
«Η Νότια Κύπρος, με το Ισρα
ήλ και μάλιστα με την Ελ
λάδα, έχουν ανακοινώσει
αποκλειστική οικονομική ζώνη
και εμείς έχουμε κάνει το ίδιο
βήμα με την ΤΔΒΚ», δήλωσε
ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ
ντογάν, αναφέροντας ότι «πο
λύ σύντομα, πιθανόν εντός
της εβδομάδας» θα ξεκινήσει
η Τουρκία έρευνες πετρελαί
ου στη Μεσόγειο.
Αναχωρώντας για τη Νέα Υόρ
κη, ο κ. Ερντογάν ρωτήθηκε
σχετικά με τις έρευνες και εί
πε επίσης ότι «στις περιοχές
που έχουν ανακοινώσει ως
αποκλειστική οικονομική
ζώνη, έχουμε και διαφορετι
κές δραστηριότητες. Τόσο οι
φρεγάτες μας, όσο και η πολε
μική μας αεροπορία, ελέγχουν
συνεχώς την περιοχή».
Ο πρωθυπουργός κατέληξε
λέγοντας ότι «αυτή η αποκλει
στική οικονομική ζώνη είναι
αμφισβητούμενη. Τους είχαμε
πει ότι δεν είναι σωστό να
προβούν σε τέτοιο βήμα στην
αμφισβητούμενη αυτή περιο
χή. Νομίζω ότι μπορούν να
αρχίσουν και οι δικές μας ερ
γασίες εκεί».
Εν τω μεταξύ, πλοία του Πο

λεμικού Ναυτικού μπορεί να
συνοδεύουν τα ερευνητικά
σκάφη στα ανοικτά της Κύ
πρου, δηλώνει η Άγκυρα.
Ο υπουργός Ενέργειας, Τανέρ
Γιλντίζ, δήλωσε προς τους δη
μοσιογράφους πως μια σχεδια
ζόμενη συμφωνία ανάμεσα
στην Τουρκία και τη βόρεια
Κύπρο για τον καθορισμό θα
λάσσιων ορίων θα έχει απο
τέλεσμα την παρουσία της
τουρκικής πετρελαϊκής εταιρεί
ας TPAO στα ύδατα ανοικτά
της βόρειας Κύπρου.

«Αν η ελληνική πλευρά τηρή
σει το χρονοδιάγραμμα που
ανακοίνωσε στην κοινή
γνώμη για την έναρξη των
ερευνών, θα αρχίσουμε και
εμείς από την ερχόμενη εβδο
μάδα εργασίες βυθοσκόπη
σης», υπογράμμισε ο
υπουργός.
Αυτοσυγκράτηση ζητά η Ε.Ε
Απαντώντας σε ερώτηση για
τη θέση της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής σχετικά με τις δη
λώσεις των αξιωματούχων

στο θέμα των ερευνών στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο, η
εκπρόσωπος του αρμόδιου
για τη διεύρυνση επιτρόπου,
Στέφαν Φούλε, δήλωσε ότι
«η Τουρκία πρέπει να
απόσχει από οποιαδήποτε
απειλή ή πηγή έντασης ή
ενέργεια, η οποία μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τις
σχέσεις καλής γειτονίας και
την ειρηνική επίλυση συνο
ριακών διαφορών».
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"Θα ξεκινήσουµε έρευνες για
πετρέλαιο στη Μεσόγειο"

► Ο Γκιουλ από τη Γερµανία

"Θα ήµασταν µια καλή προσθήκη
στην Ευρώπη"

► ∆ηλώσεις Χριστόφια

"Είµαστε έτοιµοι για
όλα τα ενδεχόµενα"

