
Οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και
Τουρκίας κ.κ Παπανδρέου και
Ερντογάν είχαν προσωπική τη
λεφωνική επικοινωνία χθες
αναφγορικά με την κριση που
έχει ξεσπάσει στην Κύπρο.
Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι
«μονομερείς πρωτοβουλίες
θα έβλαπταν τη διαδικασία
των συνομιλιών για το Κυπρια
κό» και υποστήριξε ότι «η
έρευνα και η αξιοποίηση των
φυσικών πόρων της Κύπρου
πρέπει να γίνει μετά την εξεύ
ρεση λύσης».
Από τη μεριά του ο έλληνας
πρωθυπουργός ζήτησε να
πέσουν οι τονοι ενώ σημείω
σε ότι «η Κύπρος ως κυρίαρ
χο κράτος έχει δικαίωμα να
αποφασίζει για το τι κάνει και
θα πρέπει να αποφεύγονται
μονομερείς ενέργειες που μπο
ρεί να δημιουργήσουν προ
βλήματα στην περιοχή»
Οι κκ. Παπανδρέου και Ερντο
γάν συζήτησαν επίσης την
προοπτική των διμερών συνα
ντήσεων ΕλλάδαςΤουρκίας,
δεδομένου ότι υπάρχει ένα
υψηλού επιπέδου διυπουργι

κό συμβούλιο και, όπως
ανέφερε ο κ. Μόσιαλος, οι
δύο πρωθυπουργοί είπαν ότι
«αυτό θα ενεργοποιηθεί τέλη
Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρί
ου».
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση
του συμβουλίου αυτού ανε
βλήθη τον Ιούνιο, λόγω των
εκλογών στην Τουρκία.
«Αυτό το οποίο εμείς πάντα
επιδιώκουμε είναι μια λειτουρ

γική σχέση με την Τουρκική
Δημοκρατία, ευελπιστούμε ότι
η κατάσταση τέλη Οκτωβρί
ου, αρχές Νοεμβρίου θα είναι
τέτοια που θα επιτρέψει τον
σχεδιασμό μας να πάμε στην
Τουρκία», είπε ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος.
Επίσης οι δύο πρωθυπουργοί
συζήτησαν τις οικονομικές
σχέσεις των δύο χωρών, τις
εξαγωγές, τον τουρισμό και

θέματα Υγείας.
Η τηλεφωνική συνομιλία Πα
πανδρέουΕρντογάν, όπως εί
πε ο κ. Μόσιαλος,
κοινοβουλευτικός εκπρόσω
πος, δεν ήταν μια ξαφνική
συζήτηση, αλλά υποκατέστη
σε την συνάντηση που θα εί
χαν στην Νέα Υόρκη στο
περιθώριο της Γενικής Συ
νέλευσης του ΟΗΕ.
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Τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου
µε Ερντογάν για την Κύπρο

► ∆ηλώσεις Αριντς για την Κύπρο, την Ε.Ε

Έρευνες στην ανατολική
Μεσογειο ξεκίνησε το Πίρι Ρέϊς
Το πλοίο Piri Reis από χθες
ξεκίνησε τις γεωφυσικές έρευ
νες και τη συλλογή σεισμολο
γικών στοιχείων στην
εγκεκριμένη ζώνη.
Κατοπιν της υπογραφής
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας,
η Τουρκία ξεκινά τις έρευνες
για φυσικό αέριο στην ανατο
λική Μεσόγειο.
«Το ερευνητικό πλοίο πρόκει
ται να φτάσει γύρω στο μεση
μέρι στην περιοχή όπου θα
αρχίσει η εξερεύνηση. Η
ομάδα θα αρχίσει τις σεισμο
λογικές έρευνές της το

απόγευμα, αφού φτάσει
στην περιοχή με τις αναφερ
θείσες γεωγραφικές συντε
ταγμένες», δήλωσε ο
Χουσεΐν Αβνί Μπενλί, επικε
φαλής του ενεχόμενου ινστι
τούτου ερευνών.
Αρίντς: «Ελπίζω ότι η απένα
ντι πλευρά, δεν θα έχει το
θράσος να αναγκάσει την
Τουρκία να κάνει χρήση βί
ας»
«Δεν έχουμε ανάγκη, ούτε
και πρόθεση να κάνουμε
πόλεμο με κανέναν. Ελπίζω

