
Τρεις νεκροί και 34 τραυματί
ες είναι ο απολογισμός της
ισχυρής έκρηξης βόμβας που
συντάραξε το πρωί χθες στο
Κιζιλάι της Άγκυρας.
Η ανατίναξη σταθμευμένου
οχήματος πυροδότησε αλυσι
δωτές εκρήξεις σε παρακείμε
να αυτοκίνητα σε απόσταση
περίπου ενός χιλιομέτρου από
κυβερνητικά κτίρια, περιλαμ
βανομένου του πρωθυπουργι
κού γραφείου.
Συνολικά έξι οχήματα τυλίχτη
καν στις φλόγες και έσπασαν
βιτρίνες καταστημάτων και
κτιρίων. Στην περιοχή επι
κράτησαν χαοτικές σκηνές·
έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα
και δυνάμεις της αστυνομίας
που απέκλεισαν το σημείο
υπό το φόβο δεύτερης έκρη
ξης.
Επί τόπου βρέθηκαν και εισαγ
γελείς της αντιτρομοκρατικής
υπηρεσίας.
Οι αρχικές πληροφορίες για
τον αριθμό των νεκρών ήταν
συγκεχυμένες. Ο τελικός απο
λογισμός είναι τρεις νεκροί
και 34 τραυματίες, βάσει της
τελευταίας ενημέρωσης που
έκανε προς τους δημοσιο
γράφους ο υπουργός Εσωτερι

κών Ναΐμ Σαχίν.
«Η ισχυρή έκρηξη σημειώθη
κε σε όχημα και ακολούθησαν
άλλες εκρήξεις λόγω του ότι
και σε διπλανά οχήματα υπήρ
χαν φιάλες υγραερίου. Από
την έρευνα προέκυψε ότι έχα
σαν τη ζωή τους 3 πολίτες
μας» δήλωσε ο υπουργός.
Οι σοροί τριών ατόμων εντοπί
στηκαν σε ένα κτίριο στο ση
μείο της έκρηξης. Οι
τραυματίες διακομίστηκαν σε
νοσοκομεία της Άγκυρας και
τρεις εξ αυτών φέρουν σοβα

ρά τραύματα.
Ερωτηματικά για την έκρηξη
Ερωτηθείς από τους δημοσιο
γράφους για τη φύση της
έκρηξης, ο υπουργός Εσωτερι
κών είπε ότι επρόκειτο «πολύ
πιθανόν για τρομοκρατική επί
θεση».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης Μπουλέντ Αρίτς δήλωσε
ότι οι αστυνομία έχει πληρο
φορίες ότι είχε τοποθετηθεί
εκρηκτικός μηχανισμός στο
σταθμευμένο όχημα, ωστόσο
άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι

επικαλέστηκαν μάρτυρα που
φέρεται να δήλωσε ότι
κάποιος έριξε ένα φλεγόμενο
δοχείο βενζίνης.
Ο ευρισκόμενος στη Γερμανία
πρόεδρος Γκιούλ δήλωσε:
«Υπάρχουν άτομα που έχα
σαν τη ζωή τους. Καταδικάζω
έντονα την τρομοκρατία αυ
τή».
Εν τω μεταξύ, τέθηκε υπό
κράτηση από τις αστυνομικές
δυνάμεις μία γυναίκα που
φώναζε συνθήματα κοντά
στο σημείο της έκρηξης.
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Έκρηξη βόµβας µε 3 νεκρούς στο
κέντρο της Άγκυρας

► Για τις σχέσεις µε το Ισραήλ

"Ψυχραιµία" συνιστά ο Οµπάµα
στην Τουρκία για το Ισραήλ

Συνάντηση με τον Ταγίπ Ερ
ντογάν είχε ο Αμερικανός
πρόεδρος στο περιθώριο της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
στη Νέα Υόρκη. Ο Μπαράκ

Ομπάμα ενθάρρυνε
την Άγκυρα να προ
σπαθήσει για την
αποκλιμάκωση της
έντασης που έχει δη
μιουργηθεί με το Ισ
ραήλ. Στο επίκεντρο
των συνομιλιών
βρέθηκε, επίσης, η
Συρία και η Μέση
Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος
«υπογράμμισε το ενδιαφέρον
του να δει μια επίλυση αυτού
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Η Standard & Poor’s αναβάθ
μισε την πιστοληπτική ικα
νότητα της Τουρκίας να
δανείζεται σε τοπικό νόμι

σμα, από ΒΒ+/Β σε
ΒΒΒ/Α3, ενώ την
ίδια στιγμή επιβεβαί
ωσε την αξιολόγησή
της σε εθνική κλίμα
κα και την ικανότητα
να δανείζεται σε
ξένο νόμισμα
(ΒΒ/Β).
Η αναβάθμιση αυτή,
σύμφωνα με τον οί

κο αξιολόγησης, αντανακλά
την άποψή της για τη συνε
χή βελτίωση που παρατηρεί

ΣΕΛ.5

► Από τη Standard&Poor's

Αναβάθµιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της ΤουρκίαςἩ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί

τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος
Εὐσταθίου, παρέστη συµπροσευχόµε-
νος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἰδιαι-
τέρῳ Αὐτοῦ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Θείαν Λει-
τουργίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Σεπτεµ-
βρίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω
Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυ-
χῆς τοῦ ἀειµνήσου Εὐσταθίου Εὐγενί-
δου, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,
ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Να-
ούσης καί Καµπανίας κ. Παντελεήµο-
να, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ.
Μοναχοῦ Ἀντωνίου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ.
Μονῆς Παναγίας ∆οβρᾶ Βεροίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ.
Χρυσόστοµον, παρου- σιάσαντα Αὐτῷ
τόν νεοχειροτονηθέντα Αἰδεσιµ. Πρε-
σβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαµάσην.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ κ.
Ἰωάννην, πρός προετοι- µασίαν τῆς
κατά µῆνα Ὀκτώβριον προγραµµατι-
ζοµένης Πατριαρχι- κῆς ἐπισκέψεως
εἰς τήν κατ’αὐτόν Ἱ. Μητρόπολιν, µετά
τοῦ Αἰδεσι- µολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ.
Ἀλεξάνδρου Φίλιου καί τοῦ Ἐντιµ. κ.
Ἰωάννου Ἀναστασιάδου, ∆ηµάρχου
Λαγκαδᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλω-
νιάδος κ. Σεραφείµ, ἐξ Αὐστρα- λίας,
µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Γεωργίου Καφετζῆ,
Ἰατροῦ, ἐξ Ἀλεξανδρου- πόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ. Ἱε-
ρόθεον Ζαχαρῆν, µετά τοῦ Αἰδεσιµ
Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου Βγενοπού-
λου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπό- λεως Πατρῶν.
Τόν Αἰδεσιµολ. Πρεσβύτερον κ. ∆ηµή-
τριον Pashkov, Καθηγητήν τῆς Θεολο-
γικῆς Ἀκαδηµίας Μόσχας, µεθ’ὁµίλου
Κληρικῶν καί λαϊ- κῶν.
Ὅµιλον προσκυνητῶν ἐκ Λαρίσης,ὑπό
τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιµ. Πρεσβυτέρου
κ. Βασιλείου Σταύρου.
Τόν Ἐντιµολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον,
Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Pol De Witte, Πρέσβυν τοῦ
Βελγίου ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιµ. κ.
Jean-Joël Shittecatte, νέον Γενικόν
Πρόξενον τῆς χώρας ἐνταῦθα.
Tόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Σαπουντζῆν,
Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,
ἐπί τῇ µεταθέσει αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας.
Ὅµιλον 24 παστόρων ἐκ Φραγκφούρ-
της, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιµ. κ.
Horst Peter Pohl.
Τόν Ἐντιµ. κ. Cem Yılmaz, Ἀρχίατρον
τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Νοσοκοµείου,
µετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Serap
Kilerci καί Gül Uğurlu, Ἰατρῶν ἐν
αὐτῷ.
Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χρι-
στοφορίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις
Συλλόγου Ἰµβρίων, Στυλιανόν Πού-
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118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
µε το βλέµµα στο αύριο

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

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.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ... Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...

