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Η Ρωμηοσύνη της Κωνσταντινούπολης δεν «τελείωσε», δεν έγινε
«μουσειακό είδος» και η ιστορία και τα πάθη της δεν προσφέρονται για
πολιτικό-κομματική εκμετάλλευση.
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Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), από την ίδρυση της.
Κοιτάξαμε στα μάτια τον Πατριάρχη του Γένους μας και τους ομογενείς
που αγωνίζονται για την επιβίωση της Πολίτικης Ρωμηοσύνης και υποσχεθήκαμε
να πορευτούμε μαζί τον δρόμο για την Δικαίωση και Αναζωογόνηση.
Σταθήκαμε ενάντια στη μοιρολατρία του «όλα τελείωσαν στην Πόλη». Για
την Οι.Ομ.Κω. και τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες που εκπροσωπεί,
πρώτη προτεραιότητα είναι η επιβίωση σε συνθήκες ασφάλειας, των Ρωμηών
της Πόλης. Δεν ωφελεί να επιδιδόμαστε σε «μάχες χαρακωμάτων» με τις αρχές
της Τουρκίας, που δεν προσφέρουν τίποτα στην Ομογένεια, πέρα από την δική
μας εκτόνωση.
Δεν καταφύγαμε στην εύκολη επιλογή των καταγγελιών εκ του ασφαλούς,
αλλά ούτε και αποσιωπήσαμε ή αποκρύψαμε τα δεινά που έχουμε υποστεί, από
τις κρατικές πολιτικές της Τουρκίας. Αντιθέτως, τα εκθέσαμε στις αρχές της
Τουρκίας, στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και όχι στα ελληνικά που είναι μόνο
για «εσωτερική κατανάλωση». Οργανώσαμε παντού συνέδρια και μέσα στην

Τουρκία (Πόλη και Άγκυρα) και ακόμα στα 60 χρόνια της επετείου των
Σεπτεμβριανών «Δικαστήρια Ράσσελ» μέσα στην Πόλη.
Δηλώσεις, οι οποίες συσχετίζουν τα δεινά των Κωνσταντινουπολιτών με
ό,τι συμβαίνει στην Δυτική Θράκη, ανακινούν επικίνδυνα θέμα «αμοιβαιότητας»,
που δεν υπάρχει στη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Με την
επίκληση της «αμοιβαιότητας» το κράτος της Τουρκίας συστηματικά έχει
παραβιάσει τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών. Ο όποιος συσχετισμός
που παραπέμπει στην «αμοιβαιότητα», το μόνο που επιτυγχάνει είναι να δίνει
επιχειρήματα και άλλοθι στην πλευρά του κράτους της

Τουρκίας, για να

συνεχίσει την παραβίαση των δικαιωμάτων της Ομογένειας.
Ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της Πολίτικης
Ρωμηοσύνης, δεν είναι η επίκληση της απαράδεκτης «αμοιβαιότητας», αλλά η
διεκδίκηση τόσο προς την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και η αξιοποίηση του
διεθνούς δικαίου, των διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και
την εξασφάλιση της υποστήριξης όλων των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων.
Αυτή την στρατηγική ακολουθεί η Οι.Ομ.Κω. στα δέκα χρόνια λειτουργίας
της, σε συντονισμό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

και τους φορείς της

Ομογένειας.
Χάρη στη δράση της Οι.Ομ.Κω. ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης,
πλέον δεν είναι το άφωνο θύμα των εθνικιστικών πολιτικών της Τουρκίας, ούτε
και το «αντίβαρο» για την Δυτική Θράκη, στις πολιτικές της Αθήνας. Με την
Οι.Ομ.Κω. οι Κωνσταντινουπολίτες έχουν την δική τους φωνή, που δεν διστάζει
να διεκδικήσει τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών από την κυβέρνηση της
Τουρκίας, σε απευθείας συνομιλίες με αυτές.

Ανεξάρτητα από τα μικρά ή μεγάλα αποτελέσματα αυτού του τρόπου
διεκδίκησης, σε ορισμένους τομείς, όπως η ομογενειακή εκπαίδευση, η απόδοση
των ιθαγενειών που εξασφαλίζουν τα αστικά δικαιώματα, η άρση της άνισης
μεταχείρισης από τις αρχές της Τουρκίας

κ.α., το κυριότερο είναι το εξής:

Δείξαμε έμπρακτα προς την πλευρά του κράτους της Τουρκίας, αλλά και προς
πάσα κατεύθυνση ότι δεν απεμπολούμε και δεν εγκαταλείπουμε την υπόθεση
της επιβίωσης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Το Δ.Σ της Οι.Ομ.Κω.

