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ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

__________________________________________

Στην  Αθήνα  σήμερα,  την  1η Νοεμβρίου  του  έτους  2022, ημέρα  της

εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  19.00,  συνήλθαν  σε  συνεδρίαση  τα  μέλη  του

Σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΕΝΩΣΙΣ  ΚΥΠΡΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ»  (Ε.Κ.Ε.)  στα

Γραφεία της έδρας αυτού, που βρίσκονται στην οδό Κέκροπος αριθ. 3, στην

Πλάκα.

Η παρούσα μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί, κατ’  άρθρο 9

παρ. γ’ του Καταστατικού, συνέχιση της προηγούμενης, νομίμως συγκληθεί-

σης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Οκτωβρίου 2022, κατά την οποία

ανεβλήθη διά σήμερον, η συζήτηση του θέματος της ημερησίας διατάξεως,

λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από το πιο πάνω άρθρο απαρτίας του

ενός  δευτέρου  (1/2)  συν  ένα  (1) τουλάχιστον  των  τακτικών  οικονομικά

τακτοποιημένων μελών.

Κατά την  από  13.10.2022 πρόσκληση των μελών του Σωματείου,  η  οποία

αναρτήθηκε  στα  Γραφεία  της  έδρας  του  Σωματείου  και  στην  ιστοσελίδα

αυτού στις  14.10.2022, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που

διαθέτει  το  Σωματείο,  δημοσιεύθηκε  στις  ημερήσιες  πολιτικές  εφημερίδες

«ΛΟΓΟΣ» της  14.10.2022  (αριθ.  φύλλου 10.823)  και  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»  της

14.10.2022   (αριθ.  φύλλου  3.476)  και  απεστάλη  μέσω  ομαδοποιημένων

διευθύνσεων  της  Google (Google Groups) με  email,  με  ατομική  κλήση

σύμφωνα  με  το  καταστατικό,  στα  γνωστής  διευθύνσεως  εν  ζωή  και

ευρισκομένων  στην  Αττική  μέλη,  καθώς  επίσης  και  στο  ΑΠΕ/ΜΠΕ  της

14.10.2022,  με  θέμα  ημερησίας  διατάξεως:  «Σχέσεις  Ε.Κ.Ε.  και  Ο.Κ.Ο.Ε.

(Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας)». 

Κατά την παρούσα μετ΄ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν τα

πιο κάτω ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου και ειδικότερα οι:

1) Χριστοφόρου Παναγιώτης,   2) Χαραλάμπους  Συμεών,   3) Τσιάκας Σάββας,

4)  Ελπιδοφόρου  Χριστάκης,  5)  Κούσουλας  Φίλιππος,  6)  Κωνσταντίνου

Αλέξιος,   7) Κυριάκου  Έλενα,   8) Λιασής  Γεώργιος,    9) Νικοδήμου  Βασίλης,

10)   Νικοδήμου  Ναταλία,   11)  Κίτσιου  Νίτσα,   12)  Δημοσθένους  Βασιλική,
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13)   Ευθυμίου Χριστίνα,   14)  Λιζίδης  Παναγιώτης,   15)  Σταύρου  Γιαννάκης,

16)  Λιασής Λουκάς,  17)  Δημητρίου Χρυσόστομος,  18)  Παπαϊωάννου Δώρα,

19) Ιωάννου Ευαγγελία, 20) Ιωάννου Ιάκωβος (Βάκης), 21) Μιχαηλίδη Δάφνη,

22)  Μιχαηλίδης  Γεώργιος,  23)  Σωτηρίου  Κωνσταντίνος,  24)  Σπηλιόπουλος

Απόστολος,      25)    Παπασάββας   Όμηρος,      26)    Παπαϊωάννου    Ιωάννης,

27)  Φαρμάκης Άλκης,  28)  Γεωργιάδου Μαρία,  29)  Μασσοστασής Λεωνίδας,

30) Μασσοστασή Βασιλική, 31) Αγαθοκλέους Χρυσόστομος, 32) Παπασάββας

Ανδρέας,   33)  Νικολάου - Υδραίου  Χρίστα,   34)   Σπηλιοπούλου  Σοφία, 

35)  Λιντέρης  Δημήτριος,  36)  Μπίθα Κωνσταντίνα,  37)  Γεωργία  (Τζωρτζίνα)

Γεωργίου, 38) Ιατροπούλου Χριστίνα 

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  και  το

Καταστατικό του Σωματείου και αφού δεν υπεβλήθη καμία ένσταση σχετικά

με τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τον πίνακα των μελών, οι

οποίοι μπορούν να παραστούν, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει, μπορεί να

προχωρήσει έγκυρα και να λάβει απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας

διάταξης. 

