
Η δίκη των Νεντίμ Σενέρ και
Αχμέτ Σικ που βαρυνονται με

την κατηγορία της συμμμετο
χής στο δίκτυο Εργκενεκόν
άρχισε χθες εν μέσω διαμαρ

τυριών από πολλούς δημοσιο
γράφους και υποστηρικτές

της ελευθερίας του Τύπου.
Προφυλακισμένοι εδώ και εν
νέα μήνες, ο Νεντίμ Σενέρ, ο

οποίος είχε τιμηθεί το 2010
με το βραβείο του Διεθνούς
Ινστιτούτου Τύπου, και ο Αχ
μέτ Σικ, ήταν παρόντες στην
πρώτη ακροαματική συνεδρί
αση της δίκης τους, σε μια αί
θουσα γεμάτη δικηγόρους
και δημοσιογράφους.
Οι δύο άνδρες κατηγορού
νται, μαζί με άλλα 12 πρόσω
πα, ότι βοήθησαν το δίκτυο
Εργκένεκον απειλούμενοι με
ποινές κάθειρξης από επτάμι
σι ως 15 ετών.
Στο κατηγορητήριο υπογραμ
μίζεται ότι το δίκτυο Εργκένε
κον είχε δημιουργήσει έναν
κλάδο «μέσων ενημέρωσης»
για να «κατευθύνει την κοινή

γνώμη», εξασφαλίζοντας κυ
ρίως ότι «οι πράξεις προβο
κάτσιας θα έχουν
συγκινησιακή απήχηση στην
κοινωνία».
Έξω από το δικαστήριο, πε
ρίπου 200 δημοσιογράφοι
και υποστηρικτές των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων δια
δήλωσαν ζητώντας την
απελευθέρωση των κατηγο
ρουμένων. «Δεν υπάρχει
ελεύθερη κοινωνία χωρίς
ελεύθερη δημοσιογραφία»,
έγραφε ένα πανό.
Το δικαστήριο όρισε την
επόμενη ακροαματική συνε
δρίαση για τις 26 Δεκεμβρί
ου.

web: ihotispolis.com - e-mail: ihotispolis@ihotispolis.com

Ξεκίνησε η δίκη Σενέρ και Σικ µε την κατηγορία

συµµετοχής στην Εργκενεκόν

► Ενηµερώθηκε ο επίτροπος αρµόδιος για τη διεύρυνση της Ε.Ε

Συνάντηση Φούλε- Έρογλου για το
Κυπριακό

► ∆ολοφονίες οκτώ Τούρκων και ενός Έλληνα από ακροδεξιούς

Επικρίσεις Ερντογάν στη Γερµανία για τις

πράξεις των νεοναζί

Η Γερμανία θα έπρεπε να
ερευνήσει τις ρατσιστικές
επιθέσεις εις βάθος, εξε
τάζοντας τις συσχετίσεις
τους με θεσμούς και πιστω
τικούς οργανισμούς, είπε
χθες ο Ταγίπ Ερντογάν ανα
φερόμενος στα περιστατικά
δολοφνιών οκτώ Τούρκων
και ενός Έλληνα από νεονα
ζι στη Γερμανία.
Μιλώντας στην κοινοβου
λευτική ομάδα του κυβερ
νώντος κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι
δολοφονίες που ήρθαν στο
φως καταδεικνύουν ότι

υπήρχε μια πιο ισχυρή ορ
γάνωση από μια απλή
ομάδα ακροδεξιών.
«Αυτή η οργάνωση πρέπει
να ερευνηθεί. Σε ποιον δί
νουν δάνεια; Χρησιμο
ποιούνται αυτά τα δάνεια
όπως υποστηρίζεται; Δεν
φτάνει να λένε 'Η ακροδε
ξιά το έκανε αυτό'. Δεν εί
ναι τόσο ρηχό», συνέχισε.
Πρόσθεσε ότι οι αρχές της
Γερμανία θα μπορούσαν να
παραδειγματιστούν από
την έρευνα που διεξάγεται
στην Τουρκία για την
δράση μυστικών οργα
νώσεων.

