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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

·  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  
·  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  
·  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Υποστήριξη από τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ιωάννη Λάτση του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Οι.Ομ.Κω.  «Μηνάς Τσιτσάκος» 

  Στα προηγούμενα δελτία της Οι.Ομ.Κω έχουμε ενημερώσει για την συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται από την 

εθελοντική επιτροπή της Οι.Ομ.Κω. με την υποστήριξη του Δ.Σ. στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στα πλαίσια των 

προσπαθειών αυτών το προηγούμενο καλοκαίρι είχαν υποβληθεί προτάσεις από την Οι.Ομ.Κω. προς τα αναφερόμενα στον 

τίτλο  ιδρύματα της χώρας μας και οι οποίες μετά από αυστηρή κρίση και αξιολόγηση εγκρίθηκαν και ήδη έχουν 

υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Η Οι.Ομ.Κω. διαπιστώνοντας την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση πολλών συμπολιτών 

μας έχει εργαστεί συστηματικά για την εξασφάλιση υλικών μέσων και πόρων για την υποστήριξη των αναξιοπαθούντων 

συμπολιτών μας. Μεταξύ των ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί προτάσεις είναι : τα Ιδρύματα  Limmat Ελβετίας και Ι. Λεβέντη. 

Επιπλέον με την σύσταση του Ιδρύματος Ι. Λάτση έχει ξεκινήσει η συνεργασία με μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς που 

παρέχουν υλική υποστήριξη σε προγράμματα  κοινωνικής αλληλεγγύης.   

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

Για την Εντεινόμενη Δράση Κύκλων Σφετερισμού Ιδιωτικών Καταπατημένων-Κατασχεμένων Περιουσιών 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει προς πάντες ότι η συνεχώς εντεινόμενη δράση ορισμένων 

«κτηματομεσιτικών κύκλων», ενίοτε εμφανιζομένων με την δήλωση ότι συνεργάζονται  με δικηγόρους από την Τουρκία, να 

υφαρπάξουν πληρεξούσια για ιδιωτικές Ελληνικές καταπατημένες – κατασχεμένες περιουσίες στην Τουρκία, πολλές φορές 

υποκρύπτει σκοπούς υφαρπαγής αποζημιώσεων σε βάρος των νόμιμων δικαιούχων.  Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που τα 

άτομα αυτά έχοντας υφαρπάξει τα πληρεξούσια εξαφανίζονται.  Το γεγονός ότι οι κύκλοι αυτοί προσεγγίζουν ακόμα και απο-

γόνους των υπαχθέντων στην αλήστου μνήμης Σύμβαση περί Ανταλλαγής Πληθυσμών (Ελληνορθόδοξους με Οθωμανική υπη-

κοότητα που είχαν εγκαταλείψει μετά από την 18/9/1912 τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξαιρουμένης της Κων-

σταντινούπολης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου) αποτελεί θέμα προβληματισμού.  Επίσης προκαλεί εντύπωση ότι οι ανα-

φερόμενοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία των κτηματολογίων και δημοτολογίων της Τουρκίας που είναι ψηφιοποιη-

μένα ενώ σε πολλές περιπτώσεις, οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι παρεμποδίζονται να λάβουν νόμιμα πληροφορίες 

από τα Κτηματολόγια.  

  Η Οι.Ομ.Κω. και κατά το παρελθόν έχει επισημάνει προς τις Τουρκικές Αρχές επανειλημμένα την αναγκαιότητα της ίδρυσης 

υπηρεσίας παροχής συμβουλών προς τα μέλη της Ελληνικής Μειονότητας της Τουρκίας που τελούν υπό τις εγγυήσεις της διε-

θνούς Συνθήκης της Λωζάννης και έχουν υποστεί μαζικής κλίμακας αδικίες κατά των περιουσιακών τους δικαιωμάτων ως πο-

λιτών της χώρας. Καλούμε για ακόμη μια φορά την Κυβέρνηση της Τουρκίας να εξασφαλίσει την επανόρθωση και στο θέμα 

αυτό των αδικιών του παρελθόντος κατά των πολιτών της που τις υπέστησαν επειδή ανήκαν στην Ελληνορθόδοξη μειονότητα.  



 

Συνάντηση Εφοροεπιτρόπων και Μελών Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. με την Συμμετοχή του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω.  

