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► Για την ανάληψη των καθηκόντων του ως ΥΠΕΞ της Ελλάδας

Τό Σάββατον, 19ην Νοεµβρίου, ἡ Α.
Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συµπροσευχόµενος ἀπό τοῦ
Ἱ. Βήµατος τοῦ Ναϋδίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά
τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν,
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου,
Ἡγουµένου τῆς Μονῆς, καθ’ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία
τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ἐφφέ, Θεολόγου, µετονοµασθέντος εἰς Σαµουήλ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεµβρίου, ἐνῷ τήν ἑποµένην, Κυριακήν, 20ήν Νοεµβρίου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος
Μεγάλου Ρεύµατος, ἐπί τῇ πρότριτᾳ διαγενοµένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι οἱ
Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδω- ρουπόλεως κ. Γερµανός, Χόνγκ Κόνγκ
κ. Νεκτάριος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισµένος
Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ.
Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐντιµ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί
ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας,
ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἀνέγνωσε τό εἰθισµένον Τρισάγιον
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
ἀναπαυοµένων ἀοιδίµων Οἰκουµενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’,
Γαβριήλ ∆’, Κωνσταντίου Β’ καί
Γρηγορίου Στ’, ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειµνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί
Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου
Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου,
Ἀδριανουπόλεως
∆αµασκηνοῦ,
Τυάνων Φιλίππου καί Αὐστρίας
Μιχαήλ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ’ἥν ἐγένετο ἡ
παρουσίασις τοῦ ἐπανεκδοθέντος
ἔργου τοῦ ἀειµνήστου Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κυροῦ Γενναδίου: « Ἱστορία τοῦ
Μεγάλου Ρεύµατος», καί ὡµίλησαν
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου
καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,
Ἐπόπτης τῆς Περιφε- ρείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιµολ. κ. Βασίλειος
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Τηλεφωνικές ευχές Νταβούτογλου
στον Σ.∆ήµα

Τηλεφωνική επικοινωνία εί

χε την Κυριακή ο νέος

συναντηθούν το πρόσεχες

Ελλάδας Σταύρος Δήμας με

των υπουργικών συνόδων

υπουργός Εξωτερικών της
τον Αχμέτ Νταβούτογλου.

Ο Νταβούτογλου ευχήθηκε

στον Σταύρο Δήμα καλή επι

διάστημα με την ευκαιρία
του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ.

Στην Κύπρο για διήμερη
επίσκεψη

τυχία στα νέα του καθήκο

Διήμερη επίσημη επίσκεψη

Κατά τη συνομιλία τους, οι

πραγματοποιήσει ο υπουρ

ντα.

δύο υπουργοί συζήτησαν
θέματα σχετικά με τη διμε
ρή

συνεργασία

Τουρκίας.

Ελλάδας

Εξέφρασαν

ακόμη κοινή βούληση για

συνέχιση των σχετικών προ
σπαθειών με την κατάλλη
λη προετοιμασία.

Επιπλέον, συμφώνησαν να

στην Κύπρο αναμένεται να

γός Εξωτερικών Σταύρος
Δήμας.

Κατά την άφιξή του και την
παραμονή του στην Κύπρο

ο Σταύρος Δήμας θα γίνει
δεκτός από τον

Sayı: 8040

Δ. Χρι

στόφια, ενώ θα συναντηθεί

και με άλλους θεσμικούς
φορείς στην Κύπρο.

