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 Επετειακή εκδήλωση Σεπτεμβρια-

νών 7/9/2013.
 Ανακοίνωση για τις εξαγγελίες

Εκδημοκρατισμού στην Τουρκία,σελ.3.
 Παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω στον

ΟΑΣΕ,σελ.3.
 Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολί-

τη Δέρκων κ. Απόστολος στα εγκαίνια της Έκθεσης του Συνδέσμου Μακροχωριτών,σελ.4.
 Η πρώτη τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας,σελ.4.

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση των Σεπτεμβριανών της Οι.Ομ.Κω με τίτλο
«Οι Προτάσεις της Οι.Ομ.Κω για την Αποκατάσταση και Επανόρθωση των αδικιών κατά της Ρωμιοσύνης της Πόλης από την
Κυβέρνηση της Τουρκίας» (7/9/2013)
Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών στους Αμπελόκηπους πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην 58η
επέτειο των Σεπτεμβριανών. Παράλληλα στον ισόγειο του Κέντρου ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωριτών οργάνωσε την έκθεση με
θέμα τον τύπο των ημερών της 6-7/9/1955. Στη συνέχεια των χαιρετισμών των Προέδρων της Οι.Ομ.Κω καθ. Ν. Ουζούνογλου και του
Συλλόγου Μακροχωριτών κ. Αβραάμ Μαντζαρίδη ακολούθησε η
ομιλία του κ. Ορχάν Τουρκέρ ο οποίος περιέγραψε τις εμπειρίες του
ως ενός παιδιού στον Μόδι της Χαλκηδόνας την ημέρα των
Σεπτεμβριανών. Στην συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
Ν.Ουζούνογλου,
Κ.Κοτζαμάνογλου
και
Μ.
Μαυρόπουλος
παρουσιάσαν την ακολουθούμενη στρατηγική από το Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω όσον αφορά τα απαιτητικά αιτήματα που θέτει προς την
Τουρκική Κυβέρνηση με άξονα την επιτακτική ανάγκη της
αποκατάστασης και επανορθώσεων προς τις Ελληνορθόδοξες
Κοινότητες της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου).
Η Οι.Ομ.Κω σε όλες τις διαπραγματεύσεις θέτει προς τους ιθύνοντές
του Τουρκικού κράτους τις ότι τα μέλη της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Πόλης, που εξαιρέθηκαν την Ανταλλαγής των
Πληθυσμών στα πλαίσια της διεθνούς Συνθήκης Λωζάννης (Σ.Λ. 1923)
ανεξάρτητα του καθεστώτος υπηκοότητας που είχε (Εταμπλίς),
απελάθηκαν κατά παράβαση της Σ. Λ. και εξαναγκάστηκαν σε
εκπατρισμό με την εφαρμογή κατά συρροή αντιμειονοτικών κρατικά
οργανωμένων μέτρων που εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά από το 1955. Τα
μέτρα αυτά συνιστούν σοβαρότατες παραβιάσεις των : (α) των
Συνταγμάτων της Τουρκίας (1924 & 1961) και της Συνθήκης της
Λωζάννης (κεφ.Β. 24.7.1923), (β) μεγάλου αριθμού άρθρων της
Σύμβασης της Ρώμης (1950) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που η Τουρκία υιοθέτησε το 1954, (γ) της Οικουμενικής Διακήρυξης της
Ίδρυσης του ΟΗΕ του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι η Τουρκία.
Τονίζεται ότι ενώ μέχρι ακόμα και το 2007 η στάση του Υπ. Εξ. της Τουρκίας ήταν ότι τα μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας εγκαταλείψαν
με ιδία θέληση τους την Πόλη (επίκληση λόγων οικονομικών!!) τα τελευταία χρόνια επίσημοι της Κυβέρνησης και της Αξ. Αντιπολίτευσης
δημόσια έχουν δηλώσει ότι υπήρξαν κρατικά μέτρα για την εκδίωξη των Μειονοτήτων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα
σκληρά μέτρα κατά της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας προερχόταν από την ίδια ιδεολογική πηγή που υπήρξαν τα μέτρα κατά των
θρησκευτικών και άλλων μειονοτικών δικαιωμάτων. Το 98% της Κοινότητας μας που έπρεπε να ζει στην Πόλη είναι σήμερα εκπατρισμένο.
