
Δημοσιεύματα που είδαν
χθες το φως της επικαιρότη
τας στην Ελλάδα έκαναν

λόγο για "συνεργασία Ελ
λάδας Τουρκίας" στον το
μέα της κάλυψης των

αναγκών σε ηλεκτρικό ρευμα
των απομονωμένων νησιωτι
κών περιοχών της Ελλάδας.

Ωστόσ, με χθεσινή ανακοίνω
σή του, το υπουργείο Περι
βάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
διέψευσε αυτά τα δημοσιεύ
ματα περί ηλεκτρικής διασύν

δεσης των ελληνικών
νησιών με την Τουρ
κία.
«Ούτε υπάρχει οποιοσ
δήποτε σχεδιασμός για
τη διασύνδεση των ελ
ληνικών νησιών με
την Τουρκία, ούτε έχει
γίνει από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ
οποιαδήποτε συζήτη
ση για το ζήτημα αυτό
με την τουρκική πλευ
ρά», αναφέρει συγκε
κριμένα το ΥΠΕΚΑ.
Η ανακοίνωση συνεχί

ζει ότι "το ΥΠΕΚΑ υπενθυμί
ζει ότι κανένα από τα νησιά

του Ανατολικού Αιγαίου δεν
διαθέτει ηλεκτρική διασύνδε
ση με την Τουρκία, αφού
διαθέτουν αυτόνομα συστή
ματα παραγωγής και διανο
μής ηλεκτρικής ενέργειας".
Ωστόσο, σπεύδει να διευκρι
νίσει ότι "η απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας, δεν
έχει καμία απολύτως σχέση
με το ζήτημα της διασύνδε
σης" ενώ στην ανακοίνωση
αναφέρεται ότι η συμμετοχή
τουρκικών εταιριών στις δια
γωνιστικές διαδικασίες για τη
ΔΕΠΑ δεν αποκλείεται, ούτε
και πρόκειται να τεθεί θέμα
αποκλεισμού μιας και η Ελ
λάδα δραστηριοποιείται στη
βάση του σχετικού μνημονί
ου που ευνοεί τις διμερείς
συνεργασίες.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-

χης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς

Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ

Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κα-

τά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς,

τήν Κυριακήν, 20ήν Νοεµβρίου,

ἐνῷ τήν ἑποµένην, ∆ευτέραν, 21

ἰδίου, ἡµέραν τῆς Ἑορτῆς, προέστη

τῆς καθιερωµένης Πατριαρχικῆς

καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας

ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύµῳ

Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῆς µεγαλω-

νύµου Κοινότητος Σταυροδροµίου,

καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα

χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφι-

σµένου Μητροπολίτου Σιγκαπού-

ρης κ. Κωνσταντίνου, µέχρι τοῦδε

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητρο-

πόλεως Χόνγκ Κόνγκ, ἀνταλλαγει-

σῶν ὁµιλιῶν µεταξύ τοῦ

Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροτονη-

θέντος, ἐκφράσαντος τήν υἱϊκήν

του εὐγνωµοσύνην διά τήν προσγε-

νοµένην αὐτῷ τιµήν.

Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συ-

νελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπο-

λῖται Γέρων Νικαίας κ.

Κωνσταντῖνος, Πριγκηποννήσων

κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελί-

των, Σάµου καί Ἰκαρίας κ.

Εὐσέβιος, Μύρων κ. Χρυσόστοµος,

Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, Καλ-

λιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφα-

νος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπο-

λῖται Γέρων ∆έρκων κ. Ἀπόστολος,

Θεοδωρουπόλεως κ. Γερµανός καί

Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ.

Εἰρηναῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι

Συνάδων κ. ∆ιονύσιος καί Ἀβύδου

κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Παλαιοκαθολι-

κός Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ.