Νοεµβρίου

Kasım

► ∆ηλώσεις Γκιουλ από τη Βρετανία

"Η Τουρκία µηχανή ανάπτυξης
για την Ε.Ε"

Τη θέληση της Τουρκίας να
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, παρά την κρίση
χρέους που έχει ξεσπάσει
στην Ευρωζώνη, εξέφρασε
ο πρόεδρος Αμπντουλάχ
Γκιούλ, ενόψει 3ημερης επί
σκεψης που πραγματοποιεί
στη Βρετανία.
Αναφερόμενος στη Συρία,
υπογράμισε ότι "δεν υπάρ
χει πλέον χώρος για τα αυ
ταρχικά καθεστώτα" στις
όχθες της Μεσογείου και
πρόσθεσε: "Ως κάποιος που
σπούδασε στη Βρετανία,
που έζησε στη Βρετανία και
έχει αυτό το διεθνές όρα

μα, ο πρόεδρος Άσαντ
έπρεπε να είναι σε θέση να
το γνωρίζει αυτό".
Η Τουρκία "τόν έχει συμ
βουλεύσει με έντονο τρόπο
να επιταχύνει τον ρυθμό
των μεταρρυθμίσεων. Του
έχουμε πει ότι αν δεν ηγη
θεί ο ίδιος της αλλαγής, τα
πράγματα θα μπορούσαν
να γίνουν πολύ άσχημα"
ανέφερε.
Ο Αμπντουλάχ Γκιούλ θα
συναντηθεί με τον Βρετανό
πρωθυπουργό
ενώ ανα
μένεται να γίνει δεκτός και
από τη βασίλισσα Ελι
σάβετ.

"Η Συρία αθέτησε τις υποσχέσεις που πήρε
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις"

Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ
ντογάν εξαπέλυσε εκ νέου
φραστικά πυρά εναντίον της
κυβέρνησης της Συρίας χθες,

κατηγορώντας την ότι αθετεί
τις υποσχέσεις της και συντρί
βει τους αντιπάλους της με
ιδιαίτερα αιματηρό τρόπο.

Μιλώντας σε στελέχη επιχει
ρήσεων στην Πόλη ο Ερντο
γάν επέκρινε την Δαμασκό
για το ότι δεν εφαρμόζει τις
μεταρρυθμίσεις
που
υποσχέθηκε σε πολλές
συναντήσεις και τηλε
φωνικές επαφές με φί
λιες χώρες.
Η κυβέρνηση της Συρί
ας «δεν έχει τηρήσει
τις υποσχέσεις που έκα
νε, ούτε στην Τουρκία,
ούτε στον Αραβικό Σύν
δεσμο, ούτε στην διε
θνή κοινότητα», είπε.
«Υπήρξε διστακτική και
ανειλικρινής στην εφαρ
μογή μεταρρυθμίσεων.
Χρησιμοποίησε απάν
θρωπα μέτρα εναντίον

της αντιπολίτευσης. Την σύ
ντριψε χύνοντας αίμα», συ
νέχισε ο Ερντογάν μιλώντας
στο
επιχειρηματικό
συ
νέδριο.

Χειροτονία
∆ιακόνου στη
Χάλκη

Το Σάββατο στην Ι.

Πατριαρχική και Σταυ
ροπηγιακή

Μονή

της

Χάλκης τελέστηκε η εις
Διάκονον
του

χειροτονία

θεολόγου

λάου Εφφέ

Νικο
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

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

ΙΕΡΟΝ ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΥΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
(BURGAZADA AYA YORGİ KARIPI MANASTIRI VAKFI).

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'
ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'
ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'
ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, εν τω καθ'
ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου τελείται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου επί τη ενάρξει του νέου
Σχολικού έτους εν τω ηµετέρω Ιερώ
Ναώ τελείται Αρχιερατική θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασίας ιερουργούντος του Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ.
Γερµανού υπέρ υγειας των διδασκόντων και διδασκοµένων.
Όθεν παρακαλούνται οι αξιότιµοι γονείς και κηδεµόνες των το πρώτον
προσελθόντων εις τα θρανία του Ζαππείου Παρθεναγωγείου όπως προετοιµάσωσι τα τέκνα των καταλλήλως και
οδηγήσουν αυτά εις τον Ναόν προς
µετάληψιν των Αχράντων Μυστηρίων.
Θα επακολουθήση η απονοµή των
Χρυσών Σταυρών, αναµνηστικών
∆ώρων και δεξίωσις εν τη αιθούση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Aθλητικός Σύλλογος Πέρα

