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Ξεκίνησε η κατεδάφιση του
αγάλµατος, αφιερωµένου στην
συµφιλίωση µε την Αρµενία, λί-
γους µήνες αφότου ο Πρωθυπουρ-
γός το χαρακτήρισε «έκτρωµα».

Το άγαλµα ύψους 30 µέτρων
απεικόνιζε δύο µορφές η µία απέ-
ναντι από την άλλη. Κατασκευά-
στηκε σε ένα βουνό στην πόλη του
Καρς, κοντά στα σύνορα µε την
Αρµενία, συµβολίζοντας το τέλος
των εχθροπραξιών µεταξύ των δύο
χωρών. 

Καλλιτέχνες αντέδρασαν και
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να απο-
τρέψουν την κατεδάφιση του
έργου το οποίο ονοµάστηκε

«Άγαλµα της Ανθρωπότητας» και
αποτελεί δηµιουργία του γνωστού
Τούρκου καλλιτέχνη, Μεχµέτ
Ακσόι, σηµειώνοντας ότι η πράξη
αυτή θα εξισώσει την Τουρκία µε
τους Ταλιµπάν. Για την κατεδά-
φιση ενδέχεται να χρειαστούν έως
και δέκα ηµέρες.

Τη λύπη του για την κατεδά-
φιση εξέφρασε και ο ίδιος ο
υπουργός Πολιτισµού Ερτουγρούλ
Γκιουνάι, ενώ ο καλλιτέχνης Μεχ-
µέτ Άκσοϊ δήλωσε: «Λυπάµαι
πραγµατικά, λυπάµαι στο όνοµα
της Τουρκίας. Μπορούν να το κα-
τεδαφίσουν, θα το ξαναφτιά-
ξουµε». 

Κατεδαφίζεται το άγαλµα για την
τουρκο-αρµένικη φιλία

Ο 24χρονος Σεβάγκ Μπαλι-
κτσιάν, αρµενικής καταγωγής, ο
οποίος υπηρετούσε την στρατιω-
τική του θητεία στο Κόζλουκ του
νοµού Μπάτµαν, έχασε τη ζωή του
από σφαίρα στρατιωτικού όπλου.
Σύµφωνα µε την επίσηµη εκδοχή
«το όπλο του φίλου του, επίσης
στρατιώτη, εκπυρσοκρότησε ενώ
οι δύο αστειεύονταν». Ερωτηµα-
τικά δηµιουργεί το ότι η ηµεροµη-
νία της 24 Απριλίου, κατά την
οποία συνέβη το τραγικό γεγονός,
συµπίπτει µε την επέτειο των γε-
γονότων του 1915, όταν πραγµα-
τοποιήθηκε η σφαγή των
Αρµενίων. Η µέρα αυτή αποτελεί
για τους όπου γης Αρµενίους
ηµέρα µνήµης και αγώνα για την

διεθνή αναγνώριση των γεγονότων
του 1915 ως γενοκτονία, ενώ η
επίσηµη Τουρκία αντιδρά.

Ο άτυχος Σεβάγκ, ο οποίος ση-
µειωτέο, θα απολυόταν σε 23
µέρες, στις 17 του Μάη, ήταν
γόνος γνωστής αρµένικης οικογέ-
νειας και ιδιαίτερα αγαπητός στην
παρέα του στο νησί της Πρώτης
όπου παραθέριζαν.

Ο πατέρας του νεκρού, Γκαρα-
µπέτ Μπαλικτσιάν, αντιδρώντας
στο χαρακτηρισµό του «ήρωα»
που χρησιµοποιήθηκε επισήµως
για το γιό του, αντέδρασε λέγο-
ντας: «∆εν το βλέπω έτσι. Οι
ήρωες δεν χάνουν τη ζωή τους από
δυστύχηµα».

Νεκρός ‘κατά λάθος’ στρατιώτης
αρµενικής καταγωγής

Οι Ρωµιοί της Ίµβρου και η υποκρισία
Της Μπουρτσάκ Γκιουβέν (Μετάφραση Νίκη Σταυρίδη)

Μερικές φορές στον τουρκόφωνο τύπο δηµοσιεύονται κείµενα –
διαµάντια, διαβάζοντάς τα να κλαις. Τέτοιο είναι το κείµενο της
Μπουρτσάκ Γκιουβέν. Γεµάτο ανθρωπιά και σεβασµό στην Ιστορία.
Είναι καιρός που δηµοσιεύθηκε, όµως ο περιορισµένος χρόνος δεν
µας παρέχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε τη µε-
τάφραση όλων. Γι αυτό ήταν µεγάλη η χαρά µας όταν η αναγνώ-
στρια (και γνωστή µεταφράστρια και λογοτέχνης) Νίκη Σταυρίδη,
µας το έστειλε µεταφρασµένο. Μάλιστα σε µετάφραση που διατη-
ρεί αναλλοίωτο όλο το συναίσθηµα που αναδύεται από το πρωτό-
τυπο. Την ευχαριστούµε.

Το κείµενο στη σελ. 3 

Ξεπερνούν τους 400 οι νεκροί
διαδηλωτές στη Συρία τις τελευταίες
εβδοµάδες, σύµφωνα µε οργανώσεις
δικαιωµάτων στη χώρα. Συλλήψεις
γνωστών ακτιβιστών και στρατοδικεία
καταγγέλλουν oι οργανώσεις, ενώ
έκρυθµη παραµένει η κατάσταση στη
Ντεράα. Οι διαδηλωτές στις αραβικές
χώρες «αξίζουν υποστήριξη και όχι
σφαίρες» λέει ο Αραβικός Σύνδε-
σµος σε µία σπάνια ανακοίνωσή τους
για τις ταραχές σε χώρες της περιοχής
ενώ εντείνονται οι πιέσεις στη ∆αµα-
σκό από τις δυτικές κυβερνήσεις.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα Sawasiah ανέφερε ότι την
Τρίτη ο συνολικός απολογισµός των
νεκρών από την αιµατηρή καταστο-
λή των διαδηλώσεων ξεπερνά τους
400. Μόνο το περασµένο Σαββατο-
κύριακο, οι νεκροί έφτασαν τους 120. 

Ο πρόεδρος του συριακού Παρα-
τηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Ράµι Άµπντελ Ραχµάν ανέφερε επίσης
πως ο Σύρος αντιπολιτευόµενος Μαχ-
µούντ Ίσα -που είχε συλληφθεί την πε-
ρασµένη εβδοµάδα στη Χοµς- οδη-
γήθηκε την Τρίτη ενώπιον στρατοδι-
κείου µε την κατηγορία της ‘κατοχής
δορυφορικού τηλεφώνου και ενός
εξελιγµένου υπολογιστή’.

Ο Μαχµούντ Ίσα συνελήφθη στις
19 Απριλίου, µερικές ώρες µετά την
ανακοίνωση της άρσης της κατάστα-
σης έκτακτης ανάγκης στη χώρα και
αφού παραχώρησε συνέντευξη Τύπου
στο τηλεοπτικό δίκτυο του Αλ Τζαζί-
ρα για την κατάσταση στη Συρία. Οι
συριακές Αρχές συνέλαβαν την Τρί-
τη και τον Κάσεµ Γκαζάουι, προβε-
βληµένο µέλος ακτιβιστικών οργα-
νώσεων, στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ µετά
τη συµµετοχή του σε διαδήλωση.

Πυρά των συριακών δυνάµεων
ασφαλείας ακούγονται την Τρίτη
στην πόλη Ντεράα, µια ηµέρα µετά
την ευρείας κλίµακας στρατιωτική
επιχείρηση, µε τη συµµετοχή στρα-
τιωτών, τεθωρακισµένων και αρ-
µάτων µάχης που προκάλεσε το θά-
νατο δεκάδων ανθρώπων.

Επιπλέον, συριακές δυνάµεις
ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους
λόφους γύρω από την πόλη Μπα-
νιάς, προετοιµαζόµενες πιθανώς
για επίθεση, όπως ανέφερε κάτοι-
κος της πόλης στο Reuters.

∆ιπλωµατική πίεση στη ∆αµασκό
Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα

επιδιώκει τη λήψη επιπλέον µέτρων
κατά της ∆αµασκού, ως απάντηση
στην αιµατηρή καταστολή των δια-
δηλώσεων. Παρίσι και Ρώµη επέ-
κριναν έντονα την στάση της ∆αµα-
σκού, µε τον Γάλλο πρόεδρο Σαρκοζί
και τον Ιταλό πρωθυπουργό Μπερ-
λουσκόνι να την καταδικάζουν ως
«απαράδεκτη» σε κοινές τους δη-
λώσεις από την ιταλική πρωτεύουσα.

«Συνεργαζόµαστε µε τους εταίρους
µας στο Συµβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ για να στείλει ισχυρό σήµα

στις συριακές Αρχές ότι τα µάτια της
διεθνούς κοινότητας είναι στραµµένα
στη Συρία και µε τους εταίρους µας
στην ΕΕ και στην περιοχή για πιθανά
νέα µέτρα» δήλωσε από την πλευρά
του και ο Βρετανός υπουργός Εξω-
τερικών Γουίλιαµ Χέιγκ και ζήτησε
από την συριακή κυβέρνηση τερµα-
τισµό της βίαιης καταστολής και µε-
ταρρυθµίσεις ενώ υπογράµµισε ότι η
χώρα του είναι έτοιµη να προχωρήσει
στην αποµάκρυνση των περίπου 700
Βρετανών πολιτών αν χρειαστεί.

