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Κύριε Πρόεδρε,   

Κυρίες και Κύριοι,    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. στην προσπάθεια του να 

αποπροσανατολίσει και να αποφύγει τη λογοδοσία  για την αποτυχημένη και  τη  

ζημιογόνο πολιτική που ακολούθησε μέχρι σήμερα, τόσο με τους αδέξιους 

χειρισμούς όσο και με ενέργειες μελών αυτού, που είχαν δυστυχώς ως συνέπεια:  

α) το να έχουν εκτεθεί οι Κωνσταντινουπολίτες ανεπανόρθωτα στην ελληνική 

κοινή γνώμη και στους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Κράτους,  

β) την αποδυνάμωση των επί σειράν ετών θέσεων μας, αλλά και θέσεων της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας για τους μεθοδευμένους διωγμούς που 

υπέστη η  Ελληνική Μειονότητα, και  

γ) όλη αυτή η πολιτική του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., αλλά και οι  ενέργειες μελών του 

Δ.Σ. αυτής να γίνουν κοινώς ''βούτυρο στο ψωμί'' της τουρκικής προπαγάνδας και 

της επικοινωνιακής πολιτικής της γείτονος χώρας, 

βλέπουμε κατά μία περίεργη χρονική συγκυρία (παραμονές εκλογών για ανάδειξη 

Αντιπροσώπων του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, όσο και των επικειμένων 

εκλογών της Οι.Ομ.Κω.) και με αβάσιμες αιτιάσεις, να καλείται σήμερα την 12η  

Οκτωβρίου 2013 με Έκτακτη Γεν. Συνέλευση ο ιστορικός και πρεσβυγενής 

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών να λογοδοτήσει, προς δημιουργία εντυπώσεων 

και μόνο, για δήθεν καταστρατήγηση των καταστατικών αρχών της Οι.Ομ.Κω. και 

αντιθεσμική συμπεριφορά.   



Από την στιγμή που στα ελληνικά και τουρκικά Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο 

σχολιάζονται αναλόγως, επικριτικά μεν στα ελληνικά, επικοινωνιακά δε στα 

τουρκικά, με κάθε λεπτομέρεια οι επαφές και οι δηλώσεις μελών του Δ. Σ. της 

ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. με αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης, όπως π.χ. η επιθυμία 

επιστροφής 20.000 Κωνσταντινουπολιτών στην Πόλη για οικονομικούς λόγους, ο 

χαρακτηρισμός αυτών από τον ΥΠΕΞ της γείτονος ως «Τούρκοι της Διασποράς», 

η συμμετοχή στο αποκληθέν ''σώου'' Νταβούτογλου στο Π. Φάληρο, η επίκληση 

παροχής οικονομικής βοηθείας προς την Γενική Πρόξενο της Τουρκίας στην 

Αθήνα για το Γηροκομείο Αναβύσσου, η συμμετοχή στις στοχευμένες για 

επικοινωνιακούς λόγους δεξιώσεις των τουρκικών διπλωματικών αρχών, π.χ. 

δεξίωση παλαιμάχων εκπαιδευτικών μας.  

Διερωτώμεθα πράγματι γιατί δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται και οι αντίθετες 

θέσεις και απόψεις;  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με την υπερφίαλη συμπεριφορά του ενεργεί και κινείται 

αυτόνομα χωρίς να συνεργάζεται -όπως ορίζει ρητά το εδάφιο 5 του άρθρου 3 του 

καταστατικού της Οι.Ομ.Κω.- με τα άλλα σωματεία και ιδιαίτερα με τον Σύλλογο 

Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος διαθέτει πλούσιο και πολύτιμο αρχείο αλλά και 

εμπειρία πολλών δεκαετιών. 

Πρέπει να κατανοήσετε ότι τα προβλήματα της Ελληνικής Μειονότητας της 

Κωνσταντινούπολης δυστυχώς άπτονται των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπως και 

προσφάτως δήλωσαν ο Αντιπρόεδρος και ο ΥΠ.ΕΞ. της γειτονικής μας χώρας κ.κ. 

