
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Μπεσίρ Αταλάι δήλωσε
ότι η χώρα θα παγώσει τις
σχέσεις της με την Ευρω
παϊκή Ένωση, αν η Κύπρος
αναλάβει την εκ περιτροπής
προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο
του 2012, όπως είναι προ
γραμματισμένο.
«Αν οι ειρηνευτικές διαπραγ
ματεύσεις (στην Κύπρο) δεν
ολοκληρωθούν και η ΕΕ
δώσει την εκ περιτροπής προ
εδρία στη νότια Κύπρο, τότε
η πραγματική κρίση θα είναι
μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ», δή
λωσε ο Αταλάιαπό τη βόρειο
Κύπρο όπου βρίσκεται για επί
σκεψη.
Δηλώσεις Νταβούτογλου
Μιλώντας την Κυριακή στο
CNN Turk, και ο υπουργός
Εξωτερικών Νταβούτογλου
ανέφερε ότι «όλοι πρέπει να
ξέρουν ότι η ανατολική Με
σόγειος δεν είναι χώρος όπου
μπορεί να στριμωχθεί η Τουρ
κία».
«Ο καθένας να έχει υπόψη
του τα χωρικά του ύδατα.
Δεν μπορούν να κάνουν μονο
μερείς επεμβάσεις σε χώρους,
πέραν των χωρικών υδάτων".

Όσο για τις έρευνες της Κύ
πρου, ο Νταβέτογλου ανέφε
ρε «δύο σενάρια. Η Κύπρος ή
θα γίνει ενιαίο κράτος που ση
μαίνει ότι οι Ελληνοκύπριοι θα
περιμένουν να υπάρξει λύση
και να αξιοποιήσουν από κοι
νού ό,τι τους ανήκει, ή οι Ελ
ληνοκύπριοι θέλουν να πουν
το εξής: Η περιοχή αυτή μου
ανήκει και κάνω ό,τι θέλω».

Δηλώσεις Χριστοφια
Η Κύπρος θα αρχίσει τις γεω
τρήσεις «μέσα στις επόμενες

ημέρες» τόνισε ο Δημήτρης
Χριστόφιας καθώς έτοιμα εί
ναι όλα για την έναρξη των γε
ωτρήσεων, στις θέσεις του το
τεχνικό προσωπικό και η πλω
τή εξέδρα.
Ο κ.Χριστόφιας είπε ότι «θα
συνεχίσουμε να ασκούμε τα
αυτονόητα κυριαρχικά μας δι
καιώματα για εκμετάλλευση
των φυσικών πόρων, πάντα
στα πλαίσια του διεθνούς
νόμου».

Δηλώσεις Λαμπρινίδη
«Η Ελλάδα κινήθηκε άμεσα.
Ήδη, κατοχύρωσε και διε
θνώς τα κυριαρχικά της δι
καιώματα στο ζήτημα αυτό.
Όλοι γνωρίζουν, όλες οι
εμπλεκόμενες κυβερνήσεις
και οι εμπλεκόμενες εταιρίες,
που μπορούν και που δεν
μπορούν να κάνουν έρευνες»
απάντησε σε ερώτηση για τη
θέση της Ελλάδας στο θέμα
με τις έρευνες για πετρέλαιο
στην Κύπρο ο έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

"Θα παγώσουµε τις σχέσεις µας µε την Ε.Ε
αν η Κύπρος αναλάβει την προεδρία"

♦ ∆ηλώσεις Αταλαϊ από την βόρεια Κύπρο♦ Συνέντευξη Νταβούτογλου και τοποθετήσεις Χριστοφια και Λαµπρινίδη

► Γερµανός καθηγητής για Ε.Ε- Τουρκία

"Εµπόδιο η προτεινόµενη
εταιρική σχέση Ε.Ε- Τουρκίας"

Καθηγητής στη Γερμανία, επι
κεφαλής έδρας σε πανεπιστή
μιο σχετικά με τις Ανατολικές
Σπουδές, Ούντο Στάιν
μπαχ,με αφορμή την επίσκε
ψη Γκιουλ έκανε σχόλια για
την σχέση Ε.Ε Τουρκίας.