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα της
Κύπρου στις έρευνες για φυσικό αέριο,
δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Αμερικανός
αξιωματούχος έπειτα από διμερή συ
νάντηση ΗΠΑΤουρκίας στη Νέα Υόρκη.
Οι κυπριακές έρευνες «δεν θα πρέπει να
αποδυναμώσουν τις διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του Κυπριακού ούτε να
παρέμβουν» σε αυτές, δήλωσε η πηγή
αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομα
στεί.
Για την Ουάσιγκτον «ο καλύτερος
τρόπος να ρυθμιστεί το θέμα της ενέρ
γειας και της οικονομικής ανάπτυξης εί
ναι μέσω μιας συνολικής συμφωνίας
που θα ρυθμίζει το Κυπριακό».
Η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών,
Χίλαρι Κλίντον, έθιξε το θέμα αυτό σε
συνάντηση που είχε με τον Αχμέτ Ντα
βούτογλου, στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά τη συνάντησή του με
τον Γερμανό πρόεδρο Κρί
στιαν Βούλφ, ο πρόεδρος
Γκιουλ επισήμανε ότι η χώρα
εργάζεται να εκπληρώσει τα
κριτήρια που θέτει η ΕΕ και
ότι τα υπόλοιπα ερωτήματα

που τίθενται θα απαντηθούν
στο τέλος μόνο της ενταξια
κής διαδικασίας.
"Η Τουρκία θα ήταν μία καλή
προσθήκη στην Ευρώπη" συ
μπλήρωσε.
Από την πλευρά του και ο
Γερμανός πρόεδρος επισήμα
νε ότι η Τουρκία θα ήταν μία
πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα
στην Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή και την βόρεια
Αφρική.

«Σοβαρότατο λάθος» χαρα
κτηρίζει ο υπουργός Εξωτερι
κών της Ιταλίας Φράνκο
Φρατίνι την ενδεχόμενη απο
μάκρυνση της Τουρκίας από
την Ε.Ε.
«Δεν μπορούμε να χάσουμε

την Τουρκία» τονίζει επιση
μαίνοντας ότι το Παρίσι και
το Βερολίνο πρέπει να πει
σθούν να αλλάξουν την πο
λιτική τους.
Σύμφωνα με τον Φρατίνι, «η
Ιταλία έχει αναλάβει εδώ και
χρόνια τον ρόλο του συνη
γόρου υπεράσπισης σε ότι
αφορά την προσέγγιση της
Ευρώπης από μέρους της
Τουρκίας, διότι ήξερε ότι
βρίσκοντας συνεχώς κλειστή
την πόρτα, η Άγκυρα θα κοί
ταζε προς Ανατολάς».

► Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών στην Ε.Ε

"∆εν µπορούµε να χάσουµε
την Τουρκία"

Η Κύπρος έχει εξετάσει όλα τα σενάριακαι είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, επισήμανε ο Δημήτρης Χριστόφιας αναφερόμενος στο ζήτημα τωνγεωτρήσεων που άρχισαν χθες.Μιλώντας στο Λονδίνο υπογράμμισε ότι«η κυπριακή κυβέρνηση έχει βάλει κάτωόλα τα σενάρια σε στενή συνεργασία μετην Ελλάδα και όλους τους παράγοντες,που μπορούν να εμπλακούν σε μια κρίση, με σκοπό την προετοιμασία για όλατα ενδεχόμενα».Πρόσθεσε δε ότι «πρέπει να μιλούμε μεβάση τις δυνατότητες μας και οι περισσότερες δυνατότητές μας είναι πολιτικές.Ετοιμαζόμαστε και επί του εδάφους μεπολλή σοβαρότητα ώσπου φθάνουν οιδυνάμεις μας σε πλήρη συνεργασία μετην Ελλάδα».Ο κ.Χριστόφιας είπε ακόμη ότι, αν καιεφόσον λυθεί το Κυπριακό, «θα μοιραστούμε τους καρπούς αυτού του δώρουτης μάνας φύσης. Δεν θέλουμε να στερήσουμε από τους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας το μερίδιο τηςτουρκοκυπριακής κοινότητας απ'αυτό τοδώρο.» Αν θέλουν να συνεκμεταλλευθούμε τοθαλάσσιο πλούτο, σημείωσε, πρέπει νακαθίσουν στα σοβαρά στο τραπέζι τωνδιαπραγματεύσεων και να δώσει η Τουρκία το πράσινο φως στον κ. Έρογλου,ώστε να διαπραγματευθεί με καλή θέληση.
► Ανώνυµη πηγή για τη στάση των ΗΠΑ

ΗΠΑ: Υπέρ του δικαιώµατος

της Κύπρου για εργασίες



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.

Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

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.

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.

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.

