
Συναυλία προς τιμήν της συ
μπλήρωσης 20 ετών Πατριαρ
χικής Ποιμαντορίας του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ
Βαρθολομαίου διοργανώθηκε

χθες στο Σισμανόγλειο Μέγα
ρο. Μέσα σε μια συγκινητική
ατμόσφαιρα, η συνθέτις Πη
γή Λυκούδη και οι τραγουδι
στές Ρίτα Αντωνοπούλου,

Δημήτρης Κάσσαρης και Νί
κος Καρακαλπάκης ερμήνευ
σαν μελοποιημένη ελληνική
ποίηση.
Ο Πατριάρχης στο τέλος ευ

χαρίστησε τους μουσικούς
και ευχήθηκε "Χρόνια Πολ
λά" σε όλους επί τη Θρονική
εορτή της Μητρός Εκκλησί
ας.
Στην εκδήλωση παρέστη ο
Υφυπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Γιώργος Πετα
λωτής, ο οποίος βρίσκεται
στην Πόλη για να εκπροσω
πήσει την ελληνική κυβέρνη
ση στη Θρονική Εορτή του
Οικουμενικού Πατριαρχειου
ενώ θα έχει συναντήσεις με
τον Οικουμενικό Πατριάρχη
και φορείς της ομογένειας.
Παρόντες στην εκδήλωση
και ο Υφυπουργός Προστα
σίας του Πολίτη κ. Μανώλης
Όθωνας, ο Πρέσβης της Ελ
λάδας στην Άγκυρα κ. Ξύ
δας, ο Πρόξενος της
Ελλάδος στην Πόλη κ. Νι
κόλαος Ματθιουδάκης, και
πλήθος ομογενών.

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

Φωτό Ν. Μαγγίνας

Εκδήλωση για τα 20 χρόνια Πατριαρχικής
Ποιµαντορίας Βαρθολοµαίου

► Τεταµένες οι σχέσεις των δύο χωρών

Εισβολή Ιρανώνφοιτητών στην
βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Δύο φορές εισέβαλαν Ιρα
νοί διαδηλωτές στο κτίριο
της βρετανικής πρεσβείας
στην Τεχεράνη.
Οι εισβολές στα κτίρια της
βρετανικής διπλωματικής
αντιπροσωπείας στην Ισλα
μική Δημοκρατία ξεκίνη
σαν μετά την έγκριση από
το Συμβούλιο των Φρου
ρών της απόφασης της
βουλής του Ιράν, η οποιά
καλεί την κυβέρνηση να
απελάσει το Βρετανό
πρέσβη σε αντίποινα για
τις κυρώσεις του Λονδί
νου, ενώ ένας Ιρανός βου
λευτής είχε
προειδοποιήσει νωρίτερα
ότι ενδέχεται να υπάρξει ει
σβολή στην Βρετανική πρε
σβεία παρόμοια με εκείνη

στην διπλωματική απο
στολή των ΗΠΑ το 1979.
Αμέσως μετά την ανακοί
νωση της απόφασης δε
κάδες νεαροί Ιρανοί
εισέβαλαν στο συγκρότη
μα της πρεσβείας πε
τώντας πέτρες, βόμβες
μολότοφ, κρατώντας ομή
ρους και καίγοντας έγγρα
φα που απέσπασαν από
τα γραφεία της διπλωματι
κής αντιπροσωπείας.
Ωστόσο, ύστερα οι εισβο
λείς απωθήθηκαν από τις
ιρανικές αστυνομικές δυ
νάμεις, οι οποίες χρησιμο
ποίησαν δακρυγόντα και
απελευθέρωσαν τους έξι
ομήρους, που κρατούνταν
μέσα στο κτίριο της πρε
σβείας.

