
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η κατάσχεση ακινήτων στο Μονα-

στήρι Χριστού Σωτήρος στην ν Χάλ-

κη,σ.1 & 2. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλλεγ-

γύης Οι.Ομ.Κω. σ.3. 

Σεμινάριο για το CERN,σ.3. 

Υπόμνημα ΣΥΡΚΙ προς την Γ. Δνση 

Βακουφίων, σ.4. 

Ομιλία Α.Π.Θ. προς τους πρόσφυ-

γες στην Λέσβο,σ.5. 

Κοινή Δήλωση Θρησκευτικών Ηγε-

τών, σ.6.  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου για την Τουρκία, σ.7 & 8.  Μάρτιος  2016– Τεύχος 6/3 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εύχεται  
στους αναγνώστες του  

χαρούμενο Πάσχα και η   Ανάσταση του 
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού  

να φέρει την σωτηρία στο Γένος  και  
την  ειρήνη – γαλήνη στην  

δοκιμαζόμενη Ανθρωπότητα. 
 

Η κατάσχεση  από την Διεύθυνση Δασών της Επαρχίας Πριγκηπονήσων των κτιρίων της  Μονής Χριστού Σωτήρος 

της νήσου Χάλκης  Κωνσταντινουπόλεως - 

Ξανά Προβάλει  η Μακρόχρονη  Αδικία των «Κατειλημμένων – Μαζμπούτ»  -  Ιδρυμάτων    

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  ενημερώθηκε την 5/4/2016  για  την κατάσχεση των κτιρίων της ιστορικής Μονής Χριστού Σωτήρος της  

νήσου Χάλκης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δασών της Επαρχίας Πριγκηπονήσων . Η πράξη κατάσχεσης έγινε, όπως δεί-

χνουν οι αξιόπιστες πληροφορίες χωρίς  κάποια επίσημη προειδοποίηση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή την Ιερά Θεολογι-

κή Σχολή της Χάλκης. Οι δασικοί υπάλληλοι εκδίωξαν τον  νεωκόρο της εκκλησίας της Μονής  και φαίνεται από βάσιμες  πλη-

ροφορίες  ότι  η Διεύθυνση Δασών  των Πριγκηπονήσων προτίθεται να εγκαταστήσει πυροσβεστική υπηρεσία στον χώρο της 

Μονής. Παρόμοια ενέργεια, με την παρεμπόδιση της επισκευής της καταστραμμένης στέγης  του Ιερού Ναού της Μονής,  είχε 

γίνει από την ίδια δημόσια υπηρεσία,  το φθινόπωρο του έτους 2007 και η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε πλημμελειοδικείο μετά 

από ενέργειες του επόπτη-διαχειριστή της Μονής. Η Διεύθυνση Δασών φαίνεται ότι επικαλέστηκε  απόφαση του δικαστηρίου 

αυτού,  που όμως δεν έχει καμιά σχέση με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και λειτουργίας  της Μόνης και του Ιερού Ναού. Η ανα-

φερόμενη Μονή είχε παραχωρηθεί αιώνες πριν  προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα από το Βακούφι του Σεχσαντέ (Πρίγκηπα)  

Μεχμέτ Τσαμί  στο οποίο είχαν παραχωρηθεί όλα τα Πριγκηπόνησα  από τον Σουλτάνο Σουλεϊμαν (1520-66) μετά από την ε-

κτέλεση του γιού του Μεχμέτ μετά από δική του εντολή. Μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υφίσταντο η έννοια του δι-

καιώματος  ιδιοκτησίας  παρά μόνο το δικαίωμα  χρήσης της γης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.   

  Ωστόσο το μείζον θέμα και η βασική αιτία της νέας αυτής παραβίασης των άρθρων 42 και 44 της Συνθήκης της Λωζάννης και 

θρησκευτικών ελευθεριών είναι    η συνεχιζόμενη, από την δεκαετία του 1930, μη αναγνώριση του δικαιώματος διοίκησης από 

την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα των ιστορικών Μοναστηριών στα Πριγκηπόνησα με την κήρυξη τους ως «Κατειλημμένων -  Μαζ-

μπούτ» ιδρυμάτων. Στον κατάλογο αυτών τον «Κατειλημμένων» ιδρυμάτων η Κυβέρνηση της Άγκυρας πρόσθεσε με το  



σκεπτικό «ότι δεν έχουν πλέον πλήρωμα να υπηρετήσουν» εκκλησίες εντός της Κωνσταντινούπολης όπως οι Ιεροί Ναοί Αγίου 

Γεωργίου στην πύλη Αδριανούπολης και  Θεραπείων.  

Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις της Τουρκίας αρνούνται να προβούν στις απαραίτητες νομοθετικές  ενέργειες άρσης της 

εκκρεμότητας αυτής που συνιστά σοβαρή παραβίαση 

της Συνθήκης της Λωζάννης αλλά και θρησκευτικών 

ελευθεριών. Σε κανένα από τους νόμους που 

ψηφίστηκαν την περίοδο των μεταρρυθμίσεων 2004 - 

2011 δεν εξετάστηκε το  θέμα των Μαζμπούτ 

ιδρυμάτων. Οι απαντήσεις που δίνονται από ιθύνοντες 

της Κυβέρνησης  της Τουρκίας προς την Οι.Ομ.Κω. είναι 

ότι το θέμα σχετίζεται με τα 42.000 μαζπούτ 

Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα και επομένως η άρση 

του καθεστώτος «Μαζμπούτ» θα έγειρε διεκδικήσεις 

από τα Μουσουλμανικά ιδρύματα πράγμα που δεν έχει 

ούτε νομική αλλά ούτε και αληθή βάση. Βεβαίως με τις 

νομικές ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 

θέμα των Μοναστηριών έχει φθάσει στο Συνταγματικό 

Δικαστήριο στην Άγκυρα και αν δεν υπάρξουν θετικές 

εξελίξεις το θέμα θα λυθεί όταν φθάσει στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).  Τα 

ιδρύματα αυτά που βρίσκονται υπό το καθεστώς μαζμπούτ είναι:  Αγίασμα  Αγίου Θεράποντος, Ι.Ν. Άγίου Γεωργίου 

Εντιρνέκαπου, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Αντιφωνητού) Φαναρίου, Αστική Σχολή Εντιρνέκαπου,Αγίασμα Βεφά,  Ι. Μ. Αγίου 

Γεωργίου Κουδουνά Πριγκήπου, Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Αντιγόνης,Ι.Μ.  Μεταμορφώσεως Χριστού Πρώτης, 

Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Χριστού Πριγκήπου, Ι.Μ.  Αγίου Νικολάου Πριγκήπου, Ι.Ν. Ταξιαρχών Στένης, Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του 

Χριστού Χάλκης, Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Σκήτης Χάλκης 

 

  Η Μονή Χριστού Σωτήρος της ν. Χάλκης γνωστή ως «Μακάριος» στην Ομογένεια υπήρξε σκήτη του μοναστηριού της 

Παναγίας της Καμαριώτισσας που βρίσκεται εντός του συμπλέγματος των κτιρίων της διάσημης Ελληνικής Εμπορικής Σχολής 

της Χάλκης που είχε ιδρυθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1831 περίπου 

15 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στην 

παρατιθέμενη  δορυφορική φωτογραφία που φαίνεται η νήσος Χάλκη φαίνονται 

τα μοναστήρια της Αγίας Τριάδος (Ι.Θ. Σχολή-βόρια στον λόφο Ελπίδος), της 

Παναγίας Καμαριώτισσας (Εμπορική Σχολή– στο κέντρο του νησιού και 

νοτιοδυτικά στον λόφο η Μονή Χριστού Σωτήρος). Είναι σημαντικό να 

επαναλάβουμε μια ακόμη φορά. Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε μια ακόμη 

φορά το πώς αφαιρέθηκε από την Ρωμαίικη Κοινότητα η Εμπορική Σχολή το 

1942. Σε μια εκβιαστική 

ατμόσφαιρα που 

εφαρμοζόταν ο 

ληστρικός νόμος  

οικονομικού αφανισμού των Μειονοτήτων και της επιστράτευσης των 

20 ηλικιών η Κυβέρνηση της Τουρκίας με Πρόεδρο τον Ισμέτ Ίνονου 

θέτοντας τον εκβιασμό για να δοθεί τίτλος ιδιοκτησίας για την Ι. Θ. 

Σχολή της Χάλκης  κατέλαβε παράνομα την Ελληνική Εμπορική Σχολή 

της Χάλκης υπάγοντας αυτήν στην Σχολή Πολεμικού Ναυτικού. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για μια πράξη παράνομη με τους 

ίδιους νόμους της Τουρκίας αλλά και βέβαια την Σ. της Λωζάννης. 

Παραθέτουμε φωτογραφίες του 1937 από την αναφερόμενη Μονή 

της  Παναγίας Καμαριώτισσας (από τον ιστότοπο :  www.anemi.gr).  



 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σεμινάριο για το CERN  

για τους μαθητές των Λυκείων της Πόλης 

Στα πλαίσια ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε την 11/3/2016 στη Ζωγράφεια Σχολή, με την συμμετοχή 

10 μαθητών των 3 Ελληνικών Λυκείων της Πόλης σεμινάριο για τα υπό εξέλιξη πειράματα στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών. Για τον σκοπό αυτό μετέβη στην Πόλη ο Δρ. Γιάννης Νταλιάνης του 

Ε.Μ.Πολυτχεχνείου ενώ η καθ. Άννα Ψαροπούλου ανέλαβε και διενέργησε με επιτυχία την επιτόπια 

υποστήριξη και συντονισμό. Ανάλογο σεμινάριο είχε οργανωθεί πριν από ένα χρόνο στην Μεγάλη του 

Γένους Σχολή. Η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζει σε μόνιμη βάση, εκτός των υπολοίπων 

ενισχυτικών δράσεων, την αποστολή ειδικών για δράσεις επιμόρφωσης 

στα σχολεία μας της Πόλης. 

