
Το υπουργείο εξωτερικών σε
ανακοίνωσή του ζητά από την
Κύπρο "να μην ξοδεύει την
ενέργειά της για να προκαλεί
ένταση με τρόπο που θα ζη
μιώσει τη διαδικασία της επί
λυσης, αλλά να επιδείξει
βούληση υπέρ της ειρήνης και
του συμβιβασμού και να τερ
ματίσει τις γεωτρήσεις".
Τονίζει επίσης ότι «έτσι, θα
καταστεί δυνατός ένας συμβι
βασμός που θα μετατρέψει
την ανατολική Μεσόγειο σε
χώρο ειρήνης, σταθερότητας
και συνεργασίας και η δίκαιη
κατανομή του φυσικού πλού
του της Κύπρου στους δύο λα
ούς που είναι οι κοινοί
ιδιοκτήτες του Νησιού».
Το υπουργείο υπογραμμίζει
ότι η «συμφωνία» περί «υφα
λοκρηπίδας» μεταξύ της Τουρ
κίας και της βόρειας Κύπρου
«λαμβάνει μεταξύ άλλων
υπόψη τα νόμιμα, ίσα και
αδιαίρετα δικαιώματα που
έχουν οι Τουρκοκύπριοι,
όπως ακριβώς και οι Ελληνο
κύπριοι, επί του συνόλου της
υφαλοκρηπίδας του Νησιού».
Αναφέρεται επίσης ότι το
επόμενο βήμα θα είναι η πα
ροχή αδειών για έρευνες πε
τρελαίου και φυσικού αερίου
προς την Ανώνυμη Εταιρεία

Πετρελαίων Τουρκίας.
Δηλώσεις Χριστόφια
Μιλώντας από το βήμα της Γε
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο
κ. Χριστόφιας κατήγγειλε τη
συμφωνία οριοθέτησης υφα
λοκρηπίδας επισημαίνοντας
χαρακτηριστικά ότι «αποτελεί
πρόκληση όχι μόνο για την
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
και για τη διεθνή κοινότητα».
«Προσβλέπουμε ότι αυτή η
προσπάθειά μας θα συμβάλει
στην εξεύρεση νέων ενεργεια

κών πόρων, ιδιαίτερα για την
Ευρώπη, και βεβαίως θα λει
τουργήσει προς όφελος του
λαού μας, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Θεωρούμε
ότι η πιθανή ανεύρεση και
εξόρυξη υδρογονανθράκων
θα αποτελέσει ακόμη ένα ισχυ
ρό κίνητρο για Ελληνοκύ
πριους και Τουρκοκύπριους
να φτάσουμε σύντομα σε μια
δίκαιη, λειτουργική και βιώσι
μη λύση του Κυπριακού, ού
τως ώστε σε συνθήκες

ειρήνης, ασφάλειας και ευη
μερίας, οι δύο κοινότητες να
απολαύσουμε τα οφέλη από
τον πλούτο που η φύση έχει
χαρίσει στην πατρίδα μας»,
ανέφερε.
Επίσης, τόνισε ότι «ανεξαρ
τήτως συνθηκών οι Τουρκο
κύπριοι θα έχουν να
ωφεληθούν από τους καρ
πούς της πιθανής ανεύρεσης
και εκμετάλλευσης υδρογο
νανθράκων».
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

"Οφέλη θα έχουν και οι δύο κοινότητες
στην Κύπρο από τις εξορύξεις"

► Με µήνυµά της στο διαδίκτυο

Η οργάνωση ΤΑΚ την ευθύνη
για την επίθεση στην Άγκυρα

Η οργάνωση ΤΑΚ ανέλαβε
χθες την ευθύνη για την επί
θεση στο κέντρο της Άγκυ
ρας.
Με μήνυμά της η οργάνωση
απείλησε να επιτεθεί και σε
άλλες πόλεις, τονίζοντας ότι

η επίθεση στην Άγκυρα
«ήταν μόνο η αρχή».
«Οι τουρκικές μητροπόλεις
θα είναι το πεδίο μάχης μας.
Η επίθεση στο Κιζιλάι είναι
μόνο η αρχή» ανέφερε η ορ
γάνωση.
Η οργάνωση ΤΑΚ είχε ανα
λάβει την ευθύνη για την
επίθεση εναντίον αστυνομι
κών δυνάμεων στο Τάξιμ τον
περασμένο Νοέμβριο, που εί
χε ως αποτέλεσμα τον τραυ
ματισμό 32 αστυνομικών.