Στη μνήμη του αείμνηστου Δημητρίου
Κώτσια τα μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου του Α.Σ.Π. προσέφεραν υπέρ
του σκοπού του Συλλόγου το ποσό των
2000 Λ.Τ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι ἡ Αὐτοῦ
Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολοµαῖος, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ µεθ’ ἁπάσης τῆς Ἀκολουθίας
Αὐτοῦ καί χοροστατήσῃ ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Μετοχίῳ
ἐπί τῇ µνήµῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος καί
Πανσόφου Αἰκατερήνης, Πολιούχου Σινᾶ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς, 25ης Νοεµβρίου. Εἰς τόν Σωλέα θά τοποθετηθῇ διά προσκύνησιν
καί ἁγιασµόν τῶν πιστῶν, τεµάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς
ἑορταζούσης Ἁγίας. Κατά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας
θά διανεµηθοῦν οἱ δακτύλιοι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ὡς
καί οἱ εἰθισµένοι λουκουµάδες.
Ἐκκίνησις λεωφορίου ἐκ Κουρτουλούς 9.30 καί ἐκ τῆς
Ὄπερας Ταξείµ 9.45

ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γνωστοποιείται ότι επί τη ιερά µνήµη της Αγίας Μεγαλοµάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης, πανηγυρίζοντος του Ιερού Αγιάσµατος του Ιερού ηµών Ναού αι Ιεραί
Ακολουθίαι θα τελεσθούν ως εξής:
Την Πέµπτην 24 Νοεµβρίου θα ψαλει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός περι ώραν 16.00
Τη δε Παρασκευήν 25 Νοεµβρίου κυριώνυµον ηµέραν
της εορτής τελείται Πανηγυρική θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασίας, υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως των ευλαβών προσκυνητών.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα επακολουθήσει
δεξίωσις εις την κοινοτικήν αίθουσαν
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)

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 Τα
ξίμ (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.

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.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ

Η Διοίκηση του ΑΣΠ αποφάσισε να λειτουργήσει σχολή
μπάσκετ κάθε Σάββατο για παιδιά που γεννήθηκαν από το
1995 έως το 2003.
Τα παιδιά θα χωριστούν σε γκρουπ, με βάση την ηλικία και
τις ικανότητες τους και θα γυμνάζονται στο κλειστό γήπεδο
του Συλλόγου υπό την επίβλεψη έμπειρων προπονητών.
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 26 Νοεμβρίου 2011 και
ώρα 11:00
Στόχος του Συλλόγου είναι η παρακίνηση των παιδιών για
την υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής που
θα παραμείνει σταθερός μετά την ενηλικίωση τους.
Για κάθε σας απορία επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του
προγράμματος:
Δημήτρης Τασελαρίδης 0532 416 17 08
Γιάννης Κώτσιας 0532 334 21 19

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Η Ελλόγιμη κ. Μαρίκα Χάτσου προσέφερε 200. λίρες για τις
ανάγκες του Ι. Ναού μας.
Στην τακτική δωρήτρια του Ι. Ναού μας και γόνο του νησιού
μας η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκφράζει θερμότατες ευχαρι
στίες.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

Ο κ. Μάριος και η κ. Τίνα Ηλιάδου στη μνήμη του αειμνήστου
Κωνσταντίνου Ριζόπουλου προσέφεραν 200. λίρες υπέρ του Ι.
Ναού μας.
Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, Σελίδα 5

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά. Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.
συνέχεια από την 1η

