
Με τις έρευνες του ερευνητι
κού σκάφους Πίρι Ρέις, η
Τουρκία κάνει αισθητή την πα
ρουσία της στην περιοχή, δή
λωσε ο Ταγίπ Ερντογάν και
υποστήριξε ότι «η ελληνοκυ
πριακή πλευρά, υπό την επί
φαση των γεωτρήσεων,
προβαίνει σε προβοκάτσια,
ενώ οι θεσμοί, που έχουν ως
καθήκον τη διατήρηση της ει
ρήνης, σιωπούν».
Μιλώντας χθες σε σύσκεψη
στελεχών του κόμματός του,
ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ότι
«εδώ και καιρό καταβάλλει
έντονες προσπάθειες για την
εξεύρεση λύσης, που θα ικα
νοποιεί αμφότερες τις πλευ
ρές. Αντιθέτως, η
ελληνοκυπριακή πλευρά βρί
σκει συνεχώς προφάσεις και
υπεκφεύγει. Είναι γνωστό, επί
σης το τι κάνει η ΕΕ. Δέχεται
μονομερώς την ελληνοκυπρια
κή πλευρά και τιμωρεί την
τουρκοκυπριακή».
Συμπληρώνοντας ο πρωθυ
πουργός είπε ότι «Εμείς
κάνουμε αυτό που ορίζει η ευ
θύνη μας, δίχως περιστροφές
και θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε. Γι' αυτόν ακριβώς
το λόγο το Πίρι Ρέις έχει ξεκι

νήσει έρευνες στη νότια Κύ
προ. Στείλαμε το πλοίο και
αυτό εκφράζει μία βούληση.
Δείχνουμε την παρουσία μας
εκεί. Δεν παρακολουθούμε τις
εξελίξεις από την εξέδρα. Διοι
κούμε την Τουρκία και πράτ
τουμε τα δέοντα ως
εγγυήτρια χώρα».
Δηλώσεις Τανέρ
Δηλώσεις έκανε και ο υπουρ
γός Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ,
τονίζοντας ότι «σε περίπτωση

που η ελληνοκυπριακή πλευ
ρά δεν τερματίσει τις έρευνες
ή δεν μοιραστεί με ολόκληρη
την Κύπρο, τις πηγές, το πε
τρέλαιο και το φυσικό αέριο
που θα βρει κατά τις έρευνες,
θα συνεχίσουμε τις δραστη
ριότητές μας».
Ο κ. Γιλντίζ είπε επίσης ότι
«τα πολεμικά σκάφη συνοδεύ
ουν κατά διαστήματα το ερευ
νητικό σκάφος εκεί όπου
πρέπει» και πρόσθεσε: «Θέλω
να υπογραμμίσω ότι δεν

πρόκειται για γεωτρήσεις, αλ
λά για σεισμικές έρευνες».
Εξάλλου, την αντίδραση της
κυπριακής κυβέρνησης προ
κάλεσε η δήλωση του ειδικού
συμβούλου του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, Αλεξάντερ Ντάουνερ,
ότι «ο διεθνής οργανισμός εί
ναι έτοιμος να αναλάβει με
σολαβητικό ρόλο για το θέμα
των υδρογονανθράκων, αν
του ζητηθεί από τις δύο
πλευρές».
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"Η Τουρκία δεν παρακολουθεί τις
εξελίξεις στη Μεσόγειο από την εξέδρα"

► Συνάντηση µε Γκρουέφσκι

Επίσκεψη στην πΓ∆Μ για
τον Ερντογάν

Ο Ταγίπ Ερντογάν πραγματο
ποιεί από την Πέμπτη επίση
μη επίσκεψη στα Σκόπια,
ανέφερε η κυβέρνηση της
ΠΓΔΜ.
Ο πρωθυπουργός θα επισκε
φθεί τους χώρους του ανακαι
νισμένου κτιρίου του

αεροδρομίου των Σκοπίων,
την εκμετάλλευση του οποί
ου έχει αναλάβει από το
2010 και για τα επόμενα 20
χρόνια, η εταιρεία ΤAV.
Ακολούθως οι κύριοι Γκρού
εφσκι και Ερντογάν θα έχουν
κατ΄ιδίαν συνάντηση και
αμέσως μετά θα πραγματο
ποιηθεί συνάντηση των αντι
προσωπειών, στο κτίριο της
κυβέρνησης της ΠΓΔΜ. Μετά
τη συνάντηση προβλέπονται
δηλώσεις των πρωθυπουρ
γών στον Τύπο.

