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Τι είναι η Οι.Ομ.Κω
 Η Οι.Ομ.Κω αποτελεί τον ενωτικό φορέα των 26 Σωματείων

των εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης .
 Είναι δευτεροβάθμιο Σωματείο και η Γενική του Συνέλευση
απαρτίζεται από περίπου 110 εκλεγμένους αντιπροσώπους
των μελών Σωματείων .
 Τα μέλη Σωματεία βρίσκονται στην Ελλάδα (τα περισσότερα),
Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, Βέλγιο, Ελβετία (υπό ίδρυση).
 Ιδρύθηκε το 2006 και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 13
μελών το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

Κύριοι Σκοποί της Οι.Ομ.Κω
 Η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών και







ιδιαίτερα με τους Ομογενείς που ζουν στην Πόλη.
Η προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ειδικότερα των δικαιωμάτων των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και
των Ίμβρίων και Τενεδίων.
Η συμπαράσταση και υποστήριξη
προς το Οικουμενικό
Πατριαρχείο.
Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν την
Ομογένεια Κωνσταντινουπόλεως, Ίμβρου και Τενέδου.
Η προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για την διατήρηση του
Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως στην εστία του.
Η ανάδειξη και αναγνώριση των Κωνσταντινουπολιτών της
διασποράς μαζί με τους Ομογενείς που ζουν στην
Κωνσταντινούπολη, από τις Κυβερνήσεις κρατών και διεθνείς
οργανισμούς ως κληρονόμων και διαχειριστών του πολιτισμικού
πλούτου των Ελληνικών Κοινοτήτων και των Ιδρυμάτων στην
Κωνσταντινούπολη.

Τι προσπαθεί να κάνει η Οι.Ομ.Κω
Στα πλαίσια των Καταστατικών του σκοπών η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ δραστηριοποιείται
στους τομείς:
Πολύπλευρη υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας, πιστεύοντας
ότι αυτή αποτελεί τον βασικό παράγοντα της επιβίωσης και
αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Ενέργειες υπέρ της Παιδείας
- Συνεχή συνεργασία με τα Σχολεία της Ομογένειας.
- Μόνιμη επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδος και
της Τουρκίας.
- Προετοιμασία, παρακολούθηση της έγκρισης από τα Υπουργεία της
Ελλάδος και Τουρκίας, μέριμνα για την εκτύπωση και παράδοση στους
τελικούς αποδέκτες των διδακτικών βιβλίων για τα σχολεία της Ομογένειας
στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου (1968). Παραδόθηκαν
διδακτικά βιβλία για τα δημοτικά σχολεία της Ομογένειας το 2010 πρώτη
φορά από το 1985.

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας

 Υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών τα τελευταία 5 χρόνια με την








υποστήριξη περίπου 45 μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων των
Λυκείων της Ομογένειας με σκοπό την καλλίτερη δυνατή
προετοιμασία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Τουρκίας.
Το πρόγραμμα φέτος επεκτείνεται και στην Ελλάδα για μαθητές
Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής.
Υποστήριξη της Παιδούπολης της ν. Πρώτης ως θεσμού εξωσχολικής
εκπαίδευσης που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την μόρφωση
(αποστολή εθελοντών και υποστήριξη της υποδομής).
Αποστολή ειδικών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Υποστήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω
Συνεχή ενημέρωση με λεπτομερείς Εκθέσεις και Αναφορές των
ζητημάτων προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θρησκευτικών
ελευθεριών που υποβάλλονται στις Κυβερνήσεις της Τουρκίας, Ελλάδος
και άλλων χωρών, Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο της Ευρώπης,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) καθώς επίσης και ΜηΚυβερνητικούς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Τακτικές συναντήσεις με μέλη της Κυβέρνησης της Τουρκίας –
Υπουργούς: Εξωτερικών, Παιδείας και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον
Μαϊο του 2010 μετά από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κύριο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν.
- Η Οι.Ομ.Κω είναι μέλος της Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης
(FUEN) και της ECOSOC (OHE).

Συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ
 Στενή
-

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων
Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:
Αποτύπωση και Συντήρηση Κοινοτικών ακινήτων.
Κοιμητηρίων της Ομογένειας.
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομίας
Αξιοποίηση των Κοινοτικών ακινήτων για όφελος της Ομογένειας.
Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που αφορούν τα Ευαγή Ιδρύματα
της Ομογένειας εντός και εκτός της Πόλης.
Κοινές δράσεις υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας και της
Φιλανθρωπίας.

Διατήρηση της Πολίτικης Ταυτότητας και εκτός Πόλης

Συντονισμό της κοινής δράσης των Πολίτικων
Σωματείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την
ενίσχυση
της
συλλογικής
δράσης
των
Κωνσταντινουπολιτών για την διάσωση της παράδοσης
πολιτισμού της Ρωμιοσύνης. Στα πλαίσια αυτά
οργανώνονται εκθέσεις, διεθνή συνέδρια, εκδηλώσεων
και φεστιβάλ που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινής
δράσης των μελών Σωματείων και προβάλλουν τον
πολιτισμό της Ρωμιοσύνης.

