
Στα πλαίσια της επισκέψής του στο Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, ο Μακ. Πατριάρ
χης Σερβίας κ. Ειρηναίος επισκέφθηκε
τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, συνο
δευόμενος από τον Παναγιώτατο Οικου
μενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο.

Στην είσοδο της Σχολής τους υψηλούς
επισκέπτες υπεδέχθη ο Σεβ. Μητροπολί
της Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, νέος
Ηγούμενος της Ι. Μονής Χάλκης.
Εν συνεχεία, έγινε η επίσημη υποδοχή
στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής,

όπου αντηλλάγησαν επίσημες προσφω
νήσεις και αντιφωνήσεις από μέρους
του Ηγουμένου και του Μακαριωτάτου
Πατριάρχου κ. Ειρηναίου.
Ο Πατριάρχης της Σερβίας παρακάθησε
σε επίσημο γεύμα στην Τράπεζα της
Μονής και αναχώρησε για το Φανάρι
για να συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμ
μα της επισκέψεώς του.
Τον Μακαριώτατο συνόδευσαν οι Πα
νιερώτατοι Επίσκοποι Μπάτσκας κ. Ει
ρηναίος, Σουμαδίας κ. Ιωάννης και
Ζίτσης κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφιλ. Επί
σκοπος Ρεμεσιανής κ. Ανδρέας και ο Ιε
ρολ. Διάκονος κ. Αλέξανδρος Σέκουλιτς.
Τον Παναγιώτατο συνόδευσαν οι Σεβ.
Μητροπολίτες Τρανουπόλεως κ. Γερμα
νός, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Μύ
ρων κ. Χρυσόστομος και
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφα
νος, Πρωτοσυγκελλεύων των Πατριαρ
χείων, και ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος
κ. Μάξιμος Βγενόπουλος. Παρών ήταν
και ο Εντιμολ. κ. Βασίλειος Σταυρίδης,
Καθηγητής της Σχολής.

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

Φωτό Ν. Μαγγίνας

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης και ο Πατριάρχης
Σερβίας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

► Ηµερίδα στην Αστική Σχολή Γαλατά

"Φτώχεια και Φιλανθρωπία
στην Πόλη"

Ημερίδα για τη φιλανθρωπία πραγματοποιήθηκεστην Αστική Σχολή Γαλατάτην Κυριακή στο πλαίσιοτου εορτασμού των 150χρόνων από την ίδρυση τηςΦιλοπτώχου ΑδελφότητοςΠέρα, υπό την αιγίδα τουΟικουμενικού Πατριάρχηκ.κ Βαρθολομαιου.Οι ομιλητές ανέπτυξαν τηνιδέα της φιλανθρωπίαςμέσα από διάφορες επιστημονικές σκοπιές, ιστορική,ψυχολογική, κοινωνιολογική ενώ υπήρξαν παρουσιάσεις με αναφορές σεπρωτότυπες πηγές και μαρτυρίες σχετικά με το ρόλοπου έπαιζε η φιλανθρωπίαστην ρωμέϊκη κοινότητατων προηγούμενων δεκαετιών. Παράλληλα, παρου

σιάστηκαν και τα σημείατομής της φιλανθρωπίας μετομείς όπως η εκπαίδευσηενώ φωτίστηκαν και οισχέσεις της με τις οικονομικά εύπορες προσωπικότητες της κοινότητας εκείνητην εποχή.Η μετατόπιση του νοήματος της φιλανθρωπίας απόθεάρεστη πράξη σε "δημόσιο αντικείμενο" στατέλη του περασμένουαιώνα, η επίδραση των δυτικών ιδεών και της κοσμικότητας στο χαρακτήρατης φιλανθρωπίας καθώςκαι η αναπαραγωγή μιαςσυγκεκριμένης κοινωνικήςιεραρχίας μέσω του συστήματος δωρεών και ευεργεσιών της κοινότητας ήταν
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Τρίτη Salı