Για τον καθηγητή Ούντο
Στάινμπαχ ο όρος «προνο
μιακή εταιρική σχέση» μόνο
προβλήματα προκαλεί στις
σχέσεις Τουρκίας ΕΕ. «Οι
Τούρκοι δεν απέκρυψαν ποτέ
την απογοήτευσή τους για
την προνομιακή εταιρική
σχέση. Αν στο τέλος της επί
σκεψης Γκιουλ είμαστε σε
θέση να ξεχάσουμε την εται
ρική σχέση τότε θα έχουμε
κάνει μια νέα αρχή και ένα
σημαντικό βήμα για ένα κοι
νό μέλλον».

Η κυβέρνηση έστειλε το Σάβ
βατο 22 περίπου τόνους αν
θρωπιστικής βοήθειας στην
πόλη Μπάνι Ουάλιντ, όπου
μαίνονται σφοδρές μάχες
ανάμεσα σε δυνάμεις των εξε
γερμένων που ελέγχουν
πλέον το μεγαλύτερο μέρος

της Λιβύης και αναγνωρίζο
νται ως η νόμιμη κυβέρνη
σή της χώρας και μαχητές
πιστούς στον συνταγμα
τάρχη Μουάμαρ Καντάφι.
Ο πρωθυπουργός, επι
σκέφθηκε τη Λιβύη και
προσευχήθηκε μαζί με τον

Μουστάφα Άμπντελ Τζαλίλ
στην Πλατεία των Μαρτύ
ρων  όπως μετονομάστηκε
η Πράσινη Πλατεία που χρη
σιμοποιούσε συχνά το καθε
στώς Καντάφι για δημόσιες
συγκεντρώσεις.

► Εφόδια µέσω αέρος για εξεγερµένους

Ανθρωπιστική βοήθεια
στη ΛιβύηἩ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐπί τῇ ἱερᾷ µνήµῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου

Μεγαλοµάρτυρος καί πανευφήµου

Εὐφηµίας, πα- ρέστη συµπροσευχόµε-

νος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος τοῦ Π. Πα-

τριαρχι- κοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν

Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 16ης Σε-

πτεµβρίου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. ∆ηµητρί-

ου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτα-

τος ὡµίλησε πρός τούς

ἐκκλησιασθέντας ὁµίλους προσκυνη-

τῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐν συνεχείᾳ

διένειµεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον καί

εἰκονίδια.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ

Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαβ-

βάτου, 17ης Σεπτεµβρίου, καθ’ὅν πα-

ρέστησαν συµπροσευχόµενοι οἱ Σεβ.

Μητρο- πολῖται Μεξικοῦ κ. Ἀθηνα-

γόρας, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος,

µεθ’ ὁµίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς

Ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί Σισανίου καί Σια-

τίστης κ. Παῦλος, ὡς καί ὅµιλος ἐκ

Φιλλανδίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πα-

ναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς

λόγους πρός τούς προ- σελθόντας

προσκυνητάς.

* * *

Τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεµβρίου, ἡ Α.

Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀντα-

ποκρινόµενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλη-

σιν τοῦ οἰκείου Ποιµενάρχου Σεβ.

Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος

κ. Ἀθανασίου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς

Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τσεγκέλ-

κιοϊ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ

αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγα- λοµάρτυρος

Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, κατά τήν

τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουρ-

γίαν, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν γενο-

µένων ἔργων ἐξωραϊσµοῦ αὐτοῦ.

Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σια-

τίστης κ. Παῦλος, ὁ Ἐντιµ. κ. Ἀθα-

νάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς

Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅµιλοι προσκυ-

νητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐκ
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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.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

∆ευτέρα 19 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...
.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ....ΕΚΚΛΗΣΙΕ

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:
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.

