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Εκατόμβη νεκρών στο Βαν μετά από σει
σμό 7.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
που έπληξε την περιοχή.

Το σεισμολογικό κέντρο Καντιλί, το
οποίο αρχικά είχε ανακοινώσει ότι η
δόνηση ήταν της τάξεως των 6,6 βαθ

μών επιβεβαίωσε με νεότερη δήλωσή
του ότι επρόκειτο για ισχυρότερο σει
σμό. Δεκάδες ισχυροί μετασεισμοί ση
μειώθηκαν μετά την κύρια δόνηση με
τον μεγαλύτερο να έχει φτάσει τους
5,6 βαθμούς.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών
Ιντρίς Ναΐμ Σαχίν, ο οποίος επιβλέπει
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ΕΥΧΕΣ
Εις τον άγοντα την επέτειον της ονο-

µαστικής του εορτής Σεβ. Μητροπλί-

την Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο,

ικανόν και δραστήριον Ιεράρχην του

Οικουµενικού Θρόνου, απευθύνοντας

ολόθερµα και ειλικρινή συγχαρητή-

ρια, ευχόµεθα χρονια πολλά, υγειαν

ακλόνητον και δύναµιν παρά του

Υψίστου προς συνέχισιν και επιτέλε-

σιν των αρχιερατικών του καθη-

κόντων

Ισχυρός σεισµός στο Βαν

Εκδηλώσεις για τον εορτασµό των
20 χρόνων από την ανάρρηση στον

Οικουµενικό Θρόνο
Εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 20
χρόνων από της αναρρήσεως της
Α.Θ.Π στον Οικουμενικό Θρόνο διορ
γανώθηκαν την Παρασκευή και το
Σάββατο στην Πόλη.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος και οι άρχοντες
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις
ΗΠΑ διοργάνωσαν την Παρασκευή
δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού
Πατριάρχη Με τη συμμετοχή των Πα
τριαρχών Σερβίας Ειρηναίου και Γε
ωργίας Ηλία, του Αρχιεπισκόπου
Αλβανίας Αναστασίου, Ιεραρχών του
Οικουμενικού Πατριαρχείου από την
Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κρήτη τα Δω
δεκάνησα και τις μητροπόλεις των
«Νέων Χωρών», των Πρεσβευτών
στην Άγκυρα των ΗΠΑ, της Ελλάδας
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∆ευτέρα Pazartesi

Οκτωβρίου Ekim

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων

καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος

εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης

Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Ἀρ-

χιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης

Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, συνο-

δευόµενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχι-

µανδρίτου κ. Ἀστίου Bakallbashi,

ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν,

προκειµένου ἵνα συγχαρῇ ἐκ µέ-

ρους τῆς ἧς προκάθηται Ἐκκλησίας

τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι ἐπί

τῆ συµπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό

τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς. Τήν Αὐτοῦ Μα-

καριότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρο-

µίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σα- σίµων

κ. Γεννάδιος.

* * *

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙ-
ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡ-
ΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Προκειµένου ὅπως, µετά τήν ἐκλο-

γήν αὐτοῦ, πραγµατοποιήσῃ τήν

εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό

Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ Α.

Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πε-

κίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου

καί Καρλοβικίου καί Πατριάρχης

Σερβίας κ. κ. Εἰρηναῖος ἀφίκετο ἀε-

ροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, ὡς προα-

νηγγέλθη, τό ἀπόγευµα τῆς

Παρασκευῆς, 21ης Ὀκτωβρίου, προ-

ερχόµενος ἐκ Βελιγραδίου.

Τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα συ-

νώδευον οἱ Πανιερ. Ἐπίσκοποι Ζί-

τσης κ. Χρυσόστοµος, Μπάτσκας κ.

Εἰρηναῖος καί Σουµαδίας κ. Ἰωάν-

νης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ρεµεσια-

νῆς κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἱερολ.

∆ιάκονος κ. Ἀλέξανδρος Σέκουλιτς.

Τόν Μακαριώτατον καί τούς τιµίους

συνοδούς αὐτοῦ ὑπεδέχθη- σαν ἐν

τῷ ἀεροδροµίῳ ἐκ µέρους τῆς

Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρ-

χου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας

κ. Ἐµµανουήλ καί Σασί- µων κ. Γεν-

νάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχι-

διάκονος κ. Μάξιµος.

Ἐκεῖθεν ὁ Μακαριώτατος προσῆλ-

θεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένε-

το ἡ προβλεποµένη ἐπίσηµος

ὑποδοχή, καθ’ἥν παρέστησαν ὅµι-

λοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί

πιστοί ἐντεῦθεν, καί, κρουοµένων
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-

στιανών ότι την προσεχή Τετάρτη 26η Οκτωβρίου, εορτήν

του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητριου του Μυροβλήτου,

Α.Θ Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθο-

λοµαίος αποδεχθείς ευλαβή πρόσκλησιν της εκκλησια-

στικής ηµών Επιτροπής, ηγαθύνθη όπως χοροστατήση εν

τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ κατά την τελεσθησοµένην Θείαν

Λειτουργίαν µεθ' απάσης της Ακολουθίας Αυτού ίνα ευ-

λογήση και εκ του πλησίον την ηµετέρα κοινότητα.