► Επιστρέφουν στα έδρανα της Βουλής

Άρουν την απόφαση για
µποϋκοτάζ οι ανεξάρτητοι

Οι βουλευτές που εξελέγη
σαν στις κάλπες της 12ης Ιου
νίου ως ανεξάρτητοι με την
υποστήριξη του Κόμματος
για την Ειρήνη και την Δημο
κρατία αποφάσισαν να άρουν
το μποϋκοτάζ.

Οι βουλευτές ξεκίνησαν το
μποϊκοτάζ στις 23 Ιουνίου,
αντιδρώντας στην αφαίρεση
της βουλευτικής έδρας από
τον πολιτικό Χατίπ Ντίτσλε,
λόγω καταδίκης του για
«προπαγάνδα» υπέρ του
PKK.
Το Σάββατο αρχίζουν ξανά οι
εργασίες της Εθνοσυνέλευ
σης που είχαν σταματήσει
για το καλοκαίρι.

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

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ-

ΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑ-

ΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

ΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΑ

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουµενικός

Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, ἀντα-

ποκρινόµενος εἰς ὑποβληθεῖσαν Αὐτῷ

ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μη-

τροπολίτου Γρεβενῶν κ. Σεργίου, ἐπί

τῇ συµπληρουµένῃ ἐφέτος ἑκατονταε-

τηρίδι ἀπό τῆς µαρτυρικῆς τελειώσεως

τοῦ ἀειµνήστου Μητροπολίτου Γρεβε-

νῶν Αἰµιλιανοῦ Λαζα-ρίδου (1 Ὀκτω-

βρίου 1911), ἐπεσκέψατο τήν

Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου µεταξύ

23ης καί 26ης Σεπτεµβρίου ἐ. ἔ..

Μέλη τῆς τιµίας Πατριαρχικῆς συνο-

δείας ἀπετέ-λουν οἱ Σεβ. Μητροπο-

λῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος,

Ἡγούµενος τῆς ἐν Βασιλικοῖς Χαλκιδι-

κῆς Ἱ. Πατριαρχι-κῆς καί Σταυροπη-

γιακῆς Μονῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς

Φαρµακολυτρίας, καί Ἰκονίου κ. Θε-

όληπτος, οἱ Πανο-σιολ. Μ. Ἀρχιδιάκο-

νος κ. Μάξιµος καί Μ. Ἀρχιµανδρί-της

κ. Ἀθηναγόρας καί οἱ Ἐντιµ. κ Νι-

κόλαος Μαγγίνας, ∆ηµοσιογράφος-

Φωτογράφος, κ. Συµεών Φραντζελᾶς,

Ἀρχικλητήρ, καί κ. Κωνσταντῖνος Τα-

λιαδοῦρος, ὑπό-τροφος τῆς Μητρός

Ἐκκλησίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχο-

λήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµί-

ου Θεσσαλονί-κης, ἐκ µέρους τῆς

Νεολαίας τῆς Ὁµογενείας τῆς Πό-λε-

ως.

Ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε, δι’ ἀερο-

σκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραµ-

µῶν, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευ-ῆς,

23ης Σεπτεµβρίου, προπεµφθείς ἐκ

τοῦ ∆ιεθνοῦς Ἀερολιµένος τῆς Πόλε-

ως ὑπό τοῦ ὁρισθέντος ὡς Πατριαρχι-

κοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου

Μύρων κ. Χρυσοστόµου καί τοῦ Ἐντιµ.

κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς

Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἀφιχθείς εἰς τό

ἀεροδρόµιον "Μακεδονία" τῆς Θεσσα-

λονίκης. Ἐκεῖ ὑπε-δέξαντο Αὐτόν λίαν

φιλοφρόνως καί µετά πάσης τιµῆς καί

σεβασµοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσ-

σης καί Πέλ-λης κ. Ἰωήλ, ἐκπρόσωπος

τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-

ας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Μακ. Ἀρχιεπι-

σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ. Ἱερωνύµου, πλαισιού-µενος ὑπό

τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης

καί Καλαµαριᾶς κ. Προκοπίου, Θεσ-

σαλονίκης κ. Ἀνθίµου, Γρεβενῶν κ.