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:
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.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΟΡΤΑΚΙΟΙ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥΦΩΚΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν,
ἐνοριτῶν καί παντός φιλακολούθου
Χριστιανοῦ, ὄτι ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἐπε-
τείου µνήµης τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱε-
ροµάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου
Σινώπης τοῦ Θαυµατουργοῦ, πανη-
γυρίζοντος τοῦ φερωνύµου ἡµῶν
Ἱεροῦ Ναοῦ, τελεσθήσονται ἐν
αὐτῷ ἀφ’ ἑσπέρας µέν Τετάρτην,
21ην τρ.µ., καί ὥραν 17ην πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός, τήν ἐπαύριον δέ
Πέµπτην 22αν ἰδίου, πανηγυρική
Θεία Λειτουργία µετ’ἀρτοκλασίας
ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπι-
σκόπου Συνάδων κ.∆ιονυσου.
Θα τεθεῖ εἰς προσκύνησιν ἐν τῷ σω-
λέᾳ τοῦ Ναοῦ τεµάχιον τοῦ Ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ ἐορταζοµένου Ἁγίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λει-
τουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δεξίω-
σις.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τακτικῶς
εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱε-
ρᾶς Μητροπόλεως ∆έρκων ἑκάστην
Κυριακήν.Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τακτικῶς
καθ΄ ἕκαστον Σάββατον, Ὥρα ἑνάρξε-
ως 9.30.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΦΕΡΙΚΙΟΪ
(FERİKÖY ONİKİ APOSTOL KİLİSESİ VAKFI)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται, όπως είχε ανα
κοινωθεί θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011
στην Κοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok. 3
Büyükada) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Ταξίμ
(Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
3Οι υποψήφιοι είναι οι εξής :
 Σπύρος Μπούρτζης (BURCİ)
 Ιωακείμ Τσαλίκουσου (ÇALIKUŞU)
 Γιάννης Γκαλίτσης (GALİÇİS)
 Βασίλειος Καρακάσης (KARAKAŞ)
 Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS)
 Νικόλαος Σαϊδάμ (SAYDAM)
 Δημήτριος Τασσελαρίδης (TASELARİDİS)
4 Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε σύμφωνα με την αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
5 Όσοι δεν είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς κατα
λόγους, οι οποίοι ήδη παραδόθηκαν στη Διευθ. Βακουφίων,
δεν μπορούν να ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές.
6 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλ
θουν στις κάλπες οπωσδήποτε με την ταυτότητά τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλ
θουν στις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους την
Κοινότητα Φερίκιοϊ.
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 ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ1Οι εκλογές κοινοτήτων που αναφέρονται, όπως είχε ανακοινωθεί θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 στηνΚοινοτική αίθουσα Παναγίας Πριγκήπου (Kvlcm sok. 3Büyükada) και στην Κοινοτική αίθουσα Αγίας Τριάδος Ταξίμ(Meşelik sok. 7 Taksim)2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι16.00.3Οι υποψήφιοι είναι οι εξής :Α) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ: Θόδωρος Καλαμάρης (KALAMARİS) Χαράλαμπος Καρατζίκος (KARACİKOS) Στέλιος Καραγιάννης (KARAYANİ) Αγνή Κιουτσούκνικολαϊδου (KÜÇÜKNİKOLAİDİS) Βασίλειος Λιναρδής (LİNARDİ) Μανόλης Μηνάογλου (MİNAOĞLU) Βικτωρία Νάτση (NAÇİ) Παναγιώτης Νικολαϊδης (NİKOLAİDİS) Απόστολος Πορίδης (PORİDİS) Βασίλειος Πορίδης (PORİDİS).Β) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ : Γρηγόριος Μεϊμαρίδης (MIMARİDİS) Ολυμπία Παναγιωτίδου (PANAYOTİDİS) Σάββας Παναγιωτίδης (PANAYOTİDİS) Σταύρος Ραφαηλίδης (RAFAİLİDİ) Νικόλαος Σαρηγιαννίδης (SARİYANİDİ) Γεώργιος Σπύρωφ (SPİROF) Αικατερίνη Τουρκέρ (TÜRKER) Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ) Ανδρέας Ζωγράφος (ZOGRAFOS)Γ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ : Δημήτριος Φραντζής (FRANCİSİ) Γεώργιος Γκιουλέρ (GÜLLER) Αχιλλέας Χανίδης (HANİDİS) Παναγιώτης Χανίδης (HANİDİS) Μάριος Ηλιάδης (İLYADU) Γιάννης Παπαγεωργίου (PAPAYORGİU) Αντώνης Παριζιάνος (PARİZYANOS) Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS) Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης (TEODORİDİ)Δ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ : Μαρίκα Μπαλέρ (BALER) Γεώργιος Γκιουν (GÜN) Χρήστος Κοτσής (KOÇİS) Δημήτριος Λεφθέρογλου (LEFTEROĞLU) Γρηγόρης Μεϊμαρίδης (MİMARİDİS) Μιχάλης Σίσκο (SİSKO) Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ).4 Το ψηφοδέλτιο καταρτίστηκε σύμφωνα με την αλφαβητικήσειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.5 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες οπωσδήποτε με την ταυτότητά τους.6 Όσοι δεν είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οιοποίοι ήδη παραδόθηκαν στην Διευθ. Βακουφίων, δεν μπορούννα ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές.Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλθουνστις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους τις αναφερόμενες κοινότητές μας.Η Εφορευτική Επιτροπή.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τό Σαββάτον 24ην
Σεπτεµβρίου έορτην τῆς Παναγίας
τῆς Μυρτιδιωτίσσης τελεῖται θεία λει-
τουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 25ην
Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 25ην
Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

συνέχεια από την 1η
λαδον, Β’ Ἀντι- πρόεδρον, καί Πάριν Ἀσανάκην, Γενικόν
Γραµµατέα αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Γαλάταν, µετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης
Κο- τονιᾶ, Ἀστυνοµικούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιµ. κ. İbrahim Danacılar, Πρόεδρον τοῦ Σωµατείου
∆ιεθνῶν Οἰκονοµικῶν Σχέσεων, µετά συνεργατῶν αὐτοῦ,
ἐντεῦθεν.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό διοργανωθέν συνέδριον, µέ θέµα: «Πόλις καί Πολιτι-
σµός», («City and Culture»), ἐν τῷ Πανεπιστηµίῳ Kadir Has
τήν ∆ευτέραν, 19ην Σεπτεµβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sabancı διοργανωθεῖσαν
ὑπό τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν Βακουφίων τῶν Ἀλεβιτῶν ἡµερί-
δα, µέ θέµα: « Ἀπό κοινοῦ ἀντιµετωπιζόµενα προβλήµατα
τῶν ἐν Τουρκίᾳ Θρηκευτικῶν ὁµάδων», αὐθηµερόν.
Τήν ἐν τῷ Σισµανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιµ.
κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν
τῇ Πόλει, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐντιµ. κ. Νικο-
λάου Σαπουντζῆ ἐκ τῆς ἐνταῦθα ὑπηρεσίας αὐτοῦ, τήν Τρί-
την, 20ήν Σεπτεµβρίου.