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην 21ην
Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΟΡΤΑΚΙΟΙ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥΦΩΚΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν,
ἐνοριτῶν καί παντός φιλακολούθου
Χριστιανοῦ, ὄτι ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἐπε-
τείου µνήµης τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱε-
ροµάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου
Σινώπης τοῦ Θαυµατουργοῦ, πανη-
γυρίζοντος τοῦ φερωνύµου ἡµῶν
Ἱεροῦ Ναοῦ, τελεσθήσονται ἐν
αὐτῷ ἀφ’ ἑσπέρας µέν Τετάρτην,
21ην τρ.µ., καί ὥραν 17ην πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός, τήν ἐπαύριον δέ
Πέµπτην 22αν ἰδίου, πανηγυρική
Θεία Λειτουργία µετ’ἀρτοκλασίας
ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπι-
σκόπου Συνάδων κ.∆ιονυσου.
Θα τεθεῖ εἰς προσκύνησιν ἐν τῷ σω-
λέᾳ τοῦ Ναοῦ τεµάχιον τοῦ Ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ ἐορταζοµένου Ἁγίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λει-
τουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δεξίω-
σις.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τακτικῶς
εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλεως ∆έρκων ἑκάστην
Κυριακήν.Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τακτικῶς
καθ΄ ἕκαστον Σάββατον, Ὥρα ἑνάρξε-
ως 9.30.

συνέχεια από την 1η

τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡµίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Κυρόπου-

λος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Σουλτάνα ∆εµιρ-

τζόγλου, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς πατρικῶς τούς

συµβαλόντας εἰς τήν ἀνακαί νισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἐπηκο-

λούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ καί ἐν συνε-

χείᾳ γεῦµα ἐν ἑστιατορίῳ παρατεθέν ὑπό τῆς Κοι- νότητος

καί εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, ἐπί

κεφαλῆς ὁµίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί

Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ

Ὁσιολ. Ἱεροµο- νάχου κ. Ἀµβροσίου Χοροζίδου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ριζιώτην, ἐπί

κεφα- λῆς ὁµίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου

Βασιλείου Ἀλε- ξανδρουπόλεως.

Τόν Ἐντιµολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον

τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζεβελέκη, Πρόξενον τῆς Ἑλ-

λάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς

ἐκ τῆς χώρας.

Τούς Ἐλλογιµ. κ. κ. Γεώργιον Καπετάνιον καί Ἰωάννην Μ.

Κύρκον, Καθηγητάς Ἰατρικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-

στηµίου Θεσσαλονίκης, καί τούς Ἐντιµ. κ. κ. Ἀναστάσιον

Νικολαΐδην, Ἰατρόν, καί Εὔδοξον Στόϊκον, ἐκ Θεσσαλονί-

κης.
Τόν Ἐλλογιµ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, Πρόε-
δρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., µετά τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου
αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅµιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Σµυρ-
ναίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Εὐαγγέλου
Τσίρκα, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. .
Ὅµιλον ἀθλητῶν ἐκ τῆς Ἐθνικῆς ὁµάδος ἀνδρῶν ἑλληνο-
ρω- µαϊκῆς καί ἐλευθέρας πάλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ.
Θάνου Κωνσταντίνου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ὁµοσπον-
δίας Φιλάθλων Πάλης.
Τόν Ἐντιµ. κ. Γεώργιον Μυλωνᾶν, Πρόεδρον τοῦ Ἐµπορικοῦ
τµήµατος τοῦ Ε.Β.Ε. Ξάνθης, µετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιµ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόµον τῶν Πα-
τριαρχείων, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί
τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, ὅν συνεχάρη καί ηὐλόγησεν
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν πανεπιστηµιακῶν αὐτοῦ σπουδῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιµ. κ. Metin Erduran, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς ἐν τῷ ἐν Taksim ξενοδοχείῳ Elite World τελεσθέντας
ἀρραβῶνας τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου Ἀλατερέζογλου, ∆ικη-
γόρου, καί Μιρέϊ Becer, τήν Παρασκευήν, 16ην Σεπτεµβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί
Μαριάνθης Κελέσογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας
Τριάδος Σταυροδροµίου, τό Σάββατον, 17ην Σεπτεµβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre
Merkezi» πραγµατοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας
«Batıya Doğru Akan Nehir», τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep
Tayyip Erdoğan, Πρωθυ- πουργοῦ τῆς Τουρκίας, αὐθηµερόν
τό ἑσπέρας.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ
Μ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο καταστηματάρχης κ. Ahmet Büyük
προσέφερε για τις ανάγκες του συσσιτί
ου 50 κιλά ρύζι και 20 λίτρα ηλιόλαδο.
Το προεδρικό εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες.
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