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή

οριστικού Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως, ανέλαβε ο Πρόεδρος

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Κ.Ε.  κ.  Όμηρος  Παπασάββας,  ο  οποίος

πρότεινε  προς  τα  παριστάμενα  μέλη  ως  οριστικό  Πρόεδρο της  Γενικής

Συνέλευσης τον  κ.  Συμεών Χαραλάμπους, ως  Αντιπρόεδρο τον  κ.  Χρήστο

Ελπιδοφόρου και ως Γραμματέα τον κ. Απόστολο Σπηλιόπουλο. Ακολούθως,

η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα, το πιο κάτω

οριστικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης:

Πρόεδρος : Συμεών Χαραλάμπους

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ελπιδοφόρου

Γραμματέας : Απόστολος Σπηλιόπουλος 

Ακολούθως,  ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.  Συμεών Χαραλάμπους,

κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής, αφού προηγουμένως διαπίστωσε ότι

συμπληρώθηκε ο αναφερόμενος στην πρόσκληση των μελών χρόνος έναρξης

της συνεδριάσεως και με το δεδομένο ότι δεν τίθεται θέμα απαρτίας, αφού

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η παρούσα μετ’ αναβολήν Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, ανεξαρτή-
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τως του αριθμού των παρόντων μελών, ζήτησε από τα παριστάμενα μέλη να

τοποθετηθούν επί του θέματος της ημερησίας διάταξης. 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ε. κ. Όμηρος

Παπασάββας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης,

ανέφερε  και  ανέπτυξε  λεπτομερώς  προς  τα  παριστάμενα  μέλη  του

Σωματείου λόγους και περιστατικά εν δυνάμει ανατρεπτικά της αρμονικής,

ως έδει, σχέσης και συνεργασίας της Ε.Κ.Ε. με την Ο.Κ.Ο.Ε., που ανάγονται σε

απρεπείς,  αντικαταστατικές,  διασπαστικές,  παράνομες  και  ιδιοτελείς

συμπεριφορές και πράξεις μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.Κ.Ο.Ε., οι

οποίες παραβιάζουν ευθέως τον διακριτό ρόλο της Ο.Κ.Ο.Ε. από εκείνον του

Σωματείου,  καθιστώντας  έτσι  το  ρόλο  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  ανταγωνιστικό,  με

αποτέλεσμα αυτές (οι πράξεις, ενέργειες και συμπεριφορές) να πλήττουν και

να  αντιστρατεύονται  τους  σκοπούς  και  τα  συμφέροντα  της  Ε.Κ.Ε.  και  να

τίθεται  σε  αμφιβολία  η  συνέχιση  της  σχέσης  και  συνεργασίας  Ε.Κ.Ε.  και

Ο.Κ.Ο.Ε. και να καθίσταται, επομένως, αναγκαία και επιτακτική η συζήτηση

και λήψη αποφάσεως περί παραμονής ή αποχωρήσεως της Ε.Κ.Ε.  από την

Ο.Κ.Ο.Ε.

Στη  συνέχεια,  η  Γενική  Συνέλευση,  ύστερα  και  από  τις  τοποθετήσεις  των

παρισταμένων εκπροσώπων των συνδυασμών στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Ε.Κ.Ε. και ειδικότερα: α) Της «Αγωνιστικής Κίνησης Κυπρίων», εκπροσωπού-

μενης από τους κ.κ. Λεωνίδα Μασσσοστασή και Απόστολο Σπηλιόπουλο,  β)

Της  «Ανανεωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Κυπρίων», εκπροσωπούμενης από

τον  κ.  Λοΐζο  Λοΐζου  (με  τηλεφωνική  παρέμβαση),  γ)  Της  «Δημοκρατικής

Συνεργασίας  Κυπρίων  Εργαζομένων», εκπροσωπουμένης  από  τους  κ.κ.