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.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά. Αφιέρωµα...Αφιέρωµα...

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.

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

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

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Τσεγκέλκιοϊ

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.

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού
Αγιου Γεωργίου στο Τσεγκέλκιοϊ
τελέστηκαν την Κυριακή παρου
σία του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ Βαρθολομαιου, πλήθους πι
στών και διακεκριμμένων μελών
της κοινότητας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε
ομιλία του μετά τα θυρανοίξια
τόνισε ότι «θα μείνωμεν εδώ
όπου ευρίσκονται αι ρίζαι μας και
δεν σκοπεύομεν να αφήσωμεν το
δένδρον της Ρωμηοσύνης και το

άνθος της Ορθοδοξίας να ξηραν
θούν».
Μετά τη λειτουργια μίλησαν ο Μη
τροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος
Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Κοι
νότητος Βασίλειος Κυρόπουλος, η
τελευταία διευθύντρια της Αστι
κής Σχολής Τσεγκέλκιοϊ Σουλτάνα
Δεμιρτζόγλου, και ο Πατριάρχης,
ο οποίος συνεχάρη όλους όσοι συ
νέβαλαν στην ανακαίνιση του Να
ού.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Β.

Κυρόπουλος είπε μεταξύ άλλων:
“Ένα από τα βασικά έθιμα που
παραλάβαμε από τους προγόνους
μας, είναι η διατήρηση και συ
ντήρηση του Ιερού Ναού, και
των λοιπών ιδρυμάτων και προ
σκυνημάτων του Γένους μας, και
ιδιαίτερα στην Βασιλίδα των
Πόλεων όπου ζούμε”.
Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας
του Οικουμενικού Πατριάρχη ενώ
στο αυριανό φύλλο θα φιλοξενη
θεί η ομιλία της κ. Δεμιρτζόγλου.

ἹερώτατεΜητροπολῖτα Χαλκηδόνος
κ. Ἀθανάσιε,

Λοιποὶ Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλ‑

λάδος,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τοῦ

Θρόνου,
Εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα,

Χαρµόσυνος ἀνέτειλεν ἡ 18η Σεπτεµ-

βρίου διὰ τὴν θεόσωστον Μητρόπολιν

Χαλκηδόνος, διὰ τὸ Οἰκουµενικὸν Πα-

τριαρχεῖον καὶ διὰ τὴν ἐνταῦθα ὁµο-

γένειαν. Αἰτία τῆς κοινῆς χαρᾶς εἶναι

τὰ Θυρανοίξια τοῦ ριζικῶς ἀναστηλω-

θέντος καὶ πλήρως ἀνακαινισθέντος

Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγα-

λοµάρτυρος Γεωργίου εἰς τὸ Τσεγκέλ-

κιοϊ, τὸ ἱστορικὸν Χρυσοκέραµον τῶν

πατέρων µας.

