
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Αταλάϊ, λίγο πριν αναχω
ρήσει για τη βόρεια Κύπρο
έκανε αναφορές στην ένταση
που προκλήθηκε αναφορικά
με την απόφαση της Κύπρου
για τον καθορισμό ΑΟΖ, το
Κυπριακό και το άνοιγμα κε
φαλαίων για την Ε.Ε.
"Οι μονομερείς πρωτοβουλίες
για τον καθορισμό Αποκλειστι
κής Οικονομικής Ζώνης και οι
έρευνες για την άντληση πε
τρελαίου στην Ανατολική Με
σόγειο ενέχουν σοβαρούς
κινδύνους", διεμήνυσε.
Προϋπόθεση για την λύση
του Κυπριακού είναι η εποικο
δομητική στάση των Ελληνο
κυπρίων, είπε ο κ Αταλάι,
υπογραμμίζοντας ότι "δεν
μπορεί να υπάρξει λύση όσο
συνεχίζεται η άδικη απομόνω
ση των Τουρκοκυπρίων".
Ο αντιπρόεδρος ανέφερε πως
αν υπάρξει λύση μέχρι το
τέλος του έτους θα δημιουρ
γηθεί ένα νέο εταιρικό κράτος
το οποίο θα αναλάβει και την
προεδρία της ΕΕ κατά το δεύ
τερο εξάμηνο του 2012, εξέλι
ξη που «θα έδινε νέα ώθηση
και στις σχέσεις ΤουρκίαςΕΕ»
και πρόσθεσε πως η κυβέρνη
ση "θέλει τη λύση του Κυπρια

κού μέχρι το τέλος του 2011
και τη διεξαγωγή δύο δημοψη
φισμάτων για την λύση του
θα έχει συμφωνηθεί τον προ
σεχή Ιανουάριο".
Απάντηση από την Κύπρο
"Η Κύπρος δεν πρόκειται να
συναινέσει στο άνοιγμα του
κεφαλαίου για την Ενέργεια,
στηδιαπραγματευτικήδιαδικα
σία ένταξης της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενόσω η τουρκική κυβέρνηση
συνεχίζει την προκλητική συ

μπεριφορά της, παρεμβάλλο
ντας εμπόδια στην Κύπρο
σχετικά με ενεργειακά θέμα
τα", δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Στέφανος Στε
φάνου.
Δικοινοτική συνάντηση
«Αριθμός συγκλίσεων στο
θέμα της υπηκοότητας επιτεύ
χθηκε μεταξύ της Ελληνοκυ
πριακής και της
Τουρκοκυπριακής πλευράς
στο πλαίσιο των απευθείας συ
νομιλιών για επίλυση του Κυ

πριακού», υποστήριξε η
ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ
του ΟΗΕ στην Κύπρο Λίζα
Μπάτενχαϊμ, μετά τη συ
νάντηση των ηγετών των
δύο κοινοτήτων.
Οι κύριοι Χριστόφιας και Ερο
γλου συνέχισαν τη συζήτηση
στο «κεφάλαιο αλλοδαπών,
ασύλου, υπηκοοτήτων και
μετανάστευσης με στόχο να
επιτευχθούν συγκλίσεις», εί
πε.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

"Επικίνδυνες οι µονοµερείς πρωτοβουλίες"
♦ Προϋπόθεση για τη λύση του Κυπριακού η στάση των Ελληνοκύπριων♦ Συζητήσεις για την υπηκοότητα µετξύ Χριστόφια-Έρογλου