Σταυρίδης, Καθηγητής- Ἄρχων ∆ιδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπεκτείνας
καί συµπληρώσας τό ὡς ἄνω σύγγραµµα, ὁ Ἐντιµ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος,
Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου
Μεγαρευµιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης» καί
Ἀντιπρόεδρος τῆς ΟΙΟΜΚΩ, ὁ Ἐντιµ.
κ. Orhan Türker, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα
∆ηµοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιµ. κ. Γεώργιος
Παπαλιάρης, Πρόεδρος, ἐκθέσας τά
πεπραγµένα τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σάµου καί
Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον καί Χόνγκ Κόνγκ
κ. Νεκτάριον, µετά τοῦ αὐταδέλφου
αὐτοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισµένου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, µετά τῶν γονέων αὐτῶν Ἐντιµ. κ.
Λάµπρου καί Εὐγεν. κ. Φρειδερίκης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτας κ. Ἐπιφάνιον Καραγιῶργον, κ. Μακάριον
Ἀντωνόπουλον,
κ.
Νεκτάριον
Τριάντην, κ. Ἀναστάσιον Καντάνην,
ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας, κ. Μελχισεδέκ Γαλάνην,
Ἡγούµενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας, καί κ. Ἰουστῖνον Τσαγκούρην, ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, καί κ. Νικόδηµον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ.
Γρηγόριον Σταµκόπου- λον, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη- µίας Θεσσαλονίκης,
µετά τῶν Ἐλλογιµ. κ. Χριστοφόρου
Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς, κ. Ἰωάννου
Καραπαναγιώτου, Ἐπικούρου Καθηγη- τοῦ, καί κ. Γεωργίου Πατρώνα, ἐκ
τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ αὐτῆς.
Ὅµιλον Φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιµολ. Ἄρχοντος ∆ιδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου κ. Μιλτιάδου
Κωνσταντίνου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τούς Ἐντιµολ. κ. Γρηγόριον Λαρεντζάκην, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριον,
Καθηγητήν, ἐξ Αὐστρίας, καί κ. Κωνσταντῖνον ∆εληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα ∆ιδάσκαλον τοῦ Γένους,
Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµολ. κ. ∆ηµήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδι- κον
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,
µεθ’ὁµίλου προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας.
12µελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τοῦ ∆ικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων, ὑπό τήν
ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιµ. κ.
∆ηµητρίου Ποντικά- κη.
Τόν Ἐντιµ. κ. Παῦλον Σταµατίδην,
Πρόεδρον τῆς Ἰµβριακῆς Ἑνώσεως
Μακεδονίας-Θρhκης.
Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Νικόλαον Ἀσηµακόπουλον, Ἰατρόν, καί Ἠλίαν Καρρᾶν,
µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Ἑλένης Λίλλη, ἐξ Ἀθη- νῶν.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά
τούς γάµους τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου
∆εµιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, µετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ζ. Χασιώτου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ.
Ναῷ Ἁγίου Παντελεήµονος Κουσκουντζουκίου, τό Σάββατον, 19ην
Νοεµβρίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΣΚΙΟΪ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ -Kurtuluş Aya Tanaş Aya
Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi
Vakfı- -Hasköy Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi
Vakfı- -Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum
Ortodoks Kilisesi Vakfı-

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Ανακοινούται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικη
τικών σωμάτων των τριών Κοινοτήτων θα διεξαχθούν πα
ρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011,
κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...
Στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, Ateşböceği Sok.
No. 2 Kurtuluş
Στο Σύνδεσμο Μοδιού, Neşe Sok. No. 12 Kadköy, Moda
Στον Ι. Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Αρναούτκιοϊ, Satş Meydan
No. 22, Arnavutköy
2Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι
τις 16:30.
3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κα
τοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως
πρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεω
μένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στα γρα
φεία της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι τις
17 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.
4Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 14 Νοεμ
βρίου 2011 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου
και Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία
της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, οι οποίοι σύμ
φωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων
(2575) απαραιτήτως πρέπει να προσκομίσουν...
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)
πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από το
ληξιαρχείο
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από την εισαγγελία
αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.
(αίτηση υποψηφιότητας θα συμπληρωθεί στα γραφεία της
Κοινότητος)
5Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι κατα
γραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.
6Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Τηλ.: 02122506248 / 2547506
Φαξ: 02122543690
Η Εφορευτική Επιτροπή

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

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

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

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

KABRİSTANI VE MEKTEPLERİ VAKFI

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

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
Θεοτόκου
της Κοινότητας Σταυροδρομίου
Πέρα και των
118 χρόνων από την ίδρυση της
Σχολής.
Μετά την Πατριαρχική και Συνο
δική 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.
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Επικαιρότητα..