Αἱ ἱστορικαὶ ρίζαι τῆς πρώτης ἀνεγέρ-

σεως χριστιανικοῦ ναοῦ εἰς τὸ σηµε-

ῖον τοῦτο χάνονται εἰς τὰ βάθη τῶν

αἰώνων. Προϋπῆρχεν ἐνταῦθα, ἴσως

καὶ ἀπὸ τοῦ ε΄ ἤδη πρὸ Χριστοῦ

αἰῶνος, ἀρχαῖος εἰδωλολατρικὸς να-

ός, ὅπως ὑπῆρχον καὶ ἄλλοι εἰς τὰ πα-

ράλια τοῦ Βοσπόρου. Ἀλλ’ ὅταν ὁ

Ἑλληνισµὸς ἐβαπτίσθη εἰς Χριστὸν

καὶ ἐγένετο Ρωµηοσύνη, τὴν θέσιν

τοῦ εἰδωλολατρικοῦ ἐκείνου ναοῦ κα-

τέλαβεν, ἤδη ἀπὸ τῶν χρόνων, ὡς

λέγεται, τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινια-

νοῦ, ὁ χριστιανικὸς ναὸς ὁ ἀφιερωθε-

ὶς εἰς τὸν λαοφιλέστατον

Τροπαιοφόρον Ἅγιον Γεώργιον. Ἡ πί-

στις καὶ εὐσέβεια τῶν πατέρων µας

ἐφιλοτιµήθη νὰ ἀναδείξῃ τὸν ναὸν

τοῦ Μεγαλοµάρτυρος εἰς εἶδος καὶ

κάλλος, µέχρι τοῦ σηµείου νὰ καλύ-

ψῃ τὴν ὀροφήν του διὰ χρυσῶν κε-

ράµων, ὁπόθεν καὶ ἡ ὀνοµασία τόσον

τοῦ Ναοῦ, ὅσον καὶ τοῦ χωρίου, Χρυ-

σοκέραµος! Ὁ πανδαµάτωρ χρόνος

ἐδηµιούργησε πλεῖστα προβλήµατα

εἰς τὸ ἅγιον κτίσµα, µὲ ἀποτέλεσµα

νὰ χρειασθῇ τὸ 1830 νὰ ἀνοικοδοµη-

θῇ ἐκ θεµελίων. Καὶ ἦτο ὡραῖος ὁ να-

ὸς τοῦ 1830! Πολὺ ὡραῖος! Ἄξιος τῆς

Ὀρθοδόξου εὐσεβείας! Τὸν ἐχάρηµεν

ἐπὶ ἕνα σχεδὸν αἰῶνα. Ἦλθαν ὅµως

τὰ λυπηρὰ γεγονότα τοῦ 1925 µὲ τὴν

ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωσιν καὶ

βέβηλον κατεδάφισιν ὄχι µόνον τῶν

προσκτισµάτων τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ

µεγάλου µέρους τοῦ ἰδίου τοῦ ναοῦ,

προκειµένου νὰ δηµιουργηθῇ αὐτοκι-

νητόδροµος, µὲ ἀποτέλεσµα ὁ ναὸς

νὰ ἀποµείνῃ τοῦ λοιποῦ ἀνάπηρος,

µὲ τὸ περίεργον σχῆµα, τὸ ὁποῖον

ἀπέκτησε µετὰ τὸν ἀκρωτηριασµόν.

Θλῖψις καὶ στενοχωρία καὶ συνοχὴ

καρδίας ὄχι µόνον εἰς τὰ µέλη τῆς ἐπι-

τοπίου Κοινότητος, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλην

τὴν ὁµογένειαν! Κατεπίοµεν πολλὰ

πικρὰ δάκρυα καὶ διὰ τὸν Ἅγιον Γεώρ-

γιον τοῦ Χρυσοκεράµου. Ἦτο καὶ

αὕτη µία ἀπὸ τὰς πολλὰς ἀδίκους τα-

πεινώσεις τὰς ὁποίας ὑπέστηµεν τὸν

παρελθόντα αἰῶνα, µία ἀπὸ τὰς πολ-

λὰς ὀδυνηρὰς πληγάς, τὰς ὁποίας

ἐδέχθη τὸ πολύαθλον σῶµα τῆς εὐσε-

βοῦς ὁµογενείας! ∆όξα τῷ ἀνεχοµένῳ

Θεῷ! Προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ µειου-

µένου δραµατικῶς τοῦ ἀριθµοῦ καὶ

τῶν ἐνταῦθα πιστῶν ἕνεκα τῶν νέων

περιπετειῶν αἱ ὁποῖαι µᾶς εὗρον, ἦτο

φυσικὸν ὁ ναὸς νὰ περιέλθῃ εἰς χείρο-

να κατάστασιν καὶ ἐπικίνδυνον µαρα-

σµόν, µέχρις ἀποσαθρώσεως. Ἀλλ’

