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Το ενδεχόμενο επίσπευσης
του χρόνου διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος στην Ελ
λάδα, το κεντρικό ερώτημα
και οι διαδικασίες διεξαγωγής
του βρέθηκαν, στο επίκεντρο
της πολύωρης συνεδρίασης

του υπουργικού συμβουλίου
που άρχισε χθες το βράδυ και
ολοκληρώθηκε τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Το υπουργικό συμβούλιο συμ
φώνησε να γίνει δημοψήφι
σμα και εξέφρασε την

απόλυτη στήριξή του στη δια
δικασία για την παροχή ψή
φου εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση, καθώς και στην
υλοποίηση των αποφάσεων
της 26ης Οκτωβρίου.
Στο μεταξύ, μίνι έκτακτη σύ
νοδος πραγματοποιείται στις
Κάννες, για την Ελλάδα, με
τη συμμετοχή του Παπαν
δρέου ο οποίος έχει προσκλη
θεί να συμμετάσχει. Ο Γ.
Παπανδρέου αναμένεται να
μεταφέρει το μήνυμα ότι
πρέπει να ληφθούν απο
φάσεις που θα διασφαλίζουν
ότι η Δημοκρατία είναι υπε
ράνω των αγορών, όπως είπε
ο ίδιος μιλώντας στην πολύω
ρη συνεδρίαση του υπουργι
κού Συμβουλίου.
Οι κ.κ. Παπανδρέου και Βενι
ζέλος θα συναντηθούν στις
Κάννες, με τον Γάλλο Πρόε

δρο, τη Γερμανίδα Καγκε
λάριο, τους προέδρους του
Eurogroup, του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και της Ευρω
παϊκής Επιτροπής καθώς και
την γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ, στο περιθώριο των ερ
γασιών της Συνόδο Κορυφής
της G20, για να συζητήσουν
για την κατάσταση που προ
κλήθηκε από την ανακοίνωση
του δημοψηφίσματος.
Ο έλληνας πρωθυπουργός
αναγνώρισε ότι οι εταίροι
ανησυχούν σχετικά με το δη
μοψήφισμα και θα ήθελαν
όλα να ήταν ήρεμα στην Ελ
λάδα. Τόνισε όμως ότι ήταν
όλοι ενήμεροι σχετικά και ότι
«θα σεβαστούν και θα στηρί
ξουν τις προσπάθειες της
χώρας»

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

συνοδευόµενος ὑπό τῶν αὐταδέλ-

φων Αὐτοῦ Νικολάου καί Ἀντωνίου

Ἀρχοντώνη, µετέβη τό ἑσπέρας τῆς

Κυριακῆς, 30ῆς Ὀκτωβρίου, εἰς τήν

περιοχήν Göcek τῆς Νοτιοδυτικῆς

Τουρκίας πρός βραχεῖαν ἀνάπαυ-

σιν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας

ἐπεσκέφθη τήν Μάκρην (Fethiye)

καί τό ἐγκαταλελειµένον Λιβίσι

(Kayaköy), ἔνθα προσεκύνησεν εἰς

τούς µεγαλοπρεπεῖς ἀλλ’ἐν κακῇ

καταστάσει σήµερον Ἱερούς Ναούς

τῶν Ταξιαρχῶν καί τῆς Παναγίας

τῆς Πυργιώτισσας, ὡς καί εἰς ἄλλα

παρεκκλήσια τοῦ Λιβισίου, καί ἔψα-

λε τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἀπολυ-

τίκια αὐτῶν, ὡς συνηθίζει πάντοτε

εἰς ἀναλόγους περιπτώσεις , δεη-

θείς καί ὑπέρ τῶν κτιτόρων αὐτῶν

καί τῶν διακονησάντων κατά και-

ρούς ἐν αὐτοῖς.

Ἐπίσης, ἐπεσκέφθη τά ἐρείπια τῆς

δυσπροσίτου καί δυσβάτου Ἱερᾶς

Μονῆς Ἁγίου Νικολάου-Ἁγίου

Ἐλευθερίου (Γιάφκουλα-Afkula) καί

ἐθαύµασε τήν πίστιν τῶν κτιτόρων

αὐτῆς καί τῶν µοναχῶν πού ἔζησαν

καί ἠγωνίσθησαν σωµατικῶς καί

πνευµατικῶς διά τόν Χριστόν κυριο-

λεκτικῶς «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις

καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς».