Γεώργιο  Λιασή  και  Γεώργιο  Μιχαηλίδη  και  δ)  της  «ΕΛΛΑΣ»,

εκπροσωπουμένης  από  τους  κ.κ.  Όμηρο  Παπασάββα  και  Χρήστο

Ελπιδοφόρου, καθώς και των λοιπών παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση

μελών του Σωματείου, αποφάσισε ομόφωνα όπως συζητηθεί πλέον και το

ανακύπτον, συνεπεία όλων των πιο πάνω λόγων, θέμα της συνέχισης ή όχι

της παραμονής της Ε.Κ.Ε. ως μέλος της Ο.Κ.Ο.Ε., χωρίς να έχει υποβληθεί περί

τούτου  καμία  αντίρρηση,  ένσταση  ή  επιφύλαξη  από  κανένα  εκ  των

παρισταμένων μελών.

Στη  συνέχεια,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  η  Γενική  Συνέλευση,  κατ’

εφαρμογή  του  άρθρου  17  του  Καταστατικού  της  Ε.Κ.Ε.,  αποφάσισε  κατά

πλειοψηφία,  ύστερα  από ψηφοφορία,  ήτοι  με  ποσοστό 94% περίπου  (33
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ψήφοι  υπέρ  της  αποχώρησης  και  2  ψήφοι  κατά), την  αποχώρηση  του

Σωματείου  της  «ΕΝΩΣΗΣ  ΚΥΠΡΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ»  από  την  «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Κ.Ο.Ε.). 

Υπέρ    της   αποχώρησης  ψήφισαν  οι   κ.κ.:   1)    Χριστοφόρου   Παναγιώτης,

2)  Χαραλάμπους  Συμεών,  3)  Τσιάκας  Σάββας,  4)  Ελπιδοφόρου Χριστάκης,

5) Λιασής Γεώργιος, 6) Νικοδήμου Βασίλης, 7) Νικοδήμου Ναταλία, 8) Κίτσιου

Νίτσα,  9)  Δημοσθένους  Βασιλική,  10)  Ευθυμίου  Χριστίνα,  11)  Λιζίδης

Παναγιώτης,  12)  Σταύρου  Γιαννάκης,  13)  Λιασής  Λουκάς,  14)  Δημητρίου

Χρυσόστομος, 15) Παπαϊωάννου Δώρα, 16) Ιωάννου Ευαγγελία, 17) Ιωάννου

Ιάκωβος     (Βάκης),    18)   Μιχαηλίδη    Δάφνη,   19)    Μιχαηλίδης    Γεώργιος,

20) Σωτηρίου Κωνσταντίνος, 21) Σπηλιόπουλος Απόστολος, 22) Παπασάββας

Όμηρος,  23)  Παπαϊωάννου Ιωάννης,  24)  Φαρμάκης Άλκης,  25)  Γεωργιάδου

Μαρία, 26) Μασσοστασής Λεωνίδας, 27) Μασσοστασή Βασιλική, 28) Αγαθο-

κλέους  Χρυσόστομος,  29)  Παπασσάβας  Ανδρέας,  30)  Νικολάου -  Υδραίου

Χρίστα,  31)  Σπηλιοπούλου  Σοφία,  32)  Μπίθα  Κωνσταντίνα,  33)  Γεωργία

(Τζωρτζίνα) Γεωργίου.

Κατά της  αποχώρησης  ψήφισαν  οι  κ.κ.:  1)  Κούσουλας  Φίλιππος,  2)

Κωνσταντίνου Αλέξιος.

Οι  εκ  των  παρισταμένων  μελών  1)  Χριστίνα  Ιατροπούλου,  2)  Δημήτριος

Λιντέρης και γ) Έλενα Κυριάκου, αποχώρησαν από την Γενική Συνέλευση πριν

από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Αναφορικά με τις  τοποθετήσεις των κ.κ.  Γεώργιου Συλλούρη (που τάχθηκε

κατά  της  απόφασης)  και  Νίκου  Παπακλεοβούλου  (που  τάχθηκε  υπέρ  της

απόφασης), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τα παριστάμενα

μέλη  ότι  οι  ψήφοι  αυτοί  δεν  προσμετρώνται  στο  αποτέλεσμα  της

ψηφοφορίας, καθότι η ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 97 Α.Κ.)

