
Θέματα θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτικά δικαιώματα συζητήθηκαν κατά
τη συνάντηση του Προέδρουτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek με τον Οικουμενικό ΠατριάρχηΒαρθολομαίο που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή

του την Παρασκευή αργά τοαπόγευμα στο Φανάρι.Ο πολωνικής καταγωγήςΠρόεδρος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή του γιατη συνάντησή του με τον Πα

τριάρχη και τον συνεχάρηγια τη εικοστή επέτειο τηςλαμπρής Πατριαρχίας του.Υπογράμμισε ότι στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλεςδιατηρούν ζωηρές τις αναμνήσεις από την δυναμικήπαρουσία και τις σημαντικέςομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ενώπιον της ολομέλειας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου.Αναφέρθηκε στο ξεχωριστόενδιαφέρον και μέριμνα πουδείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωσηγια τους χριστιανούς σε όλοτον κόσμο και εν προκειμένω για τους χριστιανούςπου διαβιούν στην Τουρκία.Η συζήτηση περιστράφηκεγύρω από τα πατριαρχικάκαι μειονοτικά ζητήματαόπως τα περιουσιακά, η συμπλήρωση 40 ετών από τηναναστολή της λειτουργίαςτης Θεολογικής Σχολής τηςΧάλκης, το ακατανόητο φαινόμενο των 24 κατειλημ
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Φωτόγραφία- Κείµενο:

Ν.Μαγγίνας

Επίσκεψη του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Φανάρι

► Εκδήλωση του Ελληνοτουρκικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Βορείου Ελλάδος

"Η Τουρκία µπορει να κατανοήσει τη θέση
της Ελλάδας"

«Η χώρα που μπορεί να να
κατανοήσει καλύτερα από
όλους την οικονομική κρίση
που ζει η Ελλάδα, είναι η γεί
των Τουρκία» δήλωσε ο Του
γρούλ Μπιλτεκίν, Γενικός
Πρόξενος της Τουρκίας στην
Θεσσαλονίκη σε ομιλία του
σε ημερίδα με θέμα: «Ελ
λάδα&Τουρκία: Πρό(σ)κλη
ση Συνεργασίας» που
οργανώθηκε από το Ελληνο
Τουρκικό Επιμελητήριο Βο
ρείου Ελλάδος στην Θεσσα
λονική.
«Η Τουρκία και ο Τουρκικός

λαός, έχοντας πάρει το μάθη
μα τους από τις πικρές εμπει
ρίες του παρελθόντος, είναι
έτοιμοι να προσφέρουν ένα
φιλικό χέρι βοήθειας στην Ελ
λάδα και τον Ελληνικό λαό,
να συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη της Ελληνικής οικο
νομίας και στην ανακούφιση
των δυσκολιών της Βορείου
Ελλάδος.» είπε χατακτηριστι
κά ο Γενικός Πρόξενος της
Τουρκίας.
Ο κ. Μπιλτεκίν στάθηκε στην
δυναμική ανάπτυξη της Θεσ
σαλονίκης τα τελευταία

χρόνια και τηους ιδιαίτερους
δεσμούς που τρεφει με την
Πόλη ενώ δήλωσε σχετικά
με το καθεστώς άρσης της
βίζαςγιατούρκουςπολίτες:
«Η άρση της βίζας θα είχε θε
τικό αντίκτυπο και στην
ανάπτυξη του εμπορίου με
ταξύ των χωρών, αλλά και
στην αύξηση των εσόδων
στον τουριστικό τομέα. Στο
πλαίσιο των αναπτυσσόμε
νων σχέσεων και της μη επι
βολής βίζας, ο αριθμός των
τουριστών που ήρθαν από
τις γειτονικές χώρες στην

Τουρκία αυξήθηκε τα τελευ
ταία τρία χρόνια κατά 40%.
6,5 εκατομμύρια πολίτες
των γειτονικών χωρών επι
σκεφτήκαν το 2006 την
Τουρκία. Αυτός ο αριθμός
αυξήθηκε το 2009 στα 9,5
εκατομμύρια. Κατά πα
ρόμοιο τρόπο, εάν γίνει άρ
ση της βίζας στους
Τούρκους πολίτες, εσείς οι
ίδιοι μπορείτε να αναλύσετε
με τον καλύτερο τρόπο την
συμβολή που θα έχει αυτό
στην οικονομία της Ελ
λάδας.»

