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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, η προετοιμαζόμενη τους τελευταίους 9 μήνες,  

Ημερίδα με θέμα «Στα 60 χρόνια του τα  Γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου 1995: Δίκαιο, Άνθρωπος, 

Κοινωνία» που είχε την μορφή «Εικονικής Δίκης» στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Bilgi της 

Κωνσταντινούπολης.  

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε τρείς συνεδρίες : (α) Το ιστορικό και νομικό πλαίσιο, (β) Μαρτυρίες και 

(γ) «6-7 Σεπτεμβρίου 1955: Δίκαιο και Αποδοχή» . 

Αρχικά αναπτύχθηκε από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Καθ. Turhan Tarhanlı το νομικό πλαίσιο των 

συνεπειών του Πογκρόμ του 1955 κατά του Ελληνισμού της Πόλης και από τον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. 

Καθ. Νίκο Ουζούνογλου το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο των διωγμών που υπέστη η Ελληνορθόδοξη 

Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης την περίοδο 1923-2003 και τις κρατικές πολιτικές που καθοδήγησαν 

αυτήν την πολιτική αφανισμού. 

Στη δεύτερη συνεδρία μίλησαν 12 μάρτυρες που έζησαν τα γεγονότα ως αυτόπτες μάρτυρες. Οι μαρτυρίες 

κατατέθηκαν διαμέσου οπτικοακουστικών καταγραφών, διαδικτύου αλλά και δια ζώσης καταθέσεων από 

δύο μάρτυρες που μετέβησαν από την Αθήνα στην Πόλη αλλά και Ομογενών.  Όλες οι μαρτυρίες ήταν 

συγκλονιστικές. Λεπτομέρειες των καταθέσεων θα δοθούν εντός των επόμενων ημερών στον ενημερωτικό 

δελτίο της Οι.Ομ.Κω. Πρόσθετα κατέθεσαν δύο Τούρκοι μάρτυρες που ζουν τώρα στο εξωτερικό της 

Τουρκίας σήμερα. Ο πρώτος  από την Αυστραλία ήταν άτομο που συμμετείχε στις επιθέσεις καταστροφής 

που περιέγραψε σε πάση λεπτομέρεια πως διατάχθηκε ο ίδιος να συμμετάσχει στις καταστροφές και 

λεηλασίες και μετά από την σύλληψη του πως δραπέτευσε. Ο δεύτερος μάρτυρας που ζει σήμερα στην 

Γαλλία που ήταν έφεδρος αξιωματικός την περίοδο των Σεπτεμβριανών και έγινε μάρτυρας συζητήσεων 

που γινόταν μετά από το γεγονότα στο Γενικό Επιτελείο περί της Οργάνωσης των Επιθέσεων κατά του 

Ελληνισμού και τον τρόπο προσημείωσης των Ομογενειακών Ιδρυμάτων, Εκκλησιών-Κοιμητηρίων και 

Οικιών-Καταστημάτων για να στοχοποιηθούν . Όταν έγινε κατανοητό ότι είναι αυτήκοους μάρτυρας των 

συζητήσεων αυτών είχε απειληθεί ότι θα έχει συνέπειες αν μιλήσει με αποτέλεσμα να μιλήσει μετά από 

60 χρόνια. 

Στην τελευταία συνεδρία οι συμμετέχοντες καθηγητές: Turhan Tarhanlı, Baskın Oran, Cengiz Aktar, Ömer 

Turan, Ulaş Karan και Νικ. Ουζούνογλου ανέπτυξαν τις νομικές πλευρές του ζητήματος  με άξονα το 

διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία. Οι 

περιλήψεις των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν στο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω. του μήνα 

Δεκεμβρίου 2015.   