ΣΕΛ.6

► ∆ηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών µε αναφορές στην Ελλάδα

ΗΠΑ: Η κρίση στην Ευρώπη
τροµάζει τον κόσµο

"Ο κόσμος ολόκληρος με
τέφερε στους Ευρωπαίους
ηγέτες το μήνυμα ότι αποτε
λεί δική τους ευθύνη η
ανάσχεση της κρίσης
χρέους", δήλωσε αργά χθες
σε αμερικανικό δίκτυο ο
υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ Τίμοθι Γκάιτνερ. Ο Αμε
ρικανός υπουργός αναφέρθη
κε και στην κρίση χρέους της
Ελλάδας, λέγοντας ότι «η Ευ
ρώπη έχει χρόνο, αλλά όχι
πάρα πολύ» για να την αντι
μετωπίσει.
«Κατά τη διάρκεια του Σαβ

βατοκύριακου, άκουσαν
ολόκληρο τον κόσμο να λέει
ότι οφείλουν να πράξουν ό,τι
είναι δυνατόν για να δώσουν
τη διαβεβαίωση ότι προτίθε
νται και έχουν την ικανότητα
να ανασχέσουν την κρίση»
είπε ο Τίμοθι Γκάιτνερ.
«Η Ευρώπη έχει χρόνο, αλλά
όχι πάρα πολύ» τόνισε ο
Αμερικανός υπουργός Οικο
νομικών.
Κατά τη διάρκεια των συνε
δριάσεων της Ουάσινγκτον
το Σαββατοκύριακο, στο
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν
Νετανιάχου χαρακτήρισε «λανθασμένες»
και «σκανδαλώδεις» τις δηλώσεις του
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε
το Ισραήλ ότι έχει σκοτώσει «εκατο
ντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους» και ότι
εκμεταλλεύεται το Ολοκαύτωμα.
«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι λανθασμένοι.
Πρόκειται για σκανδαλώδεις κατηγορίες
σε βάρος του Ισραήλ που δεν έχουν κα
μία σχέση με τα γεγονότα», είπε ο Νετα
νιάχου σε συνέντευξή του η οποία
πρόκειται να δημοσιευτεί στην εφημερί
δα Jerusalem Post στο φύλλο της Τε
τάρτης. Από το γραφείο του Νετανιάχου
επιβεβαιώθηκαν οι δηλώσεις που έκανε
στην εφημερίδα.
«Λυπάμαι που ακούω τέτοιου είδους δη
λώσεις εκ μέρους του πρωθυπουργού
της Τουρκίας. Δεν εκμεταλλευόμαστε το
Ολοκαύτωμα που υπήρξε το χειρότερο
έγκλημα κατά του λαού μας», τόνισε ο
Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού δικτύ
ου CNN ο Ερντογάν έκανε λόγο για
«εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους νε
κρούς» από την έναρξη των συγκρούσε
ων με το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί
επανέρχονται αδιάκοπα στο θέμα της γε
νοκτονίας και εκμεταλλευόμενοι αυτή τη
γενοκτονία ενεργούν πάντα σαν να ήταν
τα μόνιμα θύματα», δήλωσε ο πρωθυ
πουργός.
Απαντώντας, ο Νετανιάχου κατηγόρησε
την Τουρκία ότι εμποδίζει την ελευθερο
τυπία και «φυλακίζει δημοσιογράφους».

Αντίδραση Νετανιάχου για
τις δηλώσεις Ερντογάν
σχετικά µε το Ισραήλ



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.

Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου, Σελίδα 2

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

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

Βουτσινάς Οδυσσέας
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Οικογένειας&Ζεύγους

Ψυχοδραματιστής
Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 Pangalt

Şişli Istanbul
tel: 0212 2190041 Gsm: 05386919017

www.danismanpsikodrama.com
o.voutsinas@gmail.com


Odise Vuçinas

Sosyal Hizmetleri UzmanAile Danşman
Psikodramatist

Cumhuriyet mah. Tavukçu fethi sok. no 19 Pangalt
Şişli Istanbul

tel: 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.

