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1η ΗΜΕΡΑ Σάββατο 20/5/2017

1. Τελετή Επίσηµης Έναρξης του 15ου Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ο.Ε. Κ. Σταµατάρης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Λ. Λοΐζος, ο Γενικός
Γραµµατέας Γ. Λιασής, βρίσκονται στο Προεδρείο και καλωσορίζουν τους Συνέδρους.

Προεδρεύει ο Πρόεδρος, Κ. Σταµατάρης
Στη

συνέχεια

τον

λόγο

έλαβε

ο

Πρόεδρος

Κ.

Σταµατάρης

καλωσορίζει

τους

προσκεκληµένους για την παρουσία τους, και µε σύντοµο εισαγωγικό χαιρετισµό αναφέρεται
στο ρόλο και δράση της Ο.Κ.Ο.Ε. τη διετία που πέρασε.
Ακολουθούν χαιρετισµοί των προσκεκληµένων ως εξής:


Χαιρετισµός εκπροσώπου Ελληνικών Αρχών, κ. Μιχάλη Κόκκινου, Γενικού
∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού που µετέφερε
χαιρετισµό του ΥΠΕΞ, των Ελληνικών αρχών και του Πρωθυπουργού



Χαιρετισµός του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου Κενεβέζου



Χαιρετισµός λοιπών επισήµων και φιλοξενουµένων



Χαιρετισµός και κήρυξη έναρξης του Συνεδρίου από τον εκπρόσωπο της
Κυπριακής Κυβέρνησης Προεδρικό Επίτροπο Αποδήµων κ. Φώτη Φωτίου.

Ακολουθεί διάλειµµα, δεξίωση, και αποχώρηση των Επισήµων Προσκεκληµένων
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«Ενηµέρωση για το Κυπριακό και θέµατα Αποδήµων και Αγνοουµένων» (µε τον
εκπρόσωπο της Κυπριακής Κυβέρνησης Προεδρικό Επίτροπο κ. Φώτη Φωτίου)


Πορεία των συνοµιλιών



Αγνοούµενοι – Ο ρόλος των αποδήµων στην προώθηση του θέµατος

2. Εισαγωγικά - Εκλογή του Προεδρείου του 15ου Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε. Νοµιµοποίηση των Αντιπροσώπων



Την 20η Μαΐου 2017 ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:30 στην κεντρική αίθουσα της
Κυπριακής Εστίας στην Αθήνα συνήλθε το 15ο τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. που
προσκλήθηκε νόµιµα (µε δηµοσιεύσεις και προσκλήσεις στα σωµατεία µέλη) ως ορίζει το
Καταστατικό.



Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας προέβησαν σε
έλεγχο απαρτίας των συνέδρων και διαπίστωσαν την ύπαρξη απαρτίας, καθ’ όσον
παρίστανται 26 σωµατεία µέλη, εκπροσωπούµενα από 74 οικονοµικά τακτοποιηµένους
συνέδρους, µε παρόντες τη στιγµή εκείνη 71 συνέδρους.



Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνουν ότι το ΚΣ στις πλείστες των
περιπτώσεων επιτήρησε ως ορίζει το Καταστατικό και ο Κανονισµός Λειτουργίας τις
εκλογές

των

σωµατείων

τις

εκλογές,

εξήτασε

τα

προσκοµιζόµενα

έγγραφα

νοµιµοποίησης ως και τις εξουσιοδοτήσεις που εστάλησαν από τα σωµατεία µέλη, ο δε
Γενικός Γραµµατέας τόνισε ότι στα 17 από τα 26 σωµατεία µέλη ελέχθηκαν τα
προσκοµιζόµενα έγγραφα και ευρέθηκαν σε τάξη και ούτω προτείνεται η νοµιµοποίηση
τους, στα δε 8 υπόλοιπα σωµατεία εξέφρασε επιφυλάξεις - αντιρρήσεις.


Προτάθηκε από τον Πρόεδρο η εκλογή του Προεδρείου από τους παριστάµενους και
ήδη νοµιµοποιηµένους από του Κεντρικό Συµβούλιο συνέδρους που έγινε αποδεκτό. Ο
Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας πρότειναν την εκλογή
Προεδρείου από τους παριστάµενους συνέδρους και ούτω εκλέγονται οµόφωνα οι: α)
Ανδρέας Κυριακίδης, Πρόεδρος β) Αλέξιος Κωνσταντίνου, Γραµµατέας και γ) Μιχάλης
Ευθυµίου, Μέλος.

Την Προεδρεία του Συνεδρίου αναλαµβάνει ο Ανδρέας Κυριακίδης που ευχαριστεί το σώµα
για την εµπιστοσύνη. Ζητά την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού ιδιαίτερα ως προς το θέµα
του χρόνου.
Μετά ταύτα, κηρύχθηκε η έναρξη διαλογικής συζήτησης για τη νοµιµοποίηση των συνέδρων

2

από το 15ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., ανοίχθηκε δε κατάλογος αγορητών επί του
θέµατος, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους ως ακολούθως:

Τον λόγο έλαβε εκ νέου ο Γενικός Γραµµατέας Γ. Λιασής:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Είχε γίνει διαχωρισµός µεταξύ τυπικών και ουσιαστικών παραβάσεων
στα σωµατεία και µετά από σχετική ψηφοφορία στο Κεντρικό Συµβούλιο τα αποτελέσµατα είναι
τα εξής: Για το σωµατείο της Πάτρας, δέκα (10) ψήφισαν υπέρ της νοµιµοποίησης, δύο (2)
κατά και ένας (1) παρών. Για το σωµατείο της Καβάλας, δέκα (10) υπέρ της νοµιµοποίησης
των συνέδρων, ένας (1) κατά και ένας (1) παρών. Για τη Θεσσαλονίκη, δέκα (10) ψήφισαν
υπέρ της νοµιµοποίησης, δύο (2) ψήφισαν κατά και τρεις (3) ήταν απόντες. Για τα άλλα
σωµατεία για τα οποία διαπιστώθηκαν τυπικές παραβάσεις δεν προχώρησε το σώµα σε
ψηφοφορία.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Θεωρήθηκε δηλαδή ότι νοµιµοποιούνται;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Ναι βέβαια.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης στο παρόν εδάφιο ως προς
την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού. Επισηµαίνουµε ότι αυτός έκανε αυτή την
παράλειψη, αυτός καθυστέρησε εκεί, αυτός έκανε το τάδε κτλ. Συνεπάγεται κάποιες κυρώσεις,
επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 5 αλλά και τον αποκλεισµό του µέλους από τις εργασίες
του συνεδρίου. Και ολοκληρώνεται η παράγραφος: «το κεντρικό συµβούλιο, (το χθεσινό), µε
την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων τα οποία υποβλήθηκαν και αφορούν τη
νοµιµοποίηση των αντιπροσώπων, επιλαµβάνεται άµεσα και αποφασίζει επί των κυρώσεων».
Θα µπορούσε να αποφασίσει χτες ότι, ξέρετε αυτά ισχύουν γιατί είναι αυξηµένες οι ενδείξεις.
Αν αποφάσιζε αυτό το σωµατείο, τότε οι αυτοί αντιπρόσωποι είναι υπό αίρεση, δεν τους
εγκρίνουµε, δεν τους νοµιµοποιούµε. Παρακάτω, το καταστατικό αναφέρει: «το µέλος που
αποκλείεται µε την απόφαση του (χθεσινού) κεντρικού συµβουλίου, έχει δικαίωµα να
προσφύγει στο σηµερινό συνέδριο». Θα µπορούσε δηλαδή να έλεγε κάποιος: εχτές είχατε
επιφυλάξεις σαν κεντρικό συµβούλιο, σήµερα θέλω να το βάλω στο συνέδριο για να
αποφασίσει αυτό, τελεσίδικα. Μέχρι τότε η συµµετοχή του µέλους είναι έγκυρη. Αν δεν
αντιδρούσε κανένας θα ήταν έγκυρη η συµµετοχή του κανονικά. Με τα πραγµατικά δεδοµένα
όπως έχουν σήµερα, έχουµε µια νοµιµοποίηση αντιπροσώπων. Λαµβάνοντας υπόψη το
κεντρικό συµβούλιο, τις επιφυλάξεις, τις παρατηρήσεις, τις καταγγελίες, που τέθηκαν υπόψη
του χτες το βράδυ είπε: «εµείς σαν κεντρικό συµβούλιο κατά πλειοψηφία µε τους αριθµούς
που λέχθηκαν θεωρούµε ότι νοµιµοποιούνται αυτοί οι αντιπρόσωποι». ∆εν παραπέµπει το θέµα
το ίδιο το κεντρικό συµβούλιο στο συνέδριο και δεν υπάρχει αντιπρόσωπος ο οποίος να
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απορρίφθηκε ώστε να παραπεµφθεί, να υποβάλει από µόνος του το προσωπικό του θέµα πια
της νοµιµοποίησης στο συνέδριο. Με αυτήν την έννοια, ουσιαστικά δεν έχει νόηµα η
οποιαδήποτε συζήτηση για το θέµα επικύρωσης νοµιµοποίησης. Επειδή όµως υπάρχει σαν
θέµα, εγώ θα έλεγα κατά παραχώρηση να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µε την απόφαση
του προεδρείου να ακουστούν αυτές οι απόψεις, να γίνει και πληρέστερη ενηµέρωση των
συνέδρων. ∆εν είναι κάτι που µπορεί να αποκρυβεί. Κάποιοι άνθρωποι επεσήµαναν κάποια
πράγµατα. Μπορεί να είναι σωστά, µπορεί να είναι λάθος. ∆εν έχει σηµασία. Απασχόλησαν το
κεντρικό συµβούλιο. Άρα, να ακούσουµε την µία άποψη, και την άλλη. Και όποιος
ενδεχοµένως ήθελε τοποθετηθεί σε ένα χρονικό διάστηµα 10 λεπτών. Θα υπάρξει ο
προβληµατισµός ο σχετικός του καθενός. Η παράκληση η δική µας είναι να µην επαναφέρουµε
το θέµα νοµιµοποίησης, εδώ σήµερα γιατί δεν µπαίνει τέτοιο θέµα νοµιµοποίησης. Μπαίνει
θέµα επικύρωσης ή όχι του χτεσινού αποτελέσµατος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Έγινε µια πρόταση. Εδώ έχουµε δικαίωµα σαν σώµα να πούµε
αν την δεχόµαστε ή όχι, αν θέλουµε ξανά να ανοίξουµε το θέµα κτλ. ∆εν είναι επειδή δεν
κρίθηκε χτες, αυτόµατα εµείς δεν δικαιούµαστε να ανοίξουµε το θέµα. Το θέµα είναι ανοιχτό.
Εφόσον είµαστε σύνεδροι, είµαστε κυρίαρχο σώµα. Εµείς θα εγκρίνουµε ή όχι την επικύρωση.
Άρα εµείς θα τοποθετηθούµε. Έχει πολλά χρόνια που ερχόµαστε στα συνέδρια και ακούµε, και
µάλιστα από τον πρόεδρο, πάντα την ίδια, συνεχώς επαναλαµβανόµενη πρόταση: «να τηρούµε
το καταστατικό, να τηρούµε τους κανονισµούς». Οφείλω να πω ότι χτες το κεντρικό
συµβούλιο έχασε µια ιστορική ευκαιρία να βοηθήσει, να καλυτερεύσει το συµβούλιο, να
βοηθήσουµε να γίνει πιο καθαρή, πιο διαφανής, πιο δηµοκρατική [ενν. η διαδικασία] για να
µπορέσει να προχωρήσει και πιο πέρα, αλλά και να λύσει τα προβλήµατα το οποία υπάρχουν
ανάµεσα στα σωµατεία και να βοηθήσει και την µαζικοποίησή της και την ενεργοποίηση
αρκετών συλλόγων οι οποίοι όπως ξέρετε αυτή τη στιγµή δεν είναι δραστήριοι. Έχοντας πει
αυτά, θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε η συζήτηση χτες. Χτες έγινε µία δήλωση στο
κεντρικό συµβούλιο, την οποία εγώ την επαναλαµβάνω εκ µέρους οµάδας συνέδρων, ότι παρά
τη συµµετοχή µας σαν οµάδα συνέδρων στη διαδικασία σήµερα, δεν νοµιµοποιούµε τυχόν
παραβάσεις καταστατικού, κανονισµών ή και της νοµοθεσίας, οι οποίες µπορεί να προκύψουν
από την απόφαση που θα ληφθεί σήµερα στο συνέδριο. Στη διάρκεια πάρα πολλών εκλογικών
αναµετρήσεων πάντα ακούγαµε: «µα γίνονται παρατυπίες, µα ο ένας γράφει και βάζει
υπογραφές, µα ο άλλος κάνει εκείνο, µα ο άλλος κάνει τ’ άλλο» και συνέχεια υπήρχε ένα
µουρµουρητό ότι τα πράγµατα δεν γίνονταν µε τον πρέποντα τρόπο. Αυτή τη φορά έγινε µία
προσπάθεια να µην επαναληφθεί αυτό το πράγµα. Ειδοποιήθηκαν πάρα πολλά συµβούλια ότι
θα γίνουν έλεγχοι, ότι θα γίνει προσπάθεια να είναι τυπικά και σωστά και νόµιµα τα πάντα.
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Παρόλα αυτά έγιναν πολλές παραβάσεις οι οποίες είναι σηµαντικές παραβάσεις του
καταστατικού. Θα αναφέρω µερικές ενδεικτικά. Έγιναν εκλογές πριν την προκήρυξη του
συνεδρίου. Σε κάποια άλλα σωµατεία έγιναν εκλογές χωρίς την τήρηση της προθεσµίας την
οποία είχαν ορίσει οι οδηγίες, το δεκαπενθήµερο δηλαδή. Οι οδηγίες του κεντρικού
συµβουλίου, άρθρο 10β προβλέπονται ότι εκδίδονται από το κεντρικό συµβούλιο και έχουν
ισχύ για όλα τα σωµατεία. Έγιναν παραβάσεις του χαρακτήρα. ∆εν υπήρχε κατάλογος
ψηφισάντων, υπήρχε εκλογικός κατάλογος. Σε κάποια σωµατεία έσβηναν πάνω στον εκλογικό
κατάλογο µε διαγράµµιση. Και σε άλλα επάνω στον εκλογικό κατάλογο υπέγραφαν, δεν
υπήρχε όµως κατάλογος ψηφισάντων όπως γίνεται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και όπως
ορίζει η ίδια οδηγία, την οποία εξέδωσε το κεντρικό συµβούλιο, ότι δηλαδή πρέπει να γράψεις
ένα κατάλογο αριθµητικό, µε αύξοντα αριθµό που να έχει στοιχεία, όνοµα, επώνυµο, αριθµό
ταυτότητας, υπογραφή. ∆εν είχε. Είναι πάρα πολύ σοβαρή παράβαση και όπως καταλαβαίνετε
δηµιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι κάποιοι µπορεί να πρόσθεσαν ονόµατα, κάποιοι µπορεί να
διέγραψαν ονόµατα, χωρίς να ήταν παρόντες αυτοί οι ψηφοφόροι. Σε κάποιες άλλες
περιπτώσεις υπάρχουν παραβάσεις χρονικές, όσον αφορά την βασική υποχρέωση του
σωµατείου µέχρι τις 10 Απριλίου, (σε δύο µάλλον που έκαναν κοινές εκλογές µαζί), να
στείλουνε τα αποτελέσµατα για να µπορέσει να κάνει τον νενοµισµένο έλεγχο το κεντρικό
συµβούλιο και ενώ οι εκλογές τους έγιναν 26 Μαΐου, και 10 Απριλίου έληγε η διαδικασία,
απεστάλησαν τα αποτελέσµατα µόλις στις 5 Μαΐου για να φτάσουνε στους γραµµατείς στις 8
Μαΐου. Πάρα πολύ σηµαντική παράβαση. Σύµφωνα µε το άρθρο 10β: παραβάσεις όλων των
ανωτέρω, δηλαδή να τηρηθούν ηµεροµηνίες, να σταλούν τα έγγραφα και όλο το εκλογικό
υλικό µέχρι την προθεσµία, επισύρουν κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι πολλών µορφών, ανάλογα
µε τη βαρύτητα της κάθε παράβασης. Χτες το κεντρικό συµβούλιο είχε µια µοναδική ευκαιρία
να τα µελετήσει και να βοηθήσει να ξεπεραστούν για να µην επαναληφθούν και στο µέλλον.
Υπήρξαν προτάσεις προς το κεντρικό συµβούλιο, όχι να κάνουµε τον τιµωρό, όχι να
αποφασίσουµε ότι θα διώξουµε, θα αποβάλουµε ή θα τιµωρήσουµε κάποια µέλη, αλλά να
πάρουµε κάποια ενδιάµεσα µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να βοηθήσουν να εξαγνιστούν αυτά
να ζητήµατα πχ. η προτελευταία πρόταση που κατατέθηκε και στάλθηκε σε όλα τα µέλη του
κεντρικού συµβουλίου ήταν να πάρει το κυρίαρχο σώµα µία απόφαση η οποία να λέει ότι δεν
εκλέγουµε κεντρικό συµβούλιο σε αυτό το συνέδριο, ανανεώνουµε για έξι µήνες τη θητεία του
παρόντος κεντρικού συµβουλίου. Στη διάρκεια αυτών των 6 µηνών σε όσα σωµατεία έχουν
διαπιστωθεί τυπικές ή ουσιαστικές παραβάσεις οι οποίες πρέπει και χρήζουν θεραπείας, να
γίνουν επαναληπτικές εκλογές και το ∆εκέµβριο να συνέλθει νέο εκλογικό συνέδριο σε µία
µέρα µε τους σύνεδρους οι οποίοι ήταν εντάξει, συν τους καινούριους σύνεδρους και αυτό να
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εκλέξει το κεντρικό συµβούλιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε µε όλα αυτά που έχουν παρουσιαστεί
και έχουν καταγγελθεί έχει αλλοιωθεί η σύνθεση του σώµατος αυτού. Και πέρα από αυτό,
υπάρχουν και γραπτές καταγγελίες που αναφέρονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ψήφισαν.
Συγκεκριµένους ανθρώπους σ’ ένα σωµατείο. Σε άλλους που έχει γίνει µία σύγκριση των
υπογραφών από προηγούµενες εκλογές µε το σήµερα και δεν έχουν καµία σχέση. Σε άλλους
που δεν ταιριάζουν οι αριθµοί ταυτότητας τους. Σε άλλους οι αριθµοί ταυτότητας τους ήταν
τουλάχιστον για ανθρώπους που είχαν γεννηθεί το 1900-1905. Υπάρχει και µία ακόµα πολύ
σοβαρή παράβαση και η οποία θέτει υπό αίρεση ακόµα και το ίδιο το συνέδριο. Την
καταστατική υποχρέωση του κεντρικού συµβουλίου, τουλάχιστον 10 µέρες πριν συνέλθει το
συνέδριο να έχει µελετήσει όλα αυτά τα έγγραφα, να βρει χρόνο όπου και όταν χρειάζεται να
κάνει τις κατάλληλες έρευνες, µελέτες κτλ, γιατί για παράδειγµα µερικά µέλη χτες στο
κεντρικό συµβούλιο είπαν: «εντάξει, ακούσαµε, είδαµε και διαβάσαµε µία καταγγελία αλλά
ταυτόχρονα θα θέλαµε να ακούσουµε και τον καταγγέλλοντα αλλά και τον άλλον ο οποίος
είναι από την άλλη πλευρά και να σχηµατίσουµε γνώµη για να µπορούµε να πάρουµε µία
απόφαση». Αυτά βέβαια, µε τον τρόπο που έγινε η νοµιµοποίηση δηλαδή στο παρά ένα, που
είναι σοβαρή καταστατική παραβίαση, δεν µπορούσαν να γίνουν και δεν µπορούσαν να έρθουν
περισσότερες πληροφορίες για να µπορεί το σώµα µε σωστό τρόπο να καταλήξει σε σωστές
αποφάσεις.

Όλα αυτά δηµιουργούν µια περιρρέουσα ατµόσφαιρα, η οποία δεν βοηθά στην

εξυγίανση της Ο.ΚΟ.Ε, δεν βοηθά σε αυτό που λέγαµε να εφαρµοστεί το καταστατικό, δεν
βοηθά για διάφορους λόγους, για τους οποίους δεν θα αναφερθώ τώρα, δεν βοηθά στο να
κάνουµε ένα βήµα µπροστά και να µην επαναλάβουµε είτε τυπικές είτε ουσιαστικές παραβάσεις
είτε ακόµα και νοθείες που καταγγέλθηκαν ότι έγιναν. Κατά τη γνώµη µας εµείς θα
καταθέσουµε όλα αυτά να µπούνε στα πρακτικά, θα απέχουµε από την ψηφοφορία για την
έγκριση της επικύρωσης, δεν θέτουµε θέµα υπέρ ή κατά. Επιφυλασσόµαστε παντός νοµίµου
δικαιώµατος και προχωράµε παρακάτω στο συνέδριο.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Στην συνεδρίαση έχω ακούσει όλα αυτά που έχει πει ο
κύριος Μιχαηλίδης αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι σύνεδροι τα γνωρίζουν, διότι έχουν
πάρει ήδη πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου γι’ αυτές τις καταγγελίες. Εποµένως, είµαι
σίγουρος ότι έχουν άποψη για το τι ακριβώς συµβαίνει. Ο Γιώργος µίλησε για µια ιστορική
ευκαιρία. Λοιπόν, όσοι µιλούν για ιστορική ευκαιρία θα πρέπει να κάνουν µια «ενδοσκόπηση»
και να κοιτάξουν πίσω στο παρελθόν για να δουν αν αυτά που καταγγέλλουν σήµερα είναι
αυτά που έκαναν τόσα χρόνια οι ίδιοι, όταν µόνοι τους διενεργούσαν τις εκλογές, έλεγχαν τις
εκλογές, έλεγχαν τα αποτελέσµατα των εκλογών. Και εγώ που διετέλεσα πάρα πολλά χρόνια
µέλος του κεντρικού συµβουλίου και ζήτησα επανειληµµένως στις συνεδριάσεις όταν
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προκηρυσσόταν το συνέδριο να ορίζοµαι, να πηγαίνω και εγώ στις εκλογές για τον έλεγχο
τους, ουδέποτε το ∆Σ µε είχε ορίσει ως εκπρόσωπο της Ο.ΚΟ.Ε για να ελέγξω τις εκλογές στα
σωµατεία. Είµαι σίγουρος ότι έγιναν ατασθαλίες και αυτά που λέει ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης,
πολλά από αυτά συνέβησαν. ∆εν συνέβησαν όµως για πρώτη φορά. Έχουν συµβεί κι άλλες
πολλές φορές όταν αυτοί που τα καταγγέλλουν, τα κάλυπταν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Θα ήθελα να ενηµερώσω το σώµα ότι είµαι ο ένας εκ των οποίων
υποβάλαµε στο κεντρικό συµβούλιο εχτές, για να µην διερωτάται το σώµα, κάποιες
διαπιστώσεις περί της νοµιµοποίησης ή της εκλογικής διαδικασίας σε διάφορα σωµατεία. Εµείς
κάναµε κάποιες διαπιστώσεις, τις υποβάλαµε ενώπιον του κεντρικού συµβουλίου, το οποίο θα
τις ελάµβανε υπόψη και [αυτό θα µπορούσε] να τεκµηριώσει, να στοιχειοθετήσει ή να
απορρίψει, όπως είδατε από το αποτέλεσµα όλων αυτών των γεγονότων. ∆εν παύει να είναι
γεγονότα. Άλλα αποτελούν τυπικές παραβάσεις, άλλα ουσιαστικές. Όµως το κεντρικό
συµβούλιο αποφάσισε, και έγινε δεκτό. Όσον αφορά το ότι «ναι έγιναν» αλλά γίνονταν και στο
παρελθόν, νοµίζω ότι πρέπει να απαλλαγούµε κάποια στιγµή από αυτό το θέµα. Πρέπει όλοι να
συµβάλουµε ούτως ώστε να µην επιτραπεί ξανά είτε τυπική είτε ουσιαστική παράβαση και να
µην επικρέµεται από πάνω µας ο πέλεκυς ότι όποιος κινεί ή εγείρει τέτοιο θέµα, αποσκοπεί στη
διάλυση της οµοσπονδίας ή δεν θα έρχονται τα σωµατεία. Ή παράγουµε σωστό έργο, τυπικό
σύµφωνα µε το καταστατικό ή δεν το εφαρµόζουµε. Κάποια στιγµή πρέπει να πάρουµε
αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, πάνω στο θέµα το συγκεκριµένο. Υπάρχει το καταστατικό, ο
καθένας µπορεί να το δει, είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: Στην επιστήµη της εγκληµατολογίας υπάρχουν 2 έννοιες κλειδί:
η προληπτική λειτουργία της ποινής και η κατασταλτική, πρόληψη και καταστολή. Στην
περίπτωση µας, θεωρώ ότι είναι πιο θεραπευτική η προληπτική λειτουργία και όχι η
κατασταλτική, η οποία θα οδηγήσει σε περιπέτειες την οµοσπονδία. Ασφαλέστατα θα πρέπει να
υπογραµµίσω ότι όλοι µας έχουµε υποχρέωση, οφείλουµε να τηρούµε το καταστατικό και να
δεσµευτούµε σήµερα ότι από τούδε και στο εξής θα πρέπει να τηρείται κατά γράµµα το
καταστατικό µε συγκεκριµένες προτάσεις. Η συγκεκριµένη πρόταση της επιτροπής νοµικών και
άλλων στελεχών της οµοσπονδίας είναι, ότι στις επόµενες εκλογές θα πρέπει για να δεχτούµε
οποιαδήποτε

νοµιµοποίηση

εκλογών,

να

παρίστανται

τουλάχιστον

2

εκπρόσωποι

της

οµοσπονδίας και µάλιστα να είναι στοχευµένα επιλεγµένοι, να µην είναι από την ίδια οµάδα.
Έτσι, µπορούµε πρακτικά να ελέγξουµε τη νοµιµότητα και την εγκυρότητα των εκλογών και
την τήρηση του καταστατικού. Θέλω να πω ότι, εµείς όλοι που ανήκουµε σε διάφορα σωµατεία
και ιδίως στις επαρχίες γνωρίζουµε ότι παρατυπίες γίνονταν και έγιναν και τώρα ενδεχοµένως
κλπ. Όλα τα χρόνια µπορεί να γίνονται παρατυπίες όχι µόνο διότι κάποιοι στοχεύουν στο να
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κάνουν νοθεία αλλά διότι δεν είναι επαγγελµατίες συνδικαλιστές, δεν είναι όλοι δικηγόροι, δεν
είναι όλοι πολιτικοί. Είναι εθελοντές. Λοιπόν, ακόµη και σε σωµατεία όπως είναι και η Ένωση
Κυπρίων Ελλάδος, ακόµη και σε αυτό το σωµατείο που είναι όλοι µέσα και ελέγχεται
ασφυκτικά και εδώ έγιναν παρατυπίες. Εσύ που µιλάς αγαπητέ Όµηρε, έχεις κάνει µεγάλη
παρατυπία και δεν θέλω να την πω εδώ και να σταµατήσουµε αυτό το βιολί. Ο κύριος Όµηρος
Παπασάββας, παρασυρόµενος, εγώ δεν λέω ότι το έκανε ο ίδιος, αν θέλετε τον ξεγέλασαν, έτσι
το διασταύρωσα εγώ και το λέω εγώ, τον υποστηρίζω δηλαδή, έφερε εδώ 30 αιτήσεις οι οποίες
ήταν αιτήσεις φοιτητών. Ήταν αιτήσεις φοιτητών και τις εντοπίσαµε και δεν τις εγκρίναµε.
Όµηρε, να είµαστε σεµνοί. Εγώ σου λέω ότι σε ξεγέλασαν. ∆εν λέω ότι το έκανες επίτηδες
αλλά τουλάχιστον να µην λέµε ότι είµαστε οι άγιοι εµείς και όλοι οι άλλοι είναι… Ο σκοπός µας
κύριοι, που συµµετέχουµε εδώ είναι να υπηρετήσουµε την πατρίδα, είναι να υπηρετήσουµε την
Κύπρο. Εµείς, εγώ προσωπικά και η οµάδα που εκπροσωπώ, ο συνδυασµός και όχι η
παράταξη, όχι η παράταξη, ο συνδυασµός που εκπροσωπώ λέµε, όχι στις παρατυπίες, λέµε ναι
στην εξυγίανση, λέµε ναι στην ενότητα. Και λέµε πάνω απ’ όλα η Κύπρος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ: Κάποια στιγµή είχαµε φτάσει να έχουµε 107 συνέδρους.
Περίπου 38 ή 41 σωµατεία. Σήµερα είµαστε 74 σύνεδροι, 25 σωµατεία. Εάν εφαρµοζόταν το
καταστατικό πλήρως, οι σύνεδροι θα ήταν σε 6 µήνες 50. Τα σωµατεία θα ήταν µόνο της
Αθήνας. Το κεντρικό συµβούλιο χτες, η µοναδική ευκαιρία που έχασε ήταν να διαλύσει την
Ο.ΚΟ.Ε. Σήµερα είπε µια σοφή κουβέντα ο κύριος Φωτίου: «το κόµµα µας είναι η Κύπρος». Ας
αφήσουµε όλα τα άλλα κόµµατα. Το κόµµα µας η Κύπρος, για να προχωρήσει η Ο.ΚΟ.Ε..
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: Θέλω να µεταφέρω την αγωνία που έχουµε στην
Κέρκυρα για το συνέδριο της Ο.ΚΟ.Ε. Σε εµάς ήρθαν 2 µέλη της Ο.ΚΟ.Ε να παρασταθούν αυτή
την χρονιά. Εµείς τους δεχτήκαµε µε χαρά, γιατί θεωρήσαµε ότι είναι οι συµπατριώτες µας και
φίλοι. Γι’ αυτό τους δεχτήκαµε όµορφα στην Κέρκυρα και συνδεθήκαµε και στην διαδικασία
πολύ σωστά, που κάναµε τις εκλογές µας. Εµείς µέχρι τώρα, επειδή είναι µακριά η Κέρκυρα και
δεν ερχόταν κανένας να µας δει, κάναµε τις εκλογές µε δικαστικό εκπρόσωπο και δε
διανοηθήκαµε ποτέ να κάνουµε καµιά ατασθαλία ή να κλέψουµε µία ψήφο, δεν υπήρχε λόγος
να το κάνουµε αυτό γιατί εµείς θέλαµε να έχουµε µια εκπροσώπηση. Να έχουµε πάντα έναν ή
δυο αντιπροσώπους, όσους µπορούσαµε, για να συµµετέχουµε σε αυτή τη διαδικασία για την
Κύπρο, όπως είπε και ο Συµεωνίδης. Γιατί η Κύπρος είναι το θέµα µας. Θα δεχόµαστε πάντα
όποιους θέλουν να έρθουν σε εµάς µε χαρά, αλλά θα προτιµούσαµε αν µπορεί το καταστατικό
να γίνει αυτή η διαδικασία µε δικαστικούς, χωρίς να υπάρχει θέµα εκπροσώπησης και ελέγχου,
διότι δεν δεχόµαστε τον όρο «έλεγχο» διότι δεν είναι σωστό, δεν είναι ευδόκιµο. Γιατί είµαστε
όλοι φίλοι, συµπατριώτες και προσπαθούµε για το ίδιο θέµα. Ποιος ο λόγος να έχουµε αυτή τη
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µεµψιµοιρία και αυτή τη σκέψη ότι θα µας ξεγελάσουν κάποιοι, θα φέρουν κι άλλους
εκπροσώπους. ∆εν το βλέπω σωστό αυτό το πράγµα, συµπατριώτες. Στο κάτω- κάτω της
γραφής η Κύπρος είναι διχασµένη από άλλους, όχι από εµάς. Εµείς προσπαθούµε να την
ενώσουµε.
ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ: ∆εν θέλω να σταθώ ούτε σε αντιπαραθέσεις αλλά ούτε σε
προσωποµαχίες. Μιλήσανε κάποιοι για δεσµεύσεις. Εµείς δεν θα µιλήσουµε για δεσµεύσεις για
έναν και µοναδικό λόγο: γιατί είχαµε πάντοτε διαχρονική άποψη, η οποία επικεντρώνετο στην
τήρηση

του

καταστατικού.

Ουδέποτε

η

ΕΛΛ.Α.Σ

δηµιούργησε

προϋποθέσεις

για

καταστρατήγηση του καταστατικού. Στις τελευταίες εκλογές υπάρχουν κάποιες διαµαρτυρίες.
Ότι σε κάποια σωµατεία δεν πήγε κανείς. Κι ας βάλουµε όλοι το δάχτυλό µας επί των τύπων
των ήλων και να πούµε την αλήθεια. Αγαπητοί σύνεδροι, είναι µια αλήθεια, την οποία δεν
πρέπει να την απεµπολούµε, και να µην µας εκφράζει η ηθική του συµφέροντος. Προσωπικά
δεν µε εκφράζει η ηθική των λόγων κύριε Συλλούρη, αλλά η ηθική των πράξεων. Και δεν µε
εκφράζει ποτέ ο συνδικαλισµός του ανεµόµυλου. Όλοι µας έχουµε δείξει τουλάχιστον στην
ένωση Κυπρίων, κάποια πορεία. Εµείς λέµε πεντακάθαρα, ότι αν έγιναν κάποιες παρατυπίες ή
παραβιάσεις δεν αφήνουµε αυτό το γεγονός να περάσει απαρατήρητο. Πεντακάθαρα
πράγµατα. Ένας δρόµος υπάρχει, ο δρόµος της δικαιοσύνης. Και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Σε
κάποιο συµβούλιο ρώτησα τον κ. Συλλούρη: «κύριε Συλλούρη έχεις διατελέσει πρόεδρος της
Ο.ΚΟ.Ε, επί ηµερών δικών σου γίνανε τέτοια πράγµατα;» Η απάντησή του, η ειλικρινέστατη
απάντηση: ανέκαθεν. Τα είπε πολύ καλά και ο κ. Αυγουστής. Αυτά εγίνοντο µια ζωή, και η
ΕΛΛ.Α.Σ τα είχε καταγγείλει αυτά τα πράγµατα. Φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Ήρθε πράγµατι η
ώρα της εξυγίανσης της Ο.ΚΟ.Ε. Για να γίνει όµως αυτή η εξυγίανση, πρέπει να ενωθούµε όλοι
µας, να πάρουµε συλλογικές αποφάσεις, να χαράξουµε το σχετικό προγραµµατισµό και
σχεδιασµό και να αγωνιστούµε όλοι µαζί χωρίς αρρωστηµένες φιλοδοξίες για να υλοποιήσουµε
αυτή την απόφαση που δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ανέλιξη της Ο.ΚΟ.Ε..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: ∆εν είναι κουβέντες αυτές να λέγονται ενώπιον συνεδρίου και να
καταλήγεις να µιλάς για ενότητα, όταν µιλάς για πολιτική ανεµόµυλου και ηθική της θεωρίας.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δική µου προσωπική ηθική σε αυτά τα ζητήµατα, συµµετέχω στις
εκλογές Ε.Κ.Ε. και όλοι ξέρουν ότι ελέγχονται παντάπασι και δεν έχω κάνει ποτέ στην ιστορία
µου την παραµικρή παρατυπία του καταστατικού της Ε.Κ.Ε. ∆εύτερον, σε ό,τι αφορά την ηθική
των έργων, σου είπα προηγουµένως και δεν θέλω να το τραβήξω. Εσύ έκανες παρατυπίαπαράβαση του καταστατικού, που προβλέπει την διαγραφή σου από την Ε.Κ.Ε. Ο οµιλών
σκεφτόµενος στην πράξη την ενότητα δεν το τράβηξα, δεν έκανα καµιά καταγγελία. Αντιθέτως
στάθηκα δίπλα σου διότι επαναλαµβάνω, πείστηκα ότι παρασύρθηκες. Τώρα η πολιτική του
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ανεµόµυλου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς µε τον όρο αυτόν. Αν θέλεις να εξηγήσεις τι εννοείς.
Αν αναφέρεσαι σε εµένα, για πολιτική του ανεµόµυλου θα σου απαντήσω, αλλά εφόσον µου
πεις τι σηµαίνει αυτό το πράγµα. Είναι καταγεγραµµένες ανά δευτερόλεπτο, καταγεγραµµένες
σε δεκάδες, σε εκατοντάδες έγγραφα και είναι εκεί σταθερές και ακλόνητες από τον καιρό που
γεννήθηκα µέχρι τότε που θα πεθάνω. Και µη µιλάς εσύ σε εµένα για ανεµόµυλους.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καταρχάς να εξηγήσω το εξής: Επειδή διενεµήθη ένα
έγγραφο από τους αγαπητούς, κ. Λοΐζο και κ. Λιασή, µε τις ιδιότητες τους στο κεντρικό
συµβούλιο, το οποίο έφερε και φέρει τον τίτλο, κι αν θέλετε µπορώ και να σας το εγχειρήσω
κιόλας: «νοµιµοποίηση αντιπροσώπων», ως τίτλος κεντρικός. Αναφέρει µία σειρά κατά τόπους
σωµατεία καταγγελλόµενα για τυπικές παραβάσεις, τυπική παράβαση ή µη ύπαρξη επιτήρησης,
παράβαση των οδηγιών για κατάσταση ψηφισάντων, παράβαση -σας το διαβάζω επί λέξει τι
λέει, οι τίτλοι- παράβαση των οδηγιών για κατάσταση ψηφισάντων, ένσταση που καταγγέλλει
αλλοίωση αποτελέσµατος, καταγγελία για αλλοίωση αποτελέσµατος, δεν θέλω να πω για
ποιους συλλόγους κατά τόπον αφορά. Σας λέω ποιοι ήταν οι τίτλοι του, µη ύπαρξη
επιτήρησης, καταγγελία για αλλοίωση αποτελέσµατος, παραβίαση προθεσµίας υποβολής του
εκλογικού υλικού και καταλήγει µε προσπάθειες χειραγώγησης και εκφοβισµού. Ετέθησαν
λοιπόν,

αυτές

οι

καταγγελίες

από

τους

καταγγέλλοντες

(Ερώτηση:

ποιος

είναι

ο

καταγγέλλων;) Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Και λέω λοιπόν, αγαπητέ φίλε Λοΐζο, και το
απάντησα και εχτές, προφανώς δεν θέλετε να το ακούσετε ή εσκεµµένως το παραβλέπετε. Μας
διενεµήθη το έγγραφο αυτό µε φερόµενες καταγγελίες τρίτων. Και το επαναλαµβάνω:
φερόµενες καταγγελίες τρίτων, τις οποίες όµως εσείς εισφέρατε στο συµβούλιο και εκ του
εγγράφου αντιλαµβάνοµαι ότι επιρρωνύετε αυτών των καταγγελιών. Κληθήκαµε λοιπόν εχτές
για

κάποιες

καταγγελίες,

οι

οποίες

κοινοποιήθηκαν

πρώτα

από

όλα

σε

εµάς

-δεν

κοινοποιήθηκαν στα σωµατεία- να αποφανθούµε από τις 17.5.17 που µας κοινοποιήθηκαν οι
καταγγελίες αυτές, στις 18.5.17 για δέκα σωµατεία. Και το βασικότερο όλων, το οποίο πρέπει
να αντιληφθούν οι νοµικοί αλλά και οι µη νοµικοί, είναι ότι γι’ αυτές τις καταγγελίες τις
φερόµενες των τρίτων επαναλαµβάνω, δεν εγέρθη ούτε µία ένσταση κατά την εκλογική
διαδικασία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, έκλεισαν τα πρακτικά, απεστάλη το υλικό στην
Ο.ΚΟ.Ε και τώρα έρχονται κάποιοι εκ των υστέρων προφήτες να καταγγείλουν και να πουν ότι
την τάδε έγινε η τάδε παρατυπία η ουσιαστική. Υπήρξαν ανταλλαγές επιστολών, δεν θέλω να
µπω σε πολλές λεπτοµέρειες για να µην σας κουράσω. Και εν ολίγοις εµείς κληθήκαµε να
κάνουµε τι; Τους δικαστές, τους πραγµατογνώµονες, το εάν η υπογραφή είναι ίδια, ποια είναι,
εάν δεν είναι, ποιανού είναι, πότε ήταν η γνήσια, πότε ήταν η µη γνήσια. ∆ηλαδή εν ολίγοις,
εν είδει φηµών κληθήκαµε να τοποθετηθούµε µε επιστολές. Αξιώνω όπως δεν διέκοψα
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κανέναν να µην µε διακόπτουν. Είχατε το λόγο αγαπητέ φίλε Λιασή και τοποθετηθήκατε.
Κληθήκαµε λοιπόν, επί των φερόµενων αυτών ως ουσιαστικών παραβάσεων του καταστατικού,
χωρίς να υπάρχει µία καταγγελία στην εφορευτική επιτροπή, χωρίς να υπάρχει µία καταγγελία
στους εκπροσώπους της Ο.ΚΟ.Ε. – και εδώ µάλιστα σε έναν σύλλογο παρατηρήθηκε το εξής:
να υπάρχει εκπρόσωπος της Ο.ΚΟ.Ε. εκεί, παρών και εν συνεχεία να γίνεται καταγγελία για το
σωµατείο αυτό, και να κληθούµε να τοποθετηθούµε κατά του συναδέλφου στο κεντρικό
συµβούλιο, ο οποίος πήγε και επιτήρησε τις εκλογές, για να νοµιµοποιήσουµε τις καταγγελίες
αυτές. Κατά τη δική µου την τοποθέτηση, οι καταγγελίες αυτές ήταν αστήρικτες. Αν είχαν
νόµιµο έρεισµα, αυτό θα έπρεπε να έχει προβληθεί ήδη στην εφορευτική επιτροπή. Και το
αντιπαρέρχοµαι. Αυτές ήταν επί της ουσίας οι παραβάσεις. Πάµε τώρα στις τυπικές παραβάσεις,
τις φερόµενες ως τυπικές παραβάσεις. Καταρχάς όταν – και δεν το λέω για την ισότητα εν τη
παρανοµία- αλλά εάν µου επιτρέπετε και επειδή το ρώτησα επισταµένως στο κεντρικό
συµβούλιο, λέω: «είναι πρώτη φορά που συµβαίνουν αυτά;» Και µάλιστα ο αγαπητός φίλος
Συµεωνίδης νοµίζω, µου είπε ότι όχι, ανέκαθεν συνέβαιναν αυτά. Θα έρθουµε λοιπόν τώρα εκ
των υστέρων για κάποιους, οι οποίοι αν έκαναν τυπικές παραβάσεις -όπου τελικώς δεν
τοποθετήθηκε το συµβούλιο, δεν έγινε ψηφοφορία επί των τυπικών, όπως ήδη οι
προλαλήσαντες εξέθεσαν- να πούµε τι; ότι θα κάνουµε ακριβή, κατά γράµµα ερµηνεία και
τοποθέτηση του καταστατικού, όταν το καταστατικό, όπως είπε και ο σύντροφος Μιχαηλίδης,
προβλέπει τον αποκεφαλισµό του σωµατείου δηλαδή επί ποινή αποκλεισµού, θα έρθουµε και
θα επιβάλλουµε την αυστηροτέρα των πειθαρχικών ποινών; Για ποια; Για µία τυπική παράβαση
της αποστολής ή µη του υλικού; ∆ηλαδή θα έρθουµε µε λίγα λόγια, από τα 39 σωµατεία που
έχουµε ανά την Ελλάδα- 13 δεν έκαναν εκλογές, καταγγέλλονται ήδη 10. Με την ίδια
συλλογιστική

να

τους

αποβάλουµε όλους

και να

τριχοτοµήσουµε την

Ο.ΚΟ.Ε.

