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(26 Νοεμβρίου 2015)
Οργάνωση Ημερίδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και στο Πανεπιστήμιο της
Γενεύης για την Απαίτηση της Αποκατάστασης της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης στην 60η Επέτειο των Σεπτεμβριανών του 1955
Η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με το μέλος σωματείο του Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ελβετίας οργάνωσε την 24 Νοεμβρίου 2015 προαγγελθείσες εκδηλώσεις στην Γενεύη. Στα
πλαίσια της 8ης Συνεδρίας του Φόρουμ Θεμάτων των Μειονοτήτων στην Έδρα του ΟΗΕ
οργανώθηκε Ημερίδα με θέμα : Τις Ανάγκες Μεταρρυθμίσεων στην Νομοθεσία της
Τουρκίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων και την Αποκατάσταση
των Μαζικής Κλίμακας Παραβιάσεων που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα. Η
Ημερίδα οργανώθηκε μετά από έγκριση της Προεδρίας του αναφερόμενου Φόρουμ και
αποτέλεσε τμήμα της διεθνούς αυτής Συνεδρίας που συμμετέχουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ
και οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του
ΟΗΕ (ECOSOC). Ομιλητές στην Ημερίδα του ΟΗΕ ήταν οι καθηγητές Τζενγκίζ Ακτάρ, Σαμόμ
Ακγκιονούλ και Νίκος Ουζούνογλου. Ομιλητές παρουσίασαν όλες τις πλευρές του θέματος
της Ημερίδας που είναι: οι ιστορικές, νομικές και πολιτικές διαστάσεις που αφορούν την
κατάσταση της
κατά 98% εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης που έχει εξαναγκαστεί να ζει εκτός της πατρίδος του συνέπεια της
μακροπρόθεσμής πολιτικής του Κράτους της Τουρκίας κατά την διάρκεια του 20 ου Αιώνα.
Στην Ημερίδα προβλήθηκε η ταινία του Γ. Μουτεβελλή «Η Φρικτή Νύκτα» στην Αγγλική
Γλώσσα (The Cruel Night). Στην Ημερίδα η συμμετοχή υπερέβη κάθε προσδοκία και
συμμετείχαν εκπρόσωποι 10 κρατών, εκπρόσωποι ΜΚΟ από όλες τις ηπείρους και
Κωνσταντινουπολίτες από διάφορες πόλεις της Ελβετίας.
Μετά από το πέρας της Ημερίδας κατά την διάρκεια της Γ. Συνέλευσης του αναφερόμενου
φόρουμ η εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω. και Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
κα. Ντομινίκ Μοραμπιτώ ανέγνωσε την παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. με θέμα των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων στον Ποινικό Κώδικα της Τουρκίας όσον αφορά την προστασία των
Μειονοτήτων.
Το απόγευμα της 24/11/2015 οργανώθηκε με μεγάλη προσέλευση (πάνω των 150) στο
κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Γενεύης το Συνέδριο: «60 Χρόνια από το
Πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης: τα αναγκαία μέτρα επιδιόρθωσης που πρέπει να
ληφθούν για την θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της

Κωνσταντινούπολης». Το Συνέδριο οργανώθηκε με την συνεργασία του Τμήματος
Ελληνικών Σπουδών του Παν. Γενεύης (ΤΕΣ/ΠΓ) , του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
Ελβετίας και της Οι.Ομ.Κω. Στην έναρξη του Συνεδρίου τον χαιρετισμό Της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ανέγνωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ελβετίας Ιερεμίας. Η καθ. Αναστασία Δανάη Λαζαρίδη Πρόεδρος του ΤΕΣ/ΠΓ συντόνισε το
Συνέδριο ενώ η κα. Ντομινίκ Μοραμπιτώ απεύθυνε χαιρετισμό. Μετά από την προβολή της
ταινίας «Η Φρικτή Νύκτα» στη συνεδρία που ακολούθησε παρουσίασαν τις εισηγήσεις
τους οι καθηγητές Σ. Ακγκιονούλ. Τζ. Ακτάρ και Ν.Ουζούνογλου. Οι πρώτοι δύο ομιλητές
επικεντρώθηκαν στο ιστορικό αλλά και το πολιτειακό ζήτημα πως οι Μη-Μουσουλαμικές
Κοινότητες ενώ αποτελούσαν το 30% του πληθυσμού στα σημερινά εδάφη της Τουρκίας
τώρα αποτελούν μια ισχνή σκιά του παρελθόντος. Ο Νικ. Ουζούνογλου παρουσίασε τις
ενέργειες που έχουν γίνει από την Οι.Ομ.Κω ενώπιον της Κυβέρνησης της Τουρκίας τα
τελευταία 5 χρόνια για την θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη
Κοινότητα της Πόλης. Λεπτομέρειες των παρουσιάσεων θα δοθούν στο επόμενο
Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω.