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν

Πόλιν ἀεροπορικῶς ἐκ Dalaman τήν

µεσηµβρίαν τῆς Τετάρτης, 2ας Νο-

εµβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας

Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ.
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∆ιεθνείς αντιδράσεις για το δηµοψήφισµα
στην Ελλάδα

► Συνδιοργάνωση από Τουρκία και Αφγανιστάν

∆ιάσκεψη στην Πόλη για την
ασφάλεια στο Αφγανιστάν
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Πέµπτη Perşembe

Νοεµβρίου Kasım

► Η Κλίντον προς την Τουρκία

"Σεβασµός στα δικαιώµατα
των µειονοτήτων"

Η Υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον,
δήλωσε στο συνέδριο του
αμερικανοτουρκικού συμ
βουλίου που πραγματοποιή
θηκε στην Ουάσιγκτον πως
η Τουρκία θα πρέπει να ενι
σχύσει τους δημοκρατικούς
της θεσμούς εάν θέλει να
αναπτύξει τις προοπτικές
της, τόσο σε οικονομικό επί
πεδο, όσο και στην διεθνή
πολιτική σκηνή.
Όπως είπε, οι ΗΠΑ ελπί
ζουν ότι "η διαδικασία τρο
ποποίησης του
συντάγματος στην Τουρκία
θα έχει ως αποτέλεσμα ένα
κείμενο το οποίο θα προω
θεί τον σεβασμό για τα αν
θρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος της θρησκευτι
κής ελευθερίας, καθώς επί
σης και του δικαιώματος

έκφρασης για μικρές μειο
νοτικές ομάδες".
Η κ. Κλίντον είπε επίσης
ότι, αν θέλει να επιτύχει, η
Τουρκία θα πρέπει να προ
ωθήσει την ειρήνη στην
ευρύτερη περιοχή. Όπως
είπε η αμερικανίδα Υπουρ
γός Εξωτερικών, οι ΗΠΑ εί
ναι απογοητευμένες από
την ένταση στις σχέσεις
της Τουρκίας με το Ισραήλ,
ενώ τόνισε ότι οι καλές
σχέσεις που οι δύο αυτές
χώρες είχαν στο παρελθόν
τις είχαν βοηθήσει για πολ
λά χρόνια.
Η κ. Κλίντον είπε επίσης ότι
οι εντάσεις μεταξύ Τουρκί
ας και Κύπρου προκαλούν
ανησυχία, ενώ εξέφρασε
την ελπίδα ότι η Τουρκία
θα βελτιώσει τις σχέσεις
της με την Αρμενία.

Άρχισαν οι εργασίες της διε
θνούς διάσκεψης στην
Πόλη για την ενίσχυση της
περιφερειακής συνεργασί
ας, με τη συμμετοχή είκοσι
χωρών και οργανισμών και
στόχο την αποκατάσταση
της ειρήνης και της ευημερί
ας στο Αφγανιστάν, μια
χώρα που έχει πληγεί από
δεκαετίες πολέμου.
Η διάσκεψη που φέρει τον
τίτλο «Ασφάλεια και Συνερ
γασία στην καρδιά της Ασί
ας» και συνδιοργανώνεται
από την Τουρκία και το Αφ
γανιστάν, διεξάγεται ενώ η
εξέγερση των Ταλιμπάν
λαμβάνει όλο και μεγαλύτε
ρες διαστάσεις και θέτει εν
αμφιβόλω την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος της
αποχώρησης των διεθνών
δυνάμεων έως τα τέλη του

