
Για «πρόοδο» στον τομέα
των θρησκευτικών ελευ
θεριών στην Τουρκία
κάνει λόγο η έκθεση για
τα θρησκευτικά δικαιώμα
τα που εκδίδει το Στέϊτ
Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.
Μεταξύ άλλων, επισημαί
νεται ότι σημειώθηκε
πρόοδος και ότι επετράπη
η ετήσια τέλεση λειτουρ
γιών σε ιστορικές χριστια
νικές εκκλησίες που είχαν
μετατραπεί σε μουσεία.
Οι συντάκτες επισημαί
νουν ξανά τα ζητήματα
με τη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης που ακόμη
δεν έχει επαναλειτουργή
σει, τη μη αναγνώριση του οι
κουμενικού χαρακτήρα και
της νομικής προσωπικότητας
του Πατριαρχείου, καθώς και
τους διάφορους περιορισμούς
θρησκευτικών μειονοτήτων
κατά την άσκηση της λατρεί
ας τους.
Όσο αφορά τους νομικούς πε
ριορισμούς που θέτει η κυβέρ
νηση στην υπηκοότητα των
μελών της Ιεράς Συνόδου, ση

μειώνεται ότι ο πρωθυπουρ
γός κ. Ερντογάν πρόσφερε
την τουρκική υπηκοότητα σε
μη Τούρκους μητροπολίτες
που θα υποβάλλουν σχετική
αίτηση. Από τους 25 που
υπέβαλαν αίτηση, οι 13 την
έλαβαν τον Οκτώβρη του
2010. Επιπλέον, επισημαίνε
ται η επιστροφή του ορφανο
τροφείου της Πριγκίπου στην
κυριότητα του Πατριαρχείου,

σύμφωνα με απόφαση του
ΕΔΔΑ.
Στην έκθεση τονίζεται ότι η
αμερικανική κυβέρνηση συνε
χίζει να προτρέπει την Τουρ
κία να επιτρέψει την
επαναλειτουργία της Θεολογι
κής Σχολής στη Χάλκη.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης της έκθεσης, η
υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, επαίνεσε

την Τουρκία σ' αυτό τον το
μέα, επισημαίνοντας την
«πρόσφατη πρόοδο» που
έχει σημειώσει και συγκεκρι
μένα για το διάταγμα του Αυ
γούστου, το οποίο επιτρέπει
σε μη μουσουλμανικές θρη
σκευτικές ομάδες να διεκδι
κήσουν την επιστροφή
εκκλησιών που είχαν κατα
σχεθεί πριν από 75 χρόνια.
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Έκθεση για τα θρησκευτικά
δικαιώµατα στην Τουρκία από τις ΗΠΑ
♦ Κάνει αναφορά για πρόοδο♦ Ζητήµατα η επανελιτουργία της Χάλκης και η νοµική προσωπικότητα του Πατριαρχείου

► Οικονοµικές συµφωνίες µεταξύ Ερντογάν και Σάραφ

Ενισχύονται οι δεσµοί Τουρκίας και Αιγύπτου
Η Αίγυπτος και η Τουρκία δεσμεύθηκαν
να αναπτύξουν τις οικονομικές τους συ

