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ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Χώμα από τα χωριά μας 
στον Πάπα Φραγκίσκο

Σε μια συγκλονιστική στιγμή της ιστορίας ο Άγιος Πατέρας παρέλαβε από τον Εκπρόσωπο 
και ευλόγησε τα ιερά χώματα της Αγίας Μαρίνας, του Ασωμάτου, της Καρπάσιας και του Κορμακίτη
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Μεγαλοπρεπής Επανακαθαγιασμός

Ούτε λιμουζίνες ούτε πανάκριβα αυτοκί-
νητα επέλεξε ο Πάπας Φραγκίσκος για τις
μετακινήσεις του στην Κύπρο κατά την επί-
σκεψη του. Ένα «ταπεινό» Fiat 500L, μόλις

95 ίππων, ήταν αρκετό
για να φροντίζει για τη
διακίνηση του Ποντίφικα
κατά την παραμονή του
στο νησί. Με την αναχώ-
ρηση του από το Αερο-
δρόμιο Λάρνακας με
προορισμό τη Λευκωσία,
ανάμεσα στα δεκάδες
αυτοκίνητα της πομπής
που τον συνόδευε, ξεχώ-
ριζε το συμπαθητικό
500αράκι που «έκλεψε»
από την πρώτη ημέρα
την παράσταση. Η επι-

λογή αυτή του Πάπα δεν έμεινε απαρατήρητη
αφού έγινε θέμα συζήτησης και θετικών σχο-
λίων τόσο στα διάφορα ΜΜΕ του νησιού
που κάλυπταν την επίσκεψη, όσο και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία το
μικρό Fiat έγινε viral. 
Το ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου, εξάλλου,
φέρεται να χρησιμοποιεί ο Φραγκίσκος
σε όλες τις επισκέψεις του στις διάφορες
χώρες, καθώς και για τις μετακινήσεις του
στο Βατικανό και τη Ρώμη. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η τιμή για ένα καινούργιο Fiat
500L αρχίζει από περίπου 18 χιλιάδες
ευρώ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πάντως ο
Ποντίφικας, διόλου τυχαία, επιλέγει συχνά
για τις μετακινήσεις του το μικρό Fiat για
να εκφράσει την ανησυχία του για το πε-
ριβάλλον, θέμα με το οποίο ασχολείται εν-
τατικά τον τελευταίο καιρό, αλλά και για να
δείξει ότι πρέπει να υιοθετείται ένας λιτός τρό-
πος ζωής, μακριά από πολυτέλειες. Αρκετοί
ήταν αυτοί που συσχέτισαν την επιλογή με το

γεγονός ότι η Fiat είναι ιταλική εταιρεία και
αυτό ήταν κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην επιλογή του οχήματος.
Είναι γεγονός ότι το προσιτό και παράλληλα

σύγχρονο, για τα δεδομένα της εκκλησίας,
προφίλ που διατηρεί ο Ποντίφικας έχει δημι-
ουργήσει έναν μεγαλύτερο βαθμό οικειότητας
με τον κόσμο, εάν αναλογιστεί κανείς τι συνέ-
βαινε με προηγούμενους Πάπες. Ας μην ξε-
χνάμε ότι το 2017 η αυτοκινητοβιομηχανία
Lamborghini έφερε στον Πάπα να ευλογήσει
μία Huracan, την οποία και ευλόγησε, όχι
όμως για να την κρατήσει, αλλά για να βγει σε
δημοπρασία, με στόχο τη συγκέντρωση ενός
χρηματικού ποσού για αγαθοεργίες.
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- Στις 26 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 99 ετών, η Μα-
ρούλλα Μαυρίδου από την Καρπάσια. 

- Στις 29 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 90 ετών, η Ελένη
Μουτήρη από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. 

- Στις 5 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 88 ετών, ο Ιωσήφ
Μαυρόχαννας από τον Κορμακίτη. 

- Στις 5 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 95 ετών, ο Αντώνης
Μιχαήλ Χατζηανδρέου από τον Ασώματο Κερύνειας. 

- Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 88 ετών, η Πωλίνα
Ιωάννου Ορφανού από την Καρπάσια. 

- Στις 18 Δεκεμβρίου 2021, ο Assad El Beaini από τον
Λίβανο, μόνιμος κάτοικος Λεμεσού. 

- Στις 19 Δεκεμβρίου 2021, η Σοφία Χατζητζιουβάννη
από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. 

- Στις 25 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 86 ετών, ο Μιχά-
λης Ταννούσης από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. 

- Στις 3 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 62 ετών, ο Γιαννά-
κης Εμμανουήλ από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. 

- Στις 14 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 89 ετών, η Κατίνα
Πεάζινου από τον Ασώματο Κερύνειας. 

Φτωχότερη η Μαρωνιτική Κοινότητα από τις πολλές
απώλειες. Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των
εκλιπόντων. Αιωνία τους η μνήμη και ας είναι ελαφρύ
το χώμα που τους σκεπάζει.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
Του 

Βασίλη
Κουμέττου

Θλίψη για τον 
πρόωρο χαμό του
Γιαννάκη Εμμανουήλ
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε
η Αγία Μαρίνα Σκυλλού-
ρας αλλά και ολόκληρη η
Μαρωνιτική Κοινότητα,
στο άκουσμα της είδησης
ότι ο Γιαννάκης Εμμα-
νουήλ έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 62 ετών, νικημένος
από τον κορωνοϊό. Το 2022
μπήκε με τον χειρότερο
τρόπο για τους οικείους και
τους συγγενείς του άτυχου
Γιαννάκη, ο οποίος άφησε
την τελευταία του πνοή το
πρωί της Δευτέρας, 3 Ια-
νουαρίου. Κατά τον μήνα
Δεκέμβριο, ο εκλιπών νό-
σησε σοβαρά από τη νόσο
Covid-19 που ταλανίζει εδώ
και δύο περίπου χρόνια
ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα, με αποτέλεσμα να πα-
λεύει για αρκετό διάστημα
σε μια άνιση μάχη. Δίπλα
του είχε ανελλιπώς την οι-
κογένειά του, τη σύζυγο, τα
παιδιά, τα αδέρφια του και
λοιπούς οικείους και συγγε-
νείς, εντούτοις αυτό δεν
στάθηκε αρκετό για να νι-
κήσει στη μάχη. 
Ο Γιαννάκης Εμμανουήλ
ήταν πολύ ενεργό μέλος
στους κόλπους της Αγίας
Μαρίνας Σκυλλούρας, στα
διάφορα οργανωμένα σύ-
νολα, αλλά και στους κόλ-
πους ευρύτερα της
Μαρωνιτικής Κοινότητας.
Έχοντας βιώσει τα τραγικά
γεγονότα του 1974 και με
μεγάλη του επιθυμία να
ζήσει στην αγαπημένη του
Αγία Μαρίνα, στήριζε σθε-
ναρά κάθε πρωτοβουλία
που ενίσχυε την προσπά-
θεια για ειρήνη και επανέ-
νωση της Κύπρου, καθώς
και για την επιστροφή στα
Μαρωνίτικα χωριά. Διετέ-
λεσε, μεταξύ άλλων, ιδρυ-
τικό στέλεχος και
Πρόεδρος της Ένωσης Μα-
ρωνιτών Ανθούπολης, με
μεγάλο έργο και προ-
σφορά στην πορεία του
σωματείου. Ανάθρεψε τα
παιδιά του με αρχές και
αξίες, ανάμεσα σε αυτές,
τη μαχητικότητα και τον
άσβεστο πόθο για επι-
στροφή στην Αγία Μαρίνα

και τα Μαρωνίτικα χωριά,
με αποτέλεσμα τα παιδιά
του μέχρι σήμερα να συμ-
μετέχουν ενεργά σε οργα-
νωμένα σύνολα και
προσπάθειες της Κοινότη-
τας, ακολουθώντας τα βή-
ματα του αείμνηστου
πατέρα τους. Ο Γιαννάκης
Εμμανουήλ συνέβαλε τα
μέγιστα μέχρι σήμερα, μαζί
με τα παιδιά του, στην πο-
ρεία της ανέγερσης του
Πολυδύναμου Κέντρου
«Maronite Sporting Cen-
ter» που σχεδιάζει η Μα-
ρωνιτική Κοινότητα στην

Πάνω Δευτερά. 
Στην είδηση του χαμού του,
τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης γέμισαν με μηνύ-
ματα θλίψης και οδύνης
από μέλη της οικογένειάς
του, αλλά και από μέλη της
Κοινότητας και οργανω-
μένα σύνολα της Αγίας Μα-
ρίνας που αποχαιρετώντας
τον, εξήραν το έργο και την
προσφορά του.
Η κηδεία του αείμνηστου
Γιαννάκη Εμμανουήλ τελέ-
στηκε την Τετάρτη, 5 Ια-
νουαρίου 2022, στον Ιερό
Ναό Αγίου Μάρωνα στην
Ανθούπολη. Η εφημερίδα
μας εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια και τους οικείους του
αγαπητού μας Γιαννάκη.
Αιωνία να είναι η μνήμη
του και ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει. 

Το λιτό Fiat του Πάπα 
που «έκλεψε» την παράσταση

Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 από τον Πατριάρχη Μαρωνιτών Καρδινάλιο Μπεσάρα Μπού-
τρος Αλ-Ράι ο επανακαθαγιασμός του ανακαινισμένου ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη. Στη μεγαλοπρεπή
τελετή που ξεκίνησε στις 4.00 το απόγευμα, παρέστησαν πέραν του Πατριάρχη,  εκπρόσωποι του Βατικανού, ο νυν και ο
πρώην Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή, πολλοί επίσημοι και πλήθος πιστών.
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Ακούγοντας με προσοχή τα ονόματα
των τεσσάρων Μαρωνίτικων χωριών,
όπως τα παρουσίαζε ο Εκπρόσωπος πα-
ραδίδοντας του το δώρο της Μαρωνιτι-
κής Κοινότητας, ο Άγιος Πατέρας άγγιξε
και ευλόγησε τα χώματα της Αγίας Μα-
ρίνας, του Ασωμάτου, της Καρπάσιας
και του Κορμακίτη και προσευχήθηκε
για τη σωτηρία και επιβίωσή τους. 
Ήταν Παρασκευή απόγευμα, 3 Δεκεμ-
βρίου 2021, μετά το πέρας της προσευ-
χής του Ποντίφικα μαζί με τους
μετανάστες στην Εκκλησία του Τιμίου
Σταυρού στην Πύλη Πάφου. Εκεί, στα
γραφεία της Αποστολικής Νουντσια-
τούρας δίπλα από την εκκλησία, ήταν
προγραμματισμένη η συνάντηση του
Εκπροσώπου των Μαρωνιτών Γιαννάκη
Μούσα με τον Πάπα Φραγκίσκο. Μια
συνάντηση η οποία διευθετήθηκε από
τους ιθύνοντες της Αγίας Έδρας και η
οποία δεν είχε ανακοινωθεί. 
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών γνώ-
ριζε το αφόρητα πιεστικό πρόγραμμα
του Ποντίφικα και ήξερε ότι η διάρ-
κεια της συνάντησης δεν θα ήταν
μακρά. Κάθε λεπτό άλλωστε με τον
Άκρο Αρχιερέα της Ρώμης είναι τερά-
στιος χρόνος. Φρόντισε έτσι να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένος για να
μεταφέρει στον Άγιο Πατέρα με τον
πλέον αποτελεσματικό τρόπο το βαθύ
μήνυμα της ανάγκης για σωτηρία των
Μαρωνίτικων χωριών. Δίνοντας ασφα-
λώς ειδικό βάρος στα δύο στρατοκρα-
τούμενα χωριά των Μαρωνιτών, την
Αγία Μαρίνα και τον Ασώματο. Για τον
Εκπρόσωπο η συνάντηση με τον Πον-
τίφικα είχε εξόχως συμβολική και τε-
λετουργική σημασία εφόσον είχε
προηγηθεί μερικές βδομάδες πριν η
επίσκεψη του ιδίου και του Αρχιεπι-
σκόπου Μαρωνιτών στο Βατικανό.