Σεργίου, Κασσανδρείας κ. Νικοδήµου,
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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.

Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

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

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.

118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
µε το βλέµµα στο αύριο .....

ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
των αποφοίτων του 1961.

Οι ομογάλακτοι αδελφοί μας, απόφοιτοι του 1961 από Αυ
στραλία, Θ/νίκη, Αθήνα, Τένεδο, Ίμβρο και Κ/πολη μετά
από 50 χρόνια συναντιώνται και πάλι στα θρανία της Μη

τέρας Σχολής.
Παρασκευή 30.09.2011 και ώρα 14.00 στην αίθουσα της

Σχολής.
Καλούμε όσους επιθυμούν να παρεβρεθούν προς τιμή τους.

*********
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η

Η Ελλογ. Καθηγήτρια κ. Αρετή Δημοσθένους, προσκεκλη
μένη του Πανεπ. ΓΙΛΔΙΖ, την Παρασκευή 30.09.2011 και
ώρα 12.30 θα ομιλήσει με θέμα: «Παιδεία και Πολιτισμός
στην ΚΙΝΑ». Η διάλεξη θα συνοδεύεται από διαφάνειες.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝΚοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

συνέχεια από την 1η
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλε-

ως κ. Βαρνάβα, Λαγκαδᾶ, Λη-

τῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου

καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκό-που Θε-

ουπόλεως κ. Παντελεήµονος,

οἱ Ἐξοχ. κ. Εὐθύ-µιος Σῶκος,

Γεν. Γραµµατεύς Ἀποκεντρω-

µένης Κρατι-κῆς ∆ιοικήσεως Κε-

ντρικῆς-Ἀνατολικῆς

Μακεδονίας-ΘρSκης, ἐκ µέρους

τῆς ἐντίµου Ἑλληνικῆς Κυβερ-

νή-σεως, κ. Γεώργιος ∆ακῆς, Πε-

ριφερειάρχης ∆υτικῆς

Μακεδονίας, κ. Εὐθύµιος Φω-

τόπουλος, Θεµατικός Ἀντι-περι-

φερειάρχης Ἀναπτύξεως

Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ.

Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Ἀντι-

περιφερειάρχης Θεσσα-λονί-

κης, κ. Γεώργιος ∆ασταµάνης,

Ἀντιπεριφερειάρ-χης Γρεβε-

νῶν, κ. Ἀθανάσιος Χαντάβας,

Βουλευτής Γρεβενῶν, κ. Ἰωάν-

νηςΜπουτάρης, ∆ήµαρχοςΘεσ-

σαλο-νίκης, κ. ∆ηµοσθένης

Κουπτσίδης, ∆ήµαρχος Γρεβε-

νῶν, µεθ’ ἑτέρων ὑπηρεσιακῶν

παραγόντων.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-

χης, συνοδευόµενος ὑπό τοῦ

οἰκείου Ποιµενάρχου µετέβη

ὁδικῶς εἰς Γρεβε-νά, ἔνθα εἰς

τό κατάλυµά Του παρετέθη

ἀνεπίσηµον γεῦµα ὑπό τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενών

κ. Σεργίου. Ἀργά τό ἀπόγευµα

ἐγένετο ἡ ἐπίσηµος ὑποδοχή

τῆς Α.Θ.Πανα-γιότητος εἰς τήν

κεντρικήν πλατεῖαν τῆς πόλε-

ως, ὑπό τῶν ὁµόρων Σεβ. Ἱεραρ-

χῶν, τοῦ Ἱ. Κλήρου, τῶν

τοπι-κῶν Ἀρχῶν καί µεγάλου

πλήθους λαοῦ, ἐκφράζοντος

παντοιοτρόπως τά αἰσθήµατα

βαθυτάτου σεβασµοῦ, ἀγάπης

καί ἀφοσιώσεως πρός τήν Μη-

τέρα του Ἐκκλη-σίαν καί τόν

Σεπτόν Προκαθήµενον αὐτῆς.

