
Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ
ντογάν, προσέφερε χθες την
πρώτη επίσημη απολογία
στο όνομα του κράτους για

τις σφαγές στο Ντέρσιμ και

τους βίαιους εκτοπισμούς
του τοπικού πληθυσμού.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε πα
ράλληλα πως σκοπεύει να

αποχαρακτηρίσει σειρά κρατι

κών εγγράφων της εποχής.
Η συγγνώμη ήλθε κατά τη
διάρκεια συνάντησης του Τα
γίπ Ερντογάν με στελέχη του
κυβερνώντος Κόμματος Δι
καιοσύνης και Ανάπτυξης
(AKP) στην Άγκυρα και ενώ
είχε προηγηθεί πρόσφατα σύ
γκρουση με τον ηγέτη του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
(CHP), Κεμάλ Κιλιντσάρο
γλου.
«Εάν υπάρχει ανάγκη απολο
γίας εκ μέρους του κράτους
και εάν υπάρχει μία τέτοια ευ
καιρία μπορώ να το κάνω,
και απολογούμαι» είπε ο πρω
θυπουργός για να τονίσει

όμως πως ο πραγματικός
υπαίτιος είναι το Ρεπουμπλι
κανικό Κόμμα η μόνη πολι
τική δύναμη της εποχής και
ο νυν ηγέτης του πρέπει να
απολογηθεί.
Η κίνηση Ερντογάν διχάζει
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
με τον μεν αντιπρόεδρο να
δηλώνει πως αποτελεί «βόμ
βα στα θεμέλια του
κράτους», αλλά την τοπική
οργάνωση του CHP στο Ντι
γιάρμπακιρ να ανακοινώνει
με τη σειρά του πως απολο
γείται προς το λαό του Ντέρ
σιμ.

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

Ιστορική αναγνώριση για τα γεγονότα του Ντέρσιµ,
πολιτική αντιπαράθεση µε την αντιπολίτευση

► Από θετική σε σταθερή

Ο Οίκος Fitch υποβάθµισε την
πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας

► Αντιδράσεις για την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας το 2012

∆ηλώσεις Γκιουλ για
Ε.Ε και Κύπρο

Ο πρόεδρος Γκιουλ, κατάτην επίσκεψή του στο Λονδίνο έκανε χτες δηλώσεις,μεταξύ άλλων, και για τηνΚύπρο και την ΕΕ.Ο Γκιουλ σε ερώτηση γιατο αν η κρίση αποτελεί καλή ευκαιρία για την Τουρκία να προχωρήσει τηνενταξιακή της πορεία, είπε :«Στις επαφές που έχουμεμε τις χώρες της ΕΕ λέμεότι η ένταξη είναι στρατηγική μας επιλογή, αλλάυπόθεση τιμής για σας. Θακάνουμε αισθητή την πίεσήμας. Έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν ανοίγει κανένα κεφάλαιο. Εμείς λέμεότι αυτό συνιστά για λογα

ριασμό της ΕΕ απώλεια κύρους».Απαντώντας στην ερώτησηαν θα υπάρξει κάποιαστάση διαμαρτυρίας απόπλευράς Τουρκίας κατά τηνκυπριακή προεδρία, οΓκιουλ είπε ότι «τόσο ουπουργός Εξωτερικών, όσοκαι η κυβέρνηση έχουνκάνει τις αναγκαίες δηλώσεις. Εμείς θα τους καταδικάσουμε στην ανέχεια.Δεν υπάρχει πρόβλημα μετην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ωστόσο δεν θα λάβουμεμέρος στις συνεδριάσειςόπου θα προεδρεύουν οιΕλληνοκύπριοι».

Ο αμερικανικός οίκος αξιο
λόγησης Fitch υποβάθμισε
την πιστοληπτική προοπτι
κή της Τουρκίας, τοποθε
τώντας την πλέον στην
βαθμίδα «σταθερή», από
«θετική», έπειτα από την
επανεξέταση των «βραχυ
πρόθεσμων οικονομικών
κινδύνων» για την τουρκι
κή οικονομία.
Η βαθμίδα αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας παρέμεινε
"BB+", αμετάβλητη.
Ο υψηλότερος του αναμε
νόμενου ετήσιος πληθωρι
σμός και οι ανισορροπίες
στο ισοζύγιο τρεχουσών συ

ναλλαγών είναι αιτίες, για
τις οποίες ο Fitch μείωσε,
σε "σταθερή", από "θετική"
την πιστοληπτική ικανότη
τα της χώρας.
Επιφυλάσσεται να επικαι

