
Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ένα ζήτημα «που δεν
πρέπει να αφήσουμε να διακοπεί», υπο
στηρίζει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερι
κών Γκίντο Βεστερβέλε σε συνέντευξή

του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή
στην εφημερίδα Bild της Γερμανίας.
«Δεν έχουμε το δικαίωμα ν’ αφήσουμε
τη διαπραγματευτική διαδικασία να στα

ματήσει», εκτιμά ο Βεστερβέλε στη συ
νέντευξή που έδωσε στην εφημερίδα
πριν από την επικειμμενη επίσκεψη στη
Γερμανία, την Τετάρτη, του πρωθυ
πουργού Ταγίπ Ερντογάν.
«Και στις δυο πλευρές υπάρχουν
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν»,
προσθέτει ο Γερμανός υπουργός, ο
οποίος τάσσεται υπέρ μιας «έντιμης,
ισότιμης και με σεβασμό» αντιμετώπι
σης της Τουρκίας.
Σύμφωνα με την Bild, ο Βεστερβέλε
προειδοποίησε για τυχόν αναδιαμόρφω
ση της Τουρκίας, της οποίας ενδεχόμε
νο γύρισμα της πλάτης στην Ευρώπη,
θ' αποτελούσε, κατά την άποψή του,
«μια καταστροφική εξέλιξη και για τις
δυο πλευρές».

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης
Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ
Πατριάρχης, µετά τῆς τιµίας συνο-
δείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἐξ Ἰταλίας,
ἔνθα συµµετέσχεν εἰς τήν ἐν Ἀσσί-
ζῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Α.
Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου
ΙΣΤ’, ἡµερίδα περί τῆς ἐπικρατήσε-
ως τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης
ἐν τῷ κόσµῳ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀε-
ροδροµίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ.
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπο-
λίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου
κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύο-
ντος, καί τοῦ Ἐντιµ. κ. Βίκτωρος
Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλ-
λάδος.
* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
συνοδευόµενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Καλλιουπόλεως καί
Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυ-
γκελλεύοντος, µετέβη εἰς τήν Νο-
µαρχίαν καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ.
Νοµάρχῃ τῆς Πόλεως κ. Hüseyin
Avni Mutlu, ὁµοῦ µετά τῶν λοιπῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως,
ἐπί τῇ 88ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακη-
ρύξεως τῆς ∆ηµοκρατίας ἐν Τουρ-
κίᾳ, τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου.
* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά
τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου,
29ης Ὀκτωβρίου, καθ’ ὅν ἐκκλη-
σιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπισκοπος
Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί
ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,
β) ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τῆς Ρίλας τῆς ἐνταῦθα
Βουλγαρικῆς παροικίας, κατά τήν
Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς,
30ῆς Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συ-
µπροσευχόµενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο-
ποι Στοβίου κ. Ναούµ,
Ἀρχιγραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας,
καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ
ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλ-
γαρίας Ἐντιµ. κ. Alexander Velev,
µετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί τῶν
θυγατέρων αὐτῶν, καθώς καί ὁ
Ἐντιµ. κ. Vasken Barın, Ἀντιδήµαρ-
χος Σισλί, ἐκ προσώπου τοῦ ἀπου-
σιάζοντος εἰς τό ἐξωτερικόν
∆ηµάρχου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ
Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς
λόγους, ἑλληνιστί καί τουρκιστί,
πρός τούς κληρικούς καί τά µέλη
τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικί-
ας καί ὁµίλους προσκυνητῶν ἐντε-
ῦθεν, ἐκ Καλύµνου, ἐκ τοῦ
Πολιτιστικοῦ Κέντρου ὑπαλλήλων
Ο.Τ.Ε. Ρόδου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ
Ἐντιµ. κ. Βασιλείου Κορακάκη, ἰα-
τρῶν-καρδιολόγων ἐξ Ἑλλάδος ἐκ-
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"Να µην επιτρέψουµε να διακοπεί
η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε"

