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1.

Ζητήματα Ελληνορθόδοξων Ευαγών Ιδρυμάτων.
Για τους λόγους που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά σήμερα μόλις το 2% του πληθυσμού
της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας διαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Η συνέχιση της
παρουσίας της Κοινότητας αυτής προϋποθέτει πρωτίστως την δημιουργία συνθηκών
παλιννόστησης νέων μελών της Κοινότητας. Η σημασία των Ευαγών Ιδρυμάτων της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και η ανεμπόδιστη εύρυθμη λειτουργίας τους είναι
εξαιρετικής σημασίας για τον σκοπό αυτό.
Ενέχει μεγάλη σημασία η επίλυση των
μακροχρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα αυτά.
Τα κυριότερα ζητήματα:
α) Η μη-διενέργεια εκλογών των διοικήσεων στα Μη-Μουσουλμανικά Ευαγή
Ιδρύματα τα τελευταία 5 χρόνια παρά του ότι ο ισχύων νόμος επιβάλει την τακτική
διενέργεια εκλογών. Ιδιαίτερα η επιμονή του Ιδρύματος Βαλουκλή να μην διενεργήσει
εκλογές αντίκειται παράφορα στην αρχή ότι οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους. Το
κράτος έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων του και να ενεργεί να εξασφαλίσει την
εφαρμογή τους.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιόν συμφέρει η διατήρηση της κατάστασης αυτής.
Βεβαίως κυρίως ζημιώνονται πρώτα τα Ευαγή Ιδρύματα αλλά και ή ίδια η πολιτεία που
δεν εφαρμόζει τους νόμους της.
β) Η αυτονόητη δυνατότητα των Ρωμιών πολιτών με ιθαγένεια της Τουρκίας που ζουν
έξω από την Τουρκία να συμμετέχουν στις εκλογές των Ευαγών Ιδρυμάτων πρέπει να
επιβεβαιωθεί με εγκύκλιο.
γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Ελληνορθόδοξων Ευαγών Ιδρύματων είναι
69 και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό να διοικήσει αυτά είναι πολύ περιορισμένο
σε αριθμό, θα πρέπει να επιτραπεί η συνένωση ή από κοινού διοίκηση τους που
έχουν παρεμφερείς δραστηριότητες.
δ) Πολλά από τα αναφερόμενα προβλήματα των Ευαγών Ιδρυμάτων θα
αντιμετωπιζόταν με την αποκατάσταση του θεσμού των Κεντρικών Εφοριών που
εκλεγόντουσαν με δευτεροβάθμιες εκλογές και καταργήθηκαν αμέσως μετά από το
πραξικόπημα της 27 Μαΐου 1960.
ε) Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, θα πρέπει να επιστραφούν στην διοίκηση της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας, τα 18 «κατειλημμένα» ιδρύματα που κατά πλειοψηφία
βρίσκονται στα Πριγκηπόννησα.
δ) Οι τρεις εκκλησίες και τα περίπου 50 ακίνητα που τους ανήκουν στην συνοικία
Γαλατά και που ακόμα βρίσκονται υπό την παράνομη κατάληψη των απογόνων του
Ευθήμ Ερένερολ πρέπει παρ’ αυτά να επιστραφούν στον νόμιμο δικαιούχο του που
είναι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης.
Η βάση των αιτημάτων μας στηρίζεται στην εφαρμογή των νόμων του κράτους της
Τουρκίας χωρίς καμιά εξαίρεση και περιορισμούς.