Sahibi ve Sorumlu Müd ..
Andrea Rombopulos

Kurucusu
Haralambos Rombopulοs

Sayı: 8047
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Τετάρτη Çarşamba

Νοεµβρίου Kasım

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρω
ζώνης επιβεβαίωσαν πως οι κυβερνή
σεις τους θα απελευθερώσουν το
μερίδιό τους για τη 6η δόση του δα
νείου προς την Ελλάδα, που ανέρχε
ται σε οκτώ δισ. ευρώ.
Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εί
χε ζητήσει από την Ιταλία να προχω
ρήσει πιο γρήγορα σε περαιτέρω
μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλι
στεί η αντιμετώπιση του θέματος του
ελλείμματος και να τονωθεί η
ανάπτυξη, όπως επισημαίνεται σε έκ
θεση που επέδωσε η Κομισιόν στους
υπουργούς Οικονομικών της ευρω
ζώνης.
Το Eurogroup αποφάσισε την εκταμί
ευση της έκτης δόσης, αφού έλαβε
υπόψη του τις επιστολές που έστει
λαν οι κ. Παπανδρέου, Σαμαράς και
Καρατζαφέρης, καθώς και την επι
στολή του πρωθυπουργού κ. Λ. Πα
παδήμου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος
της Ευρωομάδας ΖανΚλοντ Γιούν
κερ.
Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση της
έκτης δόσης, συνολικού ύψους 8 δισ.
ευρώ, ο κ. Γιουνκέρ διευκρίνισε ότι
θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δε
κεμβρίου, αφού προηγουμένως,
λάβει την έγκριση από το ΔΝΤ.
Σε ό,τι αφορά, τέλος τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Στα
θερότητας (ΕΜΧΣ), οι υπουργοί οικο
νομικών συμφώνησαν στις αλλαγές
που θα υπάρξουν στους όρους λει
τουργίας και χρηματοδότησής του,
ούτως ώστε να μπορεί να παρεμβαί
νει με μεγαλύτερη αποτελεσματι
κότητα στις αγορές κρατικών
ομολόγων και να χορηγεί κατά προ
τεραιότητα βοήθεια στις χώρες που
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλή
ματα. Ωστόσο, ο Πρόεδρος του EFSF,
Κλάους Ρέγκλινγκ αρνήθηκε να δη
λώσει πόσα είναι τα κεφάλαια που
μπορούν να μοχλευτούν, λέγοντας
ότι αυτό είναι κάτι που θα εγκριθεί σε
βάθος χρόνου και θα κριθεί από τη
συμπεριφορά των αγορών.
Αναμένεται ότι η Τρόικα θα μεταβεί
στην Αθήνα για την έναρξη των δια
πραγματεύσεων για το νέο πρόγραμ
μα αμέσως μετά από τη Σύνοδο
Κορυφής της 8ης9ης Δεκεμβρίου

► ∆ηλώσεις Μπαγίς για την ευρωπαϊκή προοπτική

"Η Ε.Ε έχει ανάγκη την Τουρκία"
λόγω της κρίσης και των σχέσεων

µε τον Αραβικό κόσµο
Εκείνοι οι οποίοι εμποδί
ζουν την εισδοχή της Τουρ
κίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα όφειλαν να εξε
τάσουν την ραγδαία οικονο
μική της ανάπτυξη και τις
σχέσεις της με τον Αραβικό
κόσμο, δήλωσε ο διαπραγ
ματευτής της χώρας αυτής
Εγκεμέν Μπαγίς, επιμένο
ντας ότι η βούληση της κυ
βέρνησης να ενταχθεί στην
ΕΕ παραμένει απαρασάλευ
τη.
«Κάθε ημέρα που περνά η
ανάγκη της Τουρκίας για
την ΕΕ μικραίνει και η
ανάγκη της ΕΕ για την
Τουρκία αυξάνεται»,
πρόσθεσε.
«Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ο

μόνος ηγέτης που μπορεί
να προσευχηθεί μαζί τους
και μετά να τους μιλήσει
για δημοκρατία και υπέρ
του κοσμικού χαρακτήρα
του κράτους», υποστήριξε
ο Μπαγίς.
Η ιδέα της αποκατάστασης
μιας «προνομιακής
σχέσης» ακούστηκε εκ
νέου. Αλλά ο Μπαγίς
επέμεινε στην πάγια θέση
της Άγκυρας ότι η Τουρκία
«δεν θα συμβιβαστεί με τί
ποτε λιγότερο από την
πλήρη ένταξή της».
«Για την ένταξη της Τουρ
κίας στην ΕΕ το ζήτημα δεν
είναι το εάν, είναι το
πότε», εκτίμησε.