ναλλαγές με την ευκαιρία της επίσκεψης
στο Κάιρο του πρωθυπουργού Ταγίπ Ερ

ντογάν.
Ο Ερντογάν και ο Αιγύπτιος ομόλογός
του Εσάμ Σάραφ υπέγραψαν συμφωνίες
για την ενίσχυση των δεσμών στους το
μείς των μεταφορών, του τουρισμού και
της ενέργειας.
Οι δύο πρωθυπουργοί επισήμαναν ότι
επιθυμούν να δουν τις τουρκικές επενδύ
σεις στην Αίγυπτο να αυξάνονται από τα
1,5 δισ. στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δήλωσαν ακόμη ότι επιθυμούν να αυξή
σουν τον όγκο και των εμπορικών τους
συναλλαγών από τα 3 δισ. δολάρια που
είναι σήμερα στα 5 δισεκατομμύρια δο
λάρια τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο
Ερντογάν χαιρέτισε την εξέγερση του
Φεβρουαρίου που οδήγησε στην πτώση
του καθεστώτος Μουμπάρακ.
«Η ιστορία γράφτηκε στην πλατεία Τα
χρίρ και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς»
δήλωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος
στη διάσημη πλατεία του Καΐρου όπου
πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
«Όλες οι γέννες έχουν επιπλοκές, όμως
στην Τουρκία πιστεύουμε ότι ο αιγυ
πτιακός λαός θα ξεπεράσει με επιτυχία
τα εμπόδια», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δή
λωσε ότι ο λαός της Συρίας δεν πιστεύ
ει πια τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ
επειδή απέτυχε να προχωρήσει στις με
ταρρυθμίσεις.
«Καθώς οι θάνατοι των αμάχων αυ
ξάνονται στην Συρία βλέπουμε ότι οι
μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί
και ότι δεν μιλούν με ειλικρίνεια. Δεν εί
ναι δυνατό να το πιστέψουμε αυτό. Και
ο λαός της Συρίας δεν πιστεύει στον
Άσαντ, ούτε και εγώ. Επίσης δεν τον
πιστεύουμε» ανέφερε ο πρωθυπουρ
γός.

► Ο Ερντογάν από το Κάϊρο

"Ο λαός της Συρίας δεν
πιστεύει στον Άσαντ"

Οικονομική αυτοδυναμία, για την αγορά
ή εκμίσθωση δικού του εξοπλισμού, κα
θώς και θεσμική συμμετοχή ειδικού επι
θεωρητή, ο οποίος θα ελέγχει την
τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
των μεταναστών, περιλαμβάνονται στις
νέες εξουσίες που εκχώρησε στην
Frontex η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε από το Ευ
ρωκοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία,
ωστόσο για να εφαρμοστεί θα πρέπει να
γίνει δεκτός και από το Συμβούλιο της
ΕΕ.

► Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ενίσχυση του ρόλου
της FRONTEX



118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...

µε το βλέµµα στο αύριο
Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30π.μ.
'Εναρξη νέου σχολικού έτους και εορτασμός των 118
χρόνων του Ζωγραφείου, στην αίθουσα "Δημήτριου Φρα
γκόπουλου", με μουσικές και πολλές εκπλήξεις. Ομιλητές της
ημέρας θα είναι ο Ηθοποιός, Αρθρογράφος Διευθυντής Δημ.
Σχέσεων του Συνδέσμου Σπαστικών Παιδιών (Α.με.Α) καθ.
κ. Ediz Hun και η κ. Helga Kristensen Director International
Student Recruitment of the Collage Deree με τον κ. Νίκο Γε
ωργιάδη Vice Resident of Student Life and Regional
Emgagement.
ώρα 1.18μ.μ.μαθητές και εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι και φίλοι
θα πετάξουν 118 μπαλόνια από τον τελευταίο όροφο.
Δευτέρα 19 ΣεπτεμβρίουΠαρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 9.30
π.μ 6.30 μ.μ
Έκθεση Ζωγραφικής της Ζήνας Λιναρδάκης στην Αίθουσα
Δημητρίου Φραγκόπουλου Ζωγραφείου.
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Ο Καραγκιόζης παρολίγο Βεζύρης"
του Γιώργου Σκούρτη από το 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών στην αί
θουσα της Κοινότητας Μέγα Ρεύματος, σε συνεργασία με
την Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας.
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.00μ.μ.
ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ των αποφοίτων του 1961
Μετά από 50 χρόνια …. και πάλι στα θρανία της Μητέρας
Σχολής. Οι απόφοιτοι του ’61 και οι φίλοι τους συναντιόνται
στο Ζωγράφειο.
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.
Ρεσιτάλ πιάνου από τη διεθνούς φήμης πιανίστα Ευγενία
Παπαδήμα στην αίθουσα "Δημήτριου Φραγκόπουλου", αφιε
ρωμένο στα 20 χρόνια Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμε
νικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που χρημάτισε
μαθητής της Μητέρας Σχολής ως Δημήτρης Αρχοντώνης.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Φαύστα" του Μποστ από το θεατρικό
όμιλο ΕΞΑΜΑΞΗΣ Θες/νικης φιερωμένη στα 20 χρόνια Πα
τριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ
θολομαίου, που χρημάτισε μαθητής της Μητέρας Σχολής ως
Δημήτρης Αρχοντώνης.
Δετέρα, 21 Νοεμβρίου
Εορτασμός των 209 χρόνων από τα θυρανοίξια του Ιερού
Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου της Κοινότητας Σταυρο
δρομίου Πέρα και των 118 χρόνων από την ίδρυση της Σχο
λής. Μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, θα
ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Ζωγραφεί
ου.
Επιπλέον στα πλαίσια του εορτασμού των 118 χρόνων θα
πραγματοποιηθεί:
δενδροφύτευση 118 δέντρων
αιμοδοσία από 118 εθελοντές για τις ανάγκες του Ιδρύμα
τος Παίδων που πάσχουν από λευχαιμία.
θα συντηρηθούν 118 τάφοι διάφορων νεκροταφείων,
θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε 118 ηλικιωμένους και
θα δοθούν 118 δώρα σε ορφανά.
Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις ακριβείς ημερομηνίες.