Sahibi ve Sorumlu Müd ..
Andrea Rombopulos

Kurucusu
Haralambos Rombopulοs

Sayı: 8045

Ιδιοκτήτης & Υπευθυνος ∆ιευθ.
Ανδρέας Ροµπόπουλος
Ιδρυτής
Χαράλαµπος Ροµπόπουλος

Αρ.Φύλλου: 8045

∆ιεύθυνση - Adres: Parmakkapı Tel sokak No 9- 11/2 Beyoğlu
Tel/Fax: 0090 212 2513248Kurucusu: Haralambos A. Rombopulos email: ihotispolis@gmail.com FiyatıΤιμή: 40 Kuruş Yayın Türü: Yerel süreli
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∆ευτέρα Pazartesi

Νοεµβρίου Kasım

Ὁ Ἐξοχ. κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, εἰς
τά Πατριαρχεῖα
Τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεµβρίου,
ὁ Ἐξοχ. κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,
ἐπεσκέφθη, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς
ἐπισήµου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν
Τουρκίαν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα,
τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ. κ.
Βαρθολοµαῖον, συνοδευόµενος ὑπό
ὁµάδος ὑψηλοβάθµων στελεχῶν
αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως
κ. Marc Pierini, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν
Ἀγκύρᾳ ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως.
Κατά τήν ἐν θερµῷ καί ἐγκαρδίῳ
κλίµατι διεξαχθεῖσαν ἐπί µίαν
ὥραν συνοµιλίαν παρέστη ὁ Ἐντιµ.
κ. Παντελεήµων Βίγκας, Ἐκπρόσω-
πος τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων
εἰς τό Συµβούλιον τῆς Γενικῆς
∆ιευθύνσεως Βακουφίων.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ
ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλ-
λου προβλεπόµεναι τιµαί κατά τήν
τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρη-
σιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-
χης, ἐχοροστάτησεν:
α) Ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱερῷ Σιναϊτι-
κῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόµου, κατά τήν τελεσθε-
ῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν,
ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήµῃ τῆς Ἁγίας Με-
γαλοµάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιο-
ύχου Σινᾶ. Παρέστησαν
συµπροσευχόµενοι ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκω-
βος, Ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου, ὁ
Ἐντιµ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης,
Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ
Πόλει, σπουδασταί τῆς Σχολῆς
Ἐθνικῆς Ἀµύνης ὑπό τήν ἡγεσίαν
τοῦ ∆ιοικητοῦ αὐτῆς Ἐντιµ. κ. Γε-
ωργίου Σπυροπούλου, Ἀντιστρατή-
γου, ὅµιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ
Μορφωτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλ-
λόγου Σινιῶν Κερκύρας καί πλε-
ῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει
τῆς Θείας Λειτουργίας ὡµίλησαν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννή-
σων κ. Ἰάκωβος καί ὁ Πατριάρχης,
ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν
καί τήν εὐλογίαν τῆς τιµωµένης
Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Αἰκατε-
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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 Τα
ξίμ (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.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

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

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ καί Θρονικῇ Ἑορ-
τῇ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν µέν Τρί-
την, 29ην Νοεµβρίου, καί ὥραν 4:30 µ. µ., Μέγας Ἑσπερι-
νός, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τήν δέ
Τετάρτην, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωµένη Πατριαρχική καί
Συνοδική Θεία Λειτουργία, καθ’ ἥν θά τελεσθῇ ἡ εἰς Ἐπί-
σκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισµένου Μητροπο-
λίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
Κατ᾿ αὐτήν θά παραστῇ, ὡς κατ᾿ ἔτος, καί ἐπίσηµος
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Ρώµης ὑπό τήν ἡγεσίαν
τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντι-
φηκοῦ Συµβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν
Χριστιανῶν.