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Τετάρτην

28ην Σεπτεµβρίου τελεῖται θεία λει-

τουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 2αν

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 2αν

Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία

ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανου-

πόλεως κ. Γερµανοῦ.

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

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου Του Αγίου Ιεροµάρτυρος

Κυπριανού εν τω καθ' ηµάς Ιερώ Ναώ

τελείται θεία λειτουργία

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Γνωστοποιείται ότι το Σάββατον 1η

Οκτωβρίου επί τη εορτή της Αγίας

Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν

τω καθ' ηµάς Ιερώ Νεκροταφειακώ

Ναώ τελείται Αρχιερατική Θεια Λει-

τουργία ιερουργούντος του Θεοφιλ.

Επισκόπου Συνάδων κ. ∆ιονυσίου

ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ
∆ΗΛΩΣΙΣ

Ανακοινούται ότι από της προσεχούς

εβδοµάδος εις το Ι. Αγίασµα του Αγ.

Παντελεήµονος Τσεγκέλκιοϊ, εκάστην

Πέµπτην µεταξύ της 9ης π.µ και 13ης

µ.µ θα ευρίσκεται ιερεύς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Γνωστοποιείται ότι από την 1η Οκτωβρίου και όλην την

χειµερινήν περίοδον, αι Ιεραί Ακολουθίαι εις τους Ιερούς

Ναούς των Κοινοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκη-

δόνος θα τελούνται κατά το ακόλουθον ωράριον:

1. Ο Όρθρος των καθηµερινών και των εορτών, περι

ώραν 8.30

2. Ο Εσπερινός καθ' εκάστην απογευµατινήν, περί ώραν

16.00

3. Η Θεία Λειτουργία καθηµερινών εορτών και της Κυ-

ριακής, ώρα ενάρξεως 8.30 και ώρα απολύσεως 11.00

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ∆έρκων εὐχαρίστως ἀνακοινώνει, ὅτ

ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Γέροντος Μητροπολίτου τῆς καθ΄

ἡµᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας κ. Ἀποστόλου, γενήσεται τῷ

Σαββάτῳ,τῇ 1η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ

Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων καί ὥραν 11ην .

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ∆ΕΡΚΩΝ
Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅτι ὁ νεοε-

κλεγείς Ποιµενάρχης

ἡµῶν, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων ∆έρκων κ. Ἀπόστολος,

θά τελέσῃ τήν πρώτην αὐτοῦ Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῇ

Ἐπαρχίᾳ ἡµῶν, τῇ Κυριακῇ, 2ᾳ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουρ-

γία εἰς τούς ἰερούς Ναοῦς Ἁγίας Παρασκευῆς Βουγιούκ-

δερε καὶ Ἁγίου Ἰωάννου Γενηµαχαλλέ .

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Εις μνήμην της αειμνήστου Μαριας Κεχαγιά προσέφεραν:
Vartiyer Akdemir 50
Ελένη Τσάπου 50
Οικ. Διονυσίου Οζπροδρόμου 50
Βύρων Δέσποινα Οζπροδρόμου 50
Εκφράζονται θερμαί ευχαριστίαι.
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► ∆ηµοσιευµα εφηµερίδας από το Βέλγιο

"Απελπιστική η κατάσταση της δηµόσιας
διοίκησης στην Ελλάδα"

Β ή µα α ν α γ ν ω σ τ ώ ν . . .

συνέχεια από την 1η

πλαίσιο του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου
και της Ομάδας των 20,
οι Ευρωπαίοι επέμειναν
να υπερασπίζονται το
σχέδιο που εκπονήθηκε
στις 21 Ιουλίου: εκτός
του νέου πακέτου βοή
θειας προς την Ελλάδα,
ύψους 160 δισεκατομμυ
ρίων ευρώ, προβλέπει
διεύρυνση του ρόλου
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα
τοπιστωτικής Σταθερότητας, το
οποίο εξουσιοδοτείται για την
αγορά δημοσίου χρέους.
Πολλοί όμως πιστεύουν ότι υπάρ
χει επίσης ανάγκη για την ενίσχυ
ση των πόρων του, οι οποίοι
περιορίζονται σήμερα στα 440 δι
σεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που

