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Σε Αθήνα και Πόλη αναμένε
ται να βρεθεί ο αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν.
Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός
Οίκος, οι επαφές του Τζο
Μπάιντεν με την πολιτειακή
και πολιτική ηγεσία της Ελ
λάδας έχουν προγραμματι
στεί για τη Δευτέρα 5
Δεκεμβρίου.
Ο κ. Μπάιντεν θα συναντηθεί
με τον πρόεδρο Κάρολο Πα
πούλια, με τον πρωθυπουρ

γό Λουκά Παπαδήμο, καθώς
και με τους Γιώργο Παπαν
δρέου και Αντώνη Σαμαρά.
Στόχος της επίσκεψης Μπάι
ντεν είναι να δείξει την στήρι
ξη των ΗΠΑ στις
προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της, που προκύ
πτουν από την συμφωνία με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο.

Ο αντιπρόεδρος της αμερικα
νικής κυβέρνησης θα μεταβεί
στην Ελλάδα έπειτα από τριή
μερη επίσκεψη στην Τουρ
κία, η οποία ξεκινά την
Παρασκευή. Ο κ. Μπάιντεν
θα έχει συνομιλίες με τον
πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιούλ
και τον πρωθυπουργό Ταγίπ
Ερντογάν, ενώ θα παραβρε
θεί και σε σύνοδο επιχειρημα
τιών στην Πόλης.
νκεν.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό ΠατριάρχηΣε ερώτηση αν ο κ. Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια τηςπαρουσίας του στην Πόλη,συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο το ερχόμενοΣάββατο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Αντιπροέδρου κ.Μπλίνκεν απάντησε θετικά,λέγοντας «μάλιστα, θα δειτον Οικουμενικό Πατριάρχηόταν θα βρίσκεται στηνΤουρκία».Αναφερόμενος στις συναντήσεις του κ. Μπάιντεν μετην ηγεσία, ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις και αρκετάδιεθνή θέματα, σημειώνοντας: «Αναμένω ότι θα συζητήσουμε για την πρόοδοπου είδαμε και ελπίζουμε ναδούμε στις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, πριν οΓενικός Γραμματέας τουΟΗΕ ξανασυναντηθεί τον Ιανουάριο (και πάλι στη ΝέαΥόρκη) με τους δύο ηγέτεςτης Κύπρου και τις ελπίδεςμας για μία διευθέτηση τοσυντομότερο δυνατό. Επίσης, τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία,συμπεριλαμβανομένης τηςελπίδας μας για την επαναλειτουργία της ΘεολογικήςΣχολής της Χάλκης».

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
επισκέπτεται Πόλη και Αθήνα

► Πολίτες µποϋκοτάρουν τη διαδικασια στην πλατεια Ταχρίρ

Κανονικά η διεξαγωγή εκλογών
στην Αίγυπτο

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζε
ται η εκλογική διαδικασία η
πρώτη μετά την πτώση του
Χόσνι Μουμπάρακ στην Αί
γυπτο. Τα πρώτα στοιχεία μι
λούν για υψηλή προσέλευση
στο Κάιρο και σε άλλες με
γάλες πόλεις. Ωστόσο, αρκε
τοί διαδηλωτές που
παραμένουν στην πλατεία
Ταχρίρ αποφάσισαν να
μποϊκοτάρουν την ψηφοφο
ρία.

Η πρώτη ημέρα των εκλο
γών κύλησε σχετικά ήρεμα,
αν και δεν έλειψαν τα μικρο
προβλήματα και οι τραυματι
σμοί.
Η ώρα της ψηφοφορίας πα
ρατάθηκε τη Δευτέρα, προ
κειμένου να
αντιμετωπιστούν οι τε
ράστιες ουρές και ορισμένα
προβλήματα ασφαλείας που
διαπιστώθηκαν.
Σύμφωνα με τα μέσα, τα πε

ρισσότερα κόμματα ανα
φέρουν ότι η προσέλευση
των πολιτών στις κάλπες θα
φτάσει σε επίπεδαρεκόρ.
Η πλατεία Ταχρίρ παραμένει
γεμάτη από διαδηλωτές που
ζητούν από το στρατό να πα
ραδώσει άμεσα την εξουσία
της χώρας. Πολλοί από αυ
τούς έχουν δηλώσει ότι δεν
πρόκειται να ψηφίσουν και
ανησυχούν ότι ο στρατός
σκοπεύει να αγκιστρωθεί

από την εξουσία.
Η εκλογική διαδικασία που
θα αναδείξει ποιοι θα κατα
λάβουν τις 508 έδρες της
Λαϊκής Συνέλευσης (Κάτω
Βουλή) θα ολοκληρωθεί
μέχρι τις 11 Ιανουαρίου.
Τα τελικά αποτελέσματα
έχει προγραμματιστεί να
ανακοινωθούν στις 13 Ια
νουαρίου, και βασικό καθή
κον της νέας Βουλής θα
είναι να συντάξει το νέο Σύ
νταγμα της Αιγύπτου.

