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"Στην ηγεσία της Συρίας προσφέρθηκε
μια τελευταία ευκαιρία για να σταματή
σει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερ
νητικών διαδηλώσεων αλλά την

απέρριψε", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερι
κών Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος μί
λησε ακόμη και για κυρώσεις δίνοντας
με σαφήνεια το στίγμα της πολιτικής

της Άγκυρας έναντι της πρώην συμ
μάχου της.
Η Τουρκία θέλει να επιβληθούν κυ
ρώσεις «που θα έχουν αντίκτυπο ο
οποίος δεν θα βλάψει το λαό της Συρί
ας», συμπλήρωσε σε δηλώσεις του από
το Μαρόκο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυ
πουργός, Ταγίπ Ερντογάν , ο οποίος
προειδοποίησε τον Αλ Άσαντ ότι η κυ
βέρνησή του «βρίσκεται στην κόψη του
ξυραφιού» καλώντας τον να αλλάξει
πορεία.
Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική
ομάδα του κυβερνώντος AKP, ο Ερντο
γάν τόνισε ότι «κανείς πλέον δεν περι
μένει τα αιτήματα του (συριακού) λαού
να ικανοποιηθούν. Ζητούμε όλοι από τη
συριακή κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται
τώρα στην κόψη του ξυραφιού, να γυ
ρίσει από το χείλος του γκρεμού», για
να προσθέσει ότι έχει χάσει κάθε ελπίδα
για τη Συρία.
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"Έχασε την ευκαιρία η Συρία", ώρα για
κυρώσεις λέει ο Ερντογάν

► ∆ηλώσεις Ιρανών για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου

"Μπορούµε να βοηθήσουµε την Τουρκία

στο θέµα του πυρηνικού εργοστασίου"

Sahibi ve Sorumlu Müd ..
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Τετάρτη Çarşamba

Νοεµβρίου Kasım

► Εκπαιδευση και φιλανθρωπία

Βιβλίο για το Εθνικό

Ορφανοτροφείο Πριγκήπου

► Εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα αναζητά η χώρα

Το δικαίωµα άρνησης
στράτευσης στο προσκήνιο

Η κυβέρνηση εξετάζει
μέτρα για να δράσει υπέρ
του δικαιώματος στην
αντίρρηση συνείδησης, ανα
κοίνωσε ο υπουργός Άμυ
νας, Ισμέτ Γιλμάζ.
«Εργαζόμαστε στο θέμα
της αντίρρησης συνείδη
σης», δήλωσε ο υπουργός,
υπογραμμίζοντας ότι έχει
εξεταστεί η νομοθεσία αρκε
τών διαφορετικών χωρών.
Ο υπουργός υπενθύμισε ότι
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

για τα Ανθρώπινα Δι
καιώματα έχει καταδικάσει
αρκετές φορές την Τουρ
κία, η οποία δεν αναγνωρί
ζει το δικαίωμα στην
αντίρρηση συνείδησης.
Από την πλευρά του, ο
υπουργός Δικαιοσύνης, Σα
ντουλάχ Εργκίν, ανέφερε
ότι 140 άτομα φυλακίστη
καν, επειδή δήλωσαν
αντιρρησίες συνείδησης,
μεταξύ των ετών 1989 και
2008.

Ανώτερος Ιρανός αξιωμα
τούχος δήλωσε χθες ότι η
Τεχεράνη προτίθεται να μοι
ραστεί την πυρηνική της τε
χνολογία με γειτονικές
χώρες, υπονοώντας ότι θα
μπορούσε να βοηθήσει την
Τουρκία να κατασκευάσει
ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
Αναφερόμενος στην πυρηνι
κή τεχνολογία του Ιράν ο
Μοχαμάντ Τζαβάντ Λαριτζα
νί, επικεφαλής του Ανώτα
του Συμβουλίου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, δή

