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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ 15/7/2017 ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Καταδικάζουμε για ακόμα φορά της απόπειρα πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 2016 που έγινε
κατά της νομίμου κυβέρνησης και της συνταγματικής τάξης στην Τουρκία. Ευχόμαστε η απόπειρα
αυτή να είναι η τελευταία της αλυσίδας παρόμοιων ενεργειών και να μην συμβούν ποτέ παρόμοιες
πράξεις κατά της συνταγματικής τάξης. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς τους οικείους
των θυμάτων και όλο τον λαό της Τουρκίας.
Η Κοινότητα των εκπατρισμένων Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης έχουν την εξαιρετικά θλιβερή
εμπειρία των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων εναντίων των συνταγματικών τους δικαιωμάτων
που υπήρξε και η αιτία της μαζικής εκρίζωσης τους από την γη των προγόνων τους. Τα πλήγματα
που έχει υποστεί η Κοινότητα μας είχαν κοινή ιδεολογική αιτία με τις έκνομες πραξικοπηματικές
ενέργειες κατά των συνταγματικών αρχών της χώρας στο παρελθόν.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αποτροπή αυτού του τύπου καταστροφικών ενεργειών, μπορεί να
προληφθεί μόνο και μόνο με το απόλυτο σεβασμό των συνταγματικών αρχών και την πιστή
εφαρμογή των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, χωρίς καμία εξαίρεση και περιορισμούς.
Επικοινωνία email: nnap@otenet.gr
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15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNİN BİRİNCİ SENESİNDE
İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU’NUN AÇIKLAMASI
Bir sene evvel 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de anayasal düzene ve yasal hükümete karşı
düzenlenmiş bulunan darbe girişimini bir kez daha en sert biçimde kınıyoruz. Yaşanan bu menfur
olayın darbeler zincirinin sonuncusu olmasını ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni
ederek bu saldırıda hayatını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve tüm Türkiye halkına
başsağlığı diliyoruz.
Yurt dışındaki İstanbul Rum Cemaati, geçmişte anayasal düzenin dışına çıkılmasının vahim acı
tecrübelerini yaşamış, hatta bunların sonucu olarak kendi rızası dışında ata topraklarını terk etmek
zorunda kalmıştır. Toplumumuzun yaşamış olduğu acılar Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal
düzenine karşı yapılmış olan darbelerden ve bunlara sebep aynı zihniyet ve tutumlardan
kaynaklanmaktadır.
Bu vahim girişimlerin kesinlikle ancak insan hakları ilkelerine ve hukuk devleti prensiplerinin
üstünlüğüne kayıtsız şartsız ve istisnasız saygı gösterilmesi ile önlenebileceğine derinden
inanıyoruz.
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