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Πρώτο μέλημα των νέων μας, ξυπνώντας το πρωί
κάθε Κυριακής είναι να οργανώσουν καφέ παρέα με
φίλους, εξόρμηση στο βουνό ή τη θάλασσα και την
παραλία και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα για τους
ίδιους. Ακόμη και σε αυτά τα άλλα πολλά και ενδια-
φέροντα, πουθενά δεν θα βρει κανείς την εκκλησία.
Σαφώς και δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τους ση-
μερινούς μας νέους να συμπεριλάβουν στο κυριακά-

τικο τους πρόγραμμα
εκκλησιασμό για να πα-
ρακολουθήσουν τη Θεία
Λειτουργία.
Δεν αντιλέγω πως προ-
σπάθειες έχουν γίνει
σε αυτό το επίπεδο τα
τελευταία χρόνια, όταν
η κατάσταση άρχισε
να επιδεινώνεται και
να προβληματίζει τη
θρησκευτική μας και
όχι μόνο ηγεσία.
Έχουν γίνει απόπειρες
για δημιουργία ομά-
δων νέων και φοιτη-
τών από τον

Αρχιεπίσκοπο Σουέηφ, υπό την καθοδήγηση νεα-
ρών σε ηλικία ιερέων, ομάδων που θα καθόριζαν
τα βήματα για να πειστούν οι νέοι να έρθουν πιο
κοντά στην εκκλησία. Αν θυμάμαι καλά, είχε αλ-
λάξει η ώρα της Θείας Λειτουργίας και μεταφέρ-
θηκε το απόγευμα της Κυριακής και σε
μεταγενέστερο στάδιο γινόταν στην Παναγία των
Χαρίτων Θεία Λειτουργία για τους νέους, το από-
γευμα κάθε πρώτης Κυριακής του μήνα. Σε γενι-
κές γραμμές, όμως, η προσπάθεια αυτή εν τέλει
δεν καρποφόρησε.
Προσωπικά θεωρώ αυτήν την προσπάθεια ή άλλες
παρόμοιες που έχουν γίνει ως επιφανειακούς τρό-
πους αντιμετώπισης ενός προβλήματος που είναι
βαθύτερο και ίσως να χρειάζεται ριζικές αλλαγές.

Με το να ζητάς από τους νέους Μαρωνίτες να έρ-
θουν στην εκκλησία και να παρακολουθήσουν μια
Θεία Λειτουργία για την οποία κυρίως χρησιμο-
ποιείται μια γλώσσα άγνωστη προς αυτούς και δεν
συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν, είναι βέβαιο
ότι αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά.
Βέβαια, μπορεί κάποιος να έρθει και να πει πως
και στα ελληνικά να γίνεται η Θεία Λειτουργία
πάλι το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται.
Ίσως, αλλά πως θα το διαπιστώσεις αν δεν προ-
βείς σε ορισμένες αλλαγές; Σίγουρα για ορισμένα
μέλη της κοινότητας, η τέλεση της λειτουργίας
στην αραμαϊκή είναι σημαντική και χρονολογεί-
ται (π.χ. στον Κορμακίτη), αλλά ίσως μια προσπά-

θεια για γενικότερες αλλαγές που να βάλουν τους
νέους σε δεύτερες σκέψεις, να είναι σημαντική.  
Και για να μην βλέπουμε μόνο την μία όψη του
νομίσματος, ευθύνη έχουν και οι ίδιοι οι νέοι.
Αλλά δεν μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο στον οποι-
ονδήποτε, από τη στιγμή που οι συνήθειες και οι
προτιμήσεις των σημερινών νέων έχουν αλλάξει
και σε αυτές δυστυχώς δεν χωρεί η εκκλησία.
«Γιατί να πάω εκκλησία και όχι για καφέ», θα
μπορούσε να ρωτήσει ένας νέος και τι μπορείς να
του πεις γι’ αυτό; Το πρόβλημα είναι ευρύτερο και
δεν περιορίζεται στους κόλπους της Μαρωνιτικής
Κοινότητας. Στην αντίληψη του νέου Μαρωνίτη
υπάρχει η πίστη, η αγάπη για τη θρησκεία του και

τον Θεό. Ο νέος ξέρει από που προέρχεται και που
ανήκει. Το ζήτημα όμως που προκύπτει είναι η γε-
νικότερη αδιαφορία και η απουσία από τα εκκλη-
σιαστικά δρώμενα.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, γιατί οι νέοι
θα έρθουν κοντά στην εκκλησία μόνο όταν συμ-
μετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέσα στην εκκλη-
σία; Συχνά η Εκκλησία έρχεται να επαληθεύσει
την εσφαλμένη αντίληψη ότι η πίστη βρίσκεται
μόνο μέσα στην εκκλησία. Συχνά αδυνατούμε να
μιλήσουμε τη γλώσσα των σημερινών νέων αν-
θρώπων, να νιώσουμε την ανασφάλεια που νιώ-
θουν, να παρακολουθήσουμε τι βλέπουν, να
ακούσουμε τι ακούν και να μάθουμε με τι ασχο-
λούνται. Συχνά τους ζητούμε να έρθουν κοντά
στην εκκλησία, χωρίς όμως να τους δίνουμε τα
αναγκαία κίνητρα για να το πράξουν.
Και από την άλλη, δεν μπορείς να πείσεις τον
οποιονδήποτε σήμερα να πάει εκκλησία, λέγοντάς
του ότι πρέπει να πάει εκκλησία. Τι θα πει πρέπει;
Αν δεν νιώθει την ανάγκη να πάει εκκλησία, ποιος
ο λόγος να το πράξει; Και εννοείται ότι την
ανάγκη για προσευχή την έχουμε όλοι μας και
αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού, οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας. Η ουσία της πίστης δεν βρί-
σκεται μόνο μέσα στην εκκλησία. Και όλα αυτά,
ενώ η Εκκλησία έχει την πιο νεανική αξία που γί-
νεται τρόπος ζωής, δηλαδή την αγάπη, ως κύριο
όπλο της. Ο νέος πρέπει να αισθανθεί ότι η πίστη
δεν είναι του χτες, ούτε για το αύριο, αλλά για το
σήμερα. Δεν έχει συγκεκριμένο χώρο, ούτε μέρα
ούτε ώρα.
Συνοψίζοντας, το πρόβλημα είναι βαθύ και δεν
μπορεί να λυθεί επιφανειακά. Με το να πηγαί-
νουμε εκκλησία σε μνημόσυνα συγγενικών μας
προσώπων, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αυτό δεν
αρκεί. Με το να πηγαίνουμε εκκλησία επειδή πρέ-
πει να πάμε, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το θέμα
είναι να πηγαίνουμε εκκλησία επειδή νιώθουμε
την ανάγκη να πάμε. 

Του 
Βασίλη

Κουμέττου
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Εικόνες του χτες... και του σήμερα!

Είναι δυστυχώς με βαριά καρδιά που σχεδόν στην κάθε μας
πλέον έκδοση, είμαστε αναγκασμένοι να αποχαιρετούμε
για το τελευταίο τους ταξίδι κάποιους από τους ηρωικούς
εγκλωβισμένους μας. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί
και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια σχεδόν λόγια στα κείμενα
μας κάθε φορά, όμως αυτή είναι η σκληρή πραγματικό-
τητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν σήμερα στα βα-
θειά γεράματα τους οι περισσότεροι, έζησαν τον ίδιο
δύσκολο δρόμο τα τελευταία 44 χρόνια. Διαφορετικά ονό-
ματα μόνο. Ο πόνος ο ίδιος, οι δυσκολίες οι ίδιες, ο καημός
ο ίδιος, η πορεία της ζωής ακριβώς η ίδια. 
Άλλες τρεις ηρωικές ψυχές εγκλωβισμένων, έφυγαν μέσα
στους δύο προηγούμενους μήνες. Αφήνοντας τον Κορμα-
κίτη μας ακόμα φτωχότερο, αφήνοντας πίσω τους τρία
ακόμα σπίτια ερμητικά κλειστά, αφήνοντας πίσω τους το
βασανισμένο αλλά ήρεμο πια κορμί τους να το σκεπάζει το
άγιο χώμα του χωριού τους, που για χάρη του θυσίασαν
ολόκληρη τη ζωή τους. 

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την μεγάλη τους απόφαση
να παραμείνουν στον τόπο τους, αγέρωχες μορφές που
ποτέ δεν λύγισαν στον πόνο και στον φόβο της μοναξιάς
και του εγκλωβισμού, ο Ιωάννης Χαλλούμης, ο γνωστός σε
όλους μας Χαλλουμούης, η Μαρούλλα Ιωσήφ Χατζηρού-
σου και η Μαριάννα Ιωάννη Καλακουτή, έφυγαν πρό-
σφατα για το μεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας. Έφυγαν
αφού πρώτα έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο το καθήκον
τους απέναντι στην οικογένεια τους, απέναντι στο χωριό
τους, στην κοινότητα και στην πατρίδα τους, αλλά  και απέ-
ναντι στην πίστη τους. 
Ο αγαπητός λεβεντόγερος Ιωάννης Χαλλούμη έζησε μέχρι
τα βαθειά του γεράματα στον Κορμακίτη. Στους αγρούς,
στα χωράφια, στη μάντρα, πάντα πίσω από το κοπάδι του
και πάντα με την πατερεμή στο χέρι. Ο καθαρός αέρας του
χωριού του ήταν το οξυγόνο του, η ελπίδα του. Μαζί με την
αείμνηστη σύζυγο του, δεν εγκατέλειψαν ποτέ το χωριό
τους παρά μόνο όταν πλέον ήταν αδύνατο να ζήσουν μόνοι

τους για λόγους υγείας. Η κ Μαρούλλα, έζησε δίπλα στον
αείμνηστο πρώην Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κορ-
μακίτη Ιωσήφ Χατζηρούσο, σε χρόνια πέτρινα, υποφέρον-
τας μαζί του και με όλους τους άλλους χωριανούς πάμπολλα
δεινά και κακουχίες. Η κα Μαριάννα, έζησε δίπλα στον
αείμνηστο σύζυγο της Τζιανικκά, στέλεχος για πολλά χρό-
νια του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Συνεργατικής Κορ-
μακίτη. 
Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το λέμε ξανά και ξανά.
Φεύγοντας οι αείμνηστοι εγκλωβισμένοι μας, χωρίς τη
χαρά να ζήσουν σε ένα ελεύθερο Κορμακίτη, σε μια ελεύ-
θερη και ενωμένη Κύπρο, μετάθεσαν την ευθύνη και το
βάρος σ’ εμάς, στις νεότερες γενιές, οι οποίες καλούνται
σήμερα να σηκώσουν τον σταυρό του αγώνα αυτών των
ηρώων και να τον μεταφέρουν στα επόμενα χρόνια μέχρι
την τελική δικαίωση.    
Αιωνία τους η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του αγαπη-
μένου τους Κορμακίτη που τους σκεπάζει.

Νέοι και Εκκλησία: το χάσμα διευρύνεται,
υπάρχει όμως εξήγηση;

Μείον τρεις οι εγκλωβισμένοι μας

Κτυπά καμπανάκι ο Κορμακίτης
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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τύπο
των Μαρωνιτών, ο τέως Υπουργός Εξωτερικών
Ιωάννης Κασουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του λί-
γους μόλις μήνες μετά την αποχώρηση του από
την ενεργό πολιτική. Κάνει λόγο για όσα τον συν-
δέουν με τη Μαρωνιτική Κοινότητα όλα αυτά τα
χρόνια και για τη στενή του φιλία με τον Εκπρό-
σωπο των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα. Μιλά
για τα επόμενα του βήματα και πως σκοπεύει να
συμβάλει ως απλός πολίτης πια, στις σημαντικές
προσπάθειες που καταβάλλονται σε πολιτικό
επίπεδο. Τονίζει τη σημαντικότητα της επιστρο-
φής στις συνομιλίες και μάλιστα στο σημείο που
αυτές έμειναν στο Κραν Μοντανά, ενώ κάνει
αναφορά και στο πως αλλάζει το σκηνικό στην
Κύπρο λόγω και της επεκτατικής πολιτικής της
σημερινής Τουρκίας. Την ίδια ώρα, χωρίς περι-
στροφές, ο τέως Υπουργός δηλώνει πως σε όσους
Μαρωνίτες προσφέρεται η δυνατότητα να επι-
στρέψουν στις περιουσίες τους, οφείλουν να το
πράξουν, αφού αυτό δεν έχει καμία σχέση, όπως
λέει, με το θέμα της λύσης του κυπριακού και της
συνέχισης της συμμετοχής των Μαρωνιτών στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα. Τέλος, ο Ιωάννης
Κασουλίδης μιλά για την κορυφαία στιγμή της
πολιτικής του σταδιοδρομίας που δεν ήταν άλλη
από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., κατά την
πρώτη του θητεία ως Υπουργός Εξωτερικών. 

Ποια τα συναισθήματα σας σήμερα, μετά
και την πρόσφατη απόσυρση σας από την
ενεργό πολιτική και την ολοκλήρωση μιας
μακράς πολιτικής πορείας;
Έφυγα από την ενεργό πολιτική πλήρως ολοκλη-
ρωμένος και ικανοποιημένος. Νιώθω ότι αυτή
ήταν η ώρα της εξόδου. Ο κάθε πολιτικός, όπως
αποφασίζει πότε θα μπει στην πολιτική, πρέπει
να αποφασίζει και την ώρα της εξόδου του και
εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία. Έχω ήδη ξεκουρα-
στεί εδώ και λίγο καιρό που είμαι εκτός αξιωμά-
των. Περνώ τον χρόνο μου με ένα ρυθμό που εγώ
επιλέγω και όλα είναι μια χαρά.

Με τη Μαρωνιτική Κοινότητα σας συνδέει
κάτι πολύ ξεχωριστό όλα αυτά τα χρόνια.
Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη σχέση.
Είναι γεγονός ότι με συνδέει κάτι το πολύ ξεχω-
ριστό με τη Μαρωνιτική Κοινότητα. Θα ήθελα να
ξεκινήσω από τη θεία μου, την εποχή που ήμουν
μικρός. Ήταν δασκάλα και υπηρέτησε για πολλά
χρόνια στον Ασώματο και έπαιρνε μαζί της την
μητέρα μου που ήταν η μικρότερη αδερφή της. Ο
πατέρας μου είχε σαν γυναικολόγος πολύ καλές
σχέσεις με τη Μαρωνιτική Κοινότητα και αυτή η
διασύνδεση μου έχει μείνει. Όμως δεν είναι μόνο
αυτό. Η γιαγιά μου ήταν Λατίνα Καθολική, επο-
μένως και αυτό το γεγονός πρέπει να προσμε-
τρηθεί. Πιστεύω ότι στην Κύπρο, εάν κάνουμε
μια ιδιαίτερη προσπάθεια να βοηθήσουμε τη
Μαρωνιτική Κοινότητα να διατηρήσει την πολι-
τιστική της ταυτότητα και τα δικαιώματά της,
είναι το παράδειγμα του πως μπορούμε να ζούμε
ειρηνικά και παραγωγικά, όλες οι κοινότητες
στην Κύπρο.

Υπάρχει και μια εξαίρετη σχέση, εξ όσων
γνωρίζουμε, με τον Εκπρόσωπο των Μαρω-
νιτών Γιαννάκη Μούσα η οποία χρονολο-
γείται. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτή;
Αυτή η φιλία ήταν από την εποχή που ο Γιαννά-
κης Μούσας ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Κα-
θολικής Νεολαίας Μαρωνιτών. 

Όταν ήμουν και εγώ πρόεδρος της Νεολαίας του
Δημοκρατικού Συναγερμού. Επομένως είχαμε να
συνεργαστούμε σε πάρα πολλά, με αποτέλεσμα
αυτή η φιλία να μας συνδέει μέχρι σήμερα. 

Πως σκοπεύετε να συμβάλετε από εδώ και
πέρα, στις προσπάθειες που καταβάλλονται
σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως στο κυπριακό,
γνωρίζοντας όλοι μας από πρώτο χέρι τις εμ-
πειρίες σας, τις γνώσεις και την ικανότητά
σας να βοηθήσετε αποτελεσματικά; Από τη
σημερινή σας ιδιότητα, ως ένας αγνός Κύ-
πριος πολίτης.
Θα είμαι ένας ενεργός πολίτης, χωρίς να επιδιώκω
αξιώματα, εκλελεγμένα ή διορισμένα. Η συνει-
σφορά μου θα αφορά το ότι θα βρίσκομαι στη διά-
θεση όποιου το ζητήσει, με τις εμπειρίες μου, τις
γνωριμίες μου, τα όσα συναποκόμισα σε μια πλού-
σια πολιτική ζωή. Και ιδιαίτερα μέσα από τη θέση
μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη θέση μου
σαν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σαν Υπουργός
Εξωτερικών για δύο θητείες. Όσον αφορά τον
ΔΗΣΥ, μέλος του κόμματος θα παρεμείνω διά βίου
και θα συμπαρασταθώ πλήρως στον Πρόεδρο του
κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και θα βοηθήσω από
όποιαν έπαλξη χρειαστεί να βοηθήσω. Χωρίς όμως
κομματικά αξιώματα, εκλελεγμένα ή μη. Επίσης,
θα βρίσκομαι στη διάθεση του διαδόχου μου στο
Υπουργείο Εξωτερικών, του Νίκου Χριστοδουλίδη,

για οποιαδήποτε συμβουλή ή άποψη μου ζητήσει.
Ήδη δύο φορές, με δική του πρωτοβουλία επικοι-
νωνήσαμε τηλεφωνικώς, κάτι που είναι ένα δείγμα
του ότι θα υπάρχει επικοινωνία. Ασφαλώς και
προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη η στήριξη μου
είναι δεδομένη. Ιδιαίτερα αυτό το αναμένω όταν
ξεκινήσουν οι συνομιλίες, οι οποίες κατά την
άποψη μου πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουν και
οι προσπάθειες να ανανεωθούν. Κυρίως από το
σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά το καλο-
καίρι. 

Ποια η άποψη σας για το κυπριακό και την
στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει τους
τελευταίους μήνες; Θα επαναρχίσουν οι συ-
νομιλίες; Πιστεύετε, σήμερα, ότι υπάρχουν
ακόμα ελπίδες να επιστρέψουμε;
Η σταστιμότητα δεν οφελεί κανέναν. Ούτε την
Τουρκοκυπριακή ούτε την Ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα, διότι η επιλογή που είχαν κάποτε οι Κύπριοι,
είτε να λύσουμε το κυπριακό είτε να μείνουμε
όπως είμαστε, δεν είναι επιλογή εξαιτίας του γε-
γονότος ότι δεν θα μείνουμε όπως είμαστε. Διότι
προβάλλουν ορισμένες ενέργειες της Τουρκίας,
που μαρτυρούν ότι δεν μένουμε όπως είμαστε.
Όπως η στάση της στην ΑΟΖ της Κύπρου που πα-
ρεμπόδισε το πρόγραμμα γεωτρήσεων, αλλά πιθα-
νόν και άλλα λόγω της επιθετικής πολιτικής της
σημερινής Τουρκίας η οποία είναι ανεξέλεγκτη.
Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ε.Ε. μπορούν
να την ελέγξουν. Παίζει το παιχνίδι μεταξύ Αμερι-
κής και Ρωσίας, πότε με τον ένα και πότε με τον
άλλο και τους εκμεταλλεύεται επειδή ο καθένας
προσπαθεί να την τραβήξει με το μέρος του. Η
Ε.Ε. έχει μεγαλύτερη επιρροή λόγω της εμπορικής
εξάρτησης, αφού το 90% του εμπορίου της Τουρ-
κίας είναι με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως είναι μεγάλος πελάτης η Τουρκία, άρα μέχρι
που μπορούν να φτάσουν οι Ευρωπαίοι Εταίροι
απέναντί της; Εκτός και αν υπερβεί τα όρια, επο-
μένως ίσως τότε να μην αποφύγει και εμπορικές
κυρώσεις εναντίον της. Άρα εμείς πρέπει να κά-

4«Οι προσπάθειες για λύση του κυπριακού πρέπει να επαναρχί-
σουν άμεσα και μάλιστα από εκεί που έμειναν. Εάν πάρουμε άλ-

λους δρόμους τότε θα χαθούμε μέσα στο πέλαγος».

4«Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κό-
σμου με το σύνθημα όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Αυτό

είναι ουτοπία μετά την παρέλευση 43 χρόνων».

«Σε όσους προσφέρεται η δυνατότητα να επιστρέ-
ψουν, αυτήν τη δυνατότητα δεν πρέπει να τη χάσουν»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ



νουμε ότι μπορούμε για να συνεχίσουμε τις προ-
σπάθειες για λύση του κυπριακού και μάλιστα από
εκεί που έμειναν. Αν πιάσουμε άλλους δρόμους
τότε θα χαθούμε μέσα στο πέλαγος.
Υπάρχουν ελπίδες για επιστροφή στις συνομιλίες.
Για συνολική επιστροφή, θεωρώ ότι πρέπει να
σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κό-
σμου, επειδή το σύνθημα «όλοι οι πρόσφυγες στα
σπίτια τους» είναι ουτοπία μετά από παρέλευση
43 χρόνων. Η γενιά η δική μας έχασε τόσα πολλά
μέσα σε 43 χρόνια, που ακόμα και αν επιστρέ-
ψουμε ακριβώς όπως ήμασταν πριν το 1974, όλη
αυτή η περίοδος πήγε χαμένη για να απολαύσουν
τις περιουσίες τους εκείνοι που τις έχασαν. Οι θε-
ραπείες που προβλέπονται είναι τρεις: Για όσους
μπορεί να γίνει κατορθωτό αυτό, είναι η αποκατά-
σταση. Αλλά για πάρα πολλούς είναι η αποζη-
μίωση ή η ανταλλαγή περιουσίας. Αλλά πόσο
καιρό θα κοροϊδεύουμε τους πρόσφυγες λέγοντας
τους κάνετε υπομονή και θα επιστρέψετε στις πε-
ριουσίες σας και αυτό να μην έρχεται; Τουλάχι-
στον να πάρουν μια αποζημίωση, διότι το χάσμα
μεταξύ προσφύγων και μη προσφύγων διευρύνε-
ται, δεν μειώνεται. Διευρύνεται επειδή η οικονο-
μία προχωρεί, η αξία της γης αυξάνεται και
επομένως το χάσμα μεταξύ των δύο διευρύνεται. 

Υπήρξατε διαχρονικά ένας σημαντικός υπο-
στηρικτής των Μαρωνιτών, στις προσπά-
θειες που καταβάλλουν για επιστροφή στα
χωριά τους. Πως θα σχολιάζατε τις τελευ-
ταίες εξελίξεις όσον αφορά τα Μαρωνίτικα
χωριά και πως πιστεύετε η Μαρωνιτική κοι-
νότητα οφείλει να προχωρήσει;
Σε όσους προσφέρεται η δυνατότητα να επιστρέ-
ψουν στις περιουσίες τους, αυτήν τη δυνατότητα
δεν πρέπει να τη χάσουν. Η νοοτροπία ή όλοι ή
κανένας είναι αρρωστημένη νοοτροπία για μένα.
Σε όσους περισσότερους πετύχεις την αποκατά-
σταση των περιουσιών τους, τόσο το θετικότερο.
Προσφέρεται αυτήν τη στιγμή η πιθανότητα να
επιλέξουν οι Μαρωνίτες συμπατριώτες μας να
επιστρέψουν στα χωριά τους. Στην ουσία, προ-
σφέρεται να επιστρέψουν στην Αγία Μαρίνα και
στον Ασώματο, στις οποίες απαγορευόταν προ-
ηγουμένως λόγω του γεγονότος ότι ήσαν στρατό-
πεδα. Ίσως και μερικώς στην Καρπάσια. Στον
Κορμακίτη, επιτρέπεται εδώ και χρόνια και όσοι
επέλεγαν να επιστρέψουν επέστρεφαν. Όσοι
επέλεγαν να εγκατασταθούν εγκαθίσταντο. Αν
αυτό μπορεί να συμβεί και στα χωριά που προ-
ανέφερα, γιατί όχι; Δεν πρέπει να συνδέουμε
αυτήν τη δυνατότηα με την περίπτωση της Αμ-
μοχώστου. Διότι στην περίπτωση αυτή τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. Η περίκλειστη περιοχή
της Αμμοχώστου παρέμεινε περίκλειστη με

στόχο να επιστραφεί μέσα σε διευθετήσεις εδα-
φικού. Εάν όμως συμβούν τώρα αυτά που συνέ-
βαιναν και στον Κορμακίτη, δεν βλέπω εγώ γιατί
να μην γίνει. Εξάλλου εγώ συμμετείχα σε αγώνες
ως Ευρωβουλευτής για να φύγουν τα στρατεύ-
ματα από την Αγία Μαρίνα και τον Ασώματο.
Τώρα που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φύ-
γουν, γίνεται εκείνο που επιδιώκαμε. Το κράτος
επιχορηγεί όσους επιθυμούν να επιστρέψουν.
Και έχει την ίδια πολιτική, είτε πρόκειται για την
Καρπασία, είτε πρόκειται για τα Μαρωνίτικα
χωριά.

