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Ὁ Ἐξοχ. κ. Pál Schmitt, Πρόεδρος
τῆς Οὑγγαρίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν πρωΐαν τῆς Πέµπτης, 17ης Νοεµβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Pal Schmitt,
Πρόεδρος τῆς Οὑγγαρίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόµενος ὑπό τῆς Εὐγεν. συζύγου
αὐτοῦ κ. Katalin, ὁµίλου Ὑφυπουργῶν τῆς χώρας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Szabó
István, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ, καί
ἄλλων ὑψηλοβάθµων συνεργατῶν
αὐτοῦ, καί ἀφοῦ προσεκύνησεν εἰς
τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ἐγένετο
δεκτός µετά πάσης τιµῆς καί
ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου ἐν τῇ
Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων.
Ἡ συνάντησις µεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε περί τήν µίαν ὥραν,
καθ’ἥν ἐγένετο συζήτησις περί τῶν
λίαν ἀγαθῶν σχέσεων µεταξύ τοῦ
κράτους τῆς Οὑγγαρίας καί τῶν ἐν
τῇ χώρᾳ εὑρισκοµέ- νων Θρησκευµάτων, ἀπόδειξιν δέ τούτου ἀποτελεῖ ἡ ἀναφορά εἰς τό Σύνταγµα τῆς
Οὑγγαρίας τῶν θρησκευτικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν, ἐνῷ ὁ κ. Πρόεδρος
ἐξῇρε τόν ρόλον τοῦ Χριστιανισµοῦ
ἐν Εὐρώπῃ, καθώς καί τάς εἰρηνικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀνταλλα- γέντων δώρων
µεταξύ αὐτῶν, καί συνεχάρη θερµῶς τόν Πατριάρχην διά τήν εἰκοστήν ἐπέτειον τῆς ἀναρρήσεως
Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουµε- νικόν
Θρόνον.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐχαρίστησε
τόν κ. Πρόεδρον διά τάς εὐχάς του
καί διά τήν προστασίαν τῶν Ὀρθοδόξων καί δή τῆς ὑπό τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξαρχίας ἐν
τῇ χώρᾳ αὐτοῦ καί τόν συνεχάρη
διά τήν ἐπί ὑγιῶν εὐαγγελικῶν ἀρχῶν θεµελίωσιν τοῦ νέου Συντάγµατος αὐτῆς.
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν
αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ πρωτοκόλλου προβλεπόµεναι τιµαί.
***
Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον
Τό ἀπόγευµα τῆς Πέµπτης, 17ης
Νοεµβρίου,
ἐπεσκέφθη
τήν
Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµαῖον, παρόντος καί τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐµµανουήλ, ἡ Α. Ἐξοχότης, ὁ Ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν
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Συνάντηση Εφοροεπιτρόπων για
τα κοινοτικά στον ΣΥΡΚΙ

Εβδομηνταπέντε εφοροεπί
τροποι εκπρόσωποι 50 και
πλέον ευαγών ομογενειακών
μας ιδρυμάτων, ανταποκρί
θηκαν στο κάλεσμα του ΣΥΡ

πραγματοποιήθηκε
χθες
στην αίθουσα της Αγίας
Τριάδας ήταν η ανάδειξη εκ
προσώπου των μειονοτικών
βακουφίων στην Γενική Διεύ

έργο του κ.Λάκη Βίγκα κατά
ντην πρώτη δύσκολη θητεία
στο συμβούλιο πρότειναν και
δήλωσαν την ενθερμη στήρι
ξη τους στην υποψηφιότητά

ΚΙ και παραβρέθηκαν στην
συνάντηση για διάφορες εξε
λίξεις στα κοινοτικά.
Από τα πιο σημαντικά θέμα
τα που τέθηκαν προς συζήτη
ση στη συνάντηση που

θυνση Βακουφίων η οποία
έχει προκηρύξει εκλογές για
τις 25 Δεκεμβρίου.
Ο αντιπρόεδρος του συν
δέσμου κ. Παριζιάνος και ο
κ. Στεφανόπουλος εξήραν το

του.
Ο κ Βίγκας είναι ο μόνος υπο
ψήφιος που προέκυψε και πα
ράλληλα με τα ομογενειακά
ιδρύματα, έχει την στήριξη
και των ευαγών ιδρυμάτων

► Πριν την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε το 2012

«Αποµακρυσµένο το σενάριο λύσης
του Κυπριακού»
Μιλώντας στην πρώτη συ
νάντηση, από την ανάληψη