Joris Vercammen, ὁ Θεοφιλ. Ἐπί-

σκοπος τῶν ἐν Ἑλβετίᾳ Παλαιοκα-

θολικῶν κ. Harald Rein, µετά τῆς

συνοδείας αὐτοῦ, Κληρικοί ἐκ τοῦ

ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιµ. κ. κ. Nικόλα-

ος Ματθιουδάκης καί Βίκτωρ Μα-

λιγκούδης, Γενικός Πρόξενος καί

Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,

ἀντιστοίχως, ἄλλοι ἐπίσηµοι, πα-

ράγοντες τῆς Ὁµογενείας, Καθη-

γηταί καί µαθηταί τοῦ Ζαππείου

καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὁ

Ἐντιµ. κ. Λάµπρος Τσίλης, µετά

τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φρει-

δερίκης, γονεῖς τοῦ νεοχειροτονη-
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"Τα ελληνικά νησιά δε συνδέονται
µε ρεύµα από την Τουρκία"

► ∆ηλώσεις του ειδικού συµβούλου του Γ.Γ του ΟΗΕ

Κυπριακό: "Να βρεθεί συµφωνία
για όλα τα κύρια ζητήµατα"

► Επικρίσεις κατά Άσαντ για την καταστολή

Ερντογάν: Οι µέρες της εξουσίας σου
είναι µετρηµένες

Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ
ντογάν, σε χθεσινές του δη
λώσεις εκφέρθηκε κατά
του προέδρου της Συρίας
Μπασάρ αλΆσαντ λέγο
ντας χαρακτηριστικά ότι οι
μέρες του στην εξουσία εί
ναι μετρημένες.
«Θα έρθει η μέρα που θα
φύγεις κι εσύ», είπε ο Ερ
ντογάν μιλώντας ενώπιον
δημοσιογράφων στη διάρ
κεια ενός διεθνούς φόρουμ
στην Πόλη και απευθυνόμε
νος στον αρχηγό του συρια
κού κράτους.
Ο Ερντογάν επέκρινε τις τε

λευταίες δηλώσεις του
Άσαντ ο οποίος δήλωσε ότι
είναι «εντελώς» έτοιμος να
πολεμήσει και να πεθάνει,
αν πρόκειται να αντιμετω
πίσει ξένες δυνάμεις, σε
συνέντευξή του που δημο
σιεύθηκε χθες από τη βρε
τανική εφημερίδα «Σάντεϊ
Τάιμς».
«Κάποιος εμφανίζεται και
λέει ότι είναι έτοιμος να πε
θάνει», υπογράμμισε ο Ερ
ντογάν και πρόσθεσε: «Θα
πολεμήσεις εναντίον ποί
ου;"
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Λιγότερο αισιόδοξος ως
προς την πορεία των δια
πραγματεύσεων για το Κυ
πριακό εμφανίστηκε ο
ειδικός σύμβουλος του γ.γ.
του ΟΗΕ, Αλεξάντερ Ντάου
νερ, ο οποίος συναντήθηκε
με τον Χριστόφια.
Σε ερώτηση, εάν είναι αι
σιόδοξος για αυτή τη νέα
φάση των συνομιλιών, ο κ.
Ντάουνερ είπε ότι «είναι δύ
σκολο, δεν έχουμε ψευδαι
σθήσεις για αυτό».
Ωστόσο, ευθύς αμέσως υπο
γράμμισε ότι «τελικά
πρέπει να βρεθεί συμφωνία

σε όλα τα κύρια ζητήματα.
Έχουμε προχωρήσει σε με
ρικά. Ακόμα αντιμετωπίζου
με δυσκολίες με άλλα.
Υπάρχουν πολλές συγκλί
σεις. Υπάρχουν ακόμα
κάποιες αποκλίσεις».
Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφε
ρε, δεν έχουν καμία πρόθε
ση να διαιτητεύσουν ή να
μεσολαβήσουν στις προ
σπάθειες επίλυσης του Κυ
πριακού, αλλά θα πράξουν
ό,τι μπορούν για να βοηθή
σουν τις δύο πλευρές να
κτίσουν γέφυρες.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής θα διεξαχθούν
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα του
Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γεντίκουλε (İlyas Bey
c. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος
Ταξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοι
κούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε και στις
προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στα
γραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος
Γκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημη
τρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248) μέχρι τις 21
Νοεμβρίου 2011Δευτέρα.
5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία των
αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης
ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα
15.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με τα άρθρα 31
και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στην αίτηση τους :
α) Αντίγραφο ταυτότητάς τους.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία.
γ) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από το
Ληξιαρχείο και
δ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.
6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητική
σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότη
τάς τους.
7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΓΕ∆ΙΚΟΥΛΕ-

ΑΓΙΟΥ 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 AYAMİNA 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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούν τοΣάββατο 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 μέχρι16.00.3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοιστον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε και στιςπροηγούμενες κοινοτικές εκλογές.4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοιστους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σταγραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. ΓεώργιοςΓκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248) μέχρι τις 21Νοεμβρίου 2011Δευτέρα.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία τωναναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσηςανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα15.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με τα άρθρα 31και 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 τοΛηξιαρχείο καιδ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητικήσειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η

Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η

Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η

Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η

Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος Ιακώβου του Πέρσου, εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η

Νοεµβρίου του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'

ηµάς Ιερω Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 27η Νοεµβρίου του

Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασί-

ας υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως της Εντιµ. κ. Στυ-

λιανής Μελποµένης ∆εµιρτζόγλου.