Άρα

συµπορεύοµαι και συντάσσοµαι απόλυτα µε την τοποθέτηση του αξιοτίµου φίλου κ.
Συµεωνίδη, ο οποίος είπε ότι δεν χάσαµε καµία ευκαιρία, η µόνη ευκαιρία που κερδίσαµε ήταν
ότι δεν τριχοτοµήσαµε, δεν διαλύσαµε την Ο.ΚΟ.Ε. Εγώ δεν λέω ότι οι συνάδελφοι που
εισέφεραν αυτές τις καταγγελίες για λογαριασµό τρίτων, είχαν αυτή την πρόθεση, επ’ ουδενί
δεν λέω κάτι τέτοιο. Όµως οφείλω να πω το εξής πάρα πολύ απλό: ότι θα έπρεπε αν µη τι
άλλο, να ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται καταστατικά σε όλα τα είδη των
εκλογών. Κάνεις ένσταση στην εφορευτική επιτροπή, απορρίπτεται, προχωράς. Γίνεται δεκτή;
Κτλ. Και επειδή δεν θέλουµε να γίνουµε δυσάρεστοι, εγώ µε το χέρι στην καρδιά και
ειλικρινέστατα ψήφισα υπέρ της νοµιµοποίησης γιατί θεωρώ αδιανόητο κάποιοι άνθρωποι να
έρθουν από την επαρχία, να έχουν κλειστεί ξενοδοχεία, η διαµονή τους κλπ, η συµµετοχή
τους, και ξαφνικά να έρθουν εδώ και να τους πούµε, ξέρετε κάτι; ∆εν νοµιµοποιείστε ή να
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ελέγξουµε αν νοµιµοποιείστε. Αντιλαµβάνεστε ποιο ήταν το κλίµα. Αντιλαµβάνεστε ότι
λειτουργήσαµε εν είδει λαϊκού δικαστηρίου. Εγώ δεν το κάνω. Λειτουργήσαµε χτες και κακώς
το επαναφέρουµε σήµερα. Και κλείνω, κ. Πρόεδρε να πω το εξής, ότι συν το έγγραφο αυτό,
κατετέθη στο κεντρικό συµβούλιο χτες και ένα έγγραφο επιφύλαξης παντός νοµίµου
δικαιώµατος. Το ανέφερε και ο κ. Μιχαηλίδης. Και λέω λοιπόν, το εξής, ότι αφ’ ης στιγµής τα
ζητήµατα αυτά διευκρινίστηκαν, γιατί δεν απέσυραν αυτοί οι οποίοι το κατέθεσαν το
συγκεκριµένο έγγραφο; Μήπως θέλουν το πράγµα αυτό να τραβήξει παραπέρα; Εις απάντηση
του φίλου Όµηρου, ο οποίος µίλησε για λαϊκό δικαστήριο. Εγώ είπα: µπήκαµε στη διαδικασία
να κρίνουµε εν είδει λαϊκού δικαστηρίου. Ολοκληρώνω µε µία και µοναδική φράση, η οποία
συνίσταται στο εξής: Εχτές ψήφισα υπέρ της νοµιµοποίησης. Το ίδιο θα πράξω και σήµερα, αν
κληθώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Όταν είπα τις απόψεις µου, είπα ότι αποτελούν αυτά που εκθέσαµε
ενώπιον του κεντρικού συµβουλίου, ότι είναι απόψεις και διαπιστώσεις, καταγγελίες ήταν
τρίτων. Και σαν γραµµατεία, είχα την υποχρέωση να τις θέσω ενώπιον του κεντρικού
συµβουλίου. ∆εύτερον, ο φίλος ο Αλέξης δυστυχώς καταχράστηκε τον χρόνο του συνεδρίου,
επεκτάθηκε και έκανε ανάλυση των όσων συζητήσαµε στο κεντρικό συµβούλιο, που είπαµε ότι
δεν θα τα πούµε και αναφέρεται και στο εξής: ότι όλες οι καταγγελίες χρήζουν να
απευθύνονται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. ∆εν είναι όλες έτσι. Υπάρχουν και θέµατα
τα οποία προέκυψαν, που αφορούσαν πχ. την αποστολή των εγγράφων εντός της νόµιµης
προθεσµίας, που δεν το ήξερε η εφορευτική εκείνη την ηµέρα. ∆εν είναι τυπική παράβαση
αυτή και παραβίαση του καταστατικού;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Αυτού του είδους οι παρατηρήσεις ή µεταφορές θεµάτων προς
συζήτηση στο κεντρικό συµβούλιο είναι πάρα πολύ λεπτές. Εγώ έχω ακούσει ότι κάποιο
σωµατείο ενοχλήθηκε σφόδρα και το έθεσε το θέµα στο κεντρικό συµβούλιο χτες, ότι αυτά
αγγίζουν τα όρια της παραβίασης προσωπικών δεδοµένων ή θεωρώ τον εαυτό µου ή το
σωµατείο µου θιγµένο γιατί κυκλοφορούν αυτές οι κουβέντες και δεν κατονοµάζεται ποιος τις
κυκλοφόρησε κ.ο.κ. Εγώ σαν δικηγόρος θα ήµουν πάρα πολύ προσεχτικός να µεταφέρω τέτοιο
πράγµα. Μπορεί να το έκανα διακριτικά, µπορεί να το έκανα σε µια επιτροπή, µπορεί να
επιχειρούσα να το διασταυρώσω και µετά να καταλήξω να το µεταφέρω, από το να το δώσω µε
τον τρόπο που δόθηκε –δεν λέω ότι είναι κακός, λέω ότι ήταν ατυχής και τελειώνει η ιστορίανα µεταφέρω όλες αυτές τις πληροφορίες και να θιγεί ένα πρόσωπο, ένας σύλλογος. Μην
ξεχνάτε ότι για να γίνει αυτή η οµοσπονδία κυριολεκτικά χύθηκε όχι ιδρώτας, αίµα. Υπήρξαν
εποχές που δεν µιλιόµασταν µεταξύ µας, οι από εδώ και οι από εκεί και οι απέναντι. Το
γεγονός ότι έκατσαν 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι στο ίδιο τραπέζι, βρήκαν κοινή συνισταµένη

12

και 30 χρόνια πορεύεται η οµοσπονδία µε τις όποιες παραλείψεις, τις όποιες παρατυπίες. ∆εν
είµαι υπέρ των παρατυπιών και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν σηµαίνει ότι αυτό το πράγµα θα
µπορούσε ή θα επιτρεπόταν να αφήσουµε εµείς να δυναµιτίσει µια πορεία 30 χρόνων. Είναι
αµαρτία. Αυτό δε σηµαίνει ότι ευλογούν κάποιοι ή ευλογούµε όλοι µας τα γένια µας, ότι καλώς
έγινε και από αύριο γινόµαστε όλοι τίµιοι και ειλικρινείς αλλά θα πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Έχουµε να λογοδοτήσουµε στη συνείδησή µας, έχουµε να ρίξουµε την εντιµότητά µας, έχουµε
να δραστηριοποιηθούµε σε πολλαπλά επίπεδα. Το Κυπριακό είναι εκεί και µας περιµένει, τη
δική µας δραστηριότητα. Ακούσατε τις οµιλίες των επισήµων το πρωί. Νοµίζω υπάρχει δρόµος.
Ας µην σταθούµε σε αυτό. Εγώ θα πρότεινα στο βαθµό που µπορούν, να διασταυρωθούν και
να ελεγχθούν χωρίς να ανατρέχουµε στο παρελθόν. ∆εν θα γίνει µια ανακριτική επιτροπή να
ψάξει να βρει αυτά τα πράγµατα και να τους στείλουµε στη φυλακή γιατί έφαγε ένα ευρώ ή
γιατί καθυστέρησε να στείλει 10 µέρες τα πρακτικά, δεν µιλάω για τέτοιου επιπέδου
αντιµετώπιση. Αλλά καλό είναι να είµαστε τόσο προσεκτικοί ώστε να µην ξανά συµβούν –µία
και έξω- αυτά τα πράγµατα. Ή τηρούµε ή δεν τηρούµε τα καταστατικά. Να το τηρούµε στο
βαθµό που µπορούµε πλησιέστερα στο γραπτό κείµενο; Ναι θα είµαστε όλοι εντάξει µε τη
συνείδησή µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Επί προσωπικού: ο µεν Αλέξης άφησε να εννοηθεί ότι οι
άνθρωποι οι οποίοι πήγαν χτες στο συµβούλιο, ήρθαν µε πρόθεση να αποβάλουν, να διώξουν
τα µισά µέλη (Φωνή: είπα όχι) Α, είπες όχι. Είπες, και επικαλούµενος εµένα, ότι θα
τριχοτοµούσαµε και ότι κάποιους θα τους αποβάλαµε, θα έµεναν οι καλοί εδώ ή οι κακοί θα
τους τριχοτοµούσαµε (Φωνή: δεν θα φτάναµε στο σηµείο είπε). Μία πρόταση υπήρξε στο
κεντρικό συµβούλιο: έχουµε διαπιστώσει αυτά τα πράγµατα, δεν προχωράµε σε κυρώσεις και
ζητάµε να παραταθεί η θητεία του παρόντος συµβουλίου και να γίνουν εκλογές σε 6 µήνες.
Αυτό ήταν η πρόταση. ∆εν υπήρχε πρόταση για τριχοτόµηση. Και κακώς αφήνεις τέτοιες
εντυπώσεις. Ο δε Αυγουστής στην δική του την παρέµβαση σοφώς είπε ότι κάποιοι στο
παρελθόν τα κουκούλωναν. Και εγώ θα µιλήσω για τον εαυτό µου και εδώ είσαστε όλοι. Έχω
πάει σε πάρα πολλά σωµατεία, έχω κάνει έλεγχο σε πάρα πολλά σωµατεία. Παρακαλώ να βγει
ένα σωµατείο να πει εάν, όπου πήγα εγώ, άφησα να γίνει οποιαδήποτε παρατυπία. ∆έχοµαι ότι,
ναι είχαν ειπωθεί, είχαν φτάσει και σε µένα όταν ήµουν γενικός γραµµατέας, πληροφορίες ότι
κοίταξε ο τάδε κάνει έτσι ο τάδε κάνει αλλιώς. Αν δεν υπάρχει συγκεκριµένη καταγγελία κτλ,
εγώ δεν µπορούσα να τη φέρω στο κεντρικό συµβούλιο. ∆έχοµαι όµως ότι µου είχε δοθεί. ∆εν
διαπίστωσα εγώ τότε που είχε ειπωθεί αυτό, ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Επί του προσωπικού λοιπόν εγώ να δώσω µία απάντηση και
να του πω το εξής: 17 του µηνός, µας αποστείλατε ένα έγγραφο µέσω e-mail, στο οποίο µας
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αναφέρετε: «Τέλος, υπάρχει έγγραφη ένσταση για εκλογικές παραβιάσεις». Το µόνο πράγµα
που θέλω να πω είναι ότι δεν άφησα καµιά υπόνοια, ότι αυτοί οι οποίοι εισέφεραν τις
καταγγελίες τρίτων είχαν σκοπό να υποβαθµίσουν ή να τριχοτοµήσουν την Ο.ΚΟ.Ε. Όχι δεν
είπα. Το ακριβώς αντίθετο είπα.

Ολοκληρωθείσας της διαλογικής συζητήσεως, ελεγχθείσας ήδη εξαρχής της απαρτίας το
ζήτηµα της νοµιµοποίησης των συνέδρων του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε. ετέθη σε
ψηφοφορία και σε σύνολο 71 ψηφισάντων εκ συνόλου 74 ψήφισαν υπέρ της νοµιµοποίησης
53 σύνεδροι, κατά της νοµιµοποίησης 7 σύνεδροι, απείχαν της ψηφοφορίας 11 σύνεδροι.
Επικυρώνεται εποµένως η νοµιµοποίηση των συνέδρων και αρχίζει το 15ο συνέδριο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προ της σύστασης της Εφορευτικής Επιτροπής αναφέρει ότι οι
υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή είναι ακριβώς τον απαιτούµενο αριθµό. Άρα δεν
χρειάζεται εκλογή. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατόπιν απορριφθείσας ενστάσεως ως ουσία
αβάσιµης, ανακηρύσσεται από την Ολοµέλεια του συνεδρίου αποτελείται από τους: α) Βασίλειο
Νικοδήµου β) Αλεξία Πελετιέρ και γ) Τζωρτζίνα Γεωργίου.

Προτείνονται οι παρακάτω ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Εγγράφων και Ψηφισµάτων. Η Πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα:
Για την Εφορευτική Επιτροπή: α) Βασίλειος Νικοδήµου, Πρόεδρος β) Αλεξία Πελετιέρ,
Μέλος, γ) Μαρία Ιωάννου, Μέλος, δ) Ιωάννα Ανδρέου, Μέλος και ε) Ανδρέας ∆ηµητρίου,
Μέλος.
Για την Επιτροπή Εγγράφων και Ψηφισµάτων: α) Κώστας Σταµατάρης β) Γεώργιος Λιασής
γ) Γεώργιος Συλλούρης δ) Ελευθέριος Κωνσταντινίδης ε) Νίκος Παπακλεοβούλου

Καλούνται οι σύνεδροι να παραδώσουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή Εγγράφων και
Ψηφισµάτων ως το βράδυ, η οποία θα συνέλθει αύριο στις 8:30 το πρωί.

3. Έγκριση της Ηµερησίας ∆ιατάξεως και του Αναλυτικού Προγράµµατος
Εργασιών του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε.
Εγκρίθηκαν και προτάθηκαν οµόφωνα από το σώµα η ηµερήσια διάταξη και το αναλυτικό
πρόγραµµα των εργασιών του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε., έχουσα η ανωτέρω τα
κάτωθι θέµατα:
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Τελετή έναρξης του Συνεδρίου - Χαιρετισµοί
2. Επικύρωση της Νοµιµοποίησης των Αντιπροσώπων
3. Έγκριση Ηµερησίας ∆ιάταξης
4. Εκλογή Προεδρείου, Εφορευτικής Επιτροπής, Επιτροπής ψηφισµάτων
5. Απολογισµοί του Απερχόµενου Κεντρικού Συµβουλίου (∆ράσης και
Οικονοµικός). Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Συζήτηση - ενηµέρωση για το Κυπριακό
7. Συζήτηση για τα Προβλήµατα της παροικίας. Πρόγραµµα Ο.Κ.Ο.Ε.. Θέµατα
λειτουργικότητας Ο.Κ.Ο.Ε.. Συνεργασία µε Κυπριακές αρχές.
8. Καταστατικό Συνέδριο
9. Έγκριση αποφάσεων και ψηφισµάτων
10. Εκλογή νέου Κ.Σ. και Ε.Ε. της Ο.Κ.Ο.Ε.

4. Τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού της
Ο.Κ.Ο.Ε.
Επί των θεµάτων για την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα την τροποποίηση
του άρθρου 10 για την εκλογή αντιπροσώπων αλλά και τις αλλαγές στον εσωτερικό κανονισµό
αφορώντα θέµατα οργάνωσης των εκλογικών διαδικασιών, ακολούθησε διαλογική συζήτηση,
τον δε λόγο έλαβε πρώτος ο Πρόεδρος Ανδρέας Κυριακίδης.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Είµαι εκεί. Βλέπω τη διαδικασία. Αν είµαι ξύπνιος και είµαι και
ενηµερωµένος από το όργανό µου ξέρω τι θα παρατηρήσω, τι ώρα θα το παρατηρήσω, αν
σηκώνονται και αφήνουν τα χαρτιά και µολύβια και πάνε έξω κ.ο.κ. Λοιπόν, όλα αυτά µπορεί
να τα κάνει και δεν έχει λόγο να τσακωθεί µετά µε το τοπικό σωµατείο. Κανένα απολύτως.
Κάνει µια γραπτή αναφορά και λέει: «µε έστειλε το κεντρικό συµβούλιο να κάνω αυτή τη
δουλειά, να παραστώ και να παρακολουθήσω». Ούτε θα τους πει «µπράβο» ούτε θα τους
κατσαδιάσει. Και κάνει αναφορά στο κεντρικό συµβούλιο. Το κεντρικό συµβούλιο είναι αυτό
που θα ενηµερωθεί για να επιληφθεί, αν κάτι πάει στραβά. Γιατί θα ξέρει το κεντρικό
συµβούλιο από την αναφορά ότι έγινε «αυτό και αυτό», αλλά θα πάρει ενδεχοµένως µια
αναφορά από το σωµατείο ότι έγιναν όλα καλά, ενώ δεν έγιναν. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα. Το
καταστατικό, αν θυµάµαι καλά λέει µέχρι 2, που σηµαίνει και ένας µπορεί να έρθει.
Αντιπρόσωπος όµως από φιλικό σωµατείο, όχι από το ίδιο σωµατείο, για να µην υπάρχουν
αυτές οι υπόνοιες κτλ.

Εκείνο που θα έλεγα εγώ σαν πρόταση, αφού µας απασχόλησε και

έγινε όλος αυτός ο προβληµατισµός ο χθεσινοσηµερινός είναι αν µπορούµε -γιατί η
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δυνατότητα του δικαστή αναφερόταν κατευθείαν στο ότι ο δικαστής παίρνει κάποια λεφτά για
να παραστεί, και µπορεί ένα σωµατείο να µην έχει να δώσει, αν ζητήσει 300ευρώ- να το
καλύψουµε. Έχει διπλό όφελος το υποχρεωτικό. Πρώτον, γιατί το κύρος είναι αδιαµφισβήτητο.
∆εύτερον, κανένας µάγκας δεν θα διακινδυνεύσει να ξεγελάσει έναν δικαστή γιατί θα έχει να
κάνει κατευθείαν µε τον εισαγγελέα µετά. Εποµένως, είναι πολύ σοβαρά τα θέµατα. Το
πρόβληµα είναι το οικονοµικό. Αν µπορούµε να το κάνουµε υποχρεωτικό αλλά.. Σε µια
τροποποίηση ενδεχοµένως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Υποχρεωτικά µέχρι 2 µέλη του κεντρικού συµβουλίου. Ή
δικαστικός αντιπρόσωπος. ∆υνητικό, ή το ένα ή το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέµα. Εγώ το έψαξα
αυτό το θέµα παλιότερα, ρωτώντας, πηγαίνοντας στο πρωτοδικείο και το ειρηνοδικείο και τους
λέω: «πώς µπορούµε να ορίσουµε δικαστικό αντιπρόσωπο;» και η απάντηση ήταν πάρα πολύ
απλή, και εσείς που είστε δικηγόροι να µου απαντήσετε, αν είναι έτσι όπως µε πληροφόρησαν:
«∆ικαστικοί αντιπρόσωποι ορίζονται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου συµφέροντος», δηλαδή:
ΟΛΜΕ, ιατρικός σύλλογος, τεχνικό επιµελητήριο, µόνο σε τέτοιας µορφής σωµατεία µπορεί να
υπάρξει δικαστικός

αντιπρόσωπος. Εγώ ρώτησα: «µπορούµε να καλέσουµε δικαστικό

αντιπρόσωπο να πηγαίνει στις εκλογές;» Και µου απάντησε δικαστής από Πρωτοδικείο ότι:
«όχι δεν είστε εσείς αυτής της µορφής σωµατεία» και εδώ υπάρχει ένα κενό σε αυτό που
γράφουµε στο καταστατικό µε το τι πραγµατική δυνατότητα υπάρχει. Αυτό που εφαρµόζεται
δυστυχώς, είναι ότι αφήνουµε τη λέξη δικαστικός αντιπρόσωπος και στην πράξη πάει κάποιος
δικηγόρος και κάνει τη δουλειά. Νόµιµα όµως δεν µπορούµε να καλέσουµε δικαστήριο να µας
ορίσει έναν άνθρωπο. (Φωνή: Έχει αλλάξει ο νόµος). Να µας πείτε τι λέει ο νόµος. Αφήστε µε
να τελειώσω. Και τρίτον, προβλέπει το καταστατικό ότι, εάν σε σωµατείο δεν έχει πάει
εκπρόσωπος της Ο.ΚΟ.Ε, υποχρεωτικά πρέπει να έχει δικαστικό αντιπρόσωπο, και εάν δεν έχει
τη δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα, αναφέρεται στο κεντρικό συµβούλιο και ζητάει από το
κεντρικό συµβούλιο να τα καλύψει. Αυτά λέει το καταστατικό. Και η ερώτηση είναι: υπάρχει
δυνατότητα να παραστεί δικαστικός αντιπρόσωπος στης δικής µας µορφής σωµατεία; Έχω την
εντύπωση ότι η απάντηση του Πρωτοδικείου είναι όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ: Να πω κάτι για τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Έχει αλλάξει
πρόσφατα ο νόµος. ∆εν διορίζονται πλέον δικαστικοί σε καµία εκδήλωση τέτοιας µορφής ούτε
και σε σωµατείο δηµοσίου συµφέροντος είτε εν γένει σωµατεία. Απευθύνεται µία αίτηση στους
δικηγορικούς συλλόγους οι οποίοι έχουν έναν κατάλογο, διορίζεται µε βάση τον κατάλογο
αυτό, µε αίτηση βέβαια του σωµατείου. Τα έξοδα είναι 70 ή 80ευρώ συν Φ.ΠΑ. δηλαδή
100ευρώ περίπου, µε ένα γραµµάτιο τελοσπάντων, να βάλουµε 150ευρώ για την οικονοµία
της συζήτησης, και µπορεί να καλύψει αυτή τη διαδικασία ώστε, αν κάποιοι θίγονται από την
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παρουσία των εκπροσώπων, υπάρχει σαν εναλλακτική λύση, καθ’ όλα νόµιµη µε σφραγίδα
δικηγόρου, ο οποίος επιτελεί τη λειτουργία που επιτελούσε παλιά ο δικαστής.
ΛΟΪΖΟΣ ΑΡΑΒΗΣ: Θέλω να ενηµερώσω το συνέδριο ότι χτες µε βάση εξουσιοδότηση από
το κεντρικό συµβούλιο, ανέλαβα την ευθύνη τα επιληφθώ των οικονοµικών τακτοποιήσεων
όλων των συνέδρων σήµερα. Θέλω να σας πω ότι έµειναν µόνο ένας των Ιωαννίνων και ένας
συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι δεν έχει τακτοποιηθεί
το θέµα της Αθήνας, το οποίο το τακτοποιεί η Ε.Κ.Ε. Εγώ δεν µπορώ ως προσωρινός που
ανέλαβα σήµερα να τα τακτοποιήσω όλα. Απλώς θα παραδώσω στο ταµείο, γιατί δεν είµαι ούτε
και σύνεδρος πλέον εγώ. Θα παραδώσω ό,τι έχω κάνει µέχρι αυτή τη στιγµή και ενηµερώνω
το συνέδριο ότι η Ε.Κ.Ε. δεν έχει τακτοποιηθεί.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Πριν από 2 χρόνια εκείνο που έγινε όσον αφορά την οικονοµική
τακτοποίηση των συνέδρων της Ε.Κ.Ε, οι οποίοι είναι 34 φέτος, ήταν το εξής: το ποσό που
αντιστοιχούσε στους συνέδρους τότε, µοιράστηκε στα 2. Το µισό πήγε στην οµοσπονδία και το
µισό πήγε στην Ε.Κ.Ε για έξοδα της οµοσπονδίας σε ότι αφορά τα διάφορα κοινόχρηστα για
την χρήση του οικήµατος. Γι’ αυτό και προτείνω και φέτος να γίνει το ίδιο, διότι, εάν δεν γίνει
αυτό σηµαίνει ότι η οµοσπονδία έχει ένα έλλειµµα οικονοµικό και πάλι υποχρεωτικά, ορισµένοι,
συνήθως οι ίδιοι, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Γι’ αυτό παράκληση να τελειώνει αυτό το
θέµα. Τα µισά έξοδα, τα µισά από τις συνδροµές της Ε.Κ.Ε να πάνε στην Ο.ΚΟ.Ε..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Επειδή τυγχάνω να είµαι ο γραµµατέας της Ένωσης Κυπρίων
για 3 συνέδρια, ακολουθείται η εξής πρακτική: τα χρήµατα τα οποία οφείλει η ΕΚ.Ε προς την
Ο.ΚΟ.Ε, εγγράφονται ως έξοδο και ταυτόχρονα παραδίδονται πίσω στην Ε.Κ.Ε για τις
υποχρεώσεις που έχει η Ο.ΚΟ.Ε για το οίκηµα το οποίο συνδιαχειρίζεται. Και θα σας κάνω µια
ανάλυση για να καταλάβετε. Είναι περίπου 350-400 ευρώ η ∆ΕΗ µηνιαία για το οίκηµα αυτό.
Πληρώνουµε αυτό τον τεράστιο αριθµό διότι έχουµε 450τµ. και καταλαβαίνετε τι φόρους
πληρώνουµε στο 2ο µέρος της ∆ΕΗ. 400ευρώ επί 12 είναι 4.800ευρώ, συν 600ευρώ που είναι
η ασφάλιση ισούται µε 5.400, συν άλλα 1000ευρώ που είναι περίπου τα κοινόχρηστα
6.400ευρώ, δια 2 που είναι η συµφωνία να καταβάλλονται από την Ο.ΚΟ.Ε είναι 3.200.
Λοιπόν, τα 3200ευρώ δεν τα δίνει ποτέ η Ο.ΚΟ.Ε. Αντίθετα, δίνει πολύ λιγότερα. Η πρόταση
είναι να γίνει αυτό που γίνεται στα τελευταία τρία συνέδρια, να γίνεται ένας συµψηφισµός.
Ούτε δίνουµε ούτε µας δίνετε, και είµαστε η µία ή η άλλη. Και έτσι έγινε στο προηγούµενο
συνέδριο. ∆εν ισχύει αυτό που είπε ο Κώστας ο Σταµατάρης, ότι στο προηγούµενο συνέδριο
ήταν 50-50. ∆εν έγινε αυτό το πράγµα.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ: {Αδύνατη καταγραφή} ∆εν είµαστε νοµιµοποιηµένοι,
ταµειακά τακτοποιηµένοι. Έπρεπε να γίνει από την αρχή, αλλιώς να αποχωρήσουµε όσοι
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είµαστε της Ε.Κ.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ: Ήµουν σε όλα τα συνέδρια της Ο.ΚΟ.Ε, ήµουν πρόεδρος της
επιτροπής. Η απόφαση ήταν από τα κεντρικά συµβούλια της Ο.ΚΟ.Ε, τα έξοδα του οικήµατος
να µοιράζονται στα δύο. Τα έξοδα, όχι οι συνδροµές των συνέδρων. Είναι παρανόηση. Γι’ αυτό
σας το λέω. Πρέπει να βγει µια απόδειξη ισόποση που να καλύπτει τα έξοδα του οικήµατος και
οι σύνεδροι να καλύπτουν αυτά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Κακώς τέθηκε σηµασία σε αλλαγές του καταστατικού διότι, εγώ
συµµετείχα σε µισή συνεδρίαση, όχι σε όλες και φαίνοµαι να έχω συµµετάσχει σε όλες. Θέλω
να πω το εξής: Καταστατική συνέλευση σήµερα, έχω την εντύπωση ότι δεν µπορεί να γίνει.
Εισηγούµαι να αναβληθεί το θέµα. Για να συµπεριλάβω ακόµα και αυτό το θέµα που προέκυψε
προηγουµένως ως προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Τα καταστατικά είναι το α και το ω.
Είναι το Σύνταγµα. Σύνταγµα δεν αλλάζει κάθε διετία ή τριετία. Να δώσουµε ένα περιθώριο
στην καινούρια. Μπορεί να γίνει και στην ετήσια συνέλευση, στην ενδιάµεση συνέλευση, να
γίνει καταστατική. Κι αν είµαστε έτοιµοι καθ’ όλα, µπορεί να γίνει και πιο γρήγορα µε
πρόσκληση. Αλλά, έκκληση σε όλα τα σωµατεία: να συµµετάσχουν όλοι, να καταθέσουν
προτάσεις, όπου έχουν παράπονα, ελλείψεις, όπου δεν καταλαβαίνουν, ώστε το καταστατικό
να εκσυγχρονιστεί και να γίνει άψογο. Να µην υπάρχει καµία αµφιβολία, καµία ατέλεια. Και να
µην µας απασχολήσει αυτή τη στιγµή µόνο και µόνο για να περάσουµε µία πρόταση σε κάποιο
άρθρο. Γιατί καταστατική συνέλευση σηµαίνει δικαστήριο, επικυρώσεις, πράγµατα, έγκριση,
δηµοσιεύσεις κ.ο.κ. Θέλω να κάνω έκκληση στην σοβαρότητα και την υπευθυνότητα όλων µας
και να πάρω, έτσι εισηγούµαι, µία απόφαση για αναβολή του καταστατικού µέρους της
συνέλευσης. Είναι επιτρεπτό αυτό. Εγώ προτείνω στην ενδιάµεση. ∆εν γίνεται ετήσια
συνέλευση της Ο.ΚΟ.Ε; Ωραία. Έκτακτη καταστατική συνέλευση.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Έκτακτη καταστατική συνέλευση τι σηµαίνει; Ότι όλα τα σωµατεία
σε ένα χρόνο έρχονται εδώ, µε αυτό που συνεπάγεται οικονοµικά για την Ο.ΚΟ.Ε.
Φιλοξενούνται για µια µέρα. Γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Το θεωρώ πολύ απίθανο. Αν ζω
στην Αθήνα θα έρθω το πρωί και θα φύγω το απόγευµα. Αν ζω όµως στην Φλώρινα ή στην
Καστοριά ή στην Αλεξανδρούπολη ή στη Κοζάνη ή στη ∆ράµα είναι λίγο δύσκολο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Νοµίζω, µιλάµε επί της διαδικασίας. Βλέπω καταρχήν
ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει καταστατική συνέλευση. ∆εν υπάρχουν κατασταλαγµένες
προτάσεις. Η επιτροπή νοµικών νοµίζω ότι, ως σώµα δεν συνήλθε, δεν έχει καταθέσει ως
επιτροπή σαφείς προτάσεις, δεν έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι προτάσεις σε όλα τα σωµατεία
και σε όλους τους συνέδρους. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν είµαστε έτοιµοι για
καταστατική συνέλευση. Υπάρχουν και πάρα πολλές αµφισβητήσεις που µπορεί κατά πάσα
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πιθανότητα να οδηγήσουν σε όξυνση της συζήτησης, νοουµένου ότι θίγονται και κάποια
κεκτηµένα όσον αφορά τις ψηφοφορίες των περιφερειακών σωµατείων. Νοµίζω, σαν
διαδικαστική πρόταση, αν µπορούσε να ανοίξει µια συζήτηση για να πούµε κάποια πράγµατα,
χωρίς να είναι καταστατική συνέλευση και η καταστατική συνέλευση να γίνει µετά από 2
χρόνια. Αλλά να γίνει µια συζήτηση για το καταστατικό. ∆εν θα ξέρουµε τι ψηφίζουµε και θα
γίνει ένας χαµός όταν αρχίσει να γίνεται η συνέλευση για τους αντιπροσώπους των
περιφερειακών σωµατείων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Τα πρακτικά του 14ου συνεδρίου, αυτά που πρότεινε ο
Πρόεδρος,

ο

αντιπρόεδρος

τότε,

σχετικά

µε

τη

µη

πρόταση

θέµατος

καταστατικής

τροποποίησης στην ηµερησία διάταξη, καθόσον κρίθηκε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη
προετοιµασία- τα ίδια λόγια µας λέει και τώρα ο πρόεδρος- το 14ο συνέδριο αποφάσισε
οµόφωνα να δεσµεύσει – ήταν η επιµονή του Αντρέα του Κυριακίδη- το νέο κεντρικό
συµβούλιο να αποταθεί έγκαιρα εντός του 1ου έτους λειτουργίας του προς τα σωµατεία. Μένει
να υποβάλουν εισηγήσεις, προτάσεις, τροποποιήσεις του καταστατικού, τις οποίες να
επεξεργαστεί η αρµόδια επιτροπή καταστατικού και να προτείνει σχετικά. Λοιπόν, εντός του 1ου
έτους πήγε επιστολή από το Κ.Σ. στα µέλη και εστάλησαν προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις
ετέθησαν υπόψη της επιτροπής.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Πότε; Και πόσες φορές; Αυτό µε ενδιαφέρει
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Τον ∆εκέµβριο του 2015 ήταν η ηµεροµηνία στην οποία έπρεπε
να σταλούν προτάσεις. Οι προτάσεις στάλθηκαν σε όλους σας αρχές του 2016. Κλήθηκες και
εσύ Αντρέα, µαζί µε τους υπόλοιπους, για λόγους δικούς σου, προφανώς σέβοµαι το θέµα της
υγείας σου κτλ, δεν παραβρέθηκες. Συνεδρίασε όµως η επιτροπή καταστατικού.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Πότε; Μία φορά να λέµε ηµεροµηνία. Συνεδρίασε µία φορά;
Πού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Στο γραφείο του Γιώργου Συλλούρη. Μία φορά. Στην επιτροπή
καταστατικού συνεδρίασε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Αν είναι µία φορά, γιατί στο έγγραφο που στείλατε λέει:
«συνήλθε πολλές φορές και ασχολήθηκε µε το θέµα και πήρε τις αποφάσεις»; Μισή φορά!
Γιατί δεν ήµασταν όλοι εκείνη την ηµέρα. Εγώ προσυπογράφω αυτά που λέω. Αυτά που
διάβασες, βάζω 10 υπογραφές. Αλλά αφού δεν συνήλθε η επιτροπή;;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: ∆εν ήσουν εσύ. Η επιτροπή συνήλθε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Εγώ ήµουν στο γραφείο του Συλλούρη. Και πήγα µάλιστα πριν
έρθει ο Συλλούρης και ήταν ο Αλέξης. Και σε µισή ώρα ήρθες εσύ. Και ήµασταν οι τέσσερις.
∆εν είµαστε η επιτροπή όµως. Και δεν ξανά συνήλθε ποτέ άλλοτε.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: ∆εν θυµάσαι καλά. ∆ιότι όταν ξανά συνήλθε δεν ήσουν παρών.
Πέρυσι συνήλθε η επιτροπή, προ του συνεδρίου. Και έκανε ένα έγγραφο και το έλεγε. Αυτό το
έγγραφο εστάλη και κυκλοφόρησε σαν έγγραφο του συνεδρίου, δηµοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα, έχει πάει σε όλα τα σωµατεία-µέλη. Εστάλη και σε σένα, πριν πάει στα σωµατείαµέλη. Είχες εκείνες τις µέρες την περιπέτεια µε την υγεία σου. Σου ζητήθηκε εάν έχεις, να
κάνεις κάποιες επιπρόσθετες προτάσεις. ∆εν απάντησες ποτέ. Και επειδή έπρεπε να φύγει το
έγγραφο έγκαιρα για να το δουν και τα υπόλοιπα µέλη του συνεδρίου, εστάλη -εφόσον δεν
απάντησες- για να προχωρήσει παρακάτω. Οι προτάσεις αυτές, για να είµαστε σωστοί και
σαφείς, συζητήθηκαν και στην Ε.Κ.Ε και σε άλλους χώρους, όπου υπάρχει αυτή η πρόταση για
αλλαγές καταστατικού και του κανονισµού. Οι προτάσεις προήλθαν από την Ε.Κ.Ε. Και αφού
συζητήθηκαν αυτά, κρίθηκε ότι πρέπει να προχωρήσουµε. Βλέπω όµως το ίδιο σενάριο κάθε
φορά. Πριν 4 χρόνια ήρθαµε και είπαµε, «δεν έχουµε καιρό να το συζητήσουµε». Πριν 2
χρόνια

ειπώθηκε

ότι,

«δεν

έχουµε

καιρό

να

το

συζητήσουµε».

