ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Εξήντα Χρόνια από την
6-7 Σεπτεμβρίου 1955
της Οργανωμένης Επίθεσης από το Κράτος της
Τουρκίας με σκοπό την Εξόντωση του
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης
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ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ
•

•
•

Την Νύκτα της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 η Ελληνορθόδοξη
Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης υπέστη μια προσχεδιασμένη
και οργανωμένη μαζική επίθεση εξόντωσης από Τάγματα
Εφόδου. Τα χρόνια που ακολούθησαν έφεραν στο φως την
αλήθεια ότι το Πογκρόμ αυτό οργανώθηκε από την Ειδική
Υπηρεσία Ανορθόδοξου Πολέμου της Τουρκίας και εκτελέστηκε
από κρατικούς και παρακρατικούς φορείς.
Παρακάτω δίνεται περιληπτικά το ιστορικό αυτής της επιχείρησης
αφανισμού
της
Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας
της
Κωνσταντινούπολης.
Το μέγεθος του συμβάντος, πριν από 60 χρόνια, είναι συγκρίσιμο
με την Νύκτα Κρυστάλλων που εκτελέστηκε από το Ναζιστικό
καθεστώς στη Γερμανία κατά των Εβραϊκών Κοινοτήτων στις 8-9
Νοεμβρίου 1938.
Διαχρονική μεταβολή του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης σε
απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία παρουσία
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Σύντομη Ιστορία του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης μετά από την
Άλωση του 1453
•

Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση του
1453 διήλθε όλων των δυσκολιών που έζησαν οι Χριστιανικοί
Πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των οποίων η ζωή
ήταν υπό την ανοχή του κατακτητή. Οι μη-Μουσουλμανικοί
πληθυσμοί είχαν την υποχρέωση του Φόρου Αίματος – το
γνωστό ως παιδομάζωμα και τον Κεφαλικό φόρο που
προέβλεπε την πληρωμή σταθερού ποσού για κάθε ζώντα
Χριστιανό.

•

Οι συνθήκες βελτιώθηκαν, σε περιορισμένο βαθμό, μετά την
έναρξη των μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
για «Εξευρωπαϊσμό», τον 19ο αιώνα και ιδιαίτερα μετά από την
διακήρυξη του Χάτι Χουμαγιούν(1856).Την περίοδο 1850-1908
ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, παρά τα περιοριστικά
μέτρα, προοδεύει μαζί με τον υπόλοιπο Ελληνισμό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην οικονομία, παιδεία,
κοινωνική μέριμνα και πολιτισμό. Ο Ελληνικός Πληθυσμός της
Πόλης το 1913 ήταν 310.000 επί συνόλου 750.000 κατοίκων.
Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις άρχισαν να γίνονται την
περίοδο 1856-1876 ενώ η περίοδος 1878-1908 είναι η
περίοδος της απολυταρχίας του Σουλτάνου Χαμίτ Β’ που αν
και για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα υπήρξε σχετικά ήρεμη
αποτελεί το πρώιμο της τραγικής περιόδου που ακολουθεί την
περίοδο 1908-1922. Η ηγεσία της Ρωμαίικης Κοινότητας
πίστευε
στην
δυνατή
μετεξέλιξη
της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε ένα κράτος Νόμου με πολυεθνική σύνθεση.
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Ο 20ος Αιώνας για τον Ελληνισμό της
Κωνσταντινούπολης
•

Η περίοδος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου (1914-1918)
υπήρξε η περίοδος που το Κομιτάτο ¨Ένωση και Προόδος’
διοικώντας Δικτατορικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε
συνεργασία με την Καϊζερική Γερμανία, σχεδίασε και εκτέλεσε
τον μαζικό αφανισμό των Χριστιανικών Λαών της
Αυτοκρατορίας. Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε με την
Μικρασιατική Καταστροφή το Σεπτέμβριο του 1922 σε όλη την
Ανατολή. Η Κωνσταντινούπολη μέχρι τον Οκτώβριο του 1923
παρέμεινε υπό την διοίκηση των δυνάμεων της Αντάντ
(Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία) οπότε παραδόθηκε στην Τουρκική
Κυβέρνηση με έδρα την Άγκυρα.

Χάρτης των Ελληνικών Σχολείων στη Μικρά Ασία αρχές 20ου Αιώνα

•

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, ο Ελληνισμός της
Κωνσταντινούπολης μαζί με τους κατοίκους των νήσων
Ίμβρου και Τενέδου, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λωζάννης
(24/7/1923), παρέμεινε στην νεοϊδρυθείσα Τουρκία. Ωστόσο η
Κυβέρνηση της Τουρκίας, με καταπιεστικά μέτρα εξανάγκασε
πολλούς Έλληνες να εγκαταλείψουν την Κωνσταντινούπολη
και ο Ελληνικός πληθυσμός που παρέμεινε ήταν περίπου
125.000 επί συνόλου 750.000 κατοίκων της Πόλης.
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Η Συνθήκη της Λωζάννης και οι ανοιχτές
παραβιάσεις της από τις Τουρκικές Κυβερνήσεις
•

