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  Πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία,  η Ημερίδα στο Βασιλικό 

Κολέγιο στο Λονδίνο το απόγευμα της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2017 που 

οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω. με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε).  

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν:  ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος, ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτριος 

Καραμήτσος-Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας της Κύπρου κ. 

Ευρυπίδης  Ευρυβιάδης, ο εκπρόσωπός του Πρέσβη της Τουρκίας Επιτετραμμένος 

κ. Σινάν Κουζούμ, οι Λόρδοι George Windsor και Ralph Kerr, ο Γενικός Γραμματέας 

της Γ.Γ.Ε.Ε.  Δρ. Λευτέρης Κρέτσος, εκπρόσωποι των Συλλόγων Ελλήνων του 

Πόντου,  ακαδημαϊκοί, φοιτητές, Κωνσταντινουπολίτες  και πολίτες του Λονδίνου. 

Στην Ημερίδα παρίσταντο τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου, Ν. 

Αναγνωστόπουλος, Σ.Ν. Κίσσας και Δ. Γεωργιάδης. Την Ημερίδα συντόνισε ο κ. 

Πάνος Αναγνωστόπουλος. 

  Στην έναρξη της Ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Δρ. Λ. Κρέτσος που 

αναφέρθηκε στην τραγική επέτειο των Σεπτεμβριανών επισημαίνοντας ότι η 

Γ.Γ.Ε.Ε. θα συνεχίσει πάντα να υποστηρίζει την πλήρη αποκάλυψη της ιστορικής 

αλήθειας των δεινών που υπέστη ο Ελληνισμός της Ανατολής και ειδικότερα της 

Κωνσταντινούπολης.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου 

παρουσίασε την κύρια εισήγηση της ημερίδας χρησιμοποιώντας και οπτική 

προβολή που κάλυψε εξαντλητικά τις ενότητες: (α) τους προσχεδιασμένους από 

το κράτος της Τουρκίας διωγμούς που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα που 

είχε εξαιρεθεί από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών το 1923-24, (β) το αδιάσειστα 

τεκμήρια που δείχνουν ότι οι διωγμοί και οι παραβιάσεις των δεσμεύσεων που 



είχε αναλάβει η Τουρκία για τα δικαιώματα του ανθρώπου των μη-

Μουσουλμανικών μειονοτήτων, σχεδιαζόταν ως βαθιά κρατική πολιτική της 

Τουρκίας και δεν είχαν σχέση με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις ή το Κυπριακό 

πρόβλημα, (γ) τις ευρύτερες συνέπειες των διωγμών αυτών στην παρεμπόδιση της 

εγκαθίδρυσης κράτους νόμων δικαίου (rule of law) και ότι τα Σεπτεμβριανά 

υπήρξαν το κομβικό σημείο στην μετά των Β’ Π.Π. περίοδο της αλυσίδας των 

αλλεπάλληλων συνταγματικών εκτροπών στην Τουρκία και (δ) την αδήριτη ανάγκη 

η Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των 

συνεπειών των παραβιάσεων στα  πλαίσια των προτάσεων που έχουν υποβληθεί 

επίσημα από την Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Στο κλείσιμο της 

εισήγησης αναφέρθηκε όποια μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα τα 

τελευταία 5 χρόνια στην θεραπεία των αδικιών του παρελθόντος κατά της 

Κοινότητας. Η ομιλία του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu 

 Δεύτερος ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος κ. Bruce Clark, γνωστός στο ευρύτερο 

κοινό με το έργο του για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών «Δύο Φορές Ξένοι». Η 

ομιλία του κ. Bruce Clark επικεντρώθηκε στο ύψιστο Διορθόδοξο, Πανανθρώπινο 

και Ειρηνοποιό έργο της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθλομαίου Α’, 

αναφέροντας στην αρχή της ομιλίας του το πως αποφασίστηκε αρχές του 1923, 

μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή στην συνδιάσκεψη της Λωζάνης,  η 

παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη και ότι αυτό 

το εκλαμβάνει ο ίδιος ως ένα θείο θαύμα που συνετέλεσε στην  ύψιστη προσφορά 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε όλη την Ανθρωπότητα τις τελευταίες 

δεκαετίες. Τέλος ο ομιλητής αναφέρθηκε με την παρουσίαση εικόνων στα 

επιστημονικά συμπόσια και τις αποστολές που πρωτοστάτησε ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης για την προστασία του Περιβάλλοντος.  

 Στο τέλος των ομιλιών κλήθηκαν οι παρευρισκόμενοι να ερωτήσουν και να 

σχολιάσουν τις εισηγήσεις που ακούσθηκαν.  Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Σινάν 

Κορούμ έκανε την διαπίστωση ότι η ομιλία του Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. ήταν 

εκτενής στα ιστορικά γεγονότα και δεν τονίστηκαν οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις 

που έχουν γίνει από πλευράς της Τουρκίας. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος της 

Οι.Ομ.Κω. τόνισε ότι η στρατηγική θέση της Οι.Ομ.Κω. είναι ότι οι ιστορικές 

αλήθειες των παραβιάσεων πρέπει να τεκμηριώνονται για να μην συμβούν ξανά 

και να θεραπευθούν στο μέγιστο βαθμού του δυνατού οι συνέπειες τους,  χωρίς 

http://www.conpolis.eu/


όμως να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς και κάλεσε 

την Τουρκία να βασιστεί στο Ψήφισμα της Γ. Συνέλευσης του ΟΗΕ 60/147 για την 

Αποκατάστασή των Κοινοτήτων που έχουν υποστεί μαζικούς διωγμούς. Στη 

συνέχεια οι συμμετέχοντας προέβησαν σε θετικές διαπιστώσεις των 

παρουσιάσεων που έγιναν. 

 Επιπρόσθετα στην ανωτέρω Ημερίδα την 6/9/2017 οργανώθηκε συνάντηση με 

τους Κωνσταντινουπολίτες του Λονδίνου στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού με την 

βοήθεια της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας. Κατά την συνάντηση 

από πλευράς των εκπροσώπων της Οι.Ομ.Κω. έγινε λεπτομερής παρουσίαση των 

καίριων ζητημάτων που απασχολούν τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και 

εξετάστηκε η δυνατότητα ίδρυσης Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλης 

Βρετανίας.  

 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τις πλέον θερμές του ευχαριστίες προς την Γ.Γ.Ε.Ε. 

για την υποστήριξη της Ημερίδας που αποτελεί ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειες 

της Οι.Ομ.Κω. που πραγματοποιούνται αρχίζοντας εντός της Τουρκίας και μετά 

στις άλλες χώρες.  


