
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•66η Επέτειος Σεπτεμβριανών σ.1-

2. 

•Προγ. Κοιν. Αλληλ.σ.3. 

•Μνημόσυνο για Ν. Μαγγίνα, σ.4-8 

•Υποστήριξη Νέων,σ.9-10. 

•Μαυσωλ. Χ. Ζωγράφου,σ.11. 

•Επαναπατρισμός, σ.12. 

•Εκδόσεις Οι.Ομ.Κω.,σ.13-15. 

•Παρεμβάσεις ΟΑΣΕ,σ.16-17. 

•950 χρόνια από την μ. Μάτζικερτ,  

σ18-22. 

•‘Εορτή Αγ. Πματελεήμων στην 

Προύσα, σ. 22-26. Ιούλιος  2021  Τεύχος 10/7 

 Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας 
εν συντομία: 

•  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

•  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

•  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

66 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά (6-7 Σεπτεμβρίου 1955),  
του προγκρόμ κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης,  

 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρεμιέρα του 
 διεθνώς βραβευμένου ντοκιμαντέρ  

 

«Οι Μη Χαμένες Πατρίδες» 
 

 της Ευτυχίας Φράγκου  
σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα,  

υπό την αιγίδα της  
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. 

 
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 19.30 

Σινέ Τριανόν, Πατησίων 101 
Η είσοδος θα είναι με πρόσκληση 

 
Θα ακολουθήσει δήλωση από την Οι.Ομ.Κω. εκ μέρους 

των Κωνσταντινουπολιτών για την διεκδίκηση αποκατάστασης και καταδίκης 
του μαζικότερου Πογκρόμ στην μεταπολεμική Ευρώπη από το κράτος της Τουρ-
κίας, των κρατών που είχαν εγγυηθεί την προστασία των μειονοτήτων και των 

Διεθνών Οργανισμών που θα έπρεπε να υπερασπίζονται 
 τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  



 
 



 
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Οι συνθήκες της πανδημίας που ακολούθησε την οικονομική κατάρρευση 

έχουν δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε πολλούς. Η καλοκαιρινή ραστώνη 

αλλά και οι συνθήκες καύσωνα δεν σταματούν τις ανάγκες του Προγράμμα-

τος. 

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε κυρίαρχο συστατικό της 

Ρωμιοσύνης. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» 

που ξεκίνησε η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζεται με όλες του τις δράσεις 

• Παροχής στέγης σε 75 άστεγους 

• Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα  

• Εξασφάλιση φαρμάκων και ειδών υγιεινής 

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες  

• Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη 

• Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 

 nnap@otenet.gr   

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.  



 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗ-

ΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΞΕΧΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑ 

Με την πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. και την συνδρο-

μή της εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι.Ν. Παναγίας 

Φανερωμένης της Βουλιαγμένης και του Συλλόγου 

Μουσικόφιλων εκ Κωνσταντινουπόλεως πραγματο-

ποιήθηκαν την ίδια ημέρα το Σάββατο 10/7/2021 οι 

δύο εκδηλώσεις.  

Το ιερό μνημόσυνο τελέστηκε από τον Πανοσιολο-

γιώτατο πατέρα Γρηγόριο, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Παρέστη πλήθος φίλων του α-

είμνηστου Νίκου Μαγγίνα και μεταξύ αυτών που είχαν έρθει από την Πόλη. 

Ακολούθησε φιλολογικό μνημόσυνο στην αίθουσα τελετών του Ι.Ν. Την εκδήλω-

ση συντόνισε ο Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. Λάκης Βίγκας. Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε 

ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου.  

Παρέστησαν : Ο Πρόεδρος των Οφικιάλιων «Παναγία η Παμακάριστος» Ελλο-

γιωμότατος κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, ο εκπρόσωπος Πάπα και Πατριάρχη Αλε-

ξάνδρειας Σεβ. Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Α-

λέξανδρος Καρλούτσος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αμερικής μαζί με την οικογένεια του, ο Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεράσιμος Φωκάς 

και ο κ. Πάρις Ασανάκης, Νομικός Σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Λ. Βίγκας εξήρε τον χαρακτήρα και την μεγάλη 

αφοσίωση του εκλιπόντα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ομογένεια.  

Η πρώτη ομιλήτρια κυρία Μαρία Χαραλαμπίδου, από την Ιερά Μητρόπολη Νεα-

πόλεως και Σταυρουπόλεως, μίλησε με βαθιά συγκίνηση έχοντας θέσει ως τίτλο 

της ομιλίας: Στον κύριο Μαγγίνα « όφλημα τιμής». Η ομιλήτρια στην εισαγωγή 

της ομιλίας της τόνισε :η επικοινωνία μας με τον μακαριστό κ. Μαγγίνα περιορι-

ζόταν στα στενά πλαίσια μιας συνεργασίας επικεντρωμένης στη φιλολογική  



 
επιμέλεια των κειμένων, των άρθρων που δημοσίευε ή σκόπευε να δημοσιεύ-

σει. Αυτή η πολύτιμη συνεργασία, δώρο Θεού, μάς έδωσε την ευκαιρία να γνω-

ρίσουμε κάπως ένα πιο εσωτερικό κομμάτι της, μετ’ επιγνώσεως και σπουδής, 

κεκρυμμένης ζωής του…συνεχίζοντας η κυρία Χαραλαμπίδου ανέφερε: Στρατιώ-

της σε διατεταγμένη αποστολή αυτήν την εικόνα έδινε ο κ. Μαγγίνας. Αυτήν την 

εντύπωση αποκομίσαμε εξ αρχής και εμείς. Στ’ αλήθεια , τα υπάρχοντα του όλος 

ο κόσμος, όπως λέει ο ποιητής. Έγνοιά του όλος ο κόσμος, η Οικουμενική Ορθο-

δοξία. Ενημερωνόταν στο λεπτό για τα τεκταινόμενα σε όποια μεριά της γης 

ήταν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Νίκος Μαγγίνας, όπως 

ανέφερε η ομιλήτρια δούλευε  δεκαπέντε χρόνια για να ετοιμάσει ειδικό λεύκω-

μα για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετέφερε τα λόγια του μακαρίτη : «δεν 

υπάρχει τέτοιο βιβλίο, με τόσο πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τον Πρώτο μας. 