θεωρείται δύσκολο εξαιτίας της
αντίθεσης Γερμανών αξιωματού
χων.
Άλλο πρόβλημα που ενισχύει την
νευρικότητα στις αγορές είναι το
γεγονός ότι το σχέδιο της 21ης
Ιουλίου δεν έχει τεθεί σε εφαρμο
γή. Θα έχει τεθεί μέχρι τα μέσα
Οκτωβρίου, διαβεβαίωσαν στην
Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με τον Τίμοθι Γκάιτ
νερ, η ευρωπαϊκή κρίση «έχει
αρχίσει να πλήττει την οικονομι
κή ανάπτυξη παντού, σε χώρες
τόσο απομακρυσμένες όπως η
Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η
Κορέα: (οι Ευρωπαίοι) άκουσαν
από εμάς το μήνυμα που ακούν
από παντού: ότι είναι καιρός να
αναλάβουν δράση».

«Απελπιστική», χα
ρακτηρίζουν την κα
τάσταση της
δημόσιας διοίκησης
στην Ελλάδα, Ευρω
παίοι τεχνοκράτες,
που συμμετέχουν
στην κοινοτική
«Ομάδα δράσης»
που έχει αποσταλεί
στην Αθήνα, όπως
αναφέρεται σε ρε
πορτάζ της ολλαν
δόφωνης
εφημερίδας του Βελ
γίου «Den Morgen».
«Εάν μιλάς με τον
Παπανδρέου και τον Βενιζέλο,
δεν βλέπεις παρά την κορυφή
του παγόβουνου, το οποίο φαίνε
ται μια χαρά. Από εκεί και πέρα,
όμως, η κατάσταση είναι λιγότε
ρο ειδυλλιακή», λέει ένας από
τους εμπλεκόμενους.
Η χώρα έχει ουσιαστικά χρεοκοπή
σει και συντηρείται στη ζωή από
τις δόσεις του δανείου της τρόι
κας, λένε και τονίζουν ότι οι εκ
βάθρων μεταρρυθμίσεις που ζη
τούν οι δανειστές από την Ελ
λάδα ως αντάλλαγμα
αποδεικνύεται έργο «σισύφειο».
Ιδίως στον κρίσιμο τομέα της φο
ροδιαφυγής, όπου οι αποτυχίες
οδηγούν συνεχώς σύμφωνα με
πολλούς σε νέα μέτρα λιτότητας,
δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από
την «διακριτική ευχέρεια», που
διαθέτουν οι εφοριακοί στην
άσκηση των καθηκόντων τους.

Ελπίδα, ωστόσο, δίνει ο επικεφα
λής της ομάδας δράσης κ. Ράϊχε
μπαχ, που αισιοδοξεί ότι μέσα σ'
ένα χρόνο μπορεί να σημειωθεί
σημαντική αύξηση φορολογικών
εσόδων.
Η πραγματική τεχνογνωσία θα
προέλθει, όμως, από τους εκατο
ντάδες τεχνοκράτες που θα δια
θέσουν οι υπόλοιπες χώρες της
ευρωζώνης.
Ήδη την προθυμία της Αυστρίας
να προσφέρει στην Ελλάδα τεχνο
γνωσία για την ανάπτυξη της οικο
νομίας δήλωσε ο υπουργός
Οικονομίας της χώρας Ράινχολντ
Μίτερλενερ.
Συγκεκριμένα, ο Αυστριακός
υπουργός πρόκειται να αποστείλει
σύντομα στην Αθήνα, μια ομάδα
ειδικών, οι οποίοι με τη συμβου
λευτική τους ιδιότητα, θα συμμε
τάσχουν στην προσπάθεια