εἴποµεν ἐξ ἀρχῆς καὶ διεκηρύξαµεν

µεγαλοφώνως ὅτι οὐδεὶς ναός, εἴτε

εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Κωνσταντινου-

πόλεως ἀνήκει, εἴτε εἰς τὰς λοιπὰς ἐν

Τουρκίᾳ Μητροπόλεις, θὰ ἀφεθῇ εἰς

τὸ ἔλεος τοῦ χρόνου καὶ τῆς φθορᾶς,

ἄµοιρος τῆς στοργῆς καὶ τῆς φροντί-

δος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁµογενεί-

ας. Οὐδεὶς ναὸς θὰ ἀποµείνῃ

ἀποπνέων ὀσµὴν θανάτου! Οἱ ναοί

µας καὶ ἐµφανισιακῶς θὰ εἶναι κήρυ-

κες ἐλπίδος, βεβαιώσεις ζωῆς, προ-

µνηστεύµατα ἀναστάσεως! Οἱ ὀλίγοι

ποὺ ἐµείναµεν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπισκε-

πτόµενοι ἡµᾶς καὶ τοὺς ἁγίους ἡµῶν

τόπους ἀδελφοί, εἰσερχόµενοι εἰς το-

ὺς ναούς µας θὰ ἀναπνέωµεν ὀξυ-

γόνον Χριστοῦ, ὀσµὴν ζωῆς εἰς ζωήν!

Ἀλλὰ καὶ θὰ δίδωµεν ἕν µεγαλόφω-

νον µήνυµα ὅτι εἴµεθα ἀποφασι-

σµένοι νὰ µείνωµεν ἐδῶ, εἰς τὰς

ἀρχαίας ἑστίας µας, εἰς τὰ χώµατα τὰ

ὁποῖα ἡγίασαν αἱ προσευχαί, οἱ τίµιοι

ἱδρῶτες, αἱ ἀγαθοεργίαι καὶ τὰ µαρτυ-

ρικὰ αἵµατα τῶν πατέρων µας. Θὰ

µείνωµεν ἐδῶ ὅπου εὑρίσκονται αἱ ρί-

ζαι µας καὶ δὲν σκοπεύοµεν νὰ ἀφή-

σωµεν τὸ δένδρον τῆς Ρωµηοσύνης

καὶ τὸ ἄνθος τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ξη-

ρανθοῦν. Θὰ τὰ ποτίζωµεν µὲ τὸ

ὕδωρ τῆς ἀγάπης µας καὶ τῆς ἀφο-

σιώσεώς µας, µὲ τοὺς ἱδρῶτας τῆς

ἀγωνίας µας, µὲ τὰς προσευχὰς τῶν

ἐλπίδων µας, µὲ τὸ αἷµα τῆς καρδίας

µας! Τούτου ἕνεκεν ὁ εἷς µετὰ τὸν ἄλ-

λον οἱ ναοί µας καὶ εἰς τὴν Πόλιν, καὶ

εἰς τὴν Μητρόπολιν ∆έρκων, καὶ εἰς

τὴν Μητρόπολιν Ἴµβρου καὶ Τενέδου,

καὶ εἰς τὴν Μητρόπολιν Πριγκηπονή-

σων, ἀναστη-λώνονται καὶ ἀνακαινί-

ζονται καὶ παραδίδονται εἰς τὴν

λατρείαν ὡραῖοι ὡς νυµφίοι ἐκ πα-

στάδος ἐξερχόµενοι. Ἐλάχιστοι

ἔχουν ἀποµείνει χωρὶς νὰ ἀνακαινι-

σθοῦν. Εἰς τὴν Θεόσωστον Μητρόπο-

λιν Χαλκηδόνος ἐπίσης ἀνεκαινίσθη

ἀπὸ ἐτῶν ὁ καλλιµάρµαρος Ἱερὸς

Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, πρὸ διετίας

ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου

καὶ Ἑλένης Πασάµπαχτσε καί, ἤδη, ὁ

παρὼν ἅγιος οἶκος τοῦ Ἁγίου Γεωργί-

ου. Οἱ δύο τελευταῖοι ἀνεστηλώθη-

σαν καὶ ἀνεκαινίσθησαν ἐπὶ

ἀρχιερατείας τοῦ νῦν κοσµοῦντος

τὸν Μητροπολιτικὸν θρόνον τῆς Χαλ-

κηδόνος Ἱερωτάτου καὶ λογιωτάτου

ἀδελφοῦ κ. Ἀθανασίου, εἰς τὸν ὁπο-

ῖον καὶ δηµοσίως ἀπονέµοµεν ἐπὶ

τούτῳ τὰ εὔσηµα καὶ τὴν Πατριαρχι-

κὴν ἡµῶν εὐαρέσκειαν.