Η απόφαση των Μαρωνιτών σήμερα, εάν
υπάρξει δυνατότητα έστω μερικής επιστρο-
φής υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι δυ-
νατό να επηρεάσει σοβαρά την επιλογή τους
στα πλαίσια λύσης του κυπριακού, για το
που πρέπει να ανήκουν;
Κανονικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το
άλλο. Στην ουσία έχουμε πει, η δυνατότητα που
προσφερόταν στους Μαρωνίτες του Κορμακίτη
και στους εγκλωβισμένους της Καρπασίας, επε-

κτείνεται στα δύο χωριά που ήταν στρατόπεδα.
Δεν βλέπω να έχει κάποια σχέση με το θέμα της
λύσης του κυπριακού και της συνέχισης της συμ-
μετοχής των Μαρωνιτών στην ελληνοκυπριακή
κοινότητα και επομένως στην υπό τη διοίκηση
της ελληνοκυπριακής κοινότητας συνιστώσα πο-
λιτεία. Αυτό πρέπει να είναι επιδίωξη όλων μας.
Το μήνυμα μας το περάσαμε παντού. Ελπίζω και
εύχομαι αυτή να είναι η τελική κατάληξη. Πέραν
των δεσμών μας, πέραν του γεγονότος ότι οι πο-
λιτιστικές ομοιότητες είναι πολύ περισσότερες
από εκείνες με την τουρκοκυπριακή κοινότητα,
υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος. Μια μι-
κρού μεγέθους κοινότητα όπως η Μαρωνιτική
διεξάγει έναν αγώνα διατήρησης της ταυτότητας
της και αυτός θα είναι ένας αγώνας μόνιμος. Αν
πέραν των άλλων προβλημάτων, προστεθεί και η
διοικητική αποξένωση, θα είναι ένας επιπρόσθε-
τος λόγος που θα επικρέμανται πάνω στην ταυ-
τότητα της Μαρωνίτικης Κοινότητας πολλοί
κίνδυνοι. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε ότι τα τέσ-
σερα Μαρωνίτικα χωριά πρέπει να είναι κάτω
από ελληνοκυπριακή διοίκηση. 

Ποια θεωρείτε την κορυφαία πράξη της
όλης πολιτικής σας σταδιοδρομίας;
Δεν είναι εύκολη ερώτηση επειδή όλες είχαν τη
σημασία τους. Σίγουρα η ένταξη μας στην Ε.Ε.
όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, την πρώτη
φορά, ήταν πολύ σημαντική. Η δεύτερη σημαντική
για μένα ήταν το θαρραλέο βήμα που έκανα δύο
μήνες μετά τη 2η επανάσταση των Αιγυπτίων κατά
του Προέδρου Μόρσι. Ήμουν ο πρώτος Υπουργός
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέ-
φτηκε το Κάιρο. Που εκεί εκδήλωσα τη συμπαρά-
σταση μου στη νέα κυβέρνηση του Καΐρου. Εκεί
γεννήθηκε η ιδέα της τριμερούς συνεργασίας, όχι
μόνο με την Αίγυπτο, αλλά και με τις άλλες χώρες
όπως ακολούθησε. Τη δική μου επίσκεψη ακολού-
θησε η επίσκεψη του τότε Υπουργού Εξωτερικών
της Ελλάδας, του Ευάγγελου Βενιζέλου και από
εκεί μπήκαν τα θεμέλια για τη νέα εξωτερική πο-
λιτική της Κύπρου, η οποία βασίζεται στη γεωγρα-
φία της και την περιφέρεια της. 

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή ή η πιο δύ-
σκολη απόφαση σας όλα αυτά τα χρόνια που
είσαστε στο πηδάλιο του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών;
Υπήρχαν δύσκολες στιγμές διότι κάθε μέρα στο
Υπουργείο Εξωτερικών καλείσαι να διαχειριστείς
και μια κρίση. Μπορεί να μην είναι κρίση που γνω-
στοποιείται ή μπορεί με τη σωστή της έκβαση να
μην πάρει προεκτάσεις. Αλλά κάθε μέρα έπρεπε
να παίρνεις σημαντικές αποφάσεις. Δύσκολη ήταν
η κρίση της ΑΟΖ, τον τελευταίο μήνα που θα απο-
χωρούσα και η οποία ασφαλώς ήταν βασανιστική.
Υιοθετήσαμε τη γραμμή που μας ζητούσε η κυβέρ-
νηση της Ιταλίας, των χαμηλών τόνων δηλαδή για
να χειριστεί η ίδια τα θέματα. Δυστυχώς όμως δεν
υπήρχε επιτυχής έκβαση. Επομένως, με φουρ-
τούνα έφυγα και με φουρτούνα ανέλαβα αυτή την
φορά το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσα στην πε-
ρίοδο της οικονομικής κρίσης και του κουρέματος.

Θα σας δούμε σύντομα και πάλι στα Μαρω-
νίτικα χωριά μας;
Τώρα είμαι πιο ελεύθερος να επισκεφτώ τα Μα-
ρωνίτικα χωριά. Τα επισκέφθηκα πολλές φορές
σαν Ευρωβουλευτής και ως απλός ιδιώτης. Τώρα
που δεν είμαι Υπουργός Εξωτερικών μπορώ πιο
εύκολα να περάσω το οδόφραγμα και να βρεθώ
εκεί. Σχεδόν πήγα σε όλα τα χωριά. Δηλαδή, πέραν
των πολλών επισκέψεων μου στον Κορμακίτη, εκ-
κλησιάστηκα και στην Καρπάσια, κάποιες φορές
στον Ασώματο και επίσης συνόδευσα τον τότε
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πέ-
τερινγκ, έξω από την πόρτα της Αγίας Μαρίνας,
που τους καλούσαμε να φύγουν. Και φυσικά είχα
πάει και στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. 

5ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
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4«Η δυνατότητα επιστροφής σήμερα στην Αγία Μαρίνα και
στον Ασώματο δεν βλέπω να έχει κάποια σχέση με το θέμα της
λύσης του κυπριακού και τη συνέχιση της συμμετοχής των Μα-

ρωνιτών στην ελληνοκυπριακή κοινότητα».
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Δύο χρόνια έχουν σχεδόν παρέλθει από
την ημέρα ανάληψης καθηκόντων ως
Εκπρόσωπος της Μαρωνιτικής Κοινό-
τητας από τον Γιαννάκη Μούσα, μετά
και την πανηγυρική νίκη του στις εκλο-
γές Μαΐου του 2016. Πολλά ήταν τα
ανοιχτά ζητήματα για τους Μαρωνίτες
της Κύπρου και δυνατή η επιθυμία για
αλλαγή στην κοινότητα και μετάβαση
σε μια νέα εποχή. Δείχνοντας εμπιστο-
σύνη στις ικανότητες του, αλλά και στο
πρωτοποριακό προεκλογικό του πρό-
γραμμα, οι Μαρωνίτες ανέδειξαν τον
Γιαννάκη Μούσα ως Εκπρόσωπό τους.
Δύο χρόνια μετά την εκλογή του, ο ηγέ-
της της κοινότητας δεν έχει διαψεύσει
κανέναν για την επιλογή του.
Ξεπερνώντας προβλήματα και εμπόδια,
ο Γιαννάκης Μούσας, διαμορφώνοντας
τις απαραίτητες συνθήκες ενότητας και
συνεργασίας εντός της κοινότητας, ξε-
κίνησε την υλοποίηση του προεκλογι-
κού του προγράμματος, κάνοντας αρχή
από τα μεγάλα κοινοτικά έργα για τη

νεολαία, στηρίζοντας την ίδια ώρα έμ-
πρακτα τα Μαρωνίτικα χωριά και εξα-
σφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους
στα κοινοτικά συμβούλια για έργα και
υποδομές που να ενισχύουν την προ-
σπάθεια επιστροφής.

Μεγάλα κοινοτικά έργα
Σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού
προγράμματος του Εκπροσώπου ήταν η
ανέγερση του Maronite Sporting Cen-
tre, του μεγαλεπίβολου αυτού έργου για
τη νέα γενιά, στην περιοχή της Πάνω
Δευτεράς σε τεμάχιο γης που ανήκει
στη Μαρωνιτική Κοινότητα. Μια από
τις πιο μεγαλόπνοες προσπάθειες στην
ιστορία της κοινότητας ξεκίνησε με
γερά θεμέλια, βάσει του αποτελέσματος
ευρείας σύσκεψης στις 6 Φεβρουαρίου
2017, στην οποία παρέστησαν εκπρό-
σωποι από όλα τα σωματεία και τα ορ-
γανωμένα σύνολα της Κοινότητας των
Μαρωνιτών καθώς επίσης και προβε-
βλημένοι κοινοτικοί παράγοντες με
πλατιά γνώση του αντικειμένου. Στόχος
η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητι-
κού κέντρου με εγκαταστάσεις που θα
εξηπηρετούν όλες τις ανάγκες της νέας
γενιάς των Μαρωνιτών. Πολλά τα προ-
βλήματα στην πορεία και στην προσπά-
θεια για έναρξη των σχεδιασμών για το
έργο, με κορυφαίο την ανάγκη εξασφά-
λισης περάσματος προς το τεμάχιο όπου
θα ανεγερθεί το πολυδύναμο κέντρο.
Εντούτοις με υπομονή και επιμονή και
με σωστές και ευέλικτες κινήσεις του
Εκπροσώπου, τα όποια εμπόδια ξεπερ-

νιούνται. Στο παρόν στάδιο οι σχεδια-
σμοί για το Maronite Sporting Centre
βρίσκονται σε εξέλιξη, το masterplan
έχει ολοκληρωθεί και σύντομα αρχίζει η
εκπόνηση των λεπτομερών σχεδίων και
μελετών για κατάθεση της  σχετικής αί-
τησης στο Τμήμα Πολεοδομίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα, σχεδιασμοί έχουν ξεκινή-
σει και για τη δημιουργία του Maronite
Educational & Camping Complex με
έδρα τα Μαρωνίτικα χωριά, επί του πα-
ρόντος με εγκαταστάσεις στον Κορμα-
κίτη και στην Καρπάσια και μόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν, στον Ασώματο
και στην Αγία Μαρίνα. Το έργο αφορά
σε όλα τα μέλη της κοινότητας και ενι-
σχύει την προσπάθεια που καταβάλλε-
ται και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
διατήρηση της επαφής των νέων γενιών
των Μαρωνιτών με τις ιστορικές τους
ρίζες. Ο χώρος θα φιλοξενεί κατασκη-
νώσεις, όπως το Sanna Camp αλλά και
άλλες πολυκοινοτικές δραστηριότητες
και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από
την Εκκλησία μας και όλα τα οργανω-
μένα σύνολα της κοινότητας. Θα καλύ-
πτει πλήρως τις ανάγκες τους αφού θα

διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, κοιτώ-
νες, κουζίνα κ.α. Σε μια άλλη εξέλιξη,
αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η
πρώτη φάση του Maronite Educational
& Camping Complex με τη δημιουργία
των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστά-
σεων στον χώρο που βρίσκεται το πα-
λαιό γήπεδο Κορμακίτη. Την υλοποίηση
της πρώτης φάσης, με την παραχώρηση
προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα ποσού
195.000 ευρώ, έχει ήδη εξαγγείλει ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης στα πλαί-
σια της ιστορικής εκδήλωσης προς τιμή
της Μαρωνιτικής Κοινότητας στο Προ-
εδρικό Μέγαρο στις 16 Οκτωβρίου 2017. 

Μαρωνίτικα χωριά
Εξαιρετικής σημασίας είναι οι ενέργειες
στις οποίες καθημερινά προβαίνει ο
Γιαννάκης Μούσας για να παρέχει την
αναγκαία οικονομική στήριξη στα κοι-
νοτικά συμβούλια των Μαρωνίτικων
χωριών, ούτως ώστε να μπορούν να
υλοποιούν μικρά αλλά σημαντικά έργα
στις κοινότητες τους. Πάντα παρών στις
συναντήσεις των κοινοταρχών και διεκ-
δικητικός, έχει πετύχει μέχρι σήμερα να
εξασφαλίσει σημαντικότατους πόρους
από την κυβέρνηση, τους οποίους έχουν
αξιοποιήσει πλήρως τα συμβούλια προς
όφελος των Μαρωνίτικων χωριών. Επι-
διόρθωση μνημείων, δρόμοι, διαδικτυα-
κές εγκαταστάσεις, αναβάθμιση
ηλεκτρικών υποδομών είναι μερικά από
όσα έχουν γίνει στα χωριά επί εκπροσώ-
πησης Γιαννάκη Μούσα. Την ίδια ώρα,

συνεχής είναι η επαφή του Εκπροσώ-
που με τα Κοινοτικά Συμβούλια και συ-
νεργασία σε όλα τα επίπεδα, με
αποτέλεσμα να επιλύονται πιο εύκολα
τα όποια προβλήματα και να τους παρέ-
χεται η αναγκαία στήριξη. Όλες οι προ-
σπάθειες κατευθύνονται προς την
εξυπηρέτηση του μέγιστου στόχου της
κοινότητας για διατήρηση των Μαρωνί-
τικων χωριών και διαμόρφωση συνθη-
κών για επιστροφή και
επανεγκατάσταση σε αυτά των νομίμων
κατοίκων.

Νέο Κοιμητήριο 
Με την ανάληψη των καθηκόντων της,
η νέα Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητη-
ρίων Μαρωνιτών (τα μέλη της οποίας
διορίστηκαν από τον Υπουργό Εσωτερι-
κών μετά από εισήγηση του Εκπροσώ-
που Γιαννάκη Μούσα) προχώρησε σε
σημαντικές αποφάσεις και έργα που
αφορούν τα κοιμητήρια των Μαρωνι-
τών. Πρώτο έργο της νέας επιτροπής
ήταν η πλήρης αναπαλαίωση του κοιμη-
τηρίου της Αγίας Μαρίνας, απόφαση
που λήφθηκε κατόπιν πρότασης του Εκ-
προσώπου, ο οποίος τόνισε την τερά-
στια σημασία που έχει για τον αγώνα
της Κοινότητας για επιστροφή, η ανα-
παλαίωση ιστορικών και ιερών χώρων
των Μαρωνιτών σε όλα τα χωριά της
κοινότητας. Την απόφαση υιοθέτησαν
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Αγίας
Μαρίνας και το έργο ολοκληρώθηκε το
καλοκαίρι του 2017.
Ακολούθησε η απόφαση για επέκταση
του κοιμητηρίου Μαρωνιτών στην Αν-
θούπολη και την κατασκευή του νέου
κοιμητηρίου Μαρωνιτών, δίπλα από το
υφιστάμενο. Τον προηγούμενο μήνα
έπεσαν οι υπογραφές στα συμβόλαια
από την Επιτροπή και τους εργολάβους
του έργου, στην παρουσία του Εκπρο-
σώπου και εντός των επόμενων ημερών
η πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει.
Το έργο θα παραδοθεί στην κοινότητα
πριν το τέλος του 2018.

Παιδεία και Πολιτισμός
Πολλές καινοτομίες και θετικά αποτε-
λέσματα στα σχολεία όπου φοιτά το με-

Δύο χρόνια στην Εκπροσώπηση συμπληρώνει ο  Γιαννάκη Μούσας

Νέα εποχή στην πράξη με
σταθερότητα και πρόοδο

4Προσήλωση στους
στόχους της επιστρο-
φής και της νεολαίας.

Με έργα υποδομής, εκ-
δηλώσεις και δράσεις
προωθείται η υλοποί-

ηση του προεκλογικού
προγράμματος

4Οι σωστοί και προσε-
κτικοί χειρισμοί του

Εκπροσώπου σε
εξαιρετικά δύσκολα

και πολύπλοκα θέματα
εμπεδώνουν στη

Κοινότητα αίσθηματα
σιγουριάς και

ασφάλειας

4Σοβαρότητα, υπευθυ-
νότητα, συλλογικότητα,

μετρημένος λόγος,
σκληρή και ασταμάτητη

δουλειά η φόρμουλα
δράσης του Εκπροσώπου

Αριστερά το
σχέδιο του
έργου του

νέου κοιμη-
τηρίου Μα-
ρωνιτών η
υλοποίηση
του οποίου
αρχίζει τις
επόμενες

μέρες.

Δεξιά τα
προκαταρ-
κτικά σχέ-

δια του
Maronite
Camping

and Educa-
tional Cen-
ter με έδρα

τα χωριά
μας.



γαλύτερο μέρος των παιδιών της κοινό-
τητας, έφερε η νέα εκπροσώπηση. Ση-
μαντικά βελτιωτικά έργα υποδομής
έγιναν στις εγκαταστάσεις του Δημοτι-
κού Σχολείου Αγίου Μάρωνα σε συνερ-
γασία με τη Σχολική Εφορεία
Μαρωνιτών, ενώ έχει επιτευχθεί και η
επικαιροποίηση των αναλυτικών προ-
γραμμάτων του δημοτικού μας σχο-
λείου. Όσον αφορά τη Σχολή Τέρρα
Σάντα, ο Εκπρόσωπος, εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου, προωθεί σε
νέα βάση τη συνεργασία της σχολής με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποτέλεσμα
των σοβαρών προσπαθειών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ήταν η σημαντική αύ-
ξηση του αριθμού των μαθητών σε όλα
τα επίπεδα της σχολής. Παράλληλα
υπάρχει συνεχής επαφή με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού για όλα
τα ζητήματα που άπτονται της εκπαί-
δευσης και του πολιτισμού. 

Δίκτυο Νεολαίας 
Μια σημαντική προεκλογική δέσμευση
του Γιαννάκη Μούσα προς τους νέους
της Μαρωνιτικής Κοινότητας ήταν η
δημιουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου
Νεολαίας, δίκτυο το οποίο θα επιδιώκει
την ηλεκτρονική διασύνδεση της νέας
γενιάς των Μαρωνιτών με στόχο να
φέρει τους νέους πιο κοντά στην Κοινό-
τητα και την Κοινότητα πιο κοντά στους
νέους, παρέχοντας τους την ίδια ώρα

στήριξη στην προσπάθεια εξεύρεσης ερ-
γασίας. Το Δίκτυο Νεολαίας έγινε πραγ-
ματικότητα και παρουσιάστηκε επίσημα
σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποί-
ησε το Γραφείο Εκπροσώπου στις 26 Φε-
βρουαρίου 2018. Έτυχε μάλιστα θερμής
υποδοχής από τους νέους και τις νέες της
κοινότητας, αφού οι εγγραφές έφτασαν
από τον πρώτο μήνα τις 250. Το Δίκτυο
Νεολαίας έχει δώσει δείγματα γραφής
από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουρ-
γίας του και προσφέρει κάτι εντελώς νέο
και καινοτόμο στους νέους Μαρωνίτες.
Συστηματική ανάρτηση θέσεων εργα-
σίας, απευθείας ενημέρωση των νέων
μέσω μηνυμάτων για ευκαιρίες εργοδό-
τησης, για σεμινάρια και συνέδρια,
απευθείας συνομιλία με τον Εκπρόσωπο
των Μαρωνιτών μέσω ερωτήσεων και
απαντήσεων, καθώς και άλλα είναι μόνο
μερικά από όσα το Δίκτυο Νεολαίας προ-
σφέρει. Το δίκτυο φιλοξενείται στην ολο-
καίνουρια ιστοσελίδα του Γραφείου
Εκπροσώπου Μαρωνιτών, το maronites-
live.com στο οποίο μπορεί να βρει κανείς
ενδιαφέροντα άρθρα, ειδήσεις από τη
δράση του Εκπροσώπου και ευρύτερα
από την κοινότητα, αφιερώματα, πληρο-
φορίες για την ιστορία των Μαρωνιτών
και άλλα πολλά.

Ισχυρή παρουσία 
Πέραν των μεγάλων έργων που έχουν
υλοποιηθεί ή τροχιοδρομηθεί, ο Γιαν-

νάκης Μούσας ανάλωσε σημαντικό
χρόνο στη δημιουργία ιδανικών συνθη-
κών και στενών δεσμών τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο εξωτερικό, με στόχο
την ουσιαστική στήριξη στην κοινό-
τητα των Μαρωνιτών στην προσπάθεια
για επιβίωση, επιστροφή και ευημερία.
Με την ανάληψη των καθηκόντων, το
τοπίο όσον αφορά τις επιδιώξεις των
Μαρωνιτών σε μια πιθανή λύση του
κυπριακού προβλήματος, ήταν θολό,
με τον Εκπρόσωπο να προβαίνει σε
ευέλικτες κινήσεις σε συνεργασία με
τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Ιωσήφ
Σουέηφ και την κατάσταση να βελτιώ-
νεται αισθητά. Τα δίκαια αιτήματα των
Μαρωνιτών μεταφέρθηκαν με ξεκά-
θαρο τρόπο στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και σε όλο τον πολιτικό κόσμο
του τόπου, αλλά και σε διεθνές επίπεδο
στην Αγία Έδρα και τον γειτονικό Λί-
βανο. Έκτοτε και ένεκα των γνωριμιών
και της δυναμικής που εκπέμπει η πα-
ρουσία Γιαννάκη Μούσα, οι δεσμοί με
σημαντικούς παίχτες στον αγώνα των
Μαρωνιτών όπως είναι η κυβέρνηση, ο
Λίβανος και η Αγία Έδρα, είναι πολύ
στενοί.

Διαφάνεια και ενημέρωση
Ένα από τα συστατικά της νέας εποχής
για την Μαρωνιτική Κοινότητα, όπως
είχε αναφέρει και ο Γιαννάκης Μούσας
σε συνέντευξη του πριν τις εκλογές του

2016, είναι η διαφάνεια για τα όσα
αφορούν τους Μαρωνίτες. Με καθημε-
ρινές αναρτήσεις στην προσωπική του
σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ο Εκπρόσωπος κάνει συνεχή ενη-
μέρωση για τα βήματα στα οποία ο
ίδιος προβαίνει και για τις εξελίξεις
που αφορούν στην κοινότητα. Εξελί-
ξεις, συναντήσεις, αποφάσεις, εκδηλώ-
σεις, προώθηση διακρίσεων και
βραβείων μελών της κοινότητας είναι
μόνο μερικά από όσα ο Γιαννάκης
Μούσας προωθεί μέσω της προσωπι-
κής του σελίδας αλλά και μέσω της
ιστοσελίδας του γραφείου του maroni-
teslive.com. 
Την ίδια ώρα, προχωρεί συστηματικά σε
ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης της
κοινότητας για τρέχοντα ζητήματα,
όπως ήταν η ενημέρωση για το κυ-
πριακό και τους Μαρωνίτες πέρυσι και
η ενημέρωση για τον πρώτο χρόνο εκ-
προσώπησης του, τον περασμένο Ιούνιο. 