► ∆ηµοσκόπηση στο Ισραήλ

"Όχι" στη συγγνώµη του Ισραήλ
στην ΤουρκίαἩ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά
τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν
τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ, τήν Τρίτην, 13ην Σεπτεµ-
βρίου.
Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συµπροσευ-
χόµενοι οἱ Σεβ. Μητροπο- λῖται Θεο-
δωρουπόλεως κ. Γερµανός καί
Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί
ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινο-
τικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡµί- λησαν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυ-
σόστοµος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας
Ὑψωµαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Μεξικοῦ κ. Ἀθηνα- γόρας, ἀναφερθείς
εἰς τό ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς
κατ’αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως, καί ὁ Πα-
τριάρχης.
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά
τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς,
τήν Τετάρτην, 14ην ἰδίου, ἐν συγχορο-
στασίᾳ µετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερµανοῦ, Φιλα-
δελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ.
∆ηµητρίου, Γαλλίας κ. Ἐµµανουήλ,
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στε-
φάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδο- φόρου.
Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι ὁ
Ἐντιµ. κ. Νικόλαος Σα- πουντζῆς,
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῆ Πόλει, ὁ
Πανοσιολ. Ἀρχιµ. κ. Νεκτάριος Σελαλ-
µατζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου
Τάφου ἐνταῦ- θα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ.
Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ.
Ἐµµανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησ-
σαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαι-
τησάµενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν
εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνοµα-
στηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ. Ἰω-
άννην Κοκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως Κηφισίας.
Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξαν-
δρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀµερικῆς, µετά τῆς συζύγου
αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τούς Αἰδεσιµ. Σακελλάριον κ. Στα-
ῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς
Προϊστάµενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγ-
γελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχω-
ρίου, καί Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν
Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάµενον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους

ΣΕΛ.5

Η ισχυρή πλειονότητα των Ισ
ραηλινών αντιτίθεται στην
ιδέα η χώρα τους να ζητήσει
συγνώμη στην Τουρκία για
το Μαβί Μαρμαρά.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση
που διεξήχθη για την εφημε
ρίδα Χααρέτζ και δημοσιεύε
ται χθες, το 64% των

ερωτηθέντων
τάσσεται κατά
της ιδέας να ζη
τήσει το Ισραήλ
συγγνώμη.
Μόνο το 21%
των Ισραηλινών
εκτιμά ότι η
χώρα τους θα
έπρεπε να είχε

ζητήσει συγγνώμη, ενώ το
15% των ερωτηθέντων δεν
εκφέρει άποψη.
Η δημοσκόπηση διενεργήθη
κε από το ινστιτούτο Dialog
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
482 Ισραηλινών, με περι
θώριο σφάλματος 4,5%.

Η κυβέρνηση κατέληξε σε
συμφωνία με την Ουάσινγ
κτον για τη συμμετοχή της
στην αμερικανική αντιπυραυ
λική ασπίδα.
Το σχετικό πρωτόκολλο, που

υπεγράφη χθες,
προβλέπει την
εγκατάσταση
βάσης ραντάρ
στην περιοχή
Κιουρέτζικ κοντά
στην Μαλάτεια.
Το πρωτόκολλο
υπέγραψαν για
την αμερικανική
πλευρά ο πρε
σβευτής των

ΗΠΑ στην Αγκυρα Φράνσις
Ρικιαρντόνε και για την κυ
βέρνηση ο υφυπουργός
Εξωτερικών Φεριντούν Σινιρ
λίογλου.

► Τοποθετείται στη Μαλάτεια

Συµφώνησε για την εγκατάσταση
της αντιπυραυλικής ασπίδας



118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...

µε το βλέµµα στο αύριο
Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30π.μ.
'Εναρξη νέου σχολικού έτους και εορτασμός των 118
χρόνων του Ζωγραφείου, στην αίθουσα "Δημήτριου Φρα
γκόπουλου", με μουσικές και πολλές εκπλήξεις. Ομιλητές της
ημέρας θα είναι ο Ηθοποιός, Αρθρογράφος Διευθυντής Δημ.
Σχέσεων του Συνδέσμου Σπαστικών Παιδιών (Α.με.Α) καθ.
κ. Ediz Hun και η κ. Helga Kristensen Director International
Student Recruitment of the Collage Deree με τον κ. Νίκο Γε
ωργιάδη Vice Resident of Student Life and Regional
Emgagement.
ώρα 1.18μ.μ.μαθητές και εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι και φίλοι
θα πετάξουν 118 μπαλόνια από τον τελευταίο όροφο.
Δευτέρα 19 ΣεπτεμβρίουΠαρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 9.30
π.μ 6.30 μ.μ
Έκθεση Ζωγραφικής της Ζήνας Λιναρδάκης στην Αίθουσα
Δημητρίου Φραγκόπουλου Ζωγραφείου.
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Ο Καραγκιόζης παρολίγο Βεζύρης"
του Γιώργου Σκούρτη από το 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών στην αί
θουσα της Κοινότητας Μέγα Ρεύματος, σε συνεργασία με
την Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας.
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.00μ.μ.
ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ των αποφοίτων του 1961
Μετά από 50 χρόνια …. και πάλι στα θρανία της Μητέρας
Σχολής. Οι απόφοιτοι του ’61 και οι φίλοι τους συναντιόνται
στο Ζωγράφειο.
Τετάρτη, 26 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.

