
Εντός του οικοπέδου
12 της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης
της Κύπρου κινήθηκε
χθες το Piri Reis.
Σύμφωνα με πληρο
φορίες το σεισμογρα
φικό σκάφος μπήκε
για κάποιο διάστημα
στη βορειοδυτική
πλευρά του οικο
πέδου ενώ κινείται δί
πλα από αυτό οριακά.
Στόχος ήταν να να
πραγματοποιήσει
διέλευση ακριβώς έξω
από την ζώνη προ
στασίας των 5 ναυτι
κών μιλίων από τη
γεώτρηση.
Το σκάφος συνοδεύεται από
δύο σκάφη, μια φρεγάτα και
μια κορβέτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που μετέδωσαν νωρίτερα τα
κυπριακά μέσα ενημέρωσης,
τις κινήσεις του Piri Reis παρα

κολουθούν από κοντά ένα
αμερικανικό πολεμικό πλοίο,
ένα βρετανικό και ένα ρωσι
κό.
Στην περιοχή υπάρχουν επί
σης ισραηλινά σκάφη για τα
οποία ωστόσο η ισραηλινή
πλευρά δεν δίνει πληροφορί

ες.
Δημοσιεύματα για επίσκεψη

Παπανδρέου
Στο κλίμα των τελευταιων
ημέρων και τις προσπάθειες
εκτόνωσής του, Ερντογάν και
Παπανδρέου σχεδιάζουν να

συναντηθούν, τηρουμένων
των συνθηκών, στα τέλη
Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρί
ου. Σύμφωνα με δημοσιεύμα
τα του Τύπου από Ελλάδα και
Τουρκία, ο Παπανδρέου ανα
μένεται να επισκεφθεί τον
Ερντογάν
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

► Παρουσίαση βιβλίου

"Τα βακούφια των
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
στον ευρωπαϊκό δρόµο της

Τουρκίας"

Το Πίρι Ρέϊς µπήκε στο "οικόπεδο"
της ΑΟΖ της Κύπρου

► Μικρότερος και οικονοµικότερος

Εναλλακτική πρόταση ΒΡ για
τον αγωγό Ναµπούκο

Έναν μικρότερο και πιο οικο
νομικό, από τον Nabucco,
αγωγό προτείνει η BP για τη
μεταφορά φυσικού αερίου
από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευ
ρώπη, παρακάμπτοντας τη
Ρωσία, σύμφωνα με τη βρε
τανική εφημερίδα Financial
Times. Η πρόταση έρχεται λί
γες μέρες πριν από το Σάββα
το, 1η Οκτωβρίου, την
κρίσιμη καταληκτική ημερο
μηνία για την υποβολή προ
τάσεων για δασμούς
μεταφοράς αερίου από τα
τρία υφιστάμενα σήμερα προ

γράμματα, τον αγωγό
Nabucco, τον διασυνδετήριο
αγωγό ΤουρκίαΕλλάδαΙτα
λία και τον αγωγό Trans
Adriatic Pipeline στο κονσόρ
τισουμ των επτά εταιρειών
που αναπτύσσουν το υπε
ράκτιο κοίτασμα Σαχ Ντενίζ,
στο Αζερμπαϊτζάν και στο
οποίο συμμετέχει η BP.
Ο αντιπρόεδρος της BP για
την ανάπτυξη του Σαχ Ντε
νίζ, Αλ Κουκ, περιέγραψε το
νέο σχέδιο, γνωστό ως
SouthEast Europe Pipeline,
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► Ο ∆ιοικητής του ΝΑΤΟ στη χώρα

Αντιρρήσεις Τουρκίας για γραφείο

Συνδέσµου του ΝΑΤΟ στο Ισραήλ
Ο ανώτατος Διοικητής των
Δυνάμεων Ευρώπης του ΝΑ
ΤΟ, στρατηγός Τζέιμς Σταυρί
δης επισκέπτεται την
Τουρκία προκειμένου να συ
ζητήσει τις διαφωνίες της κυ
βέρνησης Ερντογάν στην
προοπτική να εγκαταστήσει
το ΝΑΤΟ γραφείο Συνδέσμου
στο Ισραήλ.
Ο ελληνοαμερικανικής κατα
γωγής Τζ. Σταυρίδης έφθασε
χθες αργά το βράδυ στην
Άγκυρα και σήμερα αναμένε
ται να συναντηθεί με τον αρ
χηγό του Επιτελείου

