
«Κανείς δεν πρέπει να δο
κιμάσει την ισχύ της
Τουρκίας» δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών Αχ
μέτ Νταβούτογλου ανα
φερόμενος στην
εντύπωση, που όπως εί
πε, έχει διαμορφωθεί
στην κοινή γνώμη ότι
υπάρχει ενδεχόμενο το
Ισραήλ να σχεδιάζει να
στηρίξει το ΡΚΚ.
Στη συνέντευξη Τύπου
που έδωσεστην Πόλη με
τον ομόλογό του από τη
Βραζιλία Αντόνιο Πα
τριότα, ο Νταβούτογλου
ρωτήθηκε σχετικά με την
εντύπωση αυτή «που έχει
διαμορφωθεί στην κοινή
γνώμη», για να πει ότι «κα
ταρχάς το Ισραήλ πρέπει
όπως κάθε υπεύθυνη χώρα,
να τηρήσει υπεύθυνη στάση
στο θέμα της αντιμετώπισης
της τρομοκρατίας. Το γεγο
νός ότι οι φήμες αυτές έχουν
δημοσιευτεί και στον ισραηλι
νό τύπο έχει δημιουργήσει
αφενός την εντύπωση αυτή
στην κοινή γνώμη και αφε
τέρου την ανάγκη να ερευνη
θεί και να επιδειχθεί η

αναγκαία αντίδραση εκ
μέρους της κυβέρνησής μας».
«Εάν το Ισραήλ ή κάποια
χώρα Χ σκέφτονται να χρησι
μοποιήσουν το ΡΚΚ ως
μέσον, πράγμα που στο πα
ρελθόν υπήρξαν αυτοί που
σκέφτηκαν και έπραξαν, αυτό
δείχνει ότι τίθεται θέμα μάχης
ισχύος με βάση της οργάνω
ση αυτής», είπε ο Νταβούτο
γλου και τόνισε ότι «το
Ισραήλ ή κάποια χώρα Χ,
όποιος και αν το κάνει, οπωσ
δήποτε θα πάρει απάντηση».

Ο υπουργός δήλωσε επίσης
ότι «το ΡΚΚ έχει εξελιχθεί σε
μέσον αυτών που θέλουν να
αποδυναμώσουν την Τουρ
κία».
Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ο
Νταβούτογλου είπε ότι η
χώρα αυτή «δεν αντιλαμβάνε
ται τη δυναμική της μεγάλης
αλλαγής που συντελείται
στην περιοχή και κατα
στρέφει με τα ίδια της τα
χέρια τη κουλτούρα της συμ
βίωσης με άλλους λαούς. Εάν

σκοτώνετε ανθρώπους στις
ανοιχτές θάλασσες, αυτό ση
μαίνει ότι δεν σέβεστε το διε
θνές δίκαιο. Συνεπώς είναι
αναπόφευκτη η απομόνωση
του Ισραήλ. Η Τουρκία θα
συνεχίσει να μεταφέρει σε
όλα τα διεθνή φόρα και στη
βάση του διεθνούς δικαίου τη
λανθασμένη αυτή στάση του
Ισραήλ το οποίο θα απομο
νωθεί περισσότερο».
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Ο Νταβούτογλου για το Ισραήλ

♦ Αυστηρό µήνυµα Νταβούτογλου προς Ισραήλ για τη φερόµενη στήριξη του δεύτερου προς το ΡΚΚ♦ Αναφορές και για τη Γάζα

► Περιοδεια µε πρωτο σταθµό την Αιγυπτο

Ο Ερντογάν στις χώρες της "Αραβικής Άνοιξης"
Περιοδεία στις πρωτεύουσες
των χωρών της «Αραβικής
Άνοιξης» αρχίζει από σήμερα

ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ
ντογάν, ξεκινώντας από την
Αίγυπτο πριν πάει στην Τυνη

σία και τη Λιβύη. Στόχος είναι
η ενίσχυση της θέσης της
χώρας στο μουσουλμανικό

κόσμο μετά τις ανα
τροπές του περα
σμένου χρόνου.
Ενδεικτικό της αλλα
γής των διπλωματι
κών δυναμικών μετά
την Αραβική Άνοιξη,
είναι η στενή προσο
χή που θα δώσει το
Ισραήλ στην επίσκε
ψη του Τούρκου πρω
θυπουργού Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στο
Κάιρο τη Δευτέρα, με
τά το ψυχρό κλίμα
στις σχέσεις με την Αι