Sahibi ve Sorumlu Müd ..
Andrea Rombopulos
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Τρίτη Salı

Νοεµβρίου Kasım

Δραματική προειδοποίηση προς τις
κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς να αντιμετωπί
σουν άμεσα και αποτελεσματικά την
κρίση χρέους απηύθυναν χθες ο Ορ
γανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο οίκος
αξιολόγησης Moody's. Την έντονη
ανησυχία του για τις επιπτώσεις της
διογκούμενης κρίσης εξέφρασε και ο
Μπαράκ Ομπάμα, που συναντήθηκε
με τους προέδρους της Ε.Ε. και της
Κομισιόν. Ο ΟΟΣΑ υπογράμμισε ότι η
Ευρωζώνη κινδυνεύει να βυθιστεί σε
ύφεση και κάλεσε την ΕΚΤ να
μειώσει τα επιτόκιά της και να ενι
σχύσει το πρόγραμμα αγοράς ομο
λόγων. Η Moody's προειδοποίησε ότι
απειλούνται οι αξιολογήσεις όλων
των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ εί
ναι υπαρκτός ο κίνδυνος χρεοκοπιών
και εξόδου κρατών από το κοινό
νόμισμα.
Χθες εξάλλου μετά το κλείσιμο της
Γουόλ Στριτ η Fitch ανακοίνωσε ότι
υποβαθμίζει τις προοπτικές της αμε
ρικανικής οικονομίας από σταθερές
σε αρνητικές, διατηρώντας προς το
παρόν αμετάβλητη την πιστοληπτική
αξιολόγηση της χώρας σε ΑΑΑ.
Η Γερμανία και η Γαλλία ετοιμάζονται
να παρουσιάσουν ένα σχέδιο αυστη
ρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, που
θα ανοίξει τον δρόμο για ενεργότερη
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αντιμετώπι
ση της κρίσης ή ακόμη και για την
έκδοση ευρωομολόγου. Ωστόσο, αρ
κετές χώρες εκφράζουν επιφυλάξεις
για το γαλλογερμανικό σχέδιο.
Αποφασίζεται η 6η δόση
Το πράσινο φως για την εκταμίευση
της 6ης δόσης αναμένεται να δώσει
σήμερα το Eurogroup που συνε
δριάζει στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα,
στην πρωτεύουσα του Βελγίου, θα
διεξάγεται ένας νέος γύρος διαπραγ
ματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων
του ελληνικού Δημοσίου και των
ιδιωτών επενδυτών για το «κούρε
μα» του χρέους.

Προειδοποίηση για
ευρωπαϊκό κραχ από

ΟΟΣΑ



Στο τυπογραφείο
της "Η" τυπώνονται σακκούλες

μνημοσύνου
Τηλ: 02122513248
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Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.....Εκδηλώσεις...

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-

3η 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 τις16.30.3Οι προσερχόμενοι απαραιτήτως πρέπει να έχουν μαζί την ταυτότητά τους και να είναι καταγραμμένοι στον κατάλογο ψηφοφόρων.4Οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω: (Η σειρά καθορίστηκε σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου της τουρκικής ταυτότητάς τους).
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ – ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥΣ1. Πέτρος ΜΠΑΖΓΚΑΡΛΟ2. Μιχαήλ ΧΑΝΟΥΤΟΓΛΟΥ3. Βασίλης ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ4. Λάζαρος ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ5. Δημήτρης ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ6. Βασίλης ΛΙΝΑΡΔΗΣ7. Απόστολος ΠΟΡΙΔΗΣ8. Νίκος ΣΑΑΤΤΣΗΣ9. Οδυσσέας ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ10. Συμεών ΓΙΛΜΑΖ11. Ηλίας ΓΙΟΦΟΓΛΟΥ12. Βασίλης ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ13. Ανέστης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ14. Δημήτρης ΖΩΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

1. Μιχαήλ ΜΠΙΤΖΗΣ2. Πλούτων ΚΥΡΙΑΖΗΣ3. Βασίλης ΚΥΡΙΤΣΗΣ4. Κοσμάς ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ5. Πρόδρομος ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ6. Αλέξης ΣΕΝΚΟΠΟΠΟΒΣΚΙ7. Νίκος ΣΕΝΚΟΠΟΠΟΒΣΚΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΣΚΙΟΪ

1. Ραφαΐλκα ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΝΙΛ2. Σταύρος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ3. Χρήστος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλθουνστις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους τις Κοινότητεςτων Ταταούλων, του Χάσκιοϊ και της Ευαγγελιστρίας.

