
Με υπογραφή συμφωνίας
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας
μεταξύ της Τουρκίας και της
βόρειας Κύπρου αντιδρά η κυ
βέρνηση Ερντογάν σε περί
πτωση που ξεκινήσουν οι
έρευνες της Κύπρου για πε
τρέλαιο στην Ανατολική Με
σόγειο.
«Κανείς δεν μπορεί να παρα
μείνει θεατής εάν κάποιοι επι
χειρήσουν να κάνουν έρευνες
πετρελαίου σε μια περιοχή
όπου δεν είναι ξεκάθαρο ποια
είναι τα χωρικά ύδατα των χω
ρών», υποστήριξε ο υπουρ
γός αρμόδιος για θέματα ΕΕ,
Εγκεμέν Μπαγίς.
Απαντώντας σε ερωτήσεις με
τά την εναρκτήρια ομιλία του
στην 29η σύνοδο της συμβου
λευτικής επιτροπής ΕΕΤουρκί
ας στην Πολη, ο Μπαγίς είπε
«όπως ακριβώς συμφώνησαν
στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύ
ματος και η τουρκοκυπριακή
πλευρά παρείχε ρεύμα στην
ελληνοκυπριακή, με τον ίδιο
τρόπο μπορούν να συμφωνή
σουν και στο θέμα των πετρε
λαίων», προσθέτοντας «Εάν
θέλουν, ας ψάξουν μαζί για
πετρέλαια».
Τέλος ο κ. Μπαγίς επεσήμανε
ότι «8 κεφάλαια στις ενταξια
κές διαπραγματεύσεις εμποδί

ζονται εξ' αιτίας της Κύπρου
και 6 κεφάλαια δεν ανοίγουν
εξ' αιτίας του βέτο της» και
τόνισε: «Αν ήμουν Κύπριος,
θα κατέβαλα περισσότερη
προσπάθεια ακόμη κι από τον
επικεφαλής της τουρκικής δια
πραγματευτικής ομάδας για
την πορεία της Τουρκίας στην
ΕΕ. Διότι δεν μπορούν να
βρουν πιο φτηνή εγγύηση
από αυτήν για την Κύπρο. Ού
τε οι Ελληνοκύπριοι, ούτε και
οι Τουρκοκύπριοι».
Αντιδράσεις από Ελλάδα
Την αντίδραση του ελληνικού

υπουργείου Εξωτερικών προ
κάλεσε αυτή η ανακοίνωση.
«Είναι αντίθετη προς το Διε
θνές Δίκαιο» δήλωσε ο εκ
πρόσωπος Τύπου Γρηγόρης
Δελαβέκουρας για την πρόθε
ση της Τουρκίας και προειδο
ποίησε ότι οποιαδήποτε
τέτοια 'συμφωνία' θα είναι
άκυρη και άνευ περιεχομένου.
«Δεν μπορεί με κανένα τρόπο
να συνδεθεί με την άσκηση
του αυτονόητου κυριαρχικού
δικαιώματος της Κύπρου να
προχωρήσει στην αξιοποίηση
του φυσικού της πλούτου»,

συμπλήρωσε.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη,το
υπουργείο εξωτερικών της
Τουρκίας ανακοίνωσε έρευνες
από νορβηγικό πλοίο σε πε
ριοχή που επικαλύπτει και
την ελληνική υφαλοκρηπίδα,
όπως υποστηρίζει το ελληνικό
υπουργειο.
Η ελληνική πλευρά προέβη
σε διάβημα ζητώντας από την
Τουρκία να "απέχει από κάθε
ερευνητική δραστηριότητα
που θίγει τα ελληνικά κυριαρ
χικά δικαιώματα".
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

► Τη ∆ευτέρα η συζήτηση για ιθαγένεια

Άρµατα µάχης στη Συρία
ενόψει νέων
διαδηλώσεων

"Τρίγωνο" κρίσης στην ανατολική Μεσόγειο
µεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας

♦ Η κυβέρνηση αντιδρά στις εργασίες για πετρέλαιο στην Κύπρο♦ Αναφορά σε συµφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας µε τη βόρειο Κύπρο

► Ο αµερικανός υπουργός Οικονοµικών στη συναντηση

ΗΠΑ και Ευρωζώνη συζητούν
για την κρίση

Ο αμερικανός υπουργος Οικο
νομικών Τίμοθι Γκαϊτνερ στη
συνάντηση που θα έχει σήμε
ρα με τους ηγέτες των με