ροποιήσει την αξιολόγησή
του "εάν αυτές οι μακροοι
κονομικές παράμετροι δεν
έχουν βραχυπρόθεσμα
δυσμενείς επιπτώσεις για
την οικονομία" της Τουρκί
ας.
Η τουρκική οικονομία ανα
πτύχθηκε με 8,9% του
ΑΕΠ το 2010.
Επίσης, φέτος το πρώτο

τρίμηνο αναπτύχθηκε με
ΣΕΛ.6
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Πέµπτη Perşembe

Νοεµβρίου Kasım

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύ-
του καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον,
Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βο-
σπόρου, µετά τοῦ Αἰδεσιµ. Πρεσβυ-
τέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου,
Ἱερατικῶς Προϊσταµενεύοντος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς
Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς ὑπό
τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιµ. κ. Ἀλε-
ξάνδρου Καποῦνταγ Ἐκκλησιαστι-
κῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κοµίσαντας
Αὐτῷ τόν εἰθισµένον ἄρτον, ἐπί τῇ
ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ
αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ.
Χρυσόστοµον, Ἐπόπτην τῆς Περι-
φερείας Ὑψωµαθείων, µετά κληρι-
κῶν αὐτῆς, τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς
Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Παπαδοπού-
λου, Ἀντιπροέδρου, Ἐκκλησιαστι-
κῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος
Τόπκαπι, καί τῆς ὑπό τήν προεδρί-
αν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πα-
ριζιάνου, Ἄρχοντος Λαµπαδαρίου
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Κα-
θηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο-
πῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωµα-
θείων, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανη-
γύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σέργκιεβ
Ποσάντ κ. Θεόγνωστον καί τόν Θε-
οφιλ. Ἐπίσκοπον Μπρυάνσκ καί
Σέβσκ κ. Θεοφύλακτον, ἐκ τῆς Ἐκ-
κλησίας Ρωσσίας, ἐπί κεφαλῆς ὁµί-
λου κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Οὐτρέχτης
∆ρα Joris Vercammen, συνοδευόµε-
νον ὑπό ἀντιπροσωπείας τῆς
ὑπ’αὐτόν Παλαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀποτελουµένης ἐκ τοῦ Θεο-
φιλ. Ἐπισκόπου Βέρνης ∆ρος Harald
Rein, καί τῶν Αἰδεσιµολ. Πρεσβυ-
τέρων κ. κ. Urs Werner von Arx καί
Mattijs Ploeger, σχούσης συνεργασί-
αν µετά τῆς ὑπό τόν Θεοφιλ. Ἐπί-
σκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον,
Καθηγητήν Πανεπιστηµίου, ἀντι-
προσωπείας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν
τακτικῶν ἀτύπων ἐπικοινωνιῶν τῆς
συσταθείσης ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ
ὑπ’αὐτοῦ καί τῆς Παλαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας (Ἑνώσεως τῆς
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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.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.

Προσεχείς Ακολουθίαι:
Κυριακή 27 Νοεµβρίου: Κυριακή IΓ΄
του ΛΟΥΚΑ. Όρθρος και Θεία Λει-
τουργία.



Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, Σελίδα 5

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ..

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ... 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.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ανακοινούται εις τους ευλαβείς ενορι-
τας και φιλακολούθους ότι την Κυρια-
κήν 27 Νοεµβρίου εις τον Ιερόν Ναόν
µας θα τελεσθή θεία λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 27η
Νοεµβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία
λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 26η
Νοεµβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία
λειτουργία.

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΙΕΟ
Για τις ανάγκες της σχολής οι κάτωθι
προσέφεραν:
Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας Πανα
γίας Μπεσίκτας 2000
Γιώργος Σουλιώτης 178
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης 356
Φωτεινή Τσίρκα 242
Ανώνυμος Α.Δ 2500
Ανώνυμος 300
Η Διεύθυνση ευχαριστεί θερμά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚ∆ΕΡΕ
Tήν προσεχῆ Κυριακήν, 27ην Νοεµβρί-
ου ἐ.ἔ, τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Ἰα-
κώβου τοῦ Πέρσου καί τοῦ Ὁσίου
Πατρός ἡµῶν Ναθαναήλ, τελεῖται
Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητρο-
πολίτου Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀπο-
στόλου.
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοι-
νοτικῇ αἰθούση

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τελε-
σθῇ Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Μητρο-
πολιτικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Θεραπείων .

