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Κατ' ιδίαν συνάντηση είχε την
Κυριακή ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης Βαρθολομαίος με
τον πρωθυπουργο της Ελ
λάδας στο Άγιο Όρος. Ο Πα
πανδρέου μετέβη στο Άγιον
Όρος για να συμμετάσχει στις
εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια
από την ανάληψη των πα
τριαρχικών καθηκόντων του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ
Βαρθολομαίου.
Πριν τη συνάντηση ο πρωθυ

πουργός και μέλη της κυβέρ
νησης παρέστησαν στην
πατριαρχική θεία λειτουργία
που τελέστηκε στον Ιερό Ναό
του Πρωτάτου, απ' όπου ο Οι
κουμενικός Πατριάρχης έστει
λε μήνυμα σύμπνοιας και
ομοψυχίας για το ξεπέρασμα
της οικονομικής κρίσης.
Στη διάρκεια της συνάντησής
τους στις Καρυές του Αγίου
Όρους, ο έλληνας πρωθυ
πουργός, χαρακτήρισε «πα

ράδειγμα, που
εμπνέει» τον
αγώνα του Οικου
μενικού Πατριάρ
χη για την
ανάδειξη των
αξιών της Ορθοδο
ξίας, την πα
γκόσμια ειρήνη και
το περιβάλλον.
Ο κ. Παπανδρέου
τόνισε ότι ο
αγώνας του Οικου
μενικού Πατριάρ
χη κ.κ.
Βαρθολομαίου εί
ναι ένα παράδειγ
μα «που μας

εμπνέει και μας δίνει και μας
δύναμη, σε μια εποχή δύσκο
λων καιρών για τη χώρα μας,
που έχουμε επωμιστεί όλοι
μας, όχι μόνο προσωπικά
εγώ, αλλά και ο ελληνικός λα
ός και βάρη και ευθύνες».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι
παρακολουθεί το έργο του Οι
κουμενικού Πατριάρχη, αυτά
τα είκοσι χρόνια, και δήλωσε
την αμέριστη συμπαράστασή
του στο έργο του.

Απαντώντας, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης επεσήμανε ότι
«Καίτοι ιστάμεθα μακράν της
πολιτικής δεν δυνάμεθα παρά
να είδωμεν μετά συμπαθείας
και μετ' ευχών τας προσπα
θείας της ελληνικής κυβερνή
σεως διά την υπέρβαση της
τελευταίας μεγάλης κρίσεως,
ως και την οργανωμένη
πρόνοια και τας εν γένει
ενεργείας αυτής δια την
κάλυψιν αναγκών αμέσου
προτεραιότητας και την επε
ξεργασία σχεδίων για την
αποτελεσματικήν επούλωσιν
των πληγών και ανάδειξη θε
τικής προοπτικής για το ορα
τόν μέλλον της χώρας».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
εξέφρασε την πεποίθηση ότι
ο πρωθυπουργός εκτιμά το
έργο του Πατριαρχείου για
την προώθηση των χριστιανι
κών αρχών, τον διάλογο των
θρησκειών, τη παγκόσμια ει
ρήνη και το περιβάλλον και
τόνισε ότι και ο ίδιος και η
σύνοδος στο Φανάρι προσεύ
χεται «υπέρ ευωδόσεως» του
δικού του έργου.

Συνάντηση του Οικουµενικού Πατριάρχη

µε τον Παπανδρέου στο Άγιο Όρος

► ∆ηλώσεις Χριστόφια και για τις έρευνες φυσικού αερίου

"Το Κυπριακό δε λύνεται χωρίς την

επιστροφή Μόρφου και Αµµοχώστου"

► Προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου

Η Ε.Ε επιθυµεί να
επαναληφθούν οι

διαπραγµατεύσεις Ισραήλ-
Παλαιστίνης Ο Δ. Χριστόφιας δήλωσε σχε

τικά με τις διαπραγματεύσεις
στο Κυπριακό ότι ότι χωρίς

την επιστροφή των περιοχών
της Μόρφου και της Αμμο
χώστου υπό ελληνοκυπριακή
διοίκηση και χωρίς σοβαρές
εδαφικές αναπροσαρμογές
που θα δώσουν τη δυνατότη
τα στη μεγάλη πλειονότητα
των ελληνοκυπρίων που κα
τάγονται από εκει να επι
στρέψουν υπό
ελληνοκυπριακή διοίκηση,
δεν μπορεί να επιτευχθεί
βιώσιμη και λειτουργική λύση

του κυπριακού, αποδεκτή και
από την ελληνοκυπριακή
πλευρά.
Δήλωσε επίσης ότι το γεγο
νός ότι δεν έγινε κατορθωτή
μέχρι τώρα η λύση του Κυ
πριακού οφείλεται στις υπέρ
μετρες απαιτήσεις της άλλης
πλευράς η οποία αρνείται να
παραμείνει προσηλωμένη
στα πλαίσια της συμφωνη
μένης βάσης λύσης.
Εξάλλου, αναφερόμενος στις
έρευνες για υδρογονάνθρα
κες, ο Δ. Χριστόφιας επα
νέλαβε ότι "τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν είναι δια
πραγματεύσιμα και οι έρευ
νες θα συνεχιστούν παρά τις
προκλήσεις και την ένταση
που προκαλεί η Τουρκία".

► Σύµφωνα µε έγγραφο που διέρρευσε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Τουρκίας για το θέµα της Κύπρου
Προειδοποίηση της Ευρω
παϊκής Επιτροπής προς την
Τουρκία για τις απειλές της

κατά της Κύπρου, αναμένε
ται αυτήν την εβδομάδα. Την
ίδια ώρα η ΕΕ εξετάζει να
προτείνει εναλλακτικούς
τρόπους για την ενίσχυση
των δεσμών της με την Άγκυ
ρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα
μένεται να ζητήσει «την απο
φυγή οποιουδήποτε είδους
απειλής, πηγής προστριβής ή
ενέργειας που θα μπορούσε
να βλάψει τις σχέσεις καλής