λών του Eurogroup
αναμένεται να τους
ζητησει να ενισχύ
σουν τη μόχλευση
του Eurogroup στα
πρότυπα του αμερι
κανικού προγράμμα
τος TALF, ώστε να
διαθέτει περισσότε
ρα κεφάλαια για

τους «μεγάλους» της Ευρω
ζώνης.
Έκκληση για ενίσχυση των

ΣΕΛ.5

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζο
ντας την περιοδεία του στις
χώρες της «αραβικής άνοι
ξης» καταφέρθηκε εκ νέου

στην πολιτική του
Ισραήλ.
«Θα δουν ποιες θα
είναι οι αποφάσεις
μας πάνω σε αυτό
το θέμα. Τα πλοία
του Πολεμικού Ναυ
τικού μας μπορούν
να καταπλεύσουν
εκεί ανά πάσα στιγ

μή» είπε στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε κα
τά τη διάρκεια της επίσκε

ΣΕΛ.5

► Εκ νέου αναφορές σε Ισραήλ από την Τύνιδα

"Συµβατή η δηµοκρατία
µε το Ισλάµ"Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Εὐλαβ. ∆ιάκονον κ. Ἀθανάσιον

Μαµάσην, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ

Εὐγεν. κ. Ζωῆς Τουράτσογλου-Μα-

µάση καί τοῦ θυ- γατρίου αὐτῶν.

Τόν Ἐξοχ. κ. Staffan Nilsson, Πρόεδρον

τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονο- µικῆς καί

Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς ἐν τῇ Εὐρω-

παϊκῇ Ἑνώσει, µετά τῶν Ἐντιµ. κ. κ.

∆ηµητρίου ∆ηµητριάδου, πρῴην Προ-

έδρου αὐτῆς, καί Σταύρου Ζουρνατζῆ,

Ἐπιχειρηµατίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιµ. κ. Βασίλειον Κανδύλην, Γε-

ωπόνον, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ

Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιµ. κ. ∆ωρόθεον Συκάκην,

Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκ-

ζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς

καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐπικειµένῃ βαπτί-

σει τοῦ θυγατρίου αὐτοῦ.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν

ἐν Tophane πραγµατο- ποιηθεῖσαν

ἔναρξιν τῆς 12ης ἐκθέσεως Biennial,

τήν Πέµπτην, 15ην Σεπτεµβρίου.

Η Συρία ανέπτυξε άρματα μάχης και
στρατιωτικές μονάδες σ' όλη τη χώρα
καθώς αναμένονται σήμερα διαδηλώσεις
κατά του καθεστώτος του προέδρου
Μπασάρ αλ Άσαντ, οι οποίες μπαίνουν
πλέον στον έβδομο μήνα.
Με σύνθημα «συνεχίζουμε μέχρι να ρί
ξουμε το καθεστώς», Σύροι ακτιβιστές
σχεδιάζουν να διαδηλώσουν σήμερα με
τά την προσευχή της Παρασκευής.
«Δεν θα σταματήσουμε όση βία κι αν
χρησιμοποιήσει αυτό το καθεστώς ενα
ντίον μας», δήλωσε ο Όμαρ Ιντλίμπι, εκ
πρόσωπος της οργάνωσης ακτιβιστών
«Τοπικές Συντονιστικές Επιτροπές».
Στο μεταξύ, οι συριακές δυνάμεις ασφα
λείας συνέχισαν τις ευρείας κλίμακας
έρευνες για λιποτάκτες και σε περιοχές
γύρω από τα βόρεια λιβανοσυριακά σύ
νορα.
Ένας Λιβανέζος τραυματίσθηκε στη
διάρκεια της νύκτας από πυροβολισμούς
που ρίχτηκαν από την άλλη πλευρά των
συνόρων στην περιφέρεια Άκαρ, λίγες
ώρες αφού συριακά στρατεύματα άνοι
ξαν κατά λάθος πυρ εναντίον μιας μο
νάδας του λιβανικού στρατού στην
περιοχή.



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.

