ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
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Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τον Νικ. Ουζούνογλου (Πρόεδρος) και Νικ.
Αναγνωστόπουλος (Γεν. Γραμματέας) παρουσίασαν τα ζωτικά ζητήματα που απασχολούν την Εκπατρισμένη
Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών στο Ευρωκοινοβούλιο σε Ημερίδα που οργανώθηκε με τίτλο: «60
Χρόνια από το Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης – Καιρός για Αποκατάσταση και Επανόρθωση για την Επιβίωση της Κοινότητας». Στην
Ημερίδα προβλήθηκε σε αγγλική μεταγλώττιση η ταινία ντοκιμαντέρ «Η Φρικτή Νύχτα» του Γ. Μουτεβελλή
και αναλύθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα που έχει υποχρέωση να λύσει η Κυβέρνηση της Τουρκίας. Στην
Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των Μόνιμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδος και Τουρκίας, σύμβουλοι
Ευρωβουλευτών από όλες τις Πολιτικές Ομάδες της Ευρωβουλής και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας της
Αττικής.
Παράλληλα με την Ημερίδα που οργανώθηκε στα πλαίσια των δράσεων στα 60 χρόνια των Σεπτεμβριανών
με την πρόσκληση του Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Κων. Χρυσόγονου, η Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. είχε
σημαντικές συναντήσεις με τους εξής ιθύνοντες: κ. Jörgen Sill (Πολιτικό σύμβουλο Εξωτερικών-Ασφάλειας
και Άμυνας της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών), κα. Türkan Ertuna Lagrand (σύμβουλο της
Εισηγήτριας για την Τουρκία, Ευρωβουλευτή Kati Piri), κ. Christian Schimang (σύμβουλο της Ομάδας
Χριστιανοδημοκρατών σε θέματα με την Τουρκία). Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν πολύωρες συναντήσεις με
τους αρμόδιους του γραφείου Τουρκίας της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγμάτευσης για τη
Διεύρυνση (NEAR) κ. Patrick Paquet και κα. Yolanda San Jose, και το σημαντικότερο, την συνάντηση πολύ
υψηλού επιπέδου με τον κ. Walter Masur, πρώτο Διπλωματικό Σύμβουλο του Προέδρου της Ευρωβουλής κ.
Martin Schulz.
Σε όλες τις συναντήσεις εκτέθηκαν σε λεπτομέρεια το ιστορικό πλαίσιο των παραβιάσεων δικαιωμάτων
ανθρώπου που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα υπαγόμενη στην Συνθήκη της Λωζάννης, όπως επίσης
και ο αγώνας που διεξάγει η Οι.Ομ.Κω. για Αποκατάσταση και Επανόρθωση των συνεπειών των διωγμών
που έχουν ασκηθεί από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη την διάρκεια της περιόδου 1923-2003 αλλά
και τα περιορισμένα βήματα για επανορθώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 11 χρόνια.

