
Συμφωνία οριοθέτησης υφα
λοκρηπίδας υπέγραψαν ο Τα
γίπ Ερντογάν και ο Ντερβίς
Έρογλου στην Νέα Υόρκη,
στο περιθώριο της Γενικής Συ
νέλευσης του ΟΗΕ.
Σε δηλώσεις του ο Ερντογάν
είπε ότι η κίνηση των Ελληνο
κύπριων είναι «ανεύθυνο,
προκλητικό και μονομερές βή
μα». Προειδοποίησε δε τις
εταιρείες που θα εργαστούν
με την Κυπριακή Δημοκρατία
με αποκλεισμό από έργα στην
Τουρκία.
Ο εκπρόσωπος του υπουργεί
ου Εξωτερικών Γρηγόρης Δε
λαβέκουρας σχολίασε: «Η
ενέργεια αυτή της Τουρκίας εί
ναι αντίθετη στο Διεθνές Δί
καιο και στις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω
«συμφωνία» είναι άκυρη και
άνευ περιεχομένου».
«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση
και το Ισραήλ κάνουν κάτι
τρελό στη Μεσόγειο» δήλωσε
νωρίτερα ο κ. Ερντογάν.
Οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν
έγιναν μετά τη συνάντηση, πε
ρίπου μιάμιση ώρας, που είχε
με τον Αμερικανό πρόεδρο

Μπαράκ Ομπάμα όπου κυριάρ
χησε το θέμα της έντασης με
ταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη
ότι οι κινήσεις της Λευκωσίας
θα μπορούσαν να αναβάλουν
το προγραμματιζόμενο για
τον Οκτώβριο Ανώτατο Συμ
βούλιο Συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας χαρα
κτηρίζοντας τις γεωτρήσεις
«ένα βήμα για να σαμποταρι
στεί η συνάντηση».

Παράλληλα, στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσο
γείου συνεχίζονται οι κινήσεις
πλοίων του τουρκικου πολεμι
κού ναυτικού.
Η Άγκυρα εξέδωσε ΝΟΤΑΜ
για τη δέσμευση περιοχής με
σκοπό τη διεξαγωγή αεροναυ
τικής άσκησης νοτίως της Κύ
πρου, εντός του FIR
Λευκωσίας. Στη ΝΟΤΑΜ ανα
φέρεται ότι θα πραγματοποιη
θεί άσκηση με δύο πολεμικά

πλοία και μαχητικά αερο
σκάφη στη θαλάσσια περιοχή
55 μίλια βόρεια της πλατφόρ
μας του γεωτρύπανου.
Τα μέσα ενημέρωσης ανα
φέρουν ότι η Άγκυρα προ
γραμματίζει να βγάλει
φρεγάτες στη Μεσόγειο, προ
φανώς σε μία κίνηση επίδει
ξης ισχύος, αν και πολλές
βρίσκονται ήδη στην ευρύτε
ρη περιοχή.
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Συµφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας
υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο Έρογλου

► ∆ιαπιστώνει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Παραβίαση δικαιωµάτων µεταναστών
από Ελλάδα και FRONTEX

► Οίκος Fitch για την Ελλάδα

"Χρεοκοπία Ελλάδας
εντός ευρωζώνης"

Για παραβίαση των δικαιω
μένων κρατούμενων μετανα
στών στην Ελλάδα κατηγορεί
τη Frontex το Παρατηρητή
ριο Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων σε έκθεση που
δημοσιοποίησε στις Βρυξέλ
λες.
Η συγκεκριμένη έκθεση στη
ρίζεται σε συνεντεύξεις που
παραχώρησαν 65 μετα
νάστες, πρόσφυγες και αιτού
ντες άσυλο στην Ελλάδα τον
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του
2010 και τον Φεβρουάριο

του 2011, καθώς και σε συ
νεντεύξεις Ελλήνων αστυνο
μικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων της Frontex.
Στην έκθεση αναφέρεται εν
δεικτικά ότι στο αστυνομικό
τμήμα Φερών, κρατούνταν
97 άτομα τη στιγμή της επί
σκεψης του Παρατηρητηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
παρ' ότι ο ανώτατος αριθμός
κρατουμένων που μπορούσε
να φιλοξενήσει, σύμφωνα με
δηλώσεις της αστυνομίας,