Πρέπει να είναι έτοιμο στην επέτειο της τριακονταετίας της Πατριαρχίας Του». 

Το λεύκωμα αυτό βρίσκεται στη φάση έκδοσης. Ακολούθως η κυρία Χαραλαμπί-

δου Καταθέτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα όφλημα τιμής στον πολύτιμο φίλο –

δώρο Θεού, είπε μεταξύ άλλων τα εξής:   

 Οι ομιλητές της εκδήλωσης (από αριστερά προς δεξιά) κ. Νίκος  Παπαχρήστου, π. Γρηγόριος  

Φραγκάκης, κ. Λάκης Βίγκας (συντονιστής), κα. Σοφία Ορφανίδου και κα. Μαρία Χαραλαμπίδου 



 
Το πρώτο: η ακαταπόνητη εργατικότητά του.  

Δεύτερο χαρακτηριστικό της ιδιοπροσωπίας 

του: η αγάπη του για τον Οικουμενικό πα-

τριάρχη κ. Βαρθολομαίο άγγιζε, αν δεν τα ξε-

περνούσε κιόλας, τα όρια της λατρείας, θυμί-

ζοντας τα λόγια του αείμνηστου: «ξέρετε εί-

ναι ο καλύτερος Πατριάρχης που κράτησε 

ποτέ το τιμόνι της Ορθοδοξίας. Μού το επι-

βεβαίωσε και ο όσιος Γέροντας Παΐσιος, 

όταν επισκεφτήκαμε το Άγιο Όρος το…». 

Τρίτο χαρακτηριστικό: το ανεπίφθονο για 

τους συνεργάτες του και η γνήσια χαρά του 

για τις επιτυχίες και τα προσόντα τους. 

Τέταρτο: Η αγάπη του για την Εκκλησία γνή-

σια, δοκιμασμένη στο καμίνι μεγάλων πειρα-

σμών. Είχε μαθητεύσει παρά τους πόδας του 

π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. Αναφέρο-

νταν συχνά στα χρόνια εκείνα της νεότητάς 

του, όταν ανήκε στην ομάδα που καθοδηγούσε ο π. Κωνσταντίνος. 

Κλείνοντας η ομιλήτρια παρουσίασε με εξαιρετική γλαφυρότητα τους αγώνες 

του Νίκου Μαγγίνα για την υπεράσπιση των δικαίων του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου και της Ρωμιοσύνης. Τέλος απήγγειλε την τελευταία στροφή από το 

ποίημα της Κικής Δημουλά  

« Φωτογραφία 1948»  

«κρατώ στο χέρι μια φωτογραφία , 

μια είδηση… 

πολίτικη αρχοντιά 

φαίνεται από τη ζωή μας 

ο Νίκος ο Μαγγίνας πέρασε κάποτε..» 

Η ομιλία της κυρία Χαραλαμπίδου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu   



 
Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Λ. Βίγκας θυμίζοντας στο ακροατήριο τα λόγια 

του Σεβασμιώτατου Γέροντα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ ότι ακόμα 

και οι πέτρες έκλαψαν τον Νίκο Μαγγίνα κάλεσε τον δημοσιογράφο του CNN 

Türk κ. Serdar Korucu και ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε την συνεργασία που 

είχε με τον Ν. Μαγγίνα τα τελευταία 6 χρόνια αρχίζοντας με το ρεπορτάζ που εί-

χαν κάνει για τον παππού του που είχε πέσει στην μάχη των Δαρδανελίων ως 

Ρωμιός στρατιώτης του Οθωμανικού Στρατού και το γεγονός ότι το Γενικό Επιτε-

λείο της Τουρκίας έχει αφαιρέσει τα ονόματα των μη Μουσουλμάνων στρατιω-

τών που είχαν πέσει στις μάχες αυτές. Επίσης ανέφερε την συνεργασία που εί-

χαν για την έκδοση στην τουρκική γλώσσα βιβλίου με φωτογραφίες του αείμνη-

στου Δημητρίου Καλούμενου για τα Σεπτεμβριανά αναφέροντες και αυτός τον 

εξαίρετο χαρακτήρα του Νίκου.  

Ακολούθησε η πολύ συγκινητική ομιλία του κ. Νίκου Παπαχρήστου, διευθυντή 

του γραφείου τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο ομιλητής μετέφερε την 

συγκλονιστική του εμπειρία την προτελευταία ημέρα της επίγειας ζωής του Νί-

κου Μαγγίνα όταν η ασθένεια τον είχε καταβάλει έντονα, επιστρέφοντας από 

επίσκεψη σε ιατρό, βλέποντας ένα άγνωστο σε αυτόν φτωχό μερίμνησε να τον 

βοηθήσει ενώ ήταν σε πολύ δεινή κατάσταση η υγεία του. Ακόμα και στις τελευ-

ταίες του ώρες έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του και την φιλανθρωπία του. Εξι-

στόρησε στην συνέχεια ο κ. Παπαχρήστου την γνωριμία του με τον εκλιπόντα το 

1998 και το πως εκείνο το έτος την Μεγάλη Πέμπτη χάρη στις ενέργειες του Νί-

κου Μαγγίνα επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και έλαβε συνέντευξη από 