των καθηκόντων του τον
περασμένο μήνα, στους δη
μοσιογράφους, ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης, υφυπουρ
γός της Κύπρου για τα ευ

ρωπαϊκά
θέματα
επεσήμανε, πως σε περί
πτωση λύσης του Κυπρια
κού μέχρι τον Ιούλιο του
2012 υπάρχουν ρήτρες για
μια ομαλή προεδρία. Η λύ
ση ή η μη λύση του Κυ
πριακού δεν επηρεάζουν
την προεδρία μας, επεσή
μανε.
Ωστόσο, παρατήρησε ότι
θεωρεί απομακρυσμένο με
τα σημερινά δεδομένα το
σενάριο λύσης και ανέφερε
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των άλλων μειονοτήτων.
Τα μειονοτικά ευαγή ιδρύμα
τα καλούυνται να ψηφίσουν
το εκπρόσωπό τους για την
νέα θητεία στο Συμβούλιο
της Γενικής Διεύθυνσης Βα
κουφίων στις 25 Δεκεμβρίου
στην Άγκυρα.
Οι κοινότητες έχουν το δι
καίωμα και την δυνατότητα
να εκπροσωπηθούν στις
εκλογές που θα γίνουν στην
Άγκυρα από ένα εκπρόσωπο.
Ο κ.Στεφανόπουλος που και
στις περασμένες εκλογές είχε
εκπροσωπήσει τις περισ
σότερες κοινότητες μας προ
σεφέρθη
και
πάλι
να
αναλάβει την αποστολή στην
Άγκυρα. Σχεδόν όλες οι πα
ρευρισκόμενες
επιτροπές
αποφάσισαν να εκπροσωπη
θούν από τον κ. Στεφα
νόπουλο και παρέλαβαν το
σχετικό έντυπο με το οποίο
κατόπιν αποφάσεων που θα
καταγραφούν στο βιβλίο
πρακτικών του ιδρύματός
τους, θα δηλώσουν ότι τον
καθιστούν εκπροσωπό τους
και πρέπει να το προσκομί
σουν και να το πρωτοκολλή
σουν στα γραφεία της
Διεύθυνσης Βακουφίων στην
πόλη μας μέχρι τις 24 Νοεμ
βρίου.
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► Άρχισε η εποχή της άρσης του πανεπιστηµιακού ασύλου

Αντι-µνηµονιακές εκδηλώσεις κατά
τον εορτασµό του Πολυτεχνείου
Πολυπληθής παρουσία ερ
γαζομένων, εργατών, φοιτη
τών και νεολαίων στην
πορεια μνήμης για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου
το 1973 στην Ελλάδα. Σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη η
ανταπόκριση του κόσμου
κρίθηκε από τους διοργανω
τές ικανοποιητική μιας και
τα τελευταία χρόνια οι πο
ρείες του Πολυτεχνείου εί
χαν χάσει την μαζικότητά
τους. Ωστόσο, αυτή η 17η
Νοέμβρη είχε χρώμα αντικυ

βερνητικό και αντιμνημο
νιακό καθώς οι πολίτες
κατέβηκαν στους δρόμους
για
να
διαδηλώσουν
ενάντια στις οικονομικές
πολιτικές της κυβέρνησης.
Η πορεια στην Αθήνα κα
τέληξε στην αμερικανική
πρεσβεία ενώ επεισόδια
σημειώθηκαν μπροστά από
την πρεσβεία, χωρίς ωστο
σο να πάρουν μεγάλες δια
στάσεις. Η κινητοποίηση
της αστυνομίας για την
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...
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 λειτουργία.

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 λειτουργία.

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 λειτουργία.

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 λειτουργία.

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 λειτουργία.