Εις το τελος της θείας λειτουργίας θα ψαλεί Τρισάγιον

υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειµνήστων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

(Άρχοντος τέως προέδρου της Κοινότητος)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΤΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΚΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Θα επακολουθήσει δεξίωσις εν τη αιθούση του Ιερού Να-

ού.

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

Γνωστοποιείται ότι επί τη ιερά µνήµη της Αγίας Μεγα-
λοµάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης, πανηγυρίζο-
ντος του Ιερού Αγιάσµατος του Ιερού ηµών Ναού αι Ιεραί
Ακολουθίαι θα τελεσθούν ως εξής:
Την Πέµπτην 24 Νοεµβρίου θα ψαλει ο Μέγας Πανηγυ-
ρικός Εσπερινός περι ώραν 16.00
Τη δε Παρασκευήν 25 Νοεµβρίου κυριώνυµον ηµέραν
της εορτής τελείται Πανηγυρική θεία λειτουργία µετ' αρ-
τοκλασίας, υπέρ υγείας και µακροηµερεύσεως των ευλα-
βών προσκυνητών.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα επακολουθήσει
δεξίωσις εις την κοινοτικήν αίθουσαν

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 λει-
τουργία µετ' αρτοκλασίας ιερουργού-
ντος του Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ.
Γερµανού υπέρ υγειας των διδα-
σκόντων και διδασκοµένων.
Όθεν παρακαλούνται οι αξιότιµοι γο-
νείς και κηδεµόνες των το πρώτον
προσελθόντων εις τα θρανία του Ζαπ-
πείου Παρθεναγωγείου όπως προετοι-
µάσωσι τα τέκνα των καταλλήλως και
οδηγήσουν αυτά εις τον Ναόν προς
µετάληψιν των Αχράντων Μυστηρί-
ων.
Θα επακολουθήση η απονοµή των
Χρυσών Σταυρών, αναµνηστικών
∆ώρων και δεξίωσις εν τη αιθούση

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

ΙΕΡΟΝ ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι ἡ Αὐτοῦ
Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολοµαῖος, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως, ἠγα-
θύνθη 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 Θεί-
αν Λειτουργίαν τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς, 25ης Νοεµ-
βρίου. 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

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΦΕΡΙΚΙΟΪ

Στη μνήμη του αειμνήστου Γεωργίου
Ουϊγκάν ο κ. Κ/ντίνος Σανταλτζίδης προ
σέφερε 100. λίρες και ο κ. Σπυρίδων
Μπούρτζης προσέφερ επίσης 100. λίρες
υπέρ της Αδελφότητάς μας.
Εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες.
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Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά

Επικαιρότητα..

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ, ΑΓ. ΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙOY, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ,
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΙΟ-

ΝΙΟΥ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1.Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών σωμάτων των παραπάνω Κοινοτήτων θα διεξαχθούν παρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4Δεκεμβρίου 2011,(Η ημερομηνία εκλογών αναβλήθηκε κατά1 εβδομάδα για να τηρηθούν τα πλαίσια της νομιμότηταςκαταβολής καταλόγου ομογενών που έχουν δικαίωμα ψήφου) κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...Στην αίθουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος, Satş Meydan No. 22, ArnavutköyΣτην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμ2. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχριτις 16:30.Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτωςπρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεωμένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στην αίθουσα του Ι. Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΜεγάλουΡεύματος, Satş Meydan No. 22, Arnavutköy και στην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Τριάδος ΤΑξείμαπό τις 3 Νοεμβρίουμέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.3.Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 4 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 22Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου καιΚυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία τηςΠαμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος, Satş MeydanNo. 22, Arnavutköy οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους...φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή απότο ληξιαρχείο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από τηνεισαγγελία αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.4.Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι καταγραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.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.7.Θα επιτραπεί χρήση ψηφοδελτίων. Λεπτομέρειες για τηδιαδικασία θα δημοσιευθούν σε επόμενα ανακοινωθέντα τηςεφοροεπιτροπής.Η ΕπιτροπήΠαντελής Λάκη ΒίγκαςΑνδρεας ΡομποπουλοςΙωάννης ΔεμιρτζίογλουΣεβαστή ΜπαρμπαλόνηΧρίστος ΒασιλειάδηςΧρίστος Δαφνοπατίδης