την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Με πολύ συγκίνηση ο 

ομιλητής περιέγραψε την απόλυτη αφοσίωση του μακαρίτη στην Μεγάλη του 

Χριστού Εκκλησία και την υπεράσπιση συνέχεια των δικαίων του, προσθέτοντας 

ότι ο Νίκος δεν είχε άλλη ζωή παρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υποστήριζε 

όλους που βοηθούσαν το Πατριαρχείο. Οι φωτογραφίες του συνέλαμβαναν ει-

κόνες που διέφευγαν από τα μάτια όλων μας.. και κατέγραψε με τον φακό του 

όλες τις εκκλησίες της Πόλης, ακόμα και αυτές που δεν είναι πλέον εκκλησίες, 

όλα τις σκηνές της βασιλίδας των πόλεων. Τόνισε ο ομιλητής την ανιδιοτέλεια,  



 
 την διεισδυτικότητα στην ουσία των γεγονότων του εκλιπόντα στα γεγονότα και 

το άφθαστο του χιούμορ.  

Ακολούθησε η ομιλία του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη π. Γρηγορίου Αρχι-

γραμματέα της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην αρχή τόνι-

σε ο ομιλητής την συνεχή και αδιάκοπη διακονία του Νίκου Μαγγίνα στο Φανά-

ρι και την Πόλη. Όπου και να βρισκόταν μετέφερε μαζί του την Πόλη. Ρωμιός αυ-

θεντικός, υπερασπιστής των αδυνάτων και πολέμιος των αδικιών. Η εκδημία του 

έχει προκαλέσει  βαθύτατο πένθος στην Πατριαρχική αυλή. Είχε την ικανότητα 

να διαβλέπει του κινδύνους και προειδοποιούσε τι πρέπει να γίνει. Είχε διορατι-

κότητα που προερχόταν από την πολύχρονη εμπειρία του. Κλείνοντας ο Πανο-

σιολογιώτατος είπε είναι δύσκολο κανείς να περιγράψει τον Νίκο Μαγγίνα και 

αυτά που είπε είναι ελάχιστα για εκλιπόντα. Τσάντα του που είχε πάντα μαζί 

του τις ατέλειωτες σημειώσεις του .. υπήρξε φίλος πολύ αγαπητός και πιστός. Η 

αγάπη του ήταν εντελώς ανιδιοτελείς αλλά και πολύ ευγενικός και ευαίσθητος. 

Σταθερός στις απόψεις του. 

Η τελευταία ομιλήτρια η δημοσιογράφος και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων 

των μειονοτήτων με την πένα της κυρία Melike Çapan, όπως την παρουσίασε ο 

συντονιστής κ. Λ. Βίγκας, ξεκίνησε την ομιλία της στα Τουρκικά λέγοντας έχασα 

ένα πραγματικό φίλο με τον οποίο αν και συχνά μαλώναμε ήταν ο πρώτος που 

έστελνα τα κείμενα μου. Συνεχίζοντας τόνισε ότι έχασα ένα δικό μου πολύ κοντι-

νό άνθρωπο και παρηγορώ τον εαυτό μου με την μνήμη των αγωνιών του και 

έχοντας τα γραπτά του.  

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Προέδρος της Οι.Ομ.Κω. Νίκος Ουζούνογλου εκ 

μέρους του Δ.Σ. ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές και τους παράγοντες που 

βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το σημερινό μνημόσυνο για ένα άξιο τέκνο της 

Πόλης τον Νίκο Μαγγίνα.  

Το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε από τον συντονιστή κ. Λάκη Βίγκα που τόνισε 

τις παρακαταθήκες που μας έχει ο μακαρίτης Νίκος Μαγγίνας.  

 



 
Αποφάσεις του Δ.Σ. 20/7/2021 

Μεταξύ των πολλών θεμάτων το Δ.Σ. αποφάσισε την θέση σε εφαρμογή του 

Προγράμματος ΕΛΠΙΣ που αποσκοπεί την συνέχιση της Κωνσταντινουπολίτικης 

Παράδοσης στην νέα και υποστήριξη όσων νέων επιθυμούν να επαναπατρι-

στούν στην Πόλη. Στην αναφερόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η 

έναρξη υποστήριξης σε δύο νέους που θα εργαστούν στην Κωνσταντινούπολη 

και χορήγηση τριών υποτροφιών για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές 

σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης.  

Συναντήσεις αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. με κρατικούς φορείς  

Την περίοδο του Ιουλίου 2021 μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποίησαν 

συναντήσεις με τους εξής: 

• Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας κα. Μουσταφά Σομουντζού για τα εκκρεμή αιτή-

ματα και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

• Στελέχη του Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδος για το πλήρες φάσμα των θεμάτων 

που αντιμετωπίζει η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης. 

• Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών κ. Χρήστο Τεντόμα για το 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. 

• Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέτα Μακρή για τα θέματα των μα-

θητών με Ελληνική υπηκοότητα που σπουδάζουν σε Ομογενειακά σχολεία. 

• Με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν.Δ. κ. Θάνο Πλεύρη για την σημα-

σία η Βουλή των Ελλήνων να ενημερωθεί για τα θέματα του Ελληνισμού της 

Πόλης που εκπορεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την Συνθήκη της 

Λωζάννης. 

• Με τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Απόδημου Ελληνι-

σμού της ΒτΕ κ. Πάνο Σκουρολιάκο για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι 

Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.  

 



 
Διανομή Υπολογιστών και Γραφειακού Εξοπλισμού που χορηγήθηκαν δωρεάν 

στην Οι.Ομ.Κω από τις Τράπεζες EUROBANK και ALPHA BANK 

  Κατόπιν υποβολής αιτημάτων από την Οι.Ομ.Κω οι δύο ανα-

φερόμενες τράπεζες παραχώρησαν δωρεά μεταχειρισμένο 

μεν αλλά σε καλή κατάσταση γραφειακό εξοπλισμό (γραφεία, 

καρέκλες, βιβλιοθήκες) και υπολογιστές (26) desktop που με-

ταφέρθηκαν στο Κοσμέτειο Ίδρυμα με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω. 