Παρασκευή 19 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
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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. λει-
τουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψα-
λεί τρισάγιο υπέρ µακαρίας µνήµης
του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευ-
σταθίου Αρσενιάδη και της αείµνη-
στης 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. λει-
τουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψα-
λεί τρισάγιο υπέρ µακαρίας µνήµης
του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευ-
σταθίου Αρσενιάδη και της αείµνη-
στης 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.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Φέρεται εἰς γνῶσιν παντός φιλακολούθου Ὀρθοδόξου
Χριστιανοῦ ὅτι τήν Κυριακήν 18ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ., µε-
θεορτίως τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου καί Ζωοποιοῦ Σταυ-
ροῦ, τελεσθήσεται Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐν
Βελιγραδίου Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυ-
σοστόµου, ἔνθα καί χειροτονηθήσεται σεπτοῖς χερσί
αὐτοῦ ὁ Ἱερολ. ∆ιάκονος τῆς περιφερείας ἡµῶν κ. Ἀθα-
νάσιος Μάµάσης εἰς τόν βαθµόν τοῦ Πρεσβυτέρου πρός
κάλυψιν πνευµατικών ἀναγκῶν τῶν διαβιούντων εἰς τάς
περιοχάς Βελιγραδίου καί Τοπκαπού πιστῶν τῆς περιφε-
ρείας ἡµῶν.
Σηµ: Προς εξυπηρέτησιν των ευλαβών προσκυνητών θα
διατεθή λεωφορείο µετ'επιστροφής µπροστα απο τον Ιε-
ρό Ναό των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωµαθεί-
ων ώρα 9.30.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Γνωστοποιείται στους ελαβείς ενορι-

τας και φιλακολούθους ότι την Κυρια-

κήν 18η Σεπτεµβριου Μετά την

Ύψωσιν εις τον Ιερον Ναόν µας θα τε-

λεσθή θεία λειτουργία

Σύνδεσµος Βοηθείας Απόρων Αθε-
νών και Γηροκοµουµένων των Νο-

σοκοµείων Βαλουκλή
Ο Συνδεσμος Βοηθείας Απόρων κΑσθε
νών και Γηροκομουμένων των Νοσοκο
μείων Βαλουκλή εις μνήμην της
αειμνήστου Παρασκευής Νεφέλης Κομο
ροσάνο σεβαστής μητρος του κ. Κώστα
και Μαιρης Κομοροσάνο προσέφερεν
100ΛΤ υπέρ των Νοσοκομείων Βαλου
κλή.
Εκφράζονται θερμαί ευχαριστίαι
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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..

συνέχεια από την 1η

διαθέσιμων κεφαλαίων του Eurogroup
φέρεται να έχει κάνει επίσης και ο Κα
ναδάς στην Ευρωζώνη, θεωρώντας πως
αυτό θα καθησυχάσει τις αγορές.
Το πρόγραμμα TALF (Term Asset
Backed Securities Loan Facility) συ
στάθηκε από την αμερικανική Fed και
το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών
κατά την διάρκεια της κρίσης του 2008
για να δώσει τονώσει την «παγωμένη»
αγορά εγγυημένων αξιογράφων (asset
backed securitiesABS).
«Μια από τις δυσκολίες είναι ότι η
μόχλευση ενδέχεται να εκληφθεί ως πι
θανή αδυναμία» ανέφερε άλλος Ευρω
παίος αξιωματούχος, αν και
παραδέχτηκε πως «ωστόσο, αξίζει να
εξεταστεί λεπτομερώς».
Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο
«Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να
προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να
μπορέσει να βγει στις αγορές για να δα
νειστεί», τόνισε ο υπουργός Οικονομι
κών των ΗΠΑ, Τίμοθι Γκάιτνερ, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο αμε
ρικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Η Ευρώπη έχει την ικανότητα να επιλύ
σει την οικονομική κρίση, αλλά θα
πρέπει να κάνει περισσότερα προς αυ
τήν την κατεύθυνση, τπροσέθεσε.
Ο κ. Γκάιτνερ τόνισε ότι δεν υπάρχει
«καμία πιθανότητα» οι μεγάλες ευρω
παϊκές οικονομίες να αφήσουν τις με
γάλες τράπεζές τους να βρεθούν σε
κατάσταση «κινδύνου».
Οι Ευρωπαίοι «αναγνωρίζουν ότι θα
πρέπει να κάνουν περισσότερα, ανα
γνωρίζουν ότι έχουν καθυστερήσει», εί
πε ο Αμερικανός υπουργός.
Μεταξύ των χωρών που θα πρέπει να
καταβάλουν περισσότερες προ
σπάθειες, ο κ. Γκάιτνερ υπέδειξε και τη
Γερμανία.
«Θα πρέπει να ενεργήσουν γρηγορότε
ρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι
Ευρωπαίοι θα πρέπει να επενδύσουν
περισσότερα χρήματα για να αποφύ
γουν να βυθιστούν στην κρίση.
Η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρυθμίσεις,
όμως, αυτές «δεν λειτουργούν αν δεν
συνοδεύονται από χρήματα», κατέληξε.
Η Ελλάδα παρουσιάζει τα νέα μέτρα
Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που απο
φάσισε η ελληνική κυβέρνηση και τα
οποία διασφαλίζουν ότι το έλλειμμα θα
κλείσει φέτος στα 17,1 δισ. ευρώ πα
ρουσιάζει σήμερα στο κρίσιμο
Eurogroup, που συνεδριάζει στην Πο
λωνία με τη συμμετοχή του Αμερικα
νού υπουργού Οικονομικών
Τ.Γκάιτνερ, ο υπουργός Οικονομικών
Ευάγγ. Βενιζέλος.
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του
Eurogroup, o κ. Βενιζέλος τόνισε πως
πρόθεση της Ελλάδας είναι να επιτύχει
στο ακέραιο τους δημοσιονομικούς
στόχους που περιλαμβάνονται στο με
σοπρόθεσμο πρόγραμμα.

