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Έχουν παρέλθει πέραν των έξι εβδο-
μάδων από την ημέρα που ο Εκπρό-
σωπος Γιαννάκης Μούσας απηύθυνε
επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Στέγης Ευγηρίας «Άγιος Αντώνιος»,
εντούτοις εκ μέρους των τελευταίων,

ούτε φωνή,
ούτε ακρό-
αση. Προσω-
πική μου
άποψη, αυτό
ήταν αναμε-
νόμενο τη
στιγμή που
π α ρ ή λ θ α ν
πέντε ολό-
κληρα χρόνια
και εκ μέρους
του εν λόγω
Δ.Σ. δεν
υπήρξε καμία

πρόθεση να προσέλθει σε διάλογο για
να γίνουν τα αυτονόητα. 
Ποια είναι τα αυτονόητα; Κοινοτικό
ίδρυμα, ή αν θέλετε ίδρυμα σε κοινο-
τική περιουσία την οποία η Κυπριακή
Κυβέρνηση είχε παραχωρήσει προς τη
Μαρωνιτική Κοινότητα με σκοπό τη
δημιουργία γηροκομείου. Τι συμβαί-
νει σήμερα; Διοικητικό Συμβούλιο
διορισμένο από τον πρώην Εκπρό-
σωπο Μαρωνιτών Αντώνη Χατζη-
ρούσο και με πρόεδρο τον ίδιο, πέντε
χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εκ-

προσώπησης του, διοικεί ακόμη και
διαχειρίζεται το γηροκομείο Άγιος Αν-
τώνιος. Την ίδια ώρα, νυν Αρχιεπίσκο-
πος και Εκπρόσωπος παραμένουν σε
πλήρη άγνοια για ό,τι αφορά το κοινο-
τικό ίδρυμα. 
Βλέπουμε συχνά πάντως κάποιους εκ
των νυν διοικούντων να προβάλλουν
ως επιχείρημα το γεγονός ότι το γηρο-
κομείο λειτουργεί στην εντέλεια και
είναι πρότυπο παγκύπρια στον τομέα
της φροντίδας ηλικιωμένων. Ακόμα
και αν  αυτό ισχύει, δεν μπορεί να
αποτελεί επιχείρημα για να μην μετα-
βιβαστεί η διοίκηση και η διαχείριση
της Στέγης στη σημερινή εκλελεγμένη
ηγεσία της Κοινότητας. Είναι τουλάχι-
στον αστείο να προβάλλεται αυτό ως

επιχείρημα, λες και δεν θα μπορέσει η
νυν ηγεσία να διατηρήσει το υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών ή λες και είναι
λόγος αυτός να συνεχίσει να βρίσκε-
ται εκτός διοίκησης και διαχείρισης η
σημερινή ηγεσία της Κοινότητας.  
Βάσει καταστατικού και εις ό,τι
αφορά τη διοίκηση του ιδρύματος, το
Δ.Σ. διορίζεται από τον Εκπρόσωπο
των Μαρωνιτών και τον Αρχιεπίσκοπο
Μαρωνιτών, κοινή συναινέσει, εντού-
τοις εδώ και είκοσι πέντε περίπου
χρόνια κατά τα οποία λειτουργεί το
ίδρυμα, η σύνθεση του συμβουλίου
παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια.
Και το οξύμωρο εδώ είναι ότι τα τε-
λευταία πέντε χρόνια Εκπρόσωπος
είναι άλλος και θα έπρεπε κανονικά

να αποφασίζει, μαζί με τον Αρχιεπί-
σκοπο, για τον διορισμό των μελών
του Δ.Σ. Και κάπου εδώ είναι που
μπαίνουν στο παιχνίδι τα διάφορα κα-
ταστατικά τεχνάσματα που ενδεχομέ-
νως να ευνοούν τη σημερινή
παραδοξότητα. 
Κατά την άποψη μου, όμως, τα όποια
θέματα υπάρχουν, τα όποια εμπόδια,
οι όποιες οικονομικές ή άλλες εκκρε-
μότητες, δεν θα έπρεπε να αποτελούν
τον λόγο που η σημερινή διοικούσα
επιτροπή συνεχίζει να «κρύβεται» και
να μην προσέρχεται σε διάλογο για να
γίνουν τα αυτονόητα. Με αυτόν τον
τρόπο, έμμεσα, μειώνουν τη λαϊκή
ετυμηγορία, αφού ο κόσμος εξέλεξε
συγκεκριμένο Εκπρόσωπο για να υλο-
ποιήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και
για να διοικεί και να διαχειρίζεται την
όποια κοινοτική περιουσία. 
Ας ελπίσουμε ότι στο όλο θέμα θα
πρυτανεύσει η λογική και όχι η επιθυ-
μία να διατηρήσουμε υπό τη διαχεί-
ριση μας ένα πρότυπο γηροκομείο. Ας
ελπίσουμε ότι Πρόεδρος και Μέλη του
Δ.Σ. της Στέγης θα προσέλθουν σε
διάλογο, ότι θα ενημερώσουν τους νυν
Εκπρόσωπο και Αρχιεπίσκοπο για τα
εμπόδια που υπάρχουν στο θέμα,
ούτως ώστε να εξευρεθούν οι τρόποι
επίλυσης και να μεταβιβαστεί η διοί-
κηση και η διαχείριση στις αρμόδιες
αρχές της Μαρωνιτικής Κοινότητας
και Εκκλησίας. 
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nΣτις 13 Aυγούστου 2021, σε
ηλικία 90 ετών, η Μηλίτσα
Τζιωρτζή Ιωσήφ από την Καρ-
πάσια. 
nΤην 1η Σεπτεμβρίου 2021, σε
ηλικία 99 ετών, ο Ιωσήφ Φράγ-
κος από την Αγία Μαρίνα Σκυλ-
λούρας.
nΣτις 3 Σεπτεμβρίου 2021, σε
ηλικία 84 ετών, ο Ιωάννης Βρα-
χίμη από την Καρπάσια.
nΣτις 18 Σεπτεμβρίου 2021, σε
ηλικία 81 ετών, ο Αντώνης
Τζιωρτζής από την Καρπάσια.
nΣτις 16 Οκτωβρίου 2021, σε
ηλικία 31 ετών, η Κατερίνα
Πεκρή από την Αγία Μαρίνα
Σκυλλούρας. 
nΣτις 19 Οκτωβρίου 2021, σε
ηλικία 90 ετών, ο Ιωσήφ Καρά-
χαννας από τον Ασώματο Κερύ-
νειας. 
Φτωχότερη η Κοινότητα. Η
εφημερίδα μας εκφράζει τα
θερμά της συλλυπητήρια στις
οικογένειες και τους οικείους
των εκλιπόντων. Αιωνία τους η
μνήμη και ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τους σκεπάζει.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Του 
Βασίλη

Κουμέττου

Έφυγε από τη ζωή ο
Αντώνης Τζιωρτζής
Απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 ο Αντώνης Τζιωρτζής
από την Καρπάσια. Υποφέροντας από σοβαρά προβλή-
ματα υγείας τους τελευταίους μήνες, ο εκλεκτός παράγον-
τας της κοινότητας των Μαρωνιτών με καταγωγή από το
γραφικό χωριό της επαρχίας Κερύνειας, έχασε τελικά τη
μάχη για τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Η κηδεία του τελέστηκε
την επομένη του θανάτου του από τον Καθεδρικό Ναό Πα-
ναγίας των Χαρίτων στη
Λευκωσία και σε αυτή
παρέστησαν πλήθος
φίλων, συνεργατών και
συγγενών του. Μεταξύ
αυτών το παρόν τους
έδωσαν στην εξόδιο
ακολουθία ο Εκπρόσω-
πος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μού-
σας, ο Βουλευτής Κερύ-
νειας Μάριος
Μαυρίδης, η Γενική Λο-
γίστρια της Δημοκρα-
τίας Ρέα Γεωργίου, ο
Βοηθός Λογιστής Στέ-
λιος Κουντούρης και ο
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ και πα-
λιός συνεργάτης του Αν-
τώνη Τζιωρτζή στο
Γενικό Λογιστήριο Στράτης Ματθαίος.
Ο αείμνηστος Αντώνης Τζιωρτζής, υπηρέτησε επί σειράν

ετών στη Δημόσια Υπηρεσία με επιστέγασμα της προσφο-
ράς του τον διορισμό του στη σημαντικότατη θέση του Γε-
νικού Λογιστή της Δημοκρατίας. Αποχαιρετώντας τον εκ
μέρους του προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου, ο ΓΓ της
ΠΑΣΥΔΥ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο Αν-
τώνη Τζιωρτζή, για την εργατικότητα και την τιμιότητα του,
για τις καλές του σχέσεις με όλους τους συναδέλφους και
την πίστη του στον νόμους της Δημοκρατίας. 
Ο αείμνηστος Αντώνης Τζιωρτζής υπήρξε επίσης θερμός
λάτρης της Μαρωνιτικής πίστης και της θρησκευτικής
κουλτούρας των Μαρωνιτών και ως τέτοιος υπηρέτησε με
σθένος την εκκλησία του. Αννελιπώς παρών στην καθημε-
ρινή Θεία Λειτουργία, παραδοσιακός ψάλτης στον Καθε-
δρικό Ναό Παναγίας των Χαρίτων και για πολλά χρόνια
μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, μεταλαμπάδευσε
την αγάπη και την πίστη του στα παιδιά και σε όλη την οι-
κογένεια του. 
Αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ ας είναι το χώμα που τον
σκεπάζει. 

Ακόμα και αν η Στέγη λειτουργεί στην
εντέλεια, αυτό δεν είναι επιχείρημα

Νυχτερινή όψη του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη, αναστηλωμένου και έτοιμου να υποδεχτεί ξανά τους
πιστούς. Το έργο που διήρκησε πέραν των δύο ετών έχει ολοκληρωθεί και ο καθαγιασμός θα γίνει από τον Εκλαμπρότατο
Πατριάρχη Μαρωνιτών Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-Ράι το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021. Οι κάτοικοι του Κορμακίτη χρει-
άστηκε να περιμένουν αρκετά για να προσκυνήσουν ξανά τον προστάτη Άγιο του χωριού τους στον επιβλητικό ναό, εντού-
τοις το αποτέλεσμα αφήνει άπαντες ικανοποιημένους.   
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Ξεχωρίζει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Πιέτρο Παρολίν 

Στο Βατικανό η ηγεσία της
Μαρωνιτικής Κοινότητας
Στην Αγία Έδρα θα μεταβούν τις προσεχείς ημέ-
ρες ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ και
ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας, σύμφωνα με
ανάρτηση του ίδιου του Εκπροσώπου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με βάση τα όσα
ανέφερε κατά την ετήσια ενημέρωση στην οποία
προέβη προς τα μέλη της Κοινότητας στις 20
Οκτωβρίου. 
Κατά την επίσκεψη τους
στο Βατικανό, ο Αρχιεπί-
σκοπος και ο Εκπρόσω-
πος αναμένεται να έχουν
σειρά συναντήσεων με
ανώτατους αξιωματού-
χους της Αγίας Έδρας,
ενώ ξεχωρίζει η ιδιαίτερη
συνάντηση εργασίας με
τον Πρωθυπουργό Καρ-
δινάλιο Πιέτρο Παρολίν
και τον Υπουργό Εξωτε-
ρικών Αρχιεπίσκοπο Πωλ Γκάλαχερ. 
Η επίσκεψη κρίνεται κομβικής σημασίας ενόψει
των τεράστιων προσπαθειών που καταβάλλονται
από την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία των Μα-
ρωνιτών για το θέμα των Μαρωνίτικων χωριών. Το
βάρος, πλέον, των προσπαθειών πέφτει στην άμεση
επιστροφή των Μαρωνιτών σε όλα τους τα χωριά
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ως συμφω-
νημένο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 
Την πρόταση αυτή έχει εξάλλου επίσημα καταθέσει
στις δύο πλευρές και στα Ηνωμένα Έθνη τον περα-
σμένο Απρίλιο ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας. Η προώθηση της εν

λόγω πρότασης έχει από τον Εκπρόσωπο εντατικο-
ποιηθεί μετά και την ανανέωση της λαϊκής εντολής
που έλαβε στις εκλογές της 30ης Μαΐου 2021.   
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η επίσκεψη της
ηγεσίας της Κοινότητας στο Βατικανό πραγματο-
ποιείται λίγο πριν την αποστολική επίσκεψη του
Ποντίφικα στην Κύπρο, επίσκεψη για την οποία ο
Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ αναμένεται ότι θα

αναλάβει ειδικό και ηγε-
τικό ρόλο.
«Η διεθνής κοινότητα
είναι ένας παράγοντας
πολύ βασικός για εμάς
και κάνουμε και θα κά-
νουμε ασταμάτητες προ-
σπάθειες προς αυτήν την
κατεύθυνση, ούτως ώστε
να κρατούμε σε εγρή-
γορση τόσο την Αγία
Έδρα, όσο και τους άλ-

λους υποστηρικτές των αιτημάτων μας», ανέφερε
ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας στο πλαίσιο της
ετήσιας ενημέρωσης του προς τα μέλη της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας.
Εξάλλου, ενόψει της επίσκεψης τους στο Βατικανό,
Εκπρόσωπος και Αρχιεπίσκοπος είχαν συνάντηση
στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στην Ακρόπολη στις
14 Οκτωβρίου 2021, όπου μεταξύ άλλων συζητήθη-
καν τα θέματα των Μαρωνίτικων χωριών και το πε-
ριεχόμενο των συναντήσεων στην Αγία Έδρα στις
16 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε η πο-
ρεία προετοιμασίας των επισκέψεων στην Κύπρο,
του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Αλ-Ράι. 

4 Αρχιεπίσκοπος και Εκ-
πρόσωπος μεταβαίνουν στο

Βατικανό για να μεταφέρουν
το θέμα των Μαρωνίτικων

χωριών στην ηγεσία της Ρω-
μαιοκαθολικής Εκκλησίας

Το Βατικανό αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο ισχυρά κέντρα επιρροής στον κόσμο. Αριστερά στιγμιότυπο από την πρόσφατη συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Δεξιά ο Πρωθυπουργός του Βατικανού Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν υποδέχεται στην Αγία Έδρα τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ιστορικής σημασίας επίσκεψη
στην Κύπρο θα πραγματοποι-
ήσει ο Ποντίφικας, το τριήμερο
2-4 Δεκεμβρίου 2021. Με πολυ-
πληθή αποστολή, όπως μεταδί-
δεται από τα ειδησεογραφικά
πρακτορεία, ο Προκαθήμενος
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας θα αφιχθεί στη Λάρνακα
την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου,
πραγματοποιώντας την πρώτη
του επίσκεψη στο νησί μας
μετά την εκλογή του στον πα-
πικό θρόνο τον Μάρτιο του
2013. Να σημειωθεί ότι αυτή θα
είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα
μετά από εκείνη του Πάπα Βε-
νέδικτου 16ου, τον Ιούνιο του
2010. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσκληση
προς τον Πάπα για να επισκε-
φτεί την Κύπρο είχε απευθύνει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης κατά την
επίσκεψη του στο Βατικανό
τον Νοέμβριο του 2019, εντού-
τοις η εμφάνιση της πανδημίας
δεν το επέτρεψε να γίνει εντός
του 2020, όπως ήταν αρχικά
προγραμματισμένο. Έτσι, ο
Φραγκίσκος θα βρεθεί στην
Κύπρο στις αρχές Δεκεμβρίου
ενώ όπως δήλωσε σε συνέν-
τευξή του στο πρακτορείο ει-
δήσεων της Αργεντινής Telam,
θα συνδυάσει το ταξίδι του
αυτό με επίσκεψη και στην Ελ-
λάδα.  
Κατά την παραμονή του στην
Κύπρο (το πρόγραμμα βρίσκε-
ται ακόμη υπό διαμόρφωση) ο
Πάπας Φραγκίσκος αναμένε-
ται να τύχει επίσημης υποδο-
χής στο Προεδρικό Μέγαρο,
όπου και θα έχει τετ-α-τετ συ-
νάντηση με τον Νίκο Αναστα-
σιάδη. Αναμένεται να έχει
μεταξύ άλλων συναντήσεις με
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσό-
στομο, την Ιερά Σύνοδο της

αυτοκέφαλης Κυπριακής Εκ-
κλησίας, αλλά και με τον κλήρο
της Μαρωνιτικής και Καθολι-
κής Εκκλησίας. Στο μεταξύ,
πληροφορίες θέλουν τον Πον-
τίφικα να πραγματοποιεί με-
γαλειώδη Θεία Λειτουργία στο
Στάδιο Γ.Σ.Π. στις 3 Δεκεμ-
βρίου, στην οποία θα συμμετέ-
χουν χιλιάδες Μαρωνίτες,
Λατίνοι και άλλοι καθολικοί
που ζουν στην Κύπρο.
Ηγετικό ρόλο κατά την επί-
σκεψη του Πάπα θα έχει ο Αρ-
χιεπίσκοπος Μαρωνιτών
Κύπρου Σελίμ Σφέηρ και η
Μαρωνιτική Εκκλησία η οποία
έχει εντατικοποιήσει τις προ-
ετοιμασίες για την υποδοχή.
Κύπρος γενικότερα και Μαρω-
νιτική Κοινότητα ειδικότερα
αναμένουν με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον τις αναφορές στις
οποίες θα προβεί ο Ποντίφικας
κατά την ομιλία του, αναφο-
ρικά με το Κυπριακό, αφού
είναι τοις πάσι γνωστές οι
επιρροές τις οποίες έχει ο
Φραγκίσκος στην Τουρκία. Στο
παρελθόν, ο Ποντίφικας είχε

εκφράσει την υποστήριξη του
Βατικανού στις διαπραγματεύ-
σεις για την επανένωση της
Κύπρου, τονίζοντας τη σημα-
σία στήριξης του διαλόγου και
του σεβασμού της διεθνούς νο-
μιμότητας για την επίλυση των
«παγωμένων συγκρούσεων»
που εξακολουθούν να υφί-
στανται στην Ευρώπη.
Το Βατικανό θεωρεί πάντα την
Κύπρο γέφυρα σταθερότητας
και ο Φραγκίσκος θα θελήσει
να στείλει μηνύματα ειρήνης.
Ο Πάπας Φραγκίσκος, βάσει
του μέχρι στιγμής σχεδιασμού,
αναμένεται να αναχωρήσει
από την Κύπρο με προορισμό
την Ελλάδα στις 4 Δεκεμβρίου
2021. Σύμφωνα με τα λεγό-
μενα του Εκπροσώπου των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα,
στην Κύπρο για την επίσκεψη
του Πάπα θα βρεθεί και ο Πα-
τριάρχης Μαρωνιτών Καρδι-
νάλιος Μπούτρος Αλ-Ράι, η
παρουσία του οποίου θα είναι
επίσης σημαντική για την πο-
ρεία του ζητήματος των Μα-
ρωνίτικων χωριών. 

Ιστορική επίσκεψη
του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο

Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ και Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας θα πραγματοποιήσουν
μια πολύ σημαντική επίσκεψη στην Αγία Έδρα από τις 15 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.
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Στο παρόν τεύχος της εφημερίδας μας
φιλοξενούμε μια άκρως ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με την Ειδική Αντιπρόσωπο
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Πέντε χρόνια μετά την άφιξη της και
λίγο πριν την αναχώρηση της από την
Κύπρο, η Ειδική Αντιπρόσωπος ανοίγει
τα χαρτιά της στους συντάκτες του
«Τ» και μιλά μεταξύ άλλων για την εμ-
πειρία της, τη σχέση που ανέπτυξε με
τους Μαρωνίτες, καθώς και για την
παρούσα κατάσταση που αφορά στις
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.
Αναπολεί τις πρώτες της συναντήσεις
με την ηγεσία της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας, τις επισκέψεις της στα Μα-
ρωνίτικα χωριά, ενώ αναφέρεται και
στα όσα τα Ηνωμένα Έθνη προσέφε-
ραν στους κατοίκους των Μαρωνιτι-
κών χωριών σε ανθρωπιστικό επίπεδο,
ιδιαίτερα κατά την δύσκολη περίοδο
της πανδημίας. Τονίζει ότι η Μαρωνι-
τική Κοινότητα είναι πολύ σαφής για
τις θέσεις της και τα «θέλω» της σε
μια πιθανή λύση του Κυπριακού προ-
βλήματος και ότι είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό που έχει τη δική της φωνή
στην όλη διαδικασία. Μιλά για τη με-
γάλη χαμένη ευκαιρία του Κραν-Μον-
τανά, αλλά τονίζει πως δεν πρέπει να
χαθεί ποτέ η ελπίδα. Τέλος, αναφέρε-
ται στους νέους της Κύπρου και στο
πόσο επενδύουν σε αυτούς τα Ηνω-
μένα Έθνη. 

Ας πάμε αρχικά πίσω, στην πρώτη
σας συνάντηση με τη Μαρωνιτική

Κοινότητα της Κύπρου. Πότε συ-
νέβη αυτό?
Ξέρετε, σκεφτόμουν τον καιρό που πέ-
ρασα εδώ στην Κύπρο και πολλοί άν-
θρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι
παρέμεινα εδώ για αρκετά χρόνια.
Έφτασα στα μέσα Ιουνίου του 2016 και
ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα
ως Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα ήταν να έχω συναντήσεις
με τη Μαρωνιτική Κοινότητα. Και μά-
λιστα έκανα την πρώτη μου επίσκεψη
στην Καρπάσια και τον Κορμακίτη τον
Οκτώβριο του 2016. Έτσι, λίγο μετά
τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους
οποίους είχα αφιχθεί στην Κύπρο, είχα
ήδη επισκεφτεί κάποιες Μαρωνίτικες
κοινότητες.

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας
με την κοινότητα και ιδιαίτερα με
τους ηγέτες της έκτοτε;
Με τους ηγέτες της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας έχουμε μια πολύ καλή σχέση,
μια πολύ ανοιχτή σχέση. Κάθε φορά
που οι ηγέτες της Κοινότητας ανησυ-

χούσαν για κάτι για το οποίο πίστευαν
ότι θα έπρεπε να έρθει στην προσοχή
των Ηνωμένων Εθνών, έρχονταν να με
δουν. Και αν υπάρχει τρόπος να βοη-
θήσω προσπαθώ πάντα να το κάνω.
Έτσι, εκτίμησα πολύ αυτή την ειλικρί-
νεια, αυτή τη διαφάνεια και τη σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Και νομίζω
ότι είχαμε καταφέρει να βοηθήσουμε
σε πολλές περιπτώσεις. Μπορώ να σας
πω ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας
στην Κύπρο, όταν τα σημεία διέλευσης
για παράδειγμα παρέμειναν κλειστά
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήμασταν
δίπλα στη Μαρωνιτική Κοινότητα για
να βεβαιωθούμε ότι η κοινότητα στον
βορρά ήταν σε θέση να εμβολιαστεί.
Υπήρχαν φάρμακα που μερικές φορές
έπρεπε να διευκολυνθεί η μεταφορά
τους στο βορρά για τα μέλη της κοινό-
τητας, κάποιες φορές υπήρχαν δυστυ-
χώς και οι νεκροί οι οποίοι έπρεπε να
ταφούν στα Μαρωνίτικα χωριά στο
βορρά και βοηθήσαμε να διευκολυνθεί
αυτή η διαδικασία. Έτσι, προσπαθή-
σαμε να είμαστε πάντα χρήσιμοι για

την Μαρωνιτική Κοινότητα γενικότερα
και ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκον-
ται στον βορρά.
Επίσης, όπως γνωρίζετε, εδώ και χρό-
νια παρέχουμε τακτική ανθρωπιστική
υποστήριξη στα χωριά του βορρά.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια των μηνών
της πανδημίας, όταν ήταν πολύ δύ-
σκολο να διέλθουμε και υπήρχαν πολ-
λοί περιορισμοί, καταφέραμε να το
συνεχίσουμε αυτή την αποστολή. Και
πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που εκτιμή-
θηκε πολύ και είμαι πραγματικά χαρού-
μενη που συνεχίζουμε αυτόν τον ρόλο.

Γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των
διαφόρων επαφών και συναντή-
σεων που είχατε με την κοινότητα,
πραγματοποιήθηκαν επίσης μερι-
κές επισκέψεις στα Μαρωνίτικα
χωριά, ώστε να εξοικειωθείτε με
τον τόπο. Ποιες είναι οι εντυπώ-
σεις σας από αυτές τις επισκέψεις;
Πρώτα απ’ όλα τα Μαρωνίτικα χωριά
είναι όμορφα. Εκεί όπου βρίσκονται γε-
ωγραφικά, είναι όμορφες περιοχές και

μερικά από τα πράγματα που παρατή-
ρησα είναι το πόσο τακτοποιημένα, ορ-
γανωμένα και περιποιημένα είναι τα
χωριά. Και πόση υπερηφάνεια έχουν οι
Μαρωνίτες εκεί στα χωριά τους. Ξέρω
ότι δεν υπάρχουν πολλοί Μαρωνίτες
που ζουν μόνιμα εκεί, αλλά εκτός από
εκείνους που ζουν εκεί όλη την ώρα, ει-
δικά οι ηλικιωμένοι, υπάρχουν τόσοι
πολλοί Μαρωνίτες που ζουν στη Λευ-
κωσία ή αλλού και πηγαίνουν τακτικά
στα χωριά στον βορρά. Μερικοί από
αυτούς πηγαίνουν σχεδόν κάθε Σαββα-
τοκύριακο, πηγαίνουν και φροντίζουν
τις ελιές τους ή τις συκιές τους, φέρ-
νουν πίσω τους καρπούς από τα δέντρα
κ.λπ. Αγαπούν πραγματικά τα χωριά
τους και αυτό με εντυπωσίασε ειλι-
κρινά. Είναι πολύ δεμένοι με αυτά τα
χωριά, με τα σπίτια τους εκεί και με το
περιβάλλον τριγύρω, με τη φύση. Νο-
μίζω ότι μια από τις ωραιότερες ανα-
μνήσεις μου από τις επισκέψεις μου στα
χωριά είναι όταν είχαμε δει τις άγριες
τουλίπες κοντά στον Κορμακίτη. Και
πήγα εκεί αρκετές φορές, ειδικά με την
Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική
Κληρονομιά. Όπως γνωρίζετε, οργανώ-
νουν σε τακτική βάση επισκέψεις στην
περιοχή του Κορμακίτη για να δουν τις
τουλίπες, κάθε άνοιξη, και μου απηύθυ-
ναν ευγενική πρόσκληση αρκετές
φορές. Και κάθε φορά που ήμουν καλε-
σμένη, πήγαινα και μπορώ να πω πως
ήταν μια φανταστική εμπειρία. Μας
αντιμετώπισαν πολύ καλά στο χωριό,
πάντα με το εξαιρετικό φαγητό και τη
φιλοξενία με τον Μαρωνίτικο τρόπο. 