λωσε: «Είμαστε έτοιμοι να
την μοιραστούμε με τις γει
τονικές μας χώρες».
«Η Τουρκία προσπαθεί επί
χρόνια να αποκτήσει ένα
πυρηνικό εργοστάσιο,
όμως καμία χώρα στη Δύση
δεν είναι διατεθειμένη να
τους το κατασκευάσει»,
πρόσθεσε ο Λαριτζανί
μεταφέροντας την άποψη
της ιρανικής ηγεσίας
σχετικά με τον πυρηνικό
προσνατολισμό της
Τουρκίας.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου
σών συναλλαγών της Τουρκίας διευ
ρύνθηκε το Σεπτέμβριο αντίστοιχα
με τις εκτιμήσεις των αναλυτών,
υπογραμμίζοντας την ανησυχία των
επενδυτών για την έκθεση της γοργά
αναπτυσσόμενης οικονομίας στα
σοκ.
Τα στοιχεία από την κεντρική τράπε
ζα της Κίνας εμφάνισαν ότι το έλ
λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών διευρύνθηκε στα 6,8
δισ. δολάρια το Σεπτέμβριο, όπως
αναμενόταν, αλλά σημαντικά υψη
λότερα από το έλλειμμα χρηματο
δότησης των 4 δισ. δολαρίων που
καταγράφηκε τον Αύγουστο.
Τα στοιχεία αρχικά προκάλεσαν
πτώση στην ισοτιμία της τουρκικής
λίρας έναντι του δολαρίου, με το
νόμισμα να διαμορφώνεται στα
1,7860 δολάρια.

Το βιβλίο «Η πορεία και το τέλος του
Εθνικού Ορφανοτροφείου Πριγκή
που» της εκπαιδευτικού Μαρίκας
Χάτσου παρουσιάζει ο Σύλλογος Ζαπ
πίδων στην Αθήνα .
Το βιβλίο αναφέρεται στη μακρά πο
ρεία του Εθνικού Ορφανοτροφείου
της Πριγκήπου στην Κωνσταντινού
πολη από την ίδρυσή του στα μέσα
του 19ου αιώνα έως το τέλος της
λειτουργίας του το 1977.
Στο βιβλίο, η τελευταία διευθύντρια
του ιδρύματος καταθέτει την
μαρτυρία της για το ρόλο του
ιδρύματος και τη σημασία του στις
κοινοτικές δομές στον τομέα της
εκπαίδευσης, της φιλανθρωπίας και
της περίθαλψης.
► Αναπροσαρµογή της λίρας έναντι του δολλαρίου

∆ιευρύνθηκε το έλλειµµα

ισοζυγίου στην Τουρκία
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής 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 κατοι
κούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοι
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 Δημη
τρίου 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 παρούσης
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 αλφαβητική
σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότη
τάς τους.
7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ
(BOYACIKÖY)I

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςΚοινότητος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ (BOYACIKÖY) , απεφάσισε να διεξάγει τιςεκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για τηνεπόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου2011 Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝΤην ΠΕΜΠΤΗ 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:00 στην έδρατου Συνδέσμου Υποστήριξης των Ρωμαίικων Ευαγών Ιδρυμάτων θα πραγματοποιηθεί συγκέντωση των Εφοροεπιτροπών , για να συζητηθεί η εκπροσώπηση των μειονοτικώνευαγών ιδρυμάτων στο Συμβούλιο της Γενικής ΔιεύθυνσηςΒακουφίων στην Άγκυρα για την επόμενη θητεία.Κατά τη συνάντηση θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί ηανάδειξη κοινού εκπροσώπου εκλέκτορα, για την εκλογήτου εκπροσώπου των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων στοΣυμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, στις εκλογέςπου θα γίνουν την 25η του Δεκεμβρίου στην Άγκυρα.Δεδομένου ότι η ημερομηνία υποβολής εκπροσώπου προςτη διεύθυνση βακουφίων, απο τα ευαγή ιδρύματα, λήγειστις 24 Νοεμβρίου 2011 προσκαλούνται όλοι οι έφοροι ή οιεξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εφοροεπιτροπών να παραστούν, στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 17Νοεμβρίου όπως αναφέρεται παραπάνω στην αίθουσα του Ι.Ναού Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξείμ, όπου με τηναφορμή αυτή θα συζητηθούν και άλλα θέματα που αφορούντα ευαγή ιδρύματα όπως η εφαρμογή, οι δυνατότητες αλλάκαι οι προθεσμίες που προκύπτουν από το νέο κανονισμό οοποίος εκδόθηκε, για το προσωρινό άρθρο που προσετέθηστο βακουφικό νόμο και αφορά την επιστροφή ακινήτωντων μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων.Επίσης κατά τη συνάντηση θα παρουσιαστούν σύντομα ταπεπραγμένα του Συνδέσμου από της ιδρύσεώς του μέχρι καισήμερα.
Με τιμή,
το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την Κυριακήν 20η τρ.µ, η

