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Αεροσκάφη, μαχητικά ελικόπτερα και
στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν
χθες μεγάλη επιχείρηση κατάτου ΡΚΚ στο
βόρειο Ιράκ. «Η επιχείρηση αυτή είναι το
πρώτο βήμα» δήλωσε ο πρωθυπουργός
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακύρωσε επίσκε
ψη στο Καζακστάν.
Η επιχείρηση, στην οποία έχασαν τη ζωή
τους τουλάχιστον 21 μέλη του ΡΚΚ, ήρθε
ως απάντηση στις επιθέσεις του PKK στην
επαρχεία Χακάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 1.000
Τούρκοι κομάντο εισήλθαν στο έδαφος
του βορείου Ιράκ.
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, η επιχεί
ρηση πραγματοποιείται σε πέντε περιοχές

του βορείου Ιράκ και σε αυτήν συμ
μετέχουν 22 τάγματα με περίπου
10.000 Τούρκους στρατιώτες.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτό
είναι ένα «πρώτο βήμα».
«Στόχος μας είναι να επιτύχουμε
αποτελέσματα» είπε ο πρωθυπουρ
γός σε συνέντευξη Τύπου που μετα
δόθηκε τηλεοπτικά. «Ο στρατός είναι
αποφασισμένος να πραγματοποιήσει
αυτή την επιχείρηση, τόσο από τον
αέρα, όσο και από το έδαφος»
πρόσθεσε.
Σε μία πρώτη αντίδραση, η κυβέρνη
ση του Ιράκ καταδίκασε τις επιθέσεις
του ΡΚΚ και υποσχέθηκε να κάνει τα

πάντα για να τους εμποδί
σει να χρησιμοποιούν ιρακι
νό έδαφος για μελλοντικές
επιθέσεις κατά της Τουρκί
ας.
«Η κυβέρνηση του Ιράκ το
νίζει ξανά ότι η χώρα δεν
θα αποτελέσει λιμάνι ή κα
ταφύγιο για οποιαδήποτε
ξένη ένοπλη και τρομοκρα
τική ομάδα» ανέφερε το
υπουργείο Εξωτερικών του
Ιράκ σε ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του, τονίζοντας
ότι η Βαγδάτη και η τοπική
κουρδική κυβέρνηση του
βορείου Ιράκ «έχουν δε
σμευθεί για την ασφάλεια
των συνόρων» για να εμπο
δίσουν την επανάληψη
τέτοιων επιθέσεων.

Την Τετάρτη το θέµα του

χρέους της ΕυρωζώνηςΑπό Κυριακή, Τετάρτη τα σπουδαία, κα
θώς Μέρκελ  Σαρκοζί, συμφώνησαν
πως... δεν προλαβαίνουν να τα βρουν
μέχρι την σύνοδο κορυφής της Κυριακής
και θα χρειαστεί νέα σύνοδος την επόμε
νη Τετάρτη.
Όπως αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν
Γαλλίας και Γερμανίας, την Κυριακή θα
συζητηθούν οι λεπτομέρειες μιας πα
γκόσμιας λύσης στο πρόβλημα της Ευρω
ζώνης.

"Στόχος των επιχειρήσεων είναι να
πετύχουµε αποτελέσµατα"

► "Στα χέρια της επανάστασης"

Νεκρός ο Καντάφι µετά την
πτώση της Σύρτης

Το τέλος του Μουαμάρ Κα
ντάφι σφραγίστηκε μαζί με
την πτώση της γενέτειράς
του, Σύρτης, στα χέρια της
νέας ηγεσίας της Λιβύης.
Φωτογραφίες που απεικονί
ζουν τον Μουαμάρ Καντάφι
νεκρό μεταδίδονται διε
θνώς. Μαζί τους και η φω
τογραφία του 20χρονου
Μοχάμεντ αλΜπίμπι ο οποί
ος δήλωσε σε ανταποκριτή
του BBC ότι ήταν αυτός
που βρήκε τον Καντάφι

στο λαγούμι στο κέντρο
της Σύρτης. Ο συνταγμα
τάρχης ικέτεψε «μην πυρο
βολείτε».
Κατά την επίσημη εκδοχή ο
Καντάφι σκοτώθηκε από
σφαίρα στο κεφάλι λίγο με
τά από μάχη υποστηρικτών
του με στρατιώτες του Με
ταβατικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το Al Jazeera,
η σορός του Καντάφι έχει
μεταφερθεί σε τέμενος στη
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► "Ναι" στο πολυνοµοσχέδιο

Πεδίο µάχης η Αθήνα µε ένα
νεκρό και δεκάδες τραυµατίες

Πεδίο μάχης θύμιζε η Αθήνα με ένα νεκρό συνδικαλιστή, δεκάδες πολίτες ναέχουν διακομισθεί στα νοσοκομεια, καπνούς από χημικά και δακρυγόναπαντού στο κέντρο. Ο Δημήτρης Κοτσαρίδης,53χρονος οικοδόμος συνδικαλιστής που πρόσκειταιστο ΚΚΕ, μετά από καρδιακή προσβολή κατέληξεστο νοσοκομειο αφού οιγιατροί προσπαθούσαν επί50 λεπτά να του κάνουν

ανάνηψη.74 πολίτες μεταφέρθηκανσε νοσοκομεία λόγω τωνεπεισοδίων που ξέσπασαναρχικά ανάμεσα στουςδιαδηλωτές και στη συνέχεια κατέστειλαν με βίαοι δυνάμεις ασφαλειας.Πιο συγκεκριμένα, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ΚΚΕείχαν στρατοπεδευσει έξωαπό το Σύνταγμα σε μιαπροσπάθεια να περιφρουρήσουν τη Βουλή και να
ΣΕΛ.6
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Παρασκευή Cuma

Οκτωβρίου Ekim

Ἐπί τῷ ἀγγέλµατι τῆς πρός Κύριον
ἐκδηµίας τοῦ ἀειµνήστου Μητρο-
πολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἡ
Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσε-
ως τῆς ψυχῆς τοῦ µεταστάντος Ἱε-
ράρχου ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Αὐτοῦ

Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
τοῦ Πρωτοκλήτου, τήν Τρίτην, 18ην

Ὀκτωβρίου.
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Γεωργίας κ. κ.