γύπτου που προκάλεσε η επί
θεση των διαδηλωτών στην
ισραηλινή πρεσβεία στο Κάι
ρο.
Ο κ. Ερντογάν αναμένεται να
συναντηθεί στην Αίγυπτο με
τον επικεφαλής του στρατιω
τικού συμβουλίου Χουσέιν
Ταντάουι, τον πρωθυπουργό
Εσάμ Σαράφ καθώς και με
εκπροσώπους του κινήματος
που οδήγησε στην πτώση
του Χόσνι Μουμπάρακ.
Πάντως, όπως επιβεβαίωσε
την Κυριακή ο υπουργός
Εξωτερικών, Αχμέντ Νταβού
τογλου, ο πρωθυπουργός
δεν θα επισκεφτεί τη Λωρίδα
της Γάζας.

►

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐξεπροσωπήθη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθα-

ναήλ, κατά τήν κηδείαν τοῦ

ἀειµνήστου Μητροπολίτου πρῴην

Κώου καί Νισύρου κυροῦ Αἰµιλιανοῦ,

ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Πα-

λαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 10ην

Σεπτεµβρίου.

Ὡσαύτως ἐξεπροσωπήθη, καταλλή-

λως, κατά τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργα-

νωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιµ. κ. Ömer M.

Koç, Ἐπιχειρηµατίου, ἐκδήλωσιν εἰς

µνήµην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ

Sevgi Gönül, τήν Κυριακήν 11ην ἰδίου.

* * *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ µνήµῃ τῶν Ἁγίων Θεοπα-

τόρων Ἰωακείµ καί Ἄννης, ἡ Α. Σεβα-

σµιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος,

Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί

Μαδύτου κ. Στέφανος, συνοδευόµενος

ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ.

Μαξίµου, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς

τόν ἐν τῷ Ἀµερικανικῷ Νοσοκοµείῳ

τῆς Πόλεως νοσηλευόµενον Σεβ. Μη-

τροπολίτην Γέροντα Νικοδηµείας κ.

Ἰωακείµ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασµιότης, ὁ Πατριαρχικός

Ἐπίτροπος, ἐν τῷ τέλει τῆς ἐν τῷ Π.

Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας

Λειτουργίας τοῦ Σαββάτου, 10ης Σε-

πτεµβρίου, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ

ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειµνή-

στου Μητροπολίτου πρῴην Κώου καί

Νισύρου κυροῦ Αἰµιλιανοῦ.

* * *

Ἡ Α. Σεβασµιότης, ὁ Πατριαρχικός

Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.

Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπε-

ρινόν τοῦ Σαββάτου, τῆς 10ης Σεπτεµ-

βρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς

Κυριακῆς, 11ης ἰδίου.

Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Συνοδευόµενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.

∆ευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, ἡ Α. Θ. Πα-
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ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενορίτας και φιλακολού-
θους χριστιανούς ότι την Κυριακήν προ της Υψώσεως 11η
Σεπτεµβρίου εις τον Ιερόν Ναόν µας θα τελεσθή θεία λει-
τουργία.
Την Τετάρτην 14η Σεπτεµβριου, Ύψωσις του Τιµίου και Ζω-
οποιού Σταυρού, εις τον Ιερον Ναον µας θα τελεσθή θεία
λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝ∆ΥΛΛΙ
ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΓΚΙΟΚΣΟΥΓΙΟΥ
Προς ενηµέρωσιν των ευλαβών και φιλακολούθων
Χριστιανων ανακοινούται ότι το Ιερόν και
Θαυµατουργόν Αγίασµα της Παναγίας Γκιοκσουγιού θα
είναι ανοικτόν τις Κυριακές:
11 Σεπτεµβρίου
18 Σεπτεµβρίου
25 Σεπτεµβρίου
από τις 9.00 πµ µέχρι τις 12.30 µ.µ
Επί δε τη λήξει, Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου, θα τελεσθει
θεία λειτουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγειας και
ενισχύσεως των ευλαβών προσκυνητών και πάντων των
βοηθούντων την Κοινότητά µας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην τῆς υψώσεως του Τιµίου
Σταυρού τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην 14ην Σεπτεµβρίου τῆς
υψώσεως του Τιµίου Σταυρού τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΙΣΛΗ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εύσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι την 14ην
Σεπτεµβρίου έορτη τῆς υψώσεως του Τιµίου Σταυρού τελε-
ῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Την προσεχή Tετάρτην 14ην Σεπτεµβρίου εορτήν Της
Υψώσεως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού ,τελείται Θεία
Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ
Την προσεχή Tετάρτην 14ην Σεπτεµβρίου εορτήν Της Υψω-
σεως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού ,τελείται Θεία Λει-
τουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών ενοριτών και πάντων φι-
λακολούθων Χριστιανών ότι την Τετάρτην 14ην Σεπτεµ-
βρίου 2011 εορτήν Της Υψώσεως του Τιµίου και Ζωοποιού
Σταυρού , η Θεἰα Λειτουργία θα τελεσθή εις τον Ιερό Νεκρο-
ταφειακό Ναό της Θείας Αναλήψεως.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΡΑΜΟΥ

(ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ)
Θυρανοίξια Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου

Γνωστοποιείται ότι την προσεχή Κυριακήν 18.09.2011 η
Α.Θ.Π ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαιος,
αποδεχθείς ευλαβήν πρόσκλησιν της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Χαλκηδόνος, ηγαθύνθη, όπως προσερχόµενος µεθ'
όλης της ακολουθίας Αυτού, ευλογήσει τα θυρανοίξια
του ανακαινισθέντος ηµών Ι. Ναού.
Όθεν προσκαλούνται πάντες οι ευσεβείς και φιλακόλου-
θοι Χριστιανοί, όπως τιµήσουν δια της παρουσίας των,
την ιδιαιτέραν δια την Κοινότητα ηµών ηµέραν τάυτην.
Θα επακολουθήσει δεξίωσις εις τον αυλόγυρον του Να-
ού.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Τετάρτην 14η
Σεπτεµβριου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου Σταυρού τελεσθήσεται
εν αυτώ Αρχιερατική θεία λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου
Σασίµων κ. Γενναδίου.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Πανήγυρις Ιερού Ναού
Γνωστοποιείται ότι επί τη µνήµη της Αγίας Μεγαλοµάρ-
τυρος και Πανευφήµου Ευφηµίας, αι Ιεραί Ακολουθίαι
θα τελεσθούν ως εξής:
Την Πέµπτην 15 Σεπτεµβριου θα τελεσθεί ο Μέγας πα-
νηγυρικός Εσπερινός περι ώραν 16.00
Την δε Παρασκευήν 16 Σεπτεµβρίου κυριώνυµον ηµέραν
της εορτής τελείται Πανηγυρική Αρχιερατική θεία Λει-
τουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγείας και µακροηµερεύ-
σεως των ευλαβών προσκυνητών, προεξάρχοντος του
Σεβ. Ποιµενάρχου ηµών Μητροπλίτου Γέςροντος Χαλκη-
δόνος κ. Αθανασίου
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θια επακολουθή-
σει δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση του Ιερού Ναού

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΠΚΑΠΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά πολλῆς χαράς γνωστοποιεῖται ὅτι ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,ἡ Α.Θ.Πα-
ναγιότης,ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολοµα-
ῖος,ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκα-
που,ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθη τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 13
Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ. µεθ’ἀπάσης τῆς Ἀκολουθίας Αὐτοῦ καί
χοροστατήση κατά τόν Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς,πε-
ρί ὥραν 17ην καί εὐλογήση ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Κοινότη-
τα καί πάντας τούς φιλακολούθους Χριστιανούς. Μετά
τό πέρας τοῦ Μ.Ἑσπερινοῦ θά ἐπακολουθήση δεξίωσις
ἐν τῆ Κοινοτικῆ αἰθούση.
Προσεπιδηλοῦται δέ ὅτι µετά τό πέρας τῆς δεξιώσεως,θά
ἐπακολουθήση ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία,καθ’ἥν θά ψαλοῦν
καί οἱ Χαιρετισµοί τοῦ Τιµίου Στουροῦ καί ἐν συνεχεία
θά τελεσθῆ ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ
Σεβ.Μητροπολίτου Μύρων κ.Χρυσοστόµου Ἀρχιερατικῶς
Προϊσταµένου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡµῶν περιφερείας.
Σηµ.Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά
διατεθοῦν λεωφορεῖα µετ’ἐπιστροφῆς:
1) Ἐκκίνησις πλατεία Κουρτουλούς ὥρα 1615 καί ἐκ τῆς
πλατείας Ταξίµ πρό τῆς Ὅπερας ὥρα 1630.
2) Ἐκκίνησις πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Γεδήκουλε,ὥρα1630.