Α.Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουµενικός ηµών Πατριάρ-

χης, κ.κ Βαρθολοµαιος, αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν

της εκκλησιαστικής ηµών εφοροεπιτροπής. ηγαθύνθη

όπως προσερχόµενος µεθ' απάσης της ακολουθίας Αυ-

τού, χοροστατήση εν αυτώ Θ. Λειτουργίαν, και ευλογήση

εκ του πλησίον το εν τη Κοινότητι επιτελούµενον έργον.

Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση,

καθ' ην η εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή θα παρουσιάση

την επανέκδοσιν του περισπουδάστου έργου "Ιστορία του

Μεγάλου Ρεύµατος" του µακαριστού Μητροπολίτου

Ηλιουπόλεως και Θείρων κυρού Γενναδίου, συµπληρω-

θέντος δια των ερευνών του Καθηγητού της Θεολογικής

Σχολής της Χάλκης Εντιµολ. κ. βασιλείου Σταυρίδου, Άρ-

χοντος ∆ιαδασκάλου του Ευαγγελίου, της Αγίας του Χρι-

στού Μεγάλης Εκκλησίας, υπό µορφήν επηυξηµένης

εκδόσεως

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 20η

Νοεµβρίου τελείται θεία λειτουργία

ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου

Τρανουπόλεως κ. Γερµανού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 20η

Νοεµβρίου τελείται θεία λειτουργία

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 20

Νοεµβρίου του Οσίου πατρός ηµών

Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, εν τω

καθ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 20

Νοεµβρίου του Οσίου πατρός ηµών

Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, εν τω

καθ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 20

Νοεµβρίου του Οσίου πατρός ηµών

Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, εν τω

καθ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 20

Νοεµβρίου του Οσίου πατρός ηµών

Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, εν τω

καθ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 20

Νοεµβρίου του Οσίου πατρός ηµών

Γρηγορίου του ∆εκαπολίτου, εν τω

καθ ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

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

Γνωστοποιείται ότι την ∆ευτέραν 21

Νοεµβρίου επί τη εορτή των Εισοδίων

της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεο-

τόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία χοροστατούντος του Σεβ. Ποι-

µενάρχου ηµών Μητρ. Γέροντος

Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την ∆ευτέραν 21

Νοεµβρίου επί τη εορτή των Εισοδίων

της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεο-

τόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την ∆ευτέραν 21

Νοεµβρίου επί τη εορτή των Εισοδίων

της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεο-

τόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

Ι. Ν. ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜIOY
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ΘΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την ∆ευτέραν 21η Νοεµ-

βρίου εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου εορτάζοντος

του ηµετέρου Καθεδρικού Ι. Ναού, η Α.Θ.Π ο Οικουµενι-

κός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολοµαίος ο Α' ευλαβή προσκλή-

σει της Εφοροεπιτροπής ηγαθύνθη όπως προσερχόµενος

µεθ' απάσης της Ακολουθίας Αυτού τελέση την θείαν

λειτουργίαν µετά των Αγίων Συνοδικών Αρχιερέων.

Κατά την θείαν λειτουργίαν ταύτην θα τελεσθή η χειρο-

τονία του Θεοφιλεστάτου εψηφισµένου Μητροπολίτου

Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου Τσίλη.

Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη αιθούση.

Αφ εσπέρας Κυριακή 20 Νοεµβρίου και ώραν 17ην τελεί-

ται πανηγυρικός εσπερινός µετ΄ αρτοκλασίας χοροστα-

τούντος του Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερµανού τη

συµµετοχή του Ιερού Κλήρου της κοινότητας.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τήν προ-

σεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµβρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ,

τελεῖται ἐπιµνηµόσυνος Θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος

τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηπον-

νήσων κ. Ἰακώβου.