Θα επακολουθήση δεξίωσις εν τη κοινοτική αιθούση.

Εκκίνησις λεωφορειου από Κουρτουλούς 9.30 και από

Όπερα Ταξείµ 9.45 µετ' επιστροφής εις τα ίδια.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν προσεχῆ Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρί-
ου, ἐπί τῇ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος
∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τε-
λεῖται Θ. Λειτουργία µετ΄ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. ∆ηµητρίου.
Ἀφ’ ἑσπέρας, περί ὥραν 5.30ην µµ τελεῖται Μ. Ἑσπερι-
νός, µετ΄ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµε-
νάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ.
Ἰακώβου.
Εἰς τόν Σωλέα θά ἐκτεθῇ τεµάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
ἑορταζοµένου Ἁγίου ∆ηµητρίου.
Κατά τήν ὡς ἄνω Πανήγυριν θά ψάλλουν καλλίφωνοι
Ἱεροψάλται.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΣΕΣΜΕ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλα-
βῶν προσκυνητῶν καί παντός φιλεόρτου Χριστιανοῦ, ὅτι
ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἐπετείου µνήµης τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρ-
τυρος ∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου, πανηγυρίζοντος τοῦ
φερωνίµου ἡµῶν Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτω-
βρίου, τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία µετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἠρηναί-
ου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς Περιφερείας Βο-
σπόρου.
Ἀφ’ἐσπέρας Τρίτην, 25ην ἱδίου, καί ὥραν 17ην, τελεσθή-
σεται Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.
Θά ἐπεκολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούση, κα-
τά τάς ὡς ἄνω ἱερᾶς ἀκολουθίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών ενοριτών και παντός

φιλακολούθου Χριστιανού ότι την προσεχην Τρίτην, 25η

Οκτωβριου και περί ώραν 17.00, επί τη εορτή του Αγίου

Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητριου του Μυροβλύτου, η Αυτού

Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουµενικός ηµών Πατριάρχης

κ.κ Βαρθολοµαίος, ηγαθύνθη όπως προσέλθη µετ'

απάσης της ακολουθίας αυτού και χοροστατήση κατά

τον Μέγαν Πανηγυρικόν Εσπερινόν µετ'' αρτοκλασίας,

καθ' ον θα ευλογήση εκ του σύνεγγυς την Κοινότητα

ηµών

* * *
Ευχαρίστως ανακοινούται ότι την προσεχήν Τετάρτην

26η Οκτωβρίου, εορτήν του Αγιου Ενδόξου Μεγαλοµάρ-

τυρος ∆ηµητριου του Μυροβλύτου, επ ονόµατι του οποί-

ου τιµάται και σεµνύνεται ο φερώνυµος Κοινοτικός ηµών

Ιερος Ναος, τελεσθήσεται εν αυτώ Πανηγυρική Θεία Λει-

τουργια προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου

κ. Θεολήπτου.

Μετα το πέρας της Θ. Λειτουργιας θα επακολουθήση δε-

ξίωσις.

συνέχεια από την 1η
τῶν κωδώνων, εἰσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν

Π. Πατριαρχικόν Ναόν καί προέστη τῆς ἐπισή-

µου ∆οξολογίας, µετά τό τέλος τῆς ὁποίας ὡδηγή-

θη, τιµητικῶς, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Πέργης κ. Εὐαγγέλου καί τῆς Πατριαρχικῆς

Αὐλῆς εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένε-

το ἐπισήµως δεκτός µετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί

ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ

Πατριάρχου, περιστοιχουµένου ὑπό Ἱεραρχῶν

ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, γενοµένων

τῶν ἐπί τούτῳ ἐπισήµων προσφωνήσεων καί ἑκα-

τέρωθεν συστάσεων.

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας καί ἡ συνοδεία

αὐτοῦ κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Hyatt.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ τῆς

ἐκλογῆς τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, παρα-

τέθη ὑπό τοῦ Τάγµατος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφι-

κιάλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς «Ἅγιος

Ἀνδρέας» δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Four Seasons

τοῦ Βοσπόρου, ἐν τῷ ὁποίῳ παρεκάθησαν οἱ

Μακ. Προκαθήµενοι Σερβίας, Γεωργίας καί Ἀλβα-

νίας, µετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, Ἱεράρχαι ἐντε-

ῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ἐν Ἀγκύρᾳ

Πρέσβεις τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ἑλλάδος, Βουλευ-

ταί, ἄλλοι ἐπίσηµοι καί παράγοντες τῆς Ὁµογε-

νείας.

Κατά τό δεῖπνον ὡµίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος

Ἀµερικῆς κ. ∆ηµήτριος, ὁ Ἐντιµολ. Ἄρχων κ.

Ἀντώνιος Λυµπεράκης, Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω

Τάγµατος, οἱ Ἐντιµολ. κ. Παντελεήµων Βίγκας,

Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.

