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Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.)

• Ίδρυση Οκτώβριος 2006

16 χρόνια συνεχούς συλλογικής  παρουσίας 

• Διεθνείς οργανισμούς

• Ομογένεια  - παιδεία

• Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα

• Συλλογικές δράσεις 



Τι είναι η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.):

H παγκόσμια ένωση των Σωματείων των ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ – Ρωμιοί = Ελληνορθόδοξη κατά τους όρο της 
Σ. Λωζάννης.

Που κατά 98% έχει εξαναγκαστεί να ζει εκτός της Γενέτειρας της 
συνέπεια των αντιμειονοτικών πολιτικών της Τουρκίας σε όλη την 
διάρκεια του 20ου αιώνα.

Αυτόχθονη  Κοινότητα και ΟΧΙ Διασπορά η Απόδημη Κοινότητα. 

Μέλη - σωματεία:
• Ελλάδα: 23 ,
• Εξωτερικό 5 : Γερμανία (1), Ελβετία (1), Ηνωμένο 

Βασίλειο (1), Η.Π.Α.(2)
• Αρωγά μέλη



Σκοποί της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.: 

• Διαφύλαξη της μειονότητας σε κράτος δικαίου: Η πληθυσμιακή παρουσία 
μας στην Κωνσταντινούπολη  με διατήρηση της Ρωμαίικης ταυτότητας 
και συνείδησης κάτω από συνθήκες ισοπολιτείας και ευνομίας. 

• Η διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας έτσι ώστε να αποτελέσει τον 
υποστηρικτικό μοχλό της συνέχισης της παρουσίας μας ως συγκροτημένη 
Κοινότητα.

• Η αλληλεγγύη μεταξύ των όλων Κωνσταντινουπολιτών.



Συστηματική μελέτη και προσπάθειες αντιμετώπισης των 
σοβαρότερων προβλημάτων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη 
σήμερα:

Δημογραφικό: Η Πόλη κινδυνεύει άμεσα να μείνει χωρίς Ρωμιούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΠΙΣ

Διαχείριση της κοινοτικής περιουσίας: Συγκρότηση ενός Συντονιστικού 
φορέα.

Οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. από το 2015 συνεχίζονται.

Παιδεία:  Ενίσχυση των σχολείων που είναι εν λειτουργία και του παιδικού 
σταθμού και της ελληνομάθειας.

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συμπαράσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
και την Ομογένεια της Πόλης. 



Ενέργειες:

• Ανάδειξη σε διεθνή κλίμακα των θεμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα
δικαιώματα και η κληρονομιά του πολιτισμικού πλούτου των ελληνικών
κοινοτήτων και των ευαγών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη.

• Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ είναι μέλος:

1. του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ΕCOSOC),

2. της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνικοτήτων (FUEN)

Συμμετέχει τακτικά στις συνεδριάσεις του OECD - ΟΑΣΕ -Οργανισμού για Ασφάλεια και

Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE).

• Απαίτηση από την Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί σε μέτρα
αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών που έχουν διαπράξει οι
προηγούμενες κυβερνήσεις.

• Από το 2010 η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. έχει άμεση επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας
στο ανώτατο επίπεδο.



Μείζον ανοικτό θέμα στην διεθνές πλαίσιο δικαιωμάτων του ανθρώπου (Δ.Α.)
Ποια σημασία  έχει η δέσμευση ενός κράτους περί σεβασμού Δ.Α. αν δεν υπάρχει 
αναγνώριση των παραβιάσεων που έχει το ίδιο διαπράξει στο παρελθόν και δεν 

λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των παραβιάσεων αυτών. 

• ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΟΗΕ

60/147 

• Αδιάφορη στάση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής-
Άρνηση απάντησης στο 

παραπάνω ερώτημα παρά 
την επιμονή 

Ρητορικό Ερώτημα :

Υπάρχει έννοια να συζητάμε για

σεβασμό δικαιωμάτων μιας μειονότητας

να δεν υπάρχει πλέον αυτή στον χώρο

της και το 99% των μελών της ζει ως

εκριζωμένη Κοινότητα.



Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Ε.Β. κ. Lorant Vince. 
Parliamentary questions

2 August 2021

• The EU remains committed to call on all states to respect, protect and fulfil the human rights of
persons belonging to minorities, including national, ethnic, religious, and linguistic minorities, in
accordance with applicable international norms and standards.

• As regards Turkey in particular, full respect for and protection of language, religion, culture and
fundamental rights in accordance with European standards have yet to be fully achieved. The
Commission stated in its 2020 report on Turkey that there continues to be a lack of effective
domestic remedy for confiscations, since the Inquiry Commission on the State of Emergency
Measures is slow to issue decisions and lacks transparency(1). Relevant legislation on the issue of
property rights of non-Muslim minorities and legislation covering all issues of property rights still
need to be revised(2).

• In their assessments on Turkey, both the European Commission and the Venice Commission have
underlined that Turkey should continue the reform process and introduce legislation, which makes it
possible for all non-Muslim religious communities to acquire legal personality(3).

