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Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης που αποτε-
λείται από τους Πρώην Προέδρους με βάση την καταστατική τροποποίηση του Δεκεμ-
βρίου 2020, ανακοινώνει τα εξής:

1. Η λεγόμενη «Γενική Συνέλευση» της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης που έχει συγκαλέσει για την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, 2022 η υπό τον
κ. Γ. Γεωργόπουλο παράταξη, στο κτίριο του Συλλόγου Ποντίων «Κομνηνοί», είναι
άκυρη και αντικαταστατική καθώς έχει συγκληθεί από μία παράνομη, δήθεν
«Διοίκηση» που προήλθε από τις «εκλογές» του πεζοδρομίου τον Σεπτέμβριο του
2021.

2. Διευκρινίζεται ότι η Συνέλευση αυτή δεν έχει ουδεμία σχέση με την κοινή Γενική
Συνέλευση η οποία είχε καταρχήν συμφωνηθεί να διεξαχθεί την ίδια ημερομηνία
(17 Νοεμβρίου 2022) στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο, στην έδρα δηλαδή της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης. Η ομάδα του
«πεζοδρομίου» λίγα 24ωρα μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με παρέμβαση του
προεδρείου της Ανεξάρτητης Οικονομικής Εξελεγκτικής Επιτροπής (Κώστα
Μάστορα, Γιάννη Στρουμπάκη και Αχιλλέα Λυγγέρα), παραβίασε τους όρους της
συμφωνίας, αθετώντας την υπόσχεσή της για αναστολή της νομικής διαδικασίας για
διάστημα ενενήντα (90) ή έστω εξήντα (60) ημερών. Ως εκ τούτου, και αφού
απέρριψαν μια ύστατη προσπάθεια που έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2022, έκοψαν
ουσιαστικά τις γέφυρες επικοινωνίας και φέρουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ευθύνη για τις
συνέπειες.

3. Συνεπώς η προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τη συγκέντρωση αυτή ως νόμιμη
Γενική Συνέλευση, και μάλιστα κοινά αποδεκτή, είναι έωλη και στερείται
οποιασδήποτε νομικής και ηθικής βάσης. Αυτό αποδεικνύεται επειδή συνεχίζουν να
χρησιμοποιούν στο επιστολόχαρτό τους το σεβαστό όνομα του επίτιμου προέδρου
μας κ. Βασίλη Σταθάκου, ενώ τους το έχει ρητά απαγορεύσει. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, στην έγγραφη πρόσκλησή τους για την ημερήσια διάταξη δεν γίνεται καν
αναφορά στην Ανεξάρτητη Οικονομική Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και την αναφορά
της, η οποία συμπεριλαμβάνει σημαντικά ευρήματα που αποδεικνύουν την
κακοδιαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, με πληθώρα ατασθαλιών και
παράνομων ενεργειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

4. Επισημαίνουμε ότι, η Διοίκησή μας παραμένει ανοιχτή στην εξεύρεση μίας
συναινετικής αλλά δίκαιης λύσης, αφού όμως επιτευχθεί κάθαρση και τιμωρηθούν
όσοι ευθύνονται για την παραβίαση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας αλλά και των
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

5. Το Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο ήταν και παραμένει ανοιχτό όχι μόνο για την
παρέλαση και τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας αλλά και για όλους τους
οργανισμούς/μέλη, τηρώντας πάντα τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι και το
Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

6. Για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία της, η Διοίκησή μας, με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Οκτωβρίου 2022, σχημάτισε μία
συμβουλευτική επιτροπή αντιπροσώπων που θα συμπληρώνει τη Διοίκηση των
Πρώην Προέδρων. Η Επιτροπή αυτή θα συμβάλει στις αναγκαίες διαδικασίες για την
προετοιμασία της εθνικής μας παρέλασης την άνοιξη του 2023, της εκκαθάρισης
του μητρώου των μελών και της τροποποίησης του Καταστατικού, ώστε να
προχωρήσουμε σε εύλογο χρόνο στη διενέργεια κανονικών εκλογών με απόλυτη
διαφάνεια και τήρηση του καταστατικού και των νόμων. Επισημαίνεται ότι στην
κανονική αυτή Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εξήντα (60) αντιπρόσωποι από
σαράντα (40) οργανισμούς – μέλη της Ομοσπονδίας, με δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου.

7. Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι η ομάδα του «πεζοδρομίου» φέρει ακέραια την ευθύνη
για τη συνέχιση της κρίσης και την κλιμάκωση των νομικών διαδικασιών καθώς
αθέτησε για πολλοστή φορά τις υποσχέσεις της και παραβίασε τους όρους της
καταρχήν συμφωνίας της 17ης Οκτωβρίου 2022 στο Κτίριο των Κρητών του
Συλλόγου «Μίνωας» και προχώρησε σε περαιτέρω μη νόμιμες ενέργειες. Ετσι,
είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε προχωρώντας, με βάση την υπόδειξη του
δικαστή, στη χρήση ένδικων μέσων εναντίον ΟΛΩΝ των μελών του παράνομου
ψευδοσυμβουλίου που προέκυψε από τις «εκλογές» του πεζοδρομίου της 19ης
Σεπτεμβρίου 2021. Οσοι όμως εξ αυτών διαχωρίσουν τη θέση τους και παραιτηθούν
άμεσα ΓΡΑΠΤΩΣ από το λεγόμενο Συμβούλιο, θα εξαιρεθούν από τη νέα αγωγή.

Για την  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Νικόλαος Διαμαντίδης    -    Δημήτριος Γ. Καλαμαράς
Συντονιστές

Κλεάνθης Μεϊμάρογλου
Διοικητικός Πρόεδρος

101351 3x10 akirosi sineleyseis.qxp_Layout 1  15/11/22  18:41  Page 1