•
•

•

Η Συνθήκη της Λωζάννης προέβλεπε (άρθρα 37-44)
αυστηρότατους όρους και εγγυήσεις για την προστασία των μηΜουσουλμανικών Μειονοτήτων που θα παρέμεναν στην
Τουρκία. Όπως καθοριζόταν η προστασία ήταν ζήτημα
Διεθνούς Δικαίου και δεν μπορούσε καμιά νομοθετική ή
διοικητική πράξη της νέας Τουρκίας να καταργήσει αυτά τα
μέτρα προστασίας.
Η προστασία των Μειονοτήτων – και της Ελληνικής- ετίθετο
υπό την εγγύηση των κρατών που υπόγραψαν την Συνθήκη
της Λωζάννης και της Κοινωνίας των Εθνών.
Ο Ελληνισμός της Πόλης συνειδητοποίησε
άμεσα την
ασυνέπεια της Τουρκίας να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της
Συνθήκης της Λωζάννης που αποτελεί ουσιαστικά την διεθνή
αναγνώριση της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας.
Παρά την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της
Ελλάδος και της Τουρκίας το 1930 παραμένει σταθερή η
αντιμειονοτική πολιτική του κράτους της Τουρκίας, που
διακατεχόταν διαχρονικά από την αντίληψη ότι οι
εναπομείνασες μειονότητες αποτελούσαν εσωτερικό κίνδυνο,
παρόλο που αποτελούσαν μόνο το 2%, σε σύγκριση με το 35%
που ίσχυε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του συνολικού
πληθυσμού.

•
•

Η βαθειά μελέτη της αλυσίδας των διωγμών που έχουν υποστεί
οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Κωνσταντινούπολης αλλά
και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου
δείχνουν ότι τα
καταπιεστικά και διωκτικά μέτρα είχαν ελάχιστη σχέση με την
κατάσταση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα πλέον σκληρά
μέτρα εφαρμόστηκαν όταν οι σχέσεις των δύο κρατών ήταν
καλές.
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Παραβιάσεις της Συνθήκης Λωζάνης από την
Τουρκία την περίοδο 1923-1940
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Επεμβάσεις στα Ελληνικά Σχολεία: Παύση 160 Καθηγητών.
Επεμβάσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρά το ότι κατά
τις διαπραγματεύσεις στη Λωζάννη την 10/1/1923 η Τουρκία
δέχεται την παραμονή Του στην Πόλη ως θρησκευτικού
ιδρύματος. Απελάσεις Ιεραρχών-Ίδρυση με προτροπή του
κράτους
Ψευδό-τουρκορθόδοξου πατριαρχείου το οποίο
καταλαμβάνει ναούς στην συνοικία του Γαλατά και αποτέλεσε
για 80 χρόνια την αιχμή του δόρατος κατά του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.
Υπαγωγή στην Ανταλλαγή πληθυσμών περίπου 100.000
Ελλήνων των περιοχών πέριξ της Κωνσταντινούπολης με την
αυθαίρετη ερμηνεία των ορίων της ζώνης εξαιρούμενης από την
Ανταλλαγή. Απαγόρευση της επιστροφής 40.000 Ελλήνων,
κηρύσσοντας αυτούς ως «φυγάδες» που είχαν ταξιδέψει νόμιμα
εκτός της χώρας και κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους
στοιχείων.
Απέλαση τον Ιανουάριο του 1925 του Οικουμενικού Πατριάρχη
Κωνσταντίνου Στ’.
Απόλυση όλων των Ελλήνων Υπαλλήλων από κρατικές και
ξένες εταιρείες(1923-24).
Κλείσιμο του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως της
οποίας το πλούσιο αρχείο και η Βιβλιοθήκη κατάσχεται. Επίσης
κλείσιμο της Εμπορική Σχολής Χάλκης και του Ελληνογαλλικού
Γυμνασίου.
Βίαιη κατάργηση (1925) του Εθνικού Συμβουλίου που είχε τις
αρμοδιότητες επί θεμάτων οικογενειακού δικαίου των μελών της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας.
Διαγραφή των μισών δικηγόρων από τον Δικηγορικό Σύλλογο
με το πρόσχημα ότι δεν είχαν πρέπουσα στάση την περίοδο
1919-22.
Απαγόρευση πλήθους επαγγελμάτων σε Μειονοτικούς (1932)
παρά το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας (1930). Αποτέλεσμα
ο εκπατρισμός περίπου 12.000 Ελλήνων της Πόλης.
Δήμευση σημαντικών περιουσιών των Κοινοτήτων (1936) –
Ακύρωση του δικαιώματος εκλογής των Διοικήσεων των
Μειονοτικών Ιδρυμάτων και διορισμό εγκάθετων διοικητών το
6
1936.

Παραβιάσεις της Συνθήκης Λωζάνης από την
Τουρκία την περίοδο 1940-1946
•

Η αποστολή σε «Τάγματα Εργασίας» 20 ηλικιών των
Μειονοτήτων 5/1941-12/1942. Τον Μάιο του 1941 όλοι οι νέοι
18-45 ετών οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας με διάχυτη
την πληροφορία περί σχεδίου εξοντώσεως. Οι συνθήκες που
διήλθαν οι στρατευθέντες ήταν ανάλογες των Ταγμάτων
Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρλαρί) της περιόδου 1914-18.
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Ο Οικονομικός Αφανισμός των Μειονοτήτων
Varlιk Vergisi 1942-44
•

