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Φαιρετιςμϐσ εκ μϋρουσ του Δ.. τησ Οι.Ομ.Κω απϐ τον
Πρϐεδρο Καθ. Νικ. Ουζοϑνογλου

Αξιϐτιμοι κυρύεσ και κϑριοι,
Ξεκινώ τον χαιρετιςμϐ μου εκφρϊζοντασ, εκ μϋρουσ του Διοικητικοϑ
υμβουλύου τησ Οι.Ομ.Κω, τισ ευχαριςτύεσ μασ προσ τον εβαςμιώτατο
Μητροπολύτη Γλυφϊδασ κ.κ. Παϑλο για την παραχώρηςη τησ εξαιρετικόσ
αυτόσ αύθουςασ εκδηλώςεων και ϐλουσ τουσ παρϊγοντεσ του νεϐδμητου
Ιεροϑ Ναοϑ Παναγύασ Υανερωμϋνησ για την φιλοξενύα τουσ.
Η Οικουμενικό Ομοςπονδύα Κων/λιτών- Οι.Ομ.Κω αποτελεύ τον ενωτικϐ
φορϋα των ευριςκϐμενων εν διαςπορϊ Ελλόνων τησ Κωνςταντινοϑπολησ.
Με την ιδιϐτητα τησ αυτό, η Οι.Ομ.Κω τα τελευταύα χρϐνια απϐ το 2008
οργανώνει ςτισ επετεύουσ την τραγικόσ νϑκτασ τησ 6-7/9/1955 - των
επτεμβριανών -

επιςτημονικϋσ ημερύδεσ με την ςυμμετοχό αξιϐλογων

επιςτημϐνων για την προβολό των κρατικϊ ενορχηςτρωμϋνων διωγμών
κατϊ του Ελληνιςμοϑ που παρϋμεινε ςτην Σουρκύα, ςϑμφωνα με την
υνθόκη τησ Λωζϊννησ, μετϊ απϐ το 1923. Η Ημερύδα το 2008 αφοροϑςε
την ανϊλυςη των γεγονϐτων των επτεμβριανών, τϐςο απϐ πλευρϊσ του
ιςτορικοϑ τουσ περιεχομϋνου με την ανακϊλυψη νϋων αρχεύων και
μαρτυριών, ϐςο και τισ νομικϋσ διαςτϊςεισ και τισ ςυνϋπειεσ των διωγμών
κατϊ του Ελληνιςμοϑ τησ Πϐλησ. τη ςυνϋχεια τα ϋτη 2009 και 2010 οι
ημερύδεσ αντύςτοιχα αςχολόθηκαν με τουσ διωγμοϑσ τησ Ελληνικόσ
Μειονϐτητασ τησ Σουρκύασ πριν και μετϊ απϐ το 1955 αντύςτοιχα. Σα
Πρακτικϊ των Ημερύδων αυτών εύναι διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα τησ
Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu .
Σο Δ.. τησ Οι.Ομ.Κω ϋχοντασ επιλϋξει ωσ βαςικό τησ ςτρατηγικό την
απαύτηςη απϐ το Σουρκικϐ Κρϊτοσ για λόψη μϋτρων

θεραπεύασ των

αδικιών του παρελθϐντοσ και την αποκατϊςταςη του Ελληνιςμοϑ τησ
Πϐλησ, που βϋβαια ιςχϑει εξύςου και για τον Ελληνιςμϐ τησ Ίμβρου και τησ

Σενϋδου, αποφϊςιςε να αφιερώςει την φετινό εκδόλωςη ςτο θϋμα: «Φωρύσ
Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι
Γρϊμματα Κενϊ Λόγου». Ο τύτλοσ αυτϐσ προςπαθεύ να εκφρϊςει την αρχό
ϐτι εύναι κενϐ περιεχομϋνου αν ϋνα κρϊτοσ υπϐςχεται μϐνο ϐτι θα ςεβαςτεύ
ςτο μϋλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρύσ να προβαύνει ςε μϋτρα
αποκατϊςταςησ προσ τα θϑματα που ϋχει προκαλϋςει το ύδιο.
Εδώ και αρκετϐ καιρϐ, απϐ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1980, ϋχει τεθεύ το
θϋμα ςτα πλαύςια των διεθνών οργανιςμών και πρωτύςτωσ ςτον Ο.Η.Ε ϐτι
δεν αρκεύ μϐνο οι κρατικού φορεύσ να ςϋβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
ςτο μϋλλον, αλλϊ τα κρϊτη ϋχουν την υποχρϋωςη να προβαύνουν ςε μϋτρα
αποκατϊςταςησ,

επανϐρθωςησ

και

θεραπεύασ

των

αδικιών

του

παρελθϐντοσ. Εύναι γνωςτϐ ϐτι η πρώτη ευρεύα διεθνόσ ςυνθόκη που
αφοροϑςε ςυγκροϑςεισ μεταξϑ των κρατών καθιερώθηκε το 1908 ςτη Φϊγη.
Η ϑμβαςη ϐμωσ αυτό ενώ κϊλυπτε την περύπτωςη αδικοπραγιών προσ
τουσ πολύτεσ μιασ ϊλλησ χώρασ, δεν προϋβλεπε την προςταςύα των υπηκϐων
μιασ χώρασ απϐ ϊδικεσ ενϋργειεσ του κρϊτουσ που τα θϑματα όταν πολύτεσ
του ύδιου κρϊτουσ. Αποτελεύ ιςτορικό αλόθεια ϐτι για πρώτη φορϊ ο
Τπουργϐσ Εξωτερικών τησ Ελλϊδοσ Νικϐλαοσ Πολύτησ το 1919 πρϐτεινε την
ανϊγκη καθιϋρωςησ μιασ τϋτοιασ διεθνοϑσ ςϑμβαςησ για την προςταςύα των
υπηκϐων μιασ χώρασ απϐ την κρϊτοσ που τουσ εξουςιϊζει. Δυςτυχώσ ςτην
πορεύα των γεγονϐτων τα ςυμφϋροντα και οι αντιλόψεισ των κρατών εθνών
υπερύςχυςαν και «αμνηςτεϑτηκαν» πολλϋσ αδικύεσ και διωγμού κατϊ των
χριςτιανικών λαών τησ Ανατολόσ με την υνθόκη τησ Λωζϊννησ. Αν και η
ύδρυςη μετϊ απϐ τον Β’ Παγκϐςμιο Πϐλεμο του Ο.Η.Ε αποτϋλεςε ϋνα
ςημαντικϐ βόμα για την ανθρωπϐτητα, δυςτυχώσ διαψεϑςτηκαν πολλϋσ
φορϋσ οι αρχικϋσ ελπύδεσ τησ ανθρωπϐτητασ τα τελευταύα 65 χρϐνια. Πλόθοσ
τοπικών πολϋμων και διωγμών ϋχουν ςυμβεύ και οι αδϑνατοι λαού ελϊχιςτεσ
φορϋσ ϋχουν προςτατευτεύ. Ψςτϐςο υπϊρχει το ςημαντικϐ ςτοιχεύο ϐτι η
ανθρώπινη ςυνεύδηςη ϋχει μεγϊλη ιςχϑ και το αύςθημα τησ αδικύασ ςτον

θϑτη εύναι ϋνα ςτοιχεύο πολϑ ςημαντικϐ που εφ’ ϐςον καταςτεύ ενεργϐ –
εδώ εύναι ο μεγϊλοσ ρϐλοσ τησ παιδεύασ – μπορεύ να προςφϋρει πολλϊ για το
αγαθϐ τησ ειρόνησ.
Επομϋνωσ ο τύτλοσ τησ ημερύδασ “Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα κενϊ Λϐγω” προςπαθεύ να δώςει τη
ςημαςύα τησ ανϊγκη τησ Μετϊνοιασ, τησ αληθινόσ αλλαγόσ αντύληψησ και
προςπϊθειασ διορθώςεισ των αδικιών του παρελθϐντοσ.
Σελειώνοντασ θϋλω να επαινϋςω τον Όμιλο Νϋων Κωνςταντινουπολιτών
για το ϋργο που επιτελεύ και ϐπωσ φαύνεται και απϐ τισ δϑο πολϑ αξιϐλογεσ
ειςηγόςεισ που θα ακοϑςουμε ςε λύγο.
Επύςησ θϋλω εκ μϋρουσ ϐλων μασ να καλωςορύςω και να ευχαριςτόςω τον
κεντρικϐ μασ ομιλητό Καθηγητό Cengir Aktar για την αποδοχό να μιλόςει
ςτην ημερύδα αυτό αλλϊ περιςςϐτερο για τον αγώνα που δύνει ςτην Σουρκύα
υπϋρ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου και των μειονοτότων. Σο βιβλύο που
επιμελόθηκε την ϋκδοςη του «Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο» ςτα τουρκικϊ
αποτελεύ ϋνα πολϑ ςημαντικϐ πϐνημα που προβϊλει τα δύκαια του
Οικουμενικοϑ Πατριαρχεύου Κωνςταντινουπϐλεωσ και ϋχουμε προτεύνει ςτο
ύδιο και τον εκδοτικϐ ούκο που ϋχει εκδώςει αυτϐ το βιβλύο ςτην Πϐλη να
βοηθόςουμε να μεταφραςτεύ ςτα Ελληνικϊ και να εκδοθεύ.
Σϋλοσ θϋλω να εκφρϊςω και εγώ προςωπικϊ τισ θερμϋσ μου ευχαριςτύεσ
προσ τον εκλεκτϐ προςκεκλημϋνο μασ ιδιαύτερα για την πρωτοβουλύα του
μαζύ και με ϊλλουσ ακαδημαώκοϑσ τησ Σουρκύασ να οργανώςει, πριν απϐ δϑο
χρϐνια, καμπϊνια ςυλλογόσ υπογραφών για την ϋκφραςη ςυμπϐνιασ προσ
τον Αρμενικϐ λαϐ για το Ολοκαϑτωμα του 1915. την ϋκκληςη αυτό
ανταποκρύθηκαν 30.000 πολύτεσ τησ Σουρκύασ. Εύναι μια ϑψιςτη πρϊξη
εντιμϐτητασ και ςεβαςμοϑ προσ τον ϊνθρωπο.

Ειςηγόςεισ από τα μϋλη του Ομύλου Νϋων
Κωνςταντινουπολιτών

Η ςημαςύα των πρόςφατων αποφϊςεων του Ευρωπαώκού
Δικαςτηρύου Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου για την Αποκατϊςταςη των
Ιδιοκτηςιακών Δικαιωμϊτων των Ελλόνων τησ Κωνςταντινούπολησ

Πηνελόπη Αλεξύα Γιώςα
Πτυχιοϑχοσ Δικηγϐροσ Α.Π.Θ
Μετ. Διπλ. Ναυτ. Δύκαιου University College London

«Ο παππούσ ςτυλώνεται. Στϋκεται μια ςτιγμό μπροσ ςτη μεγϊλη πόρτα του
υποςτατικού με τα μϊτια γυριςμϋνα ς' αυτό. Όρθια η βαςιλικό μασ δρυσ,
ςτεφανωμϋνη με τα μαλλιϊ που τα λεύκανε ο καιρόσ, τυλιγμϋνη ςτα χρυςϊ
χρώματα του όλιου που βαςιλεύει, ςτϋκεται κει ςα να προςεύχεται.
Έπειτα βγϊζει το καλπϊκι του, γονατύζει ταπεινϊ, ςκύβει και φιλϊ το χώμα που
το βλόγηςε με τη ζωό του.
- Έχε γεια!» Ηλύασ Βενϋζησ, Αιολικό Γη.
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μυθιςτϐρημα του ςυγγραφϋα Ηλύα Βενϋζη, παρουςιϊζει με γλαφυρϐ και
βαθϑτατα ανθρώπινο τρϐπο, τον ξεριζωμϐ των Ελλόνων απϐ τη γη τησ
Μικρϊσ Αςύασ το 1922. Ϊναν τϋτοιο ξεριζωμϐ ϋμελλε να ζόςει και ο
Ελληνιςμϐσ τησ Κωνςταντινοϑπολησ τϐςο το επτϋμβρη του 1955, ϐςο και
το ϋτοσ 1964 με την οριςτικό απϋλαςη ϐςων κατούκων τησ Πϐλησ κατεύχαν
Ελληνικό υπηκοϐτητα.
Σην ύδια περύοδο μϊλιςτα, το 1964, ςυντϊχτηκε μυςτικϐ κυβερνητικϐ
διϊταγμα, το λεγϐμενο Kararname, με αριθμϐ απϐφαςησ 6/3801, το οπούο
ουδϋποτε δημοςιεϑτηκε ςτην επύςημη Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ, απϐ
φϐβο ϐτι θα χαρακτηριςτεύ αντιςυνταγματικϐ. ϑμφωνα με το εν λϐγω
κυβερνητικϐ διϊταγμα, αναςτελλϐταν κϊθε ενϋργεια ςχετικό με τη

μεταβύβαςη τησ κυριϐτητασ των ακινότων και των ϊλλων εμπρϊγματων
δικαιωμϊτων πϊνω ςτα ακύνητα, που βρύςκονταν ςτην Σουρκύα και ανόκαν
ςε
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ϊλλη πρϊξη που θα εύχε ςαν ςυνϋπειϊ τησ τη μεταβύβαςη των παραπϊνω
δικαιωμϊτων. Επιπλϋον, κϊθε τύμημα, πρϐςοδοσ και ειςϐδημα που ϋφεραν
τα
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που
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ςτην
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και
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πρϐςωπα ελληνικόσ ιθαγϋνειασ θα δεςμεϑονταν χωρύσ καμύα εξαύρεςη.
Φρειϊςτηκε να περϊςουν περύπου τϋςςερισ δεκαετύεσ απϐ τϐτε για να
αποκαταςταθεύ η δικαιοςϑνη ςχετικϊ με τισ ακύνητεσ περιουςύεσ των
Ελλόνων Κωνςταντινοπολιτών και να διαπιςτωθεύ και επιςόμωσ πλϋον απϐ
το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου η κατϊφωρη αδικύα
που για τϐςα χρϐνια υφύςταντο ςτωικϊ οι Ϊλληνεσ τησ Πϐλησ. Ϊτςι, το
μαρτυρικϐ επτϋμβρη του 1955 ϋρχεται τώρα να διαδεχτεύ ο λυτρωτικϐσ
επτϋμβρησ του 2009 που με την υπ' αριθμϐ 31206/02 ομϐφωνη απϐφαςη
του ΕΔΔΑ, ανούγει το δρϐμο ςτην Ομογϋνεια τησ Πϐλησ για περαιτϋρω
αποζημιώςεισ ςχετικϊ με τα ιδιοκτηςιακϊ τουσ δικαιώματα που ςτερόθηκαν
αυθαύρετα ϐλα αυτϊ τα χρϐνια.
Αξύζει λοιπϐν, να μελετόςουμε αυτό την ιςτορικό πλϋον απϐφαςη του ΕΔΔΑ,
παρουςιϊζοντασ πρώτα εν ςυντομύα τα πραγματικϊ περιςτατικϊ τησ
υπϐθεςησ, ϋπειτα αναλϑοντασ τα νομικϊ τεχνϊςματα που ϋβριςκε το
Σουρκικϐ κρϊτοσ ϐλον αυτϐν τον καιρϐ, προκειμϋνου να ςτερόςει τισ
περιουςύεσ απϐ τουσ δικαιοϑχουσ τουσ, μϐνο και μϐνο επειδό εύχαν την
Ελληνικό ιθαγϋνεια και ϑςτερα προβϊλλοντασ και εξηγώντασ το αιτιολογικϐ
τησ εν λϐγω απϐφαςησ.
Η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ όταν μια Ελληνύδα υπόκοοσ που γεννόθηκε
το 1943. Σα αδϋρφια τησ, Ιωϊννησ και Ευϊγγελοσ Υωκϊσ, που αποτελοϑν
τουσ αιτοϑντεσ διϊδικουσ ό αλλιώσ τουσ προςφεϑγοντεσ τησ εν λϐγω
υπϐθεςησ, γεννόθηκαν και μεγϊλωςαν ςτην Ελλϊδα, ςτην πϐλη τησ
Κατερύνησ. Σο 1954, ςε ηλικύα 11 ετών, η Πολυξϋνη Πιςτικϊ υιοθετόθηκε απϐ

ϋνα ζευγϊρι επιφανών Κωνςταντινοπολιτών, τον κϑριο Απϐςτολο Πιςτικϊ
και τη γυναύκα του Ελιςϊβετ. Και οι δυο τουσ όταν Σοϑρκοι υπόκοοι και
διακεκριμϋνα μϋλη τησ Ελληνικόσ μειονϐτητασ τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Η
υιοθεςύα ϋγινε ςϑμφωνα με τισ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ τϐςο των Ελληνικών
ϐςο και των Σουρκικών δικαςτηρύων. Όταν ο κϑριοσ Απϐςτολοσ Πιςτικϊσ
απεβύωςε ςτισ 24 Νοεμβρύου 1981, η ςϑζυγϐσ του, κυρύα Ελιςϊβετ Πιςτικϊ,
κληρονϐμηςε ϐλη του την περιουςύα. Ϊξι χρϐνια αργϐτερα, μετϊ το θϊνατο
και τησ κυρύασ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ, μϐνη κληρονϐμοσ τησ κινητόσ και ακύνητησ
περιουςύασ τησ οικογϋνειασ Πιςτικϊ κατϋςτη η δεςποινύσ Πολυξϋνη ΠιςτικϊΥωκϊ. Ϊτςι, ςτισ 3 Ιουλύου 1987, το τρύτο αςτικϐ δικαςτόριο τησ
Κωνςταντινοϑπολησ (Asliye Hukuk), αποφϊςιςε ϐτι ϐλη η κινητό και
ακύνητη
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Κωνςταντινοϑπολη, θα μεταφϋρονταν ςτη δεςποινύδα Πολυξϋνη Πιςτικϊ,
ωσ η μϐνη κληρονϐμοσ τησ κυρύασ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ (δικαςτικό απϐφαςη
υπ' αριθμϐ 1197/1261) . Εντοϑτοισ, ςτισ 15 Ιουλύου 1991, η δεςποινύσ
Πολυξϋνη Πιςτικϊ ειςόχθη ςτην πτϋρυγα ψυχιατρικόσ του Νοςοκομεύου
Βαλουκλύ ςτο Zeytinburnu, ςτην Κωνςταντινοϑπολη, καθώσ κρύθηκε
ανύκανη να διαχειριςτεύ τισ προςωπικϋσ τησ υποθϋςεισ. Για το λϐγο αυτϐ, οι
Σουρκικϋσ Αρχϋσ διϐριςαν ωσ επύτροπο για τη διαχεύριςη τησ περιουςύασ τησ,
τον Πρϐεδρο του Ιδρϑματοσ Βαλουκλύ, τον κϑριο Καραγιϊννη, παρϊ τισ
προςπϊθειεσ του πρώτου προςφεϑγοντοσ, του κϑριου Ιωϊννη Υωκϊ, να
διορύςει ο ύδιοσ ϋναν επύτροπο τησ επιλογόσ του. Απϐ εκεύνο λοιπϐν το
ςημεύο, τα αδϋρφια Υωκϊ ξεκύνηςαν δικαςτικϋσ ενϋργειεσ, προκειμϋνου να
αποδεύξουν την αδερφικό τουσ ςχϋςη με τη δεςποινύδα Πολυξϋνη Πιςτικϊ. Ο
δικαςτικϐσ αγώνασ όταν μακροχρϐνιοσ και επύπονοσ, αφοϑ ακϐμα και τα
Σουρκικϊ Μϋςα Ενημϋρωςησ, ςαμποτϊριζαν επιμελώσ τη ςχϋςη που υπόρχε
μεταξϑ των αδερφών Υωκϊ και τησ Πολυξϋνησ Πιςτικϊ. Φαρακτηριςτικϊ, η
εφημερύδα Hürriyet ανϋφερε ςτισ αρχϋσ του δικαςτικοϑ μαραθώνιου αγώνα
πωσ «κϊποιοσ ιςχυρύζεται πωσ εύναι αδερφϐσ τησ Πιςτικϊ».

