
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ Βαρθολομαιος, από τα Γρε
βενά όπου βρίσκεται για να
παραστεί στις εκδηλώσεις μνή
μης για τα εκατό χρόνια από
το μαρτυρικό θάνατο του επι
σκόπου Αιμιλιανού, έκανε ανα
φορές στην Θεολογική Σχολή
της Χάλκης.
«Όπως ξέρετε επί σαράντα
χρόνια συνεχίζεται η αναγκα
στική σιωπή της και στερούμε
θα νέων κληρικών, τα
τελευταία χρόνια επί της Πα
τριαρχείας μου, φέραμε αρκε
τούς νέους και μορφωμένους
και δυναμικούς, από διάφορα
μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι
έχουν την απαιτουμένη άδεια
παραμονής και εργασίας από
τας Τουρκικάς αρχάς και υπη
ρετούν το Πατριαρχείο μας
και όταν έρθει η ώρα τους θα
προαχθούν με το καλό και θα
τους διαδεχθούν άλλοι και η
ζωή του Πατριαρχείου μας,
θα συνεχίζεται, όπως συνεχίζε
ται δεκαεπτά ολοκλήρους
αιώνες» είπε ο κ. Βαρθολομαί
ος και συνέχισε:
Μηνύματα φροντίδας του πε
ριβάλλοντος από τη Βάλια
Κάλντα

Εξάλλου, ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης είχε την ευκαιρία να
επισκεφθεί τον εθνικό δρυμό
Βάλια Κάλντα στην περιοχή.
Ο κ. Βαρθολομαίος από τη
θέση Σταυρός στην είσοδο
του εθνικού δρυμού στα
1.664 μέτρα υψόμετρο, μέσα
από μια φύση σπανίου κάλ
λους, έστειλε μήνυμα φροντί
δας και προστασίας του
περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι
η φύση είναι «Θεοδώρητος»

και «όπως αγαπούμε τον δη
μιουργό πρέπει να αγαπούμε
και να προστατεύουμε τη δη
μιουργία του».
Τόνισε ότι το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο προσπαθεί τα τελευ
ταία είκοσι χρόνια «να
αυξήσει την ευαισθησία για
την προστασία του περιβάλλο
ντος σε παγκόσμια κλίμακα»
και σε αυτό έχουν συμβάλλει
τα οκτώ διεθνή διαθρησκιακά
και διεπιστημονικά οικολογικά

συμπόσια, που διοργάνωσε
μέχρι τώρα, τα οποία όπως
είπε, θα συνεχιστούν.
«Θα συνεχίσουμε να εργα
ζόμαστε σε αυτή την κατεύ
θυνση ιδιαιτέρως μεταξύ των
νέων. Θέλουμε να αυξηθεί
αυτή η ευαισθησία, η αγάπη,
ο σεβασμός προς την δη
μιουργία του Θεού» πρόσθε
σε ο κ. Βαρθολομαίος.
Ο πρόεδρος του φορέα δια
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης στα Γρεβενά

► Ιστορική µέρα, προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα

Ξεκινά η συζήτηση προσφυγής
της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ

Εκλογές Εφοροεπιτροπών
σε Πριγκηπόννησα και

Φερίκιοϊ

Σήμερα ξεκινούν στο Συμβού
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι συ
ζητήσεις για το ιστορικό
αίτημα αναγνώρισης παλαιστι
νιακού κράτους από τον Ορ
γανισμό, το οποίο κατέθεσε
ο Παλαιστίνιος πρόεδρος
Μαχμούντ Αμπάς.
Η προσφυγή του Μ.Αμπάς θε
ωρείται καταδικασμένη να
αποτύχει, εξαιτίας του βέτο
το οποίο έχουν δηλώσει ότι
θα ασκήσουν οι ΗΠΑ.
Η έγκριση του αιτήματος από

το Συμβούλιο χρειάζεται τις
ψήφους 9 από τα 15 μέλη
του, αλλά κανένα βέτο,
οπότε με δεδομένο το βέτο
των ΗΠΑ (και την πιθανή
αποχή της Βρετανίας και της
Γαλλίας) και παρά το 'ναι'
που θα δώσει η Ρωσία, το αί
τημα θεωρείται απίθανο να
εγκριθεί.
Οι Παλαιστίνιοι επιφύλαξαν
υποδοχή ήρωα στον Μαχ
μούντ Αμπάς κατά την επι
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Ἡ Α. Σεβασµιότης, ὁ Πατριαρχικός

Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ.