Εκεί στην Αγία Έδρα η ηγεσία των Κυ-
πρίων Μαρωνιτών είχε την ευκαιρία
και την άνεση να θέσει τα θέματα των
Μαρωνιτών με κάθε λεπτομέρεια, στο
πλαίσιο μακράς συνάντησης με τον
Πρωθυπουργό του Βατικανού Καρδι-
νάλιο Πιέτρο Παρολίν. 

Χώμα από τα χωριά
Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας,
καλά διαβασμένος για τις ευαισθησίες
του Ποντίφικα, θέλησε να αγγίξει τις
χορδές της ψυχής του, προσφέροντας
του ένα σεμνό και ταπεινό δώρο από-
λυτου συμβολισμού. Χώμα από τα τέσ-

σερα Μαρωνίτικα χωριά. Χώμα από
την ποτισμένη με αίμα και ιδρώτα γη
των Κυπρίων Μαρωνιτών. Το χώμα μά-
ζεψε ο ίδιος ο Εκπρόσωπος από ειδική
περιοδεία του στα χωριά και το τοπο-
θέτησε σε ξεχωριστά ασημένια κουτά-
κια. Τονίζοντας έτσι εξίσου όλα τα
χωριά βάζοντας ωστόσο, για ευνόητους
λόγους, πρώτα στη σειρά τα δύο στρα-
τοκρατούμενα χωριά, την Αγία Μαρίνα
και τον Ασώματο. 
Την προετοιμασία και το τελικό packa-
ging του δώρου επιμελήθηκε με μεγάλη
προσοχή και ευαισθησία η σύζυγος του
Εκπροσώπου Τούλα Μούσα. Επιλέγον-

τας μαζί με τους συνεργάτες της το
ασημένιο χρώμα και το κόκκινο βε-
λούδο, δημιούργησε ένα πολύ απλό
αλλά συνάμα ωραίο και ελκυστικό
δώρο. Έτσι όπως άρμοζε στον Προκα-
θήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας Πάπα Φραγκίσκο. 

Συγκίνηση και προσευχή
Ο Πάπας Φραγκίσκος άκουσε με προ-
σοχή τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα
να του περιγράφει το δώρο. Μια περι-
γραφή που έγινε στα Ελληνικά με μετά-
φραση στα Ιταλικά από τον επίσημο
μεταφραστή του Ποντίφικα. Έκδηλη

ήταν η συγκίνηση του Πάπα στο άκου-
σμα της έκφρασης του Εκπροσώπου:
«Σας φέρνω Άγιε Πατέρα χώμα από τα
τέσσερα χωριά των Μαρωνιτών». Ο Εκ-
πρόσωπος συνέχισε την παρουσίαση
των τεσσάρων μικρών ασημένιων κου-
τιών αναφέροντας στον Ποντίφικα το
όνομα και το  σημερινό καθεστώς κάθε
χωριού. Αρχίζοντας με τα χωριά Αγία
Μαρίνα και Ασώματος και συνεχίζοντας
με την Καρπάσια και τον Κορμακίτη. Ο
Άγιος Πατέρας άκουγε με μεγάλη προ-
σοχή τα λόγια του Εκπροσώπου και
πριν ο κ. Μούσας ολοκληρώσει, ο Πον-
τίφικας έβαλε το χέρι του στα τέσσερα
κουτάκια και άρχισε να προσεύχεται.
Ευλόγησε το χώμα των χωριών μας και
προσευχήθηκε για τη σωτηρία και επι-
βίωση τους. Μια συγκλονιστική στιγμή
που με βεβαιότητα θα καταγραφεί με
χρυσά γράμματα στις σελίδες της Κυ-
πριακής Μαρωνιτικής ιστορίας. 

Ελπίδες και προσδοκίες
Αναμφίβολα η διά ζώσης ενημέρωση

του Ποντίφικα στην Κύπρο για
την κατάσταση στα χωριά των
Μαρωνιτών τόσο από τον Εκ-
πρόσωπο όσο και από τον Πα-
τριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο

Μαρωνιτών, σε συνδυασμό με
τις εντατικές επαφές της Μαρω-
νιτικής ηγεσίας στο Βατικανό,
δημιουργούν συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για ελπιδοφόρες εξελί-
ξεις. Προσδοκία όλων είναι όπως
η Αγία Έδρα και ο ίδιος ο Πάπας
Φραγκίσκος αναλάβουν πρωτοβου-
λίες και προβούν στα αναγκαία δια-
βήματα προς όλες τις κατευθύνσεις

αλλά κυρίως προς την Άγκυρα για να
υπάρξει επιστροφή των Μαρωνιτών
σε όλα τους τα χωριά.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ευλογεί 
τα χώματα των χωριών μας

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Ακούγοντας με προσοχή τα ονόματα των τεσσάρων 
Μαρωνίτικων χωριών, όπως τα παρουσίαζε ο Εκπρόσωπος
παραδίδοντας του το δώρο της Μαρωνιτικής Κοινότητας,

ο Άγιος Πατέρας άγγιξε και ευλόγησε τα χώματα της Αγίας
Μαρίνας, του Ασωμάτου, της Καρπάσιας και του Κορμακίτη

και προσευχήθηκε για τη σωτηρία και επιβίωσή τους. 
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Ύψιστης σημασίας η επίσκεψη του στα Μαρωνίτικα χωριά

Θερμή υποδοχή στον Πατριάρχη
Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-Ράι
Δέκα περίπου χρόνια μετά την επίσκεψη του στην Κύπρο τον
Φεβρουάριο του 2012, ο Πατριάρχης Μαρωνιτών Καρδινά-
λιος Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-Ράι πραγματοποίησε τη δεύ-
τερη του επίσκεψη τον περασμένο μήνα, με αφορμή την
ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο νησί. Οι Μα-
ρωνίτες της Κύπρου, όπως και το 2012, του επεφύλαξαν
θερμή υποδοχή κατά την επίσκεψη του στις κατά τόπους ενο-
ρίες στις υπό το κράτος ελεγχόμενες περιοχές, ενώ κρίνεται
ως εξαιρετικής σημασίας η επίσκεψη του εκλαμπρότατου στα
Μαρωνίτικα χωριά, στο πλαίσιο της παραμονής του στο νησί. 
Ο Μπούτρος Αλ-Ράι συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα
του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο, τόσο στη συνάντηση
του τελευταίου με τον κλήρο στον Καθεδρικό Ναό της
Παναγίας των Χαρίτων, όσο και στη μεγαλειώδη Θεία
Λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας στο Στάδιο ΓΣΠ. Με την
αναχώρηση του Ποντίφικα από την Κύπρο, το Σάββατο
4 Δεκεμβρίου, ο Πατριάρχης Μαρωνιτών είχε ένα ασφυ-
κτικά γεμάτο πρόγραμμα μέχρι τη δική του αναχώρηση
το βράδυ της Δευτέρας, 6 Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να
βρεθεί κοντά σε όλους τους Μαρωνίτες της Κύπρου, ως
ήταν και η επιθυμία του. 

Περιοδεία στα χωριά
Πρώτος σταθμός του Πατριάρχη μετά την αναχώρηση του
Πάπα Φραγκίσκου για την Αθήνα, ήταν τα Μαρωνίτικα
χωριά, σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση και μεγάλης
σημασίας επίσκεψη. Ο Εκλαμπρότατος προσευχήθηκε με
τους Μαρωνίτες στην Αγία Μαρίνα, τον Ασώματο και την
Καρπάσια, αρχικά, για να καταλήξει στον Κορμακίτη όπου
τέλεσε τον επανακαθαγιασμό του αναστηλωμένου Καθε-
δρικού Ναού Αγίου Γεωργίου, που άνοιξε ξανά τις πόρτες
του για τους πιστούς. Πλήθος κόσμου τον υποδέχτηκε στα
χωριά και οργανωμένα σύνολα προσέφεραν στον Πα-
τριάρχη αναμνηστικά δώρα. Τη σημασία της επίσκεψης
του Πατριάρχη στον Ασώματο και την Αγία Μαρίνα, ανέ-
δειξε με ανάρτηση του ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών, ο
οποίος να σημειωθεί συνόδευσε τον Πατριάρχη κατά την
επίσκεψη του στα χωριά. Ο Γιαννάκης Μούσας έκανε λόγο
για δύο συμβουλές του Πατριάρχη: «Πρώτον, να αξιοποι-
ούμε κάθε ευκαιρία και εάν είναι δυνατό να δημιουργούμε
πιο πολλές ευκαιρίες για να επισκεπτόμαστε συνεχώς αυτά
τα χωριά και τις εκκλησίες τους και δεύτερο, να μην φθά-
σουμε ποτέ μα ποτέ στο σημείο της αδιαφορίας και της
απώλειας της ελπίδας για επιστροφή». Στο πλαίσιο της
επίσκεψης του, ο Πατριάρχης Ράι τόνισε με νόημα ότι
«ενόσω οι εκκλησιές στέκουν - και εξ’ όσων βλέπω σε αυτή
μου την επίσκεψη είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από
την πρώτη μου επίσκεψη - στέκουν και τα σπίτια, στέκει
και η πίστη μας για επιστροφή».

Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε την
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πατριάρχης Μα-
ρωνιτών, στο πλαίσιο επαφών του ηγέτη της Εκκλησίας των Μαρω-
νιτών με κυβερνητικούς αξιωματούχους, λίγο πριν την έλευση του
Πάπα. Ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον Πρό-
εδρο και την κυβέρνηση για τη συνεχή τους στήριξη προς τη Μαρω-
νιτική Κοινότητα της Κύπρου. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο
Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου με τον οποίο ο Πατριάρχης
συναντήθηκε ακολούθως στην Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών. Ο Επί-
τροπος αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς και στη μακρόχρονη
φιλία που ενώνει τους λαούς της Κύπρου και του Λιβάνου από την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τόνισε ότι η Μαρωνιτική
Κοινότητα αποτελεί βασικό πυλώνα και αναπόσπαστο κομμάτι της

κυπριακής κοινωνίας, επιδεικνύοντας μεγάλο και αξιόλογο έργο.
Εξάλλου, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β΄ επισκέφτηκε
την ίδια μέρα ο Πατριάρχης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Στη
συζήτηση που είχαν, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τόνισε την ανάγκη
επικράτησης της ειρήνης στον χώρο της Μέσης Ανατολής, ο οποίος
τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε έκρυθμη κατάσταση. Σημείωσε
δε μεταξύ άλλων ότι ο κοινός διάλογος ενισχύει την πεποίθηση ότι
δεν υπάρχει μέλλον χωρίς ανεκτικότητα, σεβασμό και ειρηνική συ-
νύπαρξη. Κατά την ανταλλαγή δώρων ο Μακαριότατος προσέφερε
στον Πατριάρχη έναν αργυρό δίσκο με τους δύο θεμελιωτές απο-
στόλους της Εκκλησίας της Κύπρου Βαρνάβα και Παύλο. Με τη
σειρά του ο Πατριάρχης Αλ-Ράι δώρισε στον Αρχιεπίσκοπο μία ει-
κόνα της Παναγίας της Χαρίσσας. 

Συνάντηση με Πρόεδρο και Αρχιεπίσκοπο

Ο Πατριάρχης αφίχθηκε στην
Κύπρο το απόγευμα της 1ης Δεκεμ-
βρίου 2021, όπου έτυχε υποδοχής στην
Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών στην Ακρό-
πολη από τον Αρχιεπίσκοπο Σελίμ
Σφέηρ, για να ακολουθήσει προσευχή
στο εκκλησάκι του Αγίου Μάρωνα,
εντός του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου.
Τον Πατριάρχη συνόδευε στην Κύπρο
πολυμελής αποστολή με Αρχιεπισκό-
πους και άλλους κληρικούς, μεταξύ των
οποίων και ο πρώην Αρχιεπίσκοπος
Μαρωνιτών Κύπρου και νυν της Τρί-
πολης του Λιβάνου, Ιωσήφ Σουέηφ.  
Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Εκπρό-
σωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή

Γιαννάκης Μούσας παρέθεσε δείπνο
προς τιμήν του Πατριάρχη, κατόπιν
και σχετικής πρόσκλησης που του
είχε απευθύνει κατά τη συνάντηση
τους τον περασμένο Ιούλιο στον Λί-
βανο. Στο πλαίσιο του δείπνου, στο
οποίο να σημειωθεί παρέστησαν και
μέλη της αποστολής του εκλαμπρό-
τατου καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος
Σφέηρ, ο Εκπρόσωπος είχε την ευ-
καιρία να ενημερώσει τον Πα-
τριάρχη εκ νέου για την πορεία της
Κοινότητας κατά τους τελευταίους
μήνες καθώς και για το πάγωμα των
εξελίξεων σε σχέση με τα Μαρωνί-
τικα χωριά.

Δείπνο με τον Εκπρόσωπο 

Στον Ασώματο.Στην Αγία Μαρίνα. Στην Καρπάσια.
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Την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, ο
Πατριάρχης Αλ-Ράι βρέθηκε στη Λε-
μεσό, μαζί με τα εκεί διαμένοντα μέλη
της Κοινότητας. Ξεκινώντας από τα
Πολεμίδια και την εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας, ο καρδινάλιος τέλεσε προ-
σευχή στην παρουσία και του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο
οποίος πραγματοποιούσε με τη σειρά
του επίσκεψη στα Πολεμίδια. Σε σύν-
τομη τελετή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Κέντρου Νεότητος Μαρωνιτών Σιάρ-
πελ Σκέντερ καλωσόρισε τον Πα-
τριάρχη στο οίκημα του σωματείου
εξηγώντας του την ιστορία του ΚΝΜ
καθώς και της ενορίας της Αγίας Μα-
ρίνας στα Πολεμίδια. Το Δ.Σ. δώρισε
στον Πατριάρχη, εις ανάμνηση της

επίσκεψης του, ένα χειροποίητο
υφαντό που απεικονίζει την Παναγία,
δημιουργία της ομάδας του σμιλιού
του σωματείου. Ακολούθως, ο Πα-
τριάρχης Μαρωνιτών πρωτοστάτησε
της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό
Αγίου Σιάρπελ στη Λεμεσό ενώ παρέ-
στη και στη χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση της ενορίας που περιλάμβανε
μεταξύ άλλων παζαράκι και γεύμα. 
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα του
Πατριάρχη κατά την εν λόγω μέρα ολο-
κληρώθηκε με Θεία Λειτουργία στον
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Χα-
ρίτων στη Λευκωσία, για να ακολουθή-
σει δεξίωση και συνάντηση του
Πατριάρχη με πιστούς και μέλη της
ενορίας, στην αίθουσα της εκκλησίας. 

Στη Λεμεσό Στον Άγιο Ιωσήφ Λάρνακας
Τελευταίος σταθμός για τον
Πατριάρχη Μαρωνιτών Καρδι-
νάλιο Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-
Ράι, πριν την αναχώρηση του
για τον Λίβανο, ήταν η Λάρ-
νακα και η εκκλησία του Αγίου
Ιωσήφ όπου τελέστηκε Θεία
Λειτουργία. Το παρόν τους
έδωσαν ανάμεσα σε άλλους ο
Επίτροπος Προεδρίας Φώτης
Φωτίου, ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας
και η Πρέσβειρα του Λιβάνου
Κλωντ Ελ Χατζάλ. Εκ μέρους
της ενορίας, ο Εφημέριος π.
Ακλ Αμπού Ναντέρ, ευχαρι-
στώντας τον Πατριάρχη για την
παρουσία του, έκανε λόγο για

τις χιλιάδες αφίξεις οικογενειών
από τον Λίβανο και την αύξηση
των μελών της ενορίας των Μα-
ρωνιτών της Λάρνακας ενώ δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
την παραχώρηση μεγάλης
έκτασης γης για ανέγερση νέας
εκκλησίας. Με το πέρας της λει-
τουργίας, ακολούθησε δείπνο
σε ξενοδοχείο της πόλης του
Ζήνωνα. Το βράδυ της ίδιας
μέρας, ο Πατριάρχης και η απο-
στολή που τον συνόδευε ανα-
χώρησαν για τον Λίβανο,
ολοκληρώνοντας μια πολύ ση-
μαντική για τους Μαρωνίτες
της Κύπρου επίσκεψη.

Στην Ανθούπολη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο καρ-
δινάλιος Αλ-Ράι όπου συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρωνα μαζί με τον Εφημέριο
π. Ιωσήφ Σκέντερ και τους εκεί ενορίτες. Ακολούθως
μετέβη στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα όπου
τον υποδέχτηκαν τα παιδιά, η διεύθυνση και το εκ-
παιδευτικό προσωπικό του σχολείου, καθώς και ο
Πρόεδρος και Μέλη της Σχολικής Εφορείας Μαρωνι-
τών. Εντύπωση και συγκίνηση προκάλεσε στον Πα-
τριάρχη το συμβολικό δώρο που ετοίμασαν και του
πρόσφεραν τα παιδιά, που απεικόνιζε στον χάρτη της
Κύπρου τις εκκλησίες των Μαρωνιτών στα τέσσερα
κατεχόμενα χωριά τους. 
Στη συνέχεια ο εκλαμπρότατος μαζί με τη συνοδεία του
αναχώρησαν για τον Κοτσιάτη όπου τον υποδέχτηκαν
οι Μαρωνίτες στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Μετά
την προσευχή ο Πατριάρχης μετέβη στο οίκημα του Κέ-
δρου Αγίας Μαρίνας όπου τον καλωσόρισαν ο Πρό-
εδρος Γιαννάκης Λακκοτρύπης και τα Μέλη του Δ.Σ. 

Σε Ανθούπολη και Κοτσιάτη

Τις πόρτες του άνοιξε και πάλι ο επιβλητικός ναός του
Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη το απόγευμα της 4ης
Δεκεμβρίου 2021, όταν ο Πατριάρχης Μαρωνιτών
Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-Ράι τέλεσε τον επανακαθα-
γιασμό του στην παρουσία πλήθους πιστών. Η μέρα
που οι κάτοικοι του χωριού ανέμεναν εδώ και με-
ρικά χρόνια έφτασε, για να επιστρέψουν στον ναό
του προστάτη τους άγιου, ο οποίος για μεγάλο διά-
στημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Τα σημάδια της
ανάγκης για βελτιώσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο
και στο εξωτερικό ήταν έκδηλα και το αποτέλεσμα
του όλου έργου φαίνεται να αφήνει σχεδόν άπαντες
ικανοποιημένους. Το σημαντικό αυτό έργο πιστώ-
νεται αναμφίβολα στην εκκλησιαστική επιτροπή
Αγίου Γεωργίου που εργάστηκε με πείσμα και κάτω
από τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, για να
φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.  
Τον Πατριάρχη Αλ-
Ράι υποδέχτηκαν οι
αρχές του χωριού και
πλήθος κόσμου στην
είσοδο του Κορμα-
κίτη με μυρσίνες,
όπως άλλωστε συνη-
θίζεται σε τέτοιου βε-
ληνεκούς επισκέψεις
και τον συνόδευσαν
μέχρι την κεντρική
πλατεία. Ο εκλαμ-
πρότατος ευλόγησε
τη φάτνη της γέννη-
σης που είχε στηθεί
πλησίον της βρύσης του χωριού ενόψει των Χριστου-
γέννων και ακολούθως έφτασε στο προαύλιο του κα-
θεδρικού ναού, για να ξεκινήσει η τελετή του
επανακαθαγιασμού. Τόσο το προαύλιο της εκκλη-
σίας όσο και το ανανεωμένο εσωτερικό ήταν γεμάτα
από κόσμο, τηρουμένων όμως και των μέτρων που
αφορούν στην πανδημία.  
Κατά τον λόγο του προς τους πιστούς, ο Πατριάρχης
Μαρωνιτών ευχαρίστησε αρχικά τον Αποστολικό
Νούντσιο της Αγίας Έδρας ο οποίος έδωσε το παρόν
του στην τελετή, ενώ κάλεσε όλους να ευχαριστήσουν
τον Θεό για την ευλογία της επίσκεψης του Πάπα
Φραγκίσκου στην Κύπρο, η οποία μόλις είχε ολοκλη-
ρωθεί. Εξέφρασε δε τη χαρά του να βρίσκεται ξανά
στον ανακαινισμένο πια Άγιο Γεώργιο, δίνοντας τα
συγχαρητήρια του σε αυτούς που συνέβαλαν στο
έργο και καλώντας όλους τους κατοίκους να παρευ-
ρίσκονται στην εκκλησία και να προσεύχονται για την
ειρήνη και την επιστροφή στα χωριά. 
Συγκινητικά λόγια είπε και ο πρώην Αρχιεπίσκοπος
Μαρωνιτών Κύπρου Ιωσήφ Σουέηφ, στη διάρκεια της
θητείας του οποίου να σημειωθεί πως ξεκίνησε το με-
γαλεπήβολο έργο της αναστήλωσης του Καθεδρικού
Ναού του Αγίου Γεωργίου. Τόνισε πως έλαβε τότε την
απόφαση αυτή ο ίδιος, αλλά υπήρχε όπως είπε η επι-
τροπή, η ενορία, η κοινότητα για να υλοποιήσει την
απόφαση. Δηλώνοντας περήφανος για το τελικό απο-
τέλεσμα του έργου, συνεχάρη την εκκλησιαστική επι-