ΣΕΛ.6

Φόρο εισοδήματος ακόμα και για όσους
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
επιφύλαξε η ελληνική κυβέρνηση, η
οποία ρίχνει το αφορολόγητο στα
5.000 ευρώ, κόβει μισθούς και συ
ντάξεις, στέλνει στην ανεργία 30.000
δημοσίους υπαλλήλους του στενού και
ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της
εργασιακής εφεδρείας, αυξάνει το φόρο
στο πετρέλαιο θέρμανσης και διατηρεί
τον ειδικό φόρο στα ακίνητα μέχρι το
2014.
Το νέο Μεσοπρόθεσμο, που διαπραγ
ματεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με

ΣΕΛ.5

► ∆ιακόπτονται οι συνοµιλίες µε το καθεστώς

Σκληραινει τη σταση της η
Τουρκία απέναντι στον Άσαντ

Επιπλέονφόροι και
µειώσεις µισθών στην

Ελλάδα
Τη διακοπή του διαλόγου με
τη συριακή ηγεσία ανακοίνω
σε ο πρωθυπουργός, σκληραί
νοντας τη στάση του έναντι
του καθεστώτος Άσαντ εξαιτί
ας της αιματηρής καταστολής
του αντικαθεστωτικού κινήμα
τος. Μιλώντας στους δημοσιο
γράφους κατόπιν συνάντησής
του με τον Μπαράκ Ομπάμα,
στο περιθώριο της Γενικής Συ
νέλευσης του ΟΗΕ, ο Ερντο
γάν δήλωσε επίσης ότι
εξετάζεται το ενδεχόμενο επι

βολής κυρώσεων κατά της
Δαμασκού.
«Διέκοψα τις συνομιλίες μου
με τη συριακή κυβέρνηση.
Ουδέποτε θελήσαμε να
φθάσουμε στο σημείο αυτό,
αλλά δυστυχώς η συριακή
κυβέρνηση μάς ανάγκασε να
πάρουμε αυτήν την απόφα
ση» δήλωσε ο Ερντογάν, στη
σαφέστερη μέχρι στιγμής έν
δειξη ότι βάζει οριστικά πλέον
«πάγο» στο καθεστώς Άσαντ

ΣΕΛ.6

Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, όμως δεν θα
αποχωρήσει από την ευρωζώνη, διότι το
κόστος μίας τέτοιας απόφασης θα είναι
πολύ αυξημένο, όχι μόνο για την Αθήνα,
αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης,
αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος αξιο
λόγησης Fitch.
«Ο Fitch αναμένει ότι η Ελλάδα θα χρεο
κοπήσει, όμως δεν θα αποχωρήσει από
την ευρωζώνη», επισημαίνεται στην έκ
θεση. «Αν η Ελλάδα εγκαταλείψει την
ευρωζώνη, αυτό θα δημιουργούσε ένα
προηγούμενο που θα μπορούσε να απο
σταθεροποιήσει θανάσιμα το σύνολο της
ευρωζώνης», προσθέτει ο οίκος.
Ακόμη όμως και με την εμπλοκή του
ιδιωτικού τομέα στο δεύτερο πακέτο
διάσωσης της Ελλάδας το επίπεδο του
χρέους της χώρας θα εξακολουθήσει να
είναι «εξαιρετικά αυξημένο», προειδοποί
ησε.
«Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί η χρεο
κοπία είναι να ακολουθηθούν τα μέτρα
λιτότητας που έχει προτείνει το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η οικονομική ανα
διάταξη και η ενίσχυση του προϋπολογι
σμού», υπογράμμισε ο αναλυτής του
Fitch. «Το πολιτικό και οικονομικό
κόστος από την έξοδο της Ελλάδας από
την ευρωζώνη είναι πολύ αυξημένο. Δεν
είναι αυξημένο μόνο για την Ελλάδα, αλ
λά και για την υπόλοιπη Ευρώπη», κα
τέληξε.



118 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
µε το βλέµµα στο αύριο

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.30μ.μ.
Θεατρική παράσταση "Ο Καραγκιόζης παρολίγο Βεζύρης"
του Γιώργου Σκούρτη από το 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών στην αί
θουσα Δημητρίου Φραγκοπούλου.
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.

Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

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

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.

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.

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...

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 25η
Σεπτεµβρίου Της Οσίας Μητρός ηµών
Ευφροσύνης της εν Αλεξανδρεία, εν
τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ τελείται θεία
λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενο-
ρίτας και φιλακολούθους ότι την κυ-
ριακήν 25 Σεπτεµβρίου εις τον Ιερόν
Ναόν µας θα τελεσθή θεία λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝ∆ΥΛΛΙ
ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΓΚΙΟΚΣΟΥΓΙΟΥ
Γνωστοποιείται ότι την κυριακήν 25η Σεπτεµβρίου στο

Ιερόν και Θαυµατουργόν Αγίασµα της Παναγίας Γκιοκ-

Σουγιού επί τη λήξει της θερινής περιόδου τελείται θεία

λειτουργία µετ' αρτοκλασίας υπέρ υγείας και ενισχύσε-

ως όλων των βοηθούντων την ακραίαν Κοινότητά µας.

Θα ψάλλει ο κ. Βασίλειος Πασχαλίδης.

Σηµ: Προς εξυπηρέτησιν των ευλαβών προσκυνητών

διατίθενται 2 λεωφορεία:

1.Εκκίνησις από την πλατεία Κουρτουλούς, ώρα 09.15 και

εν συνεχεία από την πλατεία Ταξείµ έµπροσθεν της

Όπερας, περί ώραν 09.30

2.Εκ της πλατείας του Bahariye-Kadıköy, εκκίνησις περί

ώραν 09.30 µετ' επιστροφής εις τα ίδια.

Ιερός Ναός Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου Προποδων Ταταούλων.
Προσεχείς Ακολουθίαι:

Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου: Κυριακή Α΄

του ΛΟΥΚΑ, της Οσίας Μητρός ηµών

Ευφροσύνης. Όρθρος και Θεία Λει-

τουργία. Έναρξις 9.00

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατον 24η Σεπτεµβρίου τελεσθή-

σεται εν αυτώ Αρχιερατική θεία λειτουργια ιερουργούντος

του Σεβ. Μητροπολιτου Σασίµων κ. Γενναδίου.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακή 25η Σεπτεµβρίου τελεσθήσε-

ται εν αυτώ θεία λειτουργία

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ἀνακοινοῦται ὅτι τό προσεχές Σάββατον, 24ην Σεπτεµ-

βρίου, ἐπί τῇ ἀναµνήσει τοῦ θαύµατος τῆς Θεοτόκου τῆς

<Μυρτιδιωτίσσης>, πανηγυρίζοντος τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Να-

οῦ, ἔνθα φυλάσσεται ἡ ἱερά αὐτῆς εἰκών, τελεῖται Θ. Λει-

τουργία, µετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Γέροντος ∆έρκων κ. Ἀποστόλου.

Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 17:30 τελεῖται Μ. Ἑσπερινός µετ’

ἀρτοκλασίας.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δε-

ξίωσις.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ματιές στην επικαιρότητα... Ματιές στην επικαιρότητα..

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 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 Τα
ξίμ (Meşelik sok. 7 Taksim)
2Oι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00.
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 αλφαβη
τική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της τουρκικής
ταυτότητάς τους.
5 Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προ
σέλθουν στις κάλπες οπωσδήποτε με την ταυτότητά τους.
6 Όσοι δεν είναι εγγραμμένοι στους εκλογικούς κατα
λόγους, οι οποίοι ήδη παραδόθηκαν στην Διευθ. Βακουφίων,
δεν μπορούν να ψηφίσουν στις παρούσες εκλογές.
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους ομογενείς να προσέλ
θουν στις εκλογές και να στηρίξουν με την ψήφο τους τις
αναφερόμενες κοινότητές μας.