Παράλληλα προσκλήθηκαν νέες και νέοι να εκδηλώσουν εν-

διαφέρον για πιθανή κάλυψη των αναγκών τους. Λήφθηκαν 

πολλά αιτήματα που ήδη έχει γίνει η παραλαβή τους από τις/

τους ενδιαφερόμενους. Για τους ευρισκόμενους στην επαρ-

χεία θα σταλούν οι υπολογιστές μέσω ΚΤΕΛ την επόμενη πε-

ρίοδο.    

Πρόσκληση για Εθελοντικές Εργασίες  

  Παρακαλούνται όσες/οι θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στα θέμα-

τα: 

1) Ανάλυση του σεισμικού κινδύνου που διατρέχουν περιοχές της ευρύτερης 

Κωνσταντινούπολης με βάση της ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευ-

τεί τα τελευταία χρόνια. 

2) Μελέτη των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της 

Κωνσταντινούπολης. 

3) Η κατάσταση ρύπανσης στην Προποντίδα και η μελλοντική της εξέλιξη.  

4) Αποδελτίωση των περιουσιών που εξαναγκάστηκαν να αποξενωθούν οι 

Έλληνες της Ανατολής συνέπεια της Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών (ήδη 

εργάζονται 12 εθελοντές).  

NA ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ 

 nnap@otenet.gr  



 

Ολοκλήρωση των Διαδικασιών παραλαβής από την 

 Επιτροπή του Δήμου  Αθηναίων  

της Μελέτης Συντήρησης του Μαυσωλείου της οικογένειας του 

 Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.  

 Κατόπιν υποβολής των τριών μελετών, που είχαμε ενη-

μερώσει στα ενημερωτικό δελτίο Απρίλιου 2021,  για την 

συντήρηση του Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου 

που βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών τον παρελθόντα 

Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις με την αρ-

μόδια πενταμελή Επιτροπή που έχει ορίσει ο Δήμος Αθη-

ναίων για την παρακολούθηση των μελετών. Στη σύσκε-

ψη 21 Μάϊου 2021 στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους 

της Οι.Ομ,Κω ο Ομοτ. Καθ.(ΕΜΠ) Ν. Ουζούνογλου και οι 

μελετητές ο Ομοτ. Καθ. (ΕΜΠ) Βλάσης Κουμούσης και ο 

Αρχιτέκτονας Δημήτρης Κουστογιάννης, η Επιτροπή ζήτη-

σε ελάχιστα πρόσθετα στοιχεία και τα οποία υποβλήθηκαν σε σύντομο χρόνο 

από την Οι.Ομ.Κω. Κατόπιν νέας σύσκεψης με 

την συμμετοχή των ιδίων μελών την 15η Ιουλίου 

2021 η Επιτροπή του Δ. Αθηναίων συνέταξε 

Πρακτικό για την παραλαβή της Μελέτης και ζή-

τησε βάση της μελέτης αυτής να καταρτιστούν 

τα τεύχη δημοπράτησης. Η εργασία αυτή θα ο-

λοκληρωθεί σύντομα. 

Το έργο της σύνταξης της μελέτης αυτής καλύφ-

θηκε από δωρεές προς την Οι.Ομ.Κω που συνέ-

βαλε πρώτη η Κοινότητα Κανδυλί της Κωνστα-

ντινούπολης, Κοινότητες της Πόλης, απόφοιτοι 

της Ζωγραφείου Σχολής, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο και οι απόγονοι του Χρ. Ζωγράφου 

που ζουν στις Η.Π.Α.  



 

«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 εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αναφερό-
μενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που ε-
πιθυμούν να εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κων-
σταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός της 
Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η διε-
ρεύνηση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη, 
όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων 
μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η διάρκεια κά-
θε 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 ερ-
γασίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) ε-
γκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12 μήνου θα εξε-
ταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.  

•Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να α-
ποστείλουν το συντομότερο δυνατό email 
στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr εκδηλώνο-
ντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η 
διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην α-
ναφερόμενη Δράση.  



  

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

πληροφορίες nnap@otenet.gr  



 



  Μετάφραση τμημάτων του Βιβλίου των δύο τόμων του αποκαλυπτικού  

Βιβλίου για τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1821-22  

    A RESIDENCE AT  C O N S T A N T I N O P L E 

του πάστορα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη  

      REV.  R. WALSH,  LL.D. 

(1772 - 1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μετάφραση έγινε από τον εθελοντή της Οι.Ομ.Κω. 

Διπλ. Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο Καμινάρη 

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.  

nnap@otenet.gr  



ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 
OSCE 

SHDM III on Digital Technologies and Human Rights – 

Opportunities and Challenges 

12-13 July 2021 

Contribution of 

Ecumenical Federation of Constantinopolitans 

 

The Digital Technologies are important to overt the complete disappearance of victim 

minorities such as the Greek-Orthodox of Istanbul which presently is living as an ex-

patriated community to 98% extend out of their native city Istanbul. The mentioned 

minority although had an international status by the founding act of Republic of Turkey 

and also was under the protection of European Convention on Human Rights of Rome 

(1950), throughout of XX century was subject to severe violations, a fact that also the 

present leadership of Republic of Turkey is recognizing. While the population of the Mi-

nority was 100.000 in 1960, today consists of 1000 persons in majority aged. EFC is 

pursuing a policy or remedy and reparations that also includes the support of the re-

patriation of young generation members to the city of their ancestors. In this context 

digital technologies to open new jobs for the repatriated generation is very important 

and numerous projects on this has been submitted to programs opened by European 

Union. These projects are also important for the salvation of the reach cultural heritage 

of the Minority whose history is of 28 centuries. All these proposals were rejected with-

out any explanation.  