Ἠλίας Β’ εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἑσπέρας τῆς Πέµπτης, 20ῆς

Ὀκτωβρίου, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς
εἰς τήν Πόλιν, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Μιτσχέτης καί Τι-
φλίδος καί Καθολικός Πατριάρχης
πάσης Γεωργίας κ. κ. Ἠλίας Β’, συ-
νοδευόµενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητρο-

πολιτῶν Ἀχαλτσίχης,
Ταο-Κλαρδζέτης καί Λαζικῆς κ. Θε-
οδώρου καί Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ.
Γερασίµου, τῶν Αἰδεσιµολ. Πρωτο-

πρεσβυτέρων κ. Γεωργίου
Zviadadze καί ∆αυΐδ Davitashili, τῆς
Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀλεξάνδρας καί
τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Tamara
Meskhi, προκειµένου ἵνα συγχαρῇ
αὐτοπροσώπως καί ἐξ ὀνόµατος τῆς
ἧς προκάθηται Ἐκκλησίας τῇ Αὐτοῦ
Θειοτάτῃ Παναγιότητι ἐπί τῆ συ-
µπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς
ἐκλογῆς Αὐτῆς. Τήν Αὐτοῦ Μακα-
ριότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερο-

δροµίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐµµα-
νουήλ καί ὁ Πανοσιολ. ∆ιάκονος κ.
Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας

καί Ἱερᾶς Συνόδου.
* * *

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

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀµερικῆς
κ. ∆ηµήτριον, συνοδευό-µενον ὑπό
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτου κ. Σε-
βαστιανοῦ Σκορδαλ- λοῦ, Ἀρχι-
γραµµατέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκο- πῆς
Ἀµερικῆς, τοῦ Αἰδεσιµολ. κ. Ἀλε-
ξάνδρου Καρλούτσου, Πρωτο- πρε-

σβυτέρου τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου, καί τοῦ Ἱερολ. ∆ιακόνου κ.

Ἀριστείδου Γαρίνη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης

κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ.
Ἀπόστολον, Ἡγούµενον τῆς ἐν

Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας τῆς Φαρµακολυτρίας.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ.
Ἐµµανουήλ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίµων κ.
ΣΕΛ.5
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Ανακοινώσεις...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 23η
Οκτωβρίου Του Αγίου Αποστόλου Ια-
κώβου του Αδελφοθέου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-
γία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 23η
Οκτωβρίου Του Αγίου Αποστόλου Ια-
κώβου του Αδελφοθέου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-
γία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 23η
Οκτωβρίου Του Αγίου Αποστόλου Ια-
κώβου του Αδελφοθέου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-
γία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 23η
Οκτωβρίου Του Αγίου Αποστόλου Ια-
κώβου του Αδελφοθέου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-
γία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 23η
Οκτωβρίου Του Αγίου Αποστόλου Ια-
κώβου του Αδελφοθέου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-
γία

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α. Θ.
ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ
τῆς ἐκλογῆς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου
ἡµῶν κ. κ. Βαρθολοµαίου, Οὗτος θά χοροστατήσῃ κατά
τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ὀκτωβρίου,
ἐν συγχοροστασίᾳ µετά τῶν ἐνταῦθα καί τῶν ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ προσελευσοµένων ἁγίων Ἀρχιερέων.
Κατά τήν Θείαν ταύτην Λειτουργίαν θά
συγχοροστατήσῃ ἀπό τοῦ Ἀντιθρόνου ὁ
πραγµατοποιῶν τήν ἐπίσηµον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν
Αὐτοῦ εἰς τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον Μακ.
Πατριάρχης Σερβίας κ. κ. Εἰρηναῖος.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ
ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ

κ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρ-
χιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου καί
Καρλοβικίου καί Πατριάρχης Σερβίας κ. κ. Εἰρηναῖος
ἀφικνεῖται, µετά τῆς τιµίας συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν
πόλιν ἡµῶν τό ἀπόγευµα τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ὀκτω-
βρίου, πρός πραγµατοποίησιν τῆς ἐπισήµου εἰρηνικῆς
ἐπισκέψεως Αὐ- τοῦ πρός τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχε-
ῖον.
Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡµέρας, καί ὥραν 18:30, ὁ ὑψηλός
ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας θά προστῇ ∆οξολο-
γίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συνεχείᾳ δέ θά γίνῃ
ἐπισή- µως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου, καί τῆς
περί Αὐτόν σεβασµίας Ἱεραρχίας ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ
Θρόνου, ἔνθα θά ἀνταλλαγοῦν προσφωνήσεις.
Τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πα-
τριάρχης, θά συλλειτουργήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ
Ναῷ µετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου, καί ἑκατέρωθεν Ἱεραρχῶν
Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θά γίνῃ ἀνταλλαγή ἐπι-
σήµων προσφωνήσεων καί ἀναµνηστικῶν δώρων µετα-
ξύ τῶν δύο Προκαθηµένων.