Ἐκκλησίας, ἀναγνώσας συγχαρητήρια πρός τήν

Α.Θ.Παναγιότητα µηνύµατα τῶν Ἐξοχ. Προ-

έδρου τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας κ. Abdullah

Gül, Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan καί

Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερι- κῶν κ. Ahmet

Davutoğlu, καί κ. Κωσταντῖνος Καρᾶς, Ἄρχων

Σκευοφύλαξ, ὁ Ἐξοχ. κ. Francis J. Ricciardone,

Πρέσβυς τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, ἀναγνώσας

ὡσαύτως θερµά συγχαρητήρια µηνύµατα τῶν

Ἐξοχ. κ. George Bush, πρῴην Προέδρου τῶν

Η.Π.Α., καί κυρίας Hillary Clinton, Ὑπουργοῦ

Ἐξωτερικῶν αὐτῶν, καί ἐπιδώσας τῷ Πατριάρχῃ

προσωπικόν δῶρον τοῦ Ἐξοχ. κ. Barack Obama,

Προέδρου τῶν Η.Π.Α., καί κατέκλεισεν ὁ Πα-

τριάρχης, εὐχαριστήσας διά τούς ἐκφρασθέντας

πρός Αὐτόν λίαν ἀγαθούς λόγους τῶν ὁµιλητῶν

καί τῶν ἐκ τοῦ µακρόθεν Αὐτῷ συγχαρέντων.

* * *

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡ-

ΧΙΑΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ-

ΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς τῆς Α.Θ.Πα-

ναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡµῶν κ. κ. Βαρθολο-

µαίου, Οὗτος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.

Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ

Σαββάτου, 22ας Ὀκτωβρίου ἐν συγχοροστασίᾳ µε-

τά τῶν Μακ. Πατριαρχῶν Σερβίας κ. Εἰρηναίου,

Γεωργίας κ. Ἠλιού Β’, καί Ἀρχιεπισκόπου Τι-

ράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.

Μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν

ὡσαύτως οἱ Σεβ. καί Πανιερ. Ἱεράρχαι Γέρων Νι-

καίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ.

Ἀθανάσιος, Γέρων ∆έρκων κ. Ἀπόστολος, Ἀµερι-

κῆς κ. ∆ηµήτριος, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Πέργης κ.

Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεµίας, Θεοδωρουπόλε-

ως κ. Γερµανός, Γερµανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρα-

νουπόλεως κ. Γερµανός, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος,

∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος,

Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Ἴµβρου καί Τενέδου κ.

Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ντένβερ κ.

Ἠσαΐας, Περγάµου κ. Ἰωάννης, Ἀτλάντας κ.

Ἀλέξιος, Πριγκηποννή- σων κ. Ἰάκωβος, Ζίτσης

κ. Χρυσόστοµος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,

Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, Φιλαδελφείας κ. Μελί-

των, Σεβαστείας κ. ∆ηµήτριος, Σουµαδίας κ. Ἰω-

άννης, ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου

κ. ∆αµασκηνός, Ναροφοµίνσκ κ. Ἰουστινιανός,

Μυριοφύ- του καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύ-

ρων κ. Χρυσόστοµος, Κωνσταντίας καί Ἀµµο-

χώστου κ. Βασίλειος, Καστορίας κ. Σεραφείµ,

Ἀχαλτσίχης, Ταο-Κλαρδζέτης καί Λαζικῆς κ. Θε-

όδωρος, Γαλλίας κ. Ἐµµανουήλ, Σασίµων κ. Γεν-

νάδιος, Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιµος,

Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρ-

καλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀν-

δρέας, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Νέας

Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄν-

θιµος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν

τῆς Ἑλλάδος, Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυπαλαί-

ας κ. Παΐσιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. ∆α-

µασκηνός, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ.

Πολύκαρπος, Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας,

Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ζακύνθου κ.

∆ιονύσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ.

Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ὁ Θε-

οφιλ. Ἐπίσκοπος Ρεµεσιανῆς κ. Ἀνδρέας.

Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι, οἱ Θεοφιλ. Ἐπί-

σκοποι Λαµψά- κου κ. Μακάριος καί Λεύκης κ.

Εὐµένιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτης κ. Νε-

κτάριος Σελαλµατζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγί-

ου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης

Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν ὁµόρων Ἱερῶν Μητροπόλε-

ων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί, Ἄρχοντες

Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλη-

σίας, οἱ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς

Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιµον

Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, κ. Πᾶνος Παναγιω-

τόπουλος, Βουλευτής τῆς Β’ Περιφερείας Ἀθη-

νῶν-Τοµεάρχης Ἐξωτερικῶν τοῦ Κόµµατος «Νέα

∆ηµοκρατία», ἐκπροσωπῶν τόν Ἐξοχ. Πρόεδρον

αὐτοῦ κ. Ἀντώνιον Σαµαρᾶν, κ. Dusan Spasović,

Πρέσβυς τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Tariel

Lebanidze, Πρέσβυς τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ

ἐνταῦθα Ἐντιµ. Γενικοί Πρόξενοι κ. κ. Νικόλαος

Μαθιου- δάκης, τῆς Ἑλλάδος, Miroslav Prcović,

τῆς Σερβίας, καί Zurab Pataradze, τῆς Γεωργίας,

οἱ Ἐντιµ. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα κ. Ἀθα-

νάσιος Ἀστρακᾶς καί Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ἡ

Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνα Βαρβαρήγου, Πρόξενος τῆς

Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἄλλοι ἐπίσηµοι καί

παράγοντες τῆς Ὁµογενείας καί πλῆθος πιστῶν

ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ.

Παναγιότητα, τόν σεπτόν Προκαθήµενον, προ-

σεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας

κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὡµίλησαν ὁ Μακ.