Γεώργιος ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΘωμαή ΤΣΕΤΙΝΚΑΓΙΑΚώστας ΤΖΟΒΑΝΙΔΗΣΣάββας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χρι-
στιανῶν καί παντός φιλακολούθου,ὅτι
τήν προσεχῆ Κυριακήν, 4ην ∆εκεµβρί-
ου ἐ.ἔ, ἐπί τῇ µνήµη τῆς Ἁγίας Μεγα-
λοµάρτυρος Βαρβάρας, ἐν τῷ Ἱερῷ
ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Πανηγυρική Ἀρ-
χιερατική Θ. Λειτουργία, µετ΄ἀρτο-
κλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου
Γέροντος κ. Ἀποστόλου, καθ’ ἥν θά
ψάλῃ ἡ Ἐκκλησιαστική Χορωδία “τό
Βυζαντινόν Ἀναλόγιον τῆς Καλαµαρι-
ᾶς Θεσ/νίκης” ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ
Μουσικολ. κ.Ἀντωνίου Πετροπούλου.
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ Κοι-
νοτικῇ αἰθούσῃ.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 4ην ∆εκεµ-
βρίου ἐ.ἔ , ἐπί τῇ µνήµη τῆς Ἀγίας Με-
γαλοµάρτυρος Βαρβάρας, τελεῖται
Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚ∆ΕΡΕ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 4ην ∆εκεµ-
βρίου ἐ.ἔ , ἐπί τῇ µνήµη τῆς Ἀγίας Με-
γαλοµάρτυρος Βαρβάρας, τελεῖται
Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 4ην ∆εκεµ-
βρίου ἐ.ἔ , ἐπί τῇ µνήµη τῆς Ἀγίας Με-
γαλοµάρτυρος Βαρβάρας, τελεῖται
Θεία Λειτουργία .
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται καθ ΄ ἕκα-
στον Σάββατον .
Ὥρα ἑνάρξεως 9.30.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της Θεο-
τόκου Προποδων Ταταούλων.

Προσεχείς Ακολουθίαι:
Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου: ΄Ορθρος και
µηνιαίος Αγιασµός : 9.00
Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου: Της Αγίας Με-
γαλοµάρτυρος Βαρβάρας. Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΘΕΝΗΣ
Ι.Ν ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Φέρεται εις γνώσιν παντός φιλακο-
λούθου χριστιανού ότι την Πέµπτη 1
∆εκεµβρίου εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ
των Παµµεγίστων Ταξιαρχών τελε-
σθήσεται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιείτιαι ότι την Κυριακήν 4η
∆εκεµβρίου της Αγίας Βαρβάρας τε-
λείται θεία λειτουργία ιερουργούντος
του Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως
κ. Γερµανού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 4η
∆εκεµβρίου τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Τριτην 6η ∆ε-
κεµβρίου του Αγιου Νικολάου τελειται
θεία λειτουργία ιερορυργούντος του
Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ.
Γερµανού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 30η

Νοεµβρίου τελειται θεία λειτουργία
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚ

Προεκλογικές ανακοινώσεις υποψηφίων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΥΓΑΡΙΑ.

Η ΨΗΦΟΣ ΖΥΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤΙΔΗ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΝΑ
ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟ ΑΤΟ
ΜΟ Ή ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.
ΕΜΕΙΣ, ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 4ΕΤΙΑ ΣΚΛΗ
ΡΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΨΗΦΟ ΣΑΣ , ΚΑΙ ΝΑ
ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΧΑ
ΡΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΖΥΓΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ
ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2011
ΖΥΓΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!!!