γειτονίας και την ειρηνική
διευθέτηση των διαφορών»,
αναφέρεται σε προσχέδιο
της έκθεσης της Επιτροπής
για την ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας, το οποίο εξα
σφάλισε το Γερμανικό Πρα
κτορείο Ειδήσεων. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα
μένεται επίσης να ζητήσει να
ενισχυθεί ο συντονισμός των
εξωτερικών πολιτικών της
Τουρκίας με αυτών της ΕΕ.
Συμφωνα με το πρακτορειο,
η έκθεση αυτή αναμένεται
να ανακοινωθεί την ερχόμε
νη Τετάρτη κατά την παρου
σίαση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των ετήσιων εκ
θέσεών της για τις χώρες
που επιθυμούν την ένταξή
τους στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι σχε
διάζει να προσκαλέσει εκπροσώπους των
Ισραηλινών και των Παλαιστινίων να συ
ναντηθούν «τις ερχόμενες ημέρες» για να
συζητήσουν για την επανάληψη των ει
ρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές κατά
πόσον η πρόσκληση αυτή θα μπορούσε
να επιλύσει το διπλωματικό αδιέξοδο που
διαρκεί ένα χρόνο, καθώς εκπρόσωποι
τόσο του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινί
ων αποκρίθηκαν επαναλαμβάνοντας τις
πάγιες θέσεις τους στις οποίες έχει απο
δοθεί η ευθύνη για τη παράταση του
αδιεξόδου.
Η ανακοίνωση από την Κάθριν Άστον,
Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένω
σης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την
Πολιτική Ασφάλειας, έγινε έπειτα από μια
συνάντηση του Κουαρτέτου για τη Μέση
Ανατολή της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας
και των Ηνωμένων Εθνών.
Το Κουαρτέτο συζήτησε τι να κάνει στη
συνέχεια για να ενθαρρύνει τις δυο πλευ
ρές να επαναλάβουν «ουσιαστικές» δια
πραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό.
Αποκρινόμενος στη δήλωση της Άστον, ο
Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος
του Παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ
Αμπάς, είπε πως αν το Ισραήλ «αναγνω
ρίσει τα σύνορα του 1967 και παγώσει
τον εποικισμό, είμαστε έτοιμοι να πάμε
αμέσως» στις συνομιλίες που επιδιώκει να
συγκαλέσει η ΕΕ.
Στην Ιερουσαλήμ, ισραηλινός αξιωματού
χος με τον οποίο επικοινώνησε το
Reuters δεν θέλησε να σχολιάσει την
πρόσκληση, άφησε όμως να εννοηθεί
πως το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να συμμε
τάσχει σε μια τέτοια συνάντηση αν δεν
επισυνάπτονταν όροι.
Το Ισραήλ έχει «επανειλημμένα εκφράσει
την προθυμία του να ξεκινήσει απευθείας
ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Παλαιστι
νίους πρόσωπο με πρόσωπο χωρίς
οποιουσδήποτε όρους», είπε ο αξιωμα
τούχος και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε οι Πα
λαιστίνιοι να είναι έτοιμοι, επίσης».
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118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
µε το βλέµµα στο αύριο

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Πέμπτη 27 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.

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, Σελίδα 2

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

Παναγιώτατε ∆έσποτα,

Σεβασµιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς

καί πάντες οἱ ἀγαπητοί παρε-

στῶτες,

«Σκιᾶς γάρ πάροδος ὁ βίος

ἡµῶν», κατά τήν Σοφία τοῦ Σο-

λοµῶντος (2,5).

Κατά τίς ἡµέρες αὐτές, οἱ ὁπο-

ῖες µᾶς µνηµονεύουν τήν τελευ-

τή, πρό εἰκοσαετίας ἀκριβῶς,

τοῦ ἀοιδίµου Πατριάρχου ∆ηµη-

τρίου, γιά πολλοστή φορά στήν

ταπεινή ζωή µου συνειδητο-

ποιῶ, τόσον τό ταχύ καί

πρόσκαιρον ὅσον τό βαθύ καί

αἰώνιον τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς,

ἐφ᾽ ὅσον βιωθῆ χριστιανικά.

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1964 τόν κα-

µάρωσα σάν νέο παιδί νά χειρο-

τονῆται Ἐπίσκοπος στόν Ἅγιο

∆ηµήτριο Ταταούλων. Τόν ∆ε-

κέµβριο τοῦ 1972 τόν συνήντη-

σα τό πρῶτον ὡς Πατριάρχη

στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλ-

κης. Τόν διηκόνησα ἐπί δεκαπε-

νταετία στό Φανάρι ὡς

∆ιάκονος καί Ἀρχιδιάκονός του.

Καί τόν συνήντησα ὡς ὁ ὑπ᾿

αὐτοῦ χειροτονηθείς τελευταῖος

Ἀρχιερεύς, ἀργά τό ἀπόγευµα

τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1991 µαζί µέ

τούς Μητροπολίτας Χαλκη-

δόνος, Μελιτηνῆς καί Φιλαδελ-

φείας στό Ἀµερικανικό

Νοσοκοµεῖο γιά τελευταία φο-

ρά. ∆έκα λεπτά ἀκριβῶς πρό

τοῦ µεσονυκτίου τῆς αὐτῆς

ἡµέρας ἔφυγε.

Καί ὅλα αὐτά σάν χθές. Ἕνα

χθές πού ἐπιβεβαιώνει τήν ἀνω-

τέρω ρῆσι τοῦ Σολοµῶντος, ἀλ-

λά καί τό ἰδιόµελον τοῦ

∆αµασκηνοῦ «πάντα σκιᾶς

ἀσθενέστερα»!

Στήν περίπτωσι ὅµως τοῦ Πα-

τριάρχου ∆ηµητρίου, ἡ «πάρο-

δος τῆς σκιᾶς» τοῦ βίου του

φωτίζεται ὄντως ἀπό τήν

ἀγάπη. Ὄχι, βέβαια, ἀπό αὐτήν

πού ἡ συχνή ἀναφορά της διευ-

κολύνει τίς σκοπιµότητες τῆς

διαπραγµατευτικῆς ζωῆς. Ἀλλά

ἀπό αὐτήν πού πηγάζει ἀπό

τήν χριστιανική ζωή καί κρύβει

µέσα της τήν ὑπόσχεσι τῆς αἰω-

νιότητος καί ὀνοµάζεται ἐν Χρι-

στῷ ἀγάπη. Γι᾿ αὐτό καί οἱ

Ἅγιοι τῆς πίστεώς µας ὡµίλη-

σαν µέ τόν δικό τους θυσιαστι-

κό τρόπο ὁ καθείς γιά τό

µεγάλο µυστήριο πού κρύβει ἡ

ἀγάπη αὐτή. Ἕνα µυστήριο ἐν

Χριστῷ στά πλαίσια τοῦ ὁποίου

τά ἀγαπώµενα πρόσωπα δέν

χωρίζουν ποτέ, οὔτε µέ τόν

θάνατο. Ὁ θάνατος τά ἑνώνει

περισσότερο, κάνει τόν δεσµό

τους ἱερώτερο.