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση εφοροεπιτρόπων και μελών Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. στην προσφάτως ανακαινι-

σμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ταταούλων.  Τη συνάντηση προλόγισε ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. κ. Αντώνης Παριζιά-

νος , ο οποίος καλωσόρισε τους παρόντες και ενημέρωσε για την ημερήσια διάταξη της συγκέντρωσης ανακοινώνοντας τη Γενική Συνέλευση 

του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου. Κατά την ομιλία του υπενθύμισε σε όλους ότι «σκοπός του ρόλου μας είναι να 

εντάξουμε τους νεότερους στα κοινά ώστε να μας αντικαταστήσουν», ενώ παραθέτοντας μια ρήση του Πλάτωνα «Όσοι αδιαφορούν για τα 

κοινά, είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους πολύ κατώτερους τους» αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής 

του καθενός στα δρώμενα της ομογένειας. Τέλος, έθιξε το θέμα της άμεσης ανανέωσης των εκλογικών καταλόγων ώστε όταν εκδοθεί ο νέος 

κανονισμός εκλογών για τα βακούφια, η κοινότητα να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει. Για αυτό το λόγο ζήτησε από τις εφοροεπιτροπές των 

κοινοτήτων να συνεργαστούν με τον Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. ώστε να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα η ανανέωση των εκλογικών καταλόγων 

που έχει μείνει μέχρι σήμερα στη μέση.  Αμέσως μετά χαιρετισμό απήυθυνε ο κ. Ουζού-

νογλου, πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ο οποίος υπογράμμισε ότι στόχος των προσπαθειών 

των συμπολιτών του εξωτερικού είναι η αναζωογόνηση της κοινότητας και τόνισε τις 

άριστες σχέσεις συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο φορέων του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. και 

της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. Τέλος, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του που ορισμένοι κύκλοι της κοινότη-

τας θεωρούν εαυτόν υπεράνω του νόμου κάνοντας κακό στην ομογένεια όπως χαρακτη-

ριστικά τόνισε.  Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Παπαλιάρης, Πρόεδρος των κοινοτήτων Σταυ-

ροδρομίου και Μεγάλου Ρεύματος και μέλος του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., ανέλαβε να κάνει μια 

ανασκόπηση της λειτουργίας του δημιουργικού εργαστηρίου για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας από όταν ξεκίνησε το 2007 στην αίθουσα του Μεγάλου Ρεύματος μέχρι τις προ-

σπάθειες που γίνονται σήμερα για συνεχή ενίσχυσή και βελτίωσή του.  Αμέσως μετά ο κ. 

Ντίνος Σανταλτζίδης, πρόεδρος της  κοινότητας Φερίκιοϊ, παρουσίασε τον απολογισμό 

του έργου της κοινότητας επικεντρώνοντας την ομιλία του κυρίως στην απόφαση τους να νοικιάσουν το κοινοτικό σχολικό κτίριο στο Ιταλικό 

Ιδιωτικό σχολείο που ξεκίνησε από φέτος τη λειτουργία του. Το κτίριο νοικιάστηκε για μια περίοδο 19 ετών και η κοινότητα ευελπιστεί ότι 

από το εισόδημα που θα κερδίσει θα μπορέσει να καλύψει πολλές από τις ελλείψεις που αντιμετώπιζε κυρίως στην κάλυψη του κόστους της 

ανακαίνισης του κοινοτικού ιερού ναού. Το θέμα της εκλογής του εκπροσώπου στο Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων έμεινε 

για το τέλος με τον κ. Λάκη Βίγκα να ανεβαίνει στο βήμα κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της εξαετούς θητείας του που λήγει τον Δεκέμ-

βριο 2014. Ο κ. Βίγκας ξεκίνησε λέγοντας ότι τελευταία φορά απευθύνεται στην ομογένεια ως εκπρόσωπος δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή 

του να μην ξαναθέσει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου αναφέροντας ότι ήταν ο πρώτος μειονοτικός που ανέλαβε αυτό το αξίω-

μα με την πρώτη θητεία να αποτελεί μια περίοδο γνωριμίας για όλους. Κατόπιν, αιτιολογώντας την απόφασή του να μη θέσει υποψηφιότη-

τα είπε ότι είναι δίκαιο και κάποιο μέλος μιας άλλης κοινότητας να εκλεγεί σε αυτή τη θέση και να «εκπαιδευτεί» στα θέματα του εκπροσώ-

που μειονοτήτων ενώ τόνισε ότι σε τέτοιου είδους αξιώματα πρέπει να υπάρχει ανανέωση προσώπων ώστε να διαφυλάσσεται η δημοκρατι-