τροπή και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι θα συνε-
χιστούν και άλλα έργα που θα βοηθήσουν τον κόσμο
της κοινότητας. «Να είστε πάντα ενωμένοι δίπλα
στον Αρχιεπίσκοπο σας Σελίμ Σφέηρ και να στηρίζετε
όλους τους ιερείς της κοινότητας. Να είστε όλοι σαν
μια οικογένεια», κάλεσε τους Μαρωνίτες της Κύπρου
ο Ιωσήφ Σουέηφ.
Τον Πατριάρχη Μαρωνιτών καλωσόρισε στον Κορ-
μακίτη με ομιλία ο Αν. Κοινοτάρχης Βαλεντίνος Κου-
μέττου, ευχαριστώντας τον που αποδέχτηκε την
πρόσκληση να τελέσει τον επανακαθαγιασμό του κα-
θεδρικού ναού. Κάλεσε την ίδια ώρα τον εκλαμπρό-
τατο όπως στηρίξει τον Κορμακίτη και τον κόσμο του
στον μεγάλο αγώνα για σωτηρία.  
Στον δικό του χαιρετισμό, ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών Γιαννάκης Μούσας εξέφρασε την περηφάνια,

την ικανοποίηση και
τη συγκίνηση όλων
για την επιστροφή
στον ναό του Αγίου
Γεωργίου, τρία χρό-
νια μετά. Απηύθυνε
προς όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην τιτάνια
προσπάθεια της ανα-
στήλωσης του καθε-
δρικού ναού, τα
θερμά του συγχαρη-
τήρια και χωρίς κανέ-
ναν δισταγμό τους
δήλωσε ότι το επί-
τευγμα τους αυτό θα
γραφτεί με χρυσά

γράμματα στην ιστορία του Κορμακίτη. «Πέραν όμως
της μεγάλης θρησκευτικής σημασίας, το σημερινό γε-
γονός έχει και εξόχως εθνική σημασία. Αυτός ο ναός,
αυτό το ιερό οικοδόμημα αποτέλεσε σύμβολο αγώνα
και καρτερικότητας για όλους τους Μαρωνίτες. Η
ανακαίνιση και ο επανακαθαγιασμός του στέλνουν
ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Μαρω-
νίτες είναι εδώ για να μείνουν και δεν θα μείνουν
μόνο στον Κορμακίτη, αλλά θα μείνουν σε όλα τους
τα χωριά», ήταν τα γεμάτα νόημα λόγια του Εκπρο-
σώπου της Μαρωνιτικής Κοινότητας. Απευθυνόμε-
νος προς τον Πατριάρχη Μπούτρος Αλ-Ράι, ο
Εκπρόσωπος εξέφρασε τις ευχαριστίες και τη χαρά
του για την παρουσία του, τονίζοντας πως «θα είμα-
στε και οι δύο ακόμη πιο ευτυχείς όταν υλοποι-
ήσουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες και πετύχουμε τον
πιο μεγάλο ΟΛΩΝ των στόχων της Κοινότητας, που
δεν είναι άλλος από την επιστροφή στον Ασώματο και
στην Αγία Μαρίνα».
Εις ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού, η Εκκλησια-
στική Επιτροπή Κορμακίτη προσέφερε δώρα τόσο
στον Πατριάρχη όσο και στον πρώην Αρχιεπίσκοπο
Μαρωνιτών Κύπρου Ιωσήφ Σουέηφ. Με το πέρας της
τελετής, ο Πατριάρχης Μαρωνιτών Μπεσάρα Μπού-
τρος Αλ-Ράι, φωταγώγησε μαζί με τον Εκπρόσωπο
της Κοινότητας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο προ-
αύλιο του αναστηλωμένου Καθεδρικού Ναού Αγίου
Γεωργίου Κορμακίτη. 

Άνοιξε τις πύλες του 
ο ναός του Αγίου Γεωργίου

ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΡΑΪ



Τεραστίας σημασίας επαφές είχαν
τον περασμένο μήνα ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας
και ο Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ, οι
οποίοι μετέβησαν στο Βατικανό για

να μεταφέρουν τα θέματα των Μα-
ρωνίτικων χωριών στη Ρωμαϊκή
Κουρία. Των επαφών ξεχώρισε η συ-
νάντηση της ηγεσίας των Μαρωνι-

τών με τον Πρωθυπουργό της Αγίας
Έδρας Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν,
που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
16ης Νοεμβρίου στο ιδιαίτερο γρα-
φείο του τελευταίου και είχε διάρ-
κεια πέραν της μίας ώρας. 
Εκπρόσωπος και Αρχιεπίσκοπος
ενημέρωσαν ενδελεχώς την ηγεσία
της Αγίας Έδρας για την παρούσα
κατάσταση πραγμάτων στα Μαρωνί-
τικα χωριά. Στο πλαίσιο της συνάν-
τηση παρουσιάστηκαν με ξεκάθαρο
τρόπο οι άμεσες επιδιώξεις των Μα-
ρωνιτών και συζητήθηκε συγκεκρι-
μένος σχεδιασμός που αναμένεται να
βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων.
Ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή φαίνεται
να δόθηκε στην ανάγκη δημιουργίας
συνθηκών για επιστροφή στον Ασώ-
ματο και την Αγία Μαρίνα ενώ ο Αρ-
χιεπίσκοπος Σφέηρ έκανε ειδική

αναφορά και στη Μονή Προφήτη
Ηλία. Να σημειωθεί ότι τον Επικε-
φαλής της Κυβέρνησης της Αγίας
Έδρας πλαισίωναν ομάδα ειδικών
συμβούλων καθώς και άλλοι αξιωμα-
τούχοι του Βατικανού, γεγονός που
αναδεικνύει το ξεχωριστό βάρος που
δόθηκε στην εν λόγω συνάντηση και
στο όλο θέμα.
Η ηγεσία των Μαρωνιτών έκανε ει-
δική αναφορά και στην αποστολική
επίσκεψη του Ποντίφικα στην
Κύπρο, η οποία πραγματοποιήθηκε
δύο βδομάδες αργότερα. Ο Πρωθυ-
πουργός της Αγίας Έδρας Καρδινά-
λιος Πιέτρο Παρολίν, απευθυνόμενος
στον Εκπρόσωπο και τον Αρχιεπί-
σκοπο, τόνισε το ενδιαφέρον του Βα-
τικανού και του ίδιου του Πάπα
Φραγκίσκου για τα Μαρωνίτικα
χωριά, ενώ ευχαρίστησε τον Αρχιεπί-

σκοπο και τον Εκπρόσωπο για την
πολύ χρήσιμη επίσκεψη τους στο Βα-
τικανό, διαβεβαιώνοντας τους για
την στήριξη της Αγίας Έδρας στο
μέγα ζήτημα της επιστροφής των
Μαρωνιτών στα χωριά τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυ-
πουργός του Βατικανού συνόδευε
τον Πάπα Φραγκίσκο κατά την πρό-
σφατη αποστολική του επίσκεψη
στην Κύπρο. 
«Βατικανό, για άλλη μια φορά σε ευ-
χαριστούμε» σημείωσε χαρακτηρι-
στικά σε ανάρτηση του με την
ολοκλήρωση της επίσκεψης στην
Αγία Έδρα, ο Εκπρόσωπος της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας Γιαννάκης
Μούσας. Πιο συγκεκριμένα, ανέ-
φερε τα πιο κάτω: 
«Μια πολύ σημαντική επίσκεψη έχει
ολοκληρωθεί. Στην Πόλη του Βατι-

κανού μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο
μας. Σε σειρά επαφών και συναντή-
σεων. Με επιστέγασμα τη μακρά συ-
νάντηση εργασίας με τον
Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας Πιέ-
τρο Παρολίν. Χρήσιμη, ουσιαστική
και ελπιδοφόρα συνάντηση. Λίγο
πριν την ιστορική επίσκεψη του
Ποντίφικα στην Κύπρο. Όπως πάντα
μοναδική έγνοια μας η επιβίωση της
Μαρωνιτικής Κοινότητας. Στόχος
μας η επιστροφή σε όλα μας τα
χωριά. Ασώματος και Αγία Μαρίνα,
Καρπάσια και Κορμακίτης. Η γη
μας, η ιστορία μας, το μέλλον μας.
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες.
Χωρίς σταματημό. Όσο δύσκολος
και εάν φαντάζει ο στόχος. Μέχρι να
φτάσουμε στον προορισμό. Όπως
ακριβώς το υποσχεθήκαμε στον
μαρτυρικό μας κόσμο».