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

συνέχεια από την 1η
την τρόικα, και το οποίο επι
κύρωσε χθες η κυβερνητική
επιτροπή, στοχεύει μισθω
τούς και συνταξιούχους είτε
με απ' ευθείας περικοπές των
αποδοχών τους είτε μέσω
της αύξησης των φόρων.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι
μήσεις το κοστολόγιο των
μέτρων εκτιμάται ότι ξεπερ
νάει τα 2 δισ. ευρώ:
1 Η μείωση του αφορολόγη
του ορίου οδηγεί περίπου
693.088 φορολογουμένους
(βάσει στατιστικών στοιχείων
δηλώσεων φορολογίας εισο
δήματος), που είχαν μηδενι
κό φόρο, στην πληρωμή
φόρου από 100 έως 300 ευ
ρώ.
Ιδιωτικοί υπάλληλοι με μη

νιαίο μισθό από 357 ευρώ
και συνταξιούχοι με μηνιαία
σύνταξη από 350 ευρώ θα
πληρώνουν πλέον φόρο ει
σοδήματος.
Παράγοντες του υπουργείου
Οικονομικών σημείωναν χθες
το βράδυ ότι το μειωμένο
αφορολόγητο θα ισχύσει
αναδρομικά από φέτος και
διευκρίνιζαν ότι η επιπλέον
παρακράτηση των 300 ευρώ
για τα 3.000 ευρώ διαφορά
του αφορολογήτου θα γίνει
πιθανότατα τους τελευταίους
μήνες του έτους.
Η μείωση του φορολογήτου
εντέλει στα 5.000 ευρώ από
τα 6.000 ευρώ που είχε συμ
φωνήσει ο υπουργός Οικονο
μικών με την τρόικα
αποφασίστηκε από την κυ

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

Επιπλέονφόροι και µειώσεις µισθών
συνταξιούχων στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Ιδρυμάτων
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

στην εκδήλωση συζήτησης με αφορμή το βιβλίο
«Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρω

παϊκό δρόμο της Τουρκίας» εκδόσεις Βιβλιόραμα
του Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη

την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18:30
στην κοινοτική αίθουσα της Αγ. Τριάδας

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο π. Δοσίθεος Αναγνωστόπου
λος, ο Αντ. Παριζιάνος και ο συγγραφέας και θα συντονίσει ο
Λάκης Βίγκας, εκπρόσωπος μειονοτικών βακουφίων. Θα ακο

λουθήσει συζήτηση για βακουφικά ζητήματα.
_______________________

Katip Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sokak No:11/A Beyoğlu

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υπέρ του Ι.Ναού μας οι κάτωθι προσέφεραν:
Φ. Ζάκου 120 Λ.Τ.
Σ.Γραμματοπούλου 120 Λ.Τ.
Μ. Ζάκου 120 Λ.Τ.
Κ. Κοσμίδης 50 Λ.Τ.
Οικ.Π.Νικόλαος Μπάνοβιτς 150 Λ.Τ.
Β. Σεφέρογλου 20 Λ.Τ.
Σ. Κοτάμ 100 Λ.Τ.
Οικογ. Κων/τινίδου 50 Λ.Τ.
Ντ. Σέζερ 50 Λ.Τ.
Π. Πετσαλίδης 50 Λ.Τ.
Φ.Καύτογλου 100 Λ.Τ.
Ελλ. Καθ. Γ. Στεφανόπουλος 50 Λ.Τ.
Σ. Τσόλακ 100 Λ.Τ.
Ανώνυμος κ. εξ Αθηνών προσέφεραν μίαν αξίας εικόνα του
Αγίου Γεωργίου.
Η επιτροπή ευχαριστεί θερμώς .