Αξύζει τον κϐπο να αναφϋρουμε ςυνοπτικϊ κϊποιεσ ημερομηνύεσ- ςταθμοϑσ
για την υπϐθεςη Πιςτικϊ, προτοϑ ειςαχθεύ ςτο ΕΔΑΔ και εξαντλόςουν οι
μετϋπειτα προςφεϑγοντεσ τα εςωτερικϊ ϋνδικα μϋςα.

31 Ιουλύου 1996: Οι Σουρκικϋσ Αρχϋσ ϊςκηςαν αύτηςη για την ακϑρωςη τησ
δικαςτικόσ απϐφαςησ βϊςει τησ οπούασ η Πολυξϋνη Πιςτικϊ κληρονϐμηςε
τη θετό τησ μητϋρα Ελιςϊβετ Πιςτικϊ. Σα επιχειρόματα των Σουρκικών
Αρχών περιςτρϋφονταν γϑρω απϐ το inter alia νομοθετικϐ διϊταγμα υπ'
αριθμϐ 1062 και τισ αποφϊςεισ υπ' αριθμϐ 6/3706 ςτισ 25 επτεμβρύου
1964 και 6/3801 ςτισ 2 Νοεμβρύου 1964. Σο εν λϐγω διϊταγμα δεν εύναι
ϊλλο απϐ το προαναφερϐμενο μυςτικϐ διϊταγμα, Kararname, το οπούο ϐμωσ
εύχε όδη καταργηθεύ απϐ το υμβοϑλιο Τπουργών τησ Σουρκύασ ςτισ 3
Υεβρουαρύου 1988, ϑςτερα απϐ διαπραγματεϑςεισ μεταξϑ του Ϊλληνα και
Σοϑρκου πρωθυπουργοϑ. Παρ' ϐλα αυτϊ, τα Σουρκικϊ δικαςτόρια
πειςματικϊ ςυνεχύζουν να εφαρμϐζουν το εν λϐγω νομοθετικϐ διϊταγμα,
ϐπωσ ϋγινε χαρακτηριςτικϊ και ςτην υπϐθεςη τησ κυρύασ Μαγδαληνόσ
Καλλϑβογλου.
27 Νοεμβρύου 1997: Σο ϋβδομο πρωτοβϊθμιο Αςτικϐ Δικαςτόριο τησ
Κωνςταντινοϑπολησ ακϑρωςε τη δικαςτικό απϐφαςη που καθιςτοϑςε την
Πολυξϋνη Πιςτικϊ ωσ κληρονϐμο και η περιουςύα τησ περιόλθε ςτο Σουρκικϐ
Κρϊτοσ, αν και η δεςποινύσ Πολυξϋνη Πιςτικϊ εύχε όδη πληρώςει το φϐρο
κληρονομιϊσ προσ το Σουρκικϐ κρϊτοσ.
2 Υεβρουαρύου 1998: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ
επικϑρωςε το διατακτικϐ τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ του πρωτοβϊθμιου
δικαςτηρύου.
12 Οκτωβρύου 1998: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ
απϋρριψε το αύτημα για διϐρθωςη τησ απϐφαςόσ του, ςτερώντασ ϋτςι απϐ
την Πολυξϋνη Πιςτικϊ ϐλα τα ειςοδόματα και τουσ λογαριαςμοϑσ τησ.

24 Απριλύου 2000: Η Πολυξϋνη Πιςτικϊ απεβύωςε. Ο θϊνατϐσ τησ θϋτει τϋλοσ
τϐςο ςτισ διαδικαςύεσ ϋφεςησ που εύχε αρχύςει ο επύτροποσ και νϐμιμοσ
εκπρϐςωπϐσ τησ ϐςο και ςτισ περαιτϋρω δικαςτικϋσ διαδικαςύεσ ςτο
τϋταρτο Σμόμα του Διοικητικοϑ Δικαςτηρύου τησ Ωγκυρασ.
26 επτεμβρύου 2000: Οι προςφεϑγοντεσ, με την ιδιϐτητϊ τουσ ωσ μϐνοι
κληρονϐμοι τησ περιουςύασ τησ αδερφόσ τουσ, κϊνουν αύτηςη για χορόγηςη
κληρονομητηρύου.
19 Απριλύου 2001: Σο πρωτοβϊθμιο Σουρκικϐ Δικαςτόριο Beyoğlu, απϋρριψε
το αύτημα των προςφευγϐντων να κληρονομόςουν την ακύνητη περιουςύα
τησ αδερφόσ τουσ, αλλϊ δϋχτηκε το αύτημϊ τουσ ςχετικϊ με την κινητό
περιουςύα, εν ϐψει τησ «αρχόσ αμοιβαιϐτητασ» μεταξϑ Ελλϊδοσ- Σουρκύασ.
ϑμφωνα με τη γνωμοδϐτηςη του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ τησ Σουρκύασ, η
πρακτικό των Ελληνικών Αρχών ςχετικϊ με την κινητό περιουςύα των
Σοϑρκων πολιτών ςτην Ελλϊδα εύναι τϋτοια που να επιτρϋπει και να
υποδεικνϑει αντύςτοιχα και ςτην Σουρκύα τη χορόγηςη κινητών περιουςιών
ςτην Ελληνικό μειονϐτητα τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Οι προςφεϑγοντεσ
υπϋβαλαν ϋφεςη κατϊ αυτόσ τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ.
14 επτεμβρύου 2001: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ
απϋρριψε την ϋφεςη.
20 Νοεμβρύου 2001: Σο Ανώτατο Ακυρωτικϐ Δικαςτόριο τησ Σουρκύασ
απϋρριψε και το αύτημα για διϐρθωςη τησ εν λϐγω απϐφαςησ.

Ύςτερα απϐ την απϐφαςη του Ακυρωτικοϑ Δικαςτηρύου τησ Σουρκύασ που
απϋρριπτε το ϋνδικο μϋςο τησ ϋφεςησ που αςκόθηκε απϐ πλευρϊσ των
προςφευγϐντων, οι οπούοι εύχαν όδη εξαντλόςει ϐλα τα ϋνδικα μϋςα τησ
εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ του Σουρκικοϑ κρϊτουσ, η υποβολό προςφυγόσ
προσ το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου φϊνταζε
μονϐδρομοσ για τουσ αδελφοϑσ Υωκϊ, προκειμϋνου να δικαιωθοϑν. Σο ΕΔΑΔ
ϋκρινε παραδεκτό την προςφυγό των αδελφών Υωκϊ, αναγνωρύζοντασ τη

δικαςτικό απϐφαςη του Ανώτατου Ακυρωτικοϑ ςτισ 20 Νοϋμβρη 2001 ωσ
την τελευταύα τησ εςωτερικόσ ϋννομησ τϊξησ, απορρύπτοντασ ϋτςι τον
ιςχυριςμϐ τησ Σουρκικόσ πλευρϊσ ϐτι η δικαςτικό απϐφαςη του Ανώτατου
Ακυρωτικοϑ που εκδϐθηκε πριν απϐ το θϊνατο τησ Πολυξϋνησ Πιςτικϊ,
δηλαδό ςτισ 12 Οκτωβρύου 1998, όταν η τελευταύα τησ εςωτερικόσ ϋννομησ
τϊξησ. Με τον ιςχυριςμϐ αυτϐ η Σουρκικό κυβϋρνηςη αποςκοποϑςε να
καταςτόςει εκπρϐθεςμη την προςφυγό των αδελφών Υωκϊ ςτο ΕΔΑΔ,
λϋγοντασ ϐτι η προβλεπϐμενη εξϊμηνη προθεςμύα μϋςα ςτην οπούα πρϋπει
να αςκοϑνται οι προςφυγϋσ των πολιτών ό των μη κυβερνητικών
οργανώςεων κατϊ των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου εύχε παρϋλθει, αφοϑ ϋπρεπε να αρχύςει να τρϋχει
ςτισ 12 Οκτωβρύου 1998 κι ϐχι ςτισ 20 Νοεμβρύου 2001.

Επύ τησ ουςύασ, η Σουρκικό κυβϋρνηςη ιςχυρύςτηκε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ
δεν μποροϑςαν να επικαλεςτοϑν την παραβύαςη του ϊρθρου 1 του
Πρωτοκϐλλου 1 τησ Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, διϐτι το ϊρθρο αυτϐ αναφϋρεται μϐνο ςε δικαιώματα επύ
υφιςτϊμενησ περιουςύασ κι ϐχι ςε δικαιώματα να αποκτόςει κανεύσ
περιουςύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ϊρθρο 1 του Πρωτοκϐλλου 1 τησ
Ευρωπαώκόσ ϑμβαςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προβλϋπει ϐτι:
«Κϊθε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο δικαιοϑται ςεβαςμοϑ τησ περιουςύασ του.
Ουδεύσ δϑναται να ςτερηθεύ τησ ιδιοκτηςύασ του, παρϊ μϐνο για λϐγουσ
δημϐςιασ ωφϋλειασ και υπϐ τουσ προβλεπϐμενουσ, υπϐ του νϐμου και των
γενικών αρχών του διεθνοϑσ δικαύου ϐρουσ. Οι προαναφερϐμενεσ διατϊξεισ
δεν θύγουν το δικαύωμα κϊθε κρϊτουσ να θϋςει ςε ιςχϑ νϐμουσ τουσ οπούουσ
ϋκρινε αναγκαύουσ για ρϑθμιςη τησ χρόςησ αγαθών ςϑμφωνα με το δημϐςιο
ςυμφϋρον ό προσ εξαςφϊλιςη τησ καταβολόσ φϐρων ό ϊλλων ειςφορών ό
προςτύμων.» Ϊτςι η Σουρκύα αρνόθηκε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ ϋχουν
οποιοδόποτε περιουςιακϐ δικαύωμα απϐ την κληρονομιϊ τησ περιουςύασ τησ

Πολυξϋνησ Πιςτικϊ, αφοϑ εν τϋλει η απϐφαςη που καθιςτοϑςε κληρονϐμο
την Πολυξϋνη Πιςτικϊ ακυρώθηκε, η περιουςύα τησ εύχε περιϋλθει ςτο
Σουρκικϐ κρϊτοσ κι ϊρα οι αδελφού Υωκϊ δεν κληρονϐμηςαν καμιϊ ακύνητη
περιουςύα απϐ την αδερφό τουσ.
Επιπλϋον, η Σουρκικό πλευρϊ επικαλϋςτηκε το ϊρθρο 35 του νϐμου 2644
περύ Κτηματολογύου, κατϊ το οπούο «Σα φυςικϊ πρϐςωπα ξϋνησ
υπηκοϐτητασ υπϐ την προϒπϐθεςη τησ αμοιβαιϐτητασ και τησ ςυμφωνύασ
με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ των νϐμων, μποροϑνε να αποκτόςουν ακύνητα
μϋςα ςτα ϐρια του Σουρκικοϑ κρϊτουσ τα οπούα εύναι ενταγμϋνα ςτα ςχϋδια
πϐλεωσ και εύναι αναγνωριςμϋνα ωσ κτόςεισ νϐμιμεσ. Ιςχϑουν οι ύδιεσ
προϒποθϋςεισ για τυχϐν φραγμοϑσ ςτην εφαρμογό αυτών των κανϐνων.
Υυςικϊ πρϐςωπα ξϋνησ υπηκοϐτητασ δεν μποροϑνε να αγορϊςουν πϊνω
απϐ 2,5 εκτϊρια (10 ςτρϋμματα)». Σο ϊρθρο αυτϐ του νϐμου περύ
Κτηματολογύου ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1 του νομοθετικοϑ διατϊγματοσ
1062( του προαναφερϐμενου Kararname) ςχετικϊ με την εφαρμογό του
ϐρου τησ αμοιβαιϐτητασ, εύχε ωσ ςυνϋπεια τη μη αναγνώριςη του
κληρονομικοϑ δικαιώματοσ των Ελλόνων υπηκϐων. Κι αυτϐ ςυνϋβη επειδό
ο ελληνικϐσ νϐμοσ 1892/1990 απαγορεϑει τισ ϐποιεσ δικαιοπραξύεσ επύ
ακινότων απϐ αλλοδαποϑσ ςτισ παραμεθϐριεσ περιοχϋσ, χωρύσ ϐμωσ να
προςβϊλλονται τα ϐποια κληρονομικϊ δικαιώματα των αλλοδαπών. Κατϊ
αντύςτοιχο τρϐπο λοιπϐν, και με μια διϊθεςη για «αντύποινα», οι Σουρκικϋσ
Αρχϋσ επϋλεξαν να χαρακτηρύςουν ωσ «παραμεθϐριεσ» τισ περιοχϋσ τησ
Κωνςταντινοϑπολησ, προκειμϋνου να εμποδύςουν τουσ Ϊλληνεσ υπηκϐουσ
να αποκτόςουν ακύνητη περιουςύα απϐ κληρονομιϊ. Αυτϐν τον κατϊφωρα
παρϊνομο χαρακτόρα του τουρκικοϑ νϐμου 2644 που παραβιϊζει το
ανθρώπινο δικαύωμα ςτην περιουςύα, θϋληςε το Σουρκικϐ κρϊτοσ να
τροποποιόςει με το νϋο νϐμο 5444/06, ο οπούοσ λϋει χαρακτηριςτικϊ ϐτι:
«Οι υπόκοοι ξϋνων χωρών, χώρεσ που η Σουρκικό Δημοκρατύα δεν ϋχει
ςυμβληθεύ αμοιβαύα, τα ακύνητα και τα δικαιώματα που θα αποκτόςουν απϐ

κληρονομιϊ, μετϊ απϐ τισ πρϊξεισ μεταβιβϊςεισ υπϐκεινται ςε αυτϐματη
εκκαθϊριςη». Αυτϐ λοιπϐν που προκϑπτει απϐ τη νϋα ρϑθμιςη του
Σουρκικοϑ νϐμου εύναι ναι μεν η αναγνώριςη των Ελλόνων υπηκϐων ωσ
κληρονϐμων, αλλϊ ταυτϐχρονα τα ακύνητα θα τύθενται ςε καθεςτώσ
δόμευςησ απϐ το Σουρκικϐ κρϊτοσ, το οπούο υποτυπωδώσ μϐνο και πολϑ πιο
κϊτω απϐ την αντικειμενικό αξύα των ακινότων θα αποζημιώνει τουσ
Ϊλληνεσ κληρονϐμουσ αυτών. Για το λϐγο αυτϐ, το ΕΔΑΔ ϋκρινε το νϐμο
αυτϐ μη ςυμβατϐ με την Ευρωπαώκό ϑμβαςη Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων.