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
∆ΗΛΩΣΙΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι διά τούς ἐπιθυµοῦντας νά προσέλθουν
εἰς τήν τελεσθησοµένην ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ∆ο-
ξολογίαν ἐπί τῇ ἀφίξει τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ.
κ. Εἰρηναίου θά διατεθῇ λεωφορεῖον, τό ὁποῖον θά ἐκκι-
νήσῃ ἐκ τῆς πλατείας Ταταούλων, (Kurtuluş) τήν Παρα-
σκευήν, 21ην Ὀκτωβρίου, καί ὥραν 5:45 µ.µ., διερχόµενον
ὥραν 6:00 µ.µ., ἐκ τῆς πλατείας Ταξείµ, ἔµπροσθεν τῆς
Ὄπερας, µέ προορισµόν τό Φανάριον, καί µετ’ἐπιστρο-
φῆς εἰς τά ἴδια µετά τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 23ην
Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-
πόλεως κ. Γερµανοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 23ην
Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἐφοροεπιτροπή τῆς κοινότητος τοῦ Μ.Ρεύµατος, µέσα
εἰς τά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ρωµαίϊκης κοινότη-
τος, πού διοργανώνει πρός τιµήν τῆς Α.Θ.Παναγιότης,
τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ, ἐπίν τῇ συµπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς
ἀναρρήσεως Του εἰς τον Οἰοκουµενικόν Θρόνον, δια-
θέτει:
α- ἔν Λεωφορεῖον τοῦ Πρακτορείου “OPUS” διά τούς ἐπι-
θυµοῦντας νά παραστοῦν κατά την Πατριαρχικήν καί
Πολυαρχιερατικήν Χοροστασίαν τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ
Σαββάτου, 22ας τρ.µ. στον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου. Ἐκκίνησις Λεωφο-
ρείου τήν 8ην και 45 ὥραν ἔµπροσθεν τοῦ ἐστιατορίου
Γκαράζ τῶν Θεραπείων, τήν 9ην ἔµπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Παναγίας Κουµαριωτίσσης Νεοχωρίου, καί
τήν 9ην καί 30 ἀπέναντι ἀπό την ἀποβάθραν τοῦ Μ. Ρεύ-
µατος, καί
β- ∆ύο Λεωφορεῖα διά τους ἐπιθυµοῦντας νά παραστοῦν
στό Ρεσιτάλ “ἕνα Πιάνο, Μία Φωνή” τῆς Ἄλκηστης Πρω-
τοψάλτη-Στεφάνου Κορκολῆ, το Σάββατον 22αν τρ.µ.,
καί ὥραν 18ην στό “KONGRE MERKEZI-HARBİYE” τῆς
πόλεώς µας.
Ἐκκίνησις: πρώτου λεωφορείου τήν 16ην καί 45 ὥραν
ἔµπροσθεν τοῦ ἐστιατορίου Γκαράζ των Θεραπείων, τήν
16ην καί 45 ὥραν ἔµπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Πανα-
γίας Κουµαριωτίσσης Νεοχωρίου, καί δευτέρου Λεωφο-
ρείου τήν 17ην ὥραν ἀπέναντι ἀπό την ἀποβάθραν τοῦ
Μ.Ρεύµατος, µετ’ ἐπιστροφῆς ἀµφοτέρων εἰς τά ἴδια.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚ∆ΕΡΕ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν 23ην Ὀκτω-
βρίου 2011, Κυριακήν τοῦ Ἀγίου
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-
θέου, τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου
Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀποστόλου.
Θά ἐπακολουθήσει δεξίωσις έν τῇ
κοινοτική αἰθούση.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τελε-
σθεῖ Θεία Λειτουργία εν τῷ Ι. Μη-
τροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Θεραπείων .

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν 23ην Ὀκτω-
βρίου 2011 , Κυριακήν τοῦ Ἀγίου
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-
θέου, τελεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἑνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν 23ην Ὀκτω-
βρίου 2011 , Κυριακήν τοῦ Ἀγίου
Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-
θέου, τελεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἑνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ
΄ ἕκαστον Σάββατον .
Ὥρα ἑνάρξεως 9.30.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν καί φιλακολούθων Χρι-
στιανῶν ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου, ἐπί
τῇ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Θ. Λειτουρ-
γία, ἱερουργοῦντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηπον-
νήσων κ. Ἰακώβου, Καστορίας κ. Σεραφείµ καί
∆ιδυµοτείχου κ. ∆αµασκηνοῦ.
Κατ΄ αὐτήν, ἐν τῷ Σωλέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά ἐκτεθῇ εἰς
προσκύνησιν καί ἁγιασµόν τῶν πιστῶν, τεµάχιον ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Θά ψάλλουν καλλίφωνοι Ἱεροψάλται ἐντεῦθεν καί ἐκ
τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Σεβασµιότης, ὁ Ποιµενάρχης, θά δεχθῇ
τάς εὐχάς τοῦ ἐκκλησιάσµατος καί θά ἐπακολουθήσῃ
ἑόρτιον Γεῦµα.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-
στιανών ότι την προσεχή Τετάρτη 26η Οκτωβρίου, εορτήν
του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητριου του Μυροβλήτου,
Α.Θ Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθο-
λοµαίος αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν της εκκλησια-
στικής ηµών Επιτροπής, ηγαθύνθη όπως χοροστατήση εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ κατά την τελεσθησοµένην Θείαν
Λειτουργίαν µεθ' απάσης της Ακολουθίας Αυτού ίνα ευ-
λογήση και εκ του πλησίον την ηµετέρα κοινότητα.
Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση.
Εκκίνησις λεωφορειου από Κουρτουλούς 9.30 και από
Όπερα Ταξείµ 9.45 µετ' επιστροφής εις τα ίδια.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενορίτας και φιλακολού-
θους ότι την Κυριακήν 23 Οκτωβρίου εις τον Ιερόν Ναόν
µας θα τελεσθή θεία λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 22α Οκτωβρίου τελεσθήσε-
ται εν αυτώ Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνάδων κ. ∆ιονυσίου,
επόπτου της Περιφερειας Φαναρίου και Κερατίου Κόλπου.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 23η Οκτωβρίου του Αγιου
Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου τελεσθήσεται εν αυ-
τώ θεία λειτουργία.
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Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
(KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ KİLİSELERİ,