Τήν Α.Θ.Παναγιότητα προσε-

φώνησαν ὁ Ἐντιµ. κ. ∆ηµο-

σθένης Κουπτσίδης, ∆ήµαρχος

Γρεβενῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος

∆ακῆς, Περιφερειάρχης ∆υτι-

κῆς Μακεδονίας, καί ὁ Σεβ. Μη-

τροπολίτης Γρεβενῶν κ.

Σέργιος, τοῦ Πα-τριάρχου

ἡµῶν ἀντιφωνήσαντος καταλ-

λήλως καί εὐλο-γήσαντος

πάντας. Εἶτα, ἡ Σεπτή τῆς Ὀρ-

θοδξίας Κορυ-φή κατέθεσε

στέφανον ἐκ δάφνης πρό τοῦ

παρακειµέ-νου ἀνδριάντος τοῦ

Μητροπολίτου Γρεβενῶν Αἰµι-

λια-νοῦ, τοῦ Ἱεράρχου τῆς ἀρε-

τῆς καί τῆς θυσίας, µεθ’ ὅ

µετέβη πεζῆ εἰς τό Μητροπολι-

τικόν Μέγαρον τῆς Ἐπαρχίας,

ἔνθα, εἰς τήν παρατεθεῖσαν δε-

ξίωσιν, εἶχον τήν εὐκαιρίαν

ὅπως ὑποβάλωσι τά ἑαυτῶν

σέβη διάφο-ροι τοπικοί παράγο-

ντες ἀλλά καί πλεῖστα ὅσα

τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσηµον δεῖ-

πνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ

Ἐξοχ. κ. Γεωργίου ∆ακῆ, Περι-

φερειάρχου ∆υτικῆς Μακεδονί-

ας, ἀνταλλαγεισῶν µεταξύ τοῦ

ἀµφιτρύωνος καί τοῦ ὑψηλοῦ

αὐτοῦ ἐπισκέ-πτου καταλλή-

λων προπόσεων.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑποµένης, Σαβ-

βάτου, 24ης Σεπτεµ-βρίου,

Α.Θ.Παναγιότης µετέβη προ-

σκυνηµατικῶς εἰς τό ὑπερκείµε-

νον τοῦ Ἁλιάκµονος ποταµοῦ

Καλλίστρατον ὄρος, ἔνθα ἀπό

τοῦ ΙϚ’ αἰῶνος εὑρίσκεται ἡ ἐπ’