βερνητική επιτροπή, προκειμένου να πε
ριοριστεί η τρύπα του φετινού προϋπο
λογισμού.
Το σκεπτικό της κυβέρνησης και της
τρόικας για το μειωμένο αφορολόγητο
είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα πιάσουν
τους επιτηδευματίες και τους εισοδημα
τίες που κρύβουν εισοδήματα και φορο
διαφεύγουν, κυρίως μέσω των
τεκμηρίων.
2 Από τις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θα
πωλείται με επιβάρυνση 150 ευρώ ανά
τόνο σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο
φόρος αυξάνει από τα 21 στα 60 ευρώ
ανά 1.000 λίτρα.
Από του χρόνου η αγορά 1.000 λίτρων
πετρελαίου θέρμανσης θα αγγίζει τα
1.500 ευρώ από περίπου 730 ευρώ την
περσινή χειμερινή σεζόν. Η αύξηση του
φόρου ανεβάζει την τιμή πώλησης στο
1,47 ευρώ ανά λίτρο, από 83 λεπτά
πέρυσι το χειμώνα.
3 Το ειδικό τέλος στα ακίνητα, για το
οποίο η σχετική διάταξη νόμου ψηφίζε
ται με το τραπεζικό νομοσχέδιο, διευρύ
νεται χρονικά κατά δύο έτη και θα
επιβληθεί μέχρι και το 2014, οπότε και
θα λήξει το Μεσοπρόθεσμο. Από τον
επόμενο μήνα θα πληρωθεί η πρώτη
δόση του φετινού τέλους και η δεύτερη
τον Ιανουάριο του 2012.
4 Αμεση και η εφαρμογή του ενιαίου μι
σθολογίου, το αργότερο από 1.1.2011,
που θα οδηγήσει σε κόψιμο ακόμα και
40% των αποδοχών των δημοσίων
υπαλλήλων, ενώ σε ορισμένες περι
πτώσεις θα ξεπεράσει και το 50%, κα
θώς καταργούνται πλήρως τα ειδικά
επιδόματα. Η διατήρηση των ειδικών μι
σθολογίων χαρακτηριζόταν ανέφικτη
από παράγοντες του υπουργείου Οικονο
μικών. Ενώ υιοθετούνται κίνητρα για αύ
ξηση της παραγωγικότητας και της
αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
5 Στα 1.200 ευρώ καθορίστηκε το όριο
ασφαλείας για τις συντάξεις όσων είναι
άνω των 55 ετών, ενώ για τους νεότε
ρους ηλικιακά το όριο αυτό έπεσε στα
1.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι άνω των
55 ετών θα δουν την κύρια σύνταξή
τους να κόβεται 20% ως προς το υπερ
βάλλον ποσό άνω των 1.200 ευρώ και
να μετρούν νέες απώλειες μετά τις περ
σινές περικοπές του Μνημονίου και τις
φετινές του Μεσοπρόθεσμου. Για πα
ράδειγμα, συνταξιούχος με μηνιαία σύ
νταξη 1.800 ευρώ θα χάσει άλλα 120
ευρώ και θα λαμβάνει 1.680 ευρώ από
1ης Νοεμβρίου 2011.
7 Στους 30.000 υπολογίζονται οι δη
μόσιοι υπάλληλοι (3% επί συνόλου 1
εκατ.) που θα τεθούν για 12 μήνες σε
καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, λαμ
βάνοντας μόνο το 60% του βασικού μι
σθού τους και μετά θα οδηγηθούν στην
ανεργία αν δεν τους απορροφήσουν στο
Δημόσιο. Εξ αυτών οι περίπου 20.000
εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τον ευ
ρύτερο δημόσιο τομέα και οι 10.000 από
το στενό δημόσιο τομέα.
Η κυβερνητική επιτροπή αποφάσισε
ακόμα να εφαρμοστούν τώρα όλες οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να επιτα
χυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να ανοίξουν
άμεσα όλα τα κλειστά επαγγέλματα, να
επέλθουν ριζικές αλλαγές στην αγορά
εργασίας μέσω κυρίως των επιχειρησια
κών συμβάσεων.



Σχέδιο για την επί
τευξη ειρήνης στη
Μέση Ανατολή με
σαφές χρονο
διάγραμμα παρουσία
σε ο πρόεδρος της
Γαλλίας, Νικολά Σαρ
κοζί, προτείνοντας
από το βήμα της Γε
νικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ μία «αλλα
γή μεθόδου».
Ο Νικολά Σαρκοζί
πρότεινε συγκεκρι
μένα να δοθεί στην
Παλαιστινική Αρχή το
καθεστώς του παρα
τηρητή στον ΟΗΕ και
να υπάρξει μία «ορι
στική συμφωνία ει
ρήνευσης», όπως
είπε, μέσα σε ένα
χρόνο. Προειδοποιεί δε ότι βρι
σκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκο
λο σημείο και ότι είναι η ώρα για
μεγάλες αποφάσεις.
Η θέση του παρατηρητή για την
Παλαιστινιακή Αρχή θα ήταν
«ένα σημαντικό βήμα προόδου»
και θα έβγαζε την κατάσταση
από ένα κύκλο ακινησίας «που ευ
νοεί τους εξτρεμιστές».
Τελικός στόχος, όπως εξήγησε,
θα είναι «η κοινή αναγνώριση
δύο κρατών για τους δύο λαούς,
με βάση τα σύνορα του 1967 με
συμφωνημένες και ισοδύναμες
ανταλλαγές εδαφών», προοπτική