«Οι θέσεις των Μαρωνιτών είναι κεντρικές
στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων»

Ελίζαμπεθ Σπέχαρ

4«Η επιστροφή των Μαρωνιτών
ως ΜΟΕ ήταν κάτι που τέθηκε

στο τραπέζι όταν παρουσιάστηκε
πριν από μερικά χρόνια και είχε
συζητηθεί μεταξύ των μερών και
παραμένει κάτι που θα πρέπει να

ληφθεί υπόψη»

4«Είναι σημαντικό που η Μαρω-
νιτική Κοινότητα είναι πολύ

σαφής για το πώς βλέπει τη θέση
της σε μια πρόταση λύσης και το

ότι οι Μαρωνίτες ποτέ δεν σταμά-
τησαν να έχουν τη δική τους ξεχω-

ριστή «φωνή» σε όλο αυτό»
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Όπως έχετε ήδη αναφέρει, γνωρί-
ζετε καλά τα πολιτικά ζητήματα των
Μαρωνιτών σχετικά με τις δια-
πραγματεύσεις για λύση του Κυ-
πριακού, όπως φυσικά αυτά
προωθούνται από τους ηγέτες της
κοινότητας. Πως εκλαμβάνετε αυτά
τα αιτήματα; 
Είναι σημαντικό που η Μαρωνιτική Κοι-
νότητα είναι πολύ, πολύ σαφής για το
πώς βλέπει τη θέση της σε μια πρόταση
λύσης. Και είναι πολύ σημαντικό ότι οι
Μαρωνίτες ποτέ δεν σταμάτησαν να
έχουν τη δική τους ξεχωριστή «φωνή»
σε όλο αυτό. Είναι σημαντικό γιατί μι-
λάμε πάντα για «δικοινοτικές» και για
κοινότητες σαν να υπάρχει μόνο η Τουρ-
κοκυπριακή και η Ελληνοκυπριακή Κοι-
νότητα εδώ. Φυσικά, υπάρχουν αρκετές
κοινότητες. Ναι, είναι οι δύο μεγαλύτε-
ρες κοινότητες, είναι οι ιδρυτικές κοινό-
τητες στο νησί. Αλλά η Μαρωνιτική
Κοινότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι
εδώ για αιώνες. Είναι μια πολύ παλιά
κοινότητα εδώ που συνέβαλε τα μέγιστα
όλα αυτά τα χρόνια. Και έχει έναν πολύ
ιδιαίτερο πολιτισμό και ιστορία και είναι
στιγμές που αυτά ξεχνιούνται. 
Βλέπουμε επίσης τη μοναδική σας θέση
σε αυτό το νησί μέσω των πολιτικών θέ-
σεων που παίρνετε και μέσω του γεγο-
νότος ότι οι Αντιπρόσωποι σας, όπως
είπα, διαχώρισαν τις απόψεις τους κατά
κάποιο τρόπο από τις δύο μεγαλύτερες
κοινότητες, λέγοντας ότι: «έχουμε τη
μοναδική μας θέση και αυτό είναι αυτό
που αισθανόμαστε για μια λύση και
αυτό είναι που θα θέλαμε να δούμε σε
μια λύση για την κοινότητά μας. Νομίζω
ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε
αυτές τις διαφορετικές φωνές. Ως Ηνω-
μένα Έθνη, όχι μόνο για τη διαδικασία
αυτή στην Κύπρο αλλά για όλες τις ειρη-
νευτικές διαδικασίες, δίνουμε πραγμα-
τικά έμφαση στη διαφορετικότητα. Και
ιδιαίτερα στην ένταξη. Με άλλα λόγια,
πρέπει να συμπεριλάβουμε περισσότε-
ρους ανθρώπους στην ειρηνευτική δια-
δικασία, προκειμένου να καταλήξουμε
σε κάτι που θα είναι βιώσιμο. Διότι αν
παραμείνουν εκτός κάποιες φωνές, αυτό
μπορεί να κάνει την ειρηνευτική συμφω-
νία πιο εύθραυστη. Έτσι, πιστεύω πως
είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η
Μαρωνιτική Κοινότητα ήταν πάντα
πολύ «ομιλητική» και πολύ σαφής για το
τι θα ήθελε να δει σε μια λύση.

Συζητήθηκαν ποτέ αυτά τα θέματα
από τους δύο ηγέτες στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων;
Θα έλεγα ναι. Σαφώς αυτό έχει να κάνει
πολύ με την εδαφική προσαρμογή, με τις
πτυχές της διακυβέρνησης και ούτω κα-
θεξής. Προφανώς, τέτοιου είδους πράγ-
ματα συζητιούνται και λαμβάνονται
υπόψη. Οι αρχές που έχετε θέσει επανει-
λημμένα είναι αρχές που αναμφίβολα
έχουν συζητηθεί. Είναι κεντρικές στα
ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Φυ-
σικά, όπως γνωρίζετε, τα Ηνωμένα
Έθνη δεν λαμβάνουν θέση σχετικά με το
περιεχόμενο μιας πρότασης. Έτσι, εμείς
δεν λέμε «αυτό είναι καλό ή κακό». Και
πάλι, θα ήθελα να τονίσω ότι πι-
στεύουμε πως είναι σημαντικό να είναι
γνωστές οι απόψεις του κόσμου, ειδικά
σε συγκεκριμένες κοινότητες όπως η
δική σας, γιατί αυτά πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη στις διαπραγματεύσεις.
Εξαρτάται από την ηγεσία, είναι πάνω
σε αυτούς που διαπραγματεύονται το να
αποφασίσουν τελικά και εναπόκειται
μετά στον λαό να ψηφίσει ναι ή όχι σε
ένα δημοψήφισμα. Έχετε όμως κάθε δί-
καιο να προωθείτε τις προτάσεις σας, η
φωνή που σας δίνει αυτό στη διαδικασία
είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα θέλαμε
να δούμε περισσότερα άτομα να έχουν
«φωνή» στη διαδικασία των διαπραγ-
ματεύσεων και περισσότερη ένταξη,
όπως ανέφερα. 

Έχει ήδη υποβληθεί στους δύο ηγέ-
τες μια πρόταση από τον Εκπρό-
σωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή, η
οποία προτείνει την επιστροφή των
Μαρωνιτών στα χωριά τους ως ένα
από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης που θα συζητηθούν. Πι-
στεύετε ότι ένα τέτοιο ΜΟΕ μπορεί
να θεωρηθεί πιθανό;
Αυτό ήταν κάτι που τέθηκε στο τραπέζι
και παρουσιάστηκε πριν από μερικά
χρόνια και είχε συζητηθεί μεταξύ των
πλευρών. Και υπάρχουν μερικά ΜΟΕ
που παραμένουν εξαιρετικά, τα οποία
θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και

ίσως αυτό να είναι ένα από αυτά. Αλλά
νομίζω ότι η δυσκολία αυτή τη στιγμή,
για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι η ατμό-
σφαιρα είναι πιο απαιτητική για τα
ΜΟΕ. Προσπαθούμε ως ΟΗΕ να υπο-
στηρίξουμε τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα
τους δύο ηγέτες, για να συμφωνήσουν
σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή
των Κυπρίων. Και μάλιστα, μπορεί να το
έχετε δει μέσω του τύπου, όταν πρό-
σφατα ο Γενικός Γραμματέας συναντή-
θηκε με τον κ. Αναστασιάδη και τον κ.
Τατάρ, συζήτησαν δύο σημαντικούς το-
μείς στους οποίους πρέπει να γίνει πε-
ρισσότερη δουλειά. Ο ένας είναι τα
ΜΟΕ και ο άλλος είναι η ενίσχυση των
τεχνικών επιτροπών, οι οποίες μπορούν
επίσης να λάβουν κάποιες πολύ σημαν-
τικές πρωτοβουλίες ή να επιφέρουν αλ-
λαγές που θα ωφελήσουν την
καθημερινή ζωή των Κυπρίων. Έτσι,
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά και θα
ληφθούν υπόψη αυτού του είδους τα
πράγματα. Αλλά, όπως αντιλαμβάνομαι,
η ατμόσφαιρα είναι κάπως πιο απαιτη-
τική. Αλλά δεν τα παρατάμε, συνεχί-
ζουμε να υποστηρίζουμε και
συνεχίζουμε να έχουμε συναντήσεις με
τις δύο πλευρές για να δούμε αν μπο-
ρούμε να τους υποστηρίξουμε σε αυτά
τα σημαντικά ζητήματα.

Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας για
το Κυπριακό καθώς αναλαμβάνατε
τη θέση σας μερικά χρόνια πριν και
ποια είναι τα συναισθήματά σας
σήμερα λίγο πριν φύγετε από το
νησί;
Πρώτα απ’ όλα, θα παραπέμψω σε μία
από τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα
ή μάλλον σε αρκετές από αυτές, στις
οποίες έλεγε πως κατά την άποψη του,
υπήρξαν κάποιες χαμένες ευκαιρίες για
να προχωρήσουμε πραγματικά μπροστά
και να λύσουμε το Κυπριακό. Πιστεύω
ότι η μεγαλύτερη από αυτές ήταν το
Κραν-Μοντανά. Και ο Γενικός Γραμμα-
τέας στην έκθεσή του το 2017 το έκανε
σαφές. Ένιωσε ότι η Κραν-Μοντανά
ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Ήμουν εκεί,
υποστήριξα, συμμετείχα και πρέπει να

πω ότι ήταν ένα πολύ απογοητευτικό
αποτέλεσμα γιατί πολλοί από εμάς θεω-
ρούσαμε ότι υπήρχαν προοπτικές να κα-
ταλήξουμε σε μια στρατηγική συμφωνία
μεταξύ των μερών, που θα έπαιρνε
πραγματικά τον δρόμο προς την τελική
πρόταση για διευθέτηση. Όταν ήρθα
στα μέσα Ιουνίου του 2016, όπως ανέ-
φερα, βρισκόμασταν στη μέση του τε-
λευταίου γύρου διαπραγματεύσεων για
το 2015-2017 και υπήρχε μια μεγάλη ελ-
πίδα στον αέρα και μια πραγματική αί-
σθηση ότι αυτό μπορούσε να επιτευχθεί.
Πρέπει να πω ότι φεύγοντας τώρα,
πέντε χρόνια αργότερα, υπάρχει περισ-
σότερος σκεπτικισμός μεταξύ του πλη-
θυσμού, νομίζω. Και δεν υπάρχει τόσο
μεγάλη ελπίδα στον αέρα. Δεν νομίζω
ότι αυτό είναι καλό. Και πάλι, νομίζω ότι
πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι
πετύχαμε, πότε και πώς, αλλά δεν πρέ-
πει ποτέ να χάνουμε την ελπίδα μας.
Είναι πολύ σημαντικό ο πληθυσμός,
συμπεριλαμβανομένης και της Μαρωνι-
τικής Κοινότητας, να μην εγκαταλείψει
την ελπίδα. Και ότι είστε πολύ σαφείς
προς όλους τους ηγέτες, για το ότι θέ-
λετε να δείτε μια πρόταση διευθέτησης
που θα είναι αμοιβαία συμφωνημένη και
αμοιβαία ωφέλιμη, το συντομότερο δυ-
νατό. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε
την ελπίδα γιατί είναι πολύ σημαντική
για το μέλλον αυτού του νησιού.

Δικοινοτικές δράσεις. Πώς αξιολο-
γείτε τον αντίκτυπό τους σε μια μελ-
λοντική λύση; Υπάρχει χώρος για
αυτά σήμερα ή η πόρτα κλείνει
καθώς προχωράμε; 
Σίγουρα υπάρχει χώρος για αυτές τις
δράσεις, αν και όπως έλεγα, δεδομένου
ότι βρισκόμαστε σε ένα κάπως πιο απαι-
τητικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή, μπο-
ρεί να είναι λίγο πιο δύσκολο σε σχέση
με πριν από μερικά χρόνια. Αλλά αυτό
δεν το καθιστά λιγότερο σημαντικό.
Στην πραγματικότητα, ίσως το κάνει πιο
σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό; Μερι-
κοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πολύ σε
αυτές τις δράσεις. Αλλά αν κοιτάξω
άλλες ειρηνευτικές διαδικασίες σε άλλα
μέρη του κόσμου, συχνά λέω ότι όταν

«στεγνώσει το μελάνι» με την επίσημη
συμφωνία, τότε αρχίζει η πραγματική
δουλειά. Γιατί πρέπει να κάνετε τη συμ-
φωνία βιώσιμη. Πρέπει να το κάνετε
πραγματικό αυτό για τους ανθρώπους
και πρέπει να λειτουργήσει. Και πάρτε
παράδειγμα άλλες ειρηνευτικές διαδικα-
σίες σε όλο τον κόσμο, όπου πριν από 20
ή 30 χρόνια έκαναν μια πολιτική συμ-
φωνία, αλλά τα πράγματα σήμερα εξα-
κολουθούν να είναι εύθραυστα. Πρέπει
να κτιστούν μεγάλες γέφυρες μεταξύ
των κοινοτήτων. Δεν το πιστεύουν όλοι
αλλά εγώ το βλέπω.
Γιατί, πώς μπορεί κάποιος να φανταστεί
ότι νέοι άνθρωποι, που μεγάλωσαν εντε-
λώς ξεχωριστά, σε δύο εντελώς ξεχωρι-
στά εκπαιδευτικά συστήματα,
αναγκαστικά καταλαβαίνουν ο ένας τον
άλλον και μπορούν να μιλήσουν μαζί για
το μέλλον του νησιού; Είναι κάτι το
απαιτητικό. Επομένως, για μένα, χρει-
αζόμαστε ανθρώπους να συμμετέχουν
και να ενδιαφέρονται. Πρώτα, για να εν-
θαρρύνουν τους ηγέτες τους να επιστρέ-
ψουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και εκεί να τους
υποστηρίξουν αρκετά. Και δεύτερο, για
να συνεχίσουν να τους ενθαρρύνουν στο
να ολοκληρώσουν μια πρόταση διευθέ-
τησης, μόλις αυτό είναι εφικτό και στη
συνέχεια θα χρειαστεί να ψηφίσουν
ΝΑΙ, μόλις έχουμε τη συμφωνία των
ηγετών. Και τότε θα πρέπει να βεβαι-
ωθούν ότι αυτό θα είναι βιώσιμο. Και ο
κόσμος έχει μεγάλο ρόλο να παίξει σε
αυτό. Έτσι, δεν πρόκειται για έναν ή δύο
ή δέκα ηγέτες. Αυτό αφορά το μέλλον
όλων σας. Και αυτός είναι ο λόγος που
πιστεύω ότι είναι όλα σημαντικά. Ότι
όλοι συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και
είναι πολύ σαφείς σχετικά με τη σημα-
σία που έχει αυτό για αυτούς και το μέλ-
λον των παιδιών τους. Κατάληξη σε
συμφωνία επίλυσης, αμοιβαία αποδε-
κτή, ώστε όλοι να μπορούν να ζήσουν με
ειρήνη και ευημερία.

Πρέπει να γνωρίζετε για το τρέχον
έργο της δημιουργίας του Κέντρου
Συνεργασίας στον Κορμακίτη, το
οποίο είναι στην πραγματικότητα

αποτέλεσμα μιας κοινής προσπά-
θειας της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας, της ΕΕ και των Ηνωμένων
Εθνών. Πώς θα αξιολογούσατε τον
αναμενόμενο ρόλο του στο να
φέρει κοντά τις διάφορες κοινότη-
τες στην Κύπρο;
Το εκλαμβάνω ως μια πολύ σημαντική
πρωτοβουλία. Εμείς οι ίδιοι ως Ηνω-
μένα Έθνη εδώ στην Κύπρο, η UNFI-
CYP καθώς και το UNDP, δίνουμε
μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή των
νέων. Γιατί τελικά το μέλλον του νησιού
θα είναι δικό τους. Και κάνουμε οτιδή-
ποτε μπορούμε να κάνουμε για να εμ-
πλακούν οι νέοι περισσότερο στα
σημαντικά θέματα του νησιού, στα πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα και στο μέλλον
του νησιού σε ευρύτερους όρους. Όσο
περισσότερο το κάνουμε αυτό, τόσο πιο
λαμπρό θα είναι το μέλλον. Οπότε ναι,
είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
και είμαι πολύ χαρούμενος που βοηθάει
ο ΟΗΕ μέσω του UNDP.

Πιστεύετε ότι ο λαός της Κύπρου,
ειδικά οι νέες γενιές, αξίζει μια κα-
λύτερη ζωή σε αυτό το νησί; Πως θα
θέλατε να δείτε την Κύπρο στο μέλ-
λον;
Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δει η νεο-
λαία είναι, πρώτα απ’ όλα, μια ευκαιρία,
ακόμη και αν αφήσετε το Κυπριακό
στην άκρη, νομίζω ότι είναι δύσκολο για
τους νέους σε ένα μικρό νησί, όπου
συχνά υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες.
Πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες απασχό-
λησης για τους νέους σε ολόκληρο το
νησί. Αυτό θα κρατήσει τους νέους εδώ.
Νομίζω όμως ότι η νεολαία θα θέλει φυ-
σικά και ασφάλεια. Θα θέλουν να αι-
σθάνονται ασφαλείς. Αυτό είναι
φυσιολογικό και με τη λύση του Κυ-
πριακού αυτό έρχεται μαζί. Θα ήθελα
επίσης να δω τους νέους ανθρώπους να
είναι σίγουροι για την ταυτότητά τους.
Γιατί οι ταυτότητες είναι ένα δύσκολο
πράγμα, ειδικά σε αυτό το νησί. Αλλά
από την εμπειρία μου, μπορείτε να είστε
πολλά διαφορετικά «πράγματα» και να
είστε πολύ περήφανοι για αυτό. Μπο-
ρείς να είσαι Μαρωνίτης και επίσης Κύ-
πριος, μπορείς να είσαι πατέρας ή κόρη,
μπορείς να είσαι kite surfer κλπ. Έχω
την αίσθηση ότι αυτό το ζήτημα της
ταυτότητας εξακολουθεί να είναι κάτι
που οι άνθρωποι παλεύουν λιγότερο σε
αυτό το νησί. Νέοι άνθρωποι ίσως. Νο-
μίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι
λιγότερο αιχμάλωτοι σε αυτό και το γε-
γονός αυτό είναι καλό. Οι νέοι που συ-
ναντώ είναι πολύ περήφανοι που είναι
Κύπριοι και είναι επίσης πολύ περήφα-
νοι που είναι πολίτες του κόσμου. Παγ-
κόσμιοι πολίτες. Ανησυχούν για το
περιβάλλον στην Κύπρο και εμείς εργα-
ζόμαστε με τη νεολαία για το περιβάλ-
λον και την οικοδόμηση της ειρήνης.
Συγκεντρώνουμε νέους και από τις δύο
πλευρές του νησιού για να εργαστούν
πάνω στο περιβάλλον. Αλλά ταυτό-
χρονα ανησυχούν για το περιβάλλον
ολόκληρου του πλανήτη. Ενδιαφέρον-
ται για το COP 26, το συνέδριο για το
κλίμα που θα πραγματοποιηθεί τον Νο-
έμβριο στη Γαλλία. Επομένως, θα ήθελα
να επιστρέψω και να δω μια νεολαία
που να είναι πολύ αφοσιωμένη, που να
χτίζει το μέλλον της με ευκαιρίες και ει-
ρήνη στην Κύπρο, αλλά και να συμβάλ-
λει στον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό
είναι πολύ εφικτό.

Ένα τελικό μήνυμα προς τους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας.
Όπως ανέφερα και στη διάρκεια της συ-
νέντευξης, είναι εξαιρετικά σημαντικό
να μην τα παρατάτε ποτέ, να μην χάνετε
ποτέ την ελπίδα σας και να βρείτε έναν
τρόπο που μπορείτε να γίνετε μέρος της
λύσης. Πιστεύω πως είναι εξαιρετικά
σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες
ότι έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα και
ότι μπορούν να κάνουν γνωστές τις επι-
θυμίες τους και να προσπαθήσουν να
εργαστούν για την ειρήνη σε αυτό το
νησί. O καθένας μπορεί να βάλει το δικό
του λιθαράκι στην ειρηνευτική διαδικα-
σία και όσο περισσότερα λιθαράκια
έχουμε, τόσο πιο στέρεο θα είναι το θε-
μέλιο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ήταν
προνόμιο να περάσω τόσο χρόνο σε
αυτό το όμορφο νησί, να γνωρίσω τη
Μαρωνιτική Κοινότητα, να γνωρίσω τα
χωριά της, να γνωρίσω την ηγεσία της
και να γνωρίσω τη συναρπαστική της
ιστορία. Συμπεριλαμβανομένης της
γλώσσας και του πολιτισμού της.

4«Το αποτέλεσμα του Κραν-Μοντανά ήταν πολύ απογοητευτικό γιατί
πολλοί από εμάς θεωρούσαμε ότι υπήρχαν προοπτικές να καταλήξουμε
σε μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ των μερών, που θα έπαιρνε πραγ-

ματικά τον δρόμο προς την τελική πρόταση για διευθέτηση»



6 ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145

www.maroniteslive.com

Σε μια σεμνή τελετή στον Κορμακίτη την
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, δόθηκε
επίσημα το έναυσμα για έναρξη των εργα-
σιών κατασκευής του Κέντρου Συνεργα-
σίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελετή
θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε στην πλα-
τεία του Κορμακίτη και διοργανώθηκε από
το UNDP το οποίο είναι υπεύθυνο για την
υλοποίηση του έργου και από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή η οποία το χρηματοδοτεί.
Στην εκδήλωση, παρά τις δυσκολίες της
μέρας και ώρας, παρέστη πλήθος κόσμου,
ως επί το πλείστον μόνιμοι κάτοικοι του
Κορμακίτη. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν o Alexandre
Prieto, Project Manager του UNDP LIF, η
Judit Rosza, Διευθύντρια του Προγράμμα-
τος Συντονισμού, Πόρων και Βοήθειας στη
Γενική Διεύθυνση Μεταρρύθμισης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μού-
σας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου Συνεργασίας
Αντώνης Σκούλλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι
την κυρία Rosza, εκ των πλέον υψηλόβαθ-
μων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, συνόδευε δεκαμελής αποστολή από
τις Βρυξέλλες, ανάμεσα τους και ο Kjartan
Björnsson, Προϊστάμενος της Διοικητικής
Μονάδας της Κομισιόν για επίλυση του
Κυπριακού και ο άνθρωπος που συνέβαλε
τα μέγιστα στη μέχρι σήμερα πορεία των
προσπαθειών για το Κέντρο Συνεργασίας. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Κύπρο, το Κέντρο Συνεργα-
σίας Κορμακίτη συνολικής αξίας 900
χιλιάδων ευρώ, θα παράσχει στη Μαρω-
νιτική Κοινότητα και σε άλλες κοινότητες
εγκαταστάσεις για εκπαίδευση, δραστη-
ριότητες νεολαίας, συνέδρια και συναν-
τήσεις, καθώς και πολιτιστικές
δραστηριότητες. Το νέο κέντρο, συνεχίζει
η ανακοίνωση, το οποίο υποστηρίζεται
ως μέρος της χρηματοδοτούμενης από
την Ε.Ε. Διευκόλυνσης Τοπικής Υποδο-
μής (LIF) που εφαρμόζεται από το
UNDP, έχει ως αποστολή να εξυπηρετή-
σει τη συμφιλίωση και τη συνύπαρξη των
τοπικών κοινοτήτων στην Κύπρο. 
«Το Κέντρο Συνεργασίας έχει ένα όραμα
για το μέλλον. Ένα μέλλον που γιορτάζει
το πολυκοινοτικό τοπίο της Κύπρου που
αγωνίζεται για συμφιλίωση και συνύ-
παρξη», δήλωσε κατά τον χαιρετισμό της
η κ. Judit Rozsa, προσθέτοντας ότι ήταν
ένα όραμα της Μαρωνιτικής Κοινότητας
να δημιουργήσει μια τέτοια εγκατά-
σταση. «Επένδυσαν σημαντικό αριθμό
πόρων στην προετοιμασία σχεδίων και,
το πιο σημαντικό, στη δημιουργία ενός
οδικού χάρτη για το πώς θα χρησιμοποι-

ηθεί το Κέντρο και πώς μπορεί να συμβά-
λει σε ένα καλύτερο μέλλον στην Κύπρο»,
συμπλήρωσε η αξιωματούχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. 
Αναφερόμενος με τη σειρά του σε «μια
ιστορική ημέρα για τη Μαρωνιτική Κοι-
νότητα της Κύπρου», ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μού-
σας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μαζί με
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε θέσει τις
βάσεις για την υλοποίηση ενός πολύ ση-
μαντικού έργου». Όπως τόνισε, το Κέν-
τρο Συνεργασίας που θα δημιουργηθεί
στον Κορμακίτη θα χρησιμεύσει για την
προώθηση μιας ενιαίας και ευημερούσας
Ευρωπαϊκής Κύπρου, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στις νεότερες γενιές και την καλ-
λιέργεια μιας κουλτούρας αμοιβαίας
κατανόησης και συνύπαρξης. 

«Το Κέντρο θα λειτουργήσει ως γέφυρα
συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινοτή-
των και όλων των Κυπρίων», σημείωσε.
«Ως Μαρωνιτική Κοινότητα, θα θέλαμε
να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβεβαι-
ώσουμε τη δέσμευσή μας να εργαζόμαστε
σκληρά προκειμένου να εξυπηρετήσουμε
και να επιτύχουμε τους κοινούς μας στό-
χους», ήταν το σαφές μήνυμα του Γιαν-
νάκη Μούσα προς τους Ευρωπαίους
αξιωματούχους. Να σημειωθεί ότι ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών δεν παρέ-
λειψε κατά την ομιλία του να
ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην
τιτάνια προσπάθεια για να επιτευχθεί ο
μεγάλος στόχος. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε
τους Kjartan Björnsson, Alain Joaris και
Arttu Makipaa οι οποίοι εργάστηκαν

σκληρά, όπως τόνισε, μαζί με τη Μαρωνι-
τική Κοινότητα για την επίτευξη του με-
γάλου οράματος. Ειδική αναφορά έκανε ο
Εκπρόσωπος στο ζεύγος Ρέιμερ και Μα-
ρίας Μπέκε για την ανεκτίμητη βοήθειά
τους στην προώθηση του έργου. 
Κατά την ομιλία του, ο Alexandre Prieto,
Project Manager του UNDP LIF, υπο-
γράμμισε το γεγονός ότι το UNDP εργά-
ζεται για την υποστήριξη μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο
για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα.
«Βλέπουμε αυτό το έργο ως μια ευκαιρία
για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και
την αύξηση της συνεργασίας, ειδικά με-
ταξύ των νέων», δήλωσε, σημειώνοντας
επίσης ότι το Κέντρο θα παρέχει ευκαι-
ρίες για να φέρει κοντά νέους από όλες
τις κοινότητες της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Συ-
νεργασίας Αντώνης Σκούλλος μίλησε
στη συνέχεια για τη μεγάλη προσπάθεια
που καταβλήθηκε από την Κοινότητα
μέχρι να έλθει η «σημερινή» μέρα. Δή-
λωσε την ετοιμότητα του ιδίου αλλά και
όλων των Μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου να εργαστούν σκληρά για υλο-
ποίηση των στόχων του Κέντρου
Συνεργασίας και ευχαρίστησε την Ε.Ε.
για την εμπιστοσύνη στο πλάνο που τέ-
θηκε ενώπιον της από τη Μαρωνιτική
Κοινότητα. Εκ μέρους της κοινότητας
Κορμακίτη, στην κ. Rosza και στον κ.
Björnsson προσφέρθηκαν αναμνηστικά
δώρα με τοπικά προϊόντα του Κορμακίτη.
Τέλος, έλαβε χώρα η σεμνή τελετή θεμε-
λίωσης και ακολούθως οι παρευρισκόμε-
νοι πορεύθηκαν προς το εργοτάξιο όπου
ενημερώθηκαν από τους αρμοδίους για
τις κατασκευαστικές εργασίες και την πο-
ρεία υλοποίησης του έργου.   