Πρόσφατα μέσα την Τουρκία υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην αναγνώριση των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων που έχουν υποστεί οι
μειονότητες. Ειδικότερα ςτην έκθεση περί Πραξικοπημάτων που δημοσιεύτηκε από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας υπάρχει ευρεία αναφορά
στα Σεπτεμβριανά με τον χαρακτηρισμό ότι αποτελούν το πρώτο βήμα στη δράση, μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, των ισχυρών
παρακρατικών μηχανισμών της Τουρκίας. Τονίζονται ιδιαίτερα προς τους ιθύνοντες της Τουρκίας τα εξής : (α) η καταπάτηση των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι το πρώτο που συμβαίνει όταν έχουμε εκτροπή προς γενικότερη καταπάτηση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και απομάκρυνση από τις αρχές ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου, β) Η ιστορική έρευνα που σε μεγάλο βαθμό προέρχεται
από ερευνητές μέσα από την Τουρκία αποδεικνύει ότι για πολλά χρόνια η στρατηγική πολιτική του Κράτους της Τουρκίας βασιζόταν στο ότι
τα μέλη των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων ήταν «ξένοι πολίτες της χώρας» (απόφαση Γιαργκιταϊ 1974) και επομένως « εν δυνάμει

επικίνδυνα στοιχεία» και (γ) επίσης η αντικειμενική ιστορική έρευνα αποδεικνύει ότι τα αντιμειονοτικά μέτρα δεν είχαν σχέση με την
πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων παρά στο ότι προαποφασισθέντα μέτρα εφαρμοζόταν σε κατάλληλο χρόνο που επέτρεπαν οι
εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας.

Η Σημασία της Αποκατάστασης και Θεραπείας των Θυμάτων
Το να ισχυρισθεί ένα οποιαδήποτε κράτος σήμερα ότι από εδώ και στο εφεξής θα σεβαστεί σε απόλυτο βαθμό τα δικαιώματα του
ανθρώπου και των μειονοτήτων δεν έχει μεγάλη αξία αν δεν προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και επανόρθωσης των αδικιών που έχει
διαπραχθεί από το ίδιο στο παρελθόν. Η γενική αυτή αρχή έχει ιδιαίτερη ισχύ στην περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Πόλης και εξίσου της Ίμβρου και Τενέδου. Το ψήφισμα 60/147 της Γ.Σ. του ΟΗΕ τονίζει ακριβώς αυτό και δίνει οδηγίες πως θα γίνει η
αποκατάσταση και επανόρθωση (remedy & reparations).
•Η αποκατάσταση των Υπηκοοτήτων.
•Μέτρα για την προστασία των ιδιοκτησιών των θυμάτων.
•Από κοινού σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος που θα υποστηρίζει την
παλιννόστηση νέας γενιάς απογόνων Εταμπλίς.
•Επιστροφή της πλούσιας βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1862-1923) σε Ρωμαίικο Ίδρυμα στην Πόλη.
•Η ίδρυση ερευνητικών κέντρων στην Πόλη με την συνεργασία επιστημόνων Κων/
λιτων και της Κυβέρνησης της Τουρκίας.
Οι προαναφερθείσες προτάσεις αποτελούν τα πρώτα βήματα για να αποδειχθεί ότι
οι εξαγγελίες των ιθυνόντων της Τουρκίας δεν αποτελούν μόνο υποσχέσεις αλλά
ειλικρινή στάση για την αποκατάσταση και θεραπεία των πολύ σοβαρών
παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητας της Πόλης παράλληλα με τις αντίστοιχες κοινότητες της Ίμβρου και της Τενέδου. Το νέο Σύνταγμα της Τουρκίας πρέπει να
εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για να μην επαναληφθούν παραβιάσεις όπως του παρελθόντος.

Αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω.