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται κυρία για δημιουργική απα
σχόληση διδύμων κοριτσιών, ηλικίας
15 μηνών. Πλήρης απασχόληση με
βοήθεια και δευτέρου ατόμου. Αμοιβή
κατόπιν συμφωνίας.
Πληροφορίες: Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
τηλ. 0530 301 93 51

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Ανακοινούται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών σωμάτων των τριών Κοινοτήτων θα διεξαχθούν παρουσίασυμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011, κατά τιςοποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...Στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, Ateşböceği Sok.No. 2 KurtuluşΣτο Σύνδεσμο Μοδιού, Neşe Sok. No. 12 Kadköy, ModaΣτον Ι. Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Αρναούτκιοϊ, Satş Meydan No.22, Arnavutköy2Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι τις16:30.3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως πρέπεινα ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεωμένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στα γραφεία της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2011,Πέμπτη.4Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 14 Νοεμβρίου2011 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία της ΚοινότητοςΑγίου Δημητρίου Ταταούλων, οι οποίοι σύμφωνα με τα άρθρα31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) απαραιτήτωςπρέπει να προσκομίσουν...φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από τοληξιαρχείοπιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από την εισαγγελίααντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.(αίτηση υποψηφιότητας θα συμπληρωθεί στα γραφεία της Κοινότητος)5Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι καταγραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.6Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητικήσειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.7Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουνστις κάλπες με την ταυτότητά τους.Τηλ.: 02122506248 / 2547506 Φαξ: 02122543690Η Εφορευτική Επιτροπή

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

συνέχεια από την 1η
θέντος, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ,

ὅµιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερι-

κοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολί-

της Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος

ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν

ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς

καί ἐν συνεχείᾳ διένειµε τό ἀντίδωρον,

δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητή-

ρια τῶν συγγενῶν καί οἰκείων αὐτοῦ,

ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λει-

τουργίας ὡµίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολί-

της Τρανουπόλεως κ. Γερµανός,

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάµενος τῆς Κοι-

νότητος Σταυροδροµίου, οἱ Ἐντιµ. κ. κ.

Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς

Ἐφοροεπιτροπῆς, καί Σπυρίδων Χα-

τζηαναστασίου, µέλος αὐτῆς, καί ὁ

Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας

τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν καί

τήν προστασίαν τῆς Παναγίας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινο-

τικῇ Αἰθούσῃ

Τήν µεσηµβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Σιγκαπούρης ἐπί-

σηµον γεῦµα ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύµατι

ἑστιατορίῳ Arnavutköy.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΑΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ

( 4 – 8 ∆εκεµβρϊου 2011 )
Γιά τόν σκοπό αυτό οργανώνεται από την Πόλη μας εκδρο
μή μέ λεωφορείο, μέ επί πλέον επισκέψεις καί στίς πέριξ
θρησκευτικού καί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές
Πατάρων, Αντιφέλου, Αττάλειας καί Λυβησίου, πού αρχίζει
το πρωί τής Κυρίακης προσεχούς 4ης Δεκεμβρίου καί τε
λειώνει το βράδυ τής Πέμπτης 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 Δεκεμβρίου
).
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 προσκυνηματι
κής 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 εν
διαφερόμενοι μπορούν νά απευθύνωνται στόν Μητροπολίτη
Μύρων Χρυσόστομο στά Πατριαρχεία ή στά τηλέφωνα
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.

συνέχεια από την 1η
Ο κ. Ντάουνερ είπε ότι πρέπει να αρχί
σουν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες
για την νέα συνάντηση του γ.γ. του ΟΗΕ
με τους Χριστόφια και Έρογλου, που θα
είναι λίγο μετά τα μέσα του Ιανουαρίου,
ενώ σημείωσε ότι «αυτοί (οι ηγέτες των
δύο πλευρών) πρέπει να κτίσουν τις
γέφυρες» και ότι «εμείς μπορούμε να
τους βοηθήσουμε».