► Χαιρετίζει η Ε.Ε, συνάντηση Λαµπρινίδη- Χριστόφια

Ξεκίνησαν οι συνοµιλίες για
το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη

Χωρίς μεγάλες προσδοκίες
για επίτευξη προόδου,
όπως εκτιμούν διπλωματι
κοί κύκλοι στην έδρα του
ΟΗΕ, ξεκίνησαν οι συνομιλί
ες για το Κυπριακό στην
έπαυλη «Greentree Estate»
της περιοχής Μανχάσετ,
στο Λονγκ 'Αιλαντ της Νέας
Υόρκης.
Το πρόγραμμα του διη
μέρου των διαπραγματεύσε
ων άρχισε με πρόγευμα
εργασίας και την καθιερω
μένη φωτογράφιση του γε
νικού γραμματέα των

Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι
Μουν, με τον Δημήτρη Χρι
στόφια, και τον Ντερβίς
Έρογλου.
Στη συνέχεια, οι τρεις
ομάδες (Ελληνοκύπριοι,
Τουρκοκύπριοι και Ηνω
μένα Έθνη) άρχισαν ένα
«νέο γύρο» διαλόγου, με
στόχο να υπάρξουν συγκλί
σεις σε ζητήματα της εσω
τερικής πτυχής του
Κυπριακού: περιουσιακό,
διακυβέρνηση και ιθα
γένεια.
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∆ευτέρα Pazartesi

Οκτωβρίου Ekim

► Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνουν οι Αµερικανοί

Σταµάτησαν οι έρευνες για
τον εντοπισµό επιζώντων

Σύμφωνα με ένα νεότερο
απολογισμό των θυμάτων
που έδωσε την Κυριακή
στη δημοσιότητα το κέντρο
αντιμετώπισης της κρίσης
596 άνθρωποι βρήκαν το
θάνατο στα ερείπια.
Τουλάχιστον 4.150 άνθρω
ποι έχουν τραυματιστεί από
το σεισμό μεγέθους 7,2
βαθμών ενώ συνολικά 231
άνθρωποι έχουν ανασυρθεί
ζωντανοί από τα ερείπια με
τά το σεισμό.
Αμερικανική βοήθεια για το

σεισμό

Ο Αμερικανός υπουργός
Άμυνας Λίον Πανέτα έδωσε
εντολή στρατιωτικό αερο
σκάφος να παραδώσει υλι
κή βοήθεια μετά το σεισμό,
ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Μετά από αίτημα της
κυβέρνησης, ο Πανέτα ζή
τησε η υλική βοήθεια να
αποσταλεί «μέσα σε ένα
24ωρο», πρόσθεσε. Κλινο
σκεπάσματα, πανωφόρια
και υπνόσακοι περιλαμ
βάνονται στη βοήθεια αυ
τή.
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Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli

Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρία με νοσοκομειακή πείρα αναλαμβάνει την φροντίδα μικρών

παιδιών καθώς επίσης και την περιποίηση ηλικιωμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

