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Επιστολή του Δ.Σ. προς το Υπ.Εξ. της

Τουρκίας για το θέμα των βιβλίων
του Ελλ. Φιλ. Συλλ. Κων/λης.,σελ.1.
Η Εκθεση Ρωμιών Αρχιτεκτόνων στο
Σικάγο, σελ.2.
Ψήφισμα της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της Οι.Ομ.Κω.
19/10/2013.σελ.3.
Σχόλια για την Έκθεση Προόδου της
Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,σελ.4.
50 Χρόνια από τις Απελάσεις. Επιστημονική Μελέτη σε συνεργασία με
το Παν. Αθηνών, σελ. 4.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Επιστολή του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για την επιστροφή σε Ομογενειακό
Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ)
Μεταξύ των θεμάτων που έχουν τεθεί προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. είναι
και το αίτημα της επιστροφής του αρχείου και των βιβλίων του ΕΦΣΚ που λειτούργησε ως κορυφαίο
Ίδρυμα Παιδείας την περίοδο 1862-1922. Με την υπαγωγή της διοίκησης της Πόλης στην Κυβέρνηση της
Άγκυρας τέλη του 1923 μια από τις πρώτες πράξεις της νέας διοίκησης υπήρξε η σφράγιση του κτιρίου
του ΕΦΣΚ στο Πέρα και στη συνέχεια το 1925 η κατάσχεση των βιβλίων και του αρχείου του. Το τελευταία
δύο χρόνια η Οι.Ομ.Κω έχοντας διερευνήσει το θέμα επωφελούμενο και των μελετών που έχει γίνει από
ερευνητές όπως των Δρ. Γ. Βασιάδη (μικρανεψιός του ιδρυτή του ΕΦΣΚ Ηροκλή Βασιάδη) και καθ. Ελτζίν Ματζάρ έχει θέσει το
αίτημα της επιστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρωμιοσύνης της Πόλης προς τα Υπουργείας Παιδείας και Εξωτερικών
της Τουρκίας. Μετά από προτροπή του Β. Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για αναληφθούν ενέργειες στο θέμα αυτό το
Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω απέστειλε την παρακάτω επιστολή που την παραθέτουμε σε Ελληνική της μετάφραση.
Προς: Αξιότιμο κύριο Naci Koru-Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών – ‘Αγκυρα-Τουρκία
Κοιν.: Αξιότιμο κ. Αντώνη Παριζιάνο-Σύνδεσμο Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
8/10/2013
Θέμα: Αρχείο και τα βιβλία του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
Αξιότιμε κε. Naci Koru,
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας θέσουμε το θέμα, που βρίσκεται μεταξύ αυτών που είχαν συζητηθεί κατά την συνάντηση
μας αρχές Σεπτεμβρίου, της Βιβλιοθήκης και του αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και να σας
υποβάλουμε το σχετικό αίτημα μας.
Γνώσεις για την Βιβλιοθήκη:
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το 1925 με την από 3/6/1925 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της εποχής (BCA- 030 18 01
014 35 2) μεταφέρθηκαν τα βιβλία από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Αρχικά τα βιβλία τοποθετήθηκαν στην βιβλιοθήκη στις
βιβλιοθήκες που βρίσκονται κοντά στο κάστρο της Άγκυρας στις αυλές των τεμενών Kurşunlu και Hacıbayram (BCA-030 18 01 015 63 9).
Είναι γνωστό ότι το 1933 τα βιβλία μοιράστηκαν σε διάφορα ιδρύματα. Τα βιβλία ιστορίας και αρχαιολογίας και κυρίως τα χειρόγραφα μετά
από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δόθηκαν στο Ίδρυμα Τουρκικής Ιστορίας (Türk Tarih Kurumu’na (TTK)).
Ο Ερευνητής Paul Moraux αρχίζοντας από το έτος 1956 ερεύνησε τα βιβλία που υπήρχαν στον TTK και το έτος 1964 κατάρτισε κατάλογο
των βιβλίων αυτών (Έκδοση TTK Σειρά XII-Αρ.4, Άγκυρα 1964). Αναφέρεται ότι εκτός από βιβλία υπάρχουν χειρόγραφα και σουλτανικά
φιρμάνια.
Εκτός από το TTK ένα μέρος των βιβλίων δόθηκαν το 1932 στην κεντρική υπηρεσία τα νεοϊδρυθέντα Σπίτια του Λαού (Halkevleri). Στη
συνέχεια όταν έκλεισαν τα Σπίτια του Λαού, τα βιβλία αυτά μεταφέρθηκαν στην Σχολή Γλωσσών και Ιστορίας-Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου της Άγκυρας, στο Τουρκικό Ίδρυμα Γλώσσας, στην Γενική Βιβλιοθήκη (σήμερα λειτουργεί με την ονομασία Νομαρχιακή Λαϊκή
Βιβλιοθήκη Adnan Ötüken), στην βιβλιοθήκη Cebeci και στην Εθνική Βιβλιοθήκη όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα Milliyet την 3/1/1993
καθώς επίσης όπως προκύπτει από προσωπικά απομνημονεύματα.
Ζητούμε τα εξής:
Με το δεδομένο ότι κληρονόμος των διασωθέντων βιβλίων και αρχείου είναι Ρωμαίικη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης σκοπός μας είναι
αυτά να αποδοθούν σε βιβλιοθήκη που θα δημιουργηθεί σε Ίδρυμα που ανήκει στην Κοινότητα μας. Πιστεύουμε ότι για να φθάσουμε στο
αποτέλεσμα αυτό απαιτούνται εκτέλεση προκαταρτικών εργασιών.