Συνάντηση με τον Ντερβίς
Έρογλου, είχε χθες στις
Βρυξέλλες ο αρμόδιος για
τη διεύρυνση επίτροπος,
Στέφαν Φούλε.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο
επίτροπος αφού τονίζει ότι
ενημερώθηκε για τις
απόψεις του κ. Έρογλου
σχετικά με την πρόσφατη
τριμερή συνάντηση της
Νέας Υόρκης, υπογραμμίζει
ότι η Επιτροπή καλοσωρίζει
τις προσπάθειες των ηγε
τών των δύο κοινοτήτων
και των Ηνωμένων Εθνών
για την επίτευξη συνολικής

λύσης του Κυπριακού.
Ο κ. Φούλε αναφέρει
ακόμη ότι επανέλαβε την
ισχυρή στήριξη της Επιτρο
πής στις συνομιλίες για το
Κυπριακό.
Σύμφωνα με την ίδια ανα
κοίνωση, συζητήθηκαν τα
επόμενα βήματα μετά τη
συνάντηση της Νέας Υόρ
κης, καθώς και η σημασία
της επίτευξης συμφωνίας
σε όλα τα επιμέρους ζητή
ματα, μιας επίλυσης από
την επόμενη τριμερή συ
νάντηση τον Ιανουάριο του
2012.

Sahibi ve Sorumlu Müd ..
Andrea Rombopulos
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Τετάρτη Çarşamba

Νοεµβρίου Kasım

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ... Το φτωχό καιέντιμο Παρθεναγωγείο , όπως τοαποκαλεί ο συγγραφέας του ημερολογίου των Εθνικών Καταστημάτων.Η μια γωνιά του τριγώνου στον λόφοτου Φαναρίου... Η Μουχλιώτισσα ,λίγω κάτω το όμορφο σπιτάκι σχολείο και στο άλλο πόδι η Μεγάλη τουΓένους Σχολή με όλη την επιβλητικότητα της.Σήμερα όμως θα την ξεχάσουμε γιαλίγο για να θυμηθούμε το άλλο σχολείο μας . Το σχολείο που προετοίμαζε τις ιέρειες της Παιδείας και τουΓένους μας .Αυτό θα αποτελέσει τώρα μαζί μετην γλυκιά ανάμνηση των ωραίωνχρόνων την αφορμή να τιμήσουμεμαζί του και τις απόφοιτους του διδασκάλισσες οι οποίες σταματούντην ενεργό τους υπηρεσία.
ΣΕΛ.6

Τιµητική τελετή για τις
δασκάλες της Πόλης

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας με το
έντονο τοπικό γιορταστικό χρώμα για
την Ι. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων.
Στις 9/10/11, στον καθεδρικό Ι. Ναό
του Αγίου Δημητρίου, χοροστάτησε
ο οικείος ποιμενάρχης Σεβ. κ. Ιάκω
βος και στο τέλος της θ. λειτουργίας
εψάλη η ακολουθία του αγιασμού για
να ευλογηθεί η νέα σχολική χρονιά
του Δημοτικού Σχολείου Πριγκήπου.
Ο Σεβασμιώτατος, αφού επαίνεσε το
παιδευτικό έργο του ελλογιμ. κ. Σ.
Καραγιάννη, ευχήθηκε πλούσια πνευ
ματική καρποφορία, ενώ επέδωσε
στους μαθητές επιστήθιο σταυρό και
λεξικό της ελληνικής γλώσσας και
στο δάσκαλο αναμνηστικό δώρο

ΣΕΛ.5-6

Ο µήνας µε το έντονο τοπικό
γιορταστικό χρώµα για την

Μητρόπολη
Πριγκηποννήσων

«Δεν θα φύγουμε εμείς, αυτός θαφύγει» φώναζαν χιλιάδες Αιγύπτιοι,οι οποίοι παρέμειναν στην πλατείαΤαχρίρ. Ο λόγος για τον επικεφαλήςτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.Τα διεθνή πρακτορεια κάνουν λόγογια 37 νεκρούς και εκατοντάδεςτραυματίες στη "Δεύτερη Εξέγερση"που φαίνεται να ξεκινά στην Αίγυπτο,αυτή τη φορά κατά του στρατού.
ΣΕΛ.6

Μετά το Μουµπάρακ,
"πέφτει" και ο στρατός στην

Αιγυπτο;
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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

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...