Σας καλωσορίζομε στο όμορφο χωριό
μας με τη μεγάλη ιστορία του, τις φυσι
κές του καλλονές, το θεραπευτικό κλί
μα, τα πασίγνωστα κηπευτικά, το ναό
του Αγίου Γεωργίου του Χρυσοκερα
μιώτη, το Αγίασμα του Αγίου Παντελεή
μονος, το άλλοτε Νεκροταφείο του,
την Αστική Σχολή που άλλοτε έσφυζε
από ζωντάνια και παιδιά, τα ήθη και τις
παραδόσεις του.
Η εφοροεπιτροπή της Κοινότητας με
πολλούς κόπους και θυσίες κατόρθωσε
να ανακαινίσει τον όμορφο αυτό ναό
που είναι γεμάτος από ιερά και σημαντι
κά κειμήλια, τα οποία μας άφησαν οι
πρόγονοι μας και που οφείλουμε να τα
φροντίζουμε και να τα διαφυλάσσου
με, όπως μας δείχνει και το παράδειγ
μα Σας.
Ως τελευταία διευθύντρια και διδα
σκάλισσα του Σχολείου του περήφα
νου αυτού κτίσματος επιθυμώ να σας
αναφέρω κάποια ιστορικά στοιχεία γι’
αυτό.
Η Αστική Σχολή Τσεγκέλκιοϊ οικοδομή
θηκε το 1875 με την αξιόλογη εθελο
ντική προσφορά και τη δίχως αμοιβή
εργασία των χωριανών. Επίσης με τα
έσοδα που εισπράχθησαν από την
πώληση των χρυσών και αργυρών τα
μάτων της εικόνας του Αγίου . Αρχι
τέκτονας ήταν ο Πάτροκλος
Καμπανάκης. Μεγάλη ήταν η συμβολή
των Ιωακείμ Αναστασιάδη και Νικο
λάου Ροδόπουλου, ο οποίος και τιμήθη

κε ως ιδρυτής της Σχολής με το
Πατριαρχικό οφίκιο του Άρχοντα Ρεφε
ρενδάριου.
Η συναδέλφωση και το φιλάνθρωπο
πνεύμα των Τσεγκελκιωτών που πί
στευαν στη δύναμη της παιδείας ήταν
η αιτία που πρώτου ανεγερθεί η αστική
σχολή στην ίδια ακριβώς θέση να υπάρ
χει από το 1838 ένα εκπαιδευτήριο σε
μια περίοδο που σ’ όλη την Πόλη λει
τουργούσαν 40 σχολεία. Στατιστικά πα
ρατηρούμε ότι το 1862 λειτουργεί για
πρώτη φορά το Παρθεναγωγείο. Το δε
1881 αναγνωρίζεται η σχολή ως επίση
μο εκπαιδευτικό ίδρυμα με φιρμάνι του
Υπουργείου Παιδείας της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ενώ το 1885 μαζί με
το νηπιαγωγείο φοιτούν στο σχολείο
235 μαθητές. Το 1930 το Σχολείο επι
σκευάζεται με εισπράξεις μιας γιορτής
που διοργανώνεται στο Αγίασμα του
Αγ. Παντελεήμονος.
Το 1961 λειτουργεί ο Μορφωτικός Σύν
δεσμος, ο οποίος συστεγάζεται με το
σχολείο.
Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθη
τών το 1948 είναι 20 το 1957 23, το
1960 33, το 1968 18, 1972 12.
Όπως φαίνεται και από τον αναφερόμε
νο πίνακα γνωστές αιτίες στο πέρασμα
το χρόνου μείωσαν τον αριθμό των κα
τοίκων και ενώ παλιότερα ο πληθυσμός
των Ρωμιών του χωριού υπολογιζόταν
στα 2/3 του γενικότερου συνόλου με
τη συρρίκνωση της Ομογένειας περιορί

ζεται ο αριθμός των
μαθητών, ώστε ο
κώδωνας του Σχο
λείου στο τέλος του
Σχολικού έτους
19791980 να χτυ
πήσει για τελευταία
φορά. Με συγκίνη
ση θυμάμαι τους
δασκάλους και διευ
θυντές που θυσία
σαν τη ζωή τους
στον ιερό βωμό της
παιδείας.
Στις δύσκολες αλλά
και τις τόσο ωραίες
και ευτυχισμένες
μέρες καθ’ όλη τη
διάρκεια της υπη
ρεσίας μου στην
Αστική Σχολή Τσε
γκέλκιοϊ, όπου υπη