συνέχεια από την 1η
Ο Ερντογάν κατήγγειλε και πάλι την κα
ταστολή που ασκεί το συριακό καθε
στώς εναντίον του κινήματος
αμφισβήτησης στη Συρία και η οποία
έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους
από 3.500 ανθρώπους. «Δεν μπορούμε
επ' ουδενί να θεωρήσουμε ανθρώπινη τη
χρήση αρμάτων μάχης, κανονιών και
όπλων εναντίον αυτών που ζητούν δι
καιώματα και μια πιο ανθρώπινη ζωή»,
πρόσθεσε ο Ερντογάν.

► ∆ηλώσεις του ειδικού συµβούλου του Γ.Γ του ΟΗΕ

Κυπριακό: "Να βρεθεί
συµφωνία για όλα τα κύρια

ζητήµατα"

► Επικρίσεις κατά Άσαντ για την καταστολή

Ερντογάν: Οι µέρες της
εξουσίας σου είναι

µετρηµένες



Παναγιώτατε Δέσποτα,Πριν από ένα χρόνο, το2010, κατά μιαν συνάντησίν μας εδώ, εις αυτήντην κοινοτικήν αίθουσαντου Μεγάλου Ρεύματος,ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κ. Γεώργιος Παπαλιάρηςπροέτεινεν εις τον ομιλούντα εαν θα ήτο δυνατόνόπως αναλάβη την επιμέλειαν δια την επανέκδοσιν της ιστορίας τουΜεγάλου Ρεύματος τουαειμνήστου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Γενναδίου, Κπ, 1949, η οποίαεξέθετε κατά ένα αξιοθαύμαστο και επιστημονικόντρόπον (χαρακτήραν) ταγεγονότα απ' αρχής μέχριτων μέσωντ ου Κ'αιώνος.Ευχαριστώ δια την γενομένην πρότασιν και τηνμετέπειτα αγαστήν συνεργασία μαςΕν τω μεταξύ, εως το2010 παρέμενεν κενό με60 περίπου χρόνια, τουοποίου την κάλυψιν, σύντομα και περιεκτικά,επέτυχεν ο κ. ΠρχάνΤουρκέρ εις την τουρκικήν γλώσσαν. Το ζεύγοςΟρχάν και ΑικατερίναΠρόκου/ Τουρκέρ έδωκαν την άδειαν δια τηνσυμμετοχήν των με μετάφρασιν εις την ελληνικήν από την σύζυγον, καιμε την συνεργασίαν τουΒ.Θ Σταυρίδου, εις τονυπό έκδοσιν τόμον.Τους ευχαριστώ δια τηνπροσφοράν των.Μετά ταύτα, ελήφθη ηαπόφασις όπως προστεθούν ως τα παραλειπόμενα, 19502010, μεπεριχόμενα σχεδόν ταυτόσημα των σχεδιαγραμμάτων των δυοπρομνημονευθέντωντόμων.

Τοιουτοτρόπως, εκτόςαπό τα λεπτομερειακά ειςτην αρχήν και το τέλος,αυτά υπήρξαν τα τρίαμέρη της όλης εργασίας.Ο άμεσα ενδιαφερόμενοςαπό εξωτερικής πλευράςμε το όλον θέμα υπήρξενο κ. Πρόεδρος, ο δε ομιλών εμφανίζεται ως οσυγγραφεύς και ο συντονιστής/ επιμελητής, επίεθελοντικής βάσεως, ειςτο συνολικόν έργον τηςεκδόσεως.(Και) εις την όλην προσπάθειαν είχον το ευτύχημα και την παρά Θεούευλογίαν όπως συνεργασθώ έμμεσα ή άμεσα μεσεβαστά και αγαπητάπρόσωπα και έντυπα, συνολικώς 35 περίπου τοναριθμόν.Υποβάλω ευγνωμόνως ευχαριστίας προς τηνΑ.Θ.Παναγιότητα δια τηνπροσφοράν του σεπτούΠατριαρχικού Γράμματοςκαι των λοιπών λεχθέντων ή και τύποις εκδοθέντων ομιλιών ή καιετέρων παρομοίων γραπτών κειμένων σε σχέσινπρος το Μέγα Ρεύμα καθώς και δια την ευλογημένην παρουσίαν Τουσήμερον εν μέσω ημώντων πιστών Του.Ευχαριστώ τον Σεβ. Αρχιερατικόν ΠροϊστάμενονΜεγάλου Ρεύματος καιΕπόπτην της ΠεριφερείαςΒοσπόρου κ. Ειρηναίονδια τον πρόλογον και(δια) την συμπαράστασίντου καθ' όλην την χρονικήν διάρκειαν της προετοιμασίας και εκδόσεωςτου παρόντος έργου.Επίσης εκφράζω θερμάςευχαριστίας προς όλουςτους συνεργάτας δια τηναπό μέρους αυτών εκδηλωθείσαν κατανόησιν καικαλήν διάθεσιν προς συ