Νέα εποχή
Πολλά άλλα έργα έχουν γίνει βέβαια
πέραν των ανωτέρω. Σημαντικές πρω-
τοβουλίες έχουν παρθεί όσον αφορά
την προσπάθεια διάσωσης της Κυπρια-
κής Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσσας,
για την οποία έχουν γίνει σημαντικά
βήματα προς το καλύτερο. Επίσης, συ-
νεχείς εκδηλώσεις από το Γραφείο Εκ-
προσώπου και τη Γυναικεία

Πρωτοβουλία αναδεικνύουν ένα αλ-
λιώτικο πρόσωπο των μελών της κοινό-
τητας, αυτό της συνεισφοράς και της
συμμετοχής. Συνεχής είναι η στήριξη
του στα οργανωμένα σύνολα και τα
σωματεία της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας και ενεργός η συμμετοχή του στις
διάφορες πρωτοβουλίες τους.  
Να σημειωθεί ότι σημαντικό εργαλείο
στη νέα εποχή αποτελεί το Γραφείο
Εκπροσώπου. Ο Γιαννάκης Μούσας
έχει θέσει στη διάθεση του κόσμου της
κοινότητας το γραφείο του, για βοή-
θεια σε οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος,
είτε αυτά είναι προσωπικά αιτήματα,
καθημερινά προβλήματα, είτε επίλυση
ερωτημάτων.  
Ένα μεγάλο επίτευγμα που πιστώνεται
ο Εκπρόσωπος είναι η δημιουργία της
αντίληψης ότι όλοι συμμετέχουμε στα
κοινοτικά δρώμενα και δεν αναμέ-
νουμε τις εξελίξεις. Οι Μαρωνίτες
έχουν αντιληφθεί ότι πλέον όλοι έχουν
τον δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν
με αποτέλεσμα να συμμετέχουν
ενεργά σε εκδηλώσεις, δραστηριότη-
τες και να ανταποκρίνονται θετικά στο
κάλεσμα του Εκπροσώπου για συλλο-
γική δράση. Το βέβαιο είναι ότι ο δρό-
μος είναι μακρύς και ο αγώνας δεν
σταματάει εδώ. Όμως είναι γεγονός
πως πνέει νέος αέρας. Αέρας σιγου-
ριάς, ασφάλειας και περηφάνειας για
τον κάθε Μαρωνίτη.
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Το Maronite Sporting
Centre οπως διαμορ-

φώθηκε αρχιτεκτονικά
μετά την διαβούλευση

με την νέα γενιά της
κοινότητας. Το μεγαλε-
πίβολο έργο που ο Εκ-

πρόσωπος κατάφερε να
“ξελασπώσει” μετά από
τριάντα χρόνια στασι-

μότητας και να το θέσει
σε τροχιά υλοποίησης

Στιγμιότυπα από
την ιστορική εκδή-
λωση προς τιμή
της Μαρωνιτικής
Κοινότητας στο
Προεδρικό Μέ-
γαρο στις 16 Οκτω-
βρίου 2017. Για
πολλούς μία από
τις κορυφαίες εκ-
δηλώσεις στη σύγ-
χρονη ιστορία της
Κοινότητας.





Επίσημα ξεκίνησε το Δίκτυο Νεολαίας
από τις 26 Φεβρουαρίου 2018, σε εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε από
το Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνιτών
στο Frames Lounge Bar στη Λευκωσία,
στην παρουσία δεκάδων νέων της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας. Μέσα από μια
πανηγυρική εκδήλωση, η προεκλογική
δέσμευση του Εκπροσώπου Γιαννάκη
Μούσα έλαβε σάρκα και οστά. Το
πρωτοποριακό Δίκτυο καθώς και η νέα
επίσημη ιστοσελίδα της κοινότητας
MaronitesLive η οποία θα το φιλοξε-
νεί, έτυχαν θερμής υποδοχής από τους
νέους και τις νέες που παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση. Με μια εξαίρετη πα-
ρουσίαση, ο κ. Τζόζεφ Κεφάλας εκ μέ-
ρους του Γραφείου Εκπροσώπου,
προέβη μεταξύ άλλων σε ανάλυση των
στόχων και επιδιώξεων του Δικτύου
Νεολαίας καθώς και σε επίδειξη των
δυνατοτήτων του και των πολλαπλών
οφελών που ένας εγγεγραμμένος νέος
θα έχει.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση
που ακολούθησε με τη συμμετοχή των
παρευρισκομένων που προέβησαν σε
ερωτήματα, εισηγήσεις και προτάσεις.
Να σημειωθεί ότι παρεμβάσεις έκαναν
και τα μέλη της Ομάδας Επαγγελματι-
κών Στελεχών του Γραφείου Εκπροσώ-
που, που ήταν παρόντα στην
εκδήλωση, αφού, όπως ανέφερε ο Εκ-
πρόσωπος, θα αποτελέσουν αναπό-
σπαστο κομμάτι του Δικτύου
Νεολαίας. Στον τομέα της απασχόλη-
σης, που είναι και ένας εκ των πυλώ-
νων του Δικτύου, θα έχουν σημαντική
συμβολή.
Να σημειωθεί ότι υποστηρικτές της εκ-
δήλωσης αλλά και ευρύτερα της δημι-
ουργίας του Δικτύου Νεολαίας και του
MaronitesLive είναι η CYTA και ο Ορ-
γανισμός Νεολαίας Κύπρου. Εκ μέρους
των δύο οργανισμών παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ
Παναγιώτης Σεντώνας και το μέλος του
Δ.Σ. της CYTA Φραγκίσκος Φράγκος, οι
οποίοι κατά τις σύντομες παρεμβάσεις
τους μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για
το πρωτοποριακό εγχείρημα του Εκ-
προσώπου Μαρωνιτών και της ομάδας
του, δηλώνοντας ότι αμφότεροι οι ορ-
γανισμοί θα σταθούν αρωγοί στην προ-
σπάθεια και θερμοί υποστηρικτές του
Δικτύου.
Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας ευ-
χαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους
στο έργο, ιδιαίτερα τον Τζόζεφ Κεφάλα
που όπως ανέφερε με πενιχρά μέσα
συμβάλλει τα μέγιστα στην τεχνολο-
γική αναβάθμιση της κοινότητας και
των Μαρωνίτικων χωριών. Την ίδια
ώρα, ευχαρίστησε τους δύο οργανι-
σμούς που ήταν υποστηρικτές στο όλο
έργο, καθώς και την Καθολική Νεολαία
Μαρωνιτών Κύπρου και τους Πρόσκο-
πους της Κοινότητας για τη σημαντική
τους συμβολή. Να σημειωθεί ότι η εκ-

δήλωση μεταδιδόταν ζωντανά στο δια-
δίκτυο και με την ευκαιρία αυτή ο Εκ-
πρόσωπος δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσεις τους Ηλία Ζωνιά και
Σιάρπελ Τσουτσούκη για την προ-
σφορά τους στην κοινότητα.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε και η μεγάλη κλήρωση για
ένα I-PHONE X, που ήταν προσφορά
του Εκπροσώπου Μαρωνιτών προς
όσους νέους είχαν σπέυσει να εγγρα-
φούν μέχρι χθες βράδυ. Μεγάλος τυχε-
ρός αναδείχθηκε ο Ανδρέας Α.
Γιουσελλής. Επίσης, για όσους παρευ-
ρέθηκαν, κληρώθηκαν και δύο δωρο-
κουπόνια αξίας 50 ευρώ το καθένα,
που ήταν προσφορά της CYTA.
Να αναφέρουμε ότι στο Δίκτυο Νεο-
λαίας έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί
πέραν των 250 νέων της Μαρωνιτικής
Κοινότητας, που όπως ανέφερε ο Εκ-
πρόσωπος είναι πρωτόγνωρος και
θέτει γερές βάσεις για την καλύτερη
δυνατή συνέχεια. Πάντως, το Δίκτυο
Νεολαίας κατά τους πρώτους κιόλας
μήνες λειτουργίας του, έχει δώσει δείγ-

ματα γραφής και προσφέρει κάτι εντε-
λώς νέο και καινοτόμο στους νέους
Μαρωνίτες. Συστηματική ανάρτηση
θέσεων εργασίας, απευθείας ενημέ-
ρωση των νέων μέσω μηνυμάτων για
ευκαιρίες εργοδότησης, για σεμινάρια
και συνέδρια, απευθείας συνομιλία με
τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών μέσω
ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς
και άλλα είναι μόνο μερικά από όσα το
Δίκτυο Νεολαίας προσφέρει.
Την ίδια ώρα, εντυπωσιακό ήταν το ξε-
κίνημα και για την επίσημη διαδι-
κτυακή πύλη του Γραφείου
Εκπροσώπου Μαρωνιτών, το Maroni-
teslive, το οποίο φιλοξενεί και το Δί-
κτυο Νεολαίας Μαρωνιτών. Πολλά
ενδιαφέροντα άρθρα, ειδήσεις από τη
δράση του Εκπροσώπου και ευρύτερα
από την κοινότητα, αφιερώματα και
άλλα πολλά. Στο Maroniteslive μπορεί
να ανατρέξει κανείς για να πληροφο-
ρίες που αφορούν τον Εκπρόσωπο,
τους Μαρωνίτες, την ιστορία τους, την
εκκλησία, ενώ περιλαμβάνεται και αρ-
χείο με σημαντικές εκδόσεις. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Ο «Τ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

4Επίσημο ξεκίνημα και
για το πρωτοποριακό Ma-
roniteslive, την επίσημη

διαδικτυακή πύλη του
Γραφείου Εκπροσώπου

Μαρωνιτών

4Ήδη το Δίκτυο Νεο-
λαίας έχει κάνει αισθητή
την παρουσία του στους
κόλπους της κοινότητας,

με συστηματική ανάρτηση
θέσεων εργασίας και ενη-
μέρωση των νέων για ευ-

καιρίες εργοδότησης

Πρώτη επίσημη για το Δίκτυο Νεολαίας

Θερμή υποδοχή από δεκάδες νέες και
νέους της Μαρωνιτικής Κοινότητας
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Προ των πυλών το Νέο Κοιμητήριο
Μαρωνιτών στην Ανθούπολη

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την κα-
τασκευή του Νέου Κοιμητηρίου Μαρωνι-
τών στην Ανθούπολη, μετά και την
υπογραφή των συμβολαίων για έναρξη
της πρώτης και κύριας φάσης του έργου.
Σε μια σεμνή τελετή την Παρασκευή 6
Απριλίου 2018, στα γραφεία των Συμβού-
λων Αρχιτεκτόνων του έργου, υπογράφη-
καν τα συμβόλαια από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων Μα-
ρωνιτών Αντωνάκη Μαυρίδη και τον Δι-
ευθυντή της εταιρείας Α.ΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Ανδρέα Ανδρέου, εκ μέ-
ρους των εργολάβων. 
Παρόντες στην τελετή πέραν των προ-
αναφερθέντων ήταν ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μού-
σας, οι Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες για το
έργο Βραχίμης Μουτήρης και Χριστόδου-

λος Χριστοδούλου, καθώς και τα μέλη της
Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηριών
Ηλίας Μουτήρης και Αντώνης Μαλτέζος. 
Η πρώτη φάση του έργου θα στοιχίσει
€100.000 και αφορά χωματουργικές ερ-
γασίες, εργασίες υποδομών, κατασκευή
του περιτοιχίσματος, του εσωτερικού
δρόμου καθώς και βοηθητικών υποστατι-
κών. Να σημειωθεί ότι οι εργολάβοι επι-
λέγησαν μέσω διαδικασίας δημόσιων
προσφορών και η χρηματοδότηση του
έργου θα γίνει από την Επιτροπή Διαχεί-

ρισης Κοιμητηρίων. Οι εργασίες θα ξεκι-
νήσουν στις 2 Μαΐου 2018 και το έργο θα
παραδοθεί στη Μαρωνιτική Κοινότητα
πριν το τέλος του 2018. Μετά, θα ακολου-
θήσει δεύτερη και τελική φάση η οποία
αναμένεται να στοιχίσει άλλες €40.000
και θα περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις
και καλλοπισμό του χώρου.
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εκπρόσωπος
Γιαννάκης Μούσας με το πέρας της δια-
δικασίας των υπογραφών και έκανε λόγο
για μια σημαντική μέρα για τη Μαρωνι-

τική Κοινότητα της Κύπρου. Απονείμον-
τας τα εύσημα στους συντελεστές, ανέ-
φερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Θέλω
ειλικρινά να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής Δια-
χείρισης Κοιμητηρίων για την σοβαρή
και επαγγελματική δουλειά που επιτε-
λούν. Ειδικές ευχαριστίες απευθύνω
προς τον Πρόεδρο Αντωνάκη Μαυρίδη
και στους τεχνικούς συμβούλους και
μέλη της Επιτροπής Ηλία Μουτήρη και
Αντώνη Μαλτέζο. Την εκτίμηση μου εκ-

φράζω επίσης προς τους Αρχιτέκτονες
του έργου Βραχίμη Μουτήρη και Χρι-
στόδουλο Χριστοδούλου για τις πολύτι-
μες υπηρεσίες τους». 
Ολοκληρώνοντας ο Εκπρόσωπος, τόνισε
ότι η υπογραφή των συμβολαίων για το
νέο κοιμητήριο αποτελεί για την Κοινό-
τητα των Μαρωνιτών άλλο ένα βήμα
μπροστά. «Με σταθερότητα προχωρούμε
και με σοβαρότητα υλοποιούμε τους σχε-
διασμούς μας. Με έργα υποδομής που θα
θεμελιώσουν το μέλλον της Κοινότητας»,
κατέληξε ο Γιαννάκης Μούσας. 

Έπεσαν υπογραφές και αρχίζουν άμεσα οι εργασίες

4 Υπεγράφησαν τα συμ-
βόλαια από την Επι-
τροπή Διαχείρισης

Κοιμητηρίων Μαρωνι-
τών και τους εργολάβους
του έργου, στην παρου-

σία του Εκπροσώπου
Μαρωνιτών

4Οι εργασίες ξεκινούν
στις 2 Μαΐου με το έργο
να παραδίδεται στη Μα-
ρωνιτική Κοινότητα πριν

το τέλος του 2018
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Στον Κορμακίτη βρέθηκε αντιπροσω-
πεία ακαδημαϊκών και μεταπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ την Πέμπτη 29 Μαρτίου
2018, στα πλαίσια εκπαιδευτικής επί-
σκεψης που πραγματοποίησαν στην
Κύπρο. Η επίσκεψη στην Κύπρο έγινε
από τις 21-30 Μαρτίου και αφορούσε
τους φοιτητές των προγραμμάτων Or-
ganizational Change &
Development και Management & Im-
plementation of Development Pro-
jects, με επικεφαλής τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου Dr. Paul Barry.
Είναι η πέμπτη φορά που αντιπροσω-
πεία του Πανεπιστημίου επισκέφθηκε
τον Κορμακίτη, στα πλαίσια επιτόπιου
ερευνητικού προγράμματος για μετα-
πτυχιακούς φοιτητές. Την αντιπροσω-
πεία υποδέχθηκαν στον Κορμακίτη ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννά-
κης Μούσας, ο Αν. Κοινοτάρχης Κορ-
μακίτη και στενός συνεργάτης του
Εκπροσώπου Βαλεντίνος Κουμέττου,
ο επίσης στενός συνεργάτης του Εκ-
προσώπου Μάριος Σιμκάσσης και η
Πρόεδρος του Σωματείου για την Κλη-
ρονομιά Kormakitis Trust Αντουα-
νέττα Κατσιολούδη.
Οι φοιτητές έτυχαν ενημέρωσης για
την ιστορία των Μαρωνιτών και την
πορεία της Μαρωνιτικής Κοινότητας
σήμερα και ξενάγησης στους χώρους
του Λαογραφικού Μουσείου και του

νηπιαγωγείου Κορμακίτη. Ακολούθως
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα στο
οίκημα της Εκκλησίας του Αγίου Γε-
ωργίου και να επισκεφθούν τον Καθε-
δρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι

φοιτητές προέρχονταν από κάθε
γωνιά του πλανήτη, από χώρες όπως η
Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Ιορδανία και η
Κολομβία, γεγονός που έκανε τις από-
ψεις και τοποθετήσεις τους κατά τη
συζήτηση με τον Εκπρόσωπο, ιδιαίτε-
ρες και άκρως ενδιαφέρουσες.

Να σημειωθεί ότι κατ’ ιδίαν συνάν-
τηση με τους ακαδημαϊκούς είχαν ο
Εκπρόσωπος και οι συνεργάτες του,
με το Πανεπιστήμιο να δηλώνει έτοιμο
να συμβάλει με την εμπειρογνωμο-
σύνη του σε θέματα που αφορούν στη
σωστή ανάπτυξη των Μαρωνίτικων
χωριών. Συμφωνήθηκε όπως η σχέση

αυτή της Κοινότητας και του Πανεπι-
στημίου επισημοποιηθεί με στόχο την
ανάπτυξη μιας αμοιβαία ωφέλιμης συ-
νεργασίας, με το τελευταίο να ετοιμά-
ζει σε πρώτη φάση έγγραφο με ιδέες
και συστάσεις για τους ενδεδειγμέ-
νους τρόπους ανάπτυξης και προώθη-
σης των Μαρωνίτικων χωριών.

Έτοιμο το Πανεπιστήμιο να συμβάλει στην ανάπτυξη των Μαρωνίτικων χωριών

Για τα παιδιά της Μαρωνιτικής Κοινότητας

Στον Κορμακίτη αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών και
φοιτητών του Πανεπιστημίου του Manchester

Kids Camp 2018
στον Πρόδρομο
Το Γραφείο του Εκπροσώπου Μαρωνιτών στη Βουλή
των Αντιπροσώπων ανακοινώνει τη διοργάνωση της
θερινής κατασκήνωσης Kids Camp 2018, για τα παιδιά
της Μαρωνιτικής Kοινότητας, στους κατασκηνωτικούς
χώρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον
Πρόδρομο. 
Θα υπάρχει μόνο μια κατασκηνωτική σειρά που θα
διαρκέσει 7 ημέρες, από τη  Δευτέρα 25 Ιουνίου μέχρι
την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018. Σημειώνεται ότι στα πλαί-
σια της φετινής κατασκήνωσης, θα φιλοξενηθούν στον
Πρόδρομο 15 παιδιά και συνοδοί από τον Λίβανο. 
Στην κατασκήνωση μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά
που ανήκουν στη Μαρωνιτική Kοινότητα και φοιτούν
είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό σχολείο. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της είναι να υπάρχουν
τουλάχιστον 40 παιδιά. Δικαίωμα έχουν τα παιδιά της
Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το κό-
στος συμμετοχής θα είναι €60 και για το δεύτερο παιδί
της ίδιας οικογένειας €40. Στο κόστος συμπεριλαμβά-
νεται και η μεταφορά από και προς την κατασκήνωση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να επιστραφούν το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, στα
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της κατασκήνωσης
(όπως αναφέρονται πιο κάτω), μαζί με το αντίστοιχο
ποσό της συμμετοχής. 
Τα μέλη της επιτροπής, στα οποία μπορείτε να απευ-
θύνεστε για περισσότερες πληροφορίες, είναι τα ακό-
λουθα:
Βασίλης Κουμέττου: 99-851629
Ηλίας Ζωνιάς: 99-176195
Παύλος Ορφανός: 99-328999
Γαβριέλλα Φραγκίσκου: 99-565702
Αντώνης Κυρμίζης: 96-502015

Ευχές και δώρα ενόψει
Πάσχα σε εγκλωβισμένους
και επανεγκατασταθέντες
Δώρα και ευχές στους εγκλωβισμένους και τους επανεγ-
κατασταθέντες του Κορμακίτη και της Καρπάσιας, μοί-
ρασαν εκ μέρους του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών
Γιαννάκη Μούσα, ομάδες εθελοντών της κοινότητας, με
την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Από σπίτι σε σπίτι
στα δύο χωριά, το Σάββατο 31 Μαρτίου, οι ομάδες εθε-
λοντών προέβησαν σε αυτήν την κίνηση για άλλη μια
φορά, ως συμβολική ένδειξη αγάπης και εκτίμησης του
ίδιου του Εκπροσώπου προς τους ανθρώπους εκείνους
που κρατούν ζωντανά τα Μαρωνίτικα χωριά. Ευχή του
Εκπροσώπου, όπως ανέφερε, οι ομάδες των εθελοντών
κληθούν σύντομα στο ίδιο καθήκον στα χωριά μας Ασώ-
ματος και Αγία Μαρίνα.

Πασχαλινές ευχές και δώρα στα παιδιά από τον Εκπρόσωπο
Τις καθιερωμένες του
πασχαλινές επισκέψεις
στα νηπιαγωγεία της
Μαρωνιτικής Κοινότητας
πραγματοποίησε και
φέτος ο Εκπρόσωπος
Γιαννάκης Μούσας, για
να ευχηθεί στα μικρά
παιδιά ενόψει εορτών και
να τους δώσει συμβολικά
δώρα. 
Οι επισκέψεις πραγματο-
ποιήθηκαν την Τετάρτη
28 Μαρτίου 2018, με τη
συνοδεία της συζύγου
του και μελών της Γυναι-
κείας Πρωτοβουλίας, τα
οποία επιμελήθηκαν και
την ετοιμασία των
δώρων. Ο Εκπρόσωπος
επισκέφθηκε πρώτα το
Νηπιαγωγείο της Σχολής
Τέρρα Σάντα όπου μοί-
ρασε τις πασχαλινές του
ευχές και τα δώρα. Τα
παιδιά είχαν ετοιμάσει
από μέρους τους μαζί με
τις δασκάλες τους, σχέ-
δια τέχνης τα οποία δώ-
ρισαν στον Γιαννάκη
Μούσα. Παρόντες επίσης
στην επίσκεψη ήταν ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Γονέων της Σχολής και
στενός συνεργάτης του
Εκπροσώπου Βαλεντίνος
Πιριπίτσης, ο Γενικός Δι-

ευθυντής της Σχολής και
άλλα μέλη της διεύθυν-
σης.
Ακολούθησε επίσκεψη
στο Νηπιαγωγείο Άγιος
Μάρωνας στην Ανθού-
πολη, όπου η Διευθύντια
Γιάννα Κασάπη Πέτρου,
η δασκάλα Νικολέττα
Πέτρου και τα παιδιά
υποδέχθηκαν με θέρμη
τον Εκπρόσωπο τον
οποίο συνόδευαν η σύζυ-
γος του και ο στενός του
συνεργάτης Βαλεντίνος
Κουμέττου. Τα παιδιά
δώρισαν στον Εκπρό-
σωπο ένα πασχαλινό κα-
λάθι με κάρτες που
ετοίμασαν καθώς και
έναν πίνακα ζωγραφικής
που απεικονίζει τις τουλί-
πες του Κορμακίτη.
Με το πέρας των επισκέ-
ψεων ο Εκπρόσωπος Γιαν-
νάκης Μούσας ανέφερε:
«Στιγμές χαράς με τα
μικρά παιδιά να απαγγέ-
λουν, με αγάπη και αθωό-
τητα, ποιήματα και
τραγούδια για τις Άγιες
Μέρες. Με κάθε τρόπο και
με κάθε ευκαιρία θέλουμε
να στέλνουμε το μήνυμα
ότι είμαστε δίπλα στα παι-
διά, δίπλα στα σχολεία,
δίπλα στο μέλλον».
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Τον Άγιο Ιωσήφ τίμησε με μεγαλοπρέπεια, όπως κάθε
χρόνο, η κοινότητα των Μαρωνιτών στη Λάρνακα. Η
αρχή έγινε με Θεία Λειτουργία που τελέστηκε το πρωί
της 18ης Μαρτίου 2018, στο Μοναστήρι των Καλο-
γραιών του Αγίου Ιωσήφ στη Λάρνακα, χοροστατούν-
τος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών κκ.
Ιωσήφ Σουέηφ. Σε μια κατάμεστη Εκκλησία, το παρόν
τους έδωσαν μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μούσας, ο Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, ο Πρέσβης Elie Eid, ο
πρώην Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Ιωάννης Πογια-
τζιής και άλλοι παράγοντες της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας της Κύπρου. Σημαντική ήταν και η παρουσία
παργόντων και μελών της Λιβανικής κοινότητας της
Λάρνακας. Σημειώνεται ότι, στη Θεία Λειτουργία συμ-
μετείχε μουσικά η Κοινοτική Χορωδία Μαρωνιτών Κύ-
πρου, υπό την διεύθυνση της κυρίας Γεωργίας
Μάρκου. Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολού-
θησε επίσημο γεύμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Mo-
ments Hall στη Λάρνακα, στην οποία έδωσε το παρόν
του και ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ιωσήφ Λάρνακας,
απευθύνει μέσω της εφημερίδας μας, θερμές ευχαρι-
στίες στους συντελεστές των εορτασμών, καθώς και σε
όλους όσους συνέβαλαν οικονομικά στη διοργάνωση
τους, για να καταλήξει με ευχαριστίες προς όλους τους
πιστούς που έδωσαν το παρόν τους τόσο στη Θεία Λει-
τουργία, όσο και στο γεύμα που ακολούθησε.