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς

Γρεβενά

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης

Σεπτεµβρίου, ἡ Α.Θ.Πανα- γιότης, ὁ

Πατριάρχης, συνοδευόµενος ὑπό τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεο-

λήπτου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδια-

κόνου κ. Μαξίµου καί Μ.

Ἀρχιµανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, τῶν

Ἐντιµ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, ∆η-

µοσιογράφου-Φωτογράφου, καί Συ-

µεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος

Αὐτοῦ, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν

Τουρκικῶν Ἀερογραµµῶν εἰς Θεσσα-

λονίκην, καί ἐκεῖθεν εἰς Γρεβενά, ἵνα,

κατό- πιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου

Ποιµενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου

Γρε- βενῶν κ. Σεργίου, προστῇ τῶν

διοργανουµένων ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ

συµπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τοῦ µαρ-

τυρικοῦ θανάτου τοῦ ἀειµνήστου

Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰµιλιανοῦ

Λαζαρίδου.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς

Θεσσαλονίκην θά προστε- θοῦν εἰς

τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστο-

λος, Ἡγούµενος τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ.

Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς

Φαρµακολυτρίας, καί ὁ Ἐντιµ. κ.

Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ-

πρόσωπος τῆς ἐνταῦθα Ὁµογενείας.

Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιω-

τάτου Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρί-

σθη ὑπ’ Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Μύρων κ. Χρυσόστοµος, ὁ ὁποῖος

ὁµοῦ µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Ἀθανασίου

Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν

τῇ Πόλει, προέπεµψαν Αὐτόν ἐν τῷ

ἀεροδροµίῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ

κ. ∆ηµήτριον, ἐκ Σικάγου.

Τό ∆ιοικητικόν Συµβούλιον τῆς ∆ιε-

θνοῦς Ὁµοσπονδίας Συλλό- γων Ἐπι-

τίµων Προξένων, ὑπό τήν ἡγεσίαν

τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιµ. κ. Arnold

Foote.

Τήν Εὐγεν. δίδα Σοφίαν Σώτου, ὑπο-

βαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτη- σαµένην

τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί

εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοµαστικῇ αὐτῆς

ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. δίδα ∆έσποιναν Ξανθο-

πούλου, Φοιτήτριαν, ἐκ Θεσσαλονί-

κης.

► "Ίδια µε την αντίθεση της Ε.Ε στην Τουρκία"

Κριτική Αρίντς στις προτάσεις
Σαρκοζί για την Παλαιστίνη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Μπουλέντ Αρίντς απέρρι
ψε χθες την πρόταση Σαρκοζί
στον ΟΗΕ να δοθεί στους Πα
λαιστίνιους ένα προσωρινό κα
θεστώς, συγκρίνοντάς την με
την αντίθεση του Νικολά Σαρ

κοζί στην είσοδο της Τουρκί
ας στην ΕΕ.
Τον τελευταίο καιρό, αναφο
ρικά με την αναγνώριση ενός
παλαιστινιακού κράτους,
«φαίνεται πως ορισμένες
χώρες έχουν αλλάξει ιδέες,
εξαιτίας της επιρροής του Ισ
ραήλ», δήλωσε εκφράζοντας
τη λύπη του γι' αυτό ο Μπου
λέντ Αρίντς, στη διάρκεια συ
νάντησής του με Ευρωπαίους
δημοσιογράφους.

ΣΕΛ.6



118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
µε το βλέµµα στο αύριο

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Ο Καραγκιόζης παρολίγο Βεζύρης"
του Γιώργου Σκούρτη από το 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών στην αί
θουσα Δημητρίου Φραγκοπούλου.
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.

Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

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.

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.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τό Σαββάτον 24ην

Σεπτεµβρίου έορτην τῆς Παναγίας

τῆς Μυρτιδιωτίσσης τελεῖται θεία λει-

τουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 25ην

Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 25ην

Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑ ΝΗΣΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπεραγίας Θεο-

τόκου, τῆς Μυρτιδιωτίσσης, ἧς ἡ Ἱερά Εἰκών φυλάσσεται

ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡµῶν Μονῇ, καί τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος

καί Ἰσαποστόλου Θέκλης, τελεσθήσονται ἐν αὐτῇ, τήν

µέν παραµονήν, Παρα- σκευήν, 23ην Σεπτεµβρίου, καί

ὥραν 6.00 µ. µ., πανη- γυρικός Ἑσπερινός, χοροσταντο-

ῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο- λίτου Καλλιουπόλεως καί Μα-