• As an EU candidate country and a longstanding member of the Council of Europe, Turkey urgently
needs to respect its core democratic obligations, including respect for democracy, human rights and
the rule of law.

• In their joint statement on 25 March 2021(4), the members of the European Council stated that rule
of law and fundamental rights in Turkey remain a key concern. Dialogue on such issues remains an
integral part of the EU-Turkey relationship.



Θέτουμε το εξής θεμελιώδες ερώτημα προς 
όλες τις κατευθύνσεις: 

«Η εξαφάνιση μιας μειονότητας στον 
ιστορικό της τόπο, συνέπεια των διωγμών 

που έχει υποστεί στο παρελθόν με 
αποτέλεσμα να έχει εκπατριστεί σχεδόν 

100%, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΝΑΙ ή ΟΧΙ».



Ορφανοτροφείου Πριγκήπου
Η Μελέτη για την διάσωση του έχει υποβληθεί τον 
Μάιο του 2019 προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο  



Η Συντήρηση του Μαυσωλείου του εθνικού 
Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α’ 
Κοιμητήριο Αθηνών. 

• Υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2021 στον 
Δ. Αθηναίων η μελέτη της οποίας 
τα έξοδα ανέλαβε η Οι.Ομ.Κω. 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ   ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 



Διάσωση της ιστορικής μνήμης της συμβολής των 
Κωνσταντινουπολιτών στους αγώνες κατά του 

Φασισμού και Ναζισμού στον Β’ Π.Π.  
• 4/7/1941 – στα 80 χρόνια της βύθισης 

από Βρετανικό Υ.Β. του άοπλου π.κ. και 
την αναίρεση 80 Κωνσταντινουπολιτών 
τελετή στο υγρό τάφο τους κοντά στο 
Κάβο Ντόρο 



Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση  των αρχείων στα ΓΑΚ  που είχαν καταγραφεί 

(1923-1930) οι περιουσίες των Ελλήνων της Ανατολής και της Αν. Θράκης που 

εξαναγκάστηκαν συνέπεια της Συνθήκης της Λωζάννης να εγκαταλείψουν  -

3500 τόμοι – 1.8 ΤΒ – Παράλληλες  ερευνητικές εργασίες 



Προγράμματα : (1/1)

• Κοινωνική αλληλεγγύη: από το 2013 μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης 
για την ανακούφιση Κωνσταντινουπολιτών και μη , που έχουν πληγεί από την 
σοβούσα οικονομική κρίση. 

 Υποστήριξη νέας γενιάς – Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ με γνώμονα την αρχή ότι η νέα 
γενιά είναι αυτή που θα αναζωογονήσει την Ρωμιοσύνη της Πόλης η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 
από το 2008:

1. Υποστηρίζει τελειόφοιτους μαθητές με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη που

σπουδάζουν σε Λύκεια της Ελλάδος.

2. Υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών με Πολίτικη καταγωγή που
σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος.

3. Υλοποιούνται προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, επαγγελματικού

προσανατολισμού και επαναπατρισμού νέων στην Κωνσταντινούπολη.



Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 
«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ»

12-06-2021

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΕΛΠΙΣ προσκαλεί νέες/ους που επιθυμούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην
αναφερόμενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη
νέων που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να ζήσουν
στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός
της Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η
διερεύνηση του επαναπατρισμού στην
Κωνσταντινούπολη όπως επίσης και η υποστήριξη των
ήδη εγκατεστημένων μελών της Εκπατρισμένης ή μη
Κοινότητας. Η διάρκεια κάθε επί μέρους δράσης
ενδιαφερόμενης/ου, προβλέπεται να έχει διάρκεια 12
μήνες και περιλαμβάνει τα στάδια: (α) προετοιμασία για
εγκατάσταση στην Πόλη (δεν ισχύει στην περίπτωση των
ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση εργασίας ή
αυτοαπασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ)
εγκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12 μήνου θα
εξεταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το
συντομότερο δυνατό email: nnap@otenet.gr
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους ώστε να αρχίσει η
διαδικασία της πιθανής ένταξης τους στην αναφερόμενη
Δράση.

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε  
ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

Προσκαλούνται οι φοιτήτριες/ες με
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που
σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών
εκτός Τουρκίας και επιθυμούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
επίπεδο σε Πανεπιστήμια της
Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Σε
περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν
πληροφορίες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης που θα
μπορούσαν να σπουδάσουν, η Οι.Ομ.Κω. θα
παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στις/ους
επιλεγέντες θα χορηγηθεί υποτροφία για την
κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό.



Προγράμματα:    (2/1)

Προγράμματα Εθελοντικής προσφοράς από νέους: που επιθυμούν να 

υποστηρίξουν  ιδρύματα της Ομογένειας : 

1. Αποτυπώσεις Κοινοτικών κτιρίων,

2. Καταλογογράφησης βιβλιοθηκών,

3. Διάσωσης αρχείων κτλ.