Οκτωβρίου Ekim

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό
των αρχών από το σεισμό στο Βαν
έχουν χάσει τη ζωή τους 264 άνθρω
ποι ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους
1300. Εκφράζονται, όμως, φόβοι ότι
δεκάδες άλλοι άνθρωποι παραμένουν
παγιδευμένοι στα ερείπια.
Ο απολογισμός αφορά στην πόλη
Βαν, την επαρχία Έρτζις και τα χωριά
του νομού. Νωρίτερα, ο υπουργός
Εσωτερικών, Ντρις Ναΐμ Σαχίν, είχε
δηλώσει ότι έχουν καταρρεύσει 80
πολυκατοικίες στις αστικές περιοχές
και στις μισές από αυτές υπάρχουν
εγκλωβισμένοι.
Το έργο της διάσωσης συνεχίζεται. Ο
Αταλάϊ δήλωσε πως υπάρχει πρόσβα
ση σε όλα τα χωριά, ενώ ο πρωθυ
πουργός Ταγίπ Ερντογάν, σε
δηλώσεις του ανέφερε ότι η μεγαλύ
τερη καταστροφή έχει γίνει στα χω
ριά.
Σωστικά συνεργεία και βοήθεια
φτάνουν στο Βαν από σχεδόν
ολόκληρη την Τουρκία. Ως προς τη
διεθνή βοήθεια, έχουν φτάσει τρία
αεροσκάφη από το Αζερμπαϊτζάν που
μετέφεραν στο Βαν σωστικά συνερ
γεία 191 αντρών, ενώ το Ιράν έχει
στείλει υλική βοήθεια και ιατρικό προ
σωπικό.
Μέσα σ αυτό το κλίμα χιλιάδες χρη
στες ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύω
σης προσφέρουν βοήθεια,
πληροφοριες και υλικό για τους σει
σμοπαθείς.
Οι διασώστες κατα΄βαλουν υπεράν
θρωπες προσπάθειες για να βρουν και
να ανασύρουν ανθρώπους από τα χα
λάσματα.
Την υποστήριξή της στην Τουρκία εκ
φράζει η Αρμενία
Ο πρόεδρος της Αρμενίας, Σερζ Σαρκι
σιάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκε
ψη στην Μόσχα, εξέφρασε την
υποστήριξη της χώρας του προς την
Τουρκία μετά από τον χθεσινό σει
σμό, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής
συνομιλίας με τους ομολόγους του
από την Τουρκία και την Ρωσία, Αμπ
ντουλάχ Γκιουλ και Ντμίτρι Μεντ
βέντεφ.
«Η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα
στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ και στον
Αμπντουλάχ Γκιουλ πραγματοποιήθη
κε κατά τη διάρκεια των διαπραγμα
τεύσεων στο Κρεμλίνο στο πλαίσιο
της επίσκεψης του προέδρου της Αρ

ΣΕΛ.6

► Η µόνιµη εποπτεια της Ε.Ε φέρνει εκλογές στην Ελλάδα;

"Ζήτηµα της Ε.Ε η εξεύρεση
βιώσιµης λύσης για την Ελλάδα"

Η εξεύρεση βιώσιμης λύσης
για την Ελλάδα αποτελεί
τμήμα του συνολικού πα
κέτου που θα οριστικοποιή
σει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την αντιμετώπιση της κρί
σης χρέους την ερχόμενη
Τετάρτη, υπογράμμισαν σε
δηλώσεις τους οι πρόεδροι
της ΕΕ, Χέρμαν Βαν Ρομπέι,
και της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, Ζοζέ Μανουέλ Μπα
ρόζο, μετά την
ολοκλήρωση της Συνόδου
Κορυφής της Ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Ρομπέι τόνισε ότι οι
ηγέτες της Ευρωζώνης κα
λωσόρισαν την πρόσφατη
ψήφο του ελληνικού Κοινο