Πατριάρχης Γεωργίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Να-

ροφοµίνσκ κ. Ἰουστινιανός, ἐκπροσωπῶν τόν

Μακ. Πατριάρχην Ρωσσίας κ. Κύριλλον, οἱ ὁποῖοι

καί ἐπέδωκαν εἰς τόν Παναγιώτατον ἀναµνη-

στικά δῶρα, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης, ψα-

λέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυ-

χρονισµοῦ Αὐτοῦ.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέξατο ἐν

τῷ Ἐπισήµῳ Αὐτῆς Γραφείῳ τά συγχαρητήρια

τῆς ἐνταῦθα σεβασµίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἡ

ὁποία καί προσέφερεν Αὐτῇ πολύτιµον ἀναµνη-

στικόν δῶρον.

Τήν µεσηµβρίαν τῆς ἰδίας παρετέθη ὑπό τοῦ Πα-

ναγιωτάτου ἐπίσηµον γεῦµα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ

Beyti, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Μακ. Προ-

καθήµενοι Σερβίας, Γεωργίας καί Ἀλβανίας, Ἱε-

ράρχαι καί ἄλλοι Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ

ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, ∆ιπλωµάται

καί ἄλλοι ἐπίσηµοι.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐδόθη ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ

Γαλατᾶ δεξίωσις, εἰς ἥν παρέστησαν οἱ ὡς ἄνω

Μακ. Προκαθήµενοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış,

Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τῆς Τουρκίας,

καί πλεῖστοι ὅσοι προσκεκληµένοι ἐκ τοῦ θρη-

σκευτικοῦ, διπλωµατικοῦ, δηµοσιογραφικοῦ,

ΣΕΛ.5



συνέχεια από τη 2η
καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηµατικοῦ

κόσµου τῆς πόλεως ἡµῶν καί τῆς ἀλ-

λοδαπῆς, καί καθ᾿ ἥν ὡµίλησαν ὁ

Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, ἐξάρας τάς δια-

θρησκειακάς καί ἄλλας πρωτοβουλί-

ας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τήν

συµβολήν Αὐτῆς εἰς τήν ἐπικράτησιν

τῆς εἰρήνης, ἡ Ἐλλογιµ. κ. Μαρία Πα-

ντελάρα, Καθηγήτρια Πανεπι- στηµί-

ου, ὁ Ἐλλογιµ. κ. Νικόλαος

Οὐζούνογλου, Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθή-

ναις Οἰκουµενικῆς Ὁµοσπονδίας Κων-

σταντινουπολιτῶν, Καθη- γητής

Πανεπιστηµίου, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης

∆εµιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγρα-

φείου Λυκείου, ὁ Ἐντιµ. κ. Πάρις Ἀσα-

νάκης, Γενικός Γραµµατεύς τοῦ ἐν

Ἀθήναις Συλλόγου Ἰµβρίων, καί ὁ Πα-

τριάρχης, εὐχαριστήσας καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος παρέθε-

σε δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον,

εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ ὡς ἄνω Μακα-

ριώτατοι Προκαθήµενοι, οἱ ἐκ τοῦ ἐξω-

τερικοῦ Ἱεράρχαι καί ἄλλοι ἐπίσηµοι.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Μακ. Πατριάρ-

χης Γεωργίας κ. Ἠλίας Β’, µετά τῆς τι-

µίας συνοδείας αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν

ἀεροπορικῶς εἰς Τιφλίδα, προπεµ-

φθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαµένων

αὐτόν.

* * *

Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ.

Παναγιότητος, µετά τῆς Α. Μακα-

ριότητος, τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ.

κ. Εἰρηναίου

Ὡς ἠγγέλθη, τήν Κυριακήν, 23ην

Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πα-

τριαρχικῷ Ναῷ µετ’ἐκκλησιαστικῆς

τάξεως ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τήν

ὁποίαν συνελειτούργησαν ἡ Α.Θ.Πα-

ναγιότης, ὁ Οἰκουµε- νικός Πατριάρ-

χης, κ.κ. Βαρθολοµαῖος, καί ἡ

Α.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Σερβίας

κ. κ. Εἰρηναῖος

Μετ’ αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ συ-

νοδοί τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας,

ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς κ. ∆η-

µήτριος, καί οἱ ἐκ τῶν Συνοδικῶν Μη-

τροπολιτῶν Περγάµου κ. Ἰωάννης,

Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβα-

στείας κ. ∆ηµήτριος.

Παρέστησαν συµπροσευχόµενοι ὁ

Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιρά- νων καί

πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ

Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνί- δας Χρυσαν-

θόπουλος, Γεν. Γραµµατεύς τοῦ Ὀργα-

νισµοῦ Οἰκονοµι- κῆς Συνεργασίας

Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» («BSEC),

ὁ Ἐντιµ. κ. Νικόλαος Μαθιουδάκης,

Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,

ὁ Ἐντιµ. κ. Miroslav Prcović, Γενικός

Πρόξενος τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, ὡς

καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐντεῦθεν

καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ

Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προ-

σεφώνησε τόν Μακ. Πατριάρχην Σερ-

βίας κ. κ. Εἰρηναῖον, ὅστις

ἀντεφώνησε καταλλήλως. Ἐν συνεχε-

ίᾳ ἀντηλλάγησαν µεταξύ τῶν δύο

Προκαθηµένων ἀναµνηστικά δῶρα

καί ἐν κατακλεῖδι Οὗτοι ηὐλόγησαν

τούς πιστούς, ψαλλοµένων τῶν Πολυ-

χρονισµῶν αὐτῶν, µεθ’ὅ ἡ Α. Θ. Μα-

καριότης διένειµεν εἰς τό

ἐκκλησίασµα τό ἀντίδωρον.

