vajon mi kapcsolódik ma az „Echinos” névhez, miután a médiában szűkszavúan és felületesen 
tudósítottak róla. Esetleg úgy rögzült ez a név, hogy ezután fanatikusokhoz, vallásukhoz megszállottan 
ragaszkodó emberekhez kötődik, akik megragadtak a múltban, és ki vannak zárva a csodálatos európai 
vívmányokból? 
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Valószínűleg így is történt, mivel ezt sugallták a tévéből is, és pontosan ezt ismételgették egyes 
úgynevezett szakértők a tematikus tévéműsorokban, Athénban. Úgy tűnt viszont, hogy ezeknek a 
szakértőknek nem túl jó az emlékezőtehetségük, mert nem bírtak visszaemlékezni a keresztények 
támadásaira a mozik ellen, amelyek bántó filmeket mutattak be, a „sértő dolgokat tartalmazó” könyvek 
elégetésére, a Thessalonikiban történt Rotonda ügyre, és a többire.  
 
Xanthi hegyein többé már nincs ott a sorompó. Azonban nem biztos, hogy az a fejekből is eltűnt, 
különösen azokéból nem, akik Görögországot csak Athén csillogásával és kényelmével képesek 
azonosítani. Aki a fővárosiak „civilizációs fensőbb rendűségével” látogatnak el egy faluba, és úgy 
hiszik, hogy a „bennszülötteknek” adott tíz eurós borravalóval minden problémát le lehet rendezni, 
annál csak egy dolog a biztos: el fog botlani majd abban a sorompóban, amelyet magában hordozott. 
 

Szerző: PANTELIS BOUKALAS 
Kathimerini, 2004.11.20. 

 
IV. A félelem tünetei Athénban 
 
Ennek az esetnek nem is lenne további jelentősége, ha az a mód, ahogyan kezelték, nem emlékeztetne 
ismét arra, hogy az athéni elit a görög-török kapcsolatokban még mindig a „finnországi szindróma” 
hatása alatt áll, (vagyis amikor az úgynevezett „finné válás” korszakában a finn politika még mindig 
túlságosan figyelembe vette az egykori megszálló, a Szovjetunió érdekeit). 
 
A tényeket nem első kézből tudtuk meg, de nincs okunk arra, hogy kétségbe vonjuk a színészek 
állításait, akik erőszakos cselekedeteknek voltak kitéve, és muzulmánokból álló tömeg fenyegette meg 
őket a Xanthiban fekvő Echinosban. A film nem sértette meg a mecsetet. De ha feltételezhetően mégis 
az történt volna, hogy valaki esetleg a kijáró tisztelet hiányában cselekedett, a muzulmánok reakciója 
akkor is felülmúl minden mértéket. 
 
Néhányan talán csodálkoznak miként lehetséges az, hogy először még szívélyesen üdvözölték a 
színészeket Echinosban, azután meg egyik napról a másikra megtámadták őket. A választ a történelem 
adja meg. Még azok a mohamedánok is, akik a személyes kapcsolatban jóindulatúak voltak, 
gyökeresen megváltoznak, ha egy tömegbe kerülnek bele. Ugyanez történik bármely nemzet tagjaival, 
habár mindez hamarabb megtörténhet, ha az egyén személyisége kevésbé fejlett. Azonkívül az is 
világossá vált, hogy Nyugat-Trákiában a szellemi hátország nagyon robbanékony.  
Úgy tűnik, mintha egy agresszív alaphangulat uralkodna arrafelé, amely az első adandó alkalommal 
kitör, anélkül, hogy a tetteseknek büntetéssel kellene számolniuk. Az Imvros környékén élő görög 
kisebbség például gondolni sem merne arra, hogy ilyesmire vetemedjen, még akkor sem, ha ennél 
sokkal rosszabb dolgokat kellett volna megélniük, mivel igen jól tudják, hogy mit jelent a félelem és 
az elnyomás. 
 
Ebben a konkrét ügyben mindenesetre az a mód és eljárás legfontosabb, ahogyan az athéni kormányzat 
reagált. A kormány minden tőle telhetőt megtett, hogy lezárja az ügyet, amilyen gyorsan csak lehet. 
Amikor mindez köztudott lett, a helyi hatóságok nem csak hogy nem igyekeztek az erőszakos 
cselekedetek felelőseit felkutatni, hanem arra törekedtek, hogy minél enyhébben bánjanak a megtalált 
felelősökkel, és eközben maguk az áldozatok kényszerültek arra, hogy tisztázzák magukat. Hasonló 
légkört teremtettek a televíziós csatornákon is. Az ideológiai máz alá rejtett félelem uralja a 
kormányzatot, és vele együtt bizonyos mértékben az összes politikai pártot, sőt még a görög 
külpolitikát is ez határozza meg. Ítéljük meg az eredményt a tények alapján: olyan időkben, amikor 
Ankarának a legnagyobb szüksége lenne az Athén és Nicosia felől érkező „igen” szavazatra, 
Törökország nem riad vissza attól, hogy provokációt hajtson végre az Égei-tengeren és megtagadja a 
Ciprusi Köztársaság politikai elismerését. Görögországnak ezzel szemben még ahhoz sincs bátorsága, 
hogy egyértelműen képviselje az álláspontját, habár az összhangban áll a nemzetközi joggal és az 
aláírt szerződésekkel.  
 

Szerző: STAVROS LYGEROS 
Kathimerini, 2004.11.19. 
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