βουλίου σχετικά με τη λή
ψη δέσμης μέτρων αλλά
και την απόφαση να εκτα
μιευθεί η 6η δόση των δα
νείων προς την Ελλάδα. Ο
πρόεδρος της ΕΕ σημείωσε
ακόμη ότι συνεχίζονται οι
εργασίες για το δεύτερο
πρόγραμμα της Ελλάδας με
τη συμμετοχή του ιδιωτι
κού τομέα, ώστε να βελ
τιωθεί η βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους.
Ο κ. Μπαρόζο δήλωσε ότι
αναμένεται από τις ελληνι
κές αρχές αποφασιστική
δέσμευση για την επίτευξη
δημοσιονομικής σταθερο
ποίησης και την προώθηση

ΣΕΛ.6

► 264 νεκροί και 1300 τραυµατίες

Το Βαν µετράει τις πληγές
του από τον καταστροφικό

σεισµό
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

Σύνδεσµος Μουσικοφίλων
Πέραν

Έναρξη µαθηµάτων
Ανακοινώνεται πρός όλα τα μέλη της
χορωδίας του Συνδέσμου ότι κάθε
Πέμπτη καί ώρα 18.00, διεξάγονται
μαθήματα υπό τον Άρχοντα Πρωτο
ψάλτητης Μ.τ.Χ.Ε κ. Λεωνίδα
Αστέρη.
Επίσης ανακοινώνεται η έναρξη μα
θημάτων εκκλησιαστικής μουσικής
προς αρχάριους και προχωρημένους
μαθητές.
Τα μαθήματα γιά τούς αρχαρίους θα
παραδίδονται κάθε Παρασκευή, ώρα
16:00, ενώ τά μαθήματα για τούς
προχωρημένους μαθητές κάθε Δευ
τέρα, ώρα 18:00.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-

στιανών ότι την προσεχή Τετάρτη 26η Οκτωβρίου, εορτήν

του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητριου του Μυροβλήτου,

Α.Θ Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθο-

λοµαίος αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν της εκκλησια-

στικής ηµών Επιτροπής, ηγαθύνθη όπως χοροστατήση εν

τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ κατά την τελεσθησοµένην Θείαν

Λειτουργίαν µεθ' απάσης της Ακολουθίας Αυτού ίνα ευ-

λογήση και εκ του πλησίον την ηµετέρα κοινότητα.

Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση.

Εκκίνησις λεωφορειου από Κουρτουλούς 9.30 και από

Όπερα Ταξείµ 9.45 µετ' επιστροφής εις τα ίδια.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν προσεχῆ Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρί-
ου, ἐπί τῇ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος
∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τε-
λεῖται Θ. Λειτουργία µετ΄ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. ∆ηµητρίου.
Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 5.30ην µµ τελεῖται Μ. Ἑσπερι-
νός, µετ΄ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµε-
νάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ.
Ἰακώβου.
Εἰς τόν Σωλέα θά ἐκτεθῇ τεµάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
ἑορταζοµένου Ἁγίου ∆ηµητρίου.
Κατά τήν ὡς ἄνω Πανήγυριν θά ψάλλουν καλλίφωνοι
Ἱεροψάλται.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλα-
βῶν προσκυνητῶν καί παντός φιλεόρτου Χριστιανοῦ, ὅτι
ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἐπετείου µνήµης τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρ-
τυρος ∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου, πανηγυρίζοντος τοῦ
φερωνίµου ἡµῶν Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτω-
βρίου, τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία µετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἠρηναί-
ου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς Περιφερείας Βο-
σπόρου.
Ἀφ’ἐσπέρας Τρίτην, 25ην ἱδίου, καί ὥραν 17ην, τελεσθή-
σεται Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.
Θά ἐπεκολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούση, κα-
τά τάς ὡς ἄνω ἱερᾶς ἀκολουθίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών ενοριτών και παντός

φιλακολούθου Χριστιανού ότι την προσεχην Τρίτην, 25η

Οκτωβριου και περί ώραν 17.00, επί τη εορτή του Αγίου

Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητριου του Μυροβλύτου, η Αυτού

Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουµενικός ηµών Πατριάρχης

κ.κ Βαρθολοµαίος, ηγαθύνθη όπως προσέλθη µετ'