Τώρα

που

έχουµε

συγκεκριµένες προτάσεις, πάλι δεν έχουµε καιρό να το συζητήσουµε. Ιδιαίτερα τώρα µε τα
όσα έχουν συµβεί σε σχέση µε τις ψηφοφορίες. Γιατί δεν έχουµε καιρό να το συζητήσουµε;
Είναι µεγάλη µου απορία.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ:

Θέλω

να

είµαι

σαφής

και

ειλικρινής.

Λέει

ο

Γιώργος,

αποφεύγοντας να αναφέρει ηµεροµηνίες, ότι εστάλησαν αυτά τα πράγµατα. Μία φορά έγινε το
ραντεβού. Εγώ την ονοµάζω µισή γιατί δεν ήµασταν όλη η επιτροπή, στο γραφείο του
Συλλούρη. Το επιβεβαιώνει ο Συλλούρης, το επιβεβαιώνει ο Αλέξης. Ήρθε και ο Γιώργος ο
Μιχαηλίδης. Αυτοί ήµασταν. ∆εν ήµασταν όµως το σύνολο της επιτροπής. Άρα, δεν
συνεδριάζαµε σαν επιτροπή. Κουβεντιάζαµε φιλικά. Μας κέρασε ο Γιώργος καφέ και φύγαµε.
Και περιµέναµε καινούρια σύσκεψη. Αντί καινούρια σύσκεψη, µε πήρε την παραµονή που
πήγαινα να κάνω στεφανιαιογραφία. Ποιος από εσάς θα πήγαινε να κάνει την άλλη µέρα
στεφανιαιογραφία, µε όλα τα ενδεχόµενα, και να του λέει ο όποιος φίλος: «σου στέλνω αυτά
τα έγγραφα και πες µου την άποψη σου;» Και του είπα: «Γιώργο, αντιλαµβάνεσαι, εγώ µπαίνω
στο χειρουργείο αύριο. ∆εν µπορώ να ασχοληθώ». Και δεν ασχολήθηκα. Αυτό το πράγµα
σηµαίνει ότι, µε πρωτοβουλία δική σου, Κυριακίδη δεν ήρθες και µας έγραψες κανονικά και
δεν συµµετείχες στην επιτροπή; Έλεος. ∆εν σχολιάζω. Λέω απλώς ότι είναι τουλάχιστον
αδόκιµα. Είναι ατυχή αυτά τα παραδείγµατα να τα επικαλούµαστε. Αµάν πια. Να έχουµε έναν
σεβασµό ο ένας προς τον άλλον
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΣΣΟΣΤΑΣΗΣ: Είναι η πιο σοβαρή ενέργεια που µπορεί να πάρει το συνέδριο
όλο. Και νοµίζω από τους παλιότερους που είµαι, δικαιούµαι να πάρω τον λόγο για ένα λεπτό.
Συνάδελφοι, κάνω έκκληση, µε τη σοβαρότητα που µας διακατέχει. Ρωτώ ευθέως: Πόσα
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σωµατεία ανταποκρίθηκαν και έστειλαν προτάσεις για αλλαγή του καταστατικού; Ένα. Ένα
σωµατείο ή ένα µέλος του κεντρικού συµβουλίου; Υπήρχε απόφαση του ∆Σ αυτού του
σωµατείου που κατατέθηκε; Η Ε.Κ.Ε πήρε απόφαση ως ∆Σ; Όχι. Ακούστε λοιπόν. Κανένα
σωµατείο δεν έστειλε καµία πρόταση. Συνήλθε η επιτροπή µε πρόταση κάποιων συνδυασµών
ενός σωµατείου µία φορά, και αυτό είναι το υλικό που καλούµαστε εµείς εδώ να κάνουµε
καταστατικές αλλαγές. Από εκεί και πέρα, αποφασίστε.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Πιστεύω ότι πρέπει να εκτιµήσουµε, να αξιοποιήσουµε την
εµπειρία του κ. Κυριακίδη, και της σοφίας του. Το λέω και το πιστεύω απόλυτα. Η πρόταση
που έκανε πιστεύω ότι είναι η πιο ορθή. Θεωρώ ότι, οι προτάσεις οι περισσότερες που τις
διάβασα, που έγιναν για την αλλαγή του καταστατικού, προήλθαν εν θερµώ. Τολµώ να πω ότι,
εµπεριέχουν και το στοιχείο της υστεροβουλίας. Είµαι σίγουρος ότι, τουλάχιστον οι σύνεδροι
που προέρχονται από την επαρχία δεν τις έχουν δει, δεν τις έχουν διαβάσει, δεν τις έχουν
µελετήσει. Άρα λοιπόν, εάν πρόκειται να αλλάξουµε στοιχεία στο ευαγγέλιο, γιατί είναι το
ευαγγέλιο κάθε συλλόγου το καταστατικό, οφείλουµε να δώσουµε χρόνο, οφείλουµε να δούµε
τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση, χωρίς υστεροβουλία, µε ανιδιοτέλεια. Κατά συνέπεια,
απαιτείται χρόνος. Και δεν θα σκεφτούµε αν θα στοιχίσει ένα δεύτερο συνέδριο που µπορεί να
προέλθει µετά από 6 µήνες-1 χρόνο. Στο κάτω-κάτω, ας αποφασίσουµε να αναλάβουµε οι ίδιοι
τα έξοδα για να έρθουµε στο συνέδριο αυτό. Γιατί θεωρώ ότι θα µπει ξανά σε στέρεες βάσεις η
λειτουργία της Ο.ΚΟ.Ε. Αν δεν γίνει και γίνει πρόχειρα, µπορεί να είναι και η απαρχή της
διάλυσής της.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Αναφέρθηκε ένα καινούριο στοιχείο όσον αφορά την
επιτήρηση των εκλογών στα περιφερειακά σωµατεία. Σε όλα τα σωµατεία. ∆εν το είχαµε
υπόψη µας. Το στοιχείο αυτό αιωρείται. Μπορεί να είναι δυνητικό, µπορεί να είναι
υποχρεωτικό. Εξαρτάται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας σε εφαρµογή του
καταστατικού, κατά πόσο θα εφαρµοστεί ή όχι. Είναι ένα σοβαρότατο καινούριο στοιχείο, το
οποίο δεν µπορεί να περαστεί έτσι. Ούτε καν σαν διατύπωση ούτε σαν συγκεκριµένη απόφαση.
Συµφωνώ µε τον Λοΐζο, ότι θα µπορούσαµε να αλλάξουµε τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας σε εφαρµογή βασικών άρθρων του καταστατικού. Άµεσα. ∆ηλαδή το νέο κεντρικό
συµβούλιο να εξουσιοδοτηθεί, ώστε άµεσα να αλλάξει και να επικαιροποιηθεί ο εσωτερικός
κανονισµός λειτουργίας σε όσα θέµατα µπορούµε να συµφωνήσουµε και σαν επιτροπή
νοµικών. Φυσικά, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήµατα, όπως είναι οι αναλογίες, οι σταυροί
προτίµησης κτλ. Αυτό να απασχολήσει την επιτροπή δικηγόρων. Να αποφύγουµε πιστεύω, το
οποιοδήποτε συνέδριο στον ένα χρόνο. Φοβάµαι ότι ενδεχοµένως θα πέσει στο κενό και δεν θα
γίνει. Αλλά, άµεσα µπορεί να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας και να µην υπάρχει
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πλέον καµία αµφισβήτηση στις ψηφοφορίες των περιφερειακών σωµατείων. Να εξουσιοδοτηθεί
σήµερα το νέο κεντρικό συµβούλιο να το κάνει, να αλλάξει τον κανονισµό.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ∆εν εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο. Εγκρίνεται όµως από το
συνέδριο. Το επαναλαµβάνω γιατί ίσως δεν έγινε κατανοητό. Είναι ευχής έργο να πάνε µαζί,
γιατί το ένα συµπληρώνει το άλλο. Ο εσωτερικός κανονισµός, που εγκρίνεται από το συνέδριο,
έχει εφαρµογή από την επόµενη µέρα. ∆ηλαδή, εάν καλέσουµε καταστατική συνέλευση του
χρόνου τέτοια εποχή, για να εγκρίνουµε το καταστατικό αµέσως µετά πάει στο Πρωτοδικείο για
έγκριση, απόφαση. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν πάει στο Πρωτοδικείο. Πάνε µαζί, το ένα
συµπληρώνει το άλλο. Και από την επόµενη που θα εγκριθεί στο συνέδριο αρχίζει η εφαρµογή
του. Γιατί τόση βιασύνη; Να κυνηγάει το καταστατικό τον κανονισµό και ο κανονισµός το
καταστατικό στις ηµεροµηνίες; Θα τα κάνουµε µαζί του χρόνου. Το ένα θα αρχίσει εφαρµογή
από την επόµενη µέρα, το άλλο θα πάει στο Πρωτοδικείο για έγκριση. Τέλος. Για να είµαστε
εναρµονισµένοι πλήρως, τι λέει το ένα τι λέει το άλλο.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ: Η ερώτηση που έκανα για την

επικαιροποίηση και τροποποίηση του

εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, είναι για να έχουµε άµεσα αποτελέσµατα. Προσπαθούµε
να κάνουµε καταστατική συνέλευση εδώ και 6 χρόνια και πολύ φοβάµαι ότι ούτε και την
επόµενη διετία θα το κατορθώσουµε. Γι’ αυτό λέω: «το γοργόν και χάριν έχει», να
προχωρήσουµε σε τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού σήµερα, για ορισµένα ζητήµατα
καίρια, τα οποία µπορεί και ο πρόεδρος και οποιοσδήποτε άλλος νοµικός να τα βάλει. Εγώ
προσωπικά βάζω το ζήτηµα της εφαρµογής της απλής αναλογικής, η οποία δεν είναι µόνο τα
πολλά ψηφοδέλτια. Είναι και το ένα ψηφοδέλτιο αρκεί ο αριθµός των σταυρών να µην
αποκλείει την µειοψηφική άποψη, πράγµα που γίνεται σήµερα. Και πολύ φοβάµαι ότι ένας
δικαστής θα απορρίψει εκλογές που γίνονται µε πολυσταυρία µε ένα ψηφοδέλτιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Στην πρόταση που έχει διανεµηθεί υπάρχουν δύο διαφορετικά
θέµατα. Το ένα θέµα είναι η αλλαγή του καταστατικού. Η αλλαγή του καταστατικού
επικεντρώνεται πάνω σε ένα ζήτηµα, µόνο ένα πράγµα προτείνεται να αλλάξει. Να αλλάξει η
αναλογία, µέχρι ποιου αριθµού ψήφων θα ισχύει το 1/25, το οποίο υπάρχει στο καταστατικό
σήµερα µέχρι το 1/100, να πάει 1/150. Αυτή είναι η µόνη καταστατική τροποποίηση η οποία
προτείνεται. Στον κανονισµό προτείνονται µια σειρά πρακτικών αλλαγών οι οποίες θα
κατοχυρώσουν όλα αυτά που συζητάγαµε προηγουµένως στη νοµιµοποίηση δηλαδή, να γίνει
πιο διάφανη η διαδικασία µε την οποία θα γίνονται οι επιτηρήσεις. Θα γίνεται αυτό που λέει ο
Λοΐζος, όσον αφορά την εφαρµογή της απλής αναλογικής, που σας θυµίζω, µε πρόταση του
Ανδρέα του ∆ηµητρίου, όταν ήταν εκείνος πρόεδρος, καταχωρήθηκε µέσα στο καταστατικό ότι
η απλή αναλογική είναι υποχρεωτική για όλα σωµατεία. Και όποιο σωµατείο δεν κάνει εκλογές
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µε αυτήν την αναλογική µπορεί να αποβληθεί. Έτσι γράφει το καταστατικό. Επειδή όµως
έρχονται σωµατεία, σου λένε: «εµείς κάναµε απλή αναλογική, πρέπει ένα ψηφοδέλτιο». Και
τελικά τι γίνεται; Βλέπουµε ότι µια πλειοψηφία έρχεται και καταπιέζει την µειοψηφία. Πρέπει
να υπάρχουν δικλείδες µε τις οποίες, ακόµα και όπου υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο να µπορεί η
µειοψηφία να εκφράζεται. Αυτά υπάρχουν στις τροποποιήσεις του κανονισµού. Και µπορεί να
γίνει σήµερα. Όταν έχεις ένα ψηφοδέλτιο και έχεις πολυσταυρία µπορεί στην ουσία να είναι
πλειοψηφικό. Για να µην γίνεται αυτό, να µπει περιορισµός στους αριθµούς των σταυρών
ούτως ώστε να µπορεί και η µειοψηφία να εκφραστεί. Αυτή είναι πρότασή µας. Μας εξήγησε ο
συνάδελφος προηγουµένως, µπορεί να γίνει µια επιπρόσθετη τροποποίηση που να εξηγεί ότι,
όπου στο καταστατικό αναφέρεται δικαστικός αντιπρόσωπος νοείται αυτό και αυτό. Κι έτσι να
αλλάξουµε τον κανονισµό και να τον εκσυγχρονίσουµε στα σηµερινά. Εάν λοιπόν κ. Πρόεδρε,
έχουµε την καλή θέληση να µην επαναλάβουµε όλα αυτά, καλό θα ήταν να προχωρήσουµε, να
διαπιστώσουµε αν υπάρχει βούληση να γίνει καταστατική συνέλευση για αυτό το ένα και
µοναδικό θέµα που έχει προταθεί, και µετά να προχωρήσουµε σε αλλαγές του εσωτερικού
κανονισµού στα θέµατα τα οποία έχουν προκαθορίσει το ένα που προέκυψε σήµερα
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Λοιπόν, θα θέσω ένα ερώτηµα στο συνέδριο: είστε ενήµεροι των
προτάσεων για τον εσωτερικό κανονισµό; (Απάντηση: όχι). Για να αφιερώσουµε χρόνο να
συζητήσουµε και τις παρούσες και ενδεχόµενες άλλες σκέψεις, αφού δεν είµαστε έτοιµοι πάνω
στις ήδη προταθείσες.. Καλοπιστία επικαλούµαι. Να τα διερευνήσουµε όλα. Εάν το συνέδριο
αποφασίσει, θα προχωρήσετε γιατί έτσι το θέλετε. Εγώ προσωπικά σαν δικηγόρος, είµαι
αρνητικός, δεν πρόκειται να ψηφίσω αυτό το πράγµα, γιατί το θεωρώ λανθασµένη και επί της
ουσίας αλλά και σαν πρακτική. Γιατί µπορεί να χρειαστεί διαβάζοντας, µελετώντας κλπ, να
διαπιστώσω ότι ξανά χρειάζεται ο κανονισµός αλλαγή. Γι’ αυτό λέω «πακέτο». Εκείνο που
µπορώ εγώ να δεσµευτώ σαν Κυριακίδης και θεωρείστε ότι θα είναι από τις πιο σηµαντικές µου
προσφορές στο παροικιακό κίνηµα, είναι ότι διατίθεµαι να βοηθήσω αλλά δεσµευτικά. Από
σήµερα που µιλάµε, µέσα σε τέσσερις µήνες υπάρχει πρόταση καταστατικής αλλαγής έτοιµη,
τροποποίηση του κανονισµού µε βάση τα υπάρχοντα και όσα προκύψουν µε πρωτοβουλία του
κεντρικού συµβουλίου, επείγουσα ενηµέρωση των σωµατείων, όσοι ξέρουν, όσοι ασχολούνται
στα άλλα κεντρικά συµβούλια, όσοι δεν ξέρουν να συµβουλευτούν µέλη-δικηγόρους ή έναν
ντόπιο δικηγόρο-φίλο, να τους πει 5 προτάσεις, να φτάσουν εδώ, να πάνε στην επιτροπή, σε
τέσσερις µήνες να υπάρχει πρόταση. Σε 6 µήνες µπορεί να γίνει προκήρυξη του καταστατικού
συνεδρίου, αλλαγή και των δύο. Αν σας καλύπτει αυτό.. Παραπάνω δεν µπορώ να κάνω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Θέλω να κάνω την ερώτηση στον Ανδρέα και σε όλους τους
νοµικούς που είναι παρόντες εδώ. Έχουµε δικαίωµα σαν συνέδριο να αποφασίσουµε ότι θα
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γίνει αλλαγή του κανονισµού, που ο κανονισµός δεν απαιτεί καταστατική συνέλευση, απαιτεί
απλή πλειοψηφία, όµως επειδή πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία του για να
προσαρµοστεί σε νέες νοµοθεσίες κτλ, να εξουσιοδοτήσουµε εµείς σαν κυρίαρχο σώµα το
κεντρικό συµβούλιο να την κάνει αυτήν την τροποποίηση µε εξουσιοδότηση από το συνέδριο;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Όχι. Το συνέδριο θα την αποφασίσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Εφόσον δεν έχουµε αυτό το δικαίωµα, εγώ προτείνω, και σε
εφαρµογή της δικής σου έκκλησης, να γίνει σήµερα η συζήτηση.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Εγώ προτείνω αυτό που είπα σαν τελική µου πρόταση. Αν
υπάρχει άλλη πρόταση να ακουστεί. Εγώ προτείνω αναβολή καταστατικής τροποποίησης.
Καταστατικό και εσωτερικός κανονισµός µαζί. Αν θεωρείτε πολύ µακριά τον έναν χρόνο, γιατί
είναι πιο λογικό ο ένας χρόνος, δεσµεύοµαι εγώ προσωπικά να συµβάλλω όσο µπορώ, σε 4
µήνες από σήµερα, αν και εφόσον από την επόµενη εβδοµάδα φύγει η εγκύκλιος του
κεντρικού συµβουλίου που να ζητάει προτάσεις από όλα τα σωµατεία. Ενόψει των
προβληµατισµών, όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και να έρθουν προτάσεις. Αν έρθουν
προτάσεις, µπορεί να µην έρθει καµιά. Θα δουλέψουµε πια σαν οµάδα δικηγόρων την
τροποποίηση του κανονισµού µε βάση τα όσα ακούστηκαν εδώ, και µέσα στους 4 µήνες θα
έρθει τροποποίηση στο κεντρικό συµβούλιο, πρόταση τροποποίησης καταστατικού και
κανονισµού. Προλαβαίνει το κεντρικό συµβούλιο να προκηρύξει στο εξάµηνο καταστατική
συνέλευση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αν µου επιτρέπετε να κάνω µια παρέµβαση στο κοµµάτι αυτό.
Καταρχάς, θεωρώ πράγµατι επιβεβληµένη την ανάγκη να τροποποιηθεί το καταστατικό, και
αντιλαµβάνοµαι την αγωνία του Γιώργου του Μιχαηλίδη. Απ’ την άλλη, δεν µπορώ να µην
αντιληφθώ την τοποθέτηση του Προέδρου, του κ. Κυριακίδη, ότι θα πρέπει να γίνει µια πιο
ενδελεχής επισκόπηση επί των διατάξεων του καταστατικού. Γιατί κατά την άποψη µου, δεν
είναι µόνο ζήτηµα εναρµόνισης. Είναι ότι σήµερα φέρεται ενώπιον µας η τροποποίηση µόνου
του άρθρου 10, η οποία έχει να κάνει µε τις αρχαιρεσίες και την εκλογή των αντιπροσώπων
στο συνέδριο. Όµως κατά την άποψη µου και από µια σύντοµη επισκόπηση του καταστατικού,
θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι µόνο αυτή η τροποποίηση. Θα πρέπει να υπάρξουν κι άλλες
τροποποιήσεις. Στην επιτροπή, µας διενεµήθη ένα έγγραφο, το οποίο είχε µόνο το άρθρο 10.
Κάναµε για την ακρίβεια µία και µισή συνεδρίαση και όλο το ζήτηµα εστιάστηκε στην
τροποποίηση, που πολύ σωστά αναφέρεσαι φίλε και σύντροφε Γιώργο, της απλής αναλογικής.
Κατά την άποψη µου, πρέπει να υπάρξουν και κάποιες άλλες τροποποιήσεις. Παράδειγµα,
ετέθησαν ζητήµατα και ήδη ενώπιον σας πριν, περί εφαρµογής πειθαρχικού. ∆ιαβάζω το άρθρο
5, το οποίο λέει: «το µέλος που δεν εφαρµόζει πιστά το καταστατικό ή που συστηµατικά δεν

24

εκπληρώνει τις προς την οµοσπονδία υποχρεώσεις του υπόκειται σε κυρώσεις, µοµφή». Τι
µοµφή; Πρόταση δυσπιστίας δηλαδή; ποια είναι η µοµφή; «επίπληξη, διαγραφή». Θεωρώ ότι
πρέπει να γίνει µια πιο ενδελεχής ανάλυση των διατάξεων του καταστατικού και να µην
µείνουµε αποκλειστικά και µόνο στην τροποποίηση του άρθρου 10.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ: Θέλω να πω το εξής: Συµφωνώ απόλυτα µε τον συνάδελφο
τον Ανδρέα τον Κυριακίδη, ο οποίος έχει δώσει και την ζωή του για την καλή λειτουργία της
Ο.ΚΟ.Ε, πάνω από κόµµατα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα θέµα, το οποίο νοµίζω, είναι
σηµαντικό και το οποίο παρατηρήθηκε σε κάποια σωµατεία που γίνεται εκλογή µε
µονοσταυρία, δηλαδή για να γίνω κατανοητός, σηµαίνει ότι κατεβαίνουν µε ένα ψηφοδέλτιο.
Και από εκεί και πέρα αντιλαµβάνεστε, όποιος έχει την πλειοψηφία θα τους βγάλει όλους.
Εκείνο που διερωτώµαι είναι: είναι υποχρεωτικό αυτό να γίνει στα σωµατεία; ∆ηλαδή
προβλέπεται στο καταστατικό ότι θα γίνει µε ενιαίο ψηφοδέλτιο; Εάν δεν προβλέπεται, τότε
αυτοί που θίγονται ας κατεβάσουν άλλο ψηφοδέλτιο. Οπότε θα υπάρχει απλή αναλογική.
Συνεπώς, αυτό το θέµα το οποίο όντως το θεωρούσα επείγον, και αν θέλετε κάτι το οποίο
συντρίβει τις µειοψηφίες, µπορεί να είναι θέµα του κάθε σωµατείου να το λύσει µόνο του.
Εκτός εάν υπάρχει σωµατείο το οποίο είναι υποχρεωτικά να κατέβει µε ένα ψηφοδέλτιο, γι’
αυτό θα πρέπει και σήµερα ακόµα, να υπάρχει κανονισµός εσωτερικός και να το αλλάξει.
Πρέπει να υπάρχει χρόνος σίγουρα για να γίνει καταστατική συνέλευση. ∆εν είναι ανάγκη να
έρθουµε 171 άτοµα. Μπορούµε να έρθουµε τα µισά, να αντιπροσωπεύει ο ένας κάποιον άλλο.
Και νοµίζω, εάν ανοίξω µια συζήτηση περί σταυρών προτιµήσεως, πόσοι πρέπει να βγαίνουν σε
κάθε σωµατείο, αυτό που αποφεύχθηκε στο διήµερο αυτό, θα ενταθεί και ενδεχοµένως θα
έχουµε και καινούριο αποτέλεσµα.

Ολοκληρωθείσας της διαλογικής συζητήσεως ετέθησαν σε ψηφοφορία τα εξής ζητήµατα: α)
Να γίνει σήµερα ή όχι τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού της Ο.Κ.Ο.Ε. και β) Να
αναβληθεί η καταστατική τροποποίηση και να γίνει ταυτόχρονα τροποποίηση του καταστατικού
και του εσωτερικού κανονισµού σε ένα (1) έτος από σήµερα.
Επί του ζητήµατος της τροποποίησης σήµερον ψήφισαν υπέρ 10 σύνεδροι και επί του
ζητήµατος αναβολής της τροποποίησης του καταστατικού και της τροποποίησης αυτού εντός
έτους µαζί µε τον εσωτερικό κανονισµό ψήφισαν υπέρ 51 σύνεδροι, απείχαν 10 σύνεδροι.
Εγκρίνεται εποµένως η πρόταση περί αναβολής της καταστατικής τροποποίησης και της
τροποποίησης του εσωτερικού κανονισµού.
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5. Συζήτηση για τη δράση και το πρόγραµµα της Ο.Κ.Ο.Ε. (Η Ο.Κ.Ο.Ε. και
τα

σωµατεία

–

Ρόλος

Κεντρικού

Συµβουλίου,

Λειτουργία

Κεντρικού

Συµβουλίου, Οικονοµικά, ∆ραστηριότητες: Προβολή Κυπριακού – Εκδηλώσεις
– Πολιτιστικά, προβολή, διαδίκτυο)
Επί του ζητήµατος της δράσεως και του προγράµµατος της Ο.Κ.Ο.Ε., ανοίχθηκε κατάλογος
αγορητών, άρχισε διαλογική συζήτηση, το δε λόγο πρώτος έλαβε ο απερχόµενος Πρόεδρος
Κώστας Σταµατάρης:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απαντήσεις και θα προσπαθήσουµε να
φτάσουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα εξαιτίας της εµπειρίας που έχουµε αποκτήσει µέχρι
σήµερα. Εποµένως, δεν µπορεί να κάνουµε µια εισήγηση και να προχωράµε γενικά.
Προχωράµε ειδικά µε τοποθετήσεις,

απόψεις συνέδρων. Ο καθένας µας έχει τις αντιλήψεις

του. Ο καθένας µας ξέρει τι γίνεται, τι αντιµετωπίζει και εδώ µπορούν να τεθούν και να
κατατεθούν όλα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ∆ηλαδή αν µου επιτρέπεις Κώστα, συµπληρωµατικά, βλέποντας
τα θέµατα όπως τοποθετούνται στην ηµερήσια διάταξη, οποιοσδήποτε µπροστά σηκώνεται και
λέει απόψεις προσωπικές ή του σωµατείου του, και µε κατάθεση προτάσεων ακόµα καλύτερα.
Η Ο.ΚΟ.Ε και τα σωµατεία, ο ρόλος του κεντρικού συµβουλίου-ποιος είναι, από τις
διαπιστώσεις µας. Η λειτουργία του κεντρικού συµβουλίου, τα οικονοµικά, τι γίνεται, πώς
γίνεται, πώς βελτιώνονται, προβολή κυπριακού, εκδηλώσεις, πολιτιστικά. ∆ιαδίκτυο. Όποιος
θέλει να µιλήσει το χέρι ψηλά. ∆ιαδίκτυο: Παπακλεοβούλου, Συλλούρης, Κουναµάς,
Καλλίνικος, ο Ντίνος ο Αυγουστής. Αρχίζουµε.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ: Νοµίζω είναι το µεγαλύτερο µέσο προβολής ιδεών και
ενηµέρωσης. Ήδη υπάρχει στην Ο.ΚΟ.Ε ένα οργανωµένο διαδίκτυο. Νοµίζω όµως, θα πρέπει
να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του. Είναι καιρός συνάδελφοι, να µην φοβόµαστε να πούµε
κάποια πράγµατα, και να λέµε µόνο αυτά τα πράγµατα στα οποία θα πρέπει να συναινούµε
όλοι. Γιατί στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε ποιος; να µην κάνουµε τίποτα γιατί
διαφωνούµε σε κάτι. Εγώ σήµερα άκουσα µε µεγάλη χαρά, συγκίνηση αλλά και προσωπική
απογοήτευση και τον κ. Πρέσβη, και τον κ. Φωτίου και τον κ. Κόκκινο, που πόσες φορές
ανέφεραν την λέξη, «Ελλάδα, έθνος, ελληνικότητα, Έλληνες, παράδοση» κτλ. Και µάλιστα
είπε ο κ. Πρέσβης κάποια στιγµή, ότι πρέπει να απευθυνόµαστε στις κοινωνίες γιατί οι
κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες θα πιέσουν τους πολιτικούς, θα τους ενεργοποιήσουν, θα τους
κάνουν πιο δραστήριους και θα τους δώσουν και το άλλοθι ούτως ώστε να λένε στην
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διπλωµατία ή στους άλλους ότι: «ξέρετε, µην πιέζετε για άλλες υποχωρήσεις, βλέπετε πώς
είναι η κοινωνία;» Και από την άλλη µεριά, φτάσαµε εµείς στο σηµείο, και είναι τραγικό και γι’
αυτό απογοητεύοµαι, να µην ακούµε, να µην υπάρχουν αναρτηµένα στο διαδίκτυο, να µην
υπάρχουν πράγµατα για τα οποία έχουµε υποχρέωση. Εµείς είµαστε οι πρώτοι. Γιατί δεν
είµαστε ούτε διπλωµάτες ούτε οτιδήποτε. Και βέβαια είµαστε αρκετά έµπειροι. Έχουµε περάσει
όλοι από διάφορες δοκιµασίες. Κάποτε είχαµε έντονες διαµάχες. Νοµίζω τώρα ότι θα πρέπει να
ξεκαθαρίσω τις θέσεις µου. Η ελληνικότητα της Κύπρου, η διάσωση του ελληνισµού της
Κύπρου, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι υπάρχουν εθνικιστικές {δεν ακούγεται} ή οτιδήποτε άλλο
διαθέσεις. Θα πρέπει να είµαστε πρωτοπόροι. Και ήθελα να πω και το εξής: µε την κρίση που
υπάρχει την οικονοµική, αν κοιτάξετε τώρα σε όλα τα ΜΜΕ, είτε εφηµερίδες είτε τηλεοράσεις
άρχισαν να γυρνάνε λίγο πίσω στις ρίζες. Είναι πολύ πιο εύκολο τώρα, να έχουµε προσβάσεις
σε όλα αυτά τα µέσα και να διαφωτίσουµε την κοινωνία εδώ στην Ελλάδα για το µεγάλο
κοµµάτι της Κύπρου. Επαναλαµβάνω ότι, το διαδίκτυο της Ο.ΚΟ.Ε πρέπει να είναι αρκετά
ανοικτό και σε προτάσεις και σε ιδέες και συζητήσεις. Να σταµατήσουµε να λέµε ότι π.χ. δεν
βάζω αυτό γιατί θα διαµαρτυρηθεί ο Ακκιντζή. Μέχρι σε αυτό το σηµείο µπορεί να φτάσουµε.
Λέω µπορεί, δεν είπα ότι φτάσαµε. Ευτυχώς που δεν φτάσαµε ακόµα. Βέβαια, θα µπορούσαµε
κάποια στιγµή και εµείς σαν Ο.ΚΟ.Ε να βγάλουµε µια ανακοίνωση. Όταν ο Ακκιντζή
αποχώρησε από τις συνοµιλίες γιατί θα γιορτάζονταν στα σχολεία το ενωτικό δηµοψήφισµα, θα
µπορούσαµε να βγάζαµε µια ανακοίνωση σαν Ο.ΚΟ.Ε. Όπως και διάφορα άλλα πράγµατα. Εγώ
χάρηκα όταν άκουσα σήµερα τον κ. Φωτίου να κατηγορεί ανοικτά τον Ακκιντζή. Και ευτυχώς
που αρκετοί από εµάς κάναµε παρέµβαση και αυτό δεν γράφτηκε. Και τον άκουσα να µιλάει
και για την αδιαλλαξία της Τουρκίας και την αδιαλλαξία του Ακκιντζή και των τουρκοκυπρίων.
Πράγµατα που εµείς δυστυχώς, δεν τολµάµε να τα πούµε. Εγώ δεν ξέρω. Όσοι ξέρετε από
εσάς εδώ και αρκετά χρόνια, στα προσωπικό πάντα επίπεδο έχω προσπαθήσει µε δικά µου
έξοδα -είχα αποφασίσει να βάλω ένα µεγάλο ποσό από το Εφάπαξ που πήρα, το οποίο φτάνει
τις 20.000ευρώ- και θέλω να πω ότι µε τις τελευταίες 15.000ευρώ έχει βγει ένα µεγάλο επικό
µουσικό έργο το οποίο αναφέρεται σε 48 ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959 και είναι ήρωες οι
οποίοι δεν είναι προβεβληµένοι. Όλο αυτό το έργο το οποίο το χρηµατοδότησα µέχρι το στάδιο
της παραγωγής είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο σε λογαριασµό που λέγεται: «Κύπρος Αεί
ζωή», είναι δύο λέξεις. Για το οποίο είµαι πολύ χαρούµενος γιατί µπαίνουν µέσα καθηµερινά
από 100-700 άτοµα και έχω ήδη από 108.000 επισκέψεις. ∆υστυχώς αυτό το λέω µε πόνο, δεν
προβλήθηκε από το διαδίκτυο της Ο.ΚΟ.Ε. Πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι οι ήρωες της
Ε.Ο.Κ.Α ανήκουν στον απανταχού ελληνισµό και αυτούς τους ήρωες του έχουµε σήµερα
απόλυτη ανάγκη. Οι 2 αρχηγοί του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ο στρατηγός Γρίβας και ο
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εθνάρχης Μακάριος ήταν οι αρχηγοί του αγώνα και τότε ήταν όλος ο κυπριακός εθνικισµός
ενωµένος και έχουµε υποχρέωση να λέµε την αλήθεια και να αφήσουµε τα οποιαδήποτε πάθη
και µίση υπάρχουν. Επαναλαµβάνω και κάνω έκκληση και στα σωµατεία τα υπόλοιπα, ότι θα
πρέπει να είµαστε πια πρωτοπόροι στην προβολή του εθνικού µας θέµατος της ελληνικότητας
της Κύπρου, της Ελλάδας, του έθνους. Εγώ ειλικρινά ένιωσα ντροπή σήµερα, όταν άκουσα
εκπροσώπους της κυπριακής κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν και ένα διπλωµατικό κώλυµα, να
λένε πράγµατα που εµείς δυστυχώς δεν τολµάµε να τα πούµε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να
κάνω και µια ανακοίνωση. Βασικό θέµα είναι το διαδίκτυο. Θα πρέπει να είναι ανοικτό πια και
να υπάρχει µια επιτροπή η οποία να ελέγχει, ούτως ώστε να µην ξεπερνά την δεοντολογία. Και
νοµίζω ότι όλοι θέλουµε πια να ξέρουµε µέχρι πού µπορούµε να φτάσουµε. Τελειώνοντας,
θέλω να σας πω ότι το έργο το οποίο, αν και δεν µ’ αρέσει να µιλάω για προσωπικά θέµατα και
προσωπική προβολή, να έχετε υπόψη σας ότι έχει τελειώσει πια αυτό το έργο που αναφέρεται
στους 48 ήρωες. Είναι στη διαδικασία τώρα να φτιαχτούν και 2 µικρά συγκροτήµατα αξιόλογα
και θα µπορούν οποιοιδήποτε σύλλογοι θέλουν να παρουσιάσουν συναυλίες, που το κόστος
της κάθε συναυλίας δεν θα ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Με αξιόλογους τραγουδιστές. Ας
χρησιµοποιήσουµε όλοι τα ΜΜΕ και ας υπάρχει και µια επιτροπή η οποία να απαντά σε
οποιαδήποτε γεγονότα υπάρχουν, είτε είναι δηλώσεις του «άιντε» είτε είναι δηλώσεις του
Ερντογάν είτε είναι δηλώσεις του Ακκιντζή.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΝΝΑΜΑΣ: Σε αυτό που λέει ο Νίκος έχει δίκιο. Ότι υπάρχει ένα δίκτυο
της Ο.ΚΟ.Ε το οποίο δεν χρησιµοποιείται όπως πρέπει. Και λέω ότι δεν χρησιµοποιείται όπως
πρέπει, γιατί το να έχουµε ένα δίκτυο και να αναρτούµε οι σύλλογοι, κάποιες εκδηλώσεις που
κάνουµε δεν είναι το παν. Το παν είναι να γίνεται γνωστό ότι γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
∆ηλαδή, το δίκτυο το δικό µας, πρέπει να διασυνδεθεί και µε άλλα δίκτυα που υπάρχουν, και
εµάς µας ενδιαφέρει περισσότερο σε σχέση µε τον πολιτισµό και την ελληνικότητα της
Κύπρου. Να το µαθαίνουν οι Ελλαδίτες, οι αδελφοί µας. Γιατί οι Κύπριοι τα ξέρουν αυτά. Το
θέµα είναι πώς θα προσεγγίσουµε τους Ελλαδίτες. Αν όµως το δικό µας το δίκτυο δεν είναι
διασυνδεδεµένο µε δίκτυα που υπάρχουν στο ευρύτερο γενικό πλαίσιο δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτα. Ποιος θα µπει στο δικό µας δίκτυο να δει τις δικές µας αναρτήσεις; Κανένας.
Ούτε εµείς οι ίδιοι δεν µπαίνουµε. Πόσοι από εσάς έχετε µπει να δείτε τι υπάρχει αναρτηµένο;
Άρα, εκείνο που προέχει είναι το επόµενο κεντρικό συµβούλιο να φτιάξει µια επιτροπή και να
δει πώς θα αξιολογήσει και πώς θα ανοιχτεί και στα υπόλοιπα δίκτυα ούτως ώστε να φεύγει και
η πληροφόρηση που µαζεύεται στο δικό µας το δίκτυο και προς άλλους. Ούτως ώστε να
γίνονται γνωστά όλα όσα γίνονται, ακόµα και στην Κύπρο. Μην περιµένουµε από το ΡΙΚ να
έρθει να πάρει µια εκδήλωση που κάνουµε και να την µεταφέρει στην εβδοµαδιαία του
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εκποµπή για να δει τι κάνουµε εδώ. Υπάρχει µια υποδοµή. Ας την αξιοποιήσουµε, να κάνει
γνωστά τα θέµατά µας και να προσελκύσει το ελληνικό κοινό
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: Σε κάποιες κινήσεις που έχουµε κάνει στην Κέρκυρα και
πιθανόν να βολέψουν κι άλλα σωµατεία που έχουν {Αδύνατη καταγραφή}. ∆εν χρειάζονται
πολλά λεφτά για να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες πράγµατι βγάζουν από την αφάνεια
το κυπριακό ζήτηµα µε έναν τρόπο που µπαίνει στην τοπική κοινωνία. Εµείς έχουµε
προσπαθήσει κατά καιρούς να βρούµε τι κοινά έχουµε. Εµείς για παράδειγµα έχουµε βρει ότι
τα φρούρια που υπάρχουν στην Κέρκυρα, είναι τα ίδια φρούρια που υπάρχουν στην Κύπρο,
στην Κερύνεια, στην Αµµόχωστο, στη Λευκωσία, και µάλιστα της Λευκωσίας το φρούριο το
βενετσιάνικο έχει γίνει από τον ίδιο που έχει κτίσει και το φρούριο της Κέρκυρας. Είχαµε
σκεφτεί και έχουµε προχωρήσει να κάνουµε µια έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής µε τα
παιδιά της µέσης εκπαίδευσης. Ήρθαµε σε επαφή µε τους επιθεωρητές µέσης εκπαίδευσης της
Κέρκυρας και µε αντίστοιχη οµάδα, Κερκυραίους που ζουν στην Κύπρο. Γιατί, όπως ξέρετε οι
Κερκυραίοι δεν έχουν στρατό και έτσι οι Κερκυραίοι οι περισσότεροι κάνουν την θητεία τους
στην Κύπρο και έχουν πολύ µεγάλο δεσµό µε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω. Πολλοί
έχουν παντρευτεί εκεί και έχουν κάνει ένα σύλλογο πολύ δυνατό. Θα κάνουν κάτι αντίστοιχο
αυτοί στην Κύπρο και κάποια στιγµή τα παιδιά που θα βραβευτούν από αυτές τις εκδηλώσεις
θα τα {Αδύνατη καταγραφή} εµείς τοπικά στην Κέρκυρα και στην Κύπρο αντίστοιχα και θα
φιλοξενηθούν και στη Λευκωσία και στην Κέρκυρα. Τα παιδιά να µάθουν και τοπικά. Έτσι, ο
δεσµός θα γίνει πιο δυνατός. Ένα είναι αυτό. ∆εύτερον, έχουµε κάνει ένα λογοτεχνικό
περιοδικό, το οποίο οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Το είχα φέρει και την προηγούµενη φορά
που είχα έρθει: «το καταφύγιο», στο οποίο γράφουν τις σκέψεις τους, τα ποιήµατά τους, τη
λογοτεχνία τους, άνθρωποι που ασχολούνται µε ελληνικά γράµµατα, Έλληνες της Κέρκυρας
και της Κύπρου αντίστοιχα. Εκεί βρίσκουν πραγµατικά καταφύγιο όσοι αγαπούν να
εκφράζονται µέσα από τη γλώσσα. Τρίτον, βρήκαµε τη µουσική. Και µπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι η κερκυραϊκή µαντολινάδα έχει το ίδιο ρεπερτόριο και το είδος µουσικήςµουσικότητας µε της Λεµεσού. «Γεωργαλέτσους», αν τους έχετε υπόψη σας. Έχουµε έρθει σε
επαφή µε αυτούς τους ανθρώπους και θα κάνουµε µια κοινή εκδήλωση στην Κέρκυρα, στα
φρούρια, για την οποία ο ∆ήµος θα µας δώσει το φρούριο το κεντρικό για να κάνουµε µια
µεγάλη εκδήλωση, η οποία θα συνεχιστεί µε κυπριακά προϊόντα που θα δοθούν στην κεντρική
πλατεία. Έτσι, θα φέρουµε σε επαφή τον Κερκυραίο και µε τη µουσική και µε τα προϊόντα µας.
∆ηλαδή, σε µια µικρή κοινωνία, όπως είναι η Κέρκυρα θα καταφέρουµε πιστεύουµε, να
δώσουµε ένα κοµµάτι από την Κύπρο, όπως και οι Κύπριοι να πάρουν ένα κοµµάτι από την
Κέρκυρα. Αυτά τα κοινά που µας ενώνουν µπορούµε να τα κάνουµε πράξη και να δώσουµε
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µέσα από αυτό, τον αγώνα µας στην τοπική κοινωνία. Εκεί καταφέραµε να εκτιµούν την
προσφορά µας οι ντόπιοι, και εµείς δεχόµαστε τον δικό τους επηρεασµό και βλέπουµε ότι τα
κοινά µας είναι πολύ περισσότερα από αυτά που µπορεί να πει κάποιος ότι µας χωρίζουν. Με
αυτόν τον τρόπο, µπορούν όλες οι τοπικές κοινωνίες- ο καθένας από εµάς εκπροσωπεί την
Κύπρο αντίστοιχα σε ένα µέρος της Ελλάδας και να κερδίζουµε ανέξοδα, αν θέλετε µε ρεφενέ
όπως το κάνουµε εµείς εκεί και δεν πήραµε ούτε ένα ευρώ ποτέ από την οµοσπονδία ή µε
τοπικούς σπόνσορες, και έτσι να µην αναγκαστούµε πολλές φορές να ερχόµαστε και να
ζητιανεύουµε και να κάνουµε προσπάθεια να βρούµε λεφτά από την Κύπρο, που έχει ανάγκη
και το τελευταίο ευρώ για να τα βγάλει πέρα για τον αγώνα. Και να κάνουµε σε πράξη όλα
αυτά που εµείς προσδοκάµε ότι θα φέρουν κάποιο αποτέλεσµα για την Κύπρο. Γιατί αυτό είναι
που πρέπει να κάνουµε, να είµαστε πρεσβευτές στον τόπο µας ο καθένας και έτοιµοι