πρέπει  να  γίνει  μέσα  στη  Γενική  Συνέλευση  και  κατά  τη  διάρκεια  της

συνεδρίασης, αφού δεν είναι επιτρεπτή η ψηφοφορία με αλληλογραφία ή με

περιφορά ψηφοδελτίων εκτός του χώρου της συνελεύσεως, με περισυλλογή

ψήφων. Άλλωστε, από καμία διάταξη του Καταστατικού της Ε.Κ.Ε. δεν προ-

βλέπεται η ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας.

Αποφασίζει  να επιδώσει στον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ο.Ε.  κ.  Γ.  Συλλούρη και τα

τακτικά/αναπληρωματικά μέλη   του Κ.Σ.  της  Ε.Ε.  και  της  Γραμματείας  της
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Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. που προέρχονται από την Ε.Κ.Ε. / Αττική Εξώδικη Δήλωση -

Προειδοποίηση  προς  Γνώση  και  Συμμόρφωση  τους,  σύμφωνα  με  το

Καταστατικό και τον Νόμο. 

Το  περιεχόμενο  της  πιο  πάνω  απόφασης,  στην  οποία  γίνεται  λεπτομερής

αναφορά των λόγων που οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει με

συντριπτική πλειοψηφία την αποχώρηση της Ε.Κ.Ε.  από την Ο.Κ.Ο.Ε.,   έχει

(επί λέξει) ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτακτη  Γενική  Συνέλευση  της  Ε.Κ.Ε.,  του πρώτου ιστορικά και  μεγαλύ-

τερου παροικιακού Σωματείου (εγγεγραμμένα μέλη που αριθμούν πέραν του

70% του συνόλου όλων των μελών των παροικιακών σωματείων και η οποία

συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες για τα Συνέδρια της Ο.Κ.Ο.Ε. με πέραν

του 55% όσων ψηφίζουν):

 Αποφασίζει με βάση το άρθρο 17 του Καταστατικού:  Να αποχωρήσει η

Ε.Κ.Ε.  από  την  Ο.Κ.Ο.Ε.  (Ομοσπονδία  Κυπριακών  Οργανώσεων

Ελλάδας).   Με  την  αποχώρηση  παύουν  αυτοδίκαια  οι  οποιεσδήποτε

εκπροσωπήσεις  της  Ε.Κ.Ε.  στο  Κεντρικό  Συμβούλιο  (7  μέλη)  και  των

αναπληρωματικών  τους  και  των  εκλεγμένων  αντιπροσώπων  και

αναπληρωματικών  τους  στο  Συνέδριο  της  Ο.Κ.Ο.Ε.,  όπως  και  των

εκπροσώπων  Νεολαίας  Ε.Κ.Ε.  (5)  και  των  αναπληρωματικών  τους  στη

Νεολαία της Ο.Κ.Ο.Ε.).

 Στόχος της απόφασης είναι να ξεκινήσει διάλογος με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ με τα

Σωματεία  (που  είναι  σε  νόμιμη  λειτουργία,  με  δράση  και

αντιπροσωπευτικότητα)  για  την  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ  και  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ του παροικιακού κινήματος των Κυπρίων στην Ελλάδα.

 Αποφασίζει  να  καλέσει  τα  εναπομείναντα  μέλη  του  Κεντρικού

Συμβουλίου  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  να  διευκολύνουν  την  διαδικασία,  απέχοντας

από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που θα εμποδίζει τη συζήτηση για

το μέλλον του παροικιακού κινήματος, την χωρίς διαφάνεια διασπάθιση

πόρων και ειδικά κινήσεις λογαριασμών του ταμείου και να υποβάλλουν

την παραίτησή τους.