MEKTEPLERİ VE MEZARLIĞI VAKFI)
∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣOι εκλογές για την Συντονιστική Επιτροπή της ΚοινότητοςΧαλκηδόνος θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Οκτωβρίου2011.α) Στην αίθουσα του Μορφωτικου Συλλόγου Μοδιού.(Neşe Sok. No: 12 Kadköy, Moda)β) Στην κοινοτικά αίθουσα της Αγίας Τριάδας Στραυροδρομίου, Ταξείμ.1.Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από τις 10:00 μέχρι16:002.Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικο κατάλογο που ήδη έχει χρησιμοποιηθείστις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.3.Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν αν είναι εγγεγραμμένοιστους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονται στο γραφείο της κοινότητας και στους Ναούς της Αγίας Τριάδας καιτου Αγίου Ιωάννη στην Χαλκηδόνα. Εάν δεν υπάρχει τοόνομα κάποιου ψηφοφόρου στον κατάλογο θα πρέπει ναυποβάλλει αίτηση μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2011 καιώρα 16:00 στο γραφείο της κοινότητας.4.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείοτης κοινότητας μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011και ώρα 17:00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα μετα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575)στην αίτησή τους:α) Αντάγραφο της ταυτότητάς τουςβ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου απά την εισαγγελία.γ) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη η τοληξιαρχείο.δ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον Α΄ παίδευσης.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.H Εφορευτική Επιτροπή: Δημήτρης Ζώτος, Φαίδων Κάφτογλου, Γιάννης Χαράτσογλου και Ζωή Κωνσταντινίδου.

«Φτώχεια και
Φιλανθρωπία στην Πόλη»

ΗµερίδαΜε την ευκαιρία των 150 ετών από την ίδρυσητης Φιλόπτωχης Αδελφότητας Κυριών Πέρα, 18612011Πόλη, 23 Οκτωβρίου 2011, Αστική Σχολή Γαλατά* * *Το πρόγραμμα της συναυλίας στο πλαίσιο της ημερίδαςπεριλαμβάνεισε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το έργο του συνθέττηΦίλιππου ΤσαλαχούρηΠέντε προσευχές για σόλο βιολοντσέλλο & καμπάνες,opus 77Το έργο είναι αφιερωμένοστην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίομε αφορμή τη συμπλήρωση εικοσαετίας στονΠατριαρχικό Θρόνο.Θα ερμηνεύσει ο βιολοντσελίστας Saim Erkul

συνέχεια από την 1η
Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερε-
ίας Ταταούλων, µετά τῶν Αἰδεσιµ.
Οἰκονόµου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπο-
ύλου, Ἐφηµερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου ∆ηµητρίου τῆς Κοινότητος
Ταταούλων, καί Ἐλλογιµ. κ. ∆ηµη-
τρίου Ζώτου, Καθη- γητοῦ, Προ-
έδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς

Ἐπιτροπῆς, ὑποβα- λόντων σέβη καί
ἐξαιτησαµένων τήν ἁγίαν Πατριαρ-
χικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς
ἐπικειµένοις ὀνοµαστηρίοις αὐτῶν,
ὡς καί τῶν µελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπι-
τροπῆς, κοµίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθι-
σµένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ

πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ.

Νικόλαον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερ-

σέης κ. Εὐάγγελον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας
καί Ἀποκορώνου κ. ∆αµασκηνόν,
συνοδευόµενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Ἁρχιµανδρίτου κ. Ἀµφιλοχίου Πα-
παγιαννάκη, Ἡγουµένου τῆς ἐν Χα-

νίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
Τζαγκαρόλων.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας
καί Πορτογαλίας κ. Πολύ- καρπον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ.
∆ιονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερεί-
ας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, µε-
τά τοῦ Προέδρου Ἐντιµ. κ. Νικολάου
Καλαµάρη καί µελῶν τῆς Ἐπιτρο-
πῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου ∆ηµητρί-
ου Ξυλόπορτας, κοµίσαντας Αὐτῷ
τόν εἰθισµένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγι-
ζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν

Ναοῦ.
Ὅµιλον Παστόρων ἐκ Νιγηρίας, ὑπό
τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιµ. κ. Kudret

Altındağ, ∆ηµοσιογράφου.
Τόν Ἐντιµολ. κ. Κωνσταντῖνον
Σταυρόπουλον, Ἄρχοντα ∆επου-

τᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκ-
κλησίας, ἐκ Ντητρόϊτ.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην,
πρῴην Πρέσβυν τοῦ Παναµᾶ ἐν Ἑλ-

λάδι, Ἐπιχειρηµατίαν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Βασίλειον Μπορ-
νόβαν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλ-
λάδος ἐν τῆ Πόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ
ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐλλογ. ∆ρα κ. Ἰωάννην Γεωρ-
γόπουλον, Ψυχολόγον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. Συµεών Γιλµάζ, Ἐκ-
παιδευτικόν, µετά τῆς συζύ- γου

αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Daniela καί τοῦ θυ-
γατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Jane Analitis, Πρόεδρον
τῆς Ἑλληνικῆς Ἑνώσεως Κωνστα-
ντινουπολιτῶν, ἐκ Σικάγου, µετά

τῶν οἰκείων αὐτῆς.
* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσο-
στόµου, κατά τήν κηδείαν τῆς

ἀειµνήστου Αἰκατερίνης Ἀνα- γνω-
στοπούλου, συζύγου τοῦ Ἐντιµολ.
Ἄρχοντος ∆ιδασκάλου τῆς Ἐκκλησί-
ας κ. Βασιλείου Ἀναγωστοπούλου,
Καθηγητοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγί-
ας Φανερωµένης Βουλιαγµένης

Ἀθηνῶν, τήν Πέµπτην, 20ήν Ὀκτω-
βρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν στη νοτιοανατο
λική Τουρκία, η Κοινότητά μας συμμεριζόμενη τον πόνο των
οικογενειών των θυμάτων και ως ελάχιστη συμβολή στο

πένθος που ζει η χώρα, λαμβάνει την απόφαση να ακυρώσει
τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάβ
βατο 22 Οκτωβρίου 2011 για τον εορτασμό των 20 ετών
από της αναρρήσεως στον Οικουμενικό θρόνο της Α.Θ.Π.

του Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Δια της παρούσης, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα
συλλυπητήρια μας προς τις οικογένειες των θυμάτων με την
ευχή τέτοια γεγονότα να μην επαναληφθούν ξανά στη χώρα

μας.
Ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη
συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Στέφανου

Κορκολή στο άμεσο μέλλον σε καταλληλότερη χρονική συ
γκυρία.

Μετά τιμής
Η Ρωμαίικη Κοινότητα

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΜΑΣ
Δεδομένης της αναβολής της προγραμματισμένης συναυλίας
για άλλη καταλληλότερη συγκυρία, η Κοινότητά μας τιμά

την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ.
Βαρθολομαίο

για τα είκοσι χρόνια από της αναρρήσεώς Του στον
Οικουμενικό Θρόνο,

σε αυτή τη χρονική στιγμή, παραθέτοντας μια δεξίωση
το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00

στην Αίθουσα Τελετών της Αστικής Σχολής Γαλατά.
Καλούμε όλα τα μέλη της Κοινότητας μας να παραβρεθούν.

Η Ρωμαίικη Κοινότητα
Adres : Galata Rum İlkokulu

Kemeralt Caddesi No.: 25 Karaköyİstanbul

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

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν προσεχῆ Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρί-
ου, ἐπί τῇ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος
∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τε-
λεῖται Θ. Λειτουργία µετ΄ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. ∆ηµητρίου.
Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 5.30ην µµ τελεῖται Μ. Ἑσπερι-
νός, µετ΄ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµε-
νάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ.
Ἰακώβου.
Εἰς τόν Σωλέα θά ἐκτεθῇ τεµάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
ἑορταζοµένου Ἁγίου ∆ηµητρίου.
Κατά τήν ὡς ἄνω Πανήγυριν θά ψάλλουν καλλίφωνοι
Ἱεροψάλται.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλα-
βῶν προσκυνητῶν καί παντός φιλεόρτου Χριστιανοῦ, ὅτι
ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἐπετείου µνήµης τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρ-
τυρος ∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου, πανηγυρίζοντος τοῦ
φερωνίµου ἡµῶν Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτω-
βρίου, τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία µετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἠρηναί-
ου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς Περιφερείας Βο-
σπόρου.
Ἀφ’ἐσπέρας Τρίτην, 25ην ἱδίου, καί ὥραν 17ην, τελεσθή-
σεται Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.
Θά ἐπεκολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούση, κα-
τά τάς ὡς ἄνω ἱερᾶς ἀκολουθίας.

Βαθύτατα συγκινηµένοι από τις πολλαπλές εκδηλώσεις,
συµπαράστασης-στην Αθήνα και την Πόλη- για το µε-
γάλο ταξίδι της πολυαγαπηµένης µας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Υποβάλλοντες ευσεβάστως τη βαθύτατη ευγνωµοσύνη
και τα ευχαριστήριά µας προς την Α.Θ.Π. τον Οικουµε-
νικόν Πατριάρχην, κ.κ.Βαρθολοµαίον, διά τους παρηγο-
ρητικούς συλλυπητηρίους λόγους στην ελαχιστότητά
µας, ευχαριστούµε όλους οι οποίοι µε ψηφίσµατα, δωρε-
ές υπέρ ευαγών ιδρυµάτων, στεφάνια, άνθη, επιστολές,
τηλεφωνήµατα και αληθινή αγάπη συµµερίστηκαν το
πένθος µας.
Τα παιδιά
Καίτη και Συµεών Σαρίογλου
Ελένη και Βασίλειος Κιοσέογλου



Τὸ φθινόπωρο, ὅταν ἀρχίζουν
τὰ πρωτοβρόχια, µοῦ ἀρέσει ἡ
κατηφορικὴ πεζοπορία µέσα
στὸ πολυθρύλητο καὶ χιλιοτρα-
γουδισµένο ∆άσος τῆς Βιέν-