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, τῇ Τετάρτῃ, 14ῃ Σεπτεµ-
βρίου, θά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λει-
τουργίαν, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών ενοριτών και παντός φιλα-
κολούθου χριστιανού ότι την προσεχή Τετάρτην, 14η Σε-
πτεµβρίου, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού
θα τελεσθή εν τω ηµετέρω Ιερω Ναώ θεία λειτουργια

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

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 18η
Σεπτεµβριου Μετά της Υψώσεως εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Νάω τελείται θεία
λειτουργία.

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

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 14
Σεπτεµβριου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού
εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ τελείται
θεία λειτουργία χοροστατούντος του
Σεβ. Ποιµενάρχου ηµών Μητροπολί-
του Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανα-
σιου.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 14
Σεπτεµβριου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού
εν τω καθ' ηµάς Ιερω Νεκροταφειακώ
Ναώ τελείται θεία λειτουργία.
Οι ιερεις δια την τέλεσιν των Τρισαγί-
ων θα ευρίσκονται εις το Κοινοτικόν
Νεκροταφειον µέχρι την 12.00 ώραν.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΣΚΟΥΤΑΡΗ

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 14
Σεπτεµβρίου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού
εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ τελείται
θεία λειτουργία.
Σηµ: Μετα την θείαν λειτουργίαν ο Ιε-
ρεύς από την 11.00 µέχρι την 12.00
ώραν θα ευρίσκεται στο Κοινοτικόν
Νεκροταφειον δια την τέλεσιν των
Τρισαγίων.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΚΑΝ∆ΥΛΛΙ

Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτην 14
Σεπτεµβρίου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού
εν τω καθ' ηµάς Ιερω Ναώ τελείται
θεία λειτουργία.
Σηµ: Μετα την θείαν λειτουργίαν ο Ιε-
ρεύς από την 12.00 µέχρι την 13.00
ώραν θα ευρίσκεται στο Κοινοτικόν
Νεκροταφειον δια την τέλεσιν των
Τρισαγίων.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΚΙΟΪ
Ι. ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών ενο-
ριτών και παντος φιλακολούθου χρι-
στιανού ότι την Τεταρτη 14
Σεπτεµβριου επί τη εορτή της Υψώσε-
ως του Τιµίου Σταυρού εν τω καθ'
ηµάς Ιερω Ναώ τελεσθήσεται θεία
λειτουργία.



Σε ένα «μέλλον με ελπίδα»
κάλεσε τους Αμερικανούς ο
Μπαράκ Ομπάμα, σε ομιλία
του για τη δέκατη επέτειο
των τρομοκρατικών επιθέσε
ων της 11ης Σεπτεμβρίου.
«Πολλά άλλαξαν από την 11η

Σεπτεμβρίου για τους Αμερικα
νούς: γνωρίσαμε τον πόλεμο
και την ύφεση, παθιασμένες
αντιπαραθέσεις και διαφωνίες
στο πολιτικό πεδίο» παρα
δέχθηκε ο Αμερικανός πρόε
δρος.
«Όμως σήμερα είναι σημαντι
κό να θυμόμαστε αυτά που
δεν έχουν αλλάξει. Ο εθνικός
μας χαρακτήρας δεν έχει αλ
λάξει, ούτε η πίστη μας στο
Θεό και σε άλλα πράγματα»
κατέληξε.
Η επίσημη τελετή στο Εθνικό
Μνημείο για την 11ης Σεπτεμ
βρίου, που παραδόθηκε
φέτος έπειτα από πέντε
χρόνια, πραγματοποιήθηκε πα
ρουσία του Αμερικανού προ
έδρου Μπαράκ Ομπάμα και
του προκατόχου του Τζορτζ
Ο.Μπους.
ΟΜπαράκΟμπάμα επισκέφθη
κε τη βόρεια λιμνούλα του
Μνημείου στο Παγκόσμιο
Κέντρο Εμπορίου η οποία βρί
σκεται στο σημείο που υψω
νόταν ο βόρειος Πύργος. Ο
Ομπάμα περπάτησε γύρω από
την λίμνη κρατώντας από το
χέρι τη σύζυγό του Μισέλ, άγ
γιξε με το χέρι του τα ονόμα
τα θυμάτων και στη συνέχεια
χαιρέτισε μέλη των οικογε
νειών τους και αξιωματού