Κινητοποίηση της Νέας Γενιάς
 Συγκρότηση

Ομίλου Νέων με συμμετοχή μεγάλου
αριθμού εθελοντών πολλών ειδικοτήτων.
 Υποστήριξη εκπόνησης διατριβών για την ιστορία και τα
δίκαια της Ρωμιοσύνης σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Ιδρύματα της Τουρκίας, Ελλάδος και ξένων χωρών.
 Διάσωση και ψηφιοποίηση αρχείων που αφορούν την
Ρωμιοσύνη.
 Συνεργασία με Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής στην
Ελλάδα.

Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών
• Η Συνθήκη της Λωζάννης ως μια διεθνείς πολύπλευρη σύμβαση υπό την

αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών (π. ΟΗΕ) καθόριζε με σαφήνεια την
πληθυσμιακή σύνθεση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης που
εξαιρέθηκε της Ανταλλαγής πληθυσμών της ίδιας σύμβασης.
Καθιερώθηκε ο όρος “ETABLIES”.
• Υπό την αιγίδα της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής στις αρχές της
δεκαετίας του 1930 είχε γίνει η καταγραφή των Etablies.
Ψηφιοποίηση των στοιχείων
ώστε η αναζήτηση ατόμων
να είναι άμεση και συσχέτιση
τους με απογόνους τους.
Περάτωση των εργασιών τέλος
2012.

Μια γραφική χωρίς σχόλια

Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει η Απογραφή των
Κωνσταντινουπολιτών
Οι γνωστές ιστορικές συνθήκες εξανάγκασαν σε εκπατρισμό το μεγαλύτερο
τμήμα των Ρωμιών της Πόλης. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να
έχουν πληγεί οι κοινοτικοί δεσμοί των Πολιτών, ουσιαστικά να έχει
διασαλευθεί ο κοινοτικός ιστός των Κων/πολιτών.
Η εγκατάσταση σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα, η γέννηση των
παιδιών των Πολίτικων οικογενειών στην διασπορά, οι γάμοι Πολιτών με
μη Πολίτες, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία, που οδηγούν στην
οριστική αποκοπή και την πλήρη αποξένωση των Κωνσταντινουπολιτών της
Διασποράς από την γεννήτορα Γη τους.
Η διαδικασία θα επιταχυνθεί όσο εξαντλείται βιολογικά η γενιά των
γεννημένων στην Πόλη.

Λόγοι της Απογραφής
 Αν δεν ληφθούν ενέργειες να αποτραπεί να ολοκληρωθεί

σε ηθικό, πολιτικό και νομικό επίπεδο, η αποκοπή της
Διασποράς από την Ρωμαϊκή κοινότητα της Πόλης, σε
λίγα χρόνια, τουλάχιστον στην Διασπορά δεν θα
απομείνει αντικείμενο αποκατάστασης της Ρωμιοσύνης
της Πόλης. Μια τέτοια εξέλιξη αντιβαίνει στις βασικές
αρχές της Οι.Ομ.Κω.
 Το παραπάνω σκεπτικό αποτελεί το βασικό λόγω της
ανάληψης της πρωτοβουλίας για απογραφή των
Πολιτών εντός και εκτός της Πόλης. Σε δεύτερο βήμα
υπάρχει το σκεπτικό η απογραφή αυτή να αποτελέσει
την βάση ενός Μητρώου των Κωνσταντινουπολιτών της
Διασποράς.

Πρόσθετοι λόγοι που πρέπει να γίνει η απογραφή
 Προγραμματισμό δράσεων υπέρ της Κοινότητας των








Κωνσταντινουπολιτών σε πολλά θέματα όπως π.χ.: παιδείας,
κοινωνικής υποστήριξης, δημογραφικές μελέτες κτλ.
Κατάρτιση εκλογικών καταλόγων.
Παροχή υπηρεσιών προς Κωνσταντινουπολιτές στην
αντιμετώπιση νομικών και άλλων θεμάτων τους.
Συσχέτιση με τον κατάλογο των Etablis 1930.
Εύρεση εργασίας, σπουδών και εγκατάστασης.
Επικοινωνία και αλληλεγγύη μεταξύ Πολιτών σε όλο τον
κόσμο.

Μεθοδολογία της Απογραφής
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
- Οι Ελληνορθόδοξοι της Πόλης.
Όσοι έχουν γεννηθεί στην Πόλη, είναι καταγεγραμμένοι σε κάποια
Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Πόλης και σήμερα είναι εγκατεστημένοι εκτός
Πόλης, καθώς επίσης:
- Τα παιδιά των οικογενειών που και οι δύο γονείς τους ή ένας εκ των δύο έχει
γεννηθεί στην Κων/πολη και είναι καταγεγραμμένοι σε κάποια Ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Πόλης
- Οι κατιόντες των προηγούμενων κατηγοριών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
(α) υποχρεωτικά και (β) προαιρετικά στοιχεία:
Υποχρεωτικά: Επώνυμο, όνομα, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, πατρικό επώνυμο
μητέρας, έτος και τόπος βάπτισης, τόπος κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας
Προαιρετικά: Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τέκνα, επώνυμα τέκνων,
στοιχεία εκπαίδευσης, εργασίας κ.α.