Τήν µεσηµβρίαν παρετέθη γεῦµα ἐν

τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ Halat, εἰς ὅ

παρεκάθησαν οἱ Μακ. Προκαθήµενοι

Σερβίας καί Ἀλβανίας, µετά τῶν συνο-

δῶν αὐτῶν, καί Ἱεράρχαι ἐκ τοῦ ἐξωτε-

ρικοῦ.

Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ

ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ

πρός τιµήν τῶν ὡς ἄνω Μακ. Προκα-

θηµένων.

* * *

Τό ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς, 23ης

Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίµησε διά

τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν

τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθε-

ῖσαν ἡµερίδα µέ θέµα: «Πενία καί Φι-

λανθρωπία στήν Πόλη», ἐπί τῇ

συµπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύ-

σεως τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος

Κυριῶν Πέρα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον

Manchester, τῶν Η.Π.Α., κ. John B. Mc

Cormack, µετά κληρικῶν αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην τοῦ

Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Ἀρσένιον

Καρδαµάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ.

Μητροπόλεως Γαλ- λίας, µετά τῶν Πα-

νοσιολ. Ἀρχιµανδριτῶν κ. Εἰρηναίου

Ἀβραµίδου, ἐκ Παρισίων, καί κ. Αἰµι-

λιανοῦ Μπογιάννου, Γραµµατέως τοῦ

ἐν Βρυξέλλαις Γραφείου τῆς Ὀρθο-

δόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ

Ἑνώσει, καί τοῦ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρε-

σβυτέρου κ. Μιχαήλ Σεληνιω- τάκη,

ἐκ Νικαίας.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτας κ.

Ἀλέξιον καί κ. Γαβριήλ, Ἡγουµένους

τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Ξενο-

φῶντος καί Παντοκράτορος, καί τήν

Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγου-

µένην τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιµί-

ου Προδρόµου Ἀκριτοχωρίου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ.

Μάξιµον Κυρίτσην, Ἡγού- µενον τῆς

Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου ∆ιο-

νυσίου τοῦ ἐν Ὀλύµπῳ, µετ’ ἀδελφῶν

αὐτῆς.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχι-

µανδρίτας κ. Γεράσιµον

Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς

Ἱ. Μητροπόλεως Γερµα-

νίας, καί κ. Κλεόπαν

Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱ.

Μητροπόλεως Βο-

στώνης.

Τόν Αἰδεσιµολ. Μ. Πρω-

τοπρεσβύτερον τῆς Ἁγί-

ας τοῦ Χριστοῦ Μ.

Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον

Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.

Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτο-

πρεσβύτερον κ. Ἰωάν-

νην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ.

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Tόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ.

Ἄγγελον Velkov, Ἱερατι- κῶς

Προϊστάµενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγα-

ρικῆς Παροικίας, καί τόν Ἐντιµολ. κ.

∆ηµήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ.

Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ

Μ. Ἐκκλησίας, προσκαλέσαντας

Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ

Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας καί εὐλογήσῃ

ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Παροικίαν

αὐτῶν.

Τόν Ἐντιµολ. Ἄρχοντα κ. Ὀδυσσέα

Σασαγιάννην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθή-

ναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων

τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ-

κλησίας «Παναγία ἡ Παµµακάρι-

στος»,

Τόν Ἐξοχ. κ. Tariel Lebanidze,

Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ,

καί τόν Ἐντιµ. κ. Zurab Pataradze, Γε-

νικόν Πρόξενον αὐτῆς ἐνταῦθα.

Τὀν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Μαθιου-

δάκην, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς

Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἀναλή-

ψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ὧτινι ὁ

Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη

καλήν καί καρποφόρον ἐνταῦθα θη-

τείαν.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ.

Αἰκατερίναν Βαρβαρήγου, νέαν

Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανου-

πόλει.

Τόν Ἐλλογ. ∆ρα κ. Κωνσταντῖνον Κε-

νανίδην, ∆ιευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου

Ἀκαδηµίας Κρήτης.

Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κατσιλιέρη,

µετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ.

Μαρίας Ἀδαµοπούλου, ἐκ Πατρῶν.

Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Okan Konurlp, ∆ηµο-

σιογράφον, καί Levent Arslan, Φωτο-

γράφον τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδοµένης

ἐφηµερίδος Hürriyet, παραχωρήσας

αὐτοῖς συνέντευξιν.

Τούς Ἐντιµ. κ.κ. Νικόλαον Μεϊντάνην

καί Κωνσταντῖνον Τζεβε- λέκον, Ἐπι-

χειρηµατίας, ἐξ Ἀµερικῆς.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά

θυρανοίξια τοῦ ἐν Diyarbakır Ἀρµενι-

κοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Giragos, τήν Κυ-

ριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτω

βρίου
Την Παρασκευή 28.10.2011, στις 10:00 π.μ. θα

τελεσθεί .
Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Γενικού

Προξενείου.
Θα ακολουθήσει δοξολογία και δεξίωση

Καλούνται να παραστούν οι Ομογενείς και οι Έλ
ληνες πολίτες που θα παρεπιδημούν την ημέρα

εκείνη.