ἐσχά-των ριζικῶς ἀνακαινισθε-

ῖσα Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυ-ρο-

πηγιακή Μονή Θείας

Μεταµορφώσεως - Ὁσίου Νικά-

νορος Ζάβορδας. Παρά τήν

εἴσοδον τῆς ἱερᾶς ταύτης µάν-

δρας ἐγένετο, κατά τά εἰωθότα,

ἡ ἐπίσηµος ὑποδο-χή τοῦ σε-

πτοῦ κανονικοῦ προστάτου καί

πατρός αὐτῆς, τελεσθείσης ἐν

συνεχείᾳ ἐν τῷ Καθολικῷ

αὐτῆς ∆οξο-λογίας ἐπί τῇ ἀφί-

ξει Αὐτοῦ, ἀνταλλαγεισῶν προ-

σφω-νήσεων καί

ἀντιφωνήσεων µεταξύ τοῦ

ἐγκαταβιοῦντος ἐν αὐτῇ Πανο-

σιολ. Ἀρχιµανδρίτου κ. Τιµο-

θέου Μπατέ-λη καί τοῦ

Πατριάρχου, τοῦ προσελθόντος

εὐσεβοῦς λαοῦ κατακλύσαντος

τήν Ἱ. Μονήν καί τούς πέριξ

αὐτῆς χώρους. Εἶτα ἡ Α.Θ.Πα-

ναγιότης ἐτέλεσεν εἰς τόν

ἐκτός τοῦ Ἱ. τούτου Σταυροπη-

γίου περίβολον Τρισάγιον ὑπέρ

ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀει-

µνήστου Ἱεροµονάχου Ἀµφιλο-

χίου Κοντοξενάκη τοῦ Ἰµβρίου,

διακονήσαντος εὐόρκως ἐν τῇ

Μονῇ. Τήν µεσηµβρίαν ἡ

Α.Θ.Παναγιό-της ηὐλόγησε

τήν µοναστηριακήν τράπεζαν,

ἀνταλλα-γεισῶν ἐν τῷ τέλει

αὐτῆς προπόσεων µεταξύ τοῦ

Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν

καί τοῦ Πατριάρχου. Τό ἀπό-

γευµα ὁ Σεπτός Προκαθήµε-

νος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνῆλθεν

εἰς τόν ἀπείρου φυσικοῦ κάλ-

λους Ἐθνικόν ∆ρυµόν τῆς Πίν-

δου, τόν ὀνοµαζόµενον κατά

τό βλα-χικόν ἰδίωµα "Βάλια

Κάλντα", µεθερµηνευόµενον

"Θερµή Κοιλάς", ἔνθα ἐδέξατο

τήν εὐλαβῆ προσφώ-νησιν τοῦ

Ἐντιµ. κ. Γεωργίου Ἀποστολί-

να, ∆ικηγόρου-Προέδρου τοῦ

Φορέως ∆ιαχειρίσεως τῶν

Ἐθνικῶν ∆ρυ-µῶν Βίκου-Ἀώου

καί Πίνδου, ὑπό τοῦ ὁποίου,

ὁµοφώνῳ ἀποφάσει τοῦ ὡς

ἄνω Φορέως, ὁ Παναγιώτατος

Οἰκου-µενικός Πατριάρχης

ἀνεκηρύχθη πρῶτος ἐπίτιµος

Πρόεδρος αὐτοῦ, ἐπιδοθείσης

Αὐτῷ τιµητικῆς πλακός καί δι-

πλώµατος εἰς ἔνδειξιν ἀνα-

γνωρίσεως τῆς συµβο-λῆς καί

τῶν ἀγώνων Του ὑπέρ τῆς προ-

στασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-

λοντος. Ἐν τέλει, καί περί τῆν

ἡλίου δύσιν, Σεπτῇ Πατριαρχι-

κῇ προτροπῇ, ἐψάλη ὑπό

πάντων ἡ πρός τόν ∆ηµιουρ-

γόν Θεόν Ἐπιλύχνιος Εὐχα-ρι-

στία, ἤτοι τό "φῶς ἱλαρόν". Τό

πρόγραµµα τῆς ἡµέρας κατε-

κλείσθη δι’ ἐπισήµου δείπνου,

παρατεθέντος πρός τιµήν τοῦ

ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου ὑπό τοῦ

Ἐντιµ. κ. ∆ηµο-σθένους Κου-

πτσίδου, ∆ηµάρχου Γρεβενῶν,

ὅστις προσεφώνησε τόν Πα-

τριάρχην, ἀντιφωνήσαντα ἐν

εὐ-χαριστίαις καί συγχαρέντα

τόν ἰδιοκτήτην τοῦ ἑστιατο-ρί-

ου "Ἀετοφωληά", πατέρα πολυ-

µελοῦς οἰκογενείας,

ἀναφερθέντα δέ συναφῶς εἰς

ΣΕΛ.6

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.

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.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ελληνικών συμφερόντων, η οποία
εδρεύει στην ασιατική πλευρά της Πόλης μας, γραμματέα, η
οποία να ομιλεί ελληνικά και τουρκικά και να χειρίζεται ηλε
κτρον. υπολογιστές. Θα προτιμηθούν οι κατοικούντες στην
ασιατική πλευρά της Πόλης μας.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην
ηλεκτρον. διεύθυνση :
stefanos@kleemannturk.com
ή να τηλεφωνήσετε στο κινητό : 0532 2161970.



