
Μετά από πολλές δεκαετίες
αγώνων για την αποκατάστα
ση του νομικού καθεστώτος
του βακουφίου του Κεντρι
κού Παρθεναγωγείου, στην
συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Γενικής Διεύθυνσης Βα
κουφίων που πραγματοποιή
θηκε στις 15 Νοεμβρίου
2011 στην Άγκυρα, αποφασί
στηκε να αναγνωριστεί και
πάλι ως ανεξάρτητο αυτοτε
λές βακούφι. Η απόφαση βα
σίστηκε σε νομικά και
διοικητικά ερείσματα που εί
χαν συγκεντρωθεί για την
υπόθεση που δικαίως υπερα
σπιζόταν η κοινότητα μας.
Συνεπώς το Κεντρικό Παρθε
ναγωγείο αναγνωρίζεται
πλέον από τη Γενική Διεύθυν
ση Βακουφίων ως ανεξάρτη
το νομικό πρόσωπο στα
πλαίσια των μειονοτικών ευα
γών ιδρυμάτων.
Ο Λάκης Βίγκας, εκπρόσωπος
των μειονοτήτων στη Γενική
Διεύθυνση Βακουφίων, που
με σθένος και αποφασιστη
κότητα παρακολούθησε την
υπόθεση μέχρι την αίσια έκ
βασή της στην Άγκυρα, δή
λωσε στην "Η":

"Ειμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
για την εξέλιξη στο θέμα του
Κεντρικού Παρθεναγωγείου
που απασχόλησε για δεκαετί
ες την κοινότητα. Ταλαιπώρη
σε τις συνειδήσεις των
απανταχού αποφοίτων της
Σχολής.
Θέλω να χαιρετήσω τους
κόπους αυτών που έδωσαν
μάχη όλα αυτά τα χρόνια και
ιδιαιτέρως τους δυο εφόρους
που συνεργάστηκα, τον
αείμνηστο Δημητρη Κώτσια
και τον καθ. Γιάννη Σκαρ
λάτο.
Κατα την περίοδο που αξι
οποίησαν την ακίνητη περιου
σια απετρεψαν την
καταρρευση του κτιρίου.
Πλέον αρχίζει μια νέα σελιδα
για το ίδρυμα απεγκλωβι
σμένο απο τις νομικές αντιπα
ραθέσεις και εύχομαι με
ομαλότητα να τεθεί στην
υπηρεσία της κοινότητας και
να συμβάλει στην προοδό
της.
Ως μέλος του Συμβουλίου
των Βακουφίων εκφράζω
την ικανοποίησή μου για το
ότι κατά την περίοδο αυτή
αρκετά απο τα βακουφικά

προβλήματα λύνονται και
εύχομαι η κοινότητά μας να
συνεχίσει την πορεία της με
περίσσια άνεση και αυτοπε
ποίθηση ώστε να μπορέσει
να βάλει όνομα στο όραμα
που δεν ειναι άλλο απο το
μέλλον της Ρωμιοσύνης στην
πόλη μας. Καλορίζικο".
Το Κεντρικό ξεκίνησε να λει
τουργεί το 1849 στην κοι
νότητα Σταυροδρομίου στο
Πέρα, ως Παρθεναγωγείο
των Απόρων Κορασίδων.
Το 1864 μετονομάστηκε σε
Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το
σημερινό κτίριο του σχολεί
ου εγκαινιάστηκε στις 12
Οκτωβρίου του 1893. Οι
πρώτοι δωρητές που ανέλα
βαν το βάρος της ανεγέρσε
ως του σχολείου ήταν ο
Σπανδώνης και ο Παλαιο
λόγος. Ο Γεώργιος Ζαρίφης,
η σύζυγός του Ελένη και ο
αδελφός της Στεφάνος Ζαφει
ρόπουλος υπήρξαν οι με
γάλοι ευεργέτες του
ιδρύματος.
Από το 1944 και μετά οι αρ
χές αρχίζουν να αμφισβη
τούν το νομικό πλαίσιο που
χαρακτηρίζει το ίδρυμα. Από

το 1955 και μετά ο
αριθμός των μαθη
τριών αρχίζει να
μειώνεται δραστικά
οδηγώντας τελικά
στο κλείσιμο του
σχολείου το 1998.
Το 2000 χαρακτηρί
στηκε διατηρητέο
μνημείο με απόφα
ση του Συμβουλίου
Προστασίας της Πο
λιτιστικής και Φυσι
κής Κληρονομιάς
της Πόλης.
Πρέπει να σημειωθεί
ότι η εν λόγω
απόφαση της Γεν
κής Διεύθυνσης Βα
κουφίων που
αποκαθιστά την
υπόσταση του ιδρύ
ματος, συνιστά την