Σκοπός ήταν η οικονομική εξόντωση των Ελλήνων, Αρμενίων
και Εβραίων με ένα έκτακτο εφάπαξ φόρο που καθοριζόταν
αυθαίρετα από τον τοπικό κομματάρχη και αντιστοιχούσε σε
πολλαπλάσιο της περιουσίας που διέθεταν τα μέλη των
Μειονοτήτων. Ο Φόρος έπρεπε να πληρωθεί σε 15 μέρες, δεν
υπήρχε δικαίωμα ένστασης και σε περίπτωση μη πληρωμής
γινόταν πλειστηριασμός της περιουσίας του οφειλέτη και αν
ακόμα δεν έφτανε αυτό ακολουθούσε εξορία στο Ασκαλέ, την
Σιβηρία της Ανατολής. Εξορίστηκαν 2000 περίπου εκ των
οποίων πέθαναν 21 στην εξορία. Οι αλήθειες για τις μεθόδους
που χρησιμοποιήθηκαν αποκαλύφθηκαν από τον Έφορο της
Κωνσταντινούπολης Faik Ökte, που κλήθηκε να εφαρμόσει τον
νόμο αυτό, σε βιβλίο που δημοσίευσε το 1952 συνέπεια των
τύψεων συνείδησης που είχε.
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Προετοιμασία της Εθνοκάθαρσης του Ελληνισμού
της Κωνσταντινούπολης 1946-55
•

•

•
•

•

•

Σχεδιασμός για εορτασμό της 500ης επετείου της Άλωσης
χωρίς την ύπαρξη Ελλήνων στην Κων/λη – Έκθεση της
Επιτροπής Λαϊκού Κόμματος (1946) αναφέρει την ανάγκη
αυτή.
Το δόγμα Ανορθόδοξου πολέμου του Ψυχρού Πολέμου
χρησιμοποιείται για την σχεδίαση εξόντωσης του Ελληνισμού
της Πόλης. Η Έναρξη του Απελευθερωτικού - Αντιαποικιακού
Αγώνα των Ελληνοκυπρίων το 1950 δίνει την αφορμή
εφαρμογής του σχεδίου.
Μέρος του Τύπου καλλιεργεί συστηματικά το μίσος κατά του
Ελληνισμού γενικότερα και δαιμονοποιεί τους Έλληνες της
Πόλης ως εσωτερικούς εχθρούς..
Πρωταρχικό ρόλο παίζει
η εφημερίδα Hurriyet και οι
δημοσιογράφοι Sedat Simavi, Hikmet Bil, Mehmet Emin
Yalman. Η Hürriyet με την ανθελληνική στάση αυξάνει την
κυκλοφορία της από μερικές χιλιάδες σε 200.000 αντίτυπα
μέσα σε μερικούς μήνες.

Ιδρύεται από το Κράτος της Τουρκίας η παρακρατική
οργάνωση «Η Κύπρος είναι Τουρκική» που ανοίγει
παραρτήματα σε όλη την Τουρκία. Η οργάνωση αυτή
λειτούργησε ως συντονιστής της επίθεσης κατά του
Ελληνισμού της Πόλης.
‘Όλα αυτά συμβαίνουν όταν οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις
διάγουν φαινομενικά ένα «μήνα του μέλιτος».
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To Καλοκαίρι του 1955
•

•

•

•

Η Βρετανία καλεί σε συνδιάσκεψη στο Λονδίνο την
Ελλάδα και την Τουρκία για συζήτηση περί
της
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αποδοχή
συμμετοχής από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση αυξάνει
την επιθετικότητα της Τουρκικής Κυβέρνησης. Η
συνδιάσκεψη ξεκινάει στις 29/8/1955.
Ο Πρέσβης Αθηνών της Μ. Βρετανίας τον Αύγουστο
του 1954 αναφέρει ότι ενώ επί του παρόντος οι σχέσεις
μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας είναι καλές, όμως
έστω και ένα σύνθημα που θα γραφόταν στην
Θεσσαλονίκη στον τοίχο της οικίας του Μ.Κεμάλ, θα
ανέτρεπε αυτές (PRO FO 371/1 17642, RG 1081, Embassy
Reports19.08.1954). Το Βρετανικό Υπ. Εξωτερικών την
άνοιξη του 1955 πίστευε ότι μερικές εξεγέρσεις στην
Τουρκία θα βοηθούσαν η διεθνής κοινή γνώμη να μάθει
για τις Ελληνοτουρκικές διαφορές (Robert Holland,
"Greek-Turkısh Relatıons, İstanbul and British Rule in
Cyprus, 1954-59, Bull. of the Centre for Asia Minor
Studies, (1993/94), σελ. 327-365.
Ο Τουρκικός τύπος διαδίδει ασύστολα ψεύδη περί
δήθεν επικείμενης σφαγής Τουρκικών Πληθυσμών στην
Κύπρο και διωγμούς Μουσουλμάνων στην Ελλάδα.
Προετοιμασία της επίθεσης από τον Αύγουστο του
1955 σε τακτικό επίπεδο. Προσημειώνονται τα
Ελληνικά Ιδρύματα, κατοικίες και καταστήματα και
μεταφέρονται μαζικά άτομα από την Ανατολή και ακόμα
από το εξωτερικό της χώρας.
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Ο Μηχανισμός της Καταστροφής
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την οργάνωση
των «Σεπτεμβριανών»