Κατά την άποψη μας το πρώτο βήμα πρέπει να είναι να επικοινωνήσει το Υπουργείο σας με το ΤΤΚ και τα λοιπά ιδρύματα που
αναφέρθηκαν παραπάνω για να διαπιστωθεί η κατάσταση των βιβλίων και του αρχείου του και πως θα μπορούσαν αυτά να
μεταφερθούν στην βιβλιοθήκη που θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Για επίτευξη αυτού του σκοπού πιστεύουμε στην
ανάγκη συγκρότησης μιας Επιτροπής με την συμμετοχή μελών του Υπουργείου σας, της Ομοσπονδίας μας, του Συνδέσμου Ρωμαίικων
Ευαγών Κοινοτικών Ιδρυμάτων και των εμπλεκόμενων Βιβλιοθηκών.
Μετά από την διαπίστωση της κατάστασης των βιβλίων θα ξεκινήσουν οι εργασίες της οργάνωσης και η δημιουργία της υποδομής
μιας νέας βιβλιοθήκης που θα εγκατασταθεί σε ακίνητο που ανήκει σε Ρωμαίικο Ευαγές Ίδρυμα (π.χ. στη Σχολή Γαλατά).
Αξιότιμε κύριε Βοηθέ Υπουργέ,
Πιστεύοντας ότι οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, ζητάμε την υποστήριξης σας σε μια υπόθεση που αποτελεί σημαντική υπηρεσία
στην πολιτισμική κληρονομιά της Ρωμαίικης Κοινότητας Κωνσταντινουπόλεως της Οθωμανικής περιόδου.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ουζούνογλου
Μιχαήλ Μαυρόπουλος
Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας

Η Εκθεση Ρωμιών Αρχιτεκτόνων στο Σικάγο
Την Κυριακή απόγευμα της 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Σικάγο, στο Πανεπιστήμιο Loyola, τα εγκαίνια της έκθεσης
«Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού» σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το
πρόγραμμα, που ξεκίνησε με τις προσπάθειες της ρωμαίικης κοινότητας το 2009, που είναι η περιοδεία της έκθεσης στην άλλη όχθη
του Ατλαντικού. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοκισσού κ. Δημήτριος ο οποίος είχε και όλο
τον συντονισμό της πραγματοποίησης της έκθεσης στο Σικάγο. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της έκθεσης από την
Κωνσταντινούπολη στα εγκαίνια παρευρέθηκαν και έλαβαν το λόγο ο κ. Λάκης Βίγκας ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του
γεγονότος της πραγματοποίησης της έκθεσης και τόνισε ότι δίνεται έτσι μια ευκαιρία για το αμερικανικό κοινό να ψηλαφίσει τον
ελληνισμό της Πόλης. Επίσης, τόνισε ότι η νέα αυτή περίοδος που ανοίγεται για την έκθεση θα δόσει τη δυνατότητα να
δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας της ομογένειας της Πόλης με το εξωτερικό. Ο κ. Νικόλαος Ουζούνογλου εκπροσωπώντας τους
εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες αναφέρθηκε στην ανάγκη να
πραγματοποιούνται συχνά εκδηλώσεις με ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο
για την ομογένεια της Πόλης στο εξωτερικό και ευχαρίστησε του διοργανωτές. Ο
κ .Τσιλένης μίλησε για το περιεχόμενο της έκθεσης και το σκεπτικό της.
Αμέσως μετά ακολούθησαν ευχαριστίες προς τους χορηγούς της έκθεσης κ.
Χάρολντ Αναγνό, τους Γιώργο και Πατρίτσια Λούκας, Φρανκ και Κατίνα Λαγκούρο
και τον Χάρολντ Πεπονή, αλλά και στους συνεργάτες διοργανωτές κ. Ελένη Χρόνη
και το Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου για τη συμβολή τους στη
διοργάνωση της εκδήλωσης των εγκαινίων. Στη συνέχεια μετά οι 250 και πλέον
επισκέπτες, ορισμένοι εκ των οποίων ταξίδεψαν από άλλες πόλεις της Πολιτείας
Ιλινόις για να παρευρεθούν στο γεγονός, περιηγήθηκαν στο χώρο και
ξεναγήθηκαν στα έργα των Ρωμιών αρχιτεκτόνων και τη σημερινή Πόλη από τους
συντελεστές της έκθεσης.
Η οργάνωση της Έκθεσης έδωσε την ευκαιρία της επικοινωνίας των επισκεπτών με
τα μέλη και το Δ.Σ. του Ελληνικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που έχει
Ο κ.Π.Λ.Βίγκας ομιλεί κατά τα εγκαίνια της Εκθεσης
ιδρυθεί το 1939. Η ενημέρωση αυτή δίνει την δυνατότητα της αλληλοενημέρωσης
και έδειξε ότι οι σκοποί των δύο φορέων να είναι ταυτισμένοι σε μεγάλο βαθμό που δίνει την
προοπτική ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου να γίνει μέλος
της Οι.Ομ.Κω πράγμα που αναμένεται να γίνει και για τον Σύλλογο
Καλιφόρνιας.
Στον χαιρετισμό που απεύθυνε ο κ. Ν. Ουζούνογλου ανέφερε ότι
χαιρετίζει τους παρόντες ως εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω που αποτελεί
τον ενωτικό φορέα της Κοινότητας των εκπατρισμένων Ελλήνων της
Πόλης ,που σαν αποτέλεσμα της αναγκαστικής Εξόδου της την
δεκαετία του 1960, εξαναγκάστηκε να ζει εκτός της γενέτειρας γης
της κατά συντριπτική της πλειοψηφίας.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας των Κωνσταντινουπολιτών έδωσε
την δυνατότητα της συνάντησης με τον Σεβ. Μητροπολίτη Σικάγο .κ.
Ιάκωβο και Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μοκυσσού κ. Δημήτριο και την
Γενική Πρόξενο της Ελλάδος κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου.

Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω).
(12/10/2013)
Η Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών να σεβαστεί και να τηρήσει τις
καταστατικές αρχές της Οι.Ομ.Κω., που σαν ιδρυτικό μέλος είχε συμβάλει στην διαμόρφωση των την περίοδο 2006-07 και ειδικότερα
να συνεργαστεί με την εκάστοτε διοίκηση της Οι.Ομ.Κω., μαζί με όλα τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία για την αναζωογόνηση του
Ελληνισμού της Πόλης και την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό της επανόρθωσης των αδικιών που έχει υποστεί από το Κράτος της
Τουρκίας στο οποίο πρώτα από όλα να τίθεται η απαίτηση αυτή με επιμονή και συνέπεια. Η μέχρι σήμερα τακτική της Διοίκησης του
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών δεν συνάδει με τους σκοπούς ίδρυσης της Οι.Ομ.Κω, θέτει έμπρακτα υπό αμφισβήτηση την κοινή
εκπροσώπηση των σωματείων μελών από την Οι.Ομ.Κω., του δευτεροβάθμιου φορέα που ιδρύθηκε μετά από καθυστέρηση
δεκαετιών κατ’απαίτηση της Κωνσταντινουπολίτικης Κοινωνίας και διαταράσσει την ισότητα των μελών σωματείων. Η
συνεργασία σημαίνει την εποικοδομητική συμμετοχή στα όργανα της Ομοσπονδίας με την διατύπωση απόψεων και προτάσεων, μη
αντιστράτευση στις αποφάσεις της Γ.Σ., την ανταπόκριση στις προσκλήσεις της Ομοσπονδίας και όχι σίγουρα την άσκηση της
πρακτικής ανακοινώσεων χωρίς διερεύνηση της αλήθειας με σκοπό τον εντυπωσιασμό. Με τα σημερινά δεδομένα για τον Ελληνισμό
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άσκηση διασπαστικών κινήσεων αλλά είναι επιτακτική η ανάγκη για κοινή δράση μέσα από ένα
ειλικρινή διάλογο και αλληλοκατανόηση υπό την αιγίδα της Οι.Ομ.Κω. η οποία με την μέχρι σήμερα πορεία της απέδειξε ότι μπορεί με
υπευθυνότητα και σύνεση να υπερασπίζεται τα δίκαια των Κωνσταντινουπολιτών προς κάθε κατεύθυνση.
Συνέπεια των παραπάνω η Γ.Σ. αποφασίζει τα εξής:
Α) Ζητάει από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και όλα τα Σωματεία μέλη της Οι.Ομ.Κω, να σταματήσουν να εκδίδουν
ανακοινώσεις κατά των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων της Οι.Ομ.Κω., καθώς θα πρέπει να έρχονται πρωταρχικά σε
επικοινωνία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εκφράζοντας την οποιαδήποτε διαφωνία τους.
Β) Να αφαιρέσει μέσα σε μια εβδομάδα από την ιστοσελίδα του το Δ.Σ. του ο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών τα διασπαστικά για
την ενότητα των Κωνσταντινουπολιτών κείμενα και επίσης όλα τα Σωματεία να αφαιρέσουν αναφορές κατά των θεσμών της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης από τις ιστοσελίδες τους.
Γ) Η Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., εκτιμώντας την κατάσταση των εξελίξεων στο θέμα, να εφαρμόσει τα
προβλεπόμενα από το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω.
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Εκδόθηκε η απόφαση από το ΕΔΔΑ για το ύψος της αποζημίωσης
για την παραβίαση των κληρονομικών δικαιωμάτων στην υπόθεση της Πολυξένης Πιστικά- Φωκά.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), τον Σεπτέμβριο του 2009, είχε αποφασίσει την καταδίκη της Τουρκίας για την υπόθεση της άρνησης των κληρονομικών δικαιωμάτων των αδελφών Ιωάννη και Ευάγγελου
της μακαρίτισσας Πολυξένης Πιστικά-Φωκά Ιωάννη και Ευάγγελου Φωκά επειδή είχαν Ελληνική υπηκοότητα. Το Δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε τρία ακίνητα στην συνοικία του Πέρα από κληρονομιά στα δύο αδέλφια
και μάλιστα να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση (restitutio in
integrum ) των δικαιωμάτων τους. Η Κυβέρνησης της Τουρκίας δηλώνοντας αδυναμία στην πλήρη αποκατάσταση ζήτησε
να αποζημιώσει τους κληρονόμους. Η διαδικασία του καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης διήρκησε περίπου τέσσερα χρόνια και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η αποζημίωση
που πρέπει να καταβάλει το κράτος της Τουρκίας ανέρχεται
σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Δικηγόρος των αδελφών
Φωκά ήταν ο κ. Δημήτριος Γκελντής που ανήκει στον δικηγορικό σύλλογο της Κατερίνης. Για ακόμα μια φορά είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι οι αποφάσεις όπως αυτή, για τις μαζικές
την μαζική παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ενέχουν μεγάλη σημασία πρωτίστως από πλευράς της ηθικής
αποκατάστασης.