Τον καθιερωμένο «Περίπατο της Τουλίπας» διοργά-
νωσε και φέτος το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα
Πιστό στο ραντεβού του, στο πλαίσιο της δρά-
σης του σχολείου για ενδυνάμωση της Μαρωνι-
τικής ταυτότητας και την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης, το Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίου Μάρωνα πραγματοποίησε και φέτος
τον «Περίπατο της τουλίπας» στον Κορμακίτη.
Παιδιά, γονείς, δάσκαλοι και φίλοι του Δημοτι-
κού Σχολείου αλλά και του Νηπιαγωγείου της
Μαρωνιτικής Κοινότητας, βρέθηκαν στον Κορ-
μακίτη την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και γνώ-
ρισαν από κοντά τις ομορφιές της γης του
Κορμακίτη. Πολύ μεγαλύτερη η προσέλευση
φέτος, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, γεγονός

που αναδεικνύει το ενδιαφέρον όλων στο σχο-
λείο, να δουν από κοντά, να γνωρίσουν και να
μάθουν για τους τόπους τους. Ο περίπατος στις
τουλίπες συνοδεύτηκε και με προσκύνημα στο
εκκλησάκι της Παναγίας στον Κορμακίτη και
ακολούθως με γεύμα σε εστιατόριο του χωριού,
στο οποίο παρευρέθηκε και ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας. Η διεύθυνση
του σχολείου με ανακοίνωση της, έσπευσε να ευ-
χαριστήσει τους συντελεστές της εκδρομής, τους
Συνδέσμους Γονέων, τον Φυσιολατρικό Όμιλο
Κορμακίτη και τον κ. Χριστάκη Κουμέττου για
την χορηγία του γεύματος.

Φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του Λιβάνιου
φιλόσοφου Kamal Youssef El Hage

Η Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, την Πρεσβεία του Λιβάνου και τον Σύνδεσμο Μαρω-
νιτών Επιστημόνων διοργάνωσαν από κοινού φιλολογικό μνημόσυνο στις
εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 28 Μαρτίου
2018, με σκοπό να τιμήσουν τα εκατοντάχρονα του Λιβάνιου φιλοσόφου
Kamal Youssef El Hage. Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο γιος του
Λιβάνιου φιλοσόφου, Δρ. Youssef Kamal El Hage, o Αρχιεπίσκοπος Μα-
ρωνιτών Κύπρου κ.κ. Ιωσήφ Σουέηφ και ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου Δρ. Κώστας Γουλιάμος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο
επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργος Κάκκου-
ρας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Μαρωνιτών Κύπρου Γα-
βριήλ Καλακουτής. Μουσικά έντυσαν την εκδήλωση η Κοινοτική Χορωδία
Μαρωνιτών και η Μελωδία των Νέων, με συμβολικά τραγούδια αγάπης,
ειρήνης και συνεργασίας. Για την ιστορία, Ο Λιβάνιος φιλόσοφος κατά την
διάρκεια της ζωής του υποστήριζε με σθένος την ειρηνική συμβίωση μεταξύ
Χριστιανών και Μουσουλμάνων και για αυτές του τις φιλειρηνικές προ-
σεγγίσεις δολοφονήθηκε από άγνωστα εθνικιστικά στοιχεία.

Με μεγαλοπρέπεια δοξάστηκε ο Άγιος Ιωσήφ στη Λάρνακα,
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Ιωσήφ Σουέηφ

Ανοιξιάτικες εξορμήσεις στις ομορ-
φιές του Κορμακίτη από τον Φ.Ο.Κ.
Με ανοιξιάτικη διάθεση και δίνοντας συνέ-
χεια στους περιπάτους του στη φύση του Κορ-
μακίτη, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Κορμακίτη
διοργάνωσε τις πρώτες του δραστηριότητες
για το 2018, το Σάββατο 17 Μαρτίου και το
Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 2018. Η πρώτη
αφορούσε περπάτημα στους Τζιήπους και το
Πασκαλί όπου βρίσκονται οι φημισμένες και
σπάνιες τουλίπες του Κορμακίτη, με τον
κόσμο να δίνει σύσσωμος το παρόν του για να
γνωρίσει αυτή την μαγευτική εικόνα. Ακολού-
θησε περπάτημα το Μεγάλο Σάββατο στην
περιοχή της Πετέλειας και στον φράκτη της,
με τον κόσμο του Κορμακίτη να ανταποκρίνε-

ται και πάλι στο κάλεσμα του Φ.Ο.Κ. Με ανα-
κοίνωση του ο όμιλος ευχαρίστησε θερμά τον
Χριστάκη Κουμέττου ο οποίος είναι ο μεγάλος
χορηγός όλων των δραστηριοτήτων του ομί-
λου και φροντίζει να καλύπτει όλα τα σχετικά
έξοδα. Να σημειωθεί ότι ο Φ.Ο.Κ. σε συνεδρία
του, αποφάσισε όπως οι δραστηριότητες του
μετά και τη συμπλήρωση ενός χρόνου ζωής
επεκταθούν με σκοπό την ευρύτερη προ-
ώθηση και προβολή του Κορμακίτη. Για τον
σκοπό αυτό, με ανακοίνωση του, απηύθυνε
κάλεσμα προς όλους όπως εμπλακούν στην
Οργανωτική Επιτροπή του ομίλου, με στόχο
την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.
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Με ένα πρωτοποριακό gala dinner που έγινε
στο Lemon Park στη Λευκωσία στις 10 Μαρ-
τίου 2018, η Κίνηση Γυναικών Ασωμάτου
γιόρτασε τα 10 χρόνια ζωής και παρουσίας της
στους κόλπους της Μαρωνιτικής Κοινότητας.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Πρέ-
σβειρας του Λιβάνου στην Κύπρο, κ. Claude El
Hajal, ενώ με το παρόν τους την τίμησαν ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μού-
σας, ο Βουλευτής Κερύνειας Μάριος
Μαυρίδης, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης και εκ μέρους του Χωρεπισκό-
που Μαρωνιτών Ιωάννη Ορφανού, ο π. Τζόζεφ
Τάρτακ. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, τους πα-
ρευρισκόμενους καλωσόρισε η Πρόεδρος της
Κίνησης Μόνικα Δεσπότη, για να ακολουθή-
σουν σύντομοι χαιρετισμοί από τους προσκε-
κλημένους. Ακολούθησε φιλμάκι για τα πρώτα
10 χρόνια της οργάνωσης, του οποίου επιμε-
λήθηκε ο Μάριος Σολωμού και ακολούθως
μουσικό πρόγραμμα από τις Ανν-Μαρί Πάλ-
μερ και Τερέζα Τάκκου.

Λαμπρή εκδήλωση για τα 10 χρόνια ζωής της Κίνησης
Γυναικών Ασωμάτου

Με πανηγυρική Θεία Λειτουργία την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Ιωσήφ Σουέηφ, γιορτάστηκε ο Προστάτης του Κορμακίτη Άγιος Γεώργιος.
Πλήθος πιστών επισκέφτηκε, ως είθισται τον Κορμακίτη και συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Την κυ-
βέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε η κυρία Ντίνα Αντωνιάδου από το γραφείο
του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα.

Διαγωνισμός ερμηνείας «Ένα τραγούδι για την αγάπη», για τη δημιουργία
πρότυπου κέντρου για άτομα με εγκεφαλική σπαστική παράλυση

Εξαιρετική ήταν η πρωτοβουλία της Ca-
ritas Ενορίας Παναγίας των Χαρίτων να
διοργανώσει και φέτος το πανηγύρι αγά-
πης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μά-
ρωνα, που είχε ως ιερό σκοπό την αγορά
τροφίμων για άπορες οικογένειες. Η εκ-
δήλωση έγινε την Κυριακή 29 Απριλίου
2018 και τελούσε υπό την αιγίδα του Εκ-
προσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή,
Γιαννάκη Μούσα. Παιχνίδια για μικρούς
και μεγάλους, παζαράκι, φαγητό, καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα και άλλα πολλά πε-
ριλάμβανε το πανηγύρι. Πολύς κόσμος

έσπευσε να στηρίξει την προσπάθεια και
να βοηθήσει οικονομικά. Ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών συνεχάρη τους διοργα-
νωτές για την πρωτοβουλία και την όλη
προσπάθεια, δηλώνοντας ότι τέτοιες
δραστηριότητες δεν μπορούν παρά να
στηρίζονται έμπρακτα από τον ίδιο. Πα-
ράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του
που τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποι-
ούνται στους χώρους του Δημοτικού
Σχολείου Άγιος Μάρωνας, τονίζοντας
πως με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται και
το σχολείο της κοινότητας.

Πανηγύρι αγάπης από την Caritas Ενορίας
Παναγίας των Χαρίτων, με σκοπό την
αγορά τροφίμων για άπορες οικογένειες

Τιμήθηκε δεόντως με Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία στον Κορμακίτη ο Άγιος Γεώργιος

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, στο
Κέντρο Pavilion στη Λευκωσία, διαγωνισμός ερμηνείας τρα-
γουδιού με τίτλο «Ένα τραγούδι για την αγάπη», τον οποίο
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική
Αναπηρία, σε συνεργασία με την Ομάδα Στήριξης του Συν-
δέσμου και την Οικογένεια Μιχάλη Κατσιολούδη. Η εκδή-
λωση έγινε στα πλαίσια της εκστρατείας στη μνήμη του
Μιχάλη Κατσιολούδη, για δημιουργία πρότυπου κέντρου
για άτομα με εγκεφαλική σπαστική παράλυση. Κατάμεστος
ο χώρος, με τον κόσμο να απολαμβάνει μια μαγική φιλαν-
θρωπική βραδιά και 15 εξαιρετικές φωνές που διαγωνίστη-
καν για καλό σκοπό. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι
Ηρόδοτος Μιλτιάδους και Παναγιώτης Κυριάκου, ενώ guest
star ήταν ο Hovig. Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε
η Marina Jungwirth ενώ το Facebook award κέρδισαν οι
Αδάμος Αναστασίου και Μάριος Σελλάς, ο οποίος είναι
μέλος της Μαρωνιτικής Κοινότητας. Να σημειωθεί ότι υπήρ-
χαν άλλες δύο συμμετοχές από τη Μαρωνιτική κοινότητα,
της Μαριάννας Ιωσήφ, που κέρδισε το 2ο βραβείο και της
Ιωσηφίνας Α. Κουμέττου.



14 ΔΙΕΘΝΗ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 126

www.typosmaroniton.com

Έκκληση για ειρήνη απηύθυνε ο
Πάπας Φραγκίσκος στο παραδοσιακό
πασχαλινό μήνυμά του την Κυριακή
του Πάσχα των Καθολικών. Να στα-
ματήσει «ο αφανισμός που είναι σε
εξέλιξη» στη Συρία και να επέλθει
«συμφιλίωση στους Αγίους Τόπους»,
όπου λίγες μέρες προηγουμένως είχαν
σημειωθεί αιματηρές συγκρούσεις.
Έπειτα από ένα μη προγραμματι-
σμένο κήρυγμα για τη λειτουργία του
Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, και
στη συνέχεια έχοντας χαιρετίσει από
το αυτοκίνητό του 80.000 πιστούς
που είχαν συγκεντρωθεί, ο Πάπας
βγήκε το μεσημέρι στο κεντρικό μπαλ-
κόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου
για την πασχαλινή του ομιλία μετά την
οποία έδωσε την καθιερωμένη ευλο-
γία «Urbi et Orbi» (δηλαδή προς την
πόλη της Ρώμης και την οικουμένη).
Όπως συνηθίζει, ο Ποντίφικας ευχή-
θηκε «τους καρπούς της ειρήνης να
γευτεί όλος ο κόσμος», δίνοντας μια
γενική εικόνα όλων των χωρών που
μαστίζονται από τις συγκρούσεις. Άρ-
χισε από τη Συρία, «της οποίας ο λαός
έχει εξαντληθεί από έναν πόλεμο που
δεν βλέπει τέλος» και που μέχρι τώρα
έχει αφήσει πίσω του περισσότερους
από 350.000 νεκρούς και εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες. Ο Πάπας κάλεσε
όλους τους πολιτικούς και στρατιωτι-

κούς αξιωματούχους να σταματήσουν
αμέσως τον αφανισμό που μαίνεται,
ζητώντας επίσης τον σεβασμό του
«ανθρωπιστικού δικαίου» και την
πρόσβαση σε βοήθεια, αναφερόμενος
στην ανατολική Γούτα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε επί-
σης έκκληση για «συμφιλίωση στους
Αγίους Τόπους, που πληγώνονται
ακόμη και αυτές τις μέρες από ανοι-
χτές συγκρούσεις που πλήττουν τους
ανυπεράσπιστους ανθρώπους». Την

ίδια ώρα ενθάρρυνε τον «διάλογο»
που συνεχίζεται στην κορεατική χερ-
σόνησο, έπειτα από δύο χρόνια κλιμά-
κωσης εξαιτίας των πυρηνικών και
βαλλιστικών δοκιμών της Πιονγκ-
γιάνγκ. Ο Προκαθήμενος της Ρωμαι-

οκαθολικής Εκκλησίας δεν παρέλειψε
την αφρικανική ήπειρο που βασανίζε-
ται από την πείνα, τις ενδημικές συγ-
κρούσεις και την τρομοκρατία και
εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει
ειρήνη στο Νότιο Σουδάν και στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δύο
χώρες για τις οποίες ανησυχεί και
προσεύχεται πολύ, όπως είπε.
Ο Πάπας Φραγκίσκος υπενθύμισε επί-
σης ότι «το Πάσχα πρέπει να είναι ένα
σύμβολο ελπίδας εκεί όπου υπάρχει δυ-
στυχία και αποκλεισμός, πείνα και ανερ-
γία», επικαλούμενος τους πρόσφυγες
που «τόσες φορές αποδοκιμάστηκαν
από τη σημερινή κουλτούρα της απόρρι-
ψης, τα θύματα των εμπόρων ναρκωτι-
κών ή τους σύγχρονους σκλάβους».
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για
τους Καθολικούς, ο Πάπας Φραγκί-
σκος χοροστάτησε της αγρυπνίας του
Πάσχα στη Βασιλική του Αγίου Πέ-
τρου και ζήτησε με την ευκαιρία αυτή
από τους πιστούς να σπάσουν τη
σιωπή τους σχετικά με «τις αδικίες
που ζουν στο πετσί τους τόσα πολλά
αδέλφια μας». Βάπτισε επίσης οκτώ
πιστούς, μεταξύ των οποίων και έναν
Νιγηριανό 31 ετών, που μονοπώλησε
τα πρωτοσέλιδα των ιταλικών εφημε-
ρίδων τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη, όταν
ακινητοποίησε έναν ένοπλο κακοποιό
αμέσως μετά τη ληστεία που είχε
κάνει σε υπεραγορά.

Έκκληση για ειρήνη από τον Πάπα Φραγκίσκο

Συνέντευξη στο kantam.gr παραχώρησε ο
Πατριάρχης Μαρωνιτών Béchara Boutros
Rai, τον διαδικτυακό χώρο, δηλαδή, της Κα-
θολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου, Τήνου, Άν-
δρου, Μυκόνου και της Επισκοπής Χίου,
Λέσβου και Σάμου. 
Ο Πατριάρχης Μαρωνιτών του Λιβάνου μιλάει
«στις συνειδήσεις» των ισχυρών του κόσμου για
να πει ότι δεν υπάρχει «δικαιολογία» στη Συρία.
Ο Ιεράρχης αναφέρεται επίσης στις δραματικές
συνέπειες στο Λίβανο από τις επιθέσεις στη Συρία
και τις προσπάθειες του Κλήρου να βοηθήσει το
λαό που είναι θύμα της βίας. Η στρατιωτική κλι-
μάκωση στη Συρία ανησυχεί και τον γειτονικό Λί-
βανο που ήδη φιλοξενεί 750 χιλιάδες πρόσφυγες
από τη Συρία. Ο Μαρωνίτης Πατριάρχης του Λι-
βάνου Béchara Boutros Rai έκανε μία νέα έκκληση
για την ειρήνη στις παγκόσμιες δυνάμεις για να
βρεθεί μία πολιτική λύση στις συγκρούσεις. Στη
συνέντευξη που έδωσε, κατέκρινε τα συμφέροντα
που υποκινούν τους ανέμους του πολέμου και επα-
νέλαβε ότι η δημοκρατία και η ειρήνη δεν μπο-
ρούν να επιτευχθούν με τα όπλα. Λόγια δυνατά
του Αρχιερέα έναντι της διεθνούς κοινότητας και
του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης ανάφερε
τα εξής: «Κάνουμε έκκληση για μία διπλωματική
και πολιτική λύση. Φθάνουν πια οι καταστροφές!
Φθάνουν πια τα εκατομμύρια των ανθρώπων που
πετάχτηκαν στους δρόμους του κόσμου. Εμείς
οφείλουμε πάντα να φωνάζουμε στις συνειδήσεις
των ανθρώπων και να λέμε: Δεν συμφωνούμε,
ακόμη και αν αυτοί δεν θέλουν ν’ ακούσουν».

Ο Λίβανος έζησε στο πετσί του τις καταστρο-
φές του πολέμου και βλέπει ακόμη πολλούς
πρόσφυγες από τη Συρία στο έδαφός του. Τι
έχετε να μας πείτε για αυτό;
Εμείς στον Λίβανο υποφέρουμε από τις συνέπειες
του πολέμου. Όλοι οι δρόμοι του Λιβάνου προς τον
αραβικό κόσμο είναι εμποδισμένοι από τον πό-
λεμο στη Συρία. Όλη η βιομηχανική και αγροτική
παραγωγή μας σαπίζει στη Λιβανική γη. Δεν
έχουμε πια καμία πρόσβαση προς τη Συρία, το
Ιράκ, την Ιορδανία και τις Χώρες του Κόλπου.
Εκτός από αυτό, ο πόλεμος δημιούργησε πολιτικά
προβλήματα στον Λίβανο και εκτός αυτών έχουμε
750 χιλιάδες πρόσφυγες  που ζουν με έξοδα του
Λιβάνου. Οι Λιβανέζοι μεταναστεύουν. Ήδη το
ένα τρίτο του λαού βρίσκεται κάτω από το όριο
της φτώχειας και εμείς οφείλουμε να συμπαρα-
στεκόμαστε  και στους πρόσφυγες από τη Συρία.
Εμείς είμαστε μαζί τους, είναι ανθρώπινες υπάρ-
ξεις, όμως πως μπορεί ο Λίβανος  να τους στηρίξει;
Οι μεγάλες δυνάμεις  και οι Χώρες της Δύσης και
της Ευρώπης κάνουν τους πολέμους, αλλά εμείς
είμαστε εκείνοι που δεχόμαστε τις συνέπειες; Όχι
αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν είναι αποδεκτό.

Η Ρωσία και το Ιράν λένε ότι οι συγκρούσεις
δεν θα μείνουν αναπάντητες.  Φοβάστε μία
εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή;
Δυστυχώς οι ΗΠΑ, το Ιράν, η Ρωσία και όλοι αυτοί
που τους υποστηρίζουν από την Ευρώπη μέχρι την
Ανατολή, κανένας τους δεν μιλά για ειρήνη. Αυτοί
είναι άπληστοι, είναι πεινασμένοι από πόλεμο. Ο
Πάπας έλεγε και συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι
πρόκειται για μία εμπορία όπλων. Έχουν συμφέ-
ροντα να κάνουν πολέμους για να πουλούν τα

όπλα τους. Όλα βρίσκονται εκεί, στο εμπόριο των
όπλων.
Για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στη Συρία δεν
είναι ανάγκη να καταστραφεί όλη η Συρία ή για
να αλλάξει ένας Πρόεδρος δεν χρειάζεται να κα-
ταστραφεί όλη η Συρία και να στείλουν στον
κόσμο 6,7 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δυστυχώς η
συνείδηση πέθανε. Όλες αυτές οι καταστάσεις
που εμείς βιώνουμε, είναι τοπικά και διεθνή συμ-
φέροντα. Το καθήκον μας είναι να κάνουμε συνε-

χώς εκκλήσεις και να λέμε “όχι στον πόλεμο, δεν
έχετε δίκιο, δεν έχετε καμία δικαιολογία για να ξε-
κινάτε πολέμους”. Είναι ένας πόλεμος που δεν έχει
καμία έννοια.
Λένε πως κάνουν τον πόλεμο για να εξασφαλίσουν
τη δημοκρατία στη Συρία, στο Ιράκ. Τότε, αν θέ-
λετε τη δημοκρατία εφαρμόστε την και ακούστε τι
λέει ο λαός. Θέλετε να μάθετε ποια είναι η τύχη
για τον Assad; Αφήστε το λαό της Συρίας να απο-
φασίσει. Δεν είναι δική σας δουλειά να αποφασί-
σετε ποιος θα είναι ο Πρόεδρος της Συρίας, του
Ιράκ, του Λιβάνου. Αφήστε να αποφασίσουν οι
λαοί τους, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημο-
κρατία. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο λόγια, αλλά
πρέπει και να εφαρμόζεται.

Δεν πρέπει να τροφοδοτείται ο πόλεμος δί-
νοντας όπλα και χρήματα στους τρομοκρά-
τες. Τι νομίζετε;
Σίγουρα, και εγώ το επαναλαμβάνω. Ο Άγιος Πα-
τέρας το είπε και ήταν η πρώτη του αντίδραση για
τον πόλεμο στη Συρία. Το είπε με το δικό του ξε-
κάθαρο και απλό τρόπο: «Πρόκειται για ένα εμ-
πόριο όπλων». Όλα τα άλλα είναι στάχτη στα
μάτια για να πουν σε όλο τον κόσμο ότι κάνουν
κάτι. Τα καταστρέφουν όλα!

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των Εκκλη-
σιών της Μέσης Ανατολής και των χριστια-
νών;
Πριν απ’ όλα καταδικάζουμε τον πόλεμο, είμαστε
ενάντιοι στον πόλεμο. Δεύτερο, κάνουμε ότι είναι
δυνατόν για να στηρίξουμε το λαό μας. Ο λαός μας
πρέπει να φάει, πρέπει να ζήσει. Εμείς με αυτό
που κάναμε, αντιδρούμε εκεί που βρισκόμαστε.
Στη Συρία οι Επίσκοποι, οι ιερείς, οι μοναχοί και
οι μοναχές παρέμειναν στο Χαλέπι, σε αυτήν την
πόλη που είναι καταστρεμμένη. Όλοι παρέμειναν
στη θέση τους για να στηρίξουν τον λαό. Δεν έφυ-
γαν διότι θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους
να παραμείνουν. Αλλά ποιος μπορεί να ζήσει κάθε
μέρα κάτω από τους βομβαρδισμούς; Ο Επίσκο-
πος μας στο Χαλέπι αναφέρει ότι ζουν κάτω από
τη γη χωρίς νερό και χωρίς φως.

Εσείς απευθυνθήκατε στην διεθνή κοινό-
τητα, στις συνειδήσεις των δυνάμεων του
κόσμου για να συνεργαστούν;
Δυστυχώς έτσι είναι, ο ΟΗΕ έχει χάσει το λόγο
ύπαρξής του. Το είχε ήδη πει ο Άγιος Πάπας Ιωάν-
νης Παύλος Β’. Είχε πει συγκεκριμένα: «ο ΟΗΕ
έχασε το λόγο ύπαρξής του». Δυστυχώς αυτή είναι
η αλήθεια. Και εγώ επαναλαμβάνω: «Έχασε ήδη
το λόγο της ύπαρξής του». Έχει καταντήσει ένα
εργαλείο των μεγάλων για να κάνει αυτό που επι-
θυμούν. Καλύπτουν τις πράξεις τους, με τις απο-
φάσεις του ΟΗΕ. Το λέω με πολλή πικρία.

Πατριάρχης Μαρωνιτών: «Δεν υπάρχει δικαιολογία
για τον πόλεμο στη Συρία»

Κατά την πασχαλινή του ομιλία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου



Μάιος… Ο τελευταίος μήνας της Άνοι-
ξης! Ο μήνας των λουλουδιών, των
χρωμάτων, των μεθυστικών ευωδιών.
Αναμφίβολα, ο ομορφότερος μήνας

του χρόνου και
ο καταλληλότε-
ρος για να γιορ-
τάζουμε και να
τιμούμε την
ο μ ο ρ φ ό τ ε ρ η
ύπαρξη στη ζωή
κάθε ανθρώ-
που. Αυτήν που
μας χάρισε το
πολυτιμότερο
δώρο, τη ζωή.