Τελετή θεμελίωσης για το Κέντρο Συνεργασίας

Με κάθε επισημότητα η Ευρώπη
στα Μαρωνίτικα χωριά

4Ηχηρή παρουσία
υψηλόβαθμων αξιω-
ματούχων της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής
στην ιστορική τελετή

στον Κορμακίτη

Αναμνηστική φωτογραφία των Αντιπροσωπειών της ΕΕ και του UNDP με τους κατοίκους
του Κορμακίτη μπροστά από τη διαφημιστική πινακίδα του έργου.

Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών υποδέχεται στον Κορμακίτη τη Διευθύντρια του Προγράμ-
ματος Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκης Επιτροπής κυρία Judit Rosza.

Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Judit Rosza μαζί με τον Εκπρόσωπο των Μαρω-
νιτών και πλήθος κόσμου κατευθύνονται στο εργοτάξιο του Κέντρου Συνεργασίας.
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Με κάθε λαμπρότητα οι Μαρωνίτες γιόρ-
τασαν και φέτος τον Άγιο Γεώργιο του
Σπόρου, την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021,
στο γραφικό ξωκλήσι δίπλα από τη θά-
λασσα του Κορμακίτη. Δύο χρόνια μετά,
αφού κατά την περσινή χρονιά δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στα χωριά, λόγω της
πανδημίας και των περιοριστικών μέ-
τρων που είχαν επιβληθεί, πλήθος κό-
σμου από τον Κορμακίτη αλλά και
ευρύτερα από τη Μαρωνιτική Κοινότητα
και τον τόπο, έσπευσε στο παραλιακό μέ-
τωπο του Κόρνου για να τιμήσει τον προ-
στάτη Άγιο των γεωργών, Άγιο Γεώργιο
του Σπόρου. 
Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που
τελέστηκε στις 10.00 το πρωί, χοροστά-
τησαν ο Αποστολικός Νούντσιο του Πάπα
Φραγκίσκου Αρχιεπίσκοπος Αδόλφο Τίτο
Ιλλάνα και ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών
Κύπρου Σελίμ Σφέηρ, μαζί με άλλους κλη-
ρικούς της Μαρωνιτικής και της Καθολι-
κής Εκκλησίας της Κύπρου.
Τους φετινούς εορτασμούς τίμησε με την
παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Άντρη Αναστα-
σιάδη η οποία αποδέχτηκε την
πρόσκληση του Εκπροσώπου των Μαρω-
νιτών Γιαννάκη Μούσα και βρέθηκε στην
παραθαλάσσια περιοχή του Κορμακίτη.
Παρόντες επίσης ήταν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου, o πρώην Γενικός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο
Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Κάρογιαν,
ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
καθώς και άλλοι βουλευτές, εκπρόσωποι
κομμάτων και πολιτειακοί αξιωματούχοι.
Δυναμικό παρόν, όπως κάθε χρόνο στον
Κόρνο, έδωσε η διεθνής κοινότητα με τον
Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου Βασι-
λείου Στίβεν Λίλι, την Πρέσβειρα του Λι-
βάνου Κλωντ Ελ Χαζάλ και τους
Πρέσβεις Γερμανίας και Πολωνίας να
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων διπλωμα-
τών, στους εορτασμούς. 
Πλήθος κόσμου του Κορμακίτη αλλά και
από άλλα Μαρωνίτικα χωριά κατέκλυ-
σαν από νωρίς το πρωί την παραλία του
Κόρνου για τις καθιερωμένες προετοιμα-
σίες για την πανήγυρη που ακολουθεί τη
Θεία Λειτουργία. Με το πέρας της τελε-
τής, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
Γιαννάκης Μούσας παρέθεσε γεύμα στον
χώρο για τους επίσημους προσκεκλημέ-

νους και για τον κλήρο. Τους φετινούς
εορτασμούς κάλυψε τηλεοπτικά το Ρα-
διοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, συνεργείο
του οποίου βρέθηκε επιτόπου στην πα-
ραθαλάσσια περιοχή Κορμακίτη.
Στη βροντερή παρουσία της πολιτείας
και του διπλωματικού σώματος του
τόπου στάθηκε ο Εκπρόσωπος των Μα-
ρωνιτών σε δηλώσεις του στον «Τ» και
στα μηνύματα που αυτή έστειλε προς
πάσα κατεύθυνση. «Αναμφίβολα η σημε-
ρινή μέρα αποτελεί πηγή ελπίδας και αι-
σιοδοξίας για τον τόπο μας, για την
Κύπρο μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο
Γιαννάκης Μούσας. Εξάλλου, σε δηλώ-
σεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μούσας είπε ότι
«στέλνουμε και το μήνυμα ότι η Μαρω-
νιτική Κοινότητα αποτελεί πηγή ελπίδας
για τον τόπο» σημειώνοντας ότι η λει-
τουργία αυτή στον Κορμακίτη πραγμα-

τοποιείται ανελλιπώς όπως συνέβη και το
1974 και είμαστε αισιόδοξοι ότι πάμε
προς το καλύτερο».
Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, ο
οποίος εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση,
είπε ότι «το μήνυμα που στέλνεται από
όλον αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο από εμάς,
είναι ότι, ναι, θέλουμε η πατρίδα μας να
επανενωθεί να πρυτανεύσει η λογική και
αυτός ο κόσμος να μπορεί να ζει ελεύ-
θερα». Έκανε παράλληλα ειδική αναφορά
στους εγκλωβισμένους σημειώνοντας ότι
«με τόσα προβλήματα αποφάσισαν να
μείνουν στην πατρώα γη και είναι εδώ,
είναι στα χωριά τους επιτελώντας εθνικό
έργο, για αυτό και εμείς θα είμαστε πάντα
δίπλα τους, πάντοτε θα τους βοηθούμε και
θα τους στηρίζουμε γιατί νομίζω ότι οι
ίδιοι, παραμένοντας εδώ στον Κορμακίτη,
στέλνουν το καλύτερο μήνυμα: ότι η Κύ-

προς είναι μία και έτσι τη θέλουμε».
Μιλώντας εκ μέρους της κοινότητας Κορ-
μακίτη, ο Αν. Κοινοτάρχης Βαλεντίνος
Κουμέττου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι
«είναι ο Κορμακίτης αυτός που κρατά τη

σημαία του αγώνα ψηλά με τους δημότες
του να προσπαθούν να κρατηθούν στη γη
που μας γέννησε, για να διατηρείται το
χωριό μας ζωντανό μέχρι που να επιστρέ-
ψουμε κάποια μέρα».

Με συμμετοχή για πρώτη φορά της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Παρόντος του Νούντσιου της Αγίας
Έδρας εορτάστηκε ο Άγιος Γεώργιος

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας των Χαρίτων

Με λαμπρότητα η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών
Την έναρξη της ποιμαντικής του ιεραπο-
στολής στην Κύπρο σήμανε η ενθρόνιση
του νέου Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών
Σελίμ Σφέηρ, που έλαβε χώρα στον Κα-
θεδρικό Ναό Παναγίας των Χαρίτων το
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2021. Τον νέο
Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο μεταξύ άλλων
συνόδευε ο τέως Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών Κύπρου Ιωσήφ Σουέηφ που αντι-
προσώπευε τον Πατριάρχη Μαρωνιτών,
υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας
στις 4 Σεπτεμβρίου ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας.
Στην παρουσία πλήθους κρατικών και
άλλων αξιωματούχων, πρέσβεων καθώς
και σύσσωμου του Μαρωνίτικου κλήρου
και εκπροσώπων του Αρχιεπισκόπου
Κύπρου Χρυσόστομου Β΄, ο Αρχιεπί-
σκοπος Σελίμ Σφέηρ ανέλαβε επίσημα
τα καθήκοντα του ως Προκαθήμενος
της Εκκλησίας των Μαρωνιτών της Κύ-
πρου με πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στις 5 Σεπτεμβρίου, η οποία μεταδιδό-
ταν απευθείας από το ΡΙΚ2. Ο νέος Αρ-
χιεπίσκοπος εισήλθε στον καθεδρικό
ναό μέσα σε ατμόσφαιρα επευφημιών
και χειροκροτημάτων, ενώ αμέσως μετά
παρέλαβε τον ιστορικής σημασίας Αρ-
χιεπισκοπικό σταυρό και την Αρχιεπι-
σκοπική ράβδο.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Πατριάρχη
Μαρωνιτών Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-
Ράι απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Τρίπο-
λης Ιωσήφ Σουέηφ ο οποίος μετέφερε
την αγάπη, την καλοσύνη και τις ευχές
του Καρδιναλίου στον νέο Αρχιεπίσκοπο
για να είναι μάρτυρας της κληρονομιάς
της Μαρωνιτικής Εκκλησίας και του
ρόλου της στην Κύπρο, όπου είναι πα-
ρούσα για περισσότερα από 1200 χρό-
νια. 
Κατά τη δική του ομιλία ο νέος Αρχιεπί-
σκοπος Σελίμ Σφέηρ ανέφερε: «Δεν
είμαι εδώ για να κάνω το θέλημα μου,
αλλά το θέλημα του Κυρίου που με
έστειλε εδώ». Χαιρέτισε όλους όσοι πα-
ρευρέθηκαν και τόνισε ότι στόχος του
είναι η αγαστή και καθημερινή συνερ-
γασία με όλους τους αξιωματούχους και
τους φορείς τόσο εντός όσο και εκτός
Κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος Σφέηρ τό-
νισε ότι «προσβλέπουμε στην ενότητα
και την επανένωση, με απόλυτο σεβα-
σμό στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να
ζήσει ειρηνικά στη γη των προγόνων
του».
Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου ο οποίος
έκανε λόγο για μια ξεχωριστή στιγμή,

έναν σταθμό στην όλη διαδρομή της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής των Μαρωνιτών
στην Κύπρο, η οποία συστάθηκε το 1316,
διαδραματίζοντας, έκτοτε, όπως ανέ-
φερε, σοβαρό ρόλο στον αγώνα για την
επιβίωση και την ευημερία των μελών
της κοινότητας. «Εκ μέρους του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας κυρίου Νίκου
Αναστασιάδη, μεταφέρω προς όλους,
και ειδικά στον νέο Αρχιεπίσκοπο,
θερμό χαιρετισμό σεβασμού και εκτίμη-
σης, με τη βεβαιότητα ότι με το κύρος
και το εκτόπισμα της θέσης του, σε συν-
δυασμό με τις ικανότητες και τις γνώ-
σεις του, θα συμβάλει ουσιαστικά στη
συνέχιση της παρουσίας των Μαρωνι-
τών στην Κύπρο, κατά τρόπο που θα
ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους
ισχυρούς, μεταξύ μας, δεσμούς φιλίας
και συνεργασίας», σημείωσε ο Επίτρο-
πος. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης
στη στενή συνεργασία που είχε με τον
τέως Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών και νυν
της Τρίπολης του Λιβάνου Ιωσήφ
Σουέηφ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα
ότι και ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα εργα-
στεί με τον ίδιο ζήλο και το ενδιαφέρον
για το καλό της κοινότητας, αλλά και
για την ήδη άριστη συνεργασία Μαρω-
νιτικής Εκκλησίας και Κυβέρνησης. 

Στιγμιότυπα από τη Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου
του Σπόρου. 
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Για πρώτη φορά μετά την εμφάνιση του
κορωνοϊού και το ξέσπασμα της τραγικής
πανδημίας στο τέλος του 2019, επιτρά-
πηκε από τις Τουρκοκυπριακές αρχές η
μετάβαση στο κατεχόμενο Μαρωνίτικο
χωριό Ασώματος στις 5 Σεπτεμβρίου 2021
για τον εορτασμό του μεγάλου προστάτη
του χωριού Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Με ανάμικτα αισθήματα χαράς και συγκί-
νησης, δεκάδες Ασωματίτες, στην παρου-
σία του εκπροσώπου των Μαρωνιτών
Γιαννάκη Μούσα και του πρώην Υπουρ-
γού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, πα-
ρευρέθηκαν και πάλι στο χωριό τους και
παρακολούθησαν με κατάνυξη την Αρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία προς τιμή του Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ την οποία τέλεσε ο
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Μαρωνι-
τών Κύπρου κ.κ. Σελίμ Σφέηρ συνοδευό-
μενος από τον εφημέριο της ενορίας
Ασωμάτου πατέρα Ιωακείμ Σιχάνε. Να
σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη λειτουρ-
γία του πατέρα Σελίμ ως Αρχιεπίσκοπος
πλέον, στον Ασώματο όπου για μερικά
χρόνια προηγουμένως υπηρέτησε σαν
εφημέριος της ενορίας. Φανερά συγκινη-
μένος στη διάρκεια του κηρύγματος του,
ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ευχαρίστησε τον
Θεό που τον αξίωσε να επιστρέψει και
πάλι στον Ασώματο και κάλεσε τους πι-
στούς να προσεύχονται συνεχώς για να
γίνει δυνατή η επιστροφή όλων των Μα-
ρωνιτών και των άλλων προσφύγων στους
τόπους τους.   
Διάχυτη ήταν η ικανοποίηση στα πρό-
σωπα των παρευρισκόμενων πιστών, για
το γεγονός ότι μετά από σχεδόν 18 μήνες

έγινε και πάλι κατορθωτό να ανοίξουν οι
πόρτες στο κατεχόμενο τους χωριό και να
μπορέσουν χωρίς ουσιαστικά εμπόδια να
λειτουργηθούν και πάλι στην εκκλησία
του Αρχαγγέλου. Εμφανής επίσης ήταν η
ανησυχία όλων, ως προς το κατά πόσο η
πρόσβαση αυτή θα συνεχιστεί και στο
μέλλον έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να
μπορεί να παρευρίσκεται κάθε Κυριακή
στον Ασώματο. Κάτι που ο κόσμος του χω-

ριού επιζητεί επιτακτικά να διασφαλιστεί
από την ηγεσία τόσο του χωριού αλλά και
της κοινότητας. 
Με δήλωση του στην εφημερίδα μας ο
κοινοτάρχης Ασωμάτου Αντώνης Καρά-
χαννας, ανέφερε ότι οι προσπάθειες που
έγιναν από το Κοινοτικό Συμβούλιο, με
την στήριξη του Εκπροσώπου της Κοινό-
τητας Γιαννάκη Μούσα και της Εκκλη-
σίας, απέφεραν τελικά το ποθητό

αποτέλεσμα και σήμερα πλέον είναι δυ-
νατή η μετάβαση κάθε Κυριακή στο χωριό
για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
«Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα» είπε
προσθέτοντας «..ευχαριστούμε όλους
όσους μας  βοήθησαν και τώρα πρέπει
όλοι μας, ιδιαίτερα εμείς οι Ασωματίτες,
να προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε στο
χωριό όσο πιο τακτικά μπορούμε για να
αποδείξουμε με την επιμονή μας, τον πόθο

και την επιθυμία μας για την επιστροφή
στους τόπους μας». Ο κοινοτάρχης ανέ-
φερε ότι η διαδικασία πρόσβασης στο
χωριό είναι η ίδια όπως ήταν πριν, χωρίς
δηλαδή να χρειάζεται η εκ των προτέρων
δήλωση ονομάτων σε λίστα. «Όλοι» είπε
«μπορούν να πάνε στο χωριό μας ελεύ-
θερα κάθε Κυριακή».

Δείπνο από την ΕΝΑ Ασωμάτου 
Το βράδυ της Δευτέρας 6 Σεπτεμβρίου
2021, το σωματείο της ΕΝ Ασωμάτου
διοργάνωσε στο ιδιόκτητο του οίκημα
στη Λακατάμια οικογενειακό δείπνο
προς τιμή του προστάτη του Ασωμάτου
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στο δείπνο παρευ-
ρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι του σωμα-
τείου απολαμβάνοντας μαζί με τους
εύγευστους μεζέδες του μπουφετζή, μια
όμορφη βραδιά, παρέα με ιστορίες και
θύμισες του παρελθόντος. Σε σύντομη
προσφώνηση του στην εκδήλωση, ο πρό-
εδρος του ΔΣ της ΕΝΑ Γιάννης Κοντός,
αφού καλωσόρισε όλους πρώτα, ανα-
φέρθηκε στη σημασία της καθιερωμένης
πλέον εκδήλωσης του σωματείου προς
τιμή του Αρχαγγέλου, φέρνοντας κοντά
νέους και παλιούς ανθρώπους του χω-
ριού, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό
τους δεσμούς μεταξύ τους, κάτι που είναι
ένας των διαχρονικών στόχων του σωμα-
τείου. Κάλεσε δε όλους, ιδιαίτερα τους
νέους, να έρθουν κοντά στο σωματείο
και να στηρίξουν την προσπάθεια του
ΔΣ, δηλώνοντας για ακόμη μια φορά χα-
ρακτηριστικά ότι οι πόρτες του σωμα-
τείου είναι για όλους διάπλατα ανοικτές.   

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ασώματο

Ξανά στον Αρχάγγελο Μιχαήλ       
στον Ασώματο  μετά την πανδημία

Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε ξανά φέτος στις 14
του Σεπτέμβρη 2021, στη φυσική παρουσία των πι-
στών στο κατεχόμενο γραφικό Μαρωνίτικο χωριό
της Καρπάσιας, η μεγάλη γιορτή του προστάτη της
Τιμίου Σταυρού. Δεκάδες πιστοί, ανάμεσα τους ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας και
ο βουλευτής Κερύνειας Μάριος Μαυρίδης, παρευρέ-
θηκαν στη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο νέος Αρχιε-
πίσκοπος των Μαρωνιτών της Κύπρου
Σεβασμιότατος Σελίμ Σφέηρ τον οποίο συνόδευε στο

Άγιο Βήμα ο εφημέριος Καρπάσιας πατέρας Αν-
τουάν Σούκαρ. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας έγινε η καθιε-
ρωμένη λιτανεία και η περιφορά του ιστορικού Τι-
μίου Σταυρού στους δρόμους του χωριού.
Συγκινημένοι οι Μαρωνίτες πιστοί πέρασαν ταπεινά
κάτω από τον Σταυρό, παίρνοντας για ακόμα μια
φορά την ευλογία του με την ευχή σύντομα όλοι οι
κάτοικοι να επιστρέψουν για να ζήσουν ελεύθεροι
στο χωριό τους.

Να σημειωθεί ότι, πριν την έναρξη της Θείας Λει-
τουργίας, εν πομπή από το κέντρο του χωριού μετα-
φέρθηκε και τοποθετήθηκε στην εκκλησία, πιστό
αντίγραφο του Σταυρού που πρόσφατα δώρισε το
Τμήμα Αρχαιοτήτων στην Μαρωνιτική Εκκλησία της
Κύπρου, το πρωτότυπο του οποίου φυλάσσεται σε
Μουσείο στη Λεμεσό. 

Συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης του
οδικού δικτύου
Σταθερά προχωρά και σταδιακά ολοκληρώνεται η
νέα φάση βελτιωτικών έργων αναβάθμισης του οδι-
κού δικτύου στην Καρπάσια, με ασφαλτοστρώσεις
και αντιπλημμυρικές υποδομές. Η αγαστή συνεργα-
σία των αρχών του Μαρωνίτικου χωριού και η σθε-
ναρή στήριξη του Εκπροσώπου φέρνουν τα ποθητά
αποτελέσματα.
Η πρώτη φάση των εργασιών, υπενθυμίζεται, ολο-
κληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και Κοινοτικό
Συμβούλιο και Τοπική Αρχή προχώρησαν μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα στη νέα φάση. Να σημει-
ωθεί ότι την τεχνική επίβλεψη της νέας φάσης ανέ-
λαβε ο μηχανικός Αντώνης Μαυρόχαννας.
Συγκεκριμένα, ασφαλτοστρώθηκαν δρόμοι κοντά
στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και πέριξ της
κεντρικής πλατείας που χρειάζονταν αναβάθμιση
ενώ αντιπλημμυρικές υποδομές έγιναν σε δρόμους
που επίσης έχριζαν επιδιόρθωσης στον εν λόγω
τομέα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν
περί τα μέσα Νοεμβρίου. 
Τα συγχαρητήρια του προς τον Χρίστο Χατζηαντώνη
και τη Γιαννούλα Ορφανού για το εξαίρετο έργο που

επιτελούν στην Καρπάσια, εξέφρασε ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας  με σχετική
ανάρτηση του στο διαδίκτυο, ευχαριστώντας παράλ-
ληλα τον Αντώνη Μαυρόχαννα για την επίβλεψη του
έργου. «Συνεχίζουμε τη σοβαρή δουλειά και βελτιώ-
νουμε τα χωριά μας», καταλήγει στην ανάρτηση του
ο Εκπρόσωπος. 

Στην εκκλησία το ομοίωμα Σταυρού που παραδόθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Γιορτάστηκε στην Καρπάσια ο Τίμιος Σταυρός
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Συνεχής κάθοδος ξένων διπλωματών στα Μαρωνίτικα χωριά

Στήριξη στους Μαρωνίτες
από τη διεθνή κοινότητα
Με μεθοδικότητα και εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζει την προσπάθεια διεθνο-
ποίησης του ζητήματος των
Μαρωνίτικων χωριών ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης
Μούσας, αφού την πρόσκληση του απο-
δέχτηκαν και επισκέφτηκαν τα χωριά
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, Πρέσβεις
κρατών και άλλοι ξένοι αξιωματούχοι.  
Η αρχή έγινε με τις Πρέσβειρες Γαλλίας
και Λιβάνου οι οποίες πραγματοποί-
ησαν από κοινού επίσκεψη στα Μαρω-
νίτικα χωριά την Παρασκευή, 17
Σεπτεμβρίου 2021. Η Γαλλίδα Πρέ-
σβειρα Σελίνα Γκρενέ Καταλάνο και η
Λιβάνια Πρέσβειρα Κλωντ Ελ Χαζάλ,
συνοδευόμενες από τον Εκπρόσωπο των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα, πέρασαν
από Αγία Μαρίνα και Ασώματο και πε-
ριόδευσαν ακολούθως σε Καρπάσια και
Κορμακίτη, όπου επισκέφτηκαν την Εκ-

κλησία του Τιμίου Σταυρού και τον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ενημερώθη-
καν για την παρούσα κατάσταση των
χωριών καθώς και για όλες τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για επι-
στροφή. Να σημειωθεί πως, διαμέσου
των αιώνων, η Γαλλία και ο Λίβανος
υπήρξαν και ενήργησαν ως προστάτριες
δυνάμεις για την παρουσία και την επι-
βίωση των Μαρωνιτών στην Κύπρο.
Την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας συνόδευσε μέλη της ομάδας
Κυπριακού των Ηνωμένων Εθνών, με ει-
δίκευση στα θέματα Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, σε περιοδεία που πραγ-
ματοποιούσαν στα Μαρωνίτικα χωριά.
«Τους ενημερώσαμε για τη σημερινή
κατάσταση πραγμάτων και για τις προ-

σπάθειες που καταβάλλονται από την
Κοινότητα για επιστροφή στα τέσσερα
χωριά μας», σημείωσε σε ανάρτηση του
στα κοινωνικά δίκτυα ο Εκπρόσωπος. 
Η κάθοδος διπλωματών στα χωριά συ-
νεχίστηκε δυναμικά με την κοινή επί-
σκεψη του Ύπατου Αρμοστή του
Ηνωμένου Βασιλείου Στίβεν Λίλι και του
Πρέσβη της Ιταλίας Αντρέα Καβαλλάρι,
οι οποίοι βρέθηκαν στα ιερά χώματα
των Μαρωνιτών την Κυριακή, 26 Σε-
πτεμβρίου 2021. Είναι τοις πάσι γνω-
στός ο σημαντικός ρόλος που το
Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει στη
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού,
ενώ η Ιταλία, ένεκα και Βατικανού,
υπήρξε ανέκαθεν σθεναρή υποστηρί-
κτρια των Μαρωνιτών.
Ο Βρετανός διπλωμάτης και ο Ιταλός
ομόλογος του περιόδευσαν στα χωριά
όπου ενημερώθηκαν από τον Εκπρό-

σωπο για την παρούσα κατάσταση
πραγμάτων καθώς και για τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για επι-
στροφή. Ενόψει του γεγονότος ότι ο
Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας θεωρεί
τεραστίας σημασίας την στήριξη της
διεθνούς κοινότητας στην προώθηση
του στόχου για επιστροφή στα τέσσερα
χωριά, θα πρέπει να αναμένεται η συνέ-
χιση της καθόδου πρέσβεων και άλλων
διπλωματών στους τόπους μας.
Δεν πρέπει να αγνοηθεί βέβαια και η
παρουσία στον Κορμακίτη των υψηλό-
βαθμων στελεχών της Κομισιόν Judit
Rozsa, Γενικής Διευθύντριας του Τμή-
ματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων της Κομισιόν και του Kjartan
Björnsson, Προϊστάμενου της Διοικητι-
κής Μονάδας της Κομισιόν για επίλυση
του Κυπριακού. Τα δύο στελέχη πραγ-
ματοποίησαν τρίωρη επίσκεψη στο

πλαίσιο της θεμελίωσης του Κέντρου
Συνεργασίας, την Πέμπτη, 30 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Όπως σημείωσε και ο Εκ-
πρόσωπος με το πέρας της επίσκεψης,
«είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ενημε-
ρώσουμε ενδελεχώς τους αξιωματού-
χους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
όλες τις εξελίξεις που αφορούν στα
χωριά μας, με ειδικό βάρος στα θέματα
του Ασωμάτου και της Αγίας Μαρίνας». 
Όπως τόνισε ο Γιαννάκης Μούσας,
άκουσαν με μεγάλη προσοχή τα όσα εί-
παμε και σημείωσαν με ενδιαφέρον τις
σκέψεις και τις επιδιώξεις της Κοινότη-
τας, ενώ συμφωνήθηκε ότι αυτή η συ-
νεργασία και αυτός ο διάλογος θα
συνεχιστούν και «είμαστε αισιόδοξοι ότι
θα οδηγήσουν τελικώς σε θετικά αποτε-
λέσματα που θα είναι ωφέλιμα για την
Κοινότητα και τον τόπο», κατέληξε ο
Μαρωνίτης Εκπρόσωπος. 