στρατηγό Νετζντέτ Οζέλ και
τον υπουργό Αμύνης Ισμέτ
Γιλμάζ.
Ο Αμερικανός στρατηγός
αναμένεται να συζητήσει και
την υπάρχουσα ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, καθώς
και την αυξημένη παρουσία
του τουρκικού πολεμικού
ναυτικού στην περιοχή.
Ακόμη θα συζητήσει το αίτη
μα της Τουρκίας για την με
ταφορά αμερικανικών, μη
επανδρωμένων, αεροσκα
φών από το Ιράκ στη βάση
του Ιντσιρλίκ.

ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η "Η" ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.ihotispolis.com

Τό ἀπόγευµα τῆς ∆ευτέρας, 26ης Σε-

πτεµβρίου, ἡ Α.Θ.Πανα- γιότης, ὁ Πα-

τριάρχης, µετά τῆς τιµίας συνοδείας

Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἱερᾶς ἀποδηµί-

ας Αὐτοῦ εἰς Γρεβενά, ὑπαντηθείς ἐν τῷ

ἀερο- δροµίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ.

Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητρο- πολί-

του Μύρων κ. Χρυσοστόµου καί τοῦ

Ἐντιµ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρα- κᾶ, Προ-

ξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Ὅµιλον Παστόρων ἐκ Βιέννης, ὑπό τήν

ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιµολ. κ. Hansjörg Lein.

Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Γε-

ωργίας Ναούµ Φιλόπτω- χον Ἀδελφότη-

τα Πέραν, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς

τήν διοργανωθη- σοµένην ἡµερίδα ἐπί

τῇ συµπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύ-

σεως τῆς Ἀδελφότητος.

Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Γρηγόριον Παπαεµµα-

νουήλ, ∆ηµοτικόν Σύµβουλον ∆ράµας,

Ἀθανάσιον Πάππον, Πρόεδρον τοῦ Σω-

µατείου «Νέα Ἐποχή-Νέα ∆ράµα», καί

Ἰωάννην Εὐφραιµίδην, Γραµµατέα

αὐτοῦ.

Tόν Ἐντιµ. κ. Carl Jungenband, Προέδρον

τῆς ∆ιεθνοῦς Ὁµοσπονδίας ∆ιαιτητῶν

Καλαθοσφαιρίσεως «FIBA», µετά τῆς

συζύ- γου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jaana, ἐκ Φιλ-

λανδίας.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

Τό πραγµατοποιηθέν ρεσιτάλ πιάνου

τῆς Εὐγεν. κ. Anjelika Akbar, ἐπί τῇ συ-

µπληρώσει 52 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως

τοῦ Κολλεγίου Kültür, ἐν τῇ ἐν Ataköy

ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν ∆ευτέραν, 26ην Σεπτεµ-

βρίου.

Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς Ἱ. Να-

οῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυ- ροδροµίου διορ-

γανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου

Ὑποστηρίξεως Ρω- µέϊκων Ἱδρυµάτων

παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ.

Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη, µέ τίτλον:

«Τά Βακούφια τῶν Ἑλληνορθοδόξων

Κοινοτήτων στόν Εὐρωπαϊκό δρόµο τῆς

Τουρκίας», τήν Τρίτην, 27ην ἰδίου.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Τσι
τσελίκη σχετικά με τα βακουφικά πραγ
ματοποιήθηκε χθες στην κοινοτική
αίθουσα της Αγίας Τριάδας
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118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
µε το βλέµµα στο αύριο