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.

Επικαιρότητα..

Βουτσινάς Οδυσσέας

Ψυχολόγος, Σύµβουλος Οικογένειας&Ζεύγους

Ψυχοδραµατιστής

Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 1 9 Pangaltı-Şişli-

Istanbul

tel: 021 2 21 90041 Gsm: 0538691 901 7

www.danismanpsikodrama.com o.voutsinas@gmail.com

--

Odise Vuçinas

Sosyal Hizmetleri Uzmanı-Aile Danışmanı -Psikodramatist

Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 1 9 Pangaltı-Şişli-

Istanbul

tel: 021 2 21 90041 Gsm: 0538691 901 7

► Ο Στρος Καν για την Ελλάδα

Υπερ της διαγραφής του

χρέους της Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΦΕΡΙΚΙΟΪ
(FERİKÖY ONİKİ APOSTOL KİLİSESİ VAKFI)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται, όπως είχε ανα
κοινωθεί θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011
στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok. 3
Büyükada) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Ταξίμ
(Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
3Οι υποψήφιοι είναι οι εξής :
 Σπύρος Μπούρτζης (BURCİ)
 Ιωακείμ Τσαλίκουσου (ÇALIKUŞU)
 Γιάννης Γκαλίτσης (GALİÇİS)
 Βασίλειος Καρακάσης (KARAKAŞ)
 Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS)
 Νικόλαος Σαϊδάμ (SAYDAM)
 Δημήτριος Τασσελαρίδης (TASELARİDİS)
4 Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
5 Όσοι δεν είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς κατα
λόγους, οι οποίοι ήδη παραδόθηκαν στη Διευθ. Βακουφίων,
δεν μπορούν να ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές.
6 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες οπωσδήποτε με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλ
θουν στις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους την
Κοινότητα Φερίκιοϊ.
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 ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται, όπως είχε ανα
κοινωθεί θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011
στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok.
3 Büyükada) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Τα
ξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
3Οι υποψήφιοι είναι οι εξής :
Α) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ:
 Θόδωρος Καλαμάρης (KALAMARİS)
 Χαράλαμπος Καρατζίκος (KARACİKOS)
 Στέλιος Καραγιάννης (KARAYANİ)
 Αγνή Κιουτσούκνικολαϊδου (KÜÇÜKNİKOLAİDİS)
 Βασίλειος Λιναρδής (LİNARDİ)
 Μανόλης Μηνάογλου (MİNAOĞLU)
 Βικτωρία Νάτση (NAÇİ)
 Παναγιώτης Νικολαϊδης (NİKOLAİDİS)
 Απόστολος Πορίδης (PORİDİS)
 Βασίλειος Πορίδης (PORİDİS).
Β) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ :
 Γρηγόριος Μεϊμαρίδης (MIMARİDİS)
 Ολυμπία Παναγιωτίδου (PANAYOTİDİS)
 Σάββας Παναγιωτίδης (PANAYOTİDİS)
 Σταύρος Ραφαηλίδης (RAFAİLİDİ)
 Νικόλαος Σαρηγιαννίδης (SARİYANİDİ)
 Γεώργιος Σπύρωφ (SPİROF)
 Αικατερίνη Τουρκέρ (TÜRKER)
 Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ)
 Ανδρέας Ζωγράφος (ZOGRAFOS)
Γ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ :
 Δημήτριος Φραντζής (FRANCİSİ)
 Γεώργιος Γκιουλέρ (GÜLLER)
 Αχιλλέας Χανίδης (HANİDİS)
 Παναγιώτης Χανίδης (HANİDİS)
 Μάριος Ηλιάδης (İLYADU)
 Γιάννης Παπαγεωργίου (PAPAYORGİU)
 Αντώνης Παριζιάνος (PARİZYANOS)
 Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS)
 Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης (TEODORİDİ)
Δ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ :
 Μαρίκα Μπαλέρ (BALER)
 Γεώργιος Γκιουν (GÜN)
