
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Παρουσίαση στον ΟΑΣΕ - Συνάντηση για θέµατα Ανθρώπινης ∆ιάστασης 

Βαρσοβία, 18 Οκτωβρίου 2000 
 
 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από αυτό το βήµα αποκαλύπτουµε 
αυθαιρεσίες του Τουρκικού Κράτους κατά της Ελληνικής Μειονότητας στην 
Κων/πολη. Η Τουρκία, που είναι µέλος - κράτος του Ο.Η.Ε. έχει υπογράψει εκτός 
από την Συνθήκη της Λωζάννης, όλες τις Συµφωνίες προστασίας µειονοτικών 
δικαιωµάτων στα πλαίσια του ΟΑΣΕ και ανακηρύχθηκε πρόσφατα υποψήφια για 
ένταξη στην ΕΕ. Όµως, περιφρονεί όλες τις διεθνείς συµφωνίες, τις παραβιάζει 
ασύστολα και τις καταπατεί, παρ’ όλες τις κατά καιρούς αποκαλυπτικές εκθέσεις  από 
την έγκυρη οργάνωση Human Rights Watch καθώς και άλλες οργανώσεις 
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις καταδικαστικές αποφάσεις από την 
Αµερικανική Γερουσία, αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο. 

Σε παλαιότερες οµιλίες µας είχαµε αποκαλύψει την ύπαρξη Μυστικού 
Νοµοδιατάγµατος στην Τουρκία (Αρ. 6/3901 του 1964), βάσει του οποίου 
απαγορεύονταν η µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων σε πρόσωπα ελληνικής 
ιθαγένειας. Μάλιστα, γι’ αυτή της την ενέργεια η Τουρκία είχε καταδικαστεί µε σχετικό 
ψήφισµα από το Ευρωκοινοβούλιο (Απόφαση αρ. Β3-0173 & 0180 του 1994).  

Σήµερα, σας αποκαλύπτουµε άλλο ένα τέχνασµα του Τουρκικού Κράτους: την 
ύπαρξη µιας µυστικής Επιτροπής Μειονοτικών Υποθέσεων (Azınlık Tali Komisyonu) 
που συγκροτήθηκε το 1972 από στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βακουφίων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Γενικού Επιτελείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και 
των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών (ΜΙΤ). Η Επιτροπή αυτή, σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα του έγκυρου τουρκικού περιοδικού AKTÜEL (05/2000), καθοδηγεί και 
επηρεάζει τις ∆ικαστικές Αρχές ως προς τις αποφάσεις που παίρνουν σε θέµατα 
µειονοτικών περιουσιών και όχι µόνον. 

Σαν πρόσφατο παράδειγµα των παραβιάσεων των κανόνων του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου µε την παρέµβαση της εν λόγο Επιτροπής Μειονοτικών Υποθέσεων 
µπορούµε να αναφέρουµε την περίπτωση της υφαρπαγής των ακινήτων, παρόλο 
που υπάρχουν έγκυροι τίτλοι κυριότητας, από το εν ενεργεία Ίδρυµα του Ελληνικού 
Ορφανοτροφείου και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εκλεγµένης διοίκησής 
του.  

Σαν δεύτερο παράδειγµα, την υφαρπαγή του κτήµατος όπου στεγάζεται το 
Ορφανοτροφείο στη νήσο Πρίγκηπο (Büyükada), του οποίου οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
ανήκουν στο Οικουµενικό Πατριαρχείο.  
 

Και τρίτο την προσπάθεια υφαρπαγής του κτήµατος της Παιδούπολης που 
βρίσκεται στη νήσο Πρώτη (Kınalıada), για να µην απαριθµήσουµε και τις δεκάδες 



άλλες περιπτώσεις υφαρπαγής κοινοτικών περιουσιών. Να τονισθεί εδώ, ότι οι 
διοικήσεις των εν λόγω ιδρυµάτων σύρονται σε πολύχρονες δικαστικές περιπέτειες 
δίχως αποτέλεσµα, χάρη πάντοτε στο βέτο της Μυστικής Επιτροπής Μειονοτικών 
Υποθέσεων. 

Ας σηµειωθούν εδώ και τα φαινόµενα διαφθοράς που διακρίνονται στον 
τουρκικό δηµόσιο βίο, τα οποία επιτρέπουν στο οργανωµένο έγκληµα να καρπωθεί 
ελληνικά ακίνητα. 

∆εν είναι καθόλου τυχαίο και το γεγονός της αφαίρεσης σχετικής διάταξης, η 
οποία αναφερόταν στην ελεύθερη διαχείριση των κοινοτικών ακινήτων και των τόπων 
λατρείας των µη – µουσλουµάνων υπηκόων, από το πρόγραµµα σύγκλησης µε την 
ΕΕ (κριτήρια Κοπεγχάγης) και εκδηµοκρατισµού που ετοιµάζει  η τουρκική 
κυβέρνηση. Εποµένως, η αντίδραση προς βελτίωση των όρων και συνθηκών 
διαβίωσης των µειονοτικών στη χώρα ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. 

Είναι πασιφανές λοιπόν ότι οι παραβιάσεις και παρανοµίες, δεν µπορεί να 
αµφισβητηθούν από κανέναν εκτός φυσικά από το ίδιο το Τουρκικό Κράτος, που 
στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αριθµητικά δεδοµένα - όπου ο Ελληνισµός 
από 120.000 χιλιάδες που ήταν το 1923 έφθασε σήµερα στα 2.000 άτοµα – 
ισχυρίζεται πως αυτό οφείλεται σε οικονοµικούς λόγους. 

Κάνουµε λοιπόν για πολλοστή φορά έκκληση σε όλες τις δηµοκρατικά 
ευαίσθητες χώρες, σε όσες έχουν συνυπογράψει τα κατά καιρούς κείµενα στα 
πλαίσια του ΟΑΣΕ να άρουν επιτέλους συγκεκριµένα µέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου, ώστε να αναγκαστεί η εν λόγο παραβιάζουσα χώρα να σεβαστεί τις 
υπογραφές της και να καταστεί Κράτος ∆ικαίου.. 