Χρυσόστοµος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ

Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ.

Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Σε-

πτεµβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουρ-

γίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ’

ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ

τοῦ ἐξωτερικοῦ.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Σασίµων κ. Γενναδίου κατά

τό ὑπό τῶν ἐνταῦθα Φραγκισκανῶν

ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν διοργανωθέν

Ἰσλαµοχριστιανικόν Συµπόσιον, ἐν

Yeşilköy, τό Σάββατον, 24ην Σεπτεµ-

βρίου.

Καταλλήλως δέ κατά:

Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθε-

ῖσαν ὑπό τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου

Γιαννιτσῶν θεατρικήν παράστασιν:

«Ὁ Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύ-

ρης», τήν Παρασκευήν, 23ην Σεπτεµ-

βρίου.

Τήν ἐν τῷ ἐν Yeniköy Γενικῷ Προξε-

νείῳ τῆς Αὐστρίας πραγµατοποιηθε-

ῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ

φθινοπώρου, αὐθηµερόν τό ἑσπέρας.

Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους

∆ωροθέου καί Αἰκατερίνης Συκάκη,

τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωµα-

θείων, τήν Κυριακήν, 25ην Σεπτεµ-

βρίου.

Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους

Στυλιανοῦ καί Μαρίας Καραγιάννη,

τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ

Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθηµε-

ρόν.

► Στο πλαισιο της Γ.Σ του ΟΗΕ

Συνάντηση Νταβούτογλου
µε Λαµπριανίδη

Θέματα της περιοχής και των
διμερών σχέσεων συζήτησαν
στην 40λεπτη συνάντησή
τους στην έδρα του ΟΗΕ οι
υπουργοί Εξωτερικών Ελ
λάδας και Τουρκίας, Σταύρος

Λαμπρινίδης και Αχ
μέτ Νταβούτογλου,
αντίστοιχα.
Αναφερόμενος σε
δηλώσεις και ενέρ
γειες που έχουν γίνει
από την τουρκική
πλευρά το τελευταίο
διάστημα, ο κ. Λα
μπρινίδης, σύμφωνα

με διπλωματικές πηγές, επα
νέλαβε την ανάγκη για μείω
ση της έντασης, καθώς και
το γεγονός ότι "οι τουρκικές
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ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η "Η" ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.ihotispolis.com

Εκλογές στις κοινότητες Πριγκηποννή
σων καθώς και στην κοινότητα ΦερίκιοΪ
πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαβ
βάτο. Στη σελίδα 2 δημοσιεύονται οι
σχετικές ανακοινώσεις με τα αποτε
λέσματα και τις ψήφους των υποψηφί
ων

ΣΕΛ.2



ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΕΥΧΕΣ

∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

Βουτσινάς ΟδυσσέαςΨυχολόγος, Σύμβουλος Οικογένειας&ΖεύγουςΨυχοδραματιστήςCumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli Istanbultel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017www.danismanpsikodrama.como.voutsinas@gmail.comOdise VuçinasSosyal Hizmetleri UzmanAile DanşmanPsikodramatistCumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 PangaltŞişli Istanbultel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρία με νοσοκομειακή πείρα αναλαμβάνει την
φροντίδα μικρών παιδιών καθώς επίσης και την

περιποίηση ηλικιωμένων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

στον αριθμό 0216 38 21 634
Κ. Λέλα

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Μεγάλης
Σχολής εύχεται, στο μέλος της οικογένειας του, Γεώργιο Καγια
ντελέν νεοδιορισθέντα καθηγητή της Βιολογίας της Μεγάλης
Σχολής, παραγωγική και επιτυχή σταδιοδρομία.
Ευχαριστεί επίσης θέρμα τα αξιότιμα μέλη του για την χορηγία,
με σκοπό την προσφορά υποδημάτων, βιβλίων και ενδυμάτων
σε μαθητές της Σχολής.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην

28ην Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λει-

τουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ –
ΧΑΛΚΗΣ – ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ.