Εκπρόσωπος της Κοµισιόν ανέφερε
πως η ευρωπαϊκή διπλωµατία θα εξε-
τάσει σύντοµα την κατάσταση στη Συ-
ρία και την πιθανότητα επιβολής κυ-
ρώσεων. Την ίδια στιγµή όµως, ο πρό-
εδρος της ΕΕ Χερµάν βαν Ροµπάι δή-
λωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπο-
ρεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει τους
Σύρους που ζητούν την ανατροπή του
Άσαντ. Οι Βρυξέλλες, ανέφερε ο Ρο-
µπάι, πολύ δύσκολα θα κατάφερναν να
αποσπάσουν την υποστήριξη του Αρα-
βικού Συνδέσµου ή του ΟΗΕ για να πα-
ράσχουν κάποιου είδους βοήθεια.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σύρος
πρεσβευτής στο Βερολίνο κλήθηκε
στο υπουργείο Εξωτερικών για να
του εκφραστεί η διαµαρτυρία των
γερµανικών Αρχών για τη στρα-
τιωτική καταστολή των διαδηλώ-
σεων στη Συρία, δήλωσε ο Γερµα-
νός υπουργός Εξωτερικών Γκίντο
Βέστερβελε.

Οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο εκ-
πρόσωπος του Λευκού Οίκου, σκέ-
φτονται να προχωρήσουν στη λήψη
«στοχευµένων» κυρώσεων κατά του
καθεστώτος που θα περιλαµβάνουν και
πάγωµα προσωπικών καταθέσεων.

Η Ουάσινγκτον δείχνει να κι-
νείται µε προσεκτικά βήµατα στο
θέµα της Συρίας, καθώς δεν επιθυ-
µεί µια επέµβαση του τύπου της Λι-
βύης, παρά την αιµατηρή κατα-
στολή των διαδηλώσεων που έχει
στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν-
θρώπους, αλλά ούτε και να «σπρώ-
ξει» τη Συρία πιο κοντά στο Ιράν. 

Τα περισσότερα ξένα κράτη
έχουν συστήσει στους υπηκόους
τους που βρίσκονται στη Συρία να
εγκαταλείψουν τη χώρα ενώ ο ΟΗΕ
ελαχιστοποίησε τον αριθµό του
προσωπικού του.

Ο Αραβικός Σύνδεσµος καταδί-
κασε την Τρίτη τη χρήση βίας κατά
των διαδηλωτών που ζητούν δηµο-
κρατία «σε διάφορες αραβικές χώ-
ρες». Στην ανακοίνωση δεν αναφέ-
ρεται κάποια συγκεκριµένη αραβική
χώρα, αλλά επισηµαίνεται ότι οι εξε-
γέρσεις που ανέτρεψαν δεσποτικούς
ηγέτες στην Τυνησία και την Αίγυπτο
και οι διαδηλώσεις στη Συρία, τη Λι-
βύη και την Υεµένη «σηµατοδοτούν
µια νέα εποχή για τον αραβικό κόσµο
(...) της οποίας ηγούνται οι νέοι που
επιζητούν ένα καλύτερο παρόν και
ένα λαµπρότερο µέλλον».

Αραβικός Σύνδεσµος: ‘Οι διαδηλωτές
αξίζουν υποστήριξη και όχι σφαίρες’

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο
Μπερλουσκόνι και ο Γάλλος πρό-
εδρος Νικολά Σαρκοζί µετά τη συ-
νάντησή τους στη Ρώµη προτεί-
νουν αλλαγές στη συνθήκη Σέν-
γκεν, ενόψει του κύµατος µετα-
ναστών από τη Βόρεια Αφρική.

Στον αγώνα κατά του Καντά-
φι Ιταλία και Γαλλία πρωτοστα-
τούν. Και οι δυο χώρες πολύ γρή-
γορα ξέχασαν τις φιλίες και τις
υποδοχές του Άραβα ηγέτη και
θέση στα σαλόνια τους πήρε ο αρ-
χηγός του προσωρινού συµβου-
λίου Μουσταφά Αµπντούλ Τζα-
λίλ.

Και οι δυο κυβερνήσεις τού
υποσχέθηκαν υποστήριξη και
κάθε µια από αυτές τις χώρες
απέστειλε από 10 στρατιωτικούς,
οι οποίοι θα έχουν συµβουλευτι-
κό ρόλο.

Ο Γάλλος ειδικός σε θέµατα
Άµυνας Ζαν Ντοµινίκ Μερσέ
λέει επ’ αυτού:

«Οι στρατιωτικοί αυτοί θα ερ-
γαστούν άµεσα µε τους ηγέτες
των ανταρτών και θα συντονίζουν
το ρόλο των ανταρτών και του
ΝΑΤΟ.»

Όταν πρόκειται για στρατιω-
τική βοήθεια προς τη Λιβύη, η συ-
νεργασία µεταξύ Γαλλίας και Ιτα-
λίας είναι αρµονικότατη. Άλλωστε
τα συµφέροντα είναι κοινά. Εκεί
που τα χαλάνε, είναι όταν εκατο-
ντάδες άνθρωποι εξαιτίας των
πολιτικών ταραχών στις αραβικές
χώρες αναζητούν ένα καλύτερο
µέλλον στις ευηµερούσες ευρω-
παϊκές χώρες. 

«Αναζητούµε ελευθερία, θέ-
λουµε δουλειά. ∆εν υπάρχει τί-
ποτα στην Τυνησία», λέει ένας
Άραβας πρόσφυγας.

Καλός ο ανθρωπισµός, αλλά
έχει και …σύνορα

Είναι ένας από τους 200 που
πήραν ταξιδιωτικά έγγραφα από
την Ιταλία και θέλησαν να περά-
σουν στη Γαλλία. Η Γαλλία όµως
ξεκίνησε τους ελέγχους στα σύ-
νορα κλείνοντας παράλληλα για
λίγο τα σύνορα Σένγκεν. Να υπεν-
θυµίσουµε πως η συµφωνία Σέν-
γκεν υπεγράφη το 1995 και εγ-

γυάται την ελεύθερη διακίνηση
προσώπων µεταξύ χωρών-µελών
της ΕΕ. Επιτρέπει τους ελέγχους
στα σύνορα µόνον εάν λόγοι
ασφαλείας το επιβάλλουν. Η Γαλ-
λία από την πλευρά της θεωρεί
πως οι έλεγχοι που έκανε στα σύ-
νορα ήταν επιβεβληµένοι. Επ’
αυτού ο Φρανσίς Λαµί, από τη
Νοµαρχία Ζέεαλπεν λέει:

«Κάνουµε πιο αυστηρούς ελέγ-
χους. Αυστηρούς σύµφωνα µε
την ευρωπαϊκή συµφωνία του
Σένγκεν για το δικαίωµα να τα-
ξιδεύει κανείς ελεύθερα. ∆εν πρό-
κειται για διαρκείς ελέγχους, ρω-
τάµε µόνο τη χώρα προέλευσης».

Και η Γαλλία ρωτάει µε τόσο
ενδιαφέρον για τον εξής λόγο:

«Όταν παράνοµοι µετανάστες
προέρχονται από την Ιταλία, όπως
συνέβη τις προηγούµενες εβδο-
µάδες, οι Ιταλοί είναι υποχρεω-
µένοι να τους πάρουν πίσω και να
ρυθµίσουν το καθεστώς τους σύµ-
φωνα µε τη συνθήκη του Σέν-
γκεν».

Τους 26.000 Τυνήσιους που
ήρθαν τις προηγούµενες εβδο-
µάδες στην Ευρώπη µέσω Ιταλίας
δεν τους θέλει καµία ευρωπαϊκή
χώρα.

Η Γερµανία και το Βέλγιο συ-
ντάσσονται µε τη Γαλλία ενώ η
Ιταλία, όπως και η Ελλάδα θεω-
ρούν πως δεν µπορούν να διαχει-
ριστούν µόνες τους το πρόβληµα
και τον µεγάλο αριθµό των µετα-
ναστών που καταφθάνουν στο
έδαφος τους.

Η Κοµισιόν προβαίνει σε συ-
στάσεις προς τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες να δεχθούν στο έδαφος τους
περισσότερους µετανάστες. Αυτές
όµως κωφεύουν επικαλούµενες
και τη Συµφωνία ∆ουβλίνο ΙΙ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά
Σαρκοζί και ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι
κατά τη συνάντησή τους χθες
στη Ρώµη συµφώνησαν πως θα
πρέπει να υπάρξουν τροπολογίες
στη συνθήκη Σένγκεν και πως θα
διατυπώσουν τις θέσεις τους σε
κοινή επιστολή τους προς την
Κοµισιόν.

Πρέπει να αλλάξει η συνθήκη Σένγκεν,
λένε Σαρκοζί και Μπερλουσκόνι
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακήν του Θωµά 1 Μαΐου τελείται
Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την Κυρια-

κήν του Θωµά 1 Μαΐου τελείται Θεία Λειτουργία ιερουργούντος
του Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερµανού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ανακοινούται ότι την Κυριακήν 1ην Μαϊου του ενδόξου Απο-

στόλου θωµά τελεσθήσεται εν αυτώ Αρχιερ. Θεία Λειτουργία ιε-
ρουργούντος του Σεβ. Μητρ. Σασίµων κ. Γενναδίου Αρχιερ.
Προϊσταµένου της Κοινότητος ηµών.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Ανακοινούται ότι, την Παρασκευήν 29ην Απριλίου εορτήν της
ζωοδόχου Πηγής πανηγυρίζοντος του φερωνύµου παρεκλησίου
τελεσθήσεται εν αυτώ πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ
ΠΡΟΠΟ∆ΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Προσεχείς Ιεραί Ακολουθίαι: Κυριακή 1. Μαϊου: Του Θωµά, (Το
Αντίπασχα). Ορθρος, Θεία Λειτουργία και Μηνιαίος Αγιασµός.
Έναρξις  8.30. Ο Μ.Εσπερινός το Σάββατο 30 Απριλίου 14.30.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΚΙΟΪ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν, τοῦ Θωµᾶ 6ην τρ.µ. εἰς τῶν

καθ’ ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θ.Λειτουργία
µετ’ἀρτοκλασίας ὑπέρ ὑγείας τοῦ ἐορτάσαντος ἐντιµ. κ. Γεωρ-
γίου Παπαλιάρη, προέδρου τῆς κοινότητος, ἱερουργοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ.Εἰρη-
ναῖου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς ἡµετέρας Κοινότητος.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΘΕΝΗΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Πέµπτην 28ην Ἀπριλίου, εἰς τόν καθ’
ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν θα τελεσθῇ Θεία Λειτουργία.