στον αριθμό 0216 38 21 634
Κ. Λέλα

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

Σύνδεσµος Μουσικοφίλων Πέραν
Έναρξη µαθηµάτων

Ανακοινώνεται πρός όλα τα μέλη της χορωδίας του Συν
δέσμου ότι κάθε Πέμπτη καί ώρα 18.00, διεξάγονται μαθή
ματα υπό τον Άρχοντα Πρωτοψάλτητης Μ.τ.Χ.Ε κ.
Λεωνίδα Αστέρη.
Επίσης ανακοινώνεται η έναρξη μαθημάτων εκκλησιαστικής
μουσικής
προς αρχάριους και προχωρημένους μαθητές.
Τα μαθήματα γιά τούς αρχαρίους θα παραδίδονται κάθε
Παρασκευή, ώρα 16:00, ενώ τά μαθήματα για τούς προχω
ρημένους μαθητές κάθε Δευτέρα, ώρα 18:00.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
(BURGAZADA AYA YORGİ KARİPİ MANASTIRI VAKFI)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους συμπολίτες μας ότι H Επιτροπή του Ι.Ναού μας αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, για τηνανάδειξη των νέων μελών της επιτροπής για την επόμενητετραετία.Οι κατάλογοι των εκλογέων θα βρίσκονται στα γραφεία τουΙ. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. Γεώργιος Γκιουν τηλ.0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248)Οι αξιότιμοι συμπολίτες μας πρέπει να ελέγξουν τους καταλόγους για να διαπιστώσουν εάν είναι εγγραμμένοι. Οι κατάλογοι παραδίδονται προ των εκλογών στη Διευθ. τωνΒακουφίων και οι μη εγγραμμένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους κατά την ημέρατων εκλογών.Ως εφορευτική επιτροπή ορίζονται οι κ.κ.1Γεώργιος ΓΚΙΟΥΝ2Σοφία ΣΩΤΟΥ3Ευρυδίκη ΠΙΓΓΟΥ4Κώστας ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ5Μιχάλης ΠΟΥΣΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ6Χρήστος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.Θα ακολουθήσουν τα ανακοινωθέντα της εφορευτικής επιτροπής.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΥΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
(BURGAZADA AYA YORGİ KARIPI MANASTIRI VAKFI).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής 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
Ταξίμ (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.

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούντο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσατου Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γεντίκουλε(İlyas Bey c. 57 – 59 Yedikule) και στην Κοινοτική αίθουσαΑγίας Τριάδος Ταξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι16.00.3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη χρησιμοποιήθηκε καιστις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.4Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν εάν είναι εγγεγραμμένοιστους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σταγραφεία του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξίμ. ( κ. ΓεώργιοςΓκιουν τηλ. 0212 252 88 85) και στα γραφεία του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων (κ. Θωμαή τηλ. 0212 – 2506248) μέχριτις 21 Νοεμβρίου 2011Δευτέρα.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείατων αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011και ώρα 15.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα μετα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στηναίτηση τους :α) Αντίγραφο ταυτότητάς τους.β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία.γ) Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή απότο Ληξιαρχείο καιδ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.6 Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικήςταυτότητάς τους.7 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Τήν προσεχῇ Πέµπτην 3ην Νοεµβρίου 2011 , ἐπί τῇ ἱερᾷ
µνήµῃ τῆς Ἀνακοµιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί εἰς
ἀνάµνησιν τῆς διασώσεως τοῦ χωρίου ἡµῶν ἐκ κατα-
στρεπτικῆς πυρκαϊᾶς τῇ θαυµατουργικῇ ἐπεµβάσει τοῦ
πολιούχου ἡµῶν, τελεῖται πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία χοροστατούντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν
Μητροπολίτου Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀποστόλου. Θά ἐπα-
κολουθήσῃ ἡ λιτάνευσις τῆς ἱεράς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.