 Χρήστος Κοτσής (KOÇİS)
 Δημήτριος Λεφθέρογλου (LEFTEROĞLU)
 Γρηγόρης Μεϊμαρίδης (MİMARİDİS)
 Μιχάλης Σίσκο (SİSKO)
 Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ).
4 Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
5 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προ
σέλθουν στις κάλπες οπωσδήποτε με την ταυτότητά τους.
6 Όσοι δεν είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς κατα
λόγους, οι οποίοι ήδη παραδόθηκαν στην Διευθ. Βακουφίων,
δεν μπορούν να ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές.
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλ
θουν στις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους τις
αναφερόμενες κοινότητές μας.
Η Εφορευτική Επιτροπή.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του Διε
θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Ντομινίκ ΣτροςΚαν τάχθηκε στην
πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά
τη δικαστική του περιπέτεια στη Νέα
Υόρκη, υπέρ της διαγραφής του ελληνι
κού χρέους, ενώ κατηγόρησε τους Ευ
ρωπαίους ότι «δεν έχουν εκτιμήσει το
εύρος» της κρίσης που πλήττει ολόκλη
ρη την Ευρωζώνη.
Ο ΣτροςΚαν ανέφερε ότι είναι αναγκαίο
να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη με
την κρίση.
«Εκείνο που συνέβη», εξήγησε, «είναι
ότι στο βάθος η κρίση του 2008 έδειξε
ότι οι οικονομίες που θεωρούσαμε δυνα
μικές και κυρίαρχες, δηλαδή εκείνες των
ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ευρώπης, δεν
ήταν πλέον τόσο κυρίαρχες. Ότι είχαν
υποστεί γάγγραινα από τα χρέη, ότι εί
χαν αποσταθεροποιηθεί από ένα χρημα
τοπιστωτικό σύστημα εκτός ελέγχου, ότι
δεν είχαν πλέον το μονοπώλιο της τε
χνολογίας και επιπροσθέτως είχαν γερα
σμένες δημοκρατίες».
Στο ερώτημα εάν μπορούμε να αντι
δράσουμε σήμερα και εάν το σχέδιο για
την Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί επαρ
κές, ο Ντομινίκ Στρος Καν απάντησε:
«Μπορούμε να αντιδράσουμε. Σε ότι δε
αφορά στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι το
χρέος είναι τεράστιο και θα πρέπει
οπωσδήποτε και με κάθε τίμημα να το
μειώσουμε. Με κάθε τίμημα εκτός από
το τίμημα της στασιμότητας και της
ύφεσης» τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι ο
δρόμος είναι πολύ δύσκολος και οι ευ
ρωπαϊκές κυβερνήσεις «δυσκολεύονται
να ακολουθήσουν γιατί δεν θέλουν να
δουν το μέγεθος του προβλήματος».
Στην παρατήρηση της δημοσιογράφου
εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δια
γραφεί το ελληνικό χρέος, ο πρώην
ισχυρός άνδρας του ΔΝΤ αναγνώρισε ότι
«αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η ιδέα».
Μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες θα
πρέπει να πληρώσουν μόνοι τους, όμως
δεν μπορούν. Μπορούμε επίσης να πού
με ότι εφ' όσον είμαστε σε μια Ένωση
θα τα μοιραστούμε. Και πρέπει να το
κάνουμε. Είναι η δημοσιονομική σύγκλι
ση όπως είχαμε την νομισματική σύγκλι
ση κατά τη δημιουργία του ευρώ. Το
θέμα σκοντάφτει στο ότι θα πρέπει να
αποδεχθούμε τις απώλειες που μας ανα
λογούν προκειμένου να επιτευχθεί η σύ
γκλιση. Και αυτές τις απώλειες θα πρέπει
να τις αποδεχθούμε» επισήμανε.
Κατά την άποψη του πρώην επικεφαλής
του ΔΝΤ συμμετοχή στις απώλειες θα
έχουν τόσο τα κράτη όσο και οι τράπε
ζες.
Τόνισε ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί η
σοβαρότητα της κατάστασης, αντί να
μετατίθενται για αργότερα οι λύσεις.
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Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά

Ματιές στην επικαιρότητα...

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

Ο Τόνι Μπερ ειδικός
απεσταλμένος του
Κουαρτέτου (διπλω
ματική αποστολή με
πρωτοβουλία των ,
ΗΠΑ, Ε.Ε, Ρωσία και
ΟΗΕ) για τη Μέση
Ανατολή δήλωσε ότι
γίνονται προσπάθειες
να αποτρέψουν τους
Παλαιστίνιους να ζη
τήσουν από το Συμ
βούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ να αναγνω
ρίσει ένα παλαιστι
νιακό κράτος.
«Πιστεύω ότι υπάρ
χει ένας τρόπος να
αποφευχθεί η αντι
παράθεση», όμως «τελικά ο μονα
δικός τρόπος για να καταλήξουμε
σε ένα παλαιστινιακό κράτος είναι
μέσω διαπραγματεύσεων», δήλω
σε ο Μπλερ
Ο Μπλερ επεσήμανε ότι το
Κουαρτέτο θα προσπαθήσει στη
διάρκεια των επόμενων ημερών
να βρει έναν τρόπο να συνθέσου
με τα στοιχεία που θα επι
τρέψουν να αναγνωριστούν τα
αιτήματα και οι προσδοκίες τους
για ένα κράτος επαναλαμβάνο
ντας ταυτόχρονα την αναγκαιότη
τα για άμεσες διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο πλευρών.
Χαμάς: Κράτος σε ολόκληρη την
Παλαιστίνη
Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς
ανακοίνωσε από τη Γάζα ότι επι
θυμεί ο ΟΗΕ να αναγνωρίσει ένα
παλαιστινιακό κράτος σε «ολόκλη
ρη την Παλαιστίνη», συμπεριλαμ
βανομένων των εδαφών του
Ισραήλ.
Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς

Χαλίλ αλ Χάγια δήλωσε στη διάρ
κεια συνάντησης Παλαιστίνιων
βουλευτών στη Γάζα ότι η πρόθε
ση του Παλαιστίνιου προέδρου
Μαχμούντ Αμπάς να ζητήσει στις
23 Σεπτεμβρίου από τον ΟΗΕ να
αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό
κράτος στα σύνορα του 1967 δεν
είναι αρκετή.
«Ζητάμε από τον ΟΗΕ να ακυ
ρώσει την οντότητα που πήρε
την απόφαση να εγκατασταθεί
στα εδάφη κάποιου άλλου», επε
σήμανε ο αλ Χάγια αναφερόμε
νος στο Ισραήλ.
Το στέλεχος της Χαμάς ζήτησε
επίσης από τη διεθνή κοινότητα
«να πιέσει ώστε να διασφαλιστεί
η εφαρμογή των διεθνών απο
φάσεων, κυρίως αυτών που υπο
στηρίζουν το δικαίωμα των
Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση».
Η Χαμάς εκτίμησε άλλωστε ότι το
αίτημα του Αμπάς «εμπεριέχει
πολλούς κινδύνους και μπορεί να
αποτελέσει παραβίαση των διε