Υποστηρικτικές Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας
Υποβολή προς το Διευρυμένο Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας εισήγησης για την οργάνωση του συστήματος χορήγησης υποτροφιών στους φοιτητές της
Ομογένειας.
Συνέχιση της υποστήριξης του παιδικού σταθμού της
Κοινότητας Σταυροδρομίου.
 Χορήγηση υποτροφιών στην Ζάππειο (1) και Ζωγράφειο (2) Σχολή.
Συνέχιση της καταλογράφισης της Βιβλιοθήκης της
Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Αποστολή νέων βιβλίων (200) στον παιδικό σταθμό
της Κοινότητας Σταυροδρομίου.
Αποστολή υλικού στο Ζάππειο Νηπιαγωγείο.
Μέριμνα για την μεταφορά των διδακτικών βιβλίων
που έχουν καταρτιστεί στα πλαίσια του Μορφωτικού
Ελληνοτουρκικού Πρωτοκόλλου
Έναρξη της μετάφρασης από την Τουρκική γλώσσας
των βιβλίων μαθηματικών των τεσσάρων τάξεων της

Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης για την Τουρκία ως υποψήφιας χώρας
Στις 16 Οκτωβρίου 2013 η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την έκθεση πρόοδου για την Τουρκία
που αφορά την περίοδο Οκτωβρίου 2012-Σεπτεμβρίου 2013. Τα αναφερόμενα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα της
Ελληνορθόδοξης Μειονότητας εν συντομία είναι τα εξής:

Περιορισμοί στην εκπαίδευση κληρικών και ειδικότερα το ότι παραμένει η απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης.

Το ότι χορηγήθηκε η Τουρκική ιθαγένεια σε 15 Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παραμένει όλως σε εκκρεμότητα
η καθιέρωση νομικών διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την ισότητα μεταξύ υπηκόων της Τουρκίας και ξένων στην εξάσκηση
των θρησκευτικών ελευθεριών και με την συμμετοχή σε θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έγιναν στόχος επιθέσεων ένας αριθμός Προτεσταντικών, Αρμενικών και Ελληνικών εκκλησιών.

Διαπιστώνονται προβλήματα με Έλληνες υπηκόους στο να εξασκήσουν τα κληρονομικά τους δικαιώματα και ειδικά στο να
εγγράψουν ιδιοκτησίες τους στα κτηματολόγια. Επίσης είναι εξακριβωμένο ότι γίνεται επίκληση της «Αμοιβαιότητας», θέμα για
το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρλωπου έχει καταδικάσει την Τουρκία σε αρκετές περιπτώσεις αφού
παραβιάζεται το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλοου 1 (ειρηνική απολαβή ιδιοκτησίας) και το ΕΔΔΑ έχει διατάξει την επιστροφή των
ακινήτων ή αποζημιώσει προς τους θιγόμενους.

Τονίζεται η ανάγκη της αποκατάστασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των Ελλήνων της Ίμβρου και Τενέδου.