συνέχεια από την 1η
κλησιασθέντων ἐξ ἀφορµῆς ἐνταῦθα
διοργανωθέντος ἰατρικοῦ συνεδρίου,
καί Παιδαγωγῶν ἐκ Γκράτς Αὐστρίας,
ὥς καί ἕτερον ὅµιλον Ρωµαιοκαθολι-
κῶν ἐκ Γαλλίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ
Ὁσιολ. π. Roger Hébert.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρεκάθη-
σεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Παροικί-
ας γεῦµα καί ηὐλόγησεν αὐτό,
ὑπαντηθείς ἐγκαρδίως ὑπό τοῦ Ἐντιµ.
κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου τῆς Κοι-
νότητος.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, µετά τῆς
συνοδείας Αὐτοῦ, µετέβη εἰς τήν Κοι-
νοτικήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας
Τριάδος Σταυροδροµίου καί ἔκαµε
χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διε-
ξαχθείσας ἐκλογάς πρός ἀνάδειξιν
τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοι-
νότητος Χαλκηδόνος.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ.
Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, συνοδευόµε-
νον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Αἰδε-
σιµολ. Οἰκονόµου κ. Βερνάρδου
Peckstadt καί τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ
Γάνδης, τοῦ Ἐντιµ. κ. Paul Remerie, ∆ι-
καστοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.
κ. Catherine Van Bruane, Νοµικοῦ, ἐξ
Ὀστάνδης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον
Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ ∆ιδακτικοῦ προ-
σωπικοῦ τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδηµίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ. Νε-
κτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούµενον
τῆς ἐν Καρδίτσῃ Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς, συ-
νοδευόµενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. ∆ρος κ.
Γρηγορίου Λιάντα, Καθηγητοῦ ἐν τῇ
Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδηµίᾳ
Θεσσαλονίκης.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θέκλαν, Ἡγου-
µένην τῆς ἐν Ρεθύµνῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας
Εἰρήνης, συνοδευοµένην ὑπό τῆς
Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοδοσίας, ἐκ Κρή-
της.
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Cem Özdemir, Συ-
µπρόεδρον τῆς συµµαχίας τῶν ἐν Γερ-
µανίᾳ Κοµµάτων ‘’ΒÜNDIS 90/DIE
GRÜNEN’’, καί Αrmin Laschet, τέως
Ὑπουργόν καί νῦν Βουλευτήν τοῦ ἐκεῖ
Χριστιανοδηµοκρατικοῦ Κόµµατος, µε-
τά συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Βερολίνου.
40µελῆ ὅµιλον µελῶν καί φίλων τοῦ
∆ικηγορικοῦ Συλλόγου Κατερίνης,
ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιµ. κ. Χαρα-
λάµπους Μπρουσκέλη, Προέδρου
αὐτοῦ.
Ὅµιλον προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας ὑπό
τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ
Πρεσβυτέρου κ. Bernard Bienvenue.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Σταµπολίδην,
Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστηµίου Κρή-
της-∆ιευθυντήν τοῦ Μουσείου Κυκλα-
δικῆς Τέχνης, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ηαrry Mαγουλιᾶν,
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Στο τυπογραφείο
της "Η" τυπώνονται

σακκούλες
µνηµοσύνου

Τηλ: 02122513248

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔια του παρόντος προσκαλούνται οι Σεβ. Αρχιερείς ,ο λοιπός ιερός κλήρος , οι εντιμολ. αρχ. οφφικιάλοι της Μ.Χ.Ε. ,οι εντιμοτ. Προέδροι Εφοριών , Συνδέσμων, Αδελφοτήτων,Συλλόγων και λοιπών σωματείων, οι εκπρόσωποι τουομόγλωσσου τύπου , οι εξοχότατοι ιατροί ,οι ελλόγιμοι διευθυντές και εκπαιδευτική (ανώτατης , μέσης και στοιχειώδους) ,οι εντιμοτ. νομικοί, οι απόφοιτοι, οι κατα καιρούςφοιτήσαντες , οι φίλοι και υποστηρικτές του Ζωγραφείουκαθώς και οι γονείς και κηδεμόνεςτων μαθητών των ομογενειακών σχολώννα τιμήσουν με την παρουσία τους τις παρακάτω εκδηλώσεις μας.Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.Ρεσιτάλ πιάνου από τη διεθνούς φήμης πιανίστα ΕυγενίαΠαπαδήμα στην αίθουσα "Δημήτριου Φραγκόπουλου".Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου και ώρα 6.30μ.μ.Θεατρική παράσταση "Φαύστα" του Μποστ από το θεατρικό όμιλο ΕΞ’ ΑΜΑΞΗΣ Θες/νικης στην αίθουσα "ΔημήτριουΦραγκόπουλου".Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα 20 χρόνια Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που χρημάτισε μαθητής της Μητέρας Σχολής ωςΔημήτρης Αρχοντώνης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι επί τη Σεπτή Μνήµη των
Αγίων Αναργύρων Κοσµά και ∆αµιανού την Τρίτη 1 Νο-
εµβρίου θα τελεσθή πανηγυρική θεία λειτουργία µετ' αρ-
τοκλασίας εις τον καθ' ηµάς Ιερόν Ναόν προεξάρχοντος
του Σεβ. Μητρ. Ικονίου Θεολήπτου
Θα επακολουθήση δεξίωσις και γεύµα αγάπης.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ARNAVUTKÖY AYİ STRATİ TAKSİARHİ RUM ORTODOKS
KİLİSESİ VE VAKFI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ανακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της
Κοινότητος ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑ
ΤΟΣ , απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου
διοικητικού σώματος για την επόμενη τετραετία.
Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου
2011 Κυριακή.
Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,
1.Παντελής Λάκη Βίγκας
2.Ανδρεας Ρομποπουλος
3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη
4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης
5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι
6.Χρίστος Βασιλειάδης
Οι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων και
υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα από
την Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥΦΩΚΑΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖY

ORTAKÖY AYA FOKA RUM KİLİSESİ VE AYA YORGİ KİLİSESİ
KABRİSTANI VE MEKTEPLERİ VAKFI

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςκοινότητας ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙOY – ORTAKÖYαπεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου 2011Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων και υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα από τηνΕφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ -
BESİKTAŞ

BEŞİKTAŞ MERYEM ANA CİHANNUMA RUM ORTODOKS
KİLİSESİ VAKFII

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ, απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικούσώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου 2011Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων και υποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα από τηνΕφορευτική Επιτροπή.

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-

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1Ανακοινούται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικη
τικών σωμάτων των τριών Κοινοτήτων θα διεξαχθούν πα
ρουσία συμβολαιογράφου, την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011,
κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν κάλπες...
Στον Ι. Ναό του Αγ. Δημητρίου Ταταούλων, Ateşböceği Sok.
No. 2 Kurtuluş
Στο Σύνδεσμο Μοδιού, Neşe Sok. No. 12 Kadköy, Moda
Στον Ι. Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Αρναούτκιοϊ, Satş Meydan
No. 22, Arnavutköy
2Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 09:30 μέχρι
τις 16:30.
3Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ρωμιοί ορθόδοξοι που κα
τοικούν εντός των ορίων της Πόλης μας και απαραιτήτως
πρέπει να ελέγξουν εάν είναι καταγραμμένοι στον ανανεω
μένο κατάλογο ομογενών ο οποίος θα αναρτηθεί στα γρα
φεία της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων μέχρι τις
17 Νοεμβρίου 2011, Πέμπτη.
4Οι υποψήφιοι, μπορούν να αποταθούν από τις 14 Νοεμ
βρίου 2011 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2011 (εκτός Σαββάτου
και Κυριακής) από τις 09:00 μέχρι τις 17:00, στα γραφεία
της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων οι οποίοι απα
ραιτήτως πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους...
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους (με ΤC kimlik no)
πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή από
το ληξιαρχείο
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τους από την εισαγγελία
αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον α΄ παίδευσης.
(αίτηση υποψηφιότητας θα συμπληρωθεί στα γραφεία της
Κοιν. Ταταούλων)
5Δεν θα επιτραπεί να ψηφίσει κανείς που δεν είναι κατα
γραμμένος στον προαναφερόμενο κατάλογο.
6Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
7Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.
Τηλ.: 02122506248 / 2547506 Φαξ: 02122543690
Γεώργιος Στεφανόπουλος
Θωμαή Τσετίνκαγια
Κώστας Τζοβανίδης
Αλέξης Σενκοποπόβσκι

