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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Παξνπζίαζε ζηνλ ΟΑΣΔ - Σπλάληεζε γηα ζέκαηα Αλζξώπηλεο Γηάζηαζεο 

Βαξζνβία, 24 Οθησβξίνπ 2000 
(Δλόηεηα 10 :Δζληθέο Μεηνλόηεηεο). 

 
 

 
Κπξίεο θαη Κύξηνη, 
 
Μεηά ην 1923 παξέκεηλαλ ζηελ Τνπξθία 120.000 Έιιελεο ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπεη ε Σπλζήθε ηεο Λσδάλεο πνπ ηεξκάηηζε ηνλ Διιελνηνπξθηθό πόιεκν, ζε 
αληηζηάζκηζκα 86.000 κνπζνπικάλσλ πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Διιεληθή Θξάθε. 
Σήκεξα νη κνπζνπικάλνη ηεο Διιεληθήο Θξάθεο έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο 100.000 ελώ 
ζηελ Τνπξθία ε Διιεληθή κεηνλόηεηα θάησ από ην βάξνο ελόο ζπζηεκαηηθνύ νξγίνπ  
δηώμεσλ, ζπξξηθλώζεθε ζε κόιηο 2.000 άηνκα. 

 
Η Τνπξθηθή δηπισκαηία εδώ θαη δεθαεηίεο ςεύδεηαη ζε όινπο ηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνύο ηζρπξηδόκελε όηη ε ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο πνπ 
παξέκεηλε ζηελ Τνπξθία κεηά ην 1923 νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνύο ιόγνπο θαη όηη ε 
καδηθή θπγή ησλ Διιήλσλ από ηελ Τνπξθία έγηλε απηόβνπια γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα 
θαιύηεξε δσή ηελ νπνία επηδηώθνπλ νη απαληαρνύ ηεο γεο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. 

 
Δθ κέξνπο ελόο κεγάινπ Σπιιόγνπ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ 

ζθιεξόηεηα ησλ Τνπξθηθώλ δηώμεσλ, ζα ζαο απαξηζκήζσ, ζηα πιαίζηα ηνπ 
πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ έρσ ζηε δηάζεζή κνπ, ιίγεο κόλν από ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
Τνπξθηθνύ θξάηνπο ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα θαη ζα ζαο εμεγήζσ πσο αθόκα θαη 
σήμερα  ε Τνπξθηθή δηθαηνζύλε θπξηνιεθηηθά αξπάδεη από ηνπο δηθαηνύρνπο 
Έιιελεο ηεο Τνπξθίαο πεξηνπζίεο αλππνιόγηζηεο αμίαο.  

  

 Τν 1928 ππξπνιήζεθε θαη απνηεθξώζεθε ε κεγάιε ζπλνηθία Ταηαύια 
ηεο Πόιεο ηεο νπνίαο ην 90% ηνπ πιεζπζκνύ ήηαλ Έιιελεο. 

 Τν 1941 κόιηο ε Τνπξθία ππέγξαςε ην ζύκθσλν "θηιίαο θαη 
ζπλεξγαζίαο" κε ηελ   Ναδηζηηθή Γεξκαλία, θήξπμε επηιεθηηθά κόλν γηα ηνπο λένπο 
ειιεληθήο, αξκεληθήο θαη εβξατθήο θαηαγσγήο επηζηξάηεπζε πνπ θάιππηε ηηο 
ειηθίεο 20 έσο 45 εηώλ. Οη επηζηξαηεπκέλνη, πνιινί από ηνπο νπνίνπο βξήθαλ 
ηξαγηθό ζάλαην, εζηάιεζαλ ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο κέζα ζε ζηξαηόπεδα 
θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο . 

 Τν 1942 ε Τνπξθία, πάληα από ηελ αζθάιεηα ηεο νπδέηεξεο ζέζεο 
πνπ θξάηεζε ζηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, επηλόεζε ηνλ έθηαθην θόξν 
πεξηνπζίαο (Varlik Vergisi - Αξ. 4305/ 12.11.1942). Ο θόξνο απηόο πνπ 
πιεξώζεθε, ζην ζπληξηπηηθό ηνπ πνζνζηό, κόλν από Έιιελεο, Δβξαίνπο θαη 
Αξκέληνπο επηβιήζεθε κε έλα πξσηνθαλή, ηειείσο απζαίξεην ηξόπν ζηελ αθίλεηε 
πεξηνπζία ησλ κε κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Τνπξθίαο. Όζνη δελ θαηάθεξλαλ 
λα πιεξώζνπλ ηνλ ηεξάζηην θαη μαθληθό θόξν κέζα ζε ζπλνιηθή πξνζεζκία 30 
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εκεξώλ ζπιιακβάλνλην θαη εθηνπηδόηαλ ζε ζηξαηόπεδα θαηαλαγθαζηηθήο 
εξγαζίαο ζηα νπνία, πνιινί απ΄ ηνπο εθηνπηζκέλνπο άθεζαλ ηελ ηειεπηαία ηνπο 
πλνή. 