Ε ΥΧ Ε Σ
Εις τονάγοντατην επέτειο της ονοµα-
στικής του εορτήςΑιδεσιµ. Σακελ-
λάριον κ. ΣταύρονΜάρτνογλου,
ΙερατικώςΠροϊστάµενον του Ιερού
Ναού Βαφεοχωρίου, κληρικόν ιερο-
πρεπήν και πολύ αφοσιωµένον στα
καθήκοντάτου απευθύνοντας ολόθερ-
µακαι ειλικρινή συγχαρητήριαευ-
χόµεθαχρόνιαπολλά, υγειαν

ακλόνητον, οικογενειακήν ευτυχίαν
και πανποθητόνπαράΚυριου αγα-

θόν
* * *

Εις τονάγοντατην επέτειον της ονο-
µαστικής του εορτήςΩτορινολαρυγ-

γολόγον Ιατρον κ. Σταύρον
Υψηλάντην, διακρινόµενονγιατην
λεπτότητατου χαρακτήρος του και
πολύ αγαπητόν σε όλους και πάντοτε
πρόθυµον µε κάθε τρόπον ναεξυπηρε-
τήσει από τη θέση του τουςπάντας

απευθύνοντας ολόθερµακαι ειλικρινή
συγχαρητήριαυγείανακλόνητο, οικο-
γενειακή ευτυχίακαι πανποθητόν

παράΚυρίου αγαθόν
* * *

Θερµά συγχαρητήρια και εόρτιες ευ-
χές απευθύνουµε για την ονοµαστική
του εορτή στον κ. Σταύρον Βασι-
λειάδην, δυναµικόν και ακούραστον
προεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτρο-
πής του Ιερού Ναού της Αγίας Παρα-
σκευής Χάσκιοϊ ευχόµενοι υγειαν
ακλόνητον, οικογενειακή ευτυχία και
πανποθητόνπαράΚυρίου αγαθόν.

Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝ∆ΥΛΛΙ

ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΚΙΟΚΣΟΥΓΙΟΥ

Προς ενηµέρωσιν των ευλαβών και φιλακολούθων

Χριστιανων ανακοινούται ότι το Ιερόν και

Θαυµατουργόν Αγίασµα της Παναγίας Γκιοκσουγιού θα

είναι ανοικτόν τις Κυριακές:

11 Σεπτεµβρίου

18 Σεπτεµβρίου

25 Σεπτεµβρίου

από τις 9.00 πµ µέχρι τις 12.30 µ.µ

Επί δε τη λήξει, Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου, θα τελεσθει

θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγειας και

ενισχύσεως των ευλαβών προσκυνητών και πάντων των

βοηθούντων την Κοινότητά µας.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Πανήγυρις Ιερού Ναού
Γνωστοποιείται ότι επί τη µνήµη της Αγίας Μεγαλοµάρ-

τυρος και Πανευφήµου Ευφηµίας, αι Ιεραί Ακολουθίαι

θα τελεσθούν ως εξής:

Την Πέµπτην 15 Σεπτεµβριου θα τελεσθεί ο Μέγας πα-

νηγυρικός Εσπερινός περι ώραν 16.00

Την δε Παρασκευήν 16 Σεπτεµβρίου κυριώνυµον ηµέραν

της εορτής τελείται Πανηγυρική Αρχιερατική θεία Λει-

τουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγείας και µακροηµερεύ-

σεως των ευλαβών προσκυνητών, προεξάρχοντος του

Σεβ. Ποιµενάρχου ηµών Μητροπλίτου Γέςροντος Χαλκη-

δόνος κ. Αθανασίου

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θια επακολουθή-

σει δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση του Ιερού Ναού

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 18η

Σεπτεµβριου Μετά της Υψώσεως εν

τω καθ' ηµάς Ιερώ Νάω τελείται θεία

λειτουργία.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
Την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου µετά την Ύψωση του Τιµίου
Σταυρού και µε τη λήξη της θερινής περιόδου, στον Ι.
Ναό µας τελείται η θ. λειτουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψαλεί τρισάγιο υπέρ µα-
καρίας µνήµης του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευσταθίου
Αρσενιάδη και της αείµνηστης Φωτεινής Μαυρίδου.
Θα ακολουθήσει συγκέντρωση στον κήπο του Ι. Ναού
µας.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
Την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου µετά την Ύψωση του Τιµίου
Σταυρού και µε τη λήξη της θερινής περιόδου, στον Ι.
Ναό µας τελείται η θ. λειτουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψαλεί τρισάγιο υπέρ µα-
καρίας µνήµης του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευσταθίου
Αρσενιάδη και της αείµνηστης Φωτεινής Μαυρίδου.
Θα ακολουθήσει συγκέντρωση στον κήπο του Ι. Ναού
µας.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 18η

Σεπτεµβριου µετά την Ύψωσιν τελε-

σθήσεται εν αυτώ θεία λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 17η Σε-

πτεµβρίου µετα την Ύψωσιν τελεσθή-

σεται εν αυτώ θεία λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΡΑΜΟΥ

(ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ)
Θυρανοίξια Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γνωστοποιείται ότι την προσεχή Κυριακή 18η Σεπτεµβρί-

ου, η Α.Θ.Π ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-

µαιος αποδεχθείς ευλαβήν πρόσκλησιν της Ιεράς

Μητροπόλεως ηγαθύνθη όπως προσερχόµενος µεθ' όλης

της Ακολουθίας Αυτού, ευλογήσει τα θυρανοίξια του

ανακαινισθέντος Ιερού ηµών Ναού.

Όθεν προσκαλούνται πάντες οι ευσεβείς πάντες οι ευσε-

βείς και φιλακόλουθοι Χριστιανοί όπως τιµήσουν δια της

παρουσίας των την ιδιαιτέραν δια την Κοινότητα ηµών

ηµέραν ταύτην.

Θα επακολουθήσει δεξίωσις εις τον αυλόγυρον του ναού.

Σύνδεσµος Βοηθείας Απόρων
Ασθενών και Γηροκοµουµένων
των Νοσοκοµείων Βαλουκλή

Διά τον ιερόν σκοπόν του Συνδέσμου
Βοηθείας προσέφεραν
Το Ιερόν Αγίασμα Παναγίας Βεφά 402
ΛΤ
Αι αδελφαί Σοφία και Καίτη Τσουρούκο
γλου εις μνήμην των αειημνήστων σεβα
στών γονέων των Μαρίας και Ευσταθίου
του προσφιλούς αδελφού Βασιλείου και
συζύγων των Λουκά και Καίσαρος Εμμα
νουήλ παρέθεσαν πλούσιον γεύμα εις
άπαντας γηροκομουμένους και ψυχοπα
θείς μετά του προσωπικού των.
Το Διοικιτικόν ευχαριστεί



θα εκδοθεί τον Σεπτέμβριο
και ό,τι έχουμε να κάνουμε
από πλευράς κυβερνητι
κών πρωτοβουλιών θα το
κάνουμε», τόνισε.
Τηλεδιάσκεψη Παπαν
δρέου Μέρκελ Σαρκοζύ
Τηλεδιάσκεψη μεταξύ του
Γιώργου Παπανδρέου της
Γερμανίδας καγκελάριου κ.
Μέρκελ και του Γάλλου
προέδρου θα πραγματο
ποιηθεί σήμερα, ενώ η
γαλλική προεδρία διέψευσε
τηλεγράφημα του Reuters
ότι αναμένεται κοινή δή
λωση Μέρκελ – Σαρκοζί
για την Ελλάδα.

