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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όπως τα τελευταία 15 χρόνια έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
συμμετείχε στην ετήσια Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία μεταξύ 2 και
13 Οκτωβρίου 2006, με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών απευθύνθηκε στην Συνέλευση του ΟΑΣΕ
την 11η Οκτωβρίου , στην 13η ενότητα της Συνέλευσης που αφορούσε τις εθνικές
μειονότητες, θέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως και ο Ελληνισμός της Πόλης.
Η πλήρης παρέμβαση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, έχει ως εξής :
Κυρίες και Κύριοι,
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, μια μη κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική
οργάνωση, απευθύνεται τις τελευταίες δεκαετίες στη Συνέλευσή σας, εκθέτοντας τα
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη μουσουλμανικές μειονότητες στην
Τουρκία.
Από την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από ένα περίπου χρόνο
μέχρι σήμερα, και παρά τις υποσχέσεις της Άγκυρας, δεν σημειώθηκε καμία απολύτως
πρόοδος στα θέματα της θρησκευτικής ελευθερίας και την προστασία της Ελληνικής
μειονότητας της Τουρκίας.
Η Τουρκία απέτυχε παταγωδώς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα υφιστάμενα
προβλήματα.
Συγκεκριμένα :
Η Τουρκία συνεχίζει να θέτει περιορισμούς και να εμποδίζει την ελεύθερη άσκηση
των θρησκευτικών δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι Τουρκικές αρχές
συνεχίζουν να αγνοούν τον Οικουμενικό χαρακτήρα του και την θρησκευτική του
αποστολή στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι η κεφαλή
όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους Τούρκους, είναι απλά ο
θρησκευτικός ηγέτης της Ελληνο-ορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας ή ότι απέμεινε
από αυτήν, δηλαδή, 2.500 περίπου άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι. Επί πλέον , οι
Τουρκικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την νομική προσωπικότητα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Το κριτήριο της Εθνικότητας απαγορεύει ακόμα και σήμερα σε μη
Τούρκους κληρικούς να εργασθούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις μη μουσουλμανικές
θρησκευτικές κοινότητες δεν αναγνωρίζεται νομική προσωπικότητα στη σημερινή
Τουρκία. Δεν έχει ακόμη επιτραπεί η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Παραβιάζονται τα περιουσιακά δικαιώματα του Πατριαρχείου. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση του Ελληνο-ορθόδοξου Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
Στρασβούργο, στις 19 Απριλίου 2005. Και ενώ εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστηρίου, οι
Τουρκικές αρχές προχώρησαν φέτος στις 20 Μαρτίου, στην έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας
στο όνομα του «Θρησκευτικού Ιδρύματος του Ελληνο-ορθόδοξου Ορφανοτροφείου
Πριγκήπου» στερώντας με τον τρόπο αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας που έχει στο Ορφανοτροφείο Πριγκήπου. Το εν λόγω
«Θρησκευτικό Ίδρυμα του Ελληνο-ορθόδοξου Ορφανοτροφείου Πριγκήπου» είναι
κατειλημμένο κάτι που σημαίνει πως η Τουρκική Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων (Τ. Γ. Δ. Ι)
ορίζει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Επί πλέον, φέτος τον Απρίλιο, έγινε γνωστό ότι
τρία Μοναστήρια των Πριγκιποννήσων (Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς και Άγιος Νικόλαος

στην Πρίγκηπο και η Μονή του Χριστού στην Πρώτη), τα οποία είχαν χαρακτηριστεί στην
δεκαετία του 70 σαν «δεσμευμένα» από την (Τ. Γ. Δ. Ι) καταχωρήθηκαν τώρα στα
κτηματολογικά αρχεία στο όνομα της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων.
Σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας οι Τουρκικές
Αρχές συνεχίζουν τις πρακτικές του παρελθόντος που είχαν και έχουν σαν στόχο την
υφαρπαγή των περιουσιών των νομίμων δικαιούχων.
Μερικά παραδείγματα :
Τα μειονοτικά θρησκευτικά ιδρύματα συνεχίζουν να υφίστανται τις παρεμβάσεις
της Τουρκικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων η οποία μπορεί να διαλύει τα Ιδρύματα, να αρπάζει
τις περιουσίες τους, να διαγράφει τις διοικήσεις τους χωρίς καμία δικαστική απόφαση και
να επεμβαίνει απροκάλυπτα στην διαχείριση των ακινήτων και της περιουσίας τους.
Το 1974, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας “Yargitay” αποφάσισε ότι τα
θρησκευτικά ιδρύματα δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν περιουσία, εκτός εάν την είχαν
δηλώσει σε καταστάσεις που είχαν υποβληθεί 40 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1936!
Συνεπώς οι περισσότερες περιουσίες που αποκτήθηκαν από θρησκευτικά ιδρύματα μετά
το 1930 θεωρούνται σήμερα κτήματα του Τουρκικού κράτους και αυτή η εξωφρενική
πρακτική συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας!
Στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, με το πρόσχημα ενός νέου κτηματολογίου, το
συντριπτικό ποσοστό των περιουσιών, είτε μελών της Ελληνικής κοινότητας, είτε
Ελληνικών κοινοτικών ιδρυμάτων χαρακτηρίστηκαν από το Τουρκικό κράτος “Εθνική
περιουσία” και διανεμήθηκαν σε εποίκους από την Ανατολή.
Ταυτόχρονα, οι αρχές θεωρούν μεγάλες εκτάσεις σαν “προστατευμένα πολιτιστικά
και φυσικά μνημεία” ( Νόμος 2863/1983, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5226 τον
Ιούλιο του 2005), στερώντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες από τις περιουσίες τους και
δηλώνοντας πως αυτές οι περιουσίες ανήκουν στο Τουρκικό κράτος!
Στην σημερινή Τουρκία οι Έλληνες πολίτες, απόγονοι Ελλήνων που υπήρξαν
πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας στερούνται του δικαιώματος να κληρονομήσουν τις
περιουσίες των γονέων τους.
Κυρίες και Κύριοι,
Εφ όσον η Τουρκία αποφασίσει να προσχωρήσει σε στενότερες σχέσεις με την
Ευρώπη και να επιδιώξει την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να ασπασθεί
τις αξίες της Ευρώπης που αφορούν την έννομη τάξη και την Δημοκρατία.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Τουρκία εμποδίζει τις μειονότητες να ασκήσουν όλα τα
διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τους. Η Τουρκία πρέπει επιτέλους να αποδεχτεί τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα και να προσαρμόσει τις πρακτικές της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ανταποκριθεί πλήρως στο πνεύμα και στο γράμμα του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών τον λόγο ζήτησε ο
μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Ο.Α.Σ.Ε. ο οποίος κατηγόρησε τον Σύλλογο
Κωνσταντινουπολιτών ότι ανέσυρε την ονομασία του από τις στάχτες ενός παρελθόντος
600 χρόνων, αποφεύγοντας όμως επιμελώς να αναφερθεί στα θέματα που έθιξε η
παρέμβαση του Συλλόγου.
Εξ’ άλλου αντίγραφο της ομιλίας και στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτών ζήτησαν εκπρόσωποι της Γαλλικής αντιπροσωπείας στον
Ο.Α.Σ.Ε. , της Ρωσικής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού
Κινήματος Πολιτών.
Τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών εκπροσώπησε και στην φετινή Συνέλευση
του Ο.Α.Σ.Ε ο Πρόεδρος του κ. Λεωνίδας Κουμάκης.
12 Οκτωβρίου 2006