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Είναι αυτόνοµοι. Αποφασίζουν για τις δραστηριότητές τους
κι αν θέλουν ζητούν την Ο.ΚΟ.Ε να έρθει ως αρωγός ή να είναι υπό την αιγίδα της οι
εκδηλώσεις, αλλά δεν τις κάνει η Ο.ΚΟ.Ε. Στον Σύλλογο Κυπρίων Λάρισας, τα τελευταία
χρόνια δεν υπάρχουν ποτέ εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ο.ΚΟ.Ε γιατί θεωρούµε ότι δεν ήταν
η ενίσχυση όλων των σωµατείων η ίδια. Γινόντουσαν επιλεκτικές. Επειδή είµαι µέλος το
απερχόµενου ∆Σ, θα πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στο επόµενο ∆Σ πρέπει να δοθεί
δυνατότητα σε όλα τα µέλη του να αξιοποιηθούν. Εγώ είµαι εκπαιδευτικός τόσα χρόνια,
υπάρχει εκπαιδευτική επιτροπή στο ∆Σ, στην οµοσπονδία και δεν µε ρώτησαν ποτέ και δεν
πήρα ποτέ την άποψη µου και δεν κάθισα ποτέ σε µια συνεδρίαση όπου αποφασίζουν κάποια
θέµατα και γίνονται προτάσεις. Αυτό το έχω ως παράπονο ως άτοµο. Θεωρώ δηλαδή, ότι
γινόταν πράγµατι µια διάκριση στο ∆Σ και δεν ήταν η αξιοποίηση όλων των µελών του ∆Σ η
ίδια. Υπήρξε περίπτωση που µέλος του ∆Σ κατείχε 2 αξιώµατα και κάποιοι άλλοι δεν είχαν ούτε
ένα. Μήπως κάνω λάθος; Ελπίζω από τώρα και στο εξής να µη συµβεί αυτό. Για τα οικονοµικά
θα πω µία µόνο λέξη. Αν θέλετε να µε ρωτήσετε αν ξέρω λεπτοµέρειες. Αποχρώσες ενδείξεις,
πληροφορίες έχω. Αποδείξεις δεν έχω, αλλά θέλω περισσότερη διαφάνεια στα οικονοµικά της
οµοσπονδίας. Για να το λέω σηµαίνει κάτι έφτασε στα αυτιά µου. ∆ραστηριότητες και προβολή
του Κυπριακού: Υπάρχει µια ενίσχυση από τις πολιτιστικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις
εκδηλώσεις που έχουν πολιτιστικό περιεχόµενο και λένε ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το
Κυπριακό κράτος, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν ενισχύει άλλες εκδηλώσεις πλην των
πολιτιστικών. Και ερωτώ. Από τη στιγµή που λέµε ότι το εθνικό θέµα είναι το κύριο που µας
πονά, στο οποίο πρέπει να δώσουµε όλες τις δυνάµεις µας προκειµένου να ενισχύσουµε και
εµείς όπως µπορούµε για µια δίκαιη, βιώσιµη λύση του Κυπριακού, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις
µένουν εκτός της οικονοµικής ενίσχυσης, όποτε δίνεται και όσο δίνεται; ∆εν το θεωρώ ότι είναι
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σωστό, όπως επίσης θεωρώ ότι είναι λανθασµένος και ο τρόπος που κατανέµονται τα ποσά από
τις πολιτιστικές υπηρεσίες στα σωµατεία. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και νοµίζω είναι πιο
σωστό, τα ίδια τα σωµατεία, όταν έχουν δράση και έχουν να παρουσιάσουν κάτι σε
εκδηλώσεις, ουσιαστικό και αποδεδειγµένα να υποβάλουν µόνα τους την πρόταση στις
πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και να ζητούν οικονοµική
ενίσχυση και αν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκοµίσουν δείχνουν πραγµατικά µια σωστή
δράση να τύχουν της ανάλογης

οικονοµικής ενίσχυσης. Θεωρώ λάθος δηλαδή αυτό που

γίνεται, την διαχείριση των οικονοµικών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις από την Ο.ΚΟ.Ε.
Νοµίζω ότι τα σωµατεία είναι ικανά από µόνα τους, εάν έχουν αναπτύξει δράση να υποβάλουν
και πρόταση και να τύχουν οικονοµικής ενίσχυσης από το κράτος. Αν ένα σωµατείο δεν έχει να
επιδείξει δράση, να µην πάρει ποτέ καµιά οικονοµική ενίσχυση. Απλά πράγµατα. Σε ό,τι αφορά
την προβολή: Εγώ θυµάµαι ως µέλος του ∆Σ και θέλω να το πω. ∆εν διατηρώ και τις
καλύτερες φιλικές σχέσεις µε τον Νίκο τον Παπακλεοβούλου. Ωστόσο, θέλω να είµαι δίκαιος
απέναντι σε όλους. Στο πρώτο ∆Σ έθεσε στη διάθεση µας τις γνώσεις του, τις ικανότητές του
επί του διαδικτύου. Είναι αποδεδειγµένο ότι είναι καλός χειριστής του διαδικτύου. Το βλέπουµε
µε τις αναρτήσεις που κάνει, και ήθελε να αξιοποιηθεί. ∆εν αξιοποιήθηκε. Θέλω να µάθω,
ποιος όλα αυτά τα 2 χρόνια τα τελευταία στο ∆Σ διαχειριζόταν, δεχόταν τα e-mail από τους
συλλόγους, απέστελνε τα e-mail στους συλλόγους. Ποιος πραγµατικά έκανε αυτή τη δουλειά
στην οµοσπονδία; Έχω την εντύπωση ότι δεν την έκανε µέλος του ∆Σ ενώ είχε
προθυµοποιηθεί µέλος του ∆Σ να την κάνει. Γιατί δεν τον εµπιστευτήκαµε; Και λέω ξανά ότι
δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις µε τον Νίκο τον Παπακλεοβούλου και ότι είµαστε
συνεννοηµένοι και το λέω. ∆ηλαδή θέλω να πω, ότι αν πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για να
πάει µπροστά η οµοσπονδία, για να έχουµε αποτέλεσµα το καλύτερο δυνατό, οφείλουµε να µη
βάζουµε διαχωριστικές γραµµές και να αξιοποιούνται όσοι µπορούν να προσφέρουν και το
παραµικρό. Προσωπικά έθεσα στη διάθεση του ∆Σ τον εαυτό µου για οποιαδήποτε αποστολή
θα µου ανατίθετο και θα µπορούσα να φέρω εις πέρας. Όπως σας είπα και προηγουµένως,
ήµουν διατεθειµένος να πάω όπου το ∆Σ µου έλεγε να ελέγξω εκλογές σωµατείων. ∆εν θα
πήγαινα να κάνω τον αστυνοµικό αλλά αφού πήγα σε πολλά σωµατεία, πήγαν µέλη του ∆Σ
πάρα πολλά. Και εγώ µέλος του ∆Σ ήµουν. Γιατί να µην πάω και εγώ; ∆εν πήγα ούτε δίπλα
στην Καρδίτσα, που είναι 60χλµ, δίπλα ακριβώς. Στην Λάρισα είναι. ∆εν πήγα. Αυτό οφείλω να
το πω. Να το καταθέσω. Να το ακούσετε. Αυτό δεν το λέω πρώτη φορά. Αλλά τελειώνοντας,
θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν, οι προτάσεις για την τροποποίηση του
καταστατικού γίνονται, κατατίθενται γιατί κάποιοι τώρα άρχισαν να βρίσκουν δυσκολίες. Μέχρι
τώρα τους βόλευε το σύστηµα, όπως λειτουργούσε. Είχαν τις παρέες τους. Ακόµα και για τους
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σταυρούς, η µονοσταυρία και λοιπά, είναι γιατί δεν βολεύονται µερικοί και το προτείνουν. ∆εν
είναι γιατί ενδιαφέρονται για την καλή λειτουργία της οµοσπονδίας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΡΤΖΕΣ: Όλοι οι σύλλογοι κάνουµε ό,τι µπορούµε µε τα δικά µας λεφτά.
∆εν πρέπει καθόλου να στηριζόµαστε στην οικονοµική βοήθεια της Ο.ΚΟ.Ε. Αυτό που νοµίζω
ότι η Ο.ΚΟ.Ε πρέπει να κάνει, είναι να κάνει ένα πρόγραµµα εκδηλώσεων και να το διασπείρει
σε όλες τις πόλεις. Αυτό για µένα είναι το πιο σωστό. Να µην κάνω µια εκδήλωση και µετά να
στέλνω και να µην µου τα εγκρίνουν κτλ. Έχω τα λεφτά; Έχω τον τρόπο; Την κάνω. Το θέµα
είναι τι ζητάω από την Ο.ΚΟ.Ε. Από την Ο.ΚΟ.Ε ζητάω να κάνει ένα πρόγραµµα εκδηλώσεων
επιµορφωτικών, µαζί µε την κυβέρνηση ή και µόνη της και να το διασπείρει σε όλους. Όχι
µόνο στην Αθήνα. Κάνετε 500 καλές εκδηλώσεις και εµείς διψάµε πάνω.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα όσον
αφορά την αξιοποίηση στελεχών, όσον αφορά την λειτουργία των συλλόγων, όσον αφορά τις
πολιτιστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ότι δεν πάει καλά ακούγεται µόνο
στα συνέδρια. ∆εν ακούγεται άλλες φορές. Εγώ έχω δει την παθογένεια της Ο.ΚΟ.Ε. και θα
προσπαθήσω επιγραµµατικά να πω τι µπορεί να γίνει. Καταρχήν, οι σύλλογοί µας στην
περιφέρεια υπολειτουργούν. Μερικοί έπαψαν να είναι σύλλογοι και είναι απλώς εκλογικοί
µηχανισµοί. Συµφωνώ ότι υπάρχουν σύλλογοί στην επαρχία µε µεγάλες δυνατότητες. Με
µεγάλο έργο το οποίο το προβάλλουν και µπορώ να πω ότι η Ο.ΚΟ.Ε δεν τους συµπαρίσταται
όσο θα µπορούσε να τους συµπαρασταθεί και θα εξηγήσω το λόγο. Πιστεύω ότι η οικονοµική
συγκυρία στην Ελλάδα είναι εκείνη η οποία αναγκάζει τους συλλόγους εν µέρει να
αδρανοποιούνται. Ένας άλλος λόγος είναι ότι κουράστηκαν πάρα πολύ ή δεν ανανεώθηκαν.
Υπάρχουν σύλλογοι που ανανεώθηκαν και πάνε καλά. Όσον αφορά τα οικονοµικά. Έκανα και
χτες στο κεντρικό συµβούλιο εισηγήσεις και παρατηρήσεις. Τα χρήµατα των πολιτιστικών
υπηρεσιών είναι ένα καλό κονδύλι, το οποίο όµως έχει και σωστά έχει και λαθεµένες φάσεις. Η
σωστή µου βάση είναι ακριβώς αυτή, ότι συγκεντρώνουµε τα αιτήµατα των πολιτιστικών
υπηρεσιών, των συλλόγων και τα προωθούµε στην Κύπρο στην κεντρική υπηρεσία η οποία τα
εξετάζει και τα χρηµατοδοτεί. Έχω όµως διαπιστώσει ότι δεν είµαστε καθαροί. Μερικοί από
εµάς, από τους συλλόγους παίρνουν περισσότερα λεφτά από αυτά που παρουσιάζουν. Και
πρέπει να το δούµε στην ουσία του πράγµατος και όχι στον τύπο. Πρέπει να δούµε αν οι
αποδείξεις που καταθέτουν έχουν αντίκρισµα. Θα µπορούσε να το δούµε µε φωτογραφίες, µε
προγράµµατα

και

άλλα

τινά.

Βλέπω

συλλόγους

που

δεν

έχουν

δραστηριότητα

και

χρηµατοδοτούνται δυσανάλογα µε αποδείξεις που δεν ξέρω πού τις βρίσκουν. Σας το λέω όχι
για να τιµωρήσουµε κόσµο, αλλά για προλάβουµε καταστάσεις. Πρέπει τα λεφτά να
διανέµονται ανάλογα, όπως είπε και ο Αυγουστής, µε την πραγµατική δουλειά του καθενός.
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Ένα άλλο: η χρηµατοδότηση για την εθνική µας δράση, για την υπεράσπιση της πατρίδας, για
την διαφώτιση. Η Ο.ΚΟ.Ε τόσα χρόνια κάνει εκδηλώσεις σε συνεργασία µε σωµατεία και είναι
λάθος να λέµε, ο αντιπρόεδρος της κεντρικής Ελλάδας ότι δεν κάνει σε συνεργασία µε την
Ο.ΚΟ.Ε ή ο αντιπρόεδρος της Ρόδου. Γιατί; Ρόδος και σωµατεία είναι η Ο.ΚΟ.Ε και το ανάλογο
σωµατείο. Είναι η Λάρισα και το ανάλογο σωµατείο. Είναι η Αθήνα και το ανάλογο σωµατείο.
Είναι η Ο.ΚΟ.Ε και το ανάλογο σωµατείο. Μαζί πάνε. Αγαστή συνεργασία. Η χρηµατοδότηση
αυτή από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι κατά το δοκούν. Ποιος έχει µέσο τον µπάρµπα εκεί
τον γνωστό να πάρει 1000, να πάρει 1500. Και άκουσον άκουσον µπορεί και να µην είναι
µέλος της Ο.ΚΟ.Ε. Εγώ πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι οι σύλλογοι- µέλη της Ο.ΚΟ.Ε έχουν να
επιδείξουν ένα έργο. Άλλος πολύ κι άλλος λίγο. Παράλληλα µε τον πολιτισµό έχουν και την
προβολή του κυπριακού. Αυτή πρέπει να χρηµατοδοτείται ανάλογα. Παρουσίασες έργο; Θα
πάρεις λεφτά. ∆εν παρουσίασες; Όχι. Αυτό µπορεί να το κάνει το κεντρικό συµβούλιο
ακριβοδίκαια µε βάση τη δουλειά του καθενός συλλόγου και όχι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση
να πάει και να παίρνει. Όσον αφορά τις πολιτιστικές, ό,τι λεφτά εισπράττουν οι πολιτιστικές
πρέπει να µπαίνουν στα ταµεία των συλλόγων. Όχι στους προσωπικούς λογαριασµούς του
κάθε ∆Σ, και να αποστέλλονται φωτοαντίγραφα στην Ο.ΚΟ.Ε. Έτσι θα είµαστε αξιόπιστοι. Έτσι
θα πάµε µπροστά. Όσον αφορά την προβολή: µε επανειληµµένες προσπάθειες πέρυσι, ως
αναπληρωτής πρόεδρος της Ο.ΚΟ.Ε, και καταγγελίες µέχρι το προεδρικό µέγαρο κατορθώσαµε
να έχουµε µια επαφή µε το ΡΙΚ, το οποίο µας υποσχέθηκε ότι θα µας προβάλλει ισότιµα µε τις
άλλες παροικίες της Αγγλίας, των Ηνωµένων Πολιτειών, της Αυστραλίας. Έχουµε κάνει την
επαφή.

Μας

υποδέχτηκαν.

Το

κάναµε.

Φέραµε

εδώ

τις

εκδηλώσεις

που

κάναµε,

κινηµατογραφήσαµε και τα στείλαµε. Είχαν παράπονα ότι δεν ήταν σωστά ποιοτικά. Ότι έπρεπε
να τραβάµε έτσι.. Μας έκανα προβολές 2-3 φορές. Οι άλλες 3 πήγαν χαµένες. Εγώ νοµίζω ότι
είναι καλή η αρχή αυτή, έστω κι αν ήταν κολοβή. Μπορούµε την ίδια προβολή να δώσουµε σε
όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα και αυτό µπορεί να γίνει αφού σας
εξηγήσω τον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει επαγγελµατική κινηµατογράφηση των εκδηλώσεων για
να µπορούν να προωθηθούν στο ΡΙΚ για την παροικία µας. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω τους
συλλόγους να επικοινωνούν µε την γραµµατεία της Ο.ΚΟ.Ε, όποια και να είναι, για να
µπορέσει να υπάρχει αυτή η προβολή. Και την προβολή δεν την θέλουµε για να πουν: «στην
Ελλάδα κάνουν έργο». Θέλω να ακούνε στην πατρίδα µας οι Κύπριοι ότι δεν είναι µόνοι τους.
Ότι κάποιοι άλλοι στην Φλώρινα, στην Καστοριά, στην Καβάλα, στην Κρήτη δουλεύουν και
είναι µαζί τους. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τα οικονοµικά και θα παρακαλούσα και όσον
αφορά τον εκδηµοκρατικό της Ο.ΚΟ.Ε. Ο στόχος µας είναι να εξυγιανθεί η Ο.ΚΟ.Ε. Όχι µε
σκεπασιές (συγκαλύψεις). Ούτε µε τιµωρίες. Κάποτε τα πράγµατα να µπουν στις ράγες, όπως
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ένα τρένο. Και το τρένο να προχωρήσει, να πάει µπροστά. ∆υστυχώς τόσα χρόνια ακούγονταν
µεµψιµοιρίες,

ακούγονταν

καταγγελίες.

∆εν

επιλήφθηκε

κανείς.

Φέτος

επιληφθήκαµε.

Κοντέψαµε να διαλύσουµε την Ο.ΚΟ.Ε. Όχι. Εµείς προτείναµε λύση, χωρίς αποκλεισµούς,
χωρίς τιµωρίες. Απλώς µια αναβολή του συνεδρίου να µπει το τρένο στις ράγες και να
προχωρήσει.
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: Για όσους δεν µε ξέρουν είµαι η Ελένη Χατζηγεωργίου,
πρόεδρος του συλλόγου Κυπρίων της Ξάνθης. Εµείς έχουµε περισσότερα προβλήµατα πάνω
σαν σύλλογοι στην Θράκη γιατί υπάρχει και το µουσουλµανικό στοιχείο και ξέρετε ότι οι
τοπικοί άρχοντες µετράνε την ψήφο την µουσουλµανική. ∆εν τους αφήνουµε όµως να µας
γράφουν. Απαιτούµε, διεκδικούµε και παίρνουµε αυτό που δικαιούµαστε σαν πολίτες της
Ελλάδος. Λοιπόν, πιστεύω ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι από όλους τους συλλόγους και όχι
µόνο από την Ο.ΚΟ.Ε. Ο κάθε σύλλογος πρέπει τοπικά να παράγει έργο. Να εντάσσεται στην
κοινωνία στην οποία είναι, να έχει επαφές µε την κοινωνία, µε όλους τους άλλους συλλόγους
της πόλης του, της περιοχής του, να συµµετέχει στις δράσεις τους για να µπορούν και οι
σύλλογοι αυτοί να συµµετέχουν στις δικές του δράσεις. Εγώ µε ένα τούρκικο προξενείο, δίπλα
στην Κοµοτηνή πάω στις 15 Νοέµβρη και κάνω πορεία στο προξενείο και έρχοµαι µετά και
κάνω πορεία στην Ξάνθη έχοντας µαζί µου 13 συλλόγους και µε πανό: «έξω οι Τούρκοι από
τον Κύπρο», µέσα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Εγώ έκανα έκθεση «Μικρασιατική
καταστροφή» στις κυπριακές εφηµερίδες, πώς υποδέχονταν οι Κύπριοι τους πρόσφυγες που
πήγαιναν από την Μικρά Ασία στην Κύπρο επί αγγλικής κατοχής, όταν οι Άγγλοι απαιτούσαν
να πληρώνοµαι εµείς οι Κύπριοι για να κατεβαίνουν οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες της Σµύρνης
(γιατί λέει, υπήρχε Ελλάδα και µπορούσαν να πάνε εκεί) ενώ υποδέχονταν τους Αρµένιους και
τους άλλους λαούς. Για τους Ελλαδίτες πληρώναµε, εµείς σαν Κύπριοι. Την έκανα αυτή την
έκθεση µε χρηµατοδότηση του ∆ήµου Ξάνθης και ας αντέδρασαν και οι µουσουλµάνοιδηµοτικοί σύµβουλοι. Στους οποίους βγήκα και απάντησα από τις εφηµερίδες και τα
ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Εάν εµείς δεν έχουµε θάρρος και δεν διεκδικούµε από τις
τοπικές κοινωνίες δεν πρόκειται να πάρουµε τίποτα. ∆ιεκδικείς και αγωνίζεσαι. Η ίδρυση αυτού
του χώρου του µουσείου Αυξεντίου. Είναι ένα µουσείο το οποίο έγινε σε ένα χωριό που είναι
δίπλα στην Ξάνθη, το Αυξέντιο.

Είναι οικισµός που ιδρύθηκε το 1926 από µικρασιάτες

πρόσφυγες. Ονοµαζόταν «οκατραµιο» . Το 1960 οι κάτοικοι του οικισµού άλλαξαν το όνοµά
του σε Αυξέντιο προς τιµήν του Γρηγορίου Αυξεντίου. ∆εν υπάρχει χωριό που να έχει το όνοµα
ήρωα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Μόνο το Αυξέντιο. Αυτό το Αυξέντιο λοιπόν, έχει
αδελφοποιηθεί µε τη λύση. Εµείς σαν σύλλογος Κυπρίων κυνηγήσαµε την ιστορία. Κυνήγησα
πρόγραµµα του leader µε 100% χρηµατοδότηση. Κολλήσαµε σε οικόπεδο. Βρήκαµε φίλους και
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συνεργάτες, λεφτά 38.000 ευρώ και αγόρασα ιδιωτικό οικόπεδο. Έκανα τα σχέδια, το έχτισα
και το εξόπλισα. Και το λειτουργώ. Γιατί ο ∆ήµος είναι ανίκανος να το λειτουργήσει. Γιατί
κολλάει στη µουσουλµανική ψήφο και του είπα κάποτε ενός δηµάρχου: «αν ήµουν
τουρκόσπορη θα λειτουργούσε αλλιώς το ∆Σ. Σε αυτό το µουσείο, κάθε φουρνιά νεοσύλλεκτοι
φαντάροι που έρχονται πάνω στην Ξάνθη περνάει από εδώ και κάθονται τα νιάτα της Ελλάδας
2 ώρες και ακούν την ιστορία της Κύπρου. Από την γέννηση της Κύπρου µέχρι τον αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α και την τουρκική εισβολή στο νησί. Ότι είναι κατεχόµενη η Κύπρος του 37% του
εδάφους της αυτή τη στιγµή, ότι έχουµε στρατό κατοχής, ότι έχουµε εισβολή. ∆ύο ώρες
κάθονται οι φαντάροι και ακούνε αυτά. Έρχονται αποστολή από το σώµα, διαταγή του
σωµατάρχη στρατηγού, κάθε φουρνιά που έρχεται, έρχεται στο µουσείο και τους ξεναγώ. Ένα
είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το άλσος των αγνοουµένων. Ο Κώστας ο Σταµατάρης ξέρει πολύ
καλά µε το άλσος τι έγινε, είχαµε διάφορες ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι µια έκταση 12
στρέµµατα. Σε αυτήν έχουµε κάνει µνηµείο και έχει γίνει ένας πνεύµονας στην περιοχή,
τεράστιος, τον οποίο επισκέπτεται ο κόσµος και συγκινείται. Και το µουσείο και το άλσος το
επισκέπτονται και Ελλαδίτες και Κύπριοι από την Κύπρο. Έχει γίνει γνωστό στην Κύπρο γιατί
έκανα σχετικό DVD και το προβάλαµε µε το ΡΙΚ στην Κύπρο. Το έστειλα στα πρακτορεία στα
ταξιδιωτικά γραφεία κτλ και έχει γίνει γνωστό στην Κύπρο και έρχονται και από την Κύπρο.
Αλλά και από την Ελλάδα. Και σχολεία και σύλλογοι. Άρα είναι θέµα δικό µας, πόσο ο καθένας
από εµάς θέλει να αφιερώσει προσωπικό χρόνο και θέλει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Γιατί αν περιµένεις εσύ να βγάλεις οποιοδήποτε ευρώ από αυτή τη δουλειά δεν θα βγάλεις. Σ’
αυτή τη δουλειά δίνεις, και δίνεις χιλιάδες ευρώ. Και όταν είσαι από τα κατεχόµενα και τους
τάφους των παππούδων σου τους πατάει ο Τούρκος, αυτό σε νοιάζει δεν είναι το χιλιάρικο
αλλά είναι το να σταθεί µπροστά στο δικαστήριο και να πληρώσει ο Τούρκος και να
ελευθερωθεί ο τόπος. Ακούω τόσες ώρες εδώ να γίνονται συζητήσεις και συζητήσεις. Γιατί ρε
παιδιά; Ήρθαµε εδώ να λύσουµε διαφορές; Έχουµε τίποτα να χωρίσουµε; Να χωρίσουµε τι;
Κύπριοι είµαστε όλοι. Έχουµε µια πατρίδα και αυτή είναι κατεχόµενη και θέλουµε τη λευτεριά
της. Αυτό που θέλω να ζητήσω εγώ από την Ο.ΚΟ.Ε είναι να επεκταθεί το δίκτυό της ούτως
ώστε να µπορούµε να µπαίνουµε και να αλλάζουµε τις ιστοσελίδες µας, κάτι που δεν γίνεται.
Κώστα δεν έχει γίνει τίποτα. Επανειληµµένα το θέσαµε. Γιατί εγώ θέλω σε αυτή τη σελίδα να
αναρτώ ό,τι αναρτώ στο facebook. Όλες τις εκδηλώσεις µου, όλες τις αρθρογραφίες µου, όλες
τις συνεντεύξεις µου, όλες τις δράσεις που κάνω. Έχουµε αυτή τη στιγµή στην Ξάνθη, σε µία
πόλη επαρχιακή 2 σχολεία σε 2 συνεχόµενες χρονιές κέρδισαν πρώτα και δεύτερα βραβεία
στον διαγωνισµό για την Κύπρο. Ένα σχολείο δηµοτικό, τα παιδιά µιας τάξης, 2 συνεχόµενες
χρονιές κέρδισαν πρώτο βραβείο µε τραγούδι και δεύτερο βραβείο µε ταινία «Γης µου
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αρώµατα», που είχε να κάνει µε την εισβολή. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι οι καλύτεροι φίλοι
της Κύπρου σήµερα. Αυτά τα παιδιά µε βλέπουν, τρέχουν και µε αγκαλιάζουν και εγώ κλαίω
όταν τα βλέπω. Έτσι δηµιουργούνται οι φιλίες και οι άνθρωποι που θα πονέσουν τον τόπο σου
και θα σταθούν δίπλα σου. ∆εν δηµιουργούνται ούτε µε να το παίζεις εσύ ο λεφτάς ο Κύπριος
µε το ακριβό αµάξι, αλλά όταν είσαι ένας από αυτούς, όταν είσαι εκεί όταν σε χρειάζονται. Και
πήγα επανειληµµένα στις τάξεις των παιδιών και τους µίλησα και έκανα ειδικές τελετές και
βράβευσα αυτά τα παιδιά. Με δικά µου λεφτά, µε βιβλία που αγόρασα εγώ, µε τη µαγεία που
έφερα εγώ από την Κύπρο. Γιατί θέλω αυτά τα παιδιά να έχουν την αµοιβή τους για αυτό το
πράγµα που κάνουν για τον τόπο µου. Γιατί δεν χρωστούν τίποτα στον τόπο µου. Τα απιδιά τα
δικά µας δεν το κάνουν. Το κάνουν τα παιδιά από εδώ, τα Ελληνόπουλα. Θα πρέπει αυτά τα
παιδιά να τους δώσουµε ώθηση. Ένα δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει στο site
της Ο.ΚΟ.Ε να υπάρχει δυνατότητα να αναρτώνται όχι µόνο οι δράσεις µας αλλά και κάποια
στοιχεία τα οποία έχει βγάλει ένας σύλλογος, όπως βγάλαµε εµείς µε ένα πρόγραµµα το
«Θράκη και Κύπρος» που συµµετείχαµε, µε το Υπουργείο Θράκης-Μακεδονίας τότε, που
βγάλαµε ένα βιβλίο: «Αναζητώντας τις ρίζες του γλωσσικού ιδιώµατος των ηθών και εθίµων
της Θράκης, της Κύπρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου». Ένα βιβλίο 300 σελίδων.
Το οποίο είπε το υπουργείο τότε, ότι είναι το καλύτερο αποτέλεσµα που είχε ποτέ σαν δράση
το Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης. Είχαµε τα συγχαρητήρια του προγράµµατος. Λοιπόν, αυτό
το βιβλίο είναι το πρώτο τµήµα γλωσσολογικό της Κύπρου, της Θράκης και της Ρόδου, το
οποίο είναι από καθηγητές πανεπιστηµίου, δεν είναι δικό µας, δεν κάναµε εµείς την ανάλυση
αυτή, την µελέτη. Το δεύτερο είναι λαογραφικό. Μου το έκανε ο Βαρβούνης, καθηγητής
λαογραφίας στο Πανεπιστήµιο της Κοµοτηνής στο ∆ηµοκρίτειο. Και το τρίτο τµήµα είναι ένα
project, που ήταν συνεντεύξεις από τις περιοχές: Θράκη, Κύπρο (Κερύνεια συγκεκριµένα ήταν
ο ∆ήµος) και ο ∆ήµος Ροδίων. Ο Γιώργος ξέρει. Το είχαµε παρουσιάσει την Ρόδο. Λοιπόν,
(είναι) ένα εξαιρετικό βιβλίο που διαπραγµατεύεται τα ήθη, τα έθιµα στις τρεις περιοχές, τα
κοινά στοιχεία στις γλώσσες, στα τραγούδια, στα πάντα. Αυτό το πράγµα το δώσαµε σε
σχολεία. Αυτό όµως το έχω εγώ σε ηλεκτρονική µορφή. Το έχω γράψει όλο στο δικό µου το
γραφείο, στο δικό µου υπολογιστή. Αυτό το βιβλίο µπορώ να το δηµοσιεύσω οποιαδήποτε
στιγµή, να είναι βατό στον οποιοδήποτε, να µπει µέσα και να πάρει πληροφορίες, να διαβάσει
τη διάλεκτο µας. ∆εν πωλείται. Έδωσε το υπουργείο χρηµατοδότηση, το επανεξέδωσα και το
µοίρασα σε όλα τα σχολεία, Λύκεια και Γυµνάσια της Κύπρου, και στη Ρόδο και στην Ξάνθη.
Μία δεύτερη λύση είναι το εξής: ∆εν ξέρω αν ψάχνετε µε το διαδίκτυο. Επειδή εγώ κάνω και
µία εκποµπή στο δηµοτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, κάθε δεκαπενθήµερο, η οποία έχει τίτλο:
«Θράκη, Κύπρος – Βίοι παράλληλοι». Το θέµα της εκποµπής κάθε φορά είναι η Κύπρος και
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ασχολούµαστε καταρχήν κάθε πρώτη του µήνα, κάθε αρχές του µήνα θα κάνω µία ιστορική
αναδροµή του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α στα βασικά γεγονότα που έγιναν στον µήνα αυτόν. Και άλλα
ιστορικά γεγονότα όπως είναι η κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους και διάφορα άλλα,
την Μαρία την Συγκλητική την οποίαν πολλοί δεν την ξέρουν εδώ. Μιλάµε για ένα Ζάλογγο.
Όταν έχουµε µια Μαρία Συγκλητική η οποία έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και τινάχτηκαν
1000 κορίτσια της Κύπρου στον αέρα για να µην καταλήξουν στα χαρέµια του σουλτάνου.
Αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα λέµε και αυτά τα πράγµατα πρέπει να φαίνονται µες στην
ιστοσελίδα µας, να είναι βατά, να µπορεί κάποιος να τα βρίσκει. Όπως πρέπει στην ιστοσελίδα
της Ο.ΚΟ.Ε ακόµα να έχουµε και βασικές ιστοσελίδες στην Κύπρο, στις οποίες µπορούν να
απευθυνθούν εδώ οι Ελλαδίτες και να βρουν υλικό. Όπως παραδείγµατος χάριν, έχει µια
εξαιρετική βιβλιοθήκη σε ψηφιακή µορφή το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Και εγώ πήγα
εκεί και βρήκα βιβλία του 1600 και του 1400µ.Χ. και έπαθα πλάκα. Υπάρχουν στοιχεία εκεί
µέσα που ούτε εµείς σαν Κύπριοι δεν τα ξέρουµε. Πρέπει να τα δώσουµε στον κόσµο. Αυτό
που µας ενώνει είναι η κοινή πορεία, είναι η κοινή επαφή. Κι αυτό που έχω άµεσα εγώ στον
προγραµµατισµό µου σαν σύλλογος αυτή τη στιγµή είναι να κάνω µια εκδήλωση µεγάλη µε
τραγούδια του ακριτικού κύκλου της Θράκης και της Κύπρου τα αντίστοιχα, τα ίδια λόγια, τα
ίδια τραγούδια. Πώς τραγουδιούνται εκεί, πώς τραγουδιούνται εδώ. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον
τρόπο µπορούµε να πλησιάσουµε τον κόσµο και µπορούµε να διαδώσουµε το πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η πατρίδα µας. Με το να φαγωνόµαστε εδώ πέρα, δεν έχει νόηµα. Για µένα δεν
έχει σηµασία ποιος θα βγει πρόεδρος της Ο.ΚΟ.Ε ή ποιος θα είναι. Εγώ θέλω να συνεργαστώ
µε τους πάντες, αλλά δεν δέχοµαι να µε πολεµούν σε αυτά που κάνω. Όταν µε πολεµάνε σε
αυτό που κάνω τότε και εγώ δείχνω (δεν ακούγεται). Όσον αφορά τώρα στις πολιτιστικές
υπηρεσίες, επειδή εγώ δούλεψα µε τις πολιτιστικές υπηρεσίες σε εκτέλεση προγράµµατος.
Όταν έκανα το µουσείου του Γρηγορίου Αυξεντίου στο Αυξέντιο, ήθελα να κάνω τα εγκαίνια
ένα τριήµερο, να µην πάµε απλώς να κόψουµε µια κορδέλα αλλά να έρθει η Κύπρος επάνω, να
φανεί η Κύπρος. Είχαµε τότε καλέσει τη χορωδία της Έγκωµης και το χορευτικό η «Βράκα» και
ήρθαν ταυτόχρονα και το χορευτικό και η χορωδία τη λύσης. Τα είχα εντάξει σε ένα
πρόγραµµα, το leader, που είχε για πολιτιστικές εκδηλώσεις µε 50.000 ευρώ µε 75%
χρηµατοδότηση. Μέσα σε αυτό το πρόγραµµα είχα εντάξει και έναν εξοπλισµό 13.000 ευρώ
από ηχητικά, προβολές, λήψεις κτλ, που µπήκε µέσα στο µουσείο. Μικρόφωνα κτλ. Μόνιµα
µέσα στο µουσείο έχουµε χώρο προβολής. Λοιπόν, όταν έκανα εγώ την πρόταση στο leader,
είχα υπόψη να κάνω και στις πολιτιστικές. Και έκανα και ζήτησα τη διαφορά, το 25% δηλαδή
που δεν µπορούσα να καλύψω εγώ σαν σύλλογος, το οποίο το πήρα από την Ο.ΚΟ.Ε. Αλλά
πώς έγινε; Για να κάνω εγώ αυτό το πράγµα έστειλα την πρόταση στις πολιτιστικές υπηρεσίες,
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οι πολιτιστικές υπηρεσίες εξετάζουν την πρότασή σου, σου λένε αν εγκρίνεται, από αυτόν τον
προϋπολογισµό που στέλνεις εσύ ποια κονδύλια εγκρίνονται και από αυτά τι ποσοστό θα
πάρεις. Οπότε ξέρεις εσύ ξεκινώντας µία πρόταση να υλοποιήσεις, αν αυτή κάνει 10.000 ευρώ,
ότι προσκοµίζοντας τα τιµολόγια για αυτές τις δράσεις τις συγκεκριµένες (τόσα για σκηνικά,
τόσα για δηµοσιεύσεις), θα πάρεις αυτά τα λεφτά. Οπότε κόψε το λαιµό σου από εκεί και πέρα
να κάνεις ό,τι µπορείς για να εξασφαλίσεις τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγµή όµως, όπως γίνεται η
κατανοµή µε την Ο.ΚΟ.Ε δεν έχει καµιά λογική, γιατί στέλνεις τις προτάσεις εσύ, δεν ξέρεις τι
θα πάρεις και δεν µπορείς να αφεθείς σε µεγάλες εκδηλώσεις που να στοιχίζουν πολύ, όταν
δεν έχεις εξασφαλισµένο από πουθενά αλλού κονδύλι. Και την έχω πατήσει εγώ έτσι µε µία
θεατρική παράσταση που ανέβασα στη Ξάνθη που τα προξενιά στο γάµο, Κυπριακός γάµος µε
όλα τα συνακόλουθα -είχα φέρει τραγουδιστή και όργανα από την Αθήνα, είχα κάνει
χορευτικό, πλήρωνα τον δάσκαλο κτλ, στολές παραδοσιακές, καινούριες, πολίτικες- και στο
τέλος δεν πήρα µία, γιατί λέει η Ο.ΚΟ.Ε εκείνη την χρονιά δεν είχε υποβάλλει πρόταση. Το
2013 άµα θυµάσαι. ∆εν µπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Άντε τότε εγώ δούλευα, είµαι πολιτικός
µηχανικός και τοπογράφος µηχανικός, δούλευα µε δηµόσια έργα, έβγαζα λεφτά και κάλυπτα.
Σήµερα δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να καλύπτεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Άκουσα από τους προηγούµενους οµιλητές και παράπονα και κάποιες
τοποθετήσεις για το πώς θέλουµε την Ο.ΚΟ.Ε, τα σωµατεία και όλα αυτά. Και πιστέψτε µε δεν
θέλω να µιλήσω απολογητικά. ∆εν θέλω να απολογηθώ σαν γραµµατέας και σαν ταµίας της
οµοσπονδίας, που κάποιος φίλος µε αποκάλεσε και διπλοθεσίτη, λες και αµείβοµαι εγώ γι’
αυτά. Αλλά να υπενθυµίσω ότι, όταν έγινε η συγκρότηση του κεντρικού συµβουλίου σε σώµα
και αφού είχα ήδη εκλεγεί στη θέση του γραµµατέα, έψαχναν για ταµία. Και ο φίλος ο
πρόεδρος είπε: «αφού έχεις τα οικονοµικά της Ε.ΚΕ. και όλα αυτά, πάρε και το ταµείο της
Ο.ΚΟ.Ε. Και το πήρα. Άρα φίλε Αυγουστή, που έθεσες το θέµα, δεν σου αρνήθηκε κανείς αν
ήθελες κάτι. Απλά µην χαρακτηριστώ και διπλοθεσίτης. ∆εν κάνω µοµφή εναντίον σου. Απλά
µην χαρακτηριστώ σαν διπλοθεσίτης επειδή το επεδίωξα κιόλας. Έτσι για να ξεκαθαρίζουµε.
Λοιπόν, το κεντρικό συµβούλιο της Ο.ΚΟ.Ε., τη διετία που πέρασε…. Οι πολιτιστικές υπηρεσίες
µας δίνουν 30.000 τον χρόνο. Κάποτε ήταν 50.000, τώρα πέσαµε στα 30.000 για όλα τα
σωµατεία. Να κατανεµηθούν στα σωµατεία όλα. Να πάρουν ανάλογα αλλά και µε οροφή. ∆εν
µπορεί πχ. ο νοµός Ηρακλείου (που δεν έχει σωµατείο. Γι’ αυτό το είπα) να µου φέρει 40.000
ευρώ και να του πω πάρε τα 20.000. ∆εν γίνεται αυτό το πράγµα γιατί δεν θα µείνουν να
πάρουν οι υπόλοιποι. Αυτό είναι κατανοητό. Το έχουµε πει επανειληµµένα. Χαίροµαι που το
έθεσες για να εξηγήσουµε άλλη µία φορά πώς γίνεται η κατανοµή, γιατί υπάρχουν παράπονα.
Εµείς δεν τα παίρνουµε για να τα κατανείµουµε εκεί που θέλουµε ή κατά το δοκούν. Υπάρχουν
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κάποιοι κανόνες, εγκρίνονται, υπάρχει προεδρείο, υπάρχει το ένα, το άλλο κοκ. Ξέρω ότι αυτά
που παίρνουν τα σωµατεία είναι πενιχρά ποσά αλλά αυτά παίρνουµε. Λοιπόν, προβολή
διαδικτύου, ελληνικότητα κλπ. Σε αυτό θέλω να απαντήσω. Πιστεύω ότι τηρήσαµε σε πολύ
υψηλό επίπεδο την ελληνικότητα των σωµατείων και της Ο.ΚΟ.Ε., µέσα από εκδηλώσεις τιµής,
µνήµης, και των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α µεµονωµένα: Μάτσης, Παλληκαρίδης, Αυξεντίου,
Λιοπέτρη. Μάλιστα όταν ήµουν και στην Κέρκυρα για τις εκλογές προβλήθηκε το φιλµ για τον
Παλληκαρίδη στην Κέρκυρα σε πολύ συγκινησιακό κλίµα. Ο φίλος ο Παπακλεοβούλου πιστεύω
ότι, κατά καιρούς έχει ικανοποιηθεί πλήρως για αυτά τα οποία ζητούσε και κάναµε αυτό το
οποίο µπορούσαµε διότι δεν µπορούµε συνέχεια να προβάλουµε. Ή όλα τα σωµατεία στείλε,
στείλε. Θέλει έναν άνθρωπο να ασχολείται από το πρωί µέχρι το βράδυ για την ιστοσελίδα. Και
όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Λοιπόν, διοργανώθηκαν πάρα πολλές
εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφιών είτε για την εκδήλωση καταδίκης εισβολής, εκδηλώσεις
νεολαίας, προβλήµατα παροικίας. Ήρθαν από την επιτροπή προσφύγων της Βουλής και µας
µίλησαν για προβλήµατα προσφύγων. Ήρθε ο πρόεδρος της επιτροπής εργασίας της Βουλής
και µας µίλησε για εργασιακά, εργατικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά θέµατα σε ηµερίδα που
διοργανώσαµε. Είναι ξεχωριστό το κονδύλι. Παίρνουµε ξέχωρα από τις πολιτιστικές υπηρεσίες.
Είναι ένα ποσό το οποίο παίρνει η Ο.ΚΟ.Ε από την υπηρεσία αποδήµων, που πλέον έχει
αποσπαστεί στο Υπ. Εξωτερικών, στο προεδρικό µέγαρο. Το ποσό αυτό είναι 10.000 σήµερα
και από ότι γνωρίζω θα µας το αυξήσουν κατά 5.000 ευρώ. Μακάρι να γίνουν και περισσότερα.
Είναι επικαιροποίηση. Μην κάνουµε ένα