συνέχεια από τη 2η
Ὁµότιµον Καθηγητήν τῆς Βυζαντινῆς
Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ντητρόϊτ Μίτσιγκαν
Πανεπιστηµίῳ Wayne State University
µετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου
καί τῆς Εὐγεν. κ. ∆άφνης Γραµµατι-
κοῦ.
Τόν Ἐντιµ. κ. ∆ηµήτριον Γκελντῆν, ∆ι-
κηγόρον, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ
Εὐγεν. κ. Ἐλένης, Συµβολαιογράφου,
τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιµ. κ. Χρή-
στου Λεουσίδου, ∆ικηγόρου, τῆς συζύ-
γου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας,
Νηπιαγωγοῦ, ἐκ Κατερίνης, καί τοῦ
Ἐντιµ. κ. Ἀθανασίου ∆ούκοβιτς, ἐντε-
ῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Nazan Ölçer, ∆ιευθύ-
ντριαν τοῦ Μουσείου ‘’SAKIP
SABANCI’’, συνοδευοµένην ὑπό τῆς
Εὐγεν. κ. Pınar Tapan, στελέχους
αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Σωτήριον Τζούµαν, Σύµ-
βουλον Ἐπικοινωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

Τήν ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ

Κέντρῳ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ.

Irena Krasnická, Γεν. Προξένου τῆς ∆η-

µοκρατίας τῆς Τσεχίας, δεξίωσιν ἐπί

τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Πέµ-

πτην, 27ην Ὀκτωβρίου.

Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκ-

κλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα

Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θεί-

αν Λειτουργίαν καί τήν ∆οξολογίαν,

ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Τήν ἐν τῷ ἐν Tophane Πολιτιστικῷ

Κέντρῳ πραγµατοποιηθεῖ-σαν ἔκθεσιν

φωτογραφίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν

διοργανουµένων, ἐπί τῇ συµπληρώσει

πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς µετανα-

στεύσεως ἐργατικοῦ δυναµικοῦ ἐκ

Τουρκίας εἰς Γερµανίαν, ἐκδηλώσεων,

µέ θέµα τήν πολιτιστικήν ἀλληλεπί-

δρασιν καί συνεργασίαν µεταξύ τῶν

ἀνωτέρω χωρῶν ὑπό τό τίτλον

‘’FIKTION OKZIDENT’’, τήν Κυριακήν,

30ήν ἰδίου.

ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ

Η κ. Έλλη Παλλακίδου εις μνήμην των
αειμνήστων γονέων αυτής Αρχοντούλας
και Ευδοκίμου ως και του συζύγου αυ
τής Νικολάου παρέθεσεν την 24η Οκτω
βρίου πλουσιώτατον γεύμα.
Η Επιτροπή μετά της κοσμητείας ευχαρι
στούν θερμώς.
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Επικαιρότητα..

♦Απειλές του Άσαντ στη ∆ύση να µ ην επέµ βουν στη Συρία

♦ Χωρίς µ εγάλες προσδοκίες η συνάντηση Χριστόφια- Έρογλου και του Γ. Γ του ΟΗ Ε Μπαν- Κι-Μουν

συνέχεια από την 1η
Το μεγαλύτερο μέρος των δια
πραγματεύσεων θα γίνει παρου
σία του ειδικού συμβούλου του
γ.γ. στο Κυπριακό, Αλεξάντερ
Ντάουνερ και του βοηθού γ.γ.
αρμοδίου για Πολιτικές Υπο
θέσεις, Λιν Πάσκο.
Δηλώσεις Μπαρόζο για τις συζη
τήσεις
Την πρωτοβουλία του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών Μπάν ΚιΜουν
να συγκαλέσει στη Ν. Υόρκη χαι
ρέτησε σε γραπτή δήλωση του
απο τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της
Επιτροπής μετά απο 3 χρόνια συ

νομιλιών ``έφτασε η ώρα να
κλείσουν ``όλα τα εναπομείνα
ντα κυρίως προβλήματα`` και
τονίσε οτι ολοι οι Κύπριοι θα
επωφεληθούν απο μια ενωμένη
Κύπρο.
Ο κ. Μπαρόζο αναφέρει ακόμη
οτι η επιτροπή αναμένει απο τη
συνάντηση της Νέας Υόρκης
``απτά αποτελέσματα`` τα
οποία θα ανοίξουν το δρόμο για
την τελική φάση της διαδικασίας
των διαπραγματεύσεων. ``Παρα
κολουθώ στενά την όλη διαδικα
σία`` σημειώνει ο κ. Μπαρόζο ο
οποίος τονίζει ακόμα οτι καλεί
τους δύο ηγέτες να αδράξουν
την ευκαιρία και να καταλήξουν
σε συνολική λήξη ``τώρα``.

