
Εκδοθέν  Ψήφισμα  
της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN)  μετά από πρόταση  

 της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω)   
για τα Ευαγή Ιδρύματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης (21/5/2016)  

 
  Η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση της FUEN συνήλθε στην πόλη Wroclaw της Πολωνίας την 21η 
Μαΐου 2016.  Το ψήφισμα που αφορά τα Ευαγή Ιδρύματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και είχε 
προταθεί από την Οι.Ομ.Κω.  υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς να προταθεί 
οποιαδήποτε τροποποίηση από τα μέλη της Συνέλευσης.  
 
  Στο ψήφισμα αφού αναφέρονται οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν ισχύ για τα δικαιώματα της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης, αρχίζοντας από την Συνθήκη της Λωζάννης, ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχοντας υπόψη τα 
αδιαμφισβήτητα δεδομένα: 
 
α) Η Κυβέρνηση της Τουρκίας, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, έχει απαγορεύσει τις 
εκλογές Διοικητικών Οργάνων στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα από τον Ιανουάριο 2013, με την 
κατάργηση του εν ισχύ κανονισμού χωρίς την αντικατάσταση του μέχρι σήμερα. Το ζήτημα αυτό 
είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 3.5 χρόνια, παρά την υποβολή σχεδίων νέων κανονισμών και 
εκκλήσεων από εκπροσώπους των μειονοτήτων.  Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
στις μη-Μουσουλμανικές μειονότητες της Τουρκίας.   
 
β) Όλα τα ιστορικά Ελληνορθόδοξα Μοναστήρια των Πριγκηποννήσων και τέσσερεις εκκλησίες της 
Πόλης παραμένουν υπό το καθεστώς «κατειλημμένων (μαζμπούτ)  ιδρυμάτων» πράγμα που αφαιρεί 
την διοίκηση τους, από τον νόμιμο ιδιοκτήτη τους,  που είναι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα.  
 
γ) Οι τρείς ιστορικές εκκλησίες και τα ακίνητα τους, στην συνοικία Γαλατά (Καράκιοϊ), που ανήκουν 
στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητας βρίσκονται υπό παράνομη κατάληψη για πολλές δεκαετίες,  από 
την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκό-Ορθόδοξη Εκκλησία», που έχει σαν μέλη μόνο τους απόγονους του 
Ευθύμ Καραχισαρίδη.  
   
Επιβεβαιώνοντας η Γ.Σ. της FUEN ότι η θρησκευτική συνιστώσα αποτελεί μείζονος σημασίας για την 
συνέχιση ύπαρξης των μειονοτήτων, 
 
Καλεί την Κυβέρνηση της Τουρκίας: 
 
 α)  Να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της  που έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμβάσεις για τα μη-
Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα (βακούφια), 

β) Να επιτρέψει τις εκλογές στα μη-Μουσουλμανικά ιδρύματα στην Τουρκία, επιλύοντας την 
εκκρεμότητα με την έκδοση του σχετικού εκλογικού κανονισμού,  

γ) Να αναγνωρίσει την νομική προσωπικότητα των «κατειλημμένων (μαζμπούτ)» ευαγών 
ιδρυμάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και να επιτρέψει την εκλογή διοικήσεων από την 
Κοινότητα,  

δ) Να επιστρέψει στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα τις τρεις Εκκλησίες και τις ακίνητες 
ιδιοκτησίες τους, στην συνοικία Γαλατά, που βρίσκονται υπό την παράνομη κατάληψη της 
αυτοαποκαλούμενης «Τουρκό-Ορθόδοξης Εκκλησίας» η οποία δεν έχει μέλη από την Κοινότητα.  