Γιά τήν πρόσφατο ἱστορία

αὐτοῦ τοῦ Θρόνου, φρονῶ ὅτι

εἶναι ἐξαιρετικά σηµαντικό τό

γεγονός, ὅτι ὁ Πατριάρχης ∆η-

µήτριος ὑπῆρξε ἄνθρωπος

τέτοιας ἀγάπης κατά κοινή συ-

νείδησι. Γι᾿ αὐτό καί τόν θυ-

µᾶται ἡ Ἐκκλησία καί τό Γένος

µας προσευχητικά. Γι᾿ αὐτό καί

ὁσάκις ἐπιχειρεῖται, ἀδοκίµως

ἔστω ὅπως σήµερα, ἡ προβολή

τοῦ προσώπου του, παραµερίζο-

νται συνήθως τά ἐκκλησιαστι-

κά χρονικά καί τά ἐπίσηµα

ἀνακοινωθέντα τῆς Πατριαρ-

χίας του -τά ἤδη καταγεγραµ-

µένα εἰς τήν χαρτίνη ἀθανασία

κατά τρόπο πεζό-, καί προτι-

µᾶται ἡ ψαῦσις τῶν ἀπείρου

κάλλους µηνυµάτων τῆς ψυχῆς

του, πού ἐπειδή εἶναι ἀληθινά,

πάντοτε συγκινοῦν καί ποι-

κίλως ἐπηρεάζουν.

Τά παιδικά καί µαθητικά του

χρόνια καί οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ

ψυχικοῦ του κόσµου κατ᾿ αὐτά

µᾶς εἶναι ἄγνωστα. Ἐάν λάβου-

µε ὅµως ὑπ᾿ ὄψιν τό ἀδιάφθο-

ρον τῆς ἐµφύτου καλωσύνης,

εὐκόλως νοιώθουµε ὅτι αὐτό

πού ζήσαµε νά µᾶς ἀγγίζῃ εἰς

τά πολύ µετέπειτα χρόνια τῆς

ζωῆς του ἦταν τό παντοτινό ψυ-

χικό του περιεχόµενο.

Ὁ Πατριάρχης ∆ηµήτριος ἀπό

πολύ νέος ἦλθε σέ ἐπαφή µέ

τήν σκληρότητα ἀνθρώπων καί

συνθηκῶν.

Κατά τήν δική του πρός ἐµέ ἐκ-

µυστήρευσι, οἱ συνθῆκες τῶν

πρώτων δέκα µηνῶν τῆς παρου-

σίας του ὡς ∆ιακόνου στήν Ἱε-

ρά Μητρόπολι Ἐδέσσης

(1937-1938), ὅπου ἐστερήθη καί

τοῦ ἐπιουσίου ἀκόµη, ὑπῆρξαν

ἀντιστρόφως ἀνάλογοι τῶν συν-

θηκῶν ἀσφαλοῦς µερίµνης καί

στοργῆς τῆς τροφοῦ Θεολογι-

κῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Εἶναι

βεβαίως ἱστορικῶς γνωστόν, ὅτι

οἱ τραγικές συνέπειες τῆς Μι-

κρασιατικῆς καταστροφῆς, ἐπη-

ρέαζαν ἀκόµη ἀρνητικῶς τήν

ἐθνική οἰκονοµία τῆς Ἑλλάδος

καί µάλιστα τῶν προσφυγικῶν

περιοχῶν τῶν Νέων Χωρῶν. Γι᾿

αὐτό καί ὁ πατέρας του µακαρι-

στός Παναγιώτης Παπαδόπου-

λος, πληροφορηθείς ἀπό

τρίτους -τοῦ ἰδίου ὑποµένοντος-

τήν ἐνδεᾶ κατάστασί του,

ἐπέβαλε στό παιδί του νά ἐπι-

στρέψῃ στήν Πόλι.

Ἐπανακάµψας εἰς τά ἴδια, ἡ Ἐκ-

κλησία τόν ὥρισε ∆ιάκονο, καί

µετά παρέλευσιν τετραετίας,

ἀπό τῆς 29ης Μαρτίου 1942, Κυ-

ριακῆς τῶν Βαΐων, ἱερέα καί

ἐφηµέριο τῆς Κοινότητος τῶν

Ἁγίων ∆ώδεκα Ἀποστόλων Φε-

ρήκιοϊ, τήν ὁποία εἰς τήν συ-

νέχειαν τῆς ζωῆς του καί µετά

τήν ἐνδιάµεσο πενταετῆ ἱερατι-

κή παραµονή του στήν Τεχε-

ράνη, διηκόνησε ἐπί

δεκατετραετία ὡς Ἀρχιµαν-

δρίτης καί Ἱερατικῶς της

Προϊστάµενος.

Κατά τήν εἰρηµένη πενταετία,

µεταξύ Ἰουνίου 1945 καί Ἰου-

λίου 1950, εὐλογίᾳ τῆς Ἐκκλη-

σίας, διηκόνησε τούς

ἑπτακοσίους τότε διαβιοῦντας

στήν Περσία Ἑλληνορθο-

δόξους, µεριµνήσας τό πρῶτον

συστηµατικῶς γιά τήν κατά τά

εἰωθότα ἐκκλησιαστική τους

ὀργάνωσι. Εἰς τά πλαίσια

αὐτῆς, ἀνεδείχθη Κοινοτική

Ἐπιτροπή καί δυναµική Φι-

λόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν,

ἱδρύθη δέ καί Ἀστική Σχολή µέ

εἴκοσι τακτικούς µαθητάς καί

εἴκοσι πέντε φοιτητάς, διδα-

σκοµένους ὑπ᾿ αὐτοῦ τήν Ὀρ-

θόδοξο πίστι καί τήν Ἑλληνική

γλῶσσα κατά τίς ἀπογευµατι-

νές ὧρες.

Σηµειωτέον, ὅτι οἱ κατά καιρο-

ύς δυσάρεστες ἔκτοτε πολιτεια-

κές ἐξελίξεις στήν Περσία καί ἡ

ἐκ τούτων δυσχέρεια παραµο-

νῆς εἰς αὐτήν µονίµου καταλ-

λήλου ἱερέως, συνέβαλαν εἰς

τήν σταδιακήν παρακµήν τῆς

παροικίας.