Ἐν τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας θά ψαλῇ ἐτήσιον Μνη-

µόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειµνήστου

Φωτεινῆς Ραπτοπούλου, τέως Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις

Συλλόγου Πριγκηπιανῶν.
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ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρία με νοσοκομειακή πείρα αναλαμβάνει την φροντίδα μικρών

παιδιών καθώς επίσης και την περιποίηση ηλικιωμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

στον αριθμό 0216 38 21 634
Κ. Λέλα

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά. Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

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 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.

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.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται κυρία για δημιουργική απα
σχόληση διδύμων κοριτσιών, ηλικίας
15 μηνών. Πλήρης απασχόληση με
βοήθεια και δευτέρου ατόμου. Αμοιβή
κατόπιν συμφωνίας.
Πληροφορίες: Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
τηλ. 0530 301 93 51

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-

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Ανακοινούται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικη
τικών σωμάτων των τριών Κοινοτήτων θα διεξαχθούν πα
ρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011,
κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...
Στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, Ateşböceği Sok.
No. 2 Kurtuluş
Στο Σύνδεσμο Μοδιού, Neşe Sok. No. 12 Kadköy, Moda
Στον Ι. Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Αρναούτκιοϊ, Satş Meydan
No. 22, Arnavutköy
2Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι
τις 16:30.
3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κα
τοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως
πρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεω
μένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στα γρα
φεία της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι τις
17 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.
4Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 14 Νοεμ
βρίου 2011 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου
και Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία
της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, οι οποίοι σύμ
φωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων
(2575) απαραιτήτως πρέπει να προσκομίσουν...
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.
(αίτηση υποψηφιότητας θα συμπληρωθεί στα γραφεία της
Κοινότητος)
5Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι κατα
γραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.
6Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Τηλ.: 02122506248 / 2547506 Φαξ: 02122543690
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.
Προσεχείς Ακολουθίαι:

Κυριακή 13 Νοεµβρίου: Κυριακή Η΄

του ΛΟΥΚΑ. Του εν Αγίοις Πατρός

ηµών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κων-

σταντινουπόλεως. Όρθρος και Θεία

Λειτουργία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµβρί-

ου ἐ.ἔ, Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ

Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τε-

λεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστατο-

ῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν

Μητροπολίτου Γέροντος ∆έρκων κ.

Ἀποστόλου.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοι-

νοτικῇ αἰθούση.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµ-

βρίου ἐ.ἔ , Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ

Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,

τελεῖται Θεία Λειτουργία .

Ώρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµ-

βρίου ἐ.ἔ , Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ

Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τε-

λεῖται Θεία Λειτουργία .

Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ ἕκα-

στον Σάββατον .

Ὥρα ἐνάρξεως 9.30.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Γνωστοποιείταιεις τους ευλαβείς ενο-
ριτας και φιλακολούθους ότι την Κυ-
ριακήν 20 Νοεµβρίου προεόρτια της εν
τω Ναώ Εισοδίων της Υπεραγίας Θεο-
τόκου εις τον Ιερόν Ναόν µας θα τελε-
σθή θεία λειτουργία.
Τη δε ∆ευτέραν 21η Νοεµβρίου θα τε-
λεσθή θεία λειτουργια.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 20η
Νοµεβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ Αρ-
χιερατική θεία λειτουργία ιερουργού-
ντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίµων
. Γενναδίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 19η
Νοµεβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία
λειτουργια.
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Βουτσινάς Οδυσσέας
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Οικο

γένειας&Ζεύγους
Ψυχοδραματιστής

Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no
19 PangaltŞişli Istanbul

tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017
www.danismanpsikodrama.com

o.voutsinas@gmail.com


Odise Vuçinas
Sosyal Hizmetleri UzmanAile

Danşman Psikodramatist
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no

19 PangaltŞişli Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

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.