4 Διεθνοποίηση του ζητήματος των Μαρωνίτικων χωριών, η επιδίωξη Μούσα
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Εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για τη νέα πενταετία από τον Εκπρόσωπο

Μαρωνιτική Κοινότητα 2021-2026
Πιστός στο «ραντεβού» του με τη δη-
μοκρατία, τη διαφάνεια και τον διά-
λογο, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
στη Βουλή Γιαννάκης Μούσας προέβη
στην ετήσια ενημέρωση του προς τους
Μαρωνίτες της Κύπρου αναφορικά με
την πορεία της Κοινότητας και τις προ-
σπάθειες που ο ίδιος καταβάλλει. Στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο
Εκπροσώπου Μαρωνιτών την Τετάρτη,
20 Οκτωβρίου 2021, στη Δημοσιογρα-
φική Εστία στη Λευκωσία, ο Γιαννάκης
Μούσας ανέλυσε τα αποτελέσματα της
εκπροσώπησης του κατά τους πρώτους
μήνες της δεύτερης θητείας, ενώ πα-
ράλληλα παρουσίασε ενώπιον της Κοι-
νότητας τα επόμενα βήματα και τους
ευρύτερους στρατηγικούς σχεδιασμούς
μέχρι το 2026. 
Σε μια διαφορετική, ένεκα πανδημίας,
εκδήλωση, στην παρουσία εκατό ατό-
μων (λόγω περιορισμένης δυνατότητας
για φυσική παρουσία) αλλά με δεκάδες
άλλους εξ’ αποστάσεως συμμετέχοντες,
ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά
στις προσπάθειες που έγιναν κατά τους
πρώτους τέσσερις μήνες της θητείας
του μετά τις εκλογές του Μάη, οι οποίοι
όπως είπε, ουσιαστικά αποτέλεσαν συ-
νέχεια του έργου το οποίο παρουσιά-
στηκε στον κόσμο και για το οποίο οι
Μαρωνίτες του έδωσαν τη λαϊκή εντολή
να συνεχίσει. Σε αυστηρό ύφος, ο κ.
Μούσας σημείωσε ότι δεν μπορεί μετε-
κλογικά να ξεφύγει από τους σχεδια-
σμούς που έθεσε ενώπιον του κόσμου
προεκλογικά και για τους οποίους ο κό-
σμος τον επέλεξε. Κατά συνέπεια, τό-
νισε ότι η Κοινότητα προχωρά αυστηρά
πάνω σε αυτή τη βάση. 
Με βάση την ενημέρωση του Εκπροσώ-
που, η Μαρωνιτική Κοινότητα προ-
χωρά στη νέα πενταετία με στρατηγικό
σχεδιασμό, βασισμένο σε τέσσερις πυ-
λώνες. Πρώτος και βασικότερος η επι-
στροφή και τα Μαρωνίτικα χωριά,
δεύτερος τα μεγάλα έργα υποδομής,
τρίτος οι νέες γενιές και τέταρτος ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός της κοινότη-
τας. Οι πρώτοι 3 πυλώνες προϋπήρχαν
κατά την πρώτη θητεία και σε αυτούς
όπως τόνισε ο Εκπρόσωπος έγινε τερά-
στια δουλειά και σημαντικά βήματα
προόδου, ενώ ο τέταρτος που αφορά
στη ψηφιακή κοινότητα προστέθηκε
ενόψει της νέας πενταετίας και αποτε-
λεί σημαντικό παράγοντα για να αντα-
ποκρίνεται η κοινότητα στις απαιτήσεις
του 21ου αιώνα.  
Στο φλέγον θέμα των Μαρωνίτικων χω-
ριών και στην πορεία των προσπαθειών
της ηγεσίας της Κοινότητας, ο Γιαννά-
κης Μούσας μίλησε μεταξύ άλλων για
το σημερινό στάτους κβο και τις δυνα-
τότητες που έχουν οι Μαρωνίτες σε
Κορμακίτη και Καρπάσια, σε Ασώματο
και Αγία Μαρίνα, τονίζοντας ότι υπάρ-
χουν τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα
με βάση τα σημερινά δεδομένα. Στόχος

όπως είπε είναι, μέχρι τη λύση του Κυ-
πριακού, να επιτευχθεί για τα υπόλοιπα
χωριά το λεγόμενο «μοντέλο Κορμα-
κίτη». Για τον Ασώματο και την Αγία
Μαρίνα ο Εκπρόσωπος είπε εκ νέου
ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, θα
αναλώσει το άπαν των δυνάμεων του
για την ανάκτηση των δύο χωριών. Σε
αυτό το πλαίσιο από την πρώτη μέρα
ανάληψης των καθηκόντων του προέβη
σε σειρά επαφών τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, με κορυφαίες
επαφές εκείνες στον Λίβανο με τον
Πρόεδρο της χώρας και τον Πατριάρχη
Μαρωνιτών, ενώ όπως είπε, ακολουθεί
συνάντηση στο Βατικανό με τον Πρω-
θυπουργό της Αγίας Έδρας.
Μιλώντας για τα μεγάλα έργα υποδο-
μής, ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι κατά
την πρώτη πενταετία εξασφαλίστηκε η
αδειοδότηση τους, εξασφαλίστηκε η
χρηματοδότηση τους και στη νέα πεν-
ταετία ξεκινά η κατασκευή τους. Ανα-
φερόμενος πρώτα στο Κέντρο

Συνεργασίας, είπε πως είναι το έργο
που θα «παντρέψει» την Κοινότητα με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του
οποίου η Ευρώπη θα συμβάλλει για δε-
καετίες στην πορεία της Κοινότητας και
των Μαρωνίτικων χωριών. Πρόσθεσε
δε ότι οι Βρυξέλλες, από τη στιγμή που
η Κοινότητα αξιοποιήσει σωστά αυτή
τη συνεργασία, θα είναι ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας που θα συμβάλει στην
ανοικοδόμηση του Ασωμάτου και της
Αγίας Μαρίνας. 
Εις ό,τι αφορά το Πολυδύναμο Κέντρο
Maronite Sporting Center, ο κ. Μούσας
ανέφερε πως με βάση την πρόσφατη
σύσκεψη υπό τον Επίτροπο Προεδρίας,
υπολογίζεται μέσα στους επόμενους έξι
μήνες να ξεκινήσουν οι κατασκευαστι-
κές εργασίες. Το αίτημα του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για επανεκτίμηση
του συνολικού κόστους, λόγω της αύξη-
σης των κοστών στον κατασκευαστικό
τομέα, καθυστέρησε κάπως την πρόοδο
στο θέμα, εντούτοις τόνισε τη βεβαι-

ότητα του ότι πριν το τέλος του έτους
θα προκηρυχθούν οι προσφορές ενώ ο
ΠτΔ αναμένεται, όπως είπε, να καταθέ-
σει τον θεμέλιο λίθο κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2022. 
Το τρίτο και εξαιρετικής σημασίας έργο
υποδομής, όπως ανέφερε ο Γιαννάκης
Μούσας είναι η αναστήλωση της
Μονής Προφήτη Ηλία. Για το εν λόγω
έργο, είπε, ανταποκρίθηκε η Κοινότητα
στο κάλεσμα της Δικοινοτικής Τεχνικής
Επιτροπής για οικονομική συνεισφορά
και προχώρησε σε έμβασμα στον σχε-
τικό λογαριασμό για την αναστήλωση,
του ποσού των 70 χιλιάδων ευρώ.
Πέραν τούτου, όπως είπε, η Κοινότητα
ανέλαβε και το κόστος των αρχιτεκτο-
νικών σχεδίων που ανέρχεται περίπου
σε 15-20 χιλιάδες ευρώ. Επί του παρόν-
τος, όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, γί-
νονται προσπάθειες από όλες τις
πλευρές για να δοθεί το πράσινο φως
από τον στρατό και την Τ/Κ ηγεσία για
προκήρυξη της προσφοράς και έναρξη

της πρώτης φάσης της αναστήλωσης. 
Το τελευταίο κεφάλαιο της ενημέρωσης
του Εκπροσώπου αφορούσε στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της Κοινότητας,
σημειώνοντας το μεγάλο επίτευγμα για
ένταξη της κοινότητας στην Εθνική
Επιτροπή για τη Ψηφιοποίηση της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς. Τόνισε ότι
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει πολλή
δουλειά για συλλογή και καταγραφή
των δεδομένων από μέρους της Κοινό-
τητας και για τον σκοπό αυτό θα συγ-
κροτηθεί σύντομα ομάδα από
Μαρωνίτες που θα εργάζονται συστη-
ματικά πάνω σε αυτό το θέμα. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, όπως
πάντα, με ερωτήσεις, εισηγήσεις και διά-
λογο του κ. Μούσα με τους συμμετέχον-
τες. Να σημειωθεί ότι η όλη εκδήλωση
μεταδιδόταν απευθείας από το kormaki-
tis.net και το Φόρουμ Μαρωνιτών και με
αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν οι απανταχού Μαρωνίτες. 

Τατάρ-Μούσας
συζήτησαν για τα
Μαρωνίτικα χωριά
Συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε ο Εκπρό-
σωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας την Πέμπτη, 16 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Οι δύο άνδρες συζήτησαν σε πολύ θετικό κλίμα για τα
θέματα των Μαρωνιτών και των Μαρωνίτικων χωριών, ενώ ειδικό
βάρος δόθηκε στα θέματα του Ασωμάτου και της Αγίας Μαρίνας, ενώ
σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ζητήθηκε η περαιτέρω βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων στον Κορμακίτη και την
Καρπάσια. 
«Γενικώς, εστιάσαμε στην αναγκαιότητα επιβίωσης μιας ιστορικής
κοινότητας του τόπου, με χίλια διακόσια χρόνια ιστορίας, παρουσίας,
αγώνων και προσφοράς», σημείωσε σε ανάρτηση του ο Εκπρόσωπος.
«Ξεκάθαρη η θέση μας για επιστροφή σε όλα μας τα χωριά, το συν-
τομότερο δυνατό, γιατί χωρίς αυτά, καμία ελπίδα σωτηρίας», κατα-
λήγει η ίδια ανάρτηση. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ευχαριστημένος
και πρόθυμος να αξιολογήσει τις προτάσεις που υπέβαλε ο Γιαννάκης
Μούσας για τα θέματα των Μαρωνιτών. 

4Οι πρώτοι μήνες της νέας θη-
τείας του και οι σχεδιασμοί ανα-

λύθηκαν κατά την ετήσια
ενημέρωση του Εκπροσώπου

Γιαννάκη Μούσα προς τα μέλη
της Μαρωνιτικής Κοινότητας

4Η επόμενη μέρα βασίζεται
σε τέσσερις πυλώνες

μετά και την προσθήκη
του ψηφιακού μετασχηματισμού

της Κοινότητας ως βασικού
πυλώνα της εκπροσώπησης



Για πρώτη φορά, πορεία και στα Μαρωνίτικα χωριά

Μήνας Οκτώβριος, μήνας ευαισθητο-
ποίησης για τον καρκίνο του μαστού και
η Μαρωνιτική Κοινότητα δεν θα μπο-
ρούσε να είναι απούσα από την εκστρα-
τεία της Europa Donna. Για άλλη μια
χρονιά η Γυναικεία Πρωτοβουλία-Κοι-
νότητα Μαρωνιτών συμμετείχε δυνα-
μικά στις δράσεις που διοργάνωσε το
Κυπριακό φόρουμ καρκίνου του μαστού
της Europa Donna, στηρίζοντας τις γυ-
ναίκες και τους άντρες που πάλεψαν και
παλεύουν και στέλνοντας το μήνυμα ότι
σε αυτήν τη μάχη δεν είναι μόνοι.
Κατά τη φετινή χρονιά, η Γυναικεία
Πρωτοβουλία διοργάνωσε συμβολικό
περίπατο στα Μαρωνίτικα χωριά στο
πλαίσιο της εκστρατείας «Race for the
Cure» που πραγματοποιήθηκε για δεύ-
τερη φορά στην Κύπρο και αφορά σε
οποιαδήποτε μορφή άσκησης από ορ-
γανωμένα σύνολα (περίπατο, αγώνα
δρόμου κτλ.), με σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού για τον καρκίνο του
μαστού. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα
το πρωί της Κυριακής, 3 Οκτωβρίου
2021 στον Κορμακίτη και την Καρπά-
σια, με τους συμμετέχοντες να προμη-
θεύονται μία μπλούζα της εκστρατείας
στην τιμή των 10 ευρώ και με όλα τα
χρήματα να διατίθενται για στήριξη

της Europa Donna Κύπρου. 
Στον Κορμακίτη οι συμμετέχοντες/ουσες
περπάτησαν από την κεντρική πλατεία
μέχρι το πάρκο της Παναγίας ενώ στην
Καρπάσια έγινε διαδρομή από και προς
την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Να
σημειωθεί ότι και στις δύο πορείες συμ-
μετείχαν μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας και
ο Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ. Δεκάδες
ήταν τα μέλη της Κοινότητας που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Γυναικείας
Πρωτοβουλίας για συμμετοχή στη
δράση που, να σημειωθεί, για πρώτη

φορά έλαβε χώρα στα Μαρωνίτικα
χωριά. 
Μέσω ανακοίνωσης του Γραφείου Εκ-
προσώπου Μαρωνιτών, η Γυναικεία
Πρωτοβουλία-Κοινότητα Μαρωνιτών
εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες
προς όλους όσοι συνέβαλαν με οποι-
ονδήποτε τρόπο στην πραγματοποί-
ηση της δραστηριότητας. Το ίδιο
έπραξε λίγο αργότερα και η Europa
Donna Κύπρου με ανάρτηση της, ευ-
χαριστώντας τη Γυναικεία Πρωτο-
βουλία καθώς και «όλους όσοι
συμμετείχαν στην πορεία που για

πρώτη φορά διοργανώθηκε στον κα-
τεχόμενο Κορμακίτη και Καρπάσια,
στα πλαίσια του «Race for the Cure»,
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού για τον καρκίνο του μα-
στού». Όπως συνεχίζει η ανάρτηση,
«η εκδήλωση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα
και ευελπιστούμε σε συνέχιση της συ-
νεργασίας μας και της πολύτιμης βοή-
θειας που μας προσφέρετε».
Πέραν του «Race for the Cure», η
Μαρωνιτική Κοινότητα συμμετείχε
και στη φετινή «αλλιώτικη» πορεία με
τις ροζ φιγούρες που πραγματοποι-

ήθηκε για ακόμα μια χρονιά διαδι-
κτυακά, λόγω της πανδημίας. Η διά
ζώσης πορεία έγινε με περιορισμένο
αριθμό συμμετεχόντων, με τη μορφή
λαμπαδηδρομίας. Έντεκα οργανωμέ-
νες ομάδες των δέκα ατόμων συμμε-
τείχαν στη λαμπαδηδρομία προς την
Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία,
όπου έλαβε χώρα η κεντρική εκδή-
λωση. Μία εκ των ομάδων ήταν και η
Γυναικεία Πρωτοβουλία-Κοινότητα
Μαρωνιτών για την οποία περπάτη-
σαν δέκα άτομα, με επικεφαλής τον
Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκη Μούσα.
Στην καθιερωμένη Πορεία με τις Ροζ
Φιγούρες, που αυτή τη χρονιά είχε το
σύνθημα «Ενωμένοι μαζί, πιο δυνα-
τοί», ζητώντας το δικαίωμα στην εξει-
δίκευση, συμμετείχαν, πέραν της
Γυναικείας Πρωτοβουλίας, μέλη του
Δ.Σ. και εθελοντές της Europa Donna
Κύπρου, εκπρόσωποι της ΑstroΒank,
της Αστυνομίας Κύπρου, του Σώματος
Κυπρίων Οδηγών, της Πολιτικής Άμυ-
νας, του Σωματείου Δρομέων «Περι-
κλής Δημητρίου», των Δρομέων του
Σωματείου «Ομόνοια», των Δρομέων
του Σωματείου «ΑΠΟΕΛ», του
ΟΠΑΠ, της ΟΠΑΚ Κύπρου, του Ογκο-
λογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου
και του Γερμανικού Ογκολογικού
Κέντρου. Μεταξύ άλλων ομιλίες στην
εκδήλωση απηύθυναν η Πρόεδρος της
Europa Donna Κύπρου Στέλλα Μά-
στορα, η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο
Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαν-
τέλας και ο Δήμαρχος Λευκωσίας
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.
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4Συμμετοχή και
στην Πορεία με τις ροζ
φιγούρες, με επικεφα-

λής τον Εκπρόσωπο
Γιαννάκη Μούσα

Η Κοινότητα στηρίζει
έμπρακτα τη Europa Donna

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της Κοινότητας στη λαμπαδηδρομία με τις ροζ φιγούρες, που διοργανώθηκε από τη Europa Donna στη Λευκωσία.

Race for the Cure στην Καρπάσια και τον Κορμακίτη, για στήριξη της Europa Donna Κύπρου.



12 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145

www.maroniteslive.com

Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Επίτροπο Προεδρίας

Σταθερά βήματα προς υλοποίηση του Maronite Sporting Center
Με σταθερά βήματα συνεχίζε-
ται η πορεία προς την υλοποί-
ηση του μεγαλύτερου έργου
στην ιστορία της Μαρωνιτικής
Κοινότητας, κάτι που διαφά-
νηκε και από τα αποτελέσματα
ευρείας κυβερνητικής σύσκε-
ψης υπό τον Επίτροπο Προ-
εδρίας, που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Σεπτεμβρίου 2021. 
Στη σύσκεψη που είχε ως απο-
κλειστικό θέμα την ανέγερση του
Πολυδύναμου Κέντρου Maronite
Sporting Center στην Πάνω Δευ-
τερά, παρέστησαν πέραν του Επι-
τρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου,
ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας
Μιχαηλίδης, εκπρόσωποι των
Υπουργείων Οικονομικών, Εσω-
τερικών και Παιδείας, καθώς και
άλλοι εκπρόσωποι του ΚΟΑ και
της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
Στο πλαίσιο της σύσκεψης καθο-
ρίστηκαν όλα τα βήματα μέχρι
την κατάθεση του θεμέλιου λίθου
που, όπως εκτιμάται από τον Εκ-
πρόσωπο Γιαννάκη Μούσα, θα
λάβει χώρα κατά το πρώτο τρί-

μηνο του 2022, ίσως και νωρί-
τερα. Οι κατασκευαστικές εργα-
σίες του έργου, που να σημειωθεί
είναι πιο ώριμο από κάθε άλλη
φορά και πλήρως αδειοδοτημένο,
είναι έτοιμες να τεθούν σε προ-
σφορές και εκείνο που βρισκόταν
σε εκκρεμότητα ήταν ο τρόπος
που θα καλυφτεί το κόστος της
πρώτης φάσης από τον ΚΟΑ. Η
πρώτη φάση θα αφορά κατά
κύριο λόγο το γήπεδο ποδοσφαί-
ρου με τα αποδυτήρια και άλλα
σχετικά, τις κερκίδες, το γήπεδο
φούτσαλ και χώρους στάθμευ-
σης, το κόστος της ανέγερσης
των οποίων συγκαταλέγεται στις
επιλέξιμες δαπάνες του ΚΟΑ και
προνοείται η κάλυψη τους από
τον οργανισμό στη βάση απόφα-
σης του Δ.Σ. τον Ιανουάριο του
2019.  
Με βάση τα αποτελέσματα της
σύσκεψης της 2ας Σεπτεμβρίου,
το Υπουργείο Οικονομικών ζή-
τησε από τη Μαρωνιτική Κοινό-
τητα όπως υποβάλει
επανεκτίμηση του κόστους του

έργου στην ολότητα του ένεκα
της κατακόρυφης αύξησης των
κοστών στον κατασκευαστικό
τομέα. Αυτό εξάλλου ανέφερε
και ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης
Μούσας στο πλαίσιο της πρό-
σφατης ενημέρωσης του προς τα
μέλη της Κοινότητας, τονίζοντας
ότι είχε κατά την ίδια μέρα λάβει
την επανεκτίμηση με βάση την
οποία υπάρχει αισθητή αύξηση
του κόστους.
Εντούτοις, όπως ανέφερε, εκτιμά
ότι ο τρόπος της χρηματοδότη-
σης από τον ΚΟΑ θα εξευρεθεί,
με βάση και την επανεκτίμηση
και δήλωσε αισιόδοξος πως η το-
ποθέτηση του θεμέλιου λίθου
από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας εκτιμάται κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2022. «Το μεγαλύ-
τερο έργο στην ιστορία της Κοι-
νότητας, πλήρως αδειοδοτημένο,
οδεύει πλέον ακάθεκτο προς την
υλοποίηση και χαιρόμαστε γι’
αυτό και προχωρούμε», τόνισε
στο πλαίσιο της ετήσιας του ενη-
μέρωσης ο κ. Μούσας. 

Το θέμα άνοιξε ο Εκπρόσωπος με επιστολή του προς το ΔΣ της Στέγης

Κοινότητα και Εκκλησία διεκδικούν
τη διοίκηση και διαχείριση του γηροκομείου
Δυναμικά μπροστά βγήκε ο Εκπρόσω-
πος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μού-
σας εις ό,τι αφορά τη Στέγη Ευγηρίας
Άγιος Αντώνιος, απευθύνοντας επι-
στολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέ-
γης. Με σχετική του ανάρτηση στο Fa-
cebook στις 24 Σεπτεμβρίου 2021,
έδωσε αυτούσια την επιστολή στη δη-
μοσιότητα, αναφέροντας ότι έχει ενη-
μερώσει τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Δ.Σ. για την απόφαση του να εμπλα-
κεί, ως Εκπρόσωπος της Μαρωνιτικής
Κοινότητας, στη διοίκηση και διαχεί-
ριση του Γηροκομείου και ότι τους
έχει καλέσει να προσέλθουν σε διά-
λογο. 
«Απόφαση μου είναι όπως η διοίκηση
και διαχείριση του γηροκομείου πε-
ριέλθει στη Μαρωνιτική Κοινότητα
και στη Μαρωνιτική Εκκλησία όπου
αυτό ανήκει», αναφέρει στην ανάρ-
τηση του ο Εκπρόσωπος. «Ελπίζω και
εύχομαι ότι θα υπάρξει η αναγκαία
ανταπόκριση και θα εξευρεθεί ο ομα-
λός τρόπος μεταβίβασης της διοίκη-
σης και διαχείρισης της Στέγης στις
αρμόδιες αρχές των Μαρωνιτών»,
προσθέτει. Ο Γιαννάκης Μούσας ση-
μειώνει επίσης ότι οποιαδήποτε θέ-
ματα ή εκκρεμότητες υπάρχουν θα
τεθούν προς συζήτηση και με εποικο-
δομητικό τρόπο θα επιλυθούν. Τονίζει
δε ότι από μέρους του θα επιδειχθεί
όλη η αναγκαία ευελιξία.
Εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο της

επιστολής, ο Εκπρόσωπος αναφέρει
μεταξύ άλλων προς το Δ.Σ. ότι από της
ανεγέρσεως της Στέγης έχουν παρέλ-
θει σχεδόν 25 χρόνια και καθ’ όλο

αυτό το διάστημα, κατά παράδοξο και
ακατανόητο τρόπο, η διαχείριση και
διοίκηση της Στέγης γίνεται από ένα
Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η

σύνθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό
η ίδια. Παράλληλα τονίζει ότι η Μα-
ρωνιτική Κοινότητα, διά του Εκπρο-
σώπου της, εδώ και πέντε χρόνια είναι

παντελώς απούσα από τη διαχείριση
και διοίκηση της Στέγης ενώ, με βάση
ενημέρωση του, όπως αναφέρει, το
ίδιο απούσα είναι και η Μαρωνιτική
Εκκλησία της Κύπρου, κατάσταση
πραγμάτων η οποία όπως λέει, σαφώς
και δεν πρόκειται να συνεχιστεί. 
Τους καλεί παράλληλα όπως προσέλ-
θουν άμεσα σε διάλογο για επίλυση
όποιων θεμάτων ή εκκρεμοτήτων ή
εμποδίων υπάρχουν, είτε λόγω κατα-
στατικών προνοιών ή για οποιονδή-
ποτε άλλο λόγο, ούτως ώστε να γίνει
ομαλή, συμφωνημένη και συντονι-
σμένη μεταβίβαση της διαχείρισης και
διοίκησης της Στέγης στις αρμόδιες
Πολιτικές και Θρησκευτικές Αρχές
των Μαρωνιτών της Κύπρου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα λε-
γόμενα του Εκπροσώπου κατά την
ετήσια ενημέρωση στην οποία προέβη
στις 20 Οκτωβρίου 2021, ουδεμία
απάντηση είχε λάβει μέχρι τότε από
τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. ενώ
πληροφορίες μας αναφέρουν πως
μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει την
όποια απάντηση. Στο πλαίσιο της ενη-
μέρωσης τόνισε ότι, επιδεικνύοντας
τη δέουσα υπομονή θα απευθύνει και
δεύτερη επιστολή προς τους εμπλεκό-
μενους, εντούτοις, εάν εκ νέου αρνη-
θούν να προσέλθουν σε διάλογο, το
θέμα θα πάρει άλλες οδούς για να
πάρει, όπως είπε, η Κοινότητα αυτά
που δικαιωματικά της ανήκουν.

Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, ανάμεσα στον Εκπρόσωπο των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα και τον νέο Προέδρο του
Δ.Σ. του ΡΙΚ Μιχάλη Μιχαήλ, συμφωνήθηκε νέο διευρυ-
μένο πλαίσιο συνεργασίας για προβολή της Μαρωνιτικής
Κοινότητας από το κρατικό ίδρυμα.
Με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί και κατόπιν πρότα-
σης του Εκπροσώπου, η προβολή της Κοινότητας και των
μελών της θα γίνεται μέσω των τακτικών προγραμμάτων
του ΡΙΚ που αφορούν σε θέματα κοινωνίας, παιδείας, πο-
λιτισμού, θρησκείας, αθλητισμού κ.α.
Προς υλοποίηση των όσων έχουν συμφωνηθεί, θα πραγ-
ματοποιηθεί νέα συνάντηση ανάμεσα στο Γραφείο Εκ-
προσώπου και τη Διεύθυνση του ΡΙΚ, όπου θα
προσδιοριστούν τα προγράμματα στα οποία η Μαρωνι-
τική Κοινότητα θα διασφαλίσει συμμετοχή και προβολή.