θνών δικαιωμάτων, όπως το δι
καίωμα της επιστροφής, το
δικαίωμά μας στην αντίσταση και
την αυτοδιάθεση».
Εξάλλου και ο Ισμαήλ Χανίγια,
αρχηγός της κυβέρνησης της Χα
μάς στη Γάζα, υπογράμμισε ότι
«το αίτημα για πλήρη ένταξη
ενός παλαιστινιακού κράτους στα
εδάφη του 1967 είναι μία πολιτι
κή περιπέτεια που δεν ανταπο
κρίνεται στη θέληση των Αράβων
και των Παλαιστινίων».
Πολίτες του κόσμου υπέρ Παλαι
στίνης
Οι υποστηρικτές της αναγνώρι
σης Παλαιστινιακού Κράτους από
τον ΟΗΕ είναι σχεδόν υπερδι
πλάσιοι (49%) από όσους αντιτί
θενται σε αυτή (21%), αλλά ένα
ισχυρό ποσοστό (30%) δεν εκ
φέρει γνώμη, σύμφωνα με δημο
σκόπηση που διεξήχθη σε 19
χώρες από το ινστιτούτο
GlobeScan για λογαριασμό του
BBC World Service.

♦ Ο απεσταλµένος του Κουρατέτου Μπλερ δήλωσε ότι µοναδικός τροπος επίλυσης είναι οι διαπραγµατεύσεις

Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της Κυριακής, στο γραφείο του
πρωθυπουργού στη Βουλή, την
οποία συγκάλεσε ο έλληνας πρω
θυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
μετά την αναβολή του ταξιδιού
του στις ΗΠΑ, αφού είχε ενημε
ρωθεί τηλεφωνικά από τον αντι
πρόεδρο της κυβέρνησης και
υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο
Βενιζέλο για τη στάση των Ευρω
παίων εταίρων στη συνεδρίαση
του Eurogroup και του Ecofin
στην Πολωνία.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγ
γελος Βενιζέλος, μετά τη συνεδρί
αση της κυβερνητικής επιτροπής,
δήλωσε: «Ο μεγάλος στόχος για
εμάς είναι η μείωση των δαπα
νών, ο περιορισμός του κράτους.

Αυτή είναι η υποχρέωσή μας».
Από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, οι
Ευρωπαίοι δεν φαίνονται να πεί
θονται από την μέχρι τώρα πο
ρεία της οικονομίας και ζητούν
δραστικότερα μέτρα. Ο υπ. Οικο
νομικών συναντήθηκε εκτάκτως
και με τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας, Γιώργο Προβόπου
λο. Έντονες είναι οι συζητήσεις
σε κυβερνητικούς κύκλους για τη
λήψη νέων μέτρων, όπως το
πάγωμα των προσλήψεων και οι
αυξήσεις των έμμεσων φόρων.
Τρεις στρατηγικές αποφάσεις πή
ρε η Κυβερνητική Επιτροπή στην
έκτακτη συνεδρίασή της που συ
γκάλεσε ο πρωθυπουργός μετά
τις συζητήσεις στο Eurogroup και
στο Ecofin, τις προηγούμενες
ημέρες στην Πολωνία.

 Πρώτον, να επιτύχει τους δη
μοσιονομικούς στόχους, κλείνο
ντας τον προϋπολογισμό του
2011
 Δεύτερον, να επιτύχει το ταχύ
τερο δυνατόν πρωτογενή πλεο
νάσματα, τα οποία θα
θωρακίσουν την χώρα για να
πάψει να παράγεται χρέος.
 Τρίτον, να προωθηθούν άμεσα
όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές για
να γίνει παραγωγική και ανταγω
νιστική η ελληνική οικονομία.
Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε ότι αυ
τές οι τρεις στρατηγικές επιλογές
εμπεριέχονται στο ψηφισθέν Με
σοπρόθεσμο Πρόγραμμα και
πρέπει να εξειδικευθούν τις
αμέσως επόμενες μέρες.