απάσης της ακολουθίας αυτού και χοροστατήση κατά

τον Μέγαν Πανηγυρικόν Εσπερινόν µετ'' αρτοκλασίας,

καθ' ον θα ευλογήση εκ του σύνεγγυς την Κοινότητα

ηµών

* * *
Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την προσεχήν Τετάρτην

26η Οκτωβρίου, εορτήν του Αγιου Ενδόξου Μεγαλοµάρ-

τυρος ∆ηµητριου του Μυροβλύτου, επ ονόµατι του οποί-

ου τιµάται και σεµνύνεται ο φερώνυµος Κοινοτικός ηµών

Ιερος Ναος, τελεσθήσεται εν αυτώ Πανηγυρική Θεία Λει-

τουργια προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου

κ. Θεολήπτου.

Μετα το πέρας της Θ. Λειτουργιας θα επακολουθήση δε-

ξίωσις.

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 30

Οκτωβριου Των Αγίων Μαρτύρων Ζη-

νοβιου και Ζηνοβίας και του εν Αγίοις

Πατρός ηµών Ιωσήφ, Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 30

Οκτωβριου Των Αγίων Μαρτύρων Ζη-

νοβιου και Ζηνοβίας και του εν Αγίοις

Πατρός ηµών Ιωσήφ, Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 30

Οκτωβριου Των Αγίων Μαρτύρων Ζη-

νοβιου και Ζηνοβίας και του εν Αγίοις

Πατρός ηµών Ιωσήφ, Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 30

Οκτωβριου Των Αγίων Μαρτύρων Ζη-

νοβιου και Ζηνοβίας και του εν Αγίοις

Πατρός ηµών Ιωσήφ, Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λειτουρ-

γία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 26

Οκτωβριου Του Αγίου Μεγαλοµάρτυ-

ρος ∆ηµητριου του Μυροβλήτου, εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία λει-

τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 30ην

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 30ην

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-

πόλεως κ. Γερµανοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

(BURGAZADA AYA YORGİ KARİPİ
MANASTIRI VAKFI)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους συμπολίτες μας ότι H Επιτροπή του Ι.
Ναού μας αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, για την
ανάδειξη των νέων μελών της επιτροπής για την επόμενη
τετραετία.
Οι κατάλογοι των εκλογέων θα βρίσκονται στα γραφεία του
Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος Γκιουν τηλ.
0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Τα
ταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248)
Οι αξιότιμοι συμπολίτες μας πρέπει να ελέγξουν τους κατα
λόγους για να διαπιστώσουν εάν είναι εγγραμμένοι. Οι κα
τάλογοι παραδίδονται προ των εκλογών στη Διευθ. των
Βακουφίων και οι μη εγγραμμένοι δεν θα έχουν τη δυνα
τότητα να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους κατά την ημέρα
των εκλογών.
Ως εφορευτική επιτροπή ορίζονται οι κ.κ.
1Γεώργιος ΓΚΙΟΥΝ
2Σοφία ΣΩΤΟΥ
3Ευρυδίκη ΠΙΓΓΟΥ
4Κώστας ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
5Μιχάλης ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
6Χρήστος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
Θα ακολουθήσουν τα ανακοινωθέντα της εφορευτικής επι
τροπής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ.

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 διεξα
χθούν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αί
θουσα του Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Γεντίκουλε (İlyas Bey c. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτι
κή 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 κα
τοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμ
μένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε και
στις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμ
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκο
νται στα γραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ.
Γεώργιος Γκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του
Αγίου Δημητρίου 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 πα
ρούσης 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 αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προ
σέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 28.10.2011, στις 10:00 π.μ. θα τελεσθεί .
Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Γενικού Προξενείου.

Θα ακολουθήσει δοξολογία και δεξίωση
Καλούνται να παραστούν οι Ομογενείς και οι Έλληνες πολί

τες που θα παρεπιδημούν την ημέρα εκείνη.