Επαφές σε ανώτατο διεθνές επίπεδο από τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών

Στο Βατικανό τα θέματα 
Ασωμάτου και Αγίας Μαρίνας

Πέραν της μίας ώρας 
διήρκησε η συνάντηση 
Εκπροσώπου και 
Αρχιεπισκόπου με τον 
Πρωθυπουργό της 
Αγίας Έδρας Καρδινάλιο
Πιέτρο Παρολίν

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

Με την πάροδο έξι μηνών γεμάτων δυσκολίες,
προβλήματα και εμπόδια, εκδόθηκε την Παρα-
μονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2021, από
την «Επαρχιακή Διοίκηση» Κερύνειας, η πολυ-
πόθητη άδεια για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις
στον Κορμακίτη. Την άδεια κλήθηκε να παραλά-
βει ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας, ο οποίος, την ίδια μέρα, την παρέδωσε
στον διευθυντή του έργου και στενό του συνερ-
γάτη Αντώνη Μαυρόχαννα. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η έκδοση της άδειας
κατέστη δυνατή μετά τις προσωπικές και απευ-
θείας παρεμβάσεις του Αρχιεπισκόπου και του
Εκπροσώπου προς τις Τ/Κ αρχές. Για τον σκοπό
αυτό και προς επίλυση διαφόρων ζητημάτων που
εμπόδιζαν την έκδοση της άδειας, όπως έγινε
γνωστό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δεκαπενθή-
μερο του έτους καθοριστικές συναντήσεις μεταξύ
της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας των Μα-
ρωνιτών και των ανώτατων αρχών των Τ/Κ, σε
επίπεδο «Πρωθυπουργού», «Υπουργού Εσωτε-
ρικών» και «Αρχής Αθλητισμού». Εξάλλου, να

σημειωθεί ότι τον Αρχιεπίσκοπο Σελίμ Σφέηρ και
τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα φέρεται να συ-
νόδευε στις συναντήσεις ο Πρόεδρος της Τοπικής
Αρχής Κορμακίτη Αντώνης Σάρρου. 
Πλέον, με την άδεια ανά χείρας, οι ιθύνοντες του
έργου δηλώνουν ικανοποιημένοι και απολύτως

έτοιμοι για να προχωρήσουν στην έναρξη των ερ-
γασιών για κατασκευή των αθλητικών εγκατα-
στάσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίζεται
και ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας ο οποίος
επιθυμούσε διακαώς την ολοκλήρωση του έργου
των γηπεδικών εγκαταστάσεων πριν την ολοκλή-
ρωση του Κέντρου Συνεργασίας με την ΕΕ, στό-
χος που μετά την εξασφάλιση της άδειας γίνεται
απολύτως εφικτός. Οι εργασίες, πάντως, αναμέ-
νεται πολύ σύντομα να αρχίσουν, υπό την στενή
επίβλεψη του διευθυντή έργου. 
Με βάση τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια,
η πρώτη φάση του έργου προβλέπει την ολική
ανάπλαση του χώρου που σήμερα δεν είναι τί-
ποτα άλλο παρά ένα εγκαταλειμμένο χωράφι σε
άθλια κατάσταση. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο
φάσεις. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης θα γίνουν
άμεσα χωματουργικές εργασίες ευρείας κλίμα-
κας, εργασίες υποδομών, αντιστήριξης και απο-
στράγγισης. Σημειώνεται ότι η σοβαρότερη
πρόκληση στο έργο είναι η αποτελεσματική αντι-
μετώπιση των νερών της βροχής, εφόσον το γή-
πεδο βρίσκεται στο μέσο περιοχής με ροή

ποταμού (Τβερίγι). Η δεύτερη φάση του έργου
προβλέπει την τοποθέτηση πλαστικού χλοοτά-
πητα και τη δημιουργία κερκίδων, αποδυτηρίων
και περίφραξης. Το συνολικό κόστος του έργου
αναμένεται να φθάσει στις €450.000 με όλο το
ποσό να βρίσκεται ήδη κατατεθειμένο στον λογα-
ριασμό της Εκκλησίας που είναι η ιδιοκτήτρια της
γης και του Κοινοτικού Συμβουλίου που είναι η
αρμόδια τοπική αρχή.
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου έργου έχει συσταθεί από το κράτος και λει-
τουργεί με επιτυχία εδώ και δύο χρόνια ειδική
επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών, ο Κοινοτάρχης Κορμακίτη, το
Σωματείο «Ο Κορμακίτης», η Εκκλησιαστική
Επιτροπή Κορμακίτη καθώς επίσης και το ΕΤΕΚ,
ο ΚΟΑ και το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας. Το
μεγάλο αυτό έργο, υπενθυμίζεται, είχε εξαγγελθεί
με κάθε επισημότητα από τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο πλαίσιο
της ιστορικής εκδήλωσης προς τιμήν της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στο
Προεδρικό Μέγαρο τον Οκτώβριο του 2017.

Εκδόθηκε η άδεια μετά τις καθοριστικές συναντήσεις Εκπροσώπου - Αρχιεπισκόπου με την Τ/Κ ηγεσία

Αρχίζουν οι εργασίες για το γήπεδο στον Κορμακίτη

Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας κρατά
ανά χείρας την πολυπόθητη άδεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος
Μαρωνιτών Σελίμ
Σφέηρ, ο Εκπρόσω-
πος της Μαρωνιτικής
Κοινότητας Γιαννάκης
Μούσας και στο
μέσο, ο Πρωθυπουρ-
γός του Βατικανού
Καρδινάλιος Παρολίν.
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Επιδότηση των πραγματικών 
γεωργοκτηνοτρόφων

Αυτό ζήτησε από τον Υπουργό Γεωργίας ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών

Την επιδότηση των πραγματικών γεωρ-
γών και κτηνοτρόφων ζήτησε από τον
Υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών τη Βουλή
Γιαννάκης Μούσας, στο πλαίσιο συνάν-
τησης τους τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου
2021. Στη συνάντηση παρέστησαν επί-
σης ο Αν. Κοινοτάρχης Κορμακίτη, ο
Κοινοτάρχης Καρπάσιας, καθώς και λει-
τουργοί του Υπουργείου Γεωργίας. 
Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση, ο
Εκπρόσωπος έθεσε επί τάπητος το ζή-
τημα των γεωργοκτηνοτροφικών επιδο-
τήσεων και απαίτησε τη διαμόρφωση
νέων κανονισμών ούτως ώστε οι κρα-
τικές επιδοτήσεις να είναι πιο στοχευ-
μένες και να κατευθύνονται προς
τους πραγματικούς γεωργούς και
κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούν-
ται στα Μαρωνίτικα χωριά, εγκλωβι-
σμένους και επανεγκατασταθέντες. 
Ο Γιαννάκης Μούσας ζήτησε την ανα-
διαμόρφωση του κρατικού Σχεδίου
Παροχής Βοήθειας στους Εγκλωβι-
σμένους Γεωργοκτηνοτρόφους, στη
βάση των νέων δεδομένων που δια-
μορφώνονται στα χωριά των Μαρω-
νιτών με την επιστροφή και την
επανεγκατάσταση νεαρών και μη
οικογενειών σε Κορμακίτη και Καρ-
πάσια. «Θα πρέπει μέσω του Σχε-
δίου, πέραν των ηρωικών μας
εγκλωβισμένων να ενθαρρύνονται
με ουσιαστικό τρόπο όλοι όσοι έχουν
επανεγκατασταθεί και ασχολούνται
σοβαρά με τη γεωργία ή και την κτηνο-
τροφία», φέρεται να είπε στον Υπουργό
ο Εκπρόσωπος σύμφωνα με δημοσίευμα
του kormakitis.net. 
Χαιρετίζοντας την ίδια ώρα το γεγονός
πως στο υφιστάμενο Σχέδιο έχει αρχίσει
η μερική επιδότηση και των επανεγκα-
τασταθέντων γεωργοκτηνοτρόφων, ο κ.

Μούσας τόνισε με έμφαση πως «αυτό σε
καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποι-
ητικό». Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές
του kormakitis.net, ο κ. Μούσας ζήτησε
τη σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία
θα μελετήσει το θέμα σε βάθος και θα
καταλήξει σε ολοκληρωμένη πρόταση
προς τον Υπουργό Γεωργίας, πρόταση η

οποία θα προωθηθεί για έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο και θα εφαρμο-
στεί από τη νέα χρονιά. 
Η νέα πρόταση, η οποία θα αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά του νέου Σχεδίου, θα στο-
χεύει κατά τον κ. Μούσα στην στήριξη,
μέσα από αυστηρούς μηχανισμούς
ελέγχου, των πραγματικών γεωργών

και κτηνοτρόφων των χωριών.
Ταυτόχρονα, το νέο Σχέδιο, με τις αυ-
στηρές του πρόνοιες και τους αποτελε-
σματικούς ελέγχους, θα κατανέμει με

δίκαιο τρόπο το σχετικό κονδύλι στους
πραγματικούς γεωργοκτηνοτρόφους και
θα κλείνει οριστικά τις πόρτες σε όποιες πι-
θανές καταχρήσεις και άλλες αυθαιρεσίες.
Ο Υπουργός Γεωργίας, όπως αναφέρουν
οι ίδιες πηγές της ιστοσελίδας, απο-
δέχθηκε το αίτημα του Εκπροσώπου
της Κοινότητας για διορισμό ειδικής

επιτροπής η οποία θα επαναξιολογή-
σει το Σχέδιο, εντούτοις ο κ. Καδής τό-
νισε πως η όποια αναδόμηση του
Σχεδίου θα γίνει κατόπιν συλλογικής
διαβούλευσης και θα ισχύσει από το
2023. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως
μέχρι σήμερα και με βάση τα υφι-
στάμενα σχέδια, ενώ οι πραγματικοί
γεωργοκτηνοτρόφοι στα Μαρωνί-
τικα χωριά είναι λιγότεροι των εί-
κοσι, επιχορήγηση λαμβάνουν πέραν
των πενήντα.

Προγράμματα για Μαρωνίτες 
στο επίκεντρο συνάντησης
Μούσα-Περδίου

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάββα
Περδίο είχε ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας
στις 14 Δεκεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο της συνάν-
τησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέρον-
τος και πιθανών συνεργασιών όπως ανέφερε σε
ανάρτηση του ο Γιαννάκης Μούσας. 
Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα πάντα με την ίδια
ανάρτηση, δόθηκε σε προγράμματα του Υφυ-
πουργείου που να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο

από επιχειρηματίες μέλη της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας, καθώς και από οργανωμένους φορείς. 
Ο Γιαννάκης Μούσας εξήρε την πολύ θετική και
εποικοδομητική στάση του Υφυπουργού Σάββα
Περδίου, η οποία όπως τόνισε προδιαγράφει την
έναρξη μιας επωφελούς συνεργασίας για την
Κύπρο και την Κοινότητα των Μαρωνιτών, ενώ
πρόσθεσε πως σύντομα θα υπάρξουν και ανακοι-
νώσεις επί του θέματος. 