* * *

Τό ἔτος 1950, ὅπως ἐλέχθη,

ἀναλαµβάνει πλέον τήν Ἱερα-

τική Προϊσταµενία τῆς ἀκµαζο-

ύσης τότε Κοινότητος Φερήκιοϊ,

πού ἀριθµοῦσε ἤδη ζωή καί

δρᾶσι ἑνός περίπου αἰῶνος,

ἱδρυθεῖσα τό 1868 ἐπί Γρηγο-

ρίου τοῦ Στ´, δίς Πατριαρχε-

ύσαντος.

Ὁ λαός τῆς εὐλογηµένης αὐτῆς

περιοχῆς τῆς Πόλης ἔρχεται

πλέον σέ µόνιµη λειτουργική,

ἁγιαστική καί µυστηριακή ἐπι-

κοινωνία µέ τόν Ἀρχιµανδρίτη

∆ηµήτριο, τοῦ ὁποίου, βέβαια,

ἡ πρᾳότης καί ἡ καλωσύνη, σέ

συνδυασµό µέ τήν εὐδιάκριτη

ἀµεριµνησία του ὡς πρός τούς

ἐκκλησιαστικούς τακτικισµούς,

ἦταν ἀνθρωπίνως, σχεδόν

ἀδύνατο νά προϊδεάσῃ τόν

οἱονδήποτε ἀναστρεφόµενο

µαζί του ἐνορίτη ἤ πολίτη, σχε-

τικῶς πρός τήν µελλοντική του

ἀνάδειξι σέ Οἰκουµενικό Πα-

τριάρχη.

Προσωπικῶς, δέν ἔχω βιώµατα

ἀπό τήν 14ετῆ ποικίλη ποιµα-

ντική του δραστηριότητα στήν

Κοινότητα τῶν ∆ώδεκα Ἀπο-

στόλων.

Τήν περίοδο αὐτή, πού προη-

γήθη τῆς γνωριµίας µου µαζί

του, πέραν τῶν ἀγαθῶν πάντο-

ΣΕΛ.5

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην 12ην Οκτωβρίου τελε-

ῖται θεία λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ.

Τρανουπόλεως κ. Γερµανοῦ.

* * *

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Παρασκεύην 14ην Οκτωβρίου επί

τη εορτή της Αγίας Παρασκευής της Έπιβάτινης τελεῖται

θεία λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-

πόλεως κ. Γερµανοῦ

Αφιέρωµα...Αφιέρωµα...

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝ ΜΝΗΜΗ»
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΞ
ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ

ΕΚ∆ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΟΙ∆ΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ανώνυμος κυρία εις μνήμην του συζύγου της προσέφερε το
ποσό των 200 Λ.Τ.
Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.
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Αφιέρωµα...Αφιέρωµα...

συνέχεια από την 2η
τε περί τοῦ προσώπου του ἀναφορῶν τρίτων, µεταξύ

τῶν ὁποίων καί συγγενῶν µου, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν συ-

νεργάται του στήν ἐνοριακή ζωή, τήν συνόψισε ἀπ᾿

εὐθείας στήν ψυχή µου ἕνα µόνον ἀπρόβλεπτο,

ἁπλό καί ἀνθρώπινο περιστατικό, σέ ἕνα ἐντελῶς

ἀπρόβλεπτο χῶρο. Τό περιστατικό, συνδέεται µέ τήν

µαρτυρία του ἐπί σειρά ἐτῶν ὡς διδασκάλου τῶν θρη-

σκευτικῶν εἰς τήν πολυπληθῆ τότε Ἀστική Σχολή Φε-

ρήκιοϊ καί παραπέµπει στήν Ἁγιογραφική προτροπή

«ἔργασαι ἐν παιδί» (Σοφία Σειράχ 33,26).

Τρεῖς µαθήτριές του ἀπό τό ∆ηµοτικό τοῦ Φερήκιοϊ,

πού ζοῦσαν πλέον στήν Ἰταλία, ὕστερα ἀπό 40

χρόνια, κατάφεραν νά τόν συναντήσουν καί νά φι-

λήσουν µέ λυγµούς τό χέρι του στό κατάλυµα πού

τοῦ παρεχωρήθη στό Βατικανό, κατά τήν ἐπίσηµη

ἀντεπίσκεψί του στόν Πάπα, τόν ∆εκέµβριο τοῦ 1987,

ἀφοῦ προηγήθη πολύωρη καί ἐπίµονη ἀπό µέρους

των ἐπεισοδιακή ἐπικοινωνία µέ τήν παπική φρουρά.

Τοῦ εἶπαν µέ ἀγωνία καί συγκίνησι: «ἦταν τάξιµο

τῆς ζωῆς µας νά σᾶς δοῦµε, γιατί σᾶς ἀγαποῦµε»!

* * *

Καί ἐρχόµεθα νοερῶς εἰς τόν Αὔγουστο τοῦ 1964, κα-

τά τόν ὁποῖο µῆνα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐν ἐκτιµήσει

τῆς πολυετοῦς ψυχωφελοῦς ἱερατικῆς προσφορᾶς

του, τόν ἀνύψωσε εἰς τόν βαθµόν τοῦ Ἐπισκόπου

ὑπό τόν ψιλώνυµο τίτλο Ἐλαίας καί τοῦ ἀνέθεσε τήν

ποιµαντική εὐθύνη τῆς Ἀρχιερατικῆς Προϊσταµενίας

Ταταούλων, εἰς τήν ὁποίαν τότε κατοικοῦσαν συνολι-

κῶς εἴκοσι χιλιάδες ρωµηοί, εἰς δέ τά δύο βασικά ∆η-

µοτικά σχολεῖa της Ἁγίου ∆ηµητρίου καί ∆ώδεκα

Ἀποστόλων ἐσπούδαζαν περίπου χίλιοι µαθηταί.

Ἀπό τήν περίοδο ἐκείνη, ὡς ἱερόπαις κατ᾿ ἀρχήν, ἄρ-

χισα νά τόν παρατηρῶ καί νά ἐναλλάσσω εἰς τό ἑξῆς

τίς ἀγαθές πληροφορίες τῶν ὑφισταµένων του ἀει-

µνήστων πλέον ἱερέων ∆ηµητρίου, Γαβριήλ καί Στε-

φάνου, µέ τά προσωπικά βιώµατά µου, τά

ἀποκτώµενα ἐκ τῆς συχνῆς συναντήσεώς µου µαζί

του εἰς τήν ἱερά αὐλή τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, ἐκ τῆς

ὁποίας τότε διήρχοντο καθηµερινῶς ἑκατοντάδες χρι-

στιανοί.