Μιλώντας στην κάμερα του ΡΙΚ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τό-
νισε ότι συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης τα
προγράμματα που θα ενδιέφεραν τη Μαρωνιτική Κοινό-
τητα αλλά και το ΡΙΚ, για να ενταχθούν στον προγραμ-
ματισμό του κρατικού καναλιού. Συμπλήρωσε παράλληλα
ότι είναι καθήκον του ΡΙΚ έναντι της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας, ως ενός μεγάλου και αναπόσπαστου κομματιού
του Κυπριακού λαού, να της δοθεί η δέουσα προβολή για
να φέρει στο φως πράγματα τα οποία η ίδια επιθυμεί. 
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας ανέ-
φερε ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια νέα συνεργασία με-
ταξύ ΡΙΚ και Μαρωνιτικής Κοινότητας και χαιρέτισε τη
θετική στάση του νέου Προέδρου του ΡΙΚ, δηλώνοντας
παράλληλα πεπεισμένος πως η υλοποίηση της νέας συ-
νεργασίας θα αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη τόσο για την
Κοινότητα όσο και για τον τόπο.

Συνάντηση Εκπροσώπου Μαρωνιτών με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΡΙΚ

Νέα συνεργασία ΡΙΚ – Μαρωνιτικής Κοινότητας
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Ο Πάπας συνάντησε στο Βατικανό τις κοινότητες «Πίστη και Φως»

Πάπας Φραγκίσκος: «Η παρουσία του
Πίστη και Φως είναι μια προφητεία»
Ο Πάπας Φραγκίσκος ενθάρρυνε τις
κοινότητες Πίστη και Φως να συνεχί-
σουν το μεγάλο και φιλόξενο έργο που
επιτελούν και να αποτελούν χώρους
συνάντησης, ανθρώπινης προόδου και
γιορτής για όλους εκείνους που αισθά-
νονται περιθωριοποιημένοι και εγκα-
ταλελειμμένοι. Με αφορμή την 50η
επέτειο από την ίδρυση των κοινοτή-
των Πίστη και Φως, ο Ποντίφικας συ-
ναντήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο
Βατικανό, με διεθνή αντιπροσωπεία
των κοινοτήτων, αποτελούμενη από
περίπου 50 άτομα. 
Μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Πίστη
και Φως – ανάμεσα τους και το μέλος
της Μαρωνιτικής Κοινότητας της Κύ-
πρου Josephine Γιαμάκη - γονείς, φίλοι
και άτομα με αναπηρίες βρέθηκαν
στους χώρους του Βατικανού και συ-
νάντησαν τον Άγιο Πατέρα, τραγου-
δώντας με ένα πλατύ χαμόγελο στα
χείλη, ενώ δύο άτομα με αναπηρία
έτρεξαν για τον αγκαλιάσουν και να
χορέψουν μαζί του. Ιδιαίτερα συγκινη-
τική ήταν επίσης η στιγμή όπου ο
Πάπας Φραγκίσκος πλησίασε και ευλό-
γησε την 92 χρονών συνιδρύτρια του
Πίστη και Φως, Marie-Hélène Mathieu.
Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, ο Διεθνής Συντονι-
στής των κοινοτήτων Πίστη και Φως,
Raúl Izquierdo, αφού ευχαρίστησε τον
Άγιο Πατέρα για τη συνάντηση αυτή,
αναφέρθηκε στον ρόλο, το όραμα
αλλά και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα οι κοινότητες Πίστη
και Φως σε όλο τον κόσμο. Την ίδια
ώρα ζήτησε από τον Πάπα ενθάρ-
ρυνση και ώθηση των κοινοτήτων για
να συνεχίσουν το έργο που επιτελούν.

Σε δικό του χαιρετισμό ο Πάπας
Φραγκίσκος αναφέρθηκε στο προσκύ-
νημα στη Λούρδη πριν από πενήντα
χρόνια σημειώνοντας πως «από
εκείνη τη στιγμή, κάτω από το στορ-

γικό βλέμμα της Μαρίας, ξεκίνησε η
εμπειρία του Πίστη και Φως: το Άγιο
Πνεύμα πρότεινε τη γέννηση κάτι που
κανείς δεν είχε προβλέψει, δηλαδή τις
δικές σας κοινότητες, στις οποίες

γιορτάζετε τη χαρά, τη συμφιλίωση
και την αμοιβαία κοινωνία». Ο Άγιος
Πατέρας συνέχισε λέγοντας ότι σε
αυτό το προσκύνημα, «το Άγιο
Πνεύμα συνόδευσε το ταξίδι του Κινή-

ματος σας και πολλές κοινότητες
Πίστη και Φως γεννήθηκαν σε πολλές
χώρες στις πέντε ηπείρους, φέρνοντας
ένα μήνυμα αγάπης και καλωσορίσμα-
τος». «Αυτό το μήνυμα», πρόσθεσε,
«μας υπενθυμίζει ότι κάθε άνθρωπος,
ακόμη και ιδιαίτερα ο πιο μικρός και ο
πιο εύθραυστος, αγαπιέται από τον
Θεό και έχει μια θέση στην Εκκλησία
και στον κόσμο».
Ο Πάπας ενθάρρυνε τις κοινότητες
Πίστη και Φως, υπογραμμίζοντας πως
η παρουσία τους ήταν και είναι μια
προφητεία, γιατί συχνά οι πιο εύθραυ-
στοι άνθρωποι απορρίπτονται και θε-
ωρούνται ανίκανοι. Πρόσθεσε ότι
«αυτή η προφητεία είναι ακόμη πιο
σημαντική σήμερα, για να καταπολε-
μηθεί η κουλτούρα της απόρριψης και
να υπενθυμίσει σε όλους ότι η διαφο-
ρετικότητα είναι πλούτος και δεν πρέ-
πει ποτέ να γίνει λόγος αποκλεισμού
και διακρίσεων».
Η αντιπροσωπία των κοινοτήτων
Πίστη και Φως δώρισε στον Ποντί-
φικα ένα «χρυσό βιβλίο» 160 σελίδων,
με ζωγραφιές που στάλθηκαν από
όλες τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
Του πρόσφεραν επίσης ένα πανό με τα
μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου του Κι-
νήματος που δεν κατάφεραν, για υγει-
ονομικούς λόγους, να συμμετάσχουν
στην εν λόγω συνάντηση. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, φίλοι
των κοινοτήτων Πίστη και Φως στην
Ιταλία, υποδέχθηκαν σε ένα ξεχωρι-
στό δείπνο, όλους όσοι συμμετείχαν
στη συνάντηση. Έτσι, όλοι μαζί ξανά
συναντήθηκαν και γιόρτασαν από
κοντά, μετά από μια δύσκολη περίοδο
λόγω της πανδημίας.

Ξεκίνησαν την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 και
συνεχίζονται οι εργασίες για ανάπλαση του
χώρου λατρείας του Αγίου Θεοδώρου και της
Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται στον Κορμακίτη.
Το έργο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από τη
Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτι-
στική Κληρονομιά. Η αρχαία αυτή εκκλησία βρί-
σκεται σε χώρο που ανήκει στην Εκκλησιαστική
Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Κορμακίτη η οποία
έχει στην κατοχή της και τίτλο ιδιοκτησίας για
τον εν λόγω χώρο. 
Σε μια σεμνή τελετή, κατά την έναρξη των εργα-
σιών στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
ρωνιτών Σελίμ Σφέηρ προέβη σε αγιασμό ενώ το
παρόν του έδωσε και ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών Γιαννάκης Μούσας. Σύμφωνα με το Μέλος
της Τεχνικής Επιτροπής Δρα Ιωάννη Καρή, το
όλο έργο περιλαμβάνει την επιδιόρθωση των
υφιστάμενων θεμελίων της αρχαίας εκκλησίας,
την ανεύρεση του αρχικού πατώματος, τη δημι-
ουργία πέτρινου Αγίου Βήματος από πέτρες που
ληφθούν από την περίγυρο του χώρου λατρείας,
για να είναι ακριβώς όπως ήταν η αρχική Αγία
Τράπεζα. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον Δρα
Καρή, θα γίνει περίφραξη του ιερού χώρου και
θα είναι προσβάσιμος από όλους τους πιστούς
για προσευχή και άναμμα κεριών, ενώ κάτω από
το Άγιο Βήμα θα τοποθετηθούν δύο εικόνες του
Αγίου Θεοδώρου και της Αγίας Μαρίνας.
Καταλήγοντας στην ανακοίνωση του, ανέφερε
ότι η εν λόγω προσπάθεια ανάπλασης εντάσσεται
μέσα στα πλαίσια της πολυδιάστατης στρατηγι-
κής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την
Πολιτιστική Κληρονομιά και της στρατηγικής της
για αναβίωση των θρησκευτικών παραδόσεων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, στο πλαίσιο των εργασιών
για ανάπλαση του χώρου, ήρθε στο φως αρχαία

τοιχογραφία που απεικονίζει ένα παιδί ως δω-
ρητή. Μια τοιχογραφία που αναμφίβολα αποδει-

κνύει τη μακραίωνη ιστορία των Μαρωνιτών και
την ύπαρξη τους στην Κύπρο εδώ και αιώνες. 

Στο φως αρχαία τοιχογραφία

Ανάπλαση χώρου λατρείας Αγίου Θεοδώρου και Αγίας Μαρίνας

www.maroniteslive.com
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Μάριος Καπιρής

«Οι νέοι μας να κυνηγούν ευκαιρίες, αλλά
μόνο με σκληρή δουλειά θα επιτύχουν» 
Η στήλη «Πρόσωπα» στο παρόν τεύ-
χος της εφημερίδας μας έχει την τιμή
να φιλοξενεί ένα καταξιωμένο μέλος
της Μαρωνιτικής Κοινότητας, τον Γε-
νικό Διευθυντή της IBM Cyprus κ.
Μάριο Καπιρή. Αναφερόμενος στην
πορεία του στον επαγγελματικό
τομέα, μιλά για τη διεθνή του σταδιο-
δρομία και την εμπειρία του σε
Κύπρο, Ελλάδα, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία, όπου εκ των πραγμάτων
έζησε για μια περίοδο με την οικογέ-
νειά του, ενώ εξηγεί κάτω από ποιες
συνθήκες του προσφέρθηκε η θέση
του Γενικού Διευθυντή της IBM Cy-
prus την οποία και ανέλαβε το 2014.
Κάνει λόγο για το εύρος των εργασιών
της εταιρείας που διευθύνει και τονί-
ζει πως η τεχνολογία αποτελεί πλέον
μονόδρομο για την ανθρωπότητα και
αναμένεται να εξελιχθεί ακόμη περισ-
σότερο τα επόμενα χρόνια. Δίνει τις
δικές του συμβουλές στους νέους και
τις νέες της Κοινότητας που αναζη-
τούν την τύχη τους σε μια ανταγωνι-
στική αγορά εργασίας, ενώ
αναφερόμενος στο χωριό του τον
Ασώματο, τονίζει πως για την επι-
στροφή βασικός παράγοντας είναι ο
στρατός. Τέλος, δηλώνει πως γίνονται
αξιόλογες προσπάθειες για τα θέματα

των χωριών τόσο από τον Εκπρόσωπο
όσο και από τα οργανωμένα σύνολα
και υπογραμμίζει πως η κοινότητα
οφείλει, όποιες και αν είναι οι συγκυ-
ρίες, να διατηρήσει την ταυτότητα,
τον πολιτισμό και την κουλτούρα της. 

Κύριε Καπιρή, μιλήστε μας πρώτα
εν συντομία για τη ζωή σας. Την
καταγωγή σας, τα παιδικά σας
χρόνια, την πορεία σας αργότερα
στον επαγγελματικό τομέα. 
Η καταγωγή μου είναι από τον Ασώ-
ματο Κερύνειας. Αποφοίτησα από το
Κολλέγιο Τέρρα Σάντα. Από μικρή
ηλικία ήμουν ενεργό μέλος στην Κοι-
νότητα και ειδικότερα στο κατηχητικό
της Αρχιεπισκοπής. Επιπλέον συμμε-
τείχα σε εκδηλώσεις και σε κατασκη-
νώσεις που διοργανώνονταν με
αποτέλεσμα να δημιουργήσω παιδικές

μακροχρόνιες φιλίες που διατηρώ
μέχρι και σήμερα. Αυτός ήταν και ο
αυτοσκοπός βέβαια όλων αυτών των
δράσεων. Αργότερα ξεκίνησα τις
σπουδές μου στην Αγγλία το 1996. Το
πρώτο μου πτυχίο ήταν στη Πληροφο-
ρική και στη συνέχεια το μεταπτυ-
χιακό μου στο International
Management. Ο βασικότερος λόγος
που επέλεξα αυτό το μεταπτυχιακό
ήταν επειδή πάντα προσδοκούσα να
κάνω μία διεθνή καριέρα παρά να πε-
ριοριστώ σε ένα ρόλο μόνο στην
Κύπρο, κάτι το οποίο τελικά προέκυψε
αργότερα στην επαγγελματική μου
πορεία. 
Την επαγγελματική μου καριέρα την
ξεκίνησα δουλεύοντας για ένα μικρό
διάστημα στο ΚΕΜΑ, στο οποίο εργά-
ζονταν και άτομα της Κοινότητας τότε
θυμάμαι. Εκεί ασχολήθηκα με τον

τομέα του marketing και retail audits
και πιο συγκεκριμένα βασικοί μου πε-
λάτες ήταν πολυεθνικές εταιρείες στη
Σαουδική Αραβία. Μετά τη σύντομη
καριέρα μου στο ΚΕΜΑ, αποφάσισα
ότι ήθελα να ασχοληθώ πιο συγκεκρι-
μένα με την Πληροφορική και έτσι το
2001, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, ξε-
κίνησα να εργάζομαι στην IBM στον
τμήμα συστημάτων και τεχνολογίας
για την Κύπρο. Τη συγκεκριμένη θέση
τη κράτησα μέχρι και το 2009 όταν,
λόγω και της πολύ καλής μου απόδο-
σης, στα 32 μου χρόνια, ανέλαβα τη
πρώτη μου Διευθυντική θέση  στο ίδιο
τομέα καλύπτοντας αυτή τη φορά την
Ελλάδα και την Κύπρο έχοντας όμως
ως βάση εργασίας την  Ελλάδα. Αντι-
λαμβάνεστε επομένως ότι ήμουν συνε-
χώς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου
ταξιδεύοντας σε εβδομαδιαία βάση .

Το 2011, για καθαρά πρακτικούς οικο-
γενειακούς λόγους, μετακομίσαμε
στην Ελλάδα με τη σύζυγο μου Στέλλα
και την κόρη μου Σοφία. Εκείνη ήταν
μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, εν
μέσω της κρίσης, με φτώχεια και
ανεργία. Παρόλα αυτά, ως εταιρεία,
είχαμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα. 
Το 2012, μετά από ένα επαγγελματικό
ταξίδι στην Αμερική, μου δόθηκε μια
σημαντική ευκαιρία από τον τότε Διευ-
θυντή  του τμήματος Συστημάτων και
Τεχνολογίας της IBM Worldwide, ο
οποίος με παρότρυνε να συνεχίσω την
καριέρα μου σε μεγαλύτερες γεωγρα-
φίες. Αυτό προϋπέθετε να μεταφερθώ
σε μια αναδυόμενη για την IBM αγορά,
όπου η εταιρεία έστελνε συνήθως τα
κορυφαία ταλέντα της. Τέτοιες αγορές
ήταν η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Λατι-
νική Αμερική, η Αυστραλία κτλ. Έτσι,
επέλεξα να συνεχίσω την καριέρα μου
στην Αυστραλία και σύντομα μετακο-
μίσαμε οικογενειακώς από την Αθήνα
στη Μελβούρνη. Ο ρόλος μου εκεί ήταν
«Υπεύθυνος Πωλήσεων Συστημάτων
Ιδιωτικού Τομέα και Συνεργατών» για
την ευρύτερη περιοχή της Αυστραλίας
και της Νέα Ζηλανδίας. Η εμπειρία
αυτή ήταν εξαιρετική αφού από τη μια

4«Ο πάτερ Γιαννάκης αφιέρωσε
τη ζωή του στην κοινότητα, επο-

μένως αντιλαμβάνεστε πως μέχρι
σήμερα δεν μπορεί να σκέφτεται

κάτι άλλο πέρα από αυτήν»

4«Η ανάπτυξη του διαδικτύου
και των κοινωνικών δικτύων

είναι ένα πολύ μικρό δείγμα σε
σχέση με το τι θα δουν οι επόμε-
νες γενιές τα επόμενα χρόνια»
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ο κόσμος ήταν πολύ εγκάρδιος και από την άλλη
το σύστημα εκεί σε «δέχεται» κατευθείαν, λόγω
του ότι οι περισσότεροι πλέον στην Αυστραλία
είναι στην ουσία πρώτης, δεύτερης και τώρα τρί-
της γενιάς μετανάστες. Αρκεί βέβαια και εσύ να
εκτιμήσεις και να σέβεσαι τους κανόνες και το γε-
νικό σύνολο. Στην Αυστραλία έμεινα μέχρι τα
μέσα του 2014, όπου και  γεννήθηκε  και η δεύ-
τερη μου κόρη Βικτώρια-Ορτάνζ.  Μου προτά-
θηκε τότε να επιστρέψω στην Κύπρο και να
αναλάβω τη θέση του Γενικού Διευθυντή της IBM
στην Κύπρο. Έτσι αποφασίσαμε με τη σύζυγο
μου, ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα τότε, να επι-
στρέψουμε μόνιμα στην Κύπρο.

Ηγείστε εδώ και χρόνια μιας πολύ μεγάλης
εταιρείας στον τόπο μας. Ποιο είναι το μέ-
γεθος της ευθύνης και ποιες ακριβώς είναι
οι δικές σας αρμοδιότητες;
Όπως προανέφερα, από το 2014 μέχρι και σή-
μερα κατέχω τη θέση του Γενικού Διευθυντή της
IBM Κύπρου. Τολμώ να πω ότι η ΙΒΜ είναι τη
δεδομένη στιγμή η μεγαλύτερη πολυεθνική στην
Κύπρο, τόσο σε operation όσο και σε business,
αλλά και σε αριθμό ατόμων. Έχουμε υλοποιήσει
και υλοποιούμε πολλά από τα μεγαλύτερα έργα
πληροφορικής στην Κύπρο, τόσο στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα  όπως είναι το Σύστημα Υγείας
των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, το Σύστημα Ψη-
φιακής Δικαιοσύνης, τη Κεντρική Αποθήκη Πλη-
ροφοριών, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κ.α.,
αλλά και στον ιδιωτικό τομέα με έργα όπως ο
ψηφιακός μετασχηματισμός στην Τράπεζα Κύ-
πρου, η διαχείριση υποδομών στη CNP, έργα
στην Ελληνική Τράπεζα, στην Astrobank κ.α. Ερ-
γοδοτούμε γύρω στα 95 άτομα σήμερα, μόνιμους
υπαλλήλους και υπεργολάβους. 
Οι δικές μου ευθύνες έχουν να κάνουν με τη γε-
νική διεύθυνση της εταιρείας στη Κύπρο. Μιας
εταιρείας που οι εργασίες της αγγίζουν τομείς
όπως η τεχνολογία, υλοποίηση έργων,  συμβου-
λευτικές υπηρεσίες κ.α. Το τι διαφοροποιεί την
IBM από άλλες εταιρείες κατά την άποψη μου,
είναι η ανάπτυξη ενός διευρυμένου διεθνούς
μοντέλου εργασίας, αξιοποιώντας ανθρώπινους
πόρους και τεχνογνωσία μέσα από ένα ενιαίο
μοντέλο υπηρεσιών και υποστήριξης, ανεξαρτή-
τως γεωγραφικών συνόρων.

Πολλοί Μαρωνίτες κατέχουν διευθυντικές
ή υψηλόβαθμες θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα σήμερα. Ποιο
πιστεύετε είναι το μυστικό της επιτυχίας
αυτής και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός
αυτό για την Κοινότητα μας;
Όντως υπάρχουν πολλοί Μαρωνίτες σε θέσεις-
κλειδιά είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα. Το τι έχω προσέξει προσωπικά είναι πως
όλοι αυτοί είναι άτομα που έχουν επιτύχει στον
τομέα τους με σκληρή δουλειά. Τίποτα δεν τους
χαρίστηκε. Και όλοι εργάζονται με γνώμονα την
πειθαρχία. Αυτό νομίζω οφείλεται και στο ότι με-
γαλώσαμε σε μια μικρή κοινότητα και πάντα
ήμασταν οι «διαφορετικοί» στο σύνολο. Μας
ρωτούσαν τι είναι οι Μαρωνίτες για παράδειγμα
και αυτό μας έκανε πιο δυνατούς ως χαρακτήρες
και θέλουμε να αποδείξουμε πράγματα.  

Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η δύναμη
της τεχνολογίας σήμερα για την ανθρωπό-
τητα και ειδικότερα του δικού σας τομέα.
Κατά την άποψη σας και από την εμπειρία
σας, σε ποιο βαθμό έχει βοηθήσει την
Κύπρο η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορι-
κής τα τελευταία χρόνια; Ποια η συνει-
σφορά της δικής σας εταιρείας σε αυτό; 
Είναι φανερό πως είναι μέρος της καθημερινό-
τητας μας. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι μόνο ένα
πολύ μικρό δείγμα σε σχέση με το τι θα δουν οι
επόμενες γενιές τα  χρόνια που θα ακολουθή-
σουν. Και δεν εννοώ μόνο για όλα αυτά που μπο-
ρούμε να σκεφτούμε σήμερα όπως τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα ή οι έξυπνες πόλεις. Μιλώ για πράγ-
ματα που πολλά από αυτά σήμερα τα βλέπουμε
μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Υπάρ-
χει ραγδαία εξέλιξη σήμερα στον τομέα της ψη-
φιακής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Αυτά τα
ζούμε στην απλοϊκή του μορφή σήμερα με τη Siri
ή την Alexa, αλλά όταν όλα αυτά ενταχθούν στον
τομέα της ιατρικής, της επιστήμης αλλά και στον
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, τότε είναι
που θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες  ραγδαίες
εξελίξεις στην καθημερινότητα μας. Να δώσω
και ως παράδειγμα το εμβόλιο. Ο λόγος που η
ανθρωπότητα ανέπτυξε ένα εμβόλιο για τον
COVID-19 μέσα σε περίοδο έξι μηνών, έχει να
κάνει ξεκάθαρα με την πρακτική χρήση της  τε-
χνολογίας στην επιστήμη αξιοποιώντας την πλη-
ροφορία που υπάρχει σήμερα και την
προσομοίωση της στα επόμενα χρόνια. 
Η τεχνολογία επομένως είναι μονόδρομος. Όλα
τα επαγγέλματα ανεξαιρέτως θα διέπονται από
μια δόση της τεχνολογίας. Και δεν εννοώ να χρη-
σιμοποιείς έναν υπολογιστή ή να στέλνεις ένα
απλό email. Αναφέρομαι σε περισσότερη εξειδί-
κευση, όπου η πληροφορική και η τεχνολογία ευ-
ρύτερα δεν θα είναι ένα επάγγελμα ανεξάρτητο,

αλλά ένα αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδόν
επαγγέλματος.  
Στην Κύπρο, έχουν γίνει κατά την άποψη μου
αρκετά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση στον
τομέα της Πληροφορικής την τελευταία τριετία,
εξ’ ου και η δημιουργία του Υφυπουργείου Και-
νοτομίας. Εντούτοις, σε κάποιους δείκτες σε Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο ακόμα δυστυχώς υστερούμε ως
προς το που θα έπρεπε να είμαστε σήμερα. Στη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πα-
ράδειγμα, είμαστε από τις πρώτες χώρες σε ανα-
λογία πληθυσμού, εντούτοις διαφαίνεται ότι τα
χρησιμοποιούμε, ίσως, όχι ακόμα με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο, χωρίς να φέρνουμε κάποιο
χειροπιαστό πλεονέκτημα στην άμεση οικονομία
μας. Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι
στην Κύπρο φαίνεται να υπάρχουν πολλά star-
tups που μπαίνουν δυνατά στο κομμάτι της τε-
χνολογίας και κάποια από αυτά μάλιστα
προέρχονται από νεαρά άτομα της Κοινότητας
μας και είναι άκρως επιτυχημένα. 

Πρόσφατα αναλάβατε καθήκοντα και ως
Αντιπρόεδρος του Advisory Board του
CIM. Πως προέκυψε αυτό και ποιος είναι ο
ρόλος του συμβουλίου αυτού;
Με τον ρόλο μου ως Γενικός Διευθυντής της
IBM, συμμετέχω σε διάφορα άλλα συμβούλια
όπως είναι της ΟΕΒ, το Συμβούλιο του Κυπρο-
αμερικανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, του
Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής κα. των
οποίων σκοπός είναι να προσφέρουν συμβουλές
ευρύτερα στην οικονομία μας. Στο Cyprus Insti-
tute of Marketing (CIM)  πριν ξεκινήσω τη διε-
θνή μου σταδιοδρομία, δίδασκα κάποια βραδινά
μαθήματα Πληροφορικής και International Mar-
keting και όταν επέστρεψα μόνιμα στην Κύπρο
μου δόθηκε η ευκαιρία να ενταχθώ στο συμβού-
λιο.  Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω τον ρόλο
του Αντιπροέδρου. Γίνεται μια τεράστια προ-
σπάθεια και έχουμε επιτύχει να συνάψουμε
στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστή-
μια όπως το University of West London αλλά και
με μεγάλους τοπικούς οργανισμούς. Επίσης,
έχουμε αναπτύξει προγράμματα όπως το MSc in
Digital Marketing, το οποίο έχει αρκετή ζήτηση
σήμερα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι κα-
θαρά business school και αφορά  κυρίως άτομα

τα οποία εργάζονται, και επιθυμούν κάνουν κά-
ποια εξειδίκευση παρακολουθώντας είτε απο-
γευματινά προγράμματα είτε κατά τα
Σαββατοκύριακα. Ρόλο του συμβουλίου μας στην
ουσία, είναι να βοηθούμε τη διεύθυνση του ιν-
στιτούτου τόσο σε υφιστάμενα θέματα, όσο και
σε νέα επιχειρήματα και στρατηγικές. Είναι ένα
αρκετά δραστήριο συμβούλιο που απαρτίζεται
από επαγγελματίες του χώρου. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, εκτός από τα μαθήματα, έχουμε ανα-
πτύξει και ένα fellowship πρόγραμμα στο οποίο
μετέχουν μεγάλοι και αξιωμένοι επαγγελματίες,
μέλη του CIM. Επίσης, υπάρχουν στενές σχέσεις
και συνεργασίες με διπλωματικές αποστολές
στην Κύπρο, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία της
Αγγλίας κτλ. 

