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ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΟ

«Ουδείς γεννάται, ουδείς αποθνήσκει άνευ της Απογευµατινής»

Οργή Ερντογάν στη βουλή για Συνεδριάζει αύριο η επιτροπή
τις δηλώσεις Σαρκοζί
σχεδιασµού νέου Συντάγµατος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ

‘Ο κ. Σαρκοζί άλλα λέει από την Γαλλία, άλλα
από την Αρµενία και άλλα από την Τουρκία’

Φωτογραφία αρχείου (Παρίσι, 13/72008)

Του Μηνά Βασιλειάδη
∆ιογκώνονται οι διπλωµατικές εντάσεις µεταξύ Τουρκίας Γαλλίας µε τον Πρωθυπουργό
Ταγίπ Ερντογάν να χρησιµοποιεί
σκληρή γλώσσα απέναντι στη
Γαλλία ώστε ‘να εγκαταλείψει
τη ρητορική της και να εκφέρει
µε δίκαιο τρόπο τη γνώµη της’
όσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις για τις σφαγές των Αρµενίων επί Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία. Ο Ταγίπ Ερντογάν σε οµιλία του χθες στη
βουλή κατηγόρησε τον Γάλλο
πρόεδρο ότι χρησιµοποιεί ‘άλλη
γλώσσα στη Γαλλία, άλλη στην
Αρµενία και άλλη στην Τουρκία’.
«Αυτό δεν λέγεται πολιτική
ηγεσία. Η πολιτική, κατ’ αρχήν,
χρειάζεται ειλικρίνεια», δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε απάντηση των δηλώσεων Σαρκοζί
ότι ‘ο χρόνος που έχει περάσει
από το 1915 µέχρι το 2011 είναι
αρκετός’ (σ.σ. για να αναγνωρίσει, όπως λέει ο κ. Σαρκοζί, η
Τουρκία το παρελθόν της).
Αναλυτές και άνθρωποι της
πολιτικής σκηνής συνδέουν τις
δηλώσεις αυτές µε το γεγονός
ότι µπορεί να εξασφαλιστούν
ψήφοι. «Μπορεί να υπάρχουν

600 χιλιάδες Αρµένιοι στη χώρα
σας, υπάρχουν όµως και
500.000 Τούρκοι. ∆ιατηρείτε
δεσµούς µε την Τουρκία», δήλωσε χθες ο κ. Ερντογάν από το
κοινοβούλιο απευθυνόµενος
στον Γάλλο πρόεδρο. «Η ευθύνη του πολιτικού δεν είναι να
εξασφαλίσει αναγνώριση στις
επόµενες εκλογές, αλλά από
τις επόµενες γενεές», πρόσθεσε.
Σηµειώνεται ότι οι Αρµένιοι
θεωρούν ότι περίπου 1,5 εκ. άνθρωποι εκτελέστηκαν το 1915
κάτι το οποίο συνιστά γενοκτονία, ενώ η Τουρκία αρνείται
αυτήν την εκδοχή θεωρώντας
ότι ‘περίπου 300 µε 500 χιλιάδες Αρµένιοι έχασαν τη ζωή
τους, και άλλοι τόσοι Τούρκοι,
κατά τις συγκρούσεις µε τα ρωσικά στρατεύµατα, µε τα οποία
οι Αρµένιοι συµµάχησαν’.
Ο πρέσβης στο Παρίσι Ταχσίν Μπουρτζούογλου, ήδη από
το Σάββατο, σε συνάντηση που
είχε µε τον σύµβουλο για θέµατα εξωτερικής πολιτικής του
Γάλλου προέδρου, Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, έχει µεταφέρει στη
Γαλλία τη λύπη της Τουρκίας
για τις δηλώσεις Σαρκοζί. Ο κ.
Μπουρτζούογλου µε επιστολή
του στον σύµβουλο επισηµαίνει

Έντονες κατηγορίες και κριτική
δέχθηκε τη ∆ευτέρα το βράδυ ο ειδικός σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, Αλεξάντερ Ντάουνερ, για τις απόψεις
που ακούστηκαν στη διάρκεια δηµόσιας συζήτησης µε θέµα την οµοσπονδιακή λύση του Κυπριακού,
στη Λάρνακα.
Μέλη του ακροατηρίου επιτέθηκαν κατά του Αλεξάντερ Ντάουνερ κατηγορώντας τον ότι είναι
εντολοδόχος της τουρκοκυπριακής
πλευράς και παρεµβαίνει υπέρ της
στις διαπραγµατεύσεις. Τον κατηγόρησαν επίσης ότι «προσπαθεί να
θολώσει τα νερά, προωθώντας τη
λύση διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας», την οποία χαρακτήρισαν
ρατσιστική.
Ζήτησαν ακόµα από τον δήµαρχο της πόλης, ο οποίος ήταν παρών
στη συζήτηση, να βγάλει από την αίθουσα γυναίκες, οι οποίες υποστήριξαν ότι «πρέπει επιτέλους να βρε-

θεί λύση στο Κυπριακό για να ειρηνεύσει ο τόπος».
Ο ειδικός σύµβουλος Αλεξάντερ
Ντάουνερ απάντησε ότι δεν ήρθε
στην Κύπρο µε σκοπό να επιβάλει
οποιαδήποτε λύση, αλλά προσκλήθηκε ως σύµβουλος του Γενικού
Γραµµατέα του ΟΗΕ για να συµβάλει στη διαδικασία και τόνισε
ότι η λύση διζωνικής δικοινοτικής
οµοσπονδίας είναι επιλογή των Κυπρίων, η οποία έχει επικυρωθεί µε
ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Είπε ακόµα ότι δεν τον ενοχλεί
καθόλου η επίθεση και η δαιµονοποίηση του και συνέστησε σε όσους
διαφωνούν να «φυλάξουν την ενέργεια τους για την πολιτική τους
ηγεσία».
Η ένταση κλιµακώθηκε κατά τη
συζήτηση µε χαρακτηρισµούς όπως
"προδότες" και "µειοδότες", µε αποτέλεσµα ο δήµαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Μωυσέως, να αποχωρήσει.

Φραστική επίθεση κατά του
Ντάουνερ στη Λάρνακα

Παρατηρήσεις αντιπολίτευσης,
παρόντες και ευρωβουλευτές

Η διακοµµατική επιτροπή
που ορίστηκε για να προετοιµάσει το σχεδιάγραµµα του
νέου Συντάγµατος συνεδριάζει
αύριο όπως αποφασίστηκε αµέσως µετά τη συνάντηση στελεχών του BDP µε στελέχη του
κυβερνώντος κόµµατος.
«Οι αντιπρόσωποι των τεσσάρων κοµµάτων (σ.σ. του κυβερνώντος και της αντιπολίτευσης) αποφάσισαν στη βουλή
µε οµοφωνία ότι θα πρέπει η
επιτροπή να συγκροτηθεί και να
ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς
περεταίρω καθυστερήσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος την κυβέρνησης Οµέρ Τσελίκ.
Ωστόσο ο ηγέτης της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κεµάλ
Κιλιτσντάρογλου, σύµφωνα µε

πηγές του CHP, επιµένει ότι το
κόµµα του θέτει αυστηρές ‘κόκκινες γραµµές’ ιδιαίτερα όσον
αφορά στις τροποποιήσεις στα
τρία πρώτα άρθρα του Συντάγµατος. Τα άρθρα αυτά ορίζουν
την Τουρκία ως «δηµοκρατικό,
λαϊκό κοινωνικό κράτος δικαίου, πιστό στις αρχές του Ατατούρκ», και υπογραµµίζουν το
«αδιαίρετο της χώρας και του
έθνους».
Ο Οµέρ Τσελίκ είπε ότι τα
τέσσερα κόµµατα συµφώνησαν
επίσης ότι η επιτροπή πρέπει να
δηµιουργήσει µηχανισµούς που
θα εγγυηθούν καταθέσεις προτάσεων όχι µόνο από ειδικούς,
αλλά και απλούς πολίτες. ∆ήλωσε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει
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Εκκλησιαστικές Ειδήσεις στις εσωτερικές σελίδες

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης
στη Μητρόπολη Λαγκαδά

Φωτό: Βάσω Λουλά

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, παρά τις
δυσµενείς καιρικές συνθήκες,
εξήλθε τη ∆ευτέρα το απόγευµα του Αγίου Όρους και ήδη
πραγµατοποιεί την επίσηµη
προγραµµατισµένη επίσκεψή
του στη Μητρόπολη Λαγκαδά,
Λητής και Ρεντίνης.
Η υποδοχή του Οικουµενικού Πατριάρχου έγινε παρά τη
δυνατή βροχή στην κεντρική
πλατεία της πόλης, µε τη συµµετοχή του Αρχιεπισκόπου ΑθηΣυνέχεια στην σελ. 3
νών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύµου, του Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννη, πολλών ιεραρχών, δηµοτικών αρχόντων και
πλήθους πιστών.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του
ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος
αναφέρθηκε στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα: «Προσευχόµαστε υπέρ της Ελλάδος
και των ευλαβών κατοίκων της.