 Αποφασίζει  ακόμα  να  καλέσει  τα  παροικιακά  σωματεία  να  πάρουν

ανάλογα μέτρα.  Η Ε.Κ.Ε. θα ξεκινήσει με τα σωματεία τις διαβουλεύσεις

για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Ο.Κ.Ο.Ε.
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 Αποφασίζει, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, να ΕΞΟΥΣΙΟ-

ΔΟΤΗΣΕΙ  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  συγκαλέσει  νέα  Έκτακτη  Γενική

Συνέλευση,  για  να  αρθεί  η  απόφαση  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ,  όταν  θα  έχουν

ολοκληρωθεί  οι  διαδικασίες  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  και  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ  της  Ο.Κ.Ο.Ε.,  η  οποία  πάρθηκε  λόγω  της  αδιάλλακτης

στάσης του Προεδρείου της Ο.Κ.Ο.Ε., ως ένα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΤΡΟ, μέχρις

ότου ΕΞΟΜΑΛΥΝΘΕΙ και ΕΞΥΓΙΑΝΘΕΙ η κατάσταση. 

 Αποφασίζει να αποσταλεί η απόφαση και το σκεπτικό της στην Ο.Κ.Ο.Ε.

και στη Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε., καθώς και στα μέλη των αντιστοίχων οργάνων

τους.

 Αποφασίζει να ενημερώσει για τα παραπάνω:

- Την Κυπριακή Πρεσβεία

- Τον Επίτροπο Αποδήμων

- Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

- Τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες της Κύπρου

- Τα Παροικιακά Σωματεία

- Την ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, ΝΕΠΟΜΑΚ και 

- Τα Μέλη της Ε.Κ.Ε.

Το Σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση:

 Σύμφωνα  με  την  ιδρυτική  πράξη,  τις  καταστατικές  αρχές  και  τις

συνεδριακές  αποφάσεις,  ο  ρόλος  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  πρέπει  να  παραμένει

διακριτός  από  εκείνο  των  Σωματείων-μελών,  δεν  μπορεί  να  είναι

ανταγωνιστικός ή έστω συμπληρωματικός προς αυτά, αλλά οφείλει να

είναι εκφραστικός, ενοποιητικός και καθοδηγητικός της δράσης τους.

 Η  Ο.Κ.Ο.Ε.  επιβάλλεται  να  εργαστεί  παραπέρα  για  να  γίνει  δύναμη

επιρροής  και  παρέμβασης  σε  θέματα  ευρύτερης  εμβέλειας  και

πανελλαδικής προβολής του Κυπριακού, καθώς και της συνεισφοράς των

Κυπρίων και των Σωματείων τους στην Ελλάδα.

 Αυτές οι αρχές παραβιάστηκαν στο σύνολό τους, τα τελευταία 3 έτη.

 Η  Ο.Κ.Ο.Ε.  δεν  είχε  διακριτό  ρόλο  από  τα  Σωματεία  και  συχνά

αναλάμβανε δράσεις που υπεισέρχονται στα εσωτερικά των Σωματείων

και  της  Ε.Κ.Ε.,  π.χ.  δημιουργώντας  «επιτροπές»  χορωδίας  (που  είναι

μάλιστα και αρωγό μέλος της) και χορευτικού (το οποίο ήταν τμήμα της

Ε.Κ.Ε.  και  το  οποίο  απέσπασε),  για  να  υποκαταστήσει  την  Ε.Κ.Ε.  Να
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σημειωθεί,  ότι  ενώ  η  Ε.Κ.Ε.  παραχωρούσε  την  Κυπριακή  Εστία  στη

χορωδία για πρόβες,  η Ο.Κ.Ο.Ε.,  με  τις  ενέργειές  της,  την οδήγησε σε

συγκρουσιακή τροχιά με την Ε.Κ.Ε. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις να

διορθώσει  αυτήν  τη  συμπεριφορά,  οι  υποσχέσεις  της  Ο.Κ.Ο.Ε.

