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Παναγιώτατε πάτερ και δέσποτα,  

Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,  

Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Ελλάδος , 

Εξοχότατε Πρόεδρε και εντιμότατα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής 

Ελληνισμού και Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων ,  

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής 

των Ελλήνων , 

Εντιμότατε κύριε Γενικέ Γραμματέα της Βουλής,  

Εντιμότατε κύριε Γενικέ Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, 

Εντιμοτάτη κυρία Γενική Πρόξενε της Ελλάδος, 

Εντιμολογιότατοι άρχοντες, 

Ελλογιμότατοι καθηγητές, 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

 

 Μια σημαντική βραδιά ζούμε απόψε εδώ στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του 

Ελληνικού Προξενείου. Η έκθεση του Αλή Οζ, «Ταρλάμπασι, η χαμένη γειτονιά 

των Ρωμιών», έρχεται στον φυσικό της χώρο, το Πέρα. Όπως γνωρίζετε, 

ξεκινήσαμε από την Αθήνα, όπου η έκθεση παρουσιάστηκε από 30 Μαΐου έως 

τις 30 Αυγούστου 2019 στο Μουσείο της πόλεως των Αθηνών. Μετά την 



 
 

μεγάλη επιτυχία που σημείωσε αποφασίσαμε μαζί με τον συνδιοργανωτή μας, 

την εφημερίδα «ο Πολίτης» των Αθηνών, να μεταφέρουμε την έκθεση και εδώ 

στην Κωνσταντινούπολη. Η πρόταση αμέσως έγινε ευχαρίστως δεκτή από το 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδος. Έτσι και οι τρεις φορείς, από κοινού, την 

παρουσιάζουμε απόψε στην γενέτειρα της Ρωμιοσύνης και στο κοινό της Πόλης 

μας. 

Η Μεγαλώνυμος Κοινότητα Σταυροδρομίου είναι η μεγαλύτερη και 

παλαιότερη κοινότητα της Πόλης. Στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της 

περιλαμβάνεται και η γειτονιά του Ταρλάμπασι, με κέντρο τον ναό των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης.  

(Το Ταρλάμπασι, Κερασοχώρι σύμφωνα με την παλιά του ονομασία, 

είναι μια ρωμαίικη γειτονιά στην δυτική πλευρά της κοινότητας με όρια την 

ομώνυμη λεωφόρο από τη μία και το ρέμα του Ντολάπ Ντερέ από την άλλη. Η 

εικόνα της γειτονιάς αυτής, που κάποτε ήταν αμιγώς ελληνορθόδοξη, με την 

πάροδο των χρόνων έχει αλλοιωθεί σημαντικά, ενώ η σύσταση του πληθυσμού 

της έχει αλλάξει εντελώς. Παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν βέβαια σε πολλές 

μεγαλουπόλεις σε όλον τον κόσμο, όπου ιστορικές γειτονιές υποβαθμίζονται 

κτιριακά και αλλοιώνονται πληθυσμιακά).  

Μετά την φυγή των ρωμιών η περιοχή είχε υποβαθμιστεί. Το παρήγορο 

με το Ταρλάμπασι είναι ότι, επειδή βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, υπάρχουν 

σοβαρές ελπίδες για εκ νέου αναβάθμισής της.  

Η Κοινότητα μας προσπαθεί να βελτιώσει, να ανακαινίσει, να δώσει ζωή 

και προβολή σε πολλά κτίρια που μαρτυρούν την πλούσια ιστορία της. Ήδη 

κατάφερε να ανακαινίσει το σχολείο, την Αστική Σχολή του Αγίου 

Κωνσταντίνου, και να το μετατρέψει σε ξενώνα φιλοξενίας, ενώ ο ίδιος ο 



 
 

λαμπρός ναός συνεχίζει να λειτουργεί και να αυξάνει το πλήρωμά του. Κινήσεις 

ελπιδοφόρες, αναζωογονητικές και παρήγορες. 

 (Η έκθεση φωτογραφίας του κ. Αλή Οζ, απεικονίζει τα στενά του 

Ταρλάμπασι κατά την πρόσφατη περίοδο, από το 2010 και μετά, όταν η 

υποβάθμιση και η εγκατάλειψη της περιοχής ήταν κάτι πλέον πολύ εμφανείς, 

αλλά και πριν από τις πρόσφατες σταδιακές αλλαγές την εικόνας της με την 

ανακατασκευή μέρους των κτιρίων της συνοικίας). 

Σήμερα, με την ευκαιρία και της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, που 

είναι και η εορτή της Κοινότητας Σταυροδρομίου, θελήσαμε να δείξουμε το 

Ταρλάμπασι με το μάτι του Αλή Οζ στο κοινό της Πόλης την πρόσφατη 

περίοδο, από το 2010 και μετά , να θυμίσουμε αυτήν την αγαπημένη γειτονιά 

των Ρωμιών νοικοκυραίων, που ελπίζουμε να ζήσει μια νέα άνοιξη.  

Στην προσπάθειά μας αυτή ευτυχήσαμε να έχουμε μαζί μας πολλούς και 

καλούς συμπαραστάτες με διάφορους τρόπους.  

Πρώτα απ’ όλα την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίο, με την ευλογία και την συμβουλή του οποίου προχωράμε σε όλες 

μας τις κινήσεις ως Κοινότητα.  

Στην συνέχεια το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην 

Κωνσταντινούπολη και την Εφημερίδα «ο Πολίτης» με τους οποίους, όπως 

προανέφερα, παρουσιάζουμε από κοινού την έκθεση σήμερα.  

Ειδικότερα, θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Γενική 

Πρόξενο κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου και τον Πρόξενο κύριο Γιώργο 

Γαϊτάνη από το Γενικό Προξενείο, ομοίως την κυρία Πέππυ Τσουκάτου και τον 

κύριο Δημήτρη Τσουκάτο από τον Πολίτη, για την άψογη συνεργασία.  



 
 

Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε στην Κοινότητα Μεσαχώρου για την 

συμπαράστασή της. Θέλω επίσης να σας αναφέρω πως προετοιμαζόμαστε για 

να μεταφέρουμε την έκθεση και να συστήσουμε το σύγχρονο Πέρα και την 

πολίτική Ρωμιοσύνη και σε άλλα μέρη. Αν όλα πάνε καλά στις συνεννοήσεις 

μας με την περιφέρεια και τον δήμο, η έκθεση θα παρουσιαστεί στην Κρήτη, 

στο Ηράκλειο, την επόμενη άνοιξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Γιγουρτσή, 

επί σειρά ετών καθηγητή εδώ στα σχολεία μας και αγαπητό φίλο της Πόλης μας, 

ο οποίος έχει αναλάβει την σχετική διαμεσολάβηση. 

Στην συνέχεια, οι συμπολίτες μας κυρίες και κύριοι Κορνηλία Τσεβίκ-

Μπαϊβερτιάν, καθηγήτρια της Ζαππείου Σχολής, Μανόλης Κωστίδης, 

δημοσιογράφος, και ο Σάββας Τσιλένης, αρχιτέκτονας θα μας ταξιδέψουν σε 

λίγο με τις ομιλίες τους στο Ταρλάμπασι, το παλιό και το σημερινό. 

 Τους ευχαριστούμε όλους και ευχαριστούμε και εσάς που με την 

παρουσία σας στηρίζετε την προσπάθειά μας. 