  Τελ λύρηα ηεο 6εο πξνο ηελ 7ε Σεπηεκβξίνπ 1955 ε Τνπξθηθή 
Κπβέξλεζε νξγάλσζε έλα απίζηεπην πνγθξόκ ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλώλ πνπ 
δνύζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Μέζα ζε 6 ώξεο νξγαλσκέλεο θαη 
θαζνδεγνύκελεο από όξγαλα ηνπ Τνπξθηθνύ θξάηνπο νκάδεο δηαδεισηώλ 
έθαςαλ, θαηέζηξεςαλ θαη ιεειάηεζαλ 4.340 θαηαζηήκαηα ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο, 
2.600 ρξηζηηαληθά ζπίηηα, 73 εθθιεζίεο, 26 ειιεληθά ζρνιεία, 110 ειιεληθά 
εζηηαηόξηα, 21 εξγνζηάζηα, 27 θαξκαθεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ησλ 3 
ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ πνπ εθδηδόηαλ ζηελ Τνπξθία. 20 λεθξνί, 200 βηαζκνί θαη 
εθαηνληάδεο ηξαπκαηίεο ήηαλ ν απνινγηζκόο εθείλεο ηεο ηξαγηθήο λύρηαο ηελ 
νπνία έδεζα, κηθξό παηδί ηόηε, θαη εγώ. 

 Τν 1963 θαη ην 1964 ε Τνπξθηθή Κπβέξλεζε εμαπέιπζε έλα θύκα 
απειάζεσλ ησλ ρξηζηηαλώλ ειιεληθήο ππεθνόηεηαο πνπ δνύζαλ ζηελ Τνπξθία κε 
απνηέιεζκα κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λα ππνρξεσζνύλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 
Τνπξθία 48.000 πεξίπνπ ρξηζηηαλνί. Οη απειάζεηο γηλόηαλ κε ηέηνην καδηθό ηξόπν 
ώζηε ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ πξνζώπσλ πνπ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 
Τνπξθία γηα ιόγνπο "δεκόζηαο αζθάιεηαο" πεξηιακβαλόηαλ ηα νλόκαηα 
εθαηνληάδσλ γέξσλ κεγάιεο ειηθίαο, ηεζζάξσλ ςπραζζελώλ, δύν αλαπήξσλ, 
ελόο θσθάιαινπ θαη έμε….. πεζακέλσλ!  

 Σρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ηηο απειάζεηο, ε Τνπξθηθή Κπβέξλεζε έζεζε ζε 
εθαξκνγή ην κπζηηθό δηάηαγκα 6/3801 πνπ εθδόζεθε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1964 
ζύκθσλα κε ην νπνίν απαγνξεύηεθε ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηνο ησλ αθηλήησλ 
θαη άιισλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ πξνζώπσλ πνπ είραλ ειιεληθή 
ηζαγέλεηα θαη δεζκεύηεθαλ ρσξίο θακηά εμαίξεζε όινη νη ινγαξηαζκνί ησλ ίδησλ 
πξνζώπσλ ζηα Τνπξθηθά Πηζησηηθά Ιδξύκαηα θαη ζηηο Τξάπεδεο. Τν κπζηηθό 
απηό δηάηαγκα εθαξκόζηεθε άηεγθηα ζηελ Τνπξθία γηα δύν θαη πιένλ δεθαεηίεο 
όηαλ θαηαξγήζεθε, ηνπιάρηζηνλ επίζεκα, ην 1987. 

  Τν 1971 θαηά παξάβαζε θάζε έλλνηαο Γηεζλώλ Υπνρξεώζεσλ, ε 
Τνπξθηθή Κπβέξλεζε απεθάζηζε ην θιείζηκν ηεο πεξίθεκεο Θενινγηθήο Σρνιήο 
ηεο Φάιθεο ηελ νπνία αθόκα θαη ζήκεξα, παξά ηελ νγθνύκελε δηεζλή 
θαηαθξαπγή, θξαηά θιεηζηή.  