νης. Ἡ ὁµίχλη, ἡ βροχή, τὰ
χρυσαφιὰ φύλλα τῶν δέν-
δρων, ἡ εὐωδία τῆς βρεγµένης
γῆς δηµιουργοῦν µιὰ τέτοια
ἀτµόσφαιρα µοναδική, ποὺ
πολλὲς φορὲς σὲ κάνει νὰ ξε-
χνιέσαι, ἰδιαίτερα στὴ διασταύ-
ρωση τῶν σκεπασµένων µὲ τὰ
φύλλα µονοπατιῶν, ὥστε νὰ
µὴν ξέρεις ποῦ καὶ πῶς θὰ πᾶς
γιὰ νὰ φθάσεις στὸν προορι-
σµό σου. Ἀλλά, εὐτυχῶς, ὑπάρ-
χουν οἱ ὁδοδεῖκτες…
Σκεπτόµενος τὶ θὰ µποροῦσα
νὰ γράψω ἐν εἴδει χαιρετισµοῦ
τιµῆς, ἀφοσιώσεως καὶ
ἀγάπης ἀπὸ τὴ Βιέννη, ἀναφε-
ρόµενος ἐν συντοµίᾳ στὸ εὔση-
µο εἰκοσαετὲς ἰωβηλαῖο τῆς
Πατριαρχείας Βαρθολοµαίου
τοῦ Α΄ , µὲ προβληµάτισε ἡ ση-
µασία τῶν ὁδοδεικτῶν γιὰ τὸν
ἄνθρωπο στὴν πραγµατικὴ
καὶ συµβολική τους ἔννοια καὶ
διάσταση. Σκέφθηκα τοὺς γνω-
στοὺς σὲ ὅλους µας ὁδοδε-
ῖκτες, τὶς πινακίδες ἐκεῖνες
ἐπάνω σ’ ἕνα κοντάρι ποὺ σοῦ
δείχνουν τὴν κατεύθυνση τοῦ
δρόµου γιὰ τὸν προορισµό
σου. Καὶ ξαφνικὰ εἶδα σὲ ἄλλη
διάσταση καὶ ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ
γωνία τὴ ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴ
µαρτυρία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου µας κ.κ. Βαρθολο-
µαίου.
1.Τὸ πρῶτο χαρακτηριστικὸ
τοῦ ὁδοδείκτη εἶναι ὅτι δὲν ὁδη-
γεῖ στὸ ἐδῶ καὶ τώρα. Συνή-
θως, δείχνει ἢ ὁδηγεῖ σὲ
τόπους ποὺ δὲν βλέπουµε, σὲ
στόχους µακρινούς, ἀλλὰ ὄχι
καὶ ἀπρόσιτους.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος
µᾶς δείχνει τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρί-
ας διὰ τοῦ δρόµου τοῦ µαρτυρί-
ου καὶ τῆς µαρτυρίας τοῦ
Σταυροῦ, στὸ τέλος τῆς ὁποίας
µᾶς ἀναµένει ἡ Ἀνάσταση.
2.Ὁ ὁδοδείκτης πρέπει νὰ
στέκεται ὄρθιος, ἴσιος, εἰδ’ ἄλ-
λως ὁδηγεῖ στὸ ὕψος τῆς ἐπάρ-
σεως καὶ αὐταπάτης ἢ στὸ
βάθος τῆς ἀπελπισίας.
Ὁ Πρωθιεράρχης τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας µὲ τὴ µόρφω-
ση, παιδεία καὶ σοφία του, µᾶς
δείχνει τὴν ὀρθὴ στάση ἔναντι
τοῦ Μυστηρίου τῆς Πίστεως
καὶ τὴν ὁδὸν ἐκ τῆς γῆς καὶ διὰ
τῆς γῆς στὸν οὐρανό.
3.Ὁ ὁδοδείκτης εὑρίσκεται στὸ