χετικϊ με ϐλα τα παραπϊνω επιχειρόματα τησ Σουρκικόσ πλευρϊσ, το ΕΔΑΔ
ξεκαθϊριςε ϐτι ο ϐροσ «περιουςύα» ςτο ϊρθρο 1, Πρωτϐκολλο 1 τησ ΕΔΑ
ϋχει αυτϐνομο νϐημα, ανεξϊρτητο απϐ την επύςημη κατηγοριοπούηςη ϋτςι
ϐπωσ αυτό ϋχει ςτο εςωτερικϐ δύκαιο. Η περιουςύα μπορεύ να εύναι εύτε
υπϊρχουςα, εύτε να ςυνύςταται ςτη νϐμιμη προςδοκύα να αποκτόςει κανεύσ
αποτελεςματικό απϐλαυςη ενϐσ περιουςιακοϑ δικαιώματοσ. ε αντύθεςη, η
ελπύδα να αναγνωριςτεύ ϋνα περιουςιακϐ δικαύωμα ϐταν εύναι αδϑνατον να
αςκηθεύ αποτελεςματικϊ, δεν θεωρεύται περιουςύα ςτα πλαύςια του ϊρθρου
1, Πρωτϐκολλου 1 τησ ΕΔΑ. την υπϐθεςη των αδερφών Υωκϊ, οι
προςφεϑγοντεσ, αν και δεν εύχαν υπϊρχουςα περιουςύα ςϑμφωνα με το
νϐημα του ϊρθρου 1 του Πρωτϐκολλου 1 τησ ΕΔΑ, εντοϑτοισ εύχαν μύα
νϐμιμη προςδοκύα να αναγνωριςτοϑν κληρονϐμοι ςτην ακύνητη περιουςύα
τησ αποθανοϑςησ αδελφόσ τουσ. Για το λϐγο αυτϐ, το Δικαςτόριο
αποφϊςιςε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ εύχαν δικαύωμα ςτην ειρηνικό απϐλαυςη
τησ περιουςύασ τουσ και γι' αυτϐ το ϊρθρο 1, Πρωτϐκολλο 1 τησ ΕΔΑ
εφαρμϐςτηκε ςτην υπϐθεςη Υωκϊ. Σο Δικαςτόριο επύςησ αποφϊςιςε ϐτι
παρϊ τα αυθαύρετα ςυμπερϊςματα των Εθνικών Δικαςτηρύων τησ Σουρκύασ
ϐτι Σοϑρκοι υπόκοοι δεν μποροϑν να κληρονομόςουν ακύνητη περιουςύα
ςτην Ελλϊδα, αυτϐ δεν ιςχϑει ςτην πραγματικϐτητα, αφοϑ ακϐμα και οι
παραμεθϐριεσ περιοχϋσ οι οπούεσ ςυγκαταλϋγονται ςτον Ελληνικϐ νϐμο

1892/1990, μποροϑν να κληρονομηθοϑν απϐ Σοϑρκουσ υπηκϐουσ. Για
αυτοϑσ τουσ λϐγουσ, το Δικαςτόριο κατϋληξε ϐτι οι προςφεϑγοντεσ νομύμωσ
εύχαν πιςτϋψει ϐτι πληροϑν ϐλεσ τισ προϒποθϋςεισ για να κληρονομόςουν
την ακύνητη περιουςύα, ϐπωσ ϋγινε με την περύπτωςη τησ κινητόσ
περιουςύασ, τησ αδερφόσ τουσ. Τπϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, οι προςφεϑγοντεσ
δεν θα μποροϑςαν να προβλϋψουν ϐτι τα εθνικϊ δικαςτόρια τησ Σουρκύασ
θα θεωροϑςαν ϐτι η αρχό τησ αμοιβαιϐτητασ δεν τηρεύται μεταξϑ των δϑο
χωρών. Επύςησ, ο τρϐποσ ερμηνεύασ και εφαρμογόσ απϐ τα Σουρκικϊ
Δικαςτόρια του ϊρθρου 35 του τουρκικοϑ νϐμου περύ Κτηματολογύου, δεν
μποροϑςε να ϋχει προβλεφθεύ απϐ τουσ προςφεϑγοντεσ. Σϋλοσ, τα εθνικϊ
δικαςτόρια τησ Σουρκύασ με το να ακυρώνουν τη δικαςτικό απϐφαςη που
εύχε καταςτόςει κληρονϐμο τησ Ελιςϊβετ Πιςτικϊ την Πολυξϋνη ΠιςτικϊΥωκϊ, εςφαλμϋνωσ βαςύζονται ςτο νομοθετικϐ διϊταγμα τησ 2 Νοεμβρύου
1964, το Kararname, καθώσ το εν λϐγω διϊταγμα καταργόθηκε απϐ το
υμβοϑλιο Τπουργών τησ Σουρκύασ ςτισ 3 Υεβρουαρύου 1988, πολϑ πριν την
ακϑρωςη του κληρονομητηρύου το 1996.
Επομϋνωσ, το ΕΔΑΔ κατϋληξε με ομϐφωνη απϐφαςη ϐτι υπόρχε παραβύαςη
του ϊρθρου 1του Πρώτου Πρωτοκϐλλου τησ ΕΔΑ. Μετϊ την ομϐφωνη αυτό
απϐφαςη, η Σουρκύα εύχε δικαύωμα ςε τρεισ μόνεσ απϐ την ϋκδοςό τησ να
καταθϋςει ϋφεςη εναντύον τησ, ενϋργεια ςτην οπούα τελικϊ δεν προϋβη.
υνεπώσ, η απϐφαςη των Αδερφών Υωκϊ κατϊ τησ Σουρκύασ καθύςταται
πλϋον οριςτικό και αποτελεύ πια νομολογύα για το ΕΔΑΔ, η οπούα θα
χρηςιμοποιηθεύ εισ ςτο εξόσ ωσ δεδικαςμϋνο για ϐλεσ τισ μη μουςουλμανικϋσ
μειονϐτητεσ τησ Σουρκύασ. Όπωσ λοιπϐν, ϐλοι μασ καταλαβαύνουμε, η
οικονομικό και πολιτικό ςημαςύα τησ προκεύμενησ απϐφαςησ του ΕΔΑΔ
εύναι ξεχωριςτό. Σο μϐνο που απομϋνει απϐ μϋρουσ μασ εύναι να ευχηθοϑμε
ϐτι θα αποτελϋςει το ϋναυςμα και την ϋναρξη τησ διαδρομόσ για τον κατ'
ουςύα εξευρωπαώςμϐ τησ γειτονικόσ μασ χώρασ, χωρύσ η Σουρκύα να αρκεςτεύ
ς' ϋναν απλϐ, κατ' ϐνομα ευρωπαώκϐ προςανατολιςμϐ, ϐπωσ πολϑ ςωςτϊ

τϐνιςε ο κϑριοσ Γκελντόσ, δικηγϐροσ των αδελφών Υωκϊ, ςε ςυνϋντευξό
του.

Σο Πλαύςιο του Διεθνούσ Δικαύου για την Αποκατϊςταςη και Θεραπεύα
των Θυμϊτων Παραβιϊςεων Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων Μαζικόσ
Κλύμακασ: Η περύπτωςη τησ Ελληνικόσ Μειονότητασ τησ
Κωνςταντινούπολησ
Ευαγγελύα Κουτϊγιαρ
πτυχ. Διεθν. & Ευρωπ. πουδών - Μετ. Διπλ. Διεθ. Δύκαιο και Διπλωμ.
πουδϋσ Παντεύου Παν. - Ερευνότρια Ινςτιτοϑτου Διεθνών χϋςεων

Σα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ τϋθηκαν ςαν παγκϐςμιο πρϐβλημα με την
ύδρυςη του ΟΗΕ μετϊ τον Β΄Π.Π., πολϑ πρϐςφατα, μϐλισ μετϊ απϐ περύπου
40 χρϐνια, το 1989 ϊρχιςε να ςυζητεύται το θϋμα τησ αποκατϊςταςησ των
αδικιών του παρελθϐντοσ, απϐ την Τπο – Επιτροπό για την Πρϐληψη των
Διακρύςεων και Προςταςύασ των Μειονοτότων του ΟΗΕ με τον καθηγητό
Theo van Boven, η μελϋτη του οπούου κατϋληξε, ϐτι κϊθε κρϊτοσ «ϋχει
καθόκον για αποκατϊςταςη ςε περύπτωςη παραβύαςησ υποχρϋωςησ υπό το
διεθνϋσ δύκαιο, να ςϋβεται και να διαςφαλύζει το ςεβαςμό των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων και των θεμελιωδών ελευθεριών»1.
Αναγνωρύςτηκε η υποχρϋωςη παροχόσ θεραπεύασ και αποκατϊςταςησ για
ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων μϋςα απϐ το διεθνϋσ δύκαιο
των ςυνθηκών, το εθιμικϐ δύκαιο, μϋςα απϐ τισ αποφϊςεισ και εκθϋςεισ
διεθνών δικαιοδοτικών οργϊνων και δικαςτηρύων.
Αναλϑοντασ, λοιπϐν, το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη, ιςτορικϊ, το 1927, για
πρώτη φορϊ το Διαρκϋσ Δικαςτόριο Διεθνοϑσ Δικαιοςϑνησ (Δ.Δ.Δ.Δ.) τησ
ΚτΕ (προπομπϐσ του τωρινοϑ Διεθνοϑσ Δικαςτηρύου), ςτην υπϐθεςη
Van Boven T. (Δηδηθόο Δηζεγεηήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ), «Μειέηε αλαθνξηθά κε ην
δηθαίσκα ζηελ επαλόξζσζε, απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε γηα ζύκαηα ζνβαξώλ
παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ» : Σειηθή Έθζεζε, UN
Doc.
E/CN.
4/Sub.2/1993/8,
2
Ινπιίνπ
1993,
(http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b00361173/$
FILE/G9314158.pdf).
1

Εργοςταςύου Chorzϐw, ϋκρινε, ϐτι «εύναι αρχό του δ.δικαύου, ότι η παραβύαςη
μύασ δϋςμευςησ περιλαμβϊνει την υποχρϋωςη για αποκατϊςταςη…»2. Η
απϐφαςη αυτό αποτελεύ ορϐςημο για το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη,
καθώσ για πρώτη φορϊ, διεθνώσ, γύνεται ξεκϊθαρο, ϐτι κϊθε παραβύαςη του
διεθνοϑσ δικαύου ςυνεπϊγεται καθόκον επανϐρθωςησ τησ παραβύαςησ, εύτε
αυτϐ αναφϋρεται ρητϊ εύτε ϐχι, διϐτι το δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη εύναι
διεθνϋσ εθιμικό δύκαιο (ιςχϑει, δηλαδό, αςχϋτωσ του, εϊν ϋνα κρϊτοσ ϋχει
δεςμευθεύ ςτο πλαύςιο διεθνοϑσ ςυνθόκησ να προβεύ ςε αποκατϊςταςη
αδικύασ)3.
Παρϐλο που η απϐφαςη ςτην υπϐθεςη Chorzϐw, δεν αντιμετωπύζει το θϋμα
τησ αποκατϊςταςησ, για ςοβαρό παραβύαςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων,
με τη Γνωμοδϐτηςη του Διεθνοϑσ Δικαςτηρύου (Δ.Δ.) το 2004 για τισ
«Νομικϋσ Συνϋπειεσ τησ καταςκευόσ τεύχουσ ςτα Κατεχόμενα Παλαιςτινιακϊ
Εδϊφη», το Δικαςτόριο υποςτόριξε, ϐτι αποκατϊςταςη πρϋπει να γύνει ςε
ϐλα τα φυςικϊ και νομικϊ πρϐςωπα που επηρεϊζονται απϐ παραβιϊςεισ
ανθρωπύνων δικ/των και δ.ανθρωπιςτικοϑ δικαύου4.
Ειδικϐτερα, το «δικαύωμα ςε αποκατϊςταςη» αναλϑεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ
μορφϋσ. Αυτϋσ εύναι: επανόρθωςη − επαναφορϊ ςτην προτϋρα κατϊςταςη
(restitutio in integrum), αποζημύωςη, ικανοπούηςη, επανϋνταξη (θύματοσ) και
διακοπό τησ διεθνώσ παρϊνομησ πρϊξησ − εγγυόςεισ μη επανϊληψησ αυτόσ,
εύτε ξεχωριςτϊ, εύτε ϐλα αυτϊ μαζύ ςυνδυαςτικϊ.
Αυτϋσ οι μορφϋσ των μϋτρων αποκατϊςταςησ ςυναντώνται ςτο δ.δύκαιο και
ςυγκεκριμϋνα, ςτην απϐφαςη 60/147 (2005) τησ Γενικόσ υνϋλευςησ (Γ)
Τπόζεζε Δξγνζηαζίνπ Chorzόw, Γ.Γ.Γ.Γ., εηξά Α, αξ.9, 26 Ινπιίνπ 1927,ζει. 21,
(http://www.icjcij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf ).
3
Να ζεκεηώζνπκε εδώ, ην όηη ην δηθαίσκα ζε απνθαηάζηαζε απνθξπζηαιιώλεη δηεζλέο
εζηκηθό δίθαην ππνζηήξημε θαη ην Γηακεξηθαληθό Γηθαζηήξην ζηελ ππόζεζε Aloeboetoe,
1993, θαη επηπιένλ αλέθεξε όηη απηό ην δηθαίσκα ζπληζηά κία απ’ ηηο νπζησδέζηεξεο αξρέο
ηνπ ζύγρξνλνπ δ.δηθαίνπ.
2

Γλσκνδόηεζε γηα ηηο Ννκηθέο πλέπεηεο ηεο Καηαζθεπήο Σείρνπο ζηα Καηερόκελα
Παιαηζηηληαθά Δδάθε, Γ.Γ., 9 Ινπιίνπ 2004, παξ.152 -153, (http://www.icjcij.org/docket/files/131/1671.pdf ).
4

με τύτλο: «Αρχϋσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για θεραπεύα και αποκατϊςταςη
των θυμϊτων ςοβαρών παραβιϊςεων ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και δ.
ανθρωπιςτικού δικαύου των ΗΕ» (παρ.19−23)5, ςτο Ωρθρο 34 (καταρχϊσ)
των χεδύων Ωρθρων τησ Επιτροπόσ Διεθνοϑσ Δικαύου των ΗΕ, για τη Διεθνό
Ευθϑνη Κρϊτουσ για Διεθνώσ Ωδικεσ Πρϊξεισ6, ςτο Γενικϐ χϐλιο 31 τησ
Επιτροπόσ Ανθρ.Δικ/των του Διεθνοϑσ υμφώνου Πολιτικών και Ατομικών
Δικαιωμϊτων (ΔΑΠΔ)7, ςτη νομολογύα των διεθνών κι ευρωπαώκών
δικαςτηρύων [ιδιαύτερα Διαμερικανικϐ,

Ευρ.Δικαςτόριο Δικ/των του

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) τραςβοϑργου] και ςε πολλϊ διεθνό και περιφερειακϊ
ςϑμφωνα ανθρωπύνων δικ/των8.
Αναλϑοντασ τισ μορφϋσ αποκατϊςταςησ η πρώτη μορφό τησ επανόρθωςησ
– επαναφορϊσ ςτην προτϋρα κατϊςταςη (restitutio in integrum)
αναφϋρεται ςτην επαναφορϊ ςτο status quo ante, δηλαδό ςτην κατϊςταςη η
οπούο θα υφύςτατο, εϊν η παραβύαςη δεν εύχε εμφανιςτεύ. τη νομολογύα
του ΕΔΔΑ ςυναντϊμε το «restitutio in integrum» ωσ το πρώτο μϋςο
αποκατϊςταςησ, ωσ ςυνϋπεια τησ νομικϊ δεςμευτικόσ φϑςησ των
αποφϊςεών του δικαςτηρύου αυτοϑ, ενώ ϐπου αυτϐ εύναι αδϑνατο να
ςυμβεύ τα κρϊτη εύναι ελεϑθερα να επιλϋξουν τα μϋςα με τα οπούα θα
Τηνζεηήζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηελ απόθαζε
E/CN.4/RES/2005/35 ηεο 19εο Απξηιίνπ 2005 θαη κε ηελ απόθαζε ηεο Γ A/RES/60/147
ηεο
16 ε ο
Γεθεκβξίνπ
2005,
(http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement ).
5

6

Article 34: Forms of Reparation: “Full reparation for the injury caused by the
internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and
satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this
chapter”, ρέδηα Άξζξσλ γηα ηε Γηεζλή Δπζύλε Κξάηνπο γηα Γηεζλώο Άδηθεο Πξάμεηο,
Δπηηξνπή Γηεζλνύο Γηθαίνπ, 53 ε ζύλνδνο, 2001, παξάξηεκα ζηελ απόθαζε 56/83 ηεο 12 ε ο
Γεθεκβξίνπ 2001 ηεο Γ, δηνξζσκέλε κε ην έγγξαθν A/56/49(Vol. I)/Corr.4.
( http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf ).
Γηα ην θείκελν ηνπ Γεληθνύ ρνιίνπ 31 βι.:ICCPR, General Comment No. 31 [80] Nature of the General
Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant : . 26/05/2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. (General Comments),
7

(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/58f5d4646e861359c1256ff600533f5f?Opendocument
).

ην ΓΠΑΓ θαη ζην Γ γηα ηα βαζαληζηήξηα ησλ ΗΔ, ζην Καηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο ηνπ
Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ (ΓΠΓ), ζηα ΓΠΓ γηα ηελ πξ. Γηνπγθνζιαβία θαη Ρνπάληα,
ζην Υάξηε Θ.Γ. ηεο ΔΔ, ζηνλ Ακεξηθαληθό Υ.Α.Γ., ζηνλ Αθξηθαληθό Υάξηε Α.Γ. θαη
Γηθ/ησλ ησλ Λαώλ θιπ.
8

ςυμμορφωθοϑν με τισ αποφϊςεισ του. Οι Αρχϋσ των ΗΕ για Αποκατϊςταςη
(2005) ςτο πλαύςιο τησ Γ.., αναλϑουν το περιεχϐμενο τησ επαναφορϊσ ςτην
προτϋρα κατϊςταςη ςε αποκατϊςταςη τησ ελευθερύασ, τησ απόλαυςησ των
ανθρωπύνων δικ/των, τησ ταυτότητασ, τησ οικογ.ζωόσ και τησ υπηκοότητασ,
ςτην επιςτροφό ςτον τόπο διαμονόσ, ςε αποκατϊςταςη τησ εργαςύασ και
επιςτροφό περιουςιών.
Εν ςυνεχεύα, οι Αρχϋσ των ΗΕ για Αποκατϊςταςη ςυμπυκνώνουν πρακτικό
και διεθνό νομολογύα (απϐ το ΕΔΔΑ, το Διαμερικανικϐ, την Αφρικανικό
Επιτροπό, την Επιτροπό του ΔΠΑΔ), αναφορικϊ με τη δεϑτερη μορφό
αποκατϊςταςησ, την αποζημύωςη. «Η αποζημύωςη, λοιπόν, θα πρϋπει να
παρϋχεται για κϊθε ζημύα οικονομικϊ εκτιμητϋα, καταλλόλωσ και αναλογικϊ με
τη βαρύτητα τησ παραβύαςησ και τισ ςυνθόκεσ κϊθε περύςταςησ που
προκύπτει από ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ ανθρωπ.δικ/των, ϐπωσ α) φυςικό ό
πνευματικό ζημύα, β) χαμϋνεσ ευκαιρύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ εργαςύασ,
εκπαύδευςησ και κοινωνικόσ πρόνοιασ, γ) υλικό ζημύα και απώλεια
αποκτημϊτων ό εν δυνϊμει απώλεια αυτών, δ) ηθικό ζημύα..».
Η ςημαντικϐτητα του δικαιώματοσ ςε αποζημύωςη φαύνεται και απϐ το ϐτι
οι επιτροπϋσ των δ.ςυμφώνων των ΗΕ ϋχουν αναγνωρύςει το δικαύωμα ςε
αποζημύωςη, ακϐμη κι αν αυτϐ δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτα εκϊςτοτε
δ.ςϑμφωνα9.
Για το ΔΔΔΔ, (υπϐθεςη Chorzów) η αποζημύωςη ςυνιςτϊ υποκατϊςτατο
ςτην περύπτωςη που η επαναφορϊ ςτην προτϋρα κατϊςταςη εύναι
ανϋφικτη, κατϊ τον ύδιο τρϐπο και η Επιτροπό Διεθνοϑσ Δικαύου ςτα
Προςχϋδια Ωρθρων για τη Δ.Ευθϑνη αναφϋρει ςτο ϊρθρο 35 την
αποζημύωςη ωσ εξαύρεςη ςτον κανϐνα τησ επαναφορϊσ ςτην προτϋρα
κατϊςταςη (ϐπου αυτϐ εύναι αδϑνατο), ενώ επύςησ υπϊρχει πρϐβλεψη
Σν δηθαίσκα ζε απνδεκίσζε, έρεη επηπιένλ, αλαγλσξηζηεί ζε πνιπάξηζκεο απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Αλζξσπ.Γηθ/ησλ (λπλ πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ) θαη ζηηο εηδηθέο
δηαδηθαζίεο απηήο. Ωζηόζν, ελώ ε Δπηηξνπή ηνπ ΓΑΠΓ δελ πξ νζδηνξίδεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζό γηα απόδνζε ζην ζύκα ελ αληηζέζεη κε ην ΔΓΓΑ ηνπ ηξαζβνύξγνπ ή ην
Γηακεξηθαληθό Γηθαζηήξην.
9