site (σάιτ) της Ο.ΚΟ.Ε και τεράστιο και

δύσκολα

επισκέψιµο. Αφού υπάρχουν τα σωµατεία, έχουν την ιστοσελίδα τους. Είναι ανάγκη να είναι
και µέσα από την Ο.ΚΟ.Ε; Η χρηµατοδότηση του συνεδρίου, τα έσοδα του συνεδρίου είναι οι
συνδροµές. Εµµέσως χρηµατοδοτείται από το Υπ. εξωτερικών. Όχι αποκλειστικά. Είναι γενικά
για τα έξοδα µας.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ: Το συνέδριο δεν χρηµατοδοτείται από το Υπ. Εξωτερικών. Είναι τα
λεφτά που παίρνει η ετήσια χορηγία. Έχω υποβάλει µε έγκριση του κεντρικού συµβουλίου
αίτηµα για χρηµατοδότηση του συνεδρίου 5.000 ευρώ. Μου είπαν ότι το θεωρούν βάσιµο αλλά
πρώτα πρέπει να εκταµιευθούν οι 10.000 και µετά να προχωρήσουµε στις 5.000. Αυτό
εγκαινιάζεται από φέτος
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Αυτή η ώρα της συζήτησης είχε τη δυνατότητα στον καθένα να
πει αυτό που νόµιζε ότι έπρεπε να πει και καλώς ειπώθηκαν όσα ειπώθηκαν. Υπάρχουν
ορισµένα θέµατα που σίγουρα µπορούν να γίνουν καλύτερα. Παραδείγµατος χάριν, το θέµα µε
την ιστοσελίδα της Ο.ΚΟ.Ε, µε την τεράστια πληροφορία που έχουµε σε καθηµερινή βάση, η
οποία εν πολλοίς είναι και υπερβολική γιατί έχουµε τη δυνατότητα να µπαίνουµε ακόµα και
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µέσα από την ιστοσελίδα της, σε όλες τις υπηρεσίες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και να
ενηµερωνόµαστε αδιάλειπτα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θέλουµε να κάνουµε
τώρα τον απολογισµό, ούτε τον οικονοµικό ούτε των πεπραγµένων. Θα γίνει αύριο το πρωί.
Θα έχουµε µια συζήτηση πάνω σε αυτούς τους απολογισµούς. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να πούµε
τίποτα περισσότερο
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Να ρωτήσω κάτι τον Λοΐζο, γιατί είπε για το θέµα του ΡΙΚ.
Θέλω να διευκρινίσουµε κάτι. Τελευταία κάνουµε µία µεγάλη συναυλία στη Λάρισα «κυπριακές
ενότητες και εθνικό πεντάγραµµο», πολύ µεγάλη και την έχουµε οπτικογραφηµένη σε high
definition, επαγγελµατική λήψη. Αυτό µπορεί να το προβάλει το ΡΙΚ;
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ: Από τις επαφές που είχα µε το ΡΙΚ θέλει να του στέλνουµε πράγµατα
high definition αλλά δεν µπορεί να µας δώσει τόσο χρόνο προβολής. Θα εντάξει 5 λεπτά, 3-4
λεπτά. Κάνουν καλή δουλειά στην Αγγλία, γιατί έχουν εκεί τον Μπαχτασίδη ο οποίος πάει και
τραβά επαγγελµατικά, στιγµιότυπα και τους τα στέλνει έτοιµα και αυτό είναι πιο εύκολο για
αυτούς. Εάν µπορείς να στείλεις ένα µικρό κοµµάτι, το οποίο εσύ να το επεξεργαστείς θα
παρέµβουµε στο ΡΙΚ θα στο δηµοσιεύσουν, όχι ολόκληρο
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Λοιπόν, µια επισήµανση. Κάνω κάποιες προσωπικές σκέψεις,
σχόλια, για το συγκεκριµένο θέµα και κλείνουµε τη σηµερινή ηµέρα της συνεδρίασης µιάµιση
ώρα προηγουµένως. Ευχαριστούµε για την κατανόηση. Κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν
και την Ο.ΚΟ.Ε, αν και νοµίζω ότι το θέµα αυτό σαν θέµα αφορούσε περισσότερο τη συζήτηση
για τους απολογισµούς, εντάσσεται και είναι παρόµοιο θέµα. Άρα µπορούσε να καλυφθεί. Σε
κάθε περίπτωση το εξαντλήσαµε οπότε παρέλκει κάθε άλλη σκέψη. Μία πρωτοβουλία που θα
µπορούσε και η Ο.ΚΟ.Ε αλλά και τα τοπικά σωµατεία να κάνουν για υλοποίηση των σκοπών
που έχουν και τα επιµέρους σωµατεία αλλά και η Ο.ΚΟ.Ε είναι οι επαφές µε τοπικούςεπαγγελµατικούς συλλόγους, όπως δικηγορικοί σύλλογοι, σύλλογοι µηχανικών, σύλλογοι
καθηγητών. ∆εν αµφισβητώ ότι γίνονται. Ενδεχοµένως θα πρέπει αυτό να διευρυνθεί. Όχι
τόσο στην προβολή µόνο πολιτιστικών αλλά µέσα από ένα συνδικαλιστικό όργανο που είναι
πχ. Ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας ή ο δικηγορικός σύλλογος στην Κρήτη. Μπορείς να
προβάλεις καθαρά πολιτικά θέµατα ή πολιτικοεπιστηµονικά θέµατα όπως η λύση του
κυπριακού ή τη σηµαίνει διζωνική οµοσπονδία κοκ. Υπάρχει περιθώριο εποµένως να
αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες και από την ίδια την Ο.ΚΟ.Ε µε µια κατευθυντήρια γραµµή
αλλά και από τα ίδια τα σωµατεία. ∆εύτερον, µία ανάπτυξη σε επίπεδο διαδικτύου, περαιτέρω
επαφής σε µειονότητες το χαρακτηρίζω, ή µε συναγωνιστές όπως είναι οι Πόντιοι, οι Αρµένιοι
κλπ. Ξέρω ότι, τουλάχιστον οι Πόντιοι έχουν εκπληκτικό δίκτυο ηλεκτρονικό και θα
µπορούσαµε κάλλιστα να συνεργαστούµε να προβάλουν εκείνοι µέσα από µας και να
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προβάλλουµε εµείς µέσα από τα δικά τους δίκτυα. Τρίτον, τοπικές βιβλιοθήκες είναι ένας πολύ
σηµαντικός τοµέας που επιδέχεται, είναι ευεπίφορος δηλαδή στο να αναπτυχθεί µε
πρωτοβουλίες των τοπικών συλλόγων αλλά και της οµοσπονδίας σε επίπεδο Αθηναϊκό, αν
θέλετε, βιβλιοθηκών. Υπάρχει τεράστιος τοµέας για ανάπτυξη, για προβολή, για εκδηλώσεις,
για αφιερώµατα κλπ. Τέταρτον, αδελφοποιήσεις πόλεων. ∆εν ξέρω πόσο προωθήθηκε αυτό
αλλά ξέρω εν πάση περιπτώσει από την Αγία Παρασκευή στην Αττική που δεν είναι ξεχωριστό
σωµατείο, είναι απλώς ο τόπος κατοικίας µου. Γίνονται εκπληκτικές δουλειές, εκπληκτικές
ανταλλαγές, εκπληκτική συνεργασία και σε επίπεδο διαδηµοτικό και σε επίπεδο εκδηλώσεων
και σε επίπεδο ανταλλαγής πληθυσµών, κόσµου, νεολαίας, µαθητόκοσµου κλπ. Πράγµατα που
είναι µε προοπτική και έχουν µία ουσιαστική αξία. Πέµπτον, µία κοινωνική παρέµβαση. Αυτό το
λέω και το επισηµαίνω. Εγώ προσωπικά είµαι και αιµοδότης από 10χρονών και δωρητής
οργάνων. Είναι ανώδυνα πράγµατα, αλλά αν προβληθεί, αν προωθηθεί µία πρωτοβουλία ενός
τοπικού συλλόγου ότι οι Κύπριοι της περιοχής τάδε είναι εδώ, απίκο και δίνουν αίµα πχ επί 15
ηµέρες. ∆εν υπάρχει τίποτα. Είναι πολύ σηµαντικό. Έχει κοινωνικό αντίκτυπο γιατί µας
βλέπουν µε ένα διαφορετικό µάτι, πέρα από κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες έχουν συνηθίσει,
σηµασία έχει το καινούριο στις εκδηλώσεις. Η ανανέωση στις εκδηλώσεις και όχι τόσο πολύ η
εµµονή µας να κάνουµε πολλές εκδηλώσεις.

Ας κάνουµε 3 και όχι 13 αλλά αυτές οι 3 να

έχουν µία κοινωνική διείσδυση στην τοπική περιοχή. Και ένα τελευταίο, εγώ προσωπικά το έχω
κάνει για όσο ήµουν πιο ενεργός, εν πάση περιπτώσει στα σωµατεία µε µία προσωπική
διερεύνηση σε αντίστοιχους τοµείς πχ στο δικηγορικό σύλλογο ή σε µία επίσκεψη µου στη Χίο.
Θα σας πω για την µία και την άλλη περίπτωση γιατί είναι ενδεικτικές. Μέσα από γνωριµίες µου
µε προέδρους του δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, τον µακαρίτη τον Τάκη τον Παππά και
τον Κουβέλη, είχα ανακαλύψει ότι ένας από τους εξόριστους Κύπριους δικηγόρους του 1931,
ήταν δικηγόρος στην Αθήνα, ήταν στέλεχος του Ελ. Βενιζέλου, τον είχε διορίσει ο Βενιζέλος
νοµάρχη στα ∆ωδεκάνησα, δηλαδή είχε µια προβολή (εγώ δεν τον ήξερα παρόλο που
ασχολούµαι µε ιστορικά γεγονότα). Πήρα στοιχεία από τον δικηγορικό σύλλογο, βρήκα την
οικογένειά του εδώ, βρήκα την κόρη του που ήταν συνάδελφος δικηγόρος κλπ. Ζούσε ο
άνθρωπος, τον επισκέφτηκα, τον γνώρισα κλπ. Και όταν πέθανε µάλιστα, τότε ήµουν
πρόεδρος του συλλόγου επιστηµόνων, και πήγα και µίλησα και θεωρήθηκε συγκινητική η
οµιλία γιατί τον συνέδεσα 50 χρόνια µετά µε τον τόπο απ’ όπου έφυγε όπως έφυγε. Στην Χίο
είχα πάει κάποια στιγµή µε µία αποστολή και κάναµε µια εκδήλωση, που τα χρηµατοδοτούσε
αυτά ο τοπικός σύλλογος. Είχαµε πολλούς Κύπριους καθηγητές εκεί. Ο παλιός µου ο
συγκάτοικος ήταν καθηγητής εκεί. Ήρθαµε σε επαφή και τα χρηµατοδότησαν οι τοπικοί
εφοπλιστές. Ξέρετε, οι Χιώτες είναι εφοπλιστές. Έγινε µία εκπληκτική εκδήλωση σε ένα από τα
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καλύτερα κέντρα στην Χίο. Εγώ είχα τη φαεινή ιδέα να τους απαγγείλω «τη Χιώτισσα», την
περιβόητη, το ποίηµα. ∆εν το ήξερε κανένας σας πληροφορώ από τους τοπικούς παράγοντες
της Χίου και είχε µία εκπληκτική αποδοχή το γεγονός ότι Κύπριοι έκαναν αυτή την εκδήλωση,
Κύπριοι τους γνωστοποίησαν ότι ένας εθνικός ποιητής της Κύπρου έγραψε για την Χιώτισσα
που ήταν από τις σφαγές της Χίου (αυτό είναι το ποίηµα), που οι σφαγές της Χίου κατέληξαν
στη Λεµεσό. Είχε γράψει ο ποιητής το ποίηµα αυτό, το οποίο είναι φανταστικό. Ασχολούνταν
επί µέρες, επί µήνες ολόκληρους και κράτησαν επαφές µε τους συλλόγους κλπ. Θέλω να πω
ότι αν ψαχτούµε βρίσκουµε πράγµατα στα οποία µπορούµε να γαντζωθούµε και να
προβάλουµε πέρα από την πεπατηµένη, το τυπικό. Κάνω την τάδε εκδήλωση, προβάλλω αυτό
ή προβάλλω εκείνο. Το καινούριο πάντα µας βοηθά. Ευχαριστώ που µας ακούσατε. Σαν
προεδρείο σας ευχαριστούµε.
Μετά ταύτα κηρύσσεται το πέρας των εργασιών της πρώτης ηµέρας του 15ου Τακτικού
Συνεδρίου της Ο.Κ.Ο.Ε..

2η ΗΜΕΡΑ Κυριακή 21/5/2017

6.

Απολογισµός

του

απερχόµενου

Κεντρικού

Συµβουλίου

(Κ.Σ.)

–

Οικονοµικός Απολογισµός – Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) –
Συζήτηση επί των απολογισµών
Επί του ζητήµατος του απολογισµού δράσης του απερχόµενου Κεντρικού Συµβουλίου (Κ.Σ.)
τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος αυτού κ. Κώστας Σταµατάρης, ο οποίος παρουσίασε και ανέλυσε
τον απολογισµό. Ειδικότερα και πιο συγκεκριµένα:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Θα προσπαθήσω επιγραµµατικά να σας αναφέρω τα δρώµενα της
Ο.ΚΟ.Ε την τελευταία διετία, 2015 µέχρι σήµερα. Η Ο.ΚΟ.Ε ως κορυφαία εκπροσώπηση των
κυπριακών οργανώσεων της Ελλάδας εργάστηκε το διάστηµα αυτό ώστε να καταστήσει ακόµα
πιο έντονη την παρουσία της, και επεδίωξε µε τις δράσεις της ώστε να αποτελέσει µοχλό
ανάπτυξης και παρέµβασης στα θέµατα που αφορούν στην Κύπρο. Η προβολή του Κυπριακού,
η αδιάλειπτη συνεισφορά των κυπριακών σωµατείων αλλά και γενικότερα των Κυπρίων για το
µεγάλο εθνικό µας θέµα στον ελλαδικό χώρο ήταν στο επίκεντρο της δραστηριότητας και του
ενδιαφέροντός της. Χωρίς αµφιβολία η περίοδος που διανύουµε είναι ιδιαίτερα δύσκολη: η
πολύπλευρη οικονοµική κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο δεν µας αφήνει
ανεπηρέαστους. Μια οικονοµικά αδύναµη Κύπρος µε µια αδύναµη Ελλάδα παροτρύνει πολλούς
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να επιθυµούν αλλά και να επιδιώκουν µια λύση η οποία δεν θα είναι ούτε βιώσιµη ούτε δίκαιη.
Στο διάστηµα αυτό που πέρασε, η οµοσπονδία µας ως δευτεροβάθµιο συντονιστικό όργανο
των σωµατείων συµµετείχε και ενίσχυσε δεκάδες πρωτοβουλίες και προσπάθειες των
κυπριακών οργανώσεων στην Ελλάδα και ανάµεσα στα άλλα αναφέρω: υποβοήθησε και
συντόνισε την διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, εικαστικών εκθέσεων,
παρουσιάσεων βιβλίων, φεστιβάλ παραδοσιακών κυπριακών χορών και µουσικής, θεατρικές
παραστάσεις και πολλά άλλα. Προώθησε σειρά εκδηλώσεων µε σκοπό την ενηµέρωση για την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς
από την Τουρκία στην Κύπρο. Πέρασαν οι εποχές όπου το κυπριακό γέµιζε πλατείες. Αυτές τις
δύσκολες περιόδους ειδικά, η αιχµή του δόρατός µας είναι να περνάµε το µήνυµά µας κυρίως
µέσα από τον πολιτισµό και την ιστορία µας. Παρουσίασε η οµοσπονδία µέσα από πολύπλευρα
πολιτικο-καλλιτεχνικά και εκθεσιακά δρώµενα στους κατεχόµενους δήµους της ιδιαίτερης µας
πατρίδας. Ήταν µια σειρά εκδηλώσεων που διήρκησαν πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
και το ερέθισµα ήταν συνεχές προς τους Κύπριους αλλά κυρίως προς τους Ελλαδίτες. Το
ερέθισµα αφορούσε ότι δεν ξεχνάµε την Κύπρο. Είµαστε εδώ. Υποβοήθησε παράλληλα και την
διοργάνωση µαζικών εκδηλώσεων της µαύρης επετείου 15-20 Ιουλίου και κάθε 5η του
Νοέµβρη αλλά και για τις εθνικές επετείους όπως είναι η 1η του Απρίλη και η 1η Οκτώβρη.
Υποβοήθησε την προσπάθεια κυπριακών οργανώσεων τόσο για την δηµιουργία όσο και για την
διατήρηση και αναβάθµιση χώρων αναφοράς για την Κύπρο σε διάφορα µέρη της Ελλάδας
όπως, πάρκα, πλατείες και µνηµεία. Προσπαθούµε να έχουµε σε κάθε πόλη της Ελλάδας ένα
σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την Κύπρο. Σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας τα
καταφέραµε. Ιδιαίτερα ορισµένοι από τους συλλόγους µας µε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα,
κατάφεραν, και από µόνοι τους πολλές φορές να προωθήσουν και να φέρουν σε πέρας τέτοιες
περιπτώσεις.

∆ιοργάνωσε

ενηµερωτικές

συζητήσεις

για

το

κυπριακό,

την

ΑΟΖ,

τους

υδρογονάνθρακες και την οικονοµική κρίση. Ενδυναµώνοντας τον συντονισµό δράσης και
λειτουργίας της προσπάθησε να ενισχύσει τους στόχους της και να επιτύχει τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος για την Κύπρο αλλά και την επίλυση προβληµάτων που αφορούν εµάς τους
ίδιους τους Κυπρίους που ζούµε στην Ελλάδα. Παραδείγµατα αυτής της έντονης δράσης της
Ο.ΚΟ.Ε. προς την κατεύθυνση της ελληνικής και της κυπριακής πολιτείας είναι και τα ζητήµατα
που µας απασχολούν γενικότερα, οι ενέργειες προς την κυπριακή πολιτεία για ισότιµη
µεταχείριση των Κυπρίων προσφύγων της Ελλάδας µε εκείνους που παρέµειναν στην Κύπρο,
µε αιχµή την πρόθεση για την προώθηση κάποιου σχεδίου επιδότησης των δανείων για τους
πρόσφυγες. Οι ενέργειες µας ως Ο.ΚΟ.Ε για τα εκλογικά δικαιώµατα των αποδήµων, είναι κάτι
που χρόνια τώρα το ζητάµε, συνεχίστηκαν αδιάκοπα χωρίς µέχρι στιγµής αποτέλεσµα. Είναι
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απαράδεκτο, είναι αδιανόητο εµείς οι Κύπριοι, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά οι απόδηµοι Κύπριοι,
να µην έχουµε ακόµα –πολλοί από εµάς τουλάχιστον-εκλογικό δικαίωµα. Οι ενέργειες µας
προς το υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων της Κύπρου και της Ελλάδας µε
στόχο την επίλυση σε διµερή βάση των θεµάτων και προβληµάτων που αφορούν τα
ασφαλιστικά

και

συνταξιοδοτικά

δικαιώµατα

και

θα

οδηγήσει

στην

επίλυση

σωρείας

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σε µια συνεχή βάση συµπατριώτες µας που εργάζονται στην
Ελλάδα. Ακόµα, συνεχείς ήταν οι ενέργειες µας προς το Υπ. Εργασίας της Ελλάδας και στο Υπ.
Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας για να τελειώσει επιτέλους αυτό το θέµα της αναγνώρισης της
στρατιωτικής θητείας, που θα θέλαµε εµείς οι Κύπριοι που ζούµε στην Ελλάδα, ώστε
πληρώνοντας όπως και ο Έλληνας πολίτης, να έχουµε την δυνατότητα αν θέλουµε να
επιλέξουµε µια κάπως περισσότερο πρόωρη υπηρέτηση. Πρέπει να πω ότι σε αυτούς τους
ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, ήταν απαραίτητο να
προωθήσουµε την κοινωνική, ανθρωπιστική δραστηριότητα. Και βασιζόµενοι στην ανιδιοτελή,
και το τονίζω αυτό, εργασία δικών µας ανθρώπων της παροικίας, προσπαθήσαµε να
βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο αναξιοπαθούντες συµπατριώτες µας. Με τη συνεργασία της
Εκκλησίας της Κύπρου, µε τους γιατρούς του κόσµου, µε την διπλωµατική αποστολή της
Κύπρου στην Ελλάδα, νοµίζω ένας µεγάλος αριθµός συµπατριωτών µας βοηθήθηκε. Η Ο.ΚΟ.Ε
λειτούργησε θεσµικά για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναδιοργάνωση του παροικιακού
κυπριακού κινήµατος στην Ελλάδα και παγκόσµια. Ανάµεσα στα άλλα, συµµετείχε ενεργά και
δραστήρια στη λειτουργία και αναβάθµιση των παγκόσµιων οργανώσεων µας, ΠΟΜΑΚ και
ΠΣΕΚΑ και παρουσίασε διάφορες εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη. ∆υστυχώς το ΣΑΕ τα
τελευταία χρόνια είναι ανενεργό. Γίνεται µια προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση (γιατί
το ΣΑΕ αφορά την Ελλάδα, τους Έλληνες απόδηµους) να µπορούσε, γιατί είναι κάτι το
ιδιαίτερα σηµαντικό, να είναι ένα παγκόσµιο όργανο και να βοηθήσει σε πάρα πολλά θέµατα
και ζητήµατα που αφορούν την Ελλάδα, και παράλληλα σε συνεργασία µε τις δικές µας
αποδηµητικές παγκόσµιες οργανώσεις θα µπορούσε να προωθήσει και σε µεγάλο βαθµό
θέµατα που αφορούσαν την Κύπρο και το Κυπριακό. Είχε ενεργό δράση η οµοσπονδία στις
συζητήσεις για το µέλλον, συµµετείχε µε προτάσεις και εισηγήσεις στις διαδικασίες για
αναδιάταξη και βελτίωση των κρατικών υπηρεσιών που αφορούν τους απόδηµους. Είναι
γνωστό ότι οι απόδηµοι µεταφέρθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου
στον Επίτροπο Προεδρίας Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο Φώτης Φωτίου, που ήταν µαζί µας χτες,
είναι ο υπεύθυνος γι’ αυτό το θέµα. Έχουµε ιδιαίτερα καλές σχέσεις µαζί του και µια άριστη
συνεργασία. Ενδυνάµωσε η Ο.ΚΟ.Ε. µε πολλές και συνεχείς προσπάθειες τους δεσµούς και τις
σχέσεις της µε τους ελλαδικούς φορείς, όπως µε τις οµοσπονδίες των Ποντίων, Μικρασιατών,
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Θρακών, Κωνσταντινουπολιτών αλλά και Αρµενίων, ακόµα και Ισραηλινών. Η Ο.ΚΟ.Ε
εκπροσωπώντας τους Κυπρίους της Ελλάδας διατήρησε άµεση επικοινωνία και επαφές µε την
ελληνική και την κυπριακή πολιτική ηγεσία. Κυρίως πρέπει να υπογραµµίσουµε τις συναντήσεις
που είχε µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο,
µε τις συναντήσεις διαρκείας που είχε µε τον τελευταίο Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής και
τον προτελευταίο Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, µε µια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε την οµοσπονδία κυπριακών οργανώσεων. Τονίζουµε
την εξαιρετική σχέση που έχει η οµοσπονδία µε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καθώς
και µε τη Γενική Γραµµατεία του Απόδηµου Ελληνισµού. Επίσης, την άριστη συνεργασία και
την εκπροσώπηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Κύπρο µε την εκπροσώπηση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα, την Πρεσβεία µας δηλαδή, και τα διάφορα τµήµατά της.
Τέλος, υπήρχαν επαφές µε τους αρχηγούς των πολιτικών και ελλαδικών κοµµάτων κατά
διαστήµατα. Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, η στάση της οµοσπονδίας µας ήταν η προώθηση και
η κριτική στήριξη της κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των επιλογών του εθνικού
συµβουλίου, απαιτώντας η όποια λύση να στηρίζεται στις αρχές και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ για
την Κύπρο, τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, τις αποφάσεις που
παίρνονται κατά καιρούς από διάφορους οργανισµούς. Και δε νοµίζω ότι είναι πολλές οι
αποφάσεις που είναι εναντίον µας. Ελάχιστες αποφάσεις έχουν βγει από το ∆ικαστήριο των
Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων που

είναι εναντίον

µας.

Οι περισσότερες

αποφάσεις

είναι

καταπέλτης για την Τουρκία και προσπαθούν όλοι συντονισµένα να τις χρησιµοποιήσουν όσο
καλύτερα µπορούν. Σε αυτήν την προσπάθεια να προωθηθεί το κυπριακό, έγιναν επαφές µε
την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία και µαζικούς φορείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έγινε
µια προσπάθεια ενηµέρωσης της διεθνούς κοινής γνώµης και έγιναν και παραστάσεις σε
διάφορες χώρες του Συµβουλίου Ασφαλείας, και Μέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Συνεχίσαµε να έχουµε κάποιες επαφές µε τις τουρκοκυπριακές οργανώσεις. Στα κατεχόµενα, η
πλειοψηφία των τουρκοκυπρίων εκφράζει την αγωνία της για την προσπάθεια της Τουρκίας για
την εξαφάνισή τους από την Κύπρο. Θέλουν να τους εξαφανίσουν µε όποιο τρόπο µπορούν
έτσι

ώστε

να

κλείσουν

τις

όποιες

φωνές

διαµαρτυρίες

υπάρχουν

εκ

µέρους

τους.