Τι θα συμβουλεύατε τον νέο Μαρωνίτη και
τη νέα Μαρωνίτισσα που αναζητούν την
τύχη τους σε ένα δύσκολο εργασιακό περι-
βάλλον; Πως μπορεί κάποιος νέος ή νέα να
πετύχει και να φτάσει ψηλά;
Οι νέοι Μαρωνίτες δεν πρέπει να νιώθουν ότι εί-
μαστε μειονότητα σήμερα. Ευτυχώς πλέον υπάρ-
χει η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο καθένας
μπορεί να ανήκει στην οποιαδήποτε θρησκευ-
τική ομάδα και να έχει τα δικά του πιστεύω. Άρα,
θεωρώ πως δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο πε-
ριορισμός που εμείς νιώθαμε παλαιότερα. Επο-
μένως οι νέοι και οι νέες μας πρέπει να
διεκδικούν το καλύτερο, αλλά πάντα να έχουν
υπόψη ότι όλα επιτυγχάνονται με σκληρή δου-
λειά και τίποτα δεν χαρίζεται. 
Οι νέοι μας πρέπει να κυνηγούν ευκαιρίες και να
μην περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια της Κύ-
πρου. Να αναζητούν ρόλους σε πολυεθνικές
εταιρείες, να ζήσουν και να εργαστούν στο εξω-
τερικό  ή να εργαστούν στην Κύπρο σε ρόλους
που να έχουν και μια διεθνή διάσταση. Έτσι θα
διευρύνουν τους ορίζοντες και τις γνώσεις τους,
θα γνωρίσουν άλλες κουλτούρες, άλλους τρό-
πους σκέψης και θα αποκτήσουν σημαντικές εμ-
πειρίες. Η Κύπρος, κακά τα ψέματα, είναι μικρή
με περιορισμένες επιλογές. Αυτό είναι και κάτι
που λέω και σε υποψήφιους νέους ή νέες που έρ-
χονται για συνεντεύξεις στην εταιρεία μας, μόλις
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτε-
ρικό. Τους θέτω το ερώτημα για ποιο λόγο επέ-

στρεψαν πίσω στην Κύπρο με το που ολοκλήρω-
σαν τις σπουδές τους; Θεωρώ πως το ιδανικό
είναι να παραμείνεις στην Αγγλία για παρά-
δειγμα, να εργαστείς εκεί για να αποκτήσεις όλα
αυτά που αναφέρω πιο πάνω. Και οι γονείς πρέ-
πει να στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτά. Το να
παίρνω πτυχίο και κατευθείαν να πρέπει να επι-
στρέφω στην Κύπρο, κατ’ εμένα είναι λάθος. Και
πλέον δεν είναι μόνο η Αγγλία ή η Ελλάδα οι κυ-
ριότερες επιλογές όπως ήταν για εμάς τότε.
Πλέον ανήκουμε στην Ε.Ε. και οι ευκαιρίες είναι
πολλές. Έχεις την ευκαιρία σου; Άρπαξε την, τα-
ξίδεψε, δούλεψε, μάθε, γνώρισε! Αυτοί οι άν-
θρωποι, που δεν μένουν σταθεροί και
ικανοποιημένοι επαγγελματικά, αυτοί είναι πιο
πιθανό να πετύχουν. Με την καλή έννοια βέβαια
το λέω αυτό.  

Μιλήστε μας λίγο για το χωριό σας, τον
Ασώματο; Το επισκέπτεστε σήμερα; Εάν
ναι, ποια τα συναισθήματα σας όταν πηγαί-
νετε εκεί; 
Στα του χωριού μου, στα σωματεία και τα οργα-
νωμένα σύνολα, δεν είμαι σε αυτή τη φάση της
ζωής μου τόσο ενεργός όσο θα ήθελα, λόγω χρό-
νου και πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Στον Ασώματο πήγαινα κάποιες φορές πριν απα-
γορευτούν οι επισκέψεις μας εκεί λόγω του
COVID-19. Μετά την πρόσφατη απόφαση να μας
επιτρέπεται εκ νέου η πρόσβαση, δεν έτυχε
ακόμη να πάω στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, αλλά θα το πράξω πολύ σύντομα. Το πα-
τρικό μου σπίτι είναι εκεί, απέναντι από την εκ-
κλησία μας, στέκεται ακόμη και το έχω δει εξ΄
αποστάσεως. Δεν είχα βέβαια την ευκαιρία ποτέ
να μπω μέσα. Εύχομαι πραγματικά αυτό να γίνει
κάποτε, όταν επιστρέψουμε. Στον Κορμακίτη
επίσης πήγαινα αρκετές φορές και είχα την ευ-
καιρία να μείνω εκεί και να απολαύσω τη θά-
λασσα του, αφού έχω πάρα πολλούς φίλους εκεί
από τα παιδικά μας χρόνια. 

Είστε από τους πιο στενούς ανθρώπους, αν
όχι ο στενότερος, του Χωρεπισκόπου Πα-
τέρα Γιαννάκη Ορφανού. Μπορείτε να μας
μιλήσετε λίγο για αυτό; 
Η υγεία του Πατέρα Ιωάννη έχει σταθεροποι-
ηθεί. Είναι καλά, έχει πολλή θέληση να θεραπευ-
τεί, ακόμα και να πάει πίσω  να επισκεφθεί την
Εκκλησία και να είναι κοντά την κοινότητα.
Είναι μεν μακριά από την κοινότητα για λόγους
υγείας, αλλά έχει όλο τον εξοπλισμό εκεί στο γη-
ροκομείο για να παρακολουθεί τις Θείες Λει-
τουργίες στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας των
Χαρίτων και στο Βατικανό. Πάντα και πάνω από
όλα για τον ίδιο είναι το καλό της κοινότητας και
του κόσμου. Έχει ανησυχίες και τις εκφράζει για
την πορεία της κοινότητας, για τον κόσμο, για
την εκκλησία μας. Σε σημείο που θέλει να βοη-
θήσει αλλά δυστυχώς δεν του το επιτρέπει η κα-
τάσταση του. Ας μην ξεχνάμε ότι αφιέρωσε τη
ζωή του στην κοινότητα και έδωσε τα πάντα για
αυτήν. Επομένως αντιλαμβάνεστε πως δεν μπο-
ρεί να σκέφτεται κάτι άλλο πέρα από αυτήν. 

Πως αξιολογείτε τις προσπάθειες της ηγε-
σίας της Κοινότητας μας για το θέμα των
χωριών μας. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα
για επιστροφή;
Πιστεύω ότι γίνονται αξιόλογες προσπάθειες για
τα θέματα αυτά τόσο από τον Εκπρόσωπο μας
όσο και από άλλα οργανωμένα σύνολα. Σίγουρα,
όποια προσπάθεια γίνεται είναι προς το καλό.
Όμως, είναι μια περίοδος τώρα που δεν εξυπη-
ρετείται ούτε η κοινότητα μας ούτε το γενικό-
τερο σύνολο. Υπάρχει μια κατάσταση
στασιμότητας. Το γιατί και πόσο θα διαρκέσει
αυτή η περίοδος δεν το γνωρίζω. Όταν όμως ευ-
θυγραμμιστούν όλα προς τη σωστή κατεύθυνση
και υπάρξουν ξανά οι συγκυρίες, ελπίζω ότι θα
υπάρξει λύση στο πρόβλημα και ειδικότερα σε
ό,τι αφορά τα χωριά μας. Για τον Κορμακίτη γί-
νονται σημαντικές προσπάθειες, υπάρχουν σο-
βαρές ελπίδες και ο κόσμος έχει μαζευτεί εκεί.
Για τις υπόλοιπες κοινότητες, ειδικά του Ασωμά-
του, βλέπουμε ότι μέχρι πρότινος ούτε την ευκαι-
ρία να πάμε στην Εκκλησία μας δεν είχαμε.
Τώρα αρχίσαμε δειλά-δειλά να πηγαίνουμε πάλι.
Λόγω του στρατού όμως δεν γνωρίζω εάν θα
είναι ποτέ εφικτό να επιστρέψουμε εκεί μόνιμα.  

Ένα τελικό μήνυμα προς τους αναγνώστες
της εφημερίδας μας.
Ως κοινότητα πρέπει να κρατήσουμε την ιστορία
μας, τον πολιτισμό μας και την ταυτότητα μας.
Είναι σημαντικό για τις νέες γενιές, για τα παι-
διά μας. Με όλες τις δυσκολίες, όπως τα καταφέ-
ραμε όλες αυτές τις δεκαετίες μετά την εισβολή,
νομίζω θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια. Το
πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ενότητα μεταξύ
μας και θέληση για το καλό της κοινότητας. Ναι
μπορεί να αλλάξουν οι συγκυρίες και ο καθένας
να πάρει τον δρόμο του, να σμίξουμε με άλλες
κοινότητες, αλλά αυτά δεν είναι περιορισμός για
να διατηρήσουμε την κουλτούρα μας, την ιστο-
ρία μας, τον πολιτισμό μας. Φτάνει να διατη-
ρούμε ένα ισοζύγιο και να έχουμε πάντα στον
νου μας και την κοινότητα. 

4«Ως κοινότητα πρέπει να κρατήσουμε την ιστορία μας,
τον πολιτισμό μας και την ταυτότητά μας, το οφείλουμε

στις νέες γενιές και στα παιδιά μας»
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Σε μια σεμνή αλλά συνάμα ιστορική εκ-
δήλωση στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε η επίσημη τελετή
ονοματοποίησης δρόμου της Λακατά-
μειας σε «Οδό Ρογήρου Κουμέττου»,
προς τιμήν του μοναδικού Μαρωνίτη
αγνοούμενου. Την απόφαση αυτή έλαβε
το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμειας
μετά από σχετική πρόταση που υπέβαλε
ενώπιον του το Κοινοτικό Συμβούλιο
Κορμακίτη, από όπου κατάγεται ο Ρογή-
ρος Κουμέττου. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχιεπί-
σκοπος Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ, ο
Εφημέριος Αγίου Μάρωνα Ανθούπολης
π. Ιωσήφ Σκέντερ, ο Επίτροπος Προ-
εδρίας Φώτης Φωτίου, ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας, οι
Βουλευτές Κερύνειας Μάριος Μαυρί-
δης, Χρίστος Χριστόφιας και Ρίτα Σού-
περμαν, οι Δήμαρχοι Στροβόλου και
Λακατάμειας Ανδρέας Παπαχαραλάμ-
πους και Φωτούλα Χατζήπαπα, καθώς
και πλήθος κόσμου από τη Μαρωνιτική
και όχι μόνο κοινότητα. 
Αρκετοί ήταν οι ομιλητές στο πλαίσιο
της εκδήλωσης οι οποίοι, ευχόμενοι σύν-
τομα να διακριβωθεί η τύχη του, μίλη-
σαν για τον ηρωισμό που επέδειξε ο
Ρογήρος Κουμέττου τις κρίσιμες εκείνες
ώρες που βίωνε ο τόπος. Ο Αρχιεπίσκο-
πος Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ προέβη σε
αγιασμό και ακολούθως, στον χαιρετι-
σμό του, ανέφερε ότι το απαράμιλλο
θάρρος και οι ηθικές αξίες του Ρογήρου
Κουμέττου αποτελούν μέχρι σήμερα
πρότυπο για όλους μας και κυρίως για
τους νέους. Πρόσθεσε δε ότι ο Ρογήρος
μας δίδαξε με τον ηρωισμό του την
πίστη στο καθήκον που πρέπει να
έχουμε απέναντι στην πατρίδα. 
Η Δήμαρχος Λακατάμιας Φωτούλα Χα-
τζήπαπα σημείωσε ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Λακατάμιας αποφάσισε να κάνει
αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας του
Κορμακίτη και να αφιερώσει την οδό
αυτή στον Ρογήρο Κουμέττου, τον μονα-

δικό αγνοούμενο της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας, ο οποίος επέλεξε, όπως είπε, να
καταταγεί στην Εθνική Φρουρά, επέλεξε
να μην λιποτακτήσει, επέλεξε να μείνει,
να αγωνιστεί. «Τιμούμε σήμερα τον ήρωα
μας  Ρογήρο Κουμέττου. Ευχόμαστε σύν-
τομα να εξακριβωθεί η τύχη του. Ευχόμα-
στε σύντομα να εξευρεθεί η πολυπόθητη
λύση του Κυπριακού. Προσβλέπουμε σε
μια δίκαιη λύση στη βάση των ψηφισμά-
των του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
και στην επανένωση της πατρίδας μας.
Και ναι, επιμένουμε, αγωνιζόμαστε και

απαιτούμε να μας δώσουν πίσω τα παιδιά
μας και τη ψυχή μας», ήταν όσα ανέφερε
μεταξύ άλλων η Δήμαρχος.  
Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
επανέλαβε ότι η πτυχή της τύχης των
αγνοουμένων είναι η πιο τραγική του
δράματος που έζησε ο Κυπριακός λαός
από το 1974, σαν αποτέλεσμα του προδο-
τικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης
τουρκικής εισβολής. Πρόσθεσε ότι «47
και πλέον χρόνια από τότε συνεχίζουμε
να αγωνιζόμαστε για τη διακρίβωση της
τύχης 783 αγνοουμένων ώστε να απαντη-

θούν τα αγωνιώδη ερωτήματα των αγα-
πημένων τους». Είπε επίσης ότι «η από-
τιση φόρου τιμής σε έναν ήρωα των
αγώνων για ελευθερία είναι χρέος ιερό
και αναπόδραστο και τιμώντας τους
ήρωες μας κρατάμε ζωντανή τη μνήμη
των θυσιών και των αγώνων τους και με-
ταλαμπαδεύουμε στους νεότερους τα ιδα-
νικά για τα οποία δεν δίστασαν να
προσφέρουν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τον
ίδιο τον εαυτό τους».
Κατά τον δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή

Γιαννάκης Μούσας έκανε λόγο για άλλη
μία ιστορική μέρα για τη Μαρωνιτική
Κοινότητα της Κύπρου. Συγχαίροντας το
Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίτη για την
πρωτοβουλία και ευχαριστώντας τη Δή-
μαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λακα-
τάμιας για την απόφαση, ο κ. Μούσας
τόνισε ότι «αναπέμπουμε σήμερα άλλη
μια δέηση για ανεύρεση του Ρογήρου
Κουμέττου, υποκλινόμενοι με ευλάβεια
στον ηρωισμό που επέδειξε και στην
πίστη στο καθήκον του έναντι της πατρί-
δας τις κρίσιμες εκείνες ώρες». Συμπλή-
ρωσε λέγοντας πως η Μαρωνιτική
Κοινότητα δηλώνει παρούσα και στέκεται
δίπλα στην οικογένεια του αγνοούμενου
μέλους της στο δράμα που βιώνει. «Όπως
έχω ήδη εξαγγείλει, το ποδοσφαιρικό
στάδιο εντός του Πολυδύναμου Κέντρου
«Maronite Sporting Center» που θα ανε-
γερθεί στην περιοχή Πάνω Δευτεράς, θα
λάβει την ονομασία «Στάδιο Ρογήρος
Κουμέττου», ως ελάχιστη ένδειξη σεβα-
σμού, εκτίμησης και αναγνώρισης της θυ-
σίας του μοναδικού Μαρωνίτη
αγνοούμενου», ήταν τα λόγια του Εκπρο-
σώπου της Κοινότητας. «Την ίδια ώρα»,
κατέληξε ο Γιαννάκης Μούσας, «έχουμε
και την υποχρέωση και το καθήκον να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση της
πατρίδας μας και επιστροφή στα χωριά
μας, μέχρι την τελική δικαίωση».
Εκ μέρους της οικογένειας, ο Κουμέττος
Κουμέττου με απέριττα και περιεκτικά
λόγια, ένεκα και του κλίματος συγκίνησης
που επικρατούσε, αρκέστηκε στο να ευ-
χαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στο να
αναγνωριστεί με τον τρόπο αυτό η θυσία
και ο ηρωισμός του αδερφού του. Τόνισε
δε ότι το παράδειγμα της Δημάρχου Λα-
κατάμειας πρέπει να ακολουθήσουν και
άλλα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια
της Κύπρου, αφού όπως είπε, τέτοιες
ενέργειες είναι το ελάχιστο που μπορούμε
να κάνουμε για τους ανθρώπους εκείνους
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της
πατρίδας. 

Αποκαλυπτήρια οδού στον Δήμο Λακατάμιας

Τιμή στον Ρογήρο Κουμέττου,
τον Μαρωνίτη ήρωα της Κύπρου
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Αναβολή των εκλογών ψήφισε η Βουλή

Παράταση 2,5 ετών στη θητεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
Τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2024 θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται στο τιμόνι των Κοινο-
τικών Συμβουλίων των Μαρωνίτικων χωριών
οι σημερινοί Κοινοτάρχες, μετά και την από-
φαση της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 για οριστική
αναβολή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης που ήταν προγραμματισμένες για τον Δε-
κέμβριο 2021. Την πρόταση είχε καταθέσει εκ
νέου, μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα,
το Υπουργείο Εσωτερικών ούτως ώστε να κα-
ταστεί δυνατή μέχρι το 2024 η μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την πρόταση
υπερψήφισαν τα πλείστα κοινοβουλευτικά
κόμματα και ως αποτέλεσμα, η θητεία δημοτι-
κών και κοινοτικών συμβουλίων έλαβε παρά-
ταση για 2,5 χρόνια. 
Η εξέλιξη αυτή έφερε χαμόγελα και για τους
Κοινοτάρχες των Μαρωνίτικων χωριών Κορ-
μακίτη, Ασωμάτου, Αγίας Μαρίνας και Καρπά-
σιας καθώς και για τους Κοινοτάρχες Κοτσιάτη
και Μαρκί, χωριά στα οποία κατά κύριο λόγο
κατοικούν Μαρωνίτες. Ηλίας Κατσιολούδης,
Αντώνης Καράχαννας, Παρτελλής Χατζηφεσ-
σάς, Χρίστος Χατζηαντώνης, Αντώνης Καμη-
λάρης και Ιωσήφ Πουλλής συνεχίζουν
απτόητοι το έργο τους για τις κοινότητες τους,
τουλάχιστον για τα επόμενα 2,5 χρόνια. 
Η παράταση της θητείας, ναι μεν έφερε χαμό-
γελα, εντούτοις είναι δεδομένο ότι παρατείνει
και το μέγεθος της ευθύνης για τους έξι άρχον-

τες των χωριών. Όπως σημείωσε ο Εκπρόσω-
πος κατά την ενημέρωση του στις 20 Οκτω-
βρίου, Κατσιολούδης και Χατζηαντώνης θα
πρέπει να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο το
οποίο επιτελούν τα τελευταία χρόνια με τη συ-
νεχιζόμενη ανάπτυξη των υποδομών και τη
βελτίωση της διαβίωσης των μόνιμων κατοί-
κων σε Κορμακίτη και Καρπάσια, ενώ ταυτό-
χρονα εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι το
σπουδαίο τους έργο, στα μέτρα πάντοτε του
δυνατού, θα συνεχίσουν και οι Κοινοτάρχες
Ασωμάτου και Αγίας Μαρίνας Αντώνης Καρά-
χαννας και Παρτελλής Χατζηφεσσάς. 
Αναφορικά με τον Κοτσιάτη και το Μαρκί, Αν-
τώνης Καμηλάρης και Ιωσήφ Πουλλής έχουν
λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τις κοινό-
τητες τους και έχουν προχωρήσει σε σημαντικά
έργα τα τελευταία χρόνια, επομένως η παρά-
ταση της θητείας τους μόνο ως ευλογία μπορεί
να θεωρηθεί για τα δύο χωριά της νοτιοδυτικής
Λευκωσίας.
Η συνεργασία του Εκπροσώπου την τελευταία
πενταετία με τους έξι Κοινοτάρχες υπήρξε αγα-
στή και ωφέλιμη για την Κοινότητα, επομένως
ο ίδιος δεν μπορεί παρά να τρίβει τα χέρια του
από ικανοποίηση για την εξέλιξη. Πόσο μάλ-
λον, όταν και το θέμα των Μαρωνίτικων χω-
ριών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή στο παρόν
στάδιο και η άριστη συνεργασία Εκπροσώπου-
Κοινοταρχών θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα
επίπεδα.  

Λαότρυπα: Φιέστα με αφορμή την
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καθιερω-
μένη κυνηγετική φιέστα του συλλόγου «Η
Λαότρυπα» στην αίθουσα «Αναστασία» του
Σωματείου «Ο Κορμακίτης», την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου 2021. Μέλη και φίλοι του συλλό-
γου κατέκλυσαν την αίθουσα για να διασκε-
δάσουν, όπως κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν
την πρώτη εξόρμηση που σημάνει την
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.  
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κόκος Σκούλλος,
στο πλαίσιο σύντομης ομιλίας του, ευχαρί-
στησε όλα τα μέλη για την παρουσία τους
αλλά και όλους όσοι στηρίζουν τον κυνηγε-
τικό σύλλογο διαχρονικά. 

Σε σύντομο χαιρετισμό προέβη και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Κύπρου που παρευρέθηκε
στην εκδήλωση και μεταξύ άλλων συνεχάρη
τη Λαότρυπα για την προσφορά και τη συ-
νεχή στήριξη της στην Ομοσπονδία, στην
προσπάθεια που κάνει για διατήρηση των
βιοτόπων μετά τις πρόσφατες καταστροφι-
κές πυρκαγιές. 
Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο φαγοπότι,
ενώ στο πλαίσιο της έγινε κλήρωση με πλού-
σια δώρα. Να σημειωθεί ότι οι παρευρισκό-
μενοι έλαβαν εκ μέρους του Συλλόγου
αναμνηστικό δώρο. 

Δραστηριότητες για παιδιά κάθε
Σάββατο στον Κορμακίτη
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησαν οι δραστηριό-
τητες Σαββάτου για τα παιδιά στον Κορμακίτη,
πρόγραμμα που διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά
το Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνιτών, με τη στή-
ριξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας. Και φέτος το πρόγραμμα
βρίσκεται υπό την ευθύνη και καθοδήγηση του δα-
σκάλου Ηλία Ζωνιά. 
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στον χώρο

του πρώην νηπιαγωγείου Κορμακίτη και σε αυτές
συμμετέχουν παιδιά που διαμένουν μόνιμα στο χωριό,
ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και παιδιά που
επισκέπτονται τον Κορμακίτη τα Σαββατοκύριακα. 
Τα παιδιά και όλες οι σχετικές δραστηριότητες ανα-
μένεται σε έναν περίπου χρόνο να μεταφερθούν μό-
νιμα πλέον στον δικό τους υπερσύγχρονο χώρο, στο
υπό ανέγερση από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέο σχο-
λικό κτήριο, στο Κέντρο Συνεργασίας. 

Εγκαίνια για το παιδικό γήπεδο
φούτσαλ στον Κορμακίτη

Ο Κοινοτάρχης Ηλίας Κατσιολούδης το ήθελε και το πέτυχε

Επίσημα παραδόθηκε στην κοινό-
τητα Κορμακίτη το γήπεδο φού-
τσαλ ή καλύτερα ο μικρός
αθλητικός χώρος που βρίσκεται
στο πάρκο παρά το ξωκλήσι της
Παναγίας. Το όλο έργο ήταν ένα
όραμα του Κοινοτάρχη Ηλία Κα-
τσιολούδη με σκοπό να δώσει στα
παιδιά που διαμένουν μόνιμα
καθώς και σε αυτά που επισκέ-
πτονται τακτικά το χωριό, επι-
πλέον επιλογές ελεύθερου
χρόνου. 
Μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, οι εργασίες που ξεκίνησαν
στις 26 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν
εντός δύο βδομάδων και τα επί-
σημα εγκαίνια έλαβαν χώρα στις

12 Αυγούστου 2021. Αγιασμό
στον νέο χώρο έκανε ο τότε Εφη-
μέριος Αγίου Γεωργίου Κορμα-
κίτη π. Αντουάν Ρούκος ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν ο Εκπρό-
σωπος της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας Γιαννάκης Μούσας και εκ
μέρους του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Κορμακίτη, ο Αναπληρωτής
Κοινοτάρχης Βαλεντίνος Κουμέτ-
του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
εκδήλωση συμμετείχε πλήθος κό-
σμου, μικροί και μεγάλοι, αναδει-
κνύοντας την πραγματική
σημασία του έργου αυτού. 
Να σημειωθεί επίσης ότι το έργο
χρηματοδοτήθηκε από τον Κυ-
πριακό Οργανισμό Αθλητισμού,

μετά από σχετικό αίτημα του Κοι-
νοτάρχη που είχε την πρωτοβου-
λία δύο χρόνια πριν, εντούτοις η
πανδημία δεν επέτρεψε την απο-
περάτωση του νωρίτερα. Πρόκει-
ται για το δεύτερο έργο υποδομής
στο οποίο προχωρά το Κοινοτικό
Συμβούλιο Κορμακίτη για τα παι-
διά, μετά και την κατασκευή του
παιδικού πάρκου στον ίδιο χώρο.
Η παράταση της θητείας του νυν
Κοινοτικού Συμβουλίου για
ακόμη δυόμιση χρόνια, αναμένε-
ται να επιτρέψει την πραγμάτωση
και άλλων έργων προς όφελος
των οικογενειών που διαμένουν
μόνιμα στον Κορμακίτη, και δη
μάλλον των παιδιών. 