Ἡ Ἐκκλησία εὔχεται: «Ἁγίασον, Κύ-

ριε, τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν

τοῦ Οἴκου Σου!». Τὴν ἰδίαν εὐχὴν

ἀπευθύνοµεν χάριν ὅλων ὅσοι πα-

ντοιοτρόπως συνέδραµον, εἰργάσθη-

σαν, ἐκοπίασαν, ἐξώδευσαν,

ἐθυσίασαν διὰ τὴν ἀναστήλωσιν,

ἀνακαίνισιν καὶ ἐξωραϊσµὸν τοῦ

ἱστορικοῦ τούτου ἁγίου ναοῦ. Πολὺς

νὰ εἶναι ὅλων ὁ µισθὸς καὶ λαµπρὸς

ὁ στέφανος παρὰ Κυρίου καὶ εἴθε καὶ

ἄλλοι νὰ τοὺς µιµηθοῦν, ὥστε καὶ το-

ὺς ὀλίγους ἐναποµείναντας ναούς

µας χρήζοντας ἀναστηλώσεως καὶ

ἐξωραϊσµοῦ συντόµως νὰ δυνη-

θῶµεν νὰ ἀποκαταστήσωµεν. Ἰδιαι-

τέρως ἐπιθυµοῦµεν νὰ

εὐχαριστήσωµεν χρεωστικῶς τὴν

Ἔντιµον Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν

τῆς Κοινότητος ὑπὸ τὴν προεδρίαν

τοῦ Ἐλλογιµωτάτου κ. Βασιλείου Κυ-

ροπούλου καὶ πάντας τοὺς συνερ-

γάτας των καὶ τοὺς συµπαραστάτας

τοῦ ἔργου αὐτῶν.

Συγχαίροντες ἀπὸ καρδίας καὶ αὖθις

τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν ἅγιον Χαλ-

κηδόνος κ. Ἀθανάσιον καὶ τοὺς συ-

νεργάτας του καὶ πᾶν τὸ

προσφιλέστατον εἰς ἡµᾶς πλήρωµα

τῆς Θεοσώστου γεροντικῆς ταύτης

Μητροπόλεως, τὴν ὁποίαν καὶ ἡµεῖς

ἠλεήθηµεν νὰ ποιµάνωµεν ἐπ’ ὀλί-

γον καὶ ἐξ αὐτῆς ἐκλήθηµεν πρὸ

εἰκοσαετίας εἰς τὸν ἅγιον Ἀποστολι-

κὸν καὶ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχικὸν

Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως,

κατευλογοῦµεν τὰς εἰσόδους πάντων

εἰς τὸν Ἱερὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ναόν, εὐχόµενοι νὰ εἶναι πάντοτε

ἀνοικτὸς εἰς λατρείαν, πάντοτε ὡρα-

ῖος, πάντοτε πλήρης δόξης Κυρίου

καὶ εὐσεβοῦντος ἐκκλησιάσµατος.

Ἀµήν.

Οµιλία της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολοµαίου κατά τά θυρανοίξια του Ιερού Ναού

Αγίου Γεωργίου Χρυσοκεράµου (Τσεγκέλκιοϊ)

Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...



Τηλεφωνική επικοι
νωνία είχαν χθες ο
πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα
και η Γερμανίδα κα
γκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ, με κεντρι
κά θέματα συζήτη
σης την οικονομική
κρίση στην Ευρω
ζώνη και τις εξελί
ξεις στο
Μεσανατολικό.
Σύμφωνα με ανα
κοίνωση του Λευ
κού Οίκου, οι δύο
ηγέτες «συμφώνη
σαν στο γεγονός
ότι είναι απαραίτητη μια συντονι
σμένη δράση τους προσεχείς μή
νες για να υπάρξει ανταπόκριση
στις σημερινές δυσκολίες της οι
κονομίας και για να εξασφαλιστεί
μια ανάκαμψη της παγκόσμιας οι
κονομίας».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται
ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και
για την ειρηνευτική διαδικασία
στη Μέση Ανατολή.
«Ο πρόεδρος ευχαρίστησε την κα
γκελάριο για τη δέσμευσή της
στην ειρηνευτική διαδικασία και