Αναµένεται περεταίρω αξιολόγηση
για την έκτη δόση προς την Ελλάδα

Λέµε στους Έλληνες χριστιανούς να παραµείνουν σταθεροί
στην πίστη τους στο Θεό µε τη
βεβαιότητα ότι τα εφήµερα
πάθη και η δυστυχής συγκυρία
παρέρχονται σαν όνειρο». Ο
Οικουµενικός Πατριάρχης ζήτησε από τους ισχυρότερους
αυτή η δύσκολη συγκυρία να
χρησιµεύσει ως κίνητρο αγαθών
κινήσεων υπέρ του κοινού καλού.
«Θα πρέπει να εκφραστεί η
φροντίδα προς τον πλησίον στο
δηµόσιο βίο. Ας γίνει ο γείτονας
σύντροφος εν Κυρίω και ο
άγνωστος περαστικός ένας ισότιµος σεβαστός φίλος».
Κατά την άφιξη του Πατριάρχου τελέστηκε δοξολογία
στον µητροπολιτικό ναό Αγίας
Παρασκευής και στη συνέχεια
ο κ. Βαρθολοµαίος εγκαινίασε
τα γραφεία της µητρόπολης
Λαγκαδά.

Συλλήψεις των διαδηλωτών
της Wall Street

Συνέχεια στην σελ. 3

Αν και η επίσηµη αξιολόγηση
της τρόικας θα δηµοσιοποιηθεί πιθανόν στις αρχές Νοεµβρίου, η
τριµερής επιτροπή ανέφερε χθες
σε σύντοµο ανακοινωθέν ότι η
Ελλάδα είναι πιθανόν να χάσει
τους στόχους του 2011, λέγοντας ότι η 6η δόση του δανείου
προς την Ελλάδα θα εκταµιευτεί
µόλις το Eurogroup και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο εγκρίνουν τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης.
Ωστόσο, τονίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει έως
τότε να δώσει µεγάλη έµφαση
στις µεταρρυθµίσεις και στις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες εµφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.
Τα επιπλέον µέτρα λιτότητας
που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τον τελευταίο µήνα, λέει η
ανακοίνωση, επαρκούν για να
επιτευχθεί ο στόχος του 2012
στο έλλειµµα, αλλά για τους στό-

χους του 2013 και του 2014, επισηµαίνει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα µέτρα. Ωστόσο,
κατά την εκτίµησή της, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας
δεν θα έρθει νωρίτερα από το
2013.
Εντωµεταξύ, κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Τοµέων Εργασίας Εσωτερικών και Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης και υπουργός
οικονοµίας Ευάγγελος Βενιζέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι: «Αν
νοµίζετε ότι η κυβέρνηση είναι
αναποτελεσµατική και δεν έχει
ηθικό υπόβαθρο για αυτά που κάνει τότε, ρίξτε την». Επιπρόσθετα δήλωσε ότι η Ευρώπη αναλαµβάνει το χρέος και η Ελλάδα
την αντιµετώπιση του ελλείµµατος και τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Φωτό: AP

Η αστυνοµία συνέλαβε τη ∆ευ- την καταστολή ταραχών, µε πλήρη
τέρα το πρωί 129 άτοµα στη Βο- εξάρτυση, περικύκλωσαν λίγο µετά
τα µεσάνυχτα της ∆ευστόνη, όταν διέλυσε
τέρας µια πλατεία της
µια διαδήλωση κατά
Βοστόνης, που είχαν
της Wall Street, σε
καταλάβει οι διαδηµία από τις µεγαλύλωτές εµπνεόµενοι
τερες αστυνοµικές
από το κίνηµα "Καταεπιχειρήσεις από την
λάβετε την Γουόλ
έναρξη του κινήµαΣτριτ" και τους ζήτητος. Ειδικές µονάδες
σαν να διαλυθούν.
της αστυνοµίας για την
Όταν οι διαδηλωτές
καταστολή ταραχών
αρνήθηκαν, τους
συνέλαβαν και χθες πεέσυραν στο έδαφος,
ρίπου 100 ανθρώπους,
πριν τους περάσουν
αναφέρει η εφηµερίδα
χειροπέδες και τους αποµακρύBoston Globe.
Περίπου 200 αστυνοµικοί για
Συνέχεια στην σελ. 2

Σ ελίδα 2

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις

Ἡ Α. Σεβασµιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.
Πατριρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης
Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑποµένης, Κυριακῆς, 9ης ἰδίου, καθ’ ἥν παρέστησαν ὅµιλοι προσκυνητῶν
ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος
ὡµίλησε καταλλήλως.
* * *

Ἡ Α.Σεβασµιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς
ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Εὐάγγελον, Τρανουπόλεως κ. Γερµανόν, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Λέρου, Καλύµνου καί
Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παλµύρας κ. Ἰωάννην, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, συνοδευόµενον ὑπό τοῦ Ἐντιµ. κ.
Cems Beylunioğlu, ἐκ Βερολίνου.

Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ
Ἀλεξανδρουπόλεως.

Προσκυνητάς ἐκ τοῦ «Ὁµίλου φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Θεσσαλονίκης - Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἰωσήφ Παπαµατθαιάκη.

Ὅµιλον προσκυνητῶν ἐξ Μεσσηνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ
κ. Πολυνείκου Θεοδωροπούλου.
* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Tenzile
Erdoğan, µητρός τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip
Erdoğan, ἐκ τοῦ τεµένους Fatih, τό Σάββατον, 8ην Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτου κ. Χρυσοστόµου Παναγοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κατά
τήν κηδείαν τῆς ἀειµνήστου
Παρασκευῆς Κοσµίδου, ἐξαδέλφης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος,
ἐκ τοῦ Γ’ Κοιµητηρίου τοῦ Δήµου Ἀθηναίων, τήν Δευτέραν,
10ην ἰδίου.
* * *

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:

Τό ἐν τῷ Πανεπιστηµίῳ Boğaziçi πραγµατοποιηθέν ρεσιτάλ πιάνου, ἐπί τῇ 125ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀρµενικοῦ Λυκείου Getronagan, τήν Παρασκευήν, 7ην Ὀκτωβρίου.

Τούς γάµους τοῦ ζεύγους Büşra Acar καί Yavuz Efe, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Gaziosmanpaşa αἰθούσῃ Γάµων, τήν Κυριακήν 9ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου
Νικολαΐδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήµονος Κουσκουντζουκίου, αὐθηµερόν.

Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton πραγµατοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου: «Πόλις-Συνάντησις δύο Κόσµων», ἐπί
τῇ συπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωµατικῶν
σχέσεων µεταξύ Τουρκίας καί Βατικανοῦ, τήν Δευτέραν, 10ην
ἰδίου.

Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. González Aller, Πρέσβεως
τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς
χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, αὐθηµερόν τό ἑσπέρας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α. ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ
*ΜΕΛΕΤΕΣ *ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
*ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

∆ιεύθ. Αγίου ∆ηµητρίου 116 & Ελεύθερου Ανθρώπου 1
ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΘΗΝΑ
Τηλ. +30 210 988 80 58 - Κιν. +30 694 439 84 65

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗ∆ΕΙΩΝ

Α Γ Γ Ε Λ Ι ∆ Η Σ
Νέα διεύθυνση: Taksim, Ana Çeşme sk. No 4/2
(όπισθεν του Γαλλικού Προξενείου του Πέρα και
παραπλεύρως ακριβώς της Αρµενοκαθολικής Εκκλησίας)

Τηλ.: 0212 244 18 52
Φαξ: 0212 293 61 69
Τηλ. καθ’ όλην τη διάρκεια ηµέρας και νύχτας: 0212 293 99 01

Απογευµατινή - Apoyevmatini

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡ. πρ. ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, 16ην Ὀκτωβρίου, τελεσθήσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, καί
συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου
κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν θά τελεσθῇ καί τό τεσσαρακονθήµερον Μνηµόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ συµπολίτου
ἡµῶν ἀειµνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κώου καί Νισύρου
κυροῦ Αἰµιλιανοῦ.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου, θά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί
Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 16ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ ἡµῶν Ναῷ,
τελεῖται Θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν, Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 16ην Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΑΞΕΙΜ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Κυριακήν 16ην Οκτωβρίου τελεῖται θεία λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερµανοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν Παρασκεύην 14ην Οκτωβρίου επί
τη εορτή της Αγίας Παρασκευής της Έπιβάτινης τελεῖται
θεία λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ. Γερµανοῦ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι την Κυριακή 16η Οκτωβρίου, των
Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουµενικής Συνόδου εν Νικαία,
τελεσθήσεται εν αυτώ Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ανακοινούται ότι το Σάββατο 15ην τ.µ. Οκτωβρίου τελεσθήσεται εν αυτώ Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ανακοινούται εις τους ευλαβείς ενορίτες και φιλακολούθους ότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου εις τον Ιερόν Ναόν
µας τελείται Θεία Λειτουργία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ

IEΡΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ

Γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 14ην Οκτωβρίου 2011
στον Ιερό µας Ναό τελείται θεία λειτουργία, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ Διονυσίου,
αρχιερατικώς προϊσταµένου της περιφερείας ηµών.

IEΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

Γνωστοποιείται ότι την Κυριακή 16ην Οκτωβρίου 2011
στον Ιερό µας Ναό τελείται θεία λειτουργία, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ Διονυσίου,
αρχιερατικώς προϊσταµένου της περιφερείας ηµών.

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 16ην Ὀκτωβρίου τ. ἔ.,
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῶν ἐν
Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων, κατὰ τῶν Εἰκονοµάχων,
ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 16ην Ὀκτωβρίου τ. ἔ.,
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῶν ἐν
Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων, κατὰ τῶν Εἰκονοµάχων,
ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 16ην Ὀκτωβρίου τ. ἔ.,
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῶν ἐν
Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων, κατὰ τῶν Εἰκονοµάχων,
ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΣΕΓΚΕΛΚΙΟΪ Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 16ην Ὀκτωβρίου τ. ἔ.,
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῶν ἐν
Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων, κατὰ τῶν Εἰκονοµάχων,
ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

(KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ KİLİSELERİ,
MEKTEPLERİ VE MEZARLIĞI VAKFI)

∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Oι εκλογές για την Συντονιστική Επιτροπή της Κοινότητος Χαλκηδόνος θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011.
α) Στην αίθουσα του Μορφωτικου Συλλόγου Μοδιού. (Neşe Sok.
No: 12 Kadıköy, Moda)
β) Στην κοινοτικά αίθουσα της Αγίας Τριάδας Στραυροδροµίου,
Ταξείµ.
1. Οι κάλπες θα παραµείνουν ανοικτές από τις 10:00 µέχρι
16:00.
2. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι Ρωµιοί ορθόδοξοι που κατοικούν εντός των ορίων της πόλης µας και είναι εγγεγραµµένοι
στον εκλογικο κατάλογο που ήδη έχει χρησιµοποιηθεί στις προηγούµενες κοινοτικές εκλογές.
3. Οι ψηφοφόροι πρέπει να ελέγξουν αν είναι εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι βρίσκονται στο γραφείο της
κοινότητας και στους Ναούς της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Ιωάννη στην Χαλκηδόνα. Εάν δεν υπάρχει το όνοµα κάποιου ψηφοφόρου στον κατάλογο θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση µέχρι την
Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:00 στο γραφείο της κοινότητας.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο
της κοινότητας µέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και
ώρα 17:00, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σύµφωνα µε τα άρθρα 31
και 32 του Κανονισµού Βακουφίων (2575) στην αίτησή τους:
α) Αντίγραφο της ταυτότητάς τους.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου απά την εισαγγελία.
γ) Πιστοποιητικό µονίµου κατοικίας από τον µουχτάρη η το
ληξιαρχείο.
δ) Αντίγραφο πτυχίου τουλάχιστον Α΄ παίδευσης.
5. Το ψηφοδέλτιο θα καταρτιστεί σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των επωνύµων των υποψηφίων της τουρκικής ταυτότητάς τους.
6. Την ηµέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες µε την ταυτότητά τους.
H Εφορευτική Επιτροπή: ∆ηµήτρης Ζώτος, Φαίδων Κάφτογλου,
Γιάννης Χαράτσογλου και Ζωή Κωνσταντινίδου.

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.

Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΝΤΣΕΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΕΚΦΟΥΡ ΣΑΡΑΪ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΟΥ ΠΟΤΗΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΑΛΑΤΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΛΙΝΟΥ ΒΑΛΑΤΑ

Γνωστοποιείται ότι το Σάββατο 15ην Οκτωβρίου 2011
στον Ιερό µας Ναό τελείται θεία λειτουργία, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ Διονυσίου,
αρχιερατικώς προϊσταµένου της περιφερείας ηµών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΛΑΓΚΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τήν προσεχῆ Κυριακῆ 16 Ὀκτωβρίου, ἐπί τῆ ἔναρξει τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων
Βλάγκας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων
κ. Χρυσοστόµου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταµένου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡµῶν περιφερείας, καθ’ἥν θά µεταλάβουν τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων οἱ µαθηταί τῆς Κοινοτικῆς ἡµῶν
Σχολῆς.
Εἰς τό τέλος τῆς Θ.Λειτουργίας θά τελεσθῆ ὁ νενοµισµένος Ἁγιασµός καί µετ’ἔπειτα θά ἐπακολουθήση δεξίωσις
εἰς τήν Κοινοτικήν αἴθουσαν.
Σηµ. Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά
διατεθῆ λεωφορεῖο µετ’ἐπιστροφῆς,ἐκκίνησις πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε, ὥρα 9:30.

Συλλήψεις των διαδηλωτών
της Wall Street

Συνέχεια από την 1η σελ.

νουν, γράφει η εφηµερίδα.
Πάντα σύµφωνα µε την Boston
Globe , οι διαδηλωτές φώναζαν στη
διάρκεια της επιχείρησης των αστυνοµικών "Λαός ενωµένος ποτέ νικηµένος", "Ειρηνική διαδήλωση"
και "Όλος ο κόσµος βλέπει".
Οι διαδηλώσεις αγανάκτησης
έχουν πολλαπλασιαστεί εδώ και
τρεις εβδοµάδες σ' όλη τη χώρα και
οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την
απληστία των επιχειρηµατικών και
οικονοµικών κύκλων, που θεωρούν
ότι είναι οι υπεύθυνοι για την οικονοµική κρίση, καθώς και τον τρόπο
µε τον οποίο το νεοϋορκέζικο χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ παρεµβαίνει στην αµερικανική πολιτική.
Ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας
της Βοστόνης, Έντι Κρίσπιν, δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους
συλληφθέντες κατηγορούνται για
παράνοµη συγκέντρωση. «Όλοι
όσοι συνελήφθησαν το επέλεξαν»,
πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η
αστυνοµία τους είχε καλέσει να διαλυθούν ησύχως.
Στην ιστοσελίδα του το κίνηµα
«Να καταλάβουµε τη Βοστόνη»
γράφει ότι «εκατοντάδες αστυνοµικοί µε εξάρτυση για την καταστολή ταραχών επιτέθηκαν βίαια»

στους διαδηλωτές. Ωστόσο, στις
φωτογραφίες που δηµοσιεύονται
στην ίδια ιστοσελίδα εικονίζονται
αστυνοµικοί χωρίς κράνος και εξάρτυση να περνούν πλαστικές χειροπέδες σε διαδηλωτές.
Σύµφωνα µε τον Κρίσπιν, οι διαδηλωτές είχαν πάρει άδεια να διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης,
στην πλατεία Ντιούι, όµως «ο αριθµός τους αυξήθηκε και επεκτάθηκαν στους γύρω δρόµους».
Ο δήµαρχος της πόλης, Τόµας
Μενίνο, δικαιολόγησε την αστυνοµική επιχείρηση λέγοντας στην
Boston Globe ότι «σέβεται την
ελευθερία της έκφρασης», αλλά ο
ίδιος πρέπει «να φροντίσει µια
πόλη» και ότι «η πολιτική ανυπακοή δεν µπορεί να γίνει ανεκτή».
Το κίνηµα ζήτησε δωρεές προκειµένου να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 4.000 δολάρια για να καλυφθούν τα νοµικά έξοδα των συλληφθέντων.
Στον ιστότοπό τους (occupywallst.org) οι οργανωτές δεν αναφέρουν συγκεκριµένες διεκδικήσεις, όµως υποστηρίζουν πως «αυτό
που έχουµε όλοι κοινό είναι ότι είµαστε το 99% που δεν ανέχεται πια
την απληστία και τη διαφθορά του
υπόλοιπου 1%».