χους πριν από την έναρξη
της τελετής.
Αποκαλυπτήρια για το

μνημείο
Τα αποκαλυπτήρια του Εθνι
κού Μνημείου της 11ης Σε

πτεμβρίου έγιναν με αφορμή
τη δέκατη επέτειο από τις
εφιαλτικές τρομοκρατικές επι
θέσεις που στοίχισαν τη ζωή
σε χιλιάδες άτομα. Το Μνη
μείο που βρίσκεται στο Πα
γκόσμιο Κέντρο Εμπορίου
ανοίγει σήμερα τις πύλες του
για το κοινό.
Το Μνημείο βρίσκεται κοντά
στο Μουσείο, στην «Πλατεία
Μνήμης».
Εκεί βρίσκονται τα «ίχνη»
των Δίδυμων Πύργων, τα
οποία έχουν μετασχηματιστεί
σε δύο «πισίνες». Περιμετρι
κά αναγράφονται σε μπρού
τζινα πλαίσια τα ονόματα των
θυμάτων.
Μαζί με τα έξι θύματα της
φονικής επίθεσης στο Πα
γκόσμιο Κέντρο Εμπορίου,
στις αρχές του '93, ο κατάλο
γος αυτός περιέχει συνολικά
2.983 ονοματεπώνυμα.
Στην περιοχή των Διδύμων
Πύργων έχασαν τη ζωή τους
απ το τρομοκρατικό πλήγμα
την 11η Σεπτεμβρίου συνολι
κά 2.753 άνθρωποι. Για πε
ρισσότερους από 1.000 δεν
βρέθηκε ούτε ένα ίχνος που
να περιλαμβάνει το DNA
τους.
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Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΦΕΡΙΚΙΟΪ
(FERİKÖY ONİKİ APOSTOL KİLİSESİ VAKFI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου2011 στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcmsok. 3 Büyükada) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας ΤριάδοςΤαξίμ (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 εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονταιήδη στο γραφείο της Κοινότητάς μας, στα γραφεία τωντεσσάρων Κοινοτήτων των Νήσων, και στα γραφεία της Αγίας Τριάδος Ταξίμ, μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2011.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείατων αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου2011 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 ήαπό το 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.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ –
ΧΑΛΚΗΣ – ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ.

(BÜYÜKADA PANAYİA – AYA DİMİTRİ-
HEYBELİADA AYA NİKOLA –
BURGAZADA AYA YANİ –
KINALIADA PANAYİA

RUM ORTODOKS KİLİSELERİ VAKIFLARI)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται θα διεξαχθούντο Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok. 3 Büyükada) και στηνΚοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Ταξίμ (Meşelik sok. 7Taksim)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 εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονταιήδη στα γραφεία των τεσσάρων Κοινοτήτων των Νήσων καιστα γραφεία της Αγίας Τριάδος Ταξίμ μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2011.5Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείατων αναφερομένων κοινοτήτων από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου2011 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 ήαπό το 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.H Εφορευτική Επιτροπή.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ματιές στην επικαιρότητα..Ματιές

► Αποκαλυπτήρια για το µνηµείο στους ∆ίδυµους Πύργους

∆έκατη επέτειος από την 11η
Σεπτεµβριου

συνέχεια από την 1η

ναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε τό

ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 11ης τ.µ., ἐκ

τῶν ὀλιγοηµέρων διακοπῶν Αὐτοῦ ἐν

Βορείῳ Ἰταλίᾳ.