Συµπατριώτες-ισσες, εκείνο που λέµε είναι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, χρέος µας είναι όµως,
να ανταποκριθούµε, να αγωνιστούµε για µια δίκαιη, για µια βιώσιµη και λειτουργική λύση για
την απελευθέρωση αλλά και την επανένωση της µικρής µας πατρίδας, για την επικράτηση
επιτέλους σ’ αυτό το έρµο µας το νησί µιας µόνιµης, µιας αδιατάρακτης ειρήνης. Γι’ αυτό και
είµαστε όλοι εµείς εδώ. Γι’ αυτό και σήµερα ενώνουµε τη φωνή µας, ενώνουµε την προσπάθειά
µας, για να καταλήξουµε ότι δεν ξεχνάµε την ιδιαίτερη µας πατρίδα, και να δείξουµε ότι, βαθιά
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από µέσα µας βγαίνει το αίσθηµα του καθήκοντος να µην πάψουµε ποτέ να προσπαθούµε
εφόσον υπάρχει το πρόβληµα της κατοχής της ιδιαίτερης µας πατρίδας. Σας ευχαριστώ

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο απερχόµενος Ταµίας Γεώργιος Λιασής που παρουσίασε τον
οικονοµικό

απολογισµό

της

απερχόµενης

διοίκησης

συνιστάµενος

στα

εξής

(http://www.cyprusnet.gr/assets/Ekthesi.gia.Tameio.OKOE.15synedrio.pdf):
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Για το ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε, για τα οικονοµικά πεπραγµένα της
οµοσπονδίας για την περίοδο από 23/5/2015 ως 19/5/2017. Κάνω µία διευκρίνιση, ότι το
ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε αποτελείται από το κυρίως ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε και το άλλο είναι το ταµείο
των πολιτιστικών υπηρεσιών, το οποίο είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο κοµµάτι/ταµείο. Πρώτοκυρίως ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε. Σε αυτό υπάγεται και το επιµέρους ταµείο της νεολαίας της Ο.ΚΟ.Ε.
Η Ο.ΚΟ.Ε την προηγούµενη περίοδο επηρεάστηκε στα οικονοµικά της από την πολύπλευρη
κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα, και πρόσφατα και την Κύπρο. Ενώ παλαιότερα έκλεινε µε
θετικό αποτέλεσµα στο 14ο συνέδριο παρουσίασε ένα σηµαντικό έλλειµµα της τάξεως των
25.000 ευρώ περίπου που παρασχέθηκαν ως προσωρινές διευκολύνσεις από τα µέλη του
κεντρικού συµβουλίου για την διευκόλυνση της λειτουργίας του. Κι αυτό, εξαιτίας της
αδυναµίας να απευθυνόµαστε πολύπλευρα σε οργανισµούς στην Ελλάδα και την Κύπρο και
έτσι να στερηθεί κατά πολύ των εσόδων αυτών. Με επίµονες προσπάθειες, το χρέος αυτό
µειώθηκε σήµερα στις 16.835,37 ευρώ και ενώ οι δράσεις και οι εκδηλώσεις µας δεν
υστερούσαν σε ποιότητα, υποδοµή και προσφορά, τα έσοδα µειώθηκαν. Εδώ πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι η µόνη συνεισφορά σε χρήµατα των σωµατείων-µελών είναι οι συνδροµές
τους και κάποιες εισφορές. Για την οµαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων, η Ο.ΚΟ.Ε
προσέτρεξε σε προσωρινή διευκόλυνση από τα µέλη του κεντρικού συµβουλίου, τα οποία
συνέβαλαν γενναιόδωρα από το υστέρηµα τους, και τα οποία οφείλουµε να ευχαριστήσουµε
δεδοµένου και των δυσκολιών που όλοι σήµερα αντιµετωπίζουµε. Φροντίσαµε επιµελώς τη
διετία, 2015-2017, να µην δηµιουργηθούν νέα χρέη κάνοντας σωστή διαχείριση των
οικονοµικών και καταβλήθηκαν στα µέλη του κεντρικού συµβουλίου τα έξοδα για οδοιπορικά
και δραστηριότητες. Το κυρίως έσοδο για τη λειτουργία της Ο.ΚΟ.Ε ήταν η χορηγία από την
υπηρεσία αποδήµων του Υπ. Εξωτερικών, η οποία όπως αναφέρθηκε χτες, έχει πάει στο
προεδρικό. Και από το 2013 λόγω της κρίσης, έχει περικοπεί σε 10.000ευρώ. Βοήθεια εν µέρει
για την Ο.ΚΟ.Ε και τα σωµατεία αποτέλεσε και η συµβολή των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπ.
Παιδείας και Πολιτισµού. Στο κυρίως ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε έχουν ενσωµατωθεί και έξοδα και
δαπάνες από την χρήση της Κυπριακής Εστίας, στην οποία συµβάλλουµε στα έξοδα: ∆.Ε.Η,
Ε.Υ.∆Α.Π, κοινοχρήστων, φόρων της ιδιοκτησίας που είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή, καθώς και
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έξοδα ασφαλίσεων. Σε προηγούµενες χρήσεις χρησιµοποιήσαµε µεγάλο µέρος της χορηγίας
της υπηρεσίας αποδήµων για να βάλουµε στην ανακαίνιση και εξοπλισµό της Κυπριακής Εστίας
ώστε να καταστεί ένα χρηστικό και πολυδύναµο κέντρο της παροικίας. Όσον αφορά τα
φορολογικά, υπαγόµαστε στην (έκτη) ΣΤ’ ∆.Ο.Υ της Αθήνας, υποβάλλονται κανονικά οι
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. Για όλα τα προηγούµενα έτη έχουν υποβληθεί. Για τη
χρήση του 2016 αναµένεται και εντός της προθεσµίας που είναι µέχρι 30 Ιουνίου να
υποβληθεί. Με δεδοµένα τα παραπάνω, η εικόνα του ταµείου της διετίας 23/5/201519/5/2017 έχει ως εξής: τα έσοδα µας ήταν 54.120, έξοδα 53.119 τα οποία θα αναλύσω σε
επιµέρους όσο γίνεται, καθαρή θέση σήµερα 1.000,57ευρώ. Στο προχθεσινό κεντρικό
συµβούλιο, ζήτησα και ενέκρινε το κεντρικό συµβούλιο µία έκτακτη ενίσχυση του ταµείου της
Ο.ΚΟ.Ε κατά το ποσό των 1.000ευρώ από το ταµείο των πολιτιστικών ως προκαταβολή για να
µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε όλων των οικονοµικών δυσκολιών µέχρι να συγκροτηθεί σε
σώµα πάλι το νέο κεντρικό συµβούλιο γιατί η πρόσβαση µας στις τράπεζες λήγει στις 24
Μαΐου. Τα παραπάνω έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής: Τα έσοδα αποτελούνται από
χορηγίες όπως υπηρεσίες αποδήµων, από τη CYTA, από την επιχορήγηση των πολιτιστικών
υπηρεσιών και από τη Βουλή των αντιπροσώπων της Κύπρου. Σύνολο εσόδων, όπως είπα
48.880. Επίσης έχουµε συνδροµές, εισφορές ενώσεων και µελών 5.240. Σύνολο 54.120ευρώ.
Σε επιµέρους και κάπως γενικές ενότητες τα έξοδα αναλύονται ως εξής: Έξοδα 14ου
συνεδρίου (οδοιπορικά συνέδρων, γραφική ύλη, φιλοξενία, ξενοδοχεία, γεύµατα κλπ) 10.058.
Συµµετοχή σε έξοδα κυπριακής εστίας 7.220. Εκδηλώσεις- οργάνωση- οδοιπορικά 14.486.
Συµµετοχή µας στην ΠΟΜΑΚ 300ευρώ. Νεολαία Ο.ΚΟ.Ε - 8ο συνέδριο (οδοιπορικά)4.869.
Συνεδριάσεις και οδοιπορικά κεντρικού συµβουλίου διετίας 1.974ευρώ. Επιστροφή χρηµατικού
ποσού για τις οικονοµικές διευκολύνσεις που ανέφερα προηγουµένως µε οµόφωνη πάλι
απόφαση του κεντρικού συµβουλίου, επιστρέψαµε το ποσό των

8.231. ∆ιάφορα έξοδα και

τραπεζικά (προµήθειες) 1.804 και ΟΤΕ (SMS, αποστολή µηνυµάτων, internet κλπ). Σύνολο
εξόδων: 53.119ευρώ. Στην παραπάνω κατάσταση πρέπει να σηµειωθεί ότι περιλαµβάνονται
λογιστικοποιηµένα τα ποσά που αποτελούν προσωρινές διευκολύνσεις προς την Ο.ΚΟ.Ε από
µέλη του κεντρικού συµβουλίου για οδοιπορικά και συµµετοχή σε εκδηλώσεις και τα οποία
είναι τα εξής: το ποσό των 16.000 που οφείλει ακόµα µέχρι σήµερα η Ο.ΚΟ.Ε σε µέλη
κεντρικού συµβουλίου αναλύονται ως εξής: ο Κώστας ο Σταµατάρης 9.945, ο Γιώργος ο
Μιχαηλίδης 3.946, ο Γιώργος ο Συµεωνίδης 1.100, ο Ντίνος ο Αυγουστής 1.400 αλλά µετά στις
αυξητικές, ίσως 100-200ευρώ παραπάνω και ο Λοΐζος 393ευρώ. Αναµένεται να εισπράξουµε
την επιχορήγηση των πολιτιστικών υπηρεσιών για το 2016 για την Νεολαία και την Ο.ΚΟ.Ε,
αφού γίνει ξεκαθάρισµα και η ετήσια επιχορήγηση της υπηρεσίας αποδήµων των 10.000ευρώ,
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που γίνονται ενέργειες για να αυξηθεί. Το νέο κεντρικό συµβούλιο πρέπει να συνεχίσει
διαβουλεύσεις µε φορείς και χορηγούς για παροχή βοήθειας και χορηγιών ώστε να καλυφθούν
αυτές οι υποχρεώσεις για να διασφαλιστεί η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της οµοσπονδίας.
Αθήνα, 29-5-2017 κλπ. Ταµίας. Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. Μετά την έκθεση της
ελεγκτικής είµαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε απορίες έχετε πάνω στα οικονοµικά.

Τον λόγο επίσης έλαβε ο Γεώργιος Μιχαηλίδης µε την ιδιότητα του Προέδρου της Ελεγκτικής
Επιτροπής, όπου και παρουσίασε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (η Έκθεση περιέχεται
στη σελίδα http://www.cyprusnet.gr/assets/Ekthesi.E.E.15.synedrio.pdf), η οποία έχει ως
ακολούθως:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Μέλη της ελεγκτικής επιτροπής είναι ο Παναγιώτης Ελευθερίου
και η Τζωρτζίνα Γεωργίου. Ως µέλη της ελεγκτικής επιτροπής που εκλεχθήκαµε στο 14ο
συνέδριο δηλώνουµε τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος κεντρικού
συµβουλίου ασκήσαµε έλεγχο στα οικονοµικά της Ο.ΚΟ.Ε. Ελέγξαµε σε διάφορες συνεδριάσεις
µε καταληκτική εκείνη της 19ης, παραµονής του 15ου συνεδρίου, την κατάσταση του ταµείου
και διαπιστώσαµε τα εξής: Έσοδα: 54.120, έξοδα: 53.119,43, καθαρή θέση: 1.000,57. Τα
παραστατικά εσόδων-εξόδων ήταν όλα σε τάξη και συµφωνούσαν µε τις καταχωρίσεις στο
βιβλίο του ταµείου και της µηχανογράφησης. Στον απολογισµό για το ταµείο υπάρχουν και οι
προσωρινές διευκολύνσεις προς µέλη του κεντρικού συµβουλίου που προέρχονται από το 14ο
συνέδριο που –είναι λάθος αυτό που διαβάζετε- ανέρχονταν τότε 25.067,31. Στη διάρκεια της
διετίας έγιναν επιστροφές χρηµάτων και σήµερα το ποσό αυτό έχει µειωθεί στις 16.835,37.
Υπάρχει αναλυτική κατάσταση, την οποία σας έδειξε ο Ταµίας στην έκθεσή του. Όλα τα
έγγραφα, βιβλία, µπλοκ εισπράξεων και {αδύνατη καταγραφή} του ταµείου τηρούνταν
αρτιµελώς. Το ταµείο και το βιβλίο περιουσίας είναι επίσης µηχανογραφηµένα και όλες οι
εγγραφές τηρούνταν αρτιµελώς. Η ελεγκτική επιτροπή είχε προηγουµένως συζήτηση µε την
κεντρική εκτελεστική γραµµατεία και πήρε την διαβεβαίωσή της ότι τα έξοδα είχαν την έγκρισή
της και το ταµείο αναλυόταν στις συνεδριάσεις του κεντρικού συµβουλίου και περνούσε από
έλεγχο και έγκριση. Ο Πρόεδρος και ο γενικός γραµµατέας επισηµαίνουν ότι στην χρήση αυτή
καταβλήθηκαν για το 2015 και το 2016 οι ετήσιες χορηγίες από 10.000 για γραµµατειακή
στήριξη της Ο.ΚΟ.Ε από την αρµόδια υπηρεσία αποδήµων. Το ίδιο αναµένεται και το 2017, από
τον επίτροπο αποδήµων πλέον. Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό, η Νεολαία που έχει
ξεχωριστό βιβλίο εσόδων – εξόδων και µπλοκ είσπραξης πληρωµών, τα στοιχεία όλων των
πράξεων τους έχουν καταχωρηθεί στα οικονοµικά της Ο.ΚΟ.Ε καθ’ ότι η Νεολαία δεν αποτελεί
ξεχωριστή οργάνωση αλλά είναι µέρος της Ο.ΚΟ.Ε και όλα τους τα οικονοµικά κλπ υπάγονται
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στο κεντρικό ταµείο. Οι φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 31.12.2015 έχουν υποβληθεί.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για το 2016, µόλις ανοίξει η σχετική εφαρµογή. Από τις πολιτιστικές
υπηρεσίες έχουν καταβληθεί προς την Ο.ΚΟ.Ε για το 2014-2015 χορηγίες που αφορούν
δράσεις της Ο.ΚΟ.Ε, της Νεολαίας Ο.ΚΟ.Ε και τα σωµατεία για ενίσχυση των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων τους. Η Ο.ΚΟ.Ε έχει το ρόλο του διαχειριστή αυτής της διαδικασίας δηλαδή,
συλλογή αιτήσεων και διαβίβασης τους, συλλογή παραστατικών και αποδείξεων και διαβίβασής
τους. Όλες οι ενέργειες γίνονται από ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό της Ο.ΚΟ.Ε και
τηρήθηκε ξεχωριστή κατάσταση. Τα παραστατικά για τα εµβάσµατα προς τα σωµατεία για το
έτος 2014 και 2015 τηρούνταν αρτιµελώς. Όσα αφορούσαν την Ο.ΚΟ.Ε και τη Νεολαία –
Ο.ΚΟ.Ε έχουν ενσωµατωθεί στο ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε. Αναµένεται να ξεκαθαρίσει ο έλεγχος από
τις πολιτιστικές υπηρεσίες και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το 2016. Ειρήσθω εν
παρόδω. Σας αναφέρω για όσα σωµατεία έχουν υποβάλει για το 2016 ότι µας έχει ζητηθεί, σαν
Ο.ΚΟ.Ε δηλαδή, όλα τα παραστατικά τα οποία έχουν υποβληθεί να έχουν τα εξής στοιχεία
πάνω τους: σφραγίδα αυτού που είναι ο λήπτης της υπηρεσίας, ή εάν είναι απόδειξη πληρωµής
του σωµατείου να υπάρχει σφραγίδα του σωµατείου, πρέπει να περιέχουν Α.Φ.Μ. και
διεύθυνση και σε περίπτωση ιδιωτών οι οποίοι πληρώνονται µέσω απόδειξης πληρωµής των
σωµατείων πρέπει να αναγράφεται είτε το Α.Φ.Μ. του είτε ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του.
Κάποια από τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί, -και ήταν το σχόλιο το οποίο εστάλη και
από τις πολιτιστικές υπηρεσίες και τις επόµενες µέρες θα ενηµερωθεί το κάθε σωµατείο
ξεχωριστά- είναι ότι πρέπει να συµπληρωθούν αυτά τα στοιχεία για να τύχουν της έγκρισης.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το κλείσιµο και να σταλούν τα χρήµατα. Υπάρχουν
στο ταµείο αυτή τη στιγµή σαν πρώτη δόση 14.900ευρώ και θα πάρουµε τη δεύτερη δόση
µέχρι των 30.000 ευρώ. ∆εν θα πάρουµε των 30.000 ευρώ διότι δεν υπεβάλαµε παραστατικά
που ξεπερνούν τις 60.000. Για να πάρουµε τις 30.000 πρέπει τα παραστατικά να ξεπερνούν τις
60.000 για να µας δώσουν τις 30.000. Εµείς νοµίζω έχουµε υποβάλει γύρω στις 55.000. Άρα
ούτε 30.000 θα µας δώσουν. Θα µας δώσουν κάτι λιγότερο, 28-29.000. Τα µισά των
παραστατικών τα οποία έχουµε υποβάλει, τα οποία θα τύχουν της έγκρισης από τις
πολιτιστικές υπηρεσίες. Κάποια παραστατικά, όσο γνωρίζω, έχουν πει ότι δεν θα εγκριθούν.
Αφορούν λουλούδια που έδωσαν σε παραστάσεις, γεύµατα, πράγµατα που δεν εγκρίνονται από
τον κανονισµό των υπηρεσιών. Πλακέτες, τέτοια πράγµατα δεν εγκρίνονται από τον κανονισµό
των πολιτιστικών υπηρεσιών, θα αφαιρεθούν. Εξ’ όσων γνωρίζω και από ότι µας είπαν από τις
πολιτιστικές υπηρεσίες είναι πολύ µικρά ποσά δηλαδή είναι ποσά των 100-150-200 ευρώ.
Πολύ λίγο θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα. Όµως θα αφαιρεθούν αυτά. Κάθε σωµατείο
θα ενηµερωθεί αναλυτικά ότι αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά υπεβάλατε και αυτά παίρνετε πίσω

49

και στην βάση αυτή θα γίνει ο διαµοιρασµός των χρηµάτων αφού κλείσει ο έλεγχος και µας
δοθεί η έγκριση από τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Αν υπάρχουν ερωτήσεις είµαι εδώ.

Ακολουθούν ερωτήσεις για τους απολογισµούς και ανοίγεται κατάλογος οµιλητών και
συζήτηση επί των απολογισµών.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΥ: Είµαστε σίγουροι ότι τα χρήµατα των πολιτιστικών υπηρεσιών
εγγράφονται στα ταµεία των συλλόγων; Ρωτώ, εάν εγγράφονται στα βιβλία εσόδων των
συλλόγων και πώς το τεκµηριώνει η Ο.ΚΟ.Ε ή εάν κατατίθενται επίσης πρέπει να έχουν το
{Αδύνατη καταγραφή} ή εάν κατατίθενται σε προσωπικούς λογαριασµούς µελών του ∆.Σ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΣΗΣ:

Το

90%

κατατίθενται

στους

τραπεζικούς

λογαριασµούς

των

σωµατείων. Εµείς δεν έχουµε τέτοια αρµοδιότητα. Αυτό είναι αρµοδιότητα του σωµατείου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Υπήρξαν µια-δυο περιπτώσεις στο παρελθόν που άτοµα
επικοινώνησαν µε το ταµείο επειδή, µία από τις χρήσεις αφορά και τις χρήσεις του
προηγούµενου, 14ου, όπου είχε ειπωθεί το εξής: εµείς δεν έχουµε νοµιµοποιήσει ακόµα το
λογαριασµό µας διότι µας ζητάνε χαρτιά κλπ, σας παρακαλούµε στείλτε το στον τάδε
λογαριασµό που είναι κοινός λογαριασµός των µελών του ∆Σ, όχι στο όνοµα του συλλόγου.
Αυτό ήταν µία περίπτωση. Μια άλλη περίπτωση ήταν: ∆εν έχει εγκριθεί η νοµιµοποίησή µας
από την τράπεζα, περιµένουµε κτλ και εστάλη στο όνοµα του προέδρου ή γραµµατέα. Τώρα το
εάν µπορούµε να ελέγξουµε δε νοµίζω ότι είναι δικός µας λογαριασµός σαν Ο.ΚΟ.Ε, να
µπαίνουµε και να ελέγχουµε τι κάνει το κάθε σωµατείο. Αν τα περνάει ή όχι στα βιβλία του δεν
εµπίπτει στις δικές µας αρµοδιότητες. Επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι στις εγκύκλιους που
στέλνει η Ο.ΚΟ.Ε προς τα σωµατεία και τα καλεί να συµµετέχουν λέει µια πάρα πολύ
σηµαντική παράγραφο: η Ο.ΚΟ.Ε παραλαµβάνει παραστατικά, έγγραφα, προτάσεις κλπ και να
µεταφέρει όπως τα παραλαµβάνει. ∆εν αναλαµβάνει η Ο.ΚΟ.Ε την ευθύνη του τι θα στείλει ο
καθένας, εάν τα έχει περάσει στα βιβλία του ή οτιδήποτε. ∆εν είναι δουλειά της Ο.ΚΟ.Ε αυτή.
Ούτε του ελέγχου. Τον έλεγχο τον κάνουν οι πολιτιστικές υπηρεσίες και αυτό αποφασίστηκε
διότι υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά. ∆εν είναι δική µας δουλειά. Ούτε να λέµε στα σωµατεία τι
θέλουν να κάνουν. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη µόνος του σε αυτά που στέλνει στις
πολιτιστικές υπηρεσίες
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Να ρωτήσω συµπληρωµατικά σε αυτό, που νοµίζω θα βοηθήσει.
Αν το ερώτηµα αφορά ότι παίρνει ένας σύλλογος π.χ. 5.000ευρώ αλλά δεν εγγράφονται στο
σύνολο ή δεν εγγράφονται στα δικά του βιβλία, πολύ σωστά το τοποθέτησαν ότι δεν είναι
αρµοδιότητα δική µας να το ελέγξουµε. Όµως οι πολιτιστικές υπηρεσίες στα παραστατικά που
υποθέτω,

ζητούν

για

την

χρησιµοποίηση

του
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κάθε

κονδυλίου,

γιατί ζητούν

κάποια

παραστατικά, εκεί θα µπορεί και µπορεί µε παρέµβαση της Ο.ΚΟ.Ε να γίνει µία επισήµανση ότι
στα παραστατικά που ζητάτε, να ζητάτε και µια υπεύθυνη δήλωση από το σωµατείο ότι
παραλάβαµε αυτό το ποσό, τάδε ηµεροµηνία, εξαντλήθηκε ή δεν εξαντλήθηκε, δικαιούνται
παραστατικά. Για να κλείσει ο έλεγχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Αυτό είναι µια καινούρια πρόταση. Εκείνο που ζητούν οι
πολιτιστικές υπηρεσίες και είναι σηµαντικό είναι: εάν τα παραστατικά που υποβάλλονται από
τα σωµατεία περνούν το ποσό των 5.000ευρώ, οφείλουν να συνοδεύονται από έκθεση
λογιστή, η οποία συνήθως λέει: «εµείς τα είδαµε αυτά τα παραστατικά, είναι εγγεγραµµένα στα
βιβλία των ταµείων κλπ.» Αυτό είναι αν περνούν τα 5.000ευρώ. Αυτή τη φορά για το 2016, εξ’
όσων γνωρίζω µόνο ένα σωµατείο είχε πάνω των 5.000ευρώ {Αδύνατη καταγραφή}.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Η Ο.ΚΟ.Ε, το ταµείο, ο ταµίας, η γραµµατεία της Ο.ΚΟ.Ε γνωρίζει
µόνο τα χρήµατα τα οποία στέλνει η ίδια στα σωµατεία τα οποία προέρχονται από τις
πολιτιστικές υπηρεσίες. Εάν κατάλαβα καλά ο Λοΐζος επανέρχεται σε ένα θέµα που ετέθη στο
κεντρικό συµβούλιο της Παρασκευής και έλεγε το εξής: αν υπάρχουν σωµατεία τα οποία
λαµβάνουν κατευθείαν χρήµατα από τις πολιτιστικές υπηρεσίες…. Όχι; Άκυρο. Εάν υπήρχε
πρόβληµα από τα σωµατεία… ∆εν έχει νοµιµοποιηθεί ακόµα ο λογαριασµός, πρέπει να δώσουµε
τα χρήµατα. Έχει τακτοποιηθεί σχεδόν σε όλα τα σωµατεία {Αδύνατη καταγραφή}
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Είναι τεχνικό θέµα που αφορά περισσότερο το σωµατείο παρά
την Ο.ΚΟ.Ε. Η Ο.ΚΟ.Ε αν αντιλήφθηκα σωστά, είναι ένα ενδιάµεσο όργανο που απλώς τα
δίνει, παραλαµβάνει τα παραστατικά και τα προωθεί. Είναι θέµα του κάθε σωµατείου, πιστής
τήρησης από το σωµατείο, λογαριασµοί κλπ και του Υπουργείου.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΣΟΣΤΑΣΗΣ: Οι διευκολύνσεις αυτές που έγιναν αφορούν την θητεία του
συµβουλίου που έληξε τώρα; Φαντάζοµαι απ’ ότι άκουσα αφορά και την θητεία προηγούµενων
κεντρικών συµβουλίων. Το ερώτηµα µου είναι το εξής: όπως από τις 25.000 εδόθησαν κάποια
χρήµατα και φτάσαµε στις 16.000, πόσα χρόνια πριν ανατρέχουν αυτές οι διευκολύνσεις και
γιατί κάθε φορά στα προηγούµενα κεντρικά συµβούλια από τα έσοδα δεν καλυπτόταν µέρος
και έπρεπε να συγκεντρωθούν όλα αυτά, να φτάσουν 25.000 σε µια δεκαετία- δεκαπενταετία
για να πληρωθούν τώρα 10.000 και να µεταφέρονται από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το
ερώτηµα µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Πόσο πριν είναι δεν µπορώ να σου πω. Εγώ είµαι ταµίας. Αυτό που
µπορώ να σου πω και να σε διαβεβαιώσω, όπως διάβασα και στην έκθεση, είναι ότι κατά τη
διετία δεν δηµιουργήθηκαν νέες οφειλές. Το αντίθετο, καταβάλαµε αυτές τις 8.000,
επιστρέψαµε οφειλές οι οποίες ήταν παλαιοτέρων ετών. Γιατί δηµιουργήθηκαν, γιατί
εµφανίστηκαν, γιατί.. δεν µπορώ να σου απαντήσω. Προφανώς και είναι εύλογο, δεν υπήρχαν
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τα απαιτούµενα χρήµατα στο ταµείο της Ο.ΚΟ.Ε και προκειµένου να γίνουν οι εκδηλώσεις ή τα
συνέδρια ή το ένα ή το άλλο κάποιοι έβαζαν το χέρι στην τσέπη τους
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Επειδή εγώ διετέλεσα γραµµατέας και βοηθός ταµία στα

τελευταία τρία κεντρικά συµβούλια, όχι αυτό το τωρινό. Οφείλω να τονίσω ότι αυτά τα
χρήµατα έρχονται πάνω από 12 χρόνια. Είναι συσσωρευµένα ποσά Παράδειγµα, ο Κώστας
συµµετέχει σε εκδηλώσεις, κάνει οδοιπορικά, πλήρωνε εκδηλώσεις, πλήρωνε λεφτά στη
ΠΟΜΑΚ και πολλά άλλα ακόµα δεν τα χρέωσε κιόλας, τα πλήρωνε ο ίδιος από την τσέπη του
χωρίς να στέλνει παραστατικά στην Ο.ΚΟ.Ε. Αυτά συσσωρεύτηκαν και µαζεύτηκαν στη
διάρκεια των χρόνων και έφτασαν σε αυτό το σηµείο. Στο τελευταίο συνέδριο ειπώθηκε ότι
πρέπει να συµµαζευτούν και να ξεκαθαρίσουν αυτά σιγά σιγά. Για τα περισσότερα µέλη του
κεντρικού συµβουλίου είναι οδοιπορικά. ∆ηλαδή ο Γιώργος ο Συµεωνίδης είναι οδοιπορικά που
πλήρωνε για να έρθει και να συµµετέχει στο κεντρικό συµβούλιο και του τα χρωστούσαµε. Ο
Αυγουστής το ίδιο. Εγώ και ο Κώστας πολλές φορές καταβάλαµε γιατί δεν υπήρχαν λεφτά
εκείνη την ώρα στο ταµείο για να λειτουργήσει και να γίνουν κάποιες ενέργειες. ∆εν έγινε
αυτό που έγινε αυτή τη φορά. ∆εν δοθήκαν στους ανθρώπους. Παρέµειναν σαν χρέη. ∆εν
πάρθηκε απόφαση να δοθούν. Τώρα σ’ αυτό το κεντρικό συµβούλιο πήραν την απόφαση να το
κάνουν. Ο Αντρέας είχε πει κάποτε διαγράψτε τα ή όχι. Και κάποιος του απάντησε: αυτά τα
πράγµατα δεν είναι σοβαρά. Και ο ίδιος ο Αντρέας όταν ήταν πρόεδρος ήθελε να πάρει πίσω τα
λεφτά που του χρωστούσαν. Και είπε καταλαβαίνω αυτούς που τα πλήρωσαν αλλά δεν
µπορούµε να κάνουµε τέτοιες κινήσεις. ∆εν το είπε ο Αντρέας. Κάποιος άλλος.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ: Αυτό το θέµα που ρώτησε και ο συνάδελφος ο Λεωνίδας ο
Μασσοστασής θυµάµαι είχε συζητηθεί στο προ-προηγούµενο συνέδριο και είχαµε τότε πει ότι
κακώς έγιναν περισσότερες εκδηλώσεις αφού δεν είχαν τα µέσα για να τις κάνουν. Χαίροµαι
τουλάχιστον που φέτος δεν αυξήθηκε, αποφεύχθηκε. Το θέµα είχε συζητηθεί και µάλιστα τότε
είχαµε πει ότι κύριοι, δεν έχετε λεφτά; Μην κάνετε µε δανεικά. Γιατί µε δανεικά, µε δανεικά
κάποια στιγµή θα πάθουµε ό,τι έπαθε η Ελλάδα και η Κύπρος
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα πράγµα. Τα περισσότερα χρήµατα που
οφείλονται, ας πούµε προσωπικά σε εµένα είναι από αεροπορικά εισιτήρια για τα κεντρικά
συµβούλια της οµοσπονδίας. Και όχι µόνο δικά µου αλλά και µελών του κεντρικού συµβουλίου
που ήταν υποχρέωση της Ο.ΚΟ.Ε και µόνο να τα πληρώνει αυτά. Εγώ έκανα το λάθος και
πλήρωνα και τα αεροπορικά εισιτήρια µελών του κεντρικού συµβουλίου που έρχονταν από τη
Βόρεια Ελλάδα εδώ, στην Αθήνα για να γίνει κεντρικό συµβούλιο. Η ουσία είναι ότι αυτά τα
χρήµατα συσσωρεύτηκαν. Κανονίσαµε, πήραµε απόφαση και προωθήσαµε να γίνεται πλέον
κεντρικό συµβούλιο και σε ένα βαθµό διαδικτυακά, δηλαδή µερικά µέλη του κεντρικού
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συµβουλίου να µπορούν να είναι στο µέρος της διαµονής τους, χωρίς να ταξιδέψουν στην
Αθήνα και να παίρνουν διαδικτυακά µέρος στο κεντρικό συµβούλιο. Ένας λόγος είναι ο
οικονοµικός γιατί οτιδήποτε και να συµβαίνει χωρίς κεντρικό συµβούλιο δε µπορεί να
προχωρήσει µια οργάνωση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Για να µπορέσει να δουλέψει όλη
αυτή η υπόθεση χρειάζονται τα οικονοµικά µέσα.
ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ: Με την εµπειρία µου σαν ταµίας κι εγώ δυο θητείες σας
λέω, είναι πολύ απλό το ερώτηµα του Κώστα. Φέτος δεν έγιναν κεντρικά συµβούλια όπως
γίνονταν τις προηγούµενες φορές. Γι’ αυτό και συσσωρεύτηκαν κάποια χρήµατα δηλαδή, οι
δραστηριότητες της οµοσπονδίας ήταν ελλιπείς. Αντί να γίνουν 8 κεντρικά συµβούλια έγιναν
3-4. Άρα µε αυτόν τον τρόπο περίσσεψαν χρήµατα και επεστράφησαν. Γι’ αυτό αυξήθηκαν οι
πόροι. Οι πόροι ήταν οι ίδιοι αλλά ήταν λιγότερες οι δραστηριότητες της οµοσπονδίας και
υπήρχαν και οι αποφάσεις οι οποίες µπορούσαν να τεκµηριώσουν.. (δεν ακούγεται)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Έγιναν λιγότερα κεντρικά συµβούλια χωρίς να επηρεαστεί το έργο της
οµοσπονδίας. Παράλληλα σε προηγούµενα συνέδρια, όλοι γνωρίζουµε, ότι δαπανήθηκαν για
διάφορους λόγους περισσότεροι από εσάς σε ξενοδοχεία απ’ ότι φέτος. Μπορεί φέτος να
υπάρχουν και κάποια παράπονα όµως η διαφορά στο οικονοµικό είναι µεγάλη. ∆ηλαδή κάπου
πρέπει να διαχειριστούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οικονοµικά µέσα τα οποία
διαθέτουµε. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ: Σαν πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής για τώρα το σηµερινό
νέο κεντρικό συµβούλιο που θα γίνει, ό,τι αποφασίσει η ελεγκτική επιτροπή τα σωµατεία τα
οποία παίρνουν λεφτά από ταµείο Ο.ΚΟ.Ε αυτά τα λεφτά να δίνονται σε λογαριασµούς των
σωµατείων, δηλαδή να υποχρεωθούν τα σωµατεία µέσα σε αυτά τα δύο χρόνια να
νοµιµοποιηθούν.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: ∆ύο σηµαντικές επισηµάνσεις κρατήστε: Αυτό το ποσό που
υπήρχε την προηγούµενη φορά δεν αυξήθηκε, µειώθηκε. Ως προς την συσσώρευση, µας έχει
απασχολήσει στο προηγούµενο συνέδριο. Θα ήθελα να µην το επαναφέρουµε. Συσσωρεύτηκε
και το αντιµετωπίσαµε την προηγούµενη φορά. Το κεντρικό συµβούλιο κατέβαλε προσπάθειες
να µείνει εκεί, το λιγόστεψε κιόλας. Αυτά έχουν σηµασία. Το να ληφθούν πιο σοβαρά µέτρα
είναι δεδοµένο.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Πρόεδρε, είχαµε 7.132ευρώ σχετικά µε τις εκδηλώσεις του ∆Σ.
Φαίνεται ότι ήταν 3 ή 4. ∆εν θα ερχόταν πιο φτηνά αν το έκαναν σε ένα ξενοδοχείο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Για ποιο κονδύλι µιλάς ακριβώς; συµµετοχή στα έξοδα 7.220; Αυτό
είναι άλλο. Αυτή η συµµετοχή είναι για τη ∆ΕΗ για τα κοινόχρηστα κ.ο.κ. Λειτουργικά τα οποία
συνεισφέρει η Ο.ΚΟ.Ε. για τη συστέγαση κυπριακής εστίας ...
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ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ: ∆εν είµαι λογιστής. Αλλά ξέρω, έχω ένα ταµείο έχουµε βιβλία
εσόδων –εξόδων στα οποία περνιούνται τα έσοδα και έξοδα µου. Πήρα έσοδα από Ο.ΚΟ.Ε.,
πήρα από οπουδήποτε και φαίνονται. Όπως φαίνονται και τα έξοδα µου όλα. Εκεί περνιούνται
και τα έξοδα των πολιτιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα από τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Εδώ
ανέφερες ότι κοινό ταµείο η Ο.ΚΟ.Ε µε την νεολαία Ο.ΚΟ.Ε. Πώς γίνεται; ∆ιαφορετικά Α.Φ.Μ.
δεν έχουν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Η νεολαία Ο.ΚΟ.Ε δεν αποτελεί ξεχωριστή οργάνωση. ∆εν έχει άλλο
Α.Φ.Μ. Τα οικονοµικά της είναι ενσωµατωµένα.

Ακολουθεί συζήτηση επί του απολογισµού δράσης του απερχόµενου Κεντρικού Συµβουλίου,
τον δε λόγο έλαβαν οι κατωτέρω σύνεδροι:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Η µόνη ερώτηση προς το προεδρείο είναι «Γιατί δεν έχουν
απελευθερώσει ακόµα την Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύµατα»; Όλες οι υπόλοιπες
ερωτήσεις νοµίζω ότι είναι περιττές. Γιατί πρέπει να επαινέσουµε τα µέλη του απερχόµενου
κεντρικού συµβουλίου. Εµένα η θέση µου αυτή είναι πάγια. Θα είµαι επαινετικός προς το
απερχόµενο κεντρικό συµβούλιο. Είναι εθελοντική η προσφορά αυτών των συναδέλφων και
πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς ένα τέτοιο κεντρικό
συµβούλιο το οποίο έχει να συντονίσει αλλά και να καθοδηγήσει –πόσα άτοµα έχουµε πια ανά
την Ελλάδα; - 40σωµατεία ίσως και παραπάνω. Και νοµίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και το γεγονός ότι αυτό γίνεται µε έξοδα πολλών από τα µέλη του κεντρικού συµβουλίου –
µακάρι να έχουν τα παιδιά λεφτά να ξοδεύουν για να µπορούν να καλύπτουν ορισµένα έξοδα.
Εγώ τους το εύχοµαι από καρδιάς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Εγώ έχω
χρηµατίσει πρόεδρος της οµοσπονδίας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βέβαια εκείνη την
εποχή υπήρχαν λεφτά και δεν είχαµε πρόβληµα και στα συνέδρια και σε οποιαδήποτε άλλα.
Εποµένως, νοµίζω ότι πρέπει να αφήσουµε τις µεµψιµοιρίες, τα υπονοούµενα-ερωτήµατα που
µπορεί να υπάρχουν ειδικά στα θέµατα τα οικονοµικά. Εγώ δεν θέλω να είµαστε τόσο
µεµψίµοιροι σε αυτά τα θέµατα. Θεωρώ ότι οφείλουµε να τιµούµε αυτά τα παιδιά και µόνο αν
έχουµε κάτι συγκεκριµένο- µα συγκεκριµένο, να µπορέσουµε να το θέσουµε υπό την κρίση
των συνέδρων εδώ, διότι διαφορετικά πιστεύω ότι πρέπει να τους τιµήσουµε όλους και µάλιστα
µε ένα χειροκρότηµα. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι συµφωνούµε µε όλες τις δραστηριότητες ή
µε όλες τις θέσεις του κεντρικού συµβουλίου. Έτερον εκάτερον. Αυτή είναι η θέση µου και
νοµίζω ότι έτσι πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα.
ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ: Το έργο του κεντρικού συµβουλίου της Ο.ΚΟ.Ε ήταν όχι ικανοποιητικό
αλλά πάρα πολύ καλό την τελευταία διετία, όπως και τα προηγούµενα χρόνια. Εγώ θεωρώ
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σκόπιµο να θεωρήσουµε την Ο.ΚΟ.Ε παρούσα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος γιατί