2. Η Διεύθυνση υπό την Πρωθυπουργία σχέσεων με πολίτες του Εξωτερικού πρέπει
να υποστηρίξει ενεργά την Παλιννόστηση των νέων Κωνσταντινουπολιτών που
θέλουν να ζήσουν στην γενέτειρα των προγόνων τους.
α) Το Καλοκαίρι του 2015 Η Διεύθυνση υπό την Πρωθυπουργία σχέσεων με πολίτες του
Εξωτερικού υποστήριξε την εκπαιδευτική εκδρομή 20 νέων Κωνσταντινουπολιτών στα
πλαίσια ενός προγράμματος «Επιστροφή στην Πόλη» που εκτελέστηκε με επιτυχία.
β) Ενώ υποβάλαμε το 2016 δύο προτάσεις:
- Την οργάνωση επίσκεψης 25 Ρωμιών που δεν έχουν επισκεφθεί την Πόλη πάνω από
50 χρόνια δεν λάβαμε καμμιά απάντηση,
- Την χορήγηση υποτροφιών σε 10 νέους για να παρακολουθήσουν εντατικά
μαθήματα Τουρκικών και 5 νέους που γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα να
παρακολουθήσουν σεμινάρια επιχειρηματικότητας επίσης δεν λάβαμε απάντηση,
γ) Στα προγράμματα που προκηρύσσονται από την Διεύθυνση υπό την Πρωθυπουργία
σχέσεων με πολίτες του Εξωτερικού αποκλείονται τα ιδρύματα που βρίσκονται στην
Ελλάδα όπως π.χ. η υποστήριξη δράσεων που αφορούν την εκμάθηση της τουρκικής
γλώσσας.
δ) Πρέπει η Διεύθυνση υπό την Πρωθυπουργία σχέσεων με πολίτες του Εξωτερικού
να υποστηρίξει τα ειδικά προγράμματα που θα εξασφαλίσουν την παλιννόστηση νέων
Κωνσταντινουπολιτών, όπως τα της συνεργασίας με το εξαιρετικά σημαντικό
επιστημονικό δυναμικό των Κωνσταντινουπολιτών στην Ευρώπη και ΗΠΑ για την
δημιουργία ερευνητικών – αναπτυξιακών φορέων στην Πόλη και τα οποία θα μπορούν
να προσελκύσουν νέες και νέους Κωνσταντινουπολίτες.
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Cemaat Vakıfları Sorunları.
Herkes tarafından çok iyi bilinen sebeplerden şu anda İstanbul’da yaşayan Rum
toplumu, var olması gereken Toplumun ancak %2sini teşkil etmektedir. İstanbul’da
toplumun varlığını devam etmesi, özellikle yurtdışında yaşayan toplumun genç nesil
üyelerinin atalarının vatanına geri dönmesi ile mümkün olabilecektir. Bu konuda Cemaat
Vakıfları’nın verimli ve düzenli çalışması büyük önem taşımaktadır. Uzun süre devam
eden Cemaat Vakıfları’nın karşılaştığı sorunların giderimi büyük önem taşımaktadır.
En önemli sorunlar:
a. Son 5 yıl (2013 yılından beri), yapılamayan Vakıf Yönetim Kurulları seçimlerinin
geçerli kanunların çerçevesinde istisnasız yapılabilmesi. Özellikle kanunların bütün
Vakıflar için uygulanması. Balıklı Rum Hastahanesi Vakfı’nın seçim yapmamaya ısrar
etmesi, kanunların herkes için eşit uygulanma prensibine karşı bir davranış
oluşturmuştur. Kanunların uygulanmadığında öngörülen işlemlerin devlet tarafından
yapılması gerekmektedir.
Sorulması gereken soru, bu durumdan kimlerin faydalandıklarıdır. Bu durumun öncelikle
T.C. Devleti’ne ve tabii ki Cemaat Vakıfları’na ciddi zararlar verdiğine inanmaktayız.
b. Yurt dışında yaşayan T.C. Rum vatandaşlarının Vakıf seçimlerine katılması ile ilgili bir
engelin bulunmadığına inanarak konunun bir genelge ile açıklanmasını arz ediyoruz.
c. Rum Cemaatinin Vakıf sayısının 69 olduğu, bu Vakıfların büyük kısmının benzer
faaliyetlerde bulunduğu ve Vakıfların yönetimini üstlenecek şahısların sayısının çok
kısıtlı olduğu düşünülürse, birçok Vakfın yönetiminin birleştirilmesi acil bir zaruret teşkil
etmektedir.
d.
Bugün karşılaştığımız sorunlara büyük çapta çözüm bulabilmek için 1962 yılına
kadar var olan merkezî koordinasyon Vakıf Yönetim Kurulları modeline dayanarak, ikinci
kademe bir üst Koordinasyon Kurulu ile Vakıflara destek vermenin gerekli olduğunu
düşünmekteyiz.

e. Büyük kısmı adalarda tarihi manastırlar olan 18 Mazbut Vakıflar sorununun tarihi
gerçeklere dayanarak yasal düzenlemeler ile Rum toplumuna devr edilerek çözülmesi
gerekmektedir.
f. Karaköy semtinde bulunan ve Eftim Erenerol ailesi varislerinin işgalinde bulunan üç
Rum kilisesi ve 50 taşınmazlarının, kanunî sahibi olan Rum Cemaati’ne geri verilmesini
arz ederiz.
Dileklerimizin esası, T.C. kanunlarının Cemaat Vakıfları için kayıtsız, şartsız ve istisnasız
uygulanmasıdır.
2. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın yurtdışında yaşayan T.C.
vatandaşı Rum asıllı gençlere destek vermesi.
a.
YTB, 2015 yıllı yazında “İstanbul'a Dönüş” başlığı altında 20 gencin atalarının
vatanını tanıma projesini desteklemiş ve proje başarı ile sonuçlanmıştır.
b. 2016 yıllında sunulan iki önerimiz;
50 senedir Türkiye’yi ziyaret edememiş 65-75 yaşında 25 Rum'un İstanbul'u
ziyaret edebilmesi projesine destek verilmesini isteğimize, şimdiye kadar cevap
alınamamıştır.
10 gencin yoğun Türkçe kurslarına katılmasına ve 5 Türkçe bilen Üniversite
mezununun KOSGEB seminerlerini takip etmesine destek verilmesi ile ilgili proje
önerilerimiz cevapsız kalmıştır
İki proje için faaliyet belgesinin ek sunulması istenmiş ancak bir çok kere sormamıza
rağmen cevap alınamamıştır.
c.
YTB tarafından açılan projelerde Yunanistan’da yaşayan T.C. vatandaşlarının üye
oldukları kurumlar için proje konuları tamamen kısıtlı olduğundan proje önerileri
yapılamamaktadır. Örneğin Türkçe öğrenmek için Cumartesi okulları projesi
Yunanistan’da bulunan kurumlar için kapalıdır.
d. İREF’in temel amacı olan T.C. vatandaşı Rum kökenli gençlerin atalarının
vatanlarına geri dönmeyi destekleyecek özel bir programının YTB ve İREF tarafından
tasarlanarak gerçekleştirilmesinin gereğine inanmaktayız.