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 27ην Νοεµβρίου,

ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Θ. Λειτουργία, χοροστατο-

ῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκη-

ποννήσων κ. Ἰακώβου, καθ’ ἥν θά ψάλλωσι καλλίφωνοι

Ἱεροψάλται ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, θά ἐκκλησιασθῶσι δέ προ-

σκυνηµατικοί ὅµιλοι ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἐκ Σερρῶν.

Θά ἐπακολουθήσῃ ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μου-

σικόν Πρόγραµµα.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ
ΦΕΡΙΚΙΟΪ

Η κ. Έλλη Καλαμάρη προσέφερε 100.
λίρες υπέρ του σκοπού της Αδελφότητάς
μας.
Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.
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Β ή µα α ν α γ ν ω σ τ ώ ν . . . 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 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

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.

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

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.

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας με το έντονοτοπικό γιορταστικό χρώμα για την Ι. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων.Στις 9/10/11, στον καθεδρικό Ι. Ναό τουΑγίου Δημητρίου, χοροστάτησε ο οικείοςποιμενάρχης Σεβ. κ. Ιάκωβος και στοτέλος της θ. λειτουργίας εψάλη η ακολουθία του αγιασμού για να ευλογηθεί ηνέα σχολική χρονιά του Δημοτικού Σχολείου Πριγκήπου. Ο Σεβασμιώτατος,αφού επαίνεσε το παιδευτικό έργο τουελλογιμ. κ. Σ. Καραγιάννη, ευχήθηκεπλούσια πνευματική καρποφορία, ενώεπέδωσε στους μαθητές επιστήθιο σταυρό και λεξικό της ελληνικής γλώσσας καιστο δάσκαλο αναμνηστικό δώρο.Στις 23/10/11, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στονίδιο Ι. Ναό τελέσθηκε τρισαρχιερατική θ.λειτουργία, με προεξάρχοντα τον εορτάζοντα ποιμενάρχη και τη συμμετοχήτων Σεβ. Μητροπολιτών Διδυμοτείχου κ.Δαμασκηνού και Καστοριάς κ. Σεραφείμ.Πλειάδα ιερέων και διακόνων και χορωδίες αποτελούμενες από καλλίφωνουςκαι μουσικά καταρτισμένους ιεροψάλτεςτης Ι. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου (Ορεστιάδας) και του Δικηγορικού ΣυλλόγουΘεσ/νίκης χάρισαν μουσική πανδαισίαδημιουργώντας μία εξαίσια, κατανυκτική, ιεροπρεπή ατμόσφαιρα.Στον κατάμεστο ανθοστολισμένο Ι. Ναόήταν εμφανής η συμμετοχή στη θ. λειτουργία εξεχουσών προσωπικοτήτων,όπως ο εξοχ. Πρέσβης της Ελλάδας στηνΆγκυρα κ. Φώτης Ξύδας με την ευγεν.σύζυγό του, ο πρίγκιπας Δαυίδ (του βασιλικού οίκου της Γεωργίας) με την ακολουθία του, άρχοντες οφικιάλιοι της Μ.Του Χριστού Εκκλησίας, εκπαιδευτικοί,δημοσιογράφοι, κοινοτικοί παράγοντεςκαι άλλοι κοινωνικοί και πνευματικοί φορείς της Πόλης και του εξωτερικού.Στο τέλος της θ. λειτουργίας τελέσθηκεαρτοκλασία και προσφώνησαν τον εορτάζοντα ποιμενάρχη: Ο Πανοσιολ. Αρχιμ.π. Βαρθολομαίος, Πρωτοσύγκελλος τηςοικείας Ι. Μητροπόλεως, εκ μέρους τουΙ. Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως, η ελλογιμ. κ. Αγνή Νικολαΐδου, εκ μέρους τηςκοινότητας Πριγκήπου και της «Διακονίας Αγάπης», η κ. Ολυμπία Παναγιωτίδου, εκ μέρους της κοινότητας Χάλκης,ο ελλογιμ. κ. Α. Παριζιάνος, εκ μέρουςτης κοινότητας Αντιγόνης, ο κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζής, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης, οπρίγκιπας Δαυίδ και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα κ. Φώτης Ξύδας.Συγκεκριμένα, ο Πανοσιολ. π. Βαρθολομαίος, αφού διερμήνευσε τα εόρτια συναισθήματα του κλήρου και λαού τωνΠριγκηποννήσων, ευχαρίστησε το Θεόπου κατέστησε ποιμενάρχη και πνευματικό πατέρα τον Σεβ. κ. Ιάκωβο, γιατί–όπως είπε– «επιτελεί τη διακονία τουγια τη σωτηρία του ποιμνίου του με βαθειά και αδιάλειπτη ευσέβεια, αγάπη, ταπείνωση και αυταπάρνηση, χωρίς ναφείδεται κόπου, χρόνου, υλικών, μεαπόλυτη σεμνότητα και εντιμότητα, σιωπηλά και εν κρυπτώ, με φόβο και πόθοΘεού και έχει πάντοτε λόγο επίκαιρο,βαρυσήμαντο, ενισχυτικό και παρηγορητικό». Διερμηνεύοντας επίσης τα προσωπικά του συναισθήματα, εξέφρασετην ευγνωμοσύνη του προς αυτόν «γιατην πολύτιμη συμπαράστασή του στηνιερατική του διακονία και ιδιαίτερα γιατην προτροπή και ηθική στήριξή τουστην ολοκλήρωση των πανεπιστημιακώνσπουδών του στη Θεολογική Σχολή του
ΣΕΛ.6