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

RUM ORTODOKS KİLİSELERİ
VAKIFLARI) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι εκλογές των κοινοτήτων που αναφέρονται, όπως είχε
ανακοινωθεί διεξήχθησαν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
2011. Οι υποψήφιοι έλαβαν τον εξής αριθ. Ψήφων :
Α) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ:
1. Αγνή Κιουτσούκνικολαϊδου (KÜÇÜKNİKOLAİDİS) 230
2. Βασίλειος Πορίδης (PORİDİS) 151
3. Θόδωρος Καλαμάρης (KALAMARİS) 144
4. Χαράλαμπος Καρατζίκος (KARACİKOS) 144
5. Απόστολος Πορίδης (PORİDİS) 144
6. Παναγιώτης Νικολαϊδης (NİKOLAİDİS) 130
7. Μανόλης Μηνάογλου (MİNAOĞLU) 113
8. Στέλιος Καραγιάννης (KARAYANİ) 105
9. Βασίλειος Λιναρδής (LİNARDİ) 103
10. Βικτωρία Νάτση (NAÇİ) 92
Β) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ :
1. Ολυμπία Παναγιωτίδου (PANAYOTİDİS) 175
2. Σάββας Παναγιωτίδης (PANAYOTİDİS) 174
3. Σταύρος Ραφαηλίδης (RAFAİLİDİ) 150
4. Αικατερίνη Τουρκέρ (TÜRKER) 148
5. Νικόλαος Σαρηγιαννίδης (SARİYANİDİ) 117
6. Ανδρέας Ζωγράφος (ZOGRAFOS) 116
7. Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ) 110
8. Γρηγόριος Μεϊμαρίδης (MIMARİDİS) 103
9. Γεώργιος Σπύρωφ (SPİROF) 79
Γ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ :
1. Αντώνης Παριζιάνος (PARİZYANOS) 242
2. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS) 157
3. Μάριος Ηλιάδης (İLYADU) 148
4. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης (TEODORİDİ) 148
5. Δημήτριος Φραντζής (FRANCİSİ) 132
6. Γιάννης Παπαγεωργίου (PAPAYORGİU) 121
7. Γεώργιος Γκιουλέρ (GÜLLER) 119
8. Παναγιώτης Χανίδης (HANİDİS) 118
9. Αχιλλέας Χανίδης (HANİDİS) 94
Δ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ :
1. Μιχάλης Σίσκο (SİSKO) 174
2. Γεώργιος Γκιουν (GÜN) 168
3. Χρήστος Κοτσής (KOÇİS) 148
4. Ανέστης Ιωαννίδης (YUVANİDİ) 142
5. Γρηγόρης Μεϊμαρίδης (MİMARİDİS) 136
6. Μαρίκα Μπαλέρ (BALER) 134
7. Δημήτριος Λεφθέρογλου (LEFTEROĞLU) 116
Η Εφορευτική Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΦΕΡΙΚΙΟΪ
(FERİKÖY ONİKİ APOSTOL KİLİSESİ

VAKFI)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι εκλογές της Κοινότητας Φερίκιοϊ διεξήχθησαν το Σάββατο
24 Σεπτεμβρίου 2011 και οι υποψήφιοι έλαβαν τον εξής
αριθ. Ψήφων :
1. Νικόλαος Σαϊδάμ (SAYDAM) 183
2. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης (SANDALCİDİS) 180
3. Δημήτριος Τασσελαρίδης (TASELARİDİS) 165
4. Γιάννης Γκαλίτσης (GALİÇİS) 150
5. Σπύρος Μπούρτζης (BURCİ) 141
6. Βασίλειος Καρακάσης (KARAKAŞ) 126
7. Ιωακείμ Τσαλίκουσου (ÇALIKUŞU) 111