αποζημύωςησ και για υλικό και μη υλικό βλϊβη (απϐ το 1923 με την
υπϐθεςη διαιτηςύασ Lusitania). Η μη υλικό βλϊβη ςτην αποζημύωςη
προςδιορύζεται με βϊςη την αρχό τησ ευθυδικύασ, μϋθοδοσ αναγνωριςμϋνη
ςτο ςυγκριτικϐ δύκαιο, η οπούα ακολουθεύται και απϐ το ΕΔΔΑ ϐταν δεν ϋχει
επαρκό

απϐδειξη για υλικό

ζημύα (πχ. ςε περύπτωςη

απώλειασ

περιουςιακών ςτοιχεύων). Σο ςημαντικϐ εύναι να υπϊρχει αιτιώδησ
ςϑνδεςμοσ (casual link) μεταξϑ τησ παραβύαςησ και τησ ζημύασ που επόλθε.
χετικϊ με το δικαύωμα ςε ικανοπούηςη, αυτό ςυνιςτϊ μια μορφό
αποκατϊςταςησ μη χρηματικό, για ηθικό ζημύα ό ζημύα ςτην αξιοπρϋπεια ό
τη φόμη. Σο Διεθνϋσ Δικαςτόριο με την υπϐθεςη του τενοϑ τησ Κϋρκυρασ
(1949) αναφϋρει ϐτι η δόλωςό του ςυνιςτϊ «δύκαιη ικανοπούηςη» για το
θιγϐμενο μϋροσ10. Σο ύδιο, ϐτι δηλαδό μια καταδικαςτικό απϐφαςη αρκεύ,
ϋχει υποςτηρύξει και το ΕΔΔΑ ςε κϊποιεσ αποφϊςεισ του. Ψςτϐςο, το
Διαμερικανικϐ

Δικαςτόριο

ςε

περιπτώςεισ

ςοβαρών

παραβιϊςεων

ανθρ.δικ/των θεωρεύ ϐτι η ικανοπούηςη δεν αρκεύ και χρειϊζεται
αποζημύωςη. Οι Αρχϋσ των ΗΕ για αποκατϊςταςη περιλαμβϊνουν μεταξϑ
ϊλλων α) αποτελεςματικϊ μϋτρα που ςτοχεύουν ςτη διακοπό των
ςυνεχιζόμενων παραβιϊςεων, β) εξακρύβωςη των γεγονότων και πλόρη και
δημόςια αποκϊλυψη τησ αλόθειασ, γ) επύςημεσ δηλώςεισ ό δικαςτικϋσ
αποφϊςεισ που αποκαθιςτούν την αξιοπρϋπεια, τη φόμη και τα δικαιώματα
των θυμϊτων, δ) δημόςια απολογύα, ε) δικαςτικϋσ και διοικητικϋσ κυρώςεισ,
ςτ) εκδηλώςεισ μνόμησ προσ τα θύματα.
Επιπλϋον, το Δ.Δ. ςτην υπϐθεςη LaGrand (2001) επεςόμανε, ϐτι μια ςκϋτη
απολογύα δεν αρκοϑςε κι ϋπρεπε να δοθοϑν εγγυόςεισ μη επανϊληψησ τησ
πρϊξησ11. Ενώ η υποχρϋωςη διακοπόσ μιασ παρϊνομησ πρϊξησ εύναι
αυταπϐδεικτη και υπονοεύται ςτο δ.δύκαιο, οι εγγυόςεισ μη επανϊληψησ
Τπόζεζε ηνπ ηελνύ ηεο Κέξθπξαο (Οπζία), Γ.Γ., 9 Απξηιίνπ 1949, ζει. 35,
(http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf ).
11
Τπόζεζε LaGrand (Γεξκαλία θ. ΗΠΑ), Γ.Γ., 27 Ινπλίνπ 2001 , ζει.514, παξ.123,
(http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf ).
10

ϋχουν απαιτηθεύ ευθϋωσ μϋςω των αποφϊςεων τουσ, απϐ τα διεθνό
δικαιοδοτικϊ ϐργανα. Σα μϋτρα που προτεύνει η Γ.. μϋςω των Αρχών για
Αποκατϊςταςη, ςχετικϊ με τισ εγγυόςεισ μη επανϊληψησ ςυνοψύζονται ςε
α) διαςφϊλιςη αποτελεςματικού ελϋγχου από τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ ενόσ
κρϊτουσ των ςτρατιωτικών δυνϊμεων και ςωμϊτων αςφαλεύασ, β) ενύςχυςη
του

δικαςτικού

ςυςτόματοσ,

γ)

προςταςύα

των

υποςτηρικτών

ανθρωπ.δικ/των, δ) εκπαύδευςη ςτα ανθρώπινα δικ/τα ςε όλα τα επύπεδα τησ
κοινωνύασ, ε) υιοθϋτηςη νομοθετικών μϋτρων ό αναμόρφωςη των όδη
υπαρχόντων για πρόληψη μελλοντικών παρόμοιων πρϊξεων. Η υιοθϋτηςη
των κατϊλληλων νομοθετικών μϋτρων για εφαρμογό των αποφϊςεών του,
υποςτηρύζεται και απϐ το ΕΔΔΑ, ϋχοντασ, μαζύ την Επιτροπό Τπουργών η
οπούα πιϋζει τα κρϊτη προσ αυτό την κατεϑθυνςη.
===================
Ειδικότερα, τώρα, με την περύπτωςη τησ ελληνικόσ μειονότητασ ςτην
Κωνςταντινούπολη, θα αναλύςουμε τα μϋτρα αυτϊ, που βϊςει του δ.δικαύου,
που αναπτύξαμε ανωτϋρω, θα πρϋπει να ληφθούν από πλευρϊσ τουρκικόσ
κυβϋρνηςησ, για πραγματικό αποκατϊςταςη των αδικιών που υπϋςτη και
υφύςταται ακόμη η μειονότητα εξαιτύασ των ςοβαρών, ςυςτηματικών
παραβιϊςεων ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.
Καταρχϊσ, λοιπϐν, με τα επτεμβριανϊ του ΄55, την επϋτειο των οπούων
τιμοϑμε ςόμερα, ϐπωσ χαρακτηριςτικϊ ςημειώνει ο καθηγητόσ δ.δικαύου
Alfred de Zayas12, αυτϊ ικανοποιοϑν τα κριτόρια, ώςτε να εμπύπτουν ςτον
οριςμϐ τησ «Γενοκτονύασ» βϊςει διεθνοϑσ δικαύου, καθώσ, η προϒπϐθεςη
του Ωρθρου 2 τησ ϑμβαςησ του 1948 για την Πρϐληψη και Καταςτολό του
Εγκλόματοσ τησ Γενοκτονύασ, «η πρόθεςη για να καταςτραφεύ εξ ολοκλόρου ό
εν μϋρει» η ελληνικό μειονϐτητα ςτην Κωνςταντινοϑπολη όταν καταφανόσ,
με την οργϊνωςη του πογκρϐμ απ’ την ύδια την κυβϋρνηςη του Σοϑρκου
Alfred de Zayas (Geneva School of Diplomacy), «The Istanbul Pogrom of 6-7
September 1955 in the Light of International Law», Genocide Studies and Prevention,
ηεύρνο 2, αξ.2, Αύγνπζηνο 2007, ζει. 137 – 154, 137.
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Πρωθυπουργοϑ Μεντερϋσ. Ακϐμη κι αν ο αριθμϐσ των νεκρών τησ ελληνικόσ
μειονϐτητασ όταν μικρϐσ (37 ϊτομα), το αποτϋλεςμα του πογκρϐμ όταν η
φυγό και η εκδύωξη επύ τησ ουςύασ, με ςυνϋπεια, τη μετανϊςτευςη των
Ελλόνων τησ μειονϐτητασ και τη δραματικό μεύωςη, πλϋον, του αριθμοϑ
αυτόσ. Η μαζικό καταςτροφό περιουςιών, εκκληςιών, η απώλεια εργαςιών,
αποδεικνϑει την πρϐθεςη τησ εκδύωξησ μϋςω τησ ϊςκηςησ τρομοκρατύασ,
των Ελλόνων τησ Πϐλησ απ’ το τουρκικϐ κρϊτοσ, πρακτικό που εμπύπτει ςτο
«ϋγκλημα τησ εθνικόσ εκκαθϊριςησ», το οπούο και η Γ.. του ΟΗΕ και το ΔΠΔ
για την πρώην Γιουγκοςλαβύα ϋχουν ερμηνεϑςει, ωσ ςυνιςτοϑςα, μορφό
γενοκτονύασ. Μϊλιςτα, ςϑμφωνα με το ςϑγχρονο διεθνϋσ εθιμικϐ δύκαιο13
δεν εύναι δυνατϐν, να υφύςτανται καθεςτωτικού περιοριςμού, ϐπωσ
παραγραφό εγκλημϊτων, που διεπρϊχθηςαν ςτο παρελθϐν, για ςοβαρϋσ
παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςτο διεθνϋσ δύκαιο, ϐπωσ εύναι το
ϋγκλημα τησ γενοκτονύασ και τα εγκλόματα κατϊ τησ ανθρωπϐτητασ, οπϐτε
η Σουρκύα δεςμεϑεται παρϐλο που δεν εύναι μϋροσ ςχετικόσ ςϑμβαςησ για τη
Μη εφαρμογό Περιοριςμών ςε Εγκλόματα Πολϋμου και Κατϊ τησ
Ανθρωπϐτητασ του 1968· ενώ υπϊρχει ξεκϊθαρη υποχρϋωςη, για
αποκατϊςταςη. Ϊτςι, για τα επτεμβριανϊ, θα πρϋπει να επϋλθει
αποκατϊςταςη μϋςω των μορφών που αναπτϑξαμε ςτο πρώτο μϋροσ, εύτε με
επιςτροφό ςτον τϐπο διαμονόσ ϐςων εξαναγκϊςθηκαν ςε φυγό μετϊ τα
γεγονϐτα αυτϊ (restitutio in integrum), εύτε με επιςτροφό περιουςιών, ενώ
ϐπου αυτϐ καθύςταται αδϑνατο, με αποζημύωςη. Ενώ ςτη μορφό τησ

Βι. απόθαζε ζηελ ππόζεζε Klaus Barbie (1983), όπνπ ν γαιιηθόο Άξεηνο Πάγνο
απέξξηςε ηηο ελζηάζεηο ηεο ππεξάζπηζεο θαη δήισζε όηη ε απαγόξεπζε θαζεζησηηθώλ
πεξηνξηζκώλ γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη πιένλ κέξνο ηνπ εζηκηθνύ
δ.δηθαίνπ, ελώ ην Γηακεξηθαληθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζηελ απόθαζε
ηνπ γηα ηελ ππόζεζε Barrios Altos ηνπ 2001, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, όηη «νη πξνβιέςεηο
γηα παξαγξαθή…θξίλνληαη απαξάδεθηεο» όηαλ απηέο «ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε ηεο
έξεπλαο θαη ηηκσξίαο απηώλ πνπ επζύλνληαη γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ». Αιιά θαη νη Αξρέο ηεο Γ.. γηα Απνθαηάζηαζε ηνπ 2005 επηβεβαηώλνπλ ζην
άξζξν 6, όηη «θαζεζηώηα πεξηνξηζκώλ δε ζα εθαξκόδνληαη ζε ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ
δ.δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δ.αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ ηα νπνία ζπληζηνύλ
εγθιήκαηα ππό ην δ.δίθαην».
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ικανοπούηςησ θα μποροϑςε να περιλαμβϊνεται η αναγνώριςη εκ μϋρουσ του
τουρκικοϑ κρϊτουσ, ϐτι επρϐκειτο για γενοκτονύα.
Οι καταςτροφϋσ του 1955 δεν οδόγηςαν ςε ϊμεςη φυγό των Ελλόνων απϐ
την Πϐλη. Απετϋλεςαν, ϐμωσ, την ϋναρξη για την οριςτικό εκδύωξη τησ
ομογϋνειασ, ενώ ταυτοχρϐνωσ ξεκύνηςε ϋνα ρεϑμα μεταναςτεϑςεωσ ςτην
Ελλϊδα. Σο κρύςιμο γεγονϐσ για την ομογϋνεια, ϐμωσ, που ουςιαςτικϊ ϊλλαξε
δραματικϊ τα δημογραφικϊ δεδομϋνα όταν η απϋλαςη των Ελλόνων
υπηκϐων το 1964. Αναλϑοντασ, λοιπϐν, ειδικϐτερα, την κϊθε μορφό
αποκατϊςταςησ ξεχωριςτϊ, και αναφορικϊ με αυτό που ονομϊζουμε ςτο
δ.δύκαιο

«επαναφορϊ

ςτην

προτϋρα

κατϊςταςη

(restitutio

in

integrum)», ϐπου αυτϐ εύναι εφικτϐ, θα πρϋπει, καταρχϊσ, να επιςτραφεύ η
υπηκοϐτητα ςτα εξαναγκαςθϋντα μϋλη τησ ελληνικόσ μειονϐτητασ που
υπϊγονταν ςτο καθεςτώσ «établi» κατϊ τη υνθόκη τησ Λωζϊνησ, να
εγκαταλεύψουν τον τϐπο τουσ με τισ απελϊςεισ του ’64. Αν και ςόμερα
προβλϋπεται απ’ τη γενικό νομοθεςύα τησ Σουρκύασ, οι ιδιαιτερϐτητεσ τησ
περύπτωςησ που εξετϊζεται εδώ, οδηγοϑν ςτην ανϊγκη ϋκδοςησ ενϐσ (ϐπωσ
αναφϋρεται και ςτισ δηλώςεισ απϐ 15.12.2010 του κ.Εγκ.Μπαγύσ) ειδικοϑ
νϐμου ςτον οπούο πρϋπει να προβλϋπονται:


Η αναγνώριςη ϐτι η αφαύρεςη τησ ιθαγϋνειασ ϋγινε κϊτω απϐ

ϋκτακτεσ καταςτϊςεισ και ϐχι ϐπωσ ςυμβαύνει ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ π.χ.
απουςύα ςτο εξωτερικϐ με οικεύα θϋληςη για ανεϑρεςη καλϑτερων
ςυνθηκών ζωόσ. Θα πρϋπει ο ειδικϐσ αυτϐσ νϐμοσ να καλϑπτει τϐςο αυτοϑσ
που εύχαν αναγκαςτεύ να αιτηθοϑν την διαγραφό τουσ ϐςο και αυτοϑσ ποϑ
διεγρϊφηςαν χωρύσ να το ζητόςουν.


Η δυνατϐτητα να αποκτόςουν την ιθαγϋνεια και οι κατιϐντεσ ςε

περύπτωςη που δεν εύναι εν ζωό οι εξαναγκαςθϋντεσ να εγκαταλεύψουν την
χώρα.


Η δυνατϐτητα οι Ϊλληνεσ υπόκοοι με καθεςτώσ «établi» και οι

απϐγονοι τουσ να επανακτόςουν τα δικαιώματα τουσ ϐπωσ προβλεπϐταν

απϐ την υνθόκη τησ Λωζϊννησ ωσ μη υπαγϐμενοι ςτην ανταλλαγό των
πληθυςμών.


Διαμϐρφωςη

προγρϊμματοσ

και

υλοπούηςη

ενϐσ

κρατικϊ

υποςτηριζϐμενου

για επανεγκατϊςταςη με κϊλυψη εξϐδων μετακϐμιςησ,

μεταφορϊσ οικοςκευών, εϑρεςησ εργαςύασ,

δημιουργύασ εταιρειών,

δημιουργύασ ερευνητικών και αναπτυξιακών ιδρυμϊτων, επιμϐρφωςησ για
προςαρμογό κατϊ την επανεγκατϊςταςη.
ε κϊθε περύπτωςη η επανϊκτηςη τησ ιθαγϋνειασ θα γύνεται μϐνο εφϐςον
υπϊρξει ιδύα βοϑληςη απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ.
Επιςτροφό τησ ιθαγϋνειασ, ϐπωσ με τουσ Κων/πολύτεσ, θα πρϋπει να γύνει
και ςτην περύπτωςη Ιμβρύων και Σενεδύων, ϐπωσ αναφϋρει και η
Κοινοβουλευτικό υνϋλευςη του τΕ ςτην απϐφαςό τησ 1625/200814, που
την ϋχαςαν εξαιτύασ των διωγμών και των προγραμματιςμϋνων μϋτρων
εθνικόσ εκκαθϊριςησ, απ’ την τουρκικό κυβϋρνηςη.

Επιπλϋον, θα πρϋπει, ϐπου αυτϐ δεν ϋχει γύνει ακϐμα, να επιςτραφοϑν τα
καταςχεθϋντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ μειονϐτητασ, βϊςει και του νϐμου
για τα ιδρϑματα υπ’αρ.5737/27.2.2008, αλλϊ και του νϋου πολϑ πρϐςφατου
κανονιςμοϑ, με ιςχϑ νϐμου, τησ 28ησ Αυγοϑςτου 2011, που τροποποιεύ και
ςυμπληρώνει το νϐμο του 2008 για τα ευαγό ιδρϑματα και ϋτςι να επϋλθει
αποκατϊςταςη. υγκεκριμϋνα, βϊςει του νϋου κανονιςμοϑ, κατόπιν
υποβολόσ αιτόςεων ενώπιον των αρχών εντόσ 12μόνου, πρϋπει ςϑμφωνα με
το νϋο «Προςωρινϐ Ωρθρο 11», να επιςτραφοϑν τα καταςχεμϋνα ακύνητα
που εύχαν καταγραφεύ το 1936 ςτα ευαγό μειονοτ.ιδρϑματα: α) οι ακύνητεσ
περιουςύεσ για τισ οπούεσ δεν αναφϋρεται ο κϊτοχοσ του τύτλου ιδιοκτηςύασ
κατϊ την καταγραφό τουσ ςτο παρελθϐν ςτο κτηματολϐγιο, β) τα ακύνητα
που ϋχουν περιϋλθει ςτο τουρκικϐ Θηςαυροφυλϊκιο, ςτη Γενικό Διεϑθυνςη
Βι. Resolution 1625 (2008), “Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos): preserving the bicultural
character of the two Turkish islands as a model for co-operation between Turkey and Greece in the
interest of the people concerned”, Parliamentary Assembly of Council of Europe (PACE), παξ. 9.7.,
(http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1625.htm).
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Βακουφύων, ςτουσ δόμουσ και ςτισ νομαρχύεσ με τρϐπουσ πϋραν τησ
απαλλοτρύωςησ, τησ πώληςησ και τησ ανταλλαγόσ και γ) τα νεκροταφεύα
και οι διϊφορεσ πηγϋσ, η διαχεύριςη των οπούων ϋχει περιϋλθει ςτουσ
δόμουσ.