Τρίτη 25 Οκτωβρίου, Σελίδα 5

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Βουτσινάς Οδυσσέας
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Οικογένειας&Ζεύγους

Ψυχοδραματιστής
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli

Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

www.danismanpsikodrama.com o.voutsinas@gmail.com


Odise Vuçinas
Sosyal Hizmetleri UzmanAile Danşman Psikodramatist
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli

Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρία με νοσοκομειακή πείρα αναλαμβάνει την φροντίδα μικρών

παιδιών καθώς επίσης και την περιποίηση ηλικιωμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

στον αριθμό 0216 38 21 634
Κ. Λέλα

Επικαιρότητα..

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Η αναδειχθείσα στις εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου 2011
Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου Αντιγόνης, συνήλθε στην πρώτη συνεδρίαση
της και ύστερα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν καταρ
τίστηκε ως εξής :
Πρόεδρος : Αντώνης Παριζιάνος
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης
Ταμίας : Μάριος Ηλιάδης.
Λογιστής : Γιάννης Παπαγεωργίου
Μέλη : Δημήτριος Φραντζής.

Γεώργιος Γκιουλέρ
Παναγιώτης Χανίδης.

Στην πρώτη της συνεδρίαση η Εκκλ. Επιτροπή αποφάσισε ο
α΄ επιλαχών να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις ως ισότι
μο μέλος και να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες και ευ
γνωμοσύνη της στον Εντιμοτ. κ. Παναγιώτη Καραλάζο, Άρχ.
Πρωτέκδικο της Μητροπ. Πριγκηποννήσων, ο οποίος επί μία
εικοσαετία διετέλεσε Πρόεδρος του σώματος, υπηρετήσας
την Κοινότητα ευόρκως και μετά ζήλου.
Επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Εφορευτική Επι
τροπή για την άρτια και υποδειγματική διεξαγωγή των εκλο
γών καθώς και σ’ όλους τους συμπολίτες μας που την
ανέδειξαν με την τιμητική τους ψήφο.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.
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)

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοινώνεται στους συμπολίτες μας ότι οι αναφερόμενες
Επιτροπές αποφάσισαν την προκήρυξη εκλογών, για την
ανάδειξη των νέων μελών των επιτροπών για την επόμενη
τετραετία.
Οι κατάλογοι των εκλογέων θα βρίσκονται στα γραφεία του
Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος Γκιουν τηλ.
0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Τα
ταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248)
Οι αξιότιμοι συμπολίτες μας πρέπει να ελέγξουν τους κατα
λόγους για να διαπιστώσουν εάν είναι εγγραμμένοι. Οι κα
τάλογοι παραδίδονται προ των εκλογών στη Διευθ. των
Βακουφίων και οι μη εγγραμμένοι δεν θα έχουν τη δυνα
τότητα να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους κατά την ημέρα
των εκλογών.
Ως εφορευτική επιτροπή ορίζονται οι κ.κ.
1Γεώργιος ΓΚΙΟΥΝ
2Σοφία ΣΩΤΟΥ
3Ευρυδίκη ΠΙΓΓΟΥ
4Κώστας ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
5Μιχάλης ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
6Χρήστος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
Θα ακολουθήσουν τα ανακοινωθέντα της εφορευτικής επι
τροπής.
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΩ ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΩΝ

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούν
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα
του Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γεντίκουλε
(İlyas Bey c. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτική αίθουσα
Αγίας Τριάδος 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 κα
τοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμ
μένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε
και στις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμ
μένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκο
νται στα γραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ.
Γεώργιος Γκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του
Αγίου Δημητρίου 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 σύμφω
να 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 αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προ
σέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε και δημόσια
τις θερμές μας ευχαριστίες στην Επιτρο
πή της Κοινότητας Μπεσίκτας και ιδιαίτε
ρα στον Πρόεδρο αυτής κ. Κωνσταντίνο
Μπελαλίδη δια την υποτροφία που μας
παρέχει κατά τη φοίτησή μας.
Γιάννης Αμπντουλάχ Γιουμουρτά
Γιαννάκης Γιλμάζ