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη
τας της ελληνικής οικονομίας.
Η έλευση, βεβαίως, των εν λόγω
τεχνοκρατών (από τις χώρες της
ευρωζώνης), αποτελεί μια ιδιαίτε
ρα λεπτή υπόθεση, σημειώνεται
στο ρεπορτάζ. Οι λιγοστοί ελεγ
κτές της Κομισιόν, του ΔΝΤ και
της ΕΚΤ που επιβλέπουν την πο
ρεία εφαρμογής του ελληνικού
δημοσιονομικού προγράμματος,
εκλαμβάνονται από πολλούς Έλ
ληνες, ως ξένοι τοποτηρητές. Μια
στρατιά τεχνοκρατών της
Ομάδας Δράσης πολύ γρήγορα
μπορεί να θεωρηθεί ως μια δύνα
μη ξένης κατοχής.
«Ο κ. Ράϊχεμπαχ πιστεύει ότι
χρειάζεται δύο με τρία χρόνια για
να φέρει εις πέρας την αποστολή
του. Θα του δώσει, όμως, αυτό
το χρόνο η Ελλάδα;» αναρω
τιέται με νόημα η εφημερίδα.

► Με θέµα την υλοποίηση των µέτρων

Συνάντηση Παπανδρέου- Μέρκελ
στο Βερολίνο

Η ελπίδα είναι μια ακτίναστον ορίζοντα σκοτεινώνημερών.Είναι ο φάρος ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμοτου θάρρους, τελικά στοναγώνα της ευημερίας."Ελπίς γαρ η βόσκουσ πολλούς των βροτών" το γνωμικό αυτό ελέχθη από τοννομοθέτη και σοφόν της αρχαιότητας, τον Σόλωνα."η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους από τους ανθρώπους".Γενικά ομιλεί περι ελπίδας, ηοποία ειναι θρεπτική δύναμητου ανθρώπινου γένους σεδύσκολες στιγμές και η ιδεατή βακτηρία ατομων και λαών σε κρίσιμες περιστάσεις.Ενώ η απελπισία, το αντίθετο της ελπίδας, είναι αιτίαμαρασμού και κατάπτωσηςκάθε κοινωνίας. Η ελπίδαγεννάει στον άνθρωπο τοθάρρος για τη ζωή. Τηναγάπη προς την εργασία.Οπλίζει τον άνθρωπο με υπομονή. Οι μεγάλοι εξερευνητές δεν απελπίζονται ότανσυναντούν τρομερά εμπόδιαστην πορεία των ερευνώντους. Υπομένουν και ελπίζουν στην καλή έκβαση αυτών. Κι έτσι έχουνανακαλύψει νέους κόσμους.Η ελπίδα γεννάει στον άνθρωπο την αισιοδοξία, πουείναι η μητέρα της ανόρθωσης των θυσιών και της τιμής. Αχ! Ποιος ζει και δενελπίζει σ ένα καλύτερο αύριο;Αν καταστραφεί η περιουσίαμας, αν μας προδώσουν οιφίλοι μας, μάς λυγίσουν οι

ασθένειες; Τι μάς μένει; Ηελπίδα!Αυτή μας βοηθάει να στεγνώσουν τα δάκρυά μας, ναγεννηθεί στην καρδιά μας ηπροσδοκία, η πίστη για τηνανατολήν καλύτερων ημερών.Λαμβάνουμε θάρρος, αγωνιζόμαστε κι επί των ερειπίωντου παρόντος δημιουργούμεένα νέον, λαμπρον οικοδόμημα. Ο μαχομενος, οικινδυνεύοντες, ο ασθενής, οχρεωκοπήσας, όλοι αυτοίπαντοτε την ελπίδα έχουνγια στήριγμα στις υποθέσειςτους ως την τελευταία στιγμή. Όλοι ζουν με την ελπίδα...Ο μαθητής μελετάει, οι γονείς αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, πολλοίπραττουν έργα ευποιϊας,γιατι ελπίζουν στην σοδειάτους σε μια λαμπρή μελλοντική θέση και οι τελευταιοιστον Πανάγαθον Θεόν...Η ελπίδα ήταν η κατ' εξοχηναρετή των πατέρων μας, οιοποίοι στο πέρασμα τουχρόνου έζησαν αρκετές δύσκολες μέρες. Ο ήλιος οοποίος καθοδήγησε τη βαρειά, την τραγική πορειατων πατέρων μας, τότε, στιςδύσκολες εποχές του καθήκοντος και της ελευθερίαςήταν η "ελπίδα".Δίχως την ελπίδα ίσως ηΟμογένεια να μην ευρίσκετοσήμερα οργανωμένη όσονεπιτρέπει η εποχή μας ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριον.ΚΑΛΑΜΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ

Η ελπίδα...