συνέχεια από την 1η

χείρισης εθνικών δρυμών Αώου Βίκου
και Πίνδου του κοινοποίησε την απόφα
ση του διοικητικού συμβουλίου του φο
ρέα να τον ανακηρύξει Επίτιμο Πρόεδρο
του, παραδίδοντας το σχετικό έγγραφο
και μια πλακέτα για την προσφορά του.
«Είναι τιμή μου. Είμαι συγκινημένος και
ευχαριστημένος» δήλωσε ο κ. Βαρθολο
μαίος.
Στη συνέχεια ο κ. Βαρθολομαίος παρα
κάθισε σε δείπνο που παρατέθηκε προς
τιμήν του από το δήμαρχο Γρεβενών
Δημοσθένη Κουπτσίδη. Ο κ. Κουπτσίδης
εξήρε την ευαισθησία του Πατριάρχη για
τα περιβαλλοντικά θέματα και τόνισε ότι
είναι ελπιδοφόρος η παρουσία του στην
περιοχή, σε αυτή τη δύσκολη για τον
τόπο χρονική περίοδο.
Επίσκεψη στη Μονή Μεταμορφώσεως
Νικάνορος
Στον χαιρετισμό του ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης απευθυνόμενος προς τον μη
τροπολίτη Γρεβενών Σέργιο, τον
συνεχάρη για την «εξαίρετον» πρωτο
βουλία του για την «εκ βάθρων» ανακαί
νιση του ιστορικού μοναστηριού,
τονίζοντας ότι «δικαίως» τον αναδεικνύ
ει «νέον κτήτορα» καθώς και για την συ
ντήρηση των μοναδικών σε αξία
κειμηλίων του, τα οποία χαρακτήρισε
«εκκλησιαστικόν και πολιτιστικόν» θη
σαυρό για την περιοχή, αλλά και «δι'
ολόκληρον τον κόσμο».
Μήνυμα και για την κρίση
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, άμα τη αφί
ξει του στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα
ενότητας στον ελληνικό λαό που δοκι
μάζεται από την οικονομική κρίση και
επεσήμανε ότι οι δυσκολίες του παρελ
θόντος ξεπεράστηκαν από το λαό χάρις
την πίστη του στο Θεό αλλά και χάρις
στο αγωνιστικό του φρόνημα. «Ευχόμε
θα και αυτή τη φορά το ταχύτερον δυ
νατόν να ξεπεράσει τη δυσκολία της
παρούσης συγκυρίας και να πορεύεται
στο δρόμο της ευημερίας, της εθνικής
ομοψυχίας και της ενότητος με καλή γει
τονία προς όλους τους λαούς και με
πρόοδο εις παν έργον αγαθόν».
Ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι με
ταφέρει «την ευλογία της Μητρός Εκ
κλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του
Οικουμενικού Πατριαρχείου» προς τον
ευσεβή και αγαπητό ελληνικό λαό και
ιδιαιτέρως τον λαό της Βορείου Ελλάδος.

Ο Οικουµενικός
Πατριάρχης στα

Γρεβενά



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

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

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.
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Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις...Εκδηλώσεις... Ματιές στην επικαιρότητα... Ματιές στην επικαιρότητα..

► Συνέντευξη Ταλάτ

"Η λύση του Κυπριακού το κλειδί
για την εκτόνωση της έντασης"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