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 27ην Νοεµ-
βρίου ἐ.ἔ , , τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυ-
ρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί τοῦ
Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ναθαναήλ, τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 27ην Νοεµ-
βρίου ἐ.ἔ , τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος
Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί τοῦ Ὁσίου
Πατρός ἡµῶν Ναθαναήλ, τελεῖται
Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

H Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ ἕκα-
στον Σάββατον .
Ὥρα ἑνάρξεως 9.30.



Κλήμεντος, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, Σελίδα 6

Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά

συνέχεια από την 1η
11,6% συγκριτικά με το προηγούμενο

τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο φέτος η
ανάπτυξη υποχώρησε στο 8,8%. Όλη η
φετινή χρονιά αναμένεται να κλείσει με
ανάπτυξη 7,5% ως προς την προηγούμε
νη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Fitch.
Ο αμερικανικός οίκος περιγράφει την κα
τάσταση της οικονομίας ως "οικονομία σε
υπερθέρμανση".
Το 2012 και το 2013 λόγω των προβλη
μάτων της διεθνούς οικονομίας οι δυναμι
κοί αναπτυξιακοί ρυθμοί θα μετατραπούν
σε ήπιους 2,2% και 4,5% αντιστοίχως
την ώρα που "διορθώνονται" και οι ανι
σορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συ
ναλλαγών της Τουρκίας, αποφαίνεται ο
Fitch.

Ο Οίκος Fitch υποβάθµισε την
πιστοληπτική ικανότητα της

Τουρκίας

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

Επικαιρότητα..

Επιστολή στους επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
Eurogroup, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ
απέστειλε χθες ο πρόεδρος της
ΝΔ Αντώνης Σαμαράς σε μια
συμβιβαστική κίνηση προς
εκτόνωση των πιέσεων που

ασκούνται για παροχή γραπτών
εγγυήσεων από μέρους του. Το
νίζει ότι η ΝΔ στηρίζει τον Λου
κά Παπαδήμο και υποστηρίζει
τους στόχους της δημοσιονομι
κής προσαρμογής, ωστόσο προ
σθέτει ότι «συγκεκριμένες
πολιτικές πρέπει να τροποποιη
θούν, προκειμένου να εξασφαλι
στεί η επιτυχία του
προγράμματος».

Στην επιστολή προστίθεται ότι
«πρόθεσή μας είναι να αναδεί
ξουμε αυτά τα θέματα, μαζί με
βιώσιμες εναλλακτικές πολιτικές,
αυστηρά εντός του πλαισίου
που περιγράφεται από το
Πρόγραμμα».

Η επιστολή Σαμαρά έρχεται έπει
τα από μπαράζ δηλώσεων αξιω
ματούχων της ΕΕ, που ζητούσαν
έγγραφες εγγυήσεις από τη ΝΔ,
προκειμένου να εκταμιευτεί η 6η
δόση.
Γαλλία και Γερμανία έσπευσαν
να δηλώσουν την ικανοποίηση
για την επιστολή μιας και αποτε
λεί μι αμορφή γραπτής δέσμευ
σης για συνέχιση των

μεταρρυθμίσεων και του προ
γράμματος που συμφωνήθηκε
με το ΔΝΤ, την Ε.Ε και την ΕΚΤ.
«Το Ευrogroup, στις 29 Νοεμ
βρίου, θα αποφανθεί εάν επαρ
κούν οι δεσμεύσεις που
περιλαμβάνονται στην επιστολή
του προέδρου της ΝΔ κ. Αντώνη
Σαμαρά» δήλωσε ο Γκι Σουλέρ,
εκπρόσωπος του προέδρου του
κ. Γιούνκερ, κληθείς να σχο
λιάσει την επιστολή του κ. Σα
μαρά.
Ανεπισήμως, πάντως, οι Βρυξέλ
λες φαίνεται να εκφράζουν ικα
νοποιήση για την ενέργεια του
προέδρου της ΝΔ.
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της
εξόφλησης της προηγούμενης
δόσης, ποσά από βασικές και
επικουρικές συντάξεις στην Ελ
λάδα περικόπηκαν εως και 40%.
Παράλληλα, νέες αυξήσεις στα
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύ
ματος, έως 19%, έρχονται από
την 1η Ιανουαρίου.
Το ακριβές ποσοστό αύξησης θα
είναι διψήφιο, καθώς η σταδιακή
προσαρμογή των τιμολογίων
του ηλεκτρικού, ώστε να αντα
νακλούν το κόστος, αποτελεί
υποχρέωση που απορρέει και
από το Μνημόνιο, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του
2013

