
Την ανησυχία του γιατί η ΕΕ
«απομακρύνεται από τη δη
μοκρατία» εγκαθιστώντας τε
χνοκρατικές κυβερνήσεις
προκειμένου να αντιμετωπί

σει την οικονομική κρίση της
ευρωζώνης, εξέφρασε ο
υπουργός αρμόδιος για τις
σχέσεις με την ΕΕ κ Εγκεμέν
Μπαγίς.

«Η δημοκρατία είναι από τις
μεγαλύτερες αξίες της ΕΕ»,
είπε ο υπουργός και προσέθε
σε ότι «αυτό που φοβάμαι
τώρα είναι ότι η ΕΕ απο
στρέφεται τη δημοκρατία,
την βασική αυτή αξία».
Ο υπουργός παρατήρησε ότι
τεχνοκρατικές κυβερνήσεις
αντικατέστησαν δημοκρατικά
εκλεγμένες κυβερνήσεις σε
μια κίνηση που περιέγραψε
ως «οικονομικό πραξικόπη
μα», προσθέτοντας ότι οι τε
χνοκράτες δεν μπορούν να
προσφέρουν λύσεις που θα
διαρκέσουν για πολύ.
«Οι τεχνοκράτες μπορεί να
δώσουν σημαντικές λύσεις
βραχυπρόθεσμα αλλά δεν

μπορούν να διαρκέσουν για
πολύ. Για την οικονομική
επιτυχία απαιτείται σταθε
ρότητα και εμπιστοσύνη.
Αυτές είναι οι δύο μαγικές
λέξεις που λειτούργησαν
στην Τουρκία μετά τη δική
της οικονομική κρίση», είπε
ο κ. Μπαγις.
«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυ
ρότερη δημοκρατία που θα
αναδείξει λύσεις που θα
έχουν τη στήριξη των λαών.
Γι' αυτό ως φίλοι αισθανόμα
στε υποχρέωση να υπενθυ
μίσουμε στους συμμάχους
μας της ΕΕ ότι δεν πρέπει να
αποστρέφονται τη σημαντι
κότερη από τις αξίες τους
που είναι η δημοκρατία».

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

"Οικονοµικό πραξικόπηµα" οι
τεχνοκρατικές κυβερνήσεις στην Ε.Ε

► Ζητούµενο η συνέχιση της συνεργασίας

Συνοµιλία Παπαδήµου µε
Ερντογάν, δηλώσεις Παπούλια

► Συνέντευξη του Ισραηλινού υφυπουργού Εξωτερικών

Συνεκµετάλλευση στα κοιτάσµατα της

Κύπρου ψάχνει το Ισραήλ

Την αποφασιστικότητα του
Ισραήλ να προχωρήσει σε
συνεκμετάλλευση των ενερ
γειακών κοιτασμάτων με
την Κύπρο και να προωθή
σει το φυσικό αέριο μέσω
Ελλάδας στην Ευρώπη, υπο
γραμμίζει σε συνέντευξή
του σε ημερήσια εφημερίδα
ο Ισραηλινός υφυπουργός
Εξωτερικών, Ντάνι Αγιαλόν,
διαμηνύοντας παράλληλα
στην Τουρκία ότι η χώρα
του θα συνεχίσει να ασκεί
τα νόμιμα δικαιώματά της

στην περιοχή.
«Εμείς σύντομα θα προχω
ρήσουμε σε γεωτρήσεις.
Θέλουμε να εκμεταλλευ
θούμε όλα τα πιθανά
κοιτάσματα που υπάρχουν
τόσο στα ισραηλινά όσο
και στα κυπριακά νερά και
μπορούμε να συνεργα
στούμε για να πολλαπλα
σιάσουμε τα οφέλη από μια
τέτοια συνεργασία» τονίζει.
Ο Ισραηλινός υφυπουργός
Εξωτερικών επιβεβαιώνει
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Τη συνέχιση της συνεργασί
ας μεταξύ των δύο χωρών
και την περαιτέρω ενίσχυ
ση των διμερών σχέσεων
συμφώνησαν ο πρωθυπουρ
γός της Ελλάδας Λουκάς Πα
παδήμος με τον ομόλογό
του Ταγίπ Ερντογάν.
Οι δύο άνδρες είχαν χθες
τηλεφωνική επικοινωνία με
την ευκαιρία ανάληψης των
καθηκόντων του κ. Λουκά
Παπαδήμου. Όπως ανακοι
νώθηκε, συζητήθηκαν θέμα
τα διμερούς ενδιαφέροντος

στο πλαίσιο της ακολου
θούμενης τα τελευταία
χρόνια πολιτικής.
Συζητήθηκαν επίσης οι εξε
λίξεις διεθνώς, και ειδικότε
ρα στην νοτιοανατολική
Μεσόγειο.
Δηλώσεις Παπούλια
"Θέλουμε καλές σχέσεις με
την Τουρκία, αλλά δεν
αρκούν μόνο δηλώσεις
καλής θέλησης και την ίδια
ώρα να γίνονται
υπερπτήσεις πάνω από το
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Παρασκευή Cuma

Νοεµβρίου Kasım

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
συνοδευόµενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος,
µετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Ceylan
İntercontinental» καί ἐτίµησε διά τῆς
ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρ-
ξιν τοῦ ὑπό τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἰατροβιολογικοῦ
Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδηµίας
Ἀθηνῶν διοργανωθέντος ἐπιστηµο-
νικοῦ συνεδρίου, ὁµιλήσας καταλ-
λήλως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. κ. Mete Mimiroğlu, Κα-
θηγητήν, µετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν
Βέρας Bulgurlu καί Ἄννης Μαρίας
Perstan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Χριστόδουλον Σταυρί-
δην, ἐκ Σµύρνης.
Τόν Ἐντιµ. κ. ∆ηµήτριον Κωνστα-
ντινίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Η κρίση χρέους, ξεκινώντας από την
Ελλάδα έφθασε στα κράτη που απο
τελούν τον σκληρό πυρήνα της ΕΕ,
επανέλαβε ο Ολι Ρεν μιλώντας για
εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από
την οποία η ευρωζώνη «ή θα ενι
σχυθεί ή θα αποσυντεθεί» όπως είπε
χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εν
νοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι ρα
γδαίες και άμεσες.
Πρέπει, λοιπόν, πρόσθεσε, το
Eurogroup της 29ης Νοεμβρίου «χω
ρίς χρονοτριβές να λάβει θαρραλέες
αποφάσεις» για την υπέρβαση της
κρίσης, την ενίσχυση του ευρώ, τη
διόρθωση των ανισορροπιών.
«Μπροστά μας έχουμε τώρα ή τη
βραδεία αποσύνθεση της ευρωζώνης
ή μια σημαντική ενίσχυση της νομι
σματικής ένωσης», είπε χαρακτηρι
στικά ο Ρεν.
«Το μεταδοτικό αποτέλεσμα, ξεκι
νώντας από την Ελλάδα, επεκτάθηκε
αρχικά σε πολλά κράτη της ΕΕ,
τώρα όμως έφθασε στα κράτη που
αποτελούν τον πυρήνα της ΕΕ, τον
πιο σκληρό πυρήνα της ΕΕ», δήλω
σε σε αυτό το σημείο ο Επίτροπος
Ρεν.
«Πρέπει, λοιπόν, το Eurogroup της
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"Ενίσχυση ή διάλυση" το
δίληµµα για την

Ευρωζώνη
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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.
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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.



Ο Αραβικός Σύνδεσμος έδωσε
χθες διορία 24 ωρών στη Συρία
για να αποδεχτεί στο έδαφός
της τους παρατηρητές του
Συνδέσμου, απειλώντας σε
αντίθετη περίπτωση ότι θα
επιβάλλει στη χώρα κυρώσεις.
Οι δύο πλευρές είχαν
συμφωνήσει και πάλι στην
παρουσία παρατηρητών στη
Συρία, όπου από τον περασμένο
Μάρτιο συνεχίζεται με
αυξανόμενη σφοδρότητα η
αντικαθεστωτική εξέγερση, αλλά
δεν είχε τηρηθεί. Η Δαμασκός
φέρεται να ζήτησε και να πέτυχε
την μείωση των παρατηρητών

από 500 που προέβλεπε η
αρχική πρόταση σε μόλις 40.
Σε περίπτωση άρνησης της
Συρίας, ο Αραβικός Σύνδεσμος
θα συνεδριάσει εκ νέου το
Σάββατο και την Κυριακή για να
αποφασίσει το είδος των
κυρώσεων που θα μπορούσαν
να περιλαμβάνουν διακοπή
πτήσεων, πάγωμα συριακών
περιουσιακών στοιχείων ή
διακοπή οικονομικών σχέσεων
με τη χώρα.
Τόσο οι αραβικές χώρες όσο και
η Δύση έχουν κλιμακώσει τις
πιέσεις τους κατά της Συρίας
που για την ώρα περιορίζονται

σε διπλωματικό επίπεδο και
λιγότερο σε οικονομικό. Το
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
είναι διχασμένο, με τη Ρωσία και
την Κίνα να μην στηρίζουν
περισσότερες κυρώσεις.
Η ίδια η Συρία και ο πρόεδρος
της Μπασάρ αλ Άσαντ
επιμένουν να αποδίδουν την
εξέγερση σε ξένο δάκτυλο που
εξοπλίζει και υποκινεί
«τρομοκρατικές ομάδες».
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και
οργανώσεις της αντιπολίτευσης
οι νεκροί από τον περασμένο
Μάρτιο έχουν φτάσει τις 3.500
αλλά ενδεχομένως είναι
περισσότεροι. Στην πλειονότητα
τους είναι άμαχοι αλλά τις
τελευταίες εβδομάδες φαίνεται
ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των
μελών των σωμάτων ασφαλείας
που χάνουν τη ζωή τους.
Οι πληροφορίες από τη Συρία
αναφέρουν ότι το αντάρτικο
από λιποτάκτες αυξάνει τη
δυναμική του ενώ έχει
πραγματοποιήσει και
τουλάχιστον μία επίθεση μέσα
στη Δαμασκό.
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Ματιές στην επικαιρότητα...

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

Επικαιρότητα..

Για άλλη μία ημέρα μαζικών δια
δηλώσεων προετοιμάζονται οι Αι
γύπτιοι, μερικά 24ωρα πριν τις
βουλευτικές εκλογές.
Οι διαδηλωτές ζητούν από το
στρατό να παραδώσει την εξου
σία σε πολιτική κυβέρνηση. Ορι

σμένοι επιθυμούν την αναβολή
των εκλογών της 28ης Νοεμβρί
ου, φοβούμενοι ότι αυτές θα
δώσουν την ευκαιρία στον στρα
τό να αγκιστρωθεί στην εξου
σία.
Άλλοι ανάμεσά τους και οι Αδελ
φοί Μουσουλμάνοι επιθυμούν
να γίνουν οι εκλογές κανονικά,
όπως είχε προγραμματιστεί.

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμ
βούλιο ανακοίνωσε χθες ότι οι
εκλογές θα διεξαχθούν όπως
έχει προγραμματιστεί από τη
Δευτέρα.
Ακτιβιστές εκτιμούν ότι η Παρα
σκευή είναι η «τελευταία ευκαι

ρία» να απαιτήσουν οι
διαδηλωτές την άμεση μεταβίβα
ση της εξουσίας σε αμιγώς πολι
τική κυβέρνηση.
Στις κινητοποιήσεις της Παρα
σκευής θα συμμετάσχει η Ανε
ξάρτητη Αιγυπτιακή
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που
έχει προγραμματίσει πορεία ερ
γαζομένων στην πλατεία Ταχρίρ,

ενώ άλλες εργατικές οργανώσεις
έχουν ζητήσει γενική απεργία,
ως μέσο στήριξης στους διαδη
λωτές.
Σύμφωνα με νεότερο απολογι
σμό του υπουργείου Υγείας της
χώρας, τουλάχιστον 41 άτομα
έχουν χάσει τη ζωή τους στη
διάρκεια των ταραχών των τε
λευταίων ημερών.
Εν τω μεταξύ, ο διορισμός του
Καμάλ Γκανζούρι στη θέση του
πρωθυπουργού (η προηγούμενη
κυβέρνηση υπέβαλε την παραί
τησή της πριν από μερικές
ημέρες) δεν έγινε δεκτός με εν
θουσιασμό από τους πολίτες
που έχουν κατέβει στην πλατεία
Ταχρίρ, για τους οποίους ο πολι
τικός ανήκει στην παλιά φρουρά
του καθεστώτος.
Ο Κ.Γκανζούρι είχε ηγηθεί της
αιγυπτιακής κυβέρνησης από το
1996 έως το 1999 υπό τον Χόσ
νι Μουμπάρακ.
«Αυτό που θέλουμε να ακού
σουμε είναι το πότε θα φύγουν»
δήλωσε ένας διαδηλωτής, αφού
πληροφορήθηκε ότι ο στρατός
ζήτησε συγγνώμη για τους νε
κρούς της αιματηρής καταστο
λής.

Ογκώδη διαδήλωση, λίγο πριν τις εκλογές,
σχεδιάζουν οι Αιγύπτιοι

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.

29 Νοεμβρίου 2011
Ώρα : 19.00

στο Σισμανόγλειο Μέγαρο
İstiklal Cad. No 60
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Με κυρώσεις απειλεί τη Συρία ο Αραβικός
Σύνδεσµος αν δεν αποδεχτεί παρατηρητές

συνέχεια από την 1η
Καστελόριζο", τόνισε ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας στο
διάλογο που είχε στο
γραφείο του με τον
υπουργό των Εξωτερικών
Σταύρο Δήμα.
Ο Στ. Δήμας τόνισε, από
πλευράς του, ότι δεν
βοηθούν στην καθιέρωση
καλού κλίματος οι χθεσινές

δηλώσεις του προέδρου Α.
Γκιούλ για την Κύπρο.
Επίσης πρόσθεσε, όταν τον
ρώτησε ο Κ. Παπούλιας για
το ταξίδι του στην Κύπρο
και τις ελπίδες για την ΑΟΖ
και την άντληση φυσικού
αερίου, ότι δεν είχαν
πρόοδο οι πρόσφατες
συνομιλίες των δυο
κοινοτήτων, αλλά ότι είναι
οι θετικές οι ενδείξεις.

συνέχεια από την 1η
το ενδιαφέρον της ισραηλι
νής πλευράς για συνεργασία
με την Ελλάδα και την Κύ
προ στον τομέα της ενέρ
γειας και αποκαλύπτει ότι
«κορεατικές, κινεζικές, ευρω
παϊκές και διεθνείς εταιρείες
ήδη ενδιαφέρονται να έρ
θουν στην περιοχή για τα
κοιτάσματα».

Τέλος, επιβεβαιώνει την
πρόταση που είχε κάνει ο
πρωθυπουργός του Ισραήλ
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
στον τέως πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου για την
κατασκευή αγωγού που θα
μεταφέρει το αέριο από το
Ισραήλ στην Ευρώπη μέσω
Ελλάδας.

► Ζητούµενο η συνέχιση της συνεργασίας

Συνοµιλία Παπαδήµα µε Ερντογάν,
δηλώσεις Παπούλια

► Συνέντευξη του Ισραηλινού υφυπουργού Εξωτερικών

Συνεκµετάλλευση στα κοιτάσµατα της

Κύπρου ψάχνει το Ισραήλ

συνέχεια από την 1η
29ης Νοεμβρίου χωρίς χρο
νοτριβές να λάβει θαρρα
λέες, αποφασιστικές
αποφάσεις», επισήμανε ο
ίδιος, καθώς οι στόχοι που
τώρα πρέπει να υλοποιη
θούν είναι:
«το ξεπέρασμα της κρίσης,

η ενίσχυση της νομισματι
κής ένωσης, η διόρθωση
των ανισορροπιών».
«Αν όλα αυτά δεν γίνουν,
ούτε τα ευρωπαϊκά, ούτε
άλλα κράτη θα θελήσουν τα
ευρωομόλογα», κατέληξε ο
Επίτροπος Ρεν.

"Ενίσχυση ή διάλυση" το
δίληµµα για την Ευρωζώνη