συνέχεια από την 1η
ενέργειες δεν συμβάλλουν στη

διατήρηση της σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή".
Παράλληλα, τόνισε ότι η Κύπρος
εξασκεί αυτονόητα κυριαρχικά δι
καιώματα, σύμφωνα με το διε
θνές δίκαιο, που δεν
αμφισβητούνται από κανένα.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι
κών αναφέρθηκε σε όλες τις
"τουρκικές ενέργειες του τελευ
ταίου διαστήματος που προκα
λούν κλίμα έντασης" και
υπογράμμισε την ανάγκη αποφυ
γής κινήσεων που δημιουργούν
περιβάλλον αστάθειας, σε μια
ευαίσθητη περίοδο για όλη την
περιοχή.
Από τη μεριά του, ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Νταβούτογλου
υποστήριξε ότι η Τουρκία "απα
ντά σε μονομερείς ενέργειες των
Ελληνοκυπρίων και ότι δεν επι
διώκει τη δημιουργία περαιτέρω
έντασης".
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληρο
φορίες, συζήτησαν επίσης θέμα
τα διμερούς συνεργασίας και την
προετοιμασία που γίνεται και από
τις δυο χώρες για την πραγματο
ποίηση του επόμενου Συμβουλί
ου Συνεργασίας μεταξύ των δυο
χωρών, για το οποίο πρόθεση και
των δυο κυβερνήσεων είναι να γί

νει μέσα στο επόμενο διάστημα,
σ' ένα κλίμα κατάλληλο για να
μπορέσει να είναι παραγωγικό.
Ομιλία Λαμπρινίδη στον ΟΗΕ
Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο κ.
Λαμπρινίδης αναφέρθηκε στο σε
βασμό της ειρήνης και των σχέσε
ων καλής γειτονίας, το σεβασμό
της νομιμότητας και του διε
θνούς δικαίου και το σεβασμό
του θεμελιώδους δικαιώματος
κάθε ανθρώπου να επιζητά μια
καλύτερη ζωή. Ο υπουργος
εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε
την ανάγκη διαρκούς συνεργασί
ας και εμβάθυνσης της συνεργα
σίας αυτής ανάμεσα στα μέλη
της διεθνούς κοινότητας για την
αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως
η κλιματική αλλαγή και η απερή
μωση, αλλά και προκλήσεων
στον τομέα της ασφάλειας, όπως
η πυρηνική απειλή, η τρομοκρα
τία και η πειρατεία.
Υπογράμμισε το όραμα και το
ρόλο της Ελλάδας στην εξασφάλι
ση της ειρήνης και της σταθε
ρότητας, τόσο στα Βαλκάνια,
όσο και στην ανατολική γειτονιά
της χώρας.
Μετέφερε, σε σχέση με την
«Αραβική Άνοιξη», την απόλυτη
στήριξη της Ελλάδας στο «δικαίω
μα των λαών» της περιοχής για

δημοκρατία και για μια καλύτερη
ζωή.
Για το αίτημα των Παλαιστινίων
για ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη, ο
κ. Υπουργός επανέλαβε την
«απόλυτη στήριξη» της Ελλάδας
στο δικαίωμα των Παλαιστινίων
για ένα δικό τους κράτος και
στην απόφασή τους να αιτηθούν
την ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη.
«Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα
να υφίσταται ως ανεξάρτητο
κράτος, όπως και το Ισραήλ έχει
το ισότιμο δικαίωμα να υφίστα
ται με απόλυτη και αδιαπραγ
μάτευτη ασφάλεια», είπε
χαρακτηριστικά.
Όσο αφορά την ένταση στην
Κύπρο, ο κ. Λαμπρινίδης τόνισε
με έμφαση τη "δέσμευση της Ελ
λάδας στις διερευνητικές συνομι
λίες με την Τουρκία για τον
προσδιορισμό της υφαλοκρηπί
δας", προσθέτοντας ωστόσο ότι
σε περίπτωση μη συνεργασίας
της Τουρκίας, το ζήτημα θα
πρέπει να παραπεμφθεί στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης.
Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών
κ. Λαμπρινίδης μίλησε και για
την οικονομική κρίση στην Ελ
λάδα και τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για την υπέρβασή
της, μεταφέροντας το αισιόδοξο
μήνυμα ότι, τόσο η ελληνική οι
κονομική κρίση, όσο και η γενι
κευμένη κρίση στην ευρύτερη
περιοχή μας, αποτελεί ταυτόχρο
να ευκαιρία για ειρήνη, ανάπτυξη
και σταθερότητα.
Ο κ. Λαμπρινίδης αναφέρθηκε
επίσης στην υποψηφιότητα της
Ελλάδας για μια θέση στο Συμ
βούλιο Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων για το 2012, ζητώντας τη
στήριξη των κρατώνμελών του
Οργανισμού.