την προσωπική της συμμετοχή
στις επαφές με τις διάφορες πλευ
ρές για να διευκολυνθεί μια επι
στροφή σε άμεσες
διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στο
Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους,
ανέφερε ο Λευκός Οίκος.
Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη ξεκι
νά στην Ουάσινγκτον η συνάντη
ση των υπουργών Οικονομικών
και των διοικητών των κεντρικών
τραπεζών της Ομάδας των 20
(G20), στο επίκεντρο της οποίας
θα βρεθούν η ελληνική κρίση
χρέους και οι προσπάθειες να

μην μετατραπεί αυτή σε τραπεζι
κή κρίση.
Υπενθυμίζεται, δε, ότι στην
πρόσφατη σύνοδο
Eurogroup/Ecofin συμμετείχε και
ο Αμερικανός υπουργός Οικονο
μικών Τίμοθι Γκάιτνερ, ο οποίος
πρότεινε να δεκαπλασιαστούν τα
κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμεί
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθε
ρότητας (EFSF), αλλά η πρότασή
του έτυχε ψυχρής αποδοχής από
τους Ευρωπαίους ομολόγους
του.
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♦ Συµφώνησαν σε συντονισµένη δράση για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην παγκόσµια οικονοµία

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχ
μούντ Αμπάς, ενημέρωσε χθες
τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ,
Μπαν Κι Μουν, για την πρόθεσή
του να υποβάλει την Παρασκευή
αίτημα ένταξης ενός παλαιστινια
κού κράτους στον Οργανισμό, δή
λωσε ο εκπρόσωπος του Μπαν,
Μάρτιν Νεσίρκι.
Την ίδια ώρα η Χαμάς ανακοίνω
σε ότι συνήφθη συμφωνία με
την αντίπαλή της Φάταχ για να

μην διοργανωθούν διαδηλώσεις
στη Γάζα με αφορμή την υποβο
λή την Παρασκευή στον ΟΗΕ
του αιτήματος για την ένταξη
ενός κράτους της Παλαιστίνης
στον Οργανισμό.
«Αυτοί (η Φάταχ και η Χαμάς)
συμφώνησαν να ακυρωθεί οποια
δήποτε δράση και οποιαδήποτε
διαδήλωση υπέρ ή κατά του δια
βήματος του Αμπού Μάζεν (Μαχ
μούντ Αμπάς) στον ΟΗΕ»,

δήλωσε αξιωματούχος της Χα
μάς.
«Σύμφωνα με τη συμφωνία συμ
φιλίωσης και στο πλαίσιο των
προσπαθειών για να δοθεί τέλος
στις διαφορές, η Φάταχ και η Χα
μάς συμφώνησαν να τηρήσουν
μια ενωμένη στάση στη Λωρίδα
της Γάζας προκειμένου να απο
φευχθεί οποιαδήποτε δράση που
θα μπορούσε να μας διαιρέσει εκ
νέου», συνέχισε.
Ο αξιωματούχος προειδοποιεί
ωστόσο ότι η κυβέρνηση της Χα
μάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα
της Γάζας, «θα απαγορεύσει
οποιαδήποτε διαδήλωση υποστη
ρίζει την πρωτοβουλία του προ
έδρου Αμπού Μάζεν».
Το Σάββατο επικεφαλής της
Φάταχ στη Γάζα είχε ζητήσει την
πραγματοποίηση ειρηνικών δια
δηλώσεων πριν από την υποβο
λή του αιτήματος για ένταξη
ενός παλαιστινιακού κράτους
στον ΟΗΕ.

♦ Κοινή γραµµή Φατάχ- Χαµάς ♦ ∆ε θα διοργανωθούν διαδηλώσεις στη Γάζα

Την Παρασκευή το αίτηµα αναγνώρισης
της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ

Παρουσίαση του βιβλίου
του Σεβ. Μητροπολίτη
Πριγκηποννήσων κ.