Το παντοτινό στήριγμα κάθε ανθρώ-
που και το σημείο αναφοράς σε κάθε
στιγμή της ζωής του. Γιατί ανεξαρτή-
τως ηλικίας, θρησκείας, χρώματος,
γλώσσας και φυλής, μάνα είναι και θα
είναι μόνο μία! 
Ως γνωστόν, στην Κύπρο, όπως και σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η
μέρα της Μητέρας έχει οριστεί και
γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του
Μαΐου. Ποια όμως η προϊστορία της
διεθνούς αυτής μέρας; Πώς αυτή έχει
καθιερωθεί και με ποιους τρόπους
γιορτάζεται σε άλλες χώρες;

Οι πρώτες αναφορές
Πρωταρχική πηγή αναφοράς στη
Γιορτή της Μητέρας αποτελεί η Αρ-
χαία Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η
Γαία (μητέρα Γη) σύζυγος του Ουρα-
νού, είναι η προσωποποίηση της
φύσης που γεννά όλο τον κόσμο και
λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα.
Ως η μητέρα όλων των θεών και των
ανθρώπων. Η λατρεία περνά στη συνέ-
χεια στην κόρη της Ρέα, σύζυγο του
Κρόνου και μητέρα του Δία. Η Ρέα λα-
τρεύεται σαν η «Μητέρα των Θεών»,
καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη που
γέννησε με τοκετό και ανέθρεψε τα
παιδιά της με μητρικό γάλα. Οι αρ-
χαίοι Έλληνες απέδιδαν τιμές στη Ρέα
κάθε Άνοιξη αφού ήταν η θεά της γης
και της γονιμότητας. 

Η καθιέρωση της γιορτής
Στη σύγχρονη εποχή, εμπνεύστρια της
γιορτής της μητέρας θεωρείται η Αμε-
ρικανίδα Ann Maria Reeves Jarvis
(1864-1948), αφού αυτή, θέλοντας να
τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της ξε-
κίνησε το 1907 μια εκστρατεία για να
καθιερωθεί μια επίσημη γιορτή της
μητέρας. Οι συνεχείς προσπάθειές της
ευοδώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα,
όταν στις 9 Μαΐου 1914, ο τότε Αμερι-
κανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέ-
γραψε προκήρυξη σύμφωνα με την
οποία καθιερωνόταν η δεύτερη Κυ-
ριακή του Μαΐου ως Διεθνής Ημέρα
της Μητέρας. Αν και στην πορεία, πολ-
λές χώρες έχουν ορίσει δικές τους ημε-
ρομηνίες για τη γιορτή της μητέρας, η
δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επι-
κρατήσει διεθνώς.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η
Jarvis είχε επιλέξει το λευκό γαρύ-

φαλλο ως το λουλούδι-σύμβολο της
Ημέρας της Μητέρας κι αυτό γιατί
σύμφωνα με την ίδια «το λευκό συμβο-
λίζει την αλήθεια, την αγνότητα και τη
φιλευσπλαχνία της μητρικής αγάπης
και το άρωμά του συμβολίζει τη μνήμη
και τις προσευχές της». Δυστυχώς
όμως, η συγκεκριμένη γιορτή, όπως
άλλωστε και πολλές άλλες παρόμοιου
τύπου, δεν άργησε να εμπορικοποι-
ηθεί. Η μέρα της Γιορτής της Μητέρας
αποτελεί πια για τα ανθοπωλεία και

για αρκετούς καταστηματάρχες, μια
από τις σπουδαιότερες μέρες για αύ-
ξηση του κέρδους τους.

Η γιορτή της Μητέρας ανά το Παγκόσμιο
Η Διεθνής Ημέρα της Μητέρας είναι
ίσως μια από τις πιο δημοφιλείς διε-
θνείς μέρες και γιορτάζεται παντού με
κάθε λαμπρότητα. Κάθε χώρα, έχει
όμως τις δικές της παραδόσεις και κά-
ποιες ξεχωριστές συνήθειες για την
συγκεκριμένη μέρα…

Στην Αυστραλία, όπως και στην Αμε-
ρική, η γιορτή της Μητέρας έχει οριστεί
κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη. Προ-
σφέρονται λουλούδια και κάρτες προς
όλες τις μαμάδες και οι άνθρωποι εκεί
συνηθίζεται να φοράνε κατά τη διάρ-
κεια της μέρας ένα χρωματιστό γαρύ-
φαλλο αν η μητέρα τους είναι εν ζωή ή
λευκό γαρύφαλλο εάν αυτή δεν ζει πια.
Επιπλέον, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι
τα παιδιά, τιμούν τόσο τις μητέρες όσο
και τις γιαγιάδες ή τις γυναίκες που τα

προσέχουν.
Στον Καναδά, πέραν από τις κάρτες που
προσφέρονται στις μαμάδες, η παρά-
δοση επιβάλλει δείπνο εκτός σπιτιού τη
μέρα της γιορτής της Μητέρας, έτσι
ώστε οι μητέρες να απαλλαγούν από το
μαγείρεμα εκείνη τη μέρα. 
Παρομοίως, στην Ινδία, τα παιδιά επι-
θυμώντας να απαλλάξουν τις μαμάδες
τους από το μαγείρεμα, αναλαμβά-
νουν να μαγειρέψουν τα ίδια τη συγ-
κεκριμένη μέρα, ώστε εκείνες να
ξεκουραστούν. Ταυτόχρονα, στα Ιν-
δικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί
τη μέρα αυτή να παρακολουθήσει κα-
νείς ειδικά προγράμματα και εκτενή
αφιερώματα στο ρόλο και την προ-
σφορά της μητέρας.
Στη Νότια Αφρική, οι άνθρωποι προ-
σφέρουν στις μητέρες τους κόκκινα ή
ροζ γαρύφαλλα αν είναι εν ζωή. Αλ-
λιώς, αφήνουν λευκά γαρύφαλλα στον
τάφο τους.
Στο Μεξικό, η Ημέρα της Μητέρας έχει
σταθερή ημερομηνία και γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 10 Μαΐου με ειδικές εκ-
δηλώσεις που οργανώνονται σε όλα τα
σχολεία και με ειδικές ψαλμωδίες στις
εκκλησίες. Παράλληλα, πραγματοποι-
ούνται παραδοσιακά γεύματα και προ-
σφέρονται χειροποίητα δώρα από τα
παιδιά στις μαμάδες τους. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ημέρα της
Μητέρας γιορτάζεται την τέταρτη Κυ-
ριακή της Σαρακοστής. Τα παιδιά προ-
σφέρουν όλων των ειδών λουλούδια
στις μαμάδες τους με επικρατέστερα
τα τριαντάφυλλα, τα γαρύφαλλα και τα
χρυσάνθεμα. Εκτός αυτού, η παράδοση
εκεί επιβάλλει και την παρασκευή μιας
τούρτας με αμύγδαλα (Simnel Cake).
Στην Ιρλανδία, η γιορτή της Μητέρας
έχει επίσης καθιερωθεί την τέταρτη
Κυριακή της Σαρακοστής. Κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα, δούλοι και
υπηρέτες που εργάζονταν σε Ιρλανδέ-
ζικα σπίτια, επέστρεφαν την ημέρα
αυτή στα σπίτια τους για να τιμήσουν
την Παναγία στην εκκλησία της περιο-
χής όπου μεγάλωσαν. Κατά την επι-
στροφή τους, μάζευαν και λουλούδια
από τη διαδρομή για να τα προσφέ-
ρουν στις μαμάδες τους. Στη σύγχρονη
εποχή της Ιρλανδίας, συνηθίζεται τέ-
τοια μέρα, τα παιδιά και οι σύζυγοι να
σερβίρουν το πρωινό στις μαμάδες στο
κρεβάτι.
Εν κατακλείδι, μπορεί κάποιες χώρες
να έχουν καθιερώσει δικές τους ημερο-
μηνίες κατά τις οποίες γιορτάζουν και
τιμούν την προσφορά της μητέρας και
μπορεί σε κάθε χώρα η μητέρα να τιμά-
ται με διαφορετικό τρόπο. Παρόλα
αυτά, η ουσία της συγκεκριμένης
μέρας παραμένει η ίδια ανά το Παγκό-
σμιο. Ο σεβασμός, η ευγνωμοσύνη, η
εκτίμηση και η αγάπη προς το πρό-
σωπο της κάθε μάνας δεν μετριέται
ούτε με τα χιλιόμετρα ούτε με γλωσσι-
κές, φυλετικές ή θρησκευτικές διαφο-
ρές. Χρόνια Πολλά λοιπόν κι ένα
μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, σε
όλες τις μανούλες του κόσμου!

Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης…
ΜΑΝΑ!
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ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
n Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, σε ηλικία 97 ετών, ο Ιωσήφ
Α. Κοντός από τον Ασώματο.
n Στις 18 Φεβρουαρίου 2018, σε ηλικία 104 ετών, ο
Ιωάννης Χαλλούμης από τον Κορμακίτη.
n Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, σε ηλικία 77 ετών, η Κα-
τίνα Παρπέρη από τον Κορμακίτη.
n Την 1η Μαρτίου 2018, σε ηλικία 73 ετών, η Τσιελεστίνα
Λιάτσου από τον Ασώματο.
n Στις 2 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 98 ετών, η Μαρούλλα
Χατζηρούσου από τον Κορμακίτη.
n Στις 8 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 90 ετών, η Μαριάννα
Καλακουτή από τον Κορμακίτη.
n Στις 21 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 90 ετών, η Μαριάννα
Κουμή Φοραδάρη από τον Κορμακίτη.
n Στις 24 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 81 ετών, ο Γιώργος Α.
Σιαμμούτης από τον Κορμακίτη.
n Στις 7 Απριλίου 2018, σε ηλικία 74 ετών, ο Ιωσήφ
Φραντζής από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας.
n Στις 26 Απριλίου 2018, σε ηλικία 85 ετών, ο Αντρέας
Βεντούρης από την Λάρνακα.

Πολλές οι απώλειες, φτωχότερη η Μαρωνιτική Κοινό-
τητα. Η εφημερίδα μας εκφράζει στους συγγενείς και οι-
κείους των εκλιπόντων, θερμά συλληπητήρια. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

Έτοιμος ο υποσταθμός ηλε-
κτρισμού στον Κορμακίτη στον
οποίο θα μετακινηθούν οι πάσ-
σαλοι που βρίσκονται στην
πλατεία του χωριού. Το έργο
αναμενόταν να ολοκληρωθεί
εντός τεσσάρων μηνών και έτσι
έγινε, με την κτιριακή υποδομή
να έχει ολοκληρωθεί και το
μόνο που απομένει τώρα είναι
να ξεκινήσουν οι εργασίες απο-
μάκρυνσης του εναέριου μετα-
σχηματιστή και των πασσάλων
από την πλατεία.
Υπενθυμίζεται ότι ο υποσταθμός
κτίστηκε στο χώρο πίσω από τη
βρύση του Κορμακίτη, χώρος
που ανήκει και υποδείχθηκε από
την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η
εξέλιξη αυτή όπως ανέφερε ο
Εκπρόσωπος είναι ευχής έργο,
μετά και τα σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετώπισε το
χωριό με το ηλεκτρικό ρεύμα
κατά την διάρκεια των εορτών
του Πάσχα. Οι συχνές διακοπές

ρεύματος δημιουργούν πολλά
προβλήματα στις διαδικτυακές
υποδομές και αυτό έγινε το
Πάσχα. Με αφορμή αυτό, ο Εκ-
πρόσωπος έσπευσε να συγχαρεί

τον συνεργάτη του Τζόζεφ Κε-
φάλα που ανταποκρίθηκε στις
δυσκολίες και τις απαιτήσεις
των εορτών στον Κορμακίτη,
διαβεβαιώνοντας τον πως θα

συνεχίσει να τον στηρίζει στις
προσπάθειες για περαιτέρω
ανάπτυξη και αναβάθμιση των
υποδομών διαδικτύου στα Μα-
ρωνίτικα χωριά. 
Σε πρώτη φάση πάντως, αναμένε-
ται ότι με τον υποσταθμό της ηλε-
κτρικής θα ενισχυθεί αρκετά και
το ηλεκτρικό φορτίο του χωριού
και θα μειωθούν σημαντικά οι δια-
κοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Την εβδομάδα μεταξύ 9-15 Απριλίου 2018
συνήλθε στην Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών
Κύπρου η ολομέλεια των Καθολικών Επι-
σκόπων των Αγίων Τόπων. 
Στο περιθώριο της Συνόδου οι επίσκοποι
μετέβηκαν το πρωί της Παρασκευής 13ης
Απριλίου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο
όπου επισκέφτηκαν την Εκκλησία της
Αγίας Άννας των Μαρωνιτών που ευρίσκε-
ται στην Μεσαιωνική συνοικία της πόλης.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, συνοδευόμε-
νοι από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο
Μαρωνιτών Κύπρου επισκέφτηκαν τα Μα-
ρωνίτικα χωριά και τέλεσαν Θεία Λειτουρ-
γία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στον Κορμακίτη.

Στην Αγία Άννα
Μετά από διευθετήσεις που έγιναν από τη
Δικοινοτική Επιτροπή για την Πολιτιστική
Κληρονομιά, οι Καθολικοί Αρχιεπίσκοποι
της Αγίας Γης, επισκέφθηκαν την Μεσαι-
ωνική Μαρωνίτικη Εκκλησία της Αγίας
Άννας, η οποία επιδιορθώνεται από την Δι-
κοινοτική Επιτροπή. Τους 15 Επισκόπους
συνόδευσε ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών
Κύπρου κ.κ. Ιωσήφ Σουέιφ, ενώ από μέ-
ρους της Δικοινοτικής Επιτροπής για την
Πολιτιστική Κληρονομιά παρευρέθηκαν ο
κ. Ali Tuncay (Συμπρόεδρος), η διευθύν-
τρια του UNDP κα. Τιτζιάνα Τζεννάρο και
ο Ιωάννης Καρής ( Μέλος).
Διάχυτη ήταν η ικανοποίηση των Καθολι-
κών Αρχιεπισκόπων για την εργασία και
προσφορά της Δικοινοτικής επιτροπής για
τη διάσωση της Μαρωνιτικής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Με βάση το σχεδιασμό της
Επιτροπής, οι εργασίες στην εκκλησία της
Αγίας Άννας αναμένεται να διαρκέσουν
μέχρι το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.

Στα Μαρωνίτικα χωριά
Μετά την Αγία Άννα τα μέλη της Συνόδου
επισκέφθηκαν την Καρπάσια και την εκκλη-
σία του Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια
επισκέφθηκαν τον Κορμακίτη όπου και τέ-
λεσαν τη Θεία Λειτουργία μαζί με τον Αρχιε-
πίσκοπο Μαρωνιτών Κύπρου κ.κ. Ιωσήφ
Σουέιφ  στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γε-
ωργίου.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-
σκοπος Μαρωνιτών Κύπρου ευχαρίστησε
τους επισκόπους των Αγίων Τόπων που επι-
σκέφτηκαν την Κύπρο για το συνέδριο τους.
Τόνισε ότι κάποιοι από τους επισκόπους
πρώτη φορά επισκέφθηκαν την Κύπρο και
ήθελαν να τελειώσουν την επίσκεψη τους με
Θεία Λειτουργία στον Κορμακίτη. Ευχαρί-

στησε ο Αρχιεπίσκοπος όσους συμμετείχαν
στη Θεία Λειτουργία, την ενορία του Κορμα-
κίτη, την Εκκλησιαστική Επιτροπή Κορμα-
κίτη και τις αδελφές του Αγίου Φραγκίσκου
που έχουν παρουσία στον Κορμακίτη από το
1936 και διαδραμάτισαν ένα σημαντικό
ρόλο στην ιστορία του Κορμακίτη.
Στη συνέχεια, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκο-
πος των Μαρωνιτών των Αγίων Τόπων κ.κ.
Μούσα Χατζ απηύθυνε μήνυμα ελπίδας
προς τους παρευρισκομένους και ειδικότερα
στους ηρωικούς εγκλωβισμένους κατοίκους
του Κορμακίτη, ευχαριστώντας ταυτόχρονα
τον συνάδελφο του Αρχιεπίσκοπο Ιωσήφ
Σουέηφ για την εξαιρετική φιλοξενία του
Συνεδρίου στους χώρους της Αρχιεπισκοπής
Μαρωνιτών Κύπρου.

(Πηγή: kormakitis.net)

Ενισχύεται το ηλεκτρικό φορτίο και μειώνονται οι διακοπές ρεύματος

Ολοκληρώθηκε κτιριακά ο υποσταθμός
ηλεκτρισμού στον Κορμακίτη

Οι Καθολικοί Επίσκοποι των Αγίων Τόπων στα Μα-
ρωνίτικα χωριά και στη Μεσαιωνική Αμμόχωστο

Ξεκινά εντός της βδομάδας η αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβι-
σμένους στα Μαρωνίτικα χωριά και στην
Καρπασία, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επί-
τροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέ-
ματα Φώτης Φωτίου. 
Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το
πού βρίσκεται το θέμα αυτό μετά και την
πρόσφατη απόφαση του «υπουργικού συμ-
βουλίου» στα κατεχόμενα να ακυρώσει την
απόφαση για επιβολή «δασμών» στη βοή-
θεια που αποστέλλεται από τις Αρχές της
Δημοκρατίας προς τους εγκλωβισμένους, ο
κ. Φωτίου ανέφερε: «Έχουμε ενημερωθεί
από την UNFICYP ότι το κατοχικό καθε-
στώς θα επιτρέψει την αποστολή ανθρωπι-
στικής βοήθειας προς τους
εγκλωβισμένους μας στην Καρπασία και τα
Μαρωνίτικα χωριά».
Πρόσθεσε πως «οι υπηρεσίες του κράτους

είναι έτοιμες και την επόμενη εβδομάδα θα
ξεκινήσει η αποστολή βοήθειας στους εγ-
κλωβισμένους μας» (εννοώντας την τρέ-

χουσα βδομάδα). Υπενθυμίζεται πως η
απόφαση για την επιβολή των «δασμών»
είχε ληφθεί το περασμένο φθινόπωρο,
προκαλώντας την αντίδραση της κυπρια-
κής Κυβέρνησης που είχε τονίσει πως δεν
τίθεται θέμα καταβολής τέτοιων «δα-
σμών», με αποτέλεσμα τα Ηνωμένα Έθνη
να σταματήσουν την παραλαβή φορτίων
από τις κρατικές αποθήκες, όπως γινόταν
μέχρι τότε. 
Οι τελευταίες εξελίξεις στο «πολιτικό»
σκηνικό στα κατεχόμενα, και την ανάληψη
καθηκόντων στο «Υπουργείο Εξωτερικών»
από τον Κουντρέτ Οζερσάι άλλαξε τα δεδο-
μένα, με τον ίδιο να ανακοινώνει την ακύ-
ρωση του μέτρου, σημειώνοντας πως θα
ληφθούν διαφορετικά μέτρα για να λυθούν
τυχόν προβλήματα, ώστε με αυτόν τον
τρόπο να μην επηρεάζονται ηλικιωμένοι
και παιδιά. 

Επαναρχίζει η αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας στους εγκλωβισμένους

Ασώματος: Είσοδος στο χωριό
την Κυριακή, κατόπιν εκ των προ-
τέρων δήλωσης στον Κοινοτάρχη
Σε σχετική ανακοίνωση προέβη ο Κοινοτάρχης του Ασωμάτου
Αντώνης Καράχαννας, αναφορικά με το πρόβλημα που προ-
έκυψε με την είσοδο στο χωριό την Κυριακή 18 Μαρτίου, με απο-
τέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία
στην Παναγία της Καμπυλής. Οι αρχές ζήτησαν προσωρινά όπως
αποστέλλεται από
τις αρχές της κάθε
εβδομάδας, σχε-
τική λίστα από τον
Κοινοτάρχη με τα
ονόματα όσων επι-
θυμούν να παρευ-
ρεθούν στον
Ασώματο για την
Θεία Λειτουργία.
Το μέτρο αυτό,
όπως ανέφεραν,
είναι προσωρινό.
Με λίγα λόγια,
όσοι επιθυμούν να
επισκέπτονται τον
Ασώματο τις Κυριακές, θα πρέπει να το δηλώνουν στον Κοινο-
τάρχη Αντώνη Καράχαννα (τηλέφωνο: 99901441) μέχρι την
Τρίτη το βράδυ, αναφέροντάς του το ονοματεπώνυμο και τον
αριθμό ταυτότητας. Αυτές ήταν οι οδηγίες που δόθησαν στον
Κοινοτάρχη από τις τοπικές αρχές. «Ελπίζουμε το όλο θέμα να
λυθεί σύντομα και το μέτρο να είναι προσωρινό», ανέφερε ο κ.
Καράχαννας. «Το όλο σκηνικό θυμίζει παλιές εποχές», κατέληξε.
Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Κοινοτάρχης μας ανέφερε ότι μετά την
ολοκλήρωση του έργου για επιδιόρθωση του καμπαναριού της
Εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η καμπάνα χτυπά ανελλι-
πώς κάθε Κυριακή πρωί, αγνοώντας πλήρως τα όποια προβλή-
ματα υπάρχουν και στέλλοντας μήνυμα ότι ο αγώνας για
επιστροφή συνεχίζεται. 

Καρπάσια: Εν αναμονή της οικο-
νομικής βοήθειας για νέα έργα
Σε αναμονή της οικονομικής βοήθειας από την κυβέρνηση βρί-
σκεται το Κοινοτικό Συμβούλιο Καρπάσιας, όπως μας ανέφερε
ο Κοινοτάρχης Χριστάκης Χατζηαντώνης, χρήματα με τα
οποία θα προχωρή-
σουν τα αντιπλημ-
μυρικά έργα στο
χωριό, τα οποία
αφορούν κλείσιμο
αυλακιών κυρίως
και άλλα, για να αν-
τιμετωπίζεται απο-
τελεσματικά τυχόν
ισχυρή βροχό-
πτωση. 
Ήδη αρκετά έργα
έχουν προχωρήσει, κυρίως όσον αφορά επιδιόρθωση δρόμων
και ασφαλτοστρώσεις με τον Χριστάκη Χατζηαντώνη και την
Γιαννούλα Ορφανού να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από
την πορεία των προσπαθειών, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής
μεταξύ τους συνεργασίας. 
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Παγκόσμια πρωτιά και βράβευση για τη
Ρομπέρτα Κουμέττου στο Λονδίνο
Τεράστια τιμή για τη Μα-
ρωνιτική Κοινότητα η βρά-
βευση της Ρομπέρτας
Κουμέττου στο Λονδίνο την
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018,
για την επίδοσή της στο μά-
θημα Tax Compliance, στις
εξετάσεις για τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του Chartered
Accountant.
Η Ρομπέρτα κατετάγη
πρώτη παγκοσμίως στις εν
λόγω εξετάσεις για να τιμη-
θεί για την επιτυχία της
αυτή από το ICAEW (Insti-
tute of Chartered Accoun-
tants in England and Wales).
Την βράβευση έκανε ο Πρό-
εδρος του Ινστιτούτου Nick
Parker σε μια λαμπρή εκδή-
λωση που έγινε στο Charte-
red Accountants Hall ή
αλλιώς One Moorgate Place
του Λονδίνου.
Η Ρομπέρτα Κουμέττου,
ασκούμενη Chartered Acco-
untant στον ελεγκτικό οίκο
PWC (Pricewaterhouse Co-
opers), κατάφερε να απο-
σπάσει το βραβείο Knox το
οποίο απονέμεται στον φοι-
τητή με την παγκόσμια ψη-
λότερη βαθμολογία στο
μάθημα Tax Compliance
στη εξεταστική του Δεκεμ-
βρίου 2017. Το βραβείο
Knox καθιερώθηκε από τον

George Walter Knox ο
οποίος ήταν ένας από τα
ιδρυτικά μέλη που εκλέγη-
καν στο συμβούλιο του
ICAEW και για πολλά χρό-
νια ασχολήθηκε με τις εξε-
τάσεις. Υπηρέτησε και σαν
πρόεδρος του ICAEW την
χρονιά 1896-97.
Να σημειωθεί ότι για την
επιτυχία της αυτή η Ρομ-
πέρτα τιμήθηκε ήδη στις 30
Ιανουαρίου στην διάρκεια
της τελετής αποφοίτησης

του Συνδέσμου Εγκεκριμέ-
νων Λογιστών Κύπρου
(ACA).
Η Ρομπέρτα κατάγεται από
τον Κορμακίτη και είναι η
μικρότερη από τις τρεις θυ-
γατέρες του Αναπληρωτή
Κοινοτάρχη Κορμακίτη Βα-
λεντίνου Κουμέττου. Με
αυτήν της την επιτυχία, σί-
γουρα, έκανε περήφανη
την οικογένειά της, την
Μαρωνιτική κοινότητα και
τον τόπο της.