Λανθασμένη χαρακτήρισε ο Μεχ
μέτ Αλί Ταλάτ την προσέγγιση
της Άγκυρας στο θέμα του φυσι
κού αερίου στην Κύπρο, καθώς,
στις δηλώσεις των Τούρκων αξιω
ματούχων υπάρχει πολεμική ανα
φορά.
Μιλώντας το Σάββατο στον τηλε
οπτικό σταθμό Κίπρις, ο Ταλάτ
ανέφερε πως «στο τέλος, η Τουρ
κία δεν είπε ξεκάθαρα θα πάμε να
χτυπήσουμε, θα διαλύσουμε την
πλατφόρμα, αλλά είπε λέξεις που
θα μπορούσαν να σχολιαστούν

ως τέτοιες (πολεμικές απειλές)»
κάτι που, συνέχισε, «είναι σίγου
ρα λάθος, εάν θα επιτίθετο θα
μπορούσε να το πει, αλλά εάν
δεν το κάνεις, δεν το λες».
Υποστήριξε δε ότι οι Ελληνοκύ
πριοι προχωρούν στις έρευνες για
το φυσικό αέριο για δικούς τους
εσωτερικούς λόγους, λέγοντας
πως επί δικής του εποχής είχε
υπογραφεί συμφωνία με την
τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πε
τρελαίου (ΤΡΑΟ) και της είχε δο
θεί άδεια για έρευνες στην

περιοχή.
«Αυτή τη στιγμή οι Ελληνοκύ
πριοι κάνουν γεωτρήσεις και εάν
εσείς μια σοβαρή γεώτρηση δεν
μπορείτε να κάνετε, δεν μπορείτε
και να απαντήσετε σε αυτούς. Η
πιο αποτελεσματική απάντηση
ίσως να ήταν η λύση του Κυπρια
κού, το βήμα για την ειρήνη.
Εκτός από το να απειλείς, να
προκαλείς. Δεν έχουμε τέτοια δύ
ναμη» συμπλήρωσε ο κ. Ταλάτ.

► Στο πλαισιο της Γ.Σ του ΟΗΕ

Συνάντηση Νταβούτογλου µε Λαµπριανίδη



συνέχεια από την 1η

στροφή του στη Δυ
τική Όχθη από τη
Νέα Υόρκη.
«Δεν θα υπάρξουν
διαπραγματεύσεις
εάν δεν προηγηθεί ο
πλήρης τερματισμός
της ισραηλινής πολι
τικής του εποικι
σμού» δήλωσε ο
Μ.Αμπάς.
Μετά το Συμβούλιο
Ασφαλείας, οι Παλαι
στίνιοι θα στραφούν
στη Γενική Συνέλευ
ση του ΟΗΕ, η οποία
θα κληθεί να εγκρίνει
το σχετικό ψήφισμα.
Στη Γενική Συνέλευση το αίτημα
για να εγκριθεί χρειάζεται την
απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευ
σης θα αναβαθμίσει το καθεστώς
των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα
Έθνη, μετατρέποντάς τους σε
«μη μόνιμο μέλος». Το ίδιο καθε
στώς διαθέτει σήμερα το Βατικα
νό.
Αυτό θα αποτελέσει μια διπλωμα
τική ήττα για το Ισραήλ και θα
επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να
έχουν πρόσβαση σε αρκετούς ορ
γανισμούς του ΟΗΕ, καθώς και
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Μάλιστα, αυτό θα οδηγήσει, σύμ
φωνα με αναλυτές, σε προσφυ
γές στο ICC από την