συνέχεια από την 1η

ψής του στην πρωτεύουσα
της Τυνησίας, Τύνιδα.
«Οι σχέσεις με το Ισραήλ δεν
θα μπορέσουν να εξομαλυν
θούν όσο καιρό το Ισραήλ
δεν ζητάει συγγνώμη για το
στολίσκο, δεν αποζημιώνει τις
οικογένειες των μαρτύρων και
δεν αίρει τον αποκλεισμό της
Γάζας» συνέχισε ο Ερντογάν.
Ερωτηθείς εάν η Τουρκία εί
ναι έτοιμη να προστατεύσει
μελλοντικές αποστολές βοή
θειας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε
ότι «σε ό,τι αφορά τη ναυσι
πλοΐα στα διεθνή ύδατα, θα
διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγ
μή την προστασία των πλοί
ων μας, που μπορούν να πάνε
σε άλλα μέρη, όχι μόνο στη
Γάζα».
«Το Ισλάμ και η δημοκρατία
δεν αντιφάσκουν»
«Το Ισλάμ και η δημοκρατία

δεν αντιφάσκουν» ήταν το
έτερο μήνυμα που έστειλε ο
Ταγίπ Ερντογάν κατά την επί
σκεψή του στην Τύνιδα.
«Η επιτυχία της εκλογικής
διαδικασίας στην Τυνησία θα
δείξει στον κόσμο ότι η δημο
κρατία και το Ισλάμ μπορούν
να συμβαδίσουν» σημείωσε ο
πρωθυπουργός, επικαλούμε
νος το παράδειγμα της χώρας
του.
«Το 99% της Τουρκίας είναι
μουσουλμάνοι, όμως είναι
ένα κοσμικό, δημοκρατικό
κράτος, όπου όλες οι θρη
σκείες βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο. Ένας μουσουλ
μάνος, ένας χριστιανός και
ένας εβραίος είναι ίσοι σε ένα
κοσμικό κράτος» είπε.
«Πιστεύουμε σε αυτό και ερ
γαζόμαστε μαζί με αυτό» κα
τέληξε ο Ερντογάν.

► Εκ νέου αναφορές σε Ισραήλ από την Τύνιδα

"Συµβατή η δηµοκρατία
µε το Ισλάµ"

► Ο αµερικανός υπουργός Οικονοµικών στη συναντηση

ΗΠΑ και Ευρωζώνη
συζητούν για την κρίση
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Ο πρόεδρος της Γαλ
λίας Νικολά Σαρκοζί
και ο πρωθυπουργός
της Βρετανίας Ντέι
βιντ Κάμερον έφτα
σαν χθες στην
πλατεία Ταχρίρ στη
Βεγγάζη, στην ανα
τολική Λιβύη, όπου
τους υποδέχθηκε
πλήθος εκατοντάδων
Λίβυων.
«Λαέ της Λιβύης
έχεις δείξει το θάρ
ρος σου, σήμερα
πρέπει να δείξεις ξα
νά θάρρος, (θάρρος) για συγ
χώρεση», δήλωσε ο Σαρκοζί
μιλώντας προς το πλήθος που εί
χε συγκεντρωθεί στην πλατεία.
«Εμείς πιστεύουμε σε μια Λιβύη
ενωμένη, όχι σε μια Λιβύη διαιρε
μένη», προσέθεσε. «Είναι εξαίσιο
να βρισκόμαστε σε μία ελεύθερη
Λιβύη», δήλωσε παράλληλα ο
Βρετανός πρωθυπουργός προς το
πλήθος των εκατοντάδων Λίβυων
που κυμάτιζαν γαλλικές και βρετα
νικές σημαίες.
Ο Κάμερον και ο Σαρκοζί είναι οι
δύο πρώτοι δυτικοί ηγέτες που
μεταβαίνουν στη Λιβύη μετά την
πτώση του καθεστώτος του
Μουάμαρ Καντάφι.
«Θελήσατε ειρήνη, θελήσατε
ελευθερία, θέλετε οικονομική
πρόοδο, η Γαλλία, η Βρετανία και
η Ευρώπη θα είναι στο πλευρό
του λιβυκού λαού», κατέληξε ο
Γάλλος πρόεδρος.