δεν

θεωρούνται σύλλογοι χωρίς την Ο.ΚΟ.Ε. Υπάρχουν οι αντιπροεδρείες της Ο.ΚΟ.Ε σε κάθε
τµήµα: στην κεντρική Στερεά Ελλάδα, στην νότια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα κ.ο.κ. Συνεπώς
η Ο.ΚΟ.Ε συντονίζει τη δράση των συλλόγων και είναι συνυπεύθυνη και για το καλό και για το
κακό, και για την θετική της παρουσία αλλά και για την απουσία της. Όσον αφορά την
παρουσία της Ο.ΚΟ.Ε στην Αθήνα: Πιστεύω ότι η συνεισφορά µας στο κέντρο ήταν πάρα πολύ
σηµαντική αυτή τη διετία και ήταν σηµαντική γιατί αναδείξαµε, τονίσαµε την κατοχική
διάσταση του κυπριακού, τονίσαµε την ύπαρξη της προσφυγιάς για την οποία –θα µου
επιτρέψετε- δεν άκουσα και πολλά λόγια σε αυτό το συνέδριο. Η διοργάνωση πλειάδας
εκδηλώσεων για τα κατεχόµενα σε συνεργασία µε την ένωση κατεχόµενων δήµων σε
συνεργασία µε τις κοινότητες και τα χωριά κάθε περιοχής είχε σαν αποτέλεσµα να φέρει την
κατεχόµενη Κύπρο στην Αθήνα και να ακούσει τη φωνή της. Και εδώ σε αυτήν αίθουσα δεν
µαζεύτηκαν 100 και 200 άτοµα και 300 πολλές φορές αλλά ήταν άνθρωποι από διάφορες
περιοχές και αυτό συµποσούνται σε πάνω από 2.000 κόσµο. Αυτή η διάσταση ήταν και η
κορυφαία συνεισφορά της Ο.ΚΟ.Ε στις εκδηλώσεις αυτές. Και όταν λέµε Ο.ΚΟ.Ε εννοούµε ότι
βάζει πλάτη, όχι µόνο λεφτά. Βάζει χρόνο πολύτιµο, συνδιοργανώνει µε τα σωµατεία αυτές τις
εκδηλώσεις για την πολιτική µας παρουσία. Επίσης, η Ο.ΚΟ.Ε ήταν εκεί και στα συνέδρια των
αποδήµων και όπου χρειαζόταν, και έδωσε τη νότα της. Και στο ΡΙΚ, ανοίξαµε πόρτες. Αυτές
τις πόρτες ελπίζουµε να τις ανοίξουµε διάπλατα. Και όπως είπα και χτες, Ελλάδα δεν είναι µόνο
η Αθήνα και σας καλώ όλους τους αντιπροέδρους που θα εκλεγείτε να συνεργαστείτε στενά µε
το προεδρείο, την εκτελεστική γραµµατεία, τον πρόεδρο για να µπορέσουµε να παράγουµε
έργο για το καλό της πατρίδας. Υπερψηφίζω τον απολογισµό του κεντρικού συµβουλίου.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: Εγώ θέλω να συγχαρώ πραγµατικά το συµβούλιο το
απερχόµενο. Έκαναν προσπάθεια, δούλεψαν οι άνθρωποι για τον σκοπό της Κύπρου. Θέλω
συνάµα να πω κάτι. Για να υπάρξει επιτυχία από εδώ και πέρα, ήδη ξεκίνησα από την Κέρκυρα
την ανανέωση στο συµβούλιο το δικό µας µία από τις αντιπροέδρους είναι 25χρονών και
ελπίζω την επόµενη φορά να έρθει εκείνη και να ανανεωθεί το παροικιακό µας κίνηµα. Πρέπει
να δουλέψει σαν σκυταλοδροµία. Για να υπάρχει επιτυχία πρέπει να υπάρχει συντονισµός και
συγχρονισµός και να δώσουµε τη σκυτάλη σε νεότερες γενιές γιατί πρέπει να υπάρξει και
συνέχεια. Εµείς προσφέραµε ό,τι ήταν να προσφέρουµε µέχρι τώρα. Νοµίζω ότι όλοι οι
σύλλογοι πρέπει σιγά-σιγά να κάνουν κάποια ανανέωση και να δώσουν την ευκαιρία σε νέους
ανθρώπους. Βλέπω νέους ανθρώπους και χαίροµαι γιατί καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει
συνέχεια. Είναι κρίµα να µείνει ο αγώνας που κάναµε µέχρι σήµερα στα χέρια τα δικά µας. Ναι
µεν είµαστε µια µαγιά αλλά πρέπει να έχουµε και φρέσκιες ιδέες. Καµιά φορά και οι µεγάλοι
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άνθρωποι έχουν φρέσκιες ιδέες. Καλό είναι να τους έχουµε κοντά µας, να συνυπάρχουµε και
να βγει κάτι ακόµα πιο δυνατό, κάτι καλύτερο. ∆εν πρέπει να επαναπαυτούµε ότι εµείς
προσφέραµε και κάναµε διάφορες εκδηλώσεις. Ίσως τα νέα παιδιά να κάνουν πιο καλές
εκδηλώσεις από µας. Σκοπός και δικιά µας ευθύνη είναι να τα φέρουµε κοντά µας. Κι εγώ
υπερψηφίζω τον απολογισµό. Πιστεύω ότι έγινε σοβαρή δουλειά την τελευταία διετία, όπως
και σε όλα τα χρόνια που έχουν περάσει αλλά πρέπει να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε την
ανανέωση. Εύχοµαι την επόµενη φορά σε αυτήν την αίθουσα να είναι περισσότερος κόσµος
και περισσότερα νέα παιδιά.
ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ: Ο προηγούµενος οµιλητής, ο Καλλίνικος από την Κέρκυρα
µε κάλυψε σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό σε θέµατα ανανέωσης και της οµοσπονδίας. Για να µην
το ξεχάσω ότι ψηφίζω υπέρ του απολογισµού, προκαταβολικά σας λέω ότι ο απολογισµός ήταν
τελικός και τον υπερψηφίζω. Έχω όµως πραγµατικά αποκοµίσει από αυτό το συνέδριο µερικά
πράγµατα και συνήθως υπερθεµατίζουµε τα θετικά. Τα αρνητικά τα αφήνουµε για την επόµενη
φορά, τα βάζουµε κάτω από το χαλί και προχωράµε και λέµε «ας αναλάβει ο επόµενος να
βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά». Το φετινό συνέδριο, σηµαδεύτηκε από κάτι που εµένα µου
έχει κάνει µεγάλη εντύπωση. Παραδεχτήκαµε όλοι στο τελευταίο κεντρικό συµβούλιο ότι έχουν
γίνει πάρα πολλές παρατυπίες στα µισά περίπου σωµατεία από αυτούς που εκπροσωπούν
σήµερα την οµοσπονδία. Το κλείσαµε άρον-άρον χτες το θέµα και είπαµε να µην επαναληφθεί
ουσιαστικά και πάµε παρακάτω. Για µένα έµεινε σαν στίγµα σε κάποιους ανθρώπους που
τόλµησαν να θίξουν τα κακώς κείµενα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είναι οι διασπαστές, είναι αυτοί
που θέλουν την διάλυση της οµοσπονδίας. Επειδή γι’ αυτό το πράγµα τουλάχιστον θα
υπερασπιστώ τον εαυτό µου, γιατί 32 ολόκληρα χρόνια από τότε που µε τον Ανδρέα τον
Κυριακίδη ξεκινήσαµε να µιλάµε για τη συγκρότηση της οµοσπονδίας, για την λειτουργία της,
ή µάλλον για να την κάνουµε γιατί ήταν στα σκαριά ακόµη, χωρίς να έχω λείψει ούτε µία
µέρα, χωρίς να έχω πει ποτέ όχι σε καµιά πρωτοβουλία, τουλάχιστον νοµίζω ότι
νοµιµοποιούµαι και έχω το δικαίωµα να λέω την άποψή µου σε οποιοδήποτε όργανο. Σε µια
προσπάθεια συναινετικής παρέµβασης στο τελευταίο κεντρικό συµβούλιο, λυπάµαι που το λέω,
αλλά στον φίλο και συναγωνιστή, Κώστα Σταµατάρη, δεν θα του ξαναµιλήσω. Και µάλιστα µου
έκανε εντύπωση, γιατί αυτό που πήγα να προτείνω ήταν συναινετική πρόταση. Το ευχολόγιο
καµιά φορά αφήνει πίσω και στίγµατα και σηµάδια. Εάν πραγµατικά πιστεύουµε ότι η
οµοσπονδία πρέπει να ανανεωθεί, πρέπει να λειτουργήσει θα πρέπει το ευαγγέλιο, που είναι το
καταστατικό να το τηρήσουµε. ∆ιορισθέν κάθε φορά και περισσότερο και προχωράµε σαν να
µην συµβαίνει τίποτα και κλείνουµε τα θέµατα γιατί έτσι µας βολεύει. Θέλω να πιστεύω ότι το
επόµενο κεντρικό συµβούλιο θα είναι συναινετικό, θα λύνει τα προβλήµατα επί της ουσίας και
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θα προχωρήσει.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΝΝΑΜΑΣ: Η σηµερινή παρουσία µας σ’ αυτό το συνέδριο νοµίζω ότι
υπολείπεται όλων των άλλων συνεδρίων. Ας σκεφτούµε τι συνέβαινε και κάθε φορά που
γίνεται συνέδριο είµαστε όλο και λιγότεροι. Αυτό που είπε προηγουµένως ο Βάκης για
ανανέωση, για να µπορέσουµε να φεύγουµε εµείς οι παλιοί και να έρχονται οι νέοι µέσα που
έχουν πιο καθαρά µυαλά πιστεύω, γιατί εµείς κουβαλάµε και ιστορίες µαζί µας ο καθένας, για
να µπορέσουµε να πετύχουµε επιτέλους αυτή την ανανέωση και να µπορέσουµε να βάλουµε
τα παιδιά και τα εγγόνια µας και δεν δικαιολογείται ούτε στους τοπικούς συλλόγους ούτε και
στην οµοσπονδία κάθε φορά να είναι συρρικνωµένα και να µην εκπροσωπούνται όλοι οι
απόδηµοι Κύπριοι. ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόδηµος Κύπριος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για
την Κύπρο και τα κοινά. Κάποιοι άλλοι λόγοι τους αποτρέπουν να συµµετέχουν στα κοινά.
Πρέπει να σκεφτούµε τι κάνουµε στραβά και κάθε φορά είµαστε όλο και λιγότεροι. Όσον
αφορά το κεντρικό συµβούλιο το προηγούµενο και επειδή µετέχω στα τελευταία κεντρικά
συµβούλια, λέω ότι υπάρχει ένας διαχωρισµός. ∆εν υπήρξε ποτέ αυτό που λέµε ενιαίο
προεδρείο, όλοι µαζί. Και αυτό οφείλεται όχι σε µας που µένουµε πάντα απ’ έξω αλλά σε
αυτούς που συγκροτούν το προεδρείο και κάνουν τους διαχωρισµούς. Πρέπει επιτέλους αυτό
το πράγµα να τελειώσει, να πάµε όλοι συναινετικά. Στην Ε.Κ.Ε. ήδη έγινε µια προσπάθεια και
πήγαµε σε ένα συναινετικό προεδρείο. Μακάρι να τα καταφέρουµε και να προχωρήσει. Θα
ήταν ευχής έργο και στην οµοσπονδία να προχωρήσουµε όλοι µαζί και να το εννοούµε. Κάποια
προβλήµατα που υπήρξαν όσον αφορά ακόµα και τη διενέργεια των εκλογών των σωµατείων
και το ποιος εκπροσωπούσε την οµοσπονδία, ελπίζω να λυθούν µε το καινούριο καταστατικό
και µε τις αλλαγές των διατάξεων που θα έρθουν ούτως ώστε να µην υπάρχει αυτό το
πρόβληµα και να τελειώνουµε µια και έξω µε αυτό το θέµα. Πρέπει να σκεφτούµε πώς θα
φέρουµε κοντά τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας γιατί δεν πιστεύω ότι αυτοί οι 75-74
εκπρόσωποι που είµαστε αυτή τη στιγµή εδώ είναι οι πραγµατική δύναµη των αποδήµων.
Πρέπει να κάνουµε πράξη το «όλοι µαζί». Η Κύπρος είναι εκεί. Το πρόβληµα δεν έχει λυθεί.
Μας χρειάζεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Σχετικά µε το θέµα που συζητάµε. ∆εν είναι σωστό αλλά
κάποιες παρεµβάσεις θα µε υποχρεώσουν να µιλήσω επ’ αυτού. Νοµίζω ότι η θητεία του ∆Σ
που πέρασε αυτή τη διετία ήταν αρκετά σηµαντική µε πάρα πολλές δράσεις. Επειδή η Ε.Κ.Ε
είχε τη δυνατότητα να συµπορεύεται µε την Ο.ΚΟ.Ε λόγω του ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο,
είχε τη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλές σηµαντικές εκδηλώσεις από κοινού. Όταν ανέφερε
ο Λοΐζος για παράδειγµα εκδηλώσεις για τα προβλήµατα της παροικίας, εκδηλώσεις για τα
προσφυγικά προβλήµατα, εκδηλώσεις για θέµατα συνταξιοδοτικών, τα οδοιπορικά (κάναµε 7
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οδοιπορικά) προς όλες τις κατεχόµενες περιοχές, µε πολύ σηµαντική παρουσία. Εδώ οι
αίθουσες ξεχείλιζαν. Σε µία από τις περιπτώσεις είχε τόσο πολύ κόσµο που είχαµε ανοιχτή την
πίσω πόρτα και είχε κόσµο και πίσω από την πόρτα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα
λάβουµε υπόψη. Νοµίζω ότι έγιναν πράγµατα, έγιναν δραστηριότητες. Εγώ αναφέρθηκα µόνο
στην Αθήνα λόγω του ότι είµαι ο γραµµατέας της Ε.Κ.Ε. αλλά γνωρίζω ότι και σε άλλες πόλεις,
τα σωµατεία και τα µέλη του Κ.Σ έκαναν αρκετά. Θα ήθελα να ήµασταν λίγο πιο ρεαλιστές.
Κάποτε λέγαµε ότι η παροικία µας είχε 60.000 Κύπριους. Ε λοιπόν, δεν είναι αλήθεια πλέον
αυτό. ∆εν έχουµε 60.000. Εγώ που παρατηρώ, που µιλάω µε ανθρώπους, βλέπω από τους
καταλόγους έχουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό την τελευταία πενταετία επαναπατρισµού είτε
συµπατριωτών µας που πηγαίνουν πίσω στην Κύπρο. ∆εν είµαστε 150.000. Έχουν κλείσει
πάρα πολλές κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εδώ στην Ελλάδα, πχ οι Τράπεζες, οι
κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες έρχονται και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί
έχουν φύγει, που σηµαίνει ότι έχει µειωθεί ο αριθµός της παροικίας µας και όσον αφορά δε την
νεολαία, επειδή από πρώτο χέρι γνωρίζω, ο Αντρέας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε να
στηθεί το σωµατείο της νεολαίας της Ε.Κ.Ε, όλα αυτά τα παιδιά που πέρασαν από την νεολαία
η αλήθεια είναι ότι δεν έχει µείνει κανέναν στην Ελλάδα. Λόγω της κρίσης όλοι έχουν φύγει
στο εξωτερικό. Ο Αντρέας ο Χατζηπαντελής από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο Λονδίνο, ο
Αντρέας από τη Λαµία βρίσκεται στη Γερµανία. Όλοι φεύγουν. ∆υστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Θα µιλήσουµε για την Ε.Κ.Ε. Εµείς που µιλάµε µε παιδιά η επιθυµία τους είναι, όσοι
τελειώσουν να πάρουν πτυχίο να σηκωθούν να φύγουν. Πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί που
µένουν. Είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα. ∆υστυχώς η παροικία µας έχει ηµεροµηνία
λήξης, µε την έννοια την ηλικιακή και αυτό δεν έχει να κάνει µε την δική µας τη δράση µόνο.
Ναι, παίζει ρόλο ότι και εµείς πρέπει να δηµιουργήσουµε χώρο και να αφήσουµε στα παιδιά
περιθώρια να έρθουν κοντά στην Ο.ΚΟ.Ε., στα σωµατεία. Όµως ταυτόχρονα δεν µένουν
παιδιά. Είναι µια πραγµατικότητα. Νοµίζω το ζείτε όλοι σας. ∆ύσκολο πρόβληµα. ∆εν
ανανεωνόµαστε.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ: Παρεµβάσεις Γιώργο, όπως η νεολαία, που παρενέβητε εσείς µε
κοµµατικά κριτήρια και καταδείξατε ποιους να ψηφίσουν και .. Με αυτά η νεολαία δεν θα
µπορέσει τίποτα. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. ∆εν ήταν παρεµβάσεις. Ήταν η νεολαία και
µπορούσαν κάλλιστα να φύγουν µόνοι τους. ∆εν επιτρέπεται να παρεµβαίνετε και µετά να
ζητάτε να έρχεται η νεολαία. Με τις παρεµβάσεις σας αυτές διώχνετε την νεολαία. ∆εν έρχεται
η νεολαία µε τα κοµµατικά σας κριτήρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Είσαι κακά πληροφορηµένος διότι παρεµβάσεις έγιναν από
άτοµα της νεολαίας στο συνέδριο της νεολαίας Ο.ΚΟ.Ε για να αλλάξουν όλη τη σύνθεση του
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Κ.Σ της νεολαίας Ο.ΚΟ.Ε. Μόνοι τους παρέµβαιναν οι ίδιοι µεταξύ τους. Θα ήθελα να ήταν εδώ
τα παιδιά της νεολαίας και να µιλήσουν και να πουν ποιος έκανε παρέµβαση στη συγκρότηση
του Κ.Σ της νεολαίας, ο απερχόµενος για παράδειγµα πρόεδρος της νεολαίας ο οποίος
προσπάθησε µε διάφορα κόλπα να δηµιουργήσει µία κατάσταση έκρυθµη µέσα στο συνέδριο.
Και αντίθετα η δική µας η παρουσία τα κατεύνασε αυτά. Αυτό έγινε στην πραγµατικότητα. Από
δικής µου πλευρά θα προχωρήσω στην έγκριση. Θα υπερψηφίσουµε τον απολογισµό. Ενότητα,
συναίνεση, οµοψυχία. Επικαλούµαστε την ενότητα και τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στην
ένωση Κυπρίων και απευθύνοµαι στους συναδέλφους µου από την ένωση Κυπρίων, σε
κάποιους από αυτούς, όπου πριν στεγνώσει το µελάνι των συµφωνιών και της συναίνεσης για
το τι θα κάνουµε στην Ε.Κ.Ε αλλά και πώς θα δράσουµε όλοι µαζί, όλοι συλλογικά, να
βοηθήσουµε να αναβαθµιστεί και η Ο.ΚΟ.Ε, τα ξέχασαν όλα. ∆ηλαδή, είναι εύκολο να λένε
«θέλουµε συναίνεση», «πρέπει να γίνεται συναίνεση», «πρέπει όλοι µαζί», να συµφωνήσεις σε
κάποια πράγµατα και να έρχεσαι εδώ πχ. Καταστατικό.. Όταν συµφωνείς να βοηθήσουν όλοι
να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στις εκλογικές διαδικασίες και µετά
κάνεις τουµπεκί, έχεις ευθύνες. Και να µην πουλάνε πνεύµα και εξυπνάδες ότι εµείς θέλουµε
συναίνεση και κάνουν το αντίθετο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: Εγώ σκεφτόµουν να µην µιλήσω αλλά επειδή µίλησε ο Ανδρέας ο
∆ηµητρίου και σας θυµίζω, την παλιά εποχή ήµασταν το «∆ηΣυ», µην παρεξηγηθείτε. «∆ηΣυ»
εννοείται ∆ηµητρίου- Συλλούρης. Μην παρεξηγηθείτε ότι είµαστε κοµµατικοί. Προσωπικά εγώ
έχω µία σκέψη, έναν προβληµατισµό για τα κόµµατα. Θεωρώ ότι είναι βεβαίως, οι θεσµικοί
πυλώνες λειτουργίας της δηµοκρατίας. Όµως θεωρώ ότι έχουν και πολλά αρνητικά στην
λειτουργία της δηµοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει είναι προσωπικές µου απόψεις, δεν µας
ενδιαφέρουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην οµοσπονδία και αναφέροµαι σε εσένα και συµφωνώ
µαζί σου σε πολλά που είπες, σχεδόν σε όλα. Ότι τα σωµατεία-µέλη της οµοσπονδίας έχουν
αυτοτέλεια, λειτουργούν µε αυτοτέλεια. Γι’ αυτό λέµε ότι την οµοσπονδία δεν πρέπει να την
νιώθουν τα σωµατεία ότι ανακατεύεται στα πόδια της. Η οµοσπονδία είναι η µάνα που έχει
στην αγκαλιά της όλα αυτά τα σωµατεία. ∆ηλαδή, τα σωµατεία είναι η οµοσπονδία. Η
οµοσπονδία αποτελείται από το σύνολο των σωµατείων. Τα σωµατεία δεν πρέπει να
λειτουργούν ανταγωνιστικά µε την οµοσπονδία ούτε και αντίστροφα. Και εδώ στην ένωση
Κυπρίων που είµαστε, επειδή τα τελευταία χρόνια η Ένωση Κυπρίων λειτουργεί αρµονικά µε
την οµοσπονδία, αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και θετικά. Όταν µιλάµε για απολογισµούς
ενός συµβουλίου, ασφαλώς διαπιστώνουµε αδυναµίες, λάθη, προβλήµατα κλπ. Αλλά πρέπει,
αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν εθελοντικά και πολλές φορές βάζουν και λεφτά από
την τσέπη τους να τους πούµε ένα µεγάλο «ευχαριστώ». Η Κύπρος, εµείς, οι συµπατριώτες
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λέµε ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές δηλαδή σε όλους εµάς που αφιερώνουµε από τον
πολύτιµό µας χρόνο για την Κύπρο µας. Είναι υποχρέωσή µας, αλλά πρέπει να το
επισηµαίνουµε. Λέµε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εδώ είµαστε, τα συνέδρια
γίνονται για να εντοπίζονται τα λάθη, οι παραλείψεις ώστε το επόµενο συµβούλιο να είναι
καλύτερο. «Γεσόµεθα πολλώ κάρρονες τούτων» έλεγαν οι Σπαρτιάτες. Άκουσα συναδέλφους
στους οποίους έχω ιδιαίτερη σχέση, σεβασµό και εκτίµηση που µίλησαν για τα κακώς κείµενα
στις εκλογές και λοιπά. Τα έχουµε κουβεντιάσει χτες, τα έχουµε ακούσει στο Κ.Σ. Είναι
τεράστιο σφάλµα πράγµατι, να βάλει ο οποιοσδήποτε κάτω από το χαλί, προβλήµατα που
υπάρχουν. Το κρίσιµο είναι, το χρήσιµο είναι να βρούµε εκείνους τους τρόπους, και έχει
τεράστια σηµασία, µε ποιους χειρισµούς θα διορθώσουµε αυτά τα πράγµατα. ∆εν πάµε µε
ταχύτητα να δώσουµε πάνω στον τοίχο, να χαλάσουµε. Εγώ επαινώ τους ανθρώπους που
ανέδειξαν αυτά τα προβλήµατα αλλά το επόµενο βήµα είναι πιο δύσκολο. ∆ηλαδή, το να
εντοπίσεις ένα πρόβληµα είναι πολύ ευκολότερο απ’ ότι να το λύσεις. Εδώ είµαστε να
σκεφτούµε, να συσκεφτούµε, να βάλουµε όλοι το µυαλό µας, την καρδιά µας, την επιθυµία
µας για συνεργασία να βρούµε τρόπους. Και οµιλώ στον Ιάκωβο, χτες και επαναλαµβάνω και
σήµερα, ότι επειδή ξέρω πρόσωπα και πράγµατα είναι πράγµατι συνειδητή η σηµαία της
ενότητας για πολλά χρόνια. Ιάκωβε, εσύ είσαι πολεµιστής. Έχεις σφαίρες πάνω σου και όλοι
σου οφείλουµε σεβασµό. ∆εν θα σταµατήσουµε να πολεµάµε για την ενότητα, έστω κι αν
προκύπτουν προβλήµατα, έστω κι αν κάποιοι µπορεί να αθετούν αυτά που λένε όπως
ακούστηκε κλπ. Έστω κι αν δεν συµπεριφέρονται κατά ιδανικό τρόπο. Θα πρέπει εµείς να
συνεχίσουµε την προσπάθεια, Ιάκωβε. Με εσένα µπροστά θα πρέπει να βρούµε τον τρόπο, να
βασανίσουµε τον εγκέφαλό µας να βρούµε τον τρόπο. ∆εν τα βάζουµε κάτω εµείς. Λοιπόν, σε
ό,τι αφορά στην ευθύνη σε ένα συµβούλιο πχ στο Κ.Σ της οµοσπονδίας, η ευθύνη δεν είναι
ούτε µόνο του προέδρου, ούτε µόνο του γραµµατέα ούτε µόνο του ταµία. Είναι συλλογική
ευθύνη για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Ο έπαινος είναι επίσης συλλογικός. Οι παραλείψεις
επίσης είναι συλλογικές. Να δεχτώ εγώ ότι µπορεί να πηγαίνει αναλογικά αλλά δεν ξεχνάµε ότι
είναι συλλογικές οι ευθύνες. Όλοι του συµβουλίου έχουν ευθύνη, δικαιούνται του επαίνου,
δικαιούνται και της κριτικής. Είναι υπόλογοι για την κριτική. ∆υο λόγια για την νεολαία. Εδώ
ανάµεσά µας υπάρχει ελπίδα. Στο κέντρο βλέπω υπάρχουν 4-5 νέα παιδιά και είχα την τύχη
επαναλαµβάνω να είµαι δίπλα τους. Θα τα πολλαπλασιάσουµε αυτά τα νέα παιδιά.
Τελειώνοντας, πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά µε αισιοδοξία. Μπορεί να µην είναι
αισιοδοξία υπέρµετρη. Συγκρατηµένη αισιοδοξία. Αλλά αισιοδοξία. Και δεν θα ξεχάσουµε.
∆εσµευτήκαµε όλοι ότι θέλουµε να εξυγιάνουµε τα κακώς κείµενα στην οµοσπονδία. Θέλουµε
να βελτιώσουµε την οµοσπονδία. Θέλουµε να αυξήσουµε το κύρος της οµοσπονδίας. Επειδή
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θέλουµε πιστεύω, ότι µπορούµε να το κάνουµε. ∆εν θα τα βάλουµε κάτω έστω κι αν υπάρχουν
διαφωνίες, έστω κι αν υπάρχουν γκρίνιες.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Κάποιος-οι αναφέρθηκαν στην µικρή συµµετοχή στο
συνέδριο, και είναι γεγονός ότι είναι µικρότερη από όλα τα συνέδρια που έχω συµµετέχει και
είµαι από την αρχή. Συµµετέχω από την αρχή της λειτουργίας της οµοσπονδίας στα συνέδρια.
Σας λέω ότι ο λόγος που είµαστε λιγότεροι αυτή τη φορά είναι γιατί έγιναν λιγότερες
παρατυπίες στις εκλογές. Άλλες φορές που γίνονταν περισσότερες παρατυπίες ήµασταν σχεδόν
100 σύνεδροι. Και νοµίζω ότι το ξέρετε όλοι, απλώς κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας.
Θέλω να σταθώ στα οικονοµικά, γιατί για µένα είναι το α και το ω της λειτουργίας των
συλλόγων. Είναι πολύ απλό, από τούδε και στο εξής, όσοι θα παίρνουν επιχορήγηση µέσω των
πολιτιστικών υπηρεσιών ή όταν θα ενηµερώσουν το βιβλίο του ταµείου µε την εγγραφή του
ποσού να κάνουν φωτοτυπία τη σελίδα αυτή και να τη στείλουν στην οµοσπονδία. ∆εν έχει
σηµασία ότι δεν έχει λόγο η οµοσπονδία για το πώς κατανέµονται τα χρήµατα, αλλά για να µην
υπάρχει καµιά υπόνοια. Μια απλή απόδειξη από το σύλλογο ή η καταχώρηση στο ταµείο του
συλλόγου ότι «εγώ πήρα 1000ευρώ». Ο σύλλογος τάδε πήρε 1000ευρώ, και να τελειώνει το
ζήτηµα. Εχτές έγινε ο απολογισµός και τοποθετηθήκαµε. Σήµερα. Χτες µίλησα εγώ για το πώς
λειτουργεί το ∆.Σ. Και έθεσα και προσωπικό θέµα, ότι ως µέλος του Κ.Σ δεν αξιοποιήθηκα. Αν
κανείς θεωρεί ότι αξιοποιήθηκα και το θεωρώ λάθος να µε διορθώσει. Τώρα δυο πράγµατα που
έχουν να κάνουν µε την ουσία, για τι είµαστε εδώ και µε τον κοινό στόχο που πρέπει να είναι
και ο πρώτιστος. Θα σας πω ένα περιστατικό για το οποίο νοµίζω, η οµοσπονδία πρέπει να
αναλάβει πρωτοβουλία. Πέρυσι στις 20 Ιουλίου για πρώτη φορά, επειδή στο σύλλογο Κυπρίων
νοµού Λάρισας κάνουµε πάντα εκδηλώσεις µνήµης και τιµής, καθιερώθηκε µε απόφαση του
σηµερινού υπουργού Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας να είναι ως πολιούχος και προστάτης άγιος
της αεροπορίας στρατού ο προφήτης Ηλιού. Έτσι, στις 20 Ιουλίου που εµείς κάνουµε
µνηµόσυνα για τα αδέλφια µας που χάθηκαν, για την Κύπρο που είναι ακόµη ηµικατεχόµενη,
στα ελληνικά στρατόπεδα γίνονται γιορτές. Ξέρω ότι είναι η γιορτή του προφήτη Ηλιού και δεν
θα το ξεχάσουµε. Είναι µια χριστιανική γιορτή. Όσοι είναι χριστιανοί το γιορτάζουν,
συµµετέχουν κ.ο.κ. Αλλά δεν είναι δυνατό στη Λάρισα να γίνεται εκδήλωση µνήµης και τιµής
και να υποβάλλεται αίτηµα στην στρατιά της φιλαρµονικής για συµµετοχής της για να
αποδώσει τιµές για την θυσία των Ελλαδιτών στην Κύπρο και να αρνούνται στο σύλλογο τη
συµµετοχή της φιλαρµονικής της στρατιάς και µε αιτιολογικό ότι, ενώ κάθε χρόνο ερχόταν η
φιλαρµονική, θα είναι στο Στεφανοβικείο δηλαδή 40 χλµ µακριά. Πρέπει να κάνει µια
παρέµβαση η Ο.ΚΟ.Ε, ότι στις 20 Ιουλίου στα ελληνικά στρατόπεδα πρέπει να γίνονται
µνηµόσυνα και όχι γιορτές. Το αίτηµα αυτό το υπέβαλα. Το κατέθεσα και γραπτώς. Ζητώ η
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οµοσπονδία να αναλάβει πρωτοβουλία. Το β’ είναι η προβολή. Η προβολή των δραστηριοτήτων
µας και η προβολή σε ό,τι αφορά κυρίως τις δραστηριότητες µας για το κυπριακό. Εγώ θεωρώ
ότι δεν υπάρχει. ∆ιότι προβολή σηµαίνει σήµερα, όπως λειτουργούν τα µέσα, να βγει στις
τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να αρθρογραφείς και να βάζουν σε µια περίοπτη θέση το κείµενο
σου που αναφέρεται σε εισβολή, κατοχή, πολιτιστικά θέµατα κτλ. Η ΕΡΤ που είναι κρατικός
φορέας µας έχει προβάλει. Έχει πει ποτέ τη λέξη Ο.ΚΟ.Ε η ΕΡΤ; Εµείς είµαστε µια οµοσπονδία.
Εκπροσωπούµε 30-40 σωµατεία πανελλαδικά. Έχει ασχοληθεί ποτέ η ΕΡΤ που είναι κρατικός
φορέας µε τις δραστηριότητες µας; Μια ανακοίνωση απλή; Ακόµα και για πολύ σοβαρά θέµατα
που αφορούν την Κύπρο, καµιά φορά µπορεί να είναι τελευταία είδηση. Άρα, αν µπορούµε να
κάνουµε µια ουσιαστική παρεµβολή και όσο µπορούµε ο καθένας µας (η κ. Χατζηγεωργίου είπε
χτες ότι έχει εκποµπή και πολύ καλά κάνει και µπράβο στο ραδιόφωνο το τοπικό εκεί στην
Ξάνθη, ενηµερώνει τον κόσµο. Στερούµαστε αυτού του βασικού στοιχείου που είναι η προβολή
των εκδηλώσεων µας, των δραστηριοτήτων µας.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ: Είναι πολύ ωραίο να ακούγονται ωραία λόγια, χωρίς όµως
αυτά να γίνονται πράξη. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα όλους να µιλούν για συναίνεση. Εγώ
είµαι στο Κ.Σ. µαζί µε άλλους συναδέλφους και όταν συγκροτήθηκε σε σώµα το Κ.Σ του
παρελθόντος, υπήρχε µία πρόταση του προέδρου που έλεγε: έχω συνολική πρόταση ο τάδε
πρόεδρος, ο τάδε γραµµατέας, ο τάδε, ο Παπακλεοβούλου µε τον Όµηρο, προερχόµενοι από
το µεγαλύτερο σε ψήφους συνδυασµό, ο Γρηγόρης ο Κουναµάς ο Αυγουστής έξω. Αυτό είναι
συναίνεση; Συνεπώς πιστεύω, εάν όντως πιστεύετε στην συναίνεση, αυτά τα πράγµατα είναι
απαράδεκτα. Μπορεί ο καθένας να αξιοποιηθεί κάπου. Συναίνεση δε σηµαίνει αποκλείω
κάποιους. Παρόλο που ήµουν στο Κ.Σ. και χωρίς να έχω θέση στην εκτελεστική γραµµατεία
ούτε στο διαδίκτυο ούτε πουθενά, στα πλαίσια µιας καινούριας γραµµής που πρέπει να
υπάρχει, θα εγκρίνω τον απολογισµό του Κ.Σ και παρόλο που έχω και κάποιες άλλες ενστάσεις
και δεν είµαι ικανοποιηµένος και τα είχα πει. ∆εν έχει γίνει τόσο µεγάλη προβολή σε κάποια
εθνικά θέµατα.
ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ: Συνέπεια και διαφάνεια. Ποτέ δεν άλλαξε βηµατισµό. Συνεχίζει
την προοδευτική του πορεία µε πυξίδα την ενότητα. Αγωνίζεται χρόνια για την επίτευξη
ευρύτερης δυνατής ενότητας µεταξύ των παρατάξεων. Γιατί η ενότητα είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάδειξη της Ο.ΚΟ.Ε.. ∆υστυχώς όµως παρωχηµένες και καθεστωτικές
νοοτροπίες χρόνια δυναµιτίζουν αυτή την προσπάθειά µας µε στόχο την περιθωριοποίηση του
συνδυασµού ΕΛ.ΛΑΣ. Αυτό το βιώσαµε και πριν από 2 χρόνια, όταν είχαµε µαζευτεί σε αυτόν
τον χώρο για να συγκροτηθούµε σε σώµα και όταν πήρε τον λόγο ο απερχόµενος πρόεδρος
είπε κατά λέξη τα εξής: «σας καταθέτω µια δηµοκρατική και ολοκληρωµένη πρόταση» και
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άρχισε να µοιράζει τα αξιώµατα σε συνέταιρους, σε συµµάχους, σε συνοδοιπόρους. Αυτή είναι
η αλήθεια. Και άφησαν εκτός τον συνδυασµό ΕΛ.ΛΑΣ., την

ανανεωτική και τον Ντίνο

Αυγουστή. Κύριε πρόεδρε θα ήθελα µε την δευτερολογία σας να µας πείτε για ποιο λόγο έχετε
αφήσει εκτός τον συνδυασµό ΕΛ.ΛΑΣ.; Μήπως πιστεύετε πως δεν έχουµε δηµοκρατική
συνείδηση; Όλοι µας θέλουµε έναν πρόεδρο που να ενώνει και όχι έναν πρόεδρο που να
διχάζει. ∆εν µπορεί όµως και το ∆.Σ της Ο.ΚΟ.Ε να νιώθει υπερήφανο για το έργο που έχει
επιτελέσει. Να είµαστε ρεαλιστές. Είδαµε πράγµατι αρκετά καλά πράγµατα. Αλλά έγιναν λάθη
και παραλείψεις και πάντα θα γίνονται. Αυτοί όµως που τα έχουν κάνει να αναλαµβάνουν
ταυτόχρονα και τις δικές τους ευθύνες. Εµείς οµολογούµε ότι ένεκα συγκυριών δεν είχαµε
αποδώσει αυτά που θέλαµε. ∆εν µας άφησαν. Ο πρόεδρος 2 χρόνια δεν έχει επικοινωνήσει
ποτέ µαζί µας. ∆εν ήξερε ούτε καν το τηλέφωνό µας. Με πήρε τηλέφωνο πριν από 7-8 ηµέρες.
Είδα το νούµερό του και δεν το σήκωσα. Κι όταν µου ζήτησε τον λόγο του είπα πεντακάθαρα:
«Πρόεδρε, 2 χρόνια δεν προθυµοποιήθηκες ποτέ να µε πάρεις τηλέφωνο, τώρα θυµήθηκες το
τηλέφωνό µου;» ∆εν µπορώ να υποστηρίξω ότι υπήρχε και αγαστή συνεργασία ανάµεσα στα
µέλη του ∆.Σ. Ο πρόεδρος εµάς µας έβλεπε κάτω από µια άλλη οπτική. ∆ύο φορές
αναγκαστήκαµε να αποχωρήσουµε από το συµβούλιο. Όλα τα συµβούλια που είχαν γίνει
βέβαια, είναι νοµίζω 4. Την άλλη φορά απαίτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα ο Γιώργος ο
Μιχαηλίδης. Είχε αυτή την απαίτηση ενώ ξέραµε όλοι µας ότι µπορεί οποιοδήποτε µέλος της
Ο.ΚΟ.Ε, της ένωσης Κυπρίων να παρακολουθήσει τα συµβούλια γιατί είναι ανοιχτά. Έγιναν
πράγµατι στις εκλογές παρατυπίες. Να µην χρησιµοποιήσω τη λέξη παρανοµίες. Εµάς επειδή
δεν µας εκφράζει καµιά µορφή. Και επειδή δεν πιστεύουµε σε σολοµώντειες λύσεις.
Πιστεύουµε µόνο σε ξεκάθαρες λύσεις. Οι παρατυπίες έχουν γίνει. Πεντακάθαρα πράγµατα. Και
δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές στις εκλογικές διαδικασίες που έχουν γίνει. ∆εν αµφισβητώ τις
διαπιστώσεις που έχουν κάνει κάποιοι. Σήµερα πράγµατι, έχουµε µόνο 73 συνέδρους. Τον
λόγο τον ξέρετε όλοι. Γιατί σε κάποια σωµατεία έγινε έλεγχος και πολύ καλά. Το είπε ο Ντίνος
ο Αυγουστής µε θάρρος και παρρησία. Κατά το παρελθόν γίνονταν πολύ περισσότερες
παρατυπίες. Εµείς ξεχνάµε όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει και κακώς γίνονται. Τονίζω άλλη
µια φορά ότι λάθη και παραλείψεις θα γίνονται. Ας λειτουργήσουµε όµως από τώρα και στο
εξής διαφορετικά. Ας είναι τούτο το συνέδριο για όλους µας µια γόνιµη αφετηρία κι ας
παλέψουµε όλοι µαζί για να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για µια καλύτερη Ο.ΚΟ.Ε. Μας
ενώνει η κατεχόµενη πατρίδα µας. Ανήκουµε όλοι µας στην µεγάλη παράταξη που λέγεται
Κύπρος.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΣΣΟΣΤΑΣΗΣ: Η Ο.ΚΟ.Ε υφίσταται γιατί υφίστανται σωµατεία και της δίνουν
την οντότητα. Εγώ πριν µιλήσω για τον απολογισµό της Ο.ΚΟ.Ε θέλω να δώσω συγχαρητήρια
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σε όλα τα σωµατεία για τη δραστηριότητά τους, για την προβολή του εθνικού θέµατος και την
ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και των παραδόσεων του τόπου µας. Συµφωνώ µε
τον Αντρέα ∆ηµητρίου, όταν συµµετέχεις σε ένα όργανο εθελοντικά προσφέρεις έργο,
διαθέτεις χρόνο που άλλοι ενδεχοµένως δεν µπορούν να διαθέσουν. Εποµένως, από αυτήν την
άποψη οφείλουµε να δώσουµε συγχαρητήρια σε όλα τα µέλη του Κ.Σ. Είπαν πολλοί ότι πρέπει
να επικρατήσει η ενότητα. Αλλά να είµαστε και ειλικρινείς. Έχουµε συµµετάσχει σε συνέδρια
εδώ και 15-20 χρόνια και ξέρουµε τι γινόταν, τι γίνεται και µε τη συγκρότηση του Κ.Σ. και πώς
γίνονται διαχωρισµοί και πως κάποιοι µένουν απ’ έξω. Αν θέλουµε την πραγµατική ενότητα,
λαµβάνοντας υπόψη όσα προανέφερα ότι όσοι µπαίνουν σε ένα όργανο έχουν διάθεση
προσφοράς, πρέπει να τους αξιοποιούµε. Και το λάθος το µεγάλο είναι ότι ο διαχωρισµός
γίνεται µε τον προσανατολισµό που έχει ο καθένας πάνω στο Κυπριακό. ∆ηλαδή το θέµα που
έπρεπε να µας ενώνει όλους, που µας καίει, εκεί γινόταν ως τώρα ο διαχωρισµός. Κάναµε µια
προσπάθεια στην ένωση Κυπρίων και είπαµε ότι ενόψει της συγκυρίας και των εξελίξεων στην
Κύπρο, πρέπει κάποια στιγµή αυτά να τα βάλουµε στην άκρη και να αξιοποιηθούν όλοι και να
γίνει προσπάθεια σύνθεσης συναινετικού ή συγκρότησης κλπ. Πιστεύω ότι αυτό το πνεύµα
πρέπει κάποια στιγµή άµεσα να επικρατήσει και στη συγκρότηση του νέου Κ.Σ. Οι καιροί το
απαιτούν, η Ο.ΚΟ.Ε πρέπει να αναβαθµιστεί, να παίξει το ρόλο που προσδοκεί και η πατρίδα
και η παροικία. Άκουσα µε λύπη, κάποιος είπε ότι ορισµένοι που πρωτοστατούσαν στην
ενότητα στην ένωση Κυπρίων εδώ έκαναν άλλα πράγµατα, έδειξαν άλλο πνεύµα κλπ και
ρωτώ: «Συµφωνήσαµε στην ένωση Κυπρίων ότι θα περάσουµε ντε και καλά καταστατικές
αλλαγές χτες στο συνέδριο;» Ρώτησα χτες: «πόσα σωµατεία υπέβαλαν προτάσεις για αλλαγή
του καταστατικού;». Η απάντηση ήταν: «κανένα». Πρότειναν 2 συνδυασµοί. Ρώτησα: «η
επιτροπή που θα επεξεργαζόταν τις προτάσεις (η νοµική επιτροπή) πόσες φορές συνεδρίασε;».
«Μία» «Θεωρείτε λοιπόν λογικό, ότι τα προβλήµατα που υφίστανται, Βάκη, και υφίσταντο
τόσα