Η μέχρι τώρα πορεία υλοποίη
σης του προγράμματος προ
σαρμογής από την Ελλάδα και
η υλοποίηση των μέτρων που
έχουν εξαγγελθεί θα βρεθεί
στο επίκεντρο της συνάντη
σης που θα έχουν η καγκε
λάριος Άνγκελα Μέρκελ με
τον πρωθυπουργό Γιώργο Πα
πανδρέου την Τρίτη στο Βερο
λίνο.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος
της καγκελαρίου Στέφεν Ζάι
μπερτ, «θα συζητηθεί κυρίως
η οικονομική κατάσταση και
περιμένουμε ενδιαφέρον τι θα
παρουσιάσει ο πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου για την
υλοποίηση των αποφάσεων
που έχουν ληφθεί, το δρόμο
που έχει διανυθεί και το
δρόμο που μένει ακόμη να δια
νυθεί».
Ο Γερμανός κυβερνητικός εκ
πρόσωπος σημείωσε ότι «εί
ναι μία σημαντική ανταλλαγή
απόψεων με τον πρωθυπουρ

γό μιας χώρας, της οποίας το
πρόβλημα χρέους απασχολεί
αυτό το διάστημα ολόκληρη
την Ευρώπη».
Το σχέδιο για τις ιδιωτικοποι
ήσεις
Στο μεταξύ, το γερμανικό
υπουργείο Οικονομικών επι
βεβαίωσε εμμέσως ότι έχει
γνώση του σχεδίου της εται
ρίας συμβούλων Roland
Berger για την ανάληψη των
ιδιωτικοποιήσεων στην Ελ
λάδα από ίδρυμα καταπιστευ
τικής διαχείρισης υπό την
εποπτεία της ΕΕ.
Σύμφωνα με το σχέδιο της
Roland Berger, τα έσοδα από
τις ιδιωτικοποιήσεις αεροδρο
μίων, λιμανιών, αυτοκινητο
δρόμων κλπ, υπολογίζονται
σε 125 δισ. ευρώ, με τα
οποία μπορεί να μειωθεί το
δημόσιο χρέος της Ελλάδας
από το 145% σήμερα στο
90% του ΑΕΠ.

Ματιές στην επικαιρότητα...

► ∆ηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών µε αναφορές στην Ελλάδα

ΗΠΑ: Η κρίση στην Ευρώπη τροµάζει τον κόσµο



Σε διπλωματικό
αγώνα για τη συ
γκέντρωση των ψή
φων των μελών του
Συμβουλίου Ασφα
λείας του ΟΗΕ έχουν
επιδοθεί οι Παλαιστί
νιοι, επιθυμώντας
την έγκριση του αι
τήματός τους. Την
ίδια ώρα, οι ΗΠΑ
ασκούν έντονες
πιέσεις προκειμένου
να απορριφθεί το αί
τημα.
Η πρώτη συνάντηση
στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγινε
τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί
την Τετάρτη, αλλά μία ψηφοφο
ρία δεν αναμένεται σύντομα, γε
γονός που έχει οδηγήσει σε
παρασκηνιακές πιέσεις από τις
δύο πλευρές.
Σύμφωνα με τον αντιπρόσωπο
του Λιβάνου, χώρα που έχει την
προεδρία του Συμβουλίου Ασφα
λείας αυτό το μήνα, θα σχηματι
στεί επιτροπή που θα εξετάσει
την παλαιστινιακή προσφυγή για
ένταξη στον ΟΗΕ.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεί
ας δεν φαίνεται να βιάζονται να
λάβουν μία απόφαση, δεδομένου
ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν πως αν υπάρ
ξει μία καθυστέρηση θα μπο
ρέσουν να αρχίσουν ξανά οι
ισραηλινοπαλαιστινιακές συνομιλί
ες.
Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ισραήλ ζη
τούν από τις χώρες μέλη να