Στο τυπογραφείο
της "Η" τυπώνονται

σακκούλες
µνηµοσύνου

Τηλ: 02122513248
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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 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

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚυρία με νοσοκομειακή πείρα αναλαμβάνει τηνφροντίδα μικρών παιδιών καθώς επίσης και τηνπεριποίηση ηλικιωμένων.Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστεστον αριθμό 0216 38 21 634Κ. 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.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου µετά
την Ύψωση του Τιµίου Σταυρού και
µε τη λήξη της θερινής περιόδου,
στον Ι. Ναό µας τελείται η θ. λει-
τουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψα-
λεί τρισάγιο υπέρ µακαρίας µνήµης
του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευ-
σταθίου Αρσενιάδη και της αείµνη-
στης Φωτεινής Μαυρίδου.
Θα ακολουθήσει συγκέντρωση στον
κήπο του Ι. Ναού µας.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
Την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου µετά
την Ύψωση του Τιµίου Σταυρού και
µε τη λήξη της θερινής περιόδου,
στον Ι. Ναό µας τελείται η θ. λει-
τουργία.
Στο τέλος της θ. λειτουργίας θα ψα-
λεί τρισάγιο υπέρ µακαρίας µνήµης
του αειµνήστου εκπαιδευτικού Ευ-
σταθίου Αρσενιάδη και της αείµνη-
στης Φωτεινής Μαυρίδου.
Θα ακολουθήσει συγκέντρωση στον
κήπο του Ι. Ναού µας.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 18η

Σεπτεµβριου µετά την Ύψωσιν τελε-

σθήσεται εν αυτώ θεία λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 17η Σε-

πτεµβρίου µετα την Ύψωσιν τελεσθή-

σεται εν αυτώ θεία λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΡΑΜΟΥ

(ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ)
Θυρανοίξια Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γνωστοποιείται ότι την προσεχή Κυριακή 18η Σεπτεµβρί-

ου, η Α.Θ.Π ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-

µαιος αποδεχθείς ευλαβήν πρόσκλησιν της Ιεράς

Μητροπόλεως ηγαθύνθη όπως προσερχόµενος µεθ' όλης

της Ακολουθίας Αυτού, ευλογήσει τα θυρανοίξια του

ανακαινισθέντος Ιερού ηµών Ναού.

Όθεν προσκαλούνται πάντες οι ευσεβείς πάντες οι ευσε-

βείς και φιλακόλουθοι Χριστιανοί όπως τιµήσουν δια της

παρουσίας των την ιδιαιτέραν δια την Κοινότητα ηµών

ηµέραν ταύτην.

Θα επακολουθήσει δεξίωσις εις τον αυλόγυρον του ναού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Φέρεται εἰς γνῶσιν παντός φιλακολούθου Ὀρθοδόξου
Χριστιανοῦ ὅτι τήν Κυριακήν 18ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ., µε-
θεορτίως τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου καί Ζωοποιοῦ Σταυ-
ροῦ, τελεσθήσεται Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐν
Βελιγραδίου Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυ-
σοστόµου, ἔνθα καί χειροτονηθήσεται σεπτοῖς χερσί
αὐτοῦ ὁ Ἱερολ. ∆ιάκονος τῆς περιφερείας ἡµῶν κ. Ἀθα-
νάσιος Μάµάσης εἰς τόν βαθµόν τοῦ Πρεσβυτέρου πρός
κάλυψιν πνευµατικών ἀναγκῶν τῶν διαβιούντων εἰς τάς
περιοχάς Βελιγραδίου καί Τοπκαπού πιστῶν τῆς περιφε-
ρείας ἡµῶν.
Σηµ: Προς εξυπηρέτησιν των ευλαβών προσκυνητών θα
διατεθή λεωφορείο µετ'επιστροφής µπροστα απο τον Ιε-
ρό Ναό των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωµαθεί-
ων ώρα 9.30.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
H Eφοροεπιτροπή της Κοινότητας Σταυ
ροδρομίου εύχεται προς τον εορτάσαντα
φίλο και συνεργάτη μας εντιμ. κ. Σταύρο
Χαγιάλογλου τα θερμά και ειλικρινή μας
συγχαρητήρια, υγεία, μακροημέρευση,
κάθε οικογενειακή ευτυχία και χαρά.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Γνωστοποιείται στους ελαβείς ενορι-