Διοίκηση Ανορθόδοξου Πολέμου –
Βαθύ Κράτος

Κυβέρνηση
Α.Menderes

Οργάνωση .
η Κύπρος
Τουρκική

Στρατός
Αστυνομία

Υπηρεσία
Πληροφοριών
ΜΙΤ

Τύπος

Κομματικός Μηχανισμός
Δημοκρατικού Κόμματος

Φοιτητικές
Οργανώσεις

Συνδικάτα

Ιερατείο
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Η προετοιμασία της Επιχείρησης
Αφανισμού του Ελληνισμού της Πόλης
•

•
•

Οργανώνεται από τις Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες η
Προβοκάτσια τοποθέτησης μικρής εκρηκτικής ύλης (μεταφορά
με διπλωματικό σάκο) στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ στη
Θεσσαλονίκη. Σκοπός να φανεί ότι οι Έλληνες κατέστρεψαν το
σπίτι του Κεμάλ.
Οι δράστες συλλαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία και
αποδεικνύεται η ανάμιξη των Τουρκικών Μυστικών
Υπηρεσιών.
Οι δράστες της Προβοκάτσιας απελευθερώνονται, ενώ είναι
προφυλακισμένοι με καθ’ υπαγόρευση βούλευμα δικαστηρίου
της Θεσσαλονίκης, μετά από πιέσεις της Τουρκίας και γίνονται
δεκτοί ως ήρωες όταν φθάνουν στην Τουρκία. Ο κυριότερος
οργανωτής της προβοκάτσιας της Θεσσαλονίκης Oktay Engin
αναλαμβάνει για πολλά χρόνια υπεύθυνος στην «Ειδική
Επιτροπή επί Μειονοτήτων» που έχει σκοπό την εκρίζωση των
μειονοτήτων.
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Ομολογία για την Οργάνωση των
Γεγονότων από το Βαθύ Κράτος
•

Ο Ιδρυτής και για 25 χρόνια διοικητής των Μυστικών
Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας
Sabri Yirmibeşoğlu δηλώνει το 1991 σε συνέντευξη στο
περιοδικό TEMPO (τεύχος 24, 9-15 Ιουνίου 1991,
σελ.24-27):
– Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 6-7/9/1955 ΥΠΗΡΞΕ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ (MUHTEŞEM) KAI ΕΙΧΕ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
– ΕΠΙΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ISTANBUL EKSPRES
ΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
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Η προετοιμασία της Επιχείρησης
Αφανισμού του Ελληνισμού της Πόλης
•

•

•

Λίγες μέρες πριν από την 6-7/9/1955 έχουν
προσημειωθεί οι στόχοι που είναι οι εκκλησίες,
μειονοτικά ιδρύματα, καταστήματα και σπίτια των
Ελλήνων.
Μεταφέρονται πληθυσμοί από την ύπαιθρο που
οργανώνονται σε τάγματα εφόδου 40-50 ατόμων και
οδηγούνται από ένα καθοδηγητή. Τα μέλη των
ταγμάτων εφόδου είναι εξοπλισμένα με λοστούς και
καταστροφικά εργαλεία ίδιου τύπου.
Η μεταφορά των καταστροφέων γίνεται με φορτηγά και
πλοιάρια που έχουν ετοιμαστεί από πριν.
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Η απογευματινή εφημερίδα Istanbul Ekspres
τυπώνεται 4 μέρες πριν και κυκλοφορεί σε 200.000
φύλλα περί της 4 μ.μ. την 6/7/55 - ενώ συνήθως είχε
κυκλοφορία 5.000 φύλλα αναγγέλλοντας τον δήθεν
βομβαρδισμό του σπιτιού του M. Κεμάλ, δίνοντας έτσι
το σύνθημα των επιθέσεων στα Ελληνικά Ιδρύματα,
Σχολεία, Εκκλησίες, Κοιμητήρια, Καταστήματα και
Σπίτια.
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Η εκτέλεση της Επιχείρησης Καταστροφής
•

•

Περί τις 6 μ.μ. Ξεκινάει
διαδήλωση στην Πλατεία
Σταυροδρομίου (Ταξίμ) η
οποία
εξελίσσεται
σε
λεηλασίες των Ελληνικών
Καταστημάτων, Σχολείων και
Εκκλησιών.
Πρώτοι στόχοι είναι ο Ιερός
Ναός της Αγίας Τριάδος του
Πέρα και η Ζάππειος Σχολή.
Ακολουθεί η καταστροφή
όλων
των
Ελληνικών
καταστημάτων στη συνοικία
του Πέρα.
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Οι τρεις Φάσεις της Επίθεσης
•

•

Οι επιθέσεις στα Ελληνικά
Ιδρύματα και ιδιοκτησίες
ξεκινούν στις 7 μ.μ.
ταυτόχρονα σε όλες τις
συνοικίες του Βοσπόρου,
Πέρα, Παλαιάς Πόλης,
Ασιατικής πλευράς και
Πριγκιποννήσων.
Το
στοιχείο αυτό δείχνει τον
προσχεδιασμό
των
επιθέσεων.
Τα τάγματα εφόδου που
είναι τουλάχιστον 100.000
άτομα, επιχειρούν σε τρεις
διαδοχικές φάσεις:
– Καταστροφή θυρών
– Λεηλασία
– Πυρπόληση
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Μαζικές Καταστροφές
•

•

•

Στόχοι
είναι
οι
64
Ελληνικές
Εκκλησίες,
Νεκροταφεία,
Ιδρύματα
(Σχολεία, Νοσοκομεία, το
Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα
Βαλουκλή), καταστήματα
και οικίες των Ελλήνων.
Επίσης γίνονται επιθέσεις
και κατά των Αρμενίων και
Εβραίων.
Το
σύνθημα
που
επικρατεί είναι: «σήμερα
στα υπάρχοντα σας αύριο
στις ψυχές σας».
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Ανοικτή Συμμετοχή του Κράτους
•