Δυςτυχώσ, ϐμωσ, δεν επιλϑεται, οϑτε τώρα, το ζότημα τησ επιςτροφόσ
καταςχεθϋντων περιουςιών ιδρυμϊτων, που αγορϊςτηκαν ό αποκτόθηκαν
μϋςω κληρονομύασ, δωρεϊσ, διαθόκησ ό ανταμοιβόσ μετϊ το 1936 (mazbut κατειλημμϋνα βακοϑφια)15.
Σύκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ λόκνπ 2762/1935 πεξί επαγώλ ηδξπκάησλ (Βαθνπθηθόο Νόκνο) όια ηα
κεηνλνηηθά ηδξύκαηα θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ζηε ΓΓΒ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο. Η δήισζε απηή
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα ιεγόκελα Γεισηηθά Έγγξαθα ή Γεισηηθά, ην 1936. Με απηή ηελ πξαθηηθή
θνηλώο απνθαινύκελε «Γηαθήξπμε ηνπ 1936» ην θξάηνο αλέιαβε ηνλ έιεγρν αξθεηώλ αθηλήησλ κε Μνπζνπικάλσλ θαη ηα ελέγξαςε ζην όλνκα ηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ ηεο ΓΓΒ. Με ην Νόκν απηό,
δόζεθε, ζηα κε - κνπζνπικαληθά βαθνύθηα ην θαζεζηώο ησλ «πξνζαξηεκέλσλ» βαθνπθίσλ, ην νπνίν
αξγόηεξα επέηξεςε ηε ζπκπεξίιεςε απηώλ ησλ ηδξπκάησλ κεηαμύ ησλ «θαηεηιεκκέλσλ ηδξπκάησλ».
Τα κε - κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα δελ αληηκεηώπηδαλ θαλέλα ηδηνθηεζηαθό πξόβιεκα κέρξη ηα κέζα ηνπ
1960. Ιδηαίηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο, ηα κε κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα είηε αγόξαδαλ είηε θιεξνδνηνύζαλ είηε έθαλαλ δσξεέο κε έλα πηζηνπνηεηηθό,
ην νπνίν ρνξεγνύηαλ από ην γξαθείν ηεο δηνίθεζεο, πνπ βεβαίσλε, όηη είραλ λνκηθή ύπαξμε. Γε
ρξεηάδνληαλ θακκία εμνπζηνδόηεζε γηα απηά ηα απνθηήκαηα. Παξ‟ όια απηά, απηό μεθίλεζε λα αιιάδεη
κεηά ηα κέζα ηνπ ‟60 όηαλ μέζπαζε ε θππξηαθή θξίζε κεηαμύ Διιάδνο θαη Τνπξθίαο. Οη γξαθεηνθξάηεο
ζπκήζεθαλ ηηο μεραζκέλεο δειώζεηο ηνπ 1936. Η ΓΓΒ δήηεζε από ηα ηδξύκαηα, λα παξνπζηάζνπλ ηηο
ηδξπηηθέο - θαηαζηαηηθέο (ζην εμήο ηδξπη. - θαηαζη.) πξάμεηο ηνπο, γηα λα απνδείμνπλ, όηη ήηαλ λόκηκνη
θάηνρνη ησλ αθηλήησλ, πνπ θαηείραλ. Όηαλ εηπώζεθε, όηη απηό ήηαλ αδύλαην, ε ΓΓΒ απνθάζηζε, όηη νη
Γειώζεηο ηνπ 1936 ζα ππνθαζηζηνύζαλ ηηο ηδξπη. - θαηαζη. απηέο πξάμεηο ησλ κε - κνπζνπικαληθώλ
ηδξπκάησλ. Ωζηόζν, όπσο ε ΓΓΒ γλώξηδε ή κπνξνύζε πνιύ θαιά λα γλσξίδεη, ηα κε - κνπζνπικαληθά
ηδξύκαηα εγθαζηδξύζεθαλ κε απηνθξαηνξηθά δηαηάγκαηα θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν θαη δελ είραλ
θακκία ηέηνηα πξάμε. Η ΓΓΒ ρξεζηκνπνίεζε απηό ην εγγελέο κεηνλέθηεκα (δει. ηελ έιιεηςε ηδξπη. θαηαζη. πξάμεο) θαη θαηέιεμε ζην όηη ηα κε κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
απνθηνύλ αθίλεηε πεξηνπζία. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο παξάλνκεο εξκελείαο, ην δηθαίσκα ησλ κε Μνπζνπικαληθώλ ηδξπκάησλ λα απνθηνύλ πεξηνπζία πεξηνξίζηεθε ζηα αθίλεηα, πνπ δήισλαλ ην 1936
θαη νη πεξηνπζίεο, πνπ αγόξαζαλ ή απέθηεζαλ κέζσ θιεξνλνκίαο, δσξεάο, δηαζήθεο ή αληακνηβήο κεηά
ην 1936 θαη νη πεξηνπζίεο, πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηνπο ηίηινπο ηνπο, θαηειήθζεζαλ. Οη κε
κνπζνπικάλνη θαηέθπγαλ, έηζη ζε αγσγέο. Με ηελ απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αλώηαηνπ
Αθπξσηηθνύ Γηθαζηεξίνπ (Yargitay) επί ππνζέζεσο ησλ Ννζνθνκείσλ Βαινπθιή θαηά ηνπ Τνπξθηθνύ
Γεκνζίνπ (8 Μαΐνπ 1974, αξηζκόο δηθνγξαθίαο 1971/8 - 20) ζηελ νπζία ην Γηθαζηήξην επηβεβαίσζε
απηέο ηηο θαηαιήςεηο ησλ ηδξπκάησλ από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο. Τν Γηθαζηήξην πηνζέηεζε ηελ
πξνζέγγηζε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ (θαηώηεξνπ ζε βαζκίδα) δηθαζηεξίνπ θαη
πξνζδηόξηζε ηνπο κε - Μνπζνπικάλνπο Τνύξθνπο πνιίηεο σο «κε - Τνύξθνπο». Η απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ δεκηνύξγεζε ηε λνκηθή βάζε ηεο πξαθηηθήο, πνπ ζεσξνύζε ηηο Γειώζεηο ηνπ 1936 σο
ηδξπη. - θαηαζη. πξάμεηο γηα ηα κε - κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα. Γειαδή, ηα κόλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
είπε ην Γηθαζηήξην, ηα νπνία δηθαηνύληαη λα θαηέρνπλ ηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα είλαη εθείλα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζην Γεισηηθό Έγγξαθν ηνπ 1936. Με ηελ απόθαζε απηή, ε Οινκέιεηα ηνπ Αλώηαηνπ
Γηθαζηεξίνπ, έθαλε δηάθξηζε ζε πνιίηεο, πνπ ππνηίζεηαη, όηη ήηαλ ίζνη απέλαληη ζην λόκν θαη απέηξεπε
κε - κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα από ην λα επαλαθηήζνπλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ε νπνία ηνπο είρε
θαηαιεθζεί. Δπίζεο, απέηξεπε ηα κε - κνπζνπικαληθά ηδξύκαηα, από ηελ αγνξά πεξηνπζίαο ή
απόθηεζεο πεξηνπζίαο, δηακέζνπ δσξεώλ, δηαζεθώλ ή αληακνηβήο.
15

Σην επιςτροφό των καταςχεθϋντων περιουςιακών ςτοιχεύων ςημειώνει και
ο Επύτροποσ του τΕ, Th.Hammamberg, ςτην πρϐςφατη, του 2009, ϋκθεςό
του για την Σουρκύα16, αλλϊ και το ύδιο το Αμερικανικϐ Κογκρϋςο με την
Απϐφαςό του, (Ιοϑνιοσ 2011) για τη διατόρηςη τησ χριςτιανικόσ
κληρονομιϊσ και την επιςτροφό των κατεςχεμϋνων εκκληςιαςτικών
περιουςιών17 καθώσ και η Ευρ.Επιτροπό ςτην Ϊκθεςη του 2008 για την
Σουρκύα, που επιςημαύνει ϐτι «η εφαρμογό του νϐμου εύναι καύριασ
ςημαςύασ»18. Σην οδϐ προσ αυτό την κατεϑθυνςη τησ επαναφορϊσ ςτην
προτϋρα κατϊςταςη, ϋδειξε και το ΕΔΔΑ ςτην υπϐθεςη Οικουμενικό
Πατριαρχεύο κ. Τουρκύασ. ’ αυτό την περύπτωςη, η Σουρκύα επϋςτρεψε τον
ύδιο τον τύτλο ιδιοκτηςύασ του ακινότου, Ορφανοτροφεύου τησ Πριγκόπου
ςτο νϐμιμο κϊτοχϐ του, δηλαδό το Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο19.
Restitutio in integrum, θα πρϋπει να γύνει και με το ϊνοιγμα τησ Θεολογικόσ
χολόσ τησ Φϊλκησ, με το αδικαιολϐγητο κλεύςιμο τησ οπούασ, το 1971, το
Πατριαρχεύο αποςτερόθηκε τησ δυνατϐτητασ να εκπαιδεϑει τον κλόρο με
αποτϋλεςμα, μαζύ με την προϒπϐθεςη οι κληρικού να κατϋχουν τουρκικό
ιθαγϋνεια, να υφύςταται μακροπρϐθεςμα απειλό επιβύωςησ του θεςμοϑ
16

“Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Turkey
on 28 June – 3 July 2009 ( Issue reviewed: Human rights of minorities)”, CommDH(2009)30, Strasbourg, 1 October 2009, παξ.
179,
181,
182
(https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1511197&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC6
5B&BackColorLogged=FFC679).
17

H.Resνlution, “Urging the Republic of Turkey to safeguard its Christian heritage and to return confiscated church
properties”, 112th Congress, 1st Session, June 2 2011,

(http://www.anca.org/return/pdfs/resolution_text.pdf).

…“Overall, adoption of the Law on foundations has been a welcome step forward. However,
implementation of the Law will be crucial (ε ππνγξάκκηζε δηθή καο)”..(βι. “Turkey 2008 Progress
Report”, European Commission, SEC(2008)2699, EU, Brussels, 5.11.2008, ζει. 23-24”),
(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/keydocuments/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf).
18

Βι. Υπόζεζε «Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θ. Τνπξθίαο» [“Affaire Fener Rum Patrikliği (Patriarcat
Oecuménique) c. Turquie”], (No. 14340/05), ΔΓΓΑ, Απόθαζε ηεο 8.07.2008, (Satisfaction équitable Définitif 15/9/2010). Με απηή ηελ ηειηθή απόθαζε ηεο 15/9/2010 απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην ηελ
επηζηξνθή ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ζην Παηξηαξρείν κε θαηαβνιή 6.000 επξώ γηα εζηθή βιάβε ζπλ
20.000 επξώ γηα έμνδα. Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο επεζηξάθε ζηηο 29/11/2010. Γηα πξώηε θνξά ην ΔΓΓΑ
δηαηάζζεη ηελ Τνπξθία ζε επηζηξνθή απηνύζηνπ ηνπ επίδηθνπ αθηλήηνπ θαη όρη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε
αλη‟ απηνύ.
19

αυτοϑ. Για «redress» μιλϊει και η Επιτροπό Εξϊλειψησ των φυλετικών
διακρύςεων του ΟΗΕ (CERD) για το ϊνοιγμα τησ Θ.. τησ Φϊλκησ ςτισ
Καταληκτικϋσ Παρατηρόςεισ τησ, του 200920 ενώ ο Ειδικϐσ Ειςηγητόσ τησ
−τϐτε− Επιτροπόσ Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, Abdelfattah Amor
(2000) αναφϋρει ϐτι το ϊνοιγμα τησ Θ.. τησ Φϊλκησ εύναι ςπουδαύασ
ςημαςύασ για το μϋλλον του ύδιου του Πατριαρχεύου και τησ ελληνορθϐδοξησ
κοινϐτητασ21.
Η απαγϐρευςη τησ λειτουργύασ τησ Ιερϊσ Θεολογικόσ χολόσ τησ Φϊλκησ με
την επύκληςη μιασ εντελώσ ϊςχετησ απϐφαςησ του υνταγματικοϑ
Δικαςτηρύου τησ Σουρκύασ αποτελεύ μια παρατεταμϋνη παραβύαςη βαςικών
θρηςκευτικών

ελευθεριών

που

πρϋπει

να

αρθεύ

ϊμεςα

με

την

επαναλειτουργύα τησ χολόσ με το καθεςτώσ που ύςχυε μετϊ απϐ το 1923
και ειδικϐτερα τον κανονιςμϐ τησ χολόσ που εύχε εγκρύνει το ύδιο το
Σουρκικϐ Κρϊτοσ επύςημα.
το πλαύςιο αυτϐ, θα πρϋπει επύςησ να επϋλθει αποκατϊςταςη και ϐπωσ
ςημειώνει χαρακτηριςτικϊ η Επιτροπό Βενετύασ του τΕ ςτη «Γνώμη τησ για
το Νομικό Καθεςτώσ των Θρηςκευτικών Μειονοτότων ςτην Τουρκύα και το
δικ/μα

του

Ορθόδοξου

Πατριαρχεύου

να

χρηςιμοποιεύ

το

επύθετο

«Οικουμενικό», του 2010 και για το δικαύωμα του Ορθϐδοξου Πατριαρχεύου
20

“The Committee is concerned at the particularly serious situation of the Greek minority, including
the training of religious personnel and unresolved questions of restitution of property (article 5 (d)).
The Committee calls upon the State party to redress such discrimination and to urgently take the
necessary measures to reopen the Greek Orthodox theological seminary in the island of Heybeliada, to
return confiscated properties and, in this respect, to promptly execute all relevant judgements by the
European Court of Human Rights.” [Βι. “Concluding observations of the Committee on the
Elimination of Racial Discrimination (CERD/UN) - TURKEY”, Committee on the Elimination of
Racial Discrimination, 74th Session, (16.02-6.03.2009), CERD/C/TUR/CO/3, 24.03.2009, ζει. 5, παξ.
18], (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/412/83/PDF/G0941283.pdf?OpenElement).
21

Βι. “(c) Religious training institutions
With the closure by the authorities of private religious training institutions in 1971, the Patriarchate lost the use of its seminary
on the Island of Halki. The Patriarchate has thereby been deprived of the means for training new clergy (from among whom the
next Greek Orthodox patriarch in Turkey will have to be selected). The Patriarchate has therefore being compelled to train its
religious personnel abroad, a solution that is far from ideal, because most of these people do not return to Turkey. According to
the Patriarch, reopening the Halki seminary is essential for the future of the Patriarchate itself and for the Greek Orthodox
community” [“Interim report on Elimination of all forms of religious intolerance and discrimination based on religion or belief,
by Abdelfattah Amor, Special Rapporteur (visit to Turkey, 2000)”, Commission on Human Rights, A/55/280/Add.1, UN,
11.08.2000, ζει. 15, παξ. 72],
(http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/c2fe53d6c1416863c125697e00500a6b/$FILE/N0060496.pdf).