 

Although European Union is claiming its foundation is based on strengthening of Hu-

man Rights, concerning the above mentioned issue has displayed a complete negation 

attitude, refraining to answer to the question whether the disappearance of a minority 

is part of human rights. 

 

We invite the authorities of Republic of Turkey to consider the proposals submitted by 

EFC and also European Union to change attitude on this issue. In previous 3 SHD 

meeting the representative of EU remained silent to our statements. 

 

 

 



OSCE 

SHDM III on Digital Technologies and Human Rights–Opportunities  

and Challenges 

SESSION III: The Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence 

13 July 2021 

Contribution of Ecumenical Federation of Constantinopolitans 

Artificial Intelligence and Controllable Quantum Phenomena Technologies in 

everyday life and their consequence on human rights 

Artificial Intelligence (AI) as a scientific approach is based on trying to emulate – mimic 

how the mammals – especially human being – central neural system is functioning. Alt-

hough as early as 1950’s concepts on AI were developed, only during the last 20 years 

practical utilization of the relevant technologies has been implemented and gradually is 

influencing everyday life of human societies. AI is a complementary scientific approach 

to classical science approaches based on the causality concept. Science was started in 

26 centuries ago in the shores of Aegean Sea, following an accumulation of empirical 

scientific throughout by the fertile crescent civilizations for thousand years and is based 

on the concept that human thought is able to model nature and predict physical phe-

nomena.  

The wide implementation of AI methods poses several challenging human rights issues 

such as: Lack of information of the AI methods used by state or private entities which 

have consequences on human beings. Vulnerability of AI systems to cause of discrimi-

nation. The intentional use of discriminatory practices through AI techniques. Intellec-

tual property rights related to the developers of AI systems. Privacy and data protec-

tion issues. The use of AI in medical system and the arising responsibilities. 

It should be emphasized that AI methods are a result of evolution of various technolo-

gies of the last 30-40 years and cannot be considered as scientific revolution. In near 

future what will be a revolution and is expected to have much far consequences to hu-

man society, are the ability to  control quantum phenomena which we must start think-

ing of their consequences to human society. This will be a true revolution similar what 

happened 26 centuries ago as I mentioned before. If the methods to control quantum 

phenomena would be available today humanity could  be much more  easily cope with 

the present Coronavirus pandemic.  

The Ecumenical Federation of Constantinopolitans has already  started a research pro-

ject on the practical implementation of quantum technologies to be used in decision 

making systems and we look forward to cooperating with other interested partners. 

Plans to establish an institute in Istanbul is well under way.  

 



950 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ 

Η Κατάρρευση του Κοινωνικού Ιστού στην Βυζαντινή Ανατολή την περίοδο 

1025-1070 ως προϋπόθεση οι συνέπειες της Μάχης του Ματζικέρτ να υπάρ-

ξουν ραγδαίες και μη-αναστρέψιμες 

Στις 19 Αυγούστου  (κατά άλλους 26 Αυγούστου)  φέτος συμπληρώνονται 950 

έτη από την μάχη του Ματζικέρτ (Μαλάζγκιριτ) μεταξύ του Βυζαντινού στρατού 

με ηγέτη τον Ρωμανό Διογένη και του Σελτζούκικου στρατού υπό την ηγεσία του 

Άλπ Αρσλάν.  

Το ιστορικό της μάχης αυτής, που αναφέρεται από πολλούς συγγραφείς, ότι 

άλλαξε τον ρου της ιστορίας καταγράφηκε από τον Βυζαντινό  ιστορικό τον Αττα-

λειάτη αλλά και υπάρχουν πηγές στα Αραβικά, Αρμενικά, Γεωργιανά και Ασσυ-

ριακά.  Είναι γνωστό ότι οι μηχανορραφίες που εξυφάνθηκαν στο Αυτοκρατορικό 

παλάτι στην Κωνσταντινούπολη, κατά του Καππαδόκη Στρατιώτη Αυτοκράτορα 

Ρωμανού Διογένη  που εκδηλώθηκαν κατά τις εξελίξεις προ και κατά την διάρ-

κεια της Μάχης αλλά και οι λανθασμένες επιλογές του ίδιου του Αυτοκράτορα 

είχαν σαν αποτέλεσμα την ήττα του Βυζαντινού στρατού και την αιχμαλωσία του 

ίδιου του Αυτοκράτορα. Ωστόσο η συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των δύο 

ηγετών είχε ελάχιστες 

άμεσες συνέπειες για 

την Βυζαντινή ή πιο 

σωστά Ανατολική Ρω-

μαϊκή Αυτοκρατορία.  

Ο Ρ. Διογένης δεχόταν 

να πληρώνει ένα ορι-

σμένο φόρο προς τον 

Σουλτάνο  και δεν 

άλλαζαν τα υφιστάμε-

να σύνορα των δύο 

κρατών.  