περιθώριο τοῦ δρόµου, στὸ πε-
ζοδρόµιο, διότι ἐὰν τοποθετη-
θεῖ στὸ κέντρο τοῦ δρόµου,
ἀντὶ νὰ διευκολύνει, ἐµποδίζει
τὴν κυκλοφορία.
Ταπεινοφροσύνη, ἐπίγνωση
τοῦ εἶναι, πνεῦµα διακονίας
εἶναι ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ
τοῦ κλεΐζοντος τὸν Θρόνον Ἀν-
δρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ
τῆς Πατριαρχείας του, ποὺ ἔγι-
νε διάκονος καὶ ὁδοδείκτης τοῦ
ἀνθρώπου στὴν ἀδυναµία του
νὰ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ βαδίσει
τὸν δρόµο τοῦ Θεοῦ.
4.Ὁ ὁδοδείκτης πρέπει νὰ εἶναι
καθαρὸς καὶ εὐανάγνωστος. Τί
ὠφελεῖ ἐὰν δείχνει τὴν ὀρθὴ
κατεύθυνση καὶ τὰ γράµµατά
του δὲν διαβάζονται, ποὺ ση-
µαίνει δὲν καταλαβαίνεις τί
σοῦ δείχνει καὶ πρὸς τὰ ποῦ σὲ
ὁδηγεῖ;
Ἡ εὐκρινὴς Θεολογία, τὸ ἔργο
καὶ ὁ διακριτικός, πλὴν ὅµως
πάντοτε σαφής, εἰλικρινὴς καὶ
καθαρὸς λόγος τοῦ Πατριάρ-
χου τῆς Βασιλίδος πρὸς πᾶσα
κατεύθυνση, ὁ ὁποῖος θεολο-
γεῖ ἀνθρωπολογῶν καὶ οἰκολο-
γῶν, δὲν ἀφήνει ἴχνος
ἀµφιβολίας ὅτι µᾶς ὁδηγεῖ
ἀσφαλῶς στὸν στόχο κάθε χρι-
στιανικῆς ζωῆς καὶ ψυχῆς ποὺ
εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
5.Τέλος, ὁ ὁδοδείκτης µὲ τὸν
κάθετο πάσσαλο καὶ µὲ τὴν
ὁριζόντια ἐπιγραφὴ προδια-
γράφει καὶ συµβολίζει τὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῆς δοµῆς τοῦ
σταυροῦ.
Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς
ὁδοδεῖκτες στὴν ἱστορία τῆς ἀν-
θρωπότητος καὶ ἰδίως γιὰ τοὺς
Ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες. Ἐπὶ
καθηµερινῆς βάσεως στὴ ζωή
τους καὶ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησί-
ας καὶ τοῦ Γένους µας, οἱ ὁδο-
δεῖκτες αὐτοὶ ἀγνοήθηκαν,
παρεξηγήθηκαν, καταδιώχθη-
καν, δυστυχῶς, ὄχι µόνον ἀπὸ
Πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
αὐτόκλητους ὑπερασπιστὲς
τῆς Ὀρθοδοξίας, ζηλωτὲς καὶ
ὀρθοδοξοκάπηλους. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ τοὺς ἐπανατοποθε-
τοῦµε στὴν πνευµατική µας
ζωή, διότι χρειαζόµαστε σω-
στοὺς καὶ καθαροὺς ὁδοδε-
ῖκτες, ὁδηγητὲς καὶ
ὁδηγήτριες, ὅπως ὁ ναυτικὸς
τὴν πυξίδα, γιὰ νὰ φτάσοµε σὲ
λιµένα σωτηρίας, µέσα ἀπὸ τὴ
θύελλα τῶν πειρασµῶν καὶ
τὴν τρικυµία τῆς ζωῆς µας, ὡς
Ἐκκλησίας καὶ ὡς Γένους τῶν
Ρωµηῶν, ἰδιαίτερα ἐκείνου τῆς
Πόλης.
Ἔτσι, ἡ µνήµη ἑνὸς ἰωβηλαίου
δὲν ἔχει γιὰ µᾶς τοὺς Χριστια-
νοὺς συµβολικό, ἢ µόνο συµβο-

λικό, ἀλλά, κυρίως,
προσωπικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ χα-
ρακτήρα, δεδοµένου ὅτι πανη-
γυρίζοντες καὶ ἑορτάζοντες
δὲν ἐπιτελοῦµε µνήµη γεγο-
νότος µόνον ἱστορικοῦ. Πανη-
γυρίζοντες ἑορτάζοµε γεγονὸς
σχετιζόµενο µὲ κάθε ἄνθρω-
πο, στὴ συγκεκριµένη περί-
πτωση µὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν
προσωπικότητα τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριάρχου Βαρθολο-
µαίου, ποὺ σηµαίνει γιὰ µένα
καὶ γιὰ σένα συνεορτασµό,
ὑπογράµµιση καὶ τονισµὸ τοῦ
συγχρόνου µηνύµατος τοῦ πο-
λυπαθοῦς Φαναρίου.
Μέσα σ’ ἕνα Χριστιανισµὸ
ἀνέσεως, ἠθικῆς αὐτάρκειας,
ἐκκοσµικεύσεως καὶ πληθωρι-
σµοῦ τῶν ἀκαταλύτων ἀξιῶν
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύµατος,
θεοποιοῦµε καὶ ἀπολυτοποιο-
ῦµε τὴ δύναµη τῆς λογικῆς
καὶ τῆς ὕλης, καταργῶντας δι’
αὐτοῦ τοῦ τρόπου τὴν ἐλπίδα
καὶ τὴν προσδοκία τοῦ κόσµου
τῆς Χάριτος καὶ ὡς ὁ Ἀβραὰµ
γελῶντας ἐµπρὸς στὴν ἐπαγ-
γελία τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ ἀδύνα-
τον κατ’ ἄνθρωπον εἶναι
δυνατὸν παρὰ τῷ Θεῷ.
Κατὰ τὸν Ἅγιον Μεθόδιον
Ὀλύµπου «ὁ νῦν καιρὸς ἔχει
τὰς ἀθλήσεις καὶ ὁ µέλλων τὰ
ἔπαθλα». Ὡς µήνυµα τοῦ ἑορ-
ταζοµένου Πατριαρχικοῦ Ἰω-
βηλαίου διαγράφονται στὸ
ἱερὸ πρόσωπο τοῦ Παναγιω-
τάτου Πατριάρχου µας τὰ
στοιχεῖα τῆς ἀθλήσεως γιὰ τὸ
θέληµα τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ τὰ
στοιχεῖα τοῦ ἐπάθλου, ὡς
ἀποτελέσµατος κατὰ Χάριν
τῆς ἀγαπητικῆς σχέσεως τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ἡ
σηµερινὴ ἄθληση παντὸς
ἀγωνιζοµένου τὸν καλὸν
ἀγώνα Χριστιανοῦ, ὡς καὶ τὸ
ἔπαθλον προϋποθέτουν πί-
στη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη. Αὐτὲς
τὶς ἀρετὲς βιώνει καὶ ὁ σηµερι-
νὸς Πατριάρχης τῆς Ἐκκλησί-
ας καὶ τοῦ Γένους.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ
∆έσποτα!
Μὲ τὰ πληροῦντα τὴν ψυχή
µου αἰσθήµατα τιµῆς, ἀφο-
σιώσεως, σεβασµοῦ καὶ
ἀγάπης εὔχοµαι ὁλόψυχα τὰ
ἔτη τῆς Πατριαρχείας Σου νὰ
εἶναι πολλά, γρανιτώδη, ἄλυ-
πα καὶ εὐλογηµένα καὶ ἡ σω-
στικὴ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ
συνοδεύει πάντοτε καὶ ἐν πα-
ντὶ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα Σου.
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Του Μητροπολίτου Αυστρίας

κ. Μιχαήλ

Επικαιρότητα..

