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ΟΜΙΛΙΑ 

 Προέδροσ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
ενώπιον ηης Γενικής Σσνέλεσζης ηοσ Οργανιζμού 

 για ηην Αζθάλεια και ηην Σσνεργαζία ζηην Εσρώπη. 
 Βαρζοβία, Τεηάρηη 28 Σεπηεμβρίοσ 2005  

 
 
Κπξίεο θαη θύξηνη: 
 
Ο Σύιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1928 είλαη έλαο κε 
Κπβεξλεηηθόο, κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο ν νπνίνο εδώ θαη δεθαεηίεο εθζέηεη 
ελώπηόλ ζαο ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κε κνπζνπικαληθέο 
κεηνλόηεηεο ηεο Τνπξθίαο. Τα  πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη θπζηθά δπλαηόλ λα 
εθηεζνύλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο. Γηα ηνλ ιόγν 
απηό ζα πεξηνξηζηώ ζηελ ζύληνκε αλαθνξά ιίγσλ κόλν από ηα πιένλ ζεκαληηθά, 
κε ηελ ζεξκή παξάθιεζε λα κελ επαλαιάβεη θαη θέηνο ε κόληκε Τνπξθηθή 
αληηπξνζσπεία ηνλ απζαίξεην ηζρπξηζκό πσο, δήζελ, θάλνπκε πξνπαγάλδα 
ελαληίνλ ηεο Τνπξθίαο. 
 
1) Από ηελ Επξσπατθή Έθζεζε Πξνόδνπ ηεο 6 Οθησβξίνπ 2004  θαη παξά ηηο ξεηέο 
ππνζρέζεηο ηεο Τνπξθίαο δελ ζεκεηώζεθε θακηά απνιύησο πξόνδνο ζε ζέκαηα 
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο  θαη πξνζηαζίαο ηεο Ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Τνπξθίαο. 
Σπγθεθξηκέλα ε Τνπξθία ζπλερίδεη λα επηβάιιεη  πεξηνξηζκνύο θαη λα εκπνδίδεη ηελ 
ειεύζεξε άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ 
Κσλζηαληηλνππόιεσο. Οη Τνπξθηθέο αξρέο δελ ηνπ αλαγλσξίδνπλ θακηά λνκηθή 
πξνζσπηθόηεηα. Τν θξηηήξην ηεο Εζληθόηεηαο εκπνδίδεη αθόκα θαη ζήκεξα ηνπο κε 
Τνύξθνπο θιεξηθνύο λα εξγαζηνύλ. Με άιια ιόγηα έλαο Οηθνπκεληθόο Θεζκόο ν 
νπνίνο εθπξνζσπεί πάλσ από 400 εθαηνκκύξηα Οξζόδνμνπο ρξηζηηαλνύο, δελ έρεη 
θακηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ζηελ ζεκεξηλή Τνπξθία!   Τν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη 
θαη ζε όιεο ηηο κε κνπζνπικαληθέο θνηλόηεηεο ηεο Τνπξθίαο. 
 
2) Η Θενινγηθή Σρνιή ηεο Χάιθεο  ιεηηνύξγεζε από ην 1844 έσο ην 1971 όηαλ νη 
Τνπξθηθέο αξρέο δηέηαμαλ ην θιείζηκό ηεο ρσξίο λα έρεη επαλαιεηηνπξγήζεη κέρξη 
ζήκεξα. Η επαλαιεηηνπξγία ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο ηεο Χάιθεο πξέπεη λα γίλεη κε 
ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύζε κέρξη ην απζαίξεην θιείζηκν ηεο 
ην 1971. Η πξνβνιή κηαο απίζηεπηεο πνηθηιίαο δηθαηνινγηώλ γηα λα εκπνδηζηεί ε 
επαλαιεηηνπξγία ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο ηεο Χάιθεο πξέπεη επηηέινπο λα 
ηεξκαηηζηεί ην ηαρύηεξν δπλαηόλ θαη λα δώζεη ζηελ Τνπξθία ηελ επθαηξία λα 
απνδείμεη όηη θηλείηαη ζε Επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό όρη κόλν ζηα ιόγηα αιιά θαη 



 2 

ζηα έξγα. Από ην έηνο 1971 ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 
παξέρεη ζπνπδέο ζηνπο θιεξηθνύο ηνπ. 
 