2014.
Οι υπουργοί Εξωτερικών
της Γαλλίας και της Γερμα
νίας Αλέν Ζιπέ και Γκίντο
Βεστερβέλε, ο ομόλογός
τους του Ιράν ΑλίΑκμπάρ
Σαλεχί, όπως και αξιωμα
τούχοι των γειτονικών χω
ρών του Αφγανιστάν
συμμετέχουν στη διάσκε
ψη. Η Αμερικανίδα υπουρ
γός Εξωτερικών Χίλαρι
Κλίντον ακύρωσε τη συμ
μετοχή της λόγω του θα
νάτου της μητέρας της.
Μετά την Πόλη θα διεξα
χθεί στις αρχές Δεκεμβρίου
η διάσκεψη της Βόννης στη
Γερμανία, στην οποία θα
συνεδριάσουν οι μεγαλύτε
ρες δωρήτριες χώρες για το
μέλλον του Αφγανιστάν,
κυρίως μετά το 2014.

Ε Υ Χ Ε Σ
Εις τον χθες εορτάσαντα την
ε�έτειον της ονοµαστικής του εορ-
τής κ. Ελ�ιδοφόρον, Μητρο�ολίτην
Προύσης και Ηγούµενον της Ιερας
Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, �ο-
λύ λε�τόν και ευγενικόν στους
τρό�ους και �άντοτε �ρόθυµον µε
κάθε τρό�ον να εξυ�ηρετήσει τους
�άντας, α�ευθύνοντας ολόθερµα και
ειλικρινή συγχαρητήρια ευχόµεθα
χρόνια �ολλά, υγείαν ακλόνητον και
την εκ�λήρωσιν κάθε �ροσδοκίας
του..
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΥΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
(BURGAZADA AYA YORGİ KARIPI MANASTIRI VAKFI).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής θα διεξαχθούντο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα τουΙ. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γεντίκουλε (İlyas Beyc. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας ΤριάδοςΤαξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι16.00.3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοιστον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε και στιςπροηγούμενες κοινοτικές εκλογές.4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοιστους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σταγραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. ΓεώργιοςΓκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248) μέχρι τις 21Νοεμβρίου 2011Δευτέρα.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία τωναναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσηςανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα15.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με τα άρθρα 31και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στην αίτηση τους :α) Αντίγραφο ταυτότητάς τους.β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία.γ) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από τοΛηξιαρχείο καιδ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητικήσειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 6ην

Νοεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-

πόλεως κ. Γερµανοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 6ην

Νοεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία .

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 6η
Νοεµβρίου του εν Αγίοις Πατρός ηµών
Παύλου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως του Οµολογητού, εν τω
καθ’ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-
τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 6η
Νοεµβρίου του εν Αγίοις Πατρός ηµών
Παύλου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως του Οµολογητού, εν τω
καθ’ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-
τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 6η
Νοεµβρίου του εν Αγίοις Πατρός ηµών
Παύλου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως του Οµολογητού, εν τω
καθ’ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-
τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 6η
Νοεµβρίου του εν Αγίοις Πατρός ηµών
Παύλου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-
νουπόλεως του Οµολογητού, εν τω
καθ’ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-
τουργία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΣΒΥΤΕΡΟΥ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 6η Νοεµβρίου επί τη εορτή
του εν Αγίοις Πατρός ηµών Παύλου, Αρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως του Οµολογητού, τελείται Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιµενάρχου
ηµών Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου
Κατά την ως άνω θείαν λειτουργίαν θα τελεσθεί η εις πρε-
σβύτερον χειροτονία του Ιερολ. Αρχιδιακόνου της Ιεράς
ηµών Μητροπόλεως κ. Κασσιανού Νότη.
Θα επακολουθήσει δεξίωσις εν τη αιθούση του ιερού ναού.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΘΕΝΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι εξ αφορµής της επετειου µνή-
µης και Συνάξεως των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ
και των λοιπών Ασωµάτων ∆υνάµεων, πανηγυρίζοντος του
φερωνύµου ηµών Ιερού Ναού, την ∆ευτέραν 7ην Νοεµβρίου,
και περι ώραν 16ην τελεσθήσεται Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός µετ' αρτοκλασίας, καθ' ον ευλαβή προσκλήσει
της εκκλησιαστικής ηµών επιτροπής, ηγαθύνθη όπως χορο-
στατήση η Α.Θ.Π, ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολο-
µαίος, προσερχόµενος µεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού,
ίνα ευλογήση εκ του σύνεγγυς την ηµετέρα Κοινότητα.
Εκκίνησις λεωφορειου του πρακτορειου OPUS την ∆ευτέραν
από την πλατειαν του Κουρτουλούς την 14ην και 45 ώραν,
από την Όπερα του Ταξείµ την 15η ώρα, µε προορισµόν τον
Ιερόν Ναόν και επιστροφήν εις τα ίδια.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Μετά πολλής χαράς φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών ενορι-