 Σήκεξα, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή θαηάξγεζε ηνπ πξσηνθαλνύο γηα 
δεκνθξαηηθή ρώξα κπζηηθνύ δηαηάγκαηνο 6/3901, ε ηνπξθηθή δηθαηνζύλε βξήθε 
έλα άιιν, πξσηόηππν ηξόπν λα ιεειαηεί ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Διιήλσλ:  
Γελ επηηξέπεη ηελ αγνξά ή πώιεζε αθηλήησλ από Έιιελεο ηεο Τνπξθίαο 
επηθαινύκελε ηελ "ακνηβαηόηεηα" ζηελ  κεηαρείξηζε ησλ κεηνλνηήησλ ηνπο, πνπ 
ζπκθώλεζαλ Διιάδα θαη Τνπξθία κε ην άξζξν 45 ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλεο. 
Τνύην δηόηη  ζεσξεί πσο ν Διιεληθόο Νόκνο 1892/1990 -ν νπνίνο επηβάιιεη ζε 
όιεο ηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά ή 
ζηελ πώιεζε αθηλήησλ γηα ιόγνπο Δζληθήο Αζθάιεηαο- "παξεκπνδίδεη" ηνπο 
κνπζνπικάλνπο ηνπξθηθήο ππεθνόηεηαο λα πσινύλ ή λα αγνξάδνπλ αθίλεηα 
ζηελ Διιάδα! Με άιια ιόγηα ε Τνπξθία επηθαιείηαη εθείλε αθξηβώο ηελ ζπλζήθε 
ηελ νπνία θαηαπάηεζε, θαηαμεπηέιεζε θαη παξαβίαζε ζπζηεκαηηθά 
ζπξξηθλώλνληαο ηνπο Έιιελεο ηεο Τνπξθίαο από 120.000 ην 1923, ζε 2.000 
άηνκα ζήκεξα, κε ζηόρν λα αξπάμεη θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο!  Η "ακνηβαηόηεηα" 
πνπ επηθαινύληαη ζήκεξα ηα Τνπξθηθά δηθαζηήξηα απνηειεί κηα απίζηεπηε 
πξόθιεζε γηα θάζε έλλνηα ινγηθήο αθνύ ε "ακνηβαηόηεηα" απηή αθνξά ην 
δηθαίσκα ηεο Διιάδνο λα κεηώζεη ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο ζηνλ ίδην 
αξηζκό πνπ ε Τνπξθηθή Γεκνθξαηία κείσζε ηνπο Έιιελεο ζηελ Τνπξθία θαη 
αζθαιώο όρη γηα λα απνηειέζεη όπιν ζηελ θαηαιήζηεπζε ησλ Διιεληθώλ 
πεξηνπζηώλ! Τελ πεξίνδν απηή, ηηο κέξεο ή ηηο εβδνκάδεο απηέο, γίλνληαη δίθεο 
πνπ αθνξνύλ ηεξάζηηεο ειιεληθέο πεξηνπζίεο θαη ε Τνπξθία, πόηε κε ην 
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πξόζρεκα ηεο δήζελ "ακνηβαηόηεηαο", πόηε κε ηελ πξσηνθαλή γηα νπνηαδήπνηε 
πνιηηηζκέλε ρώξα απόθαζε όηη νη έιιελεο ηεο Τνπξθίαο δελ έρνπλ θιεξνλνκηθό 
δηθαίσκα, αξπάδεη όζεο ειιεληθέο πεξηνπζίεο άληεμαλ κέρξη ζήκεξα.     

 Δθηόο όκσο από ηηο ηδησηηθέο πεξηνπζίεο, ε Τνπξθηθή Γεκνθξαηία 
εθαξκόδεη ζήκεξα κηα κεγάιε πνηθηιία επξεκαηηθώλ  κεζνδεύζεσλ γηα λα 
απνζπάζεη ηελ θπξηόηεηα Κνηλνηηθώλ αθηλήησλ ησλ Διιήλσλ ηεο Τνπξθίαο, κε 
ηεξάζηηα αμία. Μηα από ηηο κεζνδεύζεηο απηέο είλαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα 
ηνπξθηθά δηθαζηήξηα "αλαθάιπςαλ" όηη νη δσξεέο πνπ έγηλαλ από Έιιελεο 
ηδηώηεο ζε Κνηλνηηθά ηδξύκαηα ηεο Τνπξθίαο κεηά ην έηνο 1936 είλαη άθπξεο θαη όηη 
ηα αθίλεηα απηά αλήθνπλ ζην ηνπξθηθό θξάηνο!  

 
Κπξίεο θαη Κύξηνη,  
  
Μεηά από απηά ηα ειάρηζηα πνπ ζαο πεξηέγξαςα ζα αληηιεθζείηε γηαηί 

ππάξρνπλ έληνλεο επηθπιάμεηο γηα ηελ ζέιεζε αιιά θαη ηελ δπλαηόηεηα ηεο  
Τνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ Δπξσπατθή αληίιεςε πεξί Κξάηνπο 
Γηθαίνπ αιιά θαη γηαηί είλαη αλάγθε λα ελώζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ώζηε λα 
ζηακαηήζεη επί ηέινπο, έζησ θαη ηώξα,  ε ζπζηεκαηηθή πεξηθξόλεζε όρη κόλν θάζε 
έλλνηαο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ αιιά θαη όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλέιαβε ε 
Τνπξθηθή Γεκνθξαηία ζηα πιαίζηα ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλεο. 

 
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
 
 
 
 
 