κή και ισότιμη εκπροσώπηση.Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι καλό θα είναι ο επόμενος εκπρόσωπος να προκύψει με consensus και έπειτα 

από συνεννόηση με όλες τις κοινότητες και για αυτό πρότεινε να οριστεί μια μικρή επιτροπή εκ μέρους του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.  η οποία θα διαβουλευ-

τεί με τις υπόλοιπες κοινότητες σε αυτό το θέμα. Τελειώνοντας, επισήμανε την ανάγκη για ενότητα και συλλογικότητα στους κόλπους της 

ρωμαίικης κοινότητας διευκρινίζοντας ότι "η ενότητα στα κοινοτικά μας πράγματα είναι ο μοναδικός μοχλός με τον οποίο μπορούμε να αντι-

παρέλθουμε την λειψανδρία που αντιμετωπίζουμε σήμερα". Οι τρεις εκλέκτορες που ορίστηκαν από τους παρόντες για να εκπροσωπήσουν 

τα ομογενειακά ιδρύματα στις εκλογές της 28ης Δεκεμβρίου στην Άγκυρα είναι ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, ο κ. Γιώργος Παπαλιάρης και ο 

κ. Μανόλης Μηνάογλου.  Εφόσον, δεν προταθεί κάποιος υποψήφιος από τις άλλες κοινότητες, ο Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. θα αναλάβει να συγκαλέσει νέα 

συγκέντρωση για να μελετήσει το ενδεχόμενο πρότασης ενός ομογενούς υποψηφίου.  

  

   Η Αποστολή Εθελοντριών Αρχιτεκτόνων για την Αποτύπωση της Ζαππείου Σχολής  

Έξι νέες εθελόντριες αρχιτεκτόνισσες μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-26 Οκτω-

βρίου και πραγματοποίησαν την αποτύπωση όλου του μεγαλοπρεπούς κτιρίου της Ζαππείου Σχολής 

στο Σταυροδρόμι Κωνσταντινουπόλεως, υπό την επίβλεψη του Επ. Καθ. ΕΜΠ κ. Κ. Καραδήμα. Στην 

ανάληψη και πραγματοποίηση  της προσπάθειας αυτής συνέβαλε ουσιαστικά η Ζαππίς κ. Νίκη Τσιλι-

γκίρογλου. Εργαζόμενες οι εθελόντριες 16 ώρες την ημέρα επέτυχαν να συλλέξουν όλα τα δεδομένα 

για την αποτύπωση που είναι απαραίτητα για την σύνταξη περαιτέρω της μελέτης συντήρησης του 

μεγαλοπρεπούς αυτού κτιρίου. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε πολύ σημαντικά η αεροπορική 

εταιρεία Aegean Airlines με την παραχώρηση δωρεάν των εισιτηρίων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Σταυροδρομίου κ. Γ. Παπαλιάρης με την παραχώρηση δωρεάν στέγης και διατροφής. Η όλη προσπάθεια έγινε με την άριστη συνεργασία με 

την Εφορία της Σχολής και τις Διευθύνσεις της. Στην παρούσα φάση οι εθελόντριες πάντοτε υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Επ. Καθ. 

Κ. Καραδήμα συνεχίζουν την επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξαν και σε εύθετο χρόνο θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας τους που 

θα αποτελέσει την βάση σύνταξης μελέτης συντήρησης του Κτιρίου.  



 

Ψυχαγωγική Εκδήλωση στο Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως  

  Η εθελοντική ομάδα νεανίδων και νέων που είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη το προηγούμενο 

καλοκαίρι πραγματοποίησε ψυχαγωγική εκδήλωση στο Γηροκομείο το απόγευμα της Κυριακής 19 

Οκτωβρίου 2014. Ανάλογη εκδήλωση είχε οργανώσει η ίδια εθελοντική ομάδα στο Γηροκομείο του 

Βαλουκλί πρόσφατα ενώ μέλη της εθελοντικής ομάδας προγραμματίζουν την μετάβαση τους στην 

Κωνσταντινούπολη να εργαστούν εθελοντικά στον παιδικό σταθμό.  

