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Θέμα 3 – Γενική Συζήτηση
Παρουσιασθέν από τον Κωνσταντίνο Πετσάνη
Απαιτούνται Επείγοντα Μέτρα για την Επιβίωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
της Πόλης
Κύριε Πρόεδρε,
Οι Μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη είναι στο χείλος της εξαφάνισης στην πατρίδα τους , αν δεν
ληφθούν επείγοντα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση τους ως Κοινοτήτων. Αποτελεί ζήτημα
ύψιστης προτεραιότητας η σχεδίαση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων που θα υποστηρίξουν το
επαναπατρισμό των μελών τους πράγμα που αποτελεί δεδηλωμένη επιθυμία τους.
Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας μαζί με τις
αντίστοιχες Κοινότητες των νήσων Ίμβρου και Τενέδου. Ο συνολικός τους πληθυσμός που ενώ ήταν
125.000 πριν από 50 χρόνια, σήμερα είναι μόλις μερικές χιλιάδες. Στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών
υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι της Τουρκίας έχουν δεχθεί ότι υπήρξαν αντιμειονοτικά μέτρα κατά των
μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων. Αυτή η κατάσταση είναι τουλάχιστο απογοητευτική, αφού οι
μειονότητες αυτές ήταν υπό την προστασία της Συνθήκης της Λωζάννης που αποτελεί και την ιδρυτική
πράξη της σύγχρονης Τουρκίας με την οποία απέκτησε διεθνή αναγνώριση.
Η Οι.Ομ.Κω. αποτελώντας τον Παγκόσμιο ενωτικό οργανισμό της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης που ζει σήμερα σε πολλές χώρες του Κόσμου, τα τελευταία 5 χρόνια
έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για την υποστήριξη του
Επαναπατρισμού. Επί της ουσίας τα προτεινόμενα μέτρα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα οριζόμενα στο
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 60/147.
Τα προταθέντα μέτρα επαναπατρισμού συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα εξής:
 Υποστήριξη του επαναπατρισμού νέων γενεών της εκπατρισμένης Κοινότητας με παροχή βοήθειας
για εύρεση εργασίας, εκμάθηση γλώσσας κτλ.
 Ίδρυση Κέντρου εύρεσης και ανάπτυξης εργασιών.
 Υποστήριξη της δημιουργίας μονάδων Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους κορυφαίους
επιστήμονες της εκπατρισμένης Κοινότητας που ζει σήμερα σε πολλές χώρες εκτός Τουρκίας. Με το
μέτρο αυτό θα επιτευχθεί ο επαναπατρισμός νέων επιστημόνων.
• Την εξασφάλιση με την πιστή τήρηση και εφαρμογή των νόμων της ίδιας της Τουρκίας, για την
ανεμπόδιστη και διαφανή διαχείριση των Ευαγών Ιδρυμάτων των Μειονοτήτων, ώστε να καταστούν
αυτά ικανά να υποστηρίξουν τις παλιννοστήσεις. Η περίπτωση της κλειστής ακόμα Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης είναι η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση.
Καλείται η Κυβέρνηση της Τουρκίας να δώσει την δέουσα προσοχή στις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. και να
υλοποιήσει αυτές.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