νεργασίαν.Τα περιεχόμενα τουτόμου ανάγονται εις διαφόρους κατηγορίας τουλόγοτ, κείμενα εκδιδόμενα και ανέκδοτα.Τα τρία προλογικά σημειώματα του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας,του ΑρχιερατικώςΠροϊσταμένου και τηςΕφοροεπιτροπής Μεγάλου Ρεύματος εμπλουτίζουν τα γραφόμενα.Προηγουμένως ελέχθησαν τα σχετικά δια ταδύο ιστορικά έργα περίτου Μ. Ρεύματος τουΗλιουπόλεως Γενναδίουκαι του Ορχάν/Αικατερίνης Πρόκου/ Τουρκέρ.Μετά τους προλόγουςκαι τας δύο αυτάς ιστορίας ακολουθούν τα παραλειπόμενα, τα οποίαπροέρχονται από πρόσωπα: λογίους, συγγραφείς,ποιητάς, ερασιτέχνας,κλπ, που έζησαν τα γεγονότα και είναι ασφαλώς ανάμεσά μας. Ταύταπεριλαμβάνονται εις 7υποδιαίρεσεις με τα αναλογα κεφάλαια.Δεν λησμονώ όπως ευχαριστήσω τον εκδοτικόνοίκον των αδελφών Κυριακίδη εις την Θεσσαλονίκη δια την προσοχήνκαι επιμέλειαν, την οποίαεπέδειξαν καθ' όλην τηνμέχρι της τελικής εμφανίσεως του έργου σχετικήν διαδικασίαν.Τέλος, ευχαριστώ όλουςτους παρευρεθέντας ειςτην αίθουσαν ταύτην,μεγαρευμιώτας και μη,κατά την παρουσίασητου συλλογικού περί τηςΙστορίας του ΜεγάλουΡεύματος ταπεινού έργου μου.Καλόν χειμώνα και ο Θεός Βοηθός!Εις πολλά έτη Δέσποτα!
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Αφιέρωµα...Αφιέρωµα... Επικαιρότητα..

Παρουσίασις του βιβλίου "Ιστορία του
Μεγάλου Ρεύµατος" υπό του συγγραφέως

Βασιλειου Θ. Σταυρίδου

Συνεχίζει από χθες τις
επαφές του στην Ευ
ρώπη ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Λουκάς Πα
παδήμος, σε μία προ
σπάθεια να βρεθεί
συμβιβαστική φόρμουλα
για τις έγγραφες δεσμεύ
σεις που απαιτούνται για
την εκταμίευση της 6ης
δόσης του δανείου προς
την Ελλάδα. Ο Λ.Παπαδή
μος θα συναντηθεί στο
Λουξεμβούργο με τον
πρόεδρο του Eurogroup
ΖανΚλοντ Γιούνκερ, ενώ
θα μεταβεί και στην
Φρανκφούρτη για να
έχει συνάντηση με τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας,
Μάριο Ντράγκι.
Επίσης, είχε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον πρόε
δρο των ΗΠΑ, κατά την
οποία ο Μπ.Ομπάμα τού
διεμήνυσε την αμέριστη
συμπαράσταση της
χώρας του.