Η υποψήφια Εφοροεπιτροπή. (Πράσινη Λίστα)
Γεωργίος Παπαλιάρης,
Πέτρος Μπαζγκάρλο,
Ιωάννης Δημόπουλος,

Μάριος Ηλιάδης,
Δώρα Διακρούση,

Μιχάλης Χανούτογλου και
Γεώργιος Γκουν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Γνωστοποιειται στους αγαπητους πολιτας,οτι για τις εκλογες που
θα διεξαχθουν στις κοινοτητες ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡ
ΝΑΟΥΤΚΙΟΙ και ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΟΡΤΑΚΙΟΙ στις 4 Δεκεμβριου 2011
και ωρα 09.3016.30 θετουμε την υποψηφιοτητα μας.και σας
υποσχομεθα οτι.θα εργασθουμε με ΣΘΕΝΟΣ.ΖΗΛΟ, και ΑΥΤΟΘΥ
ΣΙΑ για να λυσουμε τα πολλαπλα και ποικιλα προβληματα
τους,οχι με λογια αλλα με εργα.Στηριζομαστε στην ψηφο σας και
σας γνωστοποιουμεν οτι απο ΕΞΩΘΕΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ..
Οι δυο καλπες θα βρισκονται στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΑ
ΞΙΜ και υπολιπες δυο καλπες θα βρισκονται στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ.
Το ψηφοδελτιο του Ιερου Ναου ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΟΡΤΑΚΙΟΙ θα φερει
το χρωμα ΚΙΤΡΙΝΟ το δε ψηφοδέλτιο για τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕ
ΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ θα φερει το χρωμα ΑΣΠΡΟ.
Τα Ονοματα των υποψηφίων ειναι τα εξης.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΑΤΕΡΕΖΟΓΛΟΥ εμπορος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ Οικονομικος συμβουλος
ΝΑΣΙΡ ΓΙΡΜΗ Επιπλοποιος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΤΕΡΕΖΟΓΛΟΥ Δικηγορος
ΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΕΚΟΣ Τουριστικες επιχειρησεις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ Επιχειρηματιας
ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΕΚΟΣ Επιχειρηματιας
ΣΟΦΙΑ ΤΑΒΟΥΚΤΣΙΟΓΛΟΥ Επιχειρηματιας
Υπενθυμιζουμε και παλι οτι οι καλπες θα βρισκονται στον Ιερο
Ναο Αγιας Τριαδος Ταξειμ και Παμμεγιστων Ταξιαρχων Αρναουτ
κιοι.
Οι εκλογες αρχιζουν ωρα 9.30 και ληγουν ωρα 16.30
Η υποψηφια Εφοροεπιτροπη
ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ ( Ασπρη Λιστα )Λάζαρος ΑλατερέζογλουΣωκράτης ΜηλιάδηςΝασιρ ΓιρμήΑλέξανδρος ΑλατερέζογλουΤάκηςΔημήτριος ΔρέκοςΓεώργιος ΜηλιάδηςΆρης Δημήτριος ΔρέκοςΣοφία Ταβουκτσίογλου

Η υποψηφια Εφοροεπιτροπη
ΟΡΤΑΚΙΟϊ ( Κίτρινη Λιστα )Λάζαρος ΑλατερέζογλουΣωκράτης ΜηλιάδηςΝασιρ ΓιρμήΑλέξανδρος ΑλατερέζογλουΤάκηςΔημήτριος ΔρέκοςΓεώργιος ΜηλιάδηςΆρης Δημήτριος ΔρέκοςΣοφία Ταβουκτσίογλου

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

Γνωστοποιείται ότι την

Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου

της Αγίας Μεγαλοµάρ-

τυρος Βαρβάρας εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-

λειται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι την

Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου

της Αγίας Μεγαλοµάρ-

τυρος Βαρβάρας εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-

λειται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την

Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου

της Αγίας Μεγαλοµάρ-

τυρος Βαρβάρας εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-

λειται θεία λειτουργία

χοροστατούντος του

Σεβ. Ποιµενάρχου ηµών

Μητροπολίτου Γέροντος

Χαλκηδόνος κ. Αθανασί-

ου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ
Γνωστοποιείται ότι την

Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου

της Αγίας Μεγαλοµάρ-

τυρος Βαρβάρας εν τω

καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-

λειται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-
ΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι το

Σάββατον 3η ∆εκεµβρί-

ου του Αγιου Προφήτου

Σοφονίου εν τω καθ'

ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται

Αρχιερατική Θεια λει-

τουργία ιερουργούντος

του Θεοφιλ. Επισκόπου

Συνάδων κ. ∆ιονυσίου.