► Στα µέσα ∆εκέµβρη η εκταµίευση

Πήρε την έκτη δόση από
Ε.Ε και ∆ΝΤ η Ελλάδα
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Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.....Εκδηλώσεις...

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΣΚΙΟΪ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑ-

ΟΥΛΩΝ -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

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

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου της Αγίας
Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-
λειται θεία λειτουργία.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου της Αγίας
Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-
λειται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου της Αγίας
Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-
λειται θεία λειτουργία χοροστατούντος του Σεβ. Ποιµενάρ-
χου ηµών Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ.
Αθανασίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ
Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 4η ∆εκεµβρίου της Αγίας
Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τε-
λειται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι το Σάββατον 3η ∆εκεµβρίου του Αγιου
Προφήτου Σοφονίου εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται
Αρχιερατική Θεια λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλ.
Επισκόπου Συνάδων κ. ∆ιονυσίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ XOΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γνωστοποιείται σε κάθε φιλακόλουθο ότι την ∆ευτέρα 5
∆εκεµβρίου 2011, κατά τον Μ. Εσπερινό της πανηγύρεως
του Ι. Ναού µας, αποδεχόµενος την πρόσκληση της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής, αγαθύνθηκε να χοροστατήσει
η Α.Θ.Π. ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος ,
προσερχόµενος µε όλη την ακολουθία του και να ευλο-
γήσει εκ του σύνεγγυς την Κοινότητά µας. Έναρξη ώρα
16.30.
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ναού µας.
Την Τρίτη 6 ∆εκεµβρίου 2010 στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό
µας τελείται ιερατικόν συλλείτουργον µε αρτοκλασία
υπέρ υγείας των επιτρόπων Αικατερίνης Ηλιάδου και Νι-
κολάου Φενερλή καθώς και πάντων των εορταζόντων
και εορταζουσών.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψαλεί τρισάγιο υπέρ µα-
καρίας µνήµης και αιωνίου αναπαύσεως των αειµνή-
στων:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ιερέως,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΟΥΜΠΑΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ και
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΙΟΓΛΟΥ δωρητών

και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΙΟΥΛΓΚΙΟΥΝ.
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ι. Ναού µας.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τήν προ-

σεχῆ Τρίτην, 6ην ∆εκεµβρίου, ἐπί τῇ µνήµῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις

Πατρός ἡµῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων, τοῦ θαυµα-

τουργοῦ, πανηγυρίζοντος τοῦ Ἱ. ἡµῶν Ναοῦ, τελεῖται Θ.

Λειτουργία µετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπέρ ὑγείας τῶν ἑορτα-

ζόντων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μη-

τροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 5.30 µµ τελεῖται Μ. Ἑσπερινός

µετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρ-

χου ἡµῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν θά ἐπακολουθήσῃ ἐν τῇ Αἰθούσῃ

Μουσικόν Πρόγραµµα ἀπό µέρους τοῦ Συλλόγου Καλῶν

∆ένδρων Σερρῶν.

Εἰς τόν Σωλέα τοῦ Ἱ. Ναοῦ θά ἐκτεθῇ εἰς προσκύνησιν

καί ἁγιασµόν τῶν πιστῶν τεµάχιον ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ

Ἁγίου Νικολάου.

Κατά τάς ὡς ἄνω Ἀκολουθίας θά ψάλλει Χορωδία Βυζα-

ντινόν Ἀναλόγιον Καλαµαριᾶς.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δε-

ξίωσις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τιμήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος Οικουμενι

κού Πατριάρχου
κ.κ Βαρθολομαίου του Α’

επ’ευκαιρία της συμπληρώσεωs εικοσαετίας της Διακονίας
Του

εις τον Οικουμενικό Θρόνο
το Ζάππειο σας προσκαλεί στην μουσική εκδήλωση

«ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ»
με την Ήβη Ντερμαντζή στο τραγούδι,
τον Ανδρέα Τσεκούρα στο πιάνο και
τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011
και ώρα 18:00

στην αίθουσα θεάτρου του ΖΑΠΠΕΙΟΥ.
Την εκδήλωση θα τιμήσει η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης.