Bulent Arinc και Ahmet Davutoglu. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε η μη συμπερίληψη 

στο αποκαλούμενο «πακέτο εκδημοκρατισμού» το θέμα της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης.  Από δε το μήνα  Ιανουάριο 2013, η απαγόρευση διενεργείας εκλογών 

στις Κοινότητες, γεγονός εξ άλλου που επιμελέστατα αρχικά αποσιωπήθηκε και εν 

συνεχεία υποβαθμίστηκε από την Οι.Ομ.Κω.                                            

Δυστυχώς όμως, η ρεαλιστική αυτή προσέγγιση των πραγμάτων για το Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. αποτελεί αντιθεσμική συμπεριφορά! 

Οι γνωρίζοντες από σωματειακή διοίκηση και βασικές διατάξεις του νόμου περί 

σωματείων, θα έπρεπε να ξέρουν ότι τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια  

λογοδοτούν και απολογούνται μόνον ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων των 

σωματείων που έχουν  εκλεγεί. 

 Ο απολογισμός και η λογοδοσία του προηγούμενου Διοικητικού  Συμβουλίου του 

Συλλόγου μας έγινε ενώπιον μιας από τις πολυπληθέστερες σε αριθμό μελών (107) 



Γεν. Συνελεύσεις των τελευταίων δεκαετιών και εγκρίθηκε ομόφωνα, και 

επιπρόσθετα επιβραβεύθηκε με το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε ποία πράγματι 

«ορισμένα μέλη της διοίκησης ή μέλη του Συλλόγου» αναφέρεται παραπλανητικά 

η Οι.Ομ.Κω. στην ανακοίνωση της που απευθύνεται προς «το Κοινό των 

Κωνσταντινουπολιτών» στις 19 Σεπτεμβρίου 2013; 

Ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών με την από δεκαετίες δράση και 

αγώνες του έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των απανταχού Ελλήνων ως το 

σωματείο που προασπίζεται με σοβαρότητα και συνέπεια τα εθνικά δίκαια και έχει 

δικαιωθεί πλήρως για την στάση του γενικότερα. Η Οι.Ομ.Κω. δυστυχώς εντός 

μιας εξαετίας έχασε την έξωθεν καλή μαρτυρία τόσο εν Ελλάδι όσο και στην 

γενέτειρα μας Κωνσταντινούπολη!  

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών: 

- αρθρώνει δημόσιο λόγο υψηλής πολιτικής ευθύνης και δίνει καθημερινές 

μάχες -απευθυνόμενος στο ελληνικό κοινό και τη διεθνή κοινότητα-  για 

την οριστική δικαίωση και αποκατάσταση όλων των αδικιών που έχουν 

διαπραχθεί από την Τουρκία σε βάρος του Ελληνισμού της 

Κωνσταντινούπολης 

 

- ως εκ του Καταστατικού του και της ιστορίας του έχει σκοπούς, αρχές και 

θέσεις οι οποίες κατ’ ουδένα τρόπο παραχαράσσονται, αλλοιώνονται ή 

ακυρώνονται 

 

- δεν απεμπολεί και δεν διαγράφει την επί οκτώ δεκαετίες σταθερή και 

αταλάντευτη πορεία του, η οποία βασίζεται στην αρχή ότι ο Ελληνισμός 

είναι ενιαίος και αδιαίρετος και δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει το Εθνικό 

μας Κέντρο, όπως ανεπιτυχώς και με βλάβη των εθνικών θεμάτων που μας 

αφορούν επιχειρούν ορισμένες πλευρές. 

Τέλος, η εδώ παρουσία μας δεν έχει την έννοια της απολογίας αλλά της 

καταγγελίας, και απορρίπτουμε ως παντελώς αβάσιμες τις αιτιάσεις που 

διατυπώνει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. κατά του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών 

και καλούμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να σταθμίσουν τα πραγματικά 

γεγονότα. 

                                                                                     Καλλιθέα, 9 Οκτωβρίου 2013 

                                                                                         Το Διοικητικό Συμβούλιο  