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, Σελίδα 5

Ε Υ Χ Ε Σ
Η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος

Ταταούλων εύχεται εις τον εορ-

τάσαντα την επέτειο των ονοµα-

στηρίων του, Αιδεσιµ. Οικονόµο

π. Ιάκωβο Χαβιαρόπουλο, έτη

πολλά, υγεια ακλόνητη και

οικογενειακή ευτυχία.

Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα..ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Την πεποίθηση ότι η Ευρωζώνη βρί
σκεται κοντά στην εξεύρεση μιας λύ
σης για το ελληνικό χρέος, εξέφρασαν
η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Νικο
λά Σαρκοζί, σε κοινή συνέντευξη Τύ
που που παραχώρησαν λίγο μετά τη
λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις Βρυξέλλες.
«Τα πράγματα προοδεύουν, αλλά δεν
έχουν ακόμα καταλήξει» είπε ο κ.
Σαρκοζί και εμφανίστηκε αισιόδοξος
ότι θα υπάρξει συμφωνία έως την Τε
τάρτη, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι
η συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα να
είναι σε εθελοντική βάση. Όλες οι πη
γές συμφωνούν ότι μη εκούσια συμ
μετοχή των ιδιωτών δεν έχει τεθεί
στο τραπέζι.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό φαί
νεται θα «κλειδώσει» σε πολύ υψη
λότερα επίπεδα από το 21% που είχε
συμφωνηθεί στις 21 Ιουλίου. Χαρα
κτηριστικό είναι ότι η Γερμανίδα κα
γκελάριος δήλωσε ότι η συμφωνία
εκείνη βασίστηκε σε λάθος εκτιμή
σεις.
Έως την Τετάρτη «τα προβλήματα
της Ελλάδας πρέπει να τεθούν σε μία
ρεαλιστική βάση και να επιλυθούν»
είπε η κυρία Μέρκελ, η οποία φέρεται
να έχει απευθύνει τελεσίγραφο προς
τις τράπεζες που εμφανίζονται
απρόθυμες να διαγράψουν τόσο με
γάλο ποσοστό του ελληνικού χρέους
ότι «μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της
Ελλάδας μπορεί να αποδειχθεί μοιραία
για το τραπεζικό σύστημα».
Ο Νικολά Σαρκοζί έκανε λόγο για
χώρες του ευρώ που μπήκαν στο κοι
νό νόμισμα χωρίς να έχουν τις προ
ϋποθέσεις λέγοντας: «Δεν θυμάμαι η
Καγκελάριος, Μέρκελ και εγώ να είμα
στε υπεύθυνοι τη στιγμή που χώρες
επέλεξαν να είναι χρεωμένες ή ακόμη
και τη στιγμή που αποφασίστηκε να
μπουν στην Ευρώπη και την ευρω
ζώνη χώρες που δεν ανταποκρίνονταν
σε κανένα από τα κριτήρια που τότε
ίσχυαν».
Σύμφωνα με πληροφορίες που με
τέδωσαν μέσα στην Ελλάδα, αν επι
τευχθεί λύση, αυτή θα είναι στη βάση
ότι οι δανειστές και εταίροι μας ανα
λαμβάνουν την εξυπηρέτηση του
χρέους, ενώ η Ελλάδα αναλαμβάνει
την εξυπηρέτηση των ελλειμμάτων.
Θα πρέπει να μπορεί, με άλλα λόγια,
να πληρώνει μόνη της μισθούς και
συντάξεις και να δημιουργήσει πρω
τογενές πλεόνασμα.

Την Τετάρτη τα σπουδαια
για το ελληνικό χρέος
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Ματιές στην επικαιρότητα... Επικαιρότητα..

♦ 21 7 νεκροί ο απολογισµός µέχρι τώρα, πάνω από χίλιοι οι τραυµατίες. Έσπευσε για βοήθεια η Ελλάδα

♦ Η Λιβύη διακήρυξε την απελευθέρωσή της από τον Καντάφι- Εκδίκηση ζητά ο γιος του.