Ο Ιδρυτής, η Εφορία, οι Διευθύνσεις
και οι Εκπαιδευτικοί της Ζαππείου Σχολής



Το Σάββατο,19/11/2011,στο «Καθολικό»της Ι.Μονής Αγίας Τριάδας Χάλκης τελέσθηκε η,σε διάκονο,χειροτονία ενός πολυτάλαντου και πολλά υποσχόμενου νέου,τουπ.Σαμουήλ(κατά κόσμον Νικολάου)Εφφέ.Της θ.λειτουργίας προέστη και τέλεσε τομυστήριο ο Σεβ.Μητροπολίτης Προύσηςκ.Ελπιδοφόρος,ηγούμενος της Μονής,συνεπικουρούμενος από πλειάδα ιερέων.Στο δεξιό αναλόγιο έψαλε πολυμελής χορωδίακαλλίφωνων ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνσητου Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσ/νίκηςμουσικολ.κ.Ι.Λιάκου,ενώ στο αριστερό ομουσικολ.κ.Α.Κατσώνης.Στη θ.Λειτουργίακαι στο μυστήριο παρέστησαν συμπροσευχόμενοι η Α.Θ.Π.ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος,οι Σεβ.ΜητροπολίτεςΓέρων Δέρκων κ.Απόστολος και Πριγκηποννήσων κ.Ιάκωβος,ο Πανοσιολ.Αρχιμανδρί

της π.Νεκτάριος,έξαρχος του ΠαναγίουΤάφου,άρχοντες οφικίαλοι της Μεγάληςτου Χριστού Εκκλησίας,εκπαιδευτικοί,κοινοτικοί παράγοντες και πλήθος πιστών απότην Πόλη,τα Πριγκηπόννησα και το εξωτερικό.
Με ένα λόγο μεστό βαθυστόχαστων νοη
μάτων και εμπνευσμένο ο Σεβ.κ.Ελπιδο
φόρος,απευθυνόμενος
στον,ακόμη,υποδιάκονο,λίγο πριν εισέλθει
στο Ιερό Βήμα για την τέλεση του μυστη
ρίου,τόνισε το πόσο σημαντική ήταν η
απόφασή του να ιερωθεί «στη μαρτυρική»
όπως είπε«Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία»
με ανεκτίμητα εκκλησιαστικά και πολιτιστι
κά επιτεύγματα και,συγκεκριμένα,να διακο
νήσει στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή
Μονή Αγίας Τριάδας Χάλκης,πουκατά την
έκφρασή του«αποτελεί κατά πάντα προ