συνέχεια από την 1η
ρίνης, τῆς Πανσόφου, καί
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά
τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης
Νοεµβρίου.
Παρέστη δέ Οὗτος συµπροσευχόµενος
ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήµατος τοῦ Π. Π. Να-
οῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς
Κυριακῆς, 27ης ἰδίου, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί
Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ὅστις µετά
τήν ἀπόλυσιν ὡµίλησε διά θερµῶν
λόγων ἐκφράσας τόν σεβασµόν καί τά
συγχαρητήρια τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ
πρός τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ προ-
σφάτῳ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς
Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουµενι-
κόν Θρόνον καί ἀντεφώνησεν ὁ Πα-
τριάρχης καλωσορίσας τούς ἐκ Κρήτης
ἐκκλησιασθέντας πολυπληθείς προ-
σκυνητάς καί ἐξάρας τούς ἱερούς δε-
σµούς µεταξύ τῆς Μεγαλονήσου καί
τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἱεροῦ Κέντρου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην ∆ωδώνης κ.
Χρυσόστοµον, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ
Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου
Καποδίστρια, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ζακύνθου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ
Εὐλαβ. κ. Φωτεινῆς.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ.
Ἀπόστολον, Ἡγούµενον τῆς ἐν Χαλκι-
δικῇ Ἱ. Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας
Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας,
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον,
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον
καί Κωνσταντίας-Ἀµµοχώστου κ. Βα-
σίλειον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην,
Ἄρχοντα Πριµηκήριον, «Ἱδρυτήν» τῆς
Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους
Σχολῆς, µετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας
Λαιµοπούλου, Λυκειάρχου αὐτῆς, καί
τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Κυρατζο-
πούλου, Καθηγητοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον,
Ἄρχοντα Β´ ∆οµέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς
Ἐντιµ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερµπέρην,
Παραδοµέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ
Ναοῦ, καί Στυλιανόν Μουχλίδην,
Γραµµατέα τῶν Πατριαρχείων, ὑπο-
βαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν
ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο-
γίαν, ἐπί τῇ ὀνοµατικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Θεοδώρου,
Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βαρβαρή-
γου, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδρια-
νουπόλει, ἐπί τῇ προλαβούσῃ
ὀνοµατικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, συνοδευο-
µένην ὑπό τῶν Ἐντιµ. κ. κ. Ἰωάννου
Μουστάκα καί Βασιλείου Πούλου, στε-
λεχῶν τοῦ Προξενείου.
Τόν Ἐντιµ. κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδην,
Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,
µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Ἀλεξίας καί τῶν θυγατρίων αὐτῶν Ἰω-
άννας καί Εἰρήνης, ὡς καί τῆς πενθε-
ρᾶς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης
Μανούσου.
Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην,
Ὑποπρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ρώµῃ,

ΣΕΛ.5
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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

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ... Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά. Κοινοτικά...Κοινοτικά

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΓ. ΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙ-
OY, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ∆Ι-

ΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

2o ANAΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Τα ενιαία ψηφοδέλτια των κοινοτήτων καταρτίζονται με αλφβητική σειρά.
2. Σε όποιες απο τις κοινότητες υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια τα ονόματα των
υποψηφίων αυτών θα βρίσκονται και στα ενιαία ψηφοδέλτια.
3. Οι ψηφοφόροι στα ενιαία ψηφοδέλτια μπορούν για τις επταμελείς εφοροεπιυ
τροπές, να επιλέξουν με σταυρό στα αριστερά του ονόματος μέχρι και 7(επτά)
υποψηφίους της προτιμήσεως τους ένώ στις πενταμελείς έως και 5(πέντε). Προσο
χή! Τα ψηφοδέλτια που θα φέρουν περισότερους σταυρούς ή καθόλου θα θεωρη
θούν άκυρα.
4. Τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα θα πρέπει να προ
σκομιστούν τυπωμένα απο τους ενδιαφερόμενους,προς έγκριση, στην εφορευτική
επιτροπή έως και την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στα γραφεία της κοινότητος Ταξιαρ
χών Μεγάλου Ρεύματος και θα πρέπει να είναι περισσότερα απο 1000.
Τα έντυπα των ξεχωριστών αυτών ψηφοδελτίων μπορούν να παρεκκλίνουν της
αλφαβητικής σειράς και να έχουν την σειρά που επιθυμούν οι υποψήφιοι που συμ
μετέχουν σε αυτά.
Τα εν λόγω ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί λευκό ή στο χρώμα
που έχουν δηλώσει (πράσινο, κίτρινο, μπλέ κουκ) και σε διαστάσεις 15Χ10εκατο
στά(cm).
Σε όσα ξεχωριστά ψηφοδέλτια ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό
εφόρων που απαρτίζουν την εν λόγω εφορία, θα πρέπει οι ψηφοφόροι να επι
λέγουν με σταυρό μέχρι 5 ή 7 υποψηφίους της προτιμήσεώς τους. Δηλαδή οι
σταυροί δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από αυτούς που εκλέγονται. Τα ψηφο
δέλτια που φέρουν περισσότερους των εκλεγομένων ή κανέναν σταυρό θα θεωρη
θούν άκυρα. Στα ξεχωριστά ψηφοδέλτια στα οποία ο αριθμός των υποψηφίων δεν
ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων στην εν λόγω εφορία δεν απαιτείται σταυρός. Δη
λαδή τα εν λόγω ψηφοδέλτια θα θεωρηθούν έγκυρα με μια ψήφο, για κάθε ανα
φραφόμενο υποφήφιο.
5. Τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν προσκιμίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμε
να έγγραφα έχουν ώς εξής:

συνέχεια από την 2η
καί Νικόλαον Παπαχρήστου, ∆ικη-
γόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν
Σακκουλίδου, µετά τῆς θυγατρός
αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἥβης, ὑποβαλο-
ύσας σέβη καί λαβούσας τήν Πατριαρ-
χικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς
ὀνοµαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν,
ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Μίχα-
λον, Πρόεδρον τοῦ Ἐµπορικοῦ καί Βιο-
µηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Ἀθηνῶν,
Ἰωάννην Τριήρην, Γεν. ∆ιευθυντήν
αὐτοῦ, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.
κ. Ἄννης, Ἰωάννην Φωτεινιᾶν, ∆ιευθυ-
ντήν διεθνῶν σχέσεων, µετά τῆς συζύ-
γου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, καί
τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Φώτη, Προϊστα-
µένην τοῦ τµήµατος ἐξωτερικοῦ ἐµπο-
ρίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέαν Μαζαράκην,
Καθηγητήν Καρδιολογίας, µετά τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιµ. κ. Σπυρίδωνος, ἐκ
Πατρῶν, τόν Ἐλλογ. κ. ∆ηµήτριον Κι-
σκίνην, Καθηγητήν Ἀγγειοχειρουργι-
κῆς, µετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιµ. κ.
Στεργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τόν
Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Κόλµαν, στέλεχος
τῆς ἑταιρίας «Galenica», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην,
Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστη-
µίου «Bilkent».
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἑλένην Λετώνη,
∆ιευθύντριαν τοῦ «Ἑλληνικοῦ Ἱδρύµα-
τος Ἱστορικῶν Μελετῶν», καί Εἰρήνην
Σαρίογλου, Γεν. Γραµµατέα, ἐξ Ἀθη-
νῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Nasri Said, Ἐπιχειρηµατί-
αν, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.
Εἰρήνης, καί τόν Ἐντιµ. κ. Θεόδωρον
Κανέλλον µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ
Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Ferruh Özkan, Ἀντι-
πρόσωπον τῆς ὁµοσπονδίας «Rumeli-
Balkan Federasyonu», µετά τῶν Ἐντιµ.
κ.κ. Hasan Hasan καί Birol Yılmazlar,
ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐδοξίαν Μέλισσαν
Φινφίνη, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀπο-
στόλου, κατά τά διοργανωθέντα τήν
25ην Νοεµβρίου, ὑπό τοῦ ∆ήµου τῶν
Νήσων, ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Πρι-
γκήπου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal
Kılıçdaroğlu, Προέδρου τοῦ κόµµατος
CHP, ὅστις ἐπεσκέφθη καί τό ἐν τῇ Νή-
σῳ ἡµέτερον Ὀρφανοτροφεῖον.
Καταλλήλως δέ, κατά τά ἐγκαίνια ἐκ-
θέσεως ἔργων τέχνης, διοργανωθεί-
σης ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν Ὑπουργείων
Πολιτισµοῦ καί Τουρισµοῦ τῆς Τουρκί-
ας καί Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ἐν τοῖς
Ἀνακτόροις Τόπκαπι, αὐθηµερόν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
Η εφοροεπιτροπή της Κοινότητος του
Ορτάκιοϊ συμπληρώνοντας την θητεία
για την περίοδο 2007  2011 επιθυμεί
να εκθέσει και να παρουσιάσει προς
κάθε ενδιαφερόμενο ομογενή το έργο
πού επιτέλεσε με άοκνες προ
σπάθειες, τιμώντας την ψήφο και την
εμπιστοσύνη της ομογένειας.
ΓΕΝΙΚΑ
* Αφαίρεση επιπρόσθετου στρώμα
τος σοβά στην οροφή του Ναού και
αποκατάστση των αυθεντικών σχεδί
ων από ειδικούς
* Προσφυγή της κοινότητας για το
κτίριο της κοινότητας στο Ε.Δ.Α.Δ.
έγινε δεκτή και θα εκδικασθεί
* Έγιναν αιτήσεις στη ΓΔΒ για την
επιστροφή τεσσάρων ακινήτων βάσει
του προηγούμενου εκλογικού νόμου
και θα γίνονται νέες αιτήσεις βάσει
του νέου κανονισμού
* Αποκατάσταση των απαραίτητων
δομών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργί
ου, για να αντιμετωπιστεί η υγρασία
που προερχόταν από το υπάγει αγία
σμα
* Αντικαταστάθηκε το σύστημα συ
ναγερμού με νέας τεχνολογίας σύ
στημα.
* Τριπλασιάστηκαν σχεδόν τα έσοδα
της κοινότητας από την ενοικίαση
ακινήτων.
ΣΤΟΧΟΙ
Με βάση του νέου κανονισμού που
εξεδόθη θα αποταθούμε για την ιδιο
κτησία 5, ακινήτων της κοινότητας.
Η παρακολούθηση των διαδικασιών
του κοινοτικού δημοτικού σχολειού
στην Ε.Δ.Α.Δ.
Εξωτερική ανακαίνιση του Ιερού Να
ού Αγίου Γεωργίου του Νεκροταφεί
ου.
Ριζική ανακαίνιση του Νεκροταφείου
της Κοινότητος.
Αύξηση εσόδων της κοινότητας κατά
100%  150% την επόμενη περίοδο.
2011  2015
Με το νέο ανανεωμένο σχήμα υπο
ψήφιας εφοροεπιτροπής επιθυμούμε
να υλοποιήσουμε τα παραπάνω και
να εξασφαλίσουμε την συνέχιση και
επέκταση του τεράστιου κοινωνικού
έργου που έχει αναπτύξει η Κοινότη
τα σε αυτή την τετραετία. Γι’ αυτούς
τους λόγους ζητούμε τήν παροχή της
ψήφου σας γιά τήν επικείμενη τετρα
ετία, στις εκλογές που θα πραγματο
ποιηθούν στις 4 Δεκεμβρίου 2011.