Θέματα επανεγκατάστασης 
συζήτησαν ο Εκπρόσωπος Μαρωνιτών 
με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας
Την πρώτη του επίσημη συνάν-
τηση με την Υφυπουργό Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση
είχε το πρωί της 11ης Νοεμβρίου
2021, ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης
Μούσας. Στο επίκεντρο της συνάν-
τησης Υφυπουργού και Εκπροσώ-
που τέθηκαν τα θέματα που
μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο
Εργασίας στην αρμοδιότητα του
νεοσύστατου υφυπουργείου, βασι-
κότερο εκ των οποίων είναι τα Σχέ-
δια Επανεγκατάστασης. 
Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος
μετά τη συνάντηση, «η Υφυπουρ-
γός βρίσκεται ως ήταν αναμενό-
μενο στο στάδιο της αναγκαίας
ενημέρωσης και αξιολόγησης των
θεμάτων». Εντούτοις, όπως ανέ-
φερε ο κ. Μούσας, η ίδια εξέφρασε
την ετοιμότητα και τη βούληση της
να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί
στα θέματα που αφορούν στην
Κοινότητα και εμπίπτουν στις αρ-
μοδιότητες της, πάντοτε με γνώ-
μονα την τήρηση των νόμων και
των αποφάσεων του Υπουργικού
Συμβουλίου. 
Ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε την κ.
Ανθούση για τρέχοντα θέματα που
αφορούν στα δύο σχέδια επανεγ-
κατάστασης καθώς και για την κα-
τάσταση στα Μαρωνίτικα χωριά,
ενώ στο πλαίσιο της ίδιας συνάντη-
σης, να σημειωθεί, συζητήθηκε και
το θέμα που αφορά στη διοίκηση
και τη διαχείριση της Στέγης Ευγη-
ρίας Άγιος Αντώνιος.
Τέλος, συμφωνήθηκε το πλαίσιο
της συνεργασίας ανάμεσα στην
Υφυπουργό και τον Εκπρόσωπο,
ενώ αναμένεται σύντομα νέα κοινή
σύσκεψη Εκπροσώπου, Υφυπουρ-
γού και Επιτρόπου Προεδρίας. 
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Δέντρα, φάτνη, λαμπιόνια, στολίδια και
άλλα πολλά ήταν όσα συνέθεταν το μο-
ναδικό, γιορτινό σκηνικό που δέσποζε
φέτος τα Χριστούγεννα στον Κορμα-
κίτη. Η πλατεία του χωριού έβαλε κυ-
ριολεκτικά τα γιορτινά της με έναν
ανεπανάληπτο διάκοσμο για τον οποίο
εργάστηκαν εθελοντικά πολλοί κάτοι-
κοι του χωριού οι οποίοι έτυχαν της δέ-
ουσας στήριξης τόσο από το Κοινοτικό
Συμβούλιο και την Τοπική Αρχή Κορ-
μακίτη, όσο και από τον Εκπρόσωπο

των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα. 
Επιθυμία όλων ήταν όπως, μετά από
τα περσινά Χριστούγεννα που μας
κράτησαν μακριά από τα χωριά μας,
τα φετινά να μείνουν αξέχαστα στη
μνήμη του κόσμου του χωριού και οι
κάτοικοι να βιώσουν με τον πλέον έν-
τονο τρόπο το πνεύμα των γιορτών.
Αυτή η επιθυμία, σε συνδυασμό με την
επίσκεψη του Πατριάρχη Μαρωνιτών
στον Κορμακίτη, επέφεραν ένα εντυ-
πωσιακό αποτέλεσμα, με την πλατεία

του χωριού (και όχι μόνο) να θυμίζει
τοπίο βγαλμένο από παιδικό χριστου-
γεννιάτικο παραμύθι. 
Την παράσταση έκλεβαν αναμφίβολα
το επιβλητικό Χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο στο προαύλιο του αναστηλωμένου
Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου
καθώς και η μεγαλειώδης φάτνη πλη-
σίον της βρύσης του χωριού. Κατά την
άφιξη του στον Κορμακίτη στις 4 Δε-
κεμβρίου, ο Πατριάρχης Μαρωνιτών
Μπεσάρα Μπούτρος Αλ Ράι ευλόγησε

τη φάτνη ενώ, με το πέρας της τελε-
τής επανακαθαγιασμού της αναστη-
λωμένης εκκλησίας, φωταγώγησε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο προ-
αύλιο του ναού.
Η συνεργασία και η αφοσίωση που επι-
δείχθηκε από μεγάλη μερίδα κατοίκων
του χωριού, ως επί το πλείστον νέων
ανθρώπων, μόνο ελπίδα και αισιοδοξία
μπορούν να γεμίζουν τον καθένα, ότι οι
καλύτερες μέρες για τον Κορμακίτη
ήρθαν και οι έτι καλύτερες έπονται.

Εντυπωσίασε ο μοναδικός Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος

Η μαγεία των Χριστουγέννων
στον Κορμακίτη

Αφού έκανε έναν χρόνο διάλειμμα
λόγω της πανδημίας, ο Άγιος Βασί-
λης της Καθολικής Νεολαίας Μαρω-
νιτών έκανε την επανεμφάνιση του
φέτος, την Παραμονή των Χριστου-
γέννων, στον Κορμακίτη και την
Καρπάσια. Με τη σακούλα του γε-
μάτη δώρα για όλα τα παιδιά, κατέ-
φθασε αρχικά στην Καρπάσια, λίγο
μετά το μεσημέρι, όπου συνάντησε
τους μικρούς του φίλους στην πλα-
τεία του χωριού. Ακολούθως μετέβη
στον Κορμακίτη, στην κεντρική
πλατεία του χωριού όπου είχε στη-
θεί η μεγαλειώδης φάτνη. Τον χώρο
κατέκλυσαν δεκάδες παιδιά με τους
γονείς τους και πήραν το δώρο τους
από τον Άγιο Βασίλη. 
Να σημειωθεί ότι και στους δύο χώ-
ρους τηρήθηκαν πιστά όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα για την
πανδημία. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Καθολικής Νεολαίας Μαρωνιτών
Κύπρου θέλησε μέσω της εφημερίδας
μας να ευχαριστήσει όλους όσοι συ-
νέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο
στην πραγματοποίηση της δραστη-
ριότητας, προσφέροντας δώρα, υπη-
ρεσίες ή στηρίζοντας με άλλο τρόπο.

Στα Μαρωνίτικα χωριά
ο Άγιος Βασίλης 

της ΚΝΜΚ

Ένα γεμάτο πρόγραμμα με εορταστικές
δραστηριότητες πρόσφερε το Κοινοτικό
Συμβούλιο Κορμακίτη σε μικρούς και μεγά-
λους που βρέθηκαν στον Κορμακίτη κατά
την περίοδο των γιορτών. Πιο συγκεκρι-
μένα, η αρχή έγινε στις 19 Δεκεμβρίου με
παιδική εκδήλωση στο Hanna Koumi Bou-
tique Hotel, όπου τα παιδιά που παρευρέ-
θηκαν έκαναν χριστουγεννιάτικες
κατασκευές και άλλες συναφείς δραστηριό-
τητες. Το απόγευμα της Παραμονής των
Χριστουγέννων, οι κάτοικοι του Κορμακίτη
είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί τη
γέννηση του Χριστού στην πλατεία του χω-
ριού, σε μια άκρως εορταστική ατμόσφαιρα
που περιλάμβανε κάστανα, σίταρο, ζιβανία
και κρασί που πρόσφερε το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο. Τέλος, σε μια προσπάθεια αναβίω-
σης και διατήρησης των ηθών, των εθίμων
και των παραδόσεων του χωριού, κατά την
Ημέρα των Φώτων, το Κοινοτικό Συμβούλιο
πρόσφερε στους κατοίκους του χωριού ξε-
ροτήγανα (zlepkye στη sanna) αμέσως μετά
τη Θεία Λειτουργία. 

Τα παιδιά που συμμετέχουν στις «Δρα-
στηριότητες Σαββάτου», το πρόγραμμα
που προσφέρει το Γραφείο Εκπροσώ-
που Μαρωνιτών, βρέθηκαν το μεση-
μέρι της Παραμονής Χριστουγέννων
στο σπίτι του Γιαννάκη Μούσα στον
Κορμακίτη, συνοδευόμενα από τον δά-
σκαλο τους Ηλία Ζωνιά, για να ψάλλουν
τα κάλαντα στον Εκπρόσωπο και τη σύ-
ζυγο του Τούλα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά έψαλ-
λαν τα κάλαντα τόσο στην Κυπριακή
Μαρωνιτική Αραβική (Sanna), όσο και
στην Ελληνική γλώσσα. Ο Εκπρόσωπος
και η σύζυγος του με τη σειρά τους καλω-
σόρισαν τα παιδιά, τους ευχήθηκαν Καλά
Χριστούγεννα και τους μοίρασαν δώρα.

Κάλαντα στον Εκπρόσωπο

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα 
από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίτη
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Στον χώρο του αεροδρο-
μίου για να υποδεχτούν
τον Πάπα, κατόπιν δικής
του επιθυμίας, βρίσκον-
ται τριάντα περίπου παι-
διά από τα σχολεία Άγιος
Μάρωνας, Τέρρα Σάντα
και Αγία Μαρία Λεμεσού,
τα οποία κρατούν ση-
μαίες της Κύπρου και του
Βατικανού. Ένα αγοράκι
και ένα κοριτσάκι προ-
σφέρουν στον Ποντίφικα
ανθοδέσμη από κλάδους
ελιάς που συμβολίζουν
την ειρήνη, καθώς και
μια δεύτερη από άσπρα
λουλούδια με κίτρινο πε-
ριτύλιγμα που συμβολί-
ζουν τα χρώματα του
Βατικανού. Αφού ο
Φραγκίσκος εισέρχεται
για λίγη ώρα στον χώρο
VIP του παλιού αεροδρο-
μίου Λάρνακας, η αυτο-
κινητοπομπή αναχωρεί
για τη Λευκωσία με συνο-
δεία ισχυρής αστυνομι-
κής δύναμης. 