4. Υλοποιούνται προγράμματα εθελοντών εντός της Ελλάδος σε πολλούς τομείς όπως 
ψηφιοποίησης πολύτιμων αρχείων για την διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων της 
Ρωμιοσύνης, διάσωσης μνημείων κτλ. 

5. Ο αριθμός των εθελοντών που μεταβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη είναι 25-30.

Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών 2009, 2011, 2014 , 2018,… :  η καθιέρωση 
του θεσμού και παρεμβάσεις για τη διατήρηση παραδόσεων, 
συλλογικότητα, προβολή και διάχυση δράσεων  



Πέρα από τις ενέργειες 

της κοινωνίας των πολιτών που εκφράζει η 

ΟΙΟΜΚΩ 

τι άλλο θα μπορούσε να δώσει θετικά 

αποτελέσματα στην προσπάθεια;



Βουλή των 
Ελλήνων:

που θα 
μπορούσε η 
να συνδράμει;

Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων όπως: Άδειες παραμονής και εργασίας σε
ανιθαγενείς Κωνσταντινουπολίτες, διπλή φορολόγηση Ομογενών.

Συνεργασία με τους εκπροσώπους στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον
σεβασμό της Σύμβασης της Ρώμης από την Τουρκία και τα δικαιώματα των
μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης.

Επίλυση ζητημάτων Ομογενειακής Παιδείας.

Προώθηση σε διεθνείς οργανισμούς δικαιωμάτων του ανθρώπου της Αρχής
του Δικαιώματος για Αποκατάσταση και Θεραπεία των Αδικηθέντων
Κοινοτήτων – Ψήφισμα Γ.Σ. ΟΗΕ 60/147.

Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων μισό αιώνα όπως περιουσιακά στοιχεία
του Σωματείου Απελθόντων εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων (1964) και του
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών.

Οργάνωση Εκθέσεων για την Ιστορία και Πολιτισμό των Ελλήνων της καθ’ ημάς
Ανατολής.



Επιστολή της Οι.Ομ.Κω. προς τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων – 31/3/2021

1. Η Νομική Υπηρεσία της Βουλής αφού εξετάσει τις συνέπειες των πολίτικών
παραβιάσεων που έχουν ασκηθεί από το κράτος της Τουρκίας, τον τελευταίο αιώνα
(μετά από την Συνθήκη της Λωζάννης), να συντάξει έκθεση προβάλλοντας τις νομικές
διαστάσεις της σημερινής κατάστασης της Μειονότητας μας.

2. Αποτελεί ζήτημα ύψιστης προσπάθειας μας στο διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του
ανθρώπου να ισχυροποιηθεί η σημασία το κράτος θύτης να έχει την υποχρέωση της
αποκατάστασης των αδικιών που έχει διαπράξει στο παρελθόν. Το Ψήφισμα της Γεν.
Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. 60/147 αποτελεί σημαντικό στήριγμα μας και διαβάζοντας αυτό
προβάλει η περίπτωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Το ζητούμενο είναι η
υποστήριξη από την Βουλή των Ελλήνων της προώθησης της αρχής αυτής, για την
περίπτωση μας, σε διεθνή όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο.

3. Ως Οι.Ομ.Κω. έχουμε πλήθος δραστηριοτήτων στους τομείς: της διάσωσης των
ιστορικών τεκμηρίων (αρχείων, σπάνιων βιβλίων κτλ.) όπως επίσης και της προβολής του
Ελληνικού πολιτισμού. Το έτος 2012 σε συνεργασία με την ΒτΕ είχαμε οργανώσει Έκθεση
στην Κωνσταντινούπολη για τους Έλληνες εκδότες στην Οθωμανική περίοδο. Πιστεύουμε
ότι υπάρχουν πολλά πεδία συνεργασίας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Βουλής.



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

- «Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο 

μέλη σωματεία :  «Νέος Κύκλος 

Κωνσταντινουπολιτών»

«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ 

Τουρκίας»

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» 

-«Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως 

Βορείου Ελλάδος» 

-«Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου 

Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"»

-«Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών»

-«Σύλλογος Ζαππίδων»

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»

-«Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά 

Κωνσταντινουπόλεως»

- Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»

-Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα

-«Αθλητικός Σύλλογος Πέρα»

-Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο 

Κουδουνάς»

-«Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος 

Νικόλαος»

-«Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων 

Κωνσταντινουπόλεως»

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών 

Κωνσταντινουπόλεως» 

-Εστία Κωνσταντινουπόλεως 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών 

Στίβου Κωνσταντινουπολιτών

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου 

Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του 

Βυζαντίου»



Σωματεία εξωτερικού και αρωγά μέλη
• - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»

• - «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας

• - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας 

• - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου»

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

• - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας

• - Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.

• - Φίλων Βυζαντινών Τεχνών

• - Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.

• - Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".

• - Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/

• - Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου & Λος Άντζελες 

• -Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C.



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας !

www.conpolis.org

http://www.conpolis.org/

