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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Να ασκήσουμε την δύναμη που έχουμε, σε αυτές εκλογές 

 

          20 Ιουνίου 2014 

 

Αγαπητές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συμπολίτες, 

 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), ο φορέας που εκπροσωπεί 

τους απανταχού της γης εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες, με αυτή την ανοικτή 

επιστολή απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας, που είναι κάτοχοι της  ιθαγένειας της 

Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας και ζουν εκπατρισμένοι μακριά από την Πόλη.  

 

Φέτος στην εκλογή Προέδρου της Τουρκίας, που θα γίνει για πρώτη φορά με απευθείας 

ψηφοφορία, έχουν δικαίωμα ψήφου και όσοι ζουν εκτός χώρας, οι οποίοι θα μπορούν να 

ψηφίσουν στις κάλπες που θα στηθούν στις κατά τόπους διπλωματικές αντιπροσωπείες της 

Τουρκίας. 

 

Είναι γνωστό, ότι οι  κυβερνήσεις της Τουρκίας, συστηματικά και μεθοδικά επιδίωξαν να 

αφανίσουν και να εκδιώξουν από την χώρα τα μέλη των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων 

στιγματίζοντας τις Κοινότητες αυτές ως εν δυνάμει εσωτερικούς εχθρούς. Πράγμα που 

πέτυχαν σε σημαντικό βαθμό, σε ότι αφορά την Ελληνορθόδοξη κοινότητα της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, ως αποτέλεσμα των στυγνών 

αντιμειονοτικών κρατικών πολιτικών που εφάρμοσαν. 

 

Μάλιστα πολλές κυβερνήσεις της Τουρκίας και μετά τον εκπατρισμό των Ρωμηών 

Ορθοδόξων, επιδίωξαν με διάφορες μεθοδεύσεις να τους απογυμνώσουν από την ακίνητη 

περιουσία τους και να αφαιρέσουν μαζικά τις ιθαγένειες  τους, απ’ όσους ήταν πολίτες της 

Τουρκίας, για να αποκόψουν οριστικά αυτούς τους ανθρώπους από τον τόπο τους και να 

τους στερήσουν τα δικαιώματα τους ως πολίτες της χώρας. 

 

Η εκλογή Προέδρου της Τουρκίας, προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία στους εκπατρισμένους 

Κωνσταντινουπολίτες που έχουν διατηρήσει την τουρκική ιθαγένεια, να αποδείξουν ότι δεν 

απεμπολούν τα δικαιώματα τους ως πολίτες των οποίων τα δικαιώματα είναι 

κατοχυρωμένα από την διεθνή Συνθήκη της Λωζάννης (1923) που αποτελεί και την ιδρυτική 

πράξη της σύγχρονης Τουρκίας,  αλλά και ως Ρωμηοί Ορθόδοξοι, μέλη της Ελληνορθόδοξης 

Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. 

 

Η Οι.Ομ.Κω. γνωρίζει πολύ καλά τα τραυματικά συναισθήματα οργής, αποστροφής  και 

δυσφορίας που διακατέχουν τους Κωνσταντινουπολίτες έναντι των Κυβερνήσεων  της 

Τουρκίας του παρελθόντος, εξαιτίας των συνθηκών του σκληρού και απάνθρωπου 



εκπατρισμού τους. Παρά ταύτα καλεί όλους τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες με  

ιθαγένεια της Τουρκίας, να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.  

Η μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα 

κατεύθυνση, ότι οι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες δεν είναι μια αμελητέα οντότητα, 

αλλά έχουν την δύναμη και την αποφασιστικότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους με 

βάση το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

 

Η ψηφοφορία στις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Τουρκίας, θα πραγματοποιηθεί στις 2 

και 3 Αυγούστου 2014 (2 ημέρες) και σε περίπτωση που καμιά υποψηφιότητα δεν 

συγκεντρώσει το 51% θα διενεργηθούν επαναληπτικές εκλογές στις 19 και 20 Αυγούστου 

2014.  Στην Ελλάδα, οι κάλπες για την εκλογή του Προέδρου θα στηθούν στο Γεν. Προξενείο 

της Τουρκίας στην Αθήνα (Βασιλέως Παύλου 22, Παλαιό Ψυχικό 15452) και στο Γενικό 

Προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη (Οδός Αγίου Δημητρίου 151, Θεσσαλονίκη 

54634).  

 

Σημειώνεται ότι όσοι συμπολίτες μας  δεν είναι  εγγεγραμμένοι στα Γενικά Προξενεία, εάν 

επιθυμούν να ψηφίσουν θα πρέπει να παρουσιαστούν έως την 1 Ιουλίου 2014 μέχρι το τέλος 

του ωραρίου εργασίας  στα Γενικά Προξενεία που ανήκουν και να δηλώσουν την διεύθυνση 

κατοικίας τους. Επίσης  οι  κάτοχοι παλαιού τύπου ταυτοτήτων (νουφούσια), τα οποία δεν 

έχουν αριθμό μητρώου ταυτότητος,  πρέπει να απευθυνθούν στο Γενικό Προξενείο που 

ανήκουν για να  εκδώσουν την νέα ταυτότητα τους πριν της Προεδρικές Εκλογές.  

 

Τέλος  όσοι είναι κάτοχοι νέων δελτίων θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι 

στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα:   www.ysk.gov.tr 

Όσοι επιθυμούν επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν διαμέσου του email: 

nnap@otenet.gr  
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