•Στη συνέχεια των επαφών που ξεκίνησαν το 5/2010 εγκρίθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, σε σύγκριση με το παρελθόν, 50 τόμοι διδακτικών
βιβλίων στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας.
•Μετά από την συνάντηση με τον π.Υπ. Παιδείας κ.Ο.Ντιντζέρ εκδόθηκε κανονισμός για την εγγραφή μαθητών χωρίς την τουρκική
υπηκοότητα στα μειονοτικά σχολεία υπό το καθεστώς «φιλοξενούμενων μαθητών».
•Όπως έχει αναφερθεί έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην επανόρθωση της ιθαγένειας, της έγκαιρης διεκπεραίωσης των σχετικών
θεμάτων και ειδικά η άρση των περιορισμών στην απόκτηση της ιθαγένειας από την πλευρά της μητέρας που μέχρι και πρόσφατα
ίσχυε για τα άτομα που γεννήθηκαν την περίοδο 1963-80.

Ομιλίες των προσκεκλημένων Δημοσιογράφου κ. Χακάν Τσελίκ και καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ
Στη συνέχεια της παρουσίασης των μελών του Δ.Σ. ή ημερίδα συνέχισε με τις ομιλίες των δύο προσκεκλημένων από την
Κωνσταντινούπολη οι κ. Χακάν Τσελίκ (δημοσιογράφος) και καθ, Τζενγκίζ Ακτάρ. Ο πρώτος ομιλητής αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός
ότι στην επέτειο των Σεπτεμβριανών ελάχιστες εφημερίδες αναφέρονται τι συνέβη το 1955 και την πραγματική διάσταση του
γεγονότος και ότι αυτό δείχνει το ότι ο τύπος δεν εκτελεί την αποστολή του που είναι η ενημέρωση των νέων γενεών να μην συμβούν
ξανά τα ίδια. Στη συνέχεια ο κ.Χακάν Τσελίκ αναφέρθηκε στις άδικες επιθέσεις που έχει γίνει στόχος το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
παρελθόν και ότι αυτό προέρχεται από προκαταλήψεις που καλλιεργούνται από εθνικιστικούς κύκλους και την αμάθεια, όπως επίσης
την αδικία που έχει διαπραχθεί με την απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης για το θέμα δε αυτό έχει
δημοσιεύσει πολλά άρθρα. Τόνισε ότι η καλλιέργεια ψυχροπολεμικού κλίματος μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας υποδαυλίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τους κύκλους μεγάλων κρατών που αποσκοπούν να πουλήσουν οπλικά συστήματα οδηγώντας σε πτώχευση της
δύο χώρες. Τέλος ο κ. Χακάν Τσελίκ αναγνώρισε ότι η παρούσα κυβέρνηση του κ. Ρ.Τ. Ερντογάν έχει προβεί σε θετικά βήματα υπέρ της
Ομογένειας και ότι αυτά πρέπει να αυξηθούν πράγμα που θα επιτρέψει την επιστροφή όσων Ρωμιών επιθυμούν στην Πόλη
Ο καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ, που έχει βραβευθεί πρόσφατα από την Οι.Ομ.Κω λόγω της συνεχούς υποστήριξης των δικαιωμάτων ανθρώπου
και των μειονοτήτων στην Τουρκία, τόνισε ότι αν και έχουν γίνει σοβαρά βήματα στον εκδημοκρατισμό στην Τουρκία τα τελευταία
χρόνια είναι ακόμα πολύ νωρίς να ελπίζει κανείς για την πλήρη αποκατάσταση μιας πολιτείας νόμου και ισότητας. Η ελπίδα μας είναι
ότι σήμερα υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό κίνημα πολιτών που υψώνει την φωνή της για τις αδικίες που έχουν υποστεί οι μειονότητες
στο παρελθόν. Το γεγονός ότι ένα μέρος της Ισλαμικής κοινωνίας αρχίζει να καταλαβαίνει ότι η διωγμοί που υπέστησαν αυτοί και οι
πρόγονοι τους από το Κεμαλικό καθεστώς είχαν επίσης μαζί τους φτωχοποίηση και της μη-Μουσουλμανικές μειονότητες αποτελεί
πολύ σημαντικό στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Τέλος ο κ. Ακτάρ επανήλθε στην ανάγκη η Οι.Ομ.Κω να συμβάλει στην
συμπλήρωση ενός σοβαρού κενού που είναι η ανάγκη να ενημερωθεί ο λαός της Τουρκίας με την έκδοση στην Τουρκική γλώσσα μιας
εφημερίδας ή ενημερωτικού δελτίου. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική για την αντιμετώπιση της άγνοιας που επικρατεί στην σημερινή
Τουρκία για το ήταν και τι προσέφερε η Ρωμιοσύνη στους κοινωνικούς, οικονομικούς και ακόμα διοικητικούς τομείς στην χώρα.