Η απερχόµενη Εφοροεπιτροπή
Γιάννης Δημόπουλος (Πρόεδρος)
Βασίλειος Λόλης (Αντιπρόεδρος)
Μιχάλης Κόντος (Γραμματέας)
Θοδωρής Καλαμάρης (Ταμίας)
Μαριάνα Μαιόγλου (Μέλος)
Η υποψήφια Εφοροεπιτροπή

Γιάννης Δημόπουλος
Ευστράτιος Δολτσινιάδης
Λοξάνδρα Μάις Δημοπούλου
Μαρίκα Βακαλοπούλου
Παντελής Παναγιωτίδης
Μιχαήλ Χανούτογλου
Ζοζεφίν Φραντζελατζόγλου

Η Επιτροπή
Παντελής Λάκη Βίγκας
Ανδρεας Ρομποπουλος
Ιωάννης Δεμιρτζίογλου
Σεβαστή Μπαρμπαλόνη

Χρίστος Βασιλειάδης
Χρίστος Δαφνοπατίδης

Οι υποψήφιοι της Κοινότητος
Αγίου Χαραλάµπους Βεβεκίου θα

ανακοινωθούν αύριο
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Ματιές στην επικαιρότητα... Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

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

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
Galatasaray – Beyoğlu

συνέχεια από την 1ημένων Ιδρυμάτων (βακουφίων) της Ρωμιοσύνης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίοςσημείωσε τα θετικά βήματαβήματα της Τουρκικής Κυβέρνησης αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει τογεγονός ότι υπολείπονταιπολλά ακόμη να υλοποιηθούν.Έγινε αναφορά για το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τηνκατάσταση των Χριστιανώνστη Μέση Ανατολή καθώςκαι για την πρόσφατη Σύναξη των Προκαθημένων τωνΠρεσβυγενών Πατριαρχείωνκαι της Εκκλησίας Κύπρου.Τη συνάντηση απασχόλησαν και οι διαθρησκειακοίδιάλογοι και οι επισκέψειςκαι επαφές του Πατριάρχησε μουσουλμανικές χώρεςπου συμβάλλουν στην καταλλαγή και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαώνδιαφορετικών θρησκευμάτων.Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισειδιαίτερα την προσφορά καιτις πρωτοβουλίες του Πα

τριάρχη Βαρθολομαίου σταοικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα χαρακτηρίζοντάς τον με τον γνωστόπλέον τίτλο του ΠράσινουΠατριάρχη.Στη συνάντηση παρίστατοο πρέσβυς της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης στην ΆγκυραMarkPeriniκαι συνεργάτεςτου Προέδρου καθώς και οεκπρόσωπος των Μειονοτικών Βακουφίων στην Άγκυρα Λάκης Βίγκας.Μετά τη συνάντηση οΠρόεδρος Buzek δήλωσε ταεξής:«Είναι μια πολύ σημαντικήεπίσκεψη, μόλις ένα μήναπριν από τα Χριστούγεννα.Είναι μια πολύ συμβολικήημέρα. Μια ανταλλαγήαπόψεων αναφορικά με τηνκατάσταση των Χριστιανώνκαι την κατάσταση τωνμειονοτήτων. Θα έπρεπε ναμεριμνήσουμε για της μειονότητες μέσω της Δημοκρατίας. Πολύ συμβολικήεπίσκεψη και πολύ σημαντική για τους Χριστιανούςστην Ευρώπη».