Άφιξη στο 
Αεροδρόμιο
Λάρνακας
Στις 3.00 μ.μ. ακριβώς, το αεροπλάνο της
ITA που μεταφέρει τον Πάπα Φραγκίσκο
προσγειώνεται στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
όπου τον υποδέχεται στην Κύπρο η Πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αν-
νίτα Δημητρίου, ενώ παρόντα είναι σχεδόν
όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τον Ποντίφικα συνοδεύουν δεκατρία μέλη
της κυβέρνησης του Βατικανού, ανάμεσα
τους και ο Πρωθυπουργός Καρδινάλιος
Πιέτρο Παρολίν. Τον συνοδεύουν επίσης,
μεταξύ άλλων, εβδομήντα επτά διαπιστευ-
μένοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Πέμπτη 
2/12/2021
ώρα 15.00
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Πρώτος σταθμός της επίσκεψης
του Ποντίφικα ο Καθεδρικός Ναός
της Παναγίας των Χαρίτων στη
Λευκωσία, όπου συναντά τον κλήρο
της Μαρωνιτικής και Καθολικής
Εκκλησίας, καθώς και πιστούς, κι-
νήματα και συνδέσμους. Παρόντες
στη συνάντηση μεταξύ άλλων, οι
Εκπρόσωποι των τριών θρησκευτι-
κών ομάδων στη Βουλή, Μαρωνι-
τών, Αρμενίων και Λατίνων. Το
μικρό και λιτό αυτοκίνητο μάρκας
FIAT που μεταφέρει τον Πάπα, κα-
ταφθάνει στον χώρο λίγα λεπτά
μετά τις 4.00 μ.μ., με μεγάλη συνο-
δεία αυτοκινήτων. Στο προαύλιο
του ναού τον υποδέχονται ο Πα-
τριάρχης Μαρωνιτών Μπεσάρα
Μπούτρος Αλ-Ράι και ο Αρχιεπί-
σκοπος Μαρωνιτών Κύπρου Σελίμ
Σφέηρ. Εισερχόμενος στον ναό, ο
Πάπας καταχειροκροτείται από το
πλήθος κληρικών και πιστών που
κατέκλυσε την Παναγία των Χαρί-
των για να τον συναντήσει, ενώ η
χορωδία ψέλνει ύμνους στην αρα-
βική και την ελληνική γλώσσα. 
«Η παρουσία σας είναι ένα ισχυρό
μήνυμα ότι η ειρήνη και η συμφι-
λίωση υπερισχύουν του διχασμού,
του μίσους και του πολέμου», ανα-
φέρει κατά την ομιλία του προς τον
Ποντίφικα ο Πατριάρχης Μαρωνι-
τών. Καλωσορίζοντας τον Προκα-
θήμενο της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Αλ-Ράι
κάνει μια ιστορική αναδρομή στην
κάθοδο των Μαρωνιτών στο νησί
κατά τον 8ο αιώνα, ενώ αναφέρεται
μεταξύ άλλων στη διχοτόμηση της
Κύπρου και στην ελπίδα μιας διαρ-
κούς λύσης.
Συγκλονίζει η μαρτυρία της Αδερ-
φής Αντωνίας Πιριπίτση προς τον
Πάπα Φραγκίσκο, η οποία αναφέ-
ρεται σε προσωπικά βιώματα καλο-
γριών κατά την τουρκική εισβολή.
Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Μερι-
κές από τις ηλικιωμένες μας αδερ-
φές μάς περιγράφουν με μεγάλη
λύπη πως έπρεπε να φύγουν το τα-
χύτερο δυνατό για να σώσουν τη
ζωή τους. Νόμιζαν ότι θα έφευγαν
για μια μόνο νύχτα και πως την επό-
μενη μέρα θα επέστρεφαν. Δυστυ-
χώς όμως αυτή η νύχτα διαρκεί εδώ
και 47 ολόκληρα χρόνια».
«Σας κοιτάζω και βλέπω τον πλούτο
της ποικιλομορφίας της κοινότητάς
σας. Χαιρετίζω τη Μαρωνιτική Εκ-
κλησία, η οποία στο πέρασμα των
αιώνων έφτασε πολλές φορές στις
ακτές αυτού του νησιού και περνών-
τας συχνά από πολλές δοκιμασίες
έχει επιμείνει στην πίστη», σημει-
ώνει ο Ποντίφικας κατά την ομιλία
του στη συνάντηση. Επισκεπτόμε-
νος την Κύπρο, βαδίζοντας ως προ-
σκυνητής στα βήματα του μεγάλου
Αποστόλου Βαρνάβα, όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά, ο Πάπας
Φραγκίσκος μοιράζεται με τους πα-
ρευρισκόμενους και αναλύει τη ση-
μασία δύο λέξεων που σχετίζονται
με τη ζωή και την αποστολή του
Αποστόλου Βαρνάβα: της υπομο-
νής και της αδελφοσύνης. «Η εκ-
κλησία στην Κύπρο ανοίγει την
αγκαλιά της και δέχεται τον κόσμο.
Κυρίως θα πρέπει να βοηθήσουμε
τις νέες γενιές», το μήνυμα του
Ποντίφικα προς τον κλήρο. 

Συνάντηση με τον κλήρο και πιστούς 
στην Παναγία των Χαρίτων

Πέμπτη 
2/12/2021
ώρα 16.10
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Πέμπτη 
2/12/2021
ώρα 17.30

Επίσημη τελετή υποδοχής 
στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναχωρεί
από την Πύλη Πάφου και φτάνει
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 5.30
μ.μ. όπου λαμβάνει χώρα η επίσημη
τελετή υποδοχής του στην Κύπρο.
Τυγχάνει υποδοχής από τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη, με επιθεώρηση
του αγήματος της Εθνικής Φρουράς
και της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ
ακολουθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται το
κύριο μέρος της τελετής στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Προεδρι-
κού Μεγάρου, με καλωσόρισμα του
ΠτΔ και ομιλία της Αυτού Αγιότη-
τας Πάπα Φραγκίσκου, στην πα-
ρουσία κρατικών αξιωματούχων και
άλλων επίτιμων προσκεκλημένων.
«Αποτελεί ύψιστη τιμή για την πο-
λιτεία, για εμένα προσωπικά και
τον λαό, να σας υποδεχόμαστε στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ιστο-
ρική στιγμή και προκαλεί συγκί-
νηση», σημειώνει ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης κατά την ομιλία του.
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα πετυ-
χαίνοντας να γίνει η Κύπρος ένας
πυλώνας ασφάλειας», αναφέρει ο
Πρόεδρος ενώ δεν παραλείπει να
αναφερθεί στο κυπριακό σημει-
ώνοντας πως εδώ και 47 χρόνια,
παρά την πολιτική βούληση για βιώ-
σιμη λύση, η Κύπρος παραμένει η
μόνη διαιρεμένη χώρα λόγω της
τουρκικής αδιαλλαξίας. Ο ΠτΔ ευχα-
ριστεί τον Πάπα για τη συμβολή του
στο μεταναστευτικό, ευχαριστώντας
τον για την πρωτοβουλία του να
πάρει μαζί του στο Βατικανό πε-
νήντα μετανάστες από την Κύπρο. 
Ο Φραγκίσκος, κατά την ομιλία του,
μιλά με τα καλύτερα λόγια για την
Κύπρο. Σημειώνει πως ήρθε ως
προσκυνητής σε μια χώρα μικρή
γεωγραφικά αλλά μεγάλη ιστο-
ρικά. «Η Κύπρος είναι αγγελιαφό-
ρος της ομορφιάς, που λάμπει στην
αρχιτεκτονική και στην τέχνη της»,
αναφέρει ο Ποντίφικας, παρομοι-
άζοντας το νησί με ένα μεγάλης
αξίας μαργαριτάρι που γίνεται αυτό
που είναι χάρη στο πέρασμα του
χρόνου. Αναφερόμενος στο κυ-
πριακό, τονίζει ότι συλλογίζεται τον
εσωτερικό πόνο εκείνων που δεν
μπορούν να επιστρέψουν στα σπί-
τια τους και καλεί τους εμπλεκόμε-
νους σε διάλογο, ως τη μόνη οδό
προς την ειρήνη.
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Νωρίς το πρωί και συγκεκριμένα στις
8.20 π.μ., τον Πάπα Φραγκίσκο υπο-
δέχεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύ-
πρου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
Β΄. Εισερχόμενος στην Αρχιεπι-
σκοπή, ο Ποντίφικας προβαίνει σε μια ιδιαίτερα
συμβολική κίνηση φιλώντας το χέρι και τον
σταυρό του Αρχιεπισκόπου. Ακολουθεί συνάντηση
των δύο, στο πλαίσιο της οποίας ο Χρυσόστομος
«παραχωρεί» την καρέκλα του στον Πάπα, σε
άλλη μια συμβολική κίνηση. Ο προκαθήμενος της
Εκκλησίας της Κύπρου καλωσορίζει τον Φραγκί-

σκο τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερη τιμή η
άφιξή του στο νησί. 
Λίγο μετά τις 9.00 π.μ. Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β΄και Πάπας Φραγκίσκος
μεταβαίνουν στον Ιερό Ναό Αποστόλου

Βαρνάβα όπου λαμβάνει χώρα συνάντηση με την
Ιερά Σύνοδο. Σε ομιλία του ο Χρυσόστομος αναφέ-
ρει ότι οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης βρίσκον-
ται στην Κύπρο ενώ, αναφερόμενος στην τουρκική
εισβολή και το κυπριακό, καλεί τον Πάπα σε ενεργό
συμπαράσταση στον ιερό και δίκαιο αγώνα που
διεξάγει ο κυπριακός λαός. Ο Ποντίφικας μιλά για

κοινή αποστολική καταγωγή, αναφερόμενος στον
Παύλο που πέρασε από την Κύπρο και μετά πήγε
στη Ρώμη. «Προερχόμαστε λοιπόν από τον ίδιο
αποστολικό ζήλο και μας συνδέει ο ίδιος δρόμος,
εκείνος του Ευαγγελίου», τονίζει ο Πάπας Φραγκί-
σκος. «Σας ευχαριστώ για την αδελφική σας συνερ-
γασία, η οποία φαίνεται και από την ενεργό
συμμετοχή σας στη Διεθνή Μικτή Επιτροπή Θεο-
λογικού Διαλόγου μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας
και της Ορθόδοξης Εκκλησίας», σημειώνει μεταξύ
άλλων ο Πάπας απευθυνόμενος στην Ιερά Σύνοδο.
Εξάλλου, ο Πάπας Φραγκίσκος γράφει το δικό του

μήνυμα στη Χρυσή Βίβλο της Αρχιεπισκοπής:
«Προσκυνητής στην Κύπρο, μαργαριτάρι της ιστο-
ρίας και της πίστεως, επικαλούμαι από τον Θεό τα-
πείνωση και κουράγιο να βαδίσουμε μαζί προς την
πλήρη ενότητα και να δώσουμε στον κόσμο, κατά
το παράδειγμα των Αποστόλων, ένα αδελφικό μή-
νυμα παρηγοριάς και μια ζωντανή μαρτυρία ελπί-
δας. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ που μιλήσατε
για τη Μητέρα Εκκλησία, ανάμεσα στους ανθρώ-
πους. Αυτός είναι ο τρόπος που μας χρίζει ποιμένες.
Ας προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το μονοπάτι. Και
σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε για διάλογο».