Η πεδιάδα του Μάτζικερτ  



Ωστόσο το πραξικόπημα στην Αυτοκρατορική αυλή στην Κωνσταντινούπολη, ο 

εμφύλιος πόλεμος που άρχισε μεταξύ των δυνάμεων του Ρ. Διογένη και της νέας 

ηγεσίας στην Κωνσταντινούπολη που κατέληξε στην αιχμαλωσία του πρώτου και 

παρά τους όρκους που δόθηκαν, η τύφλωση του Ρ. Διογένη με συνέπεια να πε-

θάνει σε μονή στην νήσο Πρώτη, είχαν ως αποτέλεσμα να ανατραπεί άρδην η κα-

τάσταση στην Ανατολή και σε μια δεκαετία να εγκατασταθεί Σελτζουκικό κράτος 

με πρωτεύουσα την Νίκαια της Βιθυνίας και η Αυτοκρατορία να ελέγχει ελάχιστα 

εδάφη στην Μικρά Ασία (στα παράλια της Προποντίδας και του Πόντου). Η κατά-

σταση αυτή διήρκησε μέχρι το 1096 την Α’ Σταυροφορία που βαθμιαία οι Αυτο-

κράτορες Αλέξιος και ο γιός του Ιωάννης Κομνηνός σε αρκετό βαθμό αποκατέ-

στησαν την Βυζαντινή κυριαρχία στην Ανατολή, εκτός του Οροπεδίου στο κέντρο 

της ηπειρωτικής αυτής χερσονήσου αποκαλούμενης μετά από τους Ρωμαίους 

«Μικρά Ασία», με την δημιουργία του κράτους Σελτζουκικό Ρούμ με πρωτεύου-

σα το Ικόνιο στο κέντρο της Λυκαονίας.  

  Ωστόσο η αιτία αυτής της ραγδαίας κατάρρευσης δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε 

στην ίδια την καθαυτή ήττα στο Ματζικέρτ και τα γεγονότα που ακολούθησαν. 

Στη μακραίωνη ιστορία της η Αυτοκρατορία είχε ηττηθεί πολλές φορές αλλά 

έδειξε την ικανότητα της να ανακτά τα εδάφη που είχε χάσει και περισσότερο 

δεν είχε χάσει εδάφη στην μάχη του Ματζικέρτ. Η Αυτοκρατορία από τα μέσα  

Τα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 11ο αιώνα (——————- )  και τα όρια επικράτη-

σης  μετά  από το 1100 του Σελτζουκικού κράτους του Ρουμ (—  —- —-  —-)  



του 7ου μέχρι και τα τέλη του 9ου αιώνα είχε καταφέρει με το εύκαμπτο της α-

μυντικό σύστημα να σταματήσει, στα εδάφη της Ανατολής,  την ορμή των Αρά-

βων που ήταν πολλαπλάσια της ορμής των Σελτζούκων στα μέσα του 11ου αιώ-

να. Άρα πρέπει να ερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση της Βυ-

ζαντινής άμυνας τόσο γρήγορα και σε μεγάλη έκταση. Μόνο η κατάρρευση του 

κοινωνικού ιστού και της διοικητικής μηχανής μπορεί να εξηγήσει το γεγονός αυ-

τό. 

 Το 1025 όταν πεθαίνει ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ τα σύνορα της  Αυτοκρατο-

ρίας επεκτεινόταν από τον Ευφράτη ποταμό μέχρι την Νότια Ιταλία και στον νότο 

από τα νησιά Κύπρου – Κρήτης στον βορά στον Δούναβη ποταμό. Η ανάλυση 

των συμβάντων για 50 χρόνια από το 1025 οδηγούν στα συμπεράσματα: 

Παρουσιάζεται ένας εκφυλι-

σμός της διοικούσας Μακε-

δονικής Δυναστείας. 

Η υποταγή των ελεύθερων 

αγροτών σε μεγάλους γαιο-

κτήμονες.  

Σημαντική απώλεια στα έσοδα του κράτους με την παραχώρηση των εσόδων α-

πό φόρους σε ιδιώτες που αναλάμβαναν την συντήρηση ιδρυμάτων όπως μονα-

στηριών αλλά μεριμνούσαν για δικά τους συμφέροντα.  

Η παραχώρηση εμπορικών προνομίων σε Ιταλικές πόλεις και πρώτη την Βενετία. 

Η υποτίμηση του νομίσματος. 

Οι εμφύλιες διαμάχες στις ηγετικές τάξεις του Κράτους που εξελίχθηκαν σε λαν-

θάνουσα μορφή. 

Οι εθνό-θρησκευτικές διαμάχες στον χώρο της Ανατολής.   

Αν και όλα τα παραπάνω επηρεάσανε την ραγδαία κατάρρευση που αναφέραμε, 

οι δύο τελευταίες αιτίες, υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες στο γεγονός της 

απίστευτης με τα δεδομένα την εποχές κατάρρευσης.  



Οι εμφύλιες διαμάχες στην κορυφή της εξουσίας 

Στην αναφερόμενη περίοδο έχουμε την σύγκρουση δύο παρατάξεων στο περι-

βάλλον της εξουσίας του Βυζαντινού κράτους : (α) της στρατιωτικής αριστοκρατί-

ας που αποστελλόταν από 20 οικογένειες (Βοτανιάτες, Φωκάδες, Τσιμισκίδες, 

Κομνηνοί κτλ.) που είχαν προέλευση την Ανατολή και (β) της  γραφειοκρατικής 

αριστοκρατίας (Ρεντάκιοι, Τεσσαρακατοπηλοί, Βρινένιοι, Χοιροσφάκτες, Μονο-

μάχοι, Τορνίκοι, Τάραντες, Κουρτίκιοι, Βατάζηδες και Γλαβάδες κτλ.).  

Η στρατιωτική αριστοκρατία ήλεγχε μεγάλα τμήματα του στρατού που όμως ι-

διαίτερα στα εδάφη της Ανατολής βαθμιαία στην αναφερόμενη περίοδο λόγω 

της σύγκρουσης των δύο παρατάξεων έχασε τον δυναμισμό του και την ικανότη-

τα άμυνας εναντίων πολλαπλών απειλών όπως είχε αρχίσει να συμβαίνει στην 

δεκαετία του 1050 να είναι από ανατολάς οι Σελτζούκοι, δυσμάς η Νορμανδοί 

αλλά από τον βορρά οι Πατζινάκοι. Η γραφειοκρατική αριστοκρατία επέλεξε την 

λύση να στηριχθεί σε ξένους μισθοφόρους που κατά την μάχη του Ματζικέρτ 

έπαιξε ρόλο αφού συμφωνούν πολλοί ιστοριογράφοι ότι οι Πατζινάκοι αυτομό-

λησαν στην πλευρά τον Σελτζούκων.  