Εγκαινιάστηκε επίσημα το προσωρινό
ιδιόκτητο οίκημα της Ένωσης Νέων
Ασωμάτου στη Λακατάμεια, από τον
Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, στο
πλαίσιο σεμνής εκδήλωσης που έγινε
το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021. Στην
παρουσία αξιωματούχων της Κοινότη-
τας και του τόπου, καθώς και πλήθους
κόσμου του Ασωμάτου, το νέο σπίτι της
ΕΝΑ και του Κοινοτικού Συμβουλίου
Ασωμάτου άνοιξε με τον πλέον επί-
σημο τρόπο τις πόρτες του. Το παρόν
τους έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών, η
Δήμαρχος Λακατάμειας, ο Αν. Έπαρ-
χος Κερύνειας, ιερείς, Κοινοτάρχες και
άλλοι επίσημοι. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ προέβη
αρχικά σε αγιασμό του νέου οικήματος
για να ακολουθήσει σύντομο καλωσό-
ρισμα από τον Πρόεδρο της Ένωσης
Νέων Ασωμάτου Γιάννη Κοντό και τον
Κοινοτάρχη Ασωμάτου Αντώνη Καρά-
χαννα. Ο κ. Κοντός ευχαρίστησε στο
πλαίσιο της ομιλίας του όλους όσοι συ-
νέβαλαν στο να έρθει εις πέρας ένα
όνειρο δεκαετιών. Ιδιαίτερη αναφορά
μεταξύ άλλων έκανε στην κυβέρνηση
και τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο
Νουρή για τη μεγάλη οικονομική στή-
ριξη και στον Εκπρόσωπο Γιαννάκη
Μούσα που ενέταξε το οίκημα στον
αναπτυξιακό σχεδιασμό του για την
κοινότητα. Σημείωσε δε, ότι η επιλογή
της μέρας των εγκαινίων δεν ήταν τυ-
χαία αφού η ΕΝΑ συμπλήρωνε κατά
την εν λόγω μέρα 70 χρόνια ζωής. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε κατά
την ομιλία του ο Κοινοτάρχης Ασωμά-
του ο οποίος τόνισε πως έπαψε πλέον
να αποτελεί «μακέτα» και απλή εξαγ-
γελία το όραμα του ιδιόκτητου οικήμα-
τος και πλέον «έχουμε μπροστά μας
ένα κέντρο για τη νεολαία, ένα κέντρο
συνάθροισης, συζήτησης και επίλυσης
προβλημάτων που αφορούν στο χωριό
μας». Ευχήθηκε παράλληλα η συστέ-
γαση ΕΝΑ και Κοινοτικού Συμβουλίου

να αποτελέσει τον φάρο που θα οδηγή-
σει τον κόσμο πίσω στον κατεχόμενο
Ασώματο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σφέηρ ανέφερε ότι η
ΕΝΑ Ασωμάτου κρατά την ελπίδα για
επιστροφή στα χωριά μας και το νέο
ιδιόκτητο οίκημα «δίνει υπόσταση
στον στόχο της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας για διατήρηση των παραδόσεων
και της κουλτούρας μας».
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών χαιρε-
τίζοντας την εκδήλωση είπε μεταξύ
άλλων, απευθυνόμενος στο Δ.Σ. της
ΕΝΑ και στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Ασωμάτου: «Έκαμα το καθήκον μου
και ήμουν στο πλευρό σας. Έστειλα
από την πρώτη στιγμή το μήνυμα να
προχωρήσετε και να μην φοβάστε και

ότι θα το φέρουμε εις πέρας. Τα εύ-
σημα όμως ανήκουν στο Κοινοτικό
Συμβούλιο και στο Δ.Σ. που με επιμονή
αγωνίστηκαν για υλοποίηση του στό-
χου». Σημείωσε παράλληλα ότι η εξαι-
ρετική γεωγραφική θέση του νέου
οικήματος μπορεί να βοηθήσει στο να
γίνει εστία συνάντησης, όχι μόνο για
τον Ασώματο, αλλά για όλη την Κοινό-
τητα. Απευθυνόμενος στον Γιάννη Χά-
σικο που έδωσε το παρόν του, ο
Γιαννάκης Μούσας τόνισε τη βεβαι-
ότητα του πως θα αποτελέσει έναν νέο
Σωκράτη Χάσικο για τη Μαρωνιτική
Κοινότητα.
Τελευταίος χαιρέτισε την εκδήλωση ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
που απευθύνθηκε προς τους Ασωματί-

τες λέγοντας πως «σας τιμά η έγνοια
σας να κρατήσετε με το οίκημα αυτό
άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής»,
ενώ σημείωσε πως η μεγάλη στήριξη
προς το σωματείο έγινε στο πλαίσιο
του στόχου του Προέδρου Αναστα-
σιάδη και της κυβέρνησης για αρωγή
προς τον προσφυγικό κόσμο, ενώ
έκανε αναφορά και στα πολλά σχέδια
της κυβέρνησης που βρίσκονται σε
ισχύ προς τον σκοπό αυτό. Ο Υπουργός
έκανε ξεχωριστή μνεία για τον Γιαν-
νάκη Μούσα, χαρακτηρίζοντας τον ως
Σκαπανέα της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας. «Στο πρόσωπο του βρήκατε έναν
άξιο υποστηρικτή της κοινότητας και
θέλω να τονίσω την αδερφική μας
φιλία και την άψογη συνεργασία μας

για να λύσουμε προβλήματα και να
βοηθήσουμε ως κυβέρνηση εκεί όπου
μπορούμε». 
Στα πλέον συγκινητικά και αξιοσημεί-
ωτα της εκδήλωσης περνά η χειρονο-
μία του Δ.Σ. και του Κοινοτικού
Συμβουλίου να τιμήσουν τον αείμνηστο
Σωκράτη Χάσικο για την προσφορά
του στον Ασώματο και ειδικότερα για
την συνεισφορά του στην ανέγερση
του οικήματος. Την τιμητική πλακέτα
παρέλαβε από τον Νίκο Νουρή ο γιος
του αείμνηστου πρώην Υπουργού Εσω-
τερικών, Γιάννης Χάσικος. Όπως ανα-
φέρθηκε κατά την εκδήλωση, το
τεμάχιο όπου ανεγέρθηκε το οίκημα
εκμισθώθηκε στην ΕΝΑ επί υπουργίας
Σωκράτη Χάσικου. 
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Σκοπός η οικονομική ενίσχυση του σωματείου

Δείπνο στο οίκημα του «Κέδρου» στον Κοτσιάτη
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27
Οκτωβρίου, στο προσωρινό οίκημα του σωματείου
«Κέδρος» Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας στον Κο-
τσιάτη,  δείπνο με στόχο την οικονομική ενίσχυση
του σωματείου. 
Το σωματείο τίμησαν με την παρουσία τους στην
εκδήλωση ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Μούσας,
ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διοικητής
Βάσεων Δεκέλειας κ. Γιώργος Κιτέος, το μέλος του
ΔΣ της ΑΗΚ κ. Αβραάμ Γεωργίου, ο Γενικός Διευ-
θυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκω-
σίας κ. Κωνσταντίνος Παρμακλής,  οι κοινοτάρχες
Αγίας Μαρίνας και Κοτσιάτη, οι πρώην πρόεδροι
του σωματείου Γιώργος Αντωνίου και Γιώργος Πε-
κρής, κομματικοί αξιωματούχοι και σημαίνοντα
στελέχη του «Κέδρου» και της Αγίας Μαρίνας οι
οποίοι είχαν ένα και μοναδικό σκοπό: την στήριξη
του σωματείου για να μπορέσει να εκπληρώσει
τους στόχους του. 
Σε μια υπέροχη βραδιά όπου επικράτησε εξαίρετο
κλίμα μεταξύ φίλων και συγγενών, στάλθηκαν
προς πάσα κατεύθυνση μηνύματα ενότητας, αλλη-
λεγγύης και αγάπης προς το ιστορικό σωματείο
και μέσω αυτού προς την ίδια την Αγία Μαρίνα.
Πρώτος ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Γιαννάκης
Λακκοτρύπης,  έκανε αναφορά στη δράση του σω-
ματείου από την ημέρα που ανέλαβε, δηλαδή πριν
15 μήνες. Εξήγησε τις δυσκολίες μέσα από την πα-
ρουσίαση του και επισήμανε την ανάγκη όπως
στηριχτεί το σωματείο. Πρώτιστα όμως φρόντισε
να στείλει μηνύματα ενότητας, αγάπης και αδελ-
φοσύνης και τόνισε εμφαντικά ότι υπέρτατος στό-
χος παραμένει η πολυπόθητη επιστροφή στο
κατεχόμενο χωριό της Αγίας Μαρίνας. 

Ο Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος της Μονής Προ-
φήτης Ηλία Πάτερ Ιωσήφ Λακκοτρύπης Μιχαηλί-
δης στη δική του παρέμβαση, αναφέρθηκε
συμβολικά στην αντοχή και ανθεκτικότητα, στην
ευοσμία αλλά και στην αιωνόβια ύπαρξη του δέν-
τρου «Κέδρος» αναφέροντας ότι τα χαρακτηρι-
στικά αυτά συνοδεύουν το ιστορικό αυτό
σωματείο αλλά και τους ανθρώπους της Αγίας Μα-
ρίνας στην προσφυγιά. 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών, κ. Γιαννάκης Μούσας, έκανε αναφορά στο
Κυπριακό και στην Αγία Μαρίνα πιο συγκεκρι-
μένα, είπε ότι διανύουμε μια όχι και τόσο καλή πε-
ρίοδο στο εθνικό μας θέμα υπό την έννοια ότι για
πολύ χρονικό διάστημα βρισκόμαστε εκτός συνο-
μιλιών και ότι δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα
πράγματα για Αγία Μαρίνα και Ασώματο αλλά
επίσης και για τα υπόλοιπα χωριά. «Είμαστε υπό-

χρεοι» τόνισε, σε μια έντονη και γεμάτη νόημα το-
ποθέτηση, «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να πα-
ραμένουμε ενωμένοι, οι καιροί είναι δύσκολοι και
το μέλλον αβέβαιο». Παραλληλίζοντας τις πολιτι-
κές εξελίξεις με την πορεία του «Κέδρου» ανέφερε
επί λέξη «είμαι περήφανος που εξ αριστερών μου»
δείχνοντας την πλούσια τροπαιοθήκη του σωμα-
τείου, «παρουσιάζονται τα επιτεύγματα και οι κα-
τακτήσεις του σωματείου, και είμαι διπλά
περήφανος που εκ δεξιών μου» δείχνοντας το σύν-
θημα του σωματείου ‘Φάρος για Επιστροφή’ «πα-
ρουσιάζονται οι όροι εντολής τους οποίους για
σχεδόν μισό αιώνα ο Κέδρος υπηρετεί ευλαβικά». 
Τέλος, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, εξήρε τη σημαντικότητα του σωμα-
τείου προς τον κάθε Μαρινιώτη. «Ήμουν τεσσά-
ρων χρονών όταν γίναμε πρόσφυγες» ανέφερε,
«το σωματείο αυτό φρόντισε να μου θυμίζει με έν-
τονο τρόπο την καταγωγή και την υποχρέωση που
έχω απέναντι στους προγόνους μου και τους συγ-
χωριανούς. Οφείλουμε να μείνουμε πιστοί στα όσα
μας ανάθεσαν οι γονείς μας».
Με ανακοίνωση του το σωματείο εκφράζει τις θερ-
μές του ευχαριστίες προς όλους όσους τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση, εκφράζει επί-
σης την ευχαρίστηση του προς όλους όσοι προέβη-
σαν σε εισφορά αλλά δεν μπόρεσαν να
παραστούν, εκφράζει την ικανοποίηση του για το
ποσό το οποίο μαζεύτηκε και υπόσχεται σε όλους
τους Μαρινιώτες ότι θα καταβάλει το άπαν των
δυνάμεων του για μια άξια εκπροσώπηση στο
πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ
αλλά και σε άλλους τομείς στους οποίους το σω-
ματείο δραστηριοποιείται. 

(Πηγή: ayiamarina.com)

Επίσημα εγκαίνια για το νέο οίκημα
της ΕΝΑ Ασωμάτου στη Λακατάμια



Στο Στρασβούργο βρέθηκε ομάδα νέων
του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, από
τις 7 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ανάμεσα
τους και οι νέοι της κοινότητας των Μα-
ρωνιτών  Έλενα Τερεζίδη, Άννα Μιχαήλ
και Αντώνης Κουρράς οι οποίοι συμμε-
τείχαν στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για
τη Νεολαία 2021 (European Youth
Event 2021). 
Μιλώντας στον «Τ» η Έλενα Τερεζίδη
και μη μπορώντας να κρύψει τον ενθου-
σιασμό της για τη συμμετοχή στη συγκε-
κριμένη διοργάνωση – παρά τις αρχικές
της επιφυλάξεις, λόγω πανδημίας –
έκανε λόγο για ένα φεστιβάλ πλημμυρι-
σμένο από νέους από όλη την Ευρώπη. 
Όπως μας ανέφερε η κ. Τερεζίδη, για να
συμμετάσχουν στο EYE 2021, συνολικά
5.000 νέοι από όλη την Ευρώπη βρέθη-
καν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο
Στρασβούργο, ενώ άλλοι 5.000 νέοι πα-
ρακολουθούσαν τη διοργάνωση διαδι-
κτυακά. Όλοι μαζί συζήτησαν
περισσότερες από 2.000 ιδέες για τη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.
Με το σύνθημα «Το μέλλον είναι δικό
μας», οι νέοι κατέθεσαν όλες τις εισηγή-
σεις τους, οι οποίες αναμένεται να ανα-
λυθούν από τους αρμόδιους.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μια
σειρά από δραστηριότητες και μοιράστη-
καν ιδέες και προβληματισμούς για το
μέλλον της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων,
σύμφωνα με τα όσα μας περιέγραψε η
Έλενα Τερεζίδη, όλοι οι νέοι κατέγραψαν
σε tablets τις ιδέες τους για μια νέα Ευ-
ρώπη, καθώς η συλλογή ιδεών ήταν ένας
από τους κύριους στόχους της διοργάνω-
σης. «Επιπλέον, χρησιμοποιώντας παλιά

μπλουζάκια δημιουργήσαμε τη σημαία
της Ευρώπης. Στήσαμε επίσης ένα περί-
πτερο για φωτογραφίες τις οποίες αναρ-
τούσαμε στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, με αστεία αποκόμματα ση-
μαντικών προσωπικοτήτων της Ευρώπης
όπως η Άγκελα Μέρκελ και ο Εμμανουέλ
Μακρόν», μας ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Αναφερόμενη στα διάφορα συναισθή-
ματα που την κατακλύζαν, η Έλενα ση-
μείωσε πως «ήταν πραγματικά μία
μοναδική εμπειρία να βλέπεις ανθρώ-
πους να συναντιούνται και πάλι στο ίδιο
μέρος, να συζητούν, να δημιουργούν και
να τραγουδούν ξεφεύγοντας λίγο από τις
σκοτούρες της καθημερινότητας και την

πανδημία». Τόνισε ακόμη πως μέσα από
τέτοιου είδους διοργανώσεις ο κάθε νέος
αποκτά τη δική του φωνή και καταλα-
βαίνει πως η φωνή του μετρά ανάμεσα
στις άλλες. «Μαθαίνεις να ακούς, να κα-
ταλαβαίνεις και να δρας στα προβλή-
ματα που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο
μέλλον μας».

Συμμετοχή Αντώνη Κουρρά στη Διά-
σκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Τις δράσεις της Κύπρου αναφορικά με τη
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
παρουσίασε κατά τη δεύτερη Ολομέλεια
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρα-
σβούργο, ο Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος
του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και
Εθνικός Εκπρόσωπος εκ μέρους της Κοι-
νωνίας των Πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη συμπερίληψη των απόψεων
όλων των κοινοτήτων. 
Σε ομιλία του το Σάββατο, 23 Οκτω-
βρίου, έκανε λόγο για τους τρόπους με
τους οποίους το Συμβούλιο Νεολαίας Κύ-
πρου φέρνει κοντά και «ενεργοποιεί»
τους νέους, πρόσθεσε ότι γίνεται μια
καθολική προσπάθεια με συμπερίληψη
όλων των κοινοτήτων στη χώρα. Με-
ταξύ άλλων μίλησε για το «The 25%
Project» του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νε-
ολαίας, πρόγραμμα του οποίου το Συμ-
βούλιο Νεολαίας είναι εταίρος και το
οποίο έχει ως στόχο τη συλλογή από-
ψεων και εισηγήσεων από τους νέους
για το μέλλον της Ευρώπης.
Στη διάσκεψη εκπροσωπούσαν τη
Βουλή των Αντιπροσώπων ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξω-
τερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Χάρης Γεωργιάδης και οι βουλευτές
Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης
και Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Σημειώνεται
ότι η Ολομέλεια της Διάσκεψης συζητεί
τις εκθέσεις από τις ομάδες Ευρωπαίων
πολιτών, τις εθνικές ομάδες και εκδη-
λώσεις, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για
τη Νεολαία (EYE) και την πλατφόρμα
της Διάσκεψης. 
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Στο Στρασβούργο ομάδα νέων από την Κύπρο

Η νεολαία διαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης

Ένα ξεχωριστό βιβλίο από τη νεαρή συγγραφέα Αντωνία Μάμα

«Σ’ αγαπάω! Ακούς;»
Το πρώτο της παιδικό βιβλίο κυκλοφόρησε η νεαρή συγ-
γραφέας Αντωνία Μάμα, με καταγωγή από τον Κορμα-
κίτη. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Σ’ αγαπάω! Ακούς;» και
κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τις Εκδό-
σεις «Κίτρινο Πατίνι», σε εικονογράφηση της Λιάνας Δε-
νεζάκη. Να σημειωθεί ότι το βιβλίο είναι εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας ενώ κυκλοφόρησε και στο πρόσφατο Nicosia Book
Festival που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο 9-10
Οκτωβρίου στο Πάρκο Ακρόπολης, όπου η συγγραφέας
Αντωνία Μάμα υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου, συνομί-
λησε με τους αναγνώστες της και έδειξε πώς μια αληθινή
ιστορία μπορεί να γίνει παραμύθι, για να μεταδώσει τα πιο
ηχηρά και δυνατά μηνύματα.
Το ξεχωριστό αυτό βιβλίο της εκπαιδευτικού Αντωνίας
Μάμα είναι μια λογοτεχνική απόδοση της δικής της βιω-
ματικής ιστορίας με τον γιο της. Περιγράφει απλά αλλά
καθόλου απλοϊκά, βήμα-βήμα, πώς οι γονείς ανακαλύ-
πτουν τη βαρηκοΐα του παιδιού τους, αλλά και ποια βή-
ματα χρειάζεται να ακολουθήσουν μετέπειτα. Χωρίς

μελοδραματισμούς και με τις παραμυθένιες ζωγραφιές της
Λιάνας Δενεζάκη, η συγγραφέας μιλά για ένα σοβαρό
θέμα που επηρεάζει καταλυτικά την ανάπτυξη, τη ψυχο-
σύνθεση και την καθημερινότητα του παιδιού, καθώς και
την ποιότητα ζωής ολόκληρης της οικογένειας. Εντούτοις,
πρόκειται για ένα κατεξοχήν αισιόδοξο βιβλίο γιατί ενη-
μερώνει, προσφέροντας παράλληλα επιλογές και λύσεις
χάρη στο τεχνολογικό θαύμα αποκατάστασης της ακοής
μέσω των κοχλιακών εμφυτευμάτων και των ακουστικών
βαρηκοΐας. Το βιβλίο θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο για γο-
νείς και εκπαιδευτικούς, όπου συμπεριλαμβάνονται δημι-
ουργικές δραστηριότητες για ακόμη καλύτερη κατανόηση
του θέματος της βαρηκοΐας από τα παιδιά.
Η Αντωνία Μάμα να σημειωθεί ότι έχει σπουδάσει στο
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας ενώ εργάζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σε
νηπιαγωγεία της Λευκωσίας. Στόχος της είναι, μέσα από
αυτό το πρώτο της βήμα στον χώρο των παιδικών βιβλίων,
να δώσει ένα εγχειρίδιο σε γονείς και εκπαιδευτικούς για
το θέμα της βαρηκοΐας/ κώφωσης. 
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Groundbreaking ceremony for the Center for Cooperation with the EU

In a modest ceremony in Kormakitis on
Thursday, September 30, 2021, the offi-
cial trigger was given for the start of the
construction works for the Center for
Cooperation, with the European Union.
The groundbreaking ceremony took
place in Kormakitis’ Square and was or-
ganized by the UNDP which is responsi-
ble for the implementation of the project
and by the European Commission which
finances it. The event, despite the diffi-
culties of the specific day and time, was
attended by a large number of people,
mostly permanent residents of Korma-
kitis.
Speeches were addressed by Alexandre
Prieto, Project Manager of UNDP LIF,
by Judit Rosza, Director for Coordina-
tion, Resources and Aid Programme at
DG Reform in the European Commis-
sion, by the Maronite Representative at
the Parliament John Moussas and by the
Chairman of the KCC Board Antonis
Skoullos. It is worth noting that Ms.
Rosza, one of the highest-ranking offi-
cials of the European Commission, was
accompanied by a ten-member delega-
tion from Brussels, including Kjartan
Björnsson, Deputy Head of Unit for Re-
gional Cooperation and Programmes
and the man who managed to today the
course of efforts for the KCC.
According to a statement from the Euro-
pean Commission’s Delegation in Cy-
prus, the Center for Cooperation
Kormakitis, worth a total of 900 thou-
sand euros, will provide the Maronite
Community and other communities with
facilities for education, youth activities,
conferences and meetings, as well as cul-

tural activities. “The new center”, the an-
nouncement continues, “which is sup-
ported as part of the EU-funded Local
Infrastructure Facility (LIF) implemen-
ted by UNDP, has the mission to serve
the reconciliation and coexistence of
local communities in Cyprus.
“The KCC has a vision for the future. A
future that celebrates the multi-commu-
nal landscape of Cyprus that strives for
reconciliation and coexistence”, stated

Judit Rosza during her speech. “It was a
vision of the Maronite community here
to create such a facility. They invested a
substantial amount of resources in pre-
paring designs and most importantly, in
creating a roadmap for how the Centre
will be used and how it can contribute to
a better future in Cyprus”, she added.
Referring to the event as ‘a historic day
for the Maronite Community of Cyprus’,
the Maronite Representative John Mo-

ussas stated that the Centre for Coope-
ration to be established in Kormakitis
will serve for the purpose of promoting
a unified and prosperous European Cy-
prus, with particular focus on the youn-
ger generations and the cultivation of a
culture of mutual understanding and co-
existence. He added that it will operate
as a bridge for cooperation and collabo-
ration amongst all communities and all
Cypriots. Expressing his gratitude to the

European Union, he reaffirmed the com-
mitment to work hard in order to serve
and achieve the common objectives.
During Mr. Antonis Skoullos’ speech, on
behalf of the Kormakitis community,
Ms. Rosza and Mr. Björnsson were offe-
red local Kormakitis products as pre-
sents. Finally, the groundbreaking
ceremony took place and then all the at-
tendees walked to the construction site
where they were informed by the con-
tractors for the construction works and
the progress of the project. 

In this issue of our newspaper, we host a very
interesting interview with the Special Repre-
sentative of the Secretary-General of the Uni-
ted Nations in Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar.
Five years after her arrival and shortly before
her departure from Cyprus, the Special Repre-
sentative talks to “T” and speaks, among other
things, about her experience, the relationship
she developed with the Maronites, as well as
the current situation regarding the negotiations
on the Cyprus Problem. 
She recalls her first meetings with the leadership
of the Maronite Community, her visits to the
Maronite villages, while she also refers to what
the United Nations offered to the inhabitants of
the Maronite villages on a humanitarian level,
especially during the difficult period of the pan-
demic. She emphasizes that the Maronite Com-
munity is very clear about its positions and
requests in a possible solution to the Cyprus
Problem and that it is extremely important that
it has its own voice in the whole process. She
also talks about the great missed opportunity of
Crans-Montana, but insists that hope should
never be lost. Finally, Elizabeth Spehar refers to
the young people of Cyprus and how much the
United Nations invests in them.
Asked about her relationship with the Maronite
Community during her spell on the island, the
SRSG stated that “whenever the leaders of the
Community have had a concern that they thou-
ght it should be brought to the attention of the
United Nations, they would come to see me and
whether there is a way to be helpful I always try
to do so”. Referring to the humanitarian sup-
port of the UN to the Maronite villages during
the past years but also during the pandemic,
she said that the UN have tried to always be
helpful to the Maronite Community at large

and in particular to those who find themselves
in the north and that she believes it was well
appreciated. 
Talking about her experience from the Maro-
nite villages, she recalls one of her last visits in
Kormakitis to see the wild tulips. “Those are

beautiful areas and some of the things I noticed
is how tidy, organized and well-kept the villa-
ges are. And how much pride the Maronites
take in their villages”, Ms. Spehar stated. 
Concerning the political issues of the Maronites
in relation to the Cyprus Problem, the SRSG

said that “it is important that the Maronite
Community is very clear on how it sees its place
in a settlement proposal and it is very impor-
tant that they have never given up on having
their own unique voice in this”. Asked whether
the Community’s principles have ever been di-
scussed in the negotiations, she insisted that
they have absolutely been discussed and that
they are central to the negotiations’ issues.
Also, talking about the Confidence Building
Measures, Elizabet Spehar stated that there are
some CBMs that remain outstanding, that
could be taken into account and perhaps the re-
turn of the Maronites to their villages could be
one of them. 
On her expectations for the Cyprus Problem as
she was taking over her post a few years ago,
the Special Representative commented that the
biggest lost opportunity to really move forward
and solve the Cyprus Problem, was Crans-Mon-
tana. “I think that we need to be realistic about
what we achieved, when and how, but we sh-
ould never lose hope”, she added. 
The SRSG was also asked about bi-communal
activities and their impact on a future solution.
She said that these activities are very important
since there is a lot bridge building that needs
to be done between the communities. “How can
you imagine that young people grow up com-
pletely separately, in two completely separate
education systems, necessarily understand
each other and can talk together for the future
of the island? It is challenging”, she stressed. 
Elizabeth Spehar also commented on the KCC
project in Kormakitis, stating that it is a very
important initiative and that she is very pleased
that the UN through the UNDP is helping.

Full interview of Elizabeth Spehar is
published in Greek, on pages 4-5

“The principles put out by the Maronites have been
discussed and are central to the negotiations”

Elizabeth Spehar

Moussas: “Welcome Europe”
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With a methodical and intensive effort
to internationalize the issue of the Ma-
ronite villages, the Maronite Represen-
tative at the Parliament John Moussas
invited and received during September
at the villages, Ambassadors of states
and other foreign officials.
The beginning was with the Ambassa-
dors of France and Lebanon who paid a
joint visit to the Maronite villages on
Friday, September 17, 2021. The French
Ambassador Celina Grenet-Catalano
and the Lebanese Ambassador Claude
El Hajal, accompanied by the Maronite
Representative, passed outside Ayia
Marina and Asomatos and then toured
Karpasha and Kormakitis, where they
visited the Church of the Holy Cross
and the Church of St George. During
the visit, they were informed about the
current situation of the villages as well
as about all the efforts made for return.
It should be noted that, through the
centuries, France and Lebanon have
existed and acted as protective forces
for the presence and survival of the Ma-
ronites in Cyprus.
On Friday, September 24, the Maronite
Representative John Moussas accom-
panied members of the Secretary Gene-
ral Special Adviser’s office, specializing
in European Union issues and Confi-
dence Building Measures, on a tour of
the Maronite villages. “We have infor-
med them of the current state of affairs

and of the efforts being made by the
Community to return to our four villa-
ges”, the Representative noted in a post
on social media.
The descent of diplomats to the villages
continued vigorously with the joint visit
of the High Commissioner of the Uni-
ted Kingdom Steven Lillie and the Am-
bassador of Italy Andrea Cavallari, who
were both in the land of the Maronites
on Sunday, September 26, 2021. The
key role the United Kingdom is playing
in the settlement of the Cyprus issue is
well-known, while Italy, including the

Vatican, has always been a strong sup-
porter of the Maronites. The British di-
plomat and his Italian counterpart
toured the villages where they were
briefed by the Representative on the
current state of affairs, as well as on the
efforts being made to return. In view of
the fact that the Representative John
Moussas considers the support of the
international community in advancing
the objective of returning to the four
villages to be of utmost importance, the
descent of Ambassadors and other di-
plomats to the villages is expected to be

continued.
In addition, the presence in Kormakitis
of high-ranking European Commission
officials Judit Rozsa, Director-General
of the Commission’s Structural Re-
forms Support Unit, and Kjartan
Björnsson, Head of the Commission’s
Executive Unit, should not be overloo-
ked. The two executives paid a three-
hour visit as part of the event for
establishment of the Cooperation Cen-
ter, on Thursday, September 30, 2021.
As the Representative noted at the end
of the visit, “we had the unique oppor-

tunity to thoroughly inform European
Commission officials of all develop-
ments concerning our villages, with
emphasis on the issues of Asomatos
and Ayia Marina”. As he stressed, “they
listened with great attention to what we
said and noted with interest the thou-
ghts and aspirations of the Community,
while it was agreed that this coopera-
tion and this dialogue will continue and
we are optimistic that they will even-
tually lead to positive results that will
be beneficial for the Community and
Cyprus”.