δύτου κ. Στεφάνου, Πρωτο- συγκελλεύοντος, τήν δ᾿

ἑποµένην, Σάββατον, 24ην ἰδίου, Ἀρχιερατική Θεία Λει-

τουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενο-
ρίτας και φιλακολούθους ότι την κυ-
ριακήν 25 Σεπτεµβρίου εις τον Ιερόν
Ναόν µας θα τελεσθή θεία λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝ∆ΥΛΛΙ
ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΓΚΙΟΚΣΟΥΓΙΟΥ
Γνωστοποιείται ότι την κυριακήν 25η Σεπτεµβρίου στο

Ιερόν και Θαυµατουργόν Αγίασµα της Παναγίας Γκιοκ-

Σουγιού επί τη λήξει της θερινής περιόδου τελείται θεία

λειτουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγείας και ενισχύσε-

ως όλων των βοηθούντων την ακραίαν Κοινότητά µας.

Θα ψάλλει ο κ. Βασίλειος Πασχαλίδης.

Σηµ: Προς εξυπηρέτησιν των ευλαβών προσκυνητών

διατίθενται 2 λεωφορεία:

1.Εκκίνησις από την πλατεία Κουρτουλούς, ώρα 09.15 και

εν συνεχεία από την πλατεία Ταξείµ έµπροσθεν της

Όπερας, περί ώραν 09.30

2.Εκ της πλατείας του Bahariye-Kadıköy, εκκίνησις περί

ώραν 09.30 µετ' επιστροφής εις τα ίδια.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.
Προσεχείς Ακολουθίαι:

Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου: Κυριακή Α΄

του ΛΟΥΚΑ, της Οσίας Μητρός ηµών

Ευφροσύνης. Όρθρος και Θεία Λει-

τουργία. Έναρξις 9.00

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 24η Σεπτεµβρίου τελεσθή-

σεται εν αυτώ Αρχιερατική θεία λειτουργια ιερουργούντος

του Σεβ. Μητροπολιτου Σασίµων κ. Γενναδίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακή 25η Σεπτεµβρίου τελεσθήσε-

ται εν αυτώ θεία λειτουργία

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ἀνακοινοῦται ὅτι τό προσεχές Σάββατον, 24ην Σεπτεµ-

βρίου, ἐπί τῇ ἀναµνήσει τοῦ θαύµατος τῆς Θεοτόκου τῆς

<Μυρτιδιωτίσσης>, πανηγυρίζοντος τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Να-

οῦ, ἔνθα φυλάσσεται ἡ ἱερά αὐτῆς εἰκών, τελεῖται Θ. Λει-

τουργία, µετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀποστόλου.

Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 17:30 τελεῖται Μ. Ἑσπερινός µετ’

ἀρτοκλασίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δε-

ξίωσις.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ματιές στην επικαιρότητα... Ματιές στην επικαιρότητα..

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.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

Τρία είναι τα σενάρια που κυ
κλοφορούν για την Ελλάδα
μετά τη λήψη των νέων
επώδυνων μέτρων της κυβέρ
νησης.
Πρόκειται για ένα σενάριο
που έχει αρχίσει να ακούγε

ται από διεθνείς παράγοντες
και σύμφωνα με τα όσα είπε
ο υπουργός Οικονομικών, κ.
Βενιζέλος, για να γίνει κάτι
τέτοιο θα πρέπει να έχει
προηγηθεί η ανακοίνωση
μέτρων για την επόμενη

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

Τρία σενάρια για την οικονοµική κατάσταση
στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Ιδρυμάτων
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

στην εκδήλωση συζήτησης με αφορμή το βιβλίο
«Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρω

παϊκό δρόμο της Τουρκίας» εκδόσεις Βιβλιόραμα
του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη

την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18:30
στην κοινοτική αίθουσα της Αγ. Τριάδας

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο π. Δοσίθεος Αναγνωστόπου
λος, ο Αντ. Παριζιάνος και ο συγγραφέας και θα συντονίσει ο
Λάκης Βίγκας, εκπρόσωπος μειονοτικών βακουφίων. Θα ακο

λουθήσει συζήτηση για βακουφικά ζητήματα.
_______________________

Katip Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sokak No:11/A Beyoğlu

τριετία και η ψήφιση
του προϋπολογι
σμού.
Υπογράμμισε,
πάντως, ότι «είναι
επικίνδυνο να το ζη
τήσουμε εμείς. Αυτό
απαιτεί συμφωνη
μένη και συντεταγ
μένη προσπάθεια
πολλών».
Ο υπουργός Οικονο
μικών, μιλώντας σε
βουλευτές του ΠΑ
ΣΟΚ ανέλυσε τα σε
νάρια τα οποία
προβλέπουν:
Το καλό: αφορά την

κύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας
της 21ης Ιουλίου, που προβλέπει μετα
ξύ άλλων αναδιάρθρωση του χρέους με
κούρεμα ομολόγων της τάξεως του
20%.
Το κακό: Το χειρότερο δεύτερο σε
νάριο είναι να μην προχωρήσει η συμ
φωνία με την τρόικα και η χώρα να
οδηγηθεί σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία,
όπως ό,τι ειχε συμβεί στην Αργεντινή
του 2001 . Οικονομολόγοι, όπως ο βρα
βευμένος με Νόμπελ το 2001 Τζόζεφ
Στίγκλιτς, πιστεύουν ότι η Ελλάδα ακο
λουθεί τον ίδιο δρόμο με την Αργεντι
νή. Συγκρίνουν την υπερτίμηση του
ευρώ σε σχέση με τα βασικά οικονομι
κά μεγέθη της με εκείνη του πέσο της
Αργεντινής το 2001, το οποίο ήταν
συνδεδεμένο με το δολάριο.
Το καλύτερο: Το τρίτο σενάριο, που
ενδεχομένως να είναι το λιγότερο οδυ
νηρό, σχετίζεται με την παραμονή της
χώρας στην Ευρωζώνη και της ελεγ
χόμενης αναδιάρθρωσης του χρέους με
«κούρεμα» κατά 50% (όπως άφησε να
εννοηθεί ο κ. Βενιζέλος).
Στην περίπτωση του τρίτου σεναρίου,
θα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση των
μέτρων της επόμενης τριετίας από την
κυβέρνηση και η ψήφιση του προϋπο
λογισμού.
Πρόκειται για σενάριο στο οποίο γίνο
νται πλέον καθημερινές αναφορές από
διεθνείς παράγοντες και το οποίο εξα
σφαλίζει τη βιωσιμότητα των Ταμείων
και των τραπεζών, ενώ διασφαλίζει τις
καταθέσεις με χρηματοδότηση την
ΕΚΤ.
Όπως όμως έσπευσε να διευκρινίσει,
ζητώντας από τους βουλευτές να είναι
προσεκτικοί, για το τρίτο σενάριο «εί
ναι επικίνδυνο να το ζητήσουμε εμείς.
Αυτό απαιτεί συμφωνημένη και συντε
ταγμένη προσπάθεια πολλών».

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
Στη µνήµη του αειµνήστου Αποστόλου Τζαφερόπουλου, µε-

τακλητού εκπαιδευτικού και τ. Σύµβουλου Εκπαίδευσης

στην Πόλη µας, οι παρακάτω προσέφεραν τα εξής ποσά :Η

Ελλογ. κ. Τασούλα Μουµπαγιατζόγλου 100.- λίρες.

Ο Σύλλ. Οµογενών Εκπαιδευτικών Α΄ Βάθµιας και Β΄ Βάθ-

µιας Εκπαίδευσης 100.- λίρες και

Ο Ελλόγ. κ. Αντ. Παριζιάνος 50.- λίρες.

Στους αναφερόµενους δωρητές εκφράζονται θερµότατες

ευχαριστίες.



Στις ενστάσεις της Ολ
λανδίας και της Φινλανδί
ας προσέκρουσε η
επιδίωξη της Ρουμανίας
και της Βουλγαρίας να
ενταχθούν στη ζώνη Σέν
γκεν. Τα δύο νεότερα
κράτημέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης μένουν
εκτός της ζώνης ελεύθε
ρης διακίνησης, καθώς η
ολλανδική και φινλανδική
κυβέρνηση επέμειναν
στο Συμβούλιο Υπουρ
γών Εσωτερικών της ΕΕ
ότι για την ένταξή τους
απαιτείται περισσότερη
προσπάθεια στην πάταξη
της διαφθοράς και του
οργανωμένου εγκλήμα
τος.
Για τη διεύρυνση της ζώνης Σέν
γκεν απαιτείται ομόφωνη συμφω
νία μεταξύ των 22 κρατών που
είναι μέλη της Ζώνης και της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερι
κών Γέρζι Μίλερ, προεδρεύων
του Συμβουλίου που διεξήχθη
στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η
Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν
δεσμευτεί ότι θα εκπληρώσουν
όλες τις προϋποθέσεις ένταξης,
όμως «αυτή η υπόσχεση παρα
βιάστηκε».
Η ευρωπαίκή απόφαση για την
ένταξη της Ρουμανίας και της
Βουλγαρίας στη ζώνη ελεύθερης