Εκδήλωση Γνωριμίας με τους εξ Ελλάδος εργαζόμενους και φοιτητές στο Μορφωτικό Σύνδεσμο Μοδιού  
  Το θέμα της ανάγκης της στενής επικοινωνίας μεταξύ των εξ Ελλάδος μεταβαινόντων για εργασία και σπουδές στην Κωνσταντινούπολη 
επονομαζόμενων «Νέο-Πολιτών» και της Ομογένειας έχει εγερθεί πολλές φορές στο παρελθόν και είναι πολύ καλά γνωστό στην διοίκηση 
της Οι.Ομ.Κω. ως ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να επιτευχθεί η ποθητή στενή συνεργασία αυτή. Στην κατεύθυν-
ση αυτή η Οι.Ομ.Κω, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύνδεσμο του Μοδιού Κωνσταντινουπόλεως οργάνωσε το απόγευμα της 29 Οκτω-
βρίου 2014 συνάντηση η οποία προσέλκυσε περίπου 30 «Νέο-Πολίτες». Στη συνάντηση συμμετείχαν και μίλησαν : ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Χαλκηδόνας καθηγητής ΑΕΙ κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, ο Διευθυντής της Ζωγραφείου Σχολής κ. Γιάννης Ντεμιρτζόγλου, ο Πρόεδρος του 
ΜΣΜ κ. Φ. Καλφάογλου, ο Πρόεδρος  της Οι.Ομ.Κω. καθ. Νίκος Ουζούνογλου. Συμμετείχαν επίσης παλιννοστήσαντες  συμπολίτες μας στην 
Πόλη. Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγιναν ουσιαστικές τοποθετήσεις τι πρέπει να γίνει για τον σκοπό αυτό. Η ανάγκη της τακτικής 
συνεύρεσης των δύο πλευρών είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που θα εξεταστούν άμεσα και ήδη γίνονται ενέργειες για τον σκοπό 
αυτό.  Παράλληλα η Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί για το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό εξ Ελλάδος εργαζομένων έχει ήδη αρχίσει συνερ-
γασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.  

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευ-
ταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 

(12/11/2014) 
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για τρίτη κατά σειρά χρονιά,  έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική ενίσχυ-
ση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης) για την  υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνι-
ες εισαγωγικές εξετάσεις  των ΑΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλει-
στικά από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί επέκταση του Προγράμματος υποτροφιών για τις μαθήτριες 
και τους μαθητές της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης που εφαρμόζεται τα τελευταία 8 χρόνια από την Οι.Ομ.Κω. Οι 
υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις 
συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.   
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις 
δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που 
έλαβαν υποτροφία ή είχαν υποβάλει πέρσι αίτηση πέρσι πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβο-
λής είναι η 05/12/2014. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το έντυπο με email: nnap@otenet.gr που είναι ανηρτημέ-
νο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. 
Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση της κατάθεσης της αίτησης σας σε 2 μέρες παρακαλούμε καλέστε στο 
τηλέφωνο 6977008922. 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

  Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για τα Αρχεία των Ρωμιών την  16 Οκτωβρίου 2014 

Την Ημερίδα που οργανώθηκε με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. και του Ιστορικού Αρχείου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών χαιρέτισε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, διαμέσου του 

εκπροσώπου του Δρ. Σ. Ανεστίδη,  με  Μήνυμα τονίζοντας την σημασία των αρχείων της 

Ρωμιοσύνης. Τα δύο θέματα που επικεντρώθηκε η Ημερίδα αφορούσαν: την Διάσωση και 

την Μελέτη σε αντίστοιχες ενότητες. Αφού παρουσιάστηκαν τα διάφορα αρχεία από φορείς 

όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλους , αναλύθηκαν τα διαθέσιμα διαδικτυακά 

αρχεία των Κοινοτήτων της Πόλης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Ανθέμιο»  

και η ψηφιοποίηση του Αρχείου της Κοινωνίας των Εθνών για τους Κωνσταντινουπολίτες 

Έλληνες Εταμπλί. Τα Πρακτικά της Ημερίδας είναι υπό κατάρτιση και θα είναι διαθέσιμα 

από την ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.  

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο 

Στη συνάντηση  που έγινε την 14/10/2014 συμμετείχε ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. καθ. Ν.Ουζούνογλου μαζί με 

τον κ Γ. Τανισκίδη και υποβλήθηκαν ξανά οι συγκεκριμένες προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη της 

Ομογενειακής Παιδείας. Σαν συνέχεια έχει αναβαθμιστεί η συνεργασία μεταξύ της Οι.Ομ.Κω. και του Ινστιτού-

του Παιδαγωγικής Πολιτικής.  
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Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο για τις Απελάσεις του 1964 στο Πανεπιστήμιο Bilgi στην Κωνσταντινούπολη 