Ο µήνας µε το έντονο τοπικό
γιορταστικό χρώµα για την

Μητρόπολη
Πριγκηποννήσων



ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ... Τοφτωχό και έντιμο Παρθεναγωγείο , όπως το αποκαλεί ο συγγραφέας τουημερολογίου των Εθνικών Καταστημάτων.Η μια γωνιά του τριγώνου στον λόφο τουΦαναρίου... Η Μουχλιώτισσα , λίγω κάτω τοόμορφο σπιτάκι σχολείοκαι στο άλλο πόδι η Μεγάλη του Γένους Σχολήμε όλη την επιβλητικότητα της . Ο υψιπέτης αετός με ανοικτά τα φτεράτου ,που αψήφησε καιθα αψηφήσει τουςαιώνες δεσπόζει πάνωστο τρίγωνο.Σήμερα όμως θα την ξεχάσουμε για λίγο για ναθυμηθούμε το άλλο σχολείο μας . Το σχολείοπου προετοίμαζε τιςιέρειες της Παιδείας καιτου Γένους μας .Αυτό θα αποτελέσειτώρα μαζί με την γλυκιάανάμνηση των ωραίωνχρόνων την αφορμή νατιμήσουμε μαζί του καιτις απόφοιτους του διδασκάλισσες οι οποίες σταματούν την ενεργό τουςυπηρεσία.Η Ευγενία Καλαμάρη, ΗΣτέλλα Κωνσταντινίδου,η Αιμιλία Μαρούλη , η Ευθαλία Νανά και η ΣοφίαΥφαντίδη.Ο Σύνδεσμος αποφοίτωντου Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου ξέρει να τιμάκάθε άνθρωπο και ακόμηπερισσότερο των δάσκα

λο. Με την αρχή αυτή ταφιλότιμα κορίτσια, μαςκάλεσαν για να τιμήσουμε τις αδελφές απόφοιτες.Η αίθουσα του ΕΡΘΟ πουγνώρισε πολλά είχε μιαεορτάσιμη εμφάνιση έναλαμπερό θεϊκό φως πουλάμπρυνε ακόμη περισσότερο η παρουσία τουΣεπτού Προκαθήμενουτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη.Η πρόεδρος του Συνδέσμου μαζί με την ακούραστη βοηθό της, άρτιαφιχθούσης, παρουσιάζουν το πρόγραμμακαι καλούν με την σειράτις τιμώμενες. Προηγείταιένα σύντομο βιογραφικόεκάστης και στη συνέχειαομιλία κάθε τιμώμενης.Κάθε ομιλία ένα αριστούργημα. Σκιαγράφηση τωνχρόνων του πρωτοδιορισμού, της συνέχειας τουμόχθου της απελπισίας...Μετά από κατάλληλες γιατην περίσταση ομιλίεςαπό τέως εκπαιδευτικούςτου συντονιστή της εκπαίδευσης και του ΆρχοντοςΜεγάλου Διδασκάλου τουΓένους, Ο ΟικουμενικόςΠατριάρχης με την γλυκύτητα του λόγου αποδεικνύει για μια ακόμη φοράτην αγάπη του για τηνΠαιδεία και για τους διδασκάλους.Τελικά καλούνται στησκηνή γεμάτη με λουλούδια για να τους προσφέρουν αναμνηστικά.