Κατά τήν διάρκειαν αὐτῶν ὁ Οἰκουµε-

νικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν

Concesio (Brescia) οἷκον ἐν τῷ ὁποίῳ

ἐγεννήθη ὁ ἀείµνηστος Πάπας Πα-

ῦλος ὁ ΣΤ’, ὡς καί τό παρ’ αὐτῷ ἱδρυ-

θέν «Ἰνστιτοῦτον Παῦλος ὁ ΣΤ’», τό

ὁποῖον ἀποτελεῖ διεθνές Κέντρον

σπουδῶν καί ἀρχείων, ἐγκαινιασθέν

πρό διετίας ὑπό τοῦ σηµερινοῦ Πάπα

Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ’. Ὁ Πατριάρχης

καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐξεναγήθησαν ἔν τε

τῷ πατρικῷ οἴκῳ Παύλου τοῦ ΣΤ’ καί

ἐν τῷ φερωνύµῳ νεοδµήτῳ Ἰνστιτού-

τῳ, ὡς καί ἐν τῷ παρ’αὐτῷ Μουσείῳ

τέχνης καί πνευµατικότητος, ὑπό τοῦ

Προέδρου αὐτῶν Ἐλλογιµ. κ. Giuseppe

Camadini καί συνεργατῶν αὐτοῦ, µετά

πλείστου σεβασµοῦ καί τιµῆς, ἐνῶ

ἀντηλλάγησαν ἀναµνηστικά δῶρα καί

ἐλήφθησαν φωτογραφίαι. Κατά τήν

συνοµιλίαν ὁ Πατριάρχης ἐµνήσθη

τῶν φοιτητικῶν χρόνων Αὐτοῦ ἐν

Ρώµῃ, καθ’ οὕς εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά

συναντήσῃ κατ’ ἐπανάληψιν τόν µα-

καριστόν Πάπαν καί νά παραστῇ εἰς

τήν ἐν τῷ Ἁγίῳ Πέτρῳ τελετήν τῆς ἄρ-

σεως τῶν µεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν

ἀναθεµάτων (1965).

Ἐπίσης, τήν 11ην τ.µ., ἡ Α. Θ. Πανα-

γιότης ἐπεσκέφθη τόν γενέθλιον οἷκον

τοῦ Πάπα Ἰωάννου τοῦ ΚΓ’ ἐν Sotto il

Monte (Bergamo) καί τό ἐν τῇ αὐτῇ κω-

µοπόλει Μουσεῖον, ἐν ᾧ φυλάσσονται

πλεῖστα ὅσα ἐκ τῶν προσωπικῶν του

ἀντικειµένων καί ἀναµνηστικά τῆς

παπωσύνης αὐτοῦ, γενόµενος δεκτός

µετά τιµῆς καί ἀγάπης ὑπό τοῦ Σεβ.

Ἀρχιεπισκόπου Μεσηµβρίας κ. Loris

Francesco Capovilla, διατελέσαντος

Ἰδιαιτέρου Γραµµατέως τοῦ ἀοιδίµου

Πάπα, καί τῶν ἐν τῷ Μουσείῳ διακο-

νουσῶν µοναζουσῶν.

Κατά τήν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ

ἀεροδροµίου τοῦ Μιλάνου τόν Πα-

τριάρχην ἡµῶν προέπεµψεν ὁ ἐκεῖ Γεν.

Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιµ. κ. Γεώρ-

γιος Παπαδόπουλος, ἐν δέ τῷ ἀερο-

δροµίῳ τῆς Πόλεως ὑπεδέχθησαν

Αὐτόν ὁ Ἐπίτροπός Του Σεβ. Μητρο-

πολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου

κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί

ὁ Ἐντιµ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς,

Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
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Οι θέσεις Παπανδρέου στη ∆ΕΘ

Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...Επικαιρότητα..

Το μήνυμα πως η Ελλάδα θα πράξει όλα
όσα χρειάζονται για την εφαρμογή της
συμφωνίας με την Ε.Ε έστειλε προς
όλες τις κατευθύνσεις ο έλληνας πρωθυ
πουργός Γ.Παπανδρέου, στη διάρκεια
της συνέντευξης Τύπου που παραχώρη
σε από τη Θεσσαλονίκη μέσω του βήμα
τος της Διεθνούς Έκθεσης που
εγκαινιάζεται κάθε Σεπτέμβριο στην
πόλη.
Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο
πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα επι
τρέψει σε κανέναν να βάλει την Ελλάδα
σε κίνδυνο κατάρρευσης και να αμφι
σβητήσει τις αποφάσεις της 21ης Ιουλί
ου.
Σημείωσε, δε, πως «τώρα βρισκόμαστε
στο μικροσκόπιο και δεν μας συγχωρεί
ται η απόκλιση ούτε ενός ευρώ». Υπο
γράμμισε, πως με τα μέτρα που
λαμβάνει η κυβέρνηση θα υπάρξουν θε
τικές εξελίξεις και επισήμανε πως «είναι
δική μας πατριωτική ευθύνη να σταθού
με στις δικές μας δυνάμεις, με τη δη
μιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων
εντός του 2012».
Ερωτηθείς για τις φωνές περί εξόδου της
χώρας από την Ευρωζώνη, ο κ. Παπαν
δρέου τόνισε πως εάν δεν τηρήσουμε τα
συμφωνηθέντα η φημολογία θα φου
ντώσει και πρόσθεσε πως δείχνοντας ότι
είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε
τους στόχους μας θα κλειδώσουμε τη
συμφωνία της 21ης Ιουλίου και τότε τα
σενάρια αυτά θα σβήσουν.
Ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμε
νο πρόωρων εκλογών και επανέλαβε
πως δεν τον ενδιαφέρει το προσωπικό
του μέλλον, αλλά η διάσωση της χώρας.
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
«Με γελοία επιχειρήματα ο πρωθυπουρ
γός επιχείρησε να δικαιολογήσει την επι
τάχυνση του σφαγιασμού των
δικαιωμάτων του λαού, που διαπράττει
μαζί με την τρόικα για να προστατευθεί
η Ευρωζώνη, η ανταγωνιστικότητα των