Ανακοίνωση για τα Μέτρα Εκδημοκρατισμού από τον
Πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν (30 Σεπτεμβρίου 2013)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντoγάν διαπιστώνει ότι τα
μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν εξυπηρετούν το μείζον ζήτημα της επανόρθωσης των αδικιών που έχουν διαπραχθεί από τις Κυβερνήσεις
του παρελθόντος της Τουρκίας. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο την Ελληνορθόδοξη Μειονότητα, που υπάγεται στην συνθήκη της
Λωζάννης, αλλά και όλους τους πολίτες της Τουρκίας που έχουν υποστεί τις συνέπειες αντιδημοκρατικών συμπεριφορών στο παρελθόν.
Ενώ στο προοίμιο των δηλώσεων γίνεται η σωστή διάγνωση των αιτίων της αντιδημοκρατικής πορείας της χώρας, ιδιαίτερα μετά από το
στρατιωτικό πραξικόπημα της 27 Μαΐου 1960, δεν υπάρχουν μέτρα που θεραπεύουν τις συνέπειες των καταπιεστικών μέτρων κατά των
μειονοτήτων που ασκήθηκαν με τον σχεδιασμό της «Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων» που λειτούργησε όλη την περίοδο από το 1962
μέχρι το 2003 στην Πρωθυπουργία της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν τολμήθηκε η διόρθωση μιας συνεχιζόμενης
αδικίας εδώ και 43 χρόνια, που είναι η απαγόρευση της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η Οικουμενική
Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών θα συνεχίσει αμείωτα τις προσπάθειες της για την αποκατάσταση των δικαίων της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Πόλης, στηριζόμενη στο διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώπιον της Κυβέρνησης της Τουρκίας, των διεθνών
οργανισμών και της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

Παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω στο ετήσιο Συνέδριο Διαστάσεων για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου του Οργανισμού
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών συμμετείχε στην συνδιάσκεψη του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην
Ευρώπη, που έλαβε χώρα στην Βαρσοβία, με ουσιαστικές παρεμβάσεις, τόσο στην Συνεδρία με θέμα τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα (25-09-2013), όσο και στην Συνεδρία με θέμα τις Θρησκευτικές ελευθερίες, (26 -09-2013). Πιο συγκεκριμένα,
στην συνδιάσκεψη
Human Dimension Implementation Meeting 2013, που διοργανώνει το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR), η Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να προβεί η Τουρκική Κυβέρνηση σε μέτρα Αποκατάστασης και
Επανόρθωσης προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, δεδομένου του ότι εξαιτίας της εφαρμογής των
αντιμειονοτικών μέτρων και των κατάφορων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο πληθυσμός της αυτόχθονης
Ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης υπέστη δραματική συρρίκνωση. Αφού
αναφέρθηκαν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στις Τουρκικές Αρχές, η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
επεσήμανε ότι η Τουρκική κυβέρνηση οφείλει να επισπεύσει τη λήψη μέτρων αποκατάστασης
και θεραπείας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας, προβαίνοντας ουσιαστικές αλλαγές για την
επίλυση των θεμάτων, επιδεικνύοντας απτά αποτελέσματα. Η ΟΙΟΜΚΩ τόνισε επίσης την
μείζονος σημασίας ανάγκη σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Τονίστηκε η ανάγκη αναγνώρισης της νομικής
προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και η σημασία επαναλειτουργίας της
Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιπλέον, αναφέρθηκε η μετατροπή των βυζαντινών
εκκλησιών της Αγίας Σοφίας Νικαίας καθώς και της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος που
λειτουργούσαν για δεκαετίες ως μουσεία, σε ισλαμικά τεμένη.