Γι' αυτόν τον λόγο νωρίτερα ξεκίνησε
έκτακτη συνάντηση του έλληνα πρω
θυπουργού με το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης, παρουσία του συμ
βούλου του κ. Παπανδρέου και πρώην
αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουκά Παπαδή
μου, υπό το βάρος της χθεσινής δήλω
σης Μέρκελ ότι θα πρέπει να
αποφευχθεί μία μη ελεγχόμενη χρεοκο
πία της Ελλάδας.
Η συνεργασία αφορά την προετοιμασία
τόσο της παρουσίας του κ. Βενιζέλου
στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων
υπουργών Οικονομικών στις 16 και 17
Σεπτεμβρίου, όσο και την συζήτηση
που θα έχει μέσω τηλεδιάσκεψης, ο
πρωθυπουργός.
Υποβάθμιση για γαλλικές τράπεζες
Η Moody’s Investors Service υποβάθμι
σε τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικα
νότητας της Credit Agricole και Societe
Generale κατά μία βαθμίδα, επικαλού
μενη την έκθεση τους στην ελληνική
οικονομία.
Η Moody’s υποβάθμισε σε Aa3 από Aa2
την αξιολόγηση της Societe Generale,
διατηρώντας αρνητικές τις προοπτικές
για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική
ικανότητα.
Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την
Credit Agricole κατά μία βαθμίδα σε
Aa2 από Aa1 μειώνοντας το Bank
Financial Strength Rating σε C από C+.

Υπενθυμίζεται πως στις 11 Σεπτεμβρίου
η Moody's είχε ανακοινώσει πως εξε
τάζει την υποβάθμιση των Societe
Generale, BNP Paribas και Credit
Agricole. Η αξιολόγηση των τριών ιδρυ
μάτων είχε τεθεί σε επανεξέταση τον
Ιούνιο.
Σημειώνεται πως η Credit Agricole είναι
μητρική της Εμπορικής Τράπεζας και η
Societe Generale, μητρική της Γενικής
Τράπεζας.

Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 5

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΦΕΡΙΚΙΟΪ
(FERİKÖY ONİKİ APOSTOL KİLİSESİ VAKFI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου2011 στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcmsok. 3 Büyükada) 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 εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε καιστις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονταιήδη στο γραφείο της Κοινότητάς μας, στα γραφεία τωντεσσάρων Κοινοτήτων των Νήσων, και στα γραφεία της Αγίας Τριάδος Ταξίμ, μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2011.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείατων αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου2011 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 ήαπό το Ληξιαρχείο καιδ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικήςταυτότητάς τους.7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ –
ΧΑΛΚΗΣ – ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ.

(BÜYÜKADA PANAYİA – AYA DİMİTRİ-
HEYBELİADA AYA NİKOLA –
BURGAZADA AYA YANİ –
KINALIADA PANAYİA

RUM ORTODOKS KİLİSELERİ VAKIFLARI)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούντο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok. 3 Büyükada) και στηνΚοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Ταξίμ (Meşelik sok. 7Taksim)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 εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε καιστις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονταιήδη στα γραφεία των τεσσάρων Κοινοτήτων των Νήσων καιστα γραφεία της Αγίας Τριάδος Ταξίμ μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2011.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείατων αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου2011 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 ήαπό το Ληξιαρχείο καιδ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικήςταυτότητάς τους.7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.H Εφορευτική Επιτροπή.

Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδoς στην Κωνσταντινούπολη
κ. Βασίλειος Μπορνόβας

σας προσκαλεί σε δεξίωση
προς τιμήν του αναχωρούντος Προξένου

κ. Νικολάου Σαπουντζή
την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19.30 στο Σισμα

νόγλειο Μέγαρο.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
κ. Βασίλειος Μπορνόβας

έχει την χαρά να σας προσκαλέσει
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής /φωτογραφίας
της κ. Τζένης Λεοντιάδου Τζαμτζή και του κ. Ηλία

Δημητρακοπούλου
την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18.00

στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Ματιές στην επικαιρότητα..Ματιές στην επικαιρότητα..