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

Το "Πανόραµα Ευρωπαϊκού
Κινηµατογράφου" αρχίζει

µε Τζεϊλάν
Με την τελευταία ταινία του Νούρι
Μπίλγκε Τζεϊλάν «Κάποτε στην Ανατο
λία» αρχίζει την Τετάρτη το 24ο Πα
νόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
στην Αθήνα, που φέτος θα διαρκέσει
έως τις 2 Νοεμβρίου. Στις 8 μέρες της
διάρκειας του φεστιβάλ, θα παρουσια
στούν περισσότερες από 50 ταινίες
από την Ευρώπη.
Η κριτική επιτροπή της φετινής διορ
γάνωσης αποτελείται απόμεγάλα
ονόματα όπως ο Θόδωρος Αγγελόπου
λος, θα μοιραστούν βραβεία κοινού
ενώ το δικό της βραβείο θα απονείμει
πενταμελής επιτροπή σπουδαστών
από κινηματογραφικές σχολές της
Αθήνας.
Αφιερώματα θα πραγματοποιηθούν
στο έργο του Ακίρα Κουροσάβα, του
Σάμιουελ Φούλερ, στον ελληνικό κινη
ματογράφο της δεκαετίας του '90, κα
θώς και στο κινηματογραφικό
πρόσωπο της Κατίνας Παξινού.
Η λήξη του Πανοράματος γίνεται την
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, με την ταινία
«Υπηρέτριες», τη μεγάλη έκπληξη του
καλοκαιριού στο αμερικανικό box
office, καθώς μια δραματική ταινία για
τις μαύρες υπηρέτριες και την ιστορία
τους, έμεινε για εβδομάδες στην
πρώτη θέση των εισπράξεων.

Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
«ψάχνει» για επενδυτές, όπως φαίνε
ται από την επίσκεψή του στο Κατάρ
όπου βρίσκεται από το βράδυ της Κυ
ριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικα
λείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο Αρ
χιεπίσκοπος, συνοδευόμενος από
στενούς του συνεργάτες, όπως ο
πρόεδρος των Οικονομικών υπηρεσιών
της Εκκλησίας μητροπολίτης Ελασ
σώνος Βασίλειος, αναμένεται να συζη
τήσει με τον εμίρη του Κατάρ, Χαμάντ
μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, πιθανές συνερ
γασίες σε όλους τους τομείς και ιδιαί
τερα στον τομέα της ενέργειας.
Αν επιτευχθεί συμφωνία τότε η Εκκλη
σία της Ελλάδος θα έχει έναν επιπλέον
σημαντικό πόρο για την ενίσχυση του
φιλανθρωπικού έργου της, ενώ θα δη
μιουργηθούν και εκατοντάδες θέσεις
εργασίας, σημειώνει το τηλεγράφημα
του πρακτορείου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δέχθηκε
σχετική πρόσκληση από τον Εμίρη του
Κατάρ, με στόχο συνομιλίες για πιθανή
μελλοντική συνεργασία.

Ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυµος στο Κατάρ (και)
για αναζήτηση επενδυτών



ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΒΑΝΟ Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτήτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φιλανθρωπικών Αδελφοτήτων τηςκοινότητας αποφάσισε μετά τον φονικό σεισμό που συνέβηστο Βάν και ο οποίος άφησε χιλιάδες κόσμου άστεγο νασυνδράμει στην ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεταιεκεί μέσω του Kzlay. Από ενημέρωση που είχαμε από εκπροσώπους του Kzlay υπάρχει άμεση ανάγκη αποστολήςκουβερτών στις πληγείσες περιοχές. Για αυτό και απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους ομογενείς και τα ιδρύματαμας να συνεισφέρουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους μεκουβέρτες και παρεμφερή είδη τη βοήθεια που πρόκειται νασταλεί εκ μέρους της κοινότητας μας. Η συγκέντρωση τωνειδών θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη, 25 Οκτωβρίου καιμέχρι την Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αγία Τριάδα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη κ.Κατερίνα Πρόκου κιν.0532 421 70 64.