Το Συνέδριο με τίτλο «Οι Απελάσεις 1964: Κομβικό Σημείο στην Ομογενοποίηση της 

Κοινωνίας της Τουρκίας» πραγματοποιήθηκε την 30/10-1/11 στην Πανεπιστημιούπολη 

του αναφερόμενου  ιδιωτικού Πανεπιστημίου που έχει εγκατασταθεί στους χώρους του 

κέντρου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σιλιχακτάραγα. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε 

από το σωματείο Βαβέλ της Κωνσταντινούπολης και την Οι.Ομ.Κω. Πριν την έναρξη του 

Συνεδρίου την 30/10/2014 το απόγευμα προβλήθηκε η ταινία « Πολίτικη Κουζίνα» στο 

Γαλλικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο και ακολούθησε συζήτηση με την συμμετοχή του 

δημιουργού της ταινίας κ. Τάσου Μπουλμέτη. Στην έναρξη του συνεδρίου η καθηγήτρια 

Ιλάϊ Ρομάν Ορς και ο Δρ. Σταύρος Ανεστίδης αναφέρθηκαν στον σκοπό του Συνεδρίου και 

στην έλλειψη διεθνούς βιβλιογραφίας επί του θέματος. Κεντρικοί ομιλητές υπήρξαν: (α) ο 

Καθ. Μπασκίν Οράν που έθεσε το ερώτημα : οι Απελάσεις του 1964 υπήρξαν ζήτημα 

μέρους του Κυπριακού ή του Συστήματος και αναλύοντας τους διωγμούς που υπέστησαν 

οι μειονότητες μετά από το 1923 έφθασε στο συμπέρασμα ότι οι απελάσεις του 1964 

υπήρξαν αποτέλεσμα του Κρατικού Συστήματος. Ο δεύτερος ομιλητής Ηρακλής Μήλας 

αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες της περιόδου 1964-65 που τις  έζησε από πολύ κοντά έχοντας απελαθεί ο πατέρα του. Στην 

συνεδρία που προήδρευσε ο διπλωμάτης Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος μίλησαν οι: ο Τουρκοκύπριος Νιαζί Κιζιλγιουρέκ (κοσμήτωρ στο 

Πανεπιστημίου Κύπρου στα ελεύθερα εδάφη της Δ.  Κύπρου) που απέδειξε την πολύ χαλαρή συσχέτιση των γεγονότων στην Κύπρο και των 

Απελάσεων. Ο Δρ. Αλπέρ Καλίμπερ παρουσίασε μια εμπεριστατωμένη μελέτη των πολιτικών αποφάσεων της Τουρκίας που βρίσκονται 

πίσω από τους διωγμούς κατά των μειονοτήτων.  Στη συνεδρία με θέμα : το νομικό περιεχόμενο των Απελάσεων που προήδρευσε ο κ Λ. 

Βίγκας μίλησαν οι: ο υποψ. Διδάκτωρ Γιώργος Κατσάνος, συνεργάτης της Οι.Ομ.Κω.,  που επικεντρώθηκε στον Νόμο 2007/1932 με τον 

οποίον είχαν απαγορευτεί περίπου 20  επαγγέλματα  σε ¨Έλληνες Υπηκόους και την  επανενεργοποίηση του την περίοδο των Απελάσεων. Η 

δυναμική παρουσίαση της δικηγόρου κ. Ρίτα Εντέρ εντυπωσίασε με τον συνδυασμό της νομικής επιστήμης για την προάσπιση του δικαίου 

υπέρ των αδυνάτων. Στην ενότητα «Επεισοδίων του 1964» η παρουσίαση του καθ. Ελτζίν Ματζάρ για το τι συνέβη στην Ίμβρο υπήρξε 

εντυπωσιακή παρουσιάζοντας τον κεντρικό κρατικό σχεδίασμό στον αφανισμό της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της νήσου. Στην ίδια 

ενότητα η καθ. Ασλί Μπιλγκί ανέλυσε τους κρατικά κατευθυνόμενους  διωγμούς κατά του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά παράλληλα την ίδια εποχή τις επιτυχίες του Οικουμενικού 

Θρόνου στον διαθρησκευτικό και πανορθόδοξο διάλογο. Η υποψ. διδάκτωρ κα.  Άννα 

Θεοδωρίδη που είναι συνεργάτης της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασε τις πρώτες απελάσεις της 

περιόδου 1957-62 και την σημασία τους στην εφαρμογή των μαζικών απελάσεων του 1964. 