Περιοδεία στην Τρίπολη
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά
Σαρκοζί και ο Bρετανός πρωθυ
πουργός Ντέιβιντ Κάμερον έφθα
σαν χθες το πρωί στην Τρίπολη
και επισκέφθηκαν επί μια ώρα το
νοσοκομείο της πρωτεύουσας,
όπου συνομίλησαν με τραυματί
ες.
Την ίδια ώρα η βρετανική κυβέρ
νηση ανακοίνωνε στο Λονδίνο ότι
θα αποδεσμεύσει ποσό ύψους
600 εκατομμυρίων στερλινών
(688 εκατομμύρια ευρώ) από τα
λιβυκά περιουσιακά στοιχεία.
Η Βρετανία θα βοηθήσει τη Λιβύη
στη διαχείριση των αποθεμάτων
χημικών όπλων και ναρκών που
υπάρχουν από την εποχή του Κα
ντάφι, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος
αναφέροντας ότι επίσημη ανακοί
νωση θα εκδοθεί αργότερα σήμε
ρα.
Η επίσκεψη στη Λιβύη του Γάλ

λου προέδρου Νικολά Σαρκοζί
και του Βρετανού πρωθυπουρ
γού Ντέιβιντ Κάμερον είναι «μια
ιστορική στιγμή» που δείχνει την
υποστήριξη της Ευρώπης στην
δημοκρατία σε αυτή τη χώρα
που απαλλάχθηκε από τον Μουα
μάρ Καντάφι, εκτιμούν Γάλλοι
υπουργοί.
Οι σύμμαχοι έχουν «προτε
ραιότητα» για μελλοντικές

συμφωνίες
Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο
της Λιβύης ανακοίνωσε ότι οι
ξένοι σύμμαχοί του στη διάρκεια
του πολέμου θα έχουν προτε
ραιότητα στις μελλοντικές συμ
φωνίες με τη χώρα, ενώ
προειδοποίησε ότι κάποια ήδη
υπάρχοντα συμβόλαια θα επανε
ξεταστούν για τυχόν διαφθορά.

♦ Μετέφεραν την υποστήριξη της Ε.Ε στους εξεγερµένους- ∆ηλώσεις του προέδρου του Μεταβατικού Συµβουλίου

Ο γενικός γραμματέας των Ηνω
μένων Εθνών, Μπαν Γκιμουν
κάλεσε τους Παλαιστίνιους να ξα
ναρχίσουν τις ειρηνευτικές δια
πραγματεύσεις με το Ισραήλ και

υπογράμμισε ότι το πάγωμα των
συνομιλιών εδώ και ένα χρόνο
«επηρέασε την ειρήνη και την
ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».
Σε συνέντευξη τύπου που παρα

χώρησε, ο Μπαν είπε ότι Παλαι
στίνιοι και Ισραηλινοί θα πρέπει
να κάνουν υποχωρήσεις ώστε να
καταστεί δυνατή η επανάληψη
των διαπραγματεύσεων. «Τους
ζητώ να αρχίσουν εποικοδομητι
κές διαπραγματεύσεις και η διε
θνής κοινότητα πρέπει να
δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες
για κάτι τέτοιο», τόνισε.
Ο γενικός γραμματέας επισήμανε
ότι το πράσινο φως που έδωσε
το Ισραήλ για να ξαναρχίσει ο
εποικισμός στα κατεχόμενα «δεν
ήταν θετικός παράγοντας»,
επέμεινε όμως ότι σε κάθε περί
πτωση οι Παλαιστίνιοι πρέπει να
καθίσουν και πάλι στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων.

♦ ΝΖητά να αρχίσουν τις εποικοδοµητικές διαπραγµατεύσεις ♦ Ευνοϊκές σύνθηκες ζήτησε από τη ∆ύση

Τσεγκέλκιοϊ και Άγιος Γεώργιος...