Η εφοροεπιτροπή της Κοινότητος
του Μ. Ρεύµατος συµπληρώνο-
ντας την θητεία για την περίοδο
2007 - 2011 επιθυµεί να εκθέσει
και να παρουσιάσει προς κάθε εν-
διαφερόµενο οµογενή το έργο
πού επιτέλεσε µε άοκνες προ-
σπάθειες, τιµώντας την ψήφο και
την εµπιστοσύνη της οµογένειας.

Γ Ε Ν Ι Κ Α
* Απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας δι-
καστικώς του Νεκροταφείου της
Κοινότητος. (2009)
* Η κοινότητα έχει την ιδιοκτησία
63 ακίνητων εκ των οποίων ανα-
νεώθηκαν οι 44 τίτλοι µε τον σω-
στό, µετά νέου διακριτικού
τίτλου.
* Απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας,
κατόπιν µεταβιβάσεως της κυ-
ριότητος ακινήτου, στο όνοµα της
Κοινότητος. Στο ακίνητο αυτό δια-
µένει σήµερα ο καντηλανάφτης.
* Έγινε, ο καθαρισµός και η βαφή
του Ναοῦ µας, εσωτερικώς και
εξωτερικώς, καθώς και αντικα-
τάσταση της κεραµοσκεπής. Τα
έξοδα ανήλθαν σε 200.000.-λίρ.
(2010)
* Εν τῷ κήπῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἔχουµε
διανοίξει µία πύλη παίρνοντας
την νόµιµη άδεια από τις αρχές ,
προς διευκόλυνση τῆς εἰσόδου
τῶν ὀχηµάτων τῶν πιστῶν.
* Ἐγκαταστάθηκε σύστηµα θέρ-
µανσης φυσικοῦ ἀερίου στό ∆ηµο-
τικό Σχολεῖο τῆς Κοινότητος µας,
συνολικῆς δαπάνης 14.000.- λίρ.
(2008)
* Ἔγινε ριζική ἀνακαίνιση καί γε-
νικός εὐτρεπισµός τοῦ Νεκροτα-
φείου τοῦ Προφήτη Ἠλία, τοῦ
περιβάλλοντος χώρου καίἀνέγερ-
ση 2 νέων οἰκίσκων.
* Εγκαταστάθηκε σύγχρονο σύ-
στηµα συναγερµοῦ µέ 24 ωρη πα-
ρακολούθηση στούς Ἱ. Ναούς
Παµ. Ταξιαρχῶν, Ἁγίου Φωκᾶ
Μεσαχώρου καθώς καί στούς Κοι-
µητηριακούς Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργί-
ου Μεσαχώρου καί Προφήτου
Ἠλιοῦ Μ. Ρεύµατος.
* Έγινε εγκατάσταση νέου ηχητι-
κού συστήµατος στο Ναό .
* Ἐνοικιάσθη τό σχολεῖο τῆς Κοι-
νότητός µας, τό ὁποῖο λειτουργεί
ὡς νηπιαγωγεῖο.
* Παραχώρηση τῆς χρήσης, ἑκ
των νέων διαµερίσµατων τῆς Κοι-
νότητός µας, γιά τούς κληρικούς
οἱ ὁποῖοι ἔρχονται ἀπό τό ἐξωτερι-
κό καί ἐξυπηρετοῦν ἐθελοντικά
τις Κοινότητες τῆς Ὁµογενείας
µας.
* Ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκευή
τοῦ οἰκοδοµικοῦ συγκροτήµατος
ἰδιοκτησίας τῆς Κοινότητος µας
καί ἀπό 1 Φεβρουαρίου 2011 ξεκί-
νησαν νά ὑπογράφονται καί τά
συµβόλαια. Το έργο αυτό εξα-
σφάλισε οχτώ νέα διαµερίσµατα
για τις ανάγκες της κοινότητάς
µας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
* Ἐγκαταστάθηκε σύστηµα θέρ-
µανσης φυσικοῦ ἀερίου στόν
Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους Βε-
βεκίου καί αφαιρέθηκε τό ἀµµο-