Στην  έναρξη της δεύτερη ημέρας του Συνεδρίου  οι ερευνητές Τζερέν Σόζερι, Εμρέ Τζεν 

Νταγογλου, Βασ. Μέσσης, Χριστίνα Βαμβουρτ και Κοραϊ Γιασάρ παρουσίασαν όλες τις 

ενέργειες του τύπου της Τουρκίας που ανέλαβε εργολαβικά την προπαγάνδα 

δαιμονοποίησης των Ρωμιών της Πόλης και των ιδρυμάτων τους στα πλαίσια της εκστρατείας 

φανατισμού. Στην συνεδρία «Η Ζώσα Μνήμη του 1964» παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες 

εργασίες των: Χακάν Γουτζέλ  - Η Γενιά του 1964 και να μείνεις Ρωμιός στην Αθήνα, του 

καθηγητή Ψυχιατρικής του Παν. Αθηνών Χαράλαμπου Παπαγεωργίου  - Η μετάδοση του 

τραύματος του 1964 στις επόμενες γενιές, της κυρίας Μαρίας Καζαντζίδου μαζί με την κυρία Ελένη Ιωαννίδου από το Αρχείο Προσφυγικού 

Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς με τίτλο : Οι Ρωμιοί απελαθέντες της Πόλης στην Θεσσαλονίκη και τέλος ο νέος ερευνητής Εμρέ Μετίν 

Μπιλγκίνερ με την εργασία του με τίτλο: η Διαδικασία ένταξης των εξορισθέντων Ρωμιών στην Ελλάδα.  

Η τελευταία συνεδρία είχε ως θεματολογία: Συζητώντας Σήμερα το 1964 ομιλητές ήταν οι καθηγητές Πανεπιστημίου: Καθ. Αιμιλία 

Θεμοπούλου (ΕΚΠΑ), Νίκος Ουζούνογλου (ΕΜΠ) και Αϊχάν Ακτάρ (Παν. Μαρμαρά). Η κ. Αιμ. Θεμοπούλου ανέλυσε λεπτομερώς την συνεχή 

οικονομική πολιτική κατά των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων που ξεκινάει από την επικράτηση του Κομιτάτου Ένωσης και Προόδου το 

1908 που δείχνει την μακρόπνοη και συστηματική πολιτική αυτή που έχει σαν κατάληξη τις απελάσεις του 1964. Ο καθ. Αϊχάν Ακτάρ 

επικεντρώθηκε στην πολιτική κατά των μειονοτήτων την περίοδο μετά από το 1923 με ειδική έμφαση στην περίοδο του Φόρου Ευμάρειας 

(Βαρλίκ Βεργκισί) της περιόδου 1942-44 και ανέφερε τον παραλληλισμό ενός Σκωτσέζικου παραμυθιού που όταν ένας βοσκός έπεσε σε 40 

χρόνη χειμερία νάρκη όταν ξύπνησε βλέποντας τον κόσμο μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πρόβλημα προσαρμογής και το ίδιο θα 

πάθαινε ο Ταλαάτ Πασάς αν ξυπνούσε το 1965 όταν θα έβλεπε σε ποια κατάσταση βρισκόταν οι μη-Μουσουλμανικές Κοινότητες. Επίσης ο 

καθ. Α. Ακτάρ τόνισε με έμφαση την εθνικιστική ιδεολογία της Τουρκικής Αριστεράς που δεν έχει ποτέ ξεφύγει από το σύνδρομο αυτό και 

την αξιοποίηση αυτού από το Κεμαλικό καθεστώς περί δήθεν αντιιμπεριαλιστικής πολιτικής του καθεστώτος του.  Στην ομιλία του ο 

πρόεδρος  της Οι.Ομ.Κω. αφού παρουσίασε το όλο πλέγμα των διωγμών κατά των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων που είχαν εξαιρεθεί από 

την Ανταλλαγή Πληθυσμών ανέλυσε λεπτομερώς τις ενέργειες της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με την απαίτηση από 

την Κυβέρνηση της Τουρκίας για άμεσες ενέργειες ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ και ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των αδικιών που έχουν διαπράξει οι 

προκάτοχες κυβερνήσεις της Τουρκίας και ότι αυτή είναι μια αδήριτη ανάγκη. Τονίστηκε από τον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. ότι πρόοδος 

υπάρχει μόνο με το θέμα της επιστροφής των υπηκοοτήτων ενώ στα άλλα θέματα δεν υπάρχει πρόοδος.   

Ο κ. Λ. Χρυσανθόπουλος και οι ομιλητές 

Ν . Κιζιλγιουρέκ και Α. Καλίμπερ . 