απέχουν από την ψηφοφορία ή
να καταψηφίσουν το αίτημα των
Παλαιστινίων.
Η κίνηση θεωρείται περισσότερο
συμβολική, από τη στιγμή που η
Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι θα
ασκήσει βέτο, ωστόσο οι ΗΠΑ θα
προτιμούσαν να μην φτάσουν σε
αυτό το σημείο και να επιτύχουν
αποτυχία της πρότασης μέσω της
μη συγκέντρωσης των απαραίτη
των ψήφων (εννέα στις 15).
Μια άσκηση βέτο από τις ΗΠΑ
εκτιμάται ότι θα έβλαπτε τα γεω
πολιτικά συμφέροντα της
Ουάσινγκτον στην Μέση Ανατο
λή. Θα ενέτεινε επίσης την έντα
ση μεταξύ των Παλαιστίνιων και
της κυβέρνησης του Νετανιάχου
οι σχέσεις της οποίας με την Αί
γυπτο και την Τουρκία έχουν
ήδη διαταραχθεί σοβαρά.
Η Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερι
κών συζήτησε το θέμα με τον
πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νι

τζάμπ Μικάτι. Ο Λίβανος έχει
στηρίξει το αίτημα των Παλαιστι
νίων.
Η Χίλαρι Κλίντον συζήτησε το
θέμα και με την υπουργό Εξωτε
ρικών της Κολομβίας, Μαρία Άν
τζελα Χόλγκουιν.
Αν και εννέα από τα 15 κράτη
που συμμετέχουν στο Συμβούλιο
Ασφαλείας αναγνωρίζουν το πα
λαιστινιακό κράτος, θεωρείται
πολύ δύσκολο να καταφέρει ο
Μαχμούντ Αμπάς να συγκε
ντρώσει τις απαραίτητες εννέα
ψήφους.
Μέχρι στιγμής μόνο η Κίνα, η
Ρωσία, ο Λίβανος, η Νότιος Αφρι
κή και η Βραζιλία έχουν δηλώσει
ανοιχτά ότι θα υποστηρίξουν το
αίτημα των Παλαιστινίων.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο
Ασφαλείας πει το «ναι», η Γενική
Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει το
αίτημα με πλειοψηφία δύο τρί
των (128 ψήφοι στις 193).

συνέχεια από την 1η
ότι η απέναντι πλευρά, δεν θα
έχει το θράσος να αναγκάσει
την Τουρκία να κάνει χρήση βί

ας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος
της τουρκικής κυβέρνησης Μπ.
Αρίντς, μιλώντας στο τηλεοπτι
κό δίκτυο «Euronews».

Δηλώσεις Αρίντς
Ο Μπ. Αρίντς ρωτήθηκε για τις
έρευνες στη Μεσόγειο και είπε
ότι «δεν στέλνουμε τα πολεμι

κά μας πλοία,
για να πολεμή
σουμε. Αυτά
ανέλαβαν καθή
κον προστασίας
και θα αντιστα
θούν, εάν υπάρ
ξει οποιαδήποτε
κίνηση, που θα
παραβιάζει το
διεθνές δίκαιο.
Κι αυτό είναι ένα
από τα μέσα,
που έχουμε να
χρησιμοποιήσου
με, για να υπερα

σπιστούμε τα δικαιώματά μας.
Συνεπώς, δεν έχουμε ανάγκη,
ούτε και πρόθεση να κάνουμε
πόλεμο με κανέναν. Ελπίζω ότι
η απέναντι πλευρά δεν θα έχει
το θράσος να αναγκάσει την
Τουρκία να κάνει χρήση βίας».
Ακόμη ο κ. Αρίντς είπε ότι «η
ΕΕ πρέπει να βιαστεί για να
διορθώσει ένα λάθος της» και
συνέχισε: «Το λάθος αυτό είναι
το εξής: Το γεγονός ότι έκαναν
δεκτή την Ελληνοκυπριακή Διοί
κηση Νότιας Κύπρου, σαν να εκ
προσωπεί ολόκληρο το Νησί,
ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτε
ρα λάθη στην ιστορία της ΕΕ».
«Εάν η Ελληνοκυπριακή Διοίκη
ση ανακοινώνει ότι προχωρά
στις δραστηριότητες αυτές, στο