Υπόμνημα του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων προς την  

Γενική Διεύθυνση Βακουφιών 

Στις 16 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των ιθυνόντων των μη-Μουσουλμανικών Βακουφί-

ων με τον αρμόδιο Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό κ. Γιαλτσίν Ακντογάν και τον Γεν. Διευθυντή Βακουφίων κ. Αντάν Ερ-

τέμ στο παλάτι του Ντολμάμπαχτζε. Η συνάντηση σχολιάστηκε ως εθιμοτυπική. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ καθ. Αντ. Παριζιάνος 

υπέβαλε υπόμνημα στο οποίο τονίστηκαν τα εξής σημεία: 

 Η απαγόρευση της διενέργειας εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά Βακούφια αναφέροντας όλη την περιπέτεια στο θέμα 

αυτό από την δεκαετία του 1960. Αναφέρεται ως τι κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ευαγή Ιδρύματα της 

Ρωμιοσύνης. 

 Τα Κατειλημμένα  (Μαζμπούτ) Ιδρύματα ένα ζήτημα που παραμένει για πολλά χρόνια άλυτο. 

 Η μη έγκριση των εσωτερικών κανονισμών των Βακουφίων. 

 Η αναγκαιότητα να εγκριθούν τα αιτήματα συνένωσης των Βακουφίων με τον μεγάλο αριθμό τους και την συρρίκνωση 

του αριθμού των μελών της Ρωμαίικης Κοινότητας.   

 Την ανάγκη τροποποίησης των υπαρχόντων νομών που θα καλύψουν την επιστροφή περισσότερων ακινήτων που αδί-

κως είχαν κατασχεθεί από το κράτος στο παρελθόν. 

 Την επιστροφή των εκκλησιών και ακινήτων τους που βρίσκονται παρανόμως υπό  κατοχή των απογόνων του Ευθύμ 

Καραχιαρίδη. 

 Την απαλλαγή από το ΦΠΑ της αναστήλωσης και συντήρησης των Ευαγών Ιδρυμάτων. 

 Την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων για συντηρήσεις εκκλησιών και ακινήτων των ευαγών ιδρυμάτων από 

τα Συμβούλια Μνημείων και την Γεν. Διεύθυνση Βακουφίων.   

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»  

Οι δράσεις του Προγράμματος συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Στις 3 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία στο ξε-

νοδοχείο Κοράλ του Παλαιού Φαλήρου Δείπνος  υπέρ της Φιλανθρωπίας. Με την ευγενική πρωτοβουλία της ηθοποιού κυρίας 

Άννα Βαγενά πραγματοποιήθηκε παράσταση του έργου «Λωξάντρα» της οποίας τα έσοδα δόθηκαν υπέρ του Προγράμματος. 

Στις 12/4/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω. παρουσία των κ. Γ. Παπαλιάρη (Προέδρου 

των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγ. Ρεύματος) και του κ. Αντ. Παριζιάνου (Προέδρου του ΣΥΡΚΙ) για τον συντονισμό των 

ενεργειών κοινωνικής αλληλεγγύης. Συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα που εξετάζετε στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  σε συνεργασία με το Κοσμέτειο ΄ίδρυμα για την δημιουργία νέας μονάδας παροχής στέγης σε αναξιοπαθούντες 

συμπολίτες μας σαν επέκταση του Κοσμετείου Ιδρύματος. Ο κ. Γ. Παπαλιάρης έχει ήδη εκδηλώσει την υποστήριξη του στην 

προσπάθεια αυτή. Οι υπόλοιπες δράσεις της Οι.Ομ.Κω. συνεχίζονται κανονικά με την διανομή σε 101 οικογένειες διατακτικών 

αγοράς αγαθών από Σούπερ Μάρκετ, παροχής φαρμάκων, κάλυψης της διενέργειας ιατρικών εξετάσεων και μέριμνα σε ανα-

ξιοπαθούντες συμπολίτες μας που στερούνται παροχής ιατρικής ασφάλισης. Τον παρελθόντα μήνα εξασφαλίστηκε σε χει-

ρουργημένο συμπολίτη μας τεχνικό μέλος.  Θα υπάρξει έκτακτη διανομή αγαθών το Πάσχα. Τέλος το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, συνε-

χίζει τον αγώνα της εξεύρεσης πόρων για τις ανάγκες του Προγράμματος. Εφόσον στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια επέκτα-

σης του Κοσμετείου Ιδρύματος θα αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει την τελευταία περίοδο με τις α-

θρόες εξώσεις που υφίστανται συμπολίτες μας με αποτέλεσμα να μένουν άστεγοι.  