μονοπωλιακών ομίλων, οι πιστωτές τρα
πεζικοί όμιλοι και κράτη» ανέφερε σε
ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
«Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση πα
ρουσιάζει ως νέο πρότυπο ανάπτυξης τις
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, τις κρατι
κές ενισχύσεις στις τράπεζες και τους ομί
λους και την κατεδάφιση των εργατικών
κατακτήσεων για την προσέλκυση επεν
δύσεων των εγχώριων και ξένων μονο
πωλίων» αναφέρει το ΚΚΕ.
«Όσοι άκουσαν και ιδιαιτέρως όσοι είδαν
και άκουσαν τον πρωθυπουργό, είναι πιο
τρομαγμένοι και πιο σοκαρισμένοι παρά
ποτέ» αναφέρει ο ΛΑ.Ο.Σ. σε ανακοίνω
σή του.
«Οι σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουρ
γού και οι αποφάσεις της κυβέρνησης,
αποτελούν ομολογία αποτυχίας και ανικα
νότητας» είπε η πρόεδρος της Δημοκρα
τικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη,
αναφερόμενη στην ομιλία του πρωθυ
πουργού.
Εξαγγελία νέων μέτρων
Νέο φόρο ακίνητης περιουσίας εξήγγειλε

ο κ.Βενιζέλος, αμέσως μετά την την λή
ξη του έκτακτου κατά τη διάρκεια της
ΔΕΘ. Ο έκτακτος φόρος θα έχει διάρκεια
δύο ετών, θα εισπραχθεί μέσω των λο
γαριασμών της ΔΕΗ και στην εφαρμογή
του, πρόσθεσε, θα ληφθούν υπ όψιν
κοινωνικά κριτήρια.
Κοινή εκτίμηση είναι ότι τα νέα μέτρα
ελήφθησαν μετά από πιέσεις και υπό
τον φόβο ενδεχόμενης χρεοκοπίας.
Στους δρόμους οι πολίτες
Δυναμικό παρόν για την καταδίκη της
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης
Παπανδρέου έδωσαν χιλιάδες πολίτες
της Θεσσαλονίκης στους δρόμους της
πόλης. Συλλογικότητες, συνδικάτα και
οργανώσεις της αριστεράς παραβρέθη
καν ενώ έντονη παρουσία είχαν οι οδη
γοί ταξί που πλήττονται από τα νέα
μέτρα.
Οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυ
νάμεις δεν έλλειψαν με τελικό απολογι
σμό 9 συλλήψεις και 93 προσαγωγές
ατόμων.

♦ Εξαγγελίες νέων µέτρων στο. . .παρά πέντε στη ∆ΕΘ από την ελληνική κυβέρνηση ♦ Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ
Αμπάς δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι είναι

αποφασισμένοι να
υποβάλουν το αίτημά
τους για την ένταξη
στα Ηνωμένα Έθνη
στις 20 Σεπτεμβρίου,
παρά τις αμερικανικές
«απειλές» για αναστο
λή της οικονομικής
τους βοήθειας.
«Θα πάμε στον ΟΗΕ
για να επιτύχουμε
μία διεθνή αναγνώρι
ση του κράτους της
Παλαιστίνης, παρά τα
εμπόδια και τους κιν
δύνους,περιλαμβανο
μένων των
αμερικανικών απει

λών για αναστολή της ετήσιας βοήθειας
ύψους 470 εκατομμυρίων δολαρίων»