«Με τις πολιτικές που παίρνου
με έχουμε ξεφύγει από τη χρε
οκοπία», εκτίμησε ο έλληνας
υπουργός Επικρατείας και κυ
βερνητικός εκπρόσωπος, Ηλί
ας Μόσιαλος. «Εφόσον
καλυφθεί ο στόχος των 54
δισ. ευρώ που έχουν προϋπο
λογιστεί για το τρέχον έτος
δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα.
Αλλά θα πρέπει να συν
δράμουν ο δημόσιος τομέας,
οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και οι
πρυτάνεις θα πρέπει να ξεπε
ράσουν την ιδιοκτησιακή τους
νοοτροπία» πρόσθεσε και ση
μείωσε ότι «φέτος θα έχουμε
πρωτογενές έλλειμμα 1,8 δισ.

ευρώ και του χρόνου πρωτο
γενές πλεόνασμα».
«Μεγαλώναμε το κράτος με
δανεικά κατά 15,7%, κόπη
καν οι λειτουργικές δαπάνες
το πρώτο έτος, μπορούν να
κοπούν και παραπάνω» είπε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
και επισήμανε πως θα υπάρ
χει δημοσιονομική πειθαρχία
για πολλά χρόνια στη χώρα
για να ξεπεραστεί η κρίση.
Ο κ. Μόσιαλος αναγνώρισε
επίσης ότι χρήματα υπάρχουν
έως τον Οκτώβριο. «Έχουμε
λεφτά μέχρι τον Οκτώβριο,
αλλά προλαβαίνουμε. Η έκθε
ση αξιολόγησης της τρόικας

► Χρηµατοπιστωτικός οίκος υποβαθµίζει γαλλικές τράπεζες λόγω...Ελλάδας

Τηλεδιάσκεψη για την κρίση
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Επιθέσεις των Ταλιµπάν κατά κτιρίων των ΗΠΑ

και ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...

Επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον
της αμερικανικής πρεσβείας,
του κτηρίου της ISAF( η στρα
τιωτική δύναμη των Δυτικών
στο Αφγαισταν) και άλλων δι
πλωματικών αποστολών στο
κέντρο της Καμπούλ εξαπέλυ
σαν χθες οι Ταλιμπάν, ενώ βομ
βιστές καμικάζι σκόρπισαν το
θάνατο στα δυτικά της πόλης.
Ο απολογισμός είναι έξι νεκροί,
από τους οποίους τέσσερις
αστυνομικοί, και 12 τραυματίες.
Τις επιθέσεις εξαπέλυσαν συνο
λικά επτά άτομα. Τέσσερις άν
δρες κατέλαβαν ένα υπό
κατασκευή πολυώροφο κτήριο
στο κέντρο της πρωτεύουσας
και από εκεί επιτέθηκαν με ρου
κέτες εναντίον κτηρίων που
στεγάζουν διπλωματικές απο
στολές αλλά και τις υπηρεσίες της δύνα
μης του ΝΑΤΟ (ISAF).
Κατά την ενημέρωση Αμερικανών βου
λευτών ο διευθυντής της CIA Ντέιβιντ
Πετρέους είπε ότι τέσσερις άνθρωποι
τραυματίστηκαν από την επίθεση κατά
της πρεσβείας των ΗΠΑ, ανάμεσά τους
κι ένα μικρό κορίτσι που βρισκόταν μαζί
με άλλους έξω από το κτήριο.
Ο Πετρέους διαβεβαίωσε ότι δεν τραυμα

τίστηκαν υπάλληλοι της πρεσβείας.
Ανάλογες ανακοινώσεις έκανε και το ΝΑ
ΤΟ.
Άλλοι τρεις βομβιστές καμικάζι επιχείρη
σαν να επιτεθούν σε κτήρια της Αστυνο
μίας στα δυτικά της Καμπούλ καθώς και
κοντά στο αεροδρόμιο. Και οι τρεις έπε
σαν νεκροί από πυρά αστυνομικών,
όμως οι σφαίρες πυροδότησαν τα εκρη
κτικά που έφεραν, με αποτέλεσμα να