International support for the Maronites
Continuous descent of foreign diplomats to the Maronite villages

The meeting with Prime Minister Pietro Parolin stands out

The Maronite Community leadership
will soon visit the Vatican
The Archbishop of the Maronites in Cyprus Selim
Sfeir and the Representative John Moussas will
pay a visit to the Holy See in the coming days, ac-
cording to a post of the Representative himself
on social media but also based on what he stated
during the annual briefing he gave to the mem-
bers of the Community on October 20, 2021.
During their visit to the Vatican, the Archbishop
and the Representative are expected to have a se-
ries of meetings with senior officials of the Holy
See, while the special working meetings with the
Prime Minister Cardinal Pietro Parolin and the
Foreign Minister Archbishop Paul Gallagher
stand out.
The visit is considered crucial in view of the
enormous efforts made by the political and reli-
gious leadership of the Maronites on the issue of
the Maronite villages. The burden of the effort
now falls on the immediate return of the Maro-
nites to all their villages under the auspices of
the United Nations, as an agreed confidence-
building measure. This proposal has also been
officially submitted to both sides, as well as to
the United Nations, last April, by the Maronite
Representative at the Parliament John Moussas.

The promotion of this proposal has been inten-
sified by the Representative after his re-election
on May 30, 2021.
It is noteworthy that the visit of the Community’s le-
adership to the Vatican takes place shortly before
the Pontiff’s apostolic visit to Cyprus, a visit for
which Archbishop Selim Sfeir is expected to assume
a special and leading role. As announced the histo-
ric visit of Pope Francis will take place from 02-04
of December. “The international community is a
very key factor for us and we are making and will
continue to make unremitting efforts in this direc-
tion, in order to keep the Holy See, as well as the
other supporters aware of our demands,” stated the
Representative during his annual briefing to the
members of the Maronite Community.
In view of their visit to the Vatican, the Repre-
sentative and the Archbishop had a meeting at
the Maronite Archbishopric at Acropolis on Oc-
tober 14, 2021, where among other things, the is-
sues of the Maronite villages were discussed as
well as the content of the meetings at the Holy
See on November 16 and the preparation of the
visits to Cyprus of Pope Francis and Patriarch
Boutros Al-Rai.

The Pope will pay a historic three-days visit to
Cyprus, on December 2-4, 2021. With nume-
rous escorts, as reported by the news agencies,
the Prelate of the Roman Catholic Church will
arrive in Larnaca on Friday, December 2, to pay
his first visit to the island after his election to
the papal throne in March 2013. It should be
noted that this will be the first visit of a Pope
after that of Pope Benedict XVI, in June 2010.
It is recalled that the invitation to the Pope to
visit Cyprus was addressed by the President of
the Republic Nikos Anastasiades during his visit
to the Vatican in November 2019, however the
pandemic did not allow it to take place in 2020,
as originally planned. Thus, Francis will be in
Cyprus at the beginning of December, while as
he stated in an interview to the news agency of
Argentina “Telam”, he will combine this trip
with a visit to Greece.

During his stay in Cyprus (the program is still
under development), Pope Francis is expected
to take part in an official reception at the Presi-
dential Palace, where he will have a meeting
with Nikos Anastasiades. He is expected to
have, among other things, meetings with H. B.
the Archbishop of Cyprus, Chrysostomos, the
Holy Synod of the autocephalous Cypriot Ch-
urch, but also with the clergy of the Maronite
and Catholic Churches. Meanwhile, according
to information, the Pope is expected to serve a
Divine Liturgy at the GSP Stadium in Nicosia,
on December 3, which will be attended by thou-
sands of Maronites, Latins and other Catholics
living in Cyprus.
During the Pope’s visit, the Maronite Archbi-
shop Selim Sfeir and the clergy of the Maronite
Church of Cyprus, who have intensified the pre-
parations, are expected to play a leading role.

Cyprus in general and the Maronite Community
in particular are waiting with great interest for
the statements on Cyprus issue that the Pope
will make during his speech, since the influences
that Francis has on Turkey are well known. In
the past, the Pope had expressed the Vatican’s
support for the Cyprus reunification talks, stres-
sing the importance of supporting dialogue and
respect for international legitimacy in resolving
the “frozen conflicts” that persist in Europe.
The Vatican has always considered Cyprus as a
bridge of stability and Francis will want to send
messages of peace. Pope Francis, according to
the plan so far, is expected to leave Cyprus for
Greece on December 4, 2021. According to the
Maronite Representative John Moussas, the Pa-
triarch Boutros Al-Rahi, will also be in Cyprus
for the Pope’s visit and his presence will also be
vital for the issue of the Maronite villages.

Early December, Pope Francis will
pay a historic visit to Cyprus
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Εκτελούνται παντός είδους 
χωματουργικές εργασίες

Για πληροφορίες 
Μάριος Φραγκίσκου

Τηλ: 99431165

Άρθρο του φυσιοθεραπευτή Μάριου Παπά

Ρήξη μηνίσκου: Αίτια,                 
συμπτώματα, αντιμετώπιση
Η ρήξη μηνίσκου είναι ένα πολύ συχνό
πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο πο-
σοστό του πληθυσμού. Πρόκειται ου-
σιαστικά για σχίσιμο του μηνίσκου
στην περιοχή του γόνατος, ο οποίος δεν
μπορεί  να επιτελέσει σωστά τη λει-
τουργία του. Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί
μία από τις πιο συχνές κακώσεις του γό-
νατος, τόσο σε αθλητές όσο και σε
άτομα άνω των 55 ετών και συνήθως
προέρχεται από ασήμαντη κάκωση
όπως βαθύ κάθισμα, παραπάτημα κ.α. 
Ο μηνίσκος αποτελεί σημαντικό κομ-
μάτι για την σταθερότητα του γόνατος
Η βασική του λειτουργία είναι η απορ-
ρόφηση κραδασμών που δέχεται η άρ-
θρωση και ο ομαλός, ισομερώς
μοιρασμός των φορτίων του σώματος
σε όλη την επιφάνεια του γόνατος. Γι’
αυτό, η λειτουργία του μηνίσκου παίζει
καταλυτικό ρόλο στο να διατηρείται η
άρθρωση υγιής. Σε κάθε γόνατο, υπάρ-
χουν ο έσω και ο έξω μηνίσκος. Αμφό-
τεροι έχουν σχήμα μισοφέγγαρου
(σχήμα C) και είναι αρκετά ελαστικοί.

Ανατομία
Οι μηνίσκοι είναι δύο ινοχόνδρινες
ανατομικές δομές (έσω και έξω μηνί-
σκος) οι οποίες έχουν ημισεληνοειδές
σχήμα και βρίσκονται μεταξύ του μηρι-
αίου οστού και της κνήμης (άρθρωση
του γόνατος), ανάμεσα στους δύο μηρι-
αίους και τους δύο κνημαίους κονδύ-
λους . Το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα
του μηνίσκου ονομάζεται αντίστοιχα
πρόσθιο και οπίσθιο κέρας, ενώ το
κεντρικό τμήμα ονομάζεται σώμα. Το
πρόσθιο τμήμα των μηνίσκων παρου-
σιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα από
το οπίσθιο τμήμα καθώς είναι και λιγό-
τερο επιρρεπές σε τραυματισμούς.
Κάθε μηνίσκος χωρίζεται σε τρεις
ζώνες ανάλογα με τον βαθμό αιμάτω-
σης του:την περιφερική, τη μέση και
την κεντρική ζώνη. Η περιφερική ζώνη
είναι πλούσια σε αιμάτωση, η μέση
ζώνη μέτρια ενώ η κεντρική ζώνη ελά-
χιστη εως καθόλου. Συνήθως οι κακώ-
σεις των μηνίσκων που βρίσκονται
στην περιφερική ζώνη έχουν μεγάλη
πιθανότητα αυτοεπούλωσης (λόγω της
επαρκούς τοπικής αιμάτωσης) σε αντί-
θεση  με την κεντρική ζώνη η οποία
παρουσιάζει φτωχή τοπική αιμάτωση
καθώς και μειωμένη ικάνότητα αυτοε-
πούλωσης.

Οι κυριότερες λειτουργίες των μηνί-
σκων είναι:
nΟμαλοποίηση και απόσβεση συμπιε-
στικών φορτίσεων στην κνήμη
nΣταθεροποίηση της άρθρωσης του γό-
νατος
nΤροφοδοσία του αρθρικού χόνδρου
nΔιευκόλυνση της αρθρικής ολίσθισης
nΑποφυγή υπερέκτασης του γόνατος

Μηχανισμός Κάκωσης μηνίσκου
Η ρήξη του μηνίσκου, ειδικά σε νεαρά
άτομα, αποτελεί ιδιαίτερα συνηθι-
σμένη μορφή αθλητικής κάκωσης.
Προκαλείται στην περίπτωση όπου το
πόδι «κολλάει» στο έδαφος και το
σώμα στρίβει. Αυτό συμβαίνει συνήθως
κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής δρα-
στηριότητας και κυρίως σε άτομα νεα-
ρής ηλικίας. Ωστόσο,  μπορεί να
προκληθεί και σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας με ήδη προϋπάρχουσες εκφυ-
λιστικές αλλοιώσεις, που είναι περισ-
σότερο ευάλωτα και είναι πιθανόν να
υποστούν ρήξη μηνίσκου ακόμα και
κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής κί-
νησης όπως είναι ένα βαθύ κάθισμα

π.χ κατά την είσοδο ή έξοδο από το αυ-
τοκίνητο.

Συμπτώματα
Τα κύρια συμπτώματα κατά την κά-
κωση μηνίσκου είναι:
nΠόνος στην περιοχή της άρθρωσης
του γόνατος
nΟίδημα περιφερικά του γόνατος
Μειωμένη λειτουργικότητα του γόνα-
τος 
nΜειωμένο εύρος κίνησης στην έκταση
ή και στην κάμψη του γόνατος
nΣε πιο ακραίες περιπτώσεις εμπλοκή
του γόνατος εαν το τμήμα του μηνίσκου
το οποίο υπέστη ρωγμή, εισέρχεται
στην άρθρωση

Διάγνωση
Η υποψία για ρήξη μηνίσκου γίνεται με
κλινική διάγνωση και επιβεβαιώνεται με
την μαγνητική τομογραφία που θεωρεί-
ται πιο εξειδικευμένη εξέταση. Σε μεμο-
νωμένες περιπτώσεις η εμπλοκή του
γόνατος ( το κλείδωμα) και το ιστορικό
τραυματισμού του ασθενούς πολλές
φορές  καθιστά μη αναγκαία τη μαγνη-
τική τομογραφία.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση εξαρτάται από κάποιους
παράγοντες όπως το μέγεθος της ρήξης,
το είδος της, την εντόπισή της καθώς και
τα συμπτώματα που προκαλεί. Στην πε-
ρίπτωση που υπάρχουν μικρές  χρόνιες
εκφυλιστικές ρήξεις με ήπια συμπτώματα
μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρη-
τικά με:
nαντιφλεγμονώδη αναλγητική αγωγή 
nενδοαρθρικές εγχύσεις κορτικοστεροει-
δών 
nεξειδικευμένο πρόγραμμα φυσιοθερα-
πείας και ενδυνάμωσης

Ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα καθο-
ρίσει αν η ρήξη μηνίσκου θα αποκατα-
σταθεί χωρίς χειρουργική επέμβαση
είναι η φυσικοθεραπεία η οποία διαδρα-
ματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην δια-
χείριση του πόνου και της κίνησης.
Στην περίπτωση συντηρητικής θερα-
πείας (χωρίς χειρουργείο) ο φυσικοθερα-
πευτής σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο
πρόγραμμα αποκατάστασης σύμφωνα με
τον βαθμό ρήξης μηνίσκου  του γονάτου
και  την κινητική ικανότητα του ασθενή
σε σχέση με τον πόνο και το οίδημα που
υφίσταται.
Στο φυσικοθεραπευτήριο μας Physio Life
& Fitness Centre έχουμε ως κύριο στόχο
την αποκατάσταση της λειτουργικότητας
του ασθενή και την γρήγορη επιστροφή
του στην καθημερινότητα, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα συνοδά προβλήματα  τα
οποία δημιουργηθήκαν. Επίσης φροντί-
ζουμε για ένα εξατομικευμένο πρό-
γραμμα αποκατάστασης ανάλογα με το
ιστορικό του ασθενή.
Σύμφωνα με την φιλοσοφία αποκατά-
στασης την οποία χρησιμοποιούμε κατά
την ρήξη μηνίσκου  κύριος στόχος είναι η
αποφυγή χειρουργικής επέμβασης. Δί-
νουμε έμφαση στην μείωση των συμπτω-
μάτων πόνου και οιδήματος και
επαναφοράς της λειτουργικότητας του
γόνατος, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα
αποκατάστασης με ασκήσεις περιφερι-
κής ενδυνάμωσης του γόνατος, ασκήσεις
ισορροπίας  και ασκήσεις εύρους κίνησης
του γόνατος.Αναλυτικότερα το πρό-
γραμμα αποκατάστασης μας είναι το
εξής:
nΕφαρμογή ηλεκτροθεραπείας (ρεύματα
TENS, θεραπευτικός υπέρηχος, μαγνη-
τικά πεδία) για τη μείωση του πόνου, του

οιδήματος και την ταχύτερη επούλωση
των ιστών ,
nΚινησιοθεραπεία για τη λειτουργική
αποκατάσταση και αύξηση εύρους κίνη-
σης του γόνατος  
nΠεριφερική ενδυνάμωση των μυών 
nΕλαστική περίδεση (Kinesiotaping) για
υποστήριξη της περιοχής και για  διευκό-
λυνση της κίνησης 
nΑσκήσεις ισορροπίας για αύξηση ισορ-
ροπίας του γόνατος και ιδιοδεκτικότητας
nΠεριφερική μάλαξη για αύξηση της μυι-
κής ελαστικότητας και της τοπικής αιμα-
τικής κυκλοφορίας
Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι σε
περιπτώσεις παρουσίας ρήξης μηνίσκου
σε αθλητή, η αποκατάσταση του γίνεται
με ειδικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο
για τις απαιτήσεις του ασθενή. Στις τε-
λευταίες 3 εβδομάδες αποκατάστασης το
πρόγραμμα εμπεριέχει δραστηριότητες
και μιμητικές ασκήσεις του αθλήματος.

Χειρουργική Επέμβαση
Στις περιπτώσεις που η συντηρητική θε-
ραπεία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλε-
σμα, συνίσταται η χειρουργική επέμβαση
η οποία γίνεται αρθροσκοπικά. Κατά την
αρθροσκόπηση υπάρχουν δύο επιλογές:  
nσυρραφή του μηνίσκου 
nαφαίρεση μόνο του ασταθούς τμήματος
του (μερική μηνισκεκτομή) και ομαλο-
ποίηση του υπόλοιπου τμήματος. Η επι-
λογή της αντιμετώπισης εξαρτάται από
την ηλικία του ασθενούς, το είδος της
ρήξης, την ποιότητα των ιστών και το
πόσο χρόνιος είναι ο τραυματισμός
Σε μετεγχειρητική κατάσταση συνήθως
υπάρχει οίδημα , περιορισμός της κίνη-
σης και ίσως ζητηθεί και αποφυγή φόρ-
τισης (πατήματος - περπάτημα) του
ποδιού για μερικό χρονικό διάστημα (6
εβδομάδες). Στην περίπτωση της συρ-
ραφής μηνίσκου προτείνεται ένα πιο
επιταχυνόμενο  πρόγραμμα αποκατά-
στασης με διάρκεια 2,5  μήνες που
κύριο στόχο έχει την πρώιμη κινητο-
ποίηση και φόρτιση του χειρουργημέ-
νου γόνατος ανακτώντας εύρος
τροχιάς και μυϊκής δύναμης στο χει-
ρουργημένο γόνατο. Τέλος, στην περί-
πτωση  της μηνισκεκτομής συνιστάται
ένα επιταχυνόμενο πρόγραμμα αποκα-
τάστασης 5 εβδομάδων που αποσκοπεί
στην ταχεία ανάκτηση του εύρους τρο-
χιάς και την βέλτιστη δυναμική σταθε-
ροποίηση της άρθρωσης για την
μείωση των διατμητικών φορτίσεων
και τριβών κατά την διάρκεια αθλητι-
κών δραστηριοτήτων.
Η φυσικοθεραπεία στη ρήξη μηνί-
σκου είναι απαραίτητη ανεξαιρέτως αν
ο ασθενής είναι χειρουργημένος ή
πραγματοποιεί συντηρητική θεραπεία.
Οι τεχνικές αποκατάστασης θα συμβά-
λουν στη αποκατάσταση του ορθού
προτύπου βάδισης.
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Νεός προπονητής ο Arsen Mihajlovic

Πρώτο ελπιδοφόρο τρίποντο για τον Κορμακίτη
Μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα στο
πρωτάθλημα Α’ Ομίλου της Επίλεκτης Κα-
τηγορίας της ΣΤΟΚ, ο Κορμακίτης κατά-
φερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη.
Αντίπαλος του βρέθηκε μια άλλη ομάδα
που δεν έχει ξεκινήσει καλά την πορεία
της, ο Άδωνις Ιδαλίου.  
Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή. Στην πρεμιέρα του φετινού πρωτα-
θλήματος ο Κορμακίτης κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει τον Όλυμπο Ξυλοφάγου εκτός
έδρας, από τον οποίο έχασε με 2-0. Η
δράση συνεχίστηκε τη δεύτερη αγωνι-
στική με άλλον έναν εκτός έδρας αγώνα,
αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αθλητική
Ένωση Τρούλλων. Ούτε αυτός ο αγώνας
εξελίχθηκε θετικά για την ομάδα, αφού
στη λήξη το σκορ έγραφε 4-1 υπέρ της
ομάδας από τους Τρούλλους.  Μετά τη
δεύτερη ήττα σε διαδοχικά παιχνίδια, ακο-
λούθησε αλλαγή στη θέση του προπονητή.
Το σωματείο προχώρησε στον τερματισμό
της συνεργασίας του με τον Ηρόδοτο Ηρο-
δότου και τη θέση του στον πάγκο πήρε
άμεσα ο Arsen Mihajlovic. 
Στην Τρίτη αγωνιστική και στο πρώτο
παιχνίδι του Σέρβου τεχνικού στον
πάγκο, ο Κορμακίτης εξασφάλισε τον
πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα. Σε
αγώνα στην έδρα του εξήλθε ισόπαλος 1-
1 με τον ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας. Στην τέταρτη
αγωνιστική η ομάδα επέστρεψε στις
ήττες, όταν έχασε εκτός έδρας από την
ΑΕΚ Κοράκου με 1-0. 
Η πέμπτη προσπάθεια της ομάδας για το
πρώτο τρίποντο στη σεζόν, καρποφόρησε.
Ο Κορμακίτης φιλοξένησε το Σάββατο 30
Οκτωβρίου στο ΘΟΪ Λακατάμειας τον
Άδωνι Ιδαλίου και οι δύο ομάδες μέχρι
εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε δύσκολη
θέση στη βαθμολογία, έχοντας αμφότερες
από μόλις 1 βαθμό. Οι γηπεδούχοι κατά-
φεραν να πάνε στα αποδυτήρια για την

ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 1-0 και
στο δεύτερο ημίχρονο με σωστή διαχεί-
ριση κατάφεραν να το κρατήσουν και να
πανηγυρίσουν το πρώτο πολύ σημαντικό
τρίποντο στο πρωτάθλημα. 
Με τους πολύτιμους τρεις βαθμούς ο Κορ-
μακίτης βρίσκεται τώρα στην 9η θέση της
βαθμολογίας με 4 βαθμούς.

Ο νέος προπονητής του Κορμακίτη
Arsen Mihajlovic στον «Τ»
Ο Σέρβος πρώην ποδοσφαιριστής της
Ανόρθωσης και άλλων κυπριακών ομάδων
ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Κορμα-
κίτη μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής. Σε
διάστημα τριών παιχνιδιών κατάφερε να
φέρει στην ομάδα τέσσερις βαθμούς, με

μια νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα στο
ενεργητικό του. Σε δηλώσεις του στον «Τ»
ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος από

την προσπάθεια των ποδοσφαι-
ριστών του και είπε ότι η

ομάδα πάει προς το κα-
λύτερο. Σημείωσε πως

σίγουρα οι παίκτες
θέλουν χρόνο για να
προσαρμοστούν σε
αυτά που θέλει να
βλέπει ο ίδιος στο
γήπεδο, αλλά στα
τελευταία δύο παι-

χνίδια ανταποκρί-
θηκαν σε μεγάλο

βαθμό και αυτό τον
χαροποιεί ιδιαιτέρως.

Χαρακτήρισε ως άτυχο το
αποτέλεσμα με την ΑΕΚ Κορά-

κου (ήττα με 1-0), όμως όπως είπε, αυτό
είναι το ποδόσφαιρο. 
Όσον αφορά τον στόχο που έχει τεθεί για
τη φετινή σεζόν, δεν είναι άλλος από την
παραμονή στην κατηγορία. Σε ένα πρωτά-
θλημα που την άνοδο κερδίζει μόνο η πρω-
ταθλήτρια και την ίδια ώρα υποβιβάζονται
οι τέσσερις τελευταίες ομάδες, ο ρεαλιστι-
κός στόχος για τον Κορμακίτη είναι η πα-
ραμονή, και φυσικά αν έρθει κάτι
καλύτερο θα είναι καλοδεχούμενο. Ο
Arsen αποκάλυψε στον «Τ» ότι τον Γε-
νάρη ο Κορμακίτης θα ενισχύσει το ρόστερ
του. Ήδη δύο παίκτες, που αυτή τη στιγμή
είναι ελεύθεροι, έχουν συμφωνήσει ώστε
να ενσωματωθούν με την ομάδα τη χειμε-
ρινή μεταγραφική περίοδο. Ο προπονητής
του Κορμακίτη πρόσθεσε ότι θα ήθελε να
γίνουν άλλες 1-2 ποιοτικές προσθήκες που
θα πάρουν την ομάδα ένα βήμα παρα-
πέρα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συ-
ζητήσεις που θα γίνουν με τη διοίκηση. 

Ξεκίνησε δυναμικά και βλέπει
προς τα ψηλά ο Κέδρος
Καλύτερα σε σχέση με τον Κορμακίτη ξεκίνησε το
πρωτάθλημα Β’ Ομίλου της Επίλεκτης Κατηγορίας της
ΣΤΟΚ ο Κέδρος. Η ομάδα της Αγίας Μαρίνας Σκυλλού-
ρας βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας και έχει
μαζέψει μέχρι στιγμής 7 βαθμούς σε 5 αγώνες.
Στην πρεμιέρα ο Κέδρος φιλοξένησε στην προσωρινή
του έδρα στον Κοτσιάτη την Γεροσκήπου FC. Οι γηπε-
δούχοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του
Θεόδωρου Παπανικολάου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο
η Γεροσκήπου ισοφάρισε σε 1-1, και έτσι οι δύο ομάδες
πήραν από 1 βαθμό.
Στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Κέδρος
κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Κλήρου στον Κοτσιάτη. Η
νίκη όμως δεν ήρθε με τόση ευκολία, όπως δείχνει το
τελικό σκορ, αφού το πρώτο τέρμα σημειώθηκε στο
70ο λεπτό από τον Γιαννάκη Ολύμπιο. Ακολούθως Θε-
όδωρος Παπανικολάου έκανε το 2-0 με όμορφη κεφα-
λιά, ενώ ο ίδιος παίκτης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Για την τρίτη αγωνιστική ο Κέρδος είχε μια ομολογου-
μένως δύσκολη έξοδο στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου
κλήθηκε να αντιμετωπίσει την τοπική ΕΝΑΔ. Ο αγώ-
νας έληξε με σκορ 3-0 για την ομάδα της επαρχίας
Πάφου και ο Κέδρος γνώρισε την πρώτη του ήττα.
Στην τέταρτη αγωνιστική το σωματείο της Αγίας Μα-
ρίνας επέστρεψε στον Κοτσιάτη και στα τρίποντα,
αφού κέρδισε με 3-1 την Πρόοδο Καϊμακλίου. Σκόρερ
αυτή τη φορά για τον Κέδρο ήταν οι Θεόδωρος Παπα-
νικολάου (2) και Σταύρος Στυλιανίδης.
Στην Πέμπτη αγωνιστική ο Κέδρος παρά την πολύ
καλή εμφάνιση, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βαθμο-
λογικό κέρδος. Αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Κόρνο
και έχασε με 2-1. Σκόρερ του μοναδικού γκολ της ομά-
δας ο Λεονάρντο Κυριάκου.
Από πλευράς Κέδρου βλέπουν με ικανοποίηση την
μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή, καθώς και τη
συνολική εικόνα της ομάδας, ενώ εκφράζεται αισιοδο-
ξία για τη συνέχεια.

Στις 4 Νοεμβρίου η κλήρωση
του Κυπέλλου Coca-Cola
Μικρών Κατηγοριών
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Κυπέλλου Coca-Cola Γ’
Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2021-
2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα
13:30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Συγκεκριμένα, θα
γίνουν οι κληρώ-
σεις της πρώτης
φάσης, της δεύτε-
ρης φάσης αλλά
και της προημιτελι-
κής φάσης. Στη φε-
τινή διοργάνωση
συμμετοχή δήλω-
σαν 27 ομάδες, 13
από το Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας και 14 από την Επίλεκτη
Κατηγορία ΣΤΟΚ.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής, στην πρώτη φάση θα διε-
ξαχθούν 11 μονοί αγώνες. Οι υπόλοιπες 5 ομάδες θα περάσουν
χωρίς αγώνα. Στη δεύτερη φάση θα διεξαχθούν οκτώ μονοί
αγώνες. Στην προημιτελική φάση θα διεξαχθούν τέσσερις
μονοί αγώνες.

Στην 6η αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο 6-7 Νοεμβρίου, τα αποτελέ-
σματα των δύο μαρωνίτικων ομάδων ήταν τα ακόλουθα:
Δόξα Παλιομετόχου-Κορμακίτης 5-0
Κέδρος Αγίας Μαρίνας-ΑΕ Πολεμιδιών 1-0

Αποτελέσματα 6ης αγωνιστικής