έκταση του Φαναρί
ου».Αφού,ακολούθ
ως,επεσήμανε την
ιστορική παρουσία
και προσφορά της
Μονής και της Θεο
λογικής Σχολής που
αυτή στέγασε,χαρα
κτήρισε ως μεγάλη
τιμή,αλλά και με
γάλο τόλμημα την
υποβοολή αίτησης
από τον ενδιαφε
ρόμενο «ώστε να γί
νει δεκτός ως
κληρικός σε μια
τέτοια Μονή,σε μια
τέτοια Εκκλησία»,η
Οποία,τελικά,τον
έκρινε άξιο,αφού
τον δοκίμασε και
έλαβε υπόψη Της τα
χαρίσματά του, «τη
μόρφωσή του,την
οικογενειακή του
αγωγή,το φιλα
κόλουθο και ευπρο
σήγορο του
χαρακτήρα του,την
αγάπη του για την
παραδοσιακή εκκλη
σιαστική μουσική,τις
διοικητικές του ικα
νότητες,την εργατι
κότητα και την
υπακοή
του».Ωστόσοτόνισε
ο Σεβασμιώτατος
«όσα προσόντα κι
αν έχει ο κληρι
κός,σε τίποτε δεν
ωφελούν,αν λείπει
το ουσιώδες:η δια
βίου πίστη και η
απροϋπόθετη αφο
σίωση στη Μητέρα
Εκκλησία»,η
Οποία,αφού διαπί
στωσε ότι «και αυτή
η αρετή κοσμεί το
πρόσωπο» του υπο
ψήφιου, «ενέκρινε
την είσοδό του στις
τάξεις του κλήρου
και την ένταξή του
στην αδερφότητα
της Μονής» υπενθυ
μίζοντάς του ότι
στην πορεία του
έχει συμπαραστάτες
τους οικείους του
και,κυρίως,την
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Β ή µα α ν α γ ν ω σ τ ώ ν . . . Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.....Εκδηλώσεις...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Γνωστοποιειται στους αγαπητους πολιτας,οτι για τις εκλογες που θα διε
ξαχθουν στις κοινοτητες ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ και
ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΟΡΤΑΚΙΟΙ στις 4 Δεκεμβριου 2011 και ωρα 09.3016.30 θε
τουμε την υποψηφιοτητα μας.και σας υποσχομεθα οτι.θα εργασθουμε με
ΣΘΕΝΟΣ.ΖΗΛΟ, και ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ 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 ΤΑΞΙΜ και
υπολιπες δυο καλπες θα βρισκονται στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑ
ΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΙ.
Το ψηφοδελτιο του Ιερου Ναου ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΟΡΤΑΚΙΟΙ θα φερει το
χρωμα ΚΙΤΡΙΝΟ το δε ψηφοδέλτιο για τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑ
ΞΙΑΡΧΩΝ 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 Αρναουτκιοι.
Οι εκλογες αρχιζουν ωρα 9.30 και ληγουν ωρα 16.30

Η υποψηφια Εφοροεπιτροπη
ΟΡΤΑΚΙΟΪ ( Κίτρινη Λιστα )

Λάζαρος Αλατερέζογλου
Σωκράτης Μηλιάδης

Νασιρ Γιρµή
Αλέξανδρος Αλατερέζογλου
Τάκης-∆ηµήτριος ∆ρέκος
Γεώργιος Μηλιάδης

Άρης- ∆ηµήτριος ∆ρέκος
Σοφία Ταβουκτσίογλου

Η υποψηφια Εφοροεπιτροπη
ΟΡΤΑΚΙΟΪ ( Κίτρινη Λιστα )

Λάζαρος Αλατερέζογλου
Σωκράτης Μηλιάδης

Νασιρ Γιρµή
Αλέξανδρος Αλατερέζογλου
Τάκης-∆ηµήτριος ∆ρέκος
Γεώργιος Μηλιάδης

Άρης- ∆ηµήτριος ∆ρέκος
Σοφία Ταβουκτσίογλου

Προεκλογικές ανακοινώσεις υποψηφίων

Μηνύµατα ελπίδας από το
"Λόφο της Ελπίδας"

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ
Το Δ.Σ του Συνδέσμου Παιδουπόλεως και Στέγης Νεανίδων προσκαλεί τα
μέλη και τους φίλους του στο BAZAAR που θα πραγματοποιηθεί την Τε
τάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 στην έδρα του Συνδέσμου από τις 12.00 το με
σημέρι.
Διεύθυνση: Parmak Kap Pembe Çkmaz, Zarifi Apartman

Προεκλογικές ανακοινώσεις υποψηφίων

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

Η ΨΗΦΟΣ ΖΥΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΙΚΑΝΟ
ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ.
ΕΜΕΙΣ, ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 4-ΕΤΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ, ∆ΥΣΚΟ-
ΛΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΡΑ-
ΚΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
4ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΗ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΨΗΦΟ ΣΑΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ∆ΩΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ
ΜΑΣ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΜΑΣ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΖΥΓΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ, ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ.

Στις 4 ∆εκεµβρίου 2011
ΖΥΓΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!!!