 



 

Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στη Ζάππειο Σχολή δύο Συστήματα Πληροφορικής για την 

ενίσχυση της ελληνομάθειας 
Κατόπιν της αντιμετώπισης διαφόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και της κατάλληλης προετοιμασίας της απαραίτητης 

υποδομής εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία  τα δύο σύγχρονα συστήματα υποστήριξης της εκπαίδευσης στην 

Ζάππειο Σχολή. Το ιστορικό της προσπάθειας ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με την υποβολή 

πρότασης από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προς την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και η 

οποία διαβίβασε την πρόταση αυτή διαμέσου του Υπουργείου Παιδείας στο Έθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας που και επιχορήγησε την Οι.Ομ.Κω. Τα δύο συστήματα που έχουν προκύψει από 

διδακτορικές εργασίες στο  Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης αναπτύχθηκαν 

από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Το λογισμικό των δύο συστημάτων που κυρίως αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της ελληνομάθειας αναπτύχθηκε με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. του αναφερόμενου 

Ινστιτούτου και της Δρ. Α. Χατζηπαναγιωτίδου  με την οποία έχει συνεργαστεί η Οι.Ομ.Κω τα 

τελευταία 3 χρόνια για την οργάνωση σεμιναρίων 

επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πόλης. Για την εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία των συστημάτων μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη η συνεργάτιδες του ΙΤΕ 

κα. Ελένη Παπαδάκη και κα. Ιωάννη Ζηδιανάκη  που συνεργάστηκαν άριστα με την 

Διευθύντρια της Α’ βάθμιας Ζαππείου Σχολής κα. Ευαγγελία Κανάρη. Η 

αλληλεπιδραστική  μορφή των συστημάτων αναμένεται να συμβάλει στο εκπαιδευτικό 

έργο με έμφαση στην ελληνομάθεια καθώς τα δύο σύστημα με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες που ενσωματώνουν κάνουν το μάθημα να έχει την μορφή παιχνιδιού. Το 

Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί θερμά τους Προέδρους των Κοινοτήτων μας κ. Κων. 

Σανταλτζίδη και κ. Γεωρ. Παπαλιάρη για την υποστήριξη που έδωσαν για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού.  

Ανακοίνωση Γενικού Προξενείου Τουρκίας για θέματα προξενικών πράξεων 

  Επί του παρόντος οι διαδικασίες για διαβατήρια, υποθέσεων ιθαγένειας και βίζας  διεκπεραιώνονται μετά από 

καθορισμό ραντεβού. Για την ταχύτερη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υπολοίπων προξενικών διαδικα-

σιών προβλέπεται η καθιέρωση επίσης συστήματος με ραντεβού. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε σημειώστε 

τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες:  

-Για τις διαδικασίες συνεντεύξεων (ραντεβού)  μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαμέσου της ιστοσελίδας http://

www.konsolosluk.gov.tr ή τηλεφωνικά από τις παρακάτω γραμμές τις ώρες 13:00-16:00 για τα αντίστοιχα θέματα:  

Ιθαγένειας (210 6729836), Στρατιωτικού (210 6729839), Συμβολαιογραφικά (210 6729833), Δημοτολογίου 

(Νουφούς 210 6729832), Διαβατηρίων (210 6720040).   

- Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να γίνει η επιλογή ‘Atina-Pire Basket’ από την ιστοσελίδα http://

www.konsolosluk.gov.tr   ή καλώντας τα παραπάνω τηλέφωνα  στις αναφερόμενες ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να προσέρχονται στο Γενικό Προξενείο έχοντας μαζί τους το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητα τους και 

τα απαραίτητα έγγραφα.  

- Η αποδοχή αιτήσεων από προσερχόμενους χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού θα γίνεται αφού εξυπηρετηθούν οι 

έχοντας κλείσει ραντεβού και εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμος τρόπος. 

- Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στην καθορισθείσα ώρα/ημέρα θα πρέπει να γίνεται η ακύρωση διαμέ-

σου της αναφερθείσας ιστοσελίδας ή τηλεφωνική επικοινωνία. 

- Συστήνεται ιδιαίτερα η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων δια τηλεφωνικής επικοινωνίας για τα απαραίτητα 

έγγραφα ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η εξασφάλιση της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους . 



Ο Μ Ι Λ Ι Α 

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

(Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016) 

 

 Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές, 

 Πολύτιμοι νέοι καί παιδιά, 

 Ταξιδεύσαμε ἐδῶ γιά νά σᾶς κοιτάξουμε στά μάτια, νά ἀκούσουμε τίς φωνές σας 

καί νά σφίξουμε τά χέρια σας.  Ταξιδεύσαμε ἐδῶ  γιᾶ νά σᾶς ποῦμε ὅτι ἐνδιαφερόμαστε 

γιά ἐσᾶς. Ἦλθαμε ἐδῶ διότι ὁ κόσμος δέν σᾶς ξέχασε. 

 Μέ τούς ἀδελφούς μας τόν Πάπα Φραγκῖσκο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο εἴμαστε ἐδῶ σήμερα γιά νά 

ἐκφράσουμε τήν ἀλληλεγγύη μας καί τήν ὑποστήριξή μας γιά τόν Ἑλληνικό λαό ὁ ὁποῖος σᾶς δέχθηκε καί σᾶς 

ἐφρόντισε. Καί εἶμαστε ἐδῶ γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι -ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀποστρέ-φωνται-  

παρ᾿ ὅλα αὐτά «Ο Θεός εἶναι ἡ καταφυγή καί ἡ δύναμή μας∙ Ο Θεός εἶναι ἡ βοήθειά μας στίς ταλαιπωρίες μας. 