Τ ε τ ά ρ τ η 1 2 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 11

Η Τουρκία των άλλων ηρώων
Της Αϊσέ Καντίογλου* (Radikal)

Για όποιον µελετά την πολιτική ιστορία της Τουρκίας, ένα από τα
βασικά βιβλία προς ανάγνωση είναι ο «Φόρος Περιουσίας και οι πολιτικές του εκτουρκισµού» (εκδ. İletişim) του Αϊχάν Ακτάρ, το οποίο
εκδόθηκε το 2000 και έκτοτε έχει κάνει δέκα επανεκδόσεις. Όλα σχεδόν τα βιβλία και άρθρα που γράφτηκαν στην Τουρκία και διεθνώς
µετά από αυτό το βιβλίο και εστιάζουν σε θέµατα όπως η εθνικότητα, η ταυτότητα, οι µειονότητες, παραπέµπουν στο παραπάνω
έργο του Ακτάρ ή σε άρθρα του µε παρεµφερές θέµα. Το βιβλίο αυτό
ήρθε να συµπληρώσει ένα µεγάλο κενό στη βιβλιογραφία αποτελώντας ταυτόχρονα µια µάλλον σπάνια επιτυχία στον ακαδηµαϊκό
χώρο µε την µακροβιότητά του.
Ένας ακαδηµαϊκός που εκπλήσσει
Η αιχµηρή γλώσσα και η ακρίβεια του λόγου στα κείµενα του
Ακτάρ είναι γνωστές σε όσους τον διαβάζουν. Ακόµη κι αυτοί που
θυµώνουν µε την αιχµηρή γλώσσα του υποκλίνονται µπροστά στον
λεπτολόγο και σχολαστικό τρόπο µε τον οποίο αναλύει τα θέµατά
του. Για να είµαι ειλικρινής κι εγώ πολύ συχνά έχω βρεθεί σε αντιπαράθεση µαζί του εξ αιτίας αυτής ακριβώς της αιχµηρής γλώσσας
την οποία χρησιµοποιεί. Ωστόσο η γλώσσα του Ακτάρ δεν είναι µόνο
αιχµηρή είναι εξίσου και γλαφυρή. Το νέο βιβλίο που επιµελήθηκε,
το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα µε τον τίτλο «Το ηµερολόγιο του
Γιώργου Χατζηδηµητριάδη από το Άσκαλε-Ερζερούµ (1943)» (εκδ.
İletişim) έχει ως κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη γλαφυρότητα του
λόγου –ένα στοιχείο που ζηλεύω ως ακαδηµαϊκός. Ο αναγνώστης εκπλήσσεται µε το πόσο γρήγορα ρέει η ανάγνωση αυτού του βιβλίου
υψηλής ακαδηµαϊκής ποιότητας, στο οποίο ο Ακτάρ επανεξετάζει
τον Φόρο Περιουσίας του 1942.
Η απώλεια της ελπίδας…
Το αυθεντικότερο µέρος του βιβλίου, το οποίο επιµελήθηκε ο
Ακτάρ, απαρτίζεται από το ηµερολόγιο που έγραψε ο Γιώργος Χατζηδηµητριάδης, αλευρέµπορος, ο οποίος αφού δεν µπορούσε να
πληρώσει τον Φόρο Περιουσίας που του επιβλήθηκε, εστάλη την 22α
Μαρτίου του 1943 στα τάγµατα εργασίας στο Ερζερούµ-Άσκαλε. Το
ηµερολόγιό του έδωσε στον Ακτάρ η εγγονή του Χατζηδηµητριάδη
Νίκη Σταυρίδη µε την οποία γνωρίστηκε το 2005 στη διάρκεια µιας
ηµερίδας στην Αθήνα. Την περίοδο εκείνη οι αναξιοπαθούντες στους
οποίους είχαν επιβληθεί υψηλότατοι φόροι µε µεθόδους πέραν της
δικαιοσύνης και της ηθικής, µην µπορώντας να πληρώσουν τον Φόρο
Περιουσίας (Varlık Vergisi) στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας στο
Άσκαλε, Ερζερούµ και Σιβρίχισαρ, όπου καθάριζαν το χιόνι στις κύριες οδικές αρτηρίες, σκούπιζαν τους δρόµους ή χρησιµοποιούνταν
και ως εργάτες για το σπάσιµο πέτρας στην οδοποιία. Το υπερβολικό
κρύο και οι συνθήκες του χιονιά δηµιούργησαν πολλές δυσκολίες ιδιαίτερα στους πιο ηλικιωµένους αναξιοπαθούντες. Ο Χατζηδηµητριάδης την εποχή που εστάλη στο Άσκαλε-Ερζερούµ ήταν 60
χρόνων. Στο ηµερολόγιό του που γράφει από τις 22 Μαρτίου µέχρι
τις 10 Αυγούστου του 1943 αφηγείται το σωµατικό και συναισθηµατικό τραύµα που συνεπάγεται η κατάστασή του.
Στα γράµµατα που γράφει προσπαθεί να εµψυχώσει τα αγαπηµένα του πρόσωπα και να κρατήσει το ηθικό του ψηλά. Στο σηµείο
αυτό µου έφερε στο νου τον συγγραφέα Ορχάν Μίρογλου και την
προσπάθειά του να εµψυχώσει την µητέρα και τον πατέρα του µε τα
γράµµατα που τους έγραφε από τη Φυλακή του Ντιγιαρµπακίρ. (Τίτλος του βιβλίου: Από το θάνατο στη ζωή-Γράµµατα από τη Φυλακή
του Ντιγιαρµπακίρ, εκδ. Everest 2010, Πόλη). Πιστεύω ότι τα άτοµα
που είναι αναξιοπαθούντες καταφέρνουν να κρατούν ψηλά το ηθικό
τους µόνο και µόνο εµψυχώνοντας εκείνους που αγαπούν. Ο Χατζηδηµητριάδης ο οποίος ονοµάζει το στρατόπεδο εργασίας «Ελ-ζουλούµ» (ελλ. Το βασανιστήριο, λογοπαίγνιο µε τη λέξη Ερζερούµ,
σ.τ.µ.) αφηγείται πώς την ώρα που σκουπίζουν τους δρόµους της
πόλης κάποιοι ανάµεσα στον ντόπιο πληθυσµό τους παρακολουθούν µε ειρωνικά σχόλια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν µεταξύ των ντόπιων νέων και εκείνοι οι οποίοι έναντι αµοιβής κάνουν την
καταναγκαστική εργασία στη θέση των ηλικιωµένων, έχοντας έτσι
την ευκαιρία να τους γνωρίσουν από κοντά και να λυπηθούν για τη
θέση στην οποία βρίσκονται. Κάποιοι από αυτούς, πολλά χρόνια αργότερα θα µιλήσουν γι’ αυτά τα γεγονότα. Ένας αναξιοπαθής, γηραιότερος από τον Χατζηδηµητριάδη, κάποια µέρα του λέει: «Υλικά
αγαθά χαµένα σηµαίνει τίποτα χαµένο, θάρρος χαµένο σηµαίνει
κάτι λίγο χαµένο, ελπίδα χαµένη σηµαίνει τα πάντα χαµένα». Στο
ηµερολόγιο του Χατζηδηµητριάδη διαβάζουµε τον αγώνα να κρατηθούν στη ζωή χωρίς να χάνουν τις ελπίδες τους άνθρωποι οι οποίοι
βρέθηκαν εντελώς άδικα να είναι αναξιοπαθούντες.
Για τους Τούρκους εµπόρους
Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου υπάρχει ένα εκτενές και λεπτοµερειακό κείµενο του Ακτάρ στο οποίο όπως είπα και πιο πάνω επανεξετάζει τη µελέτη του γύρω από τον Φόρο Περιουσίας. Στο κείµενο
αυτό διαβάζουµε πώς ο τότε Πρωθυπουργός Σουκρού Σαράτσογλου
παρουσίασε τον Φόρο Περιουσίας ως «µια ευκαιρία που θα µας εξασφάλιζε την οικονοµική ανεξαρτησία µας» και ως έναν «επαναστατικό νόµο» (σ.106). Ο νόµος αυτός, βλέπουµε πάλι µέσα από τα λόγια
του Σαράτσογλου στόχευε στο «να παραγκωνιστούν τα µη τουρκικά
στοιχεία που επικρατούσαν στην ζωή της οικονοµίας στη χώρα και
να δοθεί η τουρκική οικονοµία στους τούρκους εµπόρους και γενικά
στους Τούρκους». Και ακόµη, ότι ήδη από το ξεκίνηµα της εφαρµογής
του νόµου οι Τούρκοι καλούνταν να καταβάλουν «µόνο το ένα τέταρτο του φόρου που θα επιβαλλόταν στην ακίνητη περιουσία»
(σ.106). Στη συνέχεια ο Σαράτσογλου απορρίπτει τις προτάσεις συµβιβασµού που του απευθύνθηκαν εκ µέρους των µη µουσουλµάνων
µε το επιχείρηµα ότι η Τουρκική Δηµοκρατία είναι σύγχρονο κράτος.
Εν τούτοις δεν βλέπει να υπάρχει καµία αντίφαση ανάµεσα σ’ αυτό
και στο γεγονός ότι ψηφίζει στη βουλή ένα νόµο που δεν περιέχει
καµία διάταξη η οποία να προβλέπει προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο σε περίπτωση που θα υπήρχαν ενστάσεις.
Ο Χαµάλ και το ιστορικό continuum
Το πιο σηµαντικό κοµµάτι στο κείµενο του Ακτάρ είναι κατά τη
γνώµη µου εκείνο που αφορά την Επιτροπή υπ.αριθµ. 1 η οποία συγκροτήθηκε για να καθορίσει τα ποσά του Φόρου Περιουσίας. Στην
επιτροπή αυτή συγκαταλέγονταν και ένα άτοµο ονόµατι Μαχµούτ
Φερίτ Χαµάλ (1877-1951). Ο Ακτάρ καταδεικνύει ότι ο Φερίτ Χαµάλ
είναι το ίδιο άτοµο που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο το 1915 όταν πραγµατοποιούνταν στην Κόνια (Ικόνιο) ο εκτοπισµός των Αρµενίων
(παρ’ όλες τις διαµαρτυρίες και την αντίσταση του Νοµάρχη Ικονίου
Τζελάλ µπέη). Κατά την άποψή µου η σηµαντικότερη συµβολή του
Ακτάρ στη βιβλιογραφία µε αυτό το κείµενό του είναι ότι στο πρόσωπο του Φερίτ Χαµάλ συλλαµβάνει τη διαιώνιση στην Τουρκία µιας
τάσης που στοχεύει στο να εξοστρακίζει, να ταπεινώνει και να εκτοπίζει τους µη µουσουλµάνους. Είναι προφανές ότι ο Φερίτ Χαµάλ δεν
αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα αυτού του συνεχούς στην ιστορία
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ότι θα πρέπει να αποφεύγεται να
γίνεται η Τουρκία ‘καθηµερινό
γαλλικό ζήτηµα’.
Επικρίσεις έγιναν και στον
Γάλλο ηγέτη των σοσιαλιστών
Φρανσουά Ολάντ, βασικό αντίπαλο του Σαρκοζί, ο οποίος
γνωστοποίησε πως θα υποστηρίξει και αυτός την έκδοση νόµου που θα ποινικοποιεί την άρνηση του χαρακτηρισµού της
σφαγής των Αρµενίων ως ‘γενοκτονία’. Το µήνυµα αυτό,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις, δεν
έχει αποδέκτη µόνο τον Σαρκοζί
και τον πολιτικό του αντίπαλο,
αλλά όλη την Γαλλική πολιτική
σκηνή.
Στην επιστολή υπογραµµίζεται ότι µε τέτοιου είδους ρητορική πλήγονται οι –γενικά
καλές- γαλλο-τουρκικές σχέσεις. Επίσης τονίζεται ότι η
Τουρκία επιθυµεί να βελτιώσει
τις σχέσεις των δύο χωρών αλλά
‘τέτοιου είδους δηλώσεις το
αποτρέπουν’.

