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Η Γενική Συνέλευση της FUEN έχοντας υπόψη: 

Την Διακήρυξη για τα Δικαιώματα Ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές ή Θρησκευτικές 

ή και  Γλωσσικές Μειονότητες των Ηνωμένων Εθνών (1992) όπως επίσης και το Άρθρο 27 

της Διεθνούς Σύμβασης Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966). 

Τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα όπως επίσης τις πολιτικές απαιτήσεις που 

διατυπώνονται με σαφήνεια στην «Καταστατική Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων 

Εθνικών Μειονοτήτων στην Ευρώπη» της FUEN (Bautzen, 2006). 

Το ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. της   FUEN της 19 Μαΐου 2012 για την ανάγκη της 

αποκατάστασης και θεραπείας προς τις μειονότητες που υπήρξαν θύματα Κρατών που 

παραβίασαν τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση το Ψήφισμα 60/147 του Δεκεμβρίου 

2005 της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. με τίτλο «Βασικές Αρχές και Οδηγίες στο Δικαίωμα για 

Αποκατάσταση και Θεραπεία των θυμάτων από την μαζική παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Νόμου». 

Ότι έχουν παρέλθει 50 χρόνια από την Απέλαση και τον Εκπατρισμό από το Κράτος 

της Τουρκίας το 1964 των μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης 

που είχε σκοπό την εκρίζωση της Κοινότητας αυτής και κατ’ επέκταση τον αφανισμό της. 

Τον μαζικό εξαναγκασμό σε εκπατρισμό των μελών των  Ελληνορθόδοξων 

Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου που συνέβη την 

περίοδο 1964-2003, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού των μελών της Κοινότητας 

που διαβιεί  στην Κωνσταντινούπολη και ενώ στις αρχές της  δεκαετίας του 1960  

αποτελούνταν  από 100.000 μέλη, σήμερα είναι 2.000, λόγω των αντιμειονοτικών μέτρων 

που εξασκήθηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις της Τουρκίας, όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί επίσημα και έχουν ομολογηθεί από υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της 

παρούσας Κυβέρνησης της Τουρκίας (π.χ. ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Ρ.Τ.Ερντογάν της 

24/5/2009 στην πόλη της Ντούζτσε και η Πρωθυπουργική εγκύκλιος της 15/5/2010). 

Ότι τέτοιες πράξεις αδικοπραγιών κατά των μειονοτήτων συμβαίνουν συνέχεια και 

μπορούν να συμβούν στο μέλλον σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

ΚΑΛΕΙ 



 Όλα τα κράτη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα στην απαλοιφή τέτοιων 

συμπεριφορών. 

 Τα μέλη της FUEN να αποκηρύξουν τις παραπάνω  αναφερόμενες ή όποιες άλλες 

πράξεις  που οδηγούν σε παρεμφερή αποτελέσματα. 

 Την Κυβέρνηση της Τουρκίας να προχωρήσει σε επείγοντα μέτρα της 

αποκατάστασης και θεραπείας προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Τουρκίας 

στην κατεύθυνση των προτάσεων που έχει υποβάλει η Οικουμενική Ομοσπονδία 

Κωνσταντινουπολιτών, όσον αφορά: 

- Την αποκατάσταση των υπηκοοτήτων. 

- Την παροχή νομικής υποστήριξης για την αποκατάσταση των περιουσιών. 

- Την ηθική και πραγματική υποστήριξη του επαναπατρισμού. 

- Την επιστροφή όλων των περιουσιών που ανήκουν ιστορικά στα  

Ελληνορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα. 

- Την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της Κοινότητας που παραμένει 

στην Κωνσταντινούπολη, όπως και την άρση της απαγόρευσης διενέργειας 

εκλογών στα μειονοτικά ιδρύματα. 

  



Resolution Voted Unanimously by the  

  FUEN General Assembly 

Flensburg – Germany 

 10 May 2014 

After proposal of the Ecumenical Federation of Constantinopolitans 
 

 

The FUEN General Assembly: 

 
Having regard to the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities of the United Nations (1992) as well as to 

Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966); 

 

Having regard to the fundamental principles, fundamental rights and political 

demands that are very clearly put forward on the “Charter for the autochthonous 

national minorities in Europe” of the FUEN (Bautzen, 2006);  

 

Considering the unanimously voted by the FUEN General Assembly Resolution 

dated 19 May 2012 on the necessity of remedy and reparations towards minority 

victims by States that violated human rights based on the U.N. General Assembly 

Resolution 60/147 of December 2005 with title: “Basic Principles and Guidelines on 

the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of International 

Humanitarian Law”; 

 

Remembering the 50 years that passed from the events of deportation and expulsion 

by the Republic of Turkey that occurred in Istanbul in the year 1964 having as goal 

the expatriation and consequently extinction of the Greek Orthodox Community; 

 

Recalling the massive exodus of the Greek-orthodox Community of Istanbul and the 

islands of Gökçeada (Imbros)  and Bozcaada (Tenedos), that took place during the 

period 1964-2003, resulting the diminution of the Community living in its homeland 

from 100.000 members in early 1960’s to 2.000 today, because of the anti-minority 

measures exercised by former subsequent governments of Turkey, which  have been  

well documented and admitted by top Officials of the present Government of 

Turkey (cf. Speech of Prime Minister of Turkey R.T.Erdoğan in Düzce, on  24th  May 

2009 and Prime Minister Circular Distributed to all public authorities on 15th May 

2010); 

 

Recognizing that such malicious events against minorities continuously occur and 

may happen again in any part of the world;  



 

 

Calls: 
 

All States to take effective measures towards the elimination of such practices; 

 

The members of the FUEN to denounce the above-mentioned or any other practices 

with equivalent consequences in the minorities;  

 
The Government of  Republic Turkey to proceed to urgent measures of remedy 

and reparations towards the expatriated Greek–orthodox Community of Turkey 

along the line of proposals submitted to the Government by the Ecumenical 

Federation of Constantinopolitans regarding: 

 The reinstitution of citizenships 

 The legal support on the reacquisition of properties 

 The ethical and efficient support of the repatriation 

 The return of all properties belonging historically to Greek- orthodox 

minority institutions 

 The solution of the pending problems of the Community residing in Turkey, 

such as the banning of democratic elections within the minority welfare 

foundations the last 16 months. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

    

  

 