Θα ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙ∆ΟΣ
ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακῆ τοῦ  Θωµᾶ 1η Μαῒου
εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Περιφέρειαν Κοντοσκαλίου-Ὑψωµα-
θείων ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθῆ εἰς τό κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Παναγίας Ἑλπίδας Ἱερόν Ἁγίασµα τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ.Χρυσοστόµου,
Ἀρχιερατικῶς Προῒσταµένου τῆς Ἐκκλισιαστικῆς περιφερείας.

Σηµ: Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά δια-
τεθῆ λεωφορεῖο µετ’ ἐπιστροφής. Ἐκκίνησις πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε,ὥρα 930.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συµπροσευχόµενος,
κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρι-
σαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίµου, 25ην
Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Γεωρ-
γίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανου-
πόλεως κ. Γερµανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Σεβαστείας κ. Δηµητρίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου,
καθ’ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισµένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀµερικῇ καί
ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.
Ἐκκλησίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης διένειµεν εἰς τούς προ-
σελθόντας προσκυνητάς τά εἰθισµένα πασχαλινά ὠά.

*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήµῳ Αὐτοῦ Γρα-

φείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασµίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά
ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε µετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πα-
σχάλιον ἀσπασµόν.

*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίµων κ. Γεννάδιον, µετά τῶν Ὁσιωτ. Μο-

ναχῶν καί τῶν µελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βα-
λουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισµένον ἄρτον καί τήν λαµπάδα, ἐπί τῇ
ἐπικειµένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ.

Τόν Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δηµήτριον Κεσκίνην, ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ.
Γεθσηµανῆς.

Τόν Αἰδεσιµ. Πρωθιερέα κ. Teimuraz Tatarashvili, ἐπί κεφαλῆς ὁµίλου
προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας.

Τήν Ἐξοχ. κ. Μαριέτταν Γιαννάκου, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήµαρχον Ἀµαρουσίου Ἀττικῆς,

µετά τοῦ Ἐντιµ. κ. Σπυρίδωνος Σταθούλη, συνεργάτου αὐτοῦ, καί τῶν τέ-
κνων αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Ταµουρίδην, Ὑποστράτηγον, ἐκ Θεσσαλονί-
κης, µετά τῆς οἰκογενείας  αὐτοῦ. 

Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Κυριακόν Βατσικούραν, ἐκ Γενεύης. 
Τόν Ἐντιµ. κ. Serdar Soyturk, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Ζαµπουνίδην, Εἰδικόν  Σύµβουλον παρά τῇ Γε-

νικῇ Γραµµατείᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐξ Ὀρεστιάδος.  
Τόν Ἐντιµ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, µετά τῆς συζύγου αὐτοῦ

Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας  Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί
εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνοµαστηρίοις τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου.

12µελῆ  ὅµιλον προσκυνητῶν-µελῶν τοῦ καλλιτεχνικοῦ σχήµατος
ἀτόµων µέ κινησιακάς δυσκολίας «ΔΑΓΙΠΟΛΗ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν
Ἐντιµ. κ.κ. Γεωργίου Χρηστάκη, Προέδρου  αὐτοῦ, και Ἀθανασίου Βίγλα,
Προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταµάρα, ἐντεῦθεν, µετά τῆς αὐταδέλφης
αὐτῆς Εὐγεν. κ. Λιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐντιµ. κ. κ. Γεώργιον Τσακί-
ρην καί Γεώργιον Ντεµίρ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαµέ-
νους τήν ἁγίαν  Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνοµαστηρίοις
αὐτῶν.

Τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Μαρίου καί τόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Μπακά-
λην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὅµιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Θεολογικοῦ Σεµιναρίου Σκοπίων «Ἅγιος Κλή-
µης Ἀχρίδος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Momcilo Pavlovic, Καθηγη-
τοῦ ἐν αὐτῷ.

Τόν Ἐντιµ. κ. Βασίλειον Γιαννιτσόπουλον, µετά τῆς οἰκογενείας και
οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιµ. κ. Συµεών Σαρίογλου, µετά τῆς  οἰκογενείας αὐτοῦ.
*   *   *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν βάπτισιν τῶν θυγατρίων τοῦ ζεύγους Βασιλείου Κατακαλίδου καί

Ἐλισάβετ Καβαλιεράκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν
Δευτέραν τῆς Διακαινησίµου, 25ην Ἀπριλίου. 

Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισµανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουµένης ἐκθέ-
σεως τοῦ Ἐντιµ. κ.  Ἀθανασίου Μπακογιώργου, µέ θέµα: «Ὄνειρο, Μύθος
καί Παράδοση», αὐθηµερόν τό ἑσπέρας.

Τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωµένῳ Πασχαλινῷ
προσκυνήµατι τῶν µελῶν τοῦ Συνδέσµου Ἀποφοίτων Ἰωακειµείου Παρ-
θεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦµα, τήν Τρίτην τῆς Δια-
καινησίµου, 26ην ἰδίου.

Tήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ ἐν Nişantaşı Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «TEM» διοργα-
νουµένης ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιµ. κ. Ἀλέκου Φασιανοῦ, ζωγράφου, αὐθηµε-
ρόν τό ἑσπέρας.

2o ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

(ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ)
Στα πλαίσια των αθλητικών – πολιτιστικών δραστηριοτήτων της

Οµογένειας και µε τη σύµπραξη των αθλητικών – πολιτιστικών φο-
ρέων της Πόλης οργανώνεται τουρνουά OPEN κατηγορίας (αν-
δρών–γυναικών) και κατηγορίας µαθητών - µαθητριών. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν στους χώρους των αθλητικών συλλόγων  Α.Σ.Πέρα
και Α.Ο.Ταταύλα και του ΕΡ.Θ.Ο. 

Ως έναρξη του τουρνουά ορίζεται η πρώτη εβδοµάδα του
Μαΐου. Η αρχική συνάντηση όλων των συµµετεχόντων στο τουρ-
νουά , θα γίνει στις 3 Mαΐου  ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.οο στον
ΕΡ.Θ.Ο., όπου και θα δοθούν οδηγίες ως προς τον τρόπο, και τους
κανόνες  διεξαγωγής του. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι τις 2 Μαΐου
2011 στους:

Σάββα Παναγιωτίδη 0536 610 22 80
savaspan@superonline.com

Ηλία Γιόφογλου 0532 311 09 81 iliya@tavros.com.tr
Σωκράτη Κυρόπουλo0535 778 5787      

sokratiskiropulos@gmail.com
Γιάννη  Τσακιρίδη 0532 460 70 93 

Σε όλους  τους συµµετέχοντες θα δοθούν αναµνηστικά  µπλου-
ζάκια του τουρνουά και θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατη-
γορίας.          

Υπεύθυνος οργάνωσης:  Άγγελος Ντούρλαρης  0534 789 78 35
angelos.dourlaris@gmail.com

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΟΥΚΛΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Μετά πολλῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν φιλακολούθων

Χριστιανῶν ὅτι, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἀπριλίου τρ.µ., ἑορτή τῆς Ζω-
οδόχου Πηγῆς, τελεσθήσεται ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς καθ'
ἡµᾶς Ἱερᾶς Μονῆς πανηγυρική Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία
µετ' Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας
κ. Μελίτωνος, καί συνιερουργούντων αὑτῷ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλ-
λιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.

Τούς χορούς θά διευθύνῃ ὁ Ἄρχων Ὑµνωδός τῆς Μ.Χ.Ε, καί Πρω-
τοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δηµητρίου Ταταούλων κ. Γεώργιος Σαρ-
ρῆς. Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ ἐπισήµῳ  Αἰθούσῃ τῆς Μονῆς.

Ἐκκίνησις Λεωφορείων:
α) Ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς ὥρα 09.00.
β) Ἐκ τῆς Ὄπερας Ταξίµ ὥρα 09.15, καί µετ' ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια

µετά τήν δεξίωσιν.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν  εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τήν προσεχῆ

Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ, 1ην Μαΐου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ, τελεῖται Θ.
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μη-
τροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

Κατά τήν ὡς ἄνω Θ. Λειτουργίαν, ἀποφάσει τῆς Μητρός Ἐκκλη-
σίας, θά τελεσθῇ ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ κ. Δηµητρίου Τσι-
ροπούλου, προοριζοµένου διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.

Θά  ψάλλουν καλλίφωνοι Ἱεροψάλται. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το ∆. Σ. Του  Συνδέσµου Αποφοίτων Ιωακειµείου  µε λύπη πληροφορή-

θηκε το θάνατο της  αείµνηστης 

ΜΑΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  
εκ των αρχαιοτέρων µελών του Συνδέσµου µας, συνήλθε και σε ένδειξη τιµής
αποφάσισε::

1- Να παραστεί στην νεκρώσιµη ακολουθία
2- Να διατεθεί χρηµατικό ποσό στη µνήµη της.
3- Να συλλυπηθεί καταλλήλως την οικογένεια της
4- Να δηµοσιευτεί το παρόν ψήφισµα στον οµόγλωσσων τύπο.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

IEΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 1ην Μαΐου τ.ἔ., Τοῦ Θωµᾶ,

ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Εἰς τὸ τέλος θὰ τελεσθεῖ ὁ µηνιαῖος Ἁγιασµός.

IEΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 1ην Μαΐου τ.ἔ., Τοῦ Θωµᾶ,

ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Εἰς τὸ τέλος θὰ τελεσθεῖ ὁ µηνιαῖος Ἁγιασµός.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΛΔΕΓΙΡΜΕΝ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 1ην Μαΐου τ.ἔ., Τοῦ Θωµᾶ,

ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Εἰς τὸ τέλος θὰ τελεσθεῖ ὁ µηνιαῖος Ἁγιασµός. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 1ην Μαΐου τ.ἔ., Τοῦ Θωµᾶ,

ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία µετ’ ἀρτο-
κλασίας.

Εἰς τὸ τέλος θὰ τελεσθεῖ ὁ µηνιαῖος Ἁγιασµός.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών ενοριτών και παντός φιλα-

κολούθου Χριστιανού ότι, την προσεχή Κυριακήν του Θωµά επί
τοις µεθεόρτοις του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου του Τρο-
παιοφόρου 1ην Μαϊου 2011, τελείται εν τω ηµετέρω ιερώ ναώ
Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα επακολουθήση δε-
ξίωσις εν τη αιθούση του ιερού ναού.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ  ΠΑΣΑΒΑΞΕ
Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 1ην Μαΐου τ.ἔ., Τοῦ Θωµᾶ,
ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Εἰς τὸ τέλος θὰ τελεσθεῖ ὁ µηνιαῖος Ἁγιασµός.

  B A H Ç E VA N O Ğ LU
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Κ Η ∆ Ε Ι Ω Ν

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Τελετές σύµφωνα µε το Ορθόδοξο Βουλγαρικό, Καθολικό,
Αρµενοκαθολικό, Ιταλικό και Γαλλικό τυπικό.

Υποκατάστηµα: Şahap Sk. No: 22/A Feriköy -Şişli Τηλ.: (0212)2916540
Κεντρικό: Samatya (0212) 585 01 92 Fax: (0212) 585 53 39
Cep: 0532 287 38 67 - 0532 731 66 85 - 0532 428 33 19 -0532 635 68 59 

www.yeznikbahcevanoglu.com

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἑόρτιος ἐκδροµή τῶν µαθητῶν Λυκείων,

φοιτητῶν καί ἐργαζοµένων νέων τῆς Ὁµογενείας
*** ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ*** 

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουµενι-
κός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος, προσκαλεῖ τούς µαθητάς Λυ-
κείων, φοιτητάς καί ἐργαζοµένους νέους τῆς Ὁµογενείας, εἰς
ἡµερησίαν ἐκδροµήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τό Σάββατον, 30ήν Ἀπρι-
λίου, εἰς  Sapanca.

Διά τήν ἐξυπηρέτησιν ὅσων θά συµµετάσχουν εἰς τήν πασχάλιον ἑόρ-
τιον ταύτην ἐξόρµησιν, διατίθενται δύο λεωφορεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τό µέν
πρῶτον θά ἐκκινήσῃ τήν 9:00 π.µ. ὥραν (καί ὄχι 10:00, ὡς προανηγγέλθη)
ἐκ τῆς πλατείας Ταταούλων (Κουρτουλούς), διερχόµενον εἰς τάς 9:15 π.µ.
ἔµπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείµ, τό δέ δεύτερον θά ἐκκινήσῃ τήν 8:30 π.µ.
(καί ὄχι τήν 9:30) ἐκ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἔµπροσθεν τοῦ Σιδηροδροµικοῦ
Σταθµοῦ, διερχόµενον τήν 8:45 π.µ. ἐκ Μακροχωρίου (ἔµπροσθεν τοῦ ἑστια-
τορίου Gelik), καί τήν 9:00 π.µ. ἐκ Βλάγκας (ἔµπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων
Θεοδώρων), µέ κατεύθυνσιν τήν Sapanca, καί µετ  ̓ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια
µετά τό τέλος τῆς ἐκδροµῆς.

Δηλώσεις συµµετοχῆς ἐγκαίρως εἰς τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ.
Ἰωακείµ, Ὑπογραµµατέα (yuakimbillis@gmail.com, τηλ.: 0545-
8576899), ἤ εἰς τόν Ἐντιµ. κ. Νικόλαον Καλαµάρην, Πρόεδρον τοῦ
ΕΡ.Θ.Ο. (niko.kalamaris@sinkron.com.tr, τηλ.: 0532-6120046 ).

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ιδρυτής, η Εφορεία και η Λυκειάρχης της Πατριαρχικής

Μεγάλης του Γένους Σχολής µε µεγάλη χαρά σας προσκα-
λούν στη 

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ»
που θα πραγµατοποιηθεί, στις 9 Μαΐου 2011 και ώρα 13.30,
στην αίθουσα τελετών της Σχολής µας µε τη συµµετοχή του
Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.

ΑSIR RESTAURANT

Yunan Müziğinde Buzuki YORGO
Ve Gitarda VASİL

Her Perşembe akşamı  
müşterilerine canlı GREK müziği 

ziyafeti veriyor.
Rez. 0212 256 34 38 / 0212 297 05 57 

(Niko Babanın Yeri)HHaakkkkıı  TTaaşş
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Της Μπουρτσάκ Γκιουβέν
(Μετάφραση Νίκη Σταυρίδη)  
Καθόµασταν σ’ ένα καφενείο

στην πλατεία του χωριού, που την
περιέβαλαν όµορφα πέτρινα σπί-
τια. Έσκυψε ελαφρά προς το
µέρος µου και µου ψιθύρισε: «Σ’
αυτό το χωριό ν’ αγοράσετε σπίτι.
Στα άλλα έχει Ρωµιούς. Εδώ εί-
µαστε εµείς κι εµείς!» Η έκφραση
του προσώπου του έδειχνε από-
λυτη σιγουριά λες και µου αποκά-
λυπτε το σπουδαιότερο µυστικό
του σύµπαντος, εδώ που καθόµα-
σταν σ’ αυτές τις σαραβαλιασµέ-
νες ξύλινες καρέκλες κι ενώ το
γλυκό αιγαιοπελαγίτικο αεράκι
έκανε πιο ανάλαφρη τη ζέστη του
Ιουλίου µες στην ατµόσφαιρα των
διακοπών. Επιπλέον είχε κι ένα
ύφος κάπως αφ’ υψηλού, λες και
µου είχε σώσει τη ζωή µε τη
βόµβα που µου ’χε ρίξει µ’ αυτή
την πληροφορία που µοιραζόταν
µαζί µου.

Στην πραγµατικότητα ήµουν
συνηθισµένη σε τέτοιου είδους
απόψεις αλλά παρ’ όλα αυτά το γε-
γονός ότι προερχόταν από έναν
καλλιτέχνη από την Πόλη µ’ είχε
αφήσει άναυδη! ∆εν µπορούσα µε
τίποτα να συσχετίσω στο µυαλό
µου την τέχνη και τον καλλιτέχνη
µε την επιθυµία της «αναζήτησης
µιας ‘καθαρής’ περιοχής διακο-
πών». ∆εν κατάφερα όµως ν’
ανοίξω το στόµα και να πω τίποτα,
ίσως εξ αιτίας της φιλικής ατµό-
σφαιρας που είχε δηµιουργηθεί µε
τα τσάγια που πίναµε παρέα προη-
γουµένως ή ίσως εξ αιτίας της χα-
λαρότητας κι αποχαύνωσης των
διακοπών. Ωστόσο έλεγε την αλή-
θεια· σ’ αυτό το όµορφο χωριό της
Ίµβρου όντως ζούσαν οι Τούρκοι
αναµεταξύ τους µέσα σε ησυχία,
φιλία, γαλήνη και χουζούρι. Με
την ατάκα «µην πας εκεί, έλα εδώ»
που µου ’χε ρίξει ψιθυριστά µόλις
πριν από λίγο, µου έδειχνε αυτός
και οι άλλοι ότι ήµουν καλοδεχού-
µενη µεταξύ τους, στη γλυκιά τε-
µπελιά που ζούσαν εδώ.

Η αλήθεια είναι πως όσο κι αν
έχουν στήσει εκεί µια ∆ηµοκρα-
τία ∆ιακοπών τύπου ‘εµείς κι
εµείς’, που την αποτελούν διάφο-
ροι διανοούµενοι, παρ’ όλα αυτά η
ψυχή των Ρωµιών τους οποίους
µες στο µυαλό τους θεωρούν ‘άλ-
λους’, είναι βαθιά ριζωµένη σε
όλα τα πράγµατα που υπάρχουν
γύρω… Τα πέτρινα σπίτια που
πρώτα τα αναστήλωσαν και
ύστερα τα έκαναν πολυτελείς κα-
τοικίες µε ιταλικές κουζίνες,
ακριβά φερφορζέ κάγκελα στις βε-
ράντες και έργα τέχνης στο εσωτε-
ρικό τους, είναι σπίτια που έχουν
µείνει από τους Ρωµιούς. Από την

τοποθεσία της πλατείας του χω-
ριού µέχρι την πέτρα που έχει χρη-
σιµοποιηθεί στα σπίτια, µέχρι το
πού έχουν φυτευτεί τα αιωνόβια
σήµερα δέντρα, και µέχρι κι αυτήν
τη θέση του χωριού τα πάντα
έχουν την υπογραφή, την ψυχή και
τη µνήµη εκείνων.