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

Γνωστοποιείται ότι την ∆ευτέραν 21
Νοεµβρίου επί τη εορτή των Εισοδίων
της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω
καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία χοροστατούντος του Σεβ. Ποιµενάρχου 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 Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω
καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την ∆ευτέραν 21
Νοεµβρίου επί τη εορτή των Εισοδίων
της Υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω
καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την Κυριακήν 20η τρ.µ, η
Α.Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουµενικός ηµών Πατριάρχης, κ.κ Βαρθολοµαιος, αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν
της εκκλησιαστικής ηµών εφοροεπιτροπής. ηγαθύνθη
όπως προσερχόµενος µεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού, 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, συµπληρωθέντος δια των ερευνών του Καθηγητού της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης Εντιµολ. κ. βασιλείου Σταυρίδου, Άρχοντος ∆ιαδασκάλου του Ευαγγελίου, της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, υπό µορφήν επηυξηµένης
εκδόσεως

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

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την ∆ευτέραν 21η Νοεµβρίου εορτήν των Εισοδίων της Θεοτόκου εορτάζοντος
του ηµετέρου Καθεδρικού Ι. Ναού, η Α.Θ.Π ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολοµαίος ο Α' ευλαβή προσκλήσει 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 χειροτονία του Θεοφιλεστάτου εψηφισµένου Μητροπολίτου
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου Τσίλη.
Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη αιθούση.
Αφ εσπέρας Κυριακή 20 Νοεµβρίου και ώραν 17ην τελείται πανηγυρικός εσπερινός µετ΄ αρτοκλασίας χοροστατούντος 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 προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµβρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ,
τελεῖται ἐπιµνηµόσυνος Θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.
Ἐν τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας θά ψαλῇ ἐτήσιον Μνηµόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειµνήστου
Φωτεινῆς Ραπτοπούλου, τέως Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις
Συλλόγου Πριγκηπιανῶν.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ
(BOYACIKÖY)I

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της
Κοινότητος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ (BOYACIKÖY) , απεφάσισε να διεξάγει τις
εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για την
επόμενη τετραετία.
Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου
2011 Κυριακή.
Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,
1.Παντελής Λάκη Βίγκας
2.Ανδρεας Ρομποπουλος
3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη
4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης
5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι
6.Χρίστος Βασιλειάδης
Οι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων και
υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα από
την Εφορευτική Επιτροπή.

Ἀνακοινοῦται ὅτι κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ προσεχοῦς Σαββάτου, 19ης Νοεµβρίου, ἐν τῇ καθ᾿ ἡµᾶς Ἱερᾷ
Μονῇ θὰ τελεσθῇ ἡ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογιµ. κ. Νικολάου Ἐφφέ, Θεολόγου, ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουµένου 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.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.
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.

Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµβρίου ἐ.ἔ, Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ
Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τελεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν
Μητροπολίτου Γέροντος ∆έρκων κ.
Ἀποστόλου.
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούση.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 20ην Νοεµβρίου 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 Νοεµβρίου ἐ.ἔ , Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ
Εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τελεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ἕκαστον Σάββατον .
Ὥρα ἐνάρξεως 9.30.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.

Προσεχείς Ακολουθίαι:
Κυριακή 13 Νοεµβρίου: Κυριακή Η΄
του ΛΟΥΚΑ. Του εν Αγίοις Πατρός
ηµών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Όρθρος και Θεία
Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Γνωστοποιείταιεις τους ευλαβείς ενοριτας και φιλακολούθους ότι την Κυριακήν 20 Νοεµβρίου προεόρτια της εν
τω Ναώ Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ιερόν Ναόν µας θα τελεσθή θεία λειτουργία.
Τη δε ∆ευτέραν 21η Νοεµβρίου θα τελεσθή θεία λειτουργια.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 20η
Νοµεβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ Αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος 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 Λειτουργία.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.
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-

Επικαιρότητα..
Συνάντηση Εφοροεπιτρόπων
για τα κοινοτικά στον ΣΥΡΚΙ

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

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖY
ORTAKÖY AYA FOKA RUM KİLİSESİ VE AYA YORGİ KİLİSESİ

KABRİSTANI VE MEKTEPLERİ VAKFI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της
κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖY
απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητι
κού 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 Βίγκας

2.Ανδρεας Ρομποπουλος
3.Ιωάννης Δεμιρτζίογλου
4.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη
5. Χρίστος Βασιλειάδης
6.Χρίστος Δαφνοπατίδης
Οι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων και
υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα από
την Εφορευτική Επιτροπή.