ρέτησα μετά το Ευγενίδιο Δημοτικό
Κανδυλλί που είχα πρωτοδιοριστεί, θυ
μάμαι με νοσταλγία τις εκδηλώσεις του
προοδευτικού μορφωτικού συνδέσμου
και Σχολείου μας, τις γιορτές και επε
τείους που περάσαμε εδώ μαζί με συγ
γενείς, φίλους, αγαπημένους μαθητές
και συναδέλφους, ιδρυτές, επιτρόπους,
ενορίτες που κάποιους από αυτούς οι
συνθήκες ανάγκασαν να ξενιτευτούν.
Αισθάνομαι επίσης υπερηφάνεια και
συγκίνηση βλέποντας πολλά από τα
τέκνα του χωριού μας σήμερα μαζί
μας. Παιδιά που πέρασαν από τα θρα
νία της σχολής και τα οποία διέπρε
ψαν σ’ όλα τα πλάτη και μήκη του
κόσμου, είτε στη δική μας κοινωνία εί
τε στη γείτονα, αλλά σε κάθε ευκαιρία
με κάθε τρόπο απέδειξαν την αγάπη
το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή
τους στην εκκλησία τους, στο χωριό
τους που παρ’ όλες τις απώλειες,
απουσίες και δυσκολίες συνεχίζει το
ταξίδι του στον χρόνο και γράφει ιστο
ρία.
Παναγιώτατε ,
Ευχαριστούμε για την Πατρική στορ
γή, ευχές και ευλογίες Σας και ευχόμε
θα ολόθερμα ο Πανάγαθος Θεός να
Σας δίνει υγεία και δύναμη στο δύσκο
λο πνευματικό έργο Σας .
Πολλά τα έτη Σας .
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Αφιέρωµα...Αφιέρωµα...

Οµιλία της κ. Σουλτάνας ∆εµιρτζόγλου

συνέχεια από την 1η
ται στον τουρκικό χρηματοοικο
νομικό κλάδο και την διεύρυνση
των τοπικών αγορών της.
Τονίζει ακόμη ότι το τραπεζικό
σύστημα της χώρας είναι επαρ

κώς κεφαλαιοποιημένο
«και αναμένουμε ότι το
δημόσιο θα μειώσει τη
συμμετοχή του σε
κάποιες τράπεζες».
Επίσης, υπογραμμίζει ότι
το θετικό outlook υποδη
λώνει πως οι αξιολογή
σεις μπορεί να
αναβαθμιστούν, εάν η
χώρα μειώσει τα ελλείμ
ματά της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
της Standard & Poor’s, «μπορεί
να αναβαθμίσουμε τις αξιολογή
σεις για την Τουρκία, εάν, όταν η
οικονομία επιβραδυνθεί (όπως πε

ριμένουμε), μπορεί να μειώσει το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου
σών συναλλαγών και επιβραδύ
νει την αύξηση της πιστωτικής
ανάπτυξης, χωρίς να επηρεάζει
αρνητικά τη σταθερότητα του
χρηματοοικονομικού κλάδου».
Προσθέτει ακόμη ότι μπορεί να
αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν
εφαρμοστούν βαθύτερες μεταρ
ρυθμίσεις στην κοινωνική
ασφάλιση και έχουν αποτέλεσμα
μια ισχυρότερη δημοσιονομική
επίδοση που θα αρχίσει να
μειώνει σημαντικά το χρέος της
χώρας.

Τσεγκέλκιοϊ, ένα ιστορικό σχολείο

Ο δάσκαλος γνωρίζει πολύ καλά την ηθική και εκπαιδευτικήαποστολη του, την προέλευσήτου. Ξέρει ότι πρέπει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολομέσα στο οποίο ζει.Ο δάσκαλος της Πόλης έχεικάποιες ιδιαιτερότητες, έχειθάρρος στη ζωή, αναλαμβάνεινα φέρει σε πέρας ένα έργοαψηφώντας τα εμπόδια καιτους κινδύνους, αποφεύγει ταεύκολα και τα μικρά, επιδιώκεινα πετύχει πράγματα για ταοποία άλλοι αποφεύγουν ναπροχωρήσουν, λυγίζουν μπροστά στα εμπόδια και στις κρίσιμες περιστάσεις.Ο Πολίτης δάσκαλος προχωρεί,αγωνίζεται, διακινδυνεύει καιστο τέλος επιτυγχάνει. Συνήθως κερδίζει, διότι όπως έλεγανκαι οι αρχαίοι ελλήνες: “τουςτολμηρούς η τύχη βοηθάει”.Οι ομογενείς δάσκαλοι αγαπούντον τόπο τους. Αν και πολλέςφορές πικραίνονται από ορισμένους για την αγάπη και τηνπροσφορά στη γενέτειρά τους.Όπως σε κάθε κοινωνία υπάρχουν ορισμένοι επιτήδειοι οιοποίοι με ανέντιμα μέσα πολμεούν αυτόν τον κόσμο. Τα ανορθόδοξα μέσα τα οποίαμεταχειρίζονται κάνουν κακόστο σύνολο. Το καταλαβαίνουν, όμως πολύ αργά όταναποτύχουν.Διότι νικούν πάντοτε οι σωστοί,οι ειλικρινείς, οι έντιμοι και οιτολμηροί. Αυτοί καταστρώνουνένα σχέδιο, αναμετρούν ταυπέρ και τα κατά και προχωρούν χρησιμοποιώντας όλες τιςκατάλληλες περιστάσεις που θαπαρουσιαστούν για το καλό τηςομογενειακής παιδείας και γενικά για το καλό της κοινωνίαςμας.Οι δάσκαλοι της Πόλης είναιπάντοτε ψύχραιμοι και ψυχραιμότεροι στις κρίσιμες περιστάσεις οπόταν διατηρούν τηνκαθαρότητα του μυαλού τωνκαι βρίσκουν την ανάλογη λύση. Εκτιμούν το μέγεθος τουκινδύνου και των εμποδίων καιστο τέλος ριψοκινδυνεύουν!Τότε η επιτυχία τους είναι νίκητης νίκης, θρίαμβος των θριάμβων. Οι δάσκαλοι είναι τολμηροί, φωτίζουν πάντοτε τηνπρος τα άνω πορεία της κοινωνίας μας με το ηρωϊκό παράδειγμά τους και ρίχνουν δυνατέςπέτρες στα στάσιμα νερά τωνβάλτων της καθημερινής ζωής.Αναλαμβάνουν τους μεγάλουςκινδύνους και τους μεγάλουςαγώνες. Η νίκη είναι γι' αυτούςτους αποφασιστικούς τους τολμηρούς δασκάλους της Καλλίστης των Πόλεων. Ο κόσμοςαυτός των εκπαιδευτικών της