τών και παντός φιλεόρτου Χριστιανού ότι εξ' αφορµής της

εορτής της Συνάξεως των Αρχιστρατήγων Μιχαηλ και Γα-

βριήλ και των λοιπών Ασωµάτων ∆υνάµεων, πανηγυρίζο-

ντος του φερωνύµου ηµών Ιερού Ναού, την Τρίτην 8η

Νοεµβριου τελεσθήσεται εν αυτώ αφ' εσπέρας µεν ∆ευ-

τέραν, 7ην ιδίου και ώραν 18ην Μέγας πανηγυρικός εσπερι-

νός, την επάυριον δε Τρίτην, ηµέραν της εορτής,

πανηγυρική θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασίας.

Κατ' αµφοτέρας τας ως άνω ιερας ακολουθίας θα προστή ο

Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφυτου και Περιστάσεως κ. Ειρη-

ναιος, Αρχιερατικώς Προϊστάµενος της ηµετέρας Κοινότη-

τας.

Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την Κυριακήν 6η Νοεµβρίου, η
Α.Θ.Π ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολοµαίος απο-
δεχθείς ευλαβή πρόσκληση της εκκλησιαστικής ηµών επι-
τροπής, ηγαθύνθη όπως προσερχόµενος µεθ' απάσης της
ακολουθίας Αυτού χοροστατήση εν τω καθ' ηµάς πανηγυρί-
σαντι Ιερω Ναώ, κατά την τελεσθησόµενην εν αυτώ θείαν
λειτουργίαν και ευλογήση εκ του πλησίον την ηµετέρα Κοι-
νότητα.
Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση.
Εκκίνησις λεωφορειου του πρακτορείου OPUS από την πλα-
τειαν του Κουρτουλούς την 9η ώρα, έµπροσθεν της Όπερας
του Ταξείµ την 9ην και 15 µε προορισµόν τον Ιερον Ναόν
και επιστροφήν εις τα ίδια.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Γνωστοποιείται ότι επί τη ιερα µνήµη του εν Αγίοις πα-
τρος ηµών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε-
ως του Χρυσοστόµου, πανηγυρίζοντος του Ιερού ηµών
Ναού, αι Ιεραι Ακολουθίαι θα τελεσθούν ως εξής:
Το Σάββατον 12 Νοεµβρίου θα ψαλει ο Μέγας πανηγυρι-
κός Εσπερινός, περι ώραν 16.00
Τη δε Κυριακή 13 Νοεµβριου, κυριώνυµον ηµέρα της εορ-
τής τελείται Πανηγυρική Αρχιερατική θεία λειτουργια
µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως των
ευλαβών προσκυνητών, προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιµε-
νάρχου ηµών Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ.
Αθανασίου.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργιας θα επακολουθήσει
δεξίωσις εν τη αιθούση του ιερού ναού.

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 13 Νοεµβρίου του εν Αγί-
οις πατρος ηµών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως του Χρυσοστόµου, εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ
τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 13 Νοεµβρίου του εν Αγί-
οις πατρος ηµών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως του Χρυσοστόµου, εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ
τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 13 Νοεµβρίου του εν Αγί-
οις πατρος ηµών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως του Χρυσοστόµου, εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ
τελείται θεία λειτουργία.
Εις το τέλος της θείας λειτουργίας θα τελεσθει Τρισάγιον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίµου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΕΣΟΥ ΚΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Θα επακολουθήσει δεξίωσις εν τη αιθούση του ναού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 13 Νοεµβρίου του εν Αγί-
οις πατρος ηµών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-
πόλεως του Χρυσοστόµου, εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ
τελείται θεία λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 5η Νο-

εµβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία

λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 6η

Νοεµβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ Αρ-

χιερατική θεία λειτουργία ιερουργού-

ντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίµων

κ. Γενναδίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Τρίτην 8η Νεοµ-

βρίου Η Σύναξις των Αρχιστρατήγων

Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών

Ασωµάτων ∆υνάµεων τελεσθήσεται

εν αυτώ θεία λειτουργια

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν προσεχῆ Κυρια-
κήν, 6ην Νοεµβρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν
Ναῷ, τελεῖται Θ. Λειτουργία, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου
ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννή-
σων κ. Ἰακώβου.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.

Προσεχείς Ακολουθίαι:

Κυριακή 6 Νοεµβρίου: Κυριακή Ζ΄ του

ΛΟΥΚΑ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.. Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...µε το βλέµµα στο αύριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔια του παρόντος προσκαλούνται οι Σεβ. Αρχιερείς ,ο λοιπός ιερός κλήρος , οι εντιμολ. αρχ. οφφικιάλοι της Μ.Χ.Ε. ,οι εντιμοτ. Προέδροι Εφοριών , Συνδέσμων, Αδελφοτήτων,Συλλόγων και λοιπών σωματείων, οι εκπρόσωποι του ομόγλωσσου τύπου , οι εξοχότατοι ιατροί ,οι ελλόγιμοι διευθυντές καιεκπαιδευτική (ανώτατης , μέσης και στοιχειώδους) ,οι εντιμοτ.νομικοί, οι απόφοιτοι, οι κατα καιρούς φοιτήσαντες , οι φίλοικαι υποστηρικτές του Ζωγραφείου καθώς και οι γονείς και κηδεμόνεςτων μαθητών των ομογενειακών σχολώννα τιμήσουν με την παρουσία τους τις παρακάτω εκδηλώσειςμας.Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.Ρεσιτάλ πιάνου από τη διεθνούς φήμης πιανίστα Ευγενία Παπαδήμα στην αίθουσα "Δημήτριου Φραγκόπουλου".Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.Θεατρική παράσταση "Φαύστα" του Μποστ από το θεατρικόόμιλο ΕΞ’ ΑΜΑΞΗΣ Θες/νικης στην αίθουσα "Δημήτριου Φραγκόπουλου".Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα 20 χρόνια Πατριαρχίαςτης Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου,που χρημάτισε μαθητής της Μητέρας Σχολής ως Δημήτρης Αρχοντώνης.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ARNAVUTKÖY AYİ STRATİ TAKSİARHİ RUM ORTODOKS
KİLİSESİ VE VAKFI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ,απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για την επόμενη τετραετία.
Οι εκλογές της Κοινότητος θα αναβληθούν για την 4η Δεκεμβρί
ου 2011, Κυριακή λόγω του ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θα
αναρτηθούν από σήμερα νομικά πρέπει να είναι οριστικοί 15
μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών.
Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,
1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος
3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου4.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη5. Χρίστος Βασιλειάδης6.Χρίστος ΔαφνοπατίδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖY
ORTAKÖY AYA FOKA RUM KİLİSESİ VE AYA YORGİ KİLİSESİ

KABRİSTANI VE MEKTEPLERİ VAKFI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςκοινότητας ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖYαπεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα αναβληθούν για την 4η Δεκεμβρίου 2011, Κυριακή λόγω του ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θααναρτηθούν από σήμερα νομικά πρέπει να είναι οριστικοί 15μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου4.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη5. Χρίστος Βασιλειάδης6.Χρίστος ΔαφνοπατίδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΜΠΑΝΙΟΥ
∆ΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ - BEŞİKTAŞ MERYEM ANA CİHANNUMA RUM

ORTODOKS KİLİSESİ VAKFII
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ, απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικούσώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα αναβληθούν για την 4η Δεκεμβρίου 2011, Κυριακή λόγω του ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θααναρτηθούν από σήμερα νομικά πρέπει να είναι οριστικοί 15μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου4.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη5.Χρίστος Βασιλειάδης6.Χρίστος ΔαφνοπατίδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ – ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ
KURUÇEŞME AYA DİMİTRİ VE AYA YANİ KİLİSESİ VAKFII