Ἐλλογιµώτατε κ. Πρόεδρε,
Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι!
∆ιὰ µίαν εἰσέτι φορὰν ἔχοµεν
τὴν µεγάλην χαρὰν νὰ ὑποδε-
χώµεθα σήµερον εἰς τὴν Κων-
σταντινούπολιν κορυφαίους
ἐπιστήµονας καὶ ἀκαδη-
µαϊκούς, συνερχοµένους εἰς Συ-
νέδριον, συνδιοργανούµενον
ὑπὸ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, καὶ δὴ
τοῦ Ἐργαστηρίου Φαρµακολογί-
ας αὐτῆς, καὶ τοῦ Ἰατροβιολογι-
κοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς
Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν. Ὡς εὖ πα-
ρέστητε πάντες!
Ὄχι µόνον ὁ κόσµος τῆς ἐπιστή-
µης, καὶ δὴ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς
φαρµακολογίας, ἀλλὰ κυριολε-
κτικῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει
ἐστραµµένα τὰ ὄµµατα εἰς τὰς
ἐρεύνας καὶ τὰ πορίσµατα τῆς
Φαρµακογονιδιωµατικῆς καὶ
τῆς Φαρµακογενετικῆς, αἱ ὁπο-
ῖαι ἔχουν φέρει κυριολεκτικῶς
ἐπανάστασιν εἰς τὸν χῶρον τῆς
ἐξατοµικεύσεως τῆς θεραπείας
φοβερῶν ἀσθενειῶν ὅπως ὁ
καρκίνος, τὰ καρδιοαγγειακὰ
νοσήµατα, ἡ ἡπατήτις C, ἡ φυ-
µατίωσις, τὸ ἆσθµα, ὁ διαβήτης,
ἡ κατάθλιψις κ.ἄ. Μετὰ τὴν κα-
τὰ χάριν καὶ φωτισµὸν Θεοῦ
ἀποσφράγισιν καὶ µελέτην τοῦ
κώδικος τοῦ ἀνθρωπίνου γονι-
διώµατος δίδεται πλέον εἰς τὰς
δύο ταύτας ὑπερσυγχρόνους
ἐπιστήµας ἡ δυνατότης νὰ διε-

ρευνήσουν κλινικῶς µὲ ἀκρί-
βειαν τὴν δρᾶσιν, ἰαµατικὴν ἤ
τοξικήν, συγκεκριµένων φαρµα-
κευτικῶν οὐσιῶν εἰς συγκεκρι-
µένους ἀσθενεῖς, τὴν
ἀντίδρασιν εἰς τὰς οὐσίας
αὐτὰς τῶν γονιδίων τῶν συγκε-
κριµένων ὀργανισµῶν, τὸν µε-
ταβολισµὸν τοῦ φαρµάκου, τὴν
ἀνεκτικότητα ἤ δυσανεξίαν
κ.λπ., καὶ δὴ καὶ ἐν συνδυασµῷ
µὲ τὴν ὕπαρξιν µεταλλαγῶν τι-
νων ἤ πολυµορφισµῶν εἰς τὸ γε-
νετικὸν ὑλικὸν τῶν ἀσθενῶν.
Τοῦτο δίδει εἰς τοὺς ἀσκλη-
πιάδας τὴν δυνατότητα ἀκριβο-
ῦς προσδιορισµοῦ τοῦ
ἰαµατικοῦ φαρµάκου, τῆς δοσο-
λογίας, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ
χρόνου τῆς χορηγήσεώς του, µὲ
ὁπωσδήποτε θετικώτερα καὶ θε-
αµατικώτερα ἀποτελέσµατα.
Ἔχοµεν εἴπει καὶ ἄλλοτε ὅτι ἡ
ἐπιστηµονικὴ πρόοδος εἰς τὸν
χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρµα-
κολογίας κατὰ τὴν τελευταίαν
πεντηκονταετίαν θὰ ἠδύνατο
νὰ συγκριθῇ κυριολεκτικῶς µὲ
κβαντικὴν ἔκρηξιν! Καὶ βεβαί-
ως τοῦτο ἀποτελεῖ διὰ πάντα πι-
στὸν µίαν ἀκόµη ἀφορµὴν δι’
ὁλοκάρδιον δοξολογίαν τοῦ πα-
ναγίου ὀνόµατος τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος ὄχι µόνον «ἔκτισεν ἰα-
τρὸν» καὶ «ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρ-
µακα» (Σ. Σειρ. 38: 1 καὶ 4),
ἀλλὰ καὶ γενικώτερον «ἔδωκεν
ἀνθρώποις ἐπιστήµην ἐνδοξάζε-
σθαι ἐν τοῖς θαυµασίοις Αὐτοῦ»