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.00μ.μ.
ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ των αποφοίτων του 1961
Μετά από 50 χρόνια …. και πάλι στα θρανία της Μητέρας
Σχολής. Οι απόφοιτοι του ’61 και οι φίλοι τους συναντιόνται
στο Ζωγράφειο.
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.
Ρεσιτάλ πιάνου από τη διεθνούς φήμης πιανίστα Ευγενία
Παπαδήμα στην αίθουσα "Δημήτριου Φραγκόπουλου", αφιε
ρωμένο στα 20 χρόνια Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμε
νικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που χρημάτισε
μαθητής της Μητέρας Σχολής ως Δημήτρης Αρχοντώνης.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Φαύστα" του Μποστ από το θεατρικό
όμιλο ΕΞΑΜΑΞΗΣ Θες/νικης φιερωμένη στα 20 χρόνια Πα
τριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ
θολομαίου, που χρημάτισε μαθητής της Μητέρας Σχολής ως
Δημήτρης Αρχοντώνης.
Δετέρα, 21 Νοεμβρίου
Εορτασμός των 209 χρόνων από τα θυρανοίξια του Ιερού
Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου της Κοινότητας Σταυρο
δρομίου Πέρα και των 118 χρόνων από την ίδρυση της Σχο
λής. Μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, θα
ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα τελετών του Ζωγραφεί
ου.
Επιπλέον στα πλαίσια του εορτασμού των 118 χρόνων θα
πραγματοποιηθεί:
δενδροφύτευση 118 δέντρων
αιμοδοσία από 118 εθελοντές για τις ανάγκες του Ιδρύμα
τος Παίδων που πάσχουν από λευχαιμία.
θα συντηρηθούν 118 τάφοι διάφορων νεκροταφείων,
θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε 118 ηλικιωμένους και
θα δοθούν 118 δώρα σε ορφανά.
Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για τις ακριβείς ημερομηνίες.

Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ... Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

Βουτσινάς Οδυσσέας
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Οικογένειας&Ζεύγους

Ψυχοδραματιστής
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 Pangalt

Şişli 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 Pangalt
Şişli 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

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 2αν

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 2αν

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-

πόλεως κ. Γερµανοῦ.

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι το Σάββατον 1η

Οκτωβρίου επί τη εορτή της Αγίας

Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν

τω καθ' ηµάς Ιερώ Νεκροταφειακώ

Ναώ τελείται Αρχιερατική Θεια Λει-

τουργία ιερουργούντος του Θεοφιλ.

Επισκόπου Συνάδων κ. ∆ιονυσίου

ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

∆ΗΛΩΣΙΣ
Ανακοινούται ότι από της προσεχούς

εβδοµάδος εις το Ι. Αγίασµα του Αγ.

Παντελεήµονος Τσεγκέλκιοϊ, εκάστην

Πέµπτην µεταξύ της 9ης π.µ και 13ης

µ.µ θα ευρίσκεται ιερεύς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι από την 1η Οκτωβρίου και όλην την

χειµερινήν περίοδον, αι Ιεραί Ακολουθίαι εις τους Ιερούς

Ναούς των Κοινοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκη-

δόνος θα τελούνται κατά το ακόλουθον ωράριον:

1. Ο Όρθρος των καθηµερινών και των εορτών, περι

ώραν 8.30

2. Ο Εσπερινός καθ' εκάστην απογευµατινήν, περί ώραν

16.00

3. Η Θεία Λειτουργία καθηµερινών εορτών και της Κυ-

ριακής, ώρα ενάρξεως 8.30 και ώρα απολύσεως 11.00

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ∆έρκων εὐχαρίστως ἀνακοινώνει, ὅτ

ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Γέροντος Μητροπολίτου τῆς καθ΄

ἡµᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας κ. Ἀποστόλου, γενήσεται τῷ

Σαββάτῳ,τῇ 1η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ

Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων καί ὥραν 11ην .