να χρηςιμοποιεύ το επύθετο «Οικουμενικϐ», λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι αυτϐ
αποτελεύ μϋροσ του τύτλου του Πατριαρχεύου και υφύςταται ϋτςι απϐ τον 6ο
αιώνα, δεν υπϊρχει κανϋνασ λϐγοσ, πραγματικϐσ ό νομικϐσ που να οδηγεύ τισ
αρχϋσ ςτο να μην επιτρϋπουν τη χρόςη αυτοϑ του ιςτορικοϑ και κοινώσ
αναγνωριςμϋνου τύτλου22. το ύδιο μόκοσ κϑματοσ και ο Επύτροποσ ςτην
Ϊκθεςό του, του 2009 μιλϊει για τιμητικϐ, ιςτορικϐ τύτλο μεγϊλησ ςημαςύασ
ςτουσ ελληνορθϐδοξουσ ανϊ τον κϐςμο23. Και η τελευταύα ϋκθεςη προϐδου
τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την Σουρκύα, ϐπωσ και οι προηγοϑμενεσ
ϊλλωςτε, ςημειώνει μεταξϑ ϊλλων κι αυτϐ το θϋμα24.
Εν ςυνεχεύα, θα πρϋπει το τουρκικϐ κρϊτοσ να προβεύ ςε αποζημύωςη,
πρϊγμα το οπούο ϋχει δηλώςει και ο ύδιοσ ο Εγκ.Μπαγύσ. Αποζημύωςη,
εξαιτύασ τησ βλϊβησ, καταρχϊσ, που επόλθε απ’ τον εξαναγκαςμό
αποχώρηςησ απ’ τη γενϋτειρα γη, με την πρόκληςη ψυχικών και ςωματικών
ζημιών, ιδιαύτερα ςε ϊτομα προχωρημϋνησ ηλικύασ. Επύςησ, απϐ την απώλεια
των περιουςιών τουσ ςτη γενϋτειρα γη, βαςικϊ απϐ τον εξαναγκαςμϐ
αποχώρηςησ απ’ αυτόν αλλϊ και απϐ την εφαρμογό του Μυςτικοϑ
Διατϊγματοσ 6/3801 του 1964 για το «πϊγωμα των περιουςιακών
ςτοιχεύων» για τα ϊτομα που εύχαν το καθεςτώσ «établi». Ϊτςι, θα πρϋπει να
υπολογιςτεύ η απώλεια εςϐδων για το διϊςτημα διϊρκειασ του μυςτικοϑ
διατϊγματοσ 1964-1987. Ενώ, θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη και το κόςτοσ τησ
επανεγκατϊςταςησ και προςαρμογόσ ςε ϊλλεσ χώρεσ κϊτω απϐ εξαιρετικϊ
δϑςκολεσ ςυνθόκεσ κυρύωσ ςτισ δεκαετύεσ 1960-70.
“Opinion on the Legal Status of Religious Communities in Turkey and the Right of the Orthodox
Patriarchate of Istanbul to use the Adjective „Ecumenical‟ ”, European Commission for Democracy
Through Law (Venice Commission), Adopted by the Venice Commission at its 82nd Plenary Session,
CDL-AD(2010)005,
Venice,
12-13
March
2010,
ζει.
21,
παξ.
80
–
83,
(http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)005-e.pdf).
22

“Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,
following his visit to Turkey on 28 June – 3 July 2009 ( Issue reviewed: Human rights of minorities)”,
ό.π., ζει. 19.
23

Βι. “Turkey 2010 Progress Report”, European Commission, SEC(2010)1327, EU, Brussels,
9.11.2010, ζει. 23,
(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf).
24

Αναφορικϊ με τισ κατειλημμϋνεσ περιουςύεσ που ϋχουν καταςχεθεύ, ϐπωσ
αναφϋρει και η Κοινοβουλευτικό υνϋλευςη του τΕ με την Επιτροπό
Νομικών Τποθϋςεων & Ανθρ.Δικ/των (2009), αυτϋσ θα «πρϋπει να
επιςτρϋψουν ςτουσ κατϐχουσ τουσ…ό εκεύ που η επιςτροφό των
περιουςιακών ςτοιχεύων εύναι αδϑνατη, να παρϊςχει (η Σουρκύα) δύκαιη
αποζημύωςη»25. Αποζημύωςη επιδύκαςε το ΕΔΔΑ για παραβύαςη ϊρθρου 1
Πρωτ.1 ΕΔΑ απϐ την Σουρκύα, για κατϊςχεςη απ’ τη ΓΔΒ περιουςιακών
ςτοιχεύων ευαγών ιδρυμϊτων τησ μειονϐτητασ με την απαγϐρευςη
απϐκτηςησ περαιτϋρω περιουςύασ ςτο ϐνομϊ τουσ, αναφορικϊ με το ακύνητο
τησ Μεγϊλησ του Γϋνουσ χολόσ, απϐφαςη του 200726 και με την ορθϐδοξη
εκκληςύα τησ Σενϋδου, Κούμηςη τησ Θεοτϐκου, απϐφαςη του 200927.
Επιπλϋον, το ύδιο Δικαςτόριο επιδύκαςε αποζημύωςη και ςε ατομικϋσ
περιπτώςεισ για παραβύαςη των περιουςιακών τουσ δικαιωμϊτων υπϐ το
ϊρθρο 1 Πρωτ.1 ΕΔΑ απϐ την Σουρκύα, η οπούα δε δϋχεται Ϊλληνεσ υπόκοοι
να κληρονομοϑν ακύνητη περιουςύα ςτην Σουρκύα (υπϐθεςη Αποςτολύδη
κ.ϊλλοι κ.Σουρκύασ, 2007, Nacaryan και Deryan κ. Σουρκύασ, 2008 και Αγνύδη
κ.Σουρκύασ, 2011)28.
Η Δπηηξνπή σζεί ηηο ηνπξθηθέο αξρέο “resolve the question of the registration of places of worship
and the question of the mazbut properties confiscated since 1974, which must be returned to their
owners or to the entitled persons or, where the return of the assets is impossible, to provide for fair
compensation” [“Freedom of religion and other human rights for non-Muslim minorities in Turkey and
for the Muslim minority in Thrace (Eastern Greece)”, (Draft Resolution), Adopted by the Committee on
Legal Affairs and Human Rights on 24 March 2009, (Rapporteur Michel Hunault), παξ. 19.5],
(http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=843).
25

«Μεγάιε ηνπ Γέλνπο Σρνιή θ. Τνπξθίαο» (“Affaire Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turquie), (Νν.
34478/97), ΔΓΓΑ, Απόθαζε ηεο 9.01.2007 (Au principal et satisfaction équitable - Définitif
9/04/2007). Βι. θαη Τεηξάδηα Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο (ΔΚΔΚΓΑΑΓ),
«Απόθαζε Σηαζκόο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Σηξαζβνύξγνπ γηα ηα ειιεληθά βαθνύθηα ζηελ Τνπξθία», η.
1, Δπξσπατθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο
Γξάζεο (ΔΚΔΚΓΑΑΓ) (δηεπζ.έθδ. Καζεγεηήο Πεξξάθεο Ση.), Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα,
Ιαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 2007.
26

«Υπόζεζε Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο Κνίκεζεο Θενηόθνπ Τελέδνπ θ. Τνπξθίαο» [“Affaire Bozcaada
Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (No 2)”], (No. 37639/03, 37655/03, 26736/04
θαη 42670/04), ΔΓΓΑ, Απόθαζε ηεο 3.03.2009 (Au principal et satisfaction équitable - Définitif
3/06/2009).
27

Βι. «Υπόζεζε Απνζηνιίδε θαη άιινη θ. Τνπξθίαο» (“Affaire Apostolidi et autres c. Turquie”), (No.
45628/99), ΔΓΓΑ, Απόθαζε ηεο 27.03.2007 (Satisfaction équitable – Définitif 24.09.2008),
28

Ενώ, το θϋμα που δεν επιλϑει ο νϐμοσ του 2008 για τα βακοϑφια και
αναφϋρεται ςτισ εκθϋςεισ των διεθνών κι ευρωπαώκών οργϊνων ωσ θϋμα
προσ θεραπεύα φαύνεται, ϐτι επιλϑεται με το νϋο πρϐςφατο κανονιςμϐ του
2011, δηλαδό, προβλϋπεται αποζημύωςη ςε περύπτωςη περιουςιών
ιδρυμϊτων που απαλλοτριώθηκαν και πουλόθηκαν ςε τρύτουσ απϐ το
κρϊτοσ.
Αποζημύωςη πρϋπει να υπϊρξει και για τισ απαλλοτριώςεισ ςτισ νόςουσ
Ίμβρο, Σϋνεδο, που ϋγιναν ϐλα αυτϊ τα χρϐνια πρϊγμα το οπούο επιςημαύνει
και ο Επύτροποσ του τΕ ωσ «παροχό αποκατϊςταςησ ςϑμφωνα», ϐπωσ
αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ «με τισ γενικϋσ αρχϋσ του δ.δικαύου»29, ενώ ςτο
ύδιο μόκοσ κϑματοσ εύναι και οι προτϊςεισ (recommendations) που
περιλαμβϊνονται ςτην Απϐφαςη 1625 (2008) τησ Κοινοβ.υνϋλευςησ του
τΕ. Αποζημύωςη ςε περύπτωςη, που δεν μπορεύ να υπϊρξει επαναφορϊ
ςτην προτϋρα κατϊςταςη με επιςτροφό περιουςιών30.
Επϐμενη μορφό αποκατϊςταςησ που πρϋπει να επϋλθει εύναι η
ικανοπούηςη. Όπωσ εύδαμε ανωτϋρω, πρώτη βαςικό προϒπϐθεςη για
ικανοπούηςη, βϊςει των αρχών των ΗΕ για αποκατϊςταςη, ςυνιςτοϑν τα
αποτελεςματικϊ μϋτρα που ςτοχεύουν ςτη διακοπό (για πϊντα) των
ςυνεχιζόμενων

παραβιϊςεων.

αν πρώτη

πρϊξη

η

εγκϑκλιοσ

του

Πρωθυπουργοϑ κ.Ρ.Σ.Ερντογϊν τησ 13/5/2010 εύναι ςτην κατεϑθυνςη αυτό,
αλλ’ ϐμωσ απαιτοϑνται πρϐςθετα μϋτρα για τον τερματιςμϐ των διακρύςεων
που ακϐμα υφύςτανται: Σϋτοια εύναι:

«Υπνζέζεηο Nacaryan θαη Deryan θ. Τνπξθίαο» (“Affaires Nacaryan et Deryan c. Turquie”), (Nos.
19558/02 et 27904/02), ΔΓΓΑ, Απόθαζε ηεο 8.01.2008 (Satisfaction équitable – Définitif 24.05.2009)
θαη «Υπόζεζε Αγλίδε θ. Τνπξθίαο» (“Affaire Ağnidis c. Turquie), (No. 21668/02), Απόθαζε ηεο
23.02.2010 (Au principal – Définitif 23.05.2010, Satisfaction équitable – 24.05.2011).
29
“Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,
following his visit to Turkey on 28 June – 3 July 2009 (Issue reviewed: Human rights of minorities)”,
ό.π., ζει. 22 - 23.
Resolution 1625 (2008), “Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos): preserving the bicultural
character of the two Turkish islands as a model for co-operation between Turkey and Greece in the
interest of the people concerned”, όπ. π., παξ. 9.2.
30

α) επύλυςη των ζητημϊτων παραβύαςησ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων που
αφοροϑν ςε:


1ον: αυςτηρό απαγϐρευςη μεθϐδων ϋκδοςησ Μυςτικών Διαταγμϊτων

με τα οπούα ςτο παρελθϐν εφαρμϐςτηκαν αντιμειονοτικϊ μϋτρα,


2ον :απαγϐρευςη διοριςμοϑ ςε δημϐςιεσ θϋςεισ μελών τησ μειονϐτητασ.

Όπωσ επιςημαύνει και η ECRI ςτην τελευταύα ϋκθεςό τησ, 2011, «ιδιαύτερεσ
δυςκολύεσ ςτην επικοινωνύα ςυναντώνται ςε περιοχϋσ, ϐπου μειονοτικϋσ
ομϊδεσ ςυνιςτοϑν την πλειοψηφύα του τοπικοϑ πληθυςμοϑ, αλλϊ
υπο−εκπροςωποϑνται ςημαντικϊ, μεταξϑ των δημϐςιων υπαλλόλων»31.


3ον: επύλυςη περιοριςτικών μϋτρων κατϊ των ςχολεύων τησ

μειονϐτητασ.
υγκεκριμϋνα, παιδιϊ

Ελληνικών οικογενειών ό ακϐμα οποιαςδόποτε

υπηκοϐτητασ που διαμϋνουν ςτην Πϐλη και που δε διαθϋτουν τούρκικη
ιθαγϋνεια, δεν μποροϑν να εγγραφοϑν ςε ελληνικϊ μειονοτικϊ ςχολεύα, με
αποτϋλεςμα τον ολοϋνα και μειοϑμενο αριθμϐ μαθητών. Επύςησ, υπϊρχει
υποχρϋωςη ο υποδιευθυντόσ του ςχολεύου

που διαθϋτει ςτην

πρϊξη

περιςςϐτερεσ εξουςύεσ απϐ του διευθυντό που ανόκει ςτην μειονϐτητα, να
εύναι Σοϑρκοσ υπόκοοσ. Παλιϐτερα υπόρχε και η υποχρϋωςη να εύναι και
«τουρκικόσ καταγωγόσ», ςτην πρϊξη ϐμωσ τύποτα δεν ϊλλαξε, ϐπωσ
αναφϋρεται και ςτην ϋκθεςη τησ ECRI32. Η παροχό διδακτικών βιβλύων ςτα
ελληνικϊ

για τουσ μαθητϋσ των μειονοτικών ςχολεύων διϋπεται απϐ την

ελληνοτουρκικό

ςυμφωνύα

ςυνεργαςύασ

ςτον

τομϋα

παιδεύασ

και

πολιτιςμοϑ, που για τα ςημερινϊ δεδομϋνα εύναι αναχρονιςτικό και οδηγεύ
ςε πολλϋσ καθυςτερόςεισ.

“ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) Report on Turkey” (fourth monitoring
cycle), Council of Europe, Adopted on 10.12.2010, Published on 8.02.2011, CRI(2011)5, ζει.29, παξ.
79 – 81, (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/turkey/TUR-CBC-IV-2011-005ENG.pdf).
31

32

Σην ίδην, βι. ζει. 26, παξ. 65 – 66.



4ον:επιςτροφό ςτην πρϊξη, ϐπωσ εύδαμε και ανωτϋρω ςτη μορφό τησ

επαναφορϊσ ςτην προτϋρα κατϊςταςη, των καταςχεθϋντων περιουςιακών
ςτοιχεύων

των

ευαγών

ιδρυμϊτων

τησ

μειονϐτητασ

(περύπτωςη

Οικουμενικοϑ Πατριαρχεύου−Ορφανοτρ.Πριγκόπου) αλλϊ και μϋςω τησ
αποζημύωςησ για τισ περιουςύεσ που πωλόθηκαν/παραχωρόθηκαν ςε
τρύτουσ βϊςει και του νϋου κανονιςμοϑ.

Όμωσ, το ουςιαςτικϐ πρϐβλημα που πρϋπει να τονιςθεύ ωσ χρόζον λόψησ
περαιτϋρω μϋτρων, καθώσ φαύνεται ϐτι υπϊρχουν κενϊ ςτο νϋο νϐμο για τα
ιδρϑματα, ϐπωσ ςημειώνει και η ECRI, εύναι, ϐτι οι θρηςκευτικϋσ κοινϐτητεσ
(ϐπωσ το Οικουμενικϐ Πατριαρχεύο) δεν ϋχουν νομικό προςωπικότητα ςτον
τουρκικϐ νϐμο και επομϋνωσ δεν μποροϑν οι ύδιεσ να αποκτόςουν περιουςύα,
παρϊ μϐνον μϋςω τησ εγκαθύδρυςησ ενϐσ ιδρϑματοσ33. Σα ιδρϑματα, ϐμωσ,
πρϋπει ςτο εξόσ, να εγκαθιδρϑονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 101(4) του
Σουρκικοϑ Αςτικοϑ Κώδικα, το οπούο απαγορεϑει την εγκαθύδρυςη
ιδρυμϊτων, ο ςκοπϐσ των οπούων εύναι η υποςτόριξη ατϐμων ςυγκεκριμϋνησ
καταγωγόσ ό μελών μιασ κοινϐτητασ. Αυτό η διϊταξη εύναι ευρϋωσ, λοιπϐν,
αντιληπτό, ωσ περιορύζουςα την ύδρυςη νϋων θρηςκευτικών ιδρυμϊτων. H
Επιτροπό τησ Βενετύασ ςτη «Γνώμη τησ για το Νομικϐ Καθεςτώσ των
Θρηςκευτικών Μειονοτότων ςτην Σουρκύα και το δικ/μα του Ορθϐδοξου
Πατριαρχεύου να χρηςιμοποιεύ το επύθετο “Οικουμενικϐ”» αναφϋρει ϐτι αυτϐ
το πρϐβλημα «πρϋπει να θεραπευθεύ − αποκαταςταθεύ» (should be
remedied)34 ενώ ςυμπληρώνει, ϐτι παρϐλο που η περιουςύα ανόκει ςτο
ύδρυμα και ϐχι ςτην ύδια τη θρηςκευτικό κοινϐτητα, ςτην πρϊξη από
αρχαιοτϊτων χρόνων, εύναι ξεκϊθαρο, ϐτι η περιουςύα ανόκει ςτην
κοινϐτητα. Σο πρϐβλημα ανακϑπτει, ςτην περύπτωςη που το ύδρυμα παϑει
να υφύςταται νομικϊ, δηλαδό ςε περύπτωςη που τα μϋλη πεθαύνουν και οι
Σην ίδην, βι. ζει. 31, παξ. 86.
“Opinion on the Legal Status of Religious Communities in Turkey and the Right of the Orthodox
Patriarchate of Istanbul to use the Adjective „Ecumenical‟ ”, όπ. π., ζει. 20, παξ. 78.
33
34

προϒποθϋςεισ ϑπαρξησ του ιδρϑματοσ δεν πληροϑνται πλϋον. Η Επιτροπό
Βενετύασ ςυςτόνει ςτισ τουρκικϋσ αρχϋσ να παρϊςχουν εκεύνο το νομικό
πλαύςιο που θα δώςει τη δυνατϐτητα ςτισ κοινϐτητεσ να διατηροϑν οι ύδιεσ
περιουςιακϊ ςτοιχεύα και πρϐςβαςη ςτα δικαςτόρια (με ϊλλα λϐγια να
ϋχουν νομικό προςωπικϐτητα)35. Σο πολϑ ουςιώδεσ ζότημα τησ νομικόσ
προςωπικϐτητασ θύγουν και οι εκθϋςεισ προϐδου τησ Ευρ. Επιτροπόσ για
την Σουρκύα και τα Χηφύςματα του Ευρ.Κοινοβ. (βλ. τελευταύο Χόφιςμα
απϐ 9.3.2011

ςχετικϊ

με

Ϊκθεςη προϐδου 2010

Σουρκύασ απϐ

Ευρ.Επιτροπό)36 καθώσ και οι εκθϋςεισ των τελευταύων χρϐνων, τησ
Κυβερνητικόσ Επιτροπόσ των Η.Π.Α. για τισ Θρηςκευτικϋσ Ελευθερύεσ37.

Επύςησ, ϋνα ϋτερο πρϐβλημα εύναι ϐτι ο Νϐμοσ 5737 του 2008, το οπούο δε
θεραπεϑει οϑτε ο νϋοσ πρϐςφατοσ κανονιςμϐσ εύναι, ϐτι δε βϊζει ϋνα τϋλοσ
ςτην πρακτικό των «κατειλημμϋνων βακουφύων», ϐπωσ εύπαμε και
ανωτϋρω, αλλϊ αντιθϋτωσ νομιμοποιεύ αυτό την παρϊνομη πρακτικό
προβλϋποντασ για πρώτη φορϊ μια νομικό βϊςη με το ϊρθρο 7(2) το οπούο
προβλϋπει, ϐτι «Τα ιδρύματα τα οπούα ϋχουν περιληφθεύ μεταξύ των
κατειλημμϋνων, πριν τη θϋςη ςε ιςχύ του νόμου και τα ιδρύματα τα οπούα
δύνανται να ςυμπεριληφθούν μεταξύ των κατειλημμϋνων ιδρυμϊτων
35

Σην ίδην, ζει. 18 - 19, παξ. 69 – 71.