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπήθηκε από την Ειδική Γραμματέα
του Δ.Σ., Δρα. Ελισάβετ Φερεκύδου, ενώ στην ιστοσελίδα της ΟΙΟΜΚΩ
http://
www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx παρατίθενται τα κείμενα των δύο παρεμβάσεων.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΑΣΕ,
είναι ένας Οργανισμός 57 χωρών που καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ και έχει έδρα τη Βιέννη.
Εμπνέεται πάντα από τις Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και αποτελεί ένα forum πολιτικού διαλόγου σε θέματα που άπτονται
τριών διαστάσεων της διεθνούς ασφάλειας: Ι. της πολιτικο-στρατιωτικής, ΙΙ. της οικονομικής-περιβαλλοντικής και ΙΙΙ. της ανθρώπινης
διάστασης. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συμμετέχοντα Κράτη, είναι πολιτικές και όχι νομικώς δεσμευτικές, δεν
μειώνει, τη σημασία τους, ενώ δεν πρέπει να αφαιρεί τίποτε από την αποτελεσματικότητά τους. Σημαντικό θεσμό του Οργανισμού
αποτελεί το Γραφείο για τους δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODHIR) με έδρα την
Βαρσοβία.
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
nnap@otenet.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει,
σύμφωνα με το σκοπό του, χρηματικές ενισχύσεις σε οικονομικά αδύνατους Κωνσταντινουπολίτες κατά προτίμηση από τα Ταταύλα και
καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2013 να υποβάλλουν αιτήσεις για να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν: α) βεβαίωση Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που αποδεικνύει την καταγωγή τους και β) βεβαίωση αρχής ή
συλλόγου, που να αποδεικνύει ότι είναι άποροι. Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117,
Καλλθέα, τηλ. 2109517072 ή στον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών,
Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, τηλ. 2106464270’η 2106433750.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μανώλης Γιαννουσάκης

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ.Απόστολος απευθύνει
χαιρετισμό στα εγκαίνια της Έκθεσης για τις εφημερίδες
των ημερών των Σεπτεμβριανών.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗ, 58ῃ
ΕΠΕΤΕΙΩ, ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
(ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ)
Ἐντιμολογιώτατε κύριε Νικόλαε Οὐζούνογλου, Πρόεδρε τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, Ἄρχον Προστάτα τῶν Γραμμάτων,
Ἐντιμότατε κύριε Ἀβραάμ Ματζαρίδη, Πρόεδρε τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μακροχωριτῶν Κωνσταντινουπόλεως, καί λοιπά μέλη τῆς Διοικήσεως αὐτοῦ,
Ἐκπρόσωποι Κων/πολίτικων Σωματείων, Ἀγαπητά μας πνευματικά τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, Κυρίες καί
Κύριοι, Değerli konuşmacılar,
Ἡ μνήμη εἶναι τό ἀρχεῖον τοῦ νοῦ, τό ὁποῖον ἀδιαλείπτως ἐμπλουτίζεται ἀπό τίς ἐντυπώσεις πού ἐπιθέτει κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Τό ἀρχεῖο αὐτό θά
πρέπει νά συντηρῇται μέ ἐπιμέλεια, ὥστε νά προστατεύηται ἀπό τήν φθορά τῆς λήθης, τήν ὁποίαν ἡ διαρκής συσσώρευσις νέων πληροφοριῶν καί ἡ
ἀέναη ροή τοῦ χρόνου ἀναπόφευκτα ἐπιφέρει. Ἡ ἀπώλεια τῆς μνήμης, προσωπικῆς ἤ συλλογικῆς, εἶναι κάτι τό ἐξαιρετικῶς ὀδυνηρό. Ὅποιος χάσει ἕνα
κομμάτι ἀπό τό ἱστορικό του παρελθόν, σβήνει ταυτόχρονα ἕνα κομμάτι ἀπό τό παρόν καί σίγουρα ἀπό τό μέλλον του.