3) Δελ αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ πάλσ ζηελ 
πεξηνπζία ηνπ. Μόιηο πξόζθαηα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004, ην Αλώηαην Δηθαζηήξην 
ηεο Τνπξθίαο απεθάλζε όηη ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Πξηγθήπνπ δελ αλήθεη ζην 
Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν παξά ην γεγνλόο όηη θαηέρεη λόκηκν ηίηιν ηδηνθηεζίαο από 
ην 1902! 
 
4) Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ηεο Ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, νη Τνπξθηθέο 
αξρέο δελ έρνπλ παξαηηεζεί θαζόινπ από ηηο παιηέο πξαθηηθέο πθαξπαγήο ησλ 
πεξηνπζηώλ ησλ Ειιήλσλ από ηνπο λόκηκνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Σηα Ειιελν-νξζόδνμα 
Ιδξύκαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη από ηηο 1.856 αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ 
ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν πνπ έβγαιε ε Τνπξθία ην 2003, κόλν 424 εγθξίζεθαλ κέρξη 
ζήκεξα!   Τνύην δηόηη ην 1974 ην Αλώηαην Δηθαζηήξην ηεο Τνπξθίαο έθξηλε μαθληθά 
όηη ηα Ειιεληθά θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ αθίλεηε 
πεξηνπζία εθηόο αλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε Δειώζεηο ηνπ …. 1936! Σπλεπώο, όια 
ηα αθίλεηα πνπ δσξίζεθαλ κεηά ην 1936 δελ αλήθνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, θαη 
δηνηθνύληαη αθόκα θαη ζήκεξα από ην Τνπξθηθό Κξάηνο!  
 
5) Η θαηάζηαζε ζηα λεζηά Ίκβξνο θαη Τέλεδνο είλαη απειπηζηηθή. Με ην πξόζρεκα 
λένπ θηεκαηνινγίνπ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ηδηνθηεζηώλ ηεο Ειιεληθήο κεηνλόηεηαο 
θαη ησλ κεηνλνηηθώλ Ιδξπκάησλ, ραξαθηεξίζηεθαλ «Κξαηηθή πεξηνπζία» θαη 
πξνζθέξνληαη ζε έπνηθνπο από ηελ Αλαηνιή! Επί πιένλ κεγάιεο εθηάζεηο, πάιη ηεο 
Ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, ζεσξήζεθαλ «θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία» θαη 
νηθεηνπνηήζεθαλ από ην  Τνπξθηθό Κξάηνο!    
 
6) Κάηη άιιν επίζεο εμσθξεληθό είλαη ην γεγνλόο όηη Έιιελεο, απόγνλνη Ειιήλσλ 
Τνπξθηθήο ππεθνόηεηαο, αθόκα θαη ζήκεξα ζηεξνύληαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα  
θιεξνλνκήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο! 
 
7) Τν λέν ζρέδην Νόκνπ πνπ εηνίκαζε ε Τνπξθία γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ 
απηώλ, απέρεη πνιύ από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ Ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 
Πξέπεη επηηέινπο ε Τνπξθία λα ςεθίζεη έλα λόκν ζύκθσλν κε ην άξζξν 9 ηεο 
Επξσπατθήο Σπλζήθεο Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. Όζν ηαρύηεξα ην θάλεη ηόζν ην 
θαιύηεξν γη΄ απηήλ!  
 
Τέινο, αιιά όρη βέβαηα ζηα πξνβιήκαηα, ζα ήζεια λα ζεκεηώζσ πσο θέηνο 
ηηκήζακε ηελ κλήκε ηεο 50εο επεηείνπ από ην πνγθξόκ πνπ νξγάλσζε ε Τνπξθηθή 
Κπβέξλεζε ελαληίνλ ηνπ Ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Έλα πνγθξόκ 
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ελαληίνλ αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ πνπ εθηειέζηεθε κε απίζηεπηε αθξίβεηα θαη 
ην νπνίν ζα βξίζθεηαη πάληα ζηε κλήκε καο. 
 
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 