Σ’ εκείνους δρόµους έτρεχαν
επί αιώνες κι έπαιζαν ελληνό-
παιδα, στα κεφαλόβρυσα νεαρές
και νεαροί έλληνες ερωτεύτηκαν
µεταξύ τους, στην πλατεία αυτή
έγιναν ελληνικοί γάµοι και πανη-
γύρια, και στο νεκροταφείο που
είναι ακριβώς στο έβγα του χω-
ριού συνόδεψαν µε δάκρυα τους
πεθαµένους τους. Γι’ αυτό άλλω-
στε δεν µοιάζει µε κανένα τουρ-
κικό χωριό· στέκεται στην
κορυφή του καταπράσινου λόφου
σαν πετράδι σε δαχτυλίδι. Τι πα-
ράξενο όµως ότι δεν ζει πια ούτε
ένας Ρωµιός σε τούτο το χωριό.
Αυτό συµβαίνει επειδή για τον λι-
γοστό εναποµείναντα Ρωµαίικο
πληθυσµό του νησιού έχουν ορι-
στεί τέσσερα φυλασσόµενα χωριά
όπου µπορεί να στεγάζεται.

Θυµηθήκαµε κουτσά στραβά
τους Ρωµιούς κάτοικους της Ίµ-
βρου, χάρη στη Μαρίνα που κέρ-
δισε ένα διαγωνισµό διότι
απάγγειλε κλαίγοντας τον Εθνικό
Ύµνο της Ανεξαρτησίας. Μάθαµε
γι’ αυτήν ότι πριν από 10 χρόνια
τρεις στρατιώτες έβαλαν φωτιά
στο σπίτι της όπου κάηκε και ο τε-
τράχρονος αδελφός της. Λυπηθή-
καµε λίγο, είπαµε «δεν το
γνωρίζαµε αυτό», «βλέπεις τι γίνε-
ται δω πέρα κι εµείς δεν έχουµε εί-
δηση» κι ύστερα αλλάξαµε
κουβέντα. Ωστόσο το δράµα της
Μαρίνας δεν είναι παρά µία στα-
γόνα µόνο µέσα σε όλα όσα πέ-
ρασαν οι Ρωµιοί της Ίµβρου. Σ’
αυτό το µοναδικό σε οµορφιά
νησί, όπου µέχρι και τη δεκαετία
του 1970 ζούσαν πάνω από 10 χι-
λιάδες Ρωµιοί, σήµερα πια υπάρ-
χουν µόνο τέσσερα Ρωµαίικα
Χωριά. Έχουν πληθυσµό λιγότερο
από 500 Ρωµιούς και στο καθένα
απ’ αυτά βασιλεύει µια απέραντη
θλίψη.

Οι φήµες που κυκλοφορούν
από στόµα σε στόµα µιλούν για
τροµακτικές ιστορίες…  Λένε για
ανατριχιαστικά γεγονότα που συ-
νέβαιναν εδώ στο παρελθόν κάθε
φορά που υπήρχε ένταση στις σχέ-
σεις της Τουρκίας µε την Κύπρο
και την Ελλάδα. Οι Ρωµιοί που
ζούσαν σε τούτο το νησί πλήρω-
σαν ακριβά το τίµηµα τότε. Λέ-
γεται για παράδειγµα ότι στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, µε

την όξυνση των ελληνο-κυπριο-
τουρκικών σχέσεων που κατέληξε
στην απόβαση στην Κύπρο, τότε
λοιπόν εδώ στην Ίµβρο αφέθηκαν
ελεύθεροι για ένα διάστηµα όλοι
οι κρατούµενοι που ήταν στις φυ-
λακές, µε σκοπό να σκορπίσουν τη
φρίκη στα ρωµαίικα χωριά. Σε διά-
στηµα µιας-δυο ηµερών λέγεται
ότι έγιναν όλα τα ανήκουστα: βια-
σµοί, πλιάτσικο, εγκλήµατα,
εµπρησµοί... Συµβαίνει καµιά
φορά σήµερα κάποιος Τούρκος,
που έχει καταφέρει να τον συµπα-
θήσουν οι Ρωµιοί του νησιού, να
σας δείχνει κάποιον άνθρωπο κου-
νώντας ελαφρά το κεφάλι ενώ αρ-
χίζει να λέει µια ιστορία: «Αυτής
τής γυναίκας τής βίασαν την κόρη,
ετούτης της έβαλαν φωτιά στο
σπίτι και κάηκαν τα παιδιά της, κι
εκείνης ο άντρας έπαθε αυτό κι
αυτό».

Κανείς δεν µιλάει γι’ αυτά που
συνέβησαν τότε και είχαν ως απο-
τέλεσµα οι περίπου 10 χιλιάδες
ψυχές, Ρωµιοί που ζούσαν εδώ
µέχρι και τη δεκαετία του ’60,
ξαφνικά να εγκαταλείψουν τα σπί-
τια, τον τόπο τους, το χωράφι και
το περιβόλι τους και να βρεθούν
από τη µια στιγµή στην άλλη σε
άλλες χώρες. Κυριαρχεί µια εκκω-
φαντική σιωπή. Τα άψυχα χωριά
που χτίστηκαν αργότερα µε απρό-
σωπα, πανοµοιότυπα κτίρια, εποι-
κίστηκαν µε πληθυσµούς που
µεταφέρθηκαν από τον ανατολικό
Πόντο και από την κεντρική Ανα-
τολία. Μέσα από αυτές τις οικογέ-
νειες βγήκε κι ένα παιδί που
έγραψε ένα βιβλίο για την Ίµβρο,
το Γκιοκτσέ-αντά, αλλά ούτε καν
σ’ αυτό υπάρχει ίχνος από τη βα-
ναυσότητα που προηγήθηκε.  

Για παράδειγµα, εκδόθηκε ένα
βιβλίο για την Ίµβρο (σ.τ.µ. στα
τουρκικά) που το έγραψε µια νεαρή
φοιτήτρια πανεπιστηµίου. Μάλιστα
έχει τραβήξει η ίδια και τις φωτο-
γραφίες που περιλαµβάνονται σ’
αυτό. Αγόρασα το βιβλίο γεµάτη
περιέργεια να διαβάσω από την
πένα και τον φακό ενός ντόπιου αν-
θρώπου την πραγµατικότητα γύρω
από αυτές τις τροµακτικές ιστορίες
που κυκλοφορούν. Και βέβαια,
ήταν µεγάλη η απογοήτευσή µου.
Στο βιβλίο αναφερόταν µόνο ότι τις
δεκαετίες του 1960 και 1970 οι πε-
ρισσότεροι Ρωµιοί κάτοικοι «για
ορισµένους λόγους» µετανάστευ-
σαν «ξαφνικά» στην Ελλάδα. Τί-
ποτα άλλο πέρα από αυτό. Είχαµε,
δηλαδή, γι’ άλλη µια φορά να κά-
νουµε µε την ιστορία των τριών πι-
θήκων (σ.τ.µ. «δεν είδα, δεν
άκουσα, δεν ξέρω»).

Ωστόσο δεν διστάζουµε
στο παραµικρό να παζαρεύ-

ουµε αυτά που άφησαν οι Ρωµιοί
άφησαν πίσω τους στα υπόλοιπα
µέρη του νησιού, πέρα από τα τέσ-
σερα ορεινά χωριά όπου τους
έχουµε φυλακίσει σήµερα. Τα πε-
τρόχτιστα σπίτια του νησιού, τα
πανέµορφα χωριά του, ο καφές
στη χόβολη του µαγκαλιού, το
κρασί, το µαστιχάτο µαλεµπί, το
κατσικίσιο γάλα και τυρί και
λοιπά και λοιπά, αυτά είναι όλα
γνώσεις, έθιµα και συνήθειες που
έµειναν από τους Ρωµιούς. Οποι-
οδήποτε κείµενο πληροφοριών ή
βιβλίο σχετικό µε την Ίµβρο κοι-
τάξετε σήµερα, σε ιστοσελίδες
του διαδίκτυου, σε τουριστικές
µπροσούρες και καταλόγους ξε-
νοδοχείων και εστιατορίων,
αυτά θα δείτε καθώς και φωτο-
γραφίες από τα τέσσερα προστα-
τευµένα χωριά των Ρωµιών. Από
αυτούς εξάλλου έρχεται όλος ο
πλούτος του νησιού, η κληρονο-
µιά του και η γοητεία του.

Και τώρα ας δούµε τι βλέπετε
όταν πάτε σ’ εκείνα τα τέσσερα
ρωµαίικα χωριά. Το εγκαταλε-
λειµµένο σχολείο, την εκκλησία,
σπίτια µισογκρεµισµένα, θλιµµέ-
νους ανθρώπους και, στην είσοδο
του κάθε χωριού, µια πινακίδα
που αναµφίβολα έχει στηθεί για
να χτυπάει ιδιαίτερα στο µάτι, µε
τη ρήση «Ευτυχής όποιος µπορεί
να πει είµαι Τούρκος» κι από
κοντά να τη συντροφεύει µια κα-
κόγουστα φτιαγµένη προτοµή του
Κεµάλ Ατατούρκ –συνήθως ακρι-
βώς απέναντι από την εκκλησία
και το σχολείο- φτιαγµένη σί-
γουρα από γλύπτη τρίτης κατηγο-
ρίας!