συνέχεια από την 1η
τις επιχειρήσεις διάσωσης,

έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι
117 ανθρώπων στην Ερτζίς και
100 στην πόλη Βαν.
Ο αριθμός αυτός αναμένεται να
αυξηθεί δραματικά και αξιωμα
τούχοι φοβούνται ότι οι νεκροί
μπορεί να φτάσουν και τους
1.000.
Ομάδες διάσωσης εργάζονταν
καθ' όλη την διάρκεια της νύ
χτας αναζητώντας επιζώντες
στα συντρίμμια.
Διασώστες, σύμφωνα με τον τύ
πο, παραπονέθηκαν για έλλειψη
μηχανημάτων που θα τους επι
τρέψει να διαπεράσουν το τσι
μέντο και στη διάρκεια της
νύχτας δούλεψαν υπό το φως
φακών, χρησιμοποιώντας
φτυάρια, ακόμα και τα χέρια
τους.
«Χρειαζόμαστε άμεσα σκηνές
και διασώστες» δήλωσε ο δή
μαρχος της πόλης, Ζουλφικάρ
Αράπογλου στο τηλεοπτικό δί
κτυο NTV. «Χρειαζόμαστε άμεσα
βοήθεια, χρειαζόμαστε για
τρούς» πρόσθεσε.
Συνολικά 1.090 άνθρωποι έχουν
τραυματιστεί από τον σεισμό.
Αξιωματούχοι είπαν ότι εκατο
ντάδες άνθρωποι παραμένουν
αγνοούμενοι.
Εν τω μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα
τους σε εξωτερικούς χώρους,
όπου το κρύο ήταν τσουχτερό,
φοβούμενοι ζημιές από τυχόν
μετασεισμούς.
Την περιοχή αναμένεται να επι
σκεφθεί ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σπεύδει για βοήθεια η Ελλάδα
αλλά και Ισραήλ, Αρμενία
Για την ετοιμότητα του ελληνι
κού υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη να προσφέρει κάθε
δυνατή βοήθεια προς τις τουρκι
κές αρχές για την αντιμετώπιση
της καταστροφής που έπληξε τη
χώρα ενημέρωσε ο υπουργός
Εξωτερικών Σταύρος Λαμπρινί
δης τον ομόλογό του, Αχμέτ
Νταβούτογλου.
Ο κ. Λαμπρινίδης, ο οποίος επι
κοινώνησε τηλεφωνικά με τον
υπουργό, εξέφρασε τα θερμά
συλλυπητήρια και τη συμπα
ράσταση του ελληνικού λαού
προς τον τουρκικό και ενημέρω
σε τον κ. Νταβούτογλου για την
ετοιμότητα του ελληνικού
Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη να προσφέρει κάθε δυνατή
βοήθεια προς τις τουρκικές Αρ
χές για την αντιμετώπιση της κα
ταστροφής.
Παραμερίζοντας για λίγο την δι

πλωματική κρίση ανάμεσα στις
δύο χώρες, το Ισραήλ έσπευσε
να προσφέρει βοήθεια στην
Τουρκία που δοκιμάζεται από
τον καταστροφικό σεισμό που
έπληξε την Κυριακή το νοτιοα
νατολικό τμήμα της χώρας.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτε
ρικών επισήμανε ότι η χώρα θα
προσφέρει «τρόφιμα, φάρμακα,
ιατρικό προσωπικό, εξοπλισμό
και ομάδες διάσωσης».
Ο Ισραηλινός πρόεδρος Σίμον
Πέρες τηλεφώνησε στον Αμπ
ντουλάχ Γκιουλ προσφέροντας
τη βοήθεια της χώρας.
Ανάλογο αιτημα έχει κάνει και η
Αρμενία.
Ωστόσο, με δήλωσή του ο Ερ
ντογάν, αφού ευχαρίστησε τις
χώρες που προσέτρεξαν για βο
ήθεια, δήλωσε ότι προς το πα
ρόν τα σωστικά συνεργεια και
το ανθρωπιστικό υλικό επαρ
κούν για την αντιμετώπιση των
αναγκών.

συνέχεια από την 1η
, της Σερβίας και της Γεωργί
ας.
Συγκινημένος ο Οικουμενι
κός Πατριάρχης, στην ομι
λία του κατά τη διάρκεια
δείπνου αναφέρθηκε στην
μεγάλη ευθύνη που εκλήθη
να αναλάβει πριν 20 χρόνια,
να γίνει «υπηρέτης του θαύ
ματος που ονομάζεται Οι
κουμενική Πατριαρχία».
«Μέγιστον το αξίωμα και βα
ρυτάτη η ευθύνη», επισήμα
νε.
«Ο Πατριάρχης τον οποίο τι
μούμε για τα είκοσι του
χρόνια, είναι ο διακονών Πα
τριάρχης, κάνοντας το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο ένα
Πατριαρχείο το οποίο είναι
τόσο σεβαστό ώστε να μπο
ρεί να μπαίνει ανά πάσα
στιγμή στο Λευκό Οίκο, σε
Κοινοβούλια, σε Πανεπιστή
μια. Είναι ο διακονών Πα
τριάρχης για το Ποίμνιο που
ανήκει στο Πατριαρχείο υπό
το ωμοφόριο του. Είναι ο
διακονών Πατριάρχης στην
όλη Ορθοδοξία γιατί επί
των ημερών του έγιναν συ
ναντήσεις που δεν είχαν γί
νει ποτέ μεταξύ των
αρχηγών των Αυτοκεφάλων
Εκκλησιών, με κορυφαία
την συνάντηση του 2008
εδώ στο Φανάρι, με όλους
τους επικεφαλής των ομο
δόξων Εκκλησιών, μια συ
νάντηση που θεωρείται
ιστορική διότι ανανέωσε
την πορεία προς την προ
γραμματισμένη από πολλά
χρόνια, Πανορθόδοξη Οικου
μενική Σύνοδο. Αποτέλεσμα
εκείνης της συναντήσεως
υπήρξε εν συνεχεία η δη
μιουργία των λεγομένων
Επισκοπικών Συνελεύσεων,
ανά περιοχές», επισήμανε ο
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.
Βραχείες ομιλίες είχαν και ο
πρέσβης των ΗΠΑ κ. Ρι
τσιαρντόνε, όπου διαβίβασε
τις ευχές και τα συγχαρητή
ρια της αμερικανικής πολιτι
κής ηγεσίας, ο εκπρόσωπος
των μειονοτικών ιδρυμάτων
στο Συμβούλιο της Γεν.