♦ 1 53 Ν αι για το πολυνοµ οσχέδιο

♦ Ν εκρός βρέθηκε ο Καντάφι στη Συρτη.

συνέχεια από την 1η
Μιζουράτα. Δεν είναι σα

φές πού θα ταφεί, πιθανόν
σε μυστική τοποθεσία.
«Ανακοινώνουμε στον
κόσμο ότι ο Καντάφι σκο
τώθηκε στα χέρια της επα
νάστασης. Είναι μία
ιστορική στιγμή. Είναι το
τέλος της τυραννίας και της
δικτατορίας. Ο Καντάφι συ
νάντησε τη μοίρα του» δή
λωσε ο αντιπρόεδρος του
Εθνικού Μεταβατικού Συμ
βουλίου της Λιβύης Αμπ
ντέλ Χαφέζ Γκόγκα σε
συνέντευξη Τύπου στη Βεγ
γάζη.
Ακολούθησε και η επιβεβαί

ωση διά στόματος του ντε
φάκτο πρωθυπουργού του
Συμβουλίου Μαχμούντ Τζι
μπρίλ, o ο οποίος τόνισε
ότι έχει έλθει η ώρα για μία
νέα, ενωμένη Λιβύη.
Ο επικεφαλής του Εθνικού
Μεταβατικού Συμβουλίου
Μουσταφά Αμπντέλ Τζαλίλ
πρόκειται να ανακοινώσει
συμβολικά την «απελευ
θέρωση» της Λιβύης, αρχί
ζοντας τη διαδικασία
μετάβασης στο βορειοα
φρικανικό κράτος που κυ
βέρνησε ο συνταγματάρχης
Καντάφι επί 42 ολόκληρα
χρόνια.

συνέχεια από την 1ηαρχίσει η ψηφοφορία γιατην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Σε κάποια στιγμή,μέλη της ομάδας "Δεν Πληρώνω" με άλλες συλλογιικότητες διαμαρτυρήθηκανγια τη μη αποχώρηση τωνσυνδικαλιστών μπροστάαπό τη Βουλή καθώς και γιατην παρεμπόδιση διαδηλωτών από μέλη του ΠΑΜΕπου ήθελαν να περάσουνμπροστά στη Βουλή.
Η κατάσταση έγινε έκρυθμη
καθώς ομάδες που ήθελαν
να διαδηλώσουν στο Σύ
νταγμα συγκρούστηκαν με
τις ομάδες περιφρούρησης
του ΠΑΜΕ που δεν επέτρε
παν κανένα να περάσει στο
πάνω μέρος της Βουλής.
Κατά τη διάρκεια των επει
σοδίων η αστυνομία παρα
κολουθούσε αμέτοχη και
μόνο προς το τέλος των
συρράξεων αποφάσισε να
κάνει ευρεια ρίψη χημικών
και δακρυγόνων προς
όλους τους διαδηλωτές ανε
ξαιρέτως. Σύμφωνα με αυ
τόπτες μάρτυρες, σε αυτό
το σημείο ο 53χρονος συνδι
καλιστής έπεσε στο
οδόστρωμα. Τα ακριβή αί
τια του θανάτου του διερευ
νώνται, ωστόσο η αρχική
πληροφορία που είχε δοθεί
στη δημοσιότητα ότι έπεσε
από πέτρα διαδηλωτή
έχουν διαψευσθεί από τους
γιατρούς.

Η κ. Παπαρήγα υπεραμύν
θηκε της περιφρούρησης
που έγινε στο Συνταγμα
λέγοντας "Είναι μερικοί που
πιστεύουν ότι άμα κάνεις
ένα ΄ντου΄ (στη Βουλή)
τελειώνουν τα πράγματα.
Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει
ταξική πάλη. Δεν φοβόμα
στε και δεν τα υποτάσσου
με όλα στην κάλπη".
Πάντως, χαρακτηριστικό εί
ναι ότι το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ
δεν συμμετείχε ποτέ μαζί
με τις άλλες συλλογικότη
τες στις διαδηλώσεις, αλλά
κατέβαινε μόνο του. Η χθε
σινή απόφαση όχι μόνο να
κατέβει μαζι με τα άλλα
κόμματα αλλά και να περι
φρουρήσει ένα κομμάτι της
Βουλής, αποτρέπονταςα
από άλλες συλλογικότητες
να διαδηλώσουν εκεί, έγινε
αντικείμενο κριτικής ως
προς το χρόνο και τον τόπο
που επελέγη η συγκεκρι
μένη πολιτική πρακτική.
Ψηφίστηκε και επί των άρ
θρων το πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομι
κών, για το ενιαίο μισθο
λόγιο, την εργασιακή
εφεδρεία και το αφορο
λόγητο των 5.000 ευρώ με
την κυβέρνηση να μετράει
μια απώλεια, καθώς η Λού
κα Κατσέλη έκανε πράξη τα
λεγόμενα της και καταψή
φισε το άρθρο 37 για τις
εργασιακές σχέσεις.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Ο∆Ο∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

► "Στα χέρια της επανάστασης"

Νεκρός ο Καντάφι µετά την
πτώση της Σύρτης

► "Ναι" στο πολυνοµοσχέδιο

Πεδίο µάχης η Αθήνα µε ένα
νεκρό και δεκάδες τραυµατίες




