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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

 
Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής των Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής για την ∆ιεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (Annual Report of the United 
States Commission on International Religious Freedom), η οποία 
δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 2009, «η τουρκική κυβέρνηση επιβάλλει 
σηµαντικούς περιορισµούς της θρησκευτικής ελευθερίας για τις µειονότητες, 
συµπεριλαµβανοµένων κρατικών πολιτικών και ενεργειών που αρνούνται κατ’ 
ουσίαν στις µη-µουσουλµανικές κοινότητες το δικαίωµα να κατέχουν και να 
διατηρούν ακίνητη περιουσία, να εκπαιδεύουν θρησκευτικούς λειτουργούς, και 
να παρέχουν θρησκευτική εκπαίδευση, πράξεις οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
παρακµή -και σε µερικές περιπτώσεις σε ουσιαστική εξαφάνιση- 
θρησκευτικών µειονοτήτων στα εδάφη που κατοικούν επί χιλιετίες».  
 
 
 



 

Η Τουρκία, ως συµµετέχον κράτος-µέλος στον ΟΑΣΕ, προτρέπεται να τηρήσει  
τις δεσµεύσεις περί θρησκευτικής ελευθερίας. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις 
δεσµεύσεις, οι τουρκικές Αρχές καλούνται: 
 

• Να παράσχουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο το δικαίωµα να  
χρησιµοποιεί επίσηµα τον εκκλησιαστικό τίτλο «Οικουµενικό», 
δεδοµένου ότι είναι ένας τίτλος που έχει ιστορικά καθιερωθεί από το 6ο 
αιώνα και αναγνωρίζεται παγκοσµίως 

 

• Να αναγνωρίσουν τη νοµική οντότητα του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 
έτσι  ώστε αυτό να έχει τη δυνατότητα να απολαύει, µεταξύ άλλων, των 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και της άσκησης διαχείρισης ιδιοκτησίας  

 

• Να άρουν όλους τους διοικητικούς περιορισµούς που αφορούν στην 
εκλογή  του Οικουµενικού Πατριάρχη, Πνευµατικού Ηγέτη 300 
εκατοµµυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλο τον κόσµο  

 

• Να ανοίξουν πάλι την Θεολογική  Σχολή της Χάλκης µε το ίδιο 
καθεστώς που ίσχυε προ του 1971 και να επιτρέψουν την εγγραφή 
σπουδαστών τόσο από την Τουρκία όσο και εκτός αυτής. Το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο πρέπει να έχει το δικαίωµα και την εξουσία  

     να καλεί και να προσλαµβάνει ιερείς από το εξωτερικό χωρίς   
οποιουσδήποτε περιορισµούς άδειας διαµονής. Επίσης,  

      το κλείσιµο της Σχολής καθιστά σχεδόν αδύνατο για τους Τούρκους 
πολίτες να εκπαιδευθούν ώστε να δεχτούν υψηλής βαθµίδας 
αρµοδιότητες στην  Ορθόδοξη Εκκλησία σήµερα, γεγονός το οποίο 
δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα για το µέλλον του Πατριαρχείου και της 
ίδιας της Εκκλησίας.  

 

• Να δώσουν την άδεια στο Οικουµενικό Πατριαρχείο να διαθέτει δικές 
του τυπογραφικές εγκαταστάσεις για την έκδοση θρησκευτικών 
εκδόσεων (βιβλία, περιοδικά κ.λπ.) 

 

• Να επιλύσουν το θέµα των θρησκευτικών ιδρυµάτων που θεωρούνται 
ως mazbut (κατειληµµένα), και τα οποία πρέπει να επιστραφεί στους 
ιδιοκτήτες τους. Ο Νόµος 5737/2008 αδυνατεί να αντιµετωπίσει 
διάφορα ζητήµατα, όπως η επιστροφή µερικών ακινήτων περιουσιών 
που έχουν µεταπωληθεί σε τρίτους µετά από την κατάσχεσή τους 

 

• Να προβούν σε πρόσθετα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
άλλα προβλήµατα που δεν εξετάζονται από τον προαναφερθέντα νόµο 
(π.χ. να επιτραπεί στα µη-µουσουλµανικά ιδρύµατα να συµµετέχουν σε 
διεθνείς δραστηριότητες και να εγκαταλειφθεί η αρχή της αµοιβαιότητας 
µεταξύ των κρατών όσον αφορά στην εφαρµογή του νέου νόµου 
σχετικά µε τα ιδρύµατα) 

 

• Τέλος, να επιστραφούν οι εκκλησίες της Παναγίας Καφατιανής, του 
Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου στην Ιστανµπούλ, καθώς επίσης 
και οι ακίνητες περιουσίες τους, οι οποίες παρανόµως και βιαίως έχουν 



καταληφθεί από το αποκαλούµενο «Τουρκικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο». 
Η συµµετοχή του τελευταίου στην υπόθεση Ergenekon αξίζει 
περαιτέρω έρευνας.  

 
 
            _________ 