Ἡ σημερινή ἡμερίδα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀμοσπονδίας Κων/πολιτῶν μέ θέμα τά τραγικά Σεπτεμβριανά γεγονότα τοῦ 1955 καί ἡ ἔκθεσις τοῦ Τύπου τῆς
ἐποχῆς ἀποτελοῦν κατά πάντα ἐπαινετές πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες συμβάλουν καταλυτικά στήν διατήρηση τῆς συλλογικῆς ἱστορικῆς μνήμης τοῦ Γένους
μας, τῆς Πολίτικης Ρωμηοσύνης. Οἱ φωτογραφίες μιλοῦν ἀφ’ἑαυτοῦ των καί αὐτά πού ἐξιστοροῦν δέν χωροῦν σέ λέξεις. Βρισκόμαστε ἐδῶ μέ συνοχή
καρδίας γιά νά ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς στά θύματα τῆς ἀποφράδος γιά τήν ἱστορία τῆς Πολίτικης Ρωμηοσύνης, νύχτας τῆς 6ης πρός 7ην Σεπτεμβρίου
1955, ἡ ὁποία διόλου ὑπερβολικῶς χαρακτηρίσθηκε ὡς «νύχτα τῶν Κρυστάλλων» διά τόν Ἑλληνισμόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Φόρον τιμῆς σέ ὅσους
ἔχασαν τήν ζωήν τους, ὅσους εἶδαν τό βιός τους, τούς κόπους καί τόν μόχθον μιᾶς ζωῆς νά γίνωνται παρανάλωμα πυρός ἤ ἀντικείμενον μανιώδους
λεηλασίας καί ἀρπαγῆς, ὅσους ξεκληρίστηκαν ἤ ἔσφιξαν τά δόντια καί μέ τήν προσευχήν τους στήν Πολίτισσα Παναγία ξανάρχισαν ἀπό τήν ἀρχή...
Εὐχή καί προσευχή μας εἶναι τέτοια θλιβερά γεγονότα νά μή συμβοῦν ποτέ πιά καί πουθενά. Ἡ βία γεννᾶ τήν βίαν καί δέν ὁδηγεῖ πουθενά. Οἱ λαοί μας, ὡς
ἐκ τῆς γεωγραφικῆς θέσεως τῶν χωρῶν τους, καί τῆς μακραιώνου συμβιώσεως των κατά τό παρελθόν, ἔχουν πολύ περισσότερα κοινά πού τούς συνδέουν,
σέ σχέση μέ αὐτά πού τούς χωρίζουν. Χωρίς νά ἀποποιούμεθα τό παρελθόν, συντηροῦντες μέ ἀξιέπαινες πρωτοβουλίες, σάν τήν σημερινή, τήν ἱστορική
μνήμη, ὥστε νά ἐνθυμούμεθα τί σημαίνει κατάπτωση τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν καί κατρακύλισμα τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, ὑπογραμμίζουμε ἀπό τοῦ
βήματος τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς τήν ἀνάγκη γιά ἀλληλογνωριμία, γιά συνεργασία, γιά ἐπανόρθωση καί ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος,
ὥστε νά γεννηθῇ στέρεα καί ἀληθινή ἀδελφωσύνη, ἐπάνω στήν ὁποία θά πρέπει νά οἰκοδομήσουμε τό μέλλον μας.
Μέ τίς σκέψεις αὐτές ἐπαινῶ τούς πρωτεργάτες τῆς ἐκδηλώσεως, εὐλογῶ τήν πρωτοβουλία καί τίς ἐργώδεις προσπάθειές τους καί εὔχομαι ἐκ μέσης
καρδίας τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀδελφωσύνης σέ ὅλον τόν κόσμο, μακράν κάθε μορφῆς φανατισμοῦ, βίας καί μισαλλοδοξίας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία συνήλθε για την πρώτη του Τακτική Γ. Σ.
