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Οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν συμβεί κατά 

της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια των ετών 

1923-2003 έχουν τεκμηριωθεί πλήρως και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες 

προηγούμενες συνδιασκέψεις του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών οργανισμών από την 

Οι.Ομ.Κω. Το πλέον ορατό αποτέλεσμα αυτών των αντί-μειονοτικών μέτρων είναι ότι 

σήμερα το 98% της Κοινότητας που έπρεπε να ζει στην γενέτειρα του γη, έχει 

εξαναγκαστεί  να ζει εκπατρισμένο σε χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και Αυστραλίας. 

 

Αρχίζοντας από το 2010 η Οι.Ομ.Κω. έχει απευθείας επικοινωνία με πολιτικούς 

παράγοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας επισημαίνοντας επιτακτικά την ανάγκη 

λήψης επειγόντων μέτρων θεραπείας και αποκατάστασης των αδικιών που έχει 

υποστεί η Κοινότητα. Σκοπός είναι στο μέγιστο του δυνατού να απαλειφθούν  οι 

αδικίες του παρελθόντος και οι συνέπειες των παραβιάσεων. Πρέπει να αναφερθεί 

ότι ιθύνοντες της Τουρκίας έχουν αναγνωρίσει τις παραβιάσεις αυτές τα τελευταία 

χρόνια. 

 

Αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στα ζητήματα όπως: αποκατάσταση των 

υπηκοοτήτων, επίλυση προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα μειονοτικά σχολεία που 

για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια από το 1923 έλαβαν αξιοσημείωτη οικονομική 

υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, την εν μέρει επιστροφή ακινήτων των 

Ευαγών ιδρυμάτων, παραμένουν άλυτα πολλά ζητήματα που απασχολούν την 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης. Είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων που 



θα εξασφαλίσουν την επιβίωση της Ομογένειας. Ζητήματα που κατά προτεραιότητα 

πρέπει να γίνουν, όπως: 

1) Άρση της απαγόρευσης των διοικήσεων στα ευαγή ιδρύματα που ισχύει τα 

τελευταία 5 χρόνια και ανατρέπει όποια θετικά βήματα είχαν γίνει την περίοδο 2004-

12.  

2) Άρση της μη αναγνώρισης  διοίκησης από την Ομογένεια 15 ευαγών 

ιδρυμάτων που έχουν τεθεί  σε καθεστώς εγκαταλειμμένων  (μαζμπούτ). 

3) Η ανάγκη της δημιουργίας συντονιστικού φορέα για τα 70 Ελληνορθόδοξα 

Ευαγή ιδρύματα. 

4) Αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της εκπατρισμένης 

Κοινότητας για την διεκδίκηση των ακίνητων περιουσιών τους με την δημιουργία  

υπηρεσίας, υπό την εποπτεία της Προεδρίας του Συνηγόρου του πολίτη,  με σκοπό 

να παρέχει δωρεάν συμβουλές προς αυτούς. 

5) Την άμεση επιστροφή στην Ομογένεια των τριών εκκλησιών και των 50 

ακινήτων τους στην συνοικία Γαλατά που βρίσκονται για πολλές δεκαετίες υπό την 

παράνομη κατάληψη των απογόνων του σφετεριστή Ευθύμ Καραχισαρίδη που έχει 

αυτοκηρύξει μια δήθεν «Τουρκο-ορθόδοξη εκκλησία». 

6) Η επαναλειτουργία της Ι. Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 

7) Η ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασης και θεραπείας για την επιβίωση της 

Κοινότητας.  

 

Το 2009 το Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της μη-Ανοχής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας επισήμανε την σοβαρή μείωση των μελών της Ελληνορθόδοξης 

Κοινότητας και συνέστησε την λήψη άμεσων μέτρων για την επιβίωση της. Η 

Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 4 χρόνια έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για τον σκοπό αυτό, 

όπως: 

- Σχεδίαση και θέση σε εφαρμογή ενός μακρόπνοου προγράμματος 

επαναπατρισμού, πρωτίστως εστιασμένο στα μέλη της νέας γενιάς, που θα 

εξασφαλίσει την επιβίωση της Κοινότητας της οποίας ο πληθυσμός φθίνει. 