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

συνέχεια από την 1η

Στην ατζέντα της χθεσινής συ
νάντησης βρέθηκε και ο νέος
κανονισμός για τα μειονοτικά
ιδρύματα για την εφαρμογή
του
προσωρινού
άρθρου
11/Ν.5737 σχετικά με την επι
στροφή περιουσιών. Οι εφο
ροεπίτροποι
είχαν
την
ευκαιρία να συζητήσουν για
τις προοπτικές που ανοίγονται
με το νέο άρθρο. Ωστόσο, οι
κοινότητες πρέπει
να ξεκινήσουν τη
διαδικασία εγγρα
φής και κατάθεσης
των
στοιχείων
μιας και η προθε
σμία λήγει τον Αύ
γουστο. Τονίστηκε
ότι όποια ιδρύμα
τα έχουν απορίες
και
προβλήματα
με την διαδικασία
μπορόυν να απο
τείνονται στο Συν
δεσμο
Υποστήριξης (ΣΥΡ
ΚΙ).
Τέλος,
αναφορά
έγινε και στην
πρόσφατη απόφα
ση της ΓΔΒ για το
Κεντρικό Παρθε
ναφωγείο και την
αποκατάσταση
του νομικού του
καθεστώτος.
Όπως είπε ο αντι
πρόεδρος του Συνδέσμου, κ.
Παριζιάνος, αυτή η απόφαση
ανοίγει το δρόμο για τη δικαί
ωση και άλλων παρόμοιων
υποθέσεων, όπως η Σχολή Γα
λατά.
Την προοπτική διεκδίκησης πε
ριουσιών
της
κοινότητας
ανέφερε και ο πρόεδρος του
Συνδέσμου, κ. Βίγκας στην
ομιλία του. Ο κ. Βίγκας παρου
σίασε ένα πλάνο επτά σημεί
ων
για
την
περαιτέρω
ανάδειξη της κοινότητας, την
ενδυνάμωση της συνεργασίας
με τις άλλες κοινόπτητες, τη
συμμετοχή της κοινότητας
στις εργασίες για το νέο Σύ
νταγμα, την προώθηση επα
φών με ευρωπαϊκούς θεσμούς

και τη συμμετοχή της κοι
νότητας σε προγράμματα της
Ε.Ε., την προώθηση των
θέσεων και την αποκατάστα
ση των προβλημάτων της
κοινότητας,και την κατάρτιση
ενός ενιαίου εκλογικού κανο
νισμού. Για την ανάγκη ενιαί
ου εκλογικού κανονισμού
τοποθετήθηκε και ο Σεβ.
Μητρ. Μύρων κ.Χρυσόστομος

δίνοντας μάλιστα παραδείγ
ματα προβλημάτων που προ
κύπτουν όταν εξασθενεί ή
δεν υφίσταται εκλογικός κα
νονισμός που οδηγεί σε αμφι
σβητήσεις.
Τους εγκάρδιους χαιρετι
σμούς της Α.Θ.Π, του Οικου
μενικού
Πατριάρχη
κ.κ
Βαρθολομαίου, μετέφερε ο
Υπογραμματέας της Ιεράς Συ
νόδου
διάκονος
Ιωακείμ
Μπίλλης, ο οποίος κατέθεσε
και τις απόψεις του για το νέο
κανονισμό. Παρεμβάσεις στη
συζήτηση έκαναν επίσης οι
κ.κ Στεφανόπουλος, Δολτσι
νιάδης και Μπαϊράμογλου
σχετικά με το ίδιο και άλλα
θέματα.
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Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.....Εκδηλώσεις...

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΓ. ΦΩΚΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙOY, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ,
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΓΕ∆ΙΚΟΥΛΕΑΓΙΟΥ 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 AYA MİNA 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)

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοι

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

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.

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.

συνέχεια από την 1η

καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Γαλλίας κ. Alain Juppé,
πραγµατοποιῶν ἐπίσηµον ἐπίσκεψιν εἰς τήν Τουρκίαν.
Τόν κ. Ὑπουργόν συνώδευον ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς τῆς Γαλλίας καί ἀνώτερα στελέχη τοῦ κατ’ αὐτόν Ὑπουργείου, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ αἱ προσήκουσαι τιµαί.
Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τήν κατάστα- σιν τῶν Χριστιανικῶν Μειονοτήτων εἰς τήν Ἐγγύς
καί τήν Μέσην Ἀνατολήν, ὁ δέ Πατριάρχης ἐνηµέρωσε τόν
ὑψηλόν Ἐπισκέπτην Του διά τήν σύναξιν τῶν Προκαθηµένων τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καί τῆς Ἐκκλησίας
Κύπρου ἐν Φαναρίῳ τόν παρελθόντα Σεπτέµβριον καί
ἐπέδωκεν αὐτῷ τά κείµενα τοῦ ἐγκυκλίου Γράµµατος καί
τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς Συνάξεως.
Σηµειωτέον, ὅτι οἱ δύο ἄνδρες εἶχον συναντηθῆ ἐν Παρισίοις τό ἔτος 2007 ὅτε ἡ Α. Ἐξοχότης διετέλει Ὑπουργός Οἰκολογίας, ὡς καί κατά τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον ὑπό τήν
σηµερινήν ἰδιότητα αὐτῆς.