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1.Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών σωμάτων των παραπάνω Κοινοτήτων θα διεξαχθούν παρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4Δεκεμβρίου 2011,(Η ημερομηνία εκλογών αναβλήθηκε κατά1 εβδομάδα για να τηρηθούν τα πλαίσια της νομιμότηταςκαταβολής καταλόγου ομογενών που έχουν δικαίωμα ψήφου) κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...Στην αίθουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος, Satş Meydan No. 22, ArnavutköyΣτην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμ2. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχριτις 16:30.Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτωςπρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεωμένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στην αίθουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΜεγάλουΡεύματος, Satş Meydan No. 22, Arnavutköy και στην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμαπό τις 3 Νοεμβρίουμέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.3.Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 4 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 22Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου καιΚυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία τηςΠαμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος, Satş MeydanNo. 22, Arnavutköy οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους...φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή απότο ληξιαρχείο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από τηνεισαγγελία αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.4.Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι καταγραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.5.Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικήςταυτότητάς τους.6.Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.7.Θα επιτραπεί χρήση ψηφοδελτίων. Λεπτομέρειες για τηδιαδικασία θα δημοσιευθούν σε επόμενα ανακοινωθέντα τηςεφοροεπιτροπής.Η ΕπιτροπήΠαντελής Λάκη ΒίγκαςΑνδρεας ΡομποπουλοςΙωάννης ΔεμιρτζίογλουΣεβαστή ΜπαρμπαλόνηΧρίστος ΒασιλειάδηςΧρίστος Δαφνοπατίδης

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Νίκος Ματθιουδάκης
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια της έκθεσης

φωτογραφίας
των διεθνώς αναγνωρισμένων φωτογράφων

Jane Evelyn Atwood, Samuel Bollendorff, Kathryn Cook,
Claudine Doury,

Νίκου Οικονομόπουλου και George Georgiou,
στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελ

λάδας.
Η έκθεση φωτογραφίας διοργανώνεται στο πλαίσιο του προ

γράμματος
“Türkiye’de Zaman/ Time in Turkey”
Ημερομηνία : 17 Νοεμβρίου 2011

Ώρα : 18.00
Διεύθυνση : İstiklal cad. No 60, Beyoğlu

Επικαιρότητα..

συνέχεια από την 1η
Ο Ερντογάν εξήρε ακόμη την απόφαση
του Αραβικού Συνδέσμου να αναστείλει
τη συμμετοχή της Συρίας στους κόλ
πους του.
Πέρα από τη διπλωματική πίεση, η κυ
βέρνηση φαίνεται ότι έχει αποφασίσει
να εντείνει την πίεση και σε άλλα επί
πεδα: την Τρίτη, ο υπουργός Ενέργειας
Τανέρ Γιλντίζ, είπε ότι η Άγκυρα προτί
θεται να επανεξετάσει την παροχή
ενέργειας στην Συρία εάν η Δαμασκός
δεν αλλάξει πορεία ενώ επανεξετάζο
νται και συμβόλαια έρευνας πετρελαίου
στη Συρία.
Πληθαίνουν οι εκκλήσει για τερματισμό
της βίας
Σε άμεσο τερματισμό της βίας και την
εφαρμογή της συμφωνίας με τον Αρα
βικό Σύνδεσμο κάλεσε τη Συρία και ο
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν
ΓκιΜουν.
«Είναι σημαντικό [ο Μπασάρ αλ Άσαντ]
να σταματήσει να σκοτώνει το λαό του
και να εφαρμόσει τη συμφωνία», είπε
ο Μπαν σε συνέντευξη Τύπου στο
Μπανγκλαντές.
«Συζητώ αδιάκοπα το ζήτημα με χώρες
του Αραβικού Συνδέσμου και τον γενι
κό του γραμματέα [τον Νάμπιλ αλ
Αράμπι]. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα κράτη
μέλη του Συνδέσμου θα ασκήσουν την
ηγεσία τους ώστε η κρίση να επιλυθεί
το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε ο
Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.
Παράλληλα, το Συμβούλιο Συνεργασίας
του Κόλπου (GCC) σε ανακοίνωσή του
εκτίμησε ότι η σύγκληση κατεπείγου
σας συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου
«δεν είναι απαραίτητη». Η Συρία είχε
ζητήσει τη Δευτέρα την σύγκληση κα
τεπείγουσας συνόδου του Αραβικού
Συνδέσμου σε μια προσπάθεια να με
ταπείσει τον οργανισμό ο οποίος
ανέστειλε τη συμμετοχή της στις εργα
σίες του.

"Έχασε την ευκαιρία η
Συρία", ώρα για κυρώσεις

λέει ο Ερντογάν