Χθες, ο κ. Παπαδήμος
βρέθηκε στις Βρυξέλλες,
όπου συναντήθηκε με
τον πρόεδρο της ΕΕ Χέρ
μαν βαν Ρομπάι και τον
πρόεδρο της Κομισιόν Ζο
ζέ Μπαρόζο.
Ο κ.Παπαδήμος διαβεβαί
ωσε τους συνομιλητές
του για την αποφασιστι
κότητα της ελληνικής κυ
βέρνησης για την
υλοποίηση του προγράμ
ματος που συμφωνήθηκε
με την τρόικα.
Αναφερθείς εμμέσως στο
θέμα των εγγυήσεων, ο
Χέρμαν βαν Ρομπάι ζήτη
σε από τους Έλληνες πο
λιτικούς ηγέτες «να
υποστηρίξουν αυτή την
στρατηγική» της κυβέρ
νησης. Σε ό,τι αφορά
την εκταμίευση της
έκτης δόσης, ο κ.Ρομπάι
είπε το Eurogroup θα εί
ναι σε θέση να συμφωνή
σει κατά την επόμενη
συνάντηση που θα έχει.

Ο Ζοζέ Μπαρόζο από την
πλευρά του εξέφρασε
την εκτίμηση ότι η κυ
βέρνηση εθνικής ενότη
τας στην Ελλάδα
συνιστά ένα καθοριστικό
μήνυμα πολιτικής σταθε
ρότητας στη χώρα.
Ο κ. Μπαρόζο αναγνώρι
σε ότι η κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη στην Ελ
λάδα και ότι απαιτείται
ένας «ηράκλειος άθλος»
για να ανταποκριθεί η
χώρα στις προκλήσεις.
Εξέφρασε, επίσης, την
πεποίθηση ότι η Ελλάδα
θα εφαρμόσει τις απο
φάσεις της Συνόδου Κο
ρυφής της 26ης
Οκτωβρίου και επεσήμα
νε ότι μετά από τη συ
νάντηση με τον Έλληνα
πρωθυπουργό, έλαβε
ακόμη μεγαλύτερες δια
βεβαιώσεις για την εκ
πλήρωση των στόχων
από την πλευρά της Ελ
λάδος.

Στην Ευρώπη ο Παπαδήµος προς εξεύρεση
συµβιβασµού για το θέµα των γραπτών

εγγυήσεων

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολοµαίος προσφέρει στον συγγραφέα, Άρχοντα ∆ιδάσκαλο
του Ευαγγελίου, κ. Βασίλειο Σταυρίδη, αναµνηστικό δίσκο

Φωτό: Ν. Μαγγίνας

Στους δρόµους ξανά οι Αιγύπτιοι, ζητούν την
αποµάκρυνση του στρατού από την πολιτική και

τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών
Το κυβερνών Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο
στην Αίγυπτο δεν έκανε
ακόμα αποδεκτή την πα
ραίτηση ολόκληρης της
κυβέρνησης που του υπο
βλήθηκε την Κυριακή, με
τά τις βίαιες και
πολύνεκρες συγκρούσεις
στην πλατεία Ταχρίρ του
Καΐρου ανάμεσα σε αστυ
νομικούς και στρατο
νόμους και διαδηλωτές.
Παρά τις πληροφορίες
που είχαν μεταδοθεί νω
ρίτερα, στο Συμβούλιο
κατατέθηκε μεν η παραί
τηση της κυβέρνησης
του Εσάμ Σαράφ αλλά το
όργανο αναζητά νέο πρω

θυπουργό πριν την απο
δεχτεί. Μέχρι να
οριστικοποιηθεί το
πρόσωπο του νέου πρω
θυπουργού δεν θα γί
νουν ανακοινώσεις, έγινε
ακόμα γνωστό.
Η είδηση της παραίτησης
έγινε δεκτή με ενθουσια
σμό αλλά οι διαδηλωτές
δεν φαίνεται να υποχω
ρούν από το βασικό αίτη
μα της απομάκρυνσης
από την πολιτική σκηνή
των ενόπλων δυνάμεων
υπέρ μίας μη στρατιωτι
κής κυβέρνησης.
Οι διαδηλωτές ζητούν
επιτατικά την απομάκρυν

ση του στρατού από
διοίκηση της χώρας, την
ώρα μάλιστα που, παρά
τις εκλογές, η εκλογή
ενός νέου προέδρου έχει
μετατοπιστεί για τις αρ
χές του 2013, πολύ αρ
γότερα από ότι έλπιζαν
εξαρχής.
Ακόμη στρέφονται με τα
συνθήματα τους ιδιαίτε
ρα κατά του επικεφαλής
του Συμβουλίου, στρα
τηγού Ταντάουι, στενού
συνεργάτη του άλλοτε
προέδρου Μουμπάρακ
και ουσιαστικού ηγέτη
της χώρας.