Ο Μπαν-Κι-Μουν καλεί Παλαιστινιους και
Ισραηλινούς στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων

’Ολοι μας ασφαλώς θα γνωρίζουμε το μαγευτικό αυτό χωριό
του Ανατολικού Βοσπόρου. Το ωραίο Τσεγκέλκιοϊ με την πα
λαιά του ονομασία Αγκυροχώριο. Την πλατεία του με τα με
γάλα του πλατάνια που υπήρξε κάποτε ο χώρος της
συνάθροισης του πολυπληθούς μας τότε Ρωμέικου στοιχείου.
Ήταν ο χώρος όπου γινόταν διάφορες ενημερώσεις, κουτσο
μπολιά, πολλά πειράγματα κιαι διάφορα αστεία. Απέναντι δε
σε αυτόν παρ όλη την σμύνκρυνση που υπέστη λόγω ρυμοτο
μίας το έτος 1928, ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου του
Χρυσοκεράμου.
Ένας ιστορικός ναός με τις ανεκτίμητες του εικόνες του 19ου
και 20ου αιώνα και το απερίγραπτο ξύλινο τέμπλο του.
Στα τελευταία χρόνια της άνθησης του είχα την τύχη να ζήσω
εκεί και να τον υπηρετήσω ως ιεροψάλτης. Μετά χωρίσθηκα
και είχα πολύ καιρό να τον επισκεφθώ. Πριν από ένα διάστημα
όμως όλως τυχαία πέρασα από εκεί. Ευτυχώς όμως. Διότι δια
πίστωσα ένα θαύμα. Άκουα ότι ανακαινίζεται και σκέφθηκα ότι
επρόκειτο για ένα βάψιμο είτε για επισκευή της στέγης των
παραθύρων είτε για ένα το κακόγουστο βάψιμο του καμπανα
ριού. Αυτό όμως που συνάντησα ήταν το κάτι άλλο. Επρόκειτο
για την αναπαλαίωση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των κορ
νιζών των εικόνων επίσης ξυλογλύπτων 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 έγινα αυ
τόπτης μάρτυρας στο εξής περιστατικό. Σε κάποιο Ναό ο άμ
βωνας είχε φθαρεί . Ο καλός μας ο νεωκόρος αγοράζει μια
βαφή καφεδιού χρώματος – την φθηνότερη και τη χειρότερη
φυσικά και με μεγάλη του χαρά βάφει τον άμβωνα μαζί με τις
εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Το αστείο δε ήταν ότι
εισέπραξε και τα συγχαρητήρια των επιτρόπων.
Κόντευα να τρελλαθώ...
Ωραία και καλά αν κάποια τέτοια πράξη γίνεται στο σπίτι του.
Η εκκλησία όμως δεν είναι σπίτι και προυποθέτει μεγάλη προ
σοχή για κίνηση που στρέφεται σε αυτήν έστω και με καλή
θέληση.
Στο Ναό του Αγίου Γεωργίου έγινε ακριβώς το αντίθετο. Με
την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου
Χαλκηδόνος θερμό υποστηρικτή και βαθύ γνώστη της τέχνης
και της διαφύλαξης αυτής επί των ιερών κειμηλίων και με την
επιστασία και χορηγίας της εντιμοτάτης εφοροεπιτροπής
δόθηκε τέρμα στην γελοιοπήση της τέχνης. Φαντασθήτε ότι
μετά από 7 στρώματα – κάθε ένα στρώμα αντιπροσωπεύει μια
περίοδο βαφής βρέθηκε το πρωτότυπο χρώμα και επάνω σε
αυτό στρώθηκαν οι πλάκες του χρυσού.
Τελικά δε εμφανίσθηκε αυτό που εγώ αποκαλώ όπως θα απο
καλέσουν και άλλοι το μεγάλο θαύμα.
Εύχομαι όπως η εργασία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα για
τις άλλες παρόμοιες εργασίες και συγχαίρω θερμά όλους
όσους πρωτοστάτησαν, επιστάτησαν, βοήθησαν και εκοπία
σαν .... για το εξαίρετο αυτό έργο που παρουσιάσθηκε.
Ο Άγιος Γεώργιος θα νοιώθει υπερήφανος.!!!!
Γεν. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

"Ιστορική" πρώτη επίσκεψη Σαρκοζί-
Κάµερον στην µετά- Καντάφι Λιβύη