Τά βιώµατα εἶναι πολλά καί ἀχώρητα σέ σύντοµες

περιγραφές. Θά περιορισθῶ σέ ἕνα, τό ὁποῖο ἐπήγα-

σε ἀπό µία κορυφαία ἀρετή του πού σφράγισε τό

σύνολον τῆς ζωῆς του.

Οἱ καιροί κατά τήν ἀπαρχή τῆς Ἀρχιερατείας του

ἦταν δύσκολοι. Ἡ Ὁµογένεια τῆς Πόλης ζοῦσε σχε-

δόν τήν «χαριστική βολή» της. Οἱ ἀπελάσεις τῶν ρω-

µηῶν ἑλληνικῆς ἰθαγενείας σέ ἐλάχιστα χρόνια

ἐµείωσαν κατακόρυφα τόν ἀριθµό της. Οἱ ἐπί µέρους

Κοινότητες τοῦ Θρόνου στήν Πόλι, καί µάλιστα οἱ πο-

λυάριθµες, ἐδέχοντο καθηµερινῶς καί αὐτές τίς ἀντι-

δράσεις τῆς διωκοµένης Ρωµηοσύνης, οἱ ὁποῖες

ἐνίοτε ὑπερέβαιναν καί τά ὅρια.

Ὁ ἀοίδιµος διαπρεπής Πατριάρχης Ἀθηναγόρας σάν

πρακτικό µέτρο τυχόν περιορισµοῦ τῆς ἀσυγκράτη-

της φυγῆς τῶν ρωµηῶν, ἀπηγόρευσε πρός καιρόν

τήν ἔκδοσι οἱουδήτινος πιστοποιητικοῦ πού ὡς ἀπα-

ραίτητο δικαιολογητικό γιά τίς Ἑλληνικές ἀρχές θά

τήν διηυκόλυνε. Οἱ βοηθοί του στίς Κοινότητες ὤφει-

λαν νά ἐφαρµόζουν τήν ἐντολή του, χωρίς βεβαίως

νά προκαλοῦν τήν ἀγανάκτησι τῶν ἀνθρώπων ἐνα-

ντίον του.

Παρατηροῦσα, λοιπόν, κατά τίς ἀτελείωτες ἔκρυθµες

αὐτές ἡµέρες καί µῆνες τήν ἀσύλληπτη πρᾳότητά

του ἔναντι τῆς ποικιλίας τῶν διαµαρτυριῶν. Ἔβλεπε

κανείς στήν πρᾶξι τήν ἐφαρµογή τῆς Εὐαγγελικῆς

προτροπῆς «µάθετε ἀπ᾿ ἐµοῦ, ὅτι πρᾷος εἰµι καί τα-

πεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ.11,29). Ἄς µοῦ ἐπιτραπῇ δέ

νά πῶ, ὅτι θαρρεῖς καί τό εἶχε τάµα νά λυπῆται καί

ὄχι νά λυπῇ!

Τό «τάµα» αὐτό τῆς αὐτολύπης ἔµελλε εἰς τήν συ-

νέχεια τῆς Ἀρχιερατικῆς του διακονίας νά τό ἐκπλη-

ρώσῃ διά τῆς θωπευτικῆς καλωσύνης του καί σέ µία

ἀκόµη ἔπαλξι ποιµαντικῆς εὐθύνης. Εἰς τήν πολυπα-

θῆ καί ἐκ τῶν ἐπί τούτῳ διαµορφωθεισῶν συνθηκῶν

τραγικά ἀδικηµένη Ἴµβρο, τήν ὁποία ὅµως, ὅπως καί

τήν Τένεδο, δέν πρόλαβε νά παρηγορήσῃ περαιτέρω,

καθότι, τελευτήσαντος τοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-

γόρου, καί ἐνῷ εὑρίσκετο στήν Πόλι γιά νά µετάσχῃ

τῆς Πατριαρχικῆς ἐκλογῆς, τήν 16η Ἰουλίου 1972 ἐξε-

λέγη ἀπροσδοκήτως Οἰκουµενικός Πατριάρχης, τοῦ

κόσµου ἀποροῦντος καί τοῦ Θεοῦ ἐλεοῦντος διά τῆς

Χάριτός Του. Ἡ Θεία Χάρις τοῦ προσέφερε «τά ἀδύνα-

τα παρ᾿ ἀνθρώποις».

* * *

Εἰς τό σηµεῖο αὐτό, αἰσθάνοµαι τήν ἐσωτερική

ἀνάγκη νά πῶ, ὅτι ἡ Πατριαρχία ∆ηµητρίου, ἐντός

τῶν χρονικῶν ὁρίων τῆς ὁποίας ἠσκήθη καί ἔληξε ἡ

Αὐλική διακονία µας, παρῆλθε σάν µία κατανυκτική

ἀγρυπνία, κατά τήν ὁποία ὅλα τά τελεσιουργηθέντα

πραγµατοποιήθηκαν ἀθορύβως ἀλλά καί ἐπαρκῶς.

Ἀπό τά ἁπλούστερα µέχρι τά πλέον σύνθετα. Ἄν ἐπι-

τρέπεται δέ ἡ παροµοίωσις, ἀπό τό ἄναµµα ἑνός κε-

ριοῦ µέχρι τόν καθαγιασµό τῶν Τιµίων ∆ώρων! Ὅ,τι

δέ µεσολαβοῦσε, πού ἀσφαλῶς περιελάµβανε ποι-

κίλα λάθη, πτωτικές κηλῖδες καί ἀτέλειες, ἐνίοτε σο-

βαρές, προσέκρουε στήν µονίµως ἀγαθή προαίρεσι,

τήν ἀνεπηρέαστη ἐκ τρίτων βούλησι καί τήν εἰρηνική

του ψυχή. Τά σχόλια καί οἱ καταγγελίες, ἦσαν κατά

τήν Πατριαρχία του ἐπιταγές κενοῦ περιεχοµένου,

χωρίς καµµία σηµασία καί ἀξία. Σηµασία καί ἀξία

εἶχε ἐκεῖνος καί ἡ πρός ἡµᾶς διδαχή πού ἀπέρρεε

ἀπό τήν στάσι του καί τήν ἀνεξίκακη ψυχή του.