Ταβιθά, Τρίτη 25 Οκτωβριου, Σελίδα 6

Ματιές στην επικαιρότητα... Επικαιρότητα..

♦ Η µόνιµη εποπτεία που ζητά η Γερµανία ίσως γεννήσει θέµα εκλογών στην Ελλάδα

♦ Η 264 νεκροί και 1 300 τραυµατίες ο απολογισµός. Το κρύο και το χιόνι ανησυχούν την κυβέρνηση.

συνέχεια από την 1η
κάποια άλλα ενδιαφέροντα
θέματα που έθιξαν οι ομιλη
τές. Εξετάστηκε, επίσης,
μέσα από μια παρουσίαση
του τύπου της εποχής, ο
ρόλος της φιλανθρωπίας στα
κοινοτικά πράγματα ενώ ανα
φορές έγιναν και στη δομή
και τους θεσμούς που στήρι
ξαν το οικοδόμημα της κοι
νωνικής πρόνοιας και
φροντίδας στην ρωμέϊκη κοι
νότητα.
Επίσης, παρουσιάστηκαν εν
διαφέροντα ιστορικά στοι
χεία για το έργο, τις
πρωτοβουλίες αλλά και τη
ζωή των γυναικών που δρα
στηροποιήθηκαν στην Φι
λόπτωχο Αδελφότητα του
Πέρα.
Η ημερίδα τελέστηκε υπό
την αιγίδα της Α.Θ.Π του Οι
κουμενικού Πατριάρχη κ.κ
Βαρθολομαίου, ο οποίος στο
χαιρετισμό του στάθηκε
στην έννοια της φιλανθρωπί
ας για τους Χριστιανούς,

ενώ τόνισε ότι "αν και η πε
νία είναι διαχρονική, η πενία
και ο πλούτος αποτελούν τα
εξεταστήρια του χαρακτήρα
μας".
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
έκανε λόγο για τη σημασία
που έχει η φιλανθρωπία
στην κοινοτική ζωή και στο
τέλος συνεχάρη τους διορ
γανωτές της ημερίδας, τους
ομιλητές και την επιτροπή
τηςν Σχολής Γαλατά για τη
φιλοξενία ενώ ευχήθηκε
στην εορτάζουσα Αδελ
φότητα Πέρα να συνεχίσει
με "ιερό ενθουσιασμό και
αγάπη το έργο της".
Η ημερίδα έκλεισε με την
παρουσίαση του έργου του
συνθέτη Φίλιππου Τσαλα
χούρη "Πέντε προσευχές για
σόλο βιολοντσέλλο & κα
μπάνες, opus 77", αφιερω
μένο στον Οικουμενικό
Πατριάρχη με αφορμή τη
συμπλήρωση 20ετούς δια
κονίας στον Οικουμενικό
Θρόνο.

συνέχεια από την 1η μενίας Σερζ Σαρκισιάν», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της ρωσικής
προεδρίας.
Ο κ. Σαρκισιάν «συμμετείχε στη
συνομιλία, και εξέφρασε στον
Τούρκο πρόεδρο την ειλικρινή
συμπόνια και την υποστήριξή
του», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.
«Ο Αμπντουλάχ Γκιουλ εξέφρα
σε στον Σερζ Σαρκισιάν την ευ
γνωμοσύνη του» σημείωσε η
ανακοίνωση.
Κατά την διάρκεια της συζήτη
σής τους, ο Ρώσος πρόεδρος
πρότεινε στον κ. Γκιουλ την πα
ροχή «κάθε αναγκαίας βοή
θειας» προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες
του σεισμού.

συνέχεια από την 1η
των διαρθρωτικών μεταρρυθμί
σεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Επιτροπής, το δεύτερο
πρόγραμμα διαμορφώνεται με
την αξιόπιστη συμμετοχή του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
και επί τη βάση της έκθεσης της
Τρόικας για τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους.
Παπανδρέου: «Στόχος η
ελάφρυνση του χρέους»
«Στόχος μας είναι η ελάφρυνση
του βάρους του χρέους που βα
ραίνει τις πλάτες του Έλληνα πο
λίτη», δήλωσε ο έλληνας
πρωθυπουργός, Γιώργος Παπαν
δρέου, λίγο μετά τη λήξη των
εργασιών της Συνόδου Κορυφής
της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες,
τονίζοντας ότι οι προσπάθειες
του ελληνικού λαού αναγνωρίζο
νται και πως η Ευρώπη πρέπει
να λάβει σοβαρές αποφάσεις
που θα έχουν πανευρωπαϊκή
διάσταση.