που είχε υποστηρίξει τον περα
σμένο Μάιο και ο Αμερικανός
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.
Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος
προειδοποίησε τους Παλαιστί
νιους και τις ΗΠΑ να μην εμπλα
κούν σε αντιπαράθεση στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,
επισημαίνοντας ότι ένα αμερικανι
κό βέτο κατά της προσπάθειας
των Παλαιστινίων να κερδίσουν
την ένταξή τους στον ΟΗΕ «κιν
δυνεύει να προκαλέσει έναν κύ
κλο βίας στη Μέση Ανατολή».
Σύμφωνα με τον Σαρκοζι οι Ευρω
παίοι, αλλά και οι αραβικές
χώρες, πρέπει να ακολουθήσουν

έναν άλλο δρόμο, αυτό μίας κοι
νής απόφασης από τη Γενική Συ
νέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα
δώσει σε ένα παλαιστινιακό
κράτος το καθεστώς του παρα
τηρητή στον ΟΗΕ.
Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε πα
ράλληλα και ένα αυστηρό
πρόγραμμα διαπραγματεύσεων:
«ένας μήνας μέχρι την επανάλη
ψη των συνομιλιών, έξι μήνες για
την επίτευξη συμφωνίας για τα
σύνορα και την ασφάλεια, ένας
χρόνος για την επίτευξη οριστι
κής συμφωνίας».
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Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...Επικαιρότητα..

♦ Ο Σαρκοζι φοβάται ότι ενδεχόµενο βέτο των ΗΠΑ θα τινάξει τις εύθραστες ισορροπίες της Μ. Ανατολής

♦ Τυνήσιοι µετανάστες εξεγέρθηκαν διαµαρτυρόµενοι για την ιταλική πολιτική των υποχρεωτικών απελάσεων

Έκρυθμο κλίμα στη μικροσκοπική
Λαμπεντούζα, στα ανοιχτά των
σικελικών ακτών, με συγκρούσεις
κατοίκων και αστυνομίας με Βο
ρειοαφρικανούς μετανάστες, μία
ημέρα αφότου ορισμένοι πρόσφυ
γες έβαλαν φωτιά στο κέντρο
κράτησης του νησιού διαμαρτυ
ρόμενοι για την ιταλική πολιτική
υποχρεωτικών απελάσεων.

Περίπου 300 Τυνήσιοι βγήκαν
την Τετάρτη στους δρόμους της
Λαμπεντούζα φωνάζοντας «ελευ
θερία, ελευθερία». Η κατάσταση
έγινε εκρηκτική όταν ορισμένοι
μετανάστες απείλησαν να ανατι
νάξουν φιάλες αερίου.
Μέλη των ειδικών δυνάμεων με
κράνη και ασπίδες απέκρουσαν
τους μετανάστες, ενώ επενέβη

σαν και κάτοικοι πετώντας
πέτρες. Τηλεοπτικά πλάνα έδει
ξαν άνδρες των δυνάμεων κατα
στολής να χτυπούν μετανάστες
που πηδούσαν από ένα μπαλκόνι
κοντά στο εμπορικό λιμάνι.
Στις συμπλοκές τραυματίστηκαν
τουλάχιστον 12 άτομα.
Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα
Μπερναρντίνο ντε Ρουμπέις κα
τήγγειλε την ιταλική κυβέρνηση
ότι εγκατέλειψε το νησί, αφήνο
ντάς το απέναντι στο χάος. Απο
κάλεσε τους μετανάστες
«εγκληματίες», επιμένοντας ότι
το νησί δεν θα δεχθεί πλέον ού
τε άλλον έναν.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες προειδοποίησε
ότι η κατάσταση στο κέντρο γί
νεται άκρως ανησυχητική, εξαιτί
ας της παρατεταμένης κράτησης
Τυνήσιων και Λιβύων χωρίς να
προχωρούν οι διαδικασίες για να
καθοριστεί εάν δικαιούνται τη
χορήγηση ασύλου.