Η υποψήφια Εφοροεπιτροπή. (Πράσινη Λίστα)
Γεωργίος Παπαλιάρης,
Πέτρος Μπαζγκάρλο,
Ιωάννης ∆ηµόπουλος,
Μάριος Ηλιάδης,
∆ώρα ∆ιακρούση,

Μιχάλης Χανούτογλου και
Γεώργιος Γκουν
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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

συνέχεια από την 5ηΑ.Θ.Π.τον Πατριάρχη,που ιδιαίτερα τον τίμησε με την αυτοπρόσωπη παρουσία καιονοματοθεσία Του.Ακολούθησε η ιεροτελεστίατου μυστηρίου.Η αναφώνηση«άξιος» από το Σεβασμιώτατοπροκάλεσε ρίγη ιερής συγκίνησης στο εκκλησίασμα,που τηνεπανέλαβε με μια φωνή.Μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές,που θα μείνουν βαθίαχαραγμένες στην ψυχή όλωντων παρισταμένων.Οι μνήμεςξαναζωντάνεψαν.Η ελπίδα φτερούγισε.Το όνειρο της θυσίαςκαι προσφοράς στη Μητέρα Εκκλησία και στον ‘Ανθρωπο,πουάνοιγε πανιά για το ταξίδι τηςζωής σε τόσες νεανικές ψυχέςπριν από 40 χρόνια,όταν λειτουργούσε η Σχολή,νεκραναστήθηκε στα μάτια αυτού τουνέου παιδιού,δίνοντας το προφητικό μήνυμα του ποιητή:«…και μην έχοντας πιο κάτωάλλο σκαλίνα κατρακυλήσεις πιο βαθιάστου Κακού τη σκάλα,για τ’ανέβασμα ξανά που σε καλείθα αιστανθείς να σου φυτρώσουν,ω χαρά!τα φτερά,τα φτερά τα πρωτινά σου ταμεγάλα!..»(Κ.Παλαμά,Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου,Λόγος Η,«Ο Προφητικός»,στ.125131).Μετά την απόλυση το εκκλησίασμα συγκεντρώθηκε στο «συνοδικό» της Μονής,όπου ο νέοςδιάκονος εκφώνησε τον χειροτονητήριο λόγο του.Αφούεξέφρασε τα συναισθήματάτου «μπροστά στο μέγα υπούργημα»όπως είπε«που τουεμπιστεύθηκε η Εκκλησία»,έκανε αναδρομή στο παρελθόν.«Από παιδί»είπε«θυμάμαι τονεαυτό μου μέσα στην Εκκλησία,να ψάλλει δίπλα σε Κωνσταντινοπολίτες και Ιμβρίουςιεροψάλτες και,αργότερα,κατάτη διάρκεια των σπουδών μουστη Θεολογική Σχολή,να δημιουργώ άρρηκτες φιλίες με Ρωμιούς και να διαβλέπω τηνΠολίτικη Αρχοντιά με την οποίατους έπλασε ο Δημιουργός.Στησυνέχεια συντελέστηκε η εισδοχή μου στο κλίμα του ΟικουμενικούΠατριαρχείου…»Έτσι,όπως είπε «διαμορφώθηκε μέσα τουμια εστία στην οποία έφλεγε οπόθος να υπηρετήσει τη Μητέρα Εκκλησία και πραγματώθηκε,στα 33 χρόνια της ζωήςτου,αυτή η διακαής του επιθυμία».Αφού ευχαρίστησε το Θεόκαι τους συντελεστές της πραγμάτωσης αυτού του ιερούπόθου του,διαβεβαίωσε ότι«ψυχή τε και σώματι» θα προσφερθεί στη διακονία του προςτη Μητέρα Εκκλησία.Ακολούθως,ο ιερομόναχοςπ.Επιφάνιος(της Ι.ΜονήςΠαντοκράτορος του Αγίου ‘Ορους)ευχαρίστησε τη Μητέρα Εκκλησίακαι την Α.Θ.Π.,που δέχτηκαντο πνευματικό του παιδί,τονπ.Σαμουήλ,στη Μονή της ΑγίαςΤριάδας «όχι για σωματικήανάπαυση»όπως είπε, «αλλάγια μεγαλύτερους αγώνες καιθυσίες,που το κλίμα των ημερών και η Εκκλησία απαιτούν».Απαριθμώντας τα

