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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το προσκύνημα των δημάρχων στην Κωνσταντινούπολη

ΚΑΡΦΙΤΣΑ NEWS  17:00

Το προσκυνηματικό ταξίδι μπορεί να το «φρέναρε» η
πανδημία του κορονοϊού, όμως η υπόσχεση δεν
λησμονήθηκε και με την έλευση του 2023 αντιπροσωπεία

19:58, Κυριακή
22 Ιανουαρίου 2023
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της Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων Κεντρικής βρέθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου χτυπά αδιάκοπα εδώ και αιώνες η
«καρδιά» του ορθόδοξου χριστιανισμού.

Επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ
την ελληνική αποστολή συνόδευσε σε όλες τις επαφές και επισκέψεις ο μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Η συγκίνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη
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Φανερά συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, υποδέχτηκε τους
δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας στην «Αίθουσα του Θρόνου» στο Φανάρι.
«Αισθάνομαι χαρά και αγαλλίαση επειδή μ’ αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και
διότι βλέπω ότι εμείς οι ολίγοι που μείναμε εδώ δια λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεως
μας, δεν είμαστε μόνοι. Μας σκέπτονται, προσεύχονται για εμάς, μας αγαπούν, μας
στηρίζουν στον καθημερινό μας αγώνα, τον τραχύ», τους είπε ο κ.Βαρθολομαίος κατά την
υποδοχή.   

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για την καθημερινότητα λέγοντας πως το Πατριαρχείο
προσπαθεί με «νύχια και τα δόντια» να εκπληρώνει υπό οποιεσδήποτε εξωτερικές
συνθήκες την Οικουμενική Αποστολή. 

Σε ανάλογο θερμό κλίμα και ο χαιρετισμός του κ.Καϊτεζίδη ο οποίος απευθυνόμενος προς
τον κ.Βαρθολομαίο ανέφερε πως «είναι μεγάλο το βάρος της ιστορίας στις πλάτες μας, αλλά
θα φύγουμε από δω για μία ακόμη φορά ανανεωμένοι, πιο δυνατοί, με αισθήματα
σεβασμού, ευγνωμοσύνης κι αληθινής αγάπης. Και πάντοτε με την υπόσχεση της
επιστροφής μας».
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Ο καθαγιασμός των υδάτων στην Τρίγλια
Οι δήμαρχοι ταξίδεψαν και έως την Τρίγλια, την κωμόπολη της Προύσας, για τον
καθαγιασμό των υδάτων που γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 19 Ιανουαρίου με το Ιουλιανό
ημερολόγιο και τελέστηκαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

 Η Τρίγλια είναι ο τόπος καταγωγής σημαντικών Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και του
τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης, του εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Καλαφάτη.

 Το παρών έδωσαν οι δήμαρχοι Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, Πυλαίας Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος
Κυρίζογλου, Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός, Παύλου Μελά Δημήτρης
Δεμουρτζίδης, Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης,
Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης, Αλεξάνδρειας Παναγιώτης
Γκυρίνης, Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, Παιονίας Κωνσταντίνος Σιωνίδης, Βισαλτίας
Αθανάσιος Μασλαρινός, Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας, Νέας Προποντίδας Μανώλης
Καρράς και Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος.

Η δωρεά 50.000 ευρώ στο ιστορικό
«Βαλουκλή»
Η είδηση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Γηροκομείο του ιστορικού Ελληνικού
Νοσοκομείου «Βαλουκλή» κινητοποίησε άμεσα την ΠΕΔΚΜ που αποφάσισε να συνδράμει με
50.000 ευρώ στις εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης του κτιρίου.

Η αντιπροσωπεία με αφορμή την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε στον άδειο,
πλέον, χώρο από φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και ασθενείς. Το ιστορικό Ελληνικό
Νοσοκομείο του «Βαλουκλή» ιδρύθηκε το 1753, είναι υπό την σκέπη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα της
Κωνσταντινούπολης. 

Ευτυχώς από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο δεν υπήρξαν θύματα,
καθώς εκείνο το διάστημα στο γηροκομείο έβρισκαν περίθαλψη και θαλπωρή 62
ηλικιωμένοι και 42 εσωτερικοί ασθενείς.

«Η ΠΕΔΚΜ ανταποκρίθηκε οικονομικά στην προσπάθεια αναστήλωσης του ώστε αυτό το
Γηροκομείο να γίνει ξανά όπως ήταν. Να είναι λειτουργικό και να ανοίξει την αγκαλιά του
στους ανθρώπους της Ομογένειας. Είναι μία πράξη συμβολική και ουσιαστική», είπε ο
κ.Καϊτεζίδης.
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Στους τάφους των Πατριαρχών
Η ελληνική αποστολή επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, και τους τάφους των Πατριαρχών στον
Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Κατά την παράδοση, στις 29 Μαΐου 1453, ένας καλόγερος
της Μονής Βαλουκλή τηγάνιζε ψάρια δίπλα στο αγιασμένο νερό που αναβλύζει στα θεμέλια
του μοναστηριού, όταν κάποιος του μετέφερε την είδηση πως η Πόλη αλώθηκε. 

 «Μόνο αν τα ψάρια πηδήξουν απ’ το τηγάνι και πέσουν στο αγίασμα θα σε πιστέψω»,
απάντησε ο καλόγερος. Πριν τελειώσει τη φράση του τα μισοτηγανισμένα ψάρια πήδηξαν
στο νερό. Έτσι το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής πήρε το όνομα Βαλουκλή, από την
τουρκική λέξη βαλούκ, που σημαίνει ψάρι.

 Η Μονή χτίστηκε από υλικά που περίσσεψαν από το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας και είχε την
ίδια τύχη με την Πόλη. Δυο τρομεροί σεισμοί την ερείπωσαν, ενώ στη συνέχεια κάηκε και
καταστράφηκε πολλές φορές.
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ΚΑΡΦΙΤΣΑ NEWS
Το ενημερωτικό portal « www.karfitsa.gr » παρέχει συνεχή ροή ειδήσεων για την
πολιτική, την οικονομία, την αγορά, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την
τεχνολογία, τα media, το lifestyle και τα διεθνή νέα.
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