•

Οι αστυνομικές δυνάμεις
παραμένουν
απλοί
παρατηρητές και πολλές
φορές παροτρύνουν τους
καταστροφείς.
Ο
Πρωθυπουργός
A.
Menderes και ο Πρόεδρος
C. Bayar διέρχονται κατά την
εξέλιξη των γεγονότων από
την Πόλη ενώ ο Υπ.
Εσωτερικών
N.
Gedik
εποπτεύει τις επιχειρήσεις
από την Νομαρχία.
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Τα αποτελέσματα των Επιθέσεων
(Στοιχεία Helsinki Watch, Βιβλία Χ. Χρηστίδη, Σ. Βρυώνη)

•
•
•
•
•
•
•
•

Καταστροφή-πυρπόληση71 εκκλησιών.
«
«
26 Σχολείων-5 Αθλητικών Συλλόγων
«
« 4500 Καταστημάτων &
Εργοστασίων - 3 Εφημερίδων.
Εκτεταμένες καταστροφές σε Νεκροταφεία, σύληση
πολλών τάφων μεταξύ αυτών και οι τάφοι Οικουμενικών
Πατριαρχών.
Καταστροφή 2100 Οικιών.
Αριθμός Νεκρών Ελλήνων 37 (Δεν υπήρχε εντολή για
σφαγή).
Επιθέσεις στις Οικογένειες Ελλήνων Αξιωματικών στην
Σμύρνη.
300 Βιασμοί Γυναικών.
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Η Επόμενη Μέρα
•

•
•

Οι επιθέσεις καταστροφής
συνεχίζονται για παραπάνω
από 12 ώρες παρά την
κήρυξη
στρατιωτικού
νόμου.
Οι καταστροφές ξεπερνούν
τα ένα Δισεκατομμύριο $.
Το κυριότερο όμως είναι το
ηθικό πλήγμα κατά του
Ελληνισμού που βλέπει την
βεβήλωση των όσιων και
ιερών του.
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Η Επόμενη Μέρα
•

•

Η Τουρκική Κυβέρνηση
αρνείται την ανάμιξη της
και
ενοχοποιεί
τους
ελάχιστους
Τούρκους
Αριστερούς ότι οργάνωσαν
το σχέδιο των επιθέσεων.
Οι 3000 καταστροφείς που
συλλαμβάνονται
και
ελευθερώνονται μετά από
3 μήνες. Κανένας δεν
τιμωρείται.
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Διεθνείς Αντιδράσεις
•
•

•

•

Οι προξενικές Αρχές των Χωρών στην Πόλη αναφέρουν
το μέγεθος των καταστροφών και τις επιθέσεις.
Η αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι χαλαρή
και δεν γίνεται προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Μετά
από διαβήματα της Κυβέρνησης της Τουρκίας, η
Κυβέρνηση της Ελλάδος πολτοποιεί το 1956, την
«Μαύρη Βίβλο» που είχε εκτυπωθεί με μέριμνα του Υπ.
Εξωτερικών της Ελλάδος που περιείχε φωτογραφίες
των καταστροφών που είχαν ληφθεί από τον Δημητρίου
Καλούμενου
Η Βρετανία έχοντας ευθύνη στην δημιουργία των
προϋποθέσεων των Σεπτεμβριανών, υποβαθμίζει τα
γεγονότα, ενώ οι ΗΠΑ, στα πλαίσια του Ψυχρού
Πολέμου θέτουν θύμα και θύτη στην ίδια στάθμη. Με
επιστολή του την 20/9/1955 ο Αμερικανός Υπ.
Εξωτερικών John Foster Dulles ζητάει να «κλείσει» το
θέμα ενόψει του κοινού κινδύνου από την Σοβιετική
Ένωση. Μόνο η Πολιτεία της Νέας Υόρκης εκδίδει
καταδικαστικό ψήφισμα.
Μόνο το Συμβούλιο των Εκκλησιών προβαίνει σε
αποστολή Επιτροπής και εκδηλώνει αλληλεγγύη.
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Τα επόμενα Χρόνια
•
•

•

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας με κάθε τρόπο προσπαθεί
να αποκρύψει το ότι υπήρξε οργανωμένο σχέδιο
εξόντωσης του Ελληνισμού της Πόλης.
Η προσπάθεια συγκάλυψης αποτυγχάνει επειδή ο
Δημήτρης Καλούμενος έχει φωτογραφίσει τις
καταστροφές και αυτές μεταφέρονται από τον
Δημοσιογράφο Γ. Καράγιωργα εκτός Τουρκίας.
Η αποζημίωση των θυμάτων καταλήγει σε πολιτικό
παιχνίδι και τελικά οι αποζημιώσεις που δίνονται είναι
μόνο το 10% των ζημιών.
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Η επιβεβαίωση του Οργανωμένου
Σχεδίου
•