τας και φιλακολούθους ότι την Κυρια-

κήν 18η Σεπτεµβριου Μετά την

Ύψωσιν εις τον Ιερον Ναόν µας θα τε-

λεσθή θεία λειτουργία



συνέχεια από την 1η
τῆς Κοινότητος Βεβεκίου,

ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαι-
τησαµένους τήν ἁγίαν Πα-
τριαρχικήν εὐχήν καί
εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνοµαστη-
ρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιµ. Πρεσβύτερον

κ. ∆ηµήτριον Μαγιόγλου, Ἱε-
ρατικῶς Προϊστάµενον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς
Κοινότητος Μεσα- χώρου,
µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Ἰωάννου
∆ηµοπούλου, Προέδρου τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπι-
τροπῆς, κοµίσαντας Αὐτῷ
τόν εἰθισµένον ἄρτον, ἐπί
τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ
ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Francis

Ricciardone, Πρέσβυν τῶν
Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύ- ρᾳ, µετά
συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Mónica
Horváth, Πρόξενον τῆς
Οὑγγαρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιµ. κ. Σταῦρον
Γιολτζόγλου, Συντονιστήν
Ἐκπαιδεύ- σεως ἐν τῷ ἐντα-
ῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς
Ἑλλάδος, τόν Ἐξοχώ- τατον
ἐν ἰατροῖς κ. Σταῦρον Ὑψη-
λάντην, τήν Ἐλλογ. κ. Κορ-
νηλίαν Καλαµάρη,
Ἐκπαιδευτικόν, καί τόν
Ἐντιµ. κ. Σταῦρον Ραφαηλί-
δην, Γραµµατέα τῶν Πα-
τριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν
τῆς ἁγίας Πατριαρχι- κῆς
εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς

ὀνοµαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Mario De Simoni, Γενι-
κόν ∆ιευθυντήν τοῦ Ὀργα- νισµοῦ
PALAEXPO, ἐκ Ρώµης, καί τάς Εὐγεν.
κυρίας Alessandra Guiglia, Claudia
Barsanti, Καθηγητρίας, ἐκ Ρώµης,
Silvia Ronchey, Βυζαντινολόγον, καί
Alessandra Ricci, Καθηγήτριαν, ἐντε-
ῦθεν.
Τόν Ἐλλογιµ. κ. Νικόλαον Οὐζούνο-
γλου, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., µετά
τοῦ Ἐντιµ. κ. Μηνᾶ Τσιτσάκου, Ἀντι-
προέδρου αὐ- τῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Luka Zavagno, Καθη-
γητήν Βυζαντινολογίας ἐν Κύπρῳ,
µετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλί-
ας.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ.
κ. Βασιλείου Κυροπούλου Ἔντιµον
Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς
Κοινότητος Τσεγκέλκιοϊ, προσκα-
λέσαντας Αὐτόν ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ
σύνεγγυς τήν Κοινότητα ταύτην, ἐπί
τῆ ἀποπε- ρατώσει τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω
Ἱ. Ναῷ γενοµένων ἔργων ἐξω-
ραϊσµοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μάκου,
Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας
τῆς Ἑλλάδος.
Στελέχη τῆς ∆ιεθνοῦς Ἑταιρείας
Συµβούλων Ἐπιχειρήσεων
«McKinsey», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Χρῆστον Ἰ. ∆ρούγκαν,
ἐκ Ναυπλίου.
Τόν Ἐντιµ. κ. Στυλιανόν Καραγιάν-
νην, µετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ,
πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχι-
κῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτί-
σει τοῦ θυγατρίου αὐτοῦ.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά
Τήν παρουσίασιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἐντιµ.
κ. Abdullah Demirbaş, ∆η- µάρχου
Diyarbakır-Sur καταρτισθέντος προ-
γράµµατος: «Τρεῖς Γλῶσσαι, Τρεῖς
Ὁδοί, Τρία Βιβλία», ἐν τῷ ἐν Σταυρο-
δροµίῳ Συνεδρια- κῷ Κέντρῳ
«Cezayir», τήν Τετάρτην, 14ην Σε-
πτεµβρίου.
Τήν ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet διορ-
γανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωµα- τείου ∆η-
µοσιογράφων Τουρκίας ἐκδήλωσιν,
µέ θέµα: «4. Babıali Günleri», αὐθηµε-
ρόν.
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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