Βι. ι.ρ. “..is disappointed, however, that only limited progress has been made on the legal framework
for the functioning of these communities, notably as regards their ability to obtain legal personality..”,
“European parliament resolution of 9 March 2011 on Turkey‟s 2010 progress report”, European
Parliament,
παξ.
24
–
25,
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0090+0+DOC+XML+V0//EN).
36

Βι. επί παξαδείγκαηη, ηελ ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ 2010: “The government interpreted the 1923
Lausanne Treaty as granting special legal minority status exclusively to three recognized groups-Armenian Orthodox Christians, Jews, and Greek Orthodox Christians-- although the treaty text referred
broadly to "non-Muslim minorities" without listing specific groups. Since this recognition does not
extend to the religious leadership organs, the administrations of these religious communities do not
have legal personality. The Armenian Orthodox and Ecumenical Greek Orthodox Patriarchates
continued to seek legal recognition of their status as patriarchates rather than a conglomeration of
different community foundations. Without legal personality they do not have the right to own and
transfer property…(ε ππνγξάκκηζε δηθή καο)”, “International Religious Freedom Report 2010 TURKEY”, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 17 November 2010,
(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148991.htm).
37

ςύμφωνα με αυτό το νόμο δε θα μπορούν πλϋον να εκλϋγουν και να διορύζουν
διαχειριςτϋσ».


5ον επύλυςη του θϋματοσ ϊδικησ κατϊςχεςησ ιδιωτικών περιουςιών

και περιοριςμοϑ ςχετικών δικαιωμϊτων.
Όπωσ εύδαμε και ανωτϋρω υπϊρχουν και ιδιωτικϋσ περιουςύεσ ατϐμων οι
οπούεσ ϋχουν καταςχεθεύ απ’ το τουρκικϐ κρϊτοσ, ιδύωσ ςε περιπτώςεισ
κληρονομύασ. Η ECRI ςημειώνει, εδώ, ϐτι η αποζημύωςη ναι μεν ϋχει
επιδικαςτεύ απ’ το ΕΔΔΑ ςτουσ δικαιοϑχουσ, για παραβύαςη του
δικαιώματοσ ιδιοκτηςύασ, ϐμωσ, δεν εύναι ακϐμα ξεκϊθαρο, τι γενικϊ μϋτρα
ϋχουν ληφθεύ απ’ την Σουρκύα για την πρϐληψη τϋτοιων παραβιϊςεων ςτο
μϋλλον38.

(β) Επιβεβαύωςη του τρϐπου που ςχεδιϊςτηκαν και εφαρμϐςτηκαν τα
αντιμειονοτικϊ μϋτρα, τησ γενικϐτερησ ζημιϊσ που προκϊλεςαν ςτην χώρα
και ςε ϐλουσ τουσ πολύτεσ και ειδικϐτερα ςτισ Ρωμϋικεσ Κοινϐτητεσ, τουσ
λϐγουσ που το κρϊτοσ νϐμου και δικαύου δεν μπϐρεςε να ςταματόςει τισ
διακρύςεισ αλλϊ αντύθετα εφϊρμοςε τα μϋτρα αυτϊ.

(γ) Θα πρϋπει να προβληθοϑν και να τιμηθοϑν απϐ το Κρϊτοσ οι κρατικού
λειτουργού και απλού πολύτεσ που υποςτόριξαν κϊτω απϐ δϑςκολεσ
περιςτϊςεισ τα δικαιώματα του ανθρώπου των μελών

τησ Ελληνικόσ

Μειονϐτητασ.

(δ) Σα επύςημα κρατικϊ ϐργανα τησ Πολιτεύασ να ζητόςουν δημϐςια
ςυγγνώμη με την αποδοχό ευθυνών για τα ϊδικα μϋτρα κατϊ τησ Ρωμεώκησ
Κοινϐτητασ.

“ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) Report on Turkey” (fourth monitoring
cycle), όπ. π., ζει. 34, παξ. 94.
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(ε) Απϊλειψη

αντιμειονοτικών αναφορών ςτα βιβλύα διδαςκαλύασ ςτα

ςχολεύα, που δυςτυχώσ ακϐμα υφύςτανται, παρουςύαςη με αντικειμενικϐ
τρϐπο τησ ςυμβολόσ των Ρωμϋικων Κοινοτότων ςτην ανϊπτυξη τησ χώρασ
ςε διϊφορουσ τομεύσ.
Σϋλοσ, οι εγγυόςεισ απϐ τα θεςμοθετημϋνα ϐργανα τησ Πολιτεύασ για τη μη
επανϊληψη των ανωτϋρω αδικιών ςτο μϋλλον ςυνύςτανται ςτα εξόσ:
(α) Απρϐςκοπτη λειτουργύα του κρϊτουσ δικαύου με ςυνταγματικϋσ
εγγυόςεισ.
(β) Εξαςφϊλιςη ϐτι ϐλεσ οι αρχϋσ θα ενεργοϑν με βϊςη τα διεθνό πρϐτυπα
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων με αμεροληψύα και δικαιοςϑνη.
το πλαύςιο αυτϐ θα πρϋπει η Σουρκύα να υπογρϊψει και επικυρώςει
διεθνεύσ ςυνθόκεσ που περιλαμβϊνουν προοδευτικϋσ διατϊξεισ για δικ/τα
μειονοτότων, ϐπωσ τη ϑμβαςη Πλαύςιο για την Προςταςύα των Εθνικών
Μειονοτότων του τΕ, τη ϑμβαςη τησ UNESCO κατϊ τησ Διϊκριςησ ςτην
Εκπαύδευςη, τον Ευρωπ.Φϊρτη για τισ Περιφερειακϋσ και Μειονοτικϋσ
Γλώςςεσ, να επικυρώςει το Πρωτϐκολλο 12 τησ ΕΔΑ, που αναφϋρεται ςτη
γενικό απαγϐρευςη διακρύςεων, να κϊνει τη δόλωςη του ϊρθρου 14 του
Διεθνοϑσ υμφώνου Εξϊλειψησ κϊθε μορφόσ φυλετικόσ διϊκριςησ του ΟΗΕ
για να μπορεύ η αντύςτοιχη Επιτροπό του ΟΗΕ (CERD) να δϋχεται ατομικϋσ
προςφυγϋσ. Επύςησ, θα πρϋπει να αναθεωρόςει τισ επιφυλϊξεισ που ϋχει
κϊνει αναφορικϊ με το Ωρθρο 27, του ΔΑΠΔ που αφορϊ ςτην προςταςύα
των μειονοτότων και με το Ωρθρο 13 του ΔΟΚΠΔ ςχετικϊ με την ελευθερύα
επιλογόσ θρηςκευτικόσ και ηθικόσ εκπαύδευςησ, αναλϐγωσ πεποιθόςεων,
που θα παρϋχουν ςτα παιδιϊ τουσ.
(γ) Ενύςχυςη τησ ανεξαρτηςύασ τησ δικαιοςϑνησ.
(δ) Προςταςύα των υπεραςπιςτών των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.
(ε) Ενύςχυςη τησ θεματολογύασ ςτα θϋματα ςεβαςμοϑ των ανθρωπύνων
δικαιωμϊτων ςε ϐλα τα επύπεδα τησ εκπαύδευςησ με βϊςη τα πρϐτυπα
αρμϐδιων διεθνών οργανιςμών.

(ςτ) Προώθηςη του ελϋγχου τησ εφαρμογόσ των νϐμων, χωρύσ διακρύςεισ με
βϊςη τα διεθνό πρϐτυπα, απϐ τουσ δημϐςιουσ λειτουργοϑσ, δυνϊμεισ
αςφϊλειασ, δικαιοςϑνη, μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ και λοιποϑσ κρατικοϑσ
λειτουργοϑσ.
(ζ) Επιπλϋον, θα όταν χρόςιμη και αναγκαύα, ϐπωσ επιςημαύνει και η ϋκθεςη
τησ ECRI, η δημιουργύα ενϐσ Ombudsman ό ιςοδϑναμου θεςμοϑ (ςυνηγϐρου
του πολύτη) ειδικευμϋνοσ ςτο να αντιμετωπύζει καταςτϊςεισ φυλετικών και
μειονοτικών διακρύςεων και παραβιϊςεων ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.

Σελικϊ, η αποκατϊςταςη και η θεραπεύα των αδικιών του παρελθϐντοσ
αποτελεύ ουςιώδεσ ςτοιχεύο για την εξϋλιξη μιασ κοινωνύασ που ϋχει
ιςτορικϊ τραϑματα, ϐπωσ ςυμβαύνει με την ελληνικό μειονϐτητα ςτην
Κων/πολη. Όςο οι πληγϋσ του παρελθϐντοσ παραμϋνουν ανοιχτϋσ, «ο
αςθενόσ» (η μειονϐτητα εν προκειμϋνω) δε θεραπεϑεται. Σο διεθνϋσ δύκαιο
προςφϋρει το πλαύςιο, θεςμικϐ, ςυμβατικϐ, διακηρυκτικϐ, νομολογιακϐ το
οπούο μπορεύ να βοηθόςει, να οδηγόςει ςτη θεραπεύα και την
αποκατϊςταςη. ημαντικϐ βόμα, η εγκϑκλιοσ του ύδιου του Πρωθ. κ.
Ερντογϊν τησ 13ησ ΜαϏου 2010, αλλϊ και ο νϋοσ κανονιςμϐσ για τα
βακοϑφια, του Αυγοϑςτου 2011. Μϋνει, λοιπϐν, να αποδειχτεύ ςτην πρϊξη, η
πραγματικό βοϑληςη, εκ μϋρουσ των τουρκικών αρχών προσ αυτό την
κατεϑθυνςη.

Η Ανϊδυςη τησ Ιςτορικόσ Μνόμησ ςτην Σουρκύα και ο Ρόλοσ Δρϊςησ
τησ Διπλωματύασ των Πολιτών

Σζενγκύζ Ακτϊρ
Καθηγητόσ Κοινωνικόσ Ιςτορύασ και Διευθυντόσ του Ευρωπαώκοϑ Κϋντρου
Παν. Μπαχτζεςεχύρ - πρώην ςυνεργϊτησ του Ο.Η.Ε,

Καλημϋρα ςασ
ασ ευχαριςτώ πολϑ που με προςκαλϋςατε εδώ. Για μϋνα εύναι μύα
απϐλαυςη κϊθε φορϊ που επιςκϋπτομαι την Ελλϊδα.
Όταν καθορύζαμε το θϋμα τησ ομιλύασ μου με τον κ. Νύκο Ουζοϑνογλου, του
εύπα «εγώ αςχολοϑμαι με την αρχαιολογύα τησ μνόμησ, γι’ αυτϐ θα
αναφερθώ ςτην επαναφορϊ τησ μνόμησ ςτην Σουρκύα» και αποδϋχτηκε την
πρϐταςη μου. όμερα θα εξετϊςουμε αυτϐ το θϋμα.
Η Σουρκύα απ’ ϋξω μπορεύ να φαύνεται ςαν μύα χώρα που δεν αλλϊζει, ϐμωσ
να εύςτε ςύγουροι ϐτι αλλϊζει κατϊ πολϑ. Αυτϐ που θα ϋλεγα ςτο τϋλοσ να το
πω ςτην αρχό. την Σουρκύα κατϋρρευςε το πρϐτυπο του ϋθνουσ, για την
καθιϋρωςη του οπούου καταβϊλλονται προςπϊθειεσ εδώ και ϋνα αιώνα
περύπου.
Ποιο εύναι αυτϐ το πρϐτυπο του ϋθνουσ;
Κατ’ αρχόν αυτϐ το πρϐτυπο ϋθνουσ, αποκλεύει τουσ μη μουςουλμϊνουσ,
ϐπωσ εύναι οι Αρμϋνιοι, οι Ρωμιού του Πϐντου, οι Αςςϑριοι, οι Εβραύοι και
μϊλιςτα τουσ εξαφανύζει. Σουσ υπϐλοιπουσ, δηλαδό τουσ Μουςουλμϊνουσ
τουσ αφομοιώνει υπϐ τον τουρκιςμϐ.
Βϋβαια ϋνα τμόμα αυτών των μουςουλμϊνων εύναι Σοϑρκοι, ϐμωσ κι ϋνα
ςεβαςτϐ μϋροσ δεν εύναι Σοϑρκοι και αφομοιώθηκαν εθελοντικϊ. Πρϐκειται
κυρύωσ για μουςουλμϊνουσ πρϐςφυγεσ απϐ τα Βαλκϊνια, απϐ τον Καϑκαςο

και τουσ Ωραβεσ τησ Ανατολόσ. Τπϊρχουν και αυτού που αφομοιώθηκαν
βιαύωσ και πρϐκειται για τουσ Κοϑρδουσ. το πλαύςιο αυτϐ, επειδό η βαςικό
ςυγκολλητικό ουςύα του οικοδομόματοσ όταν το ουνιτικϐ Ιςλϊμ, ςε αυτοϑσ
που αφομοιώθηκαν βιαύωσ θα πρϋπει να προςμετρόςουμε και την ομϊδα
των Αλεβιτών.
Τπϊρχει ϋνα ακϐμη ςημαντικϐ ςτοιχεύο που πρϋπει να γνωρύζουμε. Αυτϐσ ο
οριςμϐσ του ϋθνουσ που θεμελιώνεται ςτον μουςουλμανιςμϐ, ταυτϐχρονα
παρ’ ϐ,τι το Ιςλϊμ αποτελεύ την ςυγκολλητικό ουςύα του ϋθνουσ, το
αποβϊλλει απϐ τον δημϐςιο χώρο. Αυτϐ το γεγονϐσ περιγρϊφει την
ςχιζοφρϋνεια τησ Σουρκύασ. Εϊν θα κϊναμε μύα ςϑγκριςη, αυτό εύναι η
βαςικό διαφορϊ μεταξϑ Ελληνικοϑ και Σουρκικοϑ εθνικιςμοϑ. Για
παρϊδειγμα ςτην Ελλϊδα ςτον δημϐςιο χώρο πϊντα υπόρχε η θρηςκεύα,
ϐμωσ ςτην Σουρκύα δεν υπϊρχει.
Αυτϐ το πρϐτυπο που περιϋγραψα ςε γενικϋσ γραμμϋσ, δηλαδό αυτϐσ ο
οριςμϐσ του ϋθνουσ ςϑμφωνα με τον Ιττιχατιςμϐ (ς.μ. Κομιτϊτο Ϊνωςη και
Πρϐοδοσ) και τον Κεμαλιςμϐ, ϊρχιςε να ραγύζει με την διατϑπωςη
αντιρρόςεων απϐ τουσ Μουςουλμϊνουσ και τουσ Κοϑρδουσ και την
εμφϊνιςη τουσ ςτο προςκόνιο τησ ιςτορύασ. Κατ’ εμϋνα η ϋναρξη αυτόσ τησ
περιϐδου όταν το 1983. Δηλαδό με την ανϊληψη τησ διακυβϋρνηςησ απϐ τον
Σουργκοϑτ Οζϊλ ξεκύνηςε η αλλαγό τησ Σουρκύασ και αυτό η διεργαςύα
διανϑοντασ μύα τριαντϊχρονη περύοδο ςυνεχύζεται μϋχρι τισ μϋρεσ μασ.
Δεν πρϋπει να ξεχνϊμε ϐτι η τελευταύα Κουρδικό εξϋγερςη, του ΡΚΚ,
ξεκύνηςε το 1984. Αλλϊ και οι γεννότορεσ του ςημερινοϑ κυβερνητικοϑ
κϐμματοσ Α.Κ. (ς.μ. Δικαιοςϑνησ και Ανϊπτυξησ) οι επιχειρηματύεσ τησ
Ανατολόσ, ϊρχιςαν να δυναμώνουν ςιγϊ ςιγϊ, απϐ την περύοδο του Οζϊλ.
τισ αλλαγϋσ που ςημειώνονται απϐ το 2002, δηλαδό εδώ και μύα δεκαετύα,
ο ρϐλοσ του κϐμματοσ Α.Κ. που εκπροςωπεύ τουσ μουςουλμϊνουσ οι οπούοι
ϋμειναν ϋξω απϐ την Ιττιχατικό – Κεμαλιςτικό περιγραφό του ϋθνουσ,
δηλαδό τησ ιςχυρόσ βοϑληςησ που ύδρυςε το κρϊτοσ, όταν εξαιρετικόσ

ςημαςύασ. Ο λϐγοσ που οι μουςουλμϊνοι ακολοϑθηςαν αυτό την πορεύα
εύναι ακριβώσ αυτϐσ που προαναφϋραμε. Δηλαδό ϐτι πρϐκειται για
πληθυςμοϑσ που, αν ϐχι ϐπωσ οι μη μουςουλμϊνοι, αλλϊ και αυτού ϋμειναν
ϋξω απϐ την περιγραφό του ϋθνουσ. Αυτό εύναι η ςχιζοφρϋνεια ςτην οπούα
αναφϋρθηκα.
Η μερύδα αυτό ςυμπεριφϋρεται θαρραλϋα επειδό δεν ςυμμετεύχε ςτην
ιδρυτικό βοϑληςη του κρϊτουσ. Για παρϊδειγμα, δεν δυςκολεϑονται να
πϊρουν αποφϊςεισ ςτο θϋμα των μειονοτικών βακουφύων. Αντιμετωπύζουν
κϊποια ϊλλα προβλόματα γι’ αυτϐ και οι κινόςεισ τουσ δεν εύναι επαρκεύσ,
ϐμωσ δεν δυςκολεϑονται να πϊρουν αποφϊςεισ. Ενώ το Ρεπουμπλικανικϐ
Λαώκϐ Κϐμμα τηρεύ ςτϊςη ϊκρασ ςιγόσ.
Εν κατακλεύδι οι Μουςουλμϊνοι ςτην Σουρκύα, που υπϋφεραν πολϑ απϐ την
Ιττιχατικό – Κεμαλιςτικό ιδεολογύα, ϐςο περιςςϐτερο αντιληφθοϑν ϐτι και
οι μη μουςουλμϊνοι, οι Κοϑρδοι και ϐλοι οι απϐβλητοι τησ χώρασ ϋχουν
υποφϋρει
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εκδημοκρατιςτεύ η Σουρκύα.
το ςημεύο αυτϐ που ϋχει εμφανιςτεύ μύα νϋα δυναμικό, θα πρϋπει να
διαχωρύςουμε το κρϊτοσ απϐ την κοινωνύα. Σο κρϊτοσ πϊντα εύναι πιο αργϐ,
με αδϑναμα αντανακλαςτικϊ, λύγο αρτηριοςκληρωτικϐ. Ενώ η κοινωνύα
εύναι πιο ευϋλικτη, πιο ενημερωμϋνη και πιο ενεργό.
την Σουρκύα η μνόμη τησ κοινωνύασ και κατϊ ςυνϋπεια του κρϊτουσ πλϋον
επανϋρχεται. Θα ςασ δώςω μερικϊ παραδεύγματα.
Η ακαδημαώκό και επιςτημονικό μνόμη: Πολλού απϐ εςϊσ θα γνωρύζετε τισ
εργαςύεσ που γύνονται ςτην Σουρκύα, ςχετικϊ με τουσ Ϊλληνεσ τησ Ανατολόσ
ό τησ Κωνςταντινοϑπολησ. Όμωσ ϊλλεσ τϐςεσ εργαςύεσ δημοςιεϑονται για
τουσ Αρμενύουσ και τουσ Αςςϑριουσ. Διαρκώσ γύνονται επιςτημονικϋσ
ςυναντόςεισ για τουσ Ανατολύτεσ, μϊλιςτα δεν περιορύζονται ςε αυτϋσ και
πολλϊ πανεπιςτόμια προχωροϑν ςτην ύδρυςη εδρών. Αυτό η εξϋλιξη δεν