κονίοµα τοῦ ἐξωτερικοῦ τοίχου
τοῦ Ναοῦ. Ἡ συνολική δαπάνη
ἀνῆλθε στίς 26.000.- λίρ. (2008)
* ∆όθηκε χρηµατική ἐνίσχυση
για τις ανάγκες κοινοτήτων του
Βοσπόρου, όπως στήν Κοινότητα
Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Πασάµπαχτσε. (2010)και τήν Κοι-
νότητα Ξηροκρήνης. Καθώς επί-
σης δωρεά 20.000.- λίρ. στήν
Κοινότητα Παναγίας Κουµαριω-
τίσσης Νεοχωρίου, γιά τήν ἐπι-
σκευή τοῦ Καµπαναριοῦ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ της.
* ∆όθηκε χρηµατική ἐνίσχυση
ύψους 10.000.- λίρ. πρός τήν Κοι-
νότητα Σταυροδροµίου γιά ἐργα-
σίες στό Κοιµητήριο Σισλῆ.
* Έγινε Φύτευση 60 πεύκων στην
περιφέρεια του Κοιµητηρίου Αγί-
ου Γεώργιου Μεσαχορίου.
* Ἀναλάβαµε τήν οἰκονοµική
κάλυψη τῶν ὀφειλῶν ἀπό τίς συν-
δροµές στήν Ἐφηµερίδα "Ἀπογευ-
µατινή" γιά τίς Κοινότητες
Ξηροκρήνης, Βεβεκίου καί Μεσα-
χώρου.
* Καλύφθησαν τά νοσήλεια ἐνορι-
τῶν µας, τά ὁποῖα καί κατεβλήθη-
σαν στό Νοσοκοµεῖο Βαλουκλῆ.
* Χορηγήθηκαν 8 - 10 ὑποτροφίες
φοιτητῶν Πανεπιστηµίου.
* Συνεχίζεται ἡ οἰκονοµική µας
ἐνίσχυση πρός τήν Ἀστική Σχολή
Γαλατᾶ, τά Λύκεια Ζάππειο καί
Ζωγράφειο, τόν Σύνδεσµο Ἀπο-
φοίτων Ζωγραφείου, τόν Σύνδε-
σµο Υποστήριξης Ρωµέικων
Κοινοτικών Ιδρυµάτων(ΣΥΡΚΙ),
τούς Ἱερούς Ναούς Γεννήσεως
τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπανίου,
Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, Ἁγίου
∆ηµητρίου Ξηροκρήνης καί Ἁγί-
ου Χαραλάµπους Βεβεκίου, ἀνά
µῆνα.
* Η Κοινότητα σε άψογη συνεργα-
σία µε την Φιλόπτωχο Αδελφότη-
τα καλύπτει τις δαπάνες του
συσσιτίου όπου σιτίζονται 60 έως
70 ενορίτες καθηµερινά.
* Πέραν τούτων, παρέχονται τά
δῶρα Χριστουγέννων καί Πάσχα
σε όλα τα µέλη της .
* Παρετέθησαν 3 γεύµατα
ἀγάπης πρός τούς ἡλικιωµένους
τῆς Κοινότητός µας ανά έτος .
* Πάνω από 25 κοινωνικές εκδη-
λώσεις ( θεατρικές παραστάσεις ,
συναυλίες , εκδροµές ) στην κοι-
νοτική αίθουσα. Στην αίθουσα
υπάρχει επίσης πιάνο και όταν
ζητείται παρατίθενται µαθήµατα
πιάνου σε παιδιά ενοριτών µε δα-
πάνη της κοινότητας.
* Επανέκδοση βιβλίου ( 700 σελί-
δες ) «Ιστορία του Μεγάλου Ρεύ-
µατος» .
* ∆ωρεάν προσφορά κοινοτικής
αίθουσας για διάφορες εκδη-
λώσεις των ενοριτών.
* Ἐπίσης ὅλες οἱ θρησκευτικές
πράξεις γίνονται δωρεάν.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
* Τά ἔσοδα ἀπό τά ἐνοίκια έχουν
υπερτριπλασιαστεί. Τά ἐνοίκια
του 2007 ανά µήνα ήταν 28.000,
ενώ το 2011 ἀνῆλθαν στίς 76.830.-
λίρ.
* Ἔχουµε 14 ἄτοµα προσωπικό, οι
οποίοι είναι στην υπηρεσία τις