Ένας 26χρονος Αμερικανός πο
λίτης συνελήφθη στη Βοστώνη
με τη κατηγορία ότι σχεδίαζε
τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Ρε
ζουάν Φερτνάουν σκόπευε
σύμφωνα με τις Αρχές να
προκαλέσει ζημιές ή να κατα
στρέψει το Αμερικανικό Πε
ντάγωνο και το Καπιτώλιο στην
Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας
τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη
γεμάτα με πλαστικά εκρηκτικά.
Ο 26χρονος άνδρας κατηγορεί
ται, επίσης, ότι αποπειράθηκε
να δώσει υλική υποστήριξη και
χρήματα στην Αλ Κάιντα, κα
θώς και να βοηθήσει σε επι
θέσεις κατά Αμερικανών
στρατιωτών.
Ο Ρ.Φερντάους, ο οποίος είχε αρ
χίσει, σύμφωνα με τις Αρχές, να
σχεδιάζει τζιχάντ (ιερό πόλεμο)
κατά των ΗΠΑ ήδη από τις αρχές
του 2010, συνελήφθη μετά από
επιχείρηση του FBI στη Βο
στώνη.
Ο 26χρονος Αμερικανός σχεδία
ζε, επίσης, πυροκροτητές κινη
τών τηλεφώνων. Μάλιστα
προμήθευσε άνδρες των μυστι
κών υπηρεσιών των οποίων την
ταυτότητα δεν γνώριζε με αυ

τούς, με στόχο να χρησιμοποιη
θούν αυτοί σε επιθέσεις κατά
Αμερικανών στρατιωτών.
Ο Ρ.Φερντάους τούς είπε σε συ
νάντηση τον Ιούνιο του 2011 ότι
ο πρώτος πυροκροτητής κινητού
τηλεφώνου σκότωσε τρεις Αμερι
κανούς και τραυμάτισε άλλους
πέντε στο Ιράκ. «Αυτό ακριβώς
ήθελα» είπε.
Οι άνδρες των μυστικών υπηρε
σιών που υποκρίνονταν ότι ήταν
συνεργάτες του, του έδωσαν
εκρηκτικές ύλες, ένα τηλεκατευ
θυνόμενο αεροσκάφος και όπλα,

όταν αυτός εξέφρασε την επιθυ
μία του να σχεδιάσει επίθεση κα
τά του Αμερικανικού
Πεντάγωνου και του Καπιτωλίου
όπου στεγάζεται το Αμερικανικό
Κογκρέσο.
Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει
ποινή 15ετούς φυλάκισης για την
κατηγορία ότι παροχής υλικής
στήριξης σε ξένη τρομοκρατική
οργάνωση και μέχρι και 20
χρόνια φυλάκισης για την κατη
γορία της απόπειρας καταστρο
φής αμυντικών εγκαταστάσεων.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να κερδίσουν
τη στήριξη της Αιγύπτου για την
επανέναρξη των ειρηνευτικών
διαπραγματεύσεων ΙσραήλΠα
λαιστινιακής Αρχής . Μετά από
συνάντησή της με τον Αιγύπτιο
υπουργός Εξωτερικών, η Χίλαρι
Κλίντον δήλωσε ότι η Αίγυπτος,
οι ΗΠΑ και το Κουαρτέτο είναι
έτοιμοι να ασκήσουν πιέσεις για
την επίλυση ορισμένων ζητη
μάτων που δεν έχουν επιλυθεί.
Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε
το αίτημα των Παλαιστινίων για
πλήρη ένταξη στον Οργανισμό
σε ειδική επιτροπή.
«Η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ, το Κουαρ
τέτο (ΗΠΑ, ΕΕ, ΟΗΕ και Ρωσία),
όλος ο κόσμος πρέπει να είναι

έτοιμος να ασκήσει πίεση στις
δύο πλευρές ώστε να προσπαθή
σουμε να προχωρήσουμε προς
μία συμφωνία στα ζητήματα που
δεν έχουν επιλυθεί» υπογράμμι
σε η Αμερικανίδα υπουργός, η
οποία συναντήθηκε με τον Αιγύ
πτιο ομόλογό της, Μοχάμεντ
Κάμελ Αμρ.
Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος
υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ
Κάμελ Αμρ επεσήμανε ότι η
χώρα του θα ήθελε να δει τους
Ισραηλινούς και τους Παλαιστί
νιους να ξεκινούν και πάλι τις ει
ρηνευτικές συνομιλίες το
συντομότερο δυνατό και με σα
φείς όρους όσον αφορά το χρο
νοδιάγραμμα.
Πάντως, χαρακτήρισε την κατα