αφορϊ μϐνο την γλώςςα, αλλϊ μαζύ με την γλώςςα την ιςτορύα και τον
πολιτιςμϐ.
Η ατομικό και ςυλλογικό μνόμη: Πολλού κϊτοικοι τησ Σουρκύασ, ϊρχιςαν ν’
ανακαλϑπτουν ϐτι ςτο γενεαλογικϐ τουσ δϋντρο υπόρχαν μη μουςουλμϊνοι.
Εμφανύζονται κϊποιοι που λϋνε η γιαγιϊ μου όταν Αρμϋνιςςα, η πρϐγιαγια
μου όταν Ρωμιϊ, Αςςϑρια κι ϋτςι επανϋρχεται η μνόμη. χετικϊ με αυτϊ τα
θϋματα γύνονται μύα ςειρϊ απϐ ντοκυμαντϋρ, γυρύζονται ταινύεσ.
Μύα τρύτη εύναι η δημϐςια μνόμη: Η Σουρκύα πλϋον ανακαλϑπτει τισ μη
μουςουλμανικϋσ μειονϐτητεσ. Και οι μειονϐτητεσ που ϋχουν απομεύνει ςε
ελϊχιςτουσ αριθμοϑσ ςτην Σουρκύα, πλϋον αρχύζουν να εκφρϊζονται χωρύσ
να φοβοϑνται.
Αν και υπϊρχουν πολλϊ, θα δώςω μϐνο μερικϊ παραδεύγματα. Θα γνωρύζετε
την δύγλωςςη τουρκο-αρμενικό εφημερύδα Αγκϐσ του μακαρύτη Φρϊντ
Ντινκ, η οπούα εκδύδεται απϐ το 1996 μϋχρι ςόμερα. Η λειτουργύα τησ
εφημερύδασ ςτην προβολό των μειονοτότων ςτουσ Σοϑρκουσ εύναι πολϑ
ςημαντικό. Ο Φραντ προϋτρεπε πϊντα τον Βαςιλειϊδη να εκδύδει δύγλωςςη
την «Απογευματινό». Λϐγω των δυςκολιών που αντιμετωπύζει ο Μιχϊλησ
Βαςιλειϊδησ με εύπε ϐτι πλϋον ςκϋπτεται μύα φορϊ την εβδομϊδα να εκδύδει
δύγλωςςη την «Απογευματινό».
Μετϊ την εκςτρατεύα ςυλλογόσ υπογραφών για να ζητηθεύ ςυγνώμη απϐ
τουσ Αρμϋνιουσ, για πρώτη φορϊ πϋρςι την 24η Απριλύου, ςτουσ δρϐμουσ
ϋγινε μύα εκδόλωςη μνόμησ για τα θϑματα τησ μεγϊλησ καταςτροφόσ,
δηλαδό τησ γενοκτονύασ των Αρμενύων. Υϋτοσ επαναλόφθηκε η εκδόλωςη.
Μετϊ την ϋκθεςη που οργανώςαμε το 2005 για τα επτεμβριανϊ, οι Κορχϊν
Γκιουμοϑσ, Αώχϊν Ακτϊρ, Ντιλϋκ Γκιουβϋν, Σζενγκύζ Σςαντϊρ, Αλό
Μπαώρϊμογλου κι εγώ, τα τελευταύα πϋντε χρϐνια, το θϋμα ςυζητεύται ϐλο
και πιο πολϑ ςτον δημϐςιο χώρο. Υϋτοσ ςε δϑο τηλεοπτικϊ κανϊλια ϋγινε
πολϑωρη ςυζότηςη για τα επτεμβριανϊ. Σο ϋνα όταν το Haber Türk. Εκεύ
μύα Ρωμιϊ κυρύα εξιςτϐρηςε εκτενώσ τα γεγονϐτα ϐπωσ τα ϋζηςε.

Επύςησ ςτην ενϐτητα αυτό θα πρϋπει να προςθϋςουμε τισ ςυγκεντρώςεισ
μεταξϑ των ανθρώπων, Ρωμιών, Αρμενύων, Αςςυρύων, Σοϑρκων με διϊφορεσ
ευκαιρύεσ. Ακϐμη να ςημειώςουμε την χρόςη του ϐρου «γενοκτονύα». Βϋβαια
με το ϊρθρο 305 ςτον τουρκικϐ Ποινικϐ Κώδικα παραμϋνει η απαγϐρευςη,
ϐμωσ ϐλοι ανοιχτϊ χρηςιμοποιοϑν τον ϐρο γενοκτονύα.
Ϊνα ϊλλο ςημεύο που πρϋπει ν’ αναφϋρουμε εύναι ϐτι αυξϊνονται διαρκώσ οι
ερευνητικϋσ εργαςύεσ για τουσ ευςυνόδειτουσ Σοϑρκουσ, μουςουλμϊνουσ
που προςτϊτευςαν Ρωμιοϑσ, Αρμϋνιουσ κατϊ τισ ςφαγϋσ και τουσ διωγμοϑσ.
Επύςησ γύνονται εργαςύεσ για την αλλαγό των τοπωνυμύων και των
ονομϊτων χωριών και κωμοπϐλεων. Μϊλιςτα ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ οι
ςημερινού κϊτοικοι αυτών των χωριών ζητοϑν την αποκατϊςταςη του
παλαιοϑ ονϐματοσ.
Μύα ϊλλη περύπτωςη αφορϊ τουσ Αρμϋνιουσ δημοςιογρϊφουσ που
δολοφονόθηκαν το 1915. Για πρώτη φορϊ ο ϑλλογοσ Δημοςιογρϊφων τουσ
ςυμπεριϋλαβε ςτον κατϊλογο των δολοφονημϋνων δημοςιογρϊφων τησ
Σουρκύασ.
Θα ϋχετε επιςκεφτεύ την ϋκθεςη των Ρωμιών Αρχιτεκτϐνων, που όρθε και
ςτην Αθόνα. Αυτό η ϋκθεςη δεν όρθε μϐνο εδώ, επιςκϋπτεται διϊφορεσ
πϐλεισ και ςτην Ανατολό. Επύςησ μύα παρϐμοια ϋκθεςη υπϊρχει και για τουσ
Αρμϋνιουσ αρχιτϋκτονεσ. Κι αυτό επιςκϋπτεται την Ανατολό. Αυτϋσ οι
εκθϋςεισ εύναι ϋνα παρϊδειγμα για την αποκατϊςταςη τησ πολιτιςτικόσ
μνόμησ.
Όπωσ εύπα επανϋρχεται η δημϐςια μνόμη. την Πϐλη, ςτην περιοχό Εςενλϋρ
ςτο λϑκειο Κοινωνικών Επιςτημών, οι μαθητϋσ αποφϊςιςαν την
αδελφοπούηςη με ϋνα Αρμενικϐ ςχολεύο με ςκοπϐ να γνωρύςουν τον
Αρμενιςμϐ.
Σελευταύα, θα αναφερθώ ςτην θρηςκευτικό μνόμη: Πρώτ’ απ’ ϐλα να
αναφϋρουμε ϐτι ςε ϐλη την ϋκταςη τησ Ανατολόσ, επιςκευϊζονται εκκληςύεσ

και μοναςτόρια. Η Εβραώκό ςυναγωγό τησ Αδριανοϑπολησ, που εύναι απϐ τισ
μεγαλϑτερεσ τησ Ευρώπησ, επύςησ επιςκευϊζεται.
Εύναι πολϑ ςημαντικϐ ϐτι ςε αυτϋσ τισ εκκληςύεσ τελοϑνται θρηςκευτικϋσ
λειτουργύεσ. Δηλαδό δεν υπϊρχει ϋνασ περιοριςμϐσ μϐνο ςτην ανακαύνιςη
των εκκληςιών αλλϊ με την τϋλεςη λειτουργιών η (διαφορετικό) θρηςκεύα
γύνεται ορατό ςτην Ανατολό και αυτϐ δεν όταν εϑκολο να πραγματοποιηθεύ
μϋχρι ςόμερα. Όλοι ςασ γνωρύζετε την λειτουργύα που τελϋςτηκε για
δεϑτερη χρονιϊ φϋτοσ ςτην Παναγύα ουμελϊ. Πλϋον αντιμετωπύζεται ωσ
κϊτι φυςιολογικϐ, ϋτςι ενώ πϋρςι όταν πρώτη εύδηςη ςε ϐλα τα μϋςα
ενημϋρωςησ, φϋτοσ υπόρχαν απλϋσ αναφορϋσ για την πραγματοπούηςη τησ
και αυτό η εξϋλιξη εύναι πολϑ ςημαντικό. Ωλλωςτε ϐπωσ θα γνωρύζετε ο
Παναγιϐτατοσ εδώ και χρϐνια τελεύ λειτουργύα ςτην ιναςϐ.
Για τουσ Αρμϋνιουσ αυτό η διαδικαςύα εύναι κϊπωσ πιο δϑςκολη. Εν τϋλει
τοποθετόθηκε ο ςταυρϐσ ςτον τροϑλο τησ εκκληςύασ Sourp Khatch (Σιμύου
ταυροϑ) ςτην περιοχό Βαν, ςτην επονομαζϐμενη και εκκληςύα Αχταμϊρ,
ϐπου φϋτοσ πραγματοποιεύται για δεϑτερη φορϊ θρηςκευτικό τελετό.
την πϐλη Ντιϊρμπακιρ η εκκληςύα Sourp Giragos (Ωγιοσ Κυριϊκοσ)
επιςκευϊςτηκε και ςτισ αρχϋσ Νοεμβρύου θα τελεςτεύ θρηςκευτικό τελετό.
την Καιςϊρεια, η εκκληςύα που εύναι αφιερωμϋνη ςτον ιδρυτό τησ
Αρμενικόσ εκκληςύασ, ςτον Krikor Lusavorich (Αγ. Γρηγϐριοσ ο Υωτιςτόσ)
επύςησ επιςκευϊζεται. Και ύςωσ το ςημαντικϐτερο, ςτο πλαύςιο τησ
Πολιτιςτικόσ Πρωτεϑουςασ 2010, ςτην Πϐλη για πρώτη φορϊ με κρατικϊ
κονδϑλια επιςκευϊςτηκε η παλαιϊ Αρμενικό εκκληςύα που βρύςκεται
απϋναντι απϐ το Αρμενικϐ Πατριαρχεύο.
Όπωσ παρουςιϊςαμε η κοινωνύα εύναι ϐλο ζωντϊνια. Σώρα να εξετϊςουμε τι
πρϊττει το κρϊτοσ.
Κατ’ αρχόν, το κρϊτοσ δεν παρεμποδύζει. Όχι πολϑ, αλλϊ λύγο ανούγει τον
δρϐμο και ςε μεμονωμϋνεσ περιπτώςεισ βϊζει την υπογραφό του ςε
πρϊγματα που δεν ϋχουν γύνει ςτο παρελθϐν. Ο αρμϐδιοσ υπουργϐσ για την

Ευρωπαώκό Ϊνωςη Εγκεμϋν Μπαγύσ, ϋχει διαρκό επαφό με τισ μειονϐτητεσ.
Επύςησ υπϊρχει η εγκϑκλιοσ του πρωθυπουργοϑ το 2010, προσ τισ κρατικϋσ
υπηρεςύεσ ςχετικϊ με την ιςϐτιμη μεταχεύριςη των μειονοτικών. Απϐ το
1923, πρώτη φορϊ εκδύδεται μύα τϋτοια εγκϑκλιοσ.
Όπωσ εύπαμε γύνονται κϊποια μεμονωμϋνα βόματα. Πρώτον, η Αρμενικό
εκκληςύα Αχταμϊρ επιςκευϊςτηκε με κρατικϊ κονδϑλια. Δεϑτερο, το
μαυςωλεύο τησ Εβραώκόσ οικογϋνειασ τραπεζιτών, Καμϐντο, ςτο Φϊςκιοώ,
που εύχε μετατραπεύ ςε ςκουπιδϐτοπο, επιςκευϊςτηκε με κρατικϊ χρόματα.
Επύςησ ςτην περιοχό Κιουτςοϑκγιαλη βρϋθηκε ϋνασ Πατριαρχικϐσ τϊφοσ, ο
οπούοσ ανακαινύςτηκε απϐ το κρϊτοσ.
Ασ ϋλθουμε ςτο θϋμα των ιδιοκτηςιακών δικαιωμϊτων. Θα γνωρύζετε την
πρϐςφατη απϐφαςη τησ κυβϋρνηςησ. Ο βακουφικϐσ νϐμοσ πρώτα
τροποποιόθηκε το 2002, ςτη ςυνϋχεια τροποποιόθηκε εκ νϋου το 2003,
ϐμωσ δεν όταν ικανοποιητικϐσ. Σο 2008 ψηφύςτηκε νϋοσ νϐμοσ, ϐμωσ και
αυτϐσ δεν όταν επαρκόσ. Σώρα τροποποιόθηκε ο νϐμοσ του 2008, ϐμωσ
κατϊ την γνώμη μου οϑτε αυτϐσ εύναι επαρκόσ. Αλλϊ εύναι ϋνα ςημαντικϐ
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αποφϊςεισ του Ευρωπαώκοϑ Δικαςτηρύου Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. Η
τελευταύα εξϋλιξη με την κυβερνητικό απϐφαςη κϊπωσ ςχετύζεται και με την
πρϐληψη αυτών των αποφϊςεων. Όμωσ παρ’ ϐλ’ αυτϊ πρώτη φορϊ αυτό η
κυβϋρνηςη λαμβϊνει τϋτοιεσ αποφϊςεισ. Δηλαδό, εδώ υπϊρχει μύα πολιτικό
βοϑληςη.
Τπϊρχουν ακϐμη αρκετϊ προβλόματα, ϐπωσ τα κατειλημμϋνα (mazbut)
βακουφικϊ ακύνητα, ϐμωσ και πολλϊ θα επιςτραφοϑν. Αυτϊ που
επιςτρϋφονται δεν εύναι μϐνο νεκροταφεύα, υπϊρχουν και ακύνητα ϐπωσ
καταςτόματα που φϋρνουν ειςϐδημα απϐ τα ενούκια τουσ. Αυτϊ θα
αυξόςουν την «ορατϐτητα» που ανϋφερα. Για παρϊδειγμα οι ενοικιαςτϋσ θ’
αντιληφθοϑν ϐτι ο ιδιοκτότησ του ακινότου εύναι το μειονοτικϐ βακοϑφι και
ϐχι η Γενικό Διεϑθυνςη Βακουφύων.

Για παρϊδειγμα την περαςμϋνη εβδομϊδα όμουν ςτην χολό Γαλατϊ και με
την πρϐεδρο του βακουφύου κα Μαύρη Κομοραςϊνο, επιςκεφτόκαμε ςτη
γειτονιϊ τα προςοδοφϐρα ακύνητα τησ χολόσ. Οι ενοικιαςτϋσ δεν γνώριζαν
ϐτι τα καταςτόματα ανόκουν ςτο βακοϑφι τησ χολόσ.
Αυτό η εξϋλιξη δημιουργεύ μύα νϋα δυναμικό ϐμωσ ταυτϐχρονα επιφορτύζει
με νϋεσ ευθϑνεσ τισ διοικόςεισ των βακουφύων.
Σελειώνοντασ ν’ αναφϋρω ακϐμη δϑο ςημαντικϊ ςτοιχεύα που αφοροϑν
αποφϊςεισ του κρϊτουσ. Για πρώτη φορϊ το Ίδρυμα Δημοςιεϑςεων
αποφϊςιςε δύνοντασ αγγελύεσ να ενιςχϑςει οικονομικϊ πϋντε μειονοτικϋσ
εφημερύδεσ. Σην Απογευματινό, την Ηχώ, την Γιαμανϊκ, την Μϊρμαρα, την
Αγκϐσ.
Μύα ϊλλη εξϋλιξη αφορϊ τουσ οικονομικοϑσ μετανϊςτεσ απϐ την Αρμενύα. Σα
παιδιϊ αυτών δεν μποροϑςαν να πϊνε ςχολεύο. Η κυβϋρνηςη πρϐςφατα, για
πρώτη φορϊ επϋτρεψε ςτα παιδιϊ αυτϊ να πϊνε ςτα Αρμενικϊ μειονοτικϊ
ςχολεύα.
Θα υπογραμμύςω δϑο ςημεύα. Σο πρώτο εύναι, αυτϋσ οι αποφϊςεισ να μην
εύναι ad hoc. Δηλαδό να μην εξαρτώνται απϐ την καλό διϊθεςη του Ρετζϋπ
Σαγύπ Ερντογϊν. Αλλϊ αφενϐσ να ςυςχετύζονται με την εφαρμογό τησ
υνθόκησ τησ Λωζϊννησ και αφετϋρου οι μη μουςουλμϊνοι πολύτεσ να
πϊρουν ξεκϊθαρα την θϋςη που πρϋπει ςτο νϋο υπϐ κατϊρτιςη ςϑνταγμα.
Σο δεϑτερο ςημεύο εύναι ϐτι αυτϊ τα ζητόματα δεν πρϋπει πλϋον ν’
αντιμετωπύζονται ςτο πλαύςιο τησ γενικόσ φιλοςοφύασ των μειονοτικών
δικαιωμϊτων αλλϊ ςτο πλαύςιο των δικαιωμϊτων του πολύτη. ε τελικό
ανϊλυςη η Ανατολό, η Πϐλη εύναι και δικό τουσ πατρύδα.
ασ ευχαριςτώ πολϑ.