(Σ. Σειρ. 38: 6).
Καθὼς εὑρίσκεσθε, φίλοι ἐπι-
στήµονες, συνηγµένοι εἰς τὸ Συ-
νέδριόν σας καὶ σᾶς βλέποµεν
κατενώπιον, περιβλέπτους ἐν
τῇ ἐπιστηµοσύνῃ σας, µὲ τὰς
ἀποσκευάς σας πλήρεις ὄχι
µόνον γνώσεων καὶ πείρας καὶ
πεπυκασµένης σοφίας, ἀλλὰ
καὶ ὑπευθυνότητος καὶ εἰλικρι-
νοῦς διαθέσεως προσφορᾶς
πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρω-
πον, συνειδητοποιοῦµεν ἔτι πε-
ρισσότερον τὴν ἱερότητα τοῦ
χαρακτῆρος τοῦ ἔργου σας καὶ
ἀκούοµεν ζωηρῶς τὴν φωνὴν
τοῦ Θεοῦ ἐπιτάσσουσαν: «Τίµα
ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τι-
µαῖς αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 1) καὶ
«ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ
αὐτὸν ἔκτισε Κύριος καὶ µὴ ἀπο-
στήτω σου» (Σ. Σειρ. 38: 12).
Ναί! Σᾶς ἀγαπῶµεν! Σᾶς δίδο-
µεν τόπον ἐκλεκτὸν εἰς τὴν καρ-
δίαν µας! Σᾶς τιµῶµεν! Σᾶς
ἐµπιστευόµεθα! Σᾶς αἰσθανόµε-
θα πλησίον µας καὶ σᾶς συνο-
δεύοµεν πάντοτε µὲ τὰς
προσευχάς µας καὶ τὰς εὐλογί-
ας µας! Ἀναµένοµεν ἀπὸ σᾶς
«περισσεύειν µᾶλλον» εἰς ἐπι-
στηµονικὰς ἀνακαλύψεις, ἐφαρ-
µογὰς καὶ προόδους, αἱ ὁποῖαι
θὰ ἀνακουφίσουν ἔτι µᾶλλον
τὸν συνυφασµένον µὲ τὴν πε-
πτωκυῖαν φύσιν ἡµῶν ἀνθρώπι-
νον πόνον, θὰ δώσουν
καλλιτέραν ποιότητα βίου εἰς
τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ θὰ ἐπιµη-

κύνουν τὸ προσδόκιµον τῆς ζω-
ῆς των. ∆ὲν εἰδωλοποιοῦµεν
οὔτε σᾶς, οὔτε τὴν ἐπιστήµην
σας! Ὡς συνεργοὺς Θεοῦ σᾶς
λογιζόµεθα καὶ ὡς δῶρα Θεοῦ
ἀποδεχόµεθα τοὺς καρποὺς τῆς
ἐργασίας σας. Καὶ σεῖς, παρα-
καλοῦµεν καὶ προτρεπόµεθα,
µείνατε µακρυὰ ἀπὸ τὴν ὕβριν,
ἡ ὁποία ἐνίοτε δηλητηριάζει το-
ὺς καρποὺς τῶν ἀνθρωπίνων
προσπαθειῶν καὶ µακρύνει τὴν
φωτιστικήν, σοφιστικὴν καὶ φυ-
σίζωον χάριν τοῦ Θεοῦ! Κρατή-
σατε πρὸ ὀφθαλµῶν τὸ
παράδειγµα τῆς αὔριον ἑορτα-
ζούσης µεγάλης καὶ σοφῆς ἐπι-
στήµονος, τῆς
Μεγαλοµάρτυρος Ἁγίας Αἰκα-
τερίνης, καὶ ἐπιγράφετε πάντο-
τε ἐν σεµνότητι ταπεινώσεως
εἰς τὸν χορηγὸν τῶν φώτων Θε-
ὸν κάθε ἐπίτευγµά σας, κάθε
βῆµα προόδου σας, κάθε εὐλο-
γίαν τῶν µόχθων καὶ τῶν ἐρευ-
νῶν σας!
Καὶ πάλιν ἀπευθύνοντες πρὸς
πάντας ὁλοκαρδίως τὸ «Ὡς εὖ
παρέστητε!» εἰς τὴν εὐκλεᾶ
Πόλιν µας, συγχαίροµεν θερ-
µότατα τοὺς συνδιοργανωτάς
καὶ κηρύσσοµεν ἐν εὐλογίᾳ Κυ-
ρίου πολλῇ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐρ-
γασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας,
εὐχόµενοι δαψιλῆ τὸν ἀµητὸν
αὐτῶν!