∆ιπλωµατική πηγή σηµειώνει ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο
Σαρκοζί επισκέφθηκε την Αρµενία λίγο πριν ξεκινήσουν η
προεκλογικές εκστρατείες.
«Γνωρίζουµε ότι όλοι οι Γάλλοι
πολιτικοί (σ.σ. όπως ο ηγέτης
της αντιπολίτευσης) κάνουν παρόµοιες δηλώσεις αλλά ο Σαρκοζί ήταν ο πλέον απρόσεκτος
διότι επιχείρησε να µας απειλήσει λίγα µόλις χιλιόµετρα
έξω από το έδαφός µας», ανέφερε πηγή του υπουργείου εξωτερικών.
Η Γαλλία απέρριψε την αρχική ‘απάντηση’ του κ. Ερντογάν, ότι «πρέπει και η Γαλλία να
αντιµετωπίσει το δικό της παρελθόν», λέγοντας ότι η Αλγερία υπήρξε αποικία της Γαλλίας
ενώ τα γεγονότα του 1915 έλαβαν χώρα εντός των συνόρων
ενός κυρίαρχου κράτους.
Υπενθυµίζεται ότι η Τουρκία
είχε εφαρµόσει οικονοµικές κυρώσεις στη Γαλλία για το ίδιο
θέµα το 2009.
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να είναι ο µόνος τόπος όπου θα
διαµορφωθεί το νέο σχέδιο,
απορρίπτοντας έτσι πρόταση
για τη δηµιουργία παράλληλων
φορέων που κατέθεσε το BDP
στη συνεδρία.
Σύµφωνα µε πηγές των κοµµάτων, σηµειώθηκε µια µικρής
διάρκειας ένταση στην αίθουσα
της συνεδρίασης όταν εκπρόσωποι του BDP έθεσαν το θέµα
των υπό κράτηση συναδέλφων
τους, οι οποίοι κατηγορούνται
για σχέσεις µε το PKK.
Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον
Η εργασίες για το νέο Σύνταγµα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κόµµατος των Φιλελευθέρων. Αποστολή του κόµµατος συναντήθηκε χθες στο τουρκικό Κοινοβούλιο µε εκπροσώπους των
τεσσάρων κοµµάτων για να συζητήσουν την παραπαίουσα
προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ. Ο επικεφαλής της
αποστολής των Φιλελευθέρων
Γκάι Βέρχοφσταντ χαιρέτησε
της Τουρκικής Δηµοκρατίας. Το να κοιτάξουµε κατάφατσα την Ιστοτην οµόφωνη απόφαση για την
ρία δεν σηµαίνει µόνο να κατανοήσουµε την κατάσταση των αναξιοπαθούντων αλλά και να ρίξουµε φως στον τρόπο σκέψης εκείνων έναρξη των εργασιών και δήπου θεώρησαν ότι άξιζε στους τελευταίους αυτή η τυραννία. Όπως λωσε ότι µια επιτυχία στη σύέχω πει επανειληµµένα και δεν θα κουραστώ να το ξαναλέω, το ση- νταξη νέου Συντάγµατος θα
µαντικό δεν είναι να εντοπίζουµε τον φασισµό σε άλλα µήκη και δώσει απάντηση σε αυτούς που
πλάτη της γης, µεταξύ ανθρώπων που δεν µας µοιάζουν, αλλά αντί- επικρίνουν την ένταξη της Τουρθετα να τον εντοπίζουµε στο λόγο των οµοίων µας, των διπλανών, κίας.
των συνδαιτυµόνων µας, δηλαδή στην πιο συνηθισµένη µορφή του.
«Γνωρίζουµε τις αδυναµίες
Ο κοινός φασισµός ευδοκιµεί. Συγκλονίζεται κανείς όταν ανακαλύµας», δήλωσε ο πρόεδρος της
πτει ότι εκείνοι που έκαναν αυτά τα βασανιστήρια είναι άτοµα που
Εθνοσυνέλευσης
Τζεµίλ Τσιµοιάζουν µε οικείους µας ανθρώπους. Τα βασανιστήρια δεν τα κάνουν θηρία αλλά συνηθισµένοι άνθρωποι. Αυτή είναι η πρώτη συ- τσέκ. «Με ή χωρίς ένταξη η