•

Τον Μάιο του 1960 ανατρέπεται η Κυβέρνηση
Menderes με πραξικόπημα και τα μέλη του
Κυβερνώντος κόμματος οδηγούνται σε δίκες στην
νήσο Πλάτη.
Μεταξύ των δικών υπήρξε και αυτή για τα γεγονότα 67/9/1955. Ουσιαστικά η Δίκη αυτή για τα
Σεπτεμβριανά επεδίωξε την συγκάλυψη των
μηχανισμών που εκτέλεσαν την επίθεση εξόντωσης
του Ελληνισμού της Πόλης. Τα τρία μέλη της
Κυβέρνησης Menderes καταδικάστηκαν σε ποινές
μερικών ετών ενώ οι εγκέφαλοι και οι προβοκάτορες
που οργάνωσαν και εκτέλεσαν το σχέδιο αθωώθηκαν.
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Η Συνέχεια – Απελάσεις των Ελλήνων
Υπηκόων 1964-65
•

•

Το Σχέδιο αφανισμού της
Ελληνικής
Κοινότητας
συνεχίστηκε
με
τις
Απελάσεις το έτος 1964-65.
Η Τουρκία παραβιάζοντας
για ακόμη μια φορά την
Συνθήκη
της
Λωζάνης,
χαρακτηρίζοντας
τους
12.000
εγκατεστημένους
Έλληνες της Πόλης που
είχαν Ελληνική Υπηκοότητα
ως
κατασκόπους
ή
ανεπιθύμητους,
εκτέλεσε
απελάσεις με βίαιο τρόπο
δεσμεύοντας
όλες τις
περιουσίες τους.
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Η Συνέχεια των Διωγμών
•

Οι Κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη την διάρκεια της
περίοδου 1955-2003 συνέχισαν τις παραβιάσεις των
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής
Μειονότητας στην Τουρκία. Τα διωκτικά μέτρα ήταν:
– Η παράνομη και αυθαίρετη αναστολή της
λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
– Μαζικές Κατασχέσεις Ακινήτων των Ελληνικών
Κοινοτήτων και Εκκλησιών. Οι νόμοι που
ψηφίστηκαν
μετά
από
το
2003
έχουν
αποκαταστήσει σε περιορισμένο βαθμό τις αδικίες
που έχουν γίνει κατά των μειονοτικών ευαγών
ιδρυμάτων.
– Κατασχέσεις ακινήτων ιδιωτικών περιουσιών μελών
της Ελληνικής Μειονότητας. Αν και τα μέτρα αυτά
έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια,
η
μακρόχρονης διάρκειας αρνητική στάση στην
εξάσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από τα
μέλη της Μειονότητας,
έχουν συνέπειες που
φθάνουν μέχρι σήμερα.
– Κατασταλτικά μέτρα προς τα Σχολεία της
Μειονότητας-Ανάθεση
της
Διεύθυνσης
των
Σχολείων
σε
διορισμένους
Τούρκους
Υποδιευθυντές. Τα τελευταία 10 χρόνια τα
προβλήματα έχουν μειωθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό.

Μετά από το έτος 2003 αρκετές φορές κορυφαίοι
παράγοντες της κράτους της Τουρκίας έχουν
δεχθεί με δηλώσεις τους ότι έχουν ασκηθεί
διωγμοί
κατά
των
μη-Μουσουλμανικών
Κοινοτήτων την Ρεπουμπλικανική περίοδο.
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Το πρόγραμμα «Διάλυσης» του
Ελληνισμού των νήσων Ίμβρου και
Τενέδου
•

•

•

•
•

•

Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος που περιήλθαν στην
Τουρκική κυριαρχία σύμφωνα με την Συνθήκη της
Λωζάνης(άρθρο 14) οριζόταν ότι θα έπρεπε να
διαθέτουν αυτοδιοίκηση από τους Έλληνες κατοίκους
τους. Η δέσμευση αυτή ποτέ δεν τηρήθηκε από την
Τουρκία.
Το 1964 η Τουρκική Κυβέρνηση στα πλαίσια του
προγράμματος «Διάλυσης» έκλεισε τα Ελληνικά
Σχολειά των νησιών, εγκατέστησε βαρυποινίτες σε
ανοικτές φυλακές με το ελεύθερο να βιαιοπραγούν κατά
των κατοίκων.
Παράλληλα με παράνομες διοικητικές πράξεις
αφαιρέθηκαν ιδιοκτησίες των Ελλήνων, παρά το ότι
όλοι διέθεταν την ιθαγένεια της Τουρκίας, για την
οικονομική
καταστροφή
των
Ελλήνων.
Η
«απαλλοτρίωση» των καλλιεργήσιμων κάμπων υπήρξε
κρατικό σχέδιο της Τουρκίας.
Σαν αποτέλεσμα οι Έλληνες της Ίμβρου και Τενέδου να
εξαναγκαστούν σε βίαιο εκπατρισμό και από 12.000 το
1960 σήμερα να μείνουν μόνο 300.
Το 2013 αποκαλύφθηκε από τον δικηγόρο
Δαρδανελίων
Erhan
Pekçe
το
κείμενο
του
Προγράμματος Διάλυσης (1962) και ο οποίος έχει
προσφύγει σε δικαστήρια της Τουρκίας κατηγορώντας
τους ιθύνοντος της εποχής για κατάρτιση σχεδίου
Εθνοκάθαρσης.
Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί τα
κατασταλτικά μέτρα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης – Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (Στρασβούργο) και κυρίως το ότι επετράπη
η λειτουργία ελληνικών σχολείων στην Ίμβρο αποτελεί
28
ελπίδα αναζωογόνησης για την Ελληνική Κοινότητα της
Ίμβρου.