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

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδoς στην Κωνσταντινούπολη
κ. Βασίλειος Μπορνόβας

σας προσκαλεί σε δεξίωση
προς τιμήν του αναχωρούντος Προξένου

κ. Νικολάου Σαπουντζή
την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19.30 στο Σισμα

νόγλειο Μέγαρο.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
κ. Βασίλειος Μπορνόβας

έχει την χαρά να σας προσκαλέσει
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής /φωτογραφίας
της κ. Τζένης Λεοντιάδου Τζαμτζή και του κ. Ηλία

Δημητρακοπούλου
την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18.00

στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Φωτό Ν. Μαγγίνας
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"Το µέλλον της Ελλάδας
βρίσκεται στο ευρώ"

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

Στην ανάγκη αυστηρής και αποτε
λεσματικής προσήλωσης στο
πρόγραμμα της τρόικας επέμει
ναν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Νικο
λά Σαρκοζί στην τηλεδιάσκεψη
που είχαν με τον Γιώργο Παπαν
δρέου, στην οποία ο Έλληνας
πρωθυπουργός τους διαμήνυσε
ότι τα πρόσφατα μέτρα εγ
γυώνται την επίτευξη των
στόχων του ελληνικού προγράμ
ματος και η Ελλάδα είναι αποφα
σισμένη να τηρήσει όλες τις
δεσμεύσεις της.
Οι τρεις πλευρές συμφώνησαν
στη συνομιλία τους χθες πως η
Ελλάδα είναι «αναπόσπαστο
μέρος της Ευρωζώνης» και Μέρ
κελ και Σαρκοζί δήλωσαν πεπει
σμένοι πως το μέλλον της χώρας
είναι στο κοινό νόμισμα, όπως
ανέφεραν η γαλλική προεδρία και
η γερμανική καγκελαρία.
Βερολίνο και Παρίσι επέμειναν
στη σημασία αυστηρής και αποτε
λεσματικής εφαρμογής του προ
γράμματος της τρόικας,
σύμφωνα με τη γαλλική ανακοί
νωση, υπογραμμίζοντας πως είναι
προϋπόθεση «για την καταβολή
των επόμενων δόσεων».
Την ίδια φρασεολογία χρησιμοποί
ησε και ο εκπρόσωπος της γερμα
νικής καγκελαρίας, λέγοντας πως

ο «πρωθυπουργός επιβεβαίωσε
την απόλυτη αποφασιστικότητα
της κυβέρνησής του, να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα».
Στην τηλεδιάσκεψη, που κράτησε
περίπου 25 λεπτά, όλες οι πλευ
ρές συμφώνησαν στην ανάγκη
άμεσης εφαρμογής της συμφωνί
ας της πρόσφατης Συνόδου Κορυ
φής.
Τα πρόσθετα μέτρα που ανακοι
νώθηκαν, ανέφερε αργότερα ο εκ
πρόσωπος της ελληνικής
κυβέρνησης, «οδηγούν στην επί
τευξη των δημοσιονομικών

στόχων του 2011 και του 2012
και στη δημιουργία πρωτογενών
πλεονασμάτων, γιατί αυτό θα
οχυρώσει την ελληνική οικονο
μία, θα ανακόψει τη διόγκωση
του δημοσίου χρέους και θα ενι
σχύσει τις αναπτυξιακές προοπτι
κές της χώρας».
Κυβερνητικοί κύκλοι στην Αθήνα
αναφέρουν πως η κυβέρνηση πε
ριμένει η τρόικα να επιβεβαιώσει
τις ελληνικές εκτιμήσεις για επί
τευξη των δημοσιονομικών
στόχων.