Ἑπομένως, δέν θά φοβηθοῦμε» (Ψαλμ., 45, 2-3). 

 Γνωρίζουμε ὅτι ἦλθατε ἀπό τόπους ἐμπόλεμους, πεινασμένοι καί ὑποφέροντες. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ καρδιές 

σας εἶναι γεμάτες ἀπό ἀγωνία γιά τίς οἰκογένειές σας. Γνωρίζουμε ὅτι ἀναζητεῖτε ἕνα  ἀσφαλέστερο καί φωτεινό-

τερο μέλλον.  

 Δακρύσαμε ὅταν εἴδαμε τήν Μεσόγειο θάλασσα νά γίνεται τάφος γιά τούς ἀγαπημένους σας. Δακρύσαμε 

ὅταν γίναμε μάρτυρες τῆς συμπαθείας καί εὐαισθησίας τῶν κατοίκων τῆς Λέσβου καί τῶν ἄλλων Νησιῶν. Ἀλλά 

δακρύσαμε ἐπίσης ὅταν εἴδαμε τήν σκληροκαρδία τῶν συνανθρώπων μας - τῶν ἀδελφῶν σας- νά κλείνουν τά σύ-

νορα καί νά γυρίζουν τήν πλάτη τους. 

 Αὐτοί πού σᾶς φοβοῦνται δέν σᾶς κοίταξαν στά μάτια. Αὐτοί πού σᾶς φοβοῦνται δέν βλέπουν τά πρόσω-

πά σας. Αὐτοί πού σᾶς φοβοῦνται δέν βλέπουν τά παιδιά σας.   

 Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἡ ἐλευθερία ὑπερβαίνουν τόν φόβο καί τόν διαχωρισμό.  Ξεχνοῦν ὅτι ἡ με-

τανάστευση δέν εἶναι θέμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, τῆς  Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι 

ἕνα πρόβλημα παγκόσμιο. 

 Ὁ κόσμος θά κριθῇ ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο σᾶς συμπεριφέρθηκε. Καί ὅλοι θά εἴμαστε ὑπόλογοι γιά 

τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τήν κρίσι καί τήν σύγκρουσι στίς περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες προέρχεστε.   

 Η Μεσόγειος θάλασσα δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι τάφος. Εἶναι χῶρος ζωῆς, σταυροδρόμι πολιτισμῶν, χῶρος  

ἀνταλλαγῆς καί διαλόγου. Προκειμένου νά ἐπανεύρῃ τήν ἀρχική της κλῆσι, ἡ Mare Nostrum, καί ἰδιαιτέρως τό 

Αἰγαῖο πέλαγος, ὅπου συναχθήκαμε σήμερα, πρέπει νά εἶναι θάλασσα εἰρήνης. Προσευχόμαστε ὥστε οἱ συγκρού-

σεις στή Μέση Ἀνατολή, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στή ρίζα τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, θά παύσουν σύντομα καί ὅτι 

ἡ εἰρήνη θά ἀποκατασταθῇ. Προσευχόμαστε γιά ὅλο τόν κόσμο αὐτῆς τῆς περιοχῆς. Θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε 

ἰδιαιτέρως τήν δραματική κατάστασι τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἄλλων 

ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μειονοτήτων αὐτῆς, πού χρειάζονται ἄμεση δράσι ἐάν δέν θέλουμε νά τίς δοῦμε νά 

ἐξαφανίζωνται.        

 Ὑποσχόμαστε ὅτι δέν θά σᾶς ξεχάσουμε ποτέ. Δέν θά σταματήσουμε ποτέ νά μιλοῦμε γιά σᾶς. Καί σᾶς 

διαβεβαιώνουμε ὅτι θά κάνουμε τό πᾶν γιά νά ἀνοίξουμε τά μάτια καί τίς καρδιές τοῦ κόσμου.  

 Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι τό τέλος τῆς ἱστορίας. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς Ἱστορίας συνδεδεμένης μέ τό μέλλον. 

Η Εὐρώπη πρέπει νά τό γνωρίζῃ καλύτερα ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη Ἤπειρο. 

 Αὐτό τό ὄμορφο νησί στό ὁποῖο βρισκόμαστε τώρα ἀκριβῶς εἶναι μία τελεία στό χάρτη.  

 Γιά νά ἐπιβληθῇ στόν ἄνεμο καί τή θαλασσοταραχή, ὁ Ἰησοῦς, σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, πρό-

σταξε τόν ἄνεμο νά σταματήσῃ ἐντελῶς ὄταν τό σκάφος πού βρισκόταν Αὐτός καί οἱ μαθητές Του κινδύνευε. Τελι-

κά, ἡ ἠρεμία διαδέχθηκε τήν καταιγίδα.  

 Ο Θεός νά σᾶς εὐλογῇ. Ο Θεός νά σᾶς προστατεύῃ. Καί ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνῃ. 



ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 

Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, συναντηθήκαμε στό ἑλληνικό νησί τῆς Λέσβου γιά νά ἀποδείξουμε τή βαθειά ἀνησυχία μας γιά 

τήν τραγική κατάσταση τῶν πολυάριθμων προσφύγων, τῶν μεταναστῶν καί τῶν αἰτούντων ἄσυλο, πού ἔχουν ἔλθει 

στήν Εὐρώπη, προσπαθώντας νά ξεφύγουν ἀπό καταστάσεις συγκρούσεων καί, σέ πολλές περιπτώσεις, καθημερινῶν 

ἀπειλῶν γιά τήν ἐπιβίωσή τους. Ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν τεράστια ἀνθρωπιστική κρίση 

πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς βίας καί τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων, τίς διώξεις καί τόν ἐκτοπισμό τῶν 

θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τόν ξερριζωμό τῶν οἰκογενειῶν ἀπό τά σπίτια τους, κατά παραβίαση τῆς 

ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τους. 

Ἡ τραγωδία τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης καί τῆς μετατόπισης ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, καί εἶναι 

οὐσιαστικά μία κρίση τῆς ἀνθρωπότητας, καλώντας γιά μία ἀπάντηση ἀλληλεγγύης, συμπόνιας, γενναιοδωρίας καί 

ἄμεσης πρακτικῆς δέσμευσης πόρων. Ἀπό τή Λέσβο, κάνουμε ἔκκληση πρός τή διεθνῆ κοινότητα νά ἀνταποκριθεῖ μέ 

θάρρος στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς τεράστιας ἀνθρωπιστικῆς κρίσης καί τῶν βαθυτέρων αἰτίων της, μέσω 

διπλωματικῶν, πολιτικῶν καί φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν, καί μέσα ἀπό συλλογικές προσπάθειες, τόσο στή Μέση 

Ανατολή ὅσο καί στήν Εὐρώπη. 

Ὡς ἡγέτες τῶν ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν μας, ἐκφράζουμε ἀπό κοινοῦ τήν ἐπιθυμία μας γιά εἰρήνη καί τήν ἑτοιμότητά 

μας να προωθήσουμε τήν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων μέσω τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλίωσης. Καθώς 

ἀναγνωρίζουμε τίς προσπάθειες πού ἤδη γίνονται γιά τήν παροχή βοήθειας καί φροντίδας στούς πρόσφυγες, μετανά-

στες καί αἰτοῦντες ἄσυλο, καλοῦμε ὅλους τούς πολιτικούς ἡγέτες νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, γιά νά 

ἐξασφαλισθεῖ ὅτι πρόσωπα καί κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανῶν, παραμένουν στίς πατρίδες τους 

καί ἀπολαμβάνουν τό θεμελιῶδες δικαίωμα νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Μία εὐρύτερη διεθνής συναίνεση καί 

ἕνα πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται ἐπειγόντως, γιά νά διατηρηθεῖ τό κράτος δικαίου, γιά τήν προάσπιση τῶν 

θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ αὐτή τή μή βιώσιμη κατάσταση, γιά τήν προστασία τῶν μειονοτήτων, γιά 

τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τοῦ λαθρεμπορίου, γιά τήν ἐξάλειψη τῶν μή ἀσφαλῶν διαδρομῶν, 

ὅπως αὐτές μέσα ἀπό τό Αἰγαῖο καί τό σύνολο τῆς Μεσογείου, καί γιά νά ἀναπτυχθοῦν ἀσφαλεῖς διαδικασίες 

ἐπανεγκατάστασης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά εἴμαστε σέ θέση νά βοηθήσουμε ἄμεσα αὐτές τίς χῶρες οἱ ὁποῖες 

ἐμπλέκονται στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν πολυάριθμων βασανισμένων ἀδελφῶν μας. Εἰδικότερα, ἐκφράζουμε 

τήν ἀλληλεγγύη μας πρός τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος παρά τίς δικές του οἰκονομικές δυσκολίες, ἔχει ἀνταποκριθεῖ 

μέ γενναιοδωρία σέ αὐτή τήν κρίση. 

Ἀπευθύνουμε κοινή ἔκκληση γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου καί τῆς βίας στή Μέση Ἀνατολή, μιά δίκαιη καί διαρκή 

εἰρήνη, καί τήν ἔντιμη ἐπιστροφή ὅσων ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους. Ζητοῦμε ἀπό τίς θρησκευτι-

κές κοινότητες νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους στήν ὑποδοχή, παροχή βοήθειας καί προστασίας στούς πρόσφυγες 

ὅλων τῶν θρησκειῶν, καί ἀπό τίς θρησκευτικές καί πολιτικές ὑπηρεσίες ἀνακούφισης (τῶν προσφύγων) νά ἐργάζονται 

γιά νά συντονίζουν τίς πρωτοβουλίες τους. Γιά ὅσο διάστημα ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη, ζητοῦμε ἐπιμόνως ἀπό ὅλες τίς χῶρες 

νά παράσχουν προσωρινό ἄσυλο, νά προσφέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγα σέ ὅσους ἔχουν τό δικαίωμα, νά 

ἐπεκτείνουν τίς προσπάθειες ἀρωγῆς τους καί νά συνεργαστοῦν μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης γιά τόν 

ἄμεσο τερματισμό τῶν συνεχιζομένων συγκρούσεων. 