Η επιστολή Σαµαρά εκτόνωσε τις πιέσεις
για υποβολή έγγραφων δεσµεύσεων

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης το 2011
20 χρόνων Πατριαρχικής ποιμαντορίας και

50 χρόνων Εκκλησιαστικής διακονίας
της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος

του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ Βαρθολομαίου του Α’,

το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στη συναυλία
Έλληνες ποιητές στην Κωνσταντινούπολη

με μουσική της Πηγής Λυκούδη.
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συνέχεια από την 1η
Οὐτρέχτης) Ὁµάδος Ἐργα-
σίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρί-
την κ. ∆αµασκηνόν Γαβα-
λᾶν, Ἡγούµενον τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Προφήτου Ἠλιού
Σαντορίνης, τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θήρας, Ἀµορ-
γοῦ καί Νήσων, µετά τοῦ
Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μαν-
τζούρη, Θεολόγου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κα-
λατζῆν, πρῴην Ὑπουργόν,
µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Κωνστα-
ντίνου Παπακωνσταντί-
νου, στελέχους τῆς
ἑταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL».

Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei,
νέον Πρέσβυν τῆς Ρουµα-
νίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιµ. κ. Selçuk
Erez, Ἰατρόν-Καθηγητήν,
ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Mehmet
Ünal, ἐκ Λονδίνου.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλή-
λως κατά τήν ἔναρξιν τῆς
ἐν τῷ ἐν Harbiye συνεδρια-
κῷ Μεγάρῳ «Lütfi Kırdar»
διοργανουµένης ἐκθέσεως
ἔργων συγχρόνου τέχνης,
τήν Τετάρτην, 23ην Νοεµ-
βρίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ

Ο Ιδρυτής, η Εφορία, ο Λυκειάρχης, οι Καθηγητές
και το προσωπικό του γραφειου µόλις πληροφορή-
θηκαν µε λύπη το θάνατο του αειµνήστου

ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΡΡΗ
οµότιµου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου,
αποφοίτου της Μ.Γ.Σ, ο οποίος τιµησε την οµο-
γένειά µας, συνήλθαν έκτακτα και σε ένδειξη τιµής
αποφάσισαν:
1. Να διαθέσουν χρηµατικό ποσό για το ταµείο των
απόρων µαθητών της Σχολής.
2. Να σταλεί επιστολή στην πενθούσα οικογένεια
3. Να δηµοσιευθει το ψήφισµα στον οµόγλωσσο τύ-
πο.

"Η Συρία έχει φτάσει σε σηµειο
χωρίς επιστροφή"

Ο πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιουλ, σε δηλώσεις του
από το Λονδίνο τόνισε ότι η Συρία έχει «φθάσει
σε ένα σημείο δίχως επιστροφή».
«Ασκήσαμε τεράστιες πιέσεις δημόσια και πίσω
από κλειστές πόρτες για να πείσουμε τη συριακή
ηγεσία να ηγηθεί της δημοκρατικής μετάβασης»,
είπε ο Γκιουλ σε ομιλία του στο Ουίλτον Παρκ, ένα
βρετανικό ινστιτούτο.
«Παρόλα αυτά, το καθεστώς του Μπάαθ συνεχίζει
να χρησιμοποιεί καταστολή και βία εναντίον του
ίδιου του λαού του. Η βία γεννά βία. Τώρα,
δυστυχώς, η Συρία έχει φθάσει σε ένα σημείο
χωρίς επιστροφή».
«Έχουμε την ευθύνη να προασπίσουμε την
εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ενότητα
όλων των χωρών, με κάθε κόστος», είπε ο
Πρόεδρος.
Στο μεταξύ έγινε γνωστό από ακτιβιστές της
αντιπολίτευσης ότι ο συνολικός απολογισμός των
επεισοδίων της χθεσινής ημέρας στη Συρία ανήλθε
σε τουλάχιστον 33 νεκρούς, έξι εκ των οποίων
ήταν παιδιά. Σύμφωνα με το Συριακό
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
«11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χομς, 6 στη
Ντεράα, 6 στην Ιντλίμπ, 3 στην Ντέιρ αλ Ζορ και
2 στη Χάμα».
Επίσης μια μηκυβερνητική οργάνωση, το Κέντρο
για Δικαστικές Μελέτες και Έρευνες, ανακοίνωσε
δια στόματος του προέδρου της, Ανουάρ αλ

Μπούνι, ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη
εναντίον του υπουργού Εσωτερικών της Συρίας
για παραβίαση του νόμου που ορίζει το χρόνο που
μπορεί να διαρκεί η κράτηση συλληφθέντων χωρίς
απαγγελία κατηγορίας.