σκευή από το Ισραήλ νέων
εβραϊκών οικισμών στην Ανατο
λική Ιερουσαλήμ εμπόδιο στην
ειρήνη.
Παραπέμφθηκε το αίτημα
Η συνεδρίασηεξπρές του Συμ
βουλίου Ασφαλείας (διήρκεσε λι
γότερο από δύο λεπτά)
παρέπεμψε το θέμα στην Επι
τροπή Ένταξης, η οποία δεν
αναμένεται να καταλήξει σε μία
απόφαση πριν περάσουν αρκε
τές εβδομάδες.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει
ότι θα ασκήσουν βέτο στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας, αν χρειαστεί,
προκειμένου να μην εγκριθεί το
αίτημα. Ο πρεσβευτής του Ισρα
ήλ στον ΟΗΕ, Ρον Πρόσορ, δή
λωσε σε δημοσιογράφους ότι τα
Παλαιστινιακά Εδάφη δεν θα γί
νουν «το 194ο κράτος» του Ορ
γανισμού και ζήτησε να
ξαναρχίσουν οι απευθείας ειρη
νευτικές διαπραγματεύσεις.
Έξι μέλη του Συμβουλίου Ασφα
λείας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι
θα εγκρίνουν το παλαιστινιακό
αίτημα: η Κίνα, η Ρωσία, η Βρα
ζιλία, η Ινδία, ο Λίβανος και η
Νότια Αφρική.
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Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...

♦ Σκόπευε να προξενήσει φθορές µε τηλεκατευθυνόµενα αεροσκάφη που περιειχαν πλαστικά εκρηκτικά

♦ Η Κλίντον είχε επαφές µε τον αιγύπτιο οµόλογό της ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναγνώρισης

Αµερικανός σχεδίαζε επιθέσεις κατά
του Πενταγώνου και του Καπιτωλίου

συνέχεια από την 5η

τό δηµογραφικόν πρό-βλη-

µα τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἑποµένην, Κυριακήν,

25ην Σεπτεµβρίου, ἐτε-

λέσθη µετά πάσης ἱεροπρε-

πείας καί λαµπρότητος εἰς

τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Να-

όν Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεο-

τό-κου Γρεβενῶν ἡ Θεία

Λειτουργία, προεξαρχούσης

τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί

συλλειτουργούντων Αὐτῇ

τῶν ἀρχιερατικῶν µελῶν

τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας

καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ἐδέσ-

σης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, Γρε-

βενῶν κ. Σεργίου,

Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου,

Καστο-ρίας κ. Σεραφείµ,

Ἰόππης κ. ∆αµασκηνοῦ,

Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί

Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, Σερ-

βίων καί Κοζάνης κ. Παύ-

λου καί Σισανίου καί

Σιατίστης κ. Παύλου, συ-

µπροσευχοµένων τῶν πολι-

τικῶν καί πολι-τειακῶν

παραγόντων καί τοῦ εὐλα-

βοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τῷ

τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας

ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπέρ

ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ

ἀειµνήστου Μητρο-πολίτου

Γρεβενῶν Αἰµιλιανοῦ καί

τῶν σύν αὐτῷ πεσόν-των,

µεθ’ ὅ ἐπηκολούθησεν ἡ

ἀνταλλαγή προσφωνήσε-

ων καί ἀναµνηστικῶν

δώρων µεταξύ τοῦ Ποιµε-

νάρχου καί τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Θεία αὕτη Λειτουργία, µε-