Φήμες για εκλογές
Το θέμα της μόνιμης εποπτείας
της χώρας αποτελεί κατά πληρο
φορίες «κόκκινη γραμμή» για
τον έλληνα πρωθυπουργό. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
ότι εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα κα
τά τη Σύνοδο Κορυφής της Τε
τάρτης, ο Γ.Παπανδρέου
ενδέχεται να αποχωρήσει από
τις Βρυξέλλες, να επιστρέψει
εσπευσμένα στην Αθήνα και να
συγκαλέσει εκτάκτως τη Βουλή
προκειμένου να ενημερώσει όλα
τα πολιτικά κόμματα.
Κοινή διαπίστωση είναι, πάντως,

ότι οι αποφάσεις που θα λη
φθούν την Τετάρτη από τους
Ευρωπαίους ηγέτες θα καθορί
σουν τις πολιτικές εξελίξεις στο
εσωτερικό της χώρας.
Η δήλωση του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης και υπουργού
Οικονομικών Ευάγγελου Βενι
ζέλου, πως οι αποφάσεις που θα
ληφθούν το επόμενο 24ωρο εί
ναι «εθνικά επιβεβλημένο και πο
λιτικά υπεύθυνο» να
υπερψηφιστούν με αυξημένη
πλειοψηφία 180 βουλευτών,
αναζωπύρωσε τη συζήτηση για
προκήρυξη πρόωρων εκλογών,
καθώς η αξιωματική αντιπολίτευ
ση διαμηνύει σε όλους τους
τόνους πως δεν πρόκειται να συ
ναινέσει στη συμφωνία των Βρυ
ξελλών.
«Όχι» στη συμφωνία των Βρυ
ξελλών λένε επίσης τα κόμματα
της Αριστεράς, αλλά και ο πρόε
δρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρης
ενώ η ΝΔ λέει "όχι" σε περίπτω
ση συγκυβέρνησης.

Πάντως, ο υπουργός Υγείας Αν
δρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι για
την έγκριση της συμφωνίας από
180 βουλευτές δεν υπάρχει νο
μική υποχρέωση. Σύμφωνα με
τον κ. Λοβέρδο, εάν τεθεί ζήτη
μα ευρείας πλειοψηφίας και η
συμφωνία δεν ψηφιστεί από
τους 180 βουλευτές, τότε θα γί
νει μεν νόμος του κράτους αλλά
η κυβέρνηση θα πρέπει στη συ
νέχεια να οδηγήσει τη χώρα σε
εκλογές.
Ως προς το ενδεχόμενο κυβέρ
νησης συνεργασίας, ο υπουργός
Υγείας είπε ότι στηρίζει την εκ
δοχή της κυβέρνησης εθνικής
συνεννόησης, τονίζοντας τα
δύο μεγάλα κόμματα αλλά και ο
ΛΑΟΣ, και σε ορισμένες περι
πτώσεις η Δημοκρατική Συμμα
χία και η Δημοκρατική
Αριστερά, είχαν συγκλίσεις
απόψεων.

► Ηµερίδα στην Αστική Σχολή Γαλατά

"Φτώχεια και Φιλανθρωπία
στην Πόλη"

► 264 νεκροί και 1300 τραυµατίες

Το Βαν µετράει τις πληγές του από τον
καταστροφικό σεισµό

► Η µόνιµη εποπτεια της Ε.Ε φέρνει εκλογές στην Ελλάδα;

"Ζήτηµα της Ε.Ε η εξεύρεση βιώσιµης λύσης για την
Ελλάδα"