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στη
χώρα αυτή υφίσταται ένα κουρ-
δικό ζήτηµα που χρήζει άµεσης
λύσης, ωστόσο οι καλές προθέσεις
και οι προσπάθειες δεν πρέπει να
περιοριστούν µόνο σ’ εκείνους
των οποίων η φωνή ακούγεται πε-
ρισσότερο, σε στιλ «άµα δεν κλά-
ψει το µωρό δεν το θηλάζεις». Αν
το λέει η ψυχή σας, αν είστε
έτοιµοι να κοιτάξουµε τα πράγ-
µατα κατά πρόσωπο, να ντρα-
πούµε, να κάνουµε αληθινό
διάλογο, ελάτε τότε να συζητή-
σουµε και αυτά τα θέµατα και,
αφήνοντας κατά µέρος την υπο-
κρισία µας να συζητήσουµε σε
βάθος αυτό που εννοούµε λέγο-
ντας «εµείς κι εµείς», το οποίο
έχει ποτίσει το µεδούλι µας. Να το
συζητήσουµε έτσι ώστε να θυµη-
θούµε ότι είµαστε άνθρωποι. 

Σηµείωση: Τα έντονα γράµ-
µατα, είναι όπως στο τουρκικό
πρωτότυπο.

Οι Ρωµιοί της Ίµβρου και η υποκρισία 
Φωτό: Murat Yaykın, από το βιβλίο του ‘IMVROS’

CRAZY HOLIDAYS
(0030) 25410 72740 - 25410 72063

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ 

Οικ. Edy και İzi Kάν εις µνήµην των γονέων αυτών Αναστασίας και
Δαβίδ, προσέφεραν πλουσιώτατον γεύµα. Ἡ Επιτροπή µετά της Κο-
σµητείας ευχαριστούν θερµώς.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ  
Εις µνήµην Δηµητρίου Κώτσια προσέφερον Λ.Τ.: Σεβ. Μητρ. Τρα-

νουπόλεως Γερµανός 100, Σταύρος Χαγιάλογλου 100, Γεώργιος Παπα-
λιάρης 100, Σπυρίδων Χατζηαναστασίου 50, Βασίλειος Λαιµόπουλος
50. Εκφράζονται θερµαί ευχαριστίαι. 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ  
Δια τας ανάγκας της ηµετέρας Κοινότητος η κ. Θωµαϊς Δεµιρτζίο-

γλου, εις µνήµην του αειµνήστου αδελφού αυτής Θεοφίλου Δεµιρ-
τζίογλου προσεφέρε 50ΛΤ. 

Η εκκλησιαστική επιτροπή ευχαριστεί θερµώς.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

Για την αγαπητή της θεία, Βίβα Σουµπούλογλου η κ. Αρτεµισία
προσέφερε 100ΛΤ. υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου  Γεωργίου Πριγκήπου
και 100ΛΤ υπέρ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Τζιµπαλή.

Πραγµατοποιείται διερµηνεία
Κυρία, τέλεια γνώστης της Ελληνικής, Τουρκικής και

Αγγλικής γλώσσας, πραγµατοποιεί κάθε είδους διερµηνείες
καθώς και ζωντανές µεταφράσεις

Τηλέφωνο: 0539 835 86 64 κ. Μαρία.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΩΝΕΖΚΙΟΪ
Μετά χαράς προσκαλοῦµε, τά ἀξιότιµα µέλη, φίλους καί ὑποστηρικτές

µας, στην πασχαλινή µας συνεστίαση µε το τσούκρισµα τοῦ αὐγοῦ, καί
γλέντι ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ, πού θά πραγµατοποιηθεῖ τήν Κυριακήν τοῦ
Θωµᾶ, 1ην Μαϊου 2011, στό ἑστιατόριο “LEONARDO” τοῦ Πολωνέζκιοϊ.

Θά προηγηθῇ Θεία Λειτουργία στον Ἱερό Ναό τῶν Παµ. Ταξιαρχῶν Μ.
Ρεύµατος.

Διατίθενται δύο Λεωφορεῖα µε τήν κάτωθι διαδροµή:  
α: ἀπό Πλατεία Κουρτουλούς ὤρα 9ην  καί 15, ἀπό Ὄπερα Ταξείµ ὥρα

9ην  καί 30, καί 
β: ἀπό τό ἐστιατόριο “ GARAJ “ τῶν Θεραπείων τήν 9ην καί 30 ὥραν,

τήν 9ην καί 45 ἔµπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Νεοχωρίου, µέ
προορισµόν τό Ἱερόν Ναόν, τό Πολωνέζκιοϊ, καί ἐπιστροφήν εἰς τά ἴδια.

Διά συµµετοχήν τηλεφωνήσατε εἰς τοῦς κάτωθι ἀριθµούς:
κ. Σµαρώ  Τσολακίδου 0 533 650 95 34 καί 0 212 263 57 44 καί κ.Ἑλένη

Μαϊς 0 538 305 54 21.
Τελευταία ἡµέρα συµµετοχῆς Παρασκευή 29ην  Ἀπριλίου 2011.



Ο κόσµος σε µια στήλη...
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ADRES: Apoyevmatini Gazetesi,
İstiklâl Cad. 166 (eski 348) Suriye Pasajı D.5/A
Beyoğlu 34433 İstanbul
TEL: (0212) 293 20 35 FAX: (0212) 293 20 13
E-MAIL: apo.istanbul@gmail.com

Ηεπιχείρηση ανάσυρσης για ότι απέµεινε από το αεροπλάνο της
Air France, που έπεσε στη θάλασσα ανοικτά της Βραζιλίας το

2009 ξεκίνησε, όπως ανακοίνωσε χθες το Γραφείο Ερευνών και Ανα-
λύσεων (BEA). "Μια πρώτη επιχειρησιακή κατάδυση του (υποβρύχι-
ου ροµπότ) Remora 6000 άρχισε σήµερα το πρωί", αναφέρει η σχετι-
κή ανακοίνωση. Προτεραιότητα αποτελεί η ανεύρεση των δύο µαύρων
κουτιών του αεροσκάφους, για να πέσει φως στα αίτια που προκάλεσαν
το δυστύχηµα µε τους 228 νεκρούς. Για την όλη επιχείρηση έχουν δη-
µιουργηθεί δύο οµάδες εργασίας, µε την πρώτη να εξετάζει τις περίπου
15.000 φωτογραφίες που ελήφθησαν από τα υποβρύχια ροµπότ Remus
την ώρα που η δεύτερη θα "µελετήσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες
που αφορούν την ανάκτηση των συσκευών καταγραφής στοιχείων πτή-
σης, τους υπολογιστές και τµηµάτων του αεροπλάνου".

Ακόµη 17 πτώµατα ανακαλύφθηκαν σε µαζικό τάφο σε κτή-
ριο της πόλης Ντουράνγκο του Μεξικού, όπου έχουν βρεθεί

συνολικά 75 νεκροί το τελευταίο δεκαπενθήµερο καθώς πλήττεται
από τον «πόλεµο των ναρκωτικών». Συνολικά έχουν ανακαλυφθεί 75
πτώµατα το τελευταίο δεκαπενθήµερο στην πόλη. Οι αρχές δεν έχουν
δώσει µέχρι στιγµής καµία πληροφορία όσον αφορά την ταυτότητα
των θυµάτων ή αυτών που τους σκότωσαν. Η πολιτεία Ντουράνγκο,
που αποτελεί κέντρο διακίνησης ναρκωτικών είναι ένα από τα κύρια
πεδία των µαχών µεταξύ των καρτέλ των ναρκωτικών για τον έλεγχο
της τοπικής αγοράς και του λαθρεµπορίου προς τις ΗΠΑ, οι οποίες
είναι η πρώτη χώρα παγκοσµίως στην κατανάλωση κοκαΐνης. 

Ουψηλόβαθµος Ιρανός κληρικός, Μοχάµαντ Τάκι Ράχµπαρ, προ-
έτρεψε τους πιστούς να µην πάνε φέτος για προσκύνηµα στη

Μέκκα, λόγω της υποστήριξης που προσφέρει η Σαουδική Αραβία στο
καθεστώς του Μπαχρέιν. "Τα χρήµατα που θα ξοδέψουν οι Ιρανοί µου-
σουλµάνοι κατά την επίσκεψή τους στη Μέκκα θα χρησιµοποιηθούν
για την αγορά όπλων που θα βοηθήσουν στις σφαγές των Μουσουλµά-
νων του Μπαχρέιν", είπε. Ο Ράχµπαρ υποστήριξε ότι η καταστροφή
τζαµιών και το κάψιµο αντιτύπων του Κορανίου είναι καθηµερινή τα-
κτική στο Μπαχρέιν, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την καταστολή
του κινήµατος της αντιπολίτευσης.

Στον Μουρχαµπάζι Ναµπεγκάµπε από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό, θα απονεµηθεί το βραβείο για τα δικαιώµατα

των παιδιών του 2011, επειδή βοήθησε στην απελευθέρωση χιλιά-
δων παιδιών-στρατιωτών και παιδιών-σκλάβων. Για την απονοµή
του βραβείου ψήφισαν περίπου 3,2 εκατοµµύρια παιδιά από όλο τον
κόσµο. Το βραβείο, αξίας 100.000 δολαρίων, θα απονεµηθεί από τη
Βασίλισσα Σύλβια της Σουηδίας.