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Χειροτονία ∆ιακονου στη Χάλκη
λετῶν τῆς Μονῆς

παρετέθη δεξίωσις, κατὰ τὴν
ὁποίαν ὡµίλησαν κατὰ σειρὰν
οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης,
παρουσιάσας
τὸν ∆ιάκονον
Σαµουήλ, ὁ νεοχειροτονηθείς, ὁ
πνευµατικὸς
αὐτοῦ πατὴρ Ἀρχιµ. Ἐπιφάνιος
Παντοκρατορινὸς καὶ ἡ Α. Θ.
Παναγιότης.
Ὁ Παναγιώτατος
εἰς τὴν ὁµιλίαν
Φωτό Ν. Μαγγίνας του ἐξήγησεν ὅτι
«σὲ ὠνοµάσαµεν
Τελέσθηκε σήµερα (σ.σ Σάββα- τὴν προσφώνησίν του ἐν τῷ Σαµουὴλ εἰς τιµὴν καὶ µνήµην
το) στὴν Ἱ. Πατριαρχικὴ καὶ Καθολικῷ τῆς Μονῆς ἐπεσήµα- ἑνὸς ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς
Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Χάλ- νε τὴν ἱερότητα τοῦ µυστηρίου ταύτης Μονῆς τοῦ 18ου
κης ἡ εἰς ∆ιάκονον χειροτονία τῆς ἱερωσύνης καὶ τὸ φοβερὸν αἰῶνος...». Ἀναφερθείς, ἐν συτου θεολόγου Νικολάου Ἐφ- τῆς διακονίας τῶν ἀχράντων νεχείᾳ, εἰς τὸν ἀπὸ ∆έρκων
φέ, µετονοµασθέντος εἰς Σα- µυστηρίων. Ἐν συνεχείᾳ, προκάτοχον αὐτοῦ Πατριάρµουήλ.
ἐπέστησε τὴν προσοχὴν εἰς χην Σαµουὴλ τὸν ἐπιλεγόµεΤὴν χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Σεβ. τὴν ἰδιαιτέραν σηµασίαν τοῦ νον Χαντζερῆν, προέτρεψε τὸν
Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλ- νὰ εἶναι κάποιος κληρικὸς τῆς νέον ἀδελφὸν τῆς Μονῆς: «Νὰ
πιδοφόρος, Ἡγούµενος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη- ἔχῃς καὶ τοῦτον τὸν Πατριάρχην ὡς πρότυπόν σου...». Μετὰ ταῦτα, ἡ Α. Θ.
Παναγιότης
ἐξῆρε τὸν διακονικὸν βαθµὸν
τῆς ἱερωσύνης
εἰπών:
«ὡς
διάκονος
θὰ
εἶσαι ὑπηρέτης
τῶν µυστηρίων
Χριστοῦ, ἀλλὰ ἐν
ταπεινοφροσύνῃ,
σεµνότητι καὶ
ἀγάπῃ
πρὸς
πάντας νὰ εἶσαι
καὶ ὑπηρέτης ἀνθρώπων, νὰ ἐµφορῆσαι
ἀπὸ
πνεῦµα διακονίας καὶ προσφοΦωτό Ν. Μαγγίνας ρᾶς,
εἰς
Σχολῆς, ἐνῷ συµπροσευχόµε- σίας, ὑπογραµµίσας τὰς ἀπαι- οἱονδήποτε βαθµὸν τῆς ἱερωνοι στὸ Ἱερὸ Βῆµα ἦταν ἡ Α. Θ. τήσεις καὶ τὰς προϋποθέσεις σύνης καὶ ἂν ἀξιωθῇς νὰ
Παναγιότης ὁ Οἰκουµενικὸς διὰ τὴν ἀποδοχὴν νέου τινός ἀνέλθῃς... ∆ὲν ὑπάρχει
Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµα- εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς ὡραιότερον συναίσθηµα καὶ
ῖος, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τὸ νέο κλήρου. Τέλος, ὑπενθύµισεν µεγαλυτέρα ἱκανοποίησις ἀπὸ