προσόντα του νεοχειροτονηθέντος,είπε ότι «όντας νέοςτης σύγχρονης εποχής και έχοντας πολλές δεξιότητες γιααντιμετώπιση των σύγχρονωναπαιτήσεων και συνάμα ολοκληρωμένη προσωπικότητα καιταυτότητα,γνωρίζει να κινείταισωστά μέσα στο εκκλησιολογικό πλαίσιο…Γνωρίζει ποιοςακριβώς οφείλει να είναι,τι ζητάει και τι ακριβώς οφείλει ναπροσφέρει.»Απευθυνόμενος,τέλος,στον ιερολ.διάκονο π.Σαμουήλ ηΑ.Θ.Π. ο Πατριάρχης,εξέφρασετη χαρά και ικανοποίησή Τουγια την υποδοχή του στιςτάξεις του ι.κλήρου της Αγίαςτου Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και την ελπίδα για ευδόκιμηδιακονία του προς Αυτή καιμέσα σ’Αυτή,ευχόμενος νααναδειχθεί πολύτιμος συνεργάτης του Σεβ.κ.Ελπιδοφόρουστα θέματα που αφορούν ,αρχικά,τη Μονή και,έπειτα,τηΣχολή«’Ηρθες»του είπε«αρχικά ως προσκυνητής και τώραπαραμένεις πλησίον μας ωςυιός αγαπητός».Τόνισε ότι ηημέρα εκείνη της χειροτονίαςήταν συγκινητική,γιατί ανακαλούσε στη μνήμη του πολλάπαρόμοια γεγονότα που έλαβαν χώρα στον ίδιο χώρο,ότανλειτουργούσε η Σχολή. «Είθε ηχειροτονία σου»είπε«να είναιπροάγγελος και προανάκρουσμα πολλών και,πάλιν,χειροτονιών»με την άρση τηςαναστολής της λειτουργίας τηςΣχολής.Σχετικά με το όνομα «Σαμουήλ» που έδωσε στο διάκονο οΠροκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου είπε ότι θα πρέπειαυτός να αισθάνεται τιμή ,γιατίθα είναι στο εξής προστάτηςτου άγιος ο Προφήτης Σαμουήλ,όπως επίσης και γιατί θαέχει ως πρότυπά του δύο μεγάλες μορφές που έφεραν τοίδιο όνομα,έναν ηγούμενο τηςΜονής και έναν ΟικουμενικόΠατριάρχη.Η φιλόξενη Μονή,υπό την επιστασία του Σεβ. Ηγουμένουτης,φρόντισε ώστε,μαζί με τηνπνευματική τροφή των λόγωνπου εκφωνήθηκαν και τη βιωματική εμπειρία της τελετουργικής και μυστηριακής πράξεωςτης Εκκλησίας,να προσφέρει,στην Τράπεζά της,σεόλο το εκκλησίασμα,πλούσιογεύμα αγάπης.Φέτος συμπληρώθηκαν καιγιορτάστηκαν τα 50 έτη ευδόκιμης και καρποφόρου πνευματικής διακονίας στις τάξειςτου ιερού κλήρου,είκοσι απότα οποία αποτελούν έτη ένδοξης πατριαρχίας,της Α.Θ.Π. τουΟικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου.Έτη γεμάτααγώνες και θυσίες για τη μαρτυρική Μεγάλη του ΧριστούΕκκλησία και το ευσεβές μαςΓένος.Από εκεί ψηλά, «τοΛόφο της Ελπίδας»,την ευφρόσυνη εκείνη μέρα της19/11/2011,η Μητέρα Εκκλησία με το σεπτό ΠροκαθήμενόΤης έστειλε ένα ηχηρό κι ελπιδοφόρο αναστάσιμο μήνυμασυμπληρώνοντας το βιωματικότρίπτυχο των βασικών χριστιανικών αρετών,που είναι η πίστη,η ελπίδα και η αγάπη.Δημήτρης Δεμιρτζής.

Μηνύµατα ελπίδας από το
"Λόφο της Ελπίδας"




