
Ο πρωθυπουργός Ερντογάν,
κατόπιν των δηλώσεων
Αριντς και της συνακόλουθης
αντίδρασης της Ελλάδας ανα
φέρθηκε εκ νέου στο θέμα
λέγοντας ότι όρος της Τουρκί
ας είναι να αναβληθούν οι
έρευνες μέχρι την εξεύρεση
λύσης στο Κυπριακό.
«Η ελληνοκυπριακή πλευρά
από το 2003 συμπεριφέρεται
σαν να είναι η μοναδική διοί
κηση στο νησί και υπογράφει
στην ανατολικήΜεσόγειο συμ
φωνίες οριοθέτησης θαλάσ
σιων περιοχών ευθύνης. Δεν
αρκείται σε αυτό και ορίζει πε
ριοχές για αδειοδότηση ερευ
νών πετρελαίου ή φυσικού
αερίου.
» Η Τουρκία ως εγγυήτρια
χώρα εκφράζει σε όλα τα διε
θνή επίπεδα την άποψη ότι οι
πρωτοβουλίες αυτές παρα
βιάζουν τα ίσα δικαιώματα και
συμφέροντα των Τουρκοκυ
πρίων και έρχονται σε αντίθε
ση με το γράμμα και το
πνεύμα των συνομιλιών για
το Κυπριακό» είπε ο Ταγίπ Ερ
ντογάν.
Πρόσθεσε ακόμη: «Ξεκι

νώντας από το ότι αμφότερες
οι πλευρές στο νησί πρέπει να
επωφεληθούν από κοινού και
επί ίσοις όροις από τις φυσι
κές πηγές της Κύπρου, ο όρος
που θέτουμε είναι, τα θέματα
αυτά να παγώσουν μέχρι την
επίλυση του Κυπριακού. Το αί
τημά μας προς τις ενδιαφε
ρόμενες χώρες και τη διεθνή
κοινότητα είναι να μεταπεί
σουν τους Ελληνοκύπριους».

Ο πρωθυπουργός είπε πως
γνωστοποίησε ο ίδιος το αίτη
μα αυτό τόσο στον πρόεδρο
των ΗΠΑ όσο και στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ανασκεύασε ο Αρίντς
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης χθες από την Προύσα
προέβη σε δηλώσεις που απο
κάλυπταν το περιεχόμενο της
συνομιλίας Ερντογάν Παπαν
δρέου. Αναφερομενος στο

δεύτερο, ο Αριντς τον παρου
σίασε να συμφωνεί στο ενδε
χόμενο να γίνουν έρευνες και
από την Τουρκία.
Μετά την αντίδραση της Αθή
νας, ο Αριντς ανασκεύασε
λέγοντας ότι οι δηλώσεις του
παρερμηνεύτηκαν ενώ ξεκα
θάρισε ότι με την δημοσιο
ποίηση του περιεχομένου των
συνομιλιών ήθελε να αποδεί
ξει τη στενή συνεργασια Αθή
νας Άγκυρας.
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Αναβολή των ερευνών µέχρι τη λύση
του Κυπριακού ζητά ο Ερντογάν

► ∆ε σηµειώθηκε εµπλοκή

Αεροµαχίες Τουρκίας και
Ισραήλ κόντα στην Κύπρο

Δύο μαχητικά αεροσκάφη
του Ισραήλ πέταξαν την Τε
τάρτη κατά μήκος των ακτών
της Τουρκίας, στα βόρεια
όρια του FIR Λευκωσίας,
αγνοώντας επιδεικτικά τις
απόπειρες επικοινωνίας της
Κύπρου.
Οι πτήσεις των ισραηλινών
μαχητικών έρχονται σε
απάντηση των πτήσεων τουρ
κικών μαχητικών που προσεγ
γίζουν το Ισραήλ και την
γεώτρηση στο Οικόπεδο 12
εντός της κυπριακής Αποκλει
στικής Οικονομικής Ζώνης

(ΑΟΖ).
Τα δύο μαχητικά πέρασαν σε
χαμηλό ύψος από το Τελ
Αβίβ προς τον Απόστολο
Αντρέα, συνέχισαν προς τον
κόλπο της Μερσίνας και από
εκεί γραμμή μέχρι τη Φοινί
κη, κοντά στα όρια της Ελ
λάδας στο Καστελόριζο,
όπου τελειώνει το Fir Λευκω
σίας. Δηλαδή πέταξαν στο
μεγαλύτερο μέρος των μεσο
γειακών ακτών της Τουρκίας.
Σε μερικές περιπτώσεις προ
σέγγισαν τις τουρκικές ακτές
σε απόσταση 15 μιλίων.

► Ο Ερντογάν από τα Σκόπια

"Άδικη η στάση της Ελλάδας
στο θέµα της Μακεδονίας"
Τις εξαιρετικές, όπως τις χα
ρακτήρισαν, σχέσεις μεταξύ
της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας,
επιβεβαίωσαν οι πρωθυπουρ
γοί των δύο χωρών, Νίκολα
Γκρούεφσκι και Ταγίπ Ερντο
γάν, κατά τη συνάντηση που
είχαν χθες στα Σκόπια. Ο Τα
γίπ Ερντογάν εξέφρασε τη
στήριξή του στην ευρωατλα
ντική προοπτική της ΠΓΔΜ,
επαναλαμβάνοντας την θέση
ότι «είναι ακατανόητη και άδι
κη» η στάση της Ελλάδας
σχετικά με το ζήτημα της
ονομασίας.

Ο Ερντογάν, σε ερώτηση για
το ποια είναι η θέση της
Τουρκίας σχετικά με τις «πα
ρεμποδίσεις» στην ενταξιακή
πορεία της ΠΓΔΜ εξαιτίας
του ζητήματος της ονομασί
ας, είπε:
«Η θέση της Ελλάδας, για
εμάς, είναι ακατανόητη και
άδικη. Η 'Μακεδονία' έχει το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί το
συνταγματικό της όνομα, με
το οποίο έγινε ανεξάρτητη
χώρα. Προθέματα του τύ
που, Κάτω, Άνω, Βόρεια, δεν
έχουν καμιά σημασία.

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η "Η" ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.ihotispolis.com

Ὁ Ἐντιµ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, ∆ή-

µαρχος Θεσσαλονίκης, εἰς τά Πα-

τριαρχεῖα

Τήν Πέµπτην, 29ην Σεπτεµβρίου, ἡ

Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἐντιµ. κ. Ἰω-

άννην Μπουτά- ρην, ∆ήµαρχον Θεσ-

σαλονίκης, συνοδευόµενον ὑπό τῶν

Ἐντιµ. κ.κ. ∆ηµητρίου Ἀγγελοπούλου

καί Ἀντωνίου Καµάρα, συνεργατῶν

αὐ- τοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,

ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ.

∆ιονύσιον, ἐξαιτησάµενον τάς Πα-

τριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις

ὀνοµαστηρίοις αὐτοῦ.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτας κ. ∆ιο-

νύσιον Ἀναγνωστό- πουλον καί κ. Νε-

κτάριον Παπαζαφειρόπουλον, µετά

τοῦ Ἱερολ. ∆ιακόνου κ. Χρυσοστόµου

Πάνου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµε-

ρικῆς.

Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ.

Γεώργιον Παγώνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητρο-

πόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, µετά

τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εὐαγγε-

λίας.

Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς ∆οσιθέαν καί

Νεκταρίαν, ἐκ τῆς ἐν Ἀλε- ξανδρου-

πόλει Ἱ. Μονῆς Κοιµήσεως τῆς Θεο-

τόκου «Ἡ Παναγία τοῦ Ἕβρου», ἐπί τῇ

λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ.

Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί

τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θέκλαν καί Μα-

κρίναν, ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μο-

νῆς Κοιµήσεως Θεοτόκου

Πανοράµατος, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς

διακονίας αὐτῶν εἰς διαδοχήν τῶν

ἀπερχοµένων.

Τόν Ἐλλογιµ. ∆ρα κ. Kevin McCarthy,

Ἐπίτιµον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστη-

µίου Φλώριδας.

Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς τῆς Πατριαρ-

χικῆς Μεγάλης τοῦ Γέ- νους Σχολῆς,

ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Λυκειάρχου

αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιµοπού-

λου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πα-

τριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ

ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους.

Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογιµ.

κ. Γεωργίου Στεφανοπού- λου, Καθη-

γητοῦ Πανεπιστηµίου, Ἔντιµον Ἐφο-

ροεπιτροπήν τῆς Κοι- νότητος

Χαλκηδόνος.

Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Ἰστεκλῆν,

ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό σύ-
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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.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, Σελίδα 2

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

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.

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 .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ανακοινούται ότι από του προσεχούς Σαββάτου 1ου αρ-

ξαµένου µηνός Οκτωβρίου εισερχόµεθα εκκλησιαστικώς

εις την χειµερινήν των Ι. Ακολουθιών περίοδον.

Κατ' αυτήν ητις και θα συνεχίση µέχρι την 31η Μαϊου

του προσεχούς έτους 2012 αι Ι. Ακολουθίαι εν τοις Ι. Να-

οίς της Εκκλησιαστικής Περιφερείας ηµών θα τελούνται

ως εξής:

Η Θεία Λειτουργία των Κυριακών και των Εορτών 8.30

π.µ-11.30 π.µ

Η Θεία Λειτουργία των Καθηµερινών 8.30 π.µ- 10.30 π.µ

Όρθρος 8.00 π.µ

Εσπερινός 4.00 π.µ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 2α

Οκτωβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ θεία

λειτουργία

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μετά χαράς ἀγγέλοµεν ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκου-

µενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολοµαῖος,ἀποδεχθείς εὐλα-

βή πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσά Ὑψωµαθεί-

ων,ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθη µεθ’ἀπάσης τῆς ἀκολου-

θίας Αὐτοῦ καί χοροστατήση κατά τήν Θείαν

Λειτουργίαν πού θά τελεσθῆ τήν Κυριακῆν 2ην Ὀκτω-

βρίου ἐ.ἔ.εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσά.

Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας θά ἐπακολουθήση δε-

ξίωσις εἰς τήν κοινοτικήν αἴθουσαν.

Σηµ: Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά

διατεθῆ λεωφορεῖο µετ’ἐπιστροφῆς,ἐκκίνησις πλατεία

Κουρτουλούς ὥρα 915,καί ἀπό Ταξείµ πρό τῆς Ὅπερας

ὥρα 930.

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

ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
των αποφοίτων του 1961.

Οι ομογάλακτοι αδελφοί μας, απόφοιτοι του 1961 από Αυ
στραλία, Θ/νίκη, Αθήνα, Τένεδο, Ίμβρο και Κ/πολη μετά
από 50 χρόνια συναντιώνται και πάλι στα θρανία της Μη

τέρας Σχολής.
Παρασκευή 30.09.2011 και ώρα 14.00 στην αίθουσα της

Σχολής.
Καλούμε όσους επιθυμούν να παρεβρεθούν προς τιμή τους.

*********
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Η

Η Ελλογ. Καθηγήτρια κ. Αρετή Δημοσθένους, προσκεκλη
μένη του Πανεπ. ΓΙΛΔΙΖ, την Παρασκευή 30.09.2011 και
ώρα 12.30 θα ομιλήσει με θέμα: «Παιδεία και Πολιτισμός
στην ΚΙΝΑ». Η διάλεξη θα συνοδεύεται από διαφάνειες.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

►►
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κοινοτικά...Κοινοτικά...Κοινοτικά.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυ
ριών Πέρα εορτάζει φέτος τα
150 χρόνια από την ίδρυση της
(18612011).
Με την ευκαιρία της επετείου
διοργανώνεται μια επιστημονική
ημερίδα γύρω από την φιλανθρω
πία στην Κωνσταντινούπολη.
Η σκέψη της διοργάνωσης της
Ημερίδας εμπίπτει στο πλαίσιο
της αναδιοργάνωσης που επιτε
λείται τα τελευταία χρόνια από
την Κοινότητα ως ένα μικρό σύ
νολο που σέβεται και επιδιώκει
να γνωρίσει καλλίτερα την κληρο
νομιά του και έχει στόχο, αφε
νός, να αποτίσει φόρο τιμής στη
σπουδαία δραστηριότητα των
προηγούμενων γενιών, και, αφε
τέρου, να διερευνήσει, μέσα από
τη μελέτη της ιστορίας και των
χαρακτηριστικών του περιεχο
μένου των φιλανθρωπικών θε
σμών –μερικοί από τους οποίους
λειτουργούν και σήμερα τις δυ
νατότητες αξιοποίησης της κλη
ρονομιάς αυτής σε σχέση με τις
παρούσες ανάγκες και δυνατότη
τες.
Πρόγραμμα – Ομιλητές
Οι οργανωτές, ετοιμάζοντας το
πρόγραμμα, προσπαθήσαμε να
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις
κοινωνικές διαστάσεις της φιλαν
θρωπίας, τόσο στην εμφάνιση
μιας αστικής τάξης και της επιχει
ρηματικής δραστηριότητάς της,
που τροφοδότησε τη φιλανθρω
πία όσο και στο φαινόμενο της
φτώχειας στον αστικό χώρο που
δημιούργησε την ανάγκη για τη
δραστηριότητα αυτή. Συμπερι
λάβαμε, επίσης, ανακοινώσεις ει
δικών στην Μουσουλμανική,
Αρμενική και την Εβραϊκή φιλαν
θρωπία.
Μας ενδιέφερε εξάλλου – σε ό,τι
έχει να κάνει με τον 20ο αιώνα
να εστιάσουμε στον τρόπο με
τον οποίο η ίδια η μειονοτική κα
τάσταση παράγει περιθωριοποίη
ση και φτώχεια, η οποία συχνά
μένει αθέατη.
Μεριμνήσαμε να προσκαλέσουμε

καταξιωμένους πανεπιστημιακούς
που έχουν μελετήσει το θέμα της
φιλανθρωπίας στην Κωνσταντι
νούπολη και παράλληλα δώσαμε
ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή
νέων ερευνητών που ασχολού
νται με ακόμη άγνωστες πλευρές
του φαινομένου, με στόχο να εν
θαρρύνουμε τις προσπάθειες
τους και να επωφεληθούμε από
τα νέα στοιχεία που φέρνουν
στο φως.
Τη συμμετοχή τους ως ομιλητές
έχουν επιβεβαιώσει οι :
- Nora Şeni (∆ιευθύντρια του
Institut Français d’Etudes
Anatoliennes d’Istanbul), «Η φι
λανθρωπία στην Κωνσταντινούπολη.
Εισαγωγικές διευκρινήσεις».
 Έφη Κάννερ (Πανεπιστήµιο Αθή-
νας, Τµήµα Τουρκικών και Σύγ-
χρονων Ανατολικών Σπουδών),
«Φιλανθρωπία, αστικοποίηση και
ένταξη των ρωμαίικων
κοινοτήτων στις αυτοκρατορικές δο
μές στην ύστερη οθωμανική περίο
δο»
- Mehmet Alkan (Πανεπιστήµιο
Ισταµπούλ, Τµήµα Πολιτικών Επι-
στηµών), «Σύλλογοι και Αδελφότη
τες στην Πόλη. Η μετάβαση από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρ
κική Δημοκρατία»
- Χάρης Εξερτζόγλου (Πανεπιστή-
µιο Αιγαίου), «Τράπεζες, ανδρισμός
και φιλανθρωπία στην Κωνσταντι
νούπολη, μέσα 19ου αρχές 20ου
αιώνα»
Σούλα Μπόζη (συγγραφέας), «Φι
λόπτωχος Αδελφότητα Κυριών του
Πέραν  150 χρόνια κοινωνικής προ
σφοράς στον δοκιμαζόμενο συνάν
θρωπο»
Hervé Géorgelin, ιστορικός, «Η φι
λανθρωπία στους Αρμένιους της
Κωνσταντινούπολης: Από την ελεη
μοσύνη στη μέριμνα για το έθνος»
Μαριλένα Λεάνα (Πανεπιστήµιο

Ισταµπούλ, Παιδαγωγική Σχολή),
«Η φιλανθρωπία από τη σκοπιά της
ψυχολογίας»
Άννα Θεοδωρίδου (υποψήφια δι-
δάκτωρ, ΕHESS), «Οι Αόρατοι.
Μελέτη μιας ρωμαίικης κοινότητας
στις παρυφές των Αθηνών»
Χάρης Ρήγας Υποψήφιος δι-
δάκτωρ (Τµήµα Πολιτικών Επι-
στηµών & ∆ιεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήµιο Boğaziçi), «‘Η Φι
λανθρωπία ως Φιλογένεια’: Αγαθο
εργία, ταυτότητα και εξουσία στην
Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης στον
20ο αιώνα»
Νίκος Σιγάλας (Institut Français
d’Etudes Anatoliennes
d’Istanbul), «Συμπεράσματα»
Οργανωτές
Την ημερίδα διοργανώνει το
Συμβούλιο Φιλανθρωπικών Αδελ
φοτήτων (ΣΦΑ), συντονιστικό
όργανο των (8) φιλανθρωπικών
συνδέσμων της Πόλης, που λει
τουργεί από το 2009 στο πλαίσιο
μιας γενικότερης προσπάθειας
αναβάθμισης του συστήματος
κοινωνικής μέριμνας των Ρω
μιών, σε συνεργασία με την Φι
λόπτωχη Αδελφότητα Κυριών
Πέρα και την Επιτροπή της Αστι
κής Σχολής Γαλατά.
Χώρος / Χρόνος
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
αίθουσα τελετών της Αστικής
Σχολής Γαλατά, την Κυριακή 23
Οκτωβρίου 2011.
Κατά ευτυχή συγκυρία, η 150η
επέτειος από την ίδρυση της Φι
λόπτωχης Αδελφότητας Κυριών
Πέρα συμπίπτει με την 20η
επέτειο από την ανάρρηση της
Α.Θ.Π. του Πατριάρχη μας κ.κ.
Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό
Θρόνο. Η ιδέα της Ημερίδας αυ
τής, που τελεί υπό την αιγίδα
Του, εμπνέεται από τη δική Του
πολυσχιδή δράση σε παγκόσμιο
και τοπικό επίπεδο.
Οι Οργανωτές

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
(KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ

KİLİSELİERİ, MEKTEPLERİ VE MEZARLIĞI
VAKFI)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Οι εκλογές για την Συντονιστιή Επιτροπή θα διεξαχθούν
την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα του
Μορφωτικού Συλλόγου Μόδα. (Neşe Sok. No:12 Kadköy,
Moda)
2.Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από ώρα 10.00 μέχρι
16.00
3.Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ρωμιοί ορθόδοξοι που
κατοικούν εντός των ορίων της πόλης μας και είναι
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που ήδη έχει
χρησιμοποιηθή στις προηγούμενες κοινοτικές εκλογές.
4.Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν αν είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο
γραφείο της κοινότητας και στους ναούς Αγία Τριάδα και
Άγιο Ιωάννη στη Χαλκηδόνα. Εαν δεν υπάρχει το όνομα
κάποιου ψηφοφόρου στον κατάλογο θα πρέπει να υποβάλλη
αίτηση μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16.00
στο γραφείο της κοινότητας.
5.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο
της κοινότητας μέχρι την Παρασκευή 21Οκτωβρίου 2011 και
ώρα 17.00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύμφωνα με τα
άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού Βακουφίων (2575) στην
αίτησή τους:
 Αντίγραφα της ταυτότητάς τους
 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την εισαγγελία
 Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από τον μουχτάρη ή το
ληξιαρχείο
 Αντίγραφο πτυχίου τούλαχιστον α' παίδευσης
6.Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύμφωνα με την
αλφαβητική σειρά των επωνύμων των υποψηφίων της
τουρκικής ταυτότητάς τους.
7.Την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να
προσέλθουν στις κάλπες με την ταυτότητά τους.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν καί παντός φι-

λακολούθου ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 2α Ὀκτωβρίου,

ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους, ἐν τῷ Ἱερῷ

ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Θ. Λειτουργία µετ’ ἀρτοκλασίας, χο-

ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολί-

του Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

Ἡ Α. Σεβασµιότης, κατά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, θά

τελέσῃ τόν Ἱερόν Ἁγιασµόν τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους,

καί θά ἐπιδώση εἰς τούς µαθητάς τῆς Κοινότητος ἀνα-

µνηστικούς Σταυρούς.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ελληνικών συμφερόντων, η οποία
εδρεύει στην ασιατική πλευρά της Πόλης μας, γραμματέα, η
οποία να ομιλεί ελληνικά και τουρκικά και να χειρίζεται ηλε
κτρον. υπολογιστές. Θα προτιμηθούν οι κατοικούντες στην
ασιατική πλευρά της Πόλης μας.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην
ηλεκτρον. διεύθυνση :
stefanos@kleemannturk.com
ή να τηλεφωνήσετε στο κινητό : 0532 2161970.

συνέχεια από την 1η
γγραµµά του διά τά Τατα-
ῦλα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σουλτάναν
Ἀµπατζῆ, ἐντεῦθεν, µετά τοῦ
Ἐντιµ. κ. Φελίξ Ἀγραφιώτου,
ἄρτι ἀποφοιτήσαντος ἐκ τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Ἄρην Ἀµπα-
τζῆν, ∆ηµοσιογράφον, ἐντε-
ῦθεν, ὑποβαλόντα τό βιβλίον
αὐτοῦ µέ τίτλον «Ὁ Λαβύριν-
θος τῆς Χάλκης-Ἡ περιπέτεια
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς».
Τόν Ἐντιµ. κ. ∆ηµήτριον Γε-

ωργιόπουλον, µετά τῆς µνη-
στῆς αὐ- τοῦ Εὐγεν. δίδος
∆εσποίνης Νικολαΐδου, ἐκζη-
τήσαντας τήν ἁγίαν Πα-
τριαρχικήν εὐχήν καί
εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικει-
µένοις γάµοις αυτῶν, µετά
τῶν οἰκείων αὐτῶν.
Τό ζεῦγος Στυλιανοῦ καί
Μαργαρίτας Σαϊδάµ, ἐκζη-
τῆσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχι-
κήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί
τοῖς ἐπικειµένοις γάµοις τῆς
θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος
Ἄννης, ἐντεῦθεν.

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

«Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην Πόλη»
Ηµερίδα µε την ευκαιρία των 150 ετών από την ίδρυση
της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Κυριών Πέρα, 1861-2011

Πόλη, Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

Ο κ. Θεόφιλος Θυσίδης για τις ανάγκες
του Ιερού Ναού προσέφερε 100 λίρες.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί
θερμά

* * *
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΣΑΜΠΑΧΤΣΕ

Για τις ανάγκες του κοινοτικού μας Ναού
των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η κ.
Μαρικα Δουλγερίδου στη μνήμη των
προσφιλών της νεκρών προσέφερε 125
λίρες.
Η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά



Η ουγγιά του χρυσού πήγαινε προς τα 2000 δολλάρια. Έλε
γαν μερικοί αν έλθει στα 1700 δολλάρια πρέπει οπωσδήποτε
να αγοράσετε.
Τώρα έχει φθάσει περίπου στα 1500 δολλάρια και όλοι φο

βούνται να αγοράσουν.
Στα χρηματιστήρια οι τιμές συνέχεια
πέφτουν. Οι άνθρωποι όσο αγοράζουν

δολλάρια τόσο η τιμή αυτών ανεβαίνει.
Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος δεν έχει επιλυθεί
ακόμη. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει το θέμα της διαγρα

φής του χρέους της Ελλάδας, αυτό όμως δε θα μπορέσει να
επιλύσει το πρόβλημα της Ελλάδας, απεναντίας θα προκα
λέσει κρίση στις Ευρωπαϊκές τράπεζες.
Το θέμα του χρέους της Ελλάδας είναι σημαντικό, αλλά σημα
ντικότερο είναι η επιβίωση της ελληνικής οικονομίας.
Για να επιβιώση πρέπει να συνεχίσει η παραγωγή και η
ανάπτυξη. Η πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα έχει
στόχο την οικονομική ύφεση. Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί
αποβλέπεται η εξασφάλιση του ισοζυγίου.
Όταν διαγραφεί το μισό του χρέους θα μειωθεί το χρέος της
Ελλάδας αλλά δε θ' αυξηθεί η ισχύς πληρωμής.
Παράλληλα, θα μειωθούν τα ποσά που ενδέχεται να ει
σπράξουν από την Ελλάδα οι ξένες τράπεζες. Αυτή είναι μια
ενδεχόμενη εφαρμογή που πρέπει να συζητηθεί. Οι τράπεζες
ίσως θα μπορέσουν μακροπρόθεσμα να εισπράξουν τα δάνεια
που έχουν δώσει.
Όταν διαγραφούν τα δάνεια που έδωσαν οι τράπεζες τότε θα
ζημιωθούν. Τα κράτη θα αναγκασθούν να καταθέσουν κε
φάλαιο σ αυτές και τοιουτοτρόπως θα γίνουν μέτοχοι. Με τον
τρόπο αυτό δε θα σωθεί η Ελλάδα. Θα κρατικοποιηθούν οι
ευρωπαϊκές τράπεζες. Το πρόβλημα της Ελλάδας θα μετατρα
πεί σε πρόβλημα της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
Τότε θα εμφανιστεί πραγματικά ένα χάος. Τότε το σύστημα
του ευρώ μπορεί να κλειδωθεί και να διαλυθεί η Ε.Ε
Αξιολογώντας όλα αυτά μας ξεφεύγει η προσωπικότητα αυ
τών που λαμβάνουν μέτρα για την επίλυση της κρίσης. Αυτοί
ειναι οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες. Αυτοί γενικά είναι άτο
μα που δεν έχουν πρακτική πείρα και που βασίζονται μόνο
στα βιβλία και στους αριθμούς. Οι περισσότεροι από αυτούς
δεν εμπορεύθηκαν, δε γνωρίζουν το χρηματιστήριο. Δεν
έχουν πείρα στα τραπεζικά θέματα. Έχουν μόνο ακαδημαϊκές,
θεωρητικές γνώσεις. Οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί συ
νέχεια λαμβάνουν νέα μέτρα αλλά δεν επιτυχαίνουν γι αυτό
δε λαμβάνουν υπόψη αυτά που χάνουν οι εταιρίες, οι επιχει
ρηματίες και ο λαός

Την εφαρμογή νόμου που ουσια
στικά θα απαγορεύει στους υπο
στηρικτές του καθεστώτος
Μουμπάρακ να κατέβουν στις
εκλογές ζητούν κόμματα από όλο
το πολιτικό φάσμα στην Αίγυπτο
και απειλούν με αποχή από τις
βουλευτικές εκλογές του Νοεμ
βρίου αν το κυβερνών στρατιωτι
κό συμβούλιο δεν δώσει άμεσα
λύση.
Περίπου 60 κόμματα και οργα
νώσεις, μεταξύ τους και η πολιτι
κή πτέρυγα των Αδελφών
Μουσουλμάνων, ζητούν από την
κυβέρνηση να εγκρίνει το νόμο
που έχει εισαχθεί στο στρατιωτι
κό συμβούλιο από το καλοκαίρι
αλλά δεν έχει επικυρωθεί.
Πρόκειται για νόμο περί προδοσί
ας της δεκαετίας του 1950 που
ορίζει ότι μέλη του Κοινοβουλίου
ή της κυβέρνησης μπορεί να κα
τηγορηθούν για κατάχρηση εξου
σίας αν οι ίδιοι ή οι συγγενείς
τους επωφελήθηκαν από την
άσκηση του αξιώματος.
Οι παρατάξεις έδωσαν στην κυ

βέρνηση προθεσμία ως την Κυ
ριακή να απαντήσει στα
αιτήματά τους και τονίζουν, ότι
αν δεν το πράξει, θα απέχουν
από τις εκλογές.
Ο πρώτος γύρος των βουλευτι
κών εκλογών θα αρχίσει στις 28
Νοεμβρίου ενώ η προθεσμία για
την δήλωση συμμετοχής λήγει
στις 12 Οκτωβρίου. Οι υποψή
φιοι θα διεκδικήσουν τα δύο τρί
τα των εδρών του Κοινοβουλίου

με ένα αναλογικό σύστημα ενώ
οι υπόλοιπες έδρες θα καταλη
φθούν από ανεξάρτητους.
Παρά το ότι στη χώρα πνέει άνε
μος αλλαγής μετά την πτώση
του καθεστώτος Καντάφι, μέλη
του κινήματος των εξεγερμένων
επισημαίνουν ότι οι μεταρρυθμί
σεις προχωρούν αργά και ότι το
παλαιό καθεστώς δεν έχει απο
μακρυνθεί πλήρως.

