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

Βαρσοβία, 24 Οκτωβρίου 2000 
(Ενότητα 10 :Εθνικές Μειονότητες). 

 
 

 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Μετά το 1923 παρέµειναν στην Τουρκία 120.000 Έλληνες σύµφωνα µε όσα 

προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάνης που τερµάτισε τον Ελληνοτουρκικό πόλεµο, σε 
αντιστάθµισµα 86.000 µουσουλµάνων που παρέµειναν στην Ελληνική Θράκη. 
Σήµερα οι µουσουλµάνοι της Ελληνικής Θράκης έχουν ξεπεράσει τους 100.000 ενώ 
στην Τουρκία η Ελληνική µειονότητα κάτω από το βάρος ενός συστηµατικού οργίου  
διώξεων, συρρικνώθηκε σε µόλις 2.000 άτοµα. 

 
Η Τουρκική διπλωµατία εδώ και δεκαετίες ψεύδεται σε όλους τους ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς ισχυριζόµενη ότι η συρρίκνωση της ελληνικής µειονότητας που 
παρέµεινε στην Τουρκία µετά το 1923 οφείλεται σε οικονοµικούς λόγους και ότι η 
µαζική φυγή των Ελλήνων από την Τουρκία έγινε αυτόβουλα για να εξασφαλιστεί µια 
καλύτερη ζωή την οποία επιδιώκουν οι απανταχού της γης οικονοµικοί µετανάστες. 

 
Εκ µέρους ενός µεγάλου Συλλόγου, τα µέλη του οποίου έχουν υποστεί την 

σκληρότητα των Τουρκικών διώξεων, θα σας απαριθµήσω, στα πλαίσια του 
περιορισµένου χρόνου που έχω στη διάθεσή µου, λίγες µόνο από τις ενέργειες του 
Τουρκικού κράτους τα τελευταία 70 χρόνια και θα σας εξηγήσω πως ακόµα και 
σήµερα  η Τουρκική δικαιοσύνη κυριολεκτικά αρπάζει από τους δικαιούχους 
Έλληνες της Τουρκίας περιουσίες ανυπολόγιστης αξίας.  

  

• Το 1928 πυρπολήθηκε και αποτεφρώθηκε η µεγάλη συνοικία Ταταύλα 
της Πόλης της οποίας το 90% του πληθυσµού ήταν Έλληνες. 

• Το 1941 µόλις η Τουρκία υπέγραψε το σύµφωνο "φιλίας και 
συνεργασίας" µε την   Ναζιστική Γερµανία, κήρυξε επιλεκτικά µόνο για τους νέους 
ελληνικής, αρµενικής και εβραϊκής καταγωγής επιστράτευση που κάλυπτε τις 
ηλικίες 20 έως 45 ετών. Οι επιστρατευµένοι, πολλοί από τους οποίους βρήκαν 
τραγικό θάνατο, εστάλησαν στα βάθη της Ανατολής µέσα σε στρατόπεδα 
καταναγκαστικής εργασίας . 

• Το 1942 η Τουρκία, πάντα από την ασφάλεια της ουδέτερης θέσης 
που κράτησε στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, επινόησε τον έκτακτο φόρο 
περιουσίας (Varlik Vergisi - Αρ. 4305/ 12.11.1942). Ο φόρος αυτός που 
πληρώθηκε, στο συντριπτικό του ποσοστό, µόνο από Έλληνες, Εβραίους και 
Αρµένιους επιβλήθηκε µε ένα πρωτοφανή, τελείως αυθαίρετο τρόπο στην ακίνητη 
περιουσία των µη µουσουλµάνων κατοίκων της Τουρκίας. Όσοι δεν κατάφερναν 
να πληρώσουν τον τεράστιο και ξαφνικό φόρο µέσα σε συνολική προθεσµία 30 
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ηµερών συλλαµβάνοντο και εκτοπιζόταν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής 
εργασίας στα οποία, πολλοί απ΄ τους εκτοπισµένους άφησαν την τελευταία τους 
πνοή. 

•  Την νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεµβρίου 1955 η Τουρκική 
Κυβέρνηση οργάνωσε ένα απίστευτο πογκρόµ εναντίον των χριστιανών που 
ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα σε 6 ώρες οργανωµένες και 
καθοδηγούµενες από όργανα του Τουρκικού κράτους οµάδες διαδηλωτών 
έκαψαν, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν 4.340 καταστήµατα ελληνικής ιδιοκτησίας, 
2.600 χριστιανικά σπίτια, 73 εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία, 110 ελληνικά 
εστιατόρια, 21 εργοστάσια, 27 φαρµακεία και τις εγκαταστάσεις και των 3 
ελληνικών εφηµερίδων που εκδιδόταν στην Τουρκία. 20 νεκροί, 200 βιασµοί και 
εκατοντάδες τραυµατίες ήταν ο απολογισµός εκείνης της τραγικής νύχτας την 
οποία έζησα, µικρό παιδί τότε, και εγώ. 

• Το 1963 και το 1964 η Τουρκική Κυβέρνηση εξαπέλυσε ένα κύµα 
απελάσεων των χριστιανών ελληνικής υπηκοότητας που ζούσαν στην Τουρκία µε 
αποτέλεσµα µέσα σε λίγους µήνες να υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την 
Τουρκία 48.000 περίπου χριστιανοί. Οι απελάσεις γινόταν µε τέτοιο µαζικό τρόπο 
ώστε στους καταλόγους των προσώπων που έπρεπε να εγκαταλείψουν την 
Τουρκία για λόγους "δηµόσιας ασφάλειας" περιλαµβανόταν τα ονόµατα 
εκατοντάδων γέρων µεγάλης ηλικίας, τεσσάρων ψυχασθενών, δύο αναπήρων, 
ενός κωφάλαλου και έξη….. πεθαµένων!  