Μεθοδολογία της Απογραφής

 Προετοιμασία της Απογραφής:

Κατάρτιση εντύπου απογραφής με παραλλαγές για την
απογραφή ενός και εκτός της Πόλης.
 Πιλοτική εφαρμογή για επίλυση προβλημάτων και
διορθωτικές ενέργειες.
 Οργάνωση εθελοντικών ομάδων που θα αναλάβουν τις
εργασίες συνεντεύξεων- επεξεργασίας των δεδομένων της
απογραφής.
 Λήψη έγκρισης από αρχές προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


Έντυπο Απογραφής
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ - ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΑΓΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ
Οδός
Αριθμός
Τ.Κ.
Δήμος
Πόλη
Τηλέφωνο

email
Κοινότητα καταγωγής
στην Κων/λη

Σημειώστε σε περίπτωση
που το ερωτηματολόγιο
απαντήθηκε από
διαφορετικό άτομο του
απογραφέντος και
αναφέρετε το όνομά του.

Όνομα ατόμου

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ
1. ΟΝΟΜΑ
Ο αριθμός δελτίου
τουρκικής ταυτότητας
συμπληρώνεται στην
περίπτωση που ο
απογραφόμενος έχει και
τουρκική υπηκοότητα.

Όνομα

6. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Ελληνική
Τουρκική

Επώνυμο

Ελληνική και Τουρκική
Άλλη

Αριθμός Δελτίου Ελληνικής
Ταυτότητας

Διευκρινίστε:

Αριθμός Δελτίου Τουρκικής
Ταυτότητας
Σε περίπτωση Τουρκικής
Υπηκοότητας αρ. δελτίου
ταυτότητας από το Κέντρο
Αλλοδαπών
Όνομα μητρός
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. ΦΥΛΟ

Όνομα πατρός

Έγγαμος

Άρρεν

Χήρος (-α)

Θήλυ

Διαζυγμένος (-η)
Σε διάσταση

3. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
4. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
(προαιρετικό στοιχείο)

Άγαμος

Τόπος

Ημερομηνία
Εκκλησία

8. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ
9. ΑΠΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ
10. ΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΛΗ
Σημ. : Σε περίπτωση γέννησης
στην Ελλάδα και δεν ζουν οι γονείς
να αναφερθούν οι αιτίες για αυτούς

Απέλαση
Εξαναγκασμός
Άλλο
Διευκρινίστε:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΕΤΟΣ (σε μήνες)
12. ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

16. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Συμπληρώνεται για τα άτομα που
απάντησαν στις περιπτώσεις 1, 2, 3 και
4 του ερωτήματος 14.
Ελληνικά
Άλλη
Διευκρινίστε:

13. ΑΛΛΕΣ
ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
14. ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συμπληρώνεται το
ανώτερο επίπεδο
σπουδών που
ολοκλήρωσε ο
απογραφόμενος.

15. ΣΧΟΛΕΙΟ
Συμπληρώνεται το
σχολείο από όπου
αποφοίτησε ο
απογραφόμενος.

Διδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο πανεπιστημίου
Πτυχίο άλλης σχολής
Απολυτήριο Λυκείου
Απολυτήριο Γυμνασίου
Απολυτήριο Δημοτικού
Ολοκλήρωσε την προσχολική
αγωγή
Δεν γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση
Ελληνικό
Ξενόγλωσσο
Όνομα σχολείου
Πόλη
Χώρα

17. ΚΥΡΙΑ ΑΣΧΟΛΙΑ

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
α)
β)
γ)
Τμήμα
α)
β)
γ)
Πόλη
α)
β)
γ)
Χώρα
α)
β)
γ)
Εργαζόμενος (-η)
Ζητούσε εργασία
Ζητούσε εργασία για πρώτη φορά
Μαθητής (-τρια) ή Σπουδαστής (-τρια)
Συνταξιούχος
Εισοδηματίας
Οικιακά
Άλλη
Διευκρινίστε:

18. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Συμπληρώνεται το τελευταίο
επάγγελμα για τα άτομα που
απάντησαν στις περιπτώσεις 1 και 5
του ερωτήματος 17.

Προτάσεις
 Υλοποίηση της κοινής απόφασης ΣΥΡΚΙ και Οι.Ομ.Κω για

την διενέργεια της απογραφής στην Πόλη υπό την ευλογία
της Α.Θ.Π του Οικουμενικού μας Πατριάρχη και της
συνεργασίας των κοινοτήτων.
 ‘Έναρξη της απογραφής στην Διασπορά με την βοήθεια της
Εκκλησίας της Ελλάδος, της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και
άλλων Μητροπόλεων του Οικουμενικού θρόνου.
 Η διαδικασία της απογραφής να είναι συνεχής και να
εξεταστεί να αποτελέσει τη βάση ενός Μητρώου
Κωνσταντινουπολιτών.