διακίνησης αναμένετο ήδη από
τον περασμένο Μάρτιο.
Τεχνικές εκτιμήσεις έχουν καταλή
ξει ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες
να ενταχθούν, ωστόσο κράτη
μέλη όπως η Γαλλία, η Γερμανία
και Ολλανδία επιμένουν ότι απαι
τείται περισσότερη προσπάθεια
στην πάταξη της διαφθοράς πριν
επιτρέψουν την είσοδό τους στην
Σένγκεν.
Το Παρίσι και το Βερολίνο έχουν
αφήσει να εννοηθεί ότι θα συναι
νέσουν σε μία μερική ένταξη να
ανοίξουν πρώτα τα αεροδρόμια
και σε επόμενη φάση τα χερσαία
σύνορα. Όμως, η Ολλανδία αντι

δρά και σε αυτή την κίνηση.
«Η θέση της ολλανδικής κυβέρ
νησης είναι απογοητευτική για
εμάς, αν και δεν αποτελεί έκπλη
ξη, δεδομένου ότι η πολιτική της
επιβίωση εξαρτάται από το λαϊκι
στικό και αντιμεταναστευτικό
κόμμα PVV» είχε τονίσει προ
ημερών ο Ρουμάνος υπουργός
Εξωτερικών Τεοντόρ Μπακόνσκι.
Η Βουλγαρία έχει καυτηριάσει
επίσης την ολλανδική στάση,
προειδοποιώντας ότι εάν δεν
ενταχθεί στη Σένγκεν μπορεί να
μπλοκάρει τις αλλαγές που προω
θούνται στη σχετική νομοθεσία.
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Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...Επικαιρότητα..

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Γέρζι Μίλερ προεδρεύει της συνάντησης

♦ Ενστάσεις των Ολλανδών και Φινλανδών που ζητούν να δουν παραπάνω στον τοµέα της διαφθοράς

♦ Πρόστιµα για τις ενδυµασίες που κρύβουν εντελώς το πρόσωπο δηµοσιως επέβαλε γαλλικό δικαστήριο

Τα πρώτα πρόστιμα για την χρή
ση ισλαμικής μαντίλας σε δη
μόσιο χώρο επέβαλε χθες
γαλλικό δικαστήριο. Δύο Γαλλί
δες μουσουλμάνες που φορού
σαν νικάμπ καταδικάστηκαν
επειδή δεν υπάκουσαν στον νόμο
που απαγορεύει την μπούρκα

στους δημόσιους χώρους.
Πρόκειται για την πρώτη απόφα
ση αυτού του τύπου που εκδίδε
ται από δικαστήριο μετά την
έναρξη της ισχύος του νόμου
που απαγορεύει στους δημόσιους
χώρους τις ενδυμασίες που κρύ
βουν εντελώς το πρόσωπο.

Πολλές γυναίκες είχαν ήδη δε
χθεί συστάσεις στο δρόμο από
αστυνομικούς, όμως είναι η
πρώτη φορά που μια υπόθεση
αυτού του τύπου κρίθηκε από δι
καστήριο.
Η Χίντε Αμάς και η Νατζάτε Ναΐτ
Αλί, είχαν εμφανιστεί έξω από το
δημαρχείο της πόλης του Μο,
κοντά στο Παρίσι, φορώντας το
νικάμπ, μια ενδυμασία που κρύ
βει πλήρως το πρόσωπο.
Πρόστιμο 120 ευρώ επιβλήθηκε
στην 32χρονη Χίντε Αμάς, ενώ η
Νατζάτε Ναΐτ Αλί καλείται να
πληρώσει 80 ευρώ.
Την υπόθεση παρακολουθούν
στενά αρκετές χώρες, όπως το
Βέλγιο, η Ιταλία, η Δανία, η Αυ
στρία, η Ολλανδία και η Ελβετία,
που έχουν ή σχεδιάζουν να
υιοθετήσουν παρόμοιους
νόμους.