Σε συνοµιλίες µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκό-
σµια Τράπεζα, βρίσκεται η Αίγυπτος προκειµένου να λάβει δά-

νειο ύψους περίπου 6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός
Οικονοµικών της χώρας, Σαµίρ Ραντουάν. Ο υπουργός Οικονοµικών
της Αιγύπτου προέβη σε αυτές τις δηλώσεις από το Κουβέιτ, όπου συ-
νοδεύει τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας
του στις αραβικές χώρες του Κόλπου. Όπως δήλωσε ο Σαµίρ Ραντουάν,
η Αίγυπτος θα ζητήσει χαµηλότοκο δάνειο ύψους 100 εκατ. δολαρίων,
από το Αραβικό Ταµείο και  έχει ζητήσει ήδη την υποστήριξη των αρα-
βικών χωρών, ωστόσο τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόµη.

Άνδρας που εργαζόταν για την France Telecom-Orange αυτο-
πυρπολήθηκε την Τρίτη, στην τελευταία περίπτωση από µια

σειρά αυτοκτονιών στην εταιρεία. Ο 57χρονος, πατέρας τεσσάρων παι-
διών, αυτοπυρπολήθηκε στο πάρκινγκ της εταιρείας στη Μπορντό. Τα
συνδικάτα αποκάλεσαν το θάνατο ‘τραγωδία’. Περισσότερες από 30
αυτοκτονίες σηµειώθηκαν το 2008- 2009 στην εταιρεία, που διαχειρί-
ζεται της γαλλικές τηλεπικοινωνίες και απασχολεί περισσότερους από
100.000 εργαζόµενους. Έρευνα που συστάθηκε για να ερευνήσει το
άγχος του προσωπικού δήλωσε ότι σηµειώθηκαν επίσης 27 αυτοκτο-
νίες στην εταιρεία το 2010 και ακόµη µία το 2011.

Οι αρχές της Ιαπωνίας βρήκαν λύση για να µπορούν τα παιδιά
να παίζουν ξανά σε εξωτερικούς χώρους. Θα αφαιρέσουν ένα

µε δύο εκατοστά χώµα από τις αυλές των σχολείων και θα προσθέ-
σουν νέο. Οι αρχές στη βορειοανατολική Ιαπωνία δήλωσαν ότι θα
αφαιρέσουν το µολυσµένο από ραδιενέργεια επιφανειακό στρώµα του
χώµατος από τους χώρους των σχολείων, ώστε τα παιδιά να µπορούν
να παίζουν. Όπως µετέδωσε το δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο
NHK, στην πόλη Κοριγιάµα θα αφαιρέθει το επιφανειακό χώµα, το
Σάββατο 30 Απριλίου και την Κυριακή 1 Μαίου από 15 δηµοτικά και
γυµνάσια και από 13 νηπιαγωγεία. Η Κοριγιάµα βρίσκεται περίπου
50 χιλιόµετρα δυτικά της πυρηνικής µονάδας Φουκουσίµα Νταϊίτσί,
η οποία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από το σεισµό και το
τσουνάµι και έχει διαρροή ραδιενέργειας.

Απέκλεισε το ενδεχόµενο διχοτόµησης του Κοσόβου ο γενικός
γραµµατέας του αρµοδίου υπουργείο της σερβικής κυβέρνη-

σης, Όλιβερ Ιβάνοβιτς. "Η κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη στο
Σύνταγµα, που ορίζει ότι το Κόσοβο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της Σερβίας", δήλωσε, χαρακτηρίζοντας καταστροφική τυχόν διχο-
τόµηση του Κοσόβου. Υποστήριξε ότι θα ξύπναγε εκ νέου τον εθνικι-
σµό και τις αποσχιστικές τάσεις σε άλλες περιοχές της Σερβίας και
των Βαλκανίων, όπως το Σάντζακ, ή η Σερβική ∆ηµοκρατία της Βοσ-
νίας-Ερζεγοβίνης. "Θα ξανάνοιγε τα ζητήµατα, που προσπαθούµε να
κλείσουµε εδώ και χρόνια", υπογράµµισε.

Συνεργασία και βοήθεια εκ των έσω είχαν οι περίπου 500 κρατού-
µενοι που δραπέτευσαν από φυλακή στο Αφγανιστάν, εκτιµά η

προεδρία. "Η δραπέτευση όλων των κρατουµένων (µιας πτέρυγας της φυ-
λακής) από µια σήραγγα που κατέληγε µόνο σε ένα κελί δείχνει ότι
υπήρξε συνεργασία και βοήθεια µέσα από τη φυλακή", αναφέρει το γρα-
φείο του Αφγανού προέδρου Χαµίντ Καρζάι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Περισσότεροι από 470 κρατούµενοι, αρκετοί εκ των οποίων Ταλιµπάν
απέδρασαν από τις φυλακές της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν το βράδυ της
Κυριακής προς ∆ευτέρα, µέσω σήραγγας µήκους εκατοντάδων µέτρων.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΕ TIMES

Για πάντα νέοι    
Το New Deal του Γκόρντον Μπράουν υποτίθεται ότι θα έσβηνε την

ανεργία, ειδικά των νέων ανθρώπων, εδώ και µια δεκαετία. 
Το µέγεθος αυτής της φιλοδοξίας µπορεί πλέον να συγκριθεί µόνο

µε το µέγεθος της αποτυχίας του σχεδίου. Ενώ η γενική ανεργία έχει
αρχίσει να µειώνεται, η «νεανική» ανεργία συνεχίζει να αυξάνει. Σή-
µερα σχεδόν ένα εκατ. Βρετανοί ηλικίας 16-24 είναι άνεργοι - δηλαδή
περίπου ένας στους πέντε. (...) Αυτή η κατάσταση έχει επιπτώσεις, όχι
µόνο στους νέους, αλλά και στο παρόν και στο µέλλον της κοινωνίας.
Η γενιά που αγωνίζεται να βρει δουλειά, στην πιο δηµιουργική της ηλι-
κία, δεν πρόκειται να «συνέλθει» εύκολα όταν κάποια στιγµή ανακάµ-
ψει η ευρύτερη οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες, µεγάλη περίοδος ανεργίας στην
αρχές της εργασιακής ζωής έχουν επιπτώσεις όχι µόνο στο εισόδηµα,
αλλά και στην υγεία και γενικότερα στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
ακόµη και σε βάθος 25ετίας. (...) ∆υστυχώς τώρα, όπως άλλωστε και σε
κάθε δύσκολη περίοδο για την οικονοµία, η νεανική ανεργία έχει δύο
βασικά αίτια. Το πρώτο είναι το νεαρό της ηλικίας, και το δεύτερο είναι
η γενική έλλειψη θέσεων εργασίας. Μια «στάσιµη» οικονοµία ευνοεί
αυτούς που ήδη εργάζονται, ενώ η περίοδος ανάκαµψης που ακολουθεί
ευνοεί αυτούς µε την εργασιακή εµπειρία - οπότε και στις δύο περι-
πτώσεις οι θέσεις για τους νέους περιορίζονται.

The New York Times
Οσα λέει η Standard & Poor's

Όλα όσα λένε οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης πρέπει να αντι-
µετωπίζονται µε πολλή επιφυλακτικότητα. 

Καθώς φούντωνε η οικονοµική κρίση, ευχαρίστως πρόσφεραν το κα-
θεστώς ΑΑΑ στις τοξικές επενδύσεις των πελατών τους της Γουόλ
Στριτ. (...) Οπότε ήταν ενθαρρυντικό που ανέκαµψαν οι αγορές µετά
την υποτίµηση, από τη S&Ρ, της αµερικανικής οικονοµίας (...) σε αρ-
νητικό επίπεδο. Η ουσία της ανακοίνωσης είναι ότι η πιστοληπτική ικα-
νότητα των ΗΠΑ θα µειωθεί αν δεν ληφθούν αξιόπιστα πολιτικά µέτρα,
για την αντιµετώπιση των µακροχρόνιων ελλειµµάτων και του µεγάλου
εθνικού χρέους. 

Σε µια προειδοποίηση στους πολιτικούς ότι πρέπει να προχωρήσουν
στη µείωση των ελλειµµάτων, η S&Ρ ανακοίνωσε ότι υπάρχει µία στις
τρεις πιθανότητες να µειώσει την πιστοληπτική ικανότητα της αµερι-
κανικής κυβέρνησης σε δύο χρόνια. Αυτό θα µπορούσε να αυξήσει τα
επιτόκια, αυξάνοντας το βάρος αποπληρωµής του χρέους και αποδυνα-
µώνοντας γενικά την οικονοµία. Αν η προειδοποίηση πείσει τους Ρε-
πουµπλικάνους στο Κογκρέσο να υπερψηφίσουν την αύξηση του ορίου
του χρέους, τότε θα έχει λειτουργήσει θετικά... Αν η προειδοποίηση πα-
ρερµηνευτεί, προς την κατεύθυνση ότι χρειάζονται άµεσες και δραστι-
κές περικοπές, όπως λένε οι Ρεπουµπλικάνοι, θα είναι αντιπαραγωγική...
Ως οίκος αξιολόγησης, η S&Ρ, όπως και οι άλλοι, έχει υπονοµεύσει την
αξιοπιστία της. Αλλά η προειδοποιητική βολή της στη µάχη για τον προ-
ϋπολογισµό ήταν επιτυχής. 

Μασκοφόροι φοιτητές µε
ρόπαλα και µαχαίρια προκά-
λεσαν χάος σε πανεπιστήµιο
του Ραµπάτ την Παρασκευή,
µετά τη δολοφονία µε µα-
χαίρι ενός φοιτητή από την
∆υτική Σαχάρα, όπως µετέ-
δωσαν επίσηµα ΜΜΕ και δή-
λωσαν αυτόπτες µάρτυρες.
Φοιτητές είπαν ότι υπήρξαν
τραυµατίες, ωστόσο το ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο
MAP δεν έκανε λόγο για θύ-
µατα.