Όταν τις είδα έτσι όλεςμαζί απόρησα γιατί πήραν σύνταξη. Όλες ήταννεότατες και θα μπορούσαν να υπηρετούσανακόμη. Μια αναπνοή και40 χρόνια ακόμη...Τέλος ακολούθησε έναωραιότατο κοκτέιλ πουμύριζε Μάρω, Σοφία,Τούλα, Ευδοκία...Τόσο τέλειο που το ζήλεψε ο αδελφός Σύνδεσμος των Αποφοίτων τηςΜεγάλης Σχολής Τι νακάνει όμως ... έδειξε τηνμεγαλοψυχία του ! συγχαίροντας όλες αυτέςπου σκόρπιζαν χαμόγελα.Παρευρέθηκαν μεταξύάλλων Άρχοντες οφικιάλιοι, ο συντονιστήςεκπαίδευσης που εκπροσωπούσε συνάμα και τονγενικό πρόξενο της Ελλάδος , η λυκειάρχης τηςΜεγάλης Σχολής και ηλυκειάρχης του ΖαππείουΠαρθεναγωγείου , ηδιευθύντρια της πρώτηςεκπαίδευσης του Ζαππείου , εκπαιδευτικοί καιπλήθος κόσμου που μεχαρά προσήλθαν για νατιμήσουν την Παιδεία τηςΠόλης.Εύχομαι μαζί με όλουςσας να ζήσουν καλά συντάξιμα χρόνια χωρίς άγχος πάντα εύθυμοιγελαστοί γεμάτες μευγεία άρα και χωρίς φάρμακα...Μεγαλοσχολίτης
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Αφιέρωµα...Αφιέρωµα... Επικαιρότητα..

Τιµητική τελετή για τις δασκάλες
της Πόλης

Χιλιάδες Αιγύπτιοι πολί
τες παραμένουν στην
πλατεία Ταχρίρ του
Καΐρου, παρά την
υπόσχεση του στρατού
ότι οι βουλευτικές εκλο
γές θα γίνουν τη Δευ
τέρα 28 Νοεμβρίου και οι
προεδρικές στο πρώτο
εξάμηνο του 2012.
Οι διαδηλωτές ζητούν
την παραίτηση του επικε
φαλής του Ανώτατου
Στρατιωτικού Συμβουλί
ου, στρατάρχη Χουσεΐν
Ταντάουι, ο οποίος δήλω
σε χθες ότι οι προεδρικές
εκλογές θα διεξαχθούν

μέχρι τον Ιούλιο του
2012 αρχικά το Συμβού
λιο είχε πει ότι οι προε
δρικές εκλογές δεν θα
γίνονταν πριν από τα
τέλη του 2012 ή ακόμα
και το 2013.
Από την πλατεία, οι Αιγύ
πτιοι υποστηρίζουν ότι
αυτή η υποχώρηση δεν
είναι αρκετή.
Οι διαδηλωτές παρα
μένουν στην πλατεία,
αψηφώντας τα δακρυ
γόνα και την καταστολή.
Οι διαδηλωτές φοβού
νται ότι ο στρατός προ
σπαθεί να αγκιστρωθεί
στην εξουσία. Ωστόσο, ο

Χουσεΐν Ταντάουι
δήλωσε ότι ο στρα
τός «δεν επιθυμεί να
ασκήσει την εξου
σία».
Τις τελευταίες
ημέρες η αστυνομία
έχει χρησιμοποιήσει
διαδηλώσεις και
πλαστικές σφαίρες
για να διαλύσει τους
διαδηλωτές. Μερικοί
από αυτούς που βρί
σκονται στην πλα
τεία καταγγέλλουν
ότι οι Αρχές έκαναν
χρήση πραγματικών
πυρών.
Οι ταραχές έχουν
επεκταθεί και σε άλ