πρώτη μεχρι σήμερα τέτοιας
μορφής αναγνώριση με διοι
κητική απόφαση. Την αντί
στροφη δηλαδή μιας άλλης
διοικητικής απόφασης με την
οποία είχε αμφισβητηθεί το
καθεστώς του ιδρύματος.
Τέλος με την ευχή της συ
νέχισης αυτής της νέας νοο
τροπίας που διέπει τον
τελευταιο καιρό την Διεύ
θυνση Βακουφίων με απο
φάσεις επι τω δικαίω, δεν
πρέπει να παραλειφθεί ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσους αγωνίστηκαν επί δε
καετίες στους δικαστικούς
διαδρόμους για να κρατηθεί
ζωντανή η υπόθεση. Όσο κι
αν κάποιοι τους πίκραιναν
και έκαναν τη ζωή τους δύ
σκολη με την συμπεριφορά
τους αλλά και σ΄ αυτούς
που τους τελευταίους μήνες
έκαναν τις δέουσες ενέργειες
που οδηγησαν την διεύθυν
ση στην δίκαιη αυτή απόφα
ση.
Εύγε.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-

χης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 15ης

Νοεµβρίου, µετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοι-

νοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας

Τριάδος Σταυροδροµίου στεγα-

ζόµενον νηπιαγωγεῖον καί

ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς

Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου

διδακτικόν προσωπικόν, τούς ἐν

αὐτῷ διδασκοµένους καί τούς πα-

ρευρεθέντας γονεῖς αὐτῶν, ὑπα-

ντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Τρανου- πόλεως κ.

Γερµανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊστα-

µένου τῆς Κοινότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-

χης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ντητρόϊτ

κ. Νικόλαον καί Πιττσβούργου κ.

Σάββαν, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ

Αἰδεσιµ. Πρεσβυ- τέρου κ. Γερασί-

µου Hall καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδια-

κόνου κ. Παντελεή- µονος

Παπαδοπούλου.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον ∆ιαυλείας

κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραµµατέα τῆς Ἱε-

ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ

Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτου κ. Μαξί-

µου Παπαγιάννη, Πρωτο- συγκέλ-

λου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,

ἐξαιτησαµένους τήν ἁγίαν Πα-

τριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλή-

ψει τῶν ὡς ἄνω ἐπιτελικῶν αὐτῶν

θέσεων.

Τόν Ἐντιµ. κ. Εὐάγγελον Παπα-

δόπουλον, ∆ηµοσιογράφον, ἐξ Ἑλ-

λάδος.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιµ. κ.

Jean Joel Schittecate, Γενικοῦ Προ-

ξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίω-

σιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ

Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ

τῆς «Ἡµέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς

χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 15ην

ΣΕΛ.6
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Πέµπτη Perşembe

Νοεµβρίου Kasım

Ε Υ Χ Ε Σ
Εις τον άγοντα την ε�έτειον της ονοµαστι-

κής του εορτής Σεβ. Μητρο�ολίτην Σασί-

µων κ. Γεννάδιον Ε�ό�την της Περιφερείας

Ταταούλων, ευχόµαστε χρόνια �ολλά, υγεία

ακλόνητον και �αν �οθητόν �αρά Κυρίου

αγαθόν.

Ο αείµνηστος ∆ηµήτρης Κώτσιας, επί των ηµερών του οποίου ως εφόρου ανακαινίστηκε η στέγη του Κεντρικού



Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, Σελίδα 2

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.

Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά

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.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ
Ἀνακοινοῦται ὅτι κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ προ-

σεχοῦς Σαββάτου, 19ης Νοεµβρίου, ἐν τῇ καθ᾿ ἡµᾶς Ἱερᾷ

Μονῇ θὰ τελεσθῇ ἡ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλο-

γιµ. κ. Νικολάου Ἐφφέ, Θεολόγου, ἱερουργοῦντος τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουµέ-

νου τῆς Μονῆς.

Πλοῖα

ἐκ Kabataş:

ἀναχώρησις 8:40 (Şehir Hatları) ἄφιξις:10:05.

ἀναχώρησις 9:30 (Mavi Marmara), ἄφιξις: 10:30.

ἐκ Bostancı:

ἀναχώρησις 8:30, 9:00 καὶ 09:30 (Mavi Marmara).

ἀναχώρησις 9:50 (Şehir Hatları) ἄφιξις: 10:40.
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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.

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.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Προσεχείς Ακολουθίαι:

Κυριακή 20 Νοεµβρίου: Κυριακή Θ΄

του ΛΟΥΚΑ. Προεόρτια των Εισοδίων

της Θεοτόκου. Όρθρος και Θεία Λει-

τουργία.
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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.

Ε Υ Χ Ε Σ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Ταταούλων, εις τον εορτάζοντα την επέτειον των ονομαστη
ρίων του Αρχιερατικόν Προϊστάμενον τους, Σεβ. Μητροπολί
την Σασίμων κύριον Γεννάδιον, ο οποίος όλως αθορύβως
προσφέρει τας πολυτίμους υπηρεσίας του προς την Κοινότη
τα Ταταούλων και το ποίμνιόν του, εύχεται ολοψύχως,
χρόνια πολλά, υγειάν ακλόνητον και δύναμιν παρά Κυρίου
προς συνέχισιν του πολυτίμου Ποιμαντορικού του έργου, επ΄
αγαθώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας .

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
Εις τον άγοντα την ονομαστική του εορτή Σεβ.Μητροπολίτην
Σασίμων κ.Γεννάδιον, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον Περιφε
ρείας Ταταούλων και πολυσέβαστον Ποιμενάρχην της ημε
τέρας ενορίας, ευχόμεθα υγείαν, μακροημέρευσιν και
δύναμιν παρά του Κυρίου διά την εκτέλεσιν του πολυπλεύ
ρου και θεαρέστου έργου Του.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο ιερατικώς Προϊστάμενος του
Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Προπόδων Τα
ταούλων.

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Γιορτάζει η Παναγία του Πέρα
και η Σχολή της Παναγίας

το Ζωγράφειο Γυμνάσιο Λύκειο
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Εορτασμός των 209 χρόνων από
τα θυρανοίξια του

Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θε
οτόκου

της Κοινότητας Σταυροδρομίου
Πέρα και των

118 χρόνων από την ίδρυση της
Σχολής.

Μετά την Πατριαρχική και Συνοδι
κή Θεία Λειτουργία,

στην αίθουσα τελετών του Ζω
γραφείου

θα πραγματοποιηθεί ομιλία από
τον

Ελλογ. κ. Θωμά Κοροβίνη με θέμα
«Η Παναγία του Πέρα και η Παναγία στην Ελληνική Λογοτε

χνία».
Διάρκεια :45min

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

συνέχεια από την 1η
Νοεµβρίου.

Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιµ. κ.

Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προ- ξένου

τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί

τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώ- ρας αὐτοῦ,

ἐν τῷ ἐν Tepebaşı Ξενοδοχείῳ «Pera

Palas», τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

* * *

Τό ἀπόγευµα τῆς Τετάρτης, 16ης τ.µ.,

ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

µετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, µετέβη εἰς

τήν ἕδραν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλ-

λιτεχνικοῦ Συνδέσµου Φερίκιοϊ

«ΕΡ.Θ.Ο.» καί ἐτίµησε διά τῆς ὑψηλῆς

Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συν-

δέσµου Ἀποφοίτων Ἰωακειµείου ὀρ-

γανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιµήν

πέντε συνταξιούχων Ἐκπαιδευτικῶν

ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειµείου, καί ὡµί-

λησε καταλλήλως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Antonio

Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ

ἐν Ἀγκύρᾳ.

Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον

τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωσήφ

Καλότα, ἐκ Βουδαπέστης.

Τόν Ἐντιµ. κ. Κωνσταντῖνον Νάκην,

Πρόεδρον τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Συµβου-

λίου διά τήν κινητικότητα τῶν νέων

εἰς τήν ἔρευναν καί τεχνολογίαν»,

µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Κωνσταντίνου

Κόκκαλη, ἐκ Λονδίνου.

Τόν Ἐντιµ κ. Βασίλειον Θεοδοσιάδην,

ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιµ. κ. Ματθαῖον Γιουµουρτᾶν,

φοιτητήν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας

Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί

τοῖς ὀνοµαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Ἐξοχότης, ὁ Ἀναπληρωτής

Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας κ.

Semjén Zsolt τήν µεσηµβρίαν τῆς σή-

µερον, Τετάρτης, 16ης Νοεµβρίου,

ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα

τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ. κ.

Βαρθολοµαῖον, µεθ’ Οὗ συνδέεται

ἀπό ἐτῶν διά φιλίας, καί µετά µα-

κράν καί ἐγκάρδιον συνοµιλίαν ὁ

Ἐξοχώτατος παρεκάθησεν εἰς τό

πρός τιµήν αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τοῖς

Πατριαρχείοις γεῦµα.

Κατά τήν συζήτησιν ἡ Α. Ἐξοχότης

ἐνηµέρωσε τόν Πατριάρχην ἐπί τῶν

γενικῶν ἀρχῶν τοῦ νέου Συντάγµα-

τος τῆς Οὑγγαρίας καί διεβίβασεν

Αὐτῷ πρόσκλησιν τοῦ Πρωθυπουρ-

γοῦ ὅπως ἐπισκεφθῇ καί πάλιν τήν

Χώραν αὐτῶν.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης συνωδεύετο

ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς

Χώρας αὐτοῦ Ἐντιµ. κ. Gabor Kiss καί

ἄλλων βοηθητικῶν στελεχῶν.

Σηµειωτέον, ὅτι αὔριον, Πέµπτην,

τήν πρωΐαν θά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκου-

µενικόν Πατριαρχεῖον ὁ Ἐξοχ. κ.

Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας τῆς Οὑγ-

γαρίας.