•

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών τα
τελευταία 5 χρόνια διεκδικώντας απευθείας και απαιτητικά
από την Κυβέρνηση της Τουρκίας μέτρα Αποκατάστασης σε συνεργασία με την Ομογένεια της Πόλης - έχει πετύχει
στην άρση ορισμένων αδικιών και κατά της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας που σήμερα ζει σε ποσοστό 98% ως
εκπατρισμένη. Ενδεικτικά αυτά είναι:
–
–
–

–
–
–

–
–

Επιστροφή των ιθαγενειών που είχαν αφαιρεθεί από τους άνδρες
κατά μαζικό τρόπο μετά από το 1960.
Απόδοση ιθαγενειών στις νέες γενιές για την Εκπατρισμένη
Κοινότητα.
Την εξασφάλιση της αποστολής Ελληνικών διδακτικών βιβλίων
στα Ομογενειακά σχολεία στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού
Πρωτοκόλλου (1952/68).
Επίλυση ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή μαθητών στα
Ομογενειακά Σχολεία.
Επιστροφή ακινήτων στα μειονοτικά ιδρύματα.
Αποδοχή της αρχής υποστήριξης της παλιννόστησης
Κωνσταντινουπολιτών με την αναγνώριση των μαζικής κλίμακας
διωγμών που έχουν ασκηθεί εναντίων των .
Συνεργασία για επίλυση ζητημάτων που αφορούν ιδιωτικές
περιουσίες.
Την διακοπή σε μεγάλο βαθμό της εφαρμογής από την
Κυβέρνηση της Τουρκίας της δήθεν αρχής «αμοιβαιότητας» που
ισοδυναμεί στην ομηρία πολιτών της χώρας ως μέσο πίεσης σε
άλλη χώρα.

Αν και η πρόοδος είναι πολύ μακριά από το να είναι
ικανοποιητική, η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζει τον αγώνα της με
σταθερότητα και ακηδεμόνευτα στηριζόμενη στα
δικαιώματα του ανθρώπου όπως αυτά ορίζονται από τις
Συμβάσεις και Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών
όπως του ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ ως
μέλος ΜΚΟ του ΟΗΕ.
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Συμπεράσματα
•

•

Ουσιαστικά τα Σεπτεμβριανά αποτελούν ένα από τους βασικούς
κρίκους της εφαρμογής του σχεδίου της καταστροφής της
Ρωμαίικης Κοινότητας της Πόλης. Η ιστορική έρευνα έχει
αποδείξει ότι, όπως και τα άλλα αντιμειονοτικά μέτρα που
εφαρμόστηκαν από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας, έχουν
ελάχιστη σχέση με το Κυπριακό ή τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Αποτελούν την συνέχιση του εθνικιστικού προγράμματος που
άρχισε με την επικράτηση του Κομιτάτου της Ένωσης και
Πρόοδου το 1908 αλλά και την αντίληψη ότι οι μηΜουσουλμάνοι υπήκοοι είναι β’ κατηγορίας πολίτες όντας και
«ξένοι».
Οι αντιμειονοτικές πολιτικές πράξεις επιδεινώθηκαν μετά από το
Πραξικόπημα της 27 Μαΐου 1960 και με την ίδρυση της Ειδικής
Υποεπιτροπής Μειονοτήτων στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας
το 1962 καταστρώθηκε και εκτελέστηκε ένα μακρόπνοο
πρόγραμμα εκρίζωσης των απομεινάντων μετά από το 1960
Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης και των νήσων
Ίμβρου και Τενέδου.
Υποβολή Αιτήματος της Οι.Ομ.Κω. προς την Εθνοσυνέλευση
της Τουρκίας στα 60 Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά
Το υπόμνημα υποβάλλεται εξ ονόματος των τουλάχιστον 100.000 Ρωμιών
της Πόλης που έχουν υποχρεωθεί να ζουν, παρά την θέληση τους, εκτός
της Κωνσταντινούπολης.
Η Κοινότητα αυτή αντιπροσωπεύει την
συντριπτική πλειοψηφία των Ρωμιών (98%) που όπως καθορίζεται από
την Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 θα έπρεπε ως πολίτες της Τουρκίας
να ζουν στην γενέτειρα τους.
Στη σύνταξη του παρόντος υπομνήματος-αιτήματος λήφθηκαν υπόψη τα
ακόλουθα:
α) Οι αρνητικές συνέπειες των γνωστών γεγονότων της νύκτας της 67/9/1955 στην Πόλη παραμένουν σε ισχύ με κυριότερο τον εξαναγκασμό
της φυγής των Ρωμιών υπηκόων της Τουρκίας. Η αλήθεια αυτή έχει
παρουσιαστεί πολλές φορές από την Οι.Ομ.Κω. αλλά επίσης και από
πολλούς διανοούμενους εντός της Τουρκίας.
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β) Η Έκθεση που έχει συντάξει η Διερευνητική Επιτροπή της Βουλής
τον Νοέμβριο του 2012 για τις αλλεπάλληλες καθεστωτικές εκτροπές
στην Τουρκία τα τελευταία 60 χρόνια που για πρώτη φορά στην ιστορία
θέτει σε σωστή βάση την ανάλυση του γεγονότος της 6-7/9/1955 και
αναγνωρίζει ότι αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα των αντιδημοκρατικών
εξελίξεων τα τελευταία 60 χρόνια στην Τουρκία. Στην Έκθεση αυτή με
σαφή τρόπο διατυπώνεται η αλήθεια ότι πολλά γεγονότα παρόμοια με
αυτά της 6-7/9/1955 συνέβησαν τις δεκαετίες 1970-1990 (ΤσόρουμΕυχάνεια, Μελιτίνη-Μαλάτια, Μάρας, Σεβάστεια-Σίβας).
Γ) Τα τελευταία χρόνια κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες στην Τουρκία,
όπως ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της χώρας έχουν
χαρακτηρίσει τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου ως την πλέον μελανή
κηλίδα στην ιστορία της χώρας.
γ) Η δίκη που έγινε μετά από το στρατιωτικό κίνημα της 27/5/1960 στην
νήσο Πλάτη κατά γενική ομολογία διενεργήθηκε από ένα δικαστήριο
εκτάκτου καταστάσεως, χωρίς την εφαρμογή της αρχής του φυσικού
δικαστή και του δικαιώματος έφεσης) και πολλοί έγκυροι νομικοί έχουν
αμφισβητήσει την αμεροληψία της. Ειδικότερα η μελέτη
των
Πρακτικών της Δίκης των γεγονότων της 6-7/9/1955 της νήσου Πλάτης
που δημοσιεύτηκαν το 2007 επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή.
δ) Σημαντικός αριθμός ερευνητών της ιστορίας επί των γεγονότων της
6-7/9/1955 που οι πλειοψηφία τους είναι εντός της Τουρκίας έχει
αποδείξει την αλήθεια ότι τα γεγονότα είχαν προετοιμαστεί από
κύκλους αντιδημοκρατικών κέντρων και εξ αφορμής είχαν σχέση με τις
εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας.
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα ζητάμε:
Να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Εθνοσυνέλευσης της 60ης
Επετείου των Γεγονότων και η Βουλή να εκφράσει την καταδίκη των
αυτών και την έκφραση αλληλεγγύης προς την Ρωμαϊκή Κοινότητα και
τις άλλες μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες.
Να ζητηθεί από την Εκτελεστική Εξουσία να προβεί σε μέτρα
αποκατάστασης και θεραπείας προς την Ρωμαϊκή Κοινότητα της
Πόλης μαζί με της Ίμβρου και Τενέδου ώστε να συνεχίσει την ιστορική
της παρουσία ως μια από τις αρχαιότερες Κοινότητες της χώρας. Τα
μέτρα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση του κράτους
νόμων δικαίου και να ενισχυθεί ο εκδημοκρατισμός της χώρας. Το
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 60/147, αποτελεί οδηγό για
την σχεδίαση και εφαρμογή των μέτρων αυτών αποκατάστασης και
θεραπείας για μαζικής κλίμακας παραβιάσεις των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, όπως αυτών που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της
Κωνσταντινούπολης.
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Τι είναι η Οι.Ομ.Κω και τι προσπαθεί να κάνει