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςΚοινότητος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, απεφάσισενα διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικούσώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα αναβληθούν για την 4η Δεκεμβρίου 2011, Κυριακή λόγω του ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θααναρτηθούν από σήμερα νομικά πρέπει να είναι οριστικοί 15μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου4. Σεβαστή Μπαρμπαλόνη5.Χρίστος Βασιλειάδης6.Χρίστος ΔαφνοπατίδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΣΚΙΟΪ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
-Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum
Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı- -Hasköy Aya
Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı- -Beyoğlu

Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı-

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Ανακοινούται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών σωμάτων των τριών Κοινοτήτων θα διεξαχθούν παρουσίασυμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011, κατά τιςοποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...Στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, Ateşböceği Sok.No. 2 KurtuluşΣτο Σύνδεσμο Μοδιού, Neşe Sok. No. 12 Kadköy, ModaΣτον Ι. Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Αρναούτκιοϊ, Satş Meydan No.22, Arnavutköy2Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι τις16:30.3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως πρέπεινα ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεωμένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στα γραφεία της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2011,Πέμπτη.4Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 14 Νοεμβρίου2011 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία της ΚοινότητοςΑγίου Δημητρίου Ταταούλων οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει ναεπισυνάψουν στην αίτησή τους...φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από τοληξιαρχείοπιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από την εισαγγελίααντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.(αίτηση υποψηφιότητας θα συμπληρωθεί στα γραφεία της Κοιν.Ταταούλων)5Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι καταγραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.6Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητικήσειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.7Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.Τηλ.: 02122506248 / 2547506 Φαξ: 02122543690Γεώργιος ΣτεφανόπουλοςΘωμαή ΤσετίνκαγιαΚώστας ΤζοβανίδηςΑλέξης Σενκοποπόβσκι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΓΕΝΗΜΑΧΑΛΛΕ ΑΝΩ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν 6ην Νοεµ-
βρίου ἐ.ἔ., Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡµῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Ὁµολογητοῦ,
τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµε-
νάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου
Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀποστόλου.
Θά ἐπακολουθήσει δεξίωσις έν τῇ
κοινοτική αἰθούση.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τε-
λεσθεῖ Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Μη-
τροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Θεραπείων .

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν 6ην Νοεµ-
βρίου ἐ.ἔ. , Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡµῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Ὁµολογητοῦ,
τελεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἑνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν 6ην Νοεµ-
βρίου ἐ.ἔ. , Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
ἡµῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Ὁµολογητοῦ,
τελεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἑνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ
΄ ἕκαστον Σάββατον .
Ὥρα ἑνάρξεως 9.30.

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
1893

Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α
Παρακαλούμε να τιμήσετε

τη συναυλία που θα πραγματοποι
ηθεί

στην αίθουσα τελετών Δημητρίου
Φραγκοπούλου

της Σχολής μας, στις 03/11/2011
Πέμπτη και ώρα 19.30

από τις χορωδίες
KORAL İSTANBUL και SKEPPSHOLMEN (Σουηδίας)

συνέχεια από την 1η
Γρηγόριον, Καρπάθου καί Κάσου κ.

Ἀµβρόσιον, Περγάµου κ. Ἰωάννην,

Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιµον, Ρεθύ-

µνης καί Αὐλοποτά- µου κ. Εὐγένιον

καί Κορέας κ. Ἀµβρόσιον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ.

Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούµενον τῆς Ἱ. Μο-

νῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτη-

σάµενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί

τοῖς ὀνοµαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιµ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, ∆η-

µοσιογράφον, ἐκ Κύπρου, µετά τῆς

Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ ∆εσποί-

νης-Νίνας.