χρόνια

µπορούν

να

λυθούν

µε

αυτόν

τον

βιαστικό

τρόπο

της

αλλαγής

του

καταστατικού;» Εποµένως, πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος να κάτσουµε όλοι και να
βάλουµε πλάτη, να βρούµε όλες τις λύσεις ώστε πράγµατι δηµοκρατικά να λειτουργούν όλα τα
σωµατεία και να εφαρµόζεται αδιαλείπτως το καταστατικό. Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Εποµένως, ούτε τουµπεκί κάνουµε ούτε πνεύµα άλλο επιδεικνύουµε αλλού ούτε κάνουµε την
πάπια. Εµείς είµαστε εδώ για να επικρατήσει πραγµατικά η ενότητα και η αλλαγή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω από το τέλος. Από αυτό που
είπε ο κ. Μασσοστασής σε ό,τι έχει να κάνει µε την τροποποίηση του καταστατικού. Επειδή από
κάποιους άκουσα κάποια παράπονα σε ό,τι έχει να κάνει µε το πρόσωπό µου, γιατί ενόσω
συµµετείχα στην επιτροπή καταστατικού, η οποία συνεδρίασε µία και µοναδική φορά (εγώ
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θέλω να είµαι απόλυτα τυπικός και να πω ότι συνεδρίασε µιάµιση φορά, αυτό είναι το
ακριβές), ψήφισα κατά των τροποποιήσεων του καταστατικού. Ερχόµενοι λοιπόν, στο Κ.Σ και
προ των εκλογών των σηµερινών της διαδικασίας επικύρωσης των αντιπροσώπων, βρέθηκα
αντιµέτωπος µε µια διαδικασία, η οποία είχε να κάνει µε όλες αυτές τις φερόµενες ως
παρατυπίες τυπικές, παραβάσεις, ουσιαστικές, κάποιοι µίλησαν για διαπιστώσεις, για υπόνοιες,
για καλπονοθείες, για καταγγελίες τρίτων. Εν πάση περιπτώσει τα ξεπεράσαµε όλα αυτά.
Ψηφίσαµε, αποφανθήκαµε, κάποιοι κράτησαν επιφυλάξεις. Αντελήφθην λοιπόν, από όλη αυτή
τη διαδικασία ότι η µόνη προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 10, δηλαδή η τροποποίηση
του άρθρου 10α και 10β, η οποία έχει να κάνει µόνο µε την εκλογική διαδικασία, ήταν
παντελώς ανεπαρκής και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει µια συνολική διευθέτηση και επισκόπηση
του καταστατικού. Γιατί, αν µη τι άλλο θα µπούµε σε µια διαδικασία τροποποίησης η οποία και
χρόνο απαιτεί και αποφάσεις κλπ. και διαβλέπω ότι πραγµατικά το καταστατικό έχει µείνει πίσω
από την πραγµατικότητα. Το έχει ξεπεράσει η πραγµατικότητα. Όταν ακούω λοιπόν, όλες
αυτές τις φερόµενες καταγγελίες ή διαπιστώσεις ή όπως θέλετε πείτε τες, και βλέπω το
καταστατικό στο άρθρο 5, αναφέρει ως πειθαρχικές ποινές την µοµφή, (χωρίς να εξειδικεύει)
µοµφή, επίπληξη. Θα πρέπει να γίνει µια συνολικότερη διευθέτηση κατά την άποψή µου. Εξ’
αυτού του λόγου και µόνο ψήφισα όχι τελικώς. Στα θέµατα της συγκρότησης τώρα. Καταρχάς,
για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά των σωµατείων του παροικιακού σωµατείου υπήρχε,
τουλάχιστον όσον αφορά την Ε.Κ.Ε. σύγκληση οµοφώνως του ∆.Σ. από όλες τις παρατάξεις.
Παρατάξεις, συνδυασµούς, όπως θέλετε πείτε τες. ∆εν είναι κρυφό ότι οι παρατάξεις ή
συνδυασµοί στην ένωση Κυπρίων, πολλές από αυτές ή οι περισσότερες εκφράζονται όχι
κοµµατικά, ανήκουν οι εκπρόσωποί τους σε κάποιες κοµµατικές παρατάξεις. Για πρώτη φορά
λοιπόν, στα ιστορικά χρονικά συγκροτήθηκε οµόφωνα το ∆.Σ. της Ε.Κ.Ε. Απορώ λοιπόν
αγαπητοί φίλοι και συµπατριώτες-ισσες, γιατί δεν µπορεί να γίνει αυτό και στην οµοσπονδία;
Αντιλαµβάνοµαι ότι είµαστε ένας ζωντανός οργανισµός και κοπτόµεθα όλοι για το κοινό καλό,
πάνω από το ατοµικό, προσωπικό, πολιτικό ή οποιοδήποτε άλλο συµφέρον όµως, µπαίνει η
πατρίδα. Τουλάχιστον όσον αφορά εµένα, µπαίνει η πατρίδα και τίποτα άλλο. Η έκκληση µου
λοιπόν, είναι δύο πράγµατα απλά: Το ένα είναι το κλίµα το οποίο επεκράτησε στην Ε.Κ.Ε. να
γίνει παράδειγµα προς µίµηση για όλα τα υπόλοιπα σωµατεία και για τη συγκρότηση της
Ο.ΚΟ.Ε.. Και πράγµατι να συγκροτηθεί ένα συναινετικό και πλουραλιστικό προεδρείο. Και
δεύτερον, να διαφυλαχτεί η ενότητα. Και να δούµε κι άλλους ανθρώπους, νέους, να µας
πλαισιώσουν. Άκουσα από την Ελένη Χατζηγεωργίου, ότι στα συµβούλιά µας έχουµε κι εµείς
νέα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, θέλουµε να τα δούµε και εδώ στην Ο.ΚΟ.Ε., όχι µόνο στα κατά
τόπον σωµατεία. Και εδώ να συµµετέχουν. Έκκληση και πραγµατική ευχή είναι, την επόµενη
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φορά που θα σηκωθούµε πάνω να µη βλέπουµε µόνο τους ίδιους. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω
και τον απολογισµό δράσης και τον οικονοµικό απολογισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ: Σαν γραµµατέας και ταµίας του απερχόµενου Κ.Σ, θέλω να πω µερικά
πράγµατα. Αρκετά από αυτά που ήθελα να πω, ίσως λόγω της επιτυχίας κάποιων πραγµάτων,
να αναφερθώ κι εγώ. Καταρχήν, αναφέροµαι στο λόγο του Καλλίνικου, όπου αναφέρθηκε
στην ανανέωση και µάλιστα επεσήµανε και το εξής, όχι απλά µία ανανέωση αλλά είπε: και
ηλικιακά αλλά και ανθρώπους, πρόσωπα τα οποία είτε απουσίαζαν µέχρι τώρα για διάφορους
λόγους, που µπορούν να προσφέρουν στην οµοσπονδία. Επίσης, να µην ξεχάσω να αναφερθώ
στα καλά λόγια που είπε ο φίλος, ο Αντρέας ο ∆ηµητρίου, επαινώντας, ευχαριστώντας τους
συµµετέχοντες σε όλες τις δραστηριότητες και από οποιαδήποτε θέση στην οµοσπονδία. Όντως
στην διετία έγιναν πάρα πολλά πράγµατα, παρά τα πενιχρά οικονοµικά τα οποία διαθέταµε. Και
µε τη σωστή διαβούλευση µεταξύ των µελών του Κ.Σ. καταφέραµε να κάνουµε µια σειρά
εκδηλώσεων. Θα αναφερθώ σε µία ενότητα εκδηλώσεων που ήταν η σειρά των Κατεχοµένων
∆ήµων. Πραγµατικά πιστέψτε µε, τέτοιες συγκινησιακές εκδηλώσεις δεν είχαν ξανά γίνει. Με
πολύ µεγάλη συµµετοχή, από δήµαρχους, από εκπρόσωπους κοινοτήτων, αρχών. Ας
αναφερθώ. Για την κυρά της Λαπίθου. Λίγοι γνωρίζουν για το άτοµο αυτό. Πιστεύω µέσα στα
πλαίσια των εκδηλώσεων τις Ο.ΚΟ.Ε δεν είναι µόνο το εθνικό µας πρόβληµα, είναι και η
ανάδειξη και η επίλυση προβληµάτων της παροικίας και γενικότερα των Κυπρίων που
εργάζονται εδώ, είτε είναι επιστήµονες είτε είναι δηµόσιοι υπάλληλοι είτε είναι ελεύθεροι
επαγγελµατίες κ.ο.κ. Πιστεύω ότι κάναµε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό νοµίζω το είπαν
και αρκετοί σύνεδροι. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι µέσα από όλη τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων και λοιπά, πρέπει να αναφερθούµε λίγο στη σύγχρονη ιστορία της
Κύπρου ή γενικότερα στην ιστορία της Κύπρου. Πάρα πολύ λίγες εκδηλώσεις έχουν γίνει γι’
αυτό. Και προπάντων ακόµα, στη νεότερη ιστορία της Κύπρου από το ’50 ή το ’30 και µετά.
Είτε αυτές ήταν Οκτωβριανά είτε ήταν δηµοψηφίσµατα είτε ο απελευθερωτικός αγώνας ή
επιτρέψτε µου να πω, εµφυλιοπολεµική περίοδος ’71, ’74, µε αποκορύφωµα το πραξικόπηµα
και την τουρκική εισβολή. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα τα οποία δεν τα
γνωρίζουµε. Έχουν γίνει καταθέσεις βουλευτών και τρίτων στη Βουλή των αντιπροσώπων της
Κύπρου. Τίποτα δεν ξέρουµε εµείς. Ίσως κάποιοι πήραν ένα βιβλίο και έριξαν µια µατιά. Ας
προχωρήσουµε σε όσο µπορούµε δι-κοινοτικές εκδηλώσεις. Έγινε πριν µερικά χρόνια στον
χώρο αυτό µε πρωτοβουλία της Ε.Κ.Ε. και συγκεκριµένα από τον φίλο Λοΐζο µία κοινή
εκδήλωση µε Τουρκοκύπριους γιατρούς. Πολύ πετυχηµένη εκδήλωση. Φοβερή. Να αναφερθώ
στους φίλους στη Ρόδο. Το 2009 προσκάλεσαν τη δηµοσιογράφο που έκανε τις 4 σειρές
εκποµπών στο ΡΙΚ, την Χατζηκυριάκου, και µεταξύ των προσκεκληµένων κάλεσαν τον

66

Τουρκοκύπριο, Χουσεΐν Ακανσόιν του οποίου η οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Μαράθα
Σανταλάρι, όσοι από εσάς θυµάστε. Μπράβο τους. Τόλµησε η Ρόδος. Τα άλλα σωµατεία µπορεί
να έχουν ταµπού, να καλέσουν ένα Τουρκοκύπριο για να πει την προσωπική του εµπειρία, τι
έγινε στην οικογένειά του κ.ο.κ. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουµε, εφόσον στην πατρίδα
µας, την Κύπρο γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις από κόµµατα, φορείς, οργανώσεις. Γίνονται
πολλές δι-κοινοτικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει να κάνουµε και εµείς, όπως τόλµησε η Ρόδος και
µπράβο τους. Σαν Ο.ΚΟ.Ε λέω και πάλι ότι πρέπει, όχι µόνο στα λόγια αλλά στην πράξη να
πραγµατοποιηθεί αυτή η πολυαναφερόµενη ανανέωση, να προχωρήσουµε στην ανάδειξη και
επίλυση των προβληµάτων. Κλείνοντας, πρέπει να προστατεύσουµε το κύρος της οµοσπονδίας
και των σωµατείων και των µελών και των µελών του Κ.Σ. Ασφαλώς ψηφίζω τον απολογισµό.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ: Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι όλοι είµαστε εδώ για έναν
σκοπό και έναν στόχο. Γιατί έχουµε στο µυαλό µας και την καρδιά µας την ιδιαίτερη µας
πατρίδα και κάνουµε προσπάθειες ο καθένας, µικρότερες ή µεγαλύτερες για να δώσουµε προς
τα έξω ορισµένα µηνύµατα. Και τα µηνύµατα είναι ξεκάθαρα. Είναι το µήνυµα της εισβολής και
της κατοχής και της απελευθέρωσης. Από εκεί και πέρα, τα σωµατεία µας έχουν τις
ιδιαιτερότητες τους, έχουν και την ανεξαρτησία τους. ∆εν µπορεί να επιβάλλει κανένας τι θα
κάνει σε ένα σωµατείο. Εάν το κάνει θα είναι σε ορισµένα πλαίσια φυσικά. Ο φίλος µου ο
Όµηρος ο Παπασάββας είπε ότι δεν πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για το ό,τι έχει γίνει. Μα
ποιος είπε ότι είµαστε υπερήφανοι; Είπε κανείς ότι είµαστε υπερήφανοι; Επειδή κάνουµε το
χρέος µας; Επειδή κάνουµε µια προσπάθεια; Επειδή αφιερωνόµαστε σε ορισµένα πράγµατα;
∆εν είµαστε περήφανοι. Το χρέος µας κάνουµε. Σηκώνουµε τα µανίκια και προσπαθούµε. ∆εν
θέλουµε να ακούσουµε ευχαριστώ. Και δεν πρέπει να µας λένε ευχαριστώ. Εκείνο που θέλουµε
είναι να γίνεται κάτι. Να µένει ζωντανό αυτό το κάτι. Το κύτταρο της Κύπρου. Αυτό που
έχουµε µέσα µας. Αυτό προσπαθούµε. Και νοµίζω ότι προσπαθούµε όλοι µας, ο καθένας µε τον
τρόπο του. Ο φίλος µου ο Παπασάββας µίλησε για µένα προσωπικά 3-4 φορές κάνοντας
παράπονα. ∆εν του τηλεφωνούσα. ∆ιότι στο Κ.Σ της οµοσπονδίας είπα ότι κάνω αυτή τη
συγκεκριµένη πρόταση. Μα ξέχασε ότι είχα αναφέρει στο συµβούλιο της οµοσπονδίας, το
πρώτο, ότι από τον συνδυασµό του µε είχαν πάρει τηλέφωνο και µου είπαν ότι δεν
ενδιαφέρονται για θέσεις. Αυτό µου είπαν. Εποµένως, δεν θα µπορούσα να τους περιλάβω σ’
αυτήν την πρόταση. Απλώς λέω ότι ορισµένα πράγµατα γίνονται µετά από ορισµένες σκέψεις.
Και σας παρακαλώ πολύ. Εκείνο που έχει σηµασία είναι να µένουµε στα θετικά. Αν κρίνετε από
όλα αυτά που ακούσατε, και ακούσατε αρκετά σε αυτό το συνέδριο, ότι τα θετικά είναι
περισσότερα από τα αρνητικά να ψηφίσετε υπέρ του απολογισµού. Αν το αντίθετο, να
ψηφίσετε κατά του απολογισµού. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, για την παρουσία σας.
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Ευχαριστώ για την αντιµετώπιση που είχατε αυτή τη διετία που υπήρχε το συγκεκριµένο ∆.Σ,
την οποία προσωπικά θεωρώ θετική. Και γι’ αυτό σας λέω, ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του,
ακούει ορισµένα πράγµατα σαν απερχόµενο µέλος του ∆.Σ., σαν απερχόµενος πρόεδρος σας
ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαµε. Και ελπίζω ότι το επόµενο Κ.Σ. θα κάνει καλύτερη
δουλειά από το αποχωρόν ∆.Σ. Σας χαιρετώ
Μετά ταύτα κηρύσσεται το πέρας της συζητήσεως του απολογισµού δράσης, ο οποίος
ψηφίζεται παµψηφεί.
Επί δε του οικονοµικού απολογισµού, της έκθεσης του Ταµία και της Ελεγκτικής Επιτροπής
που τίθενται σε ψηφοφορία, άπαντα εγκρίνονται παµψηφεί, απαλλάσσονται πάσης ευθύνης ο
Ταµίας, η Ελεγκτική Επιτροπή και το Κεντρικό Συµβούλιο για τη χρήση 2015 - 2017.

7. Συζήτηση – Τοποθετήσεις για το Κυπριακό
Επί του προδιαληφθέντος ζητήµατος τον λόγο έλαβε ο Γεώργιος Συλλούρης µε την ιδιότητα
του µέλους της Επιτροπής Εγγράφων και Ψηφισµάτων, ο οποίος και ανέγνωσε σχέδιο
ψηφίσµατος, εκπονηθέν από την Επιτροπή Εγγράφων και Ψηφισµάτων προς ψήφιση από το
15ο Τακτικό Συνέδριο, το δε ακριβές κείµενό του εν λόγω σχεδίου έχει ως ακολούθως
(http://www.cyprusnet.gr/assets/Psifisma.Kypriako.15.OKOE-teliko.pdf):
ΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

του

15ου

Τακτικού

Συνέδριου

της

Οµοσπονδίας

Κυπριακών

Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), που συνήλθαν στην Αθήνα στις 20-21 Μαΐου 2017, αφού
συζήτησαν και ασχολήθηκαν µε το Κυπριακό πρόβληµα και την κατάσταση στην Κύπρο:
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την ολόψυχη συµπαράστασή τους ως Απόδηµοι Κύπριοι της Ελλάδας, στον
αγώνα που διεξάγει ο Κυπριακός Λαός για εθνική και φυσική επιβίωση στον τόπο που
γεννήθηκε και πότισε µε τον ιδρώτα και το αίµα του.
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Τουρκία µε τη συνεχιζόµενη για 43 χρόνια κατοχή του 36,2%
του εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το οποίο από το 2004 αποτελεί τµήµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσφυγοποίηση του ενός τρίτου του κυπριακού πληθυσµού από τις
πατρογονικές του εστίες, τη συστηµατική πολιτική του εποικισµού και της αλλοίωσης του
δηµογραφικού χαρακτήρα των κατεχοµένων, την µη αποτελεσµατική συνεργασία για τη
διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουµένων, τον σφετερισµό και την εκµετάλλευση των
ελληνοκυπριακών περιουσιών, την απαράδεκτη πολιτική για αναγνώριση του παράνοµου
αποσχιστικού

κράτους

και εµπέδωσης

των
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τετελεσµένων της

εισβολής

και κατοχής,

εξακολουθεί να θέτει εµπόδια στις προσπάθειες για εξεύρεση µιας δίκαιης, βιώσιµης,
λειτουργικής και δηµοκρατικής λύσης στο Κυπριακό. Αποτρέπει συστηµατικά την επίτευξη
λύσης συµβατής µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας και
το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, η οποία θα εγγυάται ένα κράτος όπου θα διασφαλίζονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και οι τέσσερεις βασικές ελευθερίες (διακίνηση, εγκατάσταση,
ιδιοκτησία, ενάσκηση επαγγέλµατος) του κάθε πολίτη και της κάθε κοινότητας χωρίς διακρίσεις
µε βάση τη φυλετική καταγωγή ή τη θρησκεία, µία λύση η οποία θα αποκλείει τη διχοτόµηση,
τη λύση δύο κρατών, τη χαλαρή οµοσπονδία ή συνοµοσπονδία, την προσάρτηση τµήµατος ή
του συνόλου της Κύπρου µε οποιοδήποτε κράτος.
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να σεβαστούν τις
αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού.
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ

την

προσµονή

ότι

οι

δικοινοτικές

συνοµιλίες

θα

µπορέσουν

να

τελεσφορήσουν µέσα από έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο, µε τη συµβολή όλων των
εµπλεκοµένων µερών και µε την εµπλοκή της Τουρκίας, µπορούν να δηµιουργηθούν οι
συνθήκες

εκείνες

που

θα

επιτρέπουν

ένα

θετικό

αποτέλεσµα

στο

τραπέζι

των

διαπραγµατεύσεων.
ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ότι η προβαλλόµενη επιχειρηµατολογία της τουρκικής πλευράς για δήθεν
«αποµόνωση» των Τουρκοκυπρίων είναι παραπλανητική και ανυπόστατη καθώς η κατάσταση
στα κατεχόµενα είναι αποτέλεσµα της τουρκικής κατοχής, η οποία έχει µετατρέψει το
κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου σε υποτελή διοίκηση της Τουρκίας και προτεκτοράτο.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας 550/84 και 541/83 τα
οποία καλούν τη διεθνή κοινότητα να µην αναγνωρίσει την αποσχιστική οντότητα των
κατεχοµένων
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ

ότι η

ένταξη

της

Κύπρου

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση,

δηµιουργεί τις

προϋποθέσεις για µια δίκαιη λύση, συµβατή µε τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, συµβατή µε το
Κοινοτικό Κεκτηµένο, τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαϊκού
συστήµατος,

διασφαλίζοντας

την

ειρηνική

συµβίωση,

τον

σεβασµό

των

ανθρωπίνων

δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, περιλαµβανοµένης της
ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και διασφάλισης της περιουσίας σε όλη την κυπριακή
επικράτεια.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σηµερινή συµπεριφορά της Τουρκίας, τις συνεχείς παραβιάσεις
και απειλές για την επαναφορά της θανατικής ποινής, την αµφισβήτηση της Συνθήκης της
Λωζάννης του 1923 και τις απειλές πολέµου (casus belli) από τον «Σουλτάνο» Ερντογάν
ΚΑΛΟΥΜΕ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ευρωπαϊκά Κράτη και του ∆ιεθνείς Οργανισµούς να
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συνδράµουν την προσπάθεια, ώστε να πιεστεί η Τουρκία να συµµορφωθεί µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
και να σεβαστεί τις ∆ιεθνείς Συνθήκες και τους κανόνες καλής γειτνίασης
ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι το κυπριακό πρόβληµα δεν θα το λύσουν τα δικαστήρια αλλά η πολιτική
βούληση για διαπραγµάτευση µε βάση τις αρχές και το δίκαιο. Ο έντιµος συµβιβασµός είναι
θεµιτός µε το σύνοικο Τ/Κ στοιχείο για την επίτευξη ικανοποιητικού και αµοιβαία αποδεκτού
πλαισίου για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού προβλήµατος.
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι το κλειδί για επίτευξη λύσης παραµένει στα χέρια της κατοχικής Τουρκίας,
η οποία οφείλει να συµµορφωθεί στις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις επιταγές του διεθνούς και
Ευρωπαϊκού δικαίου
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΝΤΑΣ την άσκηση της πολιτικής των κανονιοφόρων από την Τουρκία κατά
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εντός των χωρικών της υδάτων και της Αποκλειστικής
Οικονοµικής

της

Ζώνης, µε την αµφισβήτηση της

κυριαρχίας

και των κυριαρχικών

δικαιωµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όπως προνοούνται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και την
Σύµβαση των ΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την ολόψυχη συµπαράσταση των Αποδήµων Κυπρίων στον αγώνα που
διεξάγει ο Κυπριακός Λαός για εθνική και φυσική επιβίωση στον τόπο του.
ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στην εξεύρεση λύσης η οποία: 1. Θα είναι µια συµφωνηµένη λύση, µε στόχο
την επανένωση της Κύπρου, όπως καθορίζεται από τις οµόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συµβουλίου του 2009, από τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών, µια
πραγµατική οµοσπονδία, µε βάση τις αρχές που ισχύουν παγκοσµίως για τα οµοσπονδιακά
συστήµατα διακυβέρνησης, σε αντιδιαστολή µε τα συνοµοσπονδιακά συστήµατα ή ενώσεις
κρατών, µε βάση τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, τις συµφωνίες υψηλού επιπέδου. Μια λύση χωρίς
επιδιαιτησίες και ξένες παρεµβάσεις για µια Κύπρο µε µια διεθνή προσωπικότητα, µία αδιαίρετη
κυριαρχία, µια ιθαγένεια, που θα συνάδει µε το ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και το
Ευρωπαϊκό κεκτηµένο. 2. Θα τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του Κυπριακού Λαού (όλων
των νόµιµων κατοίκων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο δηµοψήφισµα
στο οποίο θα συµµετέχουν και οι απόδηµοι Κύπριοι, πολλοί από τους οποίους είναι πρόσφυγες.
3. Η λύση απαιτείται να προβλέπει τον τερµατισµό της κατοχής και την αποχώρηση των
τούρκικών κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων και χωρίς επεµβατικά δικαιώµατα και
εγγυήσεις.
ΚΑΛΕΣΜΑ
ΚΑΛΟΥΝ τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση προς την Τουρκική πλευρά να ενεργήσει µε
εποικοδοµητικό τρόπο και σύµφωνα µε τη συµφωνηµένη βάση λύσης στις δικοινοτικές

70

συνοµιλίες, ώστε να επιτευχθεί µια συνολική, λειτουργική και βιώσιµη λύση, τονίζοντας ότι η
διχοτόµηση ή τα δύο ξεχωριστά κράτη είναι απαράδεκτα, αλλά και ότι η µη λύση δεν αποτελεί
λύση αλλά εδραίωση της κατοχής και της διχοτόµησης.
ΖΗΤΟΥΝ από τα Ηνωµένα Έθνη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αντιπροσώπους της να
διαδραµατίζουν µε προσήλωση τον ρόλο τους καλόπιστα και πάντα στα πλαίσια των όρων
εντολής τους, όπως καθορίζονται από τα περί Κύπρου ψηφίσµατα του ΟΗΕ.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την αναγνώριση εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας των κυριαρχικών
δικαιωµάτων της

Κύπρου και ειδικότερα τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών

Υποθέσεων της ΕΕ, βάσει των οποίων η Τουρκία προτρέπεται να αποφεύγει κάθε είδους απειλή
ή ενέργεια στρεφόµενη κατά κράτους µέλους και τονίζονται, εκ νέου, όλα τα κυρίαρχα
δικαιώµατα των κρατών µελών της ΕΕ τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη σύναψη
διµερών συµφωνιών, καθώς και την εξερεύνηση και εκµετάλλευση των εθνικών πόρων τους,
σύµφωνα µε το κεκτηµένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της Σύµβασης
των ΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας.
ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝ τη συνεργασία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε γειτονικά κράτη στο θέµα του
καθορισµού της ΑΟΖ και ειδικότερα την συµφωνία µε το Ισραήλ για εκµετάλλευση των
ενεργειακών αποθεµάτων, καθώς και την συγκρότηση τριµερών συνεργασιών µεταξύ
Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας και ενδεχοµένως άλλων γειτονικών κρατών.
ΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ να εργαστούν για την επίτευξη ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ, προκειµένου
να µεγιστοποιηθεί η διαπραγµατευτική µας ισχύς. Για τον λόγο αυτό επισηµαίνουν την ανάγκη
απόλυτης προσήλωσης, στις αρχές και τις αξίες, που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε
βήµα της διαπραγµάτευσης, µε στόχο πάντα την εξεύρεση µιας δίκαιης, βιώσιµης και
λειτουργικής λύσης του Εθνικού µας προβλήµατος, το οποίο ήταν και παραµένει ζήτηµα
εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης, εποικισµού και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
ΖΗΤΟΥΝ την απόδοση της περίκλειστης πόλης της Αµµοχώστου στους νόµιµους κατοίκους
της ως µία πρώτη ένδειξη καλής θέλησης από την κατοχική δύναµη (χωρίς προαπαιτούµενα
και διασύνδεση µε την αναγνώριση του παράνοµου αεροδροµίου στα Κατεχόµενα) και την
συµµόρφωση της προς τα σχετικά ψηφίσµατα 550 (1984) και 789 (1992) του ΟΗΕ.
ΕΠΙ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΝ κάθε προσπάθεια κοινής δράσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
και κύρια των µη κυβερνητικών οργανώσεων στον τοµέα του πολιτισµού, του αθλητισµού και
της κοινής διεκδίκησης της κοινής πατρίδας. Οι δικοινοτικές δράσεις φέρνουν πιο κοντά τον
λαό,

καλλιεργούν

πνεύµα

εµπιστοσύνης

και

κατανόησης,

και

συµβάλλουν

στην

επαναπροσέγγιση που είναι προϋπόθεση για την ειρηνική συµβίωση, πρόοδο και προκοπή. Οι
διαµαρτυρίες των Τουρκοκυπρίων, και η απαίτηση τους να µην «εξαφανιστούν» από τον ίδιο
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το τόπο τους λόγω του συνεχούς εποικισµού και του ενδεχόµενου κινδύνου αφοµοίωσης των
κατεχοµένων από την Τουρκία, αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα της συνειδητοποίησης της
Κυπριακής ταυτότητας των Τ/Κ και του αδιεξόδου που έχει επιφέρει η συνεχιζόµενη κατοχή,
παρά το γεγονός της απόλυτης οικονοµικής εξάρτησης από την Τουρκία, όπως αυτή εσχάτως
αποτυπώνεται και από την εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης αλλά και την παροχή ρεύµατος από
την Τουρκία στα κατεχόµενα.
ΖΗΤΟΥΝ ειδικότερα να λογοδοτήσει η Τουρκία για εγκλήµατα που διέπραξε και διαπράττει
ως αποτέλεσµα της εισβολής του 1974 και της συνεχιζόµενης κατοχής, και στηρίζουν την
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.∆.∆.Α.) της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας κατά της Τουρκίας για τα εγκλήµατα πολέµου της εθνοκάθαρσης και του
εποικισµού.
ΖΗΤΟΥΝ την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όλων όσοι βαρύνονται µε εγκλήµατα
πολέµου, και εγκλήµατα κατά του άµαχου πληθυσµού ακόµη και σε καιρό ειρήνης, ανεξάρτητα
ποιος τα διέπραξε.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ τα σχέδια για εγκατάσταση πυρηνικού σταθµού στις
ακτές της Τουρκίας στη θέση Ακκούγιου, που, όπως έδειξε το ατύχηµα της Φουκοσίµα, µπορεί
να αποβεί ολέθρια για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ την πρακτική κάποιων οικονοµικά εύρωστων Ελληνοκυπρίων µέσω
εταιριών να εκµεταλλεύονται Ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόµενα ή να αγοράζουν
παράνοµα µε διάφορα προσχήµατα Τουρκοκυπριακή περιουσία στην ελεύθερη περιοχή.
ΖΗΤΟΥΝ την άµεση εφαρµογή της µελέτης του Πανεπιστηµίου Κύπρου για την ίση
κατανοµή των βαρών της κατοχής, καθώς και την λήψη πρόσθετων µέτρων στήριξης των
προσφύγων.
ΖΗΤΟΥΝ να δοθούν ίσα δικαιώµατα, ίση µεταχείριση στους Απόδηµους πρόσφυγες, να
ληφθούν µέτρα ανάκτησης της προ-πολεµικής φερεγγυότητάς τους, και να εφαρµοστεί
επιτέλους ουσιαστικά η πολυ-διακηρυγµένη απ’ όλους ίση κατανοµή βαρών της κατοχής.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ επιτακτικά την απαίτηση να διασφαλιστεί η κατοχύρωση καθολικού
εκλογικού δικαιώµατος στους Απόδηµους Κυπρίους, ως µέτρου ισοπολιτείας. Η υιοθέτηση νέου
εκλογικού νόµου µε τη θέσπιση βουλευτών επικρατείας δίδει τη δυνατότητα να αποδοθούν
εκλογικά δικαιώµατα στους απόδηµους Κυπρίους, που εξαναγκάστηκαν σε προσωρινή
µετανάστευση λόγω της έκρυθµης κατάστασης του 1974.
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την ακλόνητη θέληση των Κυπρίων Αποδήµων, να συνεχιστεί ο
αγώνας για τον άµεσο τερµατισµό της κατοχής, την επανένωση της πατρίδας, την ευηµερία &
πρόοδο ολόκληρου του Κυπριακού Λαού Ε/Κ, Τ/Κ, Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.
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ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι η επανάληψη µια αποτυχίας, δηµιουργεί τον µεγάλο κίνδυνο που µπορεί να
οδηγήσει στη µόνιµη διχοτόµηση του νησιού που θα έχει τροµερές συνέπειες και για τις δύο
κοινότητες.
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ

ολόψυχες ευχαριστίες

για την ποικιλότροπη και πολύτιµη διαχρονική

συµπαράσταση της Ελλάδας και του Ελληνικού λαού στην Κύπρο και ευχές για το ξεπέρασµα
της οικονοµικής κρίσης.
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ την αδιάλειπτη και ποικιλόµορφη συµβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, του
Ελληνικού λαού και του Ελληνισµού γενικότερα στην προώθηση του Κυπριακού προβλήµατος
το οποίο αποτελεί πρωταρχικό εθνικό θέµα για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.

Επί του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσµατος τοποθετήθηκαν οι σύνεδροι και ακολούθησε
διαλογική συζήτηση και ειδικότερα:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: {Αδύνατη καταγραφή…} Εγώ το βρίσκω τόσο µακρύ που στο
τέλος καταντάει και αντιφατικό µεταξύ του. ∆ιότι εδώ µπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να
µιλήσεις δι-κοινοτική. Μπορείς να µιλήσεις για διχοτόµηση. Ειδικά στο τέλος που λέει για τα
«δίκαια βάρη» δηλαδή, οι Ελληνοκύπριοι θα τιµωρηθούν που η Τουρκία έχει κυβέρνηση στην
Κύπρο και έχει προκαλέσει κόστος κατοχής και θα επωµιστούν οι Ελληνοκύπριοι τα βάρη της
κατοχής και εµείς αυτό το αναγνωρίζουµε; Θα έπρεπε να επικαλεστούµε την αντικειµενική
σύµπραξη των Τουρκοκυπρίων, ότι µε την εισβολή και κατοχή τείνουν να εξαφανιστούν από
την Τουρκία. Άρα, αντικειµενικά οι Τουρκοκύπριοι έχουν συµφέρον να συµπολεµήσουν µε
τους Ελληνοκύπριους για να µην εξαφανιστούν οι Κύπριοι από την Κύπρο. Η διακοινοτική
όσµωση ενδείκνυται, γιατί ακριβώς και οι µεν και οι δε, έχουν συµφέρον να εξαφανίσουν την
Τουρκία από την Κύπρο.

Όχι να προσπαθούµε να δικαιολογήσουµε την αντικειµενική

διχοτόµηση. ∆ιότι όταν µιλάµε για ενιαίο κράτος επικαλύπτουµε την πραγµατικότητα, γιατί δεν
είναι ενιαίο κράτος τα δύο αυτά ισότιµα πολιτικά κρατίδια. Ειδικά όταν το ένα απαγορεύεται να
εµπλέκεται στις εργασίες του άλλου. Η ελευθερία εγκατάστασης δεν µπορεί να υπάρχει. Πολύ
δε

περισσότερο,

που

αυτή

η

δι-κοινοτική,

ουσιαστικά

αποτελεί

ταφόπλακα

των

Τουρκοκυπρίων. Γιατί όσοι παραµείνουν στο Βορρά, στο κρατίδιο που ελέγχεται από την
Τουρκία, θα εξαφανιστούν από τους Τούρκους εποίκους. Βγαίνει ο Ερντογάν και λέει, να
εφαρµόσουµε τη συνθήκη της Λωζάννης, την οποία η Τουρκία έχει παραβιάσει ασύστολα στο
άρθρο 14, κατά το οποίο, στην Ίµβρο, την Τένεδος και την Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να
διατηρηθεί ο ελληνικός πληθυσµός και η Ίµβρος και η Τένεδος να κρατήσουν την αυτονοµία
τους. Αυτούς τους διώξανε και ο Ερντογάν τώρα λέει ότι, επειδή υπάρχει πρόνοια στη Λωζάννη
ότι τα νησιά του Αιγαίου θα είναι αποστρατευµένα, εδώ τίθεται η λογική του ενιαίου αµυντικού
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χώρου. Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη. Να υπάρξει ένας ενιαίος τοµέας διεκδίκησης της Τουρκίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: Αυτό είναι ένα κείµενο του οποίου η συλλογιστική ήταν η εξής:
Επειδή θέλουµε να έχουµε έτοιµα δεδοµένα για το παγκόσµιο συνέδριο και επειδή
συµφωνούµε ότι είναι εκτενές (από 7 σελίδες έγινε 4), είπαµε ότι θα γράψουµε αυτά τα οποία
έχουν την σύµφωνη γνώµη και η ίδια η επιτροπή θα πάρει τµήµατα και θα κάνει δελτίο Τύπου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ: Θα κάνουµε ένα κείµενο που θα είναι µπούσουλας για το νέο
Κ.Σ και θα γίνει µια περίληψη από το Κ.Σ. ∆εν θα κάνω µια ανάλυση επί του κυπριακού, όπως
ο Αντρέας, γιατί αυτό δεν είναι τροποποίηση σε ψήφισµα. Και πολλά είναι λαθεµένα.
Αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λωζάννης, όχι όµως στο κυρίως σηµείο που µας αφορά: η
Τουρκία στη συνθήκη εγκατέλειψε παντός δικαιώµατός της επί της Κύπρου. Είναι το πιο
σηµαντικό. Επίσης, για την κατανοµή ίσων βαρών. ∆εν κάνουµε κατανοµή και απεµπολούµε
αυτά που µας χρωστάει η Τουρκία. Πρέπει να υπάρχει µια δικαιότερη κατανοµή µεταξύ των
Κυπρίων. Κάποιοι στη νότια Κύπρο να έχουν γίνει πλούσιοι διότι πολλαπλασιάστηκαν οι
περιουσίες τους. Και καλώ εφόσον αυτό ήταν οµόφωνο να το εγκρίνουµε και να
προχωρήσουµε.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ: Ακούω για πρώτη φορά ότι ενδεχόµενη λύση θα τεθεί σε
δηµοψήφισµα ενώπιον του λαού. Έχω έναν προβληµατισµό.
Το ανωτέρω ψήφισµα τίθεται σε ψηφοφορία υπέρ της εγκρίσεώς του ψήφισαν 71 σύνεδροι
και κατά της εγκρίσεως του 3 σύνεδροι, ούτω εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Ακολούθως τίθεται σε ψηφοφορία η Απόφαση του 15ου Συνεδρίου για το Πρόγραµµα της
ΟΚΟΕ και τα Προβλήµατα της παροικίας, που εγκρίνεται Οµόφωνα:

http://www.cyprusnet.gr/assets/Apofasi.Provlimata-Programma.Parikias.15.Synedrio.pdf

8. Εκλογή νέου Κεντρικού Συµβουλίου (Κ.Σ.) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής
της Ο.Κ.Ο.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή καλείται να προετοιµάσει τα σχετικά µε τις αρχαιρεσίες. Ορίζεται ως
χρόνος ψηφοφορίας από τις 12:30 ως τις 14:30 και

ορίζεται

ως τόπος η αίθουσα

ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ (εκείνη την ώρα θα υπάρχει διάλειµµα για γεύµα).
Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στα Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής και ειδικότερα:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Praktiko.EFOREFTIKIS-15.SYNEDRIOU-teliko.pdf
Οι νεοεκλεγέντες περιλαµβάνονται στο:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Neo.KS-Nea.EE-2017-2019.pdf
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Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως προς συζήτηση και λήψη
απόφασης ο Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας των εργασιών του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της
Ο.Κ.Ο.Ε..

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
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