
 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συµµετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο Σεµινάριο 

«The Role of Civil Society in Combating Hate Crimes against Christians» 

του Γραφείου ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(ODIHR) του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στη Ρώµη, 26-27 Ιουνίου 2012 

 

        Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ως µη κυβερνητικός οργανισµός, 

εκπροσωπούµενος από τον πρώην Πρόεδρο κ. Γεώργιο Λεύκαρο, συµµετείχε 

ενεργά στο Σεµινάριο µε θέµα «The Role of Civil Society in Combating Hate 

Crimes against Christians» (Ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην 

Καταπολέµηση Εγκληµάτων Μίσους κατά Χριστιανών). Το Σεµινάριο 

οργανώθηκε από το Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (ODIHR) του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, 

στη Ρώµη, από 26 έως 27 Ιουνίου 2012.  

 

       Σκοποί του Σεµιναρίου ήταν:   

1. Να αναδειχθεί  το ζήτηµα των εγκληµάτων µίσους (Hate Crimes) και 

µισαλλοδοξίας εις βάρος των Χριστιανών, ώστε να αναπτυχθούν ιδέες και 

προτάσεις για την καταγραφή, καταγγελία και αποτροπή τους εκ µέρους των 

οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και των κυβερνήσεων στις 

χώρες  του ΟΑΣΕ. 

2. Να τεθούν ζητήµατα θρησκευτικών ελευθεριών, ώστε να προταθούν 

επίσηµες πολιτικές και καλές πρακτικές προς τα κράτη-µέλη του ΟΑΣΕ. 

 

     Με αµφίδροµη και διαδραστική µεθοδολογία µεταξύ εισηγητών και 

συµµετεχόντων Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, το Σεµινάριο στόχευε στην 



παροχή γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων για αδικήµατα µε βάση την 

προκατάληψη καθώς και άλλες διακρίσεις κατά των Χριστιανών. 

 

     Το Σεµινάριο παρακολούθησαν 40 περίπου οργανώσεις των χωρών του 

ΟΑΣΕ µε 54 εκπροσώπους. 

 `   Την έναρξη  του Σεµιναρίου χαιρέτισαν µεταξύ άλλων: 

- Ο  Γ.Γ. του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών 

- Εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ  

- Εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας Βατικανού 

 

     Ο κ. Γεώργιος Λεύκαρος είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τα κάτωθι:    

1.  Ότι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών µετέχει ενεργά  και ανελλιπώς από 

το 1991 στις Συνδιασκέψεις του ΟΑΣΕ, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας 

τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Ελληνικής Μειονότητας 

και των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην 

Κωνσταντινούπολη. 

  

2. Ότι είναι ανάγκη πλέον, παράλληλα µε τις καταγγελίες και  καταγραφές, να 

γίνονται και αυστηρές συστάσεις και διπλωµατικές πιέσεις προς την Τουρκία 

για άρση των κατάφωρων αδικιών εις βάρος του Ελληνισµού της 

Κωνσταντινούπολης. 

 

3. Ότι πενήντα (50) τουρκικές Οργανώσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και     

Προστασίας Μειονοτήτων σε συνέντευξη Τύπου, στα πλαίσια ενηµερωτικής 

εκστρατείας που έγινε στην Κωνσταντινούπολη στις  26 Ιανουαρίου 2012, 

ζήτησαν νοµοθετική ρύθµιση ώστε να προβλέπει την προστασία των 

διαφόρων µειονοτήτων και την πειθαρχική δίωξη  των εγκληµάτων µίσους 

και διακρίσεων εναντίον των εθνικών και θρησκευτικών οµάδων που 

διαβιούν στην Τουρκία. Έως τώρα, τα εγκλήµατα αυτά παραµένουν 

ανεξιχνίαστα και οι δράστες ατιµώρητοι. Επίσης, οι οργανώσεις αυτές 

κατέγραψαν την ύπαρξη χιλιάδων άρθρων στον τουρκικό Τύπο που 

καλλιεργούν το µίσος κατά των µειονοτήτων, ασκώντας αφόρητη 

ψυχολογική πίεση σε αυτές. 

 

4. Τους βανδαλισµούς των Ελληνορθοδόξων κοιµητηρίων στην Ίµβρο   

(Οκτώβριος 2010 ) και στην Κωνσταντινούπολη - Βαλουκλή (2009), που 

ήδη έχουν περιληφθεί στις αντίστοιχες Εκθέσεις του ΟΑΣΕ, και τέλος 

 

5. Όσον αφορά στις θρησκευτικές ελευθερίες, ανέπτυξε το θέµα του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου, που αποτελεί κλασική περίπτωση παραβίασης 

θρησκευτικών ελευθεριών από το επίσηµο Τουρκικό Κράτος, µε κυριότερη 

την µη αναγνώριση µέχρι σήµερα της νοµικής οντότητας και του 

καθεστώτος του.  
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