-  Ίδρυση ερευνητικών κέντρων, που έχουν προταθεί από την Οι.Ομ.Κω. με την 

συνεργασία της Τουρκίας και διαπρεπών ακαδημαϊκών της εκπατρισμένης 



Κοινότητας που ζουν σε διάφορες χώρες. Το μέτρο αυτό έχει ύψιστη σημασία ως 

μέτρο θεραπείας. 

- Αποκατάσταση οντοτήτων  της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοινότητας 

όπως της επιστροφής της ιστορικής βιβλιοθήκης και του πολύτιμου αρχείου του 

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.  

- Πρωτοβουλίες για τον διορισμό μελών της Κοινότητας σε δημόσιες θέσεις 

που δεν έχει γίνει από το 1923. 

 

Καλείτε η Κυβέρνηση της Τουρκίας να εξετάσει και να λάβει αποφάσεις στα ανωτέρω 

θέματα.  

  



Ecumenical Federation of Constantinopolitans 

OSCE – Human Dimensions Meeting 

The Urgent Measures Needed for the Survival of the  

Greek-Orthodox Minority of Istanbul 

Warsaw - 18 September 2017 

The severe violations took place against the Greek Orthodox Community of Istanbul 

during the years 1923-2003 have been well documented and presented on several 

meetings of OSCE and other international organizations. The most visible 

consequence of these anti-minority measures against the Greek-Orthodox Minority of 

Istanbul, is the fact that 98% of the population of this Community is presently living 

under expatriated conditions in various countries in Europe, America and Australia.  

   

Effective from May 2010, EFC started direct communication with the Functionaries of 

the Government of Republic of Turkey stressing the necessity of urgent measures of 

remedy and reparation to be taken in order to alleviate the injustices and violations 

of the past. It should be mentioned that in various occasions, during the last years, 

high level authorities of Republic of Turkey recognized the violations of human and 

minority rights occurred in past. 

   

Although some progress has been achieved in the issues such as: restitution of 

citizenships, solution of problems faced by the Minority schools in Istanbul which are 

receiving public funds for the last 4 years since 1923, the partial return of the 

confiscated real estate properties of Minority welfare foundations despite the fact 

that serious problems remain to be addressed, urgent measures are still needed to be 

taken for the survival of the Community. The priority issues to be addressed are: 

 

1) Prohibition of Elections of Administrative Councils in the Minority Welfare 

Foundations which overthrows the positive developments during 2004-2012. 

2) The non-recognition of minority administration to 15 Minority Foundations 

being under Fused- merged (mazbut) status.  

3) The necessity of Establishment of a Coordinating Body for  the 70 Greek-

Orthodox Minority Welfare Foundations  



4) Alleviating the difficulties in guaranteeing the individual Property Rights of 

the members of the Expatriated Greek Community by the establishment of an 

Advisory service under the Ombudsman of Turkey.  

5) The continuing illegal occupation of the Greek-Orthodox Churches and their 

50 properties  in the district of Karakoy by the descendants of Eftim Karahisaridis - 

Erenerol family a self-declared “Turkish Orthodox Church” 

6) The reopening of the Theological School of Halki. 

7) The necessity of Remedy and Reparation Measures for the Survival of the 

Greek-Orthodox Community of Istanbul. 

 

In 2009 the Council of Europe Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has 

also stressed the severe depletion of the Greek Orthodox community and that “urgent 

action is needed if it is to survive”: In view of this urgency the EFC has submitted 

detailed proposals to the authorities of Turkey, as follows:  

 

- Establishment of a long term and state supported repatriation programme, 

focused especially on the young generations, which will guarantee the survival of the 

shrinking population of Community.  

- Establishment of research centres, as proposed by EFC, in cooperation with 

Turkey should be taken seriously as a measure of remedy.  

- Reinstitution of the cultural heritage by approving as a symbolical gesture, the 

return to Istanbul Foundation the Historic Library and Archive of the Greek Literary 

Society of Istanbul.  

- Take initiatives on the appointment of minority members to public service 

functions. 

    

These proposals are still to be reviewed by the Authorities of Republic of Turkey.  

 