Στις 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, όπου και αναδείχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου μας στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, παμψηφεί, ο πατήρ
Γεώργιος Τσέτσης. Παρόντες ήμασταν 45 μέλη, μεταξύ αυτών και ο συμπολίτης μας, πρέσβης κύριος Αλέξης Αλεξανδρής μετά της συζύγου του, ένθερμος
υποστηρικτής του Συλλόγου μας. Τη Συνέλευση άνοιξε η πρόεδρος κυρία Ιόλη Κιμιατζή απαριθμώντας τις δραστηριότητες του Υπηρεσιακού Διοικητικού, οι κυριότερες των οποίων
είναι οι εξής: (1)Η δημιουργία του sıte AGCOS www.agcos.ch, (2)
Η δημιουργία σελίδας FACEBOOK (Κωνσταντινουπολίτες στην
Ελβετία),(3)Η ένταξη του Συλλόγου στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.,(4)Η συμμετοχή μελών του Συλλόγου αντιπροσωπεύοντας την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. στα
Ηνωμένα Έθνη (O.N.U.) για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της
Ρωμέϊκης μειονότητας της Πόλης,(5)Η πρόσβαση στα αρχεία
Διεθνών Οργανισμών με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που θα
βοηθήσουν συμπολίτες μας να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους,
(6)Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου (για την κατάθεση της συνδρομής των μελών),(7)Η οργάνωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριος
Νίκος Αναγνωστόπουλος, εμπνευστής του Συλλόγου και εκ των ιδρυτών του, ο οποίος τόνισε ότι οι
στόχοι και οι προτεραιότητες του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως προς τη δεύτερη γενεά και να είναι: (1)Η διατήρηση και ενδυνάμωση της Κωνσταντινουπολίτικης ταυτότητας μέσω της ενημέρωσης και κατάρτισης των νέων,(2)Η αναγνώριση από μέρους των νέων συμΠολιτών μας της διασποράς, ότι ανήκουν σε μια Ρωμέϊκη Κοινότητα που υφίσταται και αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της για την αναβίωση της,(3)Η οργάνωση εκδηλώσεων για την ιστορία το παρόν και τις προοπτικές της Ρωμέϊκης κοινότητας. Ακολούθησε η εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα
συγκροτηθεί σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση. Tα υποψήφια μέλη του οποίου εξελέγησαν είναι τα εξής: Οι κυρίες Dominique MORABITO, Λέα Γραμματοπούλου, Υβόννη Βίγκα και οι κύριοι Αθανάσιος Φωτινός και Νικόλαος Αναγνωστόπουλος.Την ελεγκτική επιτροπή απαρτίζουν οι κύριοι Γεώργιος Λαιμόπουλος και Alain HAUT. Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων για την περίοδο 2014 -2017, της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Όπως ορίζεται από το καταστατικό της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ για κάθε δέκα ψήφους ο Σύλλογος μας θα εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ανώτατος αριθμός είναι δέκα (10) αντιπρόσωποι
και ένας (1) που διορίζεται από το Δ.Σ. Οι εκλεγέντες αντιπρόσωποι μας, σύμφωνα με την σειρά εκλογής, είναι οι κυρίες Ιόλη Κιμιατζή και Dominique MORABITO, ο κύριος Χαράλαμπο Λαιμόπουλος και η κυρία Άννα Γραμματοπούλου. Επιλαχόντες είναι ο κύριος Κώστας Καφαντάρης και η κυρία Καρόλ-Άννα
Κοτρότσιου. Ακολούθησε συνεστίαση των παρευρισκομένων σε φιλική και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η συγκέντρωση περατώθηκε με την διαπίστωση ότι όχι
μόνο είχαν μπει γερά τα θεμέλια για τη λειτουργία του Συλλόγου αλλά υπήρχαν και κάποια αποτελέσματα. Ήδη κάποιοι συμπολίτες μας, με βάσει τις
έρευνες που έγιναν από την πρόσβαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξεκίνησαν τη διαδικασία διεκδίκησης της περιουσίας τους. Εκφράζοντας όλους τους συμΠολίτες μας, ευχαριστώ θερμά τον Κύριο Αναγνωστόπουλο ελπίζοντας στη συμπαράσταση και βοήθεια όλων των μελών για σημαντικότερα αποτελέσματα.
Γενεύη—Άννα Κορδομενίδου -Γραμματοπούλου.