νειδητοποίηση που έχει να κάνει κανείς για να πολεµήσει τις
διακρίσεις.
Ένα άλλο συνεχές της Ιστορίας το βλέπουµε σε µια από τις υποσηµειώσεις του βιβλίου. Στην καταγραφή της 19ης Μαΐου 1943 ο Χατζηδηµητριάδης γράφει ότι οι υπόχρεοι που βρίσκονται στο
στρατόπεδο εργασίας στο Ερζερούµ πρόκειται να µεταφερθούν στο
βουνό Ντεβέ-µποϊνού δυτικά της κωµόπολης Πασινλέρ (Χασάνκαλε). Η υποσηµείωση του Ακτάρ σ’ αυτή την πληροφορία είναι ότι
στην ίδια τοποθεσία, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου,
έγιναν αιµατηρές συγκρούσεις µεταξύ Αρµενίων και Τούρκων (σ.57).
Στη χώρα αυτή όπου κάθε πέτρα, κάθε κόκκος γης, κάθε βουνό, κάθε
πεδιάδα και κάθε ποτάµι –που για διαφορετικούς λόγους τα νερά του
κάποτε έρεαν κόκκινα-, κοινωνικοί επιστήµονες όπως ο Ακτάρ εστιάζουν στην Ιστορία ανοίγοντας το δρόµο για µία κατά πρόσωπο αντιµετώπισή της.
Ένα άλλο σηµαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο σχετίζεται µε τον Φαΐκ
Οκτέ ο οποίος ήταν οικονοµικός έφορος Κωνσταντινούπολης την
εποχή που εφαρµοζόταν ο Φόρος Περιουσίας. Ο Φαΐκ Οκτέ το 1951
γράφει και εκδίδει το βιβλίο «Η καταστροφή που προκάλεσε ο Φόρος
Περιουσίας» επειδή θεώρησε, όπως λέει, ότι «στη χώρα [µας] έχει
έρθει πλέον η δηµοκρατία». Το βιβλίο του αποτελεί µία από τις κυριότερες πηγές για όσους σήµερα µελετούν αυτό το θέµα, συµπεριλαµβανοµένου και του Ακτάρ. Ο τελευταίος, στο ανά χείρας βιβλίο,
ρίχνει φως πάνω στη ζωή του Φαΐκ Οκτέ, δείχνοντας ποια µοίρα περιµένει στην Τουρκία έναν γραφειοκράτη που αρνείται να κουκουλώσει την κρατική βία και όχι µόνο αυτό αλλά και να µιλήσει γι’
αυτή µέσα από ένα βιβλίο. Όσα γράφει ο Ακτάρ, έστω και αργοπορηµένα, αποτελούν αποκατάσταση της τιµής του Φαΐκ Οκτέ. Προσωπικά εκείνο που µε συγκίνησε ήταν η ειλικρινής και ανθρώπινη
απάντηση που έδωσε ο Φαΐκ Οκτέ στις κατηγορίες που του απευθύνθηκαν επειδή δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του. Διαβάζοντας
αυτή την απάντηση µού έγινε σαφές ακόµα µία φορά ότι ποτέ δεν
είναι αργά να λύσει κανείς τους λογαριασµούς του µε το παρελθόν.
Οι άλλοι ήρωες
Το 2006 ο Αϊχάν Ακτάρ εξέδωσε ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Ο
τουρκικός εθνικισµός, οι µη µουσουλµάνοι και η οικονοµική µεταβολή», το οποίο αφιέρωνε στη σεβαστή µνήµη εκείνων των Οθωµανών γραφειοκρατών οι οποίοι αντιστάθηκαν στην απόφαση
εκτοπισµού που είχε πάρει η κυβέρνηση του Ιτιχάτ και Τερακί (Κοµιτάτο Ένωσης και Προόδου) το 1915. Η τιµητική αφιέρωση προς αυτούς γινόταν επειδή είχαν επιδείξει το θάρρος να σταθούν ενάντιοι
σε µια πράξη βίας στην οποία συµµετείχε η πλειονότητα, κατεχόµενη από την ψυχολογία της µάζας. Όσο για το «Ηµερολόγιο του
Γιώργου Χατζηδηµητριάδη από το Άσκαλε-Ερζερούµ (1943)», ο Ακτάρ
το αφιερώνει στη µνήµη δύο επιθεωρητών της εφορίας, του Ιχσάν
Αράτ και του Εκρέµ Τουρκάι, οι οποίοι όντας αυτόπτες µάρτυρες της
τυραννίας που εφαρµοζόταν στους υπόχρεους του Φόρου Περιουσίας
παραιτήθηκαν από τη θέση τους. Οι δύο αυτοί αποτελούν µνηµείο
του ανθρώπου που επιδεικνύει το θάρρος να χρησιµοποιεί το µυαλό
του. Να είσαι άνθρωπος σηµαίνει να µπορείς να πεις «Σταµατήστε»
την ώρα που βλέπεις το λάθος να γίνεται µπροστά στα µάτια σου.
Ελπίζω ότι θα καταφέρουµε να κοιτάξουµε την Ιστορία κατάµατα
πριν έχουµε απολέσει αυτό το αίσθηµα. Η Τουρκία των ηρώων στους
οποίους εδώ και χρόνια ο Ακτάρ επιµένει να αφιερώνει τα βιβλία του
είναι µια διαφορετική Τουρκία. Με νοσταλγία για κείνη την Τουρκία… λέµε στον Αϊχάν Ακτάρ γεια στα χέρια του, γεια στο µυαλό του.
Σηµ.1 Η Αϊσέ Καντίογλου είναι καθηγήτρια Πολιτικών Επιστηµών
στο Πανεπιστήµιο Σαµπαντζή της Πόλης.
Σηµ.2 Το ηµερολόγιο του Γ. Χατζηδηµητριάδη εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2010 από τις Εκδόσεις της Εστίας µε τον τίτλο «Ηµερολόγιο
εξορίας, Ερζερούµ 1943», µε επίµετρο του Αϊχάν Ακτάρ και επιµέλεια
της Νίκης Σταυρίδη που µετέφρασε στα ελληνικά και το κείµενο του Γ.
Χατζηδηµητριάδη.
Μετάφραση: Νίκη Σταυρίδη

Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει
τις δοµικές και νοµικές αλλαγές
οι οποίες θα εξασφαλίσουν µία
υψηλού επιπέδου ∆ηµοκρατία»,
είπε τονίζοντας ότι το υπάρχον
Σύνταγµα έχει υπάρξει πηγή
τεραστίων προβληµάτων.
Ο Γκάι Βέρχοφσταντ, από
πλευράς του, προειδοποίησε
ότι το Κυπριακό παραµένει βασικός λόγος για το µπλοκάρισµα των διαδικασιών ένταξης
και, όπως αναφέρει το πρακτορείο ‘Ανατολή’, πρότεινε η
λύση να µην αναζητηθεί µέσω
του ΟΗΕ αλλά της ΕΕ. Ο ίδιος
θεωρεί ότι το έτος 2012 µπορεί
να παίξει αποφασιστικό ρόλο
για τη µοίρα των διαπραγµατεύσεων. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες που
επικαλείται η εφηµερίδα Χουριέτ, ο Βέρχοφσταντ κατά τη
συνάντησή του µε στελέχη του
BDP περιέγραψε την παρούσα
πορεία των διαπραγµατεύσεων ως αδιέξοδη, ενώ στέλεχος
του κόµµατος κατηγόρησε για
αυτό την κυβέρνηση λέγοντας
ότι δεν θέλει να δεσµευθεί για
δηµοκρατικές αλλαγές. «Το νέο
Σύνταγµα», φέρεται να είπε,
«θα πρέπει να είναι περιεκτικό,
δηµοκρατικό και αµερόληπτο
απέναντι σε διαφορετικές εθνότητες και θρησκείες και πρέπει
να βασίζεται µία ευρεία αντίληψη των συνταγµατικών δικαιωµάτων.
Μη.Β.
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Στην Κίνα ο Ρώσος πρωθυπουργός
Βλαντιµίρ Πούτιν