Οδικό χάρτη για το Παλαιστινιακό
προτείνει ο Σαρκοζί

συνέχεια από την 1η
ήταν μόλις 30.
Στο κέντρο κράτησης μετανα
στών στο Φυλάκιο, η οργάνω
ση διαπίστωσε ότι
ασυνόδευτα παιδιά τελούσαν
υπό κράτηση μαζί με ενήλι
κες, με τους οποίους δεν εί
χαν καμία συγγένεια, σε
κελιά, όπου επικρατούσαν
συνθήκες συνωστισμού.
«Παρά το γεγονός ότι η πα
ρούσα έκθεση επικεντρώνεται
πρωτίστως στην ευθύνη που
έχει η Frontex, να μην συνερ
γεί σε παραβιάσεις των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό
δεν απαλλάσσει τις ελληνικές
αρχές» δήλωσε ο Μπιλ
Φρέλικ, διευθυντής του Προ
γράμματος Προσφύγων του
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
«Η ελληνική κυβέρνηση οφεί
λει να λάβει άμεσα μέτρα για
τη βελτίωση των συνθηκών

κράτησης και να προχωρήσει
στην υλοποίηση των δεσμεύ
σεών της για μεταρρύθμιση
του συστήματος ασύλου»,
τόνισε.
Αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
Μικέλε Τσερκόνε απέρριψε
τις κατηγορίες της Human
Rights Watch για ευθύνη της
Frontex σε περιπτώσεις πα
ραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, υπογραμμίζο
ντας ότι θα πρέπει να γίνεται
σαφής διαχωρισμός των αρ
μοδιοτήτων της κοινοτικής
υπηρεσίας και των ελληνικών
αρχών.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι
η Επιτροπή θα συνεχίσει να
κάνει χρήση όλων των μέσων
που διαθέτει, προκειμένου να
ασκήσει πίεση στις ελληνικές
αρχές για βελτίωση της κα
τάστασης. Μετανάστες κατά αστυνοµίας και πολιτών

στη Λαµπεντούζα της Σικελίας

συνέχεια από την 1η

με το οποίο η Άγκυρα διατη
ρούσε επί μακρόν στενές
σχέσεις.
Κατά τη διάρκεια της συ
νέντευξης Τύπου που παρα
χώρησε στη Νέα Υόρκη ο
Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επί
σης ότι η Τουρκία εξετάζει το
ενδεχόμενο να επιβάλει κυ
ρώσεις κατά της γειτονικής
Συρίας και ότι θα έχει συνομι
λίες για το ζήτημα με την
Ουάσινγκτον.
Το υπουργείο Εξωτερικών θα
συνεργαστεί με το Στέιτ Ντι
πάρτμεντ για τον καθορισμό
των πιθανών κυρώσεων σε
βάρος της Δαμασκού.
Ο Ερντογάν τόνισε ότι η
χώρα του «δεν έχει εμπιστο
σύνη πλέον στη συριακή κυ

βέρνηση», την οποία
κατηγόρησε για δυσφήμιση
της Τουρκίας.
Ο Ομπάμα και ο Ερντογάν, οι
οποίοι συναντήθηκαν στο πε
ριθώριο της Γενικής Συνέλευ
σης του ΟΗΕ, «μίλησαν για
την ανάγκη να ασκηθεί επι
πλέον πίεση στο καθεστώς
του Μπασάρ αλΆσαντ προ
κειμένου να εκπληρωθούν οι
προσδοκίες του συριακού λα
ού» δήλωσε η Λιζ Σέργουντ
Ράνταλ, σύμβουλος του Αμε
ρικανού προέδρου.
Ο Ερντογάν ανέφερε, επίσης,
ότι θα επισκεφθεί σύντομα
τους καταυλισμούς στο Χα
τάι, στους οποίους φιλοξε
νούνται από τον Απρίλιο
περίπου 7.000 Σύροι πρόσφυ
γες.

► ∆ιακόπτονται οι συνοµιλίες µε το καθεστώς

Σκληραινει τη σταση της η
Τουρκία απέναντι στον Άσαντ

► ∆ιαπιστώνει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Παραβίαση δικαιωµάτων
µεταναστών από Ελλάδα και

FRONTEX