Οι δύο ηγέτες και τα ΗΕ μπο
ρούν να εξακολουθούν να στη
ρίζονται στην πλήρη υποστήριξη
της Επιτροπής καταλήγει ο κ.
Μπαρόζο στην γραπτή δήλωση
του.
Την παρούσα φάση του Κυπρια
κού, συζήτησαν ο υπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας, Σταύ
ρος Λαμπρινίδης, και ο Δημή
τρης Χριστόφιας.
Ο κ. Λαμπρινίδης επανέλαβε την
στήριξη που προσφέρει η ελλη
νική κυβέρνηση και ο πρωθυ
πουργός Γιώργου Παπανδρέου
στον κ. Χριστόφια και στις προ
σπάθειές του για «δίκαιη και λει
τουργική λύση», όπως ανέφερε
διπλωματική πηγή.

Δεκάδες άμαχοι
και στρατιώτες
σκοτώθηκαν τα
τελευταίες ημέρες
κατά τη διάρκεια
σφοδρών συ
γκρούσεων στη
Σύρια, την ώρα
που ο ηγέτης της
χώρας, Μπασάρ
αλ Άσαντ, απεύ
θυνε αυστηρή
προειδοποίηση
στη Δύση να μην
αποτολμήσει
επέμβαση στη
χώρα του, προει
δοποιώντας με «σεισμό που θα
αναστατώσει όλη τη Μέση Ανα
τολή».
Ο αλ Άσαντ, σε μία από τις
σπάνιες συνεντεύξεις του από
την έναρξη της αιματηρής κρί
σης στη χώρα του, και μάλιστα
σε ξένο μέσο προειδοποίησε τη
Δύση να μην επέμβει στη χώρα
του.
«Η Συρία είναι τώρα το επίκε
ντρο της περιοχής, είναι το ρήγ
μα και αν παίξεις με το έδαφος
θα προκαλέσεις σεισμό» λέει
στη συνέντευξη.
Συνεχίζει μάλιστα απειλώντας με
«ένα νέο Αφγανιστάν, ή δε
κάδες Αφγανιστάν» για να επιση
μάνει ότι «κάθε πρόβλημα στη
Συρία θα κάψει όλη την περιο
χή. Αν το σχέδιο είναι να διαιρε
θεί η Συρία, αυτό σημαίνει
διαίρεση όλη της περιοχής».
Παραταύτα, υποστήριξε ότι η
χώρα βρίσκεται σε δρόμο μεταρ
ρυθμίσεων και παραδέχτηκε ότι
οι δυνάμεις του έκαναν λάθη

στο χειρισμό της κρίσης αν και
επέμεινε στην επίσημη γραμμή
ότι η εξέγερση οφείλεται «μόνο
σε τρομοκράτες».
Το Συμβούλιο Ασφαλείας, λόγω
των διαφωνιών των μελών του,
δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρή
σεις σε κυρώσεις κατά τις Συρί
ας, αν αυτό το δρόμο έχουν
ακολουθήσει μεμονωμένα
κάποιες χώρες, όπως και η ΕΕ.
Νέα κλιμάκωση της βίας
Εντωμεταξύ, τουλάχιστον 10 πο
λίτες σκοτώθηκαν από το στρα
τό σε συγκρούσεις στην πόλη
Χομς το Σάββατο, δήλωσαν ακτι
βιστές, ενώ οργάνωση ανέφερε
ότι άτομα που φέρεται να είναι
λιποτάκτες από τις ένοπλες δυ
νάμεις σκότωσαν 20 στρατιώτες
στην ίδια πόλη, στη συνοικία
Μπάμπα Άμρο.
Η Χομς φαίνεται ότι μετατρέπε
ται σε επίκεντρο της ένοπλης
πλέον εξέγερσης εναντίον του
προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.
Ακτιβιστές και κάτοικοι είπαν ότι

άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθη
καν σε άλλες περιοχές της
χώρας, σε επιθέσεις εναντίον
διαδηλωτών και σε στρατιωτι
κές επιχειρήσεις καταδίωξης λι
ποτακτών σε επαρχιακές
περιοχές.
Επιπλέον ανέφεραν πως την
Παρασκευή δυνάμεις του Άσαντ
σκότωσαν 40 ανθρώπους ανοί
γοντας πυρ εναντίον διαδηλω
τών που καλούσαν να υπάρξει
διεθνής προστασία για τις κινη
τοποιήσεις, οι οποίες βρίσκονται
πλέον στον έβδομο μήνα τους.
Ο Αραβικός Σύνδεσμος και τα
Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν τη
βία με τον Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ Μπαν ΓκιΜουν να το
νίζει ότι ο Άσαντ πρέπει να απα
ντήσει στα αιτήματα για αλλαγή
με σοβαρές μεταρρυθμίσεις,
«όχι καταστολή και βία», κα
λώντας παράλληλα σε τερματι
σμό των στρατιωτών
επιχειρήσεων.

Απειλές Άσαντ προς τη ∆ύση να µην
επέµβει στη Συρία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (BEBEK)
BEBEK AYA HARALAMBOS KİLİSESİ VE BEBEK AYA YANİ

MEZARLIK DOVA KİLİSESİ VE MEZARLIĞI VAKFII

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςΚοινότητος ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ (BEBEK) ,απεφάσισε να διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου2011 Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ

(BOYACIKÖY)I

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςΚοινότητος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΒΑΦΕΟΧΩΡΙΟΥ (BOYACIKÖY) , απεφάσισε να διεξάγει τιςεκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικού σώματος για τηνεπόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου2011 Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ –
ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ

KURUÇEŞME AYA DİMİTRİ VE AYA YANİ KİLİSESİ VAKFII

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΑνακοινώνεται στους Ομογενείς ότι η Εφοροεπιτροπή τηςΚοινότητος ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ, απεφάσισενα διεξάγει τις εκλογές προς ανάδειξη νέου διοικητικούσώματος για την επόμενη τετραετία.Οι εκλογές της Κοινότητος θα γίνουν στις 27 Νοεμβριου2011 Κυριακή.Ως επί των εκλογών Εφορευτική Επιτροπή ορίστηκαν οι,1.Παντελής Λάκη Βίγκας2.Ανδρεας Ρομποπουλος3.Σεβαστή Μπαρμπαλόνη4.Κωσταντίνος Τζοβανίδης5.Αλέξανδρος Σενκοποπόβσκι6.Χρίστος ΒασιλειάδηςΟι ημερομηνίες ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων καιυποβολής υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθούν αργότερα απότην Εφορευτική Επιτροπή.

ΖΑΠΠΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Μετά από τις εκλογές που έγιναν στις 25 Οκτωβρίου 2011
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε
μόνων του Ζαππείου καταρτίστηκε ως εξής :
Πρόεδρος : Κυβέλη Τσιτσέκογλου
Αντιπρόεδρος : Βασιλική Κατσώνη
Γραμματέας : Δέσποινα Οζπρόδρομος
Ταμίας : Ελισάβετ Σένσαχιν
Μέλη : Σοφία Κόντος

Καίτη Χαβούτσογλου
Ζανέτ Τεπέντελεν

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη και
την συμπαράστασή τους. Ευχόμαστε μια καλή και εποικοδο
μητική χρονιά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

► Χαιρετίζει η Ε.Ε, συνάντηση Λαµπρινίδη- Χριστόφια

Ξεκίνησαν οι συνοµιλίες για το Κυπριακό στη
Νέα Υόρκη