Μεγαλύτερο βάρος
στην Ασία επιδιώκει να
δώσει στην εξωτερική
πολιτική της Ρωσίας ο
πρωθυπουργός, Βλαντιµίρ Πούτιν, µε την τρέχουσα επίσκεψη του
στην Κίνα και ενόψει
της επιστροφής του στην
προεδρία το επόµενο
Φωτογραφία αρχείου
έτος, διευρύνοντας τις
σχυρή έκρηξη µε αποτέλεσµα το θάνατο οκτώ ανθρώπων, σινορωσικές σχέσεις και γεφυ- βέρνησής του", δήλωσε ο Ντµίσηµειώθηκε χθες σε εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου ρώνοντας τις διαφορές των δύο τρι Mosyakov, επικεφαλής του
στο δυτικό Καζακστάν. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του χωρών όσον αφορά τις εξαγω- Κέντρου ΝΑ Ασίας, Αυστραλίας
υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, η έκρηξη που ση- γές φυσικού αερίου. Ο Πούτιν, και Ωκεανίας του Ινστιτούτου
µειώθηκε στο λιµάνι Ακτάου στην Κασπία Θάλασσα προ- ο οποίος προγραµµάτισε συ- Σπουδών της Άπω Ανατολής
κλήθηκε από διαρροή αερίου επειδή παραβιάστηκαν οι κανόνες νάντηση σήµερα µε τον Κινέζο που εδρεύει στη Μόσχα. «Στη
ασφαλείας.
πρόεδρο Χου Ζιντάο και τον δεκαετία του 1990, η Ρωσία
δήµαρχος της Εσπαρεγκέρα στην Ισπανία ζήτησε από τους οµόλογό του Γουέν Τζιαµπάο σε επικεντρώθηκε στην ∆ύση, αφήσυµπολίτες του να φροντίσουν για την καθαριότητα της πό- ένα διήµερο ταξίδι στο Πεκίνο, νοντας πίσω της την Ασία, επιλης, σκουπίζοντας τα πεζοδρόµια έξω από το σπίτι τους και ποτί- που ξεκίνησε χθες, θα αναλάβει λογή εσφαλµένη. Τώρα βλέζοντας τα δέντρα που βρίσκονται έξω από τις πόρτες τους. Σε ανα- τον πλήρη έλεγχο της εξωτερι- πουµε τη Ρωσία να στρέφεται
κοίνωση του δήµου, τον περασµένο Σεπτέµβριο, αναφέρεται ότι "Ο κής πολιτικής και πάλι µετά προς την Ανατολή για νέες αγοδήµος δεν έχει αρκετά οικονοµικά µέσα για να ενισχύσει τις δη- από τέσσερα χρόνια, στη διάρ- ρές, νέους εταίρους και κεφάµοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και κηποτεχνίας". Ωστόσο αρκετοί κεια των οποίων ο απερχόµενος λαια».
Ο Πούτιν επιδιώκει να διαείναι αυτοί που εγείρουν αντιδράσεις λέγοντας ότι πληρώνουν κα- πρόεδρος Ντµίτρι Μεντβέντεφ
νονικά τους φόρους. Στην Ισπανία η κρίση έχει χτυπήσει αρκετά επεδίωξε και πέτυχε τη βελ- φοροποιήσει το εµπόριο µε την
τις τοπικές κοινότητες. Στα τέλη Ιουνίου το χρέος τους έφτανε τα τίωση των δεσµών µε τις ΗΠΑ. Κίνα και να ξεπεράσει το αδιέ"Είναι µια επίσκεψη ορόση- ξοδο στις συνοµιλίες για τις
37,64 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 3,5% του ΑΕΠ.
σοι Γάλλοι δηλώνουν εισόδηµα άνω των 250.000 ευρώ µο που θα καθορίσει τη φύση παραδόσεις φυσικού αερίου στη
ετησίως θα πληρώνουν ένα νέο φόρο της τάξεως του 3% και τη τάση για το µέλλον της δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία
και 4% όσοι δηλώνουν πάνω από 500.000 ευρώ. Σύµφωνα µε ανα- εξωτερικής πολιτικής της κυ- του κόσµου.
κοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης, ο νέος αυτός φόρος έχει σκοΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
πό να µειώσει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας. Ο νέος φόρος θα προστεθεί στο φόρο εισοδήµατος και το φόρο περιουσίας
που καταβάλλουν οι πλούσιοι Γάλλοι. Ο φόρος θα επιβληθεί εκτάΟ πανικός των πλουτοκρατών
κτως για δύο χρόνια αλλά ενδέχεται να συνεχιστεί η καταβολή του
Θα δούµε αν οι διαδηλώσεις τού «Καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ»
εάν δεν εξισορροπηθεί ο προϋπολογισµός, δηλαδή αν το έλλειµµα δεν πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε δηλώσεις θα αλλάξουν την κατεύθυνση στην οποία βαδίζει η Αµερική. Ηδη
όµως έχουν προκαλέσει µια εντυπωσιακά υστερική αντίδραση εκ
του βουλευτή Ιβ Λασό.
κεντρική και ανατολική Αφρική πλήττεται τους τε- µέρους της Γουόλ Στριτ, των υπερ-πλουσίων γενικά, των πολιτιλευταίους 10 µήνες από τη χειρότερη επιδηµία χολέ- κών και των σοφών, που υπηρετούν τα συµφέροντα του πλουρας στην ιστορία της. Περισσότερα από 85.000 κρούσµατα σιότερου 1%.
Η αντίδραση αποδεικνύει ότι οι εξτρεµιστές που απειλούν τις
έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων τα 2.466 θανατηφόρα, σύµαµερικανικές
αξίες είναι αυτοί που ο Ρούζβελτ αποκαλούσε «οιφωνα µε στοιχεία διεθνών οργανισµών. Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ
επισήµαναν επίσης ότι εστίες χολέρας καταγράφονται σε πε- κονοµικούς µονάρχες», όχι οι άνθρωποι που κατασκηνώνουν στο
ριοχές όπου η ασθένεια δεν είναι ενδηµική. Εξάλλου τα µε- πάρκο Ζουκότι. [...]
Οποιος παρακολούθησε τους σχολιαστές στο CNBC έµαθε ότι
γαλύτερα ποσοστά θνησιµότητας σηµειώνονται στις περιοχές
οι διαδηλωτές «ανεµίζουν τα φρικώδη λάβαρά τους» και ότι «ευπου η χολέρα δεν είναι ενδηµική.
θυγραµµίζονται
µε τον Λένιν». Μιλάµε εδώ για την έκφραση ενός
µαδικός τάφος µε τα υπολείµµατα τουλάχιστον 940 πτωµάτων ανακαλύφθηκε χθες στην επαρχία Άνµπαρ του δυ- ευρύτερου συνδρόµου, που θέλει τους πλούσιους Αµερικανούς τικού Ιράκ. Σύµφωνα µε τις αρχές της περιοχής ο τάφος τοπο- οι οποίοι επωφελούνται απίστευτα από ένα σύστηµα «πειραγµέθετείται χρονολογικά µεταξύ του 1981 και του 1986 και είναι ένας νο» έτσι ώστε να τους εξυπηρετεί- να αντιδρούν µε υστερία σε
από τους εκατοντάδες που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαι- οποιονδήποτε αναδεικνύει ακριβώς το πόσο στρεβλό είναι αυτό
ωµάτων εκτιµούν ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα από την εποχή το σύστηµα. [...] Οποιος δηλώνει το αυτονόητο, ανεξαρτήτως πόσο
του Σαντάµ Χουσεΐν. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ερ- µετριοπαθής είναι, πρέπει να δαιµονοποιείται και να αποχωρεί από
γαστήρια στις µεγάλες πόλεις της επαρχίας, τη Φαλούτζα και τη σκηνή. Οσο µάλιστα πιο λογική ακούγεται η κριτική τόσο πιο
το Ράµαντι, τα οποία να µπορούν µε εξέταση του DNA να ταυ- σύντοµα πρέπει να δαιµονοποιηθεί.
Ποιος είναι λοιπόν ο αντι-Αµερικανός εδώ; Οχι πάντως οι διατοποιήσουν τα θύµατα. Τον Απρίλιο είχε ανακαλυφθεί οµαδικός
δηλωτές
που προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.
τάφος µε πάνω από 800 σορούς στην επαρχία Άνµπαρ µε θύµατα
Οχι. Οι πραγµατικοί εξτρεµιστές εδώ είναι οι ολιγάρχες της Αµεαπό την εποχή του πολέµου Ιράκ-Ιράν (1980-1988).
ρικής που θέλουν να φιµώσουν την κριτική για την πηγή του πλούο µέσο εισόδηµα στη Βρετανία µειώνεται κατά 7% (από το 2009) του τους.
έως το 2012, στη µεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 35 χρόνων,
εξαιτίας της οποίας θα περάσουν στη φτώχεια 600.000 παιδιά επιπλέον,
σύµφωνα µε έκθεση του Ινστιτούτου Οικονοµικών Μελετών (IFS) που
Η κουρδική πυριτιδαποθήκη
δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα στο Λονδίνο. Στο τέλος του 2013 η ΒρεΜεταξύ των πιθανών σεναρίων για το µέλλον των συριακών
τανία θα έχει συνολικά 3,1 εκατ. παιδιά που θα ζουν στη φτώχεια. Το επί- διαδηλώσεων, µια εκτεταµένη κουρδική επανάσταση θα ήταν το
πεδο ρεκόρ του πληθωρισµού, σχεδόν 5%, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα µελανότερο. Η κουρδική µειονότητα της Τουρκίας απολαµβάνει
λιτότητας, που µεταφράζεται κυρίως στον περιορισµό των κοινωνικών σηµαντική οικονοµική ευµάρεια κι εκείνη του Ιράκ διαθέτει αυπαροχών, εξηγεί σε µεγάλο µέρος το φαινόµενο, επισηµαίνει το IFS, ένας τονοµία.
ανεξάρτητος και έγκυρος ερευνητικός οργανισµός.
Οµως, από πλευράς Κούρδων το ζήτηµά τους ποτέ δεν έτυχε
ύξηση σηµειώνει και πάλι η παραγωγή οπίου στο Αφ- ικανοποιητικής λύσης. Το όραµα ενός ελεύθερου, ενωµένου κράγανιστάν, η οποία είχε µειωθεί λόγω παράσιτου που τους υφίσταται ακόµη.[...]
προσέβαλε τα φυτά της οπιούχας παπαρούνας, αναφέρει σε έκ∆ραµατικά θα µπορούσαν να είναι τα επακόλουθα από τη δοθεση της η εξειδικευµένη υπηρεσία του ΟΗΕ κατά των ναρ- λοφονία του Σύρου Κούρδου πολιτικού Μαρσ. Τάµο. [...] Οι Κούρκωτικών, UNODC. Χαρακτηριστικό είναι ότι η καλλιέργεια δοι της Συρίας αντέδρασαν ήδη µε τις, µέχρι στιγµής, µεγαλύτετης παπαρούνας επανήλθε φέτος στη βόρεια χώρα, που ο ΟΗΕ ρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αλλά και µε επιθέσεις κατά
είχε κρίνει το 2010 ότι το φυτό είχε εξαλειφθεί. Κύριο λόγος των πρεσβειών της Συρίας σε Βερολίνο και Βιέννη. [...]
για την επιστροφή αυτή είναι το υψηλό επίπεδο των τιµών της
Για µεγάλο διάστηµα Κούρδοι και ∆αµασκός διατήρησαν τη
παπαρούνας, που "εξερράγησαν" λόγω της µικρής παραγω- µεταξύ τους ειρήνη -ο πρόεδρος Ασαντ υποσχέθηκε παραχωρήγής το 2010.
σεις και οι Κούρδοι απείχαν των διαδηλώσεων.[...] Οποιος κι αν
ι απεργίες έχουν αποδιοργανώσει µερικές σιδηροδροµικές είναι αυτός που φέρει στη συνείδησή του ως βάρος το φόνο του
γραµµές και τα σχολεία στη Γαλλία καθώς τα εργατικά Τάµο, βάζει φωτιά στο φιτίλι της κουρδικής πυριτιδαποθήκης. Μια
συνδικάτα οργανώνουν διαδηλώσεις κατά των κυβερνητικών µέ- κουρδική επανάσταση θα µετέβαλλε τις συριακές διαµαρτυρίες
τρων λιτότητας. Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ισχυρίζεται σε εσωτερικό πρόβληµα και για Τουρκία, Ιράν και Ιράκ. Οι δύο
πως τα µέτρα περικοπής των δαπανών είναι ουσιώδη για την τελευταίες χώρες, όσο κι αν στηρίζουν τον Ασαντ, δεν επιθυµούν
προσπάθεια µείωσης των χρεών της χώρας και για τη διατή- εξαγωγή συγκρούσεων στα εδάφη τους. Η Τουρκία καταδίκασε
ρηση της Γαλλίας ως πυλώνα της διαταραγµένης Ευρωζώνης. επισήµως την πρόσφατη αιµατοχυσία, θα επανεκτιµούσε, όµως,
Οι εργαζόµενοι που απεργούν και διαδηλώνουν, ωστόσο, ισχυ- τη στάση της προς τη ∆αµασκό.[...]
Το κουρδικό ζήτηµα έχει προκαλέσει πολλούς πολέµους.
ρίζονται πως οι περικοπές αυτές πλήττουν άνισα και σκληρά ορισµένους τοµείς και εργάτες και πως οι πλούσιοι µπορούν και πρέ- Μετά το περασµένο Σαββατοκύριακο οξύνεται ο κίνδυνος η περιοχή να συρθεί στο συριακό τέλµα.
πει να συµβάλλουν περισσότερο.
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Ο κόσµος σε µια στήλη...