παλαιστινιακή πλευρά για ζητήμα
τα που αφορούν τη δικαιοδοσία
της Δυτικής Όχθης.
Το πιο πιθανό σενάριο αναφέρει
ότι εάν η πρόταση φτάσει στη Γε
νική Συνέλευση, πιθανότατα θα
ψηφιστεί μιας και οι Παλαιστίνιοι
διαθέτουν περισσότερες από 120
ψήφους σε σύνολο 193.
Αρκετά κράτη θεωρείται, πάντως,
ότι θα απέχουν από μία ψηφοφο
ρία στη Γενική Συνέλευση.
Ισραήλ: Μελετά την επανάληψη
των διαπραγματεύσεων
Το Ισραήλ «μελετά» την πρότα
ση του Κουαρτέτου για την επα
νάληψη των ειρηνευτικών
διαπραγματεύσεων με τους Πα
λαιστίνιους, δήλωσε ένας ισραηλι
νός αξιωματούχος.
«Είμαστε στην διαδικασία της

εξέτασης της διακήρυξης» του
Κουαρτέτου (ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ,
ΟΗΕ), είπε ανώτατος κυβερνητι
κός αξιωματούχος του Ισραήλ.
Το Κουαρτέτο πρότεινε στους
Ισραηλινούς και στους Παλαιστί
νιους να επαναλάβουν τις ειρη
νευτικές διαπραγματεύσεις με
στόχο την επίτευξη μιας τελικής
συμφωνίας ως τα τέλη του 2012.
Ο Παλαιστίνιος διαπραγματευτής
Σάεμπ Ερεκάτ κάλεσε νωρίτερα
το Ισραήλ να «αδράξει την ευ
καιρία που του πρόσφερε το
Κουαρτέτο» για την Μέση Ανατο
λή για την επανέναρξη των δια
πραγματεύσεων καλώντας την
ισραηλινή κυβέρνηση να ανα
στείλει την ανέγερση νέων εποι
κισμών.
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Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...Επικαιρότητα..

Ο Παλαιστινιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κατά την επιστροφή του στην Παλαιστίνη

♦ Ενστάσεις των Ολλανδών και Φινλανδών που ζητούν να δουν παραπάνω στον τοµέα της διαφθοράς

♦ 80 διαδηλωτές προσήχθησαν από την αστυνοµία της Νέας Υόρκης ♦ ∆ιαµαρτυρία κατά της Γουόλ Στριτ

Ογδόντα διαδηλωτές συνέλαβε η
αστυνομία της Νέας Υόρκης κατά
τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο
Μανχάταν η οποία προστέθηκε
σε σειρά κινητοποιήσεων εναντί
ον της απληστίας των επιχειρήσε
ων στη Γουόλ Στριτ.
Η αστυνομική διεύθυνση της

Νέας Υόρκης (NYPD) ανέφερε
πως τουλάχιστον 80 διαδηλωτές
συνελήφθησαν στη διάρκεια της
πορείας. Πρόσθεσε ότι ένας δια
δηλωτής κατηγορείται πως επι
τέθηκε σε αστυνομικό, αν και
γενικά η διαμαρτυρία ήταν ειρηνι
κή.

Η κινητοποίηση έγινε για να εκ
φραστεί η αγανάκτηση των συμ
μετεχόντων για το ότι το
σύστημα ευνοεί τις επιχειρήσεις
και τους πλούσιους σε βάρος του
κοινωνικού συνόλου. Παρά την
εκτεταμένη χρήση των κοινωνι
κών μέσων δικτύωσης για την
προσέλκυση διαδηλωτών, η συμ
μετοχή ήταν μάλλον μικρότερη
από την προσδοκώμενη.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό
που ανέγραφαν αιτήματα όπως
«Φορολογήστε τους πλούσιους»
και συνθήματα όπως «Θέλουμε
χρήματα για την υγειονομική πε
ρίθαλψη, όχι για τις εταιρίες».
Στην πλειοψηφία τους ήταν φοι
τητές.