Επικαιρότητα..
► Πριν την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε το 2012

«Αποµακρυσµένο το σενάριο
λύσης του Κυπριακού»
συνέχεια από την 1η

ότι υπάρχει προβληματισμός για το κε
ντρικό μήνυμα της Κυπριακής προεδρί
ας και είπε ότι ίσως αυτό να είναι «Μια
καλύτερη Ευρώπη, πιο αλληλέγγυα, πιο
κοινωνική».
Σημείωσε ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης
ΕΕ Τουρκίας είναι προγραμματισμένο
για την άνοιξη. Αν χρειαστεί, όμως, να
συγκληθεί Συμβούλιο και επί Κυπριακής
προεδρίας « θα το συγκαλέσουμε».

► Άρχισε η εποχή της άρσης του πανεπιστηµιακού ασύλου

Αντι-µνηµονιακές
εκδηλώσεις κατά τον
εορτασµό του Πολυτεχνείου
συνέχεια από την 1η

ημέρα αυτή ήταν πρωτοφανής για τα
δεδομένα ενώ αλγεινή εντύπωση προ
κάλεσε και η μη φωταγώγηση οδών
από όπου περνούσε η πορεία στην
Αθήνα, με τον δήμο Αθηναίων να λέει
ότι έγινε για λόγους οικονομίας.
Στο αστυνομικό δελτίο, δεκάδες διαδη
λωτές προσήχθησαν στα τμήματα, έγι
ναν 11 συλλήψεις ενώ τραυματίστηκαν
14 αστυνομικοί. Ο σοβαρότερος τραυ
ματισμός όμως ήταν ενός διαδηλωτή ο
οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου στο
νοσοκομείο με σπασμένες πτέρνες και
προβλήματα στη μέση λόγω πτώσης
από ύψος μετά από καταδίωξή του από
εποχούμενο αστυνομικό.
Στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και τα
σοβαρότερα επεισόδια, διαδηλωτές
έστησαν οδοφράγματα σε κεντρικούς
δρόμους και συγκρούστηκαν με την
αστυνομία ενώ για πρώτη φορά μετά
από 38 χρόνια, οι αστυνομία καταπάτη
σε το πανεπιστημιακό άσυλο. Μια δι
μοιρία εισήλθε στους χώρους του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κατα
δίωξε διαδηλωτές ενώ στη συνέχεια
αποχώρησαν κάτω από τις αποδοκιμα
σίες των φοιτητών. Η ειρωνεία είναι ότι
ο θεσμός του ασύλου δημιουργήθηκε
στην Ελλάδα μετά την εξέγερση του
1973 για την προάσπιση της δημοκρα
τίας αλλά και ως φόρος τιμής στο νόη
μα της εξέγερσης ενάντια στην
δικτατορία.
Την είσοδο των αστυνομικών στον πα
νεπιστημιακό χώρο καταδίκασαν πολι
τικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών
και φοιτητών.
Εξάλλου, χθες και προχθές κατά την
καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο
Πολυτεχνείο στην Αθήνα η υπουργος
Παιδειας κ. Άννα Διαμαντοπούλου με
ανακοίνωσή της δήλωσε πως δεν προ
τίθεται να καταθέσει στεφάνι. «Aρνού
μαι να συμμετάσχω σε αυτή τη
διαδικασία που συνιστά βαθιά προσβο
λή της ιστορικής μνήμης και μετατρέπει
την ουσία και το νόημα της επετείου
του Πολυτεχνείου σε θέαμα βίας και
εντυπώσεων. Αντί στεφάνων οφείλου
με όλοι να καταθέσουμε αυτή την αλή
θεια.
Έχουμε
χρέος
να
περιφρουρήσουμε το πραγματικό νόη
μα και το συμβολισμό του Πολυτεχνεί
ου και να απομονώσουμε πολιτικά και
ηθικά τις μειοψηφίες, που με τις
πράξεις τους υπονομεύουν την έννοια
της δημοκρατικής έκφρασης όλων των
πολιτών».