τραυματιστούν δύο Αφγανοί αστυνομι
κοί και δύο πολίτες.
Νωρίς το πρωί οι αφγανικές δυνάμεις
ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους
εξουδετερώνοντας τους αντάρτες που
κρύβονταν στο κτίριο.
«Η επιχείρηση μόλις ολοκληρώθηκε και
έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν από πυρά
της αστυνομίας» ανέφερε εκπρόσωπος
του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το κτιριο που κατέλαβαν οι αντάρτες για να προγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους

♦ Επιθέσεις εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και άλλων διπλωµατικών αποστολών στο Αφγανιστάν ♦ "6 νεκροί ο απολογισµός"

Την πρώτη του ομιλία στην Τρίπολη έδω
σε ο πρόεδρος του Εθνικού Μεταβατικού
Συμβουλίου (NTC), Μουσταφά Αμπ
ντούλ Τζαλίλ. Ο Τζαλίλ, μιλώντας
ενώπιον χιλιάδων συγκεντρωμένων, δή
λωσε ότι σκοπεύει να οικοδομήσει ένα
σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος βασι
σμένο στο «μετριοπαθές Ισλάμ».
«Δεν θα αποδεχθούμε καμία εξτρεμιστι

κή ιδεολογία της Δεξιάς ή της Αριστεράς.
Είμαστε ένας μουσουλμανικός λαός, του
μετριοπαθούς Ισλάμ, και θα παραμείνου
με σε αυτόν το δρόμο» προσέθεσε κατά
την ομιλία του στην Πλατεία των Μαρτύ
ρων στην Τρίπολη, ο Μουσταφά
Αμντούλ Τζαλίλ.
«Είστε μαζί μας και μάς στηρίζετε είστε
το όπλο μας ενάντια σε οποιονδήποτε

προσπαθεί να εμποδίσει την επανάστα
ση» τόνισε.
Υποσχέθηκε ότι οι γυναίκες θα παίζουν
ενεργό ρόλο στη νέα Λιβύη και ευχαρί
στησε μια ομάδα χωρών ανάμεσά τους
τη Γαλλία και τη Βρετανία για τη στήρι
ξη στους εξεγερμένους.
Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο έχει
ανακοινώσει ότι σκοπεύει να σχηματίσει
κυβέρνηση μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ωστόσο, τα προβλήματα και οι προκλή
σεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Λι
βύη είναι πολλές.
Εν τω μεταξύ, οι καταγγελίες για
αγριότητες και εγκλήματα συνεχίζονται.
Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε το Εθνικό
Μεταβατικό Συμβούλιο να παρέμβει για
να εμποδίσει την κατάχρηση ανθρωπί
νων δικαιωμάτων από αντικανταφικές
δυνάμεις.
Σε έκθεσή της, η Διεθνής Αμνηστία κα
τηγορεί τόσο τους εξεγερμένους, όσο
και τις δυνάμεις του Καντάφι για παρα
βιάσεις, λέγοντας ότι σε ορισμένες περι
πτώσεις αυτές αποτελούν εγκλήματα
πολέμου.

♦ Πρώτη οµιλία του προέδρου του Εθνικού Μεταβατικού Συµβουλίου στη Λιβύη ♦ ∆ηµοκρατικό κράτος µε βάση το Ισλάµ

Τσεγκέλκιοϊ... και...
Άγιος Γεώργιος...

"Θεµέλιό µας το µετριοπαθές Ισλάµ"