Βασιλεύουσας γνωρίζει πολύκαλά ό,τι για τους δειλούς τουςκαιροσκόπους και τους αναποφάσιστους είναι η αποτυχία καιη νύχτα.Τους παρακάτω στίχους τουςαφιερώνω στον Μέντορα τηςΠαιδείας, στον δάσκαλο πουυπηρετεί την παιδεία τηςΠόλης.Χαίρε, δάσκαλε, που πρωταγωνίστησες στον εκπαιδευτικόαγώνα χωρίς ποτέ να καταδεχθείς να εξαργυρώσεις τις αγωνιστικές περγαμηνές σου.Χαίρε, δάσκαλε, που υπήρξεςπάντα φιλελεύθερος στις μεθόδους εφαρμογής των ορθώντοποθετήσεων σε θέματα επιβίωσης και συνέχισης της εποικοδομητικής προσφοράς σταΚοινοτικά και Ευαγή Ιδρύματατης Ομογένειας.Χαίρε, δάσκαλε αγαπητέ, πουυπήρξες πάντα πρωτοπόροςτης ιδεολογίας παραμονής τουστοιχείου μας στη γενέτειράτου και πολλές φορές το πλήρωσες με την επαγγελματικήσου σταδιοδρομία.Πολλές φορές δε, με τη διακοπή του συμβολαίου παραμονήςή ακόμη και με την απόλυσήσου.Χαίρε, δάσκαλε αγαπητέ, πουπάντα υπήρξες πρωτοπόροςστην επιστημονική σου σκέψηκαι τον ομογενειακό προβληματισμό. Οι ιδέες σου ήτανακαταμάχητες και οι αντίπαλοίσου αναγκάστηκαν να παραδεχτούν την επαγγελματική τουςαδυναμία δείχνοντας το πραγματικό πρόσωπό τους.Ξεκίνησες ταπεινός για ναφτάσεις πολύ ψηλά, χωρίς ποτέ να λησμονήσεις τους ταπεινούς.Χαίρε, δάσκαλε αγαπητέ, με τηζεστή ανθρώπινη παρουσίασου.Η Ομογένεια χαίρεται με τηνπαρουσία σου γιατί είναι σίγουρη ότι ποτέ δε θα την εγκαταλείψεις όσο υπάρχεις στη ζωήκαι θα την προστατεύεις απόασύστατες κουβέντες των λασπολόγων.Το έργο σου είναι πλούσιο καιαποτελεί τη δική σου Δικαιοσύνη και την αγωνιστική ελπίδατης Ομογένειας.Χαίρε, αγαπητέ μας Δάσκαλε,Μέντορα της Παιδείας, τονωραίον αγώνα προσφοράς σταομογενόπουλα που μαζί ξεκινήσαμε να είσαι βέβαιος θα τονσυνεχίσουμε όσο υπάρχουμε.Οι δάσκαλοι της Καλλίστης τωνΠόλεων προσφέρουν πάντοτεθετικά και ποτέ δε λησμονούντους ευεργέτες τους.ΚΑΛΑΜΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ

Β ή µα α ν α γ ν ω σ τ ώ ν . . .

Καλή Εκπαιδευτική Χρονιά στον µέντορα
της Παιδείας, τον Πολίτη ∆άσκαλο

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑ ΝΗΣΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου, τῆς Μυρτιδιωτίσσης, ἧς ἡ Ἱερά Εἰκών φυλάσσεται
ἐν τῇ Ἱερᾷ ἡµῶν Μονῇ, καί τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος
καί Ἰσαποστόλου Θέκλης, τελεσθήσονται ἐν αὐτῇ, τήν
µέν παραµονήν, Παρα- σκευήν, 23ην Σεπτεµβρίου, καί
ὥραν 6.00 µ. µ., πανη- γυρικός Ἑσπερινός, χοροσταντο-
ῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπο- λίτου Καλλιουπόλεως καί Μα-
δύτου κ. Στεφάνου, Πρωτο- συγκελλεύοντος, τήν δ᾿
ἑποµένην, Σάββατον, 24ην ἰδίου, Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...
► Από τη Standard&Poor's

Αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Τουρκίας



Σε μια τελευταία
προσπάθεια να
πείσει τον Μαχ
μούντ Αμπάς να
μην καταθέσει αί
τημα για την ανα
γνώριση
παλαιστινιακού
κράτους στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ, ο Μπα
ράκ Ομπάμα θα
συναντηθεί σήμε
ρα με τον Παλαι
στίνιο πρόεδρο.
Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, ο Μπα
ράκ Ομπάμα θα
ζητήσει από τον Μαχμούντ
Αμπάς να μην καταθέσει το αίτη
μα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ και να δώσει χρόνο στο
«Κουαρτέτο» (ΕΕ, ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ρω
σία) να θέσουν τις βάσεις για να
ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
με το Ισραήλ, οι οποίες σταμάτη
σαν πριν από έναν χρόνο.
«Και στους Ισραηλινούς και στου
Παλαιστίνιους, ο πρόεδρος θα πει
ξεκάθαρα γιατί πιστεύει ότι η
δράση στα Ηνωμένα Έθνη δεν εί
ναι ο δρόμος για να υπάρξει (πα
λαιστινιακό) κράτος» ανέφερε ο
αναπληρωτής σύμβουλος του
Αμερικανού προέδρου για ζητήμα
τα εθνικής ασφάλειας, Μπεν
Ρόουντς.
Η κυβέρνηση Ομπάμα έχει δη

λώσει ότι δεν θα επιτρέψει την
ένταξη παλαιστινιακού κράτους
στον ΟΗΕ, ενώ Αμερικανοί πολιτι
κοί λένε ότι εάν οι Παλαιστίνιοι
αρνηθούν να υποχωρήσουν, θα
προτείνουν να διακοπεί η βοή
θεια που τους παρέχεται από τις
ΗΠΑ, που ανέρχεται σε περίπου
500 εκατ. δολάρια ετησίως.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Κουαρ
τέτο επιδιώκει να δώσει στις δύο
πλευρές περιθώριο ενός χρόνου
για να καταλήξουν σε συμφωνία
στη βάση «δύο κρατών για δύο
λαούς» και στα σύνορα του 1967
με ανταλλαγή εδαφών.
Η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει
να στηρίξει το αίτημα των Παλαι
στινίων.
Η αναγνώριση θα αφορά τα σύνο

ρα του 1967 που περιλαμβάνουν
τη Δυτική Όχθη, την ανατολική
Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της
Γάζας, ενώ για τους Παλαιστί
νιους θα είναι προϋπόθεση για να
ξαναγυρίσουν στις συνομιλίες οι
οποίες έχουν διακοπεί από το
φθινόπωρο του 2010 και ουσια
στικά από το 2008.
Μετά την ομιλία του στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρα
σκευή, ο Μαχμούντ Αμπάς θα
καταθέσει γραπτή αίτηση στον
ΓΓ του ΟΗΕ, η οποία αναμένεται
στη συνέχεια να τεθεί προς ψή
φιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Για να ψηφιστεί
χρειάζονται εννέα ψήφοι υπέρ
(σε σύνολο 15) και κανένα βέτο.
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Β ή µα α ν α γ ν ω σ τ ώ ν . . . Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...

♦ Αποφασισµένος ο Αµπάς, δηλώνει σίγουρος για την κατάθεση του αιτήµατος και περιµένει στήριξη

♦ Ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Συρία ♦ Καταδίκη της βοµβιστικής επίθεσης από Οµπάµα

συνέχεια από την 1η
του ζητήματος ανάμεσα στις

δύο χώρες και ενθάρρυνε την συ
νέχιση των προσπαθειών για το
σκοπό αυτό» ανέφερε η σύμβου
λος του Λευκού Οίκου Λιζ Σέρ

γουντΡάνταλ μετά τη
συνάντηση, προσθέτοντας πως ο
Μπ.Ομπάμα έδωσε έμφαση στην
ανάγκη να αποκλιμακωθεί η έντα
ση στην περιοχή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο

πρωθυπουργός συζήτησαν επί
σης για τη Συρία και συμφώνη
σαν να αυξήσουν την πίεση στον
Μπασάρ Αλ Άσαντ, ώστε να στα
ματήσει την βίαιη καταστολή
των διαδηλώσεων στη χώρα.
Σε δηλώσεις τους στους δημο
σιογράφους, οι δύο ηγέτες
στάθηκαν στην αιματηρή επίθε
ση που σημειώθηκε στην Τουρ
κία την Τρίτη.
Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε
την επίθεση στην Άγκυρα, λέγο
ντας πως «μας υπενθυμίζει ότι η
τρομοκρατία υπάρχει σε πολλά
μέρη του κόσμου. Η Τουρκία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρα
μείνουν ισχυροί εταίροι στην
πρόληψη της τρομοκρατίας».
Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερ
ντογάν είπε ότι ΗΠΑ και Τουρκία
πρέπει να «συνεργαστούν στο
σχεδιασμό (και) στη χρήση τε
χνολογίας ώστε να συνεχίσουμε
να κάνουμε βήματα στον αγώνα
κατά της τρομοκρατίας».