Ιακώβου στη Θεσσαλονίκη

Μεσανατολικό και κρίση συζήτησαν οι

Μέρκελ και Οµπάµα

Την Κυριακή, 11092011,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ξενοδοχείου HYATT στη
Θεσσαλονίκη, παρουσία πολυ
πληθούς ακροατηρίου αποτε
λούμενου κυρίως από
κληρικούς, καθηγητές πανεπι
στημίου και άλλους πνευματι
κούς φορείς, έγινε η
παρουσίαση του βιβλίου του
Σεβ. Μητροπολίτη Πριγκηπον
νήσων κ. Ιακώβου, που εκ
δόθηκε πρόσφατα και φέρει
τον τίτλο ‹‹Πνευματικαί Επιση
μάνσεις››.
Συντελεστές της εκδήλωσης
ήταν ο κκ Α. Μαστρογιάννης,
στέλεχος ΑΧΕΠΑ, ως οργανω
τής και συντονιστής, Γ. Κου
κουτσίδης, δικηγόρος, άρχων
οφφικίαλος της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας και η Μα
ρία Καζαμία, καθηγήτρια της
Θεολογικής Σχολής του Αρι
στοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως ομιλητές.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε
εκκλησιαστικούς ύμνους από
τη χορωδία ‹‹Το Βυζαντινό
Αναλόγιο›› της Ι. Μ. Καλαμα
ριάς, ανάγνωση του σεπτού
Πατριαρχικού γράμματος της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα
τριάρχη κκ Βαρθολομαίου,
αναφερόμενου στην έκδωση
του βιβλίου, αναφορά από
τον κ. Γ. Κουκουτσίδη στη
ζωή και στην πολυδιάστατη
πνευματική δράση του Σεβ. κ.
Ιακώβου και, τέλος, κριτική
παρουσίαση της μορφής και
του περιεχομένου του βιβλίου
από την κ. Μ. Καζαμία.
Η ομιλήτρια αρχικά επεσήμα
νε τα ομιλητικάκηρυγματικά
και συγγραφικά προσόντα
του Σεβ. κ. Ιακώβου, που τεκ
μαίρονται στο συγκεκριμένο
βιβλίο, όπως και στη μέχρι
τώρα αξιόλογη συγγραφική
παραγωγή του. Στη συνέχεια
ανέλυσε το περιεχόμενο του

βιβλίου τονίζοντας τις αρετές
που το διακρίνουν, όπως ο
γλωσσικός πλούτος, η σαφή
νεια, η γλαφυρότητα, η ζω
ντάνια και παραστατικότητα
στις περιγραφές, η κριτική
σκέψη, η φιλοσοφική εμ
βάθυνση στα γεγονότα που
έχουν σχέση με το σύγχρονο
άνθρωπο και τα προβλήματα
που τον ταλανίζουν και, κυρί
ως, η ικανότητα της Χριστο
κεντρικής ηθοπλασίας, που
εμπνέει την ελπίδα της
αιώνιας ψυχικής σωτηρίας
του ανθρώπου, πράγμα που
αποτελεί και το μοναδικό
στόχο του εν λόγω πονήμα
τος. Την εκδήλωση κατέκλη
σε ο τιμώμενος Ποιμενάρχης,
ο οποίος, συγκινημένος, ευ
χαρίστησε τη χορωδία, τον
οργανωτήσυντονιστή, τους
ομιλητές και το ακροατήριο
για την τιμητική του παρου
σία.
Σημειωτέο ότι ανάμεσα στο
ακροατήριο ήταν και τεσσα
ρακονταμελής όμιλος προ
σκυνητών και επισκεπτών
από την Πόλη και τα Πριγκη
πόννησα, αποτελούμενος από
άρχοντες οφφικιάλους της Μ.
Χ. Ε., εκπαιδευτικούς, κοινο
τικούς παράγοντες και άλ
λους διακεκριμένους φορείς
της Πολίτικης ομογένειας.
Το εκκλησιαστικό τηλεοπτικό
κανάλι της Θεσσαλονίκης 4 Ε
ευγενώς προσφέρθηκε ‹‹να
καλύψει›› την αξιέπαινη αυτή
πνευματική εκδήλωση εφαρ
μόζοντας στην πράξη τα βα
θυστόχαστα λόγια του
Χριστού: ‹‹Ου δώναται πόλις
κρυβηναι επάνω όρους κει
μένη, ουδέ καίουσι λύχνον
και τιθέασιν αυτόν υπό τόν
μόδιον, αλλ’ επί τήν λυχνίαν
καί λάμπει πάσι τοις εν τω οι
κία›› (Ματθ. 5, 14)
Δημήτρης Δεμιρτζής