♦ Περισσότερη προσήλωση στην επίτευξη των στόχν ζήτησαν Σαρκοζι- Μέρκελ

Δημοσκόπηση για την κρίση
στην Ε.Ε και την ένταξη της
Τουρκίας δόθηκε στη δημοσιότη
τα χθες από το German Marshall
Funds (GMF).
Το 67% των ανθρώπων, που
ερωτήθηκαν σε 12 χώρεςμέλη
της ΕΕ, κρίνει ότι «το γεγονός
ότι ανήκει στην ΕΕ ήταν ένα κα
λό πράγμα για την οικονομία
του». Οι πιο ενθουσιώδεις ως
προς αυτό ήταν οι Γερμανοί
(76%), ακολουθούμενοι από
τους Πολωνούς (74%) και τους
Ολλανδούς (73%), ενώ μόνον το
46% των Βρετανών και των
Βουλγάρων έχει την ίδια άποψη.
Η Σλοβακία είναι η μόνη χώρα
στην οποία το ευρώ αντιμετωπίζε
ται θετικά από πλειοψηφία 55%,
ενώ οι γνώμες είναι μοιρασμένες
στην Ιταλία, τη Γερμανία και την
Ολλανδία και αρνητικές στη Γαλ
λία (54%) και την Πορτογαλία
(58%). Η δημοσκόπηση αυτή
δεν έγινε και στην Ελλάδα.
Επίσης η πλειοψηφία των πολι
τών σε όλες τις ευρωπαϊκές

χώρες στις οποίες έγινε η δημο
σκόπηση, με αξιοσημείωτη εξαί
ρεση τη Γερμανία, δεν θέλει η ΕΕ
να έχει επιπλέον εξουσία στις οι
κονομικές και δημοσιονομικές πο
λιτικές της χώρας της.
Υπέρ της ένταξης οι πολίτες
Η έρευνα αυτή έδειξε επίσης ότι
οι Τούρκοι εξακολουθούν να τάσ
σονται υπέρ της ένταξης της
χώρας στην ΕΕ και ότι είναι στην
πλειοψηφία τους επικριτικοί
απέναντι στις ΗΠΑ.
Ένας στους δύο πολίτες, ποσο
στό 48%, πιστεύει ότι η ένταξη
της χώρας στην ΕΕ θα ήταν ένα
καλό πράγμα. Το ποσοστό αυτό
είναι 10 μονάδες υψηλότερο από
πέρυσι, όμως απέχει πολύ από το
73% που ήταν το 2004.
Για το ίδιο θέμα, οι Ευρωπαίοι
κρίνουν σε ποσοστό 39% ότι μια
ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ δεν
θα ήταν «ούτε καλό ούτε κακό»
πράγμα, σε ποσοστό 29% ότι θα
ήταν κακό και σε ποσοστό 26%
καλό.

Η δημοσκόπηση αυτή αντανακλά
εξάλλου τις εντάσεις που κατα
γράφηκαν φέτος ανάμεσα στις
ΗΠΑ και την Τουρκία, τις συμ
μάχους στους κόλπους του ΝΑ
ΤΟ. Περίπου το 62% των
Τούρκων που ερωτήθηκαν έχει
αρνητική άποψη για τις ΗΠΑ,
ενώ το 42% των Αμερικανών
(έναντι ποσοστού 50% πέρυσι)
έχει καλή άποψη για την Τουρ
κία.
Στο διπλωματικό επίπεδο, μια
σχετική πλειοψηφία (27%)πι
στεύει ότι η χώρα πρέπει να
ενεργεί μόνη της. Ένας ερωτη
θείς στους πέντε θα ήθελε προ
σέγγιση με τη Μέση Ανατολή,
ενώ η ίδια αναλογία επιθυμεί
προσέγγιση με την ΕΕ στον το
μέα των Εξωτερικών Υποθέσεων.
Εξάλλου η πλειοψηφία κρίνει τις
γειτονικές χώρες της Μέσης Ανα
τολής πιο σημαντικές από την ΕΕ
για την οικονομία της Τουρκίας
(43%) και την ασφάλειά της
(42%).

♦ Ναι στην Ε.Ε, όχι στο ευρώ λένε οι πολίτες των χωρών της Ε.Ε ♦ Ερωτήσεις και για την ένταξη της χώρας