Τόν Ἐντιµ. κ. ∆ηµήτριον Ἀβτζῆν, Νεω-

κόρον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζή-

τησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς

καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνοµαστηρίοις

αὐτοῦ.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Προικοννήσου κ. Ἰω-σήφ, κα-

τά τήν κηδείαν τῆς ἀειµνήστου Ἑλένης

Ζαφείρα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικο-

λάου Πειραιῶς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεµ-

βρίου.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ.

Ἀρχιµανδρίτου κ. Βαρθολο- µαίου, Ἀρ-

ΣΕΛ.6
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Κοινωνικά...Κοινωνικά

Σύνδεσµος Μουσικοφίλων
Πέραν

Έναρξη µαθηµάτων
Ανακοινώνεται πρός όλα τα μέλη της
χορωδίας του Συνδέσμου ότι κάθε
Πέμπτη καί ώρα 18.00, διεξάγονται
μαθήματα υπό τον Άρχοντα Πρωτο
ψάλτητης Μ.τ.Χ.Ε κ. Λεωνίδα
Αστέρη.
Επίσης ανακοινώνεται η έναρξη μαθη
μάτων εκκλησιαστικής μουσικής
προς αρχάριους και προχωρημένους
μαθητές.
Τα μαθήματα γιά τούς αρχαρίους θα
παραδίδονται κάθε Παρασκευή, ώρα
16:00, ενώ τά μαθήματα για τούς
προχωρημένους μαθητές κάθε Δευ
τέρα, ώρα 18:00.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
(BURGAZADA AYA YORGİ KARİPİ MANASTIRI VAKFI)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους συμπολίτες μας ότι H Επιτροπή του Ι.Ναού μας αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, για τηνανάδειξη των νέων μελών της επιτροπής για την επόμενητετραετία.Οι κατάλογοι των εκλογέων θα βρίσκονται στα γραφεία τουΙ. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος Γκιουν τηλ.0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248)Οι αξιότιμοι συμπολίτες μας πρέπει να ελέγξουν τους καταλόγους για να διαπιστώσουν εάν είναι εγγραμμένοι. Οι κατάλογοι παραδίδονται προ των εκλογών στη Διευθ. τωνΒακουφίων και οι μη εγγραμμένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους κατά την ημέρατων εκλογών.Ως εφορευτική επιτροπή ορίζονται οι κ.κ.1Γεώργιος ΓΚΙΟΥΝ2Σοφία ΣΩΤΟΥ3Ευρυδίκη ΠΙΓΓΟΥ4Κώστας ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ5Μιχάλης ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ6Χρήστος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.Θα ακολουθήσουν τα ανακοινωθέντα της εφορευτικής επιτροπής.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΓΕ∆ΙΚΟΥΛΕ-

ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Θ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΚΑΠΙ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΛΙΓΡΑ-

∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΞΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.
(SAMATYA AYA KOSTANTİN RUM KİLİSESİ İLK MEKTEBİ ve
KAZLIÇEŞME AYA PARASKEVİ RUM ORTODOKS KİLSESİ VAKFI

ALTIMERMER PANAYİA RUM KİLİSESİ VAKFI
SAMATYA AYA ANALİPSİS KİLİSESİ VAKFI

SAMATYA AYAMİNA RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI
SAMATYA AYIOS NIKOLAOS RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI

TOPKAPI AYA NİKOLA KİLİSESİ VAKFI
SAMATYA AYA YORGİ KİPARİSAS RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFI

BELGRATKAPI PANAYİA RUM KİLİSESİ VAKFI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούν
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα
του Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γεντίκουλε
(İlyas Bey c. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτική αίθουσα
Αγίας Τριάδος Ταξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κα
τοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμ
μένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε και
στις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στα
γραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος
Γκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δη
μητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248) μέχρι
τις 21 Νοεμβρίου 2011Δευτέρα.
5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία
των αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της πα
ρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011
και ώρα 15.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με
τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στην
αίτηση τους :
α) Αντίγραφο ταυτότητάς τους.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία.
γ) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από
το Ληξιαρχείο και
δ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.
6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (BEBEK)
BEBEK AYA HARALAMBOS KİLİSESİ VE BEBEK AYA YANİ