Εκτός ζώνης Σένγκεν Ρουµανία και
Βουλγαρία

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κα
τέβηκαν στους δρόμους στο
Σαντιάγο της Χιλής, ζητώντας
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Συγκρούσεις σημειώθηκαν με
ταξύ διαδηλωτών και δυνάμε
ων της αστυνομίας, με
αποτέλεσμα να τραυματι
στούν αρκετά άτομα.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθη
καν σε Πανεπιστήμιο έξω από
το Σαντιάγο μέσα σε εορταστι
κή ατμόσφαιρα, μερικοί με
την οικογένειά τους, πολλοί
μεταμφιεσμένοι και παίζοντας
μουσικά όργανα, και πραγμα
τοποίησαν πορεία προς το
κέντρο και την περιοχή το
προεδρικού μεγάρου.
Η διαδήλωση εξελίχθηκε χω
ρίς επεισόδια, όμως αργά το
απόγευμα ομάδες κουκουλο
φόρων αποσπάσθηκαν από τη
διαδήλωση και συγκρούστη
καν με τις ειδικές μονάδες της
αστυνομίας στο κέντρο της
πρωτεύουσας.
Οι νεαροί πετούσαν πέτρες
και διάφορα αντικείμενα
στους αστυνομικούς και άνα
ψαν φωτιές με ελαστικά και
άλλα υλικά, ενώ οι αστυνομι
κοί απάντησαν με αντλίες νε

ρού και δακρυγόνα.
Περίπου 20 αστυνομικοί
τραυματίσθηκαν και 50 άτο
μα συνελήφθησαν για «σοβα
ρή διατάραξη της τάξης»,
σύμφωνα με τη νομάρχη του
Σαντιάγο Σεσίλια Πέρες.
Σύμφωνα με τους διοργανω
τές, περίπου 150.000 άνθρω
ποι κατέβηκαν στην πορεία.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για
60.000 διαδηλωτές.
Τη διαδήλωση οργάνωσε η
Συνομοσπονδία Φοιτητών της
Χιλής.
«Η κινητοποίηση ξεπέρασε
τις προσδοκίες μας. Είναι ένα
σήμα ενότητας το οποίο είχα
με ανάγκη. Η πλειοψηφία στη
Χιλή απαιτεί μια δημόσια εκ
παίδευση ποιότητας» δήλωσε
προς το πλήθος ο Τζόρτζιο
Τζάκσον, ηγετικό στέλεχος
ένωσης φοιτητών.
Φοιτητές, μαθητές και εκπαι
δευτικοί έχουν κινητοποιηθεί
από το Μάιο ζητώντας βαθιά
μεταρρύθμιση της εκπαίδευ
σης.
Συγκεκριμένα, ζητούν να αυ
ξηθούν τα μέσα που διατίθε
νται για τη δημόσια παιδεία.

Πρόστιµα στη Γαλλία για τη χρήση µαντίλας
σε δηµόσιο χώρο

συνέχεια από την 1η

«Αυτό που είπε ο Σακοζί σχετι
κά με την Παλαιστίνη είναι
ανάλογο μ' αυτό που έχει πει
σχετικά με την Τουρκία, όταν
πρότεινε να μην είναι πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης», σχολίασε ο Αρίντς.
«Είναι ένα σφάλμα, τη στιγμή
που η Τουρκία είναι ένας προ
νομιακός εταίρος της ΕΕ εδώ
και τόσα χρόνια» και έχει αρ
νηθεί αυτό το καθεστώς στη
διάρκεια των ενταξιακών δια
πραγματεύσεων με τους 27.
«Ελπίζω ότι η πρόταση της
Παλαιστίνης να γίνει ένα πλή

ρες μέλος (του ΟΗΕ) θα γίνει
δεκτή από το Συμβούλιο
Ασφαλείας», πρόσθεσε.
Την Τετάρτη, στο βήμα του
ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος Νι
κολά Σαρκοζί αναφέρθηκε
στις επιλογές που συζητού
νται παρασκηνιακά στην ΕΕ,
προτείνοντας να συνεννοη
θούν οι Παλαιστίνιοι και οι
Ισραηλινοί σε ένα σφικτό
χρονοδιάγραμμα διαπραγμα
τεύσεων και υποστηρίζοντας
παράλληλα να λάβει η Παλαι
στίνη ένα «ενδιάμεσο καθε
στώς κράτους παρατηρητή»
στον ΟΗΕ.

► Ζητούν χρήµατα για την παιδεια

Ξανά στο δρόµο χιλιάδες
φοιτητές στη Χιλή

► "Ίδια µε την αντίθεση της Ε.Ε στην Τουρκία"

Κριτική Αρίντς στις προτάσεις
Σαρκοζί για την Παλαιστίνη