Πιλάφι µε φασόλια

"Ναι" στην Ε.Ε, "όχι" στο ευρώ, "ίσως"
στην ένταξη της Τουρκίας

Όταν διασχίζεις την λωφόρο Ιστικλάλ, στο ύψος του Γενή
Τζαμί και προς τα δεξιά της λεωφόρου , υπάρχει μια παράλλη
λος οδός η οποία μετά από μικρές παρακάμψεις φθάνει στη
πλατεία.
Ο δρόμος αυτός υπήρξε και υπάρχει ακόμη ως αγαπημένος
μου δρόμος Υπήρχαν φυσικά διάφοροι λογοι. Ο ένας ήταν ότι
έχει πάντοτε δροσιά. Διότι τα υψηλά κτίρια που τον περιτρι
γυρίζουν δεν αφήνουν να περάσουν οι ακτίνες του ηλίου απ
ευθείας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι βαδίζεις πιο άνετα διότι
δεν είχε – τώρα έχει πολύ κόσμο.
Στο δρόμο αυτό και προς την καμπή προς του πάλαι διαλάψα
ντος Αθλητικού Σύλλογου του Πέρα σε κάποια εισοχή του
δρόμου εδώ και αρκετό καιρό συναντούσα κάποιο ρακένδυτο
άνθρωπο. Κάποτε κοιμώταν και κάποτε καθόταν με ένα κου
τί μπύρα στο χέρι. Μαύρος από την καθαριότητα!!! Γένια
άσπρα . Στη αγκαλιά του κάποιο βιβλίο.. Μιλούσε μόνος του.
Απήγγειλε ποιήματα....... Φυσικά ότι έλεγε το καταλάβαινε
μόνος του. Δεν τον έτυχα να επαιτεί. Ζούσε στον κόσμο του
που είχε δημιουργήσει ποιός ξεύρει πως. Κάποιες μέρες δε
χόταν και επισκέψεις. Ένας άλλος της ιδίας φάρας λιγώτερο
όμως βρώμικος , ίσως επειδή ήταν και νεώτερος !!! καθόταν
πλαϊ του και συζητούσαν. Θέματα πολιτικά, κοινωνικά, για
κάποιο ποιητή....... και πολλά διάφορα.....
Μια φορά τους βλέπω να κάμουν γυμναστικές ασκήσεις.
Κάτω από τα γέλια των ευρισκομένων εκεί μόνιμα καταστη
ματαρχών και προσωπικού των μικρών μπαρ που ξεφυ
τρώνουν σαν μανιτάρια, είτε των περαστικών ,διοργάνωναν
και αγώνες δρόμου.....
Κάποια μέρα που περνούσα τον είδα για πρώτη φορά να επαι
τεί. Κύριε μου λέγει ζητώ την χρηματική βοήθεια σας για να
φάγω πιλάφι....!!! Το θεώρησα σαν κοροϊδία και προσπέρα
σα. Αυτός συνέχιζε σε άλλους...
Πέρασε αρκετός καιρός..... Ένα μεσημέρι έτυχε να περνώ από
εκεί, Τι να δω.... Τον καλό μας άνθρωπο να κάθεται σε ένα
τραπέζι και να έχει εμπρός του ένα μεγάλο πιάτο με πιλάφι ,
ένα μικρό με φασόλια και μισό ψωμί... Στο χέρι του πηρούνι
και μαχαίρι παρακαλώ..... Είχε αρχίσει δε να απολαμβάνει το
φαγητό του. Απόρησα... Τον κύτταξα στα μάτια. Αυτός δε με
κύτταξε με μια καταπληκτική ειρωνεία σαν να μου έλεγε.....
Βλέπεις υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που με βοήθησαν να
γευθώ το αγαπημένο μου φαγητό. Ομολογώ ότι ένιωσα τύ
ψεις..... Μόλις δε άρχισα να απομακρύνομαι ακούω ένα θόρυ
βο από σπασμένα πιάτα, αναποδυγυρισμένες καρέκλες
φωνές, καυγάδες ..... Βλέπω τότε την Δημοτική Αστυνομία να
μαζεύει τις καρέκλες, τα τραπέζια και ότι άλλο εύρισκε μπρο
στά στα καταστήματα μπαρ και να τα ρίχνει μέσα σε ένα αυ
τοκίνητο των σκουπιδιών. Αστραπιαία κινήθηκαν και προς το
τραπέζι του φίλου μας . Μια κλωτσιά και το πιάτο με το πι
λάφι και όλα τα άλλα από το έδαφος στο αυτοκίνητο. Ο άν
θρωπος μας ανήμπορος να αντιδράση στη πρωτοφανή αυτή
βία κύτταξε το πιλάφι και δυο δάκρυα κύλησαν από τα ζαλι
σμένα από το αλκοόλ μάτια του.
Απομακρύνθηκα με πραγματική θλίψη. Θέλησα να γυρίσω να
τον οδηγήσω σε ένα εστιατόριο και να του προσφέρω αυτό
που έχασε.. Δεν το έκαμα όμως αναλογιζόμενος ότι δεν θα τον
δεχόταν εστιατόριο με τα χάλια που είχε.
Την επομένη δεν ήταν στη θέση του...... Δεν τον συνάντησα
πλέον.
Γεν. ΜΑΥΡΑΚΗΣ.’