Ιωάννα Μ. Τσουτσούκη:
Πρώτη θέση σε παγκύπριο
διαγωνισμό χορού
Την πρώτη θέση έλαβε η Ιωάννα Μ. Τσουτσούκη
στο «The Cyprus Oriental Championship» που
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ήθηκε στη Λεμεσό,
την Κυριακή 4
Μαρτίου 2018.
Πρόκειται για
παγκύπριο διαγω-
νισμό στον οποίο
σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν
πέραν των 300 χο-
ρευτών από πολ-
λές σχολές χορού
της Κύπρου.
Συγκεκριμένα η
Ιωάννα κατετάγη
πρώτη στην κατη-
γορία Adults Belly
Dance Solo, κάνο-
ντας περήφανη
την οικογένειά της
και την κοινότητά
της. Να σημειωθεί
ότι η Ιωάννα κατέ-
λαβε την πρώτη
θέση και στο TDF Θεσσαλονίκης Dance Fes-
tival που έγινε στις 31 Μαρτίου 2018. Αυτές
της οι διακρίσεις της είναι μερικές από τις
πάρα πολλές που έχει πετύχει στον τομέα του
χορού, αποδεικνύοντας συνεχώς το σπουδαίο
ταλέντο και τις ικανότητές της. Να σημειωθεί
ότι η σχολή της Ιωάννας είναι το Dance Aca-
demy Cyprus.   Η εφημερίδα μας τη συγχαί-
ρει για την επιτυχία της αυτή αλλά και για
όλες της τις επιτυχίες και της εύχεται κάθε
καλό για το μέλλον. 

Πρώτο βραβείο γαστρονομίας για
τον Γιώργο Ευριπίδου
Σε παγκύπριο γαστρονομικό διαγωνισμό συμμετείχε ο Γιώρ-
γος Ευριπίδου και πέτυχε να πάρει το πρώτο βραβείο. Ο 1ος
Παγκύπριος Φοιτητικός Διαγωνισμός Μαγειρικής Black Box
πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαρτίου 2018 στο KES
COLLEGE στη Λευκωσία και διοργανώθηκε από τον Σύνδε-
σμο Αρχιμαγείρων/Γαστρονόμων Κύπρου Eurotoques. 
Ο νέος Μαρωνίτης κατάφερε να πάρει το Gold Medal στην
κατηγορία chicken, που συνοδευόταν και από χρηματικό
ποσό. Αυτή η επιτυχία του Γιώργου αποδεικνύει ότι η νεο-
λαία της Μαρωνιτικής Κοινότητας σήμερα διαπρέπει σε
όλους τους τομείς, κάτι που σημαίνει πως το μέλλον είναι
λαμπρό. Συγχαρητήρια από την εφημερίδα μας στον Γιώργο
Ευριπίδου και ότι καλύτερο για το μέλλον.

Η απονομή έγινε σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Βραβείο Εξαγωγών από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη στην εταιρεία FOOD RAM
Μεγάλη τιμή για την εταιρεία FOOD RAM, τον
ιδιοκτήτη και διευθυντή της Ανδρέα Φραντζιά,
καθώς και για ολόκληρη τη Μαρωνιτική Κοινό-
τητα αποτέλεσε η απονομή του Βραβείου Εξα-
γωγών στην εταιρεία, για δεύτερη χρονιά μετά
το 2013.
Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό
Μέγαρο στις 24 Απριλίου 2018, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τίμησε την
FOOD RAM ως την καλύτερη εταιρεία παραγω-
γής και εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντων για
το έτος 2016. Το βραβείο παρέλαβε ο ιδιοκτή-
της της εταιρείας Ανδρέας Φραντζιάς, ενώ στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν η οικογένειά του
καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύ-
πρου Ιωσήφ Σουέηφ.
Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ο κ. Φραντζιάς ευχαρίστησε την οικογένειά
του καθώς και το προσωπικό της εταιρείας για

τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτή. Επίσης,
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους επιστημο-
νικούς συνεργάτες του στη βιομηχανία βιομη-
χανιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για την
εμπιστοσύνη καθώς και την πολυετή συνεργα-
σία τους στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψη-
λής τεχνολογίας και ποιότητας. 
Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας,
ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η η βρά-
βευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της αφοσίω-
σης, της γνώσης, της έρευνας και του
επαγγελματισμού που επιδεικνύει η εταιρεία
FOOD RAM και ο Ανδρέας Φραντζιάς, γεγονός
που αναμφίβολα αντανακλά και στη Μαρωνι-
τική Κοινότητα, για να καταλήξει λέγοντας πως
οι συνεχιζόμενες επιτυχίες των Μαρωνιτών της
Κύπρου δημιουργούν κλίμα γενικευμένης και
δικαιολογημένης περηφάνειας.

Στον 30ο Διαγωνισμό Επίλεκτων Ενωμοτιών

Χρυσή Ενωμοτία για το 99ο Σύστημα
Προσκόπων Μαρωνιτών
Μεγάλη διάκριση για τους προσκόπους της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας αλλά και μεγάλη τιμή για
την ίδια την κοινότητα, η χρυσή ενωμοτία κατά
τον 30ο Διαγωνισμό Επίλεκτων Ενωμοτιών
Επαρχιακής Εφορείας Λευκωσίας, ο οποίος
πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική Σχολή το τριή-
μερο 13-15 Απριλίου και στον οποίο έλαβαν
μέρος 18 συνολικά ενωμοτίες. Πρόκειται για
διοργάνωση που πραγματοποιείται σε επαρχιακό
επίπεδο εδώ και χρόνια και αφορά διαγωνισμό,
σε προσκοπικά θέματα, των καλύτερων ενωμο-
τιών της Λευκωσίας. 
Η Επίλεκτη Ενωμοτία «Λέοντες» του 99ου Συ-
στήματος Προσκόπων Μαρωνιτών κατέκτησε
την χρυσή πλακέτα που αποτελεί και την πρώτη
στα 22 χρόνια μετά την επαναλειτουργία του συ-
στήματος. Η μεγάλη αυτή επιτυχία, όπως ανέ-
φερε χαρακτηριστικά και ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών σε σχετική του ανάρτηση, αποτελεί
την επιβράβευση και το επιστέγασμα της σοβα-
ρής δουλειάς που για χρόνια επιτελείται στο Σύ-
στημα. Για να συνεχίσει ο Γιαννάκης Μούσας

τονίζοντας ότι «τέτοιες τιμητικές διακρίσεις προ-
σθέτουν αξία και περηφάνια στην Κοινότητά μας
και μας γεμίζουν με ελπίδες πως οι νέες γενιές
των Μαρωνιτών μπορούν για τα καλύτερα».
Σε μία άλλη εξέλιξη που αφορά τους προσκόπους
Μαρωνίτες, το Μαντήλι της Δημοκρατίας απονε-
μήθηκε στους Ανιχνευτές του συστήματος Μαρία
Ιωσήφ και Τζιοβάννη Χατζηιωσήφ κατά τους
εορτασμούς του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των
προσκόπων, το διήμερο 21-22 Απριλίου 2018
στην Ευρύχου και την Περιστερώνα. Με την
απονομή αυτή, οι δύο Μαρωνίτες νέοι ανήκουν
πλέον στους προσκόπους της Δημοκρατίας.
Οι διακρίσεις αυτές αναμφίβολα αποτελούν επι-
στέγασμα σκληρής δουλειάς και συνεχούς δρά-
σης του 99ου Συστήματος Προσκόπων
Μαρωνιτών, καθώς και δείγμα των δυνατοτήτων
και ικανοτήτων της νεολαίας της Μαρωνιτικής
Κοινότητας. Η εφημερίδα μας εκφράζει τα
θερμά της συγχαρητήρια στον Αρχηγό Τζόζεφ
Κοντό και σε όλο το προσκοπικό σύστημα για τις
διακρίσεις αυτές. 
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Χρίστος Κατσιολούδης: «Η επιστροφή
στα χωριά μας ξεκινά από τη νεολαία»

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τύπο των
Μαρωνιτών παραχώρησε ο Πρόεδρος της Καθο-
λικής Νεολαίας Μαρωνιτών Κύπρου Χρίστος
Κατσιολούδης, ο οποίος μόλις τον περασμένο
Οκτώβριο ανέλαβε το πηδάλιο και τη βαριά
«φανέλα» όπως λέει, της οργάνωσης. Μεταξύ
άλλων τονίζει ότι η καλλιέργεια του πόθου της
επιστροφής στα μυαλά των νέων Μαρωνιτών
είναι ότι πιο σημαντικό έχει να κάνει η οργανω-
μένη κοινότητα σήμερα. 
Την ίδια ώρα, κάνει λόγο για την προσπάθεια
που καταβάλλει η Καθολική Νεολαία Μαρωνι-
τών Κύπρου να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και
δρσατηριότητες στα Μαρωνίτικα χωριά, όποτε
μπορεί, για να στέλλει με αυτόν τον τρόπο το
μήνυμα ότι οι νέοι στηρίζουν την όλη προσπά-
θεια και επιθυμούν την επιστροφή. Μίλησε με-
ταξύ άλλων και για τους επόμενους στόχους του
παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
για σημαντικές δραστηριότητες που ακολου-
θούν το επόμενο διάστημα. Εξαιρετικής σημα-
σίας δήλωσε, είναι η άψογη συνεργασία τόσο με
τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα, όσο και με
τον Αρχιεπίσκοπο Ιωσήφ Σουέηφ, για το καλό
της νεολαίας μας και της Μαρωνιτικής κοινότη-
τας ευρύτερα.

Ποιες οι πρώτες σκέψεις και ποια τα μέχρι
σήμερα συναισθήματά σου, ως νέος Πρό-
εδρος της Καθολικής Νεολαίας Μαρωνι-
τών Κύπρου;
Τα συναισθήματα της εμπλοκής μου στα δρώ-
μενα της οργάνωσης δεν είναι πρωτόγνωρα
αφού η ενεργός ενασχόληση μου με την Καθο-
λική Νεολαία χρονολογείται. Ήμουν ακόμα
μικρό παιδί όταν έγινα ενεργό μέλος της οργά-
νωσης. Βέβαια, είναι διαφορετικό να ακολου-
θείς και να στηρίζεις αποφάσεις, από το να τις
λαμβάνεις εσύ ο ίδιος μαζί με το συμβούλιο σου.
Πλέον τα συναισθήματα δεν είναι άλλα από την
περηφάνια αλλά και ένα αίσθημα ευθύνης,
καθώς καλούμαστε ως Δ.Σ. να συνεχίσουμε το
πολύπλευρο και πολυετές έργο που άφησαν στα
χέρια μας οι άξιοι προκάτοχοι μας. Άνθρωποι
που κράτησαν για 30 τόσα χρόνια τη φλόγα ζων-
τανή και αγωνίστηκαν για μια υγιή Μαρωνιτική
νεολαία. Η φανέλα είναι βαριά αλλά είναι χρέος
μας να συνεχίσουμε την πορεία της οργάνωσης
και να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο που
αναλάβαμε. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σας
αναφέρω ότι η ομάδα που απαρτίζει το Συμβού-
λιο της οργάνωσης είναι εξαιρετική και αποτε-
λείται από νέους ανθρώπους γεμάτους όρεξη να
προσφέρουν ανιδιοτελώς στη νεολαία μας και
να εργαστούν προς το συμφέρον της. 

Η Καθολική Νεολαία έχει ακολουθήσει μια
πετυχημένη συνταγή μέχρι σήμερα, όσον
αφορά τη δράση της. Σκοπεύετε να συνε-
χίσετε πάνω σε αυτή τη γραμμή;
Σίγουρα η μέχρι σήμερα τακτική που ακολου-
θούμε ως οργάνωση είναι πέρα για πέρα πετυ-
χημένη. Βέβαια σε αρκετές των περιπτώσεων
χρειαζόμαστε βελτίωση και καινοτόμες προσθή-
κες, για να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα των δρα-
στηριοτήτων μας και να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των καιρών και των σημερινών νέων.
Πέραν των δραστηριοτήτων μας, σαφέστατα η
δράση μας επεκτείνεται και σε συνεργασία με
σημαντικούς παράγοντες του κινήματος της νε-
ολαίας της Κύπρου, όπως τον Οργανισμό Νεο-
λαίας Κύπρου που είναι ο σημαντικότερος φίλος
αλλά και οικονομικός υποστηρικτής των δρα-
στηριοτήτων της οργάνωσης μας. Την ίδια ώρα,
συμμετέχουμε ενεργά στο Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου, που είναι άλλος ένας πρωταγωνιστής
στα νεολαιίστικα δρώμενα του τόπου. Στο
ΣυΝΚ, έχουμε την ευτυχία να συμμετέχουμε
στην Εκτελεστική Γραμματεία, αφού έχουμε
εκλέξει ως Αντιπρόεδρο το μέλος του Δ.Σ. μας,
τον Αντώνη Κουρρά. Η επιτυχία αυτή ήταν απο-
τέλεσμα πολλών προσπαθειών που καταβάλαμε
ως οργάνωση τα τελευταία χρόνια, ενώ η δράση
μας έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά την τελευ-

ταία τουλάχιστον δεκαετία. Στόχος μας είναι να
την εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο.

Κομμάτι της δράσης σας είναι και τα Μα-
ρωνίτικα χωριά, με αρκετές εκδηλώσεις να
γίνονται στον Κορμακίτη και την Καρπά-
σια. Είναι και αυτός ένας εκ των στόχων
σας; Να στηρίζετε δηλαδή τα χωριά;
Σαφέστατα. Η οργάνωση μας δεν μπορεί παρά
να στηρίζει τα χωριά μας και τις ρίζες μας και να
κάνει εκδηλώσεις εκεί, όποτε αυτό είναι δυνατό
και επιτρεπτό. Μπορεί να μην βιώσαμε ως νέοι
Μαρωνίτες καταστάσεις εκεί, όπως τις βίωσαν
οι γονείς μας και οι παππούδες και γιαγιάδες
μας, αλλά νιώθουμε τα χωριά σαν το σπίτι μας.
Στόχος μας ως οργάνωση πρέπει να είναι η καλ-
λιέργεια στις συνειδήσεις των νέων μας, του
πόθου της επιστροφής. Το πιο σημαντικό έργο
που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό. Αν οι νέοι
μας δεν αντιληφθούν τη σημασία αυτού που σας
αναφέρω, τότε χάσαμε το παιχνίδι. Η επι-
στροφή στα χωριά μας ξεκινά από τη νεολαία.
Γι’ αυτό τον λόγο και εμείς, μέσω των εκδηλώ-
σεων μας στα χωριά μας προσπαθούμε να στεί-
λουμε αυτά τα μηνύματα στους νέους μας. Ότι
πρέπει να τα επισκεφτόμαστε συχνά, να κά-

νουμε πράγματα εκεί και να δίνουμε ζωή σε
αυτά. Στόχος μας είναι, μόλις γίνει εφικτό, να
κάνουμε εκδηλώσεις και στον Ασώματο και στην
Αγία Μαρίνα, που επί του παρόντος λόγω της
κατάστασης δεν μπορούμε.

Για το κλείσιμο του επετειακού έτους των
30 χρόνων ζωής της, η οργάνωση επιφύ-
λασσε μια μαγική νύχτα σε όσους παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση του περασμένου
Ιανουαρίου στο Pavilion. Πόσο σημαντική
ήταν η εκδήλωση αυτή για την οργάνωση;
Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν
συμβαίνουν συχνά στους κόλπους της κοινότη-
τας μας. Όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης στην ομιλία του εκείνη
την νύχτα, είναι πρωτόγνωρο μια οργάνωση νε-
ολαίας να μαζεύει σε έναν χώρο για μια εκδή-
λωση 500 νέους και νέες από όλη την Κύπρο.
Αυτό πιστεύω τα λέει όλα, για το πόσο σημαν-
τική ήταν για μας αλλά και για όλη την κοινό-
τητα, η τεράστια επιτυχία που σημείωσε εκείνη
η εκδήλωση. Σε αυτήν παρευρέθηκαν ο Υπουρ-
γός, ο Εκπρόσωπος μας, ο Αρχιεπίσκοπος και ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,
επομένως η στήριξη που έχουμε θεωρώ πως

είναι μεγάλη. Και μας την εξέφρασαν έμπρακτα
στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Συγκινητική ήταν
και η παρουσία όλων των πρώην προέδρων μας
στην εκδήλωση, αφού αυτό δείχνει πως όσα χρό-
νια και αν περάσουν παραμένουν πιστοί στρα-
τιώτες της οργάνωσης. Η παρουσία, όμως, εκεί
τόσων νέων από όλη την Κύπρο, προερχόμενων
και από τα τέσσερα Μαρωνίτικα χωριά, μας δεί-
χνει ότι η δράση μας έχει ανταπόκριση και μας
δίνει τη δύναμη για τη συνέχεια.

Αναφέρθηκες στην παρουσία του Εκπρο-
σώπου και του Αρχιεπισκόπου. Της ηγε-
σίας δηλαδή της Μαρωνιτικής κοινότητας.
Υπάρχει συνεργασία μεταξύ σας; 
Με τον Εκπρόσωπο μας δεν υπάρχει μια απλή
συνεργασία. Μας συνδέει το γεγονός ότι ο Γιαν-
νάκης Μούσας αποτέλεσε τον πρώτο και επί
δέκα χρόνια Πρόεδρο της οργάνωσης. Ήταν ο
άνθρωπος που έβαλε πρώτος τη νεολαία στην
πορεία αυτή που διανύουμε σήμερα. Και όπως
ανέφερα και κατά την ομιλία μου στις 5 Ιανουα-
ρίου, είναι τιμή μας που ο πρώτος Πρόεδρος της
οργάνωσης είναι σήμερα ο Εκπρόσωπος της κοι-
νότητας μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Έχουμε κάνει και επίσημη συνάντηση κατά τον
Ιανουάριο μαζί του και συζητήσαμε όλα τα θέ-
ματα που έχουμε. Δήλωσε πανέτοιμος να μας
στηρίξει σε ότι του ζητηθεί και είναι δεδομένο
ότι και εμείς με τη σειρά μας θα στηρίξουμε την
προσπάθεια που καταβάλλει για την κοινότητα
μας. Με τον Αρχιεπίσκοπο μας, υπάρχει πάντα
μια πολύ καλή συνεργασία αφού η Εκκλησία μας
είναι ένα από τα βασικά κομμάτια του παζλ της
οργάνωσης. Και με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο
είχαμε συνάντηση για τα θέματά μας και υπήρξε
βούληση για αλληλοστήριξη σε πολλά θέματα. 

Ποιες οι επόμενες δραστηριότητες της ορ-
γάνωσης; Τι έχουν να περιμένουν οι νέοι
Μαρωνίτες μετά τις επιτυχημένες εκδηλώ-
σεις του Απρίλη;
Το Πάσχα, η δράση της οργάνωσης μεταφέρεται
συνήθως στα χωριά μας. Έτσι πράξαμε και
φέτος με το καθιερωμένο παζαράκι αγάπης την
Κυριακή των Βαΐων στον Κορμακίτη και τα πα-
ραδοσιακά παιχνίδια όπως κάθε χρόνο, την Κυ-
ριακή του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε
να σταλεί το μήνυμα ότι τηρούμε και εμείς οι
νέοι τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Την ίδια
ώρα διοργανώσαμε και μια πετυχημένη διάλεξη
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του θε-
σμού Συζητάμε και Ενημερωνόμαστε, διάλεξη
που προσέλκυσε αρκετό ενδιαφέρον. Όσον
αφορά το επόμενο διάστημα, πολλά προγραμ-
ματίζονται τόσο σε ψυχαγωγικό επίπεδο, όσο
και σε εκπαιδευτικό και θρησκευτικό. Επειδή
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οργάνωση μας έχει
πολύπλευρο έργο. Έρχεται και το καλοκαίρι και
σίγουρα θα διοργανωθούν ανάλογες εκδηλώ-
σεις. 

Για το Δίκτυο Νεολαίας Μαρωνιτών, την
πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Γρα-
φείο Εκπροσώπου για τους νέους Μαρωνί-
τες, τι πιστεύεις; Στηρίζετε το όλο έργο;
Εννοείται πως πρόκειται για μια καινοτόμα και
πρωτοποριακή πρωτοβουλία από τον Εκπρό-
σωπο μας και είναι χρέος μας να την αγκαλιά-
σουμε και να την στηρίξουμε. Οι στόχοι που το
πρόγραμμα έχει θέσει για τους νέους μας, αλλά
και οι λύσεις που προσφέρει σε σοβαρά θέματα
που μας απασχολούν, είναι εξαιρετικής σημα-
σίας και σίγουρα προσφέρουν κάτι νέο στην κοι-
νότητα μας, που ουδέποτε στο παρελθόν
υπήρχε. Σας δηλώνω υπεύθυνα επομένως και
κατόπιν και της συζήτησης που κάναμε με τον
ίδιο τον Εκπρόσωπο στη συνάντηση μας, η Κα-
θολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου θα στηρίξει
το Δίκτυο Νεολαίας Μαρωνιτών με όλες της τις
δυνάμεις και θα μεταδώσει προς πάσα κατεύ-
θυνση τη σημαντικότητά του.

Και ένα τελικό μήνυμα προς τους νέους
Μαρωνίτες.
Με πολύ απλά λόγια, θέλω να τους πω ότι το
έργο μας ως Καθολική Νεολαία θα συνεχιστεί
και θα εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα. Στό-
χος μας είναι να πληθύνουν οι δραστηριότητες
στα χωριά μας για να αντιληφθούμε όλοι ότι
σκοπός είναι να επιστρέψουμε. Και αυτό ξεκινά
πρώτα από εμάς τους νέους. Οι κίνδυνοι είναι
πολλαπλοί, εάν δεν το αντιληφθούμε. Θα προ-
σπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και θα συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε προς το συμφέρον
των νέων Μαρωνιτών και της κοινότητας μας. 

Ο Πρόεδρος της Καθολικής Νεολαίας Μαρωνιτών Κύπρου μιλά στον «Τ»

4Η ομάδα που απαρτίζει το Συμβούλιο της οργάνωσης είναι εξαιρε-
τική και αποτελείται από νέους ανθρώπους γεμάτους όρεξη να προ-

σφέρουν ανιδιοτελώς στη νεολαία μας

4Η φανέλα είναι βαριά αλλά είναι χρέος μας να συνεχίσουμε την
πορεία της οργάνωσης και να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο

που αναλάβαμε

4Άριστη η συνεργασία μας, τόσο
με τον Εκπρόσωπο όσο και με

τον Αρχιεπίσκοπο μας

4Είναι χρέος μας να αγκαλιά-
σουμε και να στηρίξουμε το Δί-

κτυο Νεολαίας Μαρωνιτών
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Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου

Έχοντας ως πρωταρχικό και διαχρονικό
στόχο την κινητοποίηση και ενεργή εμ-
πλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων
Μαρωνιτών, τη γνωριμία μεταξύ τους και
τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, η
Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου
δηλώνει σταθερά το παρόν της στα δρώ-
μενα της κοινότητας. Κατά την πασχαλινή
περίοδο, ως είθισται εξάλλου, η οργάνωση
επικεντρώθηκε στη διοργάνωση εκδηλώ-
σεων που να φέρνουν τους νέους στα
χωριά και να αναβιώνουν παραδόσεις, ήθη
και έθιμα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο
ότι οι νέοι τα τηρούν και αγωνίζονται για
αυτά. Την ίδια ώρα, προέβη σε ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις αλλά και σε μια χρήσιμη
για τους νέους διάλεξη που αφορούσε στην
αγορά εργασίας και τον δύσκολο αγώνα
που καταβάλλουν σήμερα για εργοδότηση.
Μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ανέβασε ακόμα πιο
ψηλά τον πήχη, με τους νέους να αναμέ-
νουν τα καλύτερα για τη συνέχεια. 