ανέφερε ο κ. Αμπάς στην κυβερνητική
εφημερίδα της Ιορδανίας AlRai.
«Αν η Ουάσιγκτον χρησιμοποιήσει το
βέτο της εναντίον μας, αυτό δε σημαίνει
μία διακοπή. Είχαμε και στο παρελθόν
τις διαφορές μας με τις ΗΠΑ» σημείωσε.
Σχετικά με τις προσπάθειες συμφιλίωσης
με την Χαμάς, ο κ. Αμπάς ανέφερε ότι οι
συνομιλίες για το σχηματισμό κυβέρνη
σης θα ξεκινήσουν ξανά μετά από τον
Οκτώβριο, παρά τις απειλές του Ισραήλ
να παγώσει τα κεφάλαια της Παλαιστι
νιακής Αρχής.
"Η επόμενη κυβέρνηση δε θα είναι κυ
βέρνηση εθνικής ενότητας. Θα είναι μία
κυβέρνηση τεχνοκρατών που θα επι
βλέψει τις εκλογές» δήλωσε, προσθέτο
ντας ότι αν διεξαχθούν τον Μάιο δε θα
είναι υποψήφιος πρόεδρος.

♦ Αποφασισµένος ο Αµπάς παρά τις απειλές ΗΠΑ για αναστολή οικονοµικής βοήθειας ♦ "Στις 20 Σεπτεµβρίου το αίτηµα

► Στην επέτειο της 9/11

Επίθεση αυτοκτονίας στο
Αφγανιστάν

Επίθεση αυτοκτονίας από τους Ταλιμπάν
με παγιδευμένο φορτηγό σε βάση του
ΝΑΤΟ στην επαρχία Ουαρντάκ του Αφ
γανιστάν προκάλεσε το θάνατο πέντε
Αφγανών πολιτών και τον τραυματισμό
περίπου 80 στρατιωτών της Συμμαχίας,
υπενθυμίζοντας με άγριο τρόπο ότι,
δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου, δεν έχει κλείσει το κε
φάλαιο του πολέμου στην περιοχή.
«Κάθε χρόνο η 11η Σεπτεμβρίου θυμίζει
στους Αφγανούς ένα γεγονός στο οποίο
δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο», ανέφεραν οι
Ταλιμπάν σε ανακοίνωσή τους που
ανέβασαν στο Διαδίκτυο. «Η αμερικανι
κή αποικιοκρατία έκανε να χυθεί το αίμα
δεκάδων χιλιάδων άμοιρων και αθώων
Αφγανών» κατέληγε, με τη δέσμευση
ότι ο αγώνας τους εναντίον των αμερι
κανικών δυνάμεων θα συνεχιστεί μέχρι
αυτές να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Ενα 8χρονο αγόρι ήταν μεταξύ εκείνων
που σκοτώθηκαν, όπως κι ένα τρίχρονο
κορίτσι, που υπέκυψε κατά τη μεταφορά
του στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα επλή
γη με ρουκέτες αμερικανική στρατιωτική
βάση στο Μπαγκράμ.
Τον περασμένο μήνα, μαχητές κατέρρι
ψαν ελικόπτερο στην Ουαρντάκ, με απο
τέλεσμα να σκοτωθούν 30 Αμερικανοί,
στην πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον
αμερικανικών δυνάμεων από την αρχή
του πολέμου, πριν από μία δεκαετία.

Η μη κυβερνητική οργάνωση αρωγής
IHH, η οποία είχε διοργανώσει την απο
στολή του στολίσκου για την μεταφορά
ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα το
2010 ανακοίνωσε την Παρασκευή, ότι
δεν σχεδιάζει νέα αποστολή.
Ερωτηθείς σχετικά με το εάν έχει
σχέδιο να οργανώσει την αποστολή βο
ήθειας δια θαλάσσης στο άμεσο μέλ
λον, ο Σερκάν Νεργκίς, εκπρόσωπος
της IHH, δήλωσε στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο Ρόιτερς ότι «αυτή τη στιγ
μή προσπαθούμε να λύσουμε τεχνικά
προβλήματα στο φέρι Mavi Marmara.
Συγκεντρώνουμε ακόμα βοήθεια για τη
Γάζα, θα βρούμε έναν τρόπο να τη
στείλουμε στη Γάζα, αλλά δεν έχουμε
κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για έναν
δεύτερο στολίσκο βοήθειας».

► Η ΙΗΗ για τη Γάζα

"∆ε θα στειλουµε πλοία

στη Γάζα"

► Εντείνονται οι προσπάθειες για αναγνώριση του ΟΗΕ

"θα ζητήσουµε αναγνώριση από τον ΟΗΕ"