Σχετικά με την επιστροφή των ακινήτων των μειονοτικών ιδρυμάτων υπήρξε αξιόλογη πρόοδος στην εφαρμογή του τροποιητικού
νόμου για τα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα (2008) που καθιερώθηκε το 2011. Με βάση τον νόμο αυτό αποτάθηκαν 116 μειονοτικά
ιδρύματα για την αποκατάσταση 1560 ακινήτων τους. Μέχρι Αυγούστου 2013 το Συμβούλιο Ευαγών Ιδρυμάτων είχε εγκρίνει την
επιστροφή 253 ιδιοκτησιών και την αποζημίωση για 18 ακίνητα ενώ αποφάσισε για 878 ιδιοκτησίες ότι δεν καλύπτονται από τον
Νόμο.
Είναι άξιο απορίας για ποιο λόγο στην Έκθεση δεν γίνεται καμιά αναφορά για την ακύρωση του Κανονισμού διενέργειας εκλογών
στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα εδώ και 11 μήνες, που όπως είχε επισημανθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
στο Ευρωκοινοβούλιο την 27/2/2013 υπήρξε μια πολύ σοβαρή αντιδημοκρατική εκτροπή. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η
έκτροπή με κανένα τρόπο με επίκληση της δήθεν αρχής «αμοιβαιότητας» και ότι και άλλα κράτη έχουν την ίδια συμπεριφορά. Το
γεγονός ότι η παρατήρηση αυτή, κατά βάσιμες πληροφορίες, ήταν στο σχέδιο της Έκθεσης και απαλείφτηκε με την υπόσχεση ότι
μέχρι την δημοσίευση της Έκθεσης θα έχει εκδοθεί ο νέος Κανονισμός, δείχνει πόσο άπειροι και αφελείς είναι μερικοί να πιστεύουν
σε υποσχέσεις σε τόσο σοβαρά θέματα.
Γενικότερα η Έκθεση διακατέχεται από ένα πνεύμα συμβιβασμού σε πολλά θέματα εν όψει της προσπάθειας να ξεκινήσουν ξανά οι
διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικό είναι η ελάχιστη αναφορά
που γίνεται στο σοβαρότατο θέμα των αγνώστου θύτη δολοφονίες με την χρήση του όρου «υπέρ-δικαστικές
δολοφονίες» (extrajudicial killings) της δεκαετίας 1990.

Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω με το Εθνικού Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Αποτίμηση του
Μετατραυματικού Stress των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης ως συνέπεια των Διωγμών και Απελάσεων
που ασκήθηκαν από το Κράτος της Τουρκίας την περίοδο 1955-2000.
Ενόψει των 50 ετών από τις Απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί την κορύφωση των διωγμών
που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από το κράτος της Τουρκίας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στα προηγούμενα
ενημερωτικά μας δελτία το Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία και πρώτο το Σωματείο Απελαθέντων
θα οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις εντός του επόμενου έτους. Μεταξύ των εκδηλώσεων είναι και η οργάνωση σε
συνεργασία με την ΜΚΟ Βαβέλ της Πόλης έκθεσης στην επέτειο έναρξης των απελάσεων την 16/3/2014 και διεθνές
επιστημονικό συνέδριο στην Πόλη και την Αθήνα το φθινόπωρο του 2014. Στα πλαίσια αυτών των προετοιμασιών έχει
αποφασιστεί η συνεργασία με την Β Ψυχιατρική κλινική του Παν. Αθηνών για την αποτίμηση του μετατραυματικού στρες
των Ελλήνων της Πόλης ως συνέπεια των διωγμών και απελάσεων που έζησαν. Επιστημονικός υπεύθυνος της Έρευνας
είναι ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου. Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα περιλαμβάνει τη
συμπλήρωση στοιχειωδών δημογραφικών δεδομένων και τριών ερωτηματολογίων με την τήρηση σε απόλυτο βαθμό των
απαντήσεων. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Θα τηρηθεί πλήρως το απόρρητο των
απαντήσεων. Με την ολοκλήρωση της μελέτης τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν ανώνυμα.