ταδο-θεῖσα ἀπ’ εὐθείας ὑπό

τῆς Ἑλληνικῆς Τηλεοράσε-

ως, ἔληξε διά τοῦ Πολυχρο-

νισµοῦ τῆς

Α.Θ.Παναγιότητος. Τήν µε-

σηµβρίαν παρετέθη ἐπίση-

µον γεῦµα ὑπό τοῦ πρώτου

πολίτου τῆς πόλεως πρός τι-

µήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου

αὐτῆς, ἀνταλλαγεισῶν τῶν

σχετικῶν προ-πόσεων. Τό

ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐγένετο,

ἐν τῷ Κέντρῳ Πολιτισµοῦ

τοῦ ∆ήµου Γρεβενῶν, παρου-

σίασις καλλι-τεχνικοῦ προ-

γράµµατος διά τόν

τιµώµενον ἀείµνη-στον Ἱε-

ράρχην, ὑπό τῆς χορῳδίας

τοῦ Ἱ. Μητροπολιτι-κοῦ Να-

οῦ Γρεβενῶν καί τῶν Πολιτι-

στικῶν Συλλόγων

Ποντίων-Μικρασιατῶν καί

"Πίνδος". ∆ιά τόν Μητροπο-

λίτην Γρεβενῶν Αἰµιλιανόν

ὡµίλησαν ἐν βαθείᾳ συγκι-

νήσει ὁ Σεβ. διάδοχος τοῦ τι-

µωµένου καί ἡ Α.Θ.Πανα-

γιότης, Ἥτις µετά ταῦτα

παρεχώρησεν εὐχα-ρίστως,

ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ,

ἀκρόασιν εἰς ἐκπροσώ-πους

τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, Φο-

ρέων, Συλλόγων κλπ., εὐλο-

γήσασα ἐγκαρδίως αὐτούς

τε καί τούς καταβαλλο-

µένους καθ’ ἑκάστην

κόπους αὐτῶν. Ἀργότερον,

ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος ∆αστα-

µάνης, Ἀντιπεριφερειάρχης

∆υτικῆς Μακεδονίας, πα-

ρέθεσεν ἀποχαιρετιστήριον

δεῖπνον πρός τιµήν τοῦ Πα-

τριάρχου τοῦ Γένους.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑποµένης, ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβε-

νῶν κ. Σέργιος µετά τῶν Το-

πικῶν καί Περιφε-ρειακῶν

Ἀρχόντων προέπεµψαν

εὐλαβῶς καί λίαν τιµητικῶς

τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς

Ὀρθοδοξίας, ἐπιστρέφου-

σαν µέσῳ Θεσσαλονίκης εἰς

τήν ἕδραν Αὐτῆς. Εἰς τό ἀε-

ροδρόµιον "Μακεδονία"

προσῆλθον καί

προέπεµψαν τόν Πατριάρ-

χην οἱ Σεβ. Μητροπολῖται

Νέας Κρήνης καί Καλαµα-

ριᾶς κ. Προκόπιος, Κασσαν-

δρείας κ. Νικόδηµος, Νεα-

πόλεως καί Σταυρουπόλεως

κ. Βαρνάβας, Λαγκαδᾶ, Λη-

τῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-

νης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος

Θεουπόλεως κ. Παντελεή-

µων, ἀντιπροσωπεία ἐκ δύο

Ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Θεσσαλονίκης, ἐκπροσωπο-

ῦσα τόν κωλυόµενον ἕνεκα

ὑπηρεσιακῶν ὑποθέσεων

ἵνα προσέλθῃ Σεβ. Ποιµε-

νάρ-χην αὐτῶν, οἱ Ἐξοχ. κ.

Εὐθύµιος Σῶκος, Γεν. Γραµ-

µα-τεύς Ἀποκεντρωµένης

Κρατικῆς ∆ιοικήσεως Κε-

ντρικῆς-Ἀνατολικῆς Μακε-

δονίας-ΘρSκης, κ. Γεώργιος

Χατζη-κωνσταντίνου, ἐπί

κεφαλῆς τῆς Γεν. Γραµµα-

τείας Μα-κεδονίας-ΘρSκης,

κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας,

Ἀντιπε-ριφερειάρχης Θεσ-

σαλονίκης, κ. Εὐστάθιος

Κουτµερί-δης, Βουλευτής

τοῦ Νοµοῦ Σερρῶν, ὁµοῦ

µετά λοιπῶν φορέων καί

παραγόντων.

Τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀφι-

χθεῖσαν αἰσίως εἰς τό ∆ιε-

θνές Ἀεροδρόµιον τῆς

Πόλεως, ὑπεδέχθησαν οἱ

πρό τετραηµέρου προπέµ-

ψαντες Αὐτήν Σεβ. Πα-

τριαρχικός Ἐπίτροπος καί

Ἐντιµ. κ. Πρόξενος τῆς Ἑλ-

λάδος.

► Για την επίλυση θεµάτων στο Μεσανατολικό

Οι ΗΠΑ ζητούν τη στήριξη της Αιγύπτου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ




