
Ελλάδα: Η πρώτη δηµοσκόπηση µετά τη δολοφονία του Φύσσα
Μήνυµα καταδίκης της Χρυ-

σής Αυγής στέλνουν οι Έλληνες
µετά την εν ψυχρώ δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι,
σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της
Rass για τον Ελεύθερο Τύπο.

Στην πρώτη δηµοσκόπηση
που διενεργήθηκε αµέσως µετά
την εγκληµατική επίθεση, δηλα-
δή στο διάστηµα από 19 έως 21
Σεπτεµβρίου, σχεδόν 8 στους 10
πολίτες χαρακτηρίζουν τη Χρυσή
Αυγή φασιστική ή εγκληµατική
οργάνωση, ενώ το 87% πιστεύει
ότι ‘κάτι πρέπει να αλλάξει’για το
κόµµα του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Το ποσοστό της Χρυσής Αυ-
γής εµφανίζει πτώση 2,5%, ενώ η
διαφορά υπέρ της ΝΔ διευρύνεται
στις 2,7 ποσοστιαίες µονάδες.

Η ΝΔ διευρύνει την υπεροχή
της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κατά
2,7% και βρίσκεται στο 25,4%
έναντι 22,7% που συγκεντρώνει
το κόµµα του Αλέξη Τσίπρα και
όπως προκύπτει, το ποσοστό του
µειώνεται µέσα σε επτά ηµέρες
κατά 1,1%. Ακολουθούν η Χρυ-
σή Αυγή µε 5,8%, το ΚΚΕ µε
5,7%, το ΠΑΣΟΚ µε 5,3%, οι
ΑΝ.ΕΛ µε 4,3%, η ΔΗΜΑΡ και
η αδιευκρίνιστη ψήφος µε 18,9%.

Χωρίς να κάνει δηλώσεις επέστρεψε
ο Μεχµέτ Οτζαλάν από το Ιµραλί
Ο Μεχµέτ Οτζαλάν µετέβη στο Ιµραλί όπου είναι φυλακισµένος

ο αδελφός του, Αµπντουλάχ Οτζαλάν. Ο Μεχµέτ Οτζαλάν, κατά
την επιστροφή του, είπε στους δηµοσιογράφους που τον περίµε-
ναν ότι δεν έχει να πει τίποτα και ότι «επρόκειτο για µία οικογε-
νειακή συνάντηση».

Συµφωνία Βενιζέλου- Νταβούτογλου
για την διαδικασία στο κυπριακό

Του Α. ΒΙΚΕΤΟΥ
Νέα δεδοµένα στις διαπραγ-

µατεύσεις, που πρόκειται να
αρχίσουν για το κυπριακό, φαί-
νεται να δηµιουργεί η συµφωνία
των υπουργών Εξωτερικών
Τουρκίας, Αχµέτ Νταβούτογλου
και Ελλάδας, Ευάγγελου Βενι-
ζέλου.

Τη συµφωνία, που αφορά
την διαδικασία, ανακοίνωσε
στην Ν. Υόρκη ο κ. Βενιζέλος,
µετά την προχθεσινή συνάντη-
σή του µε τον Τούρκο οµόλογό
του. «Μπορούµε να διαµορ-
φώσουµε ένα νέο µοµέντουµ
στο κυπριακό, µε βάση τις προ-
τάσεις που έχει κάνει ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης και επειδή
η κυπριακή κυβέρνηση µας
έχει ζητήσει να συναντηθούµε
µε τον τουρκοκύπριο διαπραγ-
µατευτή, εµείς είµαστε έτοι-
µοι να συναντηθούµε, εφόσον
φυσικά και η τουρκική κυβέρ-
νηση δεχθεί να συνοµιλήσει
µε τον ελληνοκύπριο διαπραγ-
µατευτή. Αυτό είναι κάτι πολύ
σηµαντικό, είναι ένα νέο δια-
δικαστικό στοιχείο, που συµ-
βάλλει στο να δηµιουργηθεί
αυτό το µοµέντουµ στο κυ-
πριακό για το οποίο µιλήσαµε
προηγουµένως», δήλωσε ο κ.
Βενιζέλος.

Χθες ο Έλληνας υπουργός
διευκρίνισε ότι «δεν έγινε οποι-
αδήποτε αναφορά σε τετραµε-
ρή διάσκεψη ή άλλη εµπλοκή
της Ελλάδας» κατά τη συνά-
ντηση µε τον Τούρκο οµόλογό
του, Αχµέτ Νταβούτογλου.

Το πρακτορείο ειδήσεων
«Anadolu» µετέδωσε την πλη-
ροφορία ότι στην συνάντηση
των υπουργών εξωτερικών της
Τουρκίας και της Ελλάδας στην
Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα, συµ-
φωνήθηκε η ταυτόχρονη µετά-
βαση των ειδικών εκπροσώ-
πων των δυο ηγετών στην Αθή-

να και στην Άγκυρα.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα

του Πρακτορείου οι δυο υπουρ-
γοί συµφώνησαν ότι η ταυτό-
χρονη µετάβαση του Οσµάν
Έρτουγ στην Αθήνα και του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη στην Άγκυ-
ρα θα συµβάλλει στην επίτευξη
µιας τελικής λύσης για το κυ-
πριακό.

Η εφηµερίδα των Αθηνών
«Το Βήµα» αναφέρει ότι ελλη-
νικοί διπλωµατικοί κύκλοι ση-
µείωναν µετά τη συνάντηση
ότι, µε βάση τα ως σήµερα δε-
δοµένα, θα διοριστεί υπηρε-
σιακός παράγοντας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, ο οποίος και
θα αναλάβει την επικοινωνία µε
τον τουρκοκύπριο διαπραγµα-
τευτή Οσµάν Ερτούγ.

Εξάλλου, ο κύπριος πρόε-
δρος Αναστασιάδης ζήτησε από
τον γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι
Μουν τη σωστή προετοιµασία
πριν την επανέναρξη των δια-
πραγµατεύσεων στο κυπριακό,
την αναβάθµιση της εκπροσώ-
πησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την προώθηση της πρότασης
για την Αµµόχωστο.

Σε δηλώσεις του, µετά τη
συνάντηση, ο κ. Αναστασιάδης
εξέφρασε την ικανοποίησή του,
χαρακτήρισε τη συνάντηση
‘πολύ καλή’. Ανέφερε ότι ο κ.
Μπαν έδειξε να αντιλαµβάνε-
ται πλήρως την επιχειρηµατο-
λογία του. «Βεβαίως, πολλά θα
πρέπει στο µεσοδιάστηµα να γί-
νουν, έτσι ώστε να µην είναι
µόνο η καλή αντίληψη των
επιχειρηµάτων της µιας πλευ-
ράς, αλλά να γίνει κατορθωτό
να επιτευχθεί µια συµφωνία
έτσι ώστε να µπορέσουµε να
επαναρχίσουµε το διάλογο µε
βάσιµες τις ελπίδες επιτυχίας»,
πρόσθεσε.

Σε ερώτηση, αν συζήτησε µε

Νταβούτογλου - Κέρι
συνοµίλησαν στη Νέα Υόρκη
Με τον επικεφαλής της αµε-

ρικανικής διπλωµατίας Τζον
Κέρι συνοµίλησε ο ΥΠΕΞ Αχµέτ
Νταβούτογλου στη Νέα Υόρκη.
Κατά τη συνοµιλία συζητήθηκε
ο εµφύλιος στη Συρία, και οι
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Βαρύτητα δόθηκε στο θέµα
της Συρίας ενώ σύµφωνα µε δι-
πλωµατικές πηγές η εν λόγω συ-
νάντηση αποτέλεσε συνέχεια
της συνάντησης που είχε πραγ-
µατοποιηθεί στο Παρίσι µε τη
συµµετοχή των ΥΠΕΞ των
ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλ-
λίας και της Τουρκίας.

Στη συνάντηση ήρθε στην
επικαιρότητα και το θέµα σχε-

τικά µε το πώς θα εφαρµοστεί το
σχέδιο απόφασης που θα εκδο-
θεί, αναφορικά µε την κατα-
στροφή των χηµικών όπλων
της Συρίας. Επίσης συζητήθηκε
και το θέµα, σχετικά µε το πώς
θα τερµατιστεί η αιµατοχυσία
στη Συρία και η αναγκαιότητα
για την επιτάχυνση των προ-
σπαθειών προς το σκοπό αυτό.

Ο Αχµέτ Νταβούτογλου πλη-
ροφορήθηκε σχετικά µε τα στοι-
χεία που θα πρέπει να συµπερι-
ληφθούν στην απόφαση του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωµέ-
νων Εθνών και επέστησε την προ-
σοχή στην ανθρώπινη τραγωδία
που έχει προκύψει στη Συρία.

Γκιουλ: Το κυπριακό να το λύσουν οι
Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου

Ήπιες αναφορές στο κυπρια-
κό – που παρουσίασε ως ζήτηµα
αξιοπιστίας της διεθνούς κοινό-
τητας - περιείχε η οµιλία του
προέδρου της Δηµοκρατίας
Αµπντουλάχ Γκιουλ, στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ανέφερε ότι, επανειληµµένες
προσπάθειες για ειρηνική διευθέτη-
ση, συµπεριλαµβανοµένου του σχε-
δίου Ανάν, κατέληξαν σε αποτυχία.

«Η Τουρκία ως εγγυήτρια εί-
ναι πλήρως και ειλικρινά δε-
σµευµένη στην εξεύρεση µίας
δίκαιης διαπραγµατεύσιµης δι-
ευθέτησης», είπε ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας, καλώντας τη διεθνή

κοινότητα να προτρέψει τους Ελ-
ληνοκύπριους «να ανταποδώ-
σουν τη δέσµευση, εµπλεκόµενοι
καλόπιστα σε διαπραγµατεύσεις
που θα είναι προσανατολισµένες
στο να φέρουν απτά αποτελέ-
σµατος και µε χρονοδιάγραµµα».

Πρόσθεσε ότι αυτοί που πρέ-
πει να επιλύσουν το πρόβληµα εί-
ναι οι Έλληνες και Τούρκοι της
Κύπρου, που πρέπει, όπως είπε,
να αρχίσουν τη διαπραγµάτευση
χωρίς «εάν και αλλά».

Καταλήγοντας είπε ότι η δι-
ευθέτηση του κυπριακού είναι
καθοριστική για µία σταθερή και
ειρηνική Μεσόγειο.
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Στιγµιότυπο από την οµιλία του προέδρου Γκιουλ στην 68η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Νίκος Αναστασιάδης συζήτησε µε τον  γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.
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Επαφές Γκιουλ στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος Γκιουλ συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Αυστρίας,

Heinz Fischer, στη Νέα Υόρκη. Ο Αµπντουλάχ Γκιουλ είχε συνά-
ντηση και µε τους εκπροσώπους του χρηµατοδοτικού τοµέα των
ΗΠΑ. Ο τουρκικός τύπος αναφέρει ότι ο πρόεδρος Γκιουλ επι-
σκέφθηκε το CNN International για προγραµµατισµένη συνέντευ-
ξη και κατά την έξοδό του βρέθηκε αντιµέτωπος µε διαµαρτυρίες
από άτοµα της «Οµάδας Γκεζί της Νέας Υόρκης». Η Οµάδα έφε-
ρε ενδυµασίες πιγκουΐνου και κρατούσε τις φωτογραφίες των έξι ατό-
µων που είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τις διαµαρτυρίες για το Πάρ-
κο Γκεζί. Η Οµάδα φώναξε διάφορα συνθήµατα και ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας, αφού χαιρέτησε την Οµάδα, αποµακρύνθηκε. 

Εκκλησιαστικές Ειδήσεις στις εσωτερικές σελίδες

ΕΕυυφφρροοσσύύννηηςς  οοσσ..,,  ΠΠααυυννοουυττίίοουυ  ππααττρρόόςς  ααυυττήήςς,,
ΑΑννααµµννηησσιιςς  µµεεγγάάλλοουυ  σσεειισσµµοουυ  εενν  ΚΚ//ππόόλληη

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ φιλίας που οργάνωσε το σωµατείο
ΔΑΦΝΗ µεταξύ Ίµβρου (στην Τουρκία) και Σαµοθράκης (στην Ελλάδα),
µέσω των τελωνιακών γραφείων που λειτούργησαν έκτακτα για την
ηµέρα εκείνη και µόνο, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνδεση
των δύο αναφεροµένων νησιών µε λεωφορείο θαλάσσης. Δυστυχώς
όµως το προσωρινό τελωνείο που στήθηκε στην Ίµβρο µετατράπηκε
σε ανυπέρβλητο εµπόδιο. Δεν επιτράπηκε σε ορισµένους έλληνες δη-
µοσιογράφους και στους  πανελίστες να επιβιβαστούν στο πλοίο. Ο πρέ-
σβης ε.τ. Γιαλίµ Εράλπ, πρόεδρος του σωµατείου Δάφνη, διαµαρτυ-
ρόµενος για την κατάσταση, δήλωσε παραίτηση.

Ο δηµοσιογράφος Τζελάλ Μπασλανγκίτς (Celal Başlangıç) γράφει:
Η θέση ‘Ουγουρλού’ όπου είχε στηθεί το τελωνείο στο νησί που

παλαιότερα είχε το ιστορικό όνοµα «Ίµβρος» και που τώρα µετο-
νοµάστηκε σε «Γκιοκτσέαντα», για πρώτη φορά αντιµετώπιζε τέτοιο
πλήθος. Παρά το ότι, τόσο οι εργασίες για την προβλήτα όσο και το
κτίριο είχαν ολοκληρωθεί και ήταν έτοιµα εδώ και πέντε χρόνια και
η στελέχωση είχε κανονιστεί, ‘για άγνωστους λόγους’ δεν είχε ξε-
κινήσει η λειτουργία του τελωνείου, και τώρα για πρώτη φορά ένα
σκάφος από τα λεγόµενα ‘λεωφορεία θαλάσσης’ θα µετέφερε τα-
ξιδιώτες στην Ελλάδα.

Ο λόγος πραγµατοποίησης αυτού του ταξιδιού ήταν το ότι το σω-
µατείο ΔΑΦΝΗ το οποίο εδώ και 11 έντεκα χρόνια διοργανώνει φε-
στιβάλ µεταξύ δύο πόλεων, µία της Τουρκίας και µία της Ελλάδας,
φέτος για το 12ο φεστιβάλ του είχε επιλέξει την Ίµβρο και την Σα-
µοθράκη. Το πρόγραµµα θα ξεκινούσε µε την µετάβαση στις 13 Σε-
πτέµβρη στην Σαµοθράκη και θα ολοκληρωνόταν στις 15 µε την επι-
στροφή στην Ίµβρο.

Κάποιος κύριος, ο οποίος δεν είχε σχέση µε τον δήµο Γκιοκτσέ-
αντα που συνέβαλε στο φεστιβάλ, ούτε µε την αστυνοµία, ούτε µε
το πλήρωµα του πλοίου, ούτε µε το προσωπικό του τελωνείου, διά-
βαζε ονόµατα από τον κατάλογο που κρατούσε και όποιος άκουγε
το όνοµά του ανέβαινε στο πλοίο και έµπαινε στη σειρά µπροστά
στο τραπέζι που είχαν στήσει οι δύο αστυνοµικοί του λιµενικού.

Στο ξεκίνηµα του «µιλένιουµ», ακαδηµαϊκοί, καλλιτέχνες, επι-
στήµονες, διπλωµάτες, δηµοσιογράφοι και επιχειρηµατίες κι από τις
δυο πλευρές είχαν ιδρύσει δύο αδελφά, συνεργαζόµενα σωµατεία,
µε την επωνυµία Defne στην Τουρκία και Δάφνη στην Ελλάδα. Σύµ-
φωνα µε κοινή απόφαση των σωµατείων αυτών εδώ και 11 χρόνια,
πραγµατοποιούνται στις δύο ακτές του Αιγαίου εκθέσεις, κέντρα εκ-
µάθησης της γλώσσας του άλλου, µεταφράσεις βιβλίων, συνέδρια
κ.α. Το φεστιβάλ ήταν µία από αυτές τις διοργανώσεις.

Με πρωτοβουλία του δήµου Γκιοκτσέαντα, είχε αποφασιστεί εκτός
από τα µέλη της «Δάφνης» που είχαν αναλάβει καθήκοντα στο φε-
στιβάλ, τους πανελίστες, τους χορευτές, τους δηµοσιογράφους
κλπ., να ταξιδέψουν στη Σαµοθράκη και 160 άτοµα από τους ντό-
πιους κατοίκους. Αυτοί, λοιπόν, τα ονόµατα των οποίων εκφωνού-
νταν και ανέβαιναν στο πλοίο ήταν ρωµιοί και τούρκοι κάτοικοι του
νησιού. Είχαν µαζευτεί από τις 8.30 το πρωί στην γυµνή αποβάθρα
και περίµεναν ώρες το πλοίο το οποίο θα απέπλεε στις 11.00. Μερικοί
δεν άντεξαν και λιποθύµησαν.

Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε, όταν λίγο πριν την ώρα
αναχώρησης έφθασαν στο κινητό τελωνείο οι συµµετέχοντες στο φε-
στιβάλ. Η ουρά δεν φαινόταν να φθάνει στο τέλος της. Ο κύριος που
φώναζε ένα-ένα τα ονόµατα όσων θα επιβιβαζόταν επέµενε πει-
σµατικά λέγοντας σ’ αυτούς που είχαν έρθει από την Πόλη «περά-
στε στη σκιά, εσάς θα σας πάρω τελευταίους». Σκιά όµως εκεί γύρω
υπήρχε µόνο σε ένα µικρό σηµείο στην άκρη της αποβάθρας, όπου
ένας φάρος. Η κάπως ειρωνική αυτή φράση ‘περάστε στη σκιά’ η
οποία µάλιστα δεν ελέχθη µε ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο, όπως απο-
δείχθηκε αργότερα ήταν ο αγγελιοφόρος των δεινών που έµελλε να
ακολουθήσουν.

Το πρώτο βήµα του φεστιβάλ που θα ξεκινούσε την Παρασκευή
13 Σεπτέµβρη, ήταν η µεταφορά των συµµετεχόντων από την
Τουρκία, στη Σαµοθράκη, µε πλωτό λεωφορείο που θα εξασφάλι-
ζε ο δήµος Γκιοκτσέαντα. Εκεί θα συναντούσαν τους συµµετέχοντες
από την ελληνική πλευρά, πανελίστες, µέλη της «Δάφνης», καλλι-
τέχνες, δηµοσιογράφοι κλπ., οι οποίοι έφθασαν εκεί από Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη και αλλού. Τους περίµεναν επίσης, ο δήµαρχος Σαµοθράκης
και η βοηθός νοµάρχη της περιοχής.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, αναχώρηση στις 11.00 από την Ίµ-
βρο, προσέγγιση στη Σαµοθράκη στις 12.00, πραγµατοποίηση του
εκεί προγράµµατος µέχρι τις 18.00, επιστροφή στην Ίµβρο, µαζί µε
τους συµµετέχοντες από την Ελλάδα στις 21.00, όπου και η έναρξη
της συνέχειας του προγράµµατος στο τουρκικό έδαφος.

Αµ δε...
Από τη µία ο κατάλογος των επιβατών που δεν ήταν καν αλ-

φαβητικός, η σφράγιση από ένα και µόνο άτοµο των διαβατηρίων,
το ατέλειωτο µέτρηµα και το ξαναµέτρηµα των επιβατών που ποτέ
δεν έβγαινε σωστό, από την άλλη η άρνηση να επιτραπεί σε όσους
είχαν φθάσει από την Πόλη να επιβιβασθούν επειδή, λεει, το όνο-
µά τους δεν υπήρχε στον κατάλογο, αποτέλεσαν την αιτία να ανα-

Ένα φάντασµα κυκλοφορεί στην Ίµβρο:
Το ανίκανο ψυχροπολεµικό κράτος

Του Τζελάλ Μπασλανγκίτς
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, ἀπὸ τὴν 1ην Ὀκτωβρίου τ.ἔ. καὶ ὅλην

τὴν χειµερινὴν περίοδον, αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι εἰς τοὺς Ἱε-
ροὺς Ναοὺς τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Χαλκηδόνος, θὰ τελοῦνται κατὰ τὸ ἀκόλουθον ὡράριον:

1. Ὁ Ὄρθρος τῶν καθηµερινῶν καὶ τῶν ἑορτῶν, περὶ
ὥραν 8.30.

2. Ὁ Ἑσπερινὸς καθ’ ἑκάστην ἀπογευµατινήν, περὶ
ὥραν 16.00.

3. Ἡ Θεία Λειτουργία καθηµερινῶν ἑορτῶν καὶ τῆς Κυ-
ριακῆς, ὥρα ἐνάρξεως 8.30 καὶ ὥρα ἀπολύσεως 11.00.

IEΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
IEΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΗΣΙΩΝ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ην Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΛΙ
ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΙΟΚ-ΣΟΥΓΙΟΥ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 29ῃ Σεπτεµβρίου τ. ἔ.

εἰς τὸ Ἱερὸν καὶ Θαυµατουργὸν Ἁγίασµα τῆς Παναγίας
Γκιόκ–Σουγιου, ἐπὶ τῆ̣ λήξει τῆς θερινῆς περιόδου τελεῖται
Θεία Λειτουργία µετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἐνι-
σχύσεως ὅλων τῶν βοηθούντων τὴν ἀκραίαν Κοινότητά
µας.

Θὰ ψάλλῃ ὁ κ. Ἀριστοτέλης Κατσώνης.
Σηµ: Πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν  προσκυνητῶν

διατίθενται 2 λεωφορεῖα.
1. Ἐκκίνησις ἀπὸ τὴν πλατεία Κουρτουλούς, ὥρα:

09.15 καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τὴν πλατεία Ταξείµ ἔµπροσθεν
τῆς Ὄπερας, περὶ ὥραν 09.30

2. Ἐκ τῆς πλατείας τοῦ Bahariye – Kadıköy, ἐκκίνησις
περὶ ὥραν 09.30 µετ’ ἐπιστροφῆς εἰς τὰ ἴδια.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ
Ι. Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΝΗΜΑΧΑΛΛΕ - ΑΝΩ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ., Β΄Λουκᾶ,
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ  τελεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου Γέ-
ροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δε-
ξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν δέν θά τελεσθῇ Θεία Λειτουρ-
γία εἰς τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Mπουγιούκδερε.
Ι. ΜΗΤΡ/ΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ., Β΄Λουκᾶ,
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, ἐν τῷ
καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Μητροπολιτκῷ Ναῷ τελεῖται  Θεία Λει-
τουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ., Β΄Λουκᾶ,

τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ,  ἐν τῷ
καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ  τελεῖται  Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην Σεπτεµβρίου ἐ.ἔ., Β’Λουκᾶ,
τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ,  ἐν τῷ
καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται  Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.
ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱ. Νεκροταφειακῷ Ναῷ ἡ Θεία Λει-

τουργία τελεῖται καθ΄ἕκαστον Σάββατον. 
Ὥρα ἐνάρξεως 9.30.

ΜΕΓΑΛΩΝΥΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Θέλουµε να πληροφορήσουµε τους οµογενείς συµπολίτες
µας ότι η κοινότητά µας απέκτησε και διαµόρφωσε προς
χρήση ειδικό αυτοκίνητο για τις κηδείες (νεκροφόρα). Προ-
χωρήσαµε σε αυτή την κίνηση καθώς η έλλειψη ενός κατάλ-
ληλου οχήµατος για τέτοιες περιπτώσεις ήταν πολύ εµφανής
στην οµογέ-
νεια. Το αυτο-
κίνητο θα
διατίθεται δω-
ρεάν για όποιον
οµογενή το
χρειαστεί. Με
την ενέργειά
µας αυτή επιθυ-
µούµε να τιµή-
σουµε τους
κεκοιµηµένους
συµπολίτες µας, στους οποίους οφείλουµε ό,τι έχουµε σή-
µερα, ως κοινότητες.   Αποτελεί, συγχρόνως, ένδειξη σεβα-
σµού προς τους ανθρώπους που αποχαιρετάµε, οι συγγενείς
των οποίων µπορεί να µην έχουν την οικονοµική δυνατότητα
να αναλάβουν τα σχετικά έξοδα ή µπορεί να µην υπάρχει,
πλέον, καθόλου οικογένεια.

Στην κατεύθυνση αυτή της αλληλεγγύης και της προσφο-
ράς προς όλη την Οµογένεια, και έχοντας ως κριτήριο το
καλό του Γένους µας, θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε και
στο µέλλον.

Πρόσκληση Νίµιτς στους διαπραγµατευτές
Ελλάδας και πΓΔΜ

Ο προσωπικός απεσταλµέ-
νος του ΓΓ του ΟΗΕ Μάθιου
Νίµιτς, µετά την πρόσφατη
επίσκεψή του σε Αθήνα και
Σκόπια, σχεδιάζει να καλέσει
στη Νέα Υόρκη τους εκπρο-
σώπους Ελλάδας και πΓΔΜ
για νέο γύρο διαπραγµατεύσε-
ων γύρω από το ζήτηµα της
ονοµασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο
εκπρόσωπος του Γενικού Γραµ-
µατέα του ΟΗΕ, Μάρτιν Νε-

ζίρκι, ανέφερε ότι ο Μάθιου Νί-
µιτς, σχεδιάζει να καλέσει στη
Νέα Υόρκη, εντός των επόµε-
νων εβδοµάδων, τους διαπραγ-
µατευτές των δύο πλευρών. 

Ο εκπρόσωπος εξέφρασε την
ελπίδα του Γενικού Γραµµατέα
ότι «οι συζητήσεις αυτές θα
προετοιµάσουν το έδαφος για
σοβαρές διαπραγµατεύσεις, µε
στόχο να βρεθεί µια αµοιβαία
αποδεκτή επίλυση στο ζήτηµα
του ονόµατος».

Αύξηση 10,67% στις αφίξεις
ξένων τουριστών στην Τουρκία

Κατά τους πρώτους οκτώ
µήνες του 2013, ο αριθµός των
ξένων που επισκέφθηκαν την
Τουρκία αυξήθηκε κατά
10,67%, σε σύγκριση µε πέρσι
την ίδια περίοδο και έφθασε τα
24 εκ. 89 χιλ.

Οι περισσότεροι επισκέπτες
ήρθαν από τη Γερµανία και
ακολούθησε µε τους περισσό-
τερους τουρίστες η Ρωσία. Στο
µεταξύ αυξήθηκε και ο αριθµός
των τουριστών από τη Σουηδία,
τη Φιλανδία και τη Νορβηγία.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις 

Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως
τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας εἰς τό

Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον
Τήν Δευτέραν, 23ην Σεπτεµβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ

Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαῖος καί ἡ Α.Μακα-
ριότης, ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. κ. Νεόφυτος παρεκά-
θησαν, µετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, εἰς παρατεθέν ὑπό τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας Κουµαριωτίσσης Νε-
οχωρίου πρόγευµα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ χωρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ
οἱ δύο Προκαθηµένοι ἐπεσκέψαντο τήν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλ-
κηδόνος, ἔνθα ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ  αὐτῆς ὑπεδέξατο
καί προσεφώνησεν Αὐτούς ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης Μητροπο-
λίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, τοῦ Μακαριωτάτου
ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, ἐδόθη δέ ἐν συνεχείᾳ δεξίωσις. 

Τήν µεσηµβρίαν τῆς ἰδίας, παρετέθη γεῦµα εἰς τό ἐν Gebze
ξενοχοδεῖον ClubAtabay, τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Προκαθήµενος
τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας ἀνεχώρησε, µετά τῆς τιµίας
συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά ἴδια, προπεµφθείς ἐν τῷ ἀεροδροµίῳ
τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδο-
φόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος.

*   *   *
Τό ἀπόγευµα τῆς Τρίτης, 24ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ

Πατριάρχης, µετέβη εἰς τό Κοιµητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου
τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ
τάφου τοῦ ἀειµνήστου πνευµατικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητρο-
πολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συ-
µπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῶ Ἱ. Καθε-
δρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος κατά τόν τελεσθέντα
Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐπραγµατοποιήθη ἐκδή-
λωσις εἰς µνήµην τοῦ ὡς ἄνω διακεκριµένου Ἱεράρχου τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ ὡς ἄνῳ ἐπετείῳ, καθ’ ἥν ὡµίλησαν
οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί
Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί ὁ Παναγιώτατος.    

Κατά τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται
Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Σεβαστείας κ. Δηµήτριος, Μυ-
ριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσό-
στοµος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθη-
ναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γε-
νικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης  κ. Θεολόγον,

συνοδευόµενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδριτῶν κ. κ.
Ἄνθίµου Ρεγγίδου καί Γαβριήλ Παλιούρα καί τοῦ Ἐντιµ. κ.
Θωµᾶ Πούσκα. 

Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταµκό-
πουλον, νέον Πρόεδρον τοῦ Ἀκαδηµαϊκοῦ Συµβουλίου τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης.

Τόν Αἰδεσιµ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δηµήτριον Kioroglo, ἐκ
Μολδαβίας, µετά τοῦ Σοφολ. κ. Farit Farisov, Προέδρου τοῦ Συµ-
βουλίου Μουφτήδων Ρωσσίας, καί τῶν Ἐντιµ. κ.κ. Arif Asalıoğlu,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Μόσχᾳ Τουρκορωσσικοῦ Πολιτι-
στικοῦ Κέντρου, Μιχαήλ Bolotsky καί Edward Yusufyanov.  

Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραµµατέα
τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουµενικῆς Ὁµοσπονδίας Κωνσταντινου-
πολιτῶν, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας. 

Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Φ. Ἀγράφα, Μεταπτυχιακήν Φοι-
τήτριαν, ἐντεῦθεν.

Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Δηµήτριον Σαλπιστῆν, Ἀναστάσιον Ντοῦρον
καί Μιχαήλ Λειβαδίτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*   *   *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ

Κέντρῳ τοῦ ξενοδοχείου WOW διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Γε-
νικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων Διεθνῆ Βακουφικήν Διάσκεψιν,
µεταξύ 23ης καί 24ης Σεπτεµβρίου, τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ἐκή-
ρυξεν ὁ Ἐξοχ. Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Bülent Arınç,
τῇ συµµετοχῇ βακουφικῶν Ἱδρυµάτων ἐκ 40 χωρῶν.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Γνωστοποιείται εις τους ευλαβείς ενορίτες και φιλακο-
λούθους ότι την Κυριακή, 29 Σεπτεµβρίου ε.ε., Β’ Λουκά, εις
τον Ιερόν Ναόν µας θα τελεσθή Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Κυριακή 29. Σεπτεµβρίου: Β΄ ΛΟΥΚΑ, Ὀρθρος και
Θεία Λειτουργία 8.30.

Τρίτη 1. Οκτωβρίου: Μηνιαίος Αγιασµός 8.30.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28ῃ Σεπτεµβρίου, Σάββατον: Ἑσπερινός, ὥρα 17:00.
29ῃ Σεπτεµβρίου, Κυριακή Β΄Λουκά: Ὄρθρος καί Θεία

Λειτουργία τοῦ Ἰ. Χρυσοστόµου, ὥρα 09:00.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-

στιανών ότι την προσεχήν Παρασκευήν 27η Σεπτεµβρίου,
του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου, εν τω ως άνω Ιερώ
Αγιάσµατι τελείται Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος
του Θεοφ. Επισκ. Συνάδων κ. Διονυσίου, επόπτου της πε-
ριφερείας ηµών.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΑΛΑΤΑ
Ι. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΑΛΙΝΟΥ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-
στιανών ότι το προσεχές Σάββατον 28η Σεπτεµβρίου, εν τω
ως άνω Ιερώ Ναώ τελείται Θεία Λειτουργία, χοροστα-
τούντος του Θεοφ. Επισκ. Συνάδων κ. Διονυσίου, επόπτου
της περιφερείας ηµών.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΓΡΗΚΑΠΗ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών και φιλακολούθων χρι-
στιανών ότι την προσεχήν Κυριακήν 29η Σεπτεµβρίου, εορ-
τήν του Οσίου Πατρός ηµών Κυριακού του Αναχωρητού, εν
τω ως άνω Ιερώ Ναώ τελείται Θεία Λειτουργία, χοροστα-
τούντος του Θεοφ. Επισκ. Συνάδων κ. Διονυσίου, επόπτου
της περιφερείας ηµών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΓΕΔΗΚΟΥΛΕ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τήν προσεχῆ Κυριακῆν 29ην  Σε-

πτεµβρίου, εἰς τήν Ἐκκλησιαστικῆν περιφέρειαν Κοντο-
σκαλίου—Βλάγκας καί Ὑψωµαθείων, ἡ Θεία Λειτουργία θά
τελεσθῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλέ-
νης Γεδήκουλε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου
Μύρων κ.Χρυσοστόµου, Ἀρχιερατικῶς Προïσταµένου τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς ἡµῶν περιφερείας.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΑΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΦΤΙΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗ∆ΕΙΩΝ
A R P U N S E M E R C İ YA N

Διεύθυνση: BARUTHANE CAD. NO:67/B, FERİKÖY / İSTANBUL

Τηλ.: 0212 233 46 06, κατά τη διάρκεια της νύχτας: 0212 247 63 58
Εξοχικό: 0216 381 70 71 -- Κινητό τηλέφωνο: 0542 611 21 99

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Εἰς µνήµην τῆς ἀειµνήστου Ἐλισάβετ Νικολαîδου, ἡ κ. Μα-

ρία Νετζίπογλου προσέφερε τό ποσόν 200 Λ.Τ. γιά τίς ἀνάγκες
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γοργοεπυκόου Ἐξ Μαρµάρων.
Ἡ Ἐκκλησιαστικῆ ἐπιτροπῆ εὐχαριστεῖ θερµῶς.

ΖΑΠΠΕΙΟ
Εις µνήµην των αειµνήστων Βασιλείου Λώλη, Ευδοξίας

Αγγελίδου και Ελισάβετ Νικολαΐδου, η oικ. Κορνηλία Τσε-
βίκ Μπαϊβερτιάν προσέφερε 200ΛΤ. Η Εφορεία Ζαππείου εκ-
φράζει θερµές ευχαριστίες.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ελληνίδα ζητά εργασία στον τοµέα γραµµατειακής υποστήριξης.

Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα Ελληνικής και Αγγλικής
Γλώσσας σε παιδιά Δηµοτικού και Γυµνασίου και αναλαµβάνονται
µεταφράσεις και διερµηνείες µεταξύ Ελληνικών - Αγγλικών - Τουρ-
κικών. Τηλ. επικοινωνίας 05343359110 δίδα Φανή



τον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ
τη µεθοδολογία που θα πρέπει
να ακολουθηθεί για την επανά-
ληψη των συνοµιλιών, ο Ν.
Αναστασιάδης ανέφερε ότι έγι-
νε µία γενική αναφορά, χωρίς να
µπουν σε λεπτοµέρειες.

Ο κ. Αναστασιάδης, αν και
ρωτήθηκε, δεν θέλησε να ανα-
φερθεί στις συνοµιλίες Βενιζέ-
λου-Νταβούτογλου.

Ωστόσο, επανέλαβε τη φι-
λοσοφία του για τον διορισµό
συνοµιλητή, λέγοντας τα εξής
λόγια: «Ένας από τους λόγους
ήταν γιατί πίστευα και πιστεύω
ότι θα πρέπει και η Τουρκία να
εµπλακεί στο διάλογο, ως η
δύναµη η οποία ελέγχει το βό-
ρειο τµήµα της πατρίδας µας µε
την παρουσία του κατοχικού
στρατού. Συνεπώς, αυτό το
οποίο επιδιώκαµε ήταν να δοθεί
η ευκαιρία εµπλοκής και της
Τουρκίας και αυτό νοµίζω επι-
τυγχάνεται µέσα από την ενη-
µέρωση που είχα και τις δηλώ-
σεις που έγιναν. Είναι πιστεύω
προς όφελος και της ουσίας και
του τρόπου που µπορεί να υπάρ-
ξει αποτέλεσµα από έναν νέο
διάλογο».

Ο κ. Αναστασιάδης είχε σύ-
ντοµη συνοµιλία µε τον αµερι-
κανό πρόεδρο Μπαράκ Οµπά-
µα, ο οποίος  εξέφρασε ευαρέ-
σκεια για τις προσπάθειες του
πρώτου για την έναρξη ενός
καλά προετοιµασµένου και ου-
σιαστικού διαλόγου για εξεύ-
ρεση συνολικής και βιώσιµης
λύσης του κυπριακού.

Εξέφρασε επίσης ευχαρι-
στίες «για τη συµβολή και το
ρόλο του προέδρου Νίκου Ανα-
στασιάδη και της Κύπρου στην
ειρήνη και τη σταθερότητα
στην περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής και της Ανατολικής Με-
σογείου». 

Η συνοµιλία Οµπάµα - Ανα-
στασιάδη έγινε στη διάρκεια
δεξίωσης, που παρέθεσε ο Αµε-
ρικανός πρόεδρος στους αρχη-
γούς Κρατών και Κυβερνήσεων
µε την ευκαιρία της εξηκοστής
όγδοης Συνόδου της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών.

Στο περιθώριο της δεξίω-
σης ο Νίκος Αναστασιάδης είχε
συνάντηση και µε τον ΥΠΕΞ
Τζον Κέρι, ο οποίος του εξέ-
φρασε την επιθυµία να επισκε-
φθεί την Κύπρο.
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Συνέχεια από την 1η σελ.

...κρέµασαν σιωπηλά τα λευκά µαντίλια...

βάλλεται και να ξανα-αναβάλλεται η ώρα της απόπλου.
Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για ένα συµβολικό ταξίδι που

θα πραγµατοποιούταν για πρώτη φορά. Σκοπός ήταν να τραβηχτεί
η προσοχή και να ξεκινήσει έστω και από την επόµενη τουριστική
περίοδο, η γραµµή Ίµβρου – Σαµοθράκης, η οποία παρά τα συνεχή
αιτήµατα και το γεγονός ότι οι εργασίες για την προβλήτα και το κτί-
ριο είχαν ολοκληρωθεί και η στελέχωσή είχε κανονιστεί, εδώ και πέ-
ντε χρόνια δεν έλεγε να ξεκινήσει.

Και το πλοίο όµως δεν έλεγε να ξεκινήσει! Ένας από τους λόγους
της αργοπορίας ήταν για παράδειγµα, το ότι στον κατάλογο που ανα-
κοινώθηκε από το λιµεναρχείο δεν υπήρχαν τα ονόµατα σηµαντι-
κών συµµετεχόντων, του καθηγητή Μεχµέτ Αλτάν, του καλλιτέχνη
φωτογράφου Ιζέτ Κεριµπάρ και άλλων τεσσάρων ατόµων. Για να
διορθωθεί το λάθος αυτό έπρεπε από το λιµεναρχείο που βρίσκονταν
σε απόσταση 20 χλµ. να παρθεί νέα λίστα µε ‘υγρή υπογραφή’. Και
το πρωί δεν είχε επιτραπεί σε τρεις ρωµιούς ίµβριους να επιβιβαστούν
επειδή το όνοµά τους δεν συµπεριλαµβάνονταν στον κατάλογο. Κα-
τόπιν τούτου ετοιµάστηκε και νέος κατάλογος επτά ατόµων και στάλ-
θηκε στο Λειµεναρχείο. Ενώ αναµένονταν ο ερχοµός του καταλό-
γου όµως δεν βρέθηκαν οι τρεις ρωµιοί ίµβριοι. Τούτη τη φορά στον
κατάλογο υπήρχαν τρία περισσότερα ονόµατα! Θα έπρεπε τάχα να
συνταχθεί νέος κατάλογος ή να λυθεί το πρόβληµα µε την σύντα-
ξη ενός πρακτικού; Άλλη µισή ώρα απασχόλησε αυτό το πρόβληµα.
Τελικά το πλοίο ξεκίνησε µε καθυστέρηση 2.5 ωρών!

.................
Κάτω από ένα λαµπρό σεπτεµβριάτικο ήλιο, στα γαλανά νερά

της Μεσογείου που έχουν δώσει το χρώµα τους και στις φανέλες της
ιταλικής εθνικής οµάδας, ξεκίνησε το ταξίδι που κράτησε όλο κι όλο
70 λεπτά. «Πόσο κοντά είναι τελικά» είπαν όλοι, µια και η Ίµβρος
απέχει 12 ναυτικά µίλια από το Τσανάκαλε, στο νοµό του οποίου ανή-
κει. Όσο για τη Σαµοθράκη, απέχει 19 ν.µ. από τον δικό της νοµό,
την Αλεξανδρούπολη. Η απόσταση µεταξύ των δύο αυτών νησιών
είναι µόλις 9 ν.µ., απόσταση όµως που δεν κατέστη δυνατόν να δια-
νυθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Απόσταση που θα µπορούσε κάποιος
να τη διανύσει ακόµα και κολυµπώντας, ήταν το αδιάβατο τείχος...

Ίσως γι’ αυτό κάποια ηλικιωµένη ίµβρια κυρία, µόλις πάτησε το
πόδι της στη Σαµοθράκη, «Δόξα τω Θεώ» αναφώνησε, «απέναντί της
πέρασαν τα χρόνια µου, αγναντεύοντας τα βράχια και τα βουνά της
πέρασα τα νιάτα µου. Ποιος ξέρει πόσοι νησιώτες,  φίλοι και συγ-
γενείς, που έφυγαν από το δικό µας νησί να ζουν εκεί απέναντι, σκε-
φτόµουνα συνεχώς! Και τώρα βρίσκοµαι εδώ. Πόσο εύκολο ήταν τε-
λικά!».

Και το τελωνείο στη Σαµοθράκη είχε λειτουργήσει εκτάκτως, ει-
δικά για τούτο το ταξίδι. Μέχρι πρότινος είχε κανονικό τελωνείο εδώ,
το οποίο όµως, λόγω της κρίσης έκλεισε προ διετίας.

Το καλό να λέγεται: Στους προσκεκληµένους που έφθασαν για
το φεστιβάλ, η ελληνική πλευρά έκανε κάθε διευκόλυνση. Μάζεψαν
σ’ ένα ξύλινο κουτί τα διαβατήρια όσων αποβιβάζονταν και στην επι-
στροφή τα επέστρεψαν µέσα σ’ ένα κουτί από χαρτόνι, σφραγισµένα
για είσοδο και έξοδο. Όµως από δικής µας πλευράς το θέµα ήταν και
πάλι πρόβληµα δισεπίλυτο! Το «φάντασµα» συνέχιζε να τριγυρνά-
ει από πάνω µας, έφθασε µαζί µας µέχρι τη Σαµοθράκη, και τώρα,
πάλι µαζί µας, επέστρεφε.

Οι σαµοθρακιώτες προαπάντησαν θερµά αυτούς που έφθασαν
από την Ίµβρο. Ήταν σαν να έλεγαν «που ήσασταν τόσο καιρό, σας
πεθυµήσαµε!». Η νησιώτικη µουσική, τα χορευτικά τους συγκρο-
τήµατα, το φύτεµα εκ µέρους του δηµάρχου της Σαµοθράκης Γιώρ-
γου Χάνου, του φιντανιού ελιάς που έφθασε από την Ίµβρο και εκ
µέρους τού δήµαρχου της Ίµβρου Γιουτζέλ Αταλάι, φιντανιού κλη-
µαταριάς της Σαµοθράκης, η ευχή της Βοηθού Νοµάρχου Γιωργούλας
Νικολάου, η ειρήνη και η φιλία των δύο πλευρών να µετουσιωθεί επι-
τέλους σε κερδοφόρα συνεργασία, ήταν τα αξιόλογα σηµεία του πρώ-
του µέρους του φεστιβάλ στη Σαµοθράκη.

Με τα ψάρια και τα χταπόδια της, τα καλαµάρια και το κατσικίσιο
της τυρί, τους γευστικούς µεζέδες, τα σπιτίσια κρασιά της, η Σαµο-
θράκη έδειξε ότι είναι µια γωνιά που πρέπει να έλθουν όλοι οι κα-
λοφαγάδες να προσκυνήσουν. Το νησί τραβά τον άνθρωπο µε τις αµ-
µουδιές του, τα βουνά του που σκαρφαλώνουν στον ουρανό κι έδω-
σαν το τουρκικό όνοµα του νησιού, Σεµά-ντιρεκ, στύλος δηλαδή που
φθάνει τα ουράνια, τις λίµνες κρατήρα, τους καταρράκτες του. Ο αντι-
πρόεδρος του σωµατείου µας Φεχµί Χασάνογλου ήταν εκείνος που
έκανε την πλέον κατανοητή ίσως για µας παροµοίωση: Μοιάζει τη
δική µας Ντάντσα, όπως αυτή ήταν προ τριακονταετίας!

Είχαµε φθάσει αργά και δεν είχαµε προλάβει να χορτάσουµε τις
οµορφιές του τόπου. Όµως υπήρχε ένα πρόγραµµα που µας περί-
µενε στην Ίµβρο. Έπρεπε να προλάβουµε το εναρκτήριο γεύµα, στην
τουρκική πλευρά. Γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να συντοµεύσουµε κάποιες
εκδηλώσεις και να επιστρέψουµε, παίρνοντας µαζί µας και τους συµ-
µετέχοντες στο φεστιβάλ από την ελληνικά πλευρά που είχαν φθά-
σει στη Σαµοθράκη από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη,
την Αλεξανδρούπολη. Λογαριάζαµε όµως δίχως τον ξενοδόχο...

Στις 18.00 ακριβώς συγκεντρωθήκαµε στην αποβάθρα όπου
µας περίµενε το πλοίο GESTAŞ το οποίο και µας είχε φέρει. Ο έλληνας
αστυνοµικός µας παρέδωσε τα διαβατήρια µέσα σ’ ένα χαρτονένιο
κουτί και µας είπε «περάστε». Επιβιβαστήκαµε στο πλοίο. Τα 200 δια-
βατήρια µοιράστηκαν στους κατόχους τους ένα ένα. Αµέσως άρχι-
σε το ατέλειωτο µέτρηµα από τους αρµόδιους του πλοίου. Μια τα εύ-
ρισκαν περισσότερα και µια λιγότερα. Με τρόπο που δεν ήταν κα-
θόλου ευγενικός, µας έδιναν εντολές µε ύφος στριµµένου δασκάλου
που προσπαθεί να βάλει στη σειρά παιδιά του δηµοτικού. Τελικά δεν
κατόρθωσαν να µας µετρήσουν. Η τελευταία λύση ήταν να µας βγά-
λουν όλους από το πλοίο και να µας ξαναπάρουν µέσα έναν έναν!
Το έθνος µας αρέσκεται στην έκφραση ‘τους ρίξαµε στη θάλασσα’
µόνο που στην περίπτωσή µας, οι 200 και πλέον επιβάτες ‘ρίχτηκαν
στην ελληνική ξηρά’.

Από τον µη αλφαβητικό κατάλογο που είχαν στα χέρια τους, διά-
βασαν και πάλι, ένα ένα, τα ονόµατα και µας πήρανε ξανά στο πλοίο.
Δεν χρειάζεται να περιγράψει κανείς το πόσο στενάχωρο και
εκνευριστικό είναι να υποστεί κάποιος αυτή τη διαδικασία. Ξέροντας
µάλιστα πως την ίδια ταλαιπωρία θα υποστεί και πάλι σε λίγο, όταν
θα αποβιβάζεται στην Ίµβρο! Στους επιβάτες στους οποίους επι-
τράπηκε να επιβιβαστούν στο πλοίο ένας ένας µετά από εξονυχι-
στικό έλεγχο του διαβατηρίου τους, δεν επιτράπηκε να αποβιβαστούν
στην  Ίµβρο, παρά µόνο διαβάζοντας και πάλι ένα ένα τα ονόµατά
τους και ελέγχοντας τα διαβατήριά τους. Αυτό δεν µπορούσε παρά
να µας θυµίσει τα όσα διαδραµατίστηκαν παλαιότερα στο ‘κατα-
ραµένο’ πλοίο “Struma”. Έτσι και ο Πρόεδρος του Σωµατείου
“Defne” πρέσβης ε.τ. Γιαλίµ Εράλπ, ανακοινώνοντας την παραίτη-
σή του, έκανε ένα παρόµοιο χαρακτηρισµό: «Ήµασταν σαν κι αυ-
τούς που πήγαιναν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auswitch για
να τους κλείσουν στο θάλαµο αερίων».

Όταν κατόπιν ονοµαστικής κλίσης επιβιβάστηκαν στο πλοίο τόσο
εκείνοι που είχαν έλθει από την Ίµβρο, όσο κι εκείνοι που έφθασαν
στη Σαµοθράκη για συµµετοχή στο φεστιβάλ, διαπιστώθηκε ότι έµε-
ναν κάποιοι έξω. Μεταξύ αυτών υπήρχαν συµµετέχοντες από την

Ένα φάντασµα κυκλοφορεί στην Ίµβρο:
Το ανίκανο ψυχροπολεµικό κράτος

Του Τζελάλ Μπασλανγκίτς

Ελλάδα, πανελίστες και δηµοσιογράφοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσίαζε το ότι µεταξύ αυτών ήταν και η Γενική Γραµµατεύς του σω-
µατείου και διοργανώτρια του φεστιβάλ Νιλουφέρ Ταρίκιαχγια. Κι
αυτό παρότι τα ονόµατα όλων αυτών είχαν δηλωθεί τόσο στο δήµο
Γκιοκτσέαντα, όσο και στο δήµο Σαµοθράκης. Όµως τα ονόµατά τους
δεν υπήρχαν στον κατάλογο του Λιµεναρχείου. Κανονικά δεν πρέ-
πει να υπήρχε πρόβληµα διότι εάν δεν είχαν δηλωθεί από τους δή-
µους Γκιοκτσέαντα και Σαµοθράκης και οι δύο δήµαρχοι βρίσκονταν
µαζί µας στο πλοίο. Φαίνεται όµως ότι ο σκοπός δεν ήταν «να φάµε
το σταφύλι, αλλά να δείρουµε το φύλακα».

Με σχεδόν τρίωρη καθυστέρηση ξεκίνησε το πλοίο από την Σα-
µοθράκη. Η απόσταση της επιστροφής διανύθηκε και πάλι σε µια
ώρα και δέκα λεπτά και ξεκίνησε από την αρχή το µέτρηµα που είχε
πραγµατοποιηθεί κατά την επιβίβαση. Όποιος άκουγε το όνοµά του,
µε χαρά του φαντάρου που έπαιρνε το γράµµα που του εστάλη, πη-
δούσε στη στεριά. Κι εδώ όµως, οι συµµετέχοντες στο φεστιβάλ, όπως
ακριβώς και κατά την επιβίβασή τους, αφέθηκαν τελευταίοι µαζί µε
τους Έλληνες προσκεκληµένους, που είχαν προστεθεί από τη Σα-
µοθράκη. Εκείνοι δηλαδή που θα πήγαιναν κατ’ ευθείαν σπίτι τους
αποβιβάστηκαν πρώτοι, ενώ όσοι βιάζονταν να προλάβουν το
πρόγραµµα αφέθηκαν τελευταίοι. Όλοι φαινόταν να έχουν ξεχά-
σει το γεγονός ότι το ταξίδι αυτό είχε πραγµατοποιηθεί στο πλαί-
σιο του 12ου φεστιβάλ Δάφνης και το φεστιβάλ είχε στόχο την ελ-
ληνοτουρκική φιλία. Ή µάλλον δεν είχε καθόλου ξεχαστεί, κι όλα
αυτά γινόταν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Ο τελευταίος επιβάτης αποβιβάστηκε µετά από δύο ακριβώς ώρες.
Ο κύριος που αποφάσιζε για όλα αυτά που συνέβαιναν και που πολ-
λές φορές διέκοπτε την εργασία του για να επέµβει στους καµερα-
µάν των τηλεοράσεων που ήθελαν να πραγµατοποιήσουνε λήψεις,
όταν ρωτήθηκε γιατί επιµένει σε όλα αυτά, απάντησε «διότι έτσι θέ-
λει η αστυνοµία» δηλώνοντας έµµεσα ότι ο ίδιος δεν ανήκει στο αστυ-
νοµικό σώµα. Ούτε όµως ανήκε στο Δήµο ή στο προσωπικό του πλοί-
ου. Πόθεν λοιπόν αντλούσε το δικαίωµα να αποφασίζει και να δια-
τάζει; Όταν τέθηκε το ερώτηµα για το ποιός επιτέλους είναι, η απά-
ντηση ήταν «από την Ασφάλεια». Επειδή όµως δεν ανήκε στην επί-
σηµη ‘Ασφάλεια’ εκείνο που κυκλοφόρησε από στόµα σε στόµα δί-
χως όµως να είναι βέβαιο, ήταν ότι µάλλον θα ανήκε σε κάποια...
‘εθνική ασφάλεια’.

Όταν οι συµµετέχοντες στο φεστιβάλ πάτησαν στη στεριά είχαν
φθάσει σχεδόν τα µεσάνυχτα και όσοι δεν είχαν έρθει στη Σαµο-
θράκη περίµεναν από τις 20:00 στο µαγαζί του Μπαρµπα – Γιώργου,
στ’ Αγρίδια, για την προετοιµασία του φαγητού. Εκνευρισµένοι, ορ-
γισµένοι και απογοητευµένοι φθάσαµε στη συνάντηση. Το ρολόι έδει-
χνε µεσάνυχτα. Ο πρόεδρος του σωµατείου Γιαλίµ Εράλπ, ο οποίος
και θα έκανε την εναρκτήρια οµιλία, αναφέρθηκε στο «φάντασµα
που κυκλοφορούσε» λέγοντας «εµείς σε γνωρίζουµε»:

«Έχει πέσει σκιά στο φεστιβάλ. Εάν δεν καταρρίψουµε αυτήν την
νοοτροπία δεν πρόκειται να ανταµώσουµε. Ίσως το λάθος µας πη-
γάζει από το ότι δεν λογαριάσαµε την ύπαρξη µιας τέτοιας νοο-
τροπίας. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει η συνήθεια ανάληψης της
ευθύνης. Εγώ όµως αναλαµβάνω την ευθύνη και παραιτούµαι από
την προεδρεία του σωµατείου ‘Δάφνη’».

Η νύχτα τέλειωσε µ’ αυτό τον τρόπο, όµως για πείσµα προς το
‘φάντασµα’ που κυκλοφορούσε από πάνω µας, θα ξηµέρωνε µια νέα
µέρα, για την ειρήνη, για τη φιλία... Κι έτσι έγινε!

..................
Τη δεύτερη µέρα του φεστιβάλ, ξεκινήσαµε δουλειά προσπα-

θώντας να ξεχάσουµε τα όσα είχαν συµβεί. Η πρώτη µας στάση ήταν
το Σχινούδι. Το µεγαλύτερο κάποτε χωριό της Τουρκίας, ίσως και των
Βαλκανίων. Το Σχινούδι είναι το πιο θλιµµένο από τα χωριά που ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν οι Ρωµιοί στην Ίµβρο. Σε κάθε χωριό
υπήρχε ένα πλυσταριό που έδειχνε το πόσο µπροστά ήταν η κοι-
νωνική ζωή, µέσα από το οποίο περνούσε γάργαρο τρεχούµενο νερό.
Το µεγαλύτερο από αυτά βρίσκονταν εδώ. 

Στην είσοδο του χωριού, στα µισογκρεµισµένα ντουβάρια των πα-
ρατηµένων σπιτιών, κρεµασµένες οι φωτογραφίες της έκθεσης του
Ιζέτ Κεριµπάρ. Φωτογραφίες από τις δεκαετίες του ’40 του ’60, όταν
τα χωριά αυτά ήταν ακόµη ολοζώντανα, όταν τα σχολεία γέµιζαν
οι φωνές και τα γέλια των παιδιών, αναµνήσεις από την εποχή που
τελούνταν γάµοι µε φωνές ευτυχισµένες. Οι φωτογραφίες αυτές απο-
τελούσαν µια τραγική αντίθεση µε τη θλίψη, την εγκατάλειψη και
τα ερείπια που κυριαρχούσαν γύρω µας.

Εκεί που κάποτε οι γυναίκες του νησιού έστηναν µε τραγούδια
τη µπουγάδα τους, τώρα κυριαρχούσε η σιωπή. Οι συµµετέχοντες
στο φεστιβάλ, κρεµούσαν σιωπηλά τα λευκά µαντίλια, µε ξύλινα µα-
νταλάκια που είχαν φέρει µαζί τους. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα κά-
λεσµα κάθαρσης, για εξαγνισµό και λύτρωση. Για όσους φυσικά εί-
ναι σε θέση να καταλάβουν...

Στον Κέφαλο, στην εκδήλωση ‘τραπέζι στην ειρήνη’, όλοι οι συµ-
µετέχοντες, Έλληνες και Τούρκοι, έπλυναν και έκοψαν τα ζαρζα-
βατικά, µελιτζάνες, πιπεριές, ντοµάτες... κι ετοίµασαν το κοινό και
για τους δυο λαούς φαγητό ‘τουρλού’. Το έψησαν στο φούρνο κι έφα-
γαν όλοι µαζί µε κοινή χαρά και όρεξη.

Το βράδυ, στους Άγιους Θεόδωρους, είχε πάνελ µε θέµα «Καθα-
ρή Θάλασσα». Το χωριό αυτό είναι και η γενέτειρα του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολοµαίου. Τελικά η συζήτηση κατάλη-
ξε να είναι µια σύντοµη αναφορά στα δεινά που επί δεκαετίες έζη-
σαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τελικά διώχτηκαν κι εξαφανίστη-
καν. Και το θέµα «Καθαρή Θάλασσα» µετατράπηκε σε «Πώς τόσος
πόνος µπορεί να ‘καθαριστεί’;».

Τα όσα εξιστορήθηκαν όλη τη µέρα στο νησί και τα όσα το βρά-
δυ ειπώθηκαν στο πάνελ, έφεραν µπρος στα µάτια µας την µαύρη
περίοδο που έζησαν µέχρι σήµερα οι άνθρωποι αυτοί.

Στο νησί των οκτώ χιλιάδων Ρωµιών που σήµερα λέγεται Γκιο-
κτσέαντα και που το ιστορικό του όνοµα είναι Ίµβρος, έµειναν τώρα
διακόσιοι περίπου µόνο Ρωµιοί.

Τα υπάρχοντά τους κατακρατήθηκαν, η γη τους υφαρπάχθηκε,
τα εύφορά τους χώµατα ονοµάστηκαν «Κρατικό Αγρόκτηµα Πα-
ραγωγής» και δόθηκαν σε Τούρκους που µεταφέρθηκαν εκεί από τα
δικά τους χωριά, σε άλλους που έφθασαν από τη Βουλγαρία ή και
σε Λαζούς.

Τα υπάρχοντά τους που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω αρ-
πάχτηκαν και τα σχολειά τους, όταν τους απαγορεύτηκε η παιδεία

στη γλώσσα τους, έµειναν δίχως µαθητές και έκλεισαν.
Κάθε φορά που κάτι συνέβαινε στην Κύπρο η πίεση πάνω τους

αυξάνονταν. Οι εκκλησιές τους καταστράφηκαν, απαγορεύτηκε η
απόκτηση οποιουδήποτε κτήµατος από αυτούς, ακόµα και πεθα-
µένοι(!) ‘πούλησαν’ το βιός τους, και µάλιστα οι πράξεις αυτές επι-
κυρώθηκαν από δικαστήρια...

Στην Αγροτική Φυλακή που φτιάχτηκε στο νησί στάλθηκαν πε-
ρίπου 700 άγριοι και αδίστακτοι βαρυποινίτες, οπότε ο φόβος των βια-
σµών και των ανθρωποκτονιών έγινε ο καθηµερινός βραχνάς στη
ζωή των Ρωµιών.

Μέχρι τέλους της δεκαετίας του ’80 το νησί ήταν «Στρατιωτική
Ζώνη Ασφαλείας». Όσοι δεν διέθεταν τουρκική ταυτότητα για να επι-
σκεφθούν το νησί έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια από τη Νοµαρχεία
Τσανάκκαλε. Για τον λόγο αυτό όσοι αποβιβάζονταν στο νησί από
το φέριµποτ περνούσαν από έλεγχο.

Δύσκολο ήταν να επισκεφθείς το νησί. Μήπως όµως ήταν εύκο-
λο να φύγεις; Γίνονταν µέχρι και σωµατική έρευνα στους αποχω-
ρούντες διότι απαγορεύονταν να έχεις µαζί σου κρέας πάνω από δύο
κιλά. Ο λόγος ήταν το ότι οι τελευταίοι Ρωµιοί του νησιού ήταν κτη-
νοτρόφοι. Για το λόγο αυτό στο νησί είχε επιβληθεί διατίµηση στην
τιµή του κρέατος. Για παράδειγµα, ενώ στο Τσανάκαλε το κρέας που-
λιόταν για 3 λίρες το κιλό, στο νησί η τιµή ήταν 50 γρόσια. Ήταν µια
απόφαση για άλλη µια πίεση µε οικονοµικούς περιορισµούς, στους
Ρωµιούς του νησιού. Γι’ αυτό το λόγο έψαχναν τσάντες και τουρβάδες
όταν επιβιβάζονταν κάποιος στο πλοίο, µήπως και έχει µαζί του κρέ-
ας πάνω από δύο κιλά.

Εκείνοι που αγκαλιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης, ως ιδρυτική
συνθήκη αυτής της χώρας, δεν σεβάστηκαν το δικαίωµα που ανα-
γνώριζε στους κάτοικους του νησιού αυτού να ιδρύσουν οι ίδιοι το
Σώµα Ασφαλείας τους και επισήµως δεν εφάρµοσαν το σχετικό άρ-
θρο της. Τη Συνθήκη που θεωρούν λόγο ύπαρξής τους την κατα-
πάτησαν όσον αφορά την Ίµβρο και την Τένεδο. Μην ακούτε που φω-
νασκούν λέγοντας ‘δεν θα επιτρέψουµε την καταρράκωση της Συν-
θήκη της Λοζάνης’, οι ίδιοι την έχουν καταρρακώσει προ πολλού.

Τόση ήταν η βροµιά σ’ αυτά που βιώθηκαν, ώστε δεν έφθασε η
ώρα για να συζητήσει το πάνελ και την «Καθαρή Θάλασσα».
Ήταν αυτό ακριβώς που είπε ένας από τους συµµετέχοντες που γνώ-
ριζε καλά το νησί: «Σ’ όλη την Τουρκία εάν υπάρξει κάθαρση, εδώ
θα είναι ο τελευταίος της σταθµός».

.............
Η βραδιά που ξεκίνησε στους Αγίους Θεοδώρους µε το πάνελ, τε-

λείωσε µ’ ένα χαρούµενο φαγοπότι µε µουσική χορούς και συρτά-
κι, στο οποίο συµµετείχαν όλοι... Έλληνες, Τούρκοι και από άλλα
έθνη...

Φεύγοντας από τους Αγίους Θόδωρους αφήσαµε πίσω µας αν-
θρώπους που µας έλεγαν «Να έρχεστε πάντα» κι ένα Ρωµαίικο σχο-
λειό που θ’ αρχίσει φέτος να λειτουργεί. Ένα σχολειό που το είχαν
κλείσει, πενήντα χρόνια µετά θα ξανάρχιζε να λειτουργεί µε τους
τέσσερις µαθητές του. Ακόµη κι αυτό είχε πραγµατοποιηθεί παρά
το ‘φάντασµα’ που συνεχίζει να πλανάται πάνω από την Ίµβρο. Διό-
τι το ‘φάντασµα’ είναι ό,τι απέµεινε από την έννοια του κράτους,
όπως αυτή θεωρούνταν την εποχή του ψυχρού πολέµου και αργά ή
γρήγορα θα πάει στα σκουπίδια της Ιστορίας. Διότι είναι ‘φάντασµα’
και η παρουσία του δεν µπορεί πλέον να παρεµποδίσει στα χώµα-
τα αυτά, ούτε την ειρήνη, ούτε το δικαίωµα των ανθρώπων να έχουν
παιδεία στη µητρική τους γλώσσα. Τώρα, ως ένα ‘ανίκανο φάντα-
σµα’ της εποχής του ψυχρού πολέµου θα πάρει το δρόµο του για τις
σελίδες ντροπής της Ιστορίας.             

Οι σαµοθρακιώτες µας προαπάντησαν θερµά...

Συµφωνία Βενιζέλου- Νταβούτογλου
για την διαδικασία στο κυπριακό
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Ο κόσµος σε µια στήλη... Φονικός σεισµός στο Πακιστάν
µε δεκάδες νεκρούς

Σε τουλάχιστον 39 ανήλθαν οι
νεκροί από τον ισχυρό σεισµό που
σηµειώθηκε χθες στην επαρχία
Μπαλουτσιστάν στο νοτιοδυτικό
Πακιστάν, δήλωσε Πακιστανός
αξιωµατούχος. Πολλά σπίτια κα-
ταστράφηκαν. Ο Κάµραν Ζία, εκ-
πρόσωπος της Εθνικής Αρχής Δια-
χείρισης Καταστροφών, δήλωσε
στο Γερµανικό Πρακτορείο ότι
όλοι οι νεκροί βρίσκονται στην πε-
ριοχή της πόλης Αουάραν. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι οι τραυµατίες υπο-
λογίζονται σε 15 ως 20.

Ο σεισµός αυτός µεγέθους,
σύµφωνα µε νεώτερα στοιχεία του
αµερικανικού Γεωφυσικού Ινστι-
τούτου (USGS), 7,7 βαθµών είχε
εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιο-
µέτρων και εντοπίστηκε κοντά
στην πόλη Αουάραν, στην επαρχία
του Μπαλουτσιστάν. Αξιοσηµείωτο
ότι οι σεισµικές δονήσεις διήρκη-
σαν περίπου δύο λεπτά ενώ οι ει-
δικοί αναµένουν µετασεισµούς µε-
γέθους έως και 5 ρίχτερ.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση
έκτακτης ανάγκης στην φτωχή και
αποµακρυσµένη αυτή περιοχή της
Αουάραν, σύµφωνα µε τον εκπρό-
σωπο της κυβέρνησης του Μπα-

λουτσιστάν Τζαν Μουχάµαντ Μπα-
λέντι. «Φοβόµαστε για πολλούς νε-
κρούς. Δεν υπάρχουν πολλοί για-
τροί σε αυτήν την περιοχή, αλλά
προσπαθούµε να προσφέρουµε τη
µέγιστη δυνατή βοήθεια στους
πληγέντες», πρόσθεσε.

«Περίπου 200 στρατιώτες
εστάλησαν στις περιοχές της Αου-
άραν και της Χούζνταρ», πόλης
που βρίσκεται σε απόσταση πε-
ρίπου 100 χιλιοµέτρων βόρεια
της Αουάραν, δήλωσε παράλληλα
υψηλόβαθµος στρατιωτικός αξιω-
µατούχος.

Ο πρωθυπουργός του Πακι-
στάν Ναουάζ Σαρίφ, ο οποίος βρί-
σκεται στην Νέα Υόρκη για την Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξέ-
φρασε τα συλλυπητήριά του στις
οικογένειες των θυµάτων και ζή-
τησε από τον στρατό και την Εθνι-
κή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών
να µην φεισθούν προσπαθειών για
να βοηθήσουν τους πληγέντες.

Την ίδια ώρα το USGS σήµανε
«κόκκινο συναγερµό» µετά τον
σεισµό αυτόν εκτιµώντας ότι «εί-
ναι πιθανός ένας υψηλός αριθµός
θυµάτων» και ότι η «καταστροφή
αυτή θα επεκταθεί».

Παράθυρο για επιτάχυνση των περιοριστικών δράσεων σε
βάρος των Αδελφών Μουσουλµάνων ανοίγει η δικαστι-

κή απαγόρευση της οµάδας. Το Κάιρο έχει ήδη βάλει στο στό-
χαστρο το κοινωνικό δίκτυο που έχουν στήσει οι Αδελφοί Μου-
σουλµάνοι -σχολεία, ιατρικά κέντρα και φιλανθρωπικά ιδρύµα-
τα- µετά την ανατροπή του Μόρσι. Από την ανατροπή του Μόρ-
σι, η νέα αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει συλλάβει συνολικά 2.000 στε-
λέχη των Αδελφών Μουσουλµάνων. Τυπικά, οι Αδελφοί Μου-
σουλµάνοι είναι µη κυβερνητική οργάνωση και πολιτικός τους
βραχίονας είναι τo Κόµµα Ελευθερίας και Δικαιοσύνης. Ουσια-
στικά πάντως, µεγάλο µέρος των ηγετικών στελεχών του κόµµατος
έχει ήδη συλληφθεί. Πέραν όµως των συλλήψεων, το Κάιρο φαί-
νεται ότι σκοπεύει να εξαρθρώσει ολόκληρο το δίκτυο οργανώ-
σεων στις οποίες στηρίζουν την παρουσία τους στην αιγυπτια-
κή κοινωνία οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι.

Στη θεωρία µένει τελικά το ενδεχόµενο µίας πρώτης συνά-
ντησης ΗΠΑ-Ιράν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαε-

τίες. Οι πρόεδροι Μπαράκ Οµπάµα και Χασάν Ροχανί δεν θα έλ-
θουν ενώπιος ενωπίω στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συ-
νέλευσης του ΟΗΕ, καθώς σύµφωνα µε Αµερικανούς αξιωµατού-
χους µία πιθανή συνάντηση αποδείχθηκε «πολύ περίπλοκη» για την
ιρανική πλευρά. «Δεν θα υπάρξει συνάντηση» δήλωσε το βράδυ της
Τρίτης ανώτατος αξιωµατούχος της διακυβέρνησης Οµπάµα.

Οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν προχθες περιουσιακά στοιχεία
ενός Σικελού επιχειρηµατία, η αξία των οποίων ξεπερνά τα

700 εκ. ευρώ, µετά την καταδίκη του για τις στενές σχέσεις που δια-
τηρούσε µε ένα από τα αφεντικά της µαφίας Κόζα Νόστρα, το οποίο
διαφεύγει τη σύλληψη. Δικαστήριο στην πόλη Τράπανι έδωσε εντο-
λή να κατασχεθούν οι πόροι αυτοί του Τζουζέπε Γκριγκόλι, ο οποί-
ος είναι γνωστός και µε το προσωνύµιο «βασιλιάς των σούπερ-µάρ-
κετ» και καταδικάστηκε διότι φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις
και να ήταν ο «άνθρωπος εµπιστοσύνης» του Ματέο Μεσίνα Ντε-
νάρο, «νονού» της σικελικής µαφίας. Ανάµεσα στα περιουσιακά στοι-
χεία τα οποία κατασχέθηκαν είναι 12 επιχειρήσεις, κυρίως σούπερ-
µάρκετ και καταστήµατα τροφίµων, 220 ακίνητα και 133 αγροτεµάχια.
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που
πιστεύεται ότι ανήκουν στην Κόζα Νόστρα.

Μια συζήτηση που είχε -off the record- ο Μπαράκ Οµπάµα
µε αξιωµατούχο του ΟΗΕ έγινε η αιτία να αποκαλυφθεί

ο πραγµατικός λόγος που έκοψε το κάπνισµα. «Το έκοψα γιατί φο-
βόµουν την γυναίκα µου» είπε µε µια ελαφρά γκριµάτσα. Τον διά-
λογο «έπιασε» η κάµερα του CNN. Υπενθυµίζεται ότι το 2011 η ίδια
η Μισέλ Οµπάµα ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκοψε επι-
τέλους το κάπνισµα µετά από αγώνα ετών.

Υπέρ της αντικατάστασης του Τζίλας ψήφισαν 60 δηµοτικοί
σύµβουλοι από τους 110 που απαρτίζουν το δηµοτικό συµ-

βούλιο. Το αίτηµα για την αποµάκρυνση του δηµάρχου κατέθεσε
η δηµοτική παράταξη που ανήκει στο Σερβικό Προοδευτικό Κόµ-
µα (SNS) και το υποστήριξαν οι παρατάξεις που προέρχονται από
το Σοσιαλιστικό Κόµµα (SPS), το Σερβικό Δηµοκρατικό Κόµµα
(DSS) και το Κόµµα των Συνταξιούχων (SPS). Το Σερβικό Προο-
δευτικό Κόµµα, αιτιολογώντας την πρόταση µοµφής κατά του δη-
µάρχου, αναφέρει ότι «ο Τζίλας χρησιµοποιούσε τον δηµαρχιακό
θώκο για προβολή του Δηµοκρατικού Κόµµατος (DS), του οποίου
είναι αρχηγός και για να ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση».

«HΙσπανία βγήκε από την ύφεση, αλλά όχι και από την κρί-
ση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μ.Ραχόι σε συνέντευξή του

στην Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι «ο στόχος τώρα είναι να
πετύχουµε µία δυναµική ανάκαµψη, η οποία θα µας επιτρέψει να δη-
µιουργήσουµε θέσεις απασχόλησης». O κ. Ραχόι δήλωσε πως ελπί-
ζει ότι η χαλάρωση της κρίσης στην Ευρωζώνη δεν θα σταµατήσει
την κίνηση προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης πολιτικής και οι-
κονοµικής ενοποίησής της -µία διαδικασία που θα βοηθούσε χώρες
όπως η Ισπανία, καθώς η οικονοµική ισχύς της Ευρωζώνης συνολι-
κά θα δηµιουργούσε ένα δίχτυ ασφαλείας για τις τράπεζες της. Ο ισπα-
νός πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του σε µία Ευρώπη η
οποία θα προχωρήσει σε ακόµη στενότερη ολοκλήρωση στο τηλε-
φώνηµα που έκανε στην Αγκελα Μέρκελ για να τη συγχαρεί για τη
«θαυµάσια», όπως τη χαρακτήρισε, νίκη της στις εκλογές.

Για το παρόν και το µέλλον της ΕΕ κάτω από τις παρού-
σες οικονοµικές και πολιτικές συγκυρίες µιλά στο Πα-

ρατηρητήριο για την Κρίση η γνωστή καθηγήτρια στην Ευ-
ρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επι-
στήµης του πανεπιστηµίου της Βοστόνης Βίβιεν Σµιντ. Κάνει
λόγο για «λάθος κανόνες» και «προβληµατικούς αριθµούς» που
καθιστούν τα προγράµµατα διάσωσης αναποτελεσµατικά, ενώ
για τους Ευρωπαίους πολιτικούς αναφέρει: «αυτό που βλέπω
είναι ότι έχουν εµµονή µε τους κανόνες». Η Σµιντ µιλά για «ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές χωρίς όραµα», γεγονός που εντείνει τον ευ-
ρωσκεπτικισµό: Πολίτες ψηφίζουν µεν σε εθνικό επίπεδο,
αλλά οι αποφάσεις για πρόσθετα οικονοµικά µέτρα και πολιτικές
λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Κοινοβούλιο της Καµπότζης ενέκρινε τη νέα πενταετή θη-
τεία του πρωθυπουργού της χώρας, Χουν Σεν, παρά το πρό-

σφατο κύµα διαδηλώσεων και το µποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης
που αµφισβητεί τη νίκη του κυβερνώντος κόµµατος στις εκλογές.
Ο Χουν Σεν βρίσκεται στην εξουσία από το 1985. Οι 68 βουλευ-
τές του Κόµµατος του Λαού της Καµπότζης ψήφισαν δι’ ανατά-
σεως της χειρός τη νέα πρωθυπουργική θητεία του Χουν Σεν, απου-
σία των βουλευτών της αντιπολίτευσης η οποία αρνείται να κα-
ταλάβει τις έδρες που τής αντιστοιχούν στο Κοινοβούλιο, εάν δεν
διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες για εκτεταµένη
νοθεία στις εκλογές. Σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα, το κυ-
βερνών κόµµα εξασφάλισε 68 έδρες έναντι 55 για το αντιπολιτευ-
όµενο Κόµµα Εθνικής Σωτηρίας της Καµπότζης.

«Τα ελλείµµατα επιτείνουν
το πρόβληµα»

Μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση συνασπισµού και δια-
βεβαιώσεις ότι η γερµανική ευρωπαϊκή πολιτική -µε όποιον εταί-
ρο- δεν θα αλλάξει.

Μετά την ώρα του θριάµβου ακολουθούν οι µέρες των δια-
πραγµατεύσεων για την ανεύρεση κοµµατικού εταίρου για τη συ-
γκρότηση κυβέρνησης συνασπισµού. Δύο είναι οι εναλλακτικές,
το Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα και οι Πράσινοι.

Ίδια πολιτική λιτότητας
Ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε σπεύ-

δει µε συνέντευξη στην εφηµερίδα Leipziger Volkszeitung να ξε-
καθαρίσει ότι
ανεξαρτήτως
κυβερνητικού
εταίρου η νέα
κυβέρνηση δεν
πρόκειται να
αλλάξει ρότα
στην πολιτική
σταθεροποίη-
σης του ευρώ.
«Η καγκελά-
ριος είναι µια
από τις κεντρικές προσωπικότητες της Ευρώπης», σηµειώνει.
«Κρατήσαµε σταθερή πορεία στην ευρωπαϊκή πολιτική, κι αυτό
θα πρέπει να συνεχιστεί προς το συµφέρον της Γερµανίας και του
µέλλοντός µας», προσθέτει. Αρνητικά απάντησε ο Σόιµπλε στο
ερώτηµα εάν µετά τις εκλογές θα δοθούν περισσότερα χρήµατα
για ανάπτυξη και απασχόληση, όπως ζητούν οι χώρες του ευρω-
παϊκού νότου. «Είµαι κι εγώ υπέρ της ανάπτυξης και των περισ-
σότερων θέσεων εργασίας, αλλά λογική δηµοσιονοµική πολιτι-
κή και µεταρρυθµίσεις είναι ο καλύτερος δρόµος προς τα εκεί. Δη-
µοσιονοµικά ελλείµµατα δεν αποτελούν λύση, αλλά επιτείνουν το
πρόβληµα» υπογραµµίζει ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών, που
υπογραµµίζει ότι χώρες µε σταθερές δηµοσιονοµικές επιδόσεις δια-
θέτουν την καλύτερη και βιωσιµότερη οικονοµική ανάπτυξη ανα-
φέροντας το ‘καλό παράδειγµα’ της Ισπανίας και της Ελλάδας, που
βρίσκεται ‘σε καλό δρόµο’. 

«Τι εµποδίζει άραγε έναν µεγάλο συνασπισµό», διερωτάται η
εφηµερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου. «Προφανώς δύο φόβοι»,
σηµειώνει ο σχολιαστής της. «Οι Σοσιαλδηµοκράτες φοβούνται
ότι τυχόν συγκυβέρνηση µε τους Χριστιανοδηµοκράτες θα τους
οδηγήσει στο τέλος σε ένα καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσµα
όπως έγινε το 2009. Από την πλευρά των Χριστιανοδηµοκρατών
εκφράζεται ο φόβος ότι στο µισό της κοινοβουλευτικής περιόδου
το SPD θα βρει αφορµή για να αποχωρήσει από την κυβέρνηση
και να συγκροτήσει νέα κυβέρνηση µε τη συµµετοχή των Πρα-
σίνων και του κόµµατος της Αριστεράς . Το φοβερό σε αυτές τις
φοβίες είναι ότι διαπιστώνει αν έχει κανείς δίκαιο µόνο µετά», πα-
ρατηρεί ο σχολιαστής της.

Μέρκελ ΙΙΙ όπως Μέρκελ ΙΙ
Η Frankfurter Rundschau δίνει µια εναλλακτική στο πρόβλη-

µα αναζήτησης κυβερνητικού εταίρου. «Γιατί να µην κυβερνήσει
µόνη της η Αγκελα Μέρκελ, εκείνη και το Χριστιανοδηµοκρατι-
κό κόµµα;» αναρωτιέται ο σχολιαστής της. «Αυτό σηµαίνει κυ-
βέρνηση µειοψηφίας. Στη Γερµανία µόνο η λέξη προκαλεί αµέ-
σως σκέψεις που παραπέµπουν στη Βαϊµάρη. Μετά τον πόλεµο
η Γερµανία έχει εξελιχθεί σε µια υποδειγµατικά σταθερή δηµο-
κρατία που δεν πρόκειται να καταρρεύσει εξ αιτίας µιας κυβέρ-
νησης µειοψηφίας. Η εκδοχή της κυβέρνησης µειοψηφίας θα έδι-
νε στη Μέρκελ και το κόµµα της τη δυνατότητα να έφερναν στο
κοινοβούλιο θέσεις µετριοπαθέστερες και θα αποτελούσε για την
κυβέρνηση υποχρέωση αλλά και ευκαιρία να αντιπαρατεθεί µε την
αντιπολίτευση. Για την καγκελάριο που δηλώνει ότι δεν υπάρχει
εναλλακτική στην πολιτική της, δεν θα ήταν στην ουσία πρό-
βληµα», καταλήγει ο σχολιαστής της.

Ο διεθνής τύπος προβληµατίζεται στον ίδιο βαθµό για το ποιο
κόµµα θα συγκυβερνήσει µε το Χριστιανοδηµοκρατικό. Η γαλ-
λική συντηρητική εφη-
µερίδα Le Figaro εφι-
στά την προσοχή
στους γάλλους σοσια-
λιστές. «Ορισµένοι πο-
λιτικοί στο Παρίσι πι-
στεύουν ότι η Άγκελα
Μέρκελ µε εταίρο το
SPD θα µετριάσει τις
εκκλήσεις προς τους ευρωπαίους για αυστηρή δηµοσιονοµική πο-
λιτική», επισηµαίνει ο αρθρογράφος. «Είναι πιθανόν, αλλά καλό
θα είναι οι γάλλοι Σοσιαλιστές να µην έχουν υψηλές προσδοκίες.
Ένας Γερµανός δεν γίνεται ποτέ αµελής ακόµη κι αν παρεκκλί-
νει κάπως από το µονοπάτι της αρετής», σηµειώνει.

Η επίσης γαλλική Le Monde δεν περιµένει αλλαγή στην ευ-
ρωπαϊκή πολιτική της Μέρκελ. «Για την Ευρώπη η Μέρκελ ΙΙΙ,
ακόµη και µε εταίρο το Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, θα θυµίζει τη
Μέρκελ ΙΙ. Η καγκελάριος δεν έχει βάλει άλλο στόχο για την ΕΕ
παρά την επανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της. Εάν δεν το επι-
τύχει στην εποχή της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης θα σηµά-
νει την πτώση της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι υπολογίσιµος
εταίρος διεθνώς και δεν µπορεί να υπερασπιστεί τα συµφέροντά
της, εάν δεν αποκτήσει οικονοµικό ειδικό βάρος», καταλήγει ο γάλ-
λος αρθρογράφος.

Νεκροί τρεις στρατιώτες κατά την επιχείρηση στο
εµπορικό κέντρο στο Ναϊρόµπι - Τέλος στο δράµα

Υπέκυψαν τρεις κενυάτες
στρατιώτες που τραυµατίστηκαν
στη διάρκεια των συγκρούσεων
που σηµειώθηκαν τις τέσσερις
τελευταίες ηµέρες στο εµπορικό
κέντρο Ουέστγκεϊτ στο Ναϊρόµπι,
το οποίο είχαν καταλάβει µέλη της
σοµαλικής οργάνωσης αλ Σε-
µπάµπ που πρόσκειται στην αλ
Κάιντα, όπως ανακοίνωσε χθες ο
στρατός της Κένυας.

Τη λήξη της τετραήµερης κα-
τάστασης οµηρείας στο εµπορικό
κέντρο του Ναϊρόµπι ανακοίνωσε
και ο πρόεδρος της Κένυας, Ου-
χούρου Κενυάτα, σε τηλεοπτικό
διάγγελµα προς το έθνος. Πέντε
ένοπλοι σκοτώθηκαν από τις
σφαίρες των δυνάµεων ασφαλεί-
ας και κρατούνται 11 ύποπτοι.

«Ταπεινώσαµε και νικήσαµε
αυτούς που µας επιτέθηκαν. Ως
έθνος µατώσαµε αλλά δεν σκύ-
ψαµε το κεφάλι» δήλωσε ο πρό-
εδρος. «Οι απώλειές µας είναι τε-
ράστιες» παραδέχτηκε και κήρυ-
ξε τριήµερο εθνικό πένθος για τα
θύµατα της πρωτοφανούς σφαγής.

«Έντεκα µέλη των δυνάµεων
ασφαλείας της Κένυας έχουν
τραυµατιστεί» και «δυστυχώς
τρεις εξ αυτών υπέκυψαν στα
τραύµατα τους», ανέφερε προη-
γουµένως ο συνταγµατάρχης Σάι-
ρους Ογκούνα, εκπρόσωπος του
στρατού.

Οι δυνάµεις ασφαλείας εξα-
κολουθούσαν χθες να «χτενίζουν
το κτίριο» όταν ένα µέρος της στέ-
γης του εµπορικού κέντρου κα-
τέρρευσε, όταν ξέσπασε πυρκαγιά.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια
της επίθεσης από τους ισλαµιστές
και των επιχειρήσεων των δυνά-

µεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή
τους 61 πολίτες και 6 στρατιώτες. 

Παραµένει αδιευκρίνιστο εάν
όλοι τους σκοτώθηκαν από σφαί-
ρες ή αν µεταξύ αυτών είναι και
άνθρωποι που καταπλακώθηκαν
από τα συντρίµµια, καθώς ορι-
σµένα από τα επίπεδα του εµπο-
ρικού κέντρου κατέρρευσαν. 62
τραυµατίες εξακολουθούν να νο-
σηλεύονται.

Ο Κενυάτα τόνισε ότι δεν είναι
σε θέση να επιβεβαιώσει τις ανα-
φορές των υπηρεσιών πληροφο-
ριών σύµφωνα µε τις οποίες στην
επίθεση, που αποδίδεται στους
Σοµαλούς ισλαµιστές αντάρτες
αλ Σαµπάµπ, µετείχαν και 2-3
Αµερικανοί πολίτες καθώς και
µία Βρετανίδα. Επισήµανε ότι ει-
δικοί της σήµανσης και των ια-
τροδικαστικών υπηρεσιών εργά-
ζονται ήδη για να προσδιορίσουν
την εθνικότητα των «τροµοκρα-
τών». Ο Κενυάτης πρόεδρος κή-
ρυξε τριήµερο εθνικό πένθος από
την Τετάρτη έως την Παρασκευή.

Στο µεταξύ, η Βρετανία ανα-
κοίνωσε ότι είναι «εν γνώσει» του
σχολίου που έκανε ο κενυάτης
υπουργός Εξωτερικών, ότι µια
Βρετανίδα εµπλέκεται στην επί-
θεση στο εµπορικό κέντρο.

«Συνεχίζουµε να συνεργαζό-
µαστε πολύ στενά µε τις κενυα-
τικές αρχές και να υποστηρίζου-
µε τη διερεύνηση αυτής της επί-
θεσης», δήλωσε ένας εκπρόσω-
πος. «Η Βρετανία θα κάνει ό,τι
µπορεί για να υποστηρίξει τους
Κενυάτες στην προσπάθειά τους
να φέρουν ενώπιον της δικαιοσύ-
νης όλους όσοι είναι υπεύθυνοι γι'
αυτή την άγρια επίθεση».