TEL: (212) 293 20 35 FAX: 225 59 74
E-MAIL: apo.istanbul@gmail.com

Εξάρθρωση ‘ιρανικής συνοµωσίας’ στις
ΗΠΑ για απόπειρες τροµοκρατικών
επιθέσεων και δολοφονίας

Οι αµερικανικές διωκτικές
αρχές εξάρθρωσαν µια συνωµοσία µε στόχους την ανατίναξη των πρεσβειών του Ισραήλ
και της Σαουδικής Αραβίας
στην Ουάσινγκτον, αλλά και
τη δολοφονία του πρεσβευτή
της Σαουδικής Αραβίας εκεί,
προέκυψε χθες από ακροαµατική δικαστική διαδικασία και
τις δηλώσεις υψηλά ιστάµενου
Αµερικανού αξιωµατούχου.
Ως πρωταγωνιστές σε αυτή
τη συνωµοσία αναφέρθηκαν
βάσει επιβαρυντικών στοιχείων,
που παρουσιάστηκαν εκ µέρους του FBI, οι Μανσόρ Αρµπαµπσιάρ και Γολάµ Σακουρί,
καταγόµενοι από το Ιράν αµφότεροι, οι οποίοι οδηγήθηκαν
χθες ενώπιον δικαστή στη Νέα
Υόρκη.
Από τους δύο, ο Αρµπαµπσιάρ έχει και την αµερικανική υπηκοότητα. Συνελήφθη
από τις διωκτικές αρχές στη
διάρκεια του Σεπτεµβρίου, στην
περιοχή του διεθνούς αεροδροµίου «Τζ.Φ.Κένεντι». Εν
συνεχεία προέβη σε σειρά οµολογιών ενώπιον των ανακριτικών αρχών, σύµφωνα µε έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του
δικαστή.
Ο Σακουρί διαφεύγει µέχρις
ώρας τη σύλληψη. Το FBI διαθέτει στοιχεία, ότι ο Σακουρί είναι µέλος ενός επίλεκτου Σώµατος, που υπάγεται στους

«Φρουρούς της Ισλαµικής Επανάστασης». Επίσης, έχει υποκλαπεί το περιεχόµενο τηλεφωνικών συνοµιλιών του µε
τον Αρµπαµπσιάρ, στις οποίες
εγκρίνει τη δολοφονία του πρεσβευτή.
Ο Αρµπαµπσιάρ στη διάρκεια του Ιουλίου και του Αύγουστου κατέβαλε το ποσό των
100 χιλιάδων δολαρίων σε έναν
πληροφοριοδότη, µε στόχο να
διοργανωθεί η δολοφονία του
πρεσβευτή, Αντελ αλ Τζουµπέιρ, προκύπτει από άλλα έγγραφα στη δικογραφία.
Στο µεταξύ διέρρευσε ότι, ο
πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα από τον Ιούνιο και µετά - τηρείτο περιοδικά ενήµερος της
προσπάθειας των διωκτικών
αρχών, να εξαρθρώσουν αυτή τη
«διπλή» συνωµοσία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Μπενιαµίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε χθες ότι το Ισραήλ και
η Χαµάς υπέγραψαν συµφωνία
για την απελευθέρωση του Ισραηλινού δεκανέα Γκιλάντ Σαλίτ, ο οποίος κρατείται στη
Γάζα εδώ και πέντε χρόνια.
Κατά τη σύγκληση του
υπουργικού του συµβουλίου
για την έγκριση της συµφωνίας αυτής που αφορά την
ανταλλαγή του Σαλίτ µε Παλαιστίνιους κρατούµενους, ο
Νετανιάχου σηµείωσε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγµατευτές που συναντήθηκαν στην
Αίγυπτο να µονογράψουν τη
συµφωνία αυτή την περασµένη
Πέµπτη.
«Σήµερα η συµφωνία οριστικοποιήθηκε και την υπέγραψαν
και οι δύο πλευρές», δήλωσε ο
Νετανιάχου στο υπουργικό του
συµβούλιο. Οι δηλώσεις Νετα-

ν ι ά χο υ
µεταδόθηκαν
απευθείας από
την ισραηλινή
τηλεόραση.
«Φέρνω
ενώπιον της κυβέρνησής µου µια
συµφωνία, η οποία θα φέρει τον
Γκιλάντ σώο και αβλαβή πίσω
στο σπίτι του και την οικογένειά
του», σηµείωσε ο Νετανιάχου.
«Αν όλα πάνε βάσει του σχεδίου, ο Γκιλάντ θα γυρίσει στο
Ισραήλ τις ερχόµενες µέρες»,
προσέθεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι
τηλεφώνησε στην οικογένεια
του Ισραηλινού στρατιώτη και
τους είπε ότι τήρησε την υπόσχεσή του να φέρει πίσω το παιδί τους.

Ο καπετάνιος του δεξαµενόπλοιου Rena, το οποίο έχει προσαράξει σε ύφαλο ανοιχτά της
ανατολικής ακτής της Νέας Ζηλανδίας για µία εβδοµάδα και
από το οποίο έχει σηµειωθεί
διαρροή πετρελαίου, συνελήφθη
και θα παρουσιάζεται σήµερα σε

δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος Νικ Σµιθ.
Μέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του καπετάνιου και τις
κατηγορίες εναντίον του.

Ο Μανσόρ Αρµπαµπσιάρ
(φωτογραφία Αρχών).

Απελευθέρωση Ισραηλινού
στρατιώτη στη Μ. Ανατολή

Συνελήφθη ο καπετάνιος του
‘Rena’ στη Νέα Ζηλανδία