κοινότητας και τον µελών της.
Ανανεώθηκε ὁ κατάλογος τῶν
ἐνοριτῶν µας, οἱ ὁποῖοι συνολι-
κῶς εἶναι 104
* Σε άριστη συνεργασία µε την
Φιλόπτωχο Αδελφότητα προ-
σφέρουµε βοήθηµα σε 50
απόρους .
* Όλη η λογιστική κίνηση , τά λο-
γιστικά βιβλία µας, καθώς και τά
παραστατικά ἐσόδων - ἐξόδων
ἐλέγχονται, ἀπό ὁµάδα ὁρκωτῶν
λογιστῶν.
Αὐτή ἦταν, σέ περιληπτική µορ-
φή, ἡ οἰκονοµική διαχείριση, τῶν
4 ἐτῶν. Εὐχαριστοῦµε θερµότατα
ὅλους ὅσοι συµπαραστάθηκαν
στό ἔργο τῆς Κοινότητός µας.

Σ Τ Ο Χ Ο Ι
* Ξεκινήσαµε τήν διαδικασία γιά
τήν ἐκδίκαση 15 ὑποθέσεων, µία
ἀπό τίς ὁποῖες βρίσκεται στό
Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων γιά νά διαφυ-
λάξουµε ὅσα, µέ κόπο καί ἀγώνα
οἱ πατέρες µας κληροδότησαν.
Για 8 από αυτές τις υποθέσεις,
παράλληλα µε τον δικαστικό
αγώνα, θα προσφύγουµε βάση
του νέου κανονισµού που εξε-
δόθη ευελπιστώντας πως τα εν
λόγω ακίνητα θα ανακτηθούν µε
απόφαση της Γ∆Β.
Εκκρεµεί επίσης η ανακαίνιση
τριώροφης κατοικίας πλησίον
της Σχολής.
Με το νέο ανανεωµένο σχήµα
υποψήφιας εφοροεπιτροπής επι-
θυµούµε να υλοποιήσουµε τα
παραπάνω και να εξασφαλίσου-
µε την συνέχιση και επέκταση
του τεράστιου κοινωνικού έργου
που έχει αναπτύξει η Κοινότητα
σε αυτή την τετραετία. Γι’ αυτούς
τους λόγους ζητοῦµε τήν παροχή
τῆς ψήφου σας γιά τήν ἑπικείµε-
νη τετραετία, στις εκλογές που
θα πραγµατοποιηθούν στις 4 ∆ε-
κεµβρίου 2011.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
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