παρέμειναν νεκρό γράμμα. Οι «επιτροπές» χορευτικού και χορωδίας και

πιθανόν  άλλων  Σωματείων,  χρηματοδοτούνταν  από  το  Ταμείο  της

Χορηγίας του Επιτρόπου Αποδήμων (που προοριζόταν για τη λειτουργική

και γραμματειακή χρήση της Ο.Κ.Ο.Ε.), ενώ για τα μη αρεστά Σωματεία

παρέμενε  μόνο η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους

κανόνες  των  Πολιτιστικών  Υπηρεσιών  Κύπρου,  χωρίς  να  τυγχάνουν

χρηματοδότησης  (ας  σημειωθεί  ότι  οι  κανόνες  επιχορήγησης  των

Πολιτιστικών Υπηρεσιών προβλέπουν τη μη χρηματοδότηση από άλλες

πηγές των Σωματείων για τις ίδιες πολιτιστικές δράσεις). Επιπλέον, δεν

άσκησε  κανέναν  έλεγχο  στις  οικονομικές  πράξεις  αυτών  των

«επιτροπών»,  ως  όφειλε,  σε  τμήματά  της,  ώστε  να  υπάρχουν  σήμερα

σοβαρές  καταγγελίες  για  την  «επιτροπή»  χορευτικού,  για  αδιαφανή

διαχείριση και ατασθαλίες.

 Η Ο.Κ.Ο.Ε. προχώρησε σε διοργάνωση εκδηλώσεων, χωρίς τη συμμετοχή

των  τοπικών  Σωματείων  και  ιδιαίτερα  της  Ε.Κ.Ε.  Οι  περισσότερες  των

οποίων  ήταν  χωρίς  μαζικότητα  και  τη  συμμετοχή  της  παροικίας.  Ενώ

επεδίωξε  συστηματικά  να  συμμετέχει  σε  εκδηλώσεις  που  οργάνωναν

άλλοι φορείς, μόνο και μόνο για να εμφανίζεται ως συνδιοργανωτής και

να κάνει χαιρετισμούς, όπως π.χ. στο Σπίτι της Κύπρου. Αντίθετα με την

προηγούμενη πρακτική, που ήταν κατόπιν συνεννόησης, να θέτει υπό την

αιγίδα της τις δράσεις των Σωματείων.

 Με όλα αυτά δρα ανταγωνιστικά και συμπληρωματικά προς τα τοπικά

σωματεία και την Ε.Κ.Ε. Και όταν τους επισημάνθηκε ότι δεν μπορούν να

χρησιμοποιήσουν  την  Κυπριακή  Εστία,  λόγω  του  κορωνοϊού,  της

ανακαίνισης και ότι έπρεπε να γίνει αποδέσμευση των «επιτροπών» από

την  Ο.Κ.Ο.Ε.,  απείλησαν  να  σπάσουν  την  πόρτα  και  να  αλλάξουν  την

κλειδαριά. Προσπαθώντας έτσι να καθιερώσουν πρωτοφανείς μεθόδους

συμπεριφοράς. 

 Αντί να συσπειρώσουν και ενώσουν το παροικιακό κίνημα, διαχώρισαν

τα σωματεία σε αρεστά και μη αρεστά και φυσικά δεν ενημέρωναν όλα

τα σωματεία. 

 Με  το  κλείσιμο  της  ιστοσελίδας www  .  cyprusnet  .  gr   και  τη  δημιουργία

νέας www  .  okoe  .  gr  , εξαφάνισαν το αρχείο και την ιστορική διαδρομή της

http://www.cyprusnet.gr/
http://www.okoe.gr/
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Ο.Κ.Ο.Ε.  και  τις  αποφάσεις της και  άλλαξαν τον αναρτημένο κατάλογο

μελών (τακτικών και αρωγών). 

 Με  την  διατήρηση  τριών  Ταμείων:  1)  Από  τη  χορηγία  του  Επιτρόπου

Αποδήμων, 2) Από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και 3) Της Θεσσαλονίκης,

από  την  Διαφώτιση,  Άγιο  Όρος,  Θεατρικά  από  Πιερία  κλπ.,  και  την

αδιαφανή διαχείρισή τους, χρησιμοποίησαν αυτά για να χρηματοδοτούν

τα αρεστά σωματεία,  για  να  εξασφαλίζουν  την  επανεκλογή τους  στην

ηγεσία της Ο.Κ.Ο.Ε. Ας σημειωθεί ότι ακόμα δεν έδωσαν τα εγκεκριμένα

ποσά από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες σε μη αρεστά σωματεία για τα έτη

2016-2019.