Η Αυτοκρατορία αποτελούταν από πλήθος λαών όπως οι Έλληνες, Αρμενίους, Γε-

ωργιανούς, Άραβες (στα ανατολικά εδάφη) και Βούλγαρους, Ιταλούς, Βλάχους, 

Αλβανούς, Σέρβους (στα δυτικά εδάφη). Με την διαμορφωθείσα κατάσταση σύ-

γκρουσης αυτοί οι λαοί αν και ποτέ δεν είχαν τάσεις απόσπασης είχαν όμως ανα-

πτύξει αισθήματα κατά της κεντρικής εξουσίας. Η γραφειοκρατική αριστοκρατία 

είχε την υποστήριξη πολλών μελών του Πανδιδακτηρίου και σημαντικό ρόλο 

στην αποσύνθεση έπαιξε ο Μιχαήλ Ψελλός που σε μεγάλο βαθμό υπέσκαψε τις 

προσπάθειες του Ρωμανού Διογένη για ανασυγκρότηση του στρατού. Ο Μιχαήλ 

Ψελλός υπήρξε από τους άριστους γνώστες όλης της αρχαίας ελληνικής γραμμα-

τείας. Η αρχαιολατρία του όμως δεν επέτρεπε να κατανοήσει τις συνέπειες των 

πράξεων του και σαν χαρακτήρας υπήρξε άτομο με βαθιά εμπάθεια και ειρωνεία 

αφού έγραφε στον τυφλωμένο Ρ. Διογένη ότι τώρα θα δει το πραγματικό φως. 



Η διαμορφωθείσα κατάσταση είχε αποκόψει τον πληθυσμό της Κωνσταντινού-

πολης από τους κατοίκους των Ανατολικών επαρχιών και η τάση αυτή επίσης α-

κολουθήθηκε από την Εκκλησιαστική Ηγεσία.  

Το χειρότερο όμως και καταστρεπτικότερο λάθος υπήρξε η πολιτική της Κωνστα-

ντινούπολης κατά των Αρμενίων και Ασσυρίων χριστιανών που δεν είχαν ανα-

γνωρίσει την Ι. Σύνοδο της Χαλκηδόνας του 451 για το θέμα του μονοφυσιτι-

σμού.  Το 1029-30 ασκούνται διωγμοί κατά των μονοφυσιτών στην Μελιτίνη και 

εξορίζεται ο Ιακωβίτης Πατριάρχης στην Μακεδονία. Το 1045 τα Βυζαντινά στρα-

τεύματα κατέλαβαν την πρωτεύουσα Ανί  του Αρμενικού Βασιλείου και με τον 

τρόπο αυτό εξαφανίζοντας το ενδιάμεσο κράτος με τα εισερχόμενα από την Ασία 

τουρκικά φύλα. Εξαναγκάζεται ο Πατριάρχης Καθολικός όλων των Αρμενίων να 

μεταφέρει την έδρα του στην Σεβάστεια. Οι αρμένιοι τοπάρχες στην Καππαδοκία 

εκδικούνται τους Ορθόδοξους.  

Η αποσύνθεση στην κορυφή της Αυτοκρατορίας φαίνεται από το γεγονός ότι υ-

πήρξαν τρείς ενθρονίσεις την δεκαετία του 1050 των Μιχαήλ Ε’, Στ’ και Ι’.  

Οι παραπάνω αιτίες υπήρξαν οι βασικοί λόγοι που το Βυζάντιο τους επόμενους 

αιώνες παρά τις προσπάθειες τον 12ο αιώνα των άξιων αυτοκρατόρων Κομνη-

νών και των Λασκαραίων μετά από την πρώτη Άλωση του 1204 της Πόλης, δεν 

κατάφεραν να επαναφέρουν το Βυζάντιο στην προ το 1025 δύναμη του. Αν δεν 

υπήρξε η καταστροφική περίοδος 1025-1070, σήμερα η μάχη του Ματζικέρτ την 

19η Αυγούστου 1071, θα ήταν ένα ασήμαντο γεγονός. 

1/3 μιλιαρήσιου, με απεικόνιση 

της Θεοτόκου στη μία πλευρά 

και του Ρωμανού Δ΄ στην άλλη. 

Επιγρ.: MH ΘY / ΡΩΜ.  

Από Classical Numismatic 

Group, Inc. http://

www.cngcoins.com, CC BY-SA 

3.0, https://

commons.wikimedia.org/w/



 

 

 

   

          Φανάρι, 31 Ιουλίου 2021 

Προς: Εντιμολογιώτατο Καθηγητή κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, 

Πρόεδρω της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, 

Αθήνα. 

 

 Ἀγαπητέ Άρχων της Μ.τ.Χ.Ε., Καθηγητά καί κύριε Πρόεδρε, 

 

 Με αισθήματα χαράς και συγκινήσεως Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη, 27η Ιουλίου, η-

μέρα της ετησίας μνήμης του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμο-

νος, ετελέσθη η Ιερά Ακολουθία της Παρακλήσεως προς τον θαυματουργό ιατρό Άγιο, με τις 

ευλογίες της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-

ΜΑΙΟΥ, και χάρις στην  άδεια που εξασφάλισε ο Πατέρας και Πατριάρχης μας, κατόπιν αλλη-

λογραφίας Του με τις αρμόδιες Αρχές. 

 

 Η Παράκληση διαβάστηκε υπέρ υγείας, κατ' αρχάς, των όπου γης Απολλωνιαδιτών, 

αλλά και πάντων των εκ των ευλογημένων και ηγιασμένων εδαφών της Προύσης καταγομέ-

νων Ορθοδόξων Χριστιανών, στον ιστορικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρίσκε-

ται στην όχθη της λίμνης Απολλωνιάδος, στον Νομό Προύσης. 