λες πόλεις της Αιγύπτου:
την Αλεξάνδρεια, το
Σουέζ, το Πορτ Σαΐντ και
το Ασγουάν.
Για να καθησυχάσει τα
πνεύματα, το Συμβούλιο
αποδέχτηκε την παραί
τηση σύσσωμης της κυ
βέρνησης του Εσάμ
Σαράφ που είχε υποβλη
θεί από την Κυριακή, αλ
λά δεν είχε γίνει εξαρχής
δεκτή. Ακόμη δέχτηκε
να απελευθερώσει τους
κρατούμενους που συνε
λήφθησαν από το Σάβ
βατο.

Μετά το Μουµπάρακ, "πέφτει"
και ο στρατός στην Αιγυπτο;

συνέχεια από την 5ηΑρ. Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.»Η κ. Α. Νικολαΐδου είπε ότι γιατους νησιώτες είναι ευλογία Θεού να βρίσκεται στο τιμόνι τηςΜητροπόλεώς τους «ένας σεβαστός ποιμενάρχης και καταξιωμένος ιεράρχης που, από τηστιγμή που ανέλαβε τη διαποίμανση της Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, επιδεικνύει τοφρόνημα του ‘καλού ποιμένος’του Ευαγγελίου», ότι «όλοι παρακολουθούν με εγκαύχηση καιπροσοχή την όλη δράση του ποιμενάρχη τους προς το καλό τηςκοινότητας, των ναών, των κοινοτικών ιδρυμάτων και του ποιμνίου των Πριγκηποννήσων, σεδύσκολους καιρούς, αλλά και μεπροσδοκίες για το αύριο.» Αφούεξέφρασε την πεποίθησή τηςότι, με την καθοδήγηση του οικείου ποιμενάρχη, που –όπως είπε– «έρχεται αρωγός, βοηθόςκαι συμπαραστάτης στις ποικίλες ανάγκες –πνευματικές καιυλικές– του ποιμνίου του» καιτις φιλότιμες προσπάθειες όσωνασχολούνται με τα κοινά, θα επιλυθούν τα προβλήματα της ομογένειας, που έχουν σχέση με τηδιαφύλαξη της πατρογονικής

της κληρονομιάς, ευχήθηκεστον εορτάζοντα απρόσκοπτησυνέχιση «της ευκλεούς ποιμαντορίας του».
Η κ. Ολυμπία Παναγιωτίδου, μα
ζί με τις εόρτιες ευχές της, επε
σήμανε ότι στα τέσσερα χρόνια
που η επιτροπή συνεργάζεται
μαζί του, ο Σεβ. κ. Ιάκωβος,
«παρά τις δυσκολίες και τις τρι
κυμίες, στάθηκε όρθιος και
αγέρωχος καπετάνιος στο πλευ
ρό της και την καθοδήγησε
μέχρι σήμερα με επιτυχία».
Ο κ. Α. Παριζιάνος επίσης, εκ
φράζοντας τις κατάλληλες ευχές
στον εορτάζοντα, τόνισε την
αξιοσύνη του στην ποιμαντορι
κή του διακονία και στο πολυ
διάστατο πνευματικό έργο που
επιτελεί.
Ο κ. Κ. Καλαϊτζής, αφού ανέφε
ρε το σκοπό της επίσκεψης των
εκπροσώπων του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσ/νίκης («για να τι
μήσουν –όπως είπε– για τα ονο
μαστήριά του τον
κεχαριτωμένο, τον άρχοντα ποι
μενάρχη της θεοσώστου επαρχί
ας Πριγκηποννήσων, τον Σεβ. κ.
Ιάκωβο»), συγχάρηκε τον εορ