Διευθυνσης Βακουφίων, κ.
Παντελής Βίγκας καθώς και
ο Πρόεδρος του «Τάγματος
του Αποστόλου Ανδρέα»,
των Αρχόντων των ΗΠΑ ,
Δρ. Αντώνιος Λυμπεράκης.
Ο πρόεδρος Αμπντουλάχ
Γκιούλ, ο πρωθυπουργός
Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρόε
δρος κ. Παπαύλιας και ο
πρωθυπουργός της Ελ
λάδας κ. Παπανδρέου
έστειλαν επίσης μηνύματα.
Εκδήλωση στην Αστική
Σχολή Γαλατά
Στην προσφάτως ανακαινι
σμένη αίθουσα τελετών της
Αστικής Σχολής Γαλατά και
σε πολύ εγκάρδιο κλίμα με
την παρουσία του Υπουρ
γού Ευρωπαϊκών Υποθέσε
ων κ. Egemen Bağş, του
Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναί
ου, του Αρχιεπισκόπου Αλ
βανίας Αναστάσιου και του
νέου Γενικού Προξένου της
Ελλάδας κ. Ματθιουδάκη,
πραγματοποιήθηκε απόψε η
εκδήλωση εορτασμού των
20 ετών από της αναρρήσε
ως στον Οικουμενικό
Θρόνο της Α.Θ.Π. του Πα
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο
Διευθυντής του Ζωγραφεί
ου Λυκείου και μέλος του
Συνδέσμου Υποστήριξης
Ευαγών Ιδρυμάτων κ. Γιάν
νης Δερμιτζόγλου ενώ χαι
ρετισμό απηύθυναν ο
πρόεδρος της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κων/λιτών κ.
Νικόλαος Ουζούνογλου, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Ιμ
βρίων κ. Ασανάκης και ο
Υπουργός κ. Egemen Bağş.
Στο κλείσιμο της ομιλίας
του ο Πατριάρχης Βαρθο
λομαίος ανακοίνωσε πως το
Πατριαρχείο θα προσφύγει
για την επιστροφή των κα
τασχεμένων ναών του Γα
λατά, εκφράζοντας την
ελπίδα πως θα εισακουστεί
το αίτημα και από τις αρχές
χωρίς να χρειαστεί να προ
σφύγει στο Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

► " Η χώρα είναι ελεύθερη µετά από 42 χρόνια"

Η διακήρυξη της απελευθέρωσης
των Λιβύων από τον Καντάφι

Η Λιβύη διακήρυξε την απελευ
θέρωση της χώρας έπειτα από
42 χρόνια υπό τον Μουάμαρ Κα
ντάφι – ο οποίος σκοτώθηκε
πριν από λίγες μέρες – και η
χώρα εισέρχεται έτσι σε τροχιά
εκδημοκρατισμού.
«Ανακοινώνουμε προς ολόκληρο
τον κόσμο ότι απελευθερώσαμε
την αγαπημένη μας πατρίδα με
τις πόλεις, τα χωριά, τους
λόφους, τα βουνά, τις ερήμους
και τον ουρανό της,» ανακοίνω
σε αξιωματούχος κατά την έναρ
ξη της τελετής στη Βεγγάζη, από
όπου ξεκίνησε η λαϊκή εξέγερση
τον Φεβρουάριο και εκεί όπου
βρίσκεται το αρχηγείο του Εθνι

κού Μεταβατικού Συμβουλίου.
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ, γιος του
πρώην ηγέτη της Λιβύης
Μουάμαρ Καντάφι, δηλώνει με
ηχητικό του μήνυμα ότι θα πολε
μήσει τη μεταβατική ηγεσία της
χώρας και το ΝΑΤΟ, μετέδωσε
το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.
Το μήνυμα διαρκεί μόνο λίγα
δευτερόλεπτα και – όπως εκτιμά
το AlArabiya – προφανώς μετα
δόθηκε ζωντανά, ενώ αφήνει να
εννοηθεί ότι ο Σαϊφ αλ Ισλάμ το
διέκοψε σύντομα από φόβο μην
εντοπιστεί.
Ερωτηματικά για τηn προέλευση
της σφαίρας στον Καντάφι
Η σφαίρα η οποία έπληξε τον

Μουάμαρ Καντάφι στο κεφάλι
θα μπορούσε να έχει προέλθει
από το όπλο ενός από τους
ίδιους τους άνδρες ασφαλείας
του κατά την διάρκεια ανταλλα
γής πυρών με τις κυβερνητικές
δυνάμεις στη γενέτειρά του
Σύρτη, δήλωσε ο απερχόμενος
πρωθυπουργός της Λιβύης.
Ο Καντάφι σκοτώθηκε την Πέμ
πτη αλλά οι συνθήκες θανάτου
του παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Οπως είπε ο Μαχμούντ Τζιμπρίλ,
η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε
ότι ο Καντάφι ήταν ήδη τραυμα
τισμένος όταν εντοπίστηκε να
κρύβεται σε αγωγό αποχέτευ
σης.

Ισχυρός σεισµός στο Βαν
Εκδηλώσεις για τον εορτασµό των

20 χρόνων από την ανάρρηση στον

Οικουµενικό Θρόνο