Η Οι.Ομ.Κω. αποτελεί τον ενωτικό φορέα των 34 Κωνσταντινουπολίτικων
Σωματείων
που
αντιπροσωπεύουν
τους
εκπατρισμένους
Έλληνες
της
Κωνσταντινούπολης. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006 και έχει σαν κύριους σκοπούς :
• Την αλληλεγγύη μεταξύ των ανά τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών και ιδιαίτερα με
τους Ομογενείς που ζουν στην Πόλη.
• Την προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των
δικαιωμάτων των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και των Ίμβρίων και Τενεδίων.
• Την συμπαράσταση και υποστήριξη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
• Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν την Ομογένεια
Κωνσταντινουπόλεως, Ίμβρου και Τενέδου.
• Την προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για την διατήρηση του Ελληνισμού της
Κωνσταντινουπόλεως στην εστία του.
Στα πλαίσια των Καταστατικών του σκοπών η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ μέχρι σήμερα
δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τα σωματεία μέλη του στους τομείς:
• Συνεχή ενημέρωση με λεπτομερείς Εκθέσεις και Αναφορές των ζητημάτων
προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών που
υποβάλλονται σε Κυβερνήσεις (Ελλάδος, Τουρκίας και άλλων χωρών), Διεθνείς
Οργανισμούς.
* Σταθερή διεκδίκηση από την Κυβέρνηση τα Τουρκίας για Αποκατάσταση και
Θεραπεία των Αδικιών που έχουν διαπραχθεί την περίοδο μετά από την Συνθήκη της
Λωζάννης
• Πολύπλευρη υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας στην Πόλη.
• Συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τους Ομογενείς της Πόλης και ιδιαίτερα
με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
• Ανάληψη ευρείας δράσης για την υποστήριξη αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας
που έχουν πληγεί από την κρίση στην Ελλάδα.
• Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, εσωτερικού και εξωτερικού για ενίσχυση
ερευνητικών δράσεων για την Ρωμιοσύνη.
• Συντονισμό της κοινής δράσης των Πολίτικων Σωματείων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό για την ενίσχυση της συλλογικής δράσης των Κωνσταντινουπολιτών .
Το έργο του Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ υποστηρίζεται από μόνιμες Επιτροπές όπως της
Ομογένειας της Πόλης, Συσπείρωσης των μελών Σωματείων, Χορηγιών, Συνεργασίας
με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κτλ. Τα παραπάνω αποτελούν μόνο μια σύντομη περιγραφή
των δραστηριοτήτων της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα:
www.conpolis.eu .
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