όνομα ολόκληρου του Νησιού,
τότε η ΕΕ θα πρέπει να δώσει
ένα τέλος σε αυτό. Πρέπει να
πει στους Ελληνοκύπριους ότι
δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα», εί
πε ο κ. Αρίντς και απαντώντας
σε ερώτηση για το τι θα συμβεί
όταν η Κυπριακή Δημοκρατία
θα αναλάβει την προεδρία της
ΕΕ, στο δεύτερο μισό του
2012, δήλωσε:
«Οι συνομιλίες  με την ΕΕ 
δεν θα συνεχιστούν, σε καμία
περίπτωση. Όταν θα αναλάβει
την προεδρία, τους λέμε: εσείς
πρώτα φροντίστε να ενωθείτε,
να φτάσετε στο σημείο να εκ
προσωπείτε ολόκληρη την Κύ
προ και μετά θα καθίσουμε μαζί
σας στο ίδιο τραπέζι».
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Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...Επικαιρότητα..

♦ Π ού ποντάρουν οι Π αλαιστινιοι. Οι ισχνές πλειοψηφίες και η απειλή βέτο των Η Π Α

♦ 80 διαδηλωτές προσήχθησαν από την αστυνοµ ία της Ν έας Υόρκης ♦ ∆ιαµ αρτυρία κατά της Γουόλ Στριτ από Οµ πάµ α

Η Δύση προσπαθεί να σπείρει
«χάος» στην Συρία προκει
μένου να διαλύσει τη χώρα,
δήλωσε από τα Ηνωμένα
Έθνη ο υπουργός Εξωτερικών
της Συρίας, Ουάλιντ αλ
Μουάλεμ. Την ίδια ώρα, συ
ριακές δυνάμεις και άρματα
μάχης εισήλθαν στην στρατη
γικής σημασίας πόλη Ραστάν.
Ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
ασκούν πίεση στον ΟΗΕ για
την επιβολή κυρώσεων κατά
της Συρίας, ο υπουργός Εξω
τερικών τόνισε ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν
πρόσχημα για τις ξένες επεμ
βάσεις.
Ο Σύρος υπουργός πρόσθεσε
ότι οι ξένες κυβερνήσεις προ
σπαθούν να σαμποτάρουν
την συνύπαρξη διαφορετικών
θρησκευτικών ομάδων στη Συ
ρία.
«Πώς θα μπορούσαμε να εξη
γήσουμε αλλιώς τη χρηματο
δότηση και τον εξοπλισμό
των θρησκευτικών εξτρεμι

στών; Σε ποιον άλλο σκοπό
θα μπορούσε να χρησιμεύσει
το ότι σπέρνουν το χάος το
οποίο θα οδηγήσει στον κα
τακερματισμό της Συρίας;»
ανέφερε.
Ο Αλ Μουάλεμ διαβεβαίωσε
ακόμη ότι ο συριακός λαός εί
ναι «αποφασισμένος να
απορρίψει κάθε μορφή ξένης
επέμβασης».
Οι συριακές δυνάμεις με την
υποστήριξη ελικοπτέρων ει
σέβαλαν στην πόλη Ραστάν,
αφού προηγήθηκαν μάχες με
λιποτάκτες του στρατού, στο
πλαίσιο ευρείας επιχείρησης
για την καταστολή των αντι
καθεστωτικών διαδηλώσεων
στην περιοχή.
Δεκάδες άρματα μάχης και
στρατιωτικά οχήματα εισέβα
λαν, μετά την πολιορκία δύο
ημερών, στην αλΡαστάν, μια
πόλη 40.000 κατοίκων κοντά
στην Χομς και πάνω στην
οδική αρτηρία προς την
Τουρκία, δήλωσαν κάτοικοι
της πόλης.

► Η οµιλία του Συριου υπουργού

Συνωµοσια κατά της ∆υσης από
το βάθρο του ΟΗΕ

Το παρασκήνιο του αιτήµατος
αναγνώρισης της Παλαιστινης στον ΟΗΕ

► ∆ηλώσεις Αριντς για την Κύπρο, την Ε.Ε

Έρευνες στην ανατολική Μεσογειο ξεκίνησε το Πίρι Ρέϊς