Οµιλία της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολοµαίου κατά τήν τελετήν
ενάρξεως του από του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Ερεύνης καί Εκπαιδεύσεως διοργανουµένου

Επιστηµονικού συνεδρίου
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Ματιές στην επικαιρότητα...Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΓ. ΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙOY, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ
ΒΕΒΕΚΙΟΥ, ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ
2o ANAΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ1. 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 εφοροεπιυτροπές, ναεπιλέξουν με σταυρό στα αριστερά του ονόματος μέχρι και 7(επτά) υποψηφίους της προτιμήσεως τους ένώ στις πενταμελείς έως και 5(πέντε). Προσοχή! Τα ψηφοδέλτια που θαφέρουν περισότερους σταυρούς ή καθόλου θα θεωρηθούν άκυρα.4. Τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα θα πρέπει να προσκομιστούν τυπωμένα απο τους ενδιαφερόμενους,προς έγκριση, στην εφορευτική επιτροπήέως και την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στα γραφεία της κοινότητος Ταξιαρχών 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 συμμετέχουν σεαυτά.Τα εν λόγω ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι τυπωμένα σε χαρτί λευκό ή στο χρώμα πουέχουν δηλώσει (πράσινο, κίτρινο, μπλέ κουκ) και σε διαστάσεις 15Χ10εκατοστά(cm).Σε όσα ξεχωριστά ψηφοδέλτια ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό εφόρωνπου απαρτίζουν την εν λόγω εφορία, θα πρέπει οι ψηφοφόροι να επιλέγουν με σταυρόμέχρι 5 ή 7 υποψηφίους της προτιμήσεώς τους. Δηλαδή οι σταυροί δεν πρέπει να είναιπερισσότεροι από αυτούς που εκλέγονται. Τα ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερουςτων εκλεγομένων ή κανέναν σταυρό θα θεωρηθούν άκυρα. Στα ξεχωριστά ψηφοδέλτιαστα οποία ο αριθμός των υποψηφίων δεν ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων στην εν λόγωεφορία δεν απαιτείται σταυρός. Δηλαδή τα εν λόγω ψηφοδέλτια θα θεωρηθούν έγκυραμε μια ψήφο, για κάθε αναφραφόμενο υποφήφιο.5. Τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν προσκιμίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα έγγραφα έχουν ώς εξής:

ARNAVUTKÖY AYA STRATİ TAKSİARHİ RUM ORTODOKS KİLİSESİ VAKFIΓεώργιος ΠαπαλιάρηςΠέτρος ΜπαζγκάρλοΊωάννης ΔημόπουλοςΜάριος ΗλιάδηςΔώρα ΔιακρούσηΜιχάλης ΧανούτογλουΓεώργιος Γκιούν
AYA FOKA RUM KİLİSESİ VE AYA YORGİ KİLİSESİ KABRISTANI VE MEKTEPLERİ VAKFIΓιάννης ΔημόπουλοςΕυστράτιος ΔολτσινιάδηςΛωξάντρα Μάις ΔημόπουλουΜαρία ΒακαλοπούλουΠαντελής ΠαναγιωτίδηςΜιχαήλ ΧανούτογλουΖοζεφίν Φραντζιλατζόγλου

BEBEK AYA HARALAMBOS KİLİSESİ VE BEBEK AYA YANİ MEZARLIKΓιώργιος ΜπενλίσοϊΜιχάλης ΚόντοςΠαντελής ΠαναγιωτίδηςΜαρία ΒακαλοπούλουΝικόλαος ΣαατσήςΣοφία ΧούτουΙωάννης ΚουρτέσογλουΜαρία Σιμεωνίδη
KURUÇEŞME AYA DİMİTRİ VE AYA YANİ KİLİSESİ VAKFIΌλγα ΝτιντςΠαντελής ΝτιβαρτσήΆνθιμος ΠαπαγιουβάνΓιάννης ΦενερλήςΜαρία Σιμεωνίδη
BOYACIKÖY PANAYİA EVANGELİSTRA RUM ORTODOKSΒασίλης ΤσαβίδηςΕυστράτιος ΔολτσινιάδηςΠαύλος ΠαντελάραςΧρυσοβαλάντης ΤσαβίδηςΠαναγιώτης ΝικολαΐδηςΣταύρος ΡαφαϊλίδηςΠαρασκευάς Μάις
CİHANNUMAMERYEM ANA (PANAYİA) RUM KİLİSESİΕριφύλλη ΑβλάρΓιάννης ΜπενλίσοϊΔέσποινα ΦίλιππουΠρόδρομος ΦίλιππουΓιώργος ΓκιούλογλουΧριστόφορος ΚαραμπίναςΔόμνα ΚαραμπίναΘανάσης ΚουτρούληςΝίκος ΜαυράκηςΌλγα Βεζίρογλου