Φασόλια και πιλάφι... Ύστατη προσπάθεια ΗΠΑ να µπλοκάρουν

το αίτηµα της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ

Όταν διασχίζεις την λωφόρο
Ιστικλάλ, στο ύψος του Γενή
Τζαμί και προς τα δεξιά της λε
ωφόρου , υπάρχει μια παράλ
ληλος οδός η οποία μετά από
μικρές παρακάμψεις φθάνει
στη πλατεία.
Ο δρόμος αυτός υπήρξε και
υπάρχει ακόμη ως αγαπη
μένος μου δρόμος. Υπήρχαν
φυσικά διάφοροι λογοι. Ο
ένας ήταν ότι έχει πάντοτε
δροσιά. Διότι τα υψηλά κτίρια
που τον περιτριγυρίζουν δεν
αφίνουν να περάσουν οι ακτί
νες του ηλίου απ ευθείας.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι βα
δίζεις πιο άνετα διότι δεν είχε
– τώρα έχει πολύ κόσμο.
Στο δρόμο αυτό και προς την
καμπή προς του πάλαι δια
λάψαντος Αθλητικού Σύλλο
γου του Πέρα σε κάποια
εισοχή του δρόμου εδώ και
αρκετό καιρό συναντούσα
κάποιο ρακένδυτο άνθρωπο.
Κάποτε κοιμόταν και κάποτε
καθόταν με ένα κουτί μπύρα
στο χέρι. Μαύρος από την κα
θαριότητα!!! Γένια άσπρα .
Στη αγκαλιά του κάποιο βι
βλίο.. 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 δεχόταν και επισκέψεις.
Ένας άλλος της ιδίας φάρας
λιγώτερο όμως βρώμικος ,
ίσως επειδή ήταν και νεώτε
ρος !!! καθόταν πλαϊ του και
συζητούσαν. Θέματα πολιτι
κά, κοινωνικά, για κάποιο ποι
ητή... και πολλά διάφορα...
Μια φορά τους βλέπω να
κάμουν γυμναστικές ασκή
σεις. Κάτω από τα γέλια των
ευρισκομένων εκεί μόνιμα κα
ταστηματαρχών και προσωπι
κού των μικρών μπαρ που
ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια,
είτε των περαστικών ,διορ
γάνωναν και αγώνες
δρόμου...
Κάποια μέρα που περνούσα
τον είδα για πρώτη φορά να
επαιτεί. Κύριε μου λέγει ζητώ
την χρηματική βοήθεια σας

για να φάω πιλάφι....!!! Το
θεώρησα σαν κοροϊδία και
προσπέρασα. Αυτός συνέχιζε
σε άλλους...
Πέρασε αρκετός καιρός.....
Ένα μεσημέρι έτυχε να περ
νώ από εκεί, Τι να δω.... Τον
καλό μας άνθρωπο να κάθε
ται σε ένα τραπέζι και να έχει
εμπρός του ένα μεγάλο πιάτο
με πιλάφι , ένα μικρό με φα
σόλια 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 κύτ
ταξε με μια καταπληκτική ει
ρωνεία σαν να μου έλεγε...
Βλέπεις υπάρχουν και καλοί
άνθρωποι που με βοήθησαν
να γευθώ το αγαπημένο μου
φαγητό. Ομολογώ ότι έν
νοιωσα τύψεις..... Μόλις δε
άρχισα να απομακρύνομαι
ακούω ένα θόρυβο από σπα
σμένα πιάτα, αναποδυγυρι
σμένες καρέκλες φωνές,
καυγάδες ..... Βλέπω τότε
την Δημοτική Αστυνομία να
μαζεύει τις καρέκλες, τα τρα
πέζια και ότι άλλο εύρισκε
μπροστά στα καταστήματα
μπαρ και να τα ρίχνει μέσα
σε ένα αυτοκίνητο των σκου
πιδιών. Αστραπιαία κινήθηκαν
και προς το τραπέζι του φί
λου μας . Μια κλωτσιά και το
πιάτο με το πιλάφι και όλα τα
άλλα από το έδαφος στο αυ
τοκίνητο. Ο άνθρωπος μας
ανήμπορος να αντιδράση στη
πρωτοφανή αυτή βία κοίταξε
το πιλάφι και δυο δάκρυα κύ
λησαν από τα ζαλισμένα από
το αλκοόλ μάτια του.
Απομακρύνθηκα με πραγματι
κή θλίψη. Θέλησα να γυρίσω
να τον οδηγήσω σε ένα
εστιατόριο και να του προ
σφέρω αυτό που έχασε.. Δεν
το έκαμα όμως αναλογιζόμε
νος ότι δεν θα τον δεχόταν
εστιατόριο με τα χάλια που
είχε.
Την επομένη δεν ήταν στη
θέση του...... Δεν τον συ
νάντησα πλέον.
Γεν. ΜΑΥΡΑΚΗΣ.

► Για τις σχέσεις µε το Ισραήλ

"Ψυχραιµία" συνιστά ο Οµπάµα στην Τουρκία
για το Ισραήλ