Καί ἦταν ὄντως θεολογική διδαχή ἡ στάσις του αὐτή,

καί µάλιστα ἀπό ἐκεῖνες πού ἀπαξιώνουν τήν ἰδι-

άζουσα ἐµπιστοσύνη τοῦ κοσµικοῦ ἀνθρώπου πρός

τήν µάθησι µόνον, ἔστω καί ἄν αὐτή ὀνοµάζεται ξη-

ρά θεολογία. Ἡ στάσις ζωῆς τοῦ Πατριάρχου ∆ηµη-

τρίου ἐνσάρκωνε τήν ἐν πνεύµατι Θεοῦ ἀληθινή

θεολογία, πού λέγεται ἐν Χριστῷ ζωή -κατά τό ἀν-

θρωπίνως δυνατόν-, καί ἡ ὁποία µόνον ὑγιαίνει καί

ὀµορφαίνει τήν πολλάκις κατάξηρο ψυχή µας. Ἡ δι-

κή του ἦταν πάντοτε ἀνθισµένη. Τήν διατηροῦσαν

ἀνθοῦσα, ἡ ὑποδειγµατική θεοφοβία, ἡ αὐθεντική τα-

πείνωσις καί ἡ αὐτογνωσία του.

Καί ἐφ᾿ ὅσον δικαίως ἐξαίρονται κατά τήν ἀποψινή

ἑσπέρα ἡ πρᾳότης καί ἡ ταπείνωσίς του, ἄς µοῦ ἐπι-

τραπῇ νά ἐπαναλάβω πρό τῆς κατακλεῖδος, αὐτολε-

ξεί, ἐλάχιστες βιωµατικές µου ἀναφορές, ἐξ αὐτῶν

πού συµπεριέλαβα σέ ἐκτενές ἄρθρο µου τοῦ Ὀκτω-

βρίου τοῦ 2001, συνταχθέν καί δηµοσιευθέν εἰς

µνήµην του, γιά τά δέκα τότε χρόνια ἀπό τῆς πρός

Κύριον ἐκδηµίας του. Οἱ ἀναφορές αὐτές ἀναδει-

κνύουν ἀκριβῶς τήν ἤδη ἀκροθιγῶς καί ἀτέχνως πε-

ριγραφεῖσα καλλιέργεια τῆς ὡραίας ψυχῆς του.

«.. .Μέ τήν ἴδια ἀπέραντη ὑποµονή καί πρᾳότητα ἀντι-

µετώπισε στήν ζωή του τήν ἀδοξία καί τήν δόξα, τήν

ὑποτίµηση καί τήν τιµή, τήν χλεύη καί τόν κατά συν-

θήκην ἔπαινο. Εἶναι δέ ἀξιοθαύµαστο, ὅτι οἱ ἐναλλα-

γές καί ἀντιθέσεις αὐτές, τίς ὁποῖες εἰς τό ἔπακρον

ἔζησε, δέν δηµιούργησαν ποτέ πλέγµατα στήν ψυχή

του, πού καθιστοῦν συνήθως τόν σηµερινό ταραγ-

µένο ἄνθρωπο εὐµετάβλητο καί σχιζοφρενικό.

Τόν παρατηροῦσα ἐπισταµένως. Ἦταν ἀπολύτως ὁ

ἴδιος σέ σεµνή ἔκφρασι καί αὐθεντικότητα, ἀκόµη

καί στίς µεταξύ τους ἄκρως ἀντίθετες ἐκφάνσεις τῆς

ζωῆς.

Καί ὅταν π.χ. καθηµερινῶς προσευχόταν µόνον µέ

τά µέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς στό ἰδιαίτερο Πα-

τριαρχικό Παρεκκλήσιο, ἀλλά καί ὅταν παρακολου-

θοῦσε καί εὐλογοῦσε ἀπό τό Προεδρικό θεωρεῖο τοῦ

Kennedy Center τῆς Washington D.C. τήν ἐξ ἑκατο-

ντάδων µελῶν Φιλαρµονική Ὀρχήστρα τῆς Ἀµερικα-

νικῆς Πρωτευούσης, πού ἔψαλλε στά ἑλληνικά τόν

εἰδικά ἐνορχηστρωµένο Πολυχρονισµό του, ἐνῷ οἱ

χιλιάδες παριστάµενοι τόν χειροκροτοῦσαν ὄρθιοι.

Ἦταν ὁ ἴδιος, ὅταν «τόν ζούσαµε» κατά τήν καθηµε-

ρινότητά του στό Φανάρι, ὁ ἴδιος καί ὅταν τόν παρα-

κολουθοῦσα στό Blair House, τόν οἶκο φιλοξενίας

Ἀρχηγῶν Κρατῶν τῶν ΗΠΑ, πού τοῦ παραχωρήθηκε

ἀπό τόν Πρόεδρο Μπούς, ἤ στήν σουΐτα τοῦ Στρατη-

γοῦ Γιαρουζέλσκυ στά Ἀνάκτορα τοῦ Otwock τῆς

Βαρσοβίας.

Ἦταν ἀπολύτως ὁ ἴδιος κατά τήν ἐπίσκεψί του π.χ.

στήν µικρά Κοινότητα Ἁγίου Νικολάου Ὑψωµαθε-

ίων µέ τούς ἐλαχίστους πιστούς, ἀλλά καί κατά τόν

ἑσπερινό εἰς τόν περικαλλῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελε-

ήµονος Ἀχαρνῶν, µέ χιλιάδες ἀνθρώπους νά τόν

χειροκροτοῦν αὐθόρµητα καί κυριολεκτικῶς ἀστα-

µάτητα κατά τήν ἱστορική καί ἀνεπανάληπτη ἐκείνη

Πατριαρχική ἐπίσκεψι στήν Ἀθήνα τόν Νοέµβριο

τοῦ 1987.

Προσπαθοῦσα µέσα ἀπ᾿ αὐτές τίς ἐναλλαγές νά δια-

κρίνω κάποια δόσι, ἔστω, µεµψιµοιρίας ἀπό τήν µιά

καί σαρκασµοῦ καί µαταιοδοξίας ἀπό τήν ἄλλη.

Στάθηκε ἀδύνατο. Συγκίνησι µόνον διέβλεπα καί δο-

ξολογία πρός τόν Θεό, ἀλλά καί εὐχαριστίες πρός

τούς ἀνθρώπους πού πιστά τόν διακονοῦσαν. Ψυχι-

κές µεταπτώσεις, πού ὁδηγοῦν σέ αὐτόµατη ἀλλαγή

συµπεριφορᾶς, δέν παρατηρήθηκαν ποτέ κατά τήν

Πατριαρχία του.