Η Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σήμερα μία ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστικές κρίσεις της ἀπό τό τέλος τοῦ Δεύτερου Πα-

γκοσμίου Πολέμου. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς σοβαρῆς πρόκλησης, κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς 

ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ νά ἐνθυμοῦνται τά λόγια τοῦ Κυρίου, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ὅλοι μας θά κριθοῦμε μία μέρα: 

«ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ 

περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με ... ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ 25: 35-36, 40). 



Ἀπό τήν πλευρά μας, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί 

μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι πρέπει νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση τῆς πλήρους ἑνότητας ὅλων 

τῶν Χριστιανῶν. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν πεποίθησή μας ὅτι ἡ «συμφιλίωση (μεταξύ τῶν Χριστιανῶν) περιλαμβάνει τήν 

προώθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἐντός καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν ... Μαζί, θά κάνουμε τό χρέος μας, ὥστε νά 

προσφέρουμε στούς μετανάστες, τούς πρόσφυγες καί τούς αἰτοῦντες ἄσυλο, μία ἀνθρώπινη ὑποδοχή στήν Εὐρώ-

πη» (Οἰκουμενική Χάρτα, 2001). Μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν προσφύγων, 

τῶν αἰτούντων ἄσυλο καί τῶν μεταναστῶν, καθώς καί τῶν πολλῶν περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων στίς κοινωνίες 

μας, ἔχουμε ὡς στόχο νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή τῶν Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἡ διακονία τοῦ κόσμου. 

Ἡ συνάντησή μας σήμερα ἔχει ὡς στόχο νά δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα σέ ὅσους ἀναζητοῦν καταφύγιο καί σέ ὅλους 

ἐκείνους πού τούς καλωσορίζουν καί τούς βοηθοῦν. Καλοῦμε τή διεθνῆ κοινότητα νά θέσει τήν προστασία τῆς 

ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς προτεραιότητα, καί σέ κάθε ἐπίπεδο, νά ὑποστηρίξει πολιτικές ἐντάξεις πού ἐκτείνονται σέ ὅλες 

τίς θρησκευτικές κοινότητες. Ἡ φοβερή κατάσταση ὅλων ὅσων ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παροῦσα ἀνθρωπιστική κρίση, 

συμπεριλαμβανομένων πολλῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ἀπαιτεῖ συνεχῆ προσευχή ἀπό μέρους μας. 

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016 

Ἱερώνυμος Β’                                    Φραγκῖσκος                                          Βαρθολομαῖος 

 Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία 

 Στις 5 Απριλίου 2016  η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά πλειοψηφία, εξέδωσε ψήφισμα το οποίο αμέσως 

έσπευσε να απορρίψει ο Υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας μάλιστα ότι έχει δοθεί εντολή στον Πρέσβη της Τουρκίας 

στην Ε.Ε. να επιστρέψει το κείμενο του Ψηφίσματος. Αναλύοντας το περιεχόμενο του ψηφίσματος προκύπτουν τα εξής σημεία 

που έχουν σημασία για την Κοινότητα μας.  

Στο προοίμιο αναφέρονται όλες οι αποφάσεις και συμβάσεις που αφορούν την ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας με την Ε.Ε., τις πρόσφατες κοινές συμφωνίες  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με την 

Κυβέρνηση της Τουρκίας που έχουν σχέση με την πόλεμο στην Συρία και το συνεπακόλουθο προ-

σφυγικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, τα σοβαρά ζητήματα των παραβιάσεων δικαιωμάτων 

ανθρώπου, ασφάλειας και ελευθερίας λόγου που συνεχώς επιδεινώνονται στην Τουρκία και τέ-

λος ότι οι ιθύνοντες της Τουρκίας δεν έχουν συμφωνήσει στην επαναλειτουργία της Θεολογικής 

Σχολής της Χάλκης.  

Ακολούθως το ψήφισμα ξεκινάει με την διαπίστωση “European Parliament is deeply concerned, in the light of the backsliding 

on respect for democracy and rule of law inside Turkey, that the overall pace of reforms in Turkey has slowed down considerably 

in recent years, and that in certain key areas, such as the independence of the judiciary, freedom of assembly, freedom of  

 



expression, and respect for human rights and the rule of law, there has been a regression moving increasingly away 

from meeting the Copenhagen criteria to which candidate countries must adhere” (Το Ε.Κ. είναι βαθιά ανήσυχο , ενό-

ψει της αρνητικής ολίσθησης του σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους νόμων δικαίου εντός της Τουρκίας, ε-

πειδή η εισαγωγή και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία έχει επιβαρυνθεί σοβαρά, και σε ορισμένους ση-

μαντικούς τομείς, όπως  ανεξαρτησίας της  δικαιοσύνης, ελευθερίας της συνάθροισης, ελευθερίας της έκφρασης, και 

σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους των νόμων δικαίου, παρουσιάζονται υποχωρήσεις που 

απομακρύνουν σημαντικά την ικανοποίηση των κριτηρίων Κοπεγχάγης που πρέπει να ικανοποιούν τα υποψήφια κρά-

τη μέλη προς ένταξη). Στο ψήφισμα υπάρχει ανοικτή μομφή κατά της Ε. Επιτροπής επειδή επί σκοπό καθυστέρησε την 

έκδοση της Έκθεσης Προόδου για το 2015 μετά από τις εκλογές του Νοεμβρίου και με τον τρόπο αυτό επηρέασε το 

εκλογικό αποτέλεσμα.  Επίσης καταγγέλλεται  η παραβίαση του εναέριου χώρου των Ελληνικών νησιών από την Τουρ-

κία και ζητείται η εξομάλυνση των σχέσεων με την Δημοκρατία της Αρμενίας. Ενθαρρύνεται να συνεχιστούν οι προ-

σπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και επαινείτε η πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί 

και η Τουρκική Γλώσσα ως επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στα 28 σημεία που αναλύονται οι σοβαρές υποχωρήσεις 

των βασικών ελευθεριών παρουσιάζονται σε λεπτομέρεια τα σοβαρά προβλήματα που ζουν οι πολίτες της Τουρκίας. 

Ακολουθεί κεφάλαιο για το Κουρδικό ζήτημα όπου καταγγέλλονται οι πράξεις του ΡΚΚ αλλά ταυτόχρονα καλείται η 

Κυβέρνηση της Τουρκίας να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις Κουρδικές επαρχίες, να σταματήσει την χρήση 

αλόγιστης βίας, καλεί την Κυβέρνηση της Τουρκίας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διακοπή της μεταφο-

ράς βοήθειας προς το Ισλαμικό Κράτος Συρίας-Ιράκ από το έδαφος της Τουρκίας. Επίσης αφιερώνεται ολόκληρο κε-

φάλαιο για το Προσφυγικό,  όπου αναγνωρίζεται τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που έχει δεχτεί η Τουρκία.  

 Στο Ψήφισμα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα ζητήματα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και προβάλλεται  αυτό ως κύ-

ριο συστατικό και κριτήριο του σεβασμού των αρχών της δημοκρατίας για όλους πολίτες της Τουρκίας. Παραθέτοντας 

τα κύρια σημεία διατυπώνονται τα ακόλουθα: «Η Συνταγματική μεταρρύθμιση πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματι-

κά ανεξίθρησκη, συμμετοχική για όλους κοινωνία με ισχυρή την αντίληψη της επιείκειας από το κράτος προς τους 

πολίτες του και αυτό να επιτευχθεί με μια ανοικτή διαδικασία που θα λάβει την συγκατάθεση όλου του φάσματος 

των πολιτικών απόψεων.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υιοθέτηση του νέου Συντάγματος πρέπει να εξασφαλίζει με ουσια-

στικό τρόπο τα δικαιώματα των μειονοτήτων, με τρόπο ώστε ανεξάρτητα της πολιτιστικής και θρησκευτικής τους κα-

ταγωγής στους πολίτες να εξασφαλίζονται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα υπό ένα καθεστώς της ισχύος των νόμων 

υπεράνω προσώπων. Καλείται η Τουρκία να σεβαστεί τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις εθνικές μειονότητες, επιση-

μαίνοντας την ανάγκη της ψήφισης νόμων κατά των εκφράσεων και πράξεων μίσους κατά των μειονοτήτων, ενσωμα-

τώνοντας τα μέτρα αυτά στο νέο Σύνταγμα της. Τονίζεται επίσης τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να εμποδίζουν θετικές δια-

κρίσεις προς μειονότητες για την προστασία της θρησκείας, της εθνικής καταγωγής και της γλώσσας τους, ώστε να 

προστατεύσουν την ταυτότητα τους.  Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική μειονότητα, ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα της σε θέματα παι-

δείας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καλεί την Κυβέρνηση να προβεί στην δικαστική δίωξη ατόμων που διαπράττουν 

οποιαδήποτε εγκλήματα  μίσους, συμπεριλαμβανομένων και πράξεων αντι-Σημιτισμού, όπως είχαν εξαγγελθεί από 

την Κυβέρνηση το 2013 στα πλαίσια του «Πακέτου Εκδημοκρατισμού». Επίσης καταδικάζεται η παθητική στάση της 

Κυβέρνησης της Τουρκίας όταν συμβαίνουν πράξεις βίας κατά των Χριστιανών και των ιερωμένων τους στα κοινωνικά 

δίκτυα. Καλείται η Τουρκική Κυβέρνηση να συμπεριφερθεί ίσα όλους τους πολίτες της Τουρκίας χωρίς προκαταλή-

ψεις. Τέλος τονίζεται η ανάγκη της προστασίας της Κοινότητας Ρομά, όντας η Τουρκία η χώρα που διαθέτει τον μεγα-

λύτερο  σε πληθυσμό Ρομά σε όλο τον κόσμο.   
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