Ενας 16χρονος πέθανε από
καρδιακή ανεπάρκεια και
πέντε άνθρωποι τραυματίστη
καν, ανάμεσά τους και αστυ
νομικοί, κατά τη διάρκεια της
νύχτας σε ένα από τα σφο
δρότερα επεισόδια εθνοτικής
βίας στη Βουλγαρία τα τελευ
ταία χρόνια. Περισσότεροι
από 120 άνθρωποι συνελή
φθησαν μετά τα επεισόδια
που προκάλεσε ο θάνατος
ενός νεαρού σε χωριό στα
νότια της χώρας.
Η αστυνομία και μέλη των επί
λεκτων δυνάμεων περιπολού
σαν τους δρόμους της
Κατούνιτσα το σαββατοκύρια
κο μετά την πυρπόληση πολ
λών σπιτιών και την
καταστροφή αυτοκινήτων
που ανήκαν σε ηγέτη Ρομά
της περιοχής.
Τα βίαια επεισόδια στην Κα
τούνιτσα, νοτιοανατολικά της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης
της Βουλγαρίας, της Φιλιππού
πολης, ξεκίνησαν το βράδυ
της Παρασκευής όταν ένας
19χρονος παρασύρθηκε και
σκοτώθηκε από μικρό λεωφο
ρείο που οδηγούσε ένας άν
δρας ο οποίος συνδέεται με
τον αυτοαποκαλούμενο
«Τσάρο των Αθίγγανων» της
περιοχής Κιρίλ Ρασκόφ.
Οπως δήλωσε ο γγ του υπουρ

γείου Εσωτερικών Καλίν Γκε
οργκίεφ σήμερα στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στη Φι
λιππούπολη, «περίπου 127
άνθρωποι συνελήφθησαν
ενώ εναντίον 28 από αυτούς
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για
χουλιγκανισμό."
Ένας 16χρονος κατέρρευσε
στη διάρκεια των επεισοδίων
και αργότερα κατέληξε στο
νοσοκομείο από καρδιακή
ανεπάρκεια. Η οικογένειά του
είπε ότι πρόσφατα είχε υπο
βληθεί σε επέμβαση στην
καρδιά.
Περισσότεροι από 500 εξα
γριωμένοι κάτοικοι της περιο
χής συγκεντρώθηκαν
μπροστά από ένα από τα σπί
τια του Ρασκόφ, σύμφωνα με
τον Γκεοργκίεφ, και ζήτησαν
την απομάκρυνση του ιδίου
και της οικογένειάς του από
το χωριό που αριθμεί 2.300
κατοίκους.
Ο 69χρονος Ρασκόφ, γνω
στός ως «Τσάρος Κίρο», έχει
καταδικαστεί πολλές φορές
πριν από τη δεκαετία του ΄90
για παράνομες συναλλαγές
συναλλάγματος και χρυσού.
Το 1998 ίδρυσε κόμμα με
στόχο να διευκολυνθεί η εν
σωμάτωση των Ρομά στην
πολιτική και οικονομική ζωή. Συλλήψεις "Αγανακτισµένων"

στις ΗΠΑ έξω από τη Γουόλ Στριτ

Oι ΗΠΑ συμφώνησαν κατ' αρ
χήν στην ανάπτυξη των αμε
ρικανικών
τηλεκατευθυνόμενων μη
επανδρωμένων αεροσκαφών
(UAV) τύπου Predator στο
τουρκικό έδαφος για την

παρακολούθηση
επιθέσεων του
ΡΚΚ, δήλωσε ο
Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας σε δη
μοσιογράφους
στη Νέα Υόρκη
στο πλαισιο της
Γενικής Συνέλευ
σης των Ηνω
μένων Εθνών, ο

Ερντογάν δήλωσε ότι η
Τουρκία προσφέρθηκε να
αγοράσει ή να ενοικιάσει τα
αεροσκάφη αυτά και ότι εξε
τάζονται οι λεπτομέρειες της
πρότασης.

► Αφορµή ο θάνατος 19χρονου

Εθνοτικές ταραχές στη Βουλγαρία
µε νεκρό και τραυµατίες

► Στόχος η παρακολούθηση του ΡΚΚ

Συµφωνία ΗΠΑ µε Τουρκία για την
προµήθεια κατασκοπευτικών

► Ιστορική µέρα, προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα

Ξεκινά η συζήτηση προσφυγής της
Παλαιστίνης στον ΟΗΕ