• Σχεδόν ταυτόχρονα µε τις απελάσεις, η Τουρκική Κυβέρνηση έθεσε σε 
εφαρµογή το µυστικό διάταγµα 6/3801 που εκδόθηκε στις 2 Νοεµβρίου 1964 
σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύτηκε η µεταβίβαση της κυριότητος των ακινήτων 
και άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων όλων των προσώπων που είχαν ελληνική 
ιθαγένεια και δεσµεύτηκαν χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι λογαριασµοί των ίδιων 
προσώπων στα Τουρκικά Πιστωτικά Ιδρύµατα και στις Τράπεζες. Το µυστικό 
αυτό διάταγµα εφαρµόστηκε άτεγκτα στην Τουρκία για δύο και πλέον δεκαετίες 
όταν καταργήθηκε, τουλάχιστον επίσηµα, το 1987. 

•  Το 1971 κατά παράβαση κάθε έννοιας ∆ιεθνών Υποχρεώσεων, η 
Τουρκική Κυβέρνηση απεφάσισε το κλείσιµο της περίφηµης Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης την οποία ακόµα και σήµερα, παρά την ογκούµενη διεθνή 
κατακραυγή, κρατά κλειστή.  

• Σήµερα, µετά την αναγκαστική κατάργηση του πρωτοφανούς για 
δηµοκρατική χώρα µυστικού διατάγµατος 6/3901, η τουρκική δικαιοσύνη βρήκε 
ένα άλλο, πρωτότυπο τρόπο να λεηλατεί την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων:  
∆εν επιτρέπει την αγορά ή πώληση ακινήτων από Έλληνες της Τουρκίας 
επικαλούµενη την "αµοιβαιότητα" στην  µεταχείριση των µειονοτήτων τους, που 
συµφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία µε το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λωζάνης. 
Τούτο διότι  θεωρεί πως ο Ελληνικός Νόµος 1892/1990 -ο οποίος επιβάλλει σε 
όλες τις παραµεθόριες περιοχές της Ελλάδος ορισµένες ρυθµίσεις στην αγορά ή 
στην πώληση ακινήτων για λόγους Εθνικής Ασφάλειας- "παρεµποδίζει" τους 
µουσουλµάνους τουρκικής υπηκοότητας να πωλούν ή να αγοράζουν ακίνητα 
στην Ελλάδα! Με άλλα λόγια η Τουρκία επικαλείται εκείνη ακριβώς την συνθήκη 
την οποία καταπάτησε, καταξευτέλησε και παραβίασε συστηµατικά 
συρρικνώνοντας τους Έλληνες της Τουρκίας από 120.000 το 1923, σε 2.000 
άτοµα σήµερα, µε στόχο να αρπάξει και τις περιουσίες τους!  Η "αµοιβαιότητα" 
που επικαλούνται σήµερα τα Τουρκικά δικαστήρια αποτελεί µια απίστευτη 
πρόκληση για κάθε έννοια λογικής αφού η "αµοιβαιότητα" αυτή αφορά το 
δικαίωµα της Ελλάδος να µειώσει τους µουσουλµάνους της Θράκης στον ίδιο 
αριθµό που η Τουρκική ∆ηµοκρατία µείωσε τους Έλληνες στην Τουρκία και 
ασφαλώς όχι για να αποτελέσει όπλο στην καταλήστευση των Ελληνικών 
περιουσιών! Την περίοδο αυτή, τις µέρες ή τις εβδοµάδες αυτές, γίνονται δίκες 
που αφορούν τεράστιες ελληνικές περιουσίες και η Τουρκία, πότε µε το 
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πρόσχηµα της δήθεν "αµοιβαιότητας", πότε µε την πρωτοφανή για οποιαδήποτε 
πολιτισµένη χώρα απόφαση ότι οι έλληνες της Τουρκίας δεν έχουν κληρονοµικό 
δικαίωµα, αρπάζει όσες ελληνικές περιουσίες άντεξαν µέχρι σήµερα.     

• Εκτός όµως από τις ιδιωτικές περιουσίες, η Τουρκική ∆ηµοκρατία 
εφαρµόζει σήµερα µια µεγάλη ποικιλία ευρηµατικών  µεθοδεύσεων για να 
αποσπάσει την κυριότητα Κοινοτικών ακινήτων των Ελλήνων της Τουρκίας, µε 
τεράστια αξία. Μια από τις µεθοδεύσεις αυτές είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα 
τουρκικά δικαστήρια "ανακάλυψαν" ότι οι δωρεές που έγιναν από Έλληνες 
ιδιώτες σε Κοινοτικά ιδρύµατα της Τουρκίας µετά το έτος 1936 είναι άκυρες και ότι 
τα ακίνητα αυτά ανήκουν στο τουρκικό κράτος!  

 
Κυρίες και Κύριοι,  
  
Μετά από αυτά τα ελάχιστα που σας περιέγραψα θα αντιληφθείτε γιατί 

υπάρχουν έντονες επιφυλάξεις για την θέληση αλλά και την δυνατότητα της  
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας να συµµορφωθεί µε την Ευρωπαϊκή αντίληψη περί Κράτους 
∆ικαίου αλλά και γιατί είναι ανάγκη να ενώσουµε τις προσπάθειές µας ώστε να 
σταµατήσει επί τέλους, έστω και τώρα,  η συστηµατική περιφρόνηση όχι µόνο κάθε 
έννοιας ανθρώπινων δικαιωµάτων αλλά και όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε η 
Τουρκική ∆ηµοκρατία στα πλαίσια της Συνθήκης της Λωζάνης. 

 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
 
 
 
 