Εκδρομή στη Γαλάτα
Τον περασμένο Μάρτιο και με το «καλη-
μέρα» της Άνοιξης, η Καθολική Νεολαία
έκανε κάλεσμα προς όλους τους νέους για
μια αλλιώτικη Κυριακή στην εξοχή, προ-

κειμένου να γνωρίσουν τις κρυμμένες
ομορφιές της Κύπρου και να περάσουν
όλοι μαζί στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρω-
σης. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση διορ-
γάνωσε εκδρομή στο ορεινό χωριό Γαλάτα
με θετική ανταπόκριση από αρκετούς
νέους Μαρωνίτες. Οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν το Μουσείο
Κυπριακού Σιδηροδρόμου στην Ευρύχου,
να προσκυνήσουν το προστατευόμενο από
την UNESCO εκκλησάκι της Παναγίας της
Ποδίθου στη Γαλάτα και τέλος να γευμα-
τίσουν όλοι μαζί σε εστιατόριο του χωριού.

Πάσχα στα Μαρωνίτικα χωριά
Λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα
και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή των

Βαΐων, 1η Απριλίου 2018, η Καθολική
Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου, στα πλαί-
σια της κοινωνικής της προσφοράς,
διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά το
καθιερωμένο παζαράκι αγάπης στο
προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γε-
ωργίου στο Κορμακίτη. Όλα τα έσοδα
από το παζαράκι διατέθηκαν για την
στήριξη του Συνδέσμου Ευημερίας Ατό-
μων με Νοητική Αναπηρία. Η ανταπό-
κριση του κόσμου του Κορμακίτη ήταν
συγκινητική αφού όλα τα προϊόντα που
υπήρχαν προς πώληση εξαντλήθηκαν,
για να διαφανεί ακόμη μια φορά το αν-
θρώπινο πρόσωπο του κόσμου του χω-
ριού. Να σημειωθεί ότι μετά τις
διακοπές του Πάσχα, μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της οργάνωσης παρέ-
δωσαν επιταγή από τα έσοδα της εκδή-
λωσης στον Σύνδεσμο, σε επίσκεψη
τους στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Στροβόλου.
Η πασχαλινή δράση όμως δεν σταμά-
τησε εδώ. Οι μέρες του Πάσχα αποτε-
λούν αναμφίβολα, μια περίοδο κατά την
οποία ο κατεχόμενος Κορμακίτης, όπως
και το κάθε χωριό, σφύζει από ζωή, με
θετική διάθεση και πολλά νεανικά χα-
μόγελα. Είναι για αυτό τον σκοπό που η
ΚΝΜΚ διοργάνωσε για μια ακόμη χρο-
νιά το καθιερωμένο τουρνουά 7-a-side
στο γήπεδο του Κορμακίτη. Του τουρ-
νουά προηγήθηκαν άλλα παραδοσιακά
πασχαλινά παιχνίδια που αναβίωσαν

ήθη και έθιμα. Πλήθος κόσμου, μικροί
και μεγάλοι, μετά από το πασχαλινό φα-
γοπότι παρευρέθηκαν στο γήπεδο του
χωριού για να συμμετέχουν ή να παρα-
κολουθήσουν τα παιχνίδια και να περά-
σουν όλοι μαζί ένα όμορφο πασχαλινό
απόγευμα.

«Συζητάμε και ενημερωνόμαστε»
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μετά από τις καθιερωμένες πασχαλινές
της εκδηλώσεις και στα πλαίσια του
ενημερωτικού θεσμού «Συζητάμε και
Ενημερωνόμαστε», η Καθολική Νεο-
λαία διοργάνωσε διάλεξη με θέμα «Δη-
μιουργία Βιογραφικού – Συνέντευξη για
εργοδότηση». Η διάλεξη πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 16 Απριλίου στον
χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και
στα πλαίσια αυτής, οι νέοι και νέες
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν μια σειρά αξιόλογων παρουσιά-
σεων. 
Αρχή στις παρουσιάσεις έκανε η κα.
Άννα Λύτρα, Λειτουργός Νεολαίας του
ΟΝΕΚ, η οποία παρουσίασε Ευρωπαϊκά
προγράμματα και ευκαιρίες απασχόλη-
σης στην Ευρώπη. Ακολούθως, η κα.
Έλενα Χάννα, εκ μέρους του Ομίλου
Σιακόλα, παρουσίασε τον σωστό τρόπο
συγγραφής ενός βιογραφικού σημει-
ώματος και τέλος ο κ. Αντώνης Σκούλ-
λος, Διευθυντής της Oracle Κύπρου,
έκανε μια εκτενή παρουσίαση σχετικά
με τη διαδικασία μιας σωστής προετοι-
μασίας για συνέντευξη. Στη συνέχεια,
δόθηκε χρόνος στους παρευρισκόμε-
νους για ερωτήσεις και για ανταλλαγή
απόψεων γύρω από τα θέματα τα οποία
αναλύθηκαν στις παρουσιάσεις.

Let’s Do It… ΚΝΜΚ
Προωθώντας την περιβαλλοντική συ-
νείδηση στους νέους Μαρωνίτες και στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής της δρά-
σης, αξίζει να σημειωθεί ότι, για 3η συ-
νεχή χρονιά η Καθολική Νεολαία
συμμετείχε στην Παγκύπρια εκστρα-
τεία καθαρισμού «Let’s Do It Cyprus»,
την Κυριακή 29 Απριλίου. Και φέτος, οι
νέοι επέλεξαν να καθαρίσουν μία συμ-
βολική για τη Μαρωνιτική Κοινότητα
περιοχή, αυτή της Πύλης Πάφου στη
Λευκωσία. Στην εκστρατεία συμμετείχε
και φέτος το 99ον Σύστημα Προσκόπων
Μαρωνιτών.    

Πασχαλινές εκδηλώσεις στα χωριά
αναβιώνοντας ήθη και έθιμα

4Δύο μήνες γεμάτοι εκ-
δηλώσεις για τη νεολαία

φέρνοντας τους νέους
Μαρωνίτες κοντά και
δηλώνοντας σταθερά

παρούσα στην κοινότητα

4Παζαράκι αγάπης
στον Κορμακίτη, στηρί-
ζοντας τον συνάνθρωπο
και δίνοντας ζωντάνια

στα χωριά

4Πασχαλινά παιχνίδια
και τουρνουά ποδο-

σφαίρου στα χωριά που
θύμισαν άλλες εποχές

4 Διάλεξη για ενημέ-
ρωση των νέων αναφο-
ρικά με την ετοιμασία
CV και για συνέντευξη

εργοδότησης

ΓΡΑΦΕΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ
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maronite pressmaronite press
In an all-round interview with the Maronite
press, the former Cypriot Foreign Minister Ioan-
nis Kasoulides opens his papers only a few mon-
ths after his departure from active politics. He
talks about everything that connects him with
the Maronite Community over the years, and
about his close friendship with the Maronite Re-
presentative Yiannakis Mousa. 
He talks about his next steps and how he intends
to contribute as a simple citizen to the conside-
rable efforts made at the political level. He stres-
ses the importance of returning to the
negotiation table for solving the Cyprus problem,
continuing from the point where the talks were
held in Krans Montaña in Switzerland last sum-
mer, while also referring to how the scene chan-
ges rapidly in Cyprus due to the expansionist
policy of today’s Turkey. 
At the same time, without any hesitations, the for-
mer Foreign Minister declares that those Maroni-
tes who are offered the opportunity to return to
their property must do so, since this has nothing
to do with the issue of the solution of the Cyprus
problem or even with the community’s desire and
option to continue as part of the Greek Cypriot
community. In answering a specific question on
this topic Mr Kasoulides said:
“For those who are offered the opportunity to re-
turn to their property, this possibility should not
be lost. The mentality of “all or no one” is a wrong
mentality for me. From what we have heard, it
could be possible for our Maronite compatriots to

choose to return to their villages. In fact, they are
offered to return to Ayia Marina and Asomatos,
which were previously banned because they were
military camps. Perhaps partly also in Karpasha.
In Kormakitis, this has been allowed for years,
and those who chose to return they did so. Those
who chose to settle, they settled. If this can hap-

pen in the villages I mentioned above, then why
not? We should not link this possibility to the Fa-
magusta case. Because in this case things are dif-
ferent. The enclosed area of   Famagusta remained
enclosed with the aim of returning it as part of ter-
ritorial settlements. But if we have a situation,
same to the one we have in Kormakitis now, I do

not see why not. Besides, I personally participated
in fights as an MEP in order to achive the pulling
out of troops from Ayia Marina and Asomatos.
Now that the possibility to do so is there, that is
what we were really trying to do. The state subsi-
dizes those who wish to return. And it has the
same policy, be it Karpasia peninsula villages or
the Maronite villages”.
Asked for his opinion on whether any decision of
the Maronites to even partly return to their villa-
ges under the current situation, will possibly have
an effect on their choice as to where they will be
placed within the framework of a final solution of
the Cyprus problem, Mr Kassoulides was very
clear: “Normally it has nothing to do with each
other. In fact, we have said, the possibility offered
to the Maronites of Kormakitis and to the encla-
ved people of Karpasia extends to the two villages
that were military camps. I do not see any connec-
tion with the issue of the solution of the Cyprus
problem and the continuation of the Maronite
community as part of the Greek Cypriot commu-
nity and therefore in the constituent state of the
Greek Cypriot community. This must be the pur-
suit of all of us. Our message has passed everywh-
ere. I hope and wish this to be the end result”.
Finally, Ioannis Kasoulides talks about the top
moment of his political career, which was no less
than the accession of Cyprus to the EU during his
first term as Foreign Minister.
(The full interview is published in Greek in pages
4 & 5)

The former Cypriot Minister of Foreign Affairs, in an interview to “T”

Kasoulides: “The mentality of ‘all or no
one’ is a wrong mentality for me”

A delegation of academics and po-
stgraduate students from Manch-
ester University visited the
Maronite village of Kormakitis on
Thursday, March 29, 2018, du-
ring a study visit to Cyprus. The
visit to Cyprus took place from
March 21 to 30 and was attended
by students of Organizational Ch-
ange & Development and Mana-
gement & Implementation of
Development Projects, headed by
Professor Dr. Paul Barry.
It is the fifth time that a Univer-
sity delegation visited Kormaki-
tis, as part of an on-site research
program for postgraduate stu-
dents. The delegation was welco-
med in Kormakitis by the
Maronite Representative Mr
Yiannakis Mousas,  the Kormaki-
tis’s Council Deputy President

and close associate of the Repre-
sentative Mr Valentinos Koumet-
tou, the close associate of the
Representative Marios Simkassis
and the President of Kormakitis
Trust Heritage Association Ms
Antounette Katsiouloudes.
The students were informed
about the history of the Maronites
and the course of the Maronite
Community today and later had a
tour to the Folklore Museum of
the village. They then had the op-
portunity to discuss several is-
sues of the community with the
Representative Yiannakis Mou-
sas and also visit the Cathedral of
St. George. It is noteworthy that
students came from every corner
of the world, from countries such
as China, Singapore, Jordan and
Colombia, a fact that made their

views and attitudes during the di-
scussion with the Representative
very special and interesting.
During the meeting with the Re-
presentative and his colleagues,
the head of the university delega-
tion Proffessor Barry and the
other academics, told Mr Mousas
that Manchester University is
ready to contribute with its exper-
tise on issues related to the pro-
per development of the Maronite
villages. It was agreed that the re-
lationship between the Commu-
nity and the University was
formalized with a view to develo-
ping mutually beneficial coopera-
tion, with the latter preparing at
first a document with ideas and
recommendations on the appro-
priate ways of developing and
promoting the Maronite villages.

The Catholic Bishops of the Holy
Land visited the Maronite villages
and Medieval Famagusta

In the course of their Synod activities

The University is ready to contribute to the development of the Maronite villages

A delegation of academics and students of
the University of Manchester in Kormakitis

During the week 9-15 April 2018 the Cath-
olic Bishops of the Holy Land met at the
Maronite Archbishopric of Cyprus for their
Annual Synod.
On the sidelines of the Synod, the bishops
travelled on Friday 13 April to occupied Fa-
magusta where they visited the Church of
St. Anna of the Maronites, located in the
Medieval Quarter of the city. On the after-
noon of the same day, accompanied by
H.E. Yussef Soueif, Archbishop of the Ma-
ronites of Cyprus, they visited the Maronite
villages and celebrated the Divine Liturgy
at St George’s Cathedral in Kormakitis.
Following arrangements made by the Bi-
communal Committee on Cultural Heri-
tage, Catholic Archbishops of the Holy
Land visited the Medieval Maronite Church
of St. Anna, currently under repairs by the
Bi-communal Commission. The 15 Bishops
were accompanied by the Maronite Arch-
bishop of Cyprus, whilst on behalf of the Bi-
communal Committee on Cultural
Heritage, present were Mr Ali Tuncay (Co-
Chairman), the UNDP Director, Tzigiana
Gennaro and Mr. Ioannis Karis(Member).
The Catholic Archbishops were very sati-
sfied with the work of the Bi-communal

Committee for the rescue of the Maronite
cultural heritage. Based on the Commis-
sion’s timetable, works at the Church of St.
Anna are expected to last until September
this year.
After St. Anna, the members of the Synod
visited the Maronite village of Karpasha
and the church of the Holy Cross and then
headed to Kormakitis where they celebra-
ted the Divine Liturgy with the Archbishop
of Maronites of Cyprus, at the Cathedral of
Saint George.
In his address the H.E. Yussef Soueif, Ar-
chbishop of Maronites in Cyprus, thanked
the bishops of the Holy Land who visited
Cyprus for their congress. He stressed that
some of the bishops visited Cyprus for the
first time and wanted to finish their visit
with Divine Liturgy in Kormakitis. In his
response, H.E. Mousa Hadj, Archbishop of
the Maronites of the Holy Land, sent a
message of hope to the attendants and
especially to the heroic enclaved inhabi-
tants of Kormakitis, while at the same time
thanking his colleague Archbishop Yussef
Soueif for the excellent hospitality of the
Conference at the Maronite Archbishopric
of Cyprus.
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Roberta Koumettou, the Ma-
ronite student from Korma-
kitis, who has recently been
awarded the Knox prize for
achieving the highest mark
worldwide in the Tax Com-
pliance exam in the Decem-
ber 2017 ACA examinations,
was presented with her
prize at an international
ACA prize giving ceremony
held in London on April 19.
At the ceremony, which was
attended in person by Ro-
berta and members of her
family, the ICAEW president
presented all prizes and cer-
tificates for the 2017 exams. 
Roberta, a trainee Accoun-
tant with PWC  Cyprus,
comes from the Maronite
village of Kormakitis and is

the youngest of the three da-
ughters of Valentinos Kou-
mettou the Deputy
President of Kormakitis Co-
uncil. 
The Knox prize was establi-
shed by a sum of money be-
queathed by George Walter
Knox. He was one of the ori-
ginal ICAEW members elec-
ted to council and was
involved with the examina-
tions over a long period. He
served as ICAEW president
in 1896-97.
Our newspaper extends its
warm congratulations to
Roberta for her achieve-
ment which certainly ho-
nors her family, her village,
her community and her co-
untry.  

Roberta Koumettou received
the ACA KNOX prize in London

The Maronite Archbishopric of Cyprus in
collaboration with the European University
of Cyprus, the Embassy of Lebanon and the
Association of Maronite Scientists in Cyprus
organized a literary memorial at the Euro-
pean University of Cyprus to celebrate the
hundred-year anniversary of Lebanese Phi-
losopher Kamal Youssef El Hage. 
The Lebanese philosopher during his life
strongly supported the peaceful coexistence
between Christians and Muslims. For these
peaceful approaches, he was murdered by
unknown nationalist elements.
The main speakers of the literary memorial
were the son of the Lebanese philosopher,
Professor Youssef Kamal El Hage, Η.Ε. the
Maronite Archbishop of Cyprus Yussef So-
ueif and the rector of the European Univer-
sity professor Kostas Gouliamos. Addresses
were also made by the representative of the
Minister of Education and Culture, Mr.
Giorgos Kakkouras and the President of the
Association of Maronite Scientists of Cy-
prus, Gabriel Kalavoutis. 
The whole event ended with symbolic songs
of love, peace and cooperation from the Ma-
ronite Community Choir and the Choir “Me-
lody of Youth” of the Maronite
Archbishopric of Cyprus.

On Holy Tuesday, 3 April 2018, the Maronite Community Choir presented the concert
“Passion of Christ” at the Maronite Cathedral of Our Lady of Graces in Nicosia. The
Easter concert was under the auspices of H. E. Yussef Soueif, Archbishop of the Ma-
ronites of Cyprus and honoured with the presence of the Maronite Representative in
the House of Representatives Mr Yiannakis Mousas. 
Hundreds of faithful attending the concert, ‘travelled’ for more than an hour, thro-

ugh the traditional chorus of the Community Choir, to the passions of Christ. The
crystal and unique voice of the Lebanese soloist Jocelyn Kazza, perfectly matched the
beautiful hymns of the choir, filling the attendants with emotions of love and com-
passion but also of joy and enthusiasm.    Mrs Georgia Marcou very successfully di-
rected the Choir whilst Maria Orphanidou accompanied the choir with the church
organ. Mrs Antouanette Katsioloudes opened the concert with a short address.

“Passion of Christ” by the Maronite Community Choir

Literary memorial for Kamal Yussef El Hage
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Πολιτική Υγείας στην Κύπρο

Η Κύπρος αποτελεί το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που στερείται ενός Εθνικού Συστήματος
Υγείας, το οποίο να καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό.
Οι δυσμενείς πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως
η έλλειψη πολιτικής βούλησης, τα προβλήματα δημό-
σιας διοίκησης, η τουρκική εισβολή καθώς και η παγ-

κοσμιοποίηση και η ένταξη
της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση επηρέασαν
αρνητικά την ανάπτυξη και
την οργάνωση του συστήμα-
τος υγείας. Η Κύπρος, το σύ-
στημα υγείας της αλλά και η
πολιτική υγείας που ακολου-
θείται βρίσκεται τα τελευ-
ταία χρόνια σε μια διαρκή
αλλαγή. Η αναβάθμιση των
κρατικών νοσηλευτηρίων, η
εισαγωγή του ΓεΣΥ αλλά και
διάφοροι στρατηγικοί σχε-

διασμοί που έχουν μπει σε εφαρμογή οδηγούν το Κυ-
πριακό σύστημα υγείας σε μια νέα περίοδο και σε μια
καλύτερη και ποιοτικότερη ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και φροντίδα.

Εισαγωγή
Ο τρόπος παροχής της φροντίδας υγείας είναι διαφο-
ρετικός σε κάθε ιστορική περίοδο και επηρεάζεται από
τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα κάθε χώρας
και της κάθε περιόδου. Η μελέτη του συστήματος
υγείας της χώρας μας αλλά και η μελέτη της πολιτικής
υγείας η οποία εφαρμόζεται είναι επιτακτική ανάγκη
για κάθε νοσηλευτή, αφού υπάρχει και εργάζεται σε
αυτό το σύστημα υγείας. Η Κύπρος αποτελεί το μόνο
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στερείται ενός
Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο να καλύπτει
ολόκληρο τον πληθυσμό.
Το κυπριακό σύστημα υγείας αρχίζει επί Αγγλοκρα-
τίας, με την εισαγωγή του πρώτου συστήματος κοινω-
νικής ασφάλισης Beveridge, περίπου το 1957. Το
βρετανικό αυτό υγειονομικό σύστημα έχει αυξημένο
κρατικό παρεμβατισμό, κοινωνική αλληλεγγύη, καθο-
λική και πλήρη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού,
ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, δημό-
σια χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και
κατοχύρωση ενός ελάχιστου εισοδήματος για το σύ-
νολο του πληθυσμού, μέσω ενός αποτελεσματικού και
αποδοτικού συστήματος κοινωνικής προστασίας.
Οι δυσμενείς πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως
η έλλειψη πολιτικής βούλησης, τα προβλήματα δημό-
σιας διοίκησης, καθώς και η τουρκική εισβολή επηρέ-
ασαν αρνητικά την ανάπτυξη και την οργάνωση του
συστήματος υγείας. Η παγκοσμιοποίηση και αυτή με
την σειρά της έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα
στον τομέα της υγείας αφού η ελεύθερη διακίνηση και
η εκμηδένιση των αποστάσεων είχαν ως αποτέλεσμα
την διακίνηση των πληθυσμών με αποτέλεσμα να με-
ταφέρονται ασθένειες σε όλο τον κόσμο. Γενικότερα
είναι γνωστό πως το σύστημα υγείας στην Κύπρο χρει-
άζεται μεταρρύθμιση αφού οι αδυναμίες στο σύστημα
παροχής ιατροφαρμακευτικής βοήθειας είναι αρκε-
τές. Λόγω της μη ύπαρξης ενός Εθνικού Συστήματος
υγείας, το υπάρχον σύστημα υγείας αντιμετωπίζει ση-
μαντικά προβλήματα με τον σχεδιασμό ενιαίας πολι-
τικής, με τη δομή, την οργάνωση και την λειτουργία
του συστήματος.

Το Κυπριακό Σύστημα Υγείας
Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με
καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένας συνδυα-
σμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπη-
ρεσιών υγείας. Το Κυπριακό Σύστημα Υγείας έχει
δημόσιο χαρακτήρα και διέπεται από την αρχή της
υποχρεωτικής συμμετοχής, της ισότητας, της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης μέσα από την
ισότιμη κάλυψη των αναγκών των πολιτών που επι-
τυγχάνεται από την αυξημένη κρατική παρέμβαση και
τη δράση.. 
Σκοπός του Υπουργείου Υγείας λοιπόν, είναι η συνεχής
βελτίωση του επιπέδου υγείας του Κυπριακού λαού,
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη των
ασθενειών και στην προσφορά ψηλής ποιότητας ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας σε
κάθε πολίτη. Η έννοια της ποιότητας εκφράζει τον
βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, την αποτελεσμα-
τικότητα, την αποδοτικότητα, την προσβασιμότητα
των υπηρεσιών υγείας και την επιστημονική αρτιό-
τητα και ασφάλεια των διαδικασιών φροντίδας. Σκο-
πός, λοιπόν του Συστήματος Υγείας είναι η επίτευξη
της ποιότητας υγείας, κατά την περίθαλψη και φρον-
τίδα των πολιτών.Με τον σκοπό αυτό το Υπουργείο
Υγείας προσδοκεί να δοθεί έμφαση στην πρόληψη των
αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας, να παρέχεται
ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες
υγείας την ώρα που την έχουν ανάγκη, να αξιοποιεί

στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο ιδιωτικό και δημόσιος
τομέας υγείας και τέλος να αυξηθεί η αποτελεσματι-
κότητα και αποδοτικότητα των Υπηρεσιών Υγείας.