Γι᾿ αὐτό κατώρθωσε νά διατηρήσῃ καί τό χάρισµα

τῆς συνέσεως, πού ἐπίσης διέθετε καί πού οἱ ψυχικές

ἐναλλαγές τό περιθωριοποιοῦν συνήθως, εἰς βάρος

τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀνθρωπίνης συµπεριφορᾶς καί

προσφορᾶς...» (Σεβαστείας ∆ηµητρίου, Ὁ Πατριάρ-

χης ∆ηµήτριος ὅπως τόν ἔζησα, Περιοδικόν Ὀρθοδο-

ξία, περίοδος Β´ , τ.∆´ , Ὀκτ. - ∆εκ. 2001, σσ. 485-494).

Τό χάρισµα αὐτό πού ὀνοµάζεται διάκρισις στήν

ἁγιοπνευµατική ὁρολογία, εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ καί

θεωρεῖται ἡ πυξίς τῆς ψυχῆς, πού προσανατολίζει

µονίµως πρός τόν ὀρθό δρόµο τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

εἰρήνης καί ἑνότητος, τόν τόσο ἀπαραίτητο σήµερα

γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν χειµαζόµενο κόσµο.

«Ὁδοί ζωῆς διανοήµατα συνετοῦ» (Παροιµ. 15,24)

ὁρίζει ἡ Ἁγία Γραφή.

Ἡ Πατριαρχία του, πνευµατικῶς ἀξιολογουµένη,

προέβαλλε µειζόνως τό χάρισµα αὐτό, τούς καρπούς

τοῦ ὁποίου ἐγεύθηµεν ὅλοι.

Εἰς ἡµᾶς, λοιπόν, ἐναπόκειται πλέον ἡ διά βίου προ-

σευχητική ἀνταπόδοσις τῶν συνετῶν χειρισµῶν καί

προσφορῶν του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τήν Ὀρ-

θοδοξία καί τό Γένος.

Ἐξ ἀφορµῆς, λοιπόν, τῆς εἰς τήν µνήµην του ἀφιερω-

µένης σηµερινῆς ἑσπέρας, ἐπιθυµῶ εἰς τό σηµεῖο

αὐτό νά γνωρίσω ταπεινῶς εἰς τήν ἀγάπην σας, ὅτι,

Θεοῦ θέλοντος, ἐντός τῶν προσεχῶν ὀλίγων µηνῶν,

ἴσως δέ καί πρό τῆς λήξεως τοῦ τρέχοντος ἔτους, θά

κυκλοφορήσῃ τρίτοµος ἐξαιρετικά λεπτοµερής καί

ἄκρως ἐπιµεληµένη ἔκδοσις τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ

Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος, ἀφιερω-

µένη εἰς τήν ἱερά µνήµη, τήν πρός τόν κόσµον ἱερά

πορεία καί τήν ζωή τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς

ἑνότητος τοῦ ἀγαπηµένου µας Πατριάρχου ∆ηµη-

τρίου.

∆ιερµηνεύων, τέλος, τά εἰλικρινῆ αἰσθήµατα Ὑµῶν

πρωτίστως, Παναγιώτατε, ἀλλά καί πάντων, εὔχο-

µαι νά ἀναπαύῃ ὁ Κύριος τήν µακαρία ψυχή του ἐν

χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων καί τῇ µεσιτείᾳ

του νά ἐπιδαψιλεύῃ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία γαλη-

νιαῖο βίο εἰς τόν αἰῶνα. Ἀµήν.

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝ ΜΝΗΜΗ»
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚ∆ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΟΙ∆ΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ



Για ανάγκη εξασφάλισης του ευ
ρώ μίλησαν, κατά τη διάρκεια
κοινής συνέντευξης Τύπου από
το Βερολίνο, ο Γάλλος πρόεδρος
Νικολά Σαρκοζί και η Γερμανίδα
καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ.
Οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για
συνολική και βιώσιμη λύση, η
οποία θα πρέπει να αποφασιστεί
ως το τέλος του μήνα, ενώ
τάχθηκαν υπέρ «σημαντικών τρο

ποποιήσεων» των συνθηκών της
ΕΕ. Επίσης, ανέφεραν πως «συμ
φωνήσαμε σε ότι αφορά την κε
φαλαιακή ενίσχυση των
ευρωπαϊκών τραπεζών».
Η Γαλλία και η Γερμανία θα υπο
βάλουν προτάσεις για ένα νέο πε
ριεκτικό πακέτο για τη
σταθεροποίηση της ευρωζώνης
έως το τέλος του μηνός, δήλωσε
ο Γάλλος πρόεδρος. «Έχουμε με

γάλη συναίσθηση ότι η Γαλλία
και η Γερμανία έχουν μια ιδιαίτε
ρη ευθύνη για τη σταθεροποίη
ση του ευρώ», δήλωσε ο
Σαρκοζί.
Οι δύο ηγέτες άφησαν να εννοη
θεί πως οι προτάσεις τους θα πε
ριλαμβάνουν ένα σχέδιο για την
ανακεφαλαίωση ευρωπαϊκών
τραπεζών, την επιτάχυνση του
οικονομικού συντονισμού στην
ευρωζώνη και την αντιμετώπιση
των προβλημάτων χρέους της
Ελλάδας.
Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης
εξετάζουν μια πιθανή μείωση
του ελληνικού χρέους έως και
60%, δήλωσαν Γερμανοί δια
πραγματευτές, στο Γερμανικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, μερικές
ώρες πριν από τη συνάντηση
ανάμεσα στη Γερμανίδα καγκε
λάριο Άγκελα Μέρκελ και τον
Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί
στο Βερολίνο.
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Επικαιρότητα..

