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ΟΜΙΛΙΑ 

 Προέδρου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού 

 για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη. 
 Βαρσοβία, Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2005  

 
 
Κυρίες και κύριοι: 
 
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών ο οποίος ιδρύθηκε το 1928 είναι ένας µη 
Κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος εδώ και δεκαετίες εκθέτει 
ενώπιόν σας τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µη µουσουλµανικές 
µειονότητες της Τουρκίας. Τα  προβλήµατα αυτά δεν είναι φυσικά δυνατόν να 
εκτεθούν στον περιορισµένο χρόνο που έχουµε στην διάθεσή µας. Για τον λόγο 
αυτό θα περιοριστώ στην σύντοµη αναφορά λίγων µόνο από τα πλέον σηµαντικά, 
µε την θερµή παράκληση να µην επαναλάβει και φέτος η µόνιµη Τουρκική 
αντιπροσωπεία τον αυθαίρετο ισχυρισµό πως, δήθεν, κάνουµε προπαγάνδα 
εναντίον της Τουρκίας. 
 
1) Από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Προόδου της 6 Οκτωβρίου 2004  και παρά τις ρητές 
υποσχέσεις της Τουρκίας δεν σηµειώθηκε καµιά απολύτως πρόοδος σε θέµατα 
θρησκευτικής ελευθερίας  και προστασίας της Ελληνικής µειονότητας της Τουρκίας. 
Συγκεκριµένα η Τουρκία συνεχίζει να επιβάλλει  περιορισµούς και να εµποδίζει την 
ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως. Οι Τουρκικές αρχές δεν του αναγνωρίζουν καµιά νοµική 
προσωπικότητα. Το κριτήριο της Εθνικότητας εµποδίζει ακόµα και σήµερα τους µη 
Τούρκους κληρικούς να εργαστούν. Με άλλα λόγια ένας Οικουµενικός Θεσµός ο 
οποίος εκπροσωπεί πάνω από 400 εκατοµµύρια Ορθόδοξους χριστιανούς, δεν έχει 
καµιά νοµική προσωπικότητα στην σηµερινή Τουρκία!   Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει 
και σε όλες τις µη µουσουλµανικές κοινότητες της Τουρκίας. 
 
2) Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης  λειτούργησε από το 1844 έως το 1971 όταν οι 
Τουρκικές αρχές διέταξαν το κλείσιµό της χωρίς να έχει επαναλειτουργήσει µέχρι 
σήµερα. Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης πρέπει να γίνει µε 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσε µέχρι το αυθαίρετο κλείσιµο της 
το 1971. Η προβολή µιας απίστευτης ποικιλίας δικαιολογιών για να εµποδιστεί η 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης πρέπει επιτέλους να 
τερµατιστεί το ταχύτερο δυνατόν και να δώσει στην Τουρκία την ευκαιρία να 
αποδείξει ότι κινείται σε Ευρωπαϊκό προσανατολισµό όχι µόνο στα λόγια αλλά και 
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στα έργα. Από το έτος 1971 το Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν έχει την δυνατότητα να 
παρέχει σπουδές στους κληρικούς του. 
 
3) ∆εν αναγνωρίζονται τα δικαιώµατα του Οικουµενικού Πατριαρχείου πάνω στην 
περιουσία του. Μόλις πρόσφατα, τον Νοέµβριο του 2004, το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
της Τουρκίας απεφάνθη ότι το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν ανήκει στο 
Οικουµενικό Πατριαρχείο παρά το γεγονός ότι κατέχει νόµιµο τίτλο ιδιοκτησίας από 
το 1902! 
 
4) Όσον αφορά το δικαίωµα ιδιοκτησίας της Ελληνικής µειονότητας, οι Τουρκικές 
αρχές δεν έχουν παραιτηθεί καθόλου από τις παλιές πρακτικές υφαρπαγής των 
περιουσιών των Ελλήνων από τους νόµιµους ιδιοκτήτες τους. Στα Ελληνο-ορθόδοξα 
Ιδρύµατα αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις 1.856 αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
σύµφωνα µε τον Νόµο που έβγαλε η Τουρκία το 2003, µόνο 424 εγκρίθηκαν µέχρι 
σήµερα!   Τούτο διότι το 1974 το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Τουρκίας έκρινε ξαφνικά 
ότι τα Ελληνικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα δεν µπορούν να αποκτήσουν ακίνητη 
περιουσία εκτός αν είχαν συµπεριληφθεί σε ∆ηλώσεις του …. 1936! Συνεπώς, όλα 
τα ακίνητα που δωρίθηκαν µετά το 1936 δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, και 
διοικούνται ακόµα και σήµερα από το Τουρκικό Κράτος!  
 
5) Η κατάσταση στα νησιά Ίµβρος και Τένεδος είναι απελπιστική. Με το πρόσχηµα 
νέου κτηµατολογίου το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτησιών της Ελληνικής µειονότητας 
και των µειονοτικών Ιδρυµάτων, χαρακτηρίστηκαν «Κρατική περιουσία» και 
προσφέρονται σε έποικους από την Ανατολή! Επί πλέον µεγάλες εκτάσεις, πάλι της 
Ελληνικής µειονότητας, θεωρήθηκαν «φυσικά και πολιτιστικά µνηµεία» και 
οικειοποιήθηκαν από το  Τουρκικό Κράτος!    
 
6) Κάτι άλλο επίσης εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι Έλληνες, απόγονοι Ελλήνων 
Τουρκικής υπηκοότητας, ακόµα και σήµερα στερούνται του δικαιώµατος να  
κληρονοµήσουν τους γονείς τους! 
 
7) Το νέο σχέδιο Νόµου που ετοίµασε η Τουρκία για την ρύθµιση των θεµάτων 
αυτών, απέχει πολύ από τις προσδοκίες του Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης. 
Πρέπει επιτέλους η Τουρκία να ψηφίσει ένα νόµο σύµφωνο µε το άρθρο 9 της 
Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Όσο ταχύτερα το κάνει τόσο το 
καλύτερο γι΄ αυτήν!  
 
Τέλος, αλλά όχι βέβαια στα προβλήµατα, θα ήθελα να σηµειώσω πως φέτος 
τιµήσαµε την µνήµη της 50ης επετείου από το πογκρόµ που οργάνωσε η Τουρκική 
Κυβέρνηση εναντίον του Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης. Ένα πογκρόµ 
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εναντίον ανδρών, γυναικών και παιδιών που εκτελέστηκε µε απίστευτη ακρίβεια και 
το οποίο θα βρίσκεται πάντα στη µνήµη µας. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