Πολιτική Υγείας
Η πολιτική υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας διέπε-
ται από τη θεμελιακή αρχή ότι η υγεία ως κοινωνικό
αγαθό αποτελεί ευθύνη του κράτους. Βασικό χαρα-
κτηριστικό της πολιτικής αυτής είναι ο αυξημένος κρα-
τικός παρεμβατισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη, η
καθολική και η πλήρης υγειονομική κάλυψη του πλη-
θυσμού, η ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών
υγείας και η κατοχύρωση ενός ελάχιστου εισοδήματος
για το σύνολο του πληθυσμού μέσω ενός αποτελεσμα-
τικού και αποδοτικού συστήματος κοινωνικής προ-
στασίας. 
Το κοινωνικό κράτος πρόνοιας χαρακτηρίζεται από τις
αρχές της ισότητα, της αλληλεγγύης, της συμμετοχής
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο δημόσιο τομέα,
ο κρατικός προϋπολογισμός υγείας, μέσω γενικής φο-
ρολογίας, αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης
των υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε
πολύτεκνους, ανάπηρους και χρόνιους ασθενείς ενώ
σε δημόσιους υπαλλήλους, κρατικούς αξιωματούχους
και στρατιωτικούς οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν
με μια μικρή συμπληρωματική πληρωμή. Το μερίδιο
του ιδιωτικού τομέα υγείας στην Κύπρο είναι μεγαλύ-
τερο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, παρά το
γεγονός πως η δωρεάν ή χαμηλού κόστους κρατική ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτει σχεδόν το
90%. Ο ιδιωτικός τομέας βασίζεται στο κέρδος και λει-
τουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται ανισότητες από τον τρόπο οργά-
νωσης του συστήματος υγείας, αλλά και σπατάλη κρα-
τικών πόρων.
Η σημερινή οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, δεν ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Βασικά
προβλήματα εντοπίζονται στη δομή, οργάνωση και
λειτουργία του Υπουργείου Υγείας, των Τμημάτων του
και των νοσοκομείων, στη δομή, η οργάνωση και λει-
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην επαρ-
χία, στο κάθετο διαχωρισμός των υπηρεσιών κρατικού
και ιδιωτικού τομέα, στην άνιση κατανομή δαπανών
των πολιτών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με αυ-
ξημένες τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
προς την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, στην δίκαιη και
ισόρροπη κατανομή των πόρων στην υγεία, στην ανι-
σοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα
και η άνιση διασπορά του ιατρικού κόσμου στις διά-
φορες ειδικότητες ειδικότερα, σε συνδυασμό με το
πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, στην αυξημένη
εισαγωγή τεχνολογίας και αυξημένη προσφορά υπη-
ρεσιών κλινικών εργαστηρίων και φαρμακείων χωρίς
την ύπαρξη ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ποι-
ότητας των υπηρεσιών.

Αλλαγές στο σύστημα και την πολιτική Υγείας στην
Κύπρο
Με σκοπό τον εκδημοκρατισμό, τον ουσιαστικό κοι-
νωνικό έλεγχο των υπηρεσιών και της διασφάλισης
των θεμελιωδών αρχών της αξιοπρέπειας και του σε-
βασμού του ατόμου, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε
εφαρμογή από το 2005, τον περί της Κατοχύρωσης
και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των ασθενών.
Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ασθε-
νών, μέσω της υιοθέτησης αποτελεσματικού μηχανι-
σμού για την εποπτεία του σεβασμού των
δικαιωμάτων. Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε ο μηχανι-

σμός διαχείρισης παραπόνων στα νοσοκομεία.
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με
βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο
(Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.
Οι κυριότερες αρμοδιότητες του ΟΑΥ είναι να διαχει-
ρίζεται το Ταμείο που ιδρύεται με βάση τις πρόνοιες
του σχετικού νόμου για τη χρηματοδότηση το ΓεΣΥ,
να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για να
εξασφαλίζει την παροχή στους δικαιούχους υψηλού
επιπέδου φροντίδας υγείας, συμβαλλόμενος με προ-
μηθευτές υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίοι ικα-
νοποιούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές και
τέλος να συλλέγει, να αναλύει και να παρουσιάζει δε-
δομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με την πα-
ροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Κατά τη διάρκεια
του 2009 ολοκληρώθηκε η συζήτηση του τροποιητι-
κού νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους
Περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του
2001 μέχρι το 2005», με όλα τα ενδιαφερόμενα οργα-
νωμένα σύνολα να βρίσκονται ενώπιον της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Υγείας.
Αυτές δεν είναι οι μόνες αλλαγές που έχουν μπει σε
εφαρμογή τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Το Μάρ-
τιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας
έθεσε τις βάσεις για τη μεταρρύθμιση των συστημά-
των κοινωνικής προστασίας στις χώρες-μέλη. Η υγεία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής αυτής
και συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί εννέα δράσεις με
σκοπό την διασύνδεση της πολιτικής και του Υπουρ-
γείου Υγείας για την επίτευξη του σκοπού της στρατη-
γικής αυτής. οι οποίες είναι:
1. Την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης αντί-
δρασης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για την αν-
τιμετώπιση απειλών κατά της υγείας
2. Η βελτίωση της υγείας και της πρόληψης των ασθε-
νειών λαμβάνοντας υπόψη τους καθοριστικούς παρά-
γοντες και τους παράγοντες υγείας που έχουν σχέση
με τον τρόπο ζωής
3. Η ανάπτυξη στρατηγικών που προάγουν την υπο-
κειμενική ποιότητα ζωής ανδρών και γυναικών καθώς
και την ψυχική και πνευματική τους υγεία.
4. Η βελτίωση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
ζωοτροφές με εστίαση στο σύστημα παραγωγής και
χρήσης γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωο-
τροφών και εκτίμησης των μακροπρόθεσμων επιπτώ-
σεων.
5. Η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την κατα-
πολέμηση του ιού HIV/ AIDS, της φυματίωσης και της
ελονοσίας στο εσωτερικό της ΕΕ και σε γειτονικές
χώρες.
6. Η πληροφόρηση και έρευνα για την διασύνδεση πε-
ριβαλλοντικής ρύπανσης και επιπτώσεων στην υγεία.
7. Η ανάπτυξη στρατηγικής για τη βελτίωση της ποι-
ότητας του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων με
εστίαση στις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.
8. Η προστασία των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομά-
δων και ιδίως των παιδιών καθώς και η υλοποίηση του
προγράμματος «Περιβάλλον και Υγεία των Παιδιών
στην Ευρώπη» (CEHAPE).
9. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και υγειονομικών
πτυχών στη διαδικασία λήψης
Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κύ-
πρου, οι στόχοι που έχουν τεθεί για υλοποίηση από το
Υπουργείο Υγείας είναι η μεταρρύθμιση του συστήμα-
τος υγείας, η ενίσχυση των δομών και διαδικασιών, η
αυτονόμηση των Νοσοκομείων, η εισαγωγή του ΓεΣΥ
και των συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας,

η μηχανογράφηση των υπηρεσιών υγείας, η αναβάθ-
μιση του τομέα παροχής φαρμάκων προς τους πολίτες
και η βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ανα-
λυτικότερα τα σχέδια που έχουν μπει σε εφαρμογή ή
έχουν τροχοδρομηθεί είναι η εισαγωγή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), όπου αποτελεί την κύρια προ-
τεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, η αναδιοργάνωση
του Υπουργείου Υγείας η οποία είναι το πιο επείγον
και το πιο ουσιώδες έργο, η αναδιοργάνωση – αυτο-
νόμηση των νοσοκομείων (που έχει μπει σε εφαρ-
μογή), η αυτονόμηση και μεταστέγαση του Γενικού
Χημείου του Κράτους σε νέες κτιριακές εγκαταστά-
σεις, η εισαγωγή ολοκληρωμένου Συστήματος Δια-
σφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης του κινδύνου
στις υπηρεσίες υγείας στον κρατικό και στον ιδιωτικό
τομέα που ήδη προωθείται από το Υπουργείο Υγείας.,
η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης για τα μεγάλα
προβλήματα δημόσιας υγείας όπως ο αλκοολισμός, το
κάπνισμα, η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση και τα χρό-
νια νοσήματα, η ανέγερση ενός Σύγχρονου Κέντρου
Αίματος, η δημιουργία Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας,
η μηχανογράφηση των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπη-
ρεσιών Δημόσιας Υγείας, η ανάπτυξη Γηριατρικών
Υπηρεσιών και κατ’ οίκων φροντίδας υγείας, θα ανα-
βαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Επίσης στον τομέα της φαρμακευτικής, η
προώθηση της έρευνας και η ανάπτυξη της Κυπριακής
Φαρμακευτικής Βιομηχανίας καθώς επίσης και η αλ-
λαγή της δομής και του ρόλου των φαρμακευτικών
υπηρεσιών έναντι των προμηθευτών, η εισαγωγή της
Συνεχόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για όλους
τους λειτουργούς υγείας η 
οποία καθίσταται αναγκαία κ.α.

Μέλλον
Το μέλλον του Κυπριακού συστήματος υγείας περι-
λαμβάνει την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου
και την επίτευξη των στόχων του. Επίσης, με την
άσκηση σύγχρονης πολιτικής, η οποία αναβαθμίζει
όλους τους παράγοντες του κοινωνικού και του φυ-
σικού περιβάλλοντος και της συμπεριφοράς, θα επι-
τευχθεί η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
για την ικανοποίηση των στόχων που έθεσε ο ΠΟΥ
για την Ευρώπη του 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση των ανισοτήτων με-
ταξύ των ευρωπαϊκών χωρών τουλάχιστον κατά το
1/3, περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ κοινωνικών
ομάδων τουλάχιστον κατά 25%, ελάττωση της θνη-
σιμότητας και της αναπηρίας από ατυχήματα και βία
τουλάχιστον κατά 50%, μείωση της σύγχρονης νοση-
ρότητας, αύξηση όχι μόνο του προσδόκιμου επιβίω-
σης αλλά κυρίως του προσδόκιμου υγιούς επιβίωσης.
Τέλος, το μέλλον κοιτάζει και την περίπτωση λύσης
του Κυπριακού Προβλήματος όπου ανάλογα με τη
λύση που θα δοθεί, η οποιαδήποτε συμμετοχή των
Τουρκοκυπρίων στο σύστημα υγείας θα επιφέρει
αύξηση των δαπανών, γιατί το κατά κεφαλή εισό-
δημα τους είναι χαμηλότερο από αυτό των ελληνο-
κυπρίων, η κατανάλωση όμως υπηρεσιών υγείας θα
είναι ίση και περισσότερη από αυτή που θα κατανα-
λώνουν σε αναλογία οι ελληνοκύπριοι. Η δημιουργία
μόνιμης επιτροπής διαχείρισης των προβλημάτων
αυτών είναι επιτακτική και περιλαμβάνεται στους
στόχους του μέλλοντος. Η στενότερη συνεργασία με
τους τουρκοκυπρίους σε θέματα δημόσιας υγείας θα
είναι ιδιαίτερα σημαντική για αποτελεσματικότερη
παρέμβαση στις περιπτώσεις που η δημόσια υγεία
κινδυνεύει.

Σύνοψη
Το όλο οικοδόμημα της Υγείας θα πρέπει να βασίζεται
σε ένα καλά οργανωμένο Τομέα Δημόσιας Υγείας και
σε ένα ευέλικτο Εθνικό (ή/και Ασφαλιστικό) Σύστημα
Υγείας, τεχνοοικονομικά βιώσιμο τέτοιο που να αντα-
ποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και
συνθήκες όπως πχ η γήρανση του πληθυσμού και οι
νέες ασθένειες, στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη
και το κόστος διάγνωσης και θεραπείας, στις ανάγκες
αποτελεσματικής πρόληψης και στην ανάγκη για ισό-
τιμη πρόσβαση των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας.
Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σχετικά
με την βελτίωση και δημιουργία καλύτερου συστήμα-
τος υγείας είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση του συ-
στήματος υγείας ώστε να παρέχονται
αποτελεσματικές υπηρεσίες στους τέσσερις βασικούς
άξονες της προαγωγής υγείας, της πρόληψης, της θε-
ραπείας και της αποκατάστασης.
Η Κύπρος, το σύστημα υγείας της αλλά και η πολιτική
υγείας που ακολουθείτε βρίσκεται τα τελευταία χρό-
νια σε μια διαρκή αλλαγή. Η αναβάθμιση των κρατι-
κών νοσηλευτηρίων, η εισαγωγή του ΓεΣΥ αλλά και
διάφοροι στρατηγικοί σχεδιασμοί που έχουν μπει σε
εφαρμογή οδηγούν το Κυπριακό σύστημα υγείας σε
μια νέα περίοδο και σε μια καλύτερη και ποιοτικότερη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα. 

Του  Αβραάμη Χάννα
Νοσηλευτικός Λει-
τουργός ΓΝΛ

Η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της
Ε.Ε. χωρίς Εθνικό Σύστημα Υγείας



23ΣΠΟΡΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 126
www.typosmaroniton.com

Η εφημερίδα μας έχει τη χαρά να φιλοξενεί στο
παρόν τεύχος συνέντευξη της νεαρής πετοσφαιρί-
στριας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου Γεωργίας Σταυ-
ρινίδου που κατάγεται από την Καρπάσια. Η Γεωργία
είναι 16 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας της, ήδη,
αποτελεί βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας της
Ανόρθωσης Αμμοχώστου, έχοντας κατακτήσει φέτος
και το πρώτο της πρωτάθλημα σε επαγγελματικό επί-
πεδο. Είναι εγγονή της Διευθύντριας της Κοινοτικής
Χορωδίας Μαρωνιτών Κύπρου κ. Γεωργίας Μάρκου
και του κ. Πέτρου Μάρκου. Η Γεωργία μας μιλά εφ’
όλης της ύλης για τη μέχρι τώρα σύντομη καριέρα της
αλλά και για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της για το
μέλλον. Εξηγεί επίσης το βαθμό δυσκολίας για μια
νεαρή κοπέλα να συνδυάζει μια επαγγελματική κα-
ριέρα στον αθλητισμό με τα μαθήματα, ενώ αναφέ-
ρεται και στους πυλώνες από τους οποίους αντλεί
δύναμη και στήριξη έτσι ώστε να συνεχίσει αυτό που
κάνει και αγαπά τόσο πολύ. Τέλος, στέλνει το δικό της
μήνυμα και κάλεσμα στα νεαρά άτομα που θέλουν να
ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Ερ. Καταρχάς Γεωργία, να σε συγχαρούμε για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μίλησε
μας λίγο για τη ζωή και το ξεκίνημα σου. Γνω-
ρίζουμε πως και η μητέρα σου Μαίρη Ανν στο
παρελθόν ασχολήθηκε με την πετόσφαιρα.
Αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση
σου να ασχοληθείς με το άθλημα;
Ευχαριστώ πολύ, τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλη την
ομάδα. Το πρωτάθλημα ήταν η επιβράβευση της πολύ
σκληρής δουλειάς μας όλη τη χρονιά. Είναι αλήθεια
πως η μητέρα μου έπαιζε βόλεϊ και από μικρή θυμά-
μαι πως με έπαιρνε μαζί της στις προπονήσεις. Εγώ
ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα στην ακαδημία της
Ανόρθωσης, όπου πήγαινε μια συμμαθήτρια μου από
το δημοτικό. Ο λόγος που επέλεξα την Ανόρθωση αντί
την Ολυμπιάδα όπου αγωνιζόταν η μητέρα μου, ήταν
το γεγονός πως προπονήτρια ήταν η Μάρω Νικολάου,
από τις πιο έμπειρες παίκτριες και προπονήτριες
βόλεϊ στην Κύπρο και πρώην προπονήτρια της μητέ-
ρας μου.  

Ερ. Αγωνίζεσαι πλέον στη μεγαλύτερη ίσως
ομάδα πετοσφαίρισης στο νησί, την Ανόρ-
θωση Αμμοχώστου. Ποια τα συναισθήματα
σου για το προσφυγικό αυτό σωματείο;
Όπως σας είπα, ξεκίνησα από την Ακαδημία της
Ανόρθωσης σε ηλικία 10 ετών και έπειτα εντάχθηκα
στις αγωνιστικές ομάδες των παγκορασίδων, κορασί-
δων και νεανίδων. Την περσινή σεζόν, όταν προπονη-
τής στην ομάδα των γυναικών ανέλαβε ο κύριος
Αλεξάντερ Μπόσκοβιτς, εντάχθηκα στην αγωνιστική
ομάδα των γυναικών, της οποίας είμαι βασικό στέλε-
χος.  Για μένα, η Ανόρθωση είναι πλέον μια δεύτερη
οικογένεια. Η αδελφική σχέση με τις συμπαίκτριες
μου, οι εμπειρίες που έχω βιώσει και τα μαθήματα

ζωής που πήρα, είναι κομμάτι της ζωής και του εαυτού
μου και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση
του χαρακτήρα μου.  

Ερ. Παρόλο που είσαι μόνο 16 ετών, ήδη αγω-
νίζεσαι στο πιο ψηλό επίπεδο στη πετό-
σφαιρα στην Κύπρο. Πόσο δύσκολο είναι
όμως να συνδυάζεις την πετόσφαιρα σε αυτό
το επίπεδο, με τα μαθήματα και τις υπόλοιπες
υποχρεώσεις σου;

Το γεγονός πως εντάχθηκα στη γυναικεία ομάδα πριν
ακόμα να κλείσω τα 15, πιστεύω συνέτεινε στο να ωρι-
μάσω νωρίς. Το προπονητικό και αγωνιστικό πρό-
γραμμα μίας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό είναι

δύσκολο και εντατικό. Το ίδιο δύσκολο και απαιτητικό
είναι και το πρόγραμμα του σχολείου μου. Για να αν-
ταπεξέλθω λοιπόν στις υποχρεώσεις μου, τόσο αγω-
νιστικά, όσο και ακαδημαϊκά, χρειάζεται πολλή
πειθαρχία, υπομονή και επιμονή. Αντιλαμβάνεστε ότι
για μια 15χρονη δεν είναι και τόσο εύκολο.

Ερ. Ποιοι είναι αυτοί που σε στηρίζουν σε όλη
αυτή την προσπάθεια;
Πρωτίστως η οικογένειά μου. Οι γονείς μου δεν χά-
νουν αγώνα (είτε εντός είτε εκτός Λευκωσίας) και
είναι πάντα δίπλα μου και στις νίκες και στις ήττες.
Επίσης, μεγάλο στήριγμα μου είναι οι προπονητές
μου, κύριοι Μπόσκοβιτς και Φωτίου, τους οποίους και
ευχαριστώ για την τεράστια ευκαιρία που μου έδω-
σαν, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και για
όσα μου μαθαίνουν. Φυσικά και οι συμπαίκτριες μου,
χωρίς την φιλία και στήριξη των οποίων, δεν θα μπο-
ρούσα να πάω μπροστά.

Ερ. Ποια τα μελλοντικά σχέδια για τη ζωή σου;
Θα αφοσιωθείς σε μια καριέρα στην πετό-
σφαιρα ή έχεις θέσει και άλλους επαγγελματι-
κούς στόχους για το μέλλον;
Ο στόχος μου μετά την αποφοίτηση από το λύκειο
είναι βεβαίως οι σπουδές. Επειδή όμως η επιθυμία
μου είναι να συνδυάσω τις σπουδές μου με το βόλεϊ,
κατευθύνομαι προς τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ
επειδή προσφέρουν υψηλό ακαδημαϊκό και πετο-
σφαιρικό επίπεδο. Όσο για το μέλλον μου μετά το πα-
νεπιστήμιο, είναι ακόμα πολύ νωρίς να πω οτιδήποτε,
ακόμα δεν έχω καν αποφασίσει τι σπουδές θα ακο-
λουθήσω.

Ερ. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε άλ-
λους νεαρούς που θέλουν να ασχοληθούν με
τον αθλητισμό;
Ο αθλητισμός απαιτεί πολλές θυσίες και σκληρή δου-
λειά. Εφόσον όμως υπάρχει η αγάπη για το άθλημα,
υπάρχει η θέληση και το πείσμα για το παρακάτω. Να
έχετε πάντα υπομονή, επιμονή και πάνω απ’ όλα ήθος
και σεβασμό.  

Από τα 16 της στην ελιτ της κυπριακής
γυναικείας πετόσφαιρας

Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η
παρουσία της Ναταλίας Ευαγγελί-
δου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώ-
νες που διεξήχθησαν τον Απρίλιο
στο Gold Coast της μακρινής Αυ-
στραλίας. Η Μαρωνίτισσα αθλή-
τρια πέταξε με την εθνική ομάδα
στίβου της Κύπρου και συμμετείχε
στα αγωνίσματα των 800 και των
1500 μέτρων. 
Η Ναταλία πέτυχε να σημειώσει
δύο νέα Παγκύπρια Ρεκόρ στα αγω-
νίσματα των 800μ. και 1500μ., με
χρόνο 2.01.77 και 4.10.98 αντί-
στοιχα, κάνοντας τη Μαρωνιτική
Κοινότητα αλλά και ολόκληρη την
Κύπρο για ακόμη μία φορά περή-
φανες. Τα προηγούμενα ρεκόρ φυ-
σικά τα είχε κάνει η ίδια στο
παρελθόν, για να έρθει τώρα σε μια
μεγάλη διοργάνωση, όπως είναι οι
φημισμένοι αγώνες της Κοινοπολι-

τείας, να τα καταρρίψει και πάλι
καταγράφοντας μάλιστα εξαιρετι-
κούς χρόνους. 
Σε δηλώσεις της η Ευαγγελίδου δεν
έκρυψε την χαρά της, σημείωσε
όμως πως θα ήταν πολύ πιο χαρού-
μενη αν είχε δίπλα της τον προπο-
νητή της, ο οποίος απουσίαζε για
επαγγελματικούς λόγους. Επεσή-
μανε επίσης πως αναμένει ακόμη
καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια
της σεζόν, αφού οι αθλητές στίβου
συνήθως αγγίζουν την καλύτερη
τους απόδοση κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Αξίζει να σημειωθεί
ότι εάν στα προκριματικά των
Ολυμπιακών Αγώνων, σε περίπου 2
χρόνια από τώρα, συνεχίσει με τους
ίδιους ή καλύτερους χρόνους, τότε
πιθανότατα θα εξασφαλίσει το εισι-
τήριο για την Ολυμπιάδα του 2020
στο Τόκυο της Ιαπωνίας.

Σπουδαία εμφάνιση στα αγωνίσματα των 800 και των 1500 μέτρων

Νέα παγκύπρια ρεκόρ για την Ναταλία Ευαγ-
γελίδου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες

Η Γεωργία Σταυρινίδου μιλά στον «Τ»

Την 3η θέση κατέλαβε η Χριστίνα Πετρή στο αγώνισμα
των 800 μ., στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα
Στίβου Λυκείων που έγινε το διήμερο 18-19 Απριλίου,
στο Σχηματάρι Βοιωτίας. 36 συνολικά αθλητές και
αθλήτριες συμμετείχαν στους αγώνες. Να σημειωθεί ότι
στο Πρωτάθλημα αυτό, η Κύπρος συμμετέχει διαχρο-
νικά με τον πρώτο νικητή κάθε αγωνίσματος του αντί-
στοιχου Παγκύπριου Πρωταθλήματος.
Σε μια άλλη εξέλιξη, των αγώνων αυτών προηγήθηκαν
οι Παγκύπριοι Αγώνες Λυκείων στο ΓΣΠ στη Λευκω-
σία, όπου η Χριστίνα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο αγώ-
νισμα των 800 μ. Με αυτές της τις επιτυχίες, η νεαρή
αθλήτρια απέδειξε την εξαιρετική αγωνιστική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται και χάρισε περηφάνεια
στην οικογένειά και την κοινότητά της.

Κυπελλούχος ΕΠΟΠΛ για τη
σεζόν 2017-2018 αναδείχθηκε
η ομάδα του Κορμακίτη, μετά
και τον τελικό που διεξήχθη
την Κυριακή 15 Απριλίου στο
γήπεδο του ΘΟΪ Λακατάμιας.
Ο Κορμακίτης επικράτησε με
το «στενό» 1-0 της ομάδας του
Ευαγόρα Παλληκαρίδη Αγίων
Τριμιθιάς, σε ένα ωστόσο
πολύ ενδιαφέρον αγώνα με
πολλές φάσεις και από τις δύο
ομάδες. Αυτό αποτελεί και το
πρώτο Κύπελλο ΕΠΟΠΛ που
κατακτά η ομάδα του Κορμα-
κίτη, κάτι που αναμφίβολα
είναι αποτέλεσμα της σκληρής
δουλειάς και της πίστης όλων
των παιδιών της ομάδας.
Μετά την ατυχή κατάληξη στη
μάχη του πρωταθλήματος, η
ομάδα πέτυχε να ανασυντάξει
δυνάμεις και πάλεψε για
αυτήν την επιτυχία, χαρίζον-
τας έτσι χαρά και περηφάνεια
στον Κορμακίτη και τη Μαρω-
νιτική Κοινότητα. Την ίδια
ώρα η ομάδα γέννησε ελπίδες

για ακόμη μεγαλύτερες επιτυ-
χίες στο μέλλον. Για την επιτυ-

χία αυτή, η εφημερίδα μας
συγχαίρει θερμά την ομάδα

του Κορμακίτη και εύχεται
ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Κυπελλούχος ΕΠΟΠΛ ο Κορμακίτης

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΑΣ, ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΜΟΥΣΑΣ

Χάλκινη η Χριστίνα Πετρή στο Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Στίβου




