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μέλη – τακτικά και αναπληρωματικά – της
Επιτροπής Πολιτογράφησης)
Εγκύκλιος αρ.: 32

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Ερωτήσεις σχετικές με την εξοικείωση του αιτούντος με την ελληνική
ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 13 εγκύκλιος περί «Συνδρομής ουσιαστικών
προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης» (αρ. πρωτ. Φ.
130181/39910/2-8-2010)
Σύµφωνα µε το στοιχείο β΄ του άρθρου 5Α του ΚΕΙ, µεταξύ των
παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται προκειµένου να
διακριβωθεί η οµαλή ένταξη του αιτούντος αλλοδαπού στην ελληνική κοινωνία
είναι «η εξοικείωσή του με την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό»,
ειδικότερα: Σύμφωνα δε με τη σχετική υπ’ αριθμ. 13 εγκύκλιο (βλ. κεφ. ΙΙΙ.
παράγρ. 2.2, υποπαράγρ. 2.2.1, σελ.10) «[..]ο υποψήφιος καλείται να
αποδείξει ότι διαθέτει βασικές γνώσεις για τα γεγονότα και τα πρόσωπα της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Απαιτείται, κυρίως, να μπορεί να
περιγράψει κάποια γεγονότα και να αναφερθεί σε προσωπικότητες που
συνδέονται με αυτά, χωρίς το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε ακριβείς
ημερομηνίες, λεπτομέρειες και αναλυτικές πληροφορίες. Επιπλέον,
μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην νεότερη ελληνική ιστορία και
στον τρόπο που τα εν γένει ιστορικά γεγονότα έχουν επηρεάσει και
διαμορφώσει τις κοινωνικές συνθήκες και την ιστορική και πολιτική ταυτότητα
του Έλληνα σήμερα. [..] Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Επιτροπή αξιολογεί
μόνο την εξοικείωση/γνώση του υποψηφίου σχετικά με πρόσωπα και
γεγονότα της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και όχι την προσωπική
(θετική ή αρνητική) αξιολογική θέση του για τα ανωτέρω. Ιδιαίτερα δε,
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επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επηρεάζει
αρνητικά την κρίση μέλους της Επιτροπής το γεγονός ότι ο υποψήφιος
ενδέχεται να έχει αντίθετη άποψη για ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός.» [η
έμφαση στην εγκύκλιο].
Ως εκ τούτου, η επιτροπή δεν θα πρέπει να επηρεάζεται στην κρίση
της από την προσωπική γνώμη ή άποψη του αιτούντος για τα ιστορικά
γεγονότα ή πρόσωπα. Σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη η επιτροπή σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά από την άποψη
που εξέφρασε ο υποψήφιος για ιστορικό πρόσωπο, γεγονός ή κατάσταση
προχωρώντας σε αξιολογικές κρίσεις, όπως ιδίως η ορθή αποτύπωση του
ιστορικού παρελθόντος, καθότι ούτε διαθέτει τα επιστημονικά εχέγγυα για
τέτοιες κρίσεις, ούτε ο νόμος της δίνει τη δυνατότητα να αξιολογεί σχετικά.
Ακόμη περισσότερο, η επιτροπή δεν ζητά «συμμόρφωση» με τις
επικρατούσες ή και κυρίαρχες στην ελληνική κοινωνία ανά δεδομένη στιγμή
ιστορικές απόψεις, κάτι που θα συνιστούσε σε κάθε περίπτωση αμφισβήτηση
των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη δημοκρατία μας.
Περαιτέρω, η επιτροπή στα πλαίσια της διακριτικής της ευχέρειας, θα
πρέπει να υποβάλλει στο δεύτερο πεδίο ερωτήσεις οι οποίες να μην
εστιάζουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ειδικότερα, δεν δικαιολογείται η
επιμονή υποβολής ερωτήσεων σε συγκεκριμένο θέμα.
Σας υπενθυμίζουμε τέλος ότι η εγκύκλιος (όπ. παρ.) ορίζει ότι
«μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην νεότερη ελληνική
ιστορία και στον τρόπο που τα εν γένει ιστορικά γεγονότα έχουν επηρεάσει
και διαμορφώσει τις κοινωνικές συνθήκες και την ιστορική και πολιτική
ταυτότητα του Έλληνα σήμερα» [η έμφαση δική μας].

Με εκτίμηση,
Ο Ειδικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Λάμπρος Μπαλτσιώτης
Κοινοποίηση:
- Πρόεδροι των Επιτροπών Πολιτογράφησης
του Υπουργείου Εσωτερικών
- Συνήγορος του Πολίτη

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
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