 Ειδικά  για  την  Ε.Κ.Ε.,  αρνήθηκαν  την  τελευταία  διετία  εκβιαστικά  να

αποδώσουν  τα  οφειλόμενα  για  τα  ανελαστικά  έξοδα  της  Κυπριακής

Εστίας  (ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ,  Κοινόχρηστα,  Ασφάλιση κλπ.),  όπως προβλέπεται

στα  Συμφωνητικά  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  Κύπρου  και  Ε.Κ.Ε.  για  την

Σύμβαση παραχώρησης χρήσης Ε.Κ.Ε. – Ο.Κ.Ο.Ε. Να σημειωθεί ότι αυτά

καταβάλλονταν  για  πέρα των  20  ετών  ανελλιπώς,  καθόσον  η  Ο.Κ.Ο.Ε.

στεγάζεται στην Κυπριακή Εστία και της έχει παραχωρηθεί η χρήση της.

Τα  δικαιώματα  χρήσης  της  Κυπριακής  Εστίας  και  η  απρόσκοπτη

παρουσία  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  έχει  κατοχυρωθεί  στο  πρόσφατα  ανανεωθέν

Συμφωνητικό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και Ε.Κ.Ε., τον Δεκέμβριο του

2021, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5: 

«Ειδικά  δίδεται  δικαίωμα  χρήσης  στην  Ομοσπονδία  Κυπριακών

Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.),  που εδρεύει στην οδό Κέκροπος 3,

Πλάκα, 10558, Αθήνα, με ΑΦΜ: 099518140 της Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με

πλήρη ισχύ των όρων που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 4) και τους

εξής ειδικούς όρους: Η Ο.Κ.Ο.Ε. θα μπορεί να δηλώνει ως έδρα της στο

χώρο  που  βρίσκεται  το  γραφείο  στον  πρώτο  όροφο  δεξιά  του

κλιμακοστασίου  της  οδού  Κέκροπος  3,  Πλάκα,  10558  Αθήνα,

συνολικού εμβαδού 9,20 τετραγωνικών μέτρων,  στον  οποίο θα έχει

πρόσβαση  η  Ο.Κ.Ο.Ε.  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  χρήση  της

Κυπριακής Εστίας,  για συνεδριάσεις,  εκδηλώσεις  κλπ.  Θα πρέπει  να

συνεννοείται,  για  λόγους  συντονισμού,  με  το  Δ.Σ.  του  Σωματείου,

δηλαδή  της  Ε.Κ.Ε.,   που  έχει  την  αποκλειστική     αρμοδιότητα   να

καθορίζει   το    ημερολόγιο   και    να  παραχωρεί  άδεια  χρήσης  της

Κυπριακής  Εστίας.  Η  Ο.Κ.Ο.Ε.  θα  συμβάλλει  κατά  το  ήμισυ  στα

ανελαστικά  έξοδα της  Κυπριακής  Εστίας  (ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ,  Κοινόχρηστα,

Ασφάλιση)». 
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Να  σημειωθεί  ότι  οι  όροι  συζητήθηκαν  στο  Δ.Σ.  της  Ε.Κ.Ε.  και

μεταφέρθηκαν  στον  Αρχιεπίσκοπο  για  να  συμπεριληφθούν  στην

ανανεωθείσα Σύμβαση. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι οι όροι χρήσης

της Κυπριακής Εστίας από Σωματεία και  Κυπριακές Οργανώσεις,  είχαν

προταθεί στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. από τον Γ. Συλλούρη από το 2014, το οποίο

και τις υιοθέτησε. 

Παρ’ όλα αυτά, αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Όλα

αυτά, σε μια προσπάθεια να καθυποτάξουν το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε., το οποίο

νόμισαν ότι θα το οδηγήσουν εκβιαστικά σε ασφυξία και αδράνεια, μη

εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους. 