Επεισόδια σε πανεπιστήµιο
του Μαρόκου έπειτα από

δολοφονία φοιτητή
Πάνω από 3.000 άνθρωποι διαδή-

λωσαν στην πόλη Σαλάλεχ στο νότιο
Οµάν την Παρασκευή, απαιτώντας πο-
λιτικές, οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
και περισσότερες ελευθερίες. Οι συ-
γκεντρωµένοι φώναξαν συνθήµατα
όπως «ελευθερία» και «ο λαός θέλει
να πέσει η διαφθορά», κάνοντας πο-
ρεία στο κέντρο της πόλης προς ένα
κυβερνητικό κτήριο. Απαίτησαν επί-
σης να δικαστούν πρώην υπουργοί που
απαλλάχθηκαν των καθηκόντων τους
στους πρόσφατους ανασχηµατισµούς,
κατηγορώντας τους για διαφθορά.

Χιλιάδες διαδηλωτές
στο Οµάν διεκδικούν

µεταρρυθµίσεις

Ισχυρό πλήγµα δέχθηκε χθες τα
ξηµερώµατα το κυβερνητικό τε-
τράγωνο στην πρωτεύουσα της Λι-
βύης. Μαχητικά αεροσκάφη του
ΝΑΤΟ κατέστρεψαν ένα από τα
κτήρια που χρησιµοποιεί ως στρα-
τηγείο ο Καντάφι.

Οι αεροπορικές επιδροµές του
ΝΑΤΟ είχαν ως στόχο την εξό-
ντωση του Μουαµάρ Καντάφι,
υποστήριξε µιλώντας στο Αλ Τζα-
ζίρα εκπρόσωπος της λιβυκής κυ-
βέρνησης, προσθέτοντας ότι
υπάρχουν τουλάχιστον 15 τραυµα-
τίες, ενώ αγνοείται η τύχη πολλών
ακόµη ανθρώπων. Σύµφωνα µε το
BBC, τα νατοϊκά αεροσκάφη
έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας προς τη ∆ευτέρα το κυβερνη-
τικό τετράγωνο, καταστρέφοντας
ολοσχερώς κτήριο που χρησιµο-
ποιεί ως στρατηγείο ο Καντάφι. Το
βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο
επικαλείται αυτόπτες µάρτυρες και
στελέχη του καθεστώτος, ωστόσο,
αδιευκρίνιστο παραµένει το πού
βρισκόταν ο Λίβυος ηγέτης την

ώρα της επίθεσης. Σύµφωνα µε το
BBC σηµειώθηκαν ισχυρές εκρή-
ξεις στην Τρίπολη και λίγο αργό-
τερα διεκόπη η µετάδοση του
προγράµµατος τριών τηλεοπτικών
σταθµών.  

Eπιδροµές και στη Μιζουράτα
Οι αεροπορικές επιδροµές δεν

περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα
της Λιβύης. Σύµφωνα µε το αµερι-
κανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN,
νατοϊκά αεροσκάφη έπληξαν στό-
χους και στην Μιζουράτα, όπου
διεξάγονται σφοδρές µάχες µεταξύ
των ανταρτών και των καθεστωτι-
κών δυνάµεων. Όπως µεταδίδει το
CNN, την Κυριακή σκοτώθηκαν
κατά τη διάρκεια των συγκρού-
σεων τουλάχιστον 16 άνθρωποι
και περισσότεροι από 70 τραυµα-
τίστηκαν. Αυτόπτες µάρτυρες υπο-
στηρίζουν ότι τα στρατεύµατα του
Καντάφι έπληξαν µε µαζικά πυρά
την πόλη, παρά το γεγονός ότι το
καθεστώς είχε προαναγγείλει την
αποχώρηση των στρατευµάτων
του.

Το ΝΑΤΟ έπληξε κυβερνητικά
κτήρια στην Τρίπολη

Μέλη της Αλ Κάιντα αναζητού-
σαν τρόπους να πλήξουν τις ΗΠΑ
µε όπλα µαζικής καταστροφής,
σύµφωνα µε τηλεγραφήµατα που
ήλθαν στο φως µέσω του Wik-
iLeaks και δηµοσιεύθηκαν στην
New York Times.

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, συ-
νελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο
Γκουαντάναµο πριν προλάβουν να
υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Φέ-
ρονται να επεξεργάζονταν πολλά

σχέδια για να επιτεθούν στις ΗΠΑ,
όπως βοµβιστικές ενέργειες, επι-
θέσεις σε αεροσκάφη στη ∆υτική
Ακτή, ακόµη και δολιοφθορά στη
γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα
Υόρκη, κόβοντας τα καλώδια που
την κρατούν. 

Μέλος της οµάδας ήθελε να
αγοράσει βιολογικά ή πυρηνικά
όπλα, φοβόταν όµως ότι θα εντο-
πίζονταν από τα σκάνερ στα αερο-
δρόµια ή τα λιµάνια της χώρας.

WikiLeaks: Επιθέσεις στις ΗΠΑ
σχεδίαζε η Αλ Κάιντα

‘Το πρόβληµα µε την Ελλάδα
είναι ότι κανείς δεν δίνει στη
χώρα χρόνο για να τιθασεύσει τα
δηµόσια οικονοµικά της’, υπο-
γράµµισε ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου, Χέρµαν Βαν
Ροµπάι. Εκτίµησε ότι η αναδιάρ-
θρωση του ελληνικού χρέους δεν
είναι αναπόφευκτη. 

Σηµείωσε ότι το Βέλγιο πήρε
στη δεκαετία του 1990 προθε-
σµία επτά ετών για να µειώσει ένα
έλλειµµα της τάξης του 7,5% και
η Σουηδία οκτώ χρόνια στα τέλη
της δεκαετίας του '80 και στις αρ-
χές της δεκαετίας του '90. 

"Πιστεύω ότι το χρέος της Ελ-
λάδας είναι ανεκτό, αν της δοθεί
αρκετός χρόνος για το αντιµετω-
πίσει. Στην πραγµατικότητα, οι
αγορές θα έπρεπε να το λάβουν
αυτό υπόψη, καθώς δεν ισχύει ότι
οι Έλληνες αφήνουν τα πράγµα-
τα στην τύχη τους. Όχι µόνο κά-
νουν δραστική εξυγίανση, αλλά
κυρίως, προωθούν ιδιωτικοποιή-
σεις αξίας 50 δις ευρώ. Για µια
τόσο µικρή χώρα, αυτό είναι γι-
γαντιαίο", επισήµανε. 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η "στα-
τιστική απάτη" που έφερε στο
φως το ελληνικό πρόβληµα προ-
κάλεσε κρίση εµπιστοσύνης, µε
αποτέλεσµα να επιβληθεί ταχύ-
ρυθµο πρόγραµµα εξυγίανσης της
οικονοµίας. 

Όσον αφορά στην αναδιάρ-
θρωση, είπε πως τα µειονεκτή-
µατα είναι περισσότερα από τα
πλεονεκτήµατα. Άσκησε κριτική
σε όσους "µιλούν υπερβολικά
πολύ και µε επιπολαιότητα για το

θέµα αυτό". 
Ερωτηθείς για το «αν η ευρω-

παϊκή αλληλεγγύη έφτασε στα
όριά της», σηµείωσε ότι οι εταίροι
δίνουν δάνεια και όχι δώρα στην
Ελλάδα και θα έχουν κέρδος από
το δάνειο των 110 δισ. ευρώ που
χορηγούν στην Αθήνα. 

Πάντως, σύµφωνα µε την
Deutsche Welle, η Ελλάδα βρί-
σκεται σε φαύλο κύκλο. Τα σκλη-
ρά µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτι-
κής που έχει πάρει η Αθήνα, δεν
έχουν δώσει ώθηση στην οικονο-
µία. Και χωρίς ανάπτυξη το κλεί-
σιµο της µεγάλης ψαλίδας του χρέ-
ους δυσκολεύει. Ο Χόλγκερ Σµί-
ντινγκ, επικεφαλής οικονοµολόγος
της τράπεζας Μπέρενµπεγκ υπο-
στηρίζει ότι πολλοί αναλυτές έκα-
ναν λάθος στην αξιολόγηση των
µέτρων λιτότητας, που ήταν πολύ
πιο επώδυνα, από ότι αρχικά είχε
διαφανεί. Σύµφωνα µε την τρά-
πεζά του το χρέος έπεσε σε ένα
χρόνο από µείων 12% στο µείων
3,1% του ΑΕΠ.

Εδώ όµως βρίσκεται και το
δράµα, η «θηλιά» λιτότητας έχει
πνίξει και την εσωτερική κατα-
νάλωση, κάτι που έχει επιπτώσεις
στα ¾ της οικονοµικής παραγω-
γής. Η αύξηση της τιµής του πε-
τρελαίου έδωσε το τελικό πλήγµα.
«Ψήγµατα αισιοδοξίας έρχονται
από το βιοµηχανικό κλάδο, όπου
καταγράφηκε αύξηση των εξα-
γωγών κατά 31% σε σύγκριση µε
πέρυσι, αλλά αυτό χάνεται µέσα
στην ασθενή εσωτερική ζήτηση»
υποστηρίζει ο Σµίτινγκ.

Βαν Ροµπάι: Η Ελλάδα χρειάζεται
περισσότερο χρόνο

Κτίρια που επλήχθησαν από το ΝΑΤΟ στην Τρίπολη (25/4/2011, φωτό: AP)