ὄνοµα τοῦ νεοχειροτονη- εἰς τὸν νέον ∆ιάκονον τὴν ση- τὸ νὰ διακονῇς, νὰ προθέντος, καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολί- µασίαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας σφέρῃς, νὰ ἀνακουφίζῃς, νὰ
τες Γέρων ∆έρκων κ. Τριάδος Χάλκης καὶ τῆς ἐν ἐκδαπανᾶσαι ὑπὲρ τῶν ἄλἈπόστολος, Πρόεδρος τῆς Ἐφο- αὐτῇ Θεολογικῆς Σχολῆς, καὶ λων, νὰ θυσιάζεσαι ὑπὲρ τῶν
ρείας τῆς Μονῆς, καὶ Πριγκη- τὸ βάρος τῆς κληρονοµίας καὶ ἄλλων, καὶ νὰ ἐνθυµῆσαι
ὅτι ὁ Κύριος ἡµῶν
ποννήσων
Ἰάκωβος, τῆς ἱστορίας, τὸ ὁποῖον καλε- πάντοτε
οὐκ
ἦλθε
διακονηθῆναι ἀλλὰ
Ἐφοροταµίας αὐτῆς. Συλλει- ῖται νὰ ἐπωµισθεῖ.
διακονῆσαι».
Τέλος, ἀναφερτούργησαν οἱ Πανοσιολ. Ἀρχι- Ἐξῆρε τὰ προσόντα τοῦ ∆ια- θεὶς µετὰ συγκινήσεως
εἰς τὸ
µανδρίτες
Ἐπιφάνιος κόνου Σαµουήλ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ζήτηµα τῆς ἐπαναλειτουργίας
Παντοκρατορινός, πνευµατι- εἶπεν ὅτι «... ὅσα προσόντα καὶ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς,
κὸς πατὴρ τοῦ νέου ∆ιακόνου, ἐὰν ἔχῃ ὁ κληρικὸς εἰς οὐδὲν κατέληξεν: «Εἴθε ἡ χειροτονία
καὶ Γρηγόριος Νανακούδης, ἰσχύουν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦν σου νὰ εἶναι προάγγελος καὶ
ὡς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι Κωνστα- ἐὰν λείπῃ τὸ οὐσιῶδες... ἡ διὰ προανάκρουσµα πολλῶν καὶ
ντῖνος Τσιβελέκος καὶ Ἐµµα- βίου πίστις καὶ ἡ ἀπροϋπόθε- πάλιν χειροτονιῶν µαθητῶν
τος ἀφοσίωσις εἰς τὴν Μητέρα τῆς Σχολῆς, µὲ τὸν κώδωνά
νουὴλ Lemelson.
Τὴν παραµονὴν τῆς χειροτονί- Ἐκκλησίαν», καταλήξας διὰ της νὰ ἠχῇ καὶ νὰ καλῇ αὐτοας, Παρασκευήν, 18ην Νοεµ- τῆς προτροπῆς: «Γίνου Αὐτῷ ὺς ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωΐ εἰς δοΠατριάρχῃ) τε καὶ τῇ Μη- ξολογίαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
βρίου, πρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ, (τῷ
τρὶ
Ἐκκλησίᾳ
πιστὸς ἄχρι θα- καὶ ἀργότερον νὰ προπέµπῃ
ἔγινεν ἡ ἀκολουθία εἰς ἀρ- νάτου καὶ εἴσελθε
χάριον ρασοφοροῦντα, χορο- χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».εἰς τὴν αὐτοὺς εἰς τὰ πέρατα τῆς
ὅπου ὁ θερισµὸς
στατοῦντος τοῦ Ἡγουµένου.
Εἰς τὴν ἐπίσηµον Αἴθουσαν Τε- οἰκουµένης,
πολύς».
Ὁ Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρος, κατὰ