Σωκράτη Μιλιάδης
Άρης Δημήτρης Δρέκο
Γεώργιος Μιλιάδης
Σοφιά Ταβουκτζούογλου
Δημήτρης Δρέκο
Νασίρ Γιρμί

Λάζαρος Αλατερέζογλου
Αλέξανδρος Αλατερέζογλου

Σωκράτη Μιλιάδης
Άρης Δημήτρης Δρέκο
Γεώργιος Μιλιάδης
Σοφιά Ταβουκτζούογλου
Δημήτρης Δρέκο
Νασίρ Γιρμί

Λάζαρος Αλατερέζογλου
Αλέξανδρος Αλατερέζογλου

Ο Σταύρος Αδαμίδης, πρόε
δρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, βρίσκεται
σε διαπραγµατεύσεις µε τη
Sabanci Group, που φέρεται
να σκέφτεται την προοπτική
εισόδου στην ΠΑΕ. Τουλάχι
στον αυτή την πρόθεση
εξέφρασαν οι εκπρόσωποι
της εταιρείας στην προ ηµε
ρών συνάντηση που είχαν µε
τονπρόεδρο της ΑΕΚ στην
Πόλη, χωρίς όµως να έχουν
καταθέσει ακόµα κάποια επί
σηµη πρόταση.
Πάντως είδηση του ενδια
φέροντος της τουρκικής εται

ρίας να επενδύσει στην ΑΕΚ
έχει προκαλέσει την αντίδρα
ση των οπαδών.
Το σενάριο τουρκικής επεν
δυτικής εταιρίας για την ΑΕΚ
δημοσιεύτηκε και στον ημε
ρήσιο τύπο όπου τονίζεται
ότι «είναι προσπάθεια της
Τουρκίας να εκμεταλλευτεί
την κρίση στην Ελλάδα»!
Ωστόσο, παραμένει θολό αν
όντως η συγκεκριμένη εται
ρία έχει κάνει κρούση στους
ιθύνοντες την ΑΕκ για την
αγορά του πλειοψηφικού πα
κέτου.

Ο όµιλος Sabancı σκέφτεται
να εξαγοράσει την ΑΕΚ;

Ο συριακός στρατός και οι δυ
νάμεις ασφαλείας έχουν δια
πράξει εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας κατά τη συνε
χιζόμενη καταστολή των αντι
κυβερνητικών διαδηλώσεων,
επισημαίνει σε έκθεσή της
ανεξάρτητη επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών. Η επιτρο
πή κάνει λόγο για φόνους, βα
σανιστήρια και σεξουαλικές
επιθέσεις κατά των πολιτών,
υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρ
νηση του προέδρου Μπασάρ
αλΆσαντ φέρει ευθύνη για
αυτά τα εγκλήματα.
Η επιτροπή, που πήρε συνε
ντεύξεις από 223 θύματα και
μάρτυρες, περιλαμβανομένων
και λιποτακτών, κάλεσε τη Συ
ρία να σταματήσει τις κα
τάφωρες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να
απελευθερώσει τους κρατού
μενους που συνελήφθησαν
μαζικά και να επιτρέψει στα
μέσα ενημέρωσης, στους ερ
γαζομένους σε υπηρεσίες πα
ροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας και στους παρατηρη

τές να έχουν πρόσβαση στη
χώρα.
Αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν
ότι έχουν διαπραχθεί «συνο
πτικές εκτελέσεις, αυθαίρετες
συλλήψεις, εξαφανίσεις, βα
σανιστήρια, μερικά εκ των
οποίων αφορούν σεξουαλική
βία, καθώς και παραβιάσεις
των δικαιωμάτων των παι
διών» σημειώνεται στην έκ
θεση.
«Τα στοιχεία που συγκε
ντρώθηκαν από την Επιτροπή
δείχνουν ότι αυτές οι κα
τάφωρες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
διαπράχθηκαν από τις συρια
κές στρατιωτικές δυνάμεις
και τις δυνάμεις ασφαλείας,
από την αρχή του κινήματος
διαμαρτυρίας το Μάρτιο του
2011» αναφέρει η έκθεση
που αριθμεί 40 σελίδες.
Η επιτροπή του ΟΗΕ απευθύ
νει έκκληση στην κυβέρνηση
να δώσει άμεσα τέλος και να
δεσμευθεί να διεξάγει ανε
ξάρτητη έρευνα.

Εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας
διαπιστώνει στη Συρία ο ΟΗΕ