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι ὁ νεοε-

κλεγείς Ποιµενάρχης

ἡµῶν, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ∆έρκων κ. Ἀπόστολος,

θά τελέσῃ τήν πρώτην αὐτοῦ Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῇ

Ἐπαρχίᾳ ἡµῶν, τῇ Κυριακῇ, 2ᾳ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουρ-

γία εἰς τούς ἰερούς Ναοῦς Ἁγίας Παρασκευῆς Βουγιούκ-

δερε καὶ Ἁγίου Ἰωάννου Γενηµαχαλλέ .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ανακοινούται ότι από του προσεχούς Σαββάτου 1ου αρ-

ξαµένου µηνός Οκτωβρίου εισερχόµεθα εκκλησιαστικώς

εις την χειµερινήν των Ι. Ακολουθιών περίοδον.

Κατ' αυτήν ητις και θα συνεχίση µέχρι την 31η Μαϊου

του προσεχούς έτους 2012 αι Ι. Ακολουθίαι εν τοις Ι. Να-

οίς της Εκκλησιαστικής Περιφερείας ηµών θα τελούνται

ως εξής:

Η Θεία Λειτουργία των Κυριακών και των Εορτών 8.30

π.µ-11.30 π.µ

Η Θεία Λειτουργία των Καθηµερινών 8.30 π.µ- 10.30 π.µ

Όρθρος 8.00 π.µ

Εσπερινός 4.00 π.µ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία

λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μετά χαράς ἀγγέλοµεν ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκου-

µενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολοµαῖος,ἀποδεχθείς εὐλα-

βή πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσά Ὑψωµαθεί-

ων,ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθη µεθ’ἀπάσης τῆς ἀκολου-

θίας Αὐτοῦ καί χοροστατήση κατά τήν Θείαν

Λειτουργίαν πού θά τελεσθῆ τήν Κυριακῆν 2ην Ὀκτω-

βρίου ἐ.ἔ.εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσά.

Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας θά ἐπακολουθήση δε-

ξίωσις εἰς τήν κοινοτικήν αἴθουσαν.

Σηµ: Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά

διατεθῆ λεωφορεῖο µετ’ἐπιστροφῆς,ἐκκίνησις πλατεία

Κουρτουλούς ὥρα 915,καί ἀπό Ταξείµ πρό τῆς Ὅπερας

ὥρα 930.



Η παρουσίαση του βιβλίου του κ.
Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη που τι
τλοφορείται «Τα βακούφια των
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρ
κίας» πραγματοποιήθηκε χθες
στην αίθουσα της κοινότητας
Σταυροδρομίου με πρωτοβουλία
του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρω
μέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων.
Παρόντος του συγγραφέα, την
εκδήλωση προλόγισαν οι κ.κ
π.Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος
και κ. Παριζιάνος ενώ συντονι
στής ήταν ο πρόεδρος του Συν
δέσμου κ. Βίγκας.
Ο π. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος
στην ομιλία του έκανε αναφορά
στο Συνέδριο της Πόλης και το
συνέδεσε με το βιβλίο του κ. Τσι
τσελίκη. Ο π. Δοσίθεος ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι το παρόν βι
βλίο “μάς μιλά για τους αγώνες
μας,, τις ήττες μας, τις ευκαιρίες

που εξαιτίας δικών μας λαθών
χάσαμε και τα διδάγματα που πή
ραμε” ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε
και στο θέμα της θεσμικής εκπρο
σώπησης της Ομογένειας και στη
διαδικασία περαιτέρω ανοίγματος
των κοινοτικών ζητημάτων στη
νεολαία.
Με τη σειρά του, ο κ. Παριζιάνος
στάθηκε στη χρονική συγκυρία
που παρουσιάζεται το βιβλίο, λί
γο καιρό μετά τις εξαγγελίες Ερ
ντογάν για επιστροφή των
περιουσιών, ενώ τόνισε ότι το βι
βλίο του κ. Τσιτσελίκη συμπλη
ρώνει τα κενά στη βιβλιογραφία
σχετικά με το βακουφικό τομέα.
Ο κ. Παριζιάνος, αφορμής δοθεί
σης, έκανε κριτική και στο θέμα
των δηλωτικών του 1936 λέγο
ντας ότι είναι σε μεγάλο βαθμό
κακογραμμένα και μη εμπεριστα
τωμένα ενώ εξέφρασε την άπο
ψη να ενταθούν οι προσπάθειες

ανανέωσης του εκλογικού κατα
λόγου.
Παίρνοντας τελευταίος το λόγο
και εκκινώντας τη συζήτηση, ο
συγγραφέας κ. Τσιτσελίκης ανα
φέρθηκε στο θέμα των βακου
φιών λέγοντας ότι όπως
αποδείχτηκε, στη λογική του
τουρκικού κράτους και του τουρ
κικού δικαίου, “σημασία έχουν οι
υλικές υποστάσεις και όχι οι άν
θρωποι ή οι κοινότητες”.
Αναφέρθηκε επιγραμματικά
στους άξονες και τους φορείς
διεκδίκησης δικαιωμάτων ενώ με
αφορμή το βιβλίο έκανε και
κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με
την τωρινή κατάσταση όσον
αφορά τα κοινοτικά. Ο καθηγη
τής κ,. Τσιτσελίκης μίλησε για τη
δυνατότητα συγχωνεύσεων και
συσσωματώσεων κοινοτήτων,
ούτως ώστε να επιτευχθεί οικο
νομία δυνάμεων και ενίσχυση

της ρωμέϊκης φω
νής.
Αναφορές έκανε και
στη λογική της συ
μπερίληψης, όπως
την ονόμασε, αν
θρώπων που η κοι
νότητα δε θεωρούσε
πριν μέλη της αλλά
δεδομένης της δημο
γραφικής κατάστα
σης ίσως ήταν
χρήσιμο να ανοίξει
τις πύλες της σε
άτομα που μπορούν
να προσφέρουν
στην κοινότητα.
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Αφιέρωµα...Αφιέρωµα...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσιτσελίκη στην κοινοτική αίθουσα της Αγ. Τριάδας

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
(KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ

KİLİSELİERİ, MEKTEPLERİ VE MEZARLIĞI
VAKFI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Οι εκλογές για την Συντονιστιή Επιτροπή θα διεξαχθούν
την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα του
Μορφωτικού Συλλόγου Μόδα. (Neşe Sok. No:12 Kadköy,
Moda)
2.Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00
3.Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ρωμιοί ορθόδοξοι που
κατοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη έχει
χρησιμοποιηθή στις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4.Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν αν είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο
γραφείο της κοινότητας και στους ναούς Αγία Τριάδα και
Άγιο Ιωάννη στη Χαλκηδόνα. Εαν δεν υπάρχει το όνομα
κάποιου ψηφοφόρου στον κατάλογο θα πρέπει να υποβάλλη
αίτηση μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16.00
στο γραφείο της κοινότητας.
5.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο
της κοινότητας μέχρι την Παρασκευή 21Οκτωβρίου 2011 και
ώρα 17.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με τα
άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στην
αίτησή τους:
 Αντίγραφα της ταυτότητάς τους
 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία
 Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή το
ληξιαρχείο
 Αντίγραφο πτυχίου τούλαχιστον α' παίδευσης
6.Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την
αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της
τουρκικής ταυτότητάς τους.
7.Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να
προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.

Σύνδεσµος Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκο-
µουµένων των Νοσοκοµείων Βαλουκλή

Διά τον Ιερόν Σκοπόν του Συνδέσμου Βοηθείας προσέφεραν
Η κα Ελένη Φούνδα εις μνήμην των αειμνήστων προσφιλών νε
κρών της προσέφερεν 100 ΛΤ
Ο κος Σταύρος Ιωσηφίδης εις μνήμην των αειμνήστων προσφι
λών νεκρών του προσέφερεν 100 ΛΤ
Η κα Στεφανία Παπαδοπούλου προσέφερεν τσιγάρα, γλυκά και
διάφορα δώρα στούς Γηροκομουμένους.
Το Διοικητικόν ευχαριστεί τους φιλάνθρωπους δωρητάς

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν καί παντός φι-

λακολούθου ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 2α Ὀκτωβρίου,

ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους, ἐν τῷ Ἱερῷ

ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Θ. Λειτουργία µετ’ ἀρτοκλασίας, χο-

ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολί-

του Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

Ἡ Α. Σεβασµιότης, κατά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, θά

τελέσῃ τόν Ἱερόν Ἁγιασµόν τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους,

καί θά ἐπιδώση εἰς τούς µαθητάς τῆς Κοινότητος ἀνα-

µνηστικούς Σταυρούς.

► Παρουσίαση βιβλίου

"Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων
στον ευρωπαϊκό δρόµο της Τουρκίας"



Εμπειρογνώμονες
των Ηνωμένων
Εθνών ζήτησαν την
«άμεση διακοπή»
της καταστροφής,
από τις ισραηλινές
αρχές και τους
Εβραίους εποίκους,
περιουσιών που
ανήκουν σε Παλαι
στίνιους στη Δυτική
Όχθη, καταγγέλλο
ντας τη δραματική
αύξηση των ενερ
γειών αυτών από τις
αρχές της χρονιάς.
«Τα μέτρα αυτά που
λαμβάνουν οι ισραηλινές αρχές
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δι
καιώματα και το ανθρωπιστικό δί
καιο και πρέπει να σταματήσουν
άμεσα», αναφέρουν σε ανακοίνω
σή τους τρεις ειδικοί απεσταλ
μένοι του ΟΗΕ.
«Η επίδραση και ο μονομερής χα
ρακτήρας των κατεδαφίσεων και
των εξώσεων αυτών είναι παντε
λώς απαράδεκτος», προστίθεται
στην ανακοίνωση των τριών ειδι
κών απεσταλμένων, εμπειρογνω
μόνων αντίστοιχα για το
δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγα
ση, το πόσιμο νερό και τη σίτιση.
«Σε ορισμένα μέρη, υπάρχουν
σχεδόν κάθε εβδομάδα, χω
ράφια, δέντρα, σοδειές των Πα
λαιστίνιων χωρικών στα οποία
βάζουν φωτιές οι ισραηλινοί έποι
κοι», καταγγέλλουν οι εμπειρο
γνώμονες του ΟΗΕ.
Διευκρινίζουν ότι «από τον Ια
νουάριο του 2011, τουλάχιστον
387 κτίρια εκ των οποίων 140 κα

τοικίες και 79 γεωργικές εγκατα
στάσεις καταστράφηκαν με
συνέπεια τον εξαναγκαστικό εκτο
πισμό 755 ανθρώπων» και ζημιές
που πλήττουν ακόμη 1.500 Πα
λαιστίνιους.
Κατά συνέπεια «ο αριθμός των
εκτοπισμένων από τον Αύγουστο
του 2011 ξεπερνά ήδη τον αριθ
μό όσων εκτοπίστηκαν καθ' όλη
τη διάρκεια του 2010», προστίθε
ται στην ανακοίνωση.
Οι κατεδαφίσεις αυτές είναι το
αποτέλεσμα της «πολιτικής περιο
ρισμών και διακρίσεων που χωρί
ζει την περιοχή σε ζώνες και της
πολιτικής του σχεδιασμού που
εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ισρα
ήλ» στους Παλαιστίνιους της Δυ
τικής Όχθης, αποκαλύπτουν οι
εμπειρογνώμονες.
Η ειδική απεσταλμένη για το δι
καίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση
Ρακέλ Ρόλνι παρατηρεί «μια κλι
μάκωση της κατάστασης με αυξα
νόμενες τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Όχι μόνο οι οικογένειες αυτές,
εκ των οποίων ορισμένες ζουν
εδώ και δεκαετίες μέσα στο σπίτι
τους, εκδιώκονται αλλά δεν λαμ
βάνουν καμιά αποζημίωση η επα
νεγκατάσταση αλλά είναι
υποχρεωμένες να πληρώσουν και
για την κατεδάφιση και πρόστιμα
για «παράνομη» κατασκευή, κα
ταγγέλλει η Ρόλνι.
Η ειδική απεσταλμένη για το δι
καίωμα στο πόσιμο νερό Καταρί
να ντε Αλμπουκέρκε τόνισε ότι
τουλάχιστον 20 δεξαμενές και 12
πηγάδια καταστράφηκαν από
την έναρξη της χρονιάς «πλήττο
ντας την πρόσβαση στο πόσιμο
νερό δεκάδων χιλιάδων Παλαι
στινίων».
Ο ειδικός απεσταλμένος για το
δικαίωμα στη σίτιση Ολιβιέ ντε
Σούτερ προειδοποίησε ότι οι κα
ταστροφές αυτές «επιδεινώνουν
τη διατροφική ανασφάλεια των
Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη».

συνέχεια από την 1η
ως «άλλη μία πιθανή λύση».

Πρόσθεσε ότι η BP (σσ. η εται
ρεία έχασε, πρόσφατα, υπέρ της
ExxonMobil τη μάχη για από κοι
νού με τη ρωσική Rosneft
ανάπτυξη και εκμετάλλευση ση
μαντικών υποθαλάσσιων κοιτα
σμάτων στον ρωσικό αρκτικό
κύκλο) είναι «ανοιχτή στην ιδέα»

της απευθεί
ας συμμετο
χής της στο
πρόγραμμα.
Διευκρίνισε,
παράλληλα,
ότι «δεν προ
κύπτει από
αυτό ότι
εντοπίζουμε,
αναγκαστικά,
ελλείψεις
στις άλλες
τρεις προ

σφορές. Είναι, όμως, σώφρον να
έχουμε μια άλλη επιλογή». Επισή
μανε, επίσης, ότι η BP έχει ηγη
θεί της κατασκευής άλλων δύο
αγωγών που συνδέουν, σήμερα,
το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία
και υπογράμμισε: «Πιστεύουμε
ότι μπορούμε να το κάνουμε

ακόμη μία φορά».
Το προτεινόμενο σχέδιο παρα
πέμπει ευθέως στον αγωγό
Nabucco, τον οποίο οι εμπνευ
στές του προορίζουν για τον πε
ριορισμό της ενεργειακής
εξάρτησης της Ευρώπης από τη
Ρωσία, μεταφέροντας αέριο από
την περιοχή της Κασπίας.
Πρόσφατα, οι είκοσι επτά χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιο
θέτησαν την προσπάθεια της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής να
διαπραγματευθεί την κατασκευή
αγωγού μεταξύ των ακτών του
Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενι
στάν στην Κασπία, της οποίας το
νομικό καθεστώς αποτελεί
ακόμη αντικείμενο διαφωνιών
μεταξύ των πέντε παρόχθιων
χωρών.
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Κοινωνικά...Κοινωνικά...Κοινωνικά Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...

Επικαιρότητα..

♦ Ο ΟΗΕ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές έχουν αυξηθεί δραµατικά από τις αρχές της χρονιάς