Απεβίωσε ο Νεοκλής
Σαρρής

Ο καθηγητής Νεοκλής Σαρ
ρής απεβίωσε το πρωί του

Σαββάτου στην Αθήνα σε
ηλικία 71 χρόνων. Ο Νεο
κλής Σαρρής, καθηγητής

της Κοινωνιολογίας της
Ιστορίας στο Πάντειο Πανε
πιστήμιο γεννήθηκε στην
Πόλη και ήταν απόφοιτος
της Μεγάλης του Γένους
Σχολής.
Σπούδασε στα Πανεπιστή
μια
Κωνσταντινούπολης,
Αθηνών και Γενεύης. Διε
τέλεσε σύμβουλος επί των
πολιτικών υποθέσεων του
Αοίδιμου Οικουμενικού Πα
τριάρχου Κύρου Αθηνα
γόρα.
Ως πολιτικός αναλυτής και
αρθρογράφος ασχολούταν
ιδιαίτερα με τα ελληνοτουρ
κικά θέματα.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΑ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ
( 4 – 8 ∆εκεµβρϊου 2011 )

Γιά τόν σκοπό αυτό οργανώνεται από την Πόλη μας εκ

δρομή μέ λεωφορείο, μέ επί πλέον επισκέψεις καί στίς
πέριξ θρησκευτικού καί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πε
ριοχές Πατάρων, Αντιφέλου, Αττάλειας καί Λυβησίου,

πού αρχίζει το πρωί τής Κυρίακης προσεχούς 4ης Δεκεμ

βρίου καί τελειώνει το βράδυ τής Τρίτης 8ης ιδίου, μέ
επιστροφή στά ίδια.

Ή αναχώρηση από ΑΚΜ ( Atatürk Kültür Merkezi / Taksim

) τής Πόλης μας καί ώρα 06:30 τό πρωί ( τής 4ης Δεκεμ
βρίου ).

Τήν ευθύνη τής διοργάνωσης έχει καί πάλι το Πρακτορείο

OPUS 92 , Carş Ağas Sokak Mecidiye Mahallesi No:8

Ortaköy, Τηλ. 0.212.327 34 00. Ή τιμή τής προσκυνημα
τικής μας έκδρομής μέ διαμονή σέ ξενοδοχείο *****
αστέρων μέ ημιδιατροφή σέ δίκλινα δωμάτια είναι 200

€υρώ. Τυχόν ζήτηση μονόκλινου δωμάτιου επιβαρύνει
τόν προσκυνητή 60 €ύρο επί πλέον. Γι’αυτούς που
θέλουν να επισκευθούν τα μουσεία επιβαρύνονται με 40
€υρώ.

Γιά συμμετοχή σ΄αυτή καί γιά όλες τίς λεπτομέρειες οί

ενδιαφερόμενοι μπορούν νά απευθύνωνται στόν Μητρο
πολίτη Μύρων Χρυσόστομο στά Πατριαρχεία ή στά τη
λέφωνα 0.212.291 64 66 καί κινητά 0.536.578 35 05 ,

0.532.292 35 18 ή στο Πρακτορείο OPUS 92 στόν Pakiz
BORTECEN 0.532.510 65 79 ή στήν Σοφία Χούτου
0.532.273 89 65 καί Fax : 0.212.236 61 80.
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Ψυχολόγος, Σύμβουλος Οικογένειας&Ζεύγους
Ψυχοδραματιστής
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli
Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017
www.danismanpsikodrama.com o.voutsinas@gmail.com
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