’Ολοι μας ασφαλώς θα γνωρίζουμε το
μαγευτικό αυτό χωριό του Ανατολικού
Βοσπόρου. Το ωραίο Τσεγκέλκιοϊ με
την παλαιά του ονομασία Αγκυροχώριο.
Την πλατεία του με τα μεγάλα του πλα
τάνια που υπήρξε κάποτε ο χώρος της
συνάθροισης του πολυπληθούς μας
τότε Ρωμέικου στοιχείου. Ήταν ο χώρος
όπου γινόταν διάφορες ενημερώσεις,
πολλά πειράγματα κιαι διάφορα
αστεία. Απέναντι δε σε αυτόν παρ όλη
την σμύτκρυνση που υπέστη λόγω ρυ
μοτομίας ο ιστορικός ναός του Αγίου
Γεωργίου του Χρυσοκεράμου.
Ένας ιστορικός ναός με τις ανεκτίμητες
του εικόνες του 19ου αιώνα και το απε
ρίγραπτο ξύλινο τέμπλο του.
Στα τελευταία χρόνια της άνθησης του
είχα την τύχη να ζήσω εκεί και να τον
υπηρετήσω ως ιεροψάλτης. Μετά χωρί
σθηκα και είχα πολύ καιρό να τον επι
σκεφθώ. Πριν από ένα διάστημα όμως
όλως τυχαία πέρασα από εκεί. Ευτυχώς
όμως. Διότι διαπίστωσα ένα θαύμα.
Άκουα ότι ανακαινίζεται και σκέφθηκα
ότι επρόκειτο για ένα βάψιμο είτε για
επισκευή της στέγης των παραθύρων
είτε το κακόγουστο βάψιμο του καμπα
ναριού. Αυτό όμως που συνάντησα ήταν
το κάτι άλλο. Επρόκειτο για την αναπα
λαίωση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και
των κορνιζών των εικόνων επίσης ξυλο
γλύπτων με το πρωτότυπο τους υλικό.
Το χρυσάφι...
Ο Ναός επισκευάσθηκε και βάφηκε
πολλές φορές..... Πως όμως.... Πάρε τη
βούρτσα και κάποια βαφή της αγοράς
και βάφε...... Έτσι διεπράχθη το μεγάλο
έγκλημα .... το οποίο συμβαίνει συχνά
σε παρόμοιες καταστάσεις. Κάποτε έγι
να αυτόπτης μάρτυρας στο εξής περι
στατικό. Σε κάποιο Ναό ο άμβωνας είχε
φθαρεί . Ο καλός μας ο νεωκόρος αγο
ράζει μια βαφή καφεδιού χρώματος –
την φθηνότερη και τη χειρότερη φυσι
κά και με μεγάλη του χαρά βάφει τον
άμβωνα μαζί με τις εικόνες των τεσ
σάρων Ευαγγελιστών. Το αστείο δε
ήταν ότι εισέπραξε και τα συγχαρητή
ρια των επιτρόπων.
Κόντευα να τρελλαθώ......
Ωραία και καλά αν κάποια τέτοια
πράξη γίνεται στο σπίτι του. Η εκκλη
σία όμως δεν είναι σπίτι και προυπο
θέτει μεγάλη προσοχή για κίνηση που
στρέφεται σε αυτήν έστω και με καλή
θέληση.
Στο Ναό του Αγίου Γεωργίου έγινε
ακριβώς το αντίθετο. Με την καθοδή
γηση του Σεβασμιωτάτου ΓέροντοςΜη
τροπολίτου Χαλκηδόνος θερμό
υποστηρικτή και βαθύ γνώστη της
τέχνης και της διαφύλαξης αυτής επί
των ιερών κειμηλίων και με την επιστα
σία της εντιμοτάτης εφοροεπιτροπής
δόθηκε τέρμα στην γελοιοπήση της
τέχνης. Φαντασθήτε ότι μετά από 7
στρώματα – κάθε ένα στρώμα αντιπρο
σωπεύει μια περίοδο βαφής βρέθηκε
το πρωτότυπο χρώμα και επάνω σε αυ
τό στρώθηκαν οι πλάκες του χρυσού.
Τελικά δε εμφανίσθηκε αυτό που εγώ
αποκαλώ όπως θα αποκαλέσουν και
άλλοι το μεγάλο θαύμα.
Εύχομαι όπως η εργασία αυτή να απο
τελέσει παράδειγμα για τις άλλες πα
ρόμοιες εργασίες και συγχαίρω θερμά
όλους όσους πρωτοστάτησαν, επι
στάτησαν, βοήθησαν και εκοπίασαν
.... για το εξαίρετο αυτό έργο που πα
ρουσιάσθηκε. Ο Άγιος Γεώργιος θα
νοιώθει υπερήφανος.!!!!
Γεν. ΜΑΥΡΑΚΗΣ