 

  

 

 



    Προηγήθηκε η τέλεση εντός του Ναού Τρισαγίου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων 

των προαπελθόντων Απολλωνιαδιτών, των τε ειρηνικώς κεκοιμημένων και των μαρτυρικώς 

τετελειωμένων, και ακολούθησε η Ιερά Παράκληση υπέρ υγείας των απανταχού Απολλωνια-

διτών, καθώς και των ευσεβών και φιλακολούθων Χριστιανών, οι οποίοι ήλθαν με σκοπό 

προσκυνηματικό τόσο από την Κωνσταντινούπολη, όσο και από την πρωτεύουσα του νομού, 

την πόλη της Προύσης. Μετά τό πέρας της Ακολουθίας έγινε, κατόπιν συνεννοήσεως tου 

Ποιμενάρχη με τον τοπικό Δήμο, περιήγηση στο ελληνικό ποτέ χωριό της Απολλωνιάδος με 

τουριστικό τραινάκι, ενώ το γεύμα παρετέθη κατόπιν, από τον Ποιμενάρχη, σε εξοχικό εστια-

τοριο στίς κατάφυτες παρυφές του χωρίου Μεσόπολις/Μεσαίπολις (ή Μυσόπολις/ Μυσαί-

πολις), το οποίον υπήρξε η γενέτειρα του επί δεκαετίες Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού 

Γενναδίου. 

 

 Με την ευχή και προσευχή μου η ιαματική χάρις του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας 

μας Παντελεήμονος να σκέπει όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως δε κάθε εμπερίστατο και δοκιμαζό-

μενο από ασθένειες αδελφό μας, να φωτίζει τους γιατρούς να κάνουν κάθε φορά τη σωστή 

διάγνωση και να προσφέρουν την αποτελεσματική θεραπεία στους νοσούντας, τους θλιβο-

μένους καί τους εν κλίναις κατακειμένους, σας ασπάζομαι υιϊκώς. 

 Ἐλάχιστος μεταξύ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 

 

 

                                                            

† Ο Προύσης Ιωακείμ 

 



 

Η νήσος εντός της λίμνης Απολλωνιάδος  



 

 

Δορυφορική εικόνα της λίμνης Απολλωνιάδος (άνω) και   

Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα  (κάτω).  



Summary of articles of the Newsletter 

At the 66th Anniversary of the Pogrom of 6-7 September 1955 in Istan-

bul the Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  is organizing 

an event with the presentation of the Film “No Lost Land” of Ms. 

Eftychia Frangou on 7 September 2021, 19.30 Trianon Cinema-

Athens,p.1-2. 

EFC is continuing the Social Solidary program supporting 400 deprived 

fellow citizens, p.3. 

The Religious and Civil Memorial event organized for the deceased Nikos 

Maginas, photographer and journalist to the Ecumenical Patriarchate by 

EFC on 10 July 2021, p.4-8. 

Activities of EFC supporting youths (donations of equipment, pc’s, schol-

arships), p. 9-10. 

Completion of the study for the maintenance of the Mausoleum of the 

Christaki Zografos which is in the 1st Cemetery of Athens, p.11. 

Support of young generation to repatriate to Istanbul,p.12.   

Publications of books by EFC, p.13-14.  

Two interventions of EFC at OSCE , p.15-16. 

950 years from the battle of Malazgirt – the role of past 50 years of the 

Byzantine Empire administration affecting the consequence of the Battle, 

p. 18-22. 

The religious celebration of St. Panteleimon at the island  Church of the 

Uluabat lake west of city of Bursa in Turkey,p.23-26. 



Bülten Makalelerinin Özeti  

6-7 Eylül Pogromunun 66 yıllında İstanbullu Rumların Evrensel Federas-

yonu (İREF) tarafından 7 Eylül Atina’da düzenlenen anma töreninde gös-

terilecek Eftihia Frangou tarafından yapılan ‘Kayıp Olmayan Vatan’ filmi-

nin Trianon sinemasında gösterimi.  s.1-2. 

İREF tarafından devamlı yürütülen ve 400 hemşirelere destek veren Sos-

yal Dayanışma Programı, s.3. 

Merhum Patrikhane fotoğrafçısı Niko Manginas’ın vefatının 3ncü ayında, 

10 Temmuz 2021 de Atina’da düzenlenen dini ve sivil anma törenleri. p.4

-8. 

İREF’in genç nesillere destek programları, s. 9-10. 

Atina’nın 1nci mezarlığında bulunan Hristaki Zoğrafos Mozolesinin  resti-

tüsyon çalışımlarının Atina Belediyesine İREF tarafından teslimi. s.11. 

Genç nesillerin İstanbul'a geriye dönüş programı desteklenmesi, s.12. .  

İREF tarafından yayınlanan kitaplar,s.13-15.  

AĞİT konferansında İREF in iki sunuşu, s.16-17. 

Malazgirt savaşının 950 ncü yılında Bizans İmparatorluğunda son yarım 

asırda oluşan şartlarının savaştan sonra gelişmeler ile ilgisi, s. 18-22. 

Uluabat gölü adasında Aziz Panteleimon yortusunda yerel yetkilerin des-

teği ile düzenlenen ayin ve etkinlikler s. 22-25. 



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/ 

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/ 

- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος»  https://syllogoskbe.wordpress.com/ 

- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"»  http://www.megarevma.gr/ 

- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/ 

- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/ 

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/ 

- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα»  http://as-pera.gr/ 

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/ 

- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος»  http://www.halki-morf-sind.gr/ 

- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org 

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως»  http://sezografyon.gr/home/ 

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

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

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/ 

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. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