Στην πρώτη του συνέντευξη με
τά την επιστροφή του από τη Σα
ουδική Αραβία, όπου
νοσηλευόταν μετά από επίθεση
εναντίον του, ο πρόεδρος της Υε
μένης Αλί Αμπντάλα Σάλεχ δήλω
σε ότι δεν πρόκειται να
παραιτηθεί εάν επιτραπεί σε αυ
τούς που έχουν πάρει τα όπλα
εναντίον του να κατέβουν στις
εκλογές.
Ο Αλί Σάλεχ, σε συνέντευξή του
στην Washington Post και στο πε
ριοδικό Time, προειδοποίησε, επί
σης, για τον κίνδυνο εμφυλίου
πολέμου.
«Εάν μεταβιβάσουμε την εξου
σία και οι (αντίπαλες δυνάμεις)
συμμετέχουν και αυτές, τότε αυ
τό σημαίνει ότι θα έχουμε εν
δώσει σε ένα πραξικόπημα»
δήλωσε.

«Εάν μεταβιβάσουμε την εξου
σία και λάβουν θέσεις εξουσίας,
και μπορούν να λαμβάνουν
ακόμα αποφάσεις, αυτό θα είναι
πολύ επικίνδυνο. Αυτό θα οδηγή
σει (τη χώρα) σε εμφύλιο πόλε
μο» είπε.
Αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις
πραγματοποιούνται εδώ και μή
νες στην Υεμένη. Οι διαδηλωτές
ζητούν την παραίτηση του Αλί
Σάλεχ, ο οποίος έχει δηλώσει αρ
κετές φορές ότι θα μεταβιβάσει
την εξουσία, μόνο και μόνο για
να αλλάξει γνώμη τελευταία στιγ
μή.
Στρατιώτες που έχουν λιποτακτή
σει μάχονται με δυνάμεις του Αλί
Σάλεχ, ενώ συγκρούσεις διεξάγο
νται και μεταξύ των φυλών που
είναι υπέρ ή κατά του Σάλεχ.

Δεκάδες άτομα έχουν χάσει τη
ζωή τους. Ο Αλί Σάλεχ κατη
γόρησε για τους θανάτους τους
στρατιώτες που έχουν λιποτα
κτήσει και τους μαχητές των φυ
λών που στηρίζουν τους
διαδηλωτές.
«Δολοφονούν κρυφά διαδηλω
τές, προκειμένου να κατηγορούν
το καθεστώς» είπε.
Το Συμβούλιο Συνεργασίας του
Κόλπου (GCC) έχει προτείνει
συμφωνία που ορίζει τη μεταβί
βαση της εξουσίας στον αντι
πρόεδρο της χώρας,
Αμπντραμπούχ Μανσούρ Χαντί
με αντάλλαγμα την ασυλία και
τη μη δίωξή του.
Ο ίδιος ο Αλί Σάλεχ κατηγόρησε
την αντιπολίτευση για τις καθυ
στερήσεις.
«Πρόκειται για παρεξήγηση» εί
πε στη συνέντευξή του. «Είμα
στε έτοιμοι να υπογράψουμε
μέσα στις επόμενες ώρες και
ημέρες, εάν μάς προσεγγίσει το
JMP (ο συνδυασμός της αντιπο
λίτευσης».
«Δεν θέλουμε να καθυστερή
σουμε. Και δεν θέλουμε να συ
νεχιστεί η κρίση. Θέλουμε να
βγει αυτή η χώρα από την κρίση.
Η μεταβίβαση της εξουσίας είναι
δεδομένη, αργά ή γρήγορα» κα
τέληξε.
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Του δρ. Χρήστου

Φωτιάδη

Σ τ α γ ο ν ί δ ι α . . . Τι συµβαίνει στον κόσµο... Τι συµβαίνει στον κόσµο...

♦ Στόχος να εµ ποδιστούν οι υποστηρικτές του Μουµ πάρακ στο δρόµ ο τους για την κατάληψη της εξουσίας

♦ Ο Αλί Σάλεχ δεν προκειται να παραιτηθει, οι διαδηλώσεις εναντίον του συνεχίζονται στην Υεµ ένη

Πολιτικά κόµµατα και φορείς ζητούν
εκλογές στην Αίγυπτο

► Άρωµα Αραβικής Άνοιξης και στην Υεµένη

Απειλεί µε εµφύλιο πόλεµο ο Αλι Σαλέχ

Σχετικά µε την οικονοµική
κρίση της Ελλάδας

Αριστερά ο Αλί Σαλεχ μαζί με τους εκπεπτωκότες Καντάφι και Μουμπάρακ