 Η  λειτουργία  της  Ο.Κ.Ο.Ε.  τα  τελευταία  χρόνια  χαρακτηρίζεται  από

αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές διαδικασίες,  που περιλαμβάνουν την

παραποίηση των πρακτικών του Κεντρικού Συμβουλίου και γεγονότων,

μεταξύ άλλων, όπως η παρεμπόδιση έκδοσης απόφασης για τη Διαφθορά

στην Κύπρο (όχι τυχαία, μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από το Αλ

Τζαζίρα)  και  παρά  τις  συνεδριακές  αποφάσεις  της  Ο.Κ.Ο.Ε.,  την  μη

έκδοση  ανακοίνωσης  καταδίκης  του  Πραξικοπήματος.  Ακόμα,  στις

πράξεις  τους  είναι  η  καθυπόταξη  και  κατάργηση  της  αυτονομίας  του

Κινήματος της Απόδημης Νεολαίας. 

Η δράση της περιορίστηκε σε Προβολή, Ομιλίες και Χαιρετισμούς από το

Προεδρείο και χωρίς να τους απασχολούν τα προβλήματα της Παροικίας.

Μοναδικό  μέλημά  τους  ήταν  η  αμετροεπής  προσωπική  προβολή  των

μελών  του  Προεδρείου  της  Ο.Κ.Ο.Ε.,  η  προσπάθεια  καθυπόταξης  των

Σωματείων  και  της  Ε.Κ.Ε.  και  η  προσπάθεια  συνέχισής  τους  στο

Προεδρείο της Ο.Κ.Ο.Ε.

 Παρά  την  επιδίωξη  της  Ε.Κ.Ε.  και  τις  επανειλημμένες  εκκλήσεις  στην

Ο.Κ.Ο.Ε.  να  θεσπιστούν  διαφανείς,  αδιάβλητες  και  αντιπροσωπευτικές

εκλογικές διαδικασίες για εκλογή συνέδρων, με αποτελεσματικό έλεγχο

και  περιορισμό  των  θητειών  των  αξιωματούχων  του  Κεντρικού

Συμβουλίου,  για  να  υπάρχει  δημοκρατική  και  αντιπροσωπευτική

εκπροσώπηση  στο  Συνέδριο  και  τα  θεσμικά  όργανα  της  Ο.Κ.Ο.Ε.,

συνεχίζει  να  αρνείται  τη  συζήτηση  του  θέματος,  ώστε  να  μη

δημιουργούνται συνθήκες εξυγίανσης και ενδυνάμωσης του παροικιακού

κινήματος.

 Καλούμε  όλα  τα  Σωματεία  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία

εκδημοκρατισμού της Ο.Κ.Ο.Ε. και να αποσύρουν και αυτά τα μέλη τους

από τα όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε.
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 Επίσης, να νομιμοποιήσουν τη λειτουργία τους, παρατείνοντας τη θητεία

των Δ.Σ. τους με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, όπως έπραξε η Ε.Κ.Ε.

με  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  Απριλίου  2022,  επειδή  δεν

πραγματοποιήθηκαν εκλογές λόγω του κορωνοϊού.

 Εφιστούμε  την  προσοχή  στα  εναπομείναντα  μέλη  του  Κεντρικού

Συμβουλίου,  να  μην  προβούν  σε  διαδικασίες  που  θα  εμποδίζουν  την

προσπάθεια εξυγίανσης της Ο.Κ.Ο.Ε. και να υποβάλλουν την παραίτησή

τους, ώστε να τη διευκολύνουν. Ακόμα, να απέχουν μετά την 02.11.2022

από πράξεις διασπάθισης των χρημάτων της Ο.Κ.Ο.Ε., πλην εκείνων που

οφείλονται στην Ε.Κ.Ε. και στα Σωματεία, των οποίων οι χορηγίες έχουν

τύχει  έγκρισης  των  Πολιτιστικών  Υπηρεσιών.  Να  γνωρίζουν  ότι  θα

«ασκηθεί έλεγχος». 

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέ-

λευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής και στη συνέχεια επιμελήθηκε,

μέσω του Γραμματέως της Συνέλευσης, τη σύνταξη του Πρακτικού αυτού, το

οποίο στη συνέχεια υπεγράφη όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

                                                  
Συμεών Χαραλάμπους         Απόστολος Σπηλιόπουλος