♦ Κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών αυτοκτονίας, άνοδος σε φόνους και µικροκλοπές

♦ Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών και η σταθεροποίηση της ευρωζώνης τα θέµατα

Στις επιπτώσεις που έχει οικονο
μική κρίση στο σύστημα περί
θαλψης στην Ελλάδα και στην
υγεία των «οικονομικά ευάλω
των» Ελλήνων αναφέρεται η με
λέτη που δημοσιεύεται στην
βρετανική ιατρική επιθεώρηση
Lancet.
Σύμφωνα με τη μελέτη, την
οποία υπογράφει και ο ελληνικής
καταγωγής Αλέξανδρος Κεντικε
λένης του τμήματος κοινωνιολο
γίας του Πανεπιστημίου του
Κέιμπριτζ, οι Έλληνες χάνουν
την πρόσβαση στις υπηρεσίες
περίθαλψης.
Οι συντάκτες της μελέτης βασί
στηκαν σε στοιχεία από την ελλη
νική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες πηγές και κατα
γράφουν μία ανησυχητική επιδεί
νωση των στοιχείων για την
υγεία.
Επικαλούνται, μάλιστα, και ανεπί
σημα στοιχεία που παρουσιάστη
καν στο ελληνικό Κοινοβούλιο
από το υπουργείο Υγείας, βάσει
των οποίων οι αυτοκτονίες αυξή
θηκαν κατά 25% το 2010 σε

σχέση με το 2009 και κατά 40%
το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε
σχέση με το ίδιο διάστημα του
προηγούμενου έτους.
Η μελέτη αναφέρεται σε ζητήμα
τα που «γνωρίζουμε ότι έχουν
άμεση σχέση με την κρίση» δη
λώνει ο κ. Κεντικελένης.
Σύμφωνα με την έρευνα, στα
τέλη του 2010 υπήρξε κατακόρυ
φη αύξηση των μολύνσεων από
τον ιό HIV, ενώ οι προβλέψεις
δείχνουν ότι το 2011 θα υπάρξει
επιπλέον αύξηση των κρου
σμάτων κατά 52%.

Σύμφωνα με τον κ. Κεντικελένη
πολλοί χρήστες ναρκωτικών εί
ναι άνεργοι και καταφεύγουν
στην πορνεία για να εξασφαλί
σουν χρήματα για να αγοράσουν
ναρκωτικά.
Στην έκθεση επισημαίνεται, επί
σης, ότι οι ανθρωποκτονίες και
οι κλοπές σχεδόν διπλασιάστη
καν την περίοδο μεταξύ 2007
και 2009, ενώ το ίδιο διάστημα
μειώθηκε κατά περίπου 40% ο
αριθμός των δικαιούχων επιδο
μάτων πρόνοιας εξαιτίας των πε
ρικοπών.

Ματιές στην επικαιρότητα...

"Βιώσιµη λύση" για την ευρωζώνη
ψάχνουν Σαρκοζί και Μέρκελ

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρισης
στην υγεία των Ελλήνων

► Συγκλήθηκε έκτακτο συµβούλιο

Πολύνεκρα επεισόδια µεταξύ
Κοπτών και στρατού

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι
σκοτώθηκαν και 213 τραυμα
τίστηκαν στις συγκρούσεις
που ακολούθησαν διαδήλω
ση χριστιανών κοπτών με άν
δρες της στρατιωτικής
αστυνομίας στο Κάιρο και η
κυβέρνηση της χώρας συ
γκάλεσε έκτακτη συνάντηση
υποσχόμενη ότι τα αιματηρά
επεισόδια δεν θα εμποδί
σουν την διεξαγωγή των
πρώτων εκλογών στην Αίγυ
πτο μετά την ανατροπή του
πρώην προέδρου Χόσνι Μου
μπάρακ το Φεβρουάριο.
Κόπτες που διαδήλωναν για
μια επίθεση σε εκκλησία πυρ
πόλησαν αυτοκίνητα, περι
λαμβανομένων οχημάτων
του στρατού, και πέταξαν
πέτρες εναντίον της στρατιω
τικής αστυνομίας, που είπαν
ότι τους αντιμετώπισε με
ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Τα
επεισόδια χαρακτηρίζονται
τα χειρότερα μετά την λαϊκή
εξέγερση του Ιανουαρίου και
του Φεβρουαρίου και ρί
χνουν μια βαριά σκιά στις
εκλογές της 28ης Νοεμβρί
ου. Η διαδικασία υποβολής
των υποψηφιοτήτων ανα
μένεται να αρχίσει την Τετάρ
τη.
Οι χθεσινές ταραχές προστί
θενται στην εντεινόμενη
απόγνωση ακτιβιστών που
θεωρούν ότι ο στρατός θέλει
να διατηρήσει τον έλεγχο
της εξουσίας στο παρασκή
νιο, έστω κι αν παραδώσει
την διακυβέρνηση σε εκλεγ
μένους πολιτικούς. Οι ένο
πλες δυνάμεις το
διαψεύδουν.
Ο πρωθυπουργός Σαράφ επι
σκέφθηκε την περιοχή κοντά
στο κτίριο της κρατικής τηλε

όρασης, όπου ξέσπασαν οι
συγκρούσεις, προσθέτοντας
ότι μίλησε με ανθρώπους
που βρίσκονταν εκεί για να
ακούσει την δική τους εκδο
χή των γεγονότων.
Ακτιβιστές επισήμαναν ότι οι
ταραχές ξέσπασαν λόγω των
χειρισμών των ένοπλων δυ
νάμεων και όχι λόγω της
έντασης μεταξύ κοπτών χρι
στιανών και μουσουλμάνων.
Ο Σαράφ σε διάγγελμά του
υπογράμμισε ότι «αντί να
προχωρούμε στην οικοδόμη
ση ενός σύγχρονου κράτους
με δημοκρατικές αρχές,
πάμε πίσω στην αναζήτηση
ασφάλειας και σταθερότη
τας, ανησυχούμε για κρυμ
μένα χέρια, εγχώρια και
ξένα, που επιδιώκουν να
εμποδίσουν την βούληση
των Αιγυπτίων να εγκαθι
δρύσουν μια δημοκρατία».
«Δεν θα παραδοθούμε σε
αυτές τις κακόβουλες συνο
μωσίες και δεν θα αποδε
χθούμε το πισωγύρισμα»,
πρόσθεσε στο διάγγελμα
που μετέδωσε η κρατική τη
λεόραση. Κυβερνητικό ανα
κοινωθέν εξ άλλου ανέφερε
ότι «δεν θα επιτραπεί σε κα
νέναν να χειραγωγήσει το
ζήτημα της εθνικής ενότητας
της Αιγύπτου ή να καθυστε
ρήσει την διαδικασία της δη
μοκρατικής μετάβασης».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Μοχάμεντ Χεγκάζι δήλωσε
ότι «το σημαντικότερο είναι
να ελεγχθεί η κατάσταση».
Από την πλευρά του, ο επι
κεφαλής της στρατιωτικής
αστυνομίας της Αιγύπτου
Χάμντι Μπαντίν δήλωσε ότι
έχει αποκατασταθεί η «ηρε
μία» στην πρωτεύουσα.