♦ Επιπλέον µέτρα για την Ελλάδα ζητά η Ε.Ες ♦ Ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης

"Αγανακτισµένοι" στη
Γουόλ Στριτ

"∆εδοµένος ο περιορισµός του κράτους"
Αρκετές εκατοντάδες διαδη
λωτές πραγματοποίησαν πο
ρεία χθες κοντά στη Γουόλ
Στριτ στη Νέα Υόρκη με
πρόθεση να «καταλάβουν»
την οδό, σύμβολο του πα
γκόσμιου χρηματοοικονομι
κού συστήματος, για να
διαδηλώσουν εναντίον της
απληστίας, της διαφθοράς και
της περιστολής των δαπανών
στον προϋπολογισμό των
ΗΠΑ, αλλά η προσπάθειά
τους εμποδίστηκε από τις αρ
χές, σύμφωνα με ανταποκρι
τή του Γαλλικού
Πρακτορείου.
Οι διαδηλωτές, νέοι στην
πλειονότητά τους, ήθελαν να
στρατοπεδεύσουν στον
δρόμο όπου βρίσκεται το χρη
ματιστήριο της Νέας Υόρκης,
για να εκφράσουν την οργή
τους εναντίον του οικονομι
κού συστήματος που λένε ότι
ευνοεί τους πλούσιους και

τους ισχυρούς.
«Το μόνο πράγμα που έχου
με κοινό είναι πως είμαστε το
99% του πληθυσμού και δεν
θα ανεχόμαστε πλέον την
απληστία και την διαφθορά
του 1%», ανέφερε ανακοι
νωθέν στον ιστότοπο
«Occupy Wall Street».
Το κίνημα ιδρύθηκε από το
online περιοδικό Adbusters
τον Ιούλιο και οι διοργανω
τές ήλπιζαν να μετατρέψουν
την Γουόλ Στριτ και το Λόου
ερ Μανχάταν σε μια «αμερι
κανική πλατεία Ταχρίρ» ή
έκαναν παραλληλισμό με το
κίνημα των Αγανακτισμένων
στην Ισπανία.
Όμως η αστυνομία απέκλεισε
όλους τους δρόμους που
οδηγούν στην Γουόλ Στριτ
και όλους τους κοντινούς
δρόμους, όπου εδρεύουν με
γάλες τράπεζες, πολύ προτού
αρχίσουν να φθάνουν οι δια
δηλωτές.

Πιέσεις στην Παλαιστίνη για απόσυρση

του αιτήµατος αναγνώρισης µέσω ΟΗΕ
ΚΗ∆ΕΙΑ

Με λύπη αναγγέλουµε το θάνατο του αειµνήστουΜΙΧΑΗΛΜΠΟΤΖΟΥ
Η νεκρώσιµη ακολουθία θα ψαλή την Τρίτη 20 Σε-
πτεµβρίου και ώρα 13.00 στον Ιερο Νεκροταφειακό
Ναό Θείας Αναλήψεως Μακροχωρίου.
Η τεθλιµµένη σύζυγος Ελισάβετ Μπότζου
Τα τέκνα Άννα Παπαδοπούλου µετά θυγατρός
Ντιάνας, Βασίλειος Μπότζος µετά συζύγου Μαρι-
βήλ και τέκνου Στυλιανής, Ιωάννης Μπότζος µετά
συζύγου Ειρήνης και τεκνων Μιχαήλ και Μαρίας
Η τεθλιµµένη αδελφή Σοφία Σαρρή µετά τέκνων
Οι λοιποί συγγενείς ενταύθα και στο εξωτερικό.
Σηµείωση: Θα ακολουθήσει µακαριά στην αίθουσα
του Ιερού Ναού.