♦ Η ΒΡ έχει ηγηθεί κατασκευής αγωγών σε Τουρκία και Αζερµπαϊτζάν

Συμπλοκές ανάμεσα σε Σέρ
βους του Κοσόβου και άνδρες
της ειρηνευτικής δύναμης του
ΝΑΤΟ, KFOR, σημειώθηκαν
χθες με την δύναμη να κάνει
χρήση ακόμα και πλαστικών
σφαιρών για να διαλύσει το
πλήθος τραυματίζοντας αρκε
τούς πολίτες, σύμφωνα με
μαρτυρίες.
Στις συμπλοκές των Σέρβων
από τον δήμο του Λεπόσαβιτς
και τα κοντινά χωριά με
άντρες της KFOR και της δύ
ναμης της ΕΕ (Eulex) κοντά
στη συνοριακή διάβαση Γιάρι
νιε τραυματίστηκαν 16 πολί
τες και τέσσερις στρατιώτες.
Ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου
είχαν στηθεί οδοφράγματα σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την
αποστολή από τις Αρχές της
Πρίστινας τελωνειακών και
αστυνομικών σε δύο δια
βάσεις στο βόρειο Κόσοβο,
στα διοικητικά σύνορα με τη
Σερβία. Ωστόσο, οι Σέρβοι
έστησαν νέα οδοφράγματα
και άνοιξαν νέους δρόμους
για να αποφεύγουν τον έλεγ
χο στις διαβάσεις.
Νωρίς το πρωί της Τρίτης οι
στρατιώτες άρχισαν να απομα
κρύνουν τα οδοφράγματα με
αποτέλεσμα να προκληθούν
επεισόδια. Οι Σέρβοι κάτοικοι
πετούσαν πέτρες σε στρα
τιώτες της δύναμης και οι άν
δρες της KFOR απάντησαν με
δακρυγόνα και, σύμφωνα με
τις καταγγελίες, και πλαστικές
σφαίρες.
Τα επεισόδια σταμάτησαν γρή

γορα, όταν ο δήμαρχος του
Λεπόσαβιτς Μπράνκο Νίνιτς,
κάλεσε τους πολίτες να πα
ραμείνουν ήρεμοι και να αγω
νίζονται με ειρηνικά μέσα για
τα νόμιμα αιτήματά τους. Ο
δήμαρχος σημείωσε μάλιστα
ότι «οι Σέρβοι του βόρειου
Κοσόβου, με αστική ανυπα
κοή θα προσπαθήσουν να
εμποδίσουν την Eulex και την
KFOR να τους αποκόψουν
από τη Σερβία».
Σύμφωνα με σερβικές πηγές
έξι πολίτες φέρουν τραύματα
από βλήματα πυροβόλου
όπλου. Ο διευθυντής του
κέντρου Υγείας της Μιτρόβι
τσα όπου διακομίστηκαν οι
τραυματίες, όχι μόνο επιβε
βαίωσε ότι τα τραύματα προ
κλήθηκαν από πυροβόλα
όπλα (και πλαστικές σφαίρες)
ενώ έδωσε στη δημοσιότητα
βίντεο από τις χειρουργικές
επεμβάσεις για την αφαίρεση
των βλημάτων.
Από την πλευρά του, ο πρόε
δρος της Σερβίας, Μπόρις
Τάντιτς, καταδίκασε τη χρή
ση ένοπλης βίας κατά των
Σέρβων πολιτών ζητώντας
από τους στρατιώτες της
KFOR να τηρήσουν ουδετε
ρότητα όπως επιβάλλεται από
τις αποφάσεις του ΟΗΕ και
να μην συγκρούονται με τους
πολίτες. Ταυτόχρονα κάλεσε
τους Σέρβους του βορείου
Κοσόβου να επιδείξουν αυτο
συγκράτηση και να μην απα
ντούν στις προβοκάτσιες της
KFOR.

► Ανάµεσα σε Σέρβους και άνδρες της ειρηνευτικής δύναµης

Συµπλοκές στο Κόσοβο µε
άνδρες της KFOR

Ο ΟΗΕ ζητά να σταµατήσουν οι καταστροφές

περιουσιών Παλαιστινίων στη ∆υτική ΌχθηΚΗ∆ΕΙΑ
Με βαθειά θλίψη αγγέλουµε τον θάνατο της αει-

µνήστου

ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΤΖΑΠΕΤΣΗ

(Εκ Μακροχωρίου)

που επήλθεν την Τρίτη 27ην Σεπτεµβρίου 2011 εν

τω Νοσοκοµείω Βαλουκλή. Η κηδεία αυτής τελεί-

ται την Πέµπτην 29ην Σεπτεµβρίου 2011 εν τω Ιε-

ρώ Νεκροταφειακώ Ναώ της Θείας Αναλήψεως

Μακροχωρίου.

Οι τεθλιµένοι φίλοι καί γνωστοί

► Μικρότερος και οικονοµικότερος

Εναλλακτική πρόταση ΒΡ για τον αγωγό Ναµπούκο