τάζοντα και του ευχήθηκε «μα
κροημέρευση, υγεία, ανέφελη
και αγλαόκαρπη ποιμαντορία».
Ο πρίγκιπας Μιχαήλ, μιλώντας
στην Αγγλική, αφού εξέθεσε το
σκοπό της επίσκεψής του, που
ήταν η συμμετοχή του στον εορ
τασμό της 20ετούς ευδόκιμης
πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οι
κουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ
θολομαίου και των
ονομαστηρίων του Σεβ. κ. Ια
κώβου και περιέγραψε σύντομα
την ιστορική διαδρομή της βασι
λικής δυναστείας των
Bagrationi, που ανέδειξε βασι
λείς της Γεωργίας, θρησκευτι
κούς ταγούς και πατριάρχες,
μαζί με τις εόρτιες ευχές του,
πρόσφερε στο Σεβ. κ. Ιάκωβο
μετάλλιο τιμής.
Προσφορά δώρων έγινε επίσης
από μέρους και των 4 κοινοτή
των της Ι. Μητροπόλεως (Πρι
γκήπου, Χάλκης, Αντιγόνης και
Πρώτης). Ο κύκλος των προ
σφωνήσεων «έκλεισε» με τον
αυθόρμητο λόγο του πρέσβη κ.
Φ. Ξύδα, ο οποίος, αφού εκθεία
σε την προσωπικότητα του Σεβ.
κ. Ιακώβου, του εξέφρασε τα

αγαθά συναισθήματα και τις ευ
χές του για τη γιορτή του.
Απαντώντας, συγκινημένος, ο τι
μώμενος ποιμενάρχης, αφού
δόξασε το Θεό που τον αξίωσε
και εφέτος να γιορτάσει τα ονο
μαστήριά του, ευχαρίστησε
τόσο τους προλαλήσαντες όσο
και τον κλήρο και λαό που συμ
μετείχε στην εόρτια εκείνη σύνα
ξη εκδηλώνοντας, άμεσα ή
έμμεσα, την αγάπη κι εκτίμησή
τους προς την ταπεινότητά του.
Η συγκίνηση του εκκλησιάσμα
τος έφτασε στο αποκορύφωμά
της με τον πολυχρονισμό που
έψαλαν οι χορωδίες. Με τη δια
νομή του αντιδώρου ο Σεβα
σμιώτατος κ. Ιάκωβος δέχθηκε
από το εκκλησίασμα ευχές, ευ
χαριστώντας το με το μειλίχιο
ύφος που τον χαρακτηρίζει.
Επακολούθησε «γεύμα αγάπης»
που παρέθεσε ο εορτάζων σε
παραλιακό εστιατόριο του νη
σιού, όπου παρακάθισαν περί
που 280 συνδαιτυμόνες.
Την παραμονή της κυριώνυμης
ημέρας του Αγίου Δημητρίου
(26/10/11), που πανηγύριζε ο
ομώνυμος καθεδρικός Ι. Ναός,

τελέσθηκε πανηγυρικός εσπερι
νός κατά τον οποίο χοροστάτη
σε ο Σεβ. κ. Ιάκωβος, ενώ την
επομένη ιερούργησε ο Σεβ. Μη
τροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημή
τριος, που γιόρταζε τα
ονομαστήριά του. Έψαλε η ίδια
χορωδία του Δικηγορικού Συλ
λόγου Θεσ/νίκης. Ο Σεβ. κ. Δη
μήτριος, μιλώντας στο αθρόο
εκκλησίασμα, ανέπτυξε την κα
τά Χριστό ζωή τού Αγίου, που
επισφράγισε με το μαρτύριό
του, τονίζοντας τη σημασία της
εορτής για το χριστεπώνυμο
πλήρωμα της Εκκλησίας.
Την τελευταία Κυριακή του
Οκτωβρίου (30/10/11) ο Σεβ. κ.
Ιάκωβος χοροστάτησε κατά τη
θ. λειτουργία, στο τέλος της
οποίας τελέσθηκε μνημόσυνο
«υπέρ αναπαύσεως» της ψυχής
του αειμνήστου κυρού Συμεών.
Ο Σεβ. κ. Ιάκωβος, αφού έκανε
μνεία των αρετών του προκα
τόχου του, ευχήθηκε να τον
αξιώσει ο Θεός να διακονήσει
«θεοφιλώς και θεαρέστως»
όπως εκείνος.
Δημήτρης Δεμιρτζής

Ο µήνας µε το έντονο τοπικό γιορταστικό χρώµα για την Μητρόπολη Πριγκηποννήσων