MEZARLIK DOVA KİLİSESİ VE MEZARLIĞI VAKFII

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ανακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της Κοι
νότητος ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (BEBEK) , απεφάσισε
να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώμα
τος για την επόμενη τετραετία.
Οι εκλογές της Κοινότητος θα αναβληθούν για την 4η Δεκεμβρί
ου 2011, Κυριακή λόγω του ότι οι εκλογικοί κατάλογοι που θα
αναρτηθούν από σήμερα νομικά πρέπει να είναι οριστικοί 15
μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών.
Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,
1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος
3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου
4.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη
5. Χρίστος Βασιλειάδης6.Χρίστος ΔαφνοπατίδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.....Εκδηλώσεις...

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ, ΑΓ. ΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙOY, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ,
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΙΟ-

ΝΙΟΥ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοι
κητικών σωμάτων των παραπάνω Κοινοτήτων θα διεξα
χθούν παρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4
Δεκεμβρίου 2011,(Η ημερομηνία εκλογών αναβλήθηκε κατά
1 εβδομάδα για να τηρηθούν τα πλαίσια της νομιμότητας
καταβολής καταλόγου ομογενών που έχουν δικαίωμα ψή
φου) κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...
Στην αίθουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Με
γάλου Ρεύματος, Satş Meydan No. 22, Arnavutköy
Στην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμ
2. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι
τις 16:30.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοι
κούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως
πρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεω
μένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στην αί
θουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου
Ρεύματος, Satş Meydan No. 22, Arnavutköy και στην αί
θουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμαπό τις 3 Νοεμβρίου
μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.
3.Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 4 Νοεμβρί
ου 2011 μέχρι τις 22Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου και
Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία της
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος, Satş Meydan
No. 22, Arnavutköy οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει να επισυ
νάψουν στην αίτησή τους...
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)
πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από
το ληξιαρχείο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από την
εισαγγελία αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.
4.Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι κατα
γραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.
5.Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
6.Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
7.Θα επιτραπεί χρήση ψηφοδελτίων. Λεπτομέρειες για τη
διαδικασία θα δημοσιευθούν σε επόμενα ανακοινωθέντα της
εφοροεπιτροπής.
Η Επιτροπή
Παντελής Λάκη Βίγκας
Ανδρεας Ρομποπουλος
Ιωάννης Δεμιρτζίογλου
Σεβαστή Μπαρμπαλόνη
Χρίστος Βασιλειάδης
Χρίστος Δαφνοπατίδης

συνέχεια από την 5η
χιγραµµατέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς

Συνόδου, κατά τό ἐν τῇ Ἀκαδηµίᾳ

Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου συ-

γκληθέν, µεταξύ 28ης καί 30ῆς

Ὀκτωβρίου, συνέδριον πρός τιµήν

τῆς θεολογικῆς προσφορᾶς τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Περγάµου κ. Ἰωάν-

νου, µέ θέµα: «Πρόσωπο, Εὐχαρι-

στία καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σέ

Ὀρθόδοξη καί Οἰκουµενική προο-

πτική».

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

Τήν κηδείαν τοῦ ἀειµνήστου Κων-

σταντίνου Χρηστίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Να-

οῦ Πέτρου καί Παύλου Παλαιοῦ

Φαλήρου Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 1ην

Νοεµβρίου.

Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Yıldız διορ-

γανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου

Πολιτισµοῦ καί Τουρισµοῦ τῆς

Τουρκίας ἔκθεσιν κειµένων περί τῆς

προσωπικότητος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς

Ἰσλαµικῆς θρησκείας, τῇ παρουσίᾳ

τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας

Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, αὐθηµερόν

τό ἑσπέρας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Το Τεσσαρακονθήµερον Αρχιε-

ρατικόν Μνηµόσυνον υπέρ

αναπαύσεως της ψυχής της

αειµνήστου

ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΑΠΕΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ

τελείται το Σάββατον 5 Νοεµ-

βρίου στον Ιερόν Ναόν Θείας

Αναλήψεως Μακροχωρίου.

Οι τεθλιµµένοι φίλοι και γνω-

στοί