Παρασκευή 
3/12/2021
ώρα 08.20

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄
και την Ιερά Σύνοδο
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Με μια κατάμεστη από επτά χιλιάδες πιστούς δυτική κερ-
κίδα του Σταδίου ΓΣΠ και με τη συμμετοχή του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου της Βουλής, ο
Πάπας Φραγκίσκος τελεί μεγαλειώδη Θεία Λειτουργία
στις 10.00 π.μ., σε ένα θρησκευτικό συναπάντημα λαών,
πολιτισμών και εθνών. Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
κατά την προσέλευση του κόσμου στο στάδιο, αλλά και
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Με την είσοδό
του Πάπα στον χώρο, καθολικοί από δεκάδες χώρες του
κόσμου που ζουν μόνιμα στην Κύπρο, ζητωκραυγάζουν
και τον επευφημούν. Πολυμελής χορωδία υπό την καθο-
δήγηση του ταλαντούχου μουσικού Ιωσήφ Καρταπάνη,
ψέλνει ύμνους στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σε
διάφορες γλώσσες και κλέβει τις εντυπώσεις. Στο πλαίσιο
του τελετουργικού, ο Αββάς Ιωσήφ Λακκοτρύπης Μιχαη-
λίδης ψέλνει το μήνυμα του Ευαγγελίου, ενώ ενεργά συμ-
μετέχουν και άλλοι Μαρωνίτες ιερείς και πιστοί.  

Παρασκευή 
3/12/2021
ώρα 10.01 Θεία Λειτουργία στο Στάδιο ΓΣΠ
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«Άγιε Πατέρα σας ευχαριστούμε!», αναφω-
νεί σε πολλές γλώσσες, μεταξύ αυτών στην
Ελληνική, την Τουρκική και την Κυπριακή
Μαρωνιτική Αραβική, ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
ρωνιτών Κύπρου Σελίμ Σφέηρ. Στη διάρκεια
της ομιλίας του προς τον Ποντίφικα, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Σφέηρ αναφέρεται εκτενώς
στη Μαρωνιτική Κοινότητα της Κύπρου, με
ειδικό βάρος στα Μαρωνίτικα χωριά.
Συγκίνηση και δέος προκαλεί το μήνυμα του
Ποντίφικα προς τους πιστούς στο ΓΣΠ:  «Ο Ιη-
σούς είναι ο Αληθινός Ιατρός. Αυτός μόνο, το
αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο, μας
δίνει μια αφθονία φωτός, ζεστασιάς, αγάπης.
Μόνο ο Ιησούς ελευθερώνει την καρδιά από
κάθε κακό». Έκανε λόγο για φωτισμένους και
φωτεινούς χριστιανούς που με χειρονομίες αγά-

πης και λόγια παρηγοριάς ανάβουν φώτα ελπί-
δας στο σκοτάδι. «Χρειάζονται χριστιανοί που
σπέρνουν το Ευαγγέλιο στα ξερά χωράφια της
καθημερινότητας και που γίνονται όργανα τρυ-
φερότητας στη μοναξιά της θλίψης και της φτώ-
χειας», σημειώνει. «Η θεραπεία έρχεται όταν
κουβαλάμε μαζί πληγές, όταν αντιμετωπίζουμε
προβλήματα μαζί, όταν ακούμε ο ένας τον άλλο
και μιλάμε ο ένας στον άλλο. Είναι η χάρη του
να ζεις στην κοινότητα, να κατανοείς την αξία
του να είσαι κοινότητα», αναφέρει μεταξύ
άλλων στο μήνυμά του ο Πάπας. «Εδώ στην
Κύπρο αναπνέω λίγο από τη χαρακτηριστική
ατμόσφαιρα των Αγίων Τόπων. Είθε ο Κύριος
να σας ευλογεί και η Παναγία να σας προστα-
τεύει», καταλήγει ο Πάπας και κλείνει την ομι-
λία του λέγοντας στα Ελληνικά: «Ευχαριστώ»!
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Με το πέρας της Οικουμενικής Προσευχής με τους μετανάστες, ο
Πάπας Φραγκίσκος συναντά κληρικούς, πολιτικούς και θρησκευ-
τικούς αξιωματούχους που σπεύδουν για να τον χαιρετίσουν. Με-
ταξύ αυτών, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή
Γιαννάκης Μούσας μαζί με τη σύζυγο του, οι οποίοι έχουν μια ιδι-
αίτερη συνάντηση μαζί του. Ο Εκπρόσωπος ενημερώνει διά ζώσης
τον Ποντίφικα για την κατάσταση των Μαρωνίτικων χωριών και
εκ μέρους όλων των Μαρωνιτών της Κύπρου, τον ευχαριστεί για
την αγάπη και την στήριξη και τον παρακαλεί να προσευχηθεί για
την Αγία Μαρίνα και τον Ασώματο, για την Καρπάσια και τον
Κορμακίτη, για την Κύπρο και τον λαό της. 
Δώρο υψηλού συμβολισμού προσφέρει ο Γιαννάκης Μούσας
στην Αυτού Αγιότητα, τον Πάπα Φραγκίσκο. Χώμα ιερό και ευ-
λογημένο από τα τέσσερα Μαρωνίτικα χωριά, το οποίο φέρνει
μαζί του ο ίδιος ο Εκπρόσωπος από πρόσφατες επισκέψεις του. Ο Ποντίφικας ακούει
τον Εκπρόσωπο να του περιγράφει ονομαστικά τα χωριά, παραλαμβάνει το δώρο και
φανερά συγκινημένος προσεύχεται και ευλογεί το χώμα. 

Παρασκευή 
3/12/2021
ώρα 16.08

Οικουμενική
Προσευχή
στην Εκκλησία
του Τιμίου
Σταυρού

Λίγα λεπτά πριν τις 4.00 μ.μ. αρχίζει
η Οικουμενική Προσευχή στην Εκ-
κλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευ-
κωσία, στο πλαίσιο της οποίας ο
Πάπας Φραγκίσκος συναντά μετα-

νάστες και ακούει εμφανώς συγ-
κινημένος τις συγκλονιστικές
τους μαρτυρίες. Ευχαριστώντας
τους για τις μαρτυρίες τους,
στέλνει το μήνυμα ότι «δεν είστε
ξένοι, αλλά συμπολίτες», λέγον-
τας τους πως η παρουσία τους
είναι πολύ σημαντική για αυτή
την οικουμενική γιορτή. Συγκλο-
νίζει η μαρτυρία ενός μικρού κο-
ριτσιού το οποίο μίλησε στα
ελληνικά: «Ονειρεύομαι έναν
κόσμο που κανείς δεν θα αρπα-
χτεί από το κρεβάτι του». Ο Πον-

τίφικας εκφράζει τη στήριξη του
προς την Κύπρο και την εκτίμηση του
στις προσπάθειες για το μεταναστευ-
τικό: «Είθε αυτό το νησί, σημαδε-
μένο από πληγές να γίνει με τη χάρη
του Θεού ένα εργαστήρι αδελφοσύ-
νης. Ευχαριστώ όλους όσους εργά-
ζονται για αυτό. Η Κύπρος είναι ένα
γενναιόδωρο νησί. Ο αριθμός των
ανθρώπων που φθάνουν εδώ ξεπερ-
νάει τις δυνατότητες για στήριξη και
πρέπει να καταλάβουμε τα όρια»,
συμπληρώνει ο Πάπας Φραγκίσκος. 

Παρασκευή 
3/12/2021
ώρα 17.22

Σάββατο 
4/12/2021
ώρα 09.36

Συνάντηση με τον Εκπρόσωπο 
των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα

Λίγο μετά τις 9.00 π.μ. ο Πάπας Φραγκίσκος καταφθάνει στο Αε-
ροδρόμιο Λάρνακας όπου τον αναμένουν για την επίσημη τελετή
κατευόδωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
και Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο ΠτΔ συνοδεύει τον Πον-
τίφικα στο αεροπλάνο της Aegean που θα τον μεταφέρει μαζί με
την πολυπληθή αποστολή του στην Αθήνα και το Αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Πρόεδρος χαιρετίζει εγκάρδια τον
Ποντίφικα, ευχαριστώντας τον για την ιστορική επίσκεψη, με τον
δεύτερο να αποχαιρετά το νησί και να ολοκληρώνει τη διήμερη πα-
ραμονή του στην Κύπρο.  

Αναχώρηση από την Κύπρο 
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Κύριε Κοτσιεκκά, μιλήστε μας αρχικά για το
βιβλίο σας. Πως καταλήξατε στην απόφαση
για συγγραφή του εν λόγω βιβλίου και ποιος
ήταν ο στόχος σας; 
Το βιβλίο έχει γραφτεί με έναν «μεικτό» τρόπο
γραφής που κάθε μέρος του επιδιώκει συγκεκρι-
μένο σκοπό. Στο πρώτο μέρος υιοθετήθηκε μια πιο
ιστορική προσέγγιση δίνοντας την ευκαιρία στον
αναγνώστη να καταλάβει τις βασικές ιστορικό-πο-
λιτικές εξελίξεις που αφορούν τους εγκλωβισμέ-
νους και τη μέχρι σήμερα πορεία τους. Το δεύτερο
μέρος γράφτηκε με γνώμονα τις ιστορίες μέσα από
τις συνεντεύξεις που έλαβα από τους εγκλωβισμέ-
νους (και δικά μου βιώματα) οι οποίες εντάσσουν
τον αναγνώστη εντός του περιβάλλοντος που ζουν
οι εγκλωβισμένοι. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο
μέρος ολοκληρώνει την εικόνα για τους εγκλωβι-
σμένους (στον βαθμό που μπορεί βέβαια ένα βι-
βλίο που μιλά για μια πορεία 47 και πλέον ετών),
δίνοντας την ευκαιρία στον αναγνώστη να νιώσει
μέσα από τα πεζά κείμενα κάποια από τα συναι-
σθήματα που περικλείει η λέξη «εγκλωβισμένος».
Αυτή η προσπάθεια με το «Από πού είσαι;» έχει
στηριχθεί από την κυπριακή κοινωνία και είμαι ευ-
γνώμων γι’ αυτό. Αρχικά, μετά από τη συναίνεση
του ΥΠΠΑΝ κατά τα πρώτα έτη των σπουδών μου,
έκανα παρουσιάσεις για τους εγκλωβισμένους
(αφιλοκερδώς) σε γυμνάσια και λύκεια με σκοπό
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών
και των εκπαιδευτικών, καθώς και της ευρύτερης
κοινωνίας για το θέμα. Η αγάπη και η στήριξη του
απλού κόσμου προς τους εγκλωβισμένους με
ώθησε στην έκδοση του βιβλίου. 
Ένα βιβλίο που διατέθηκε στις παρουσιάσεις που
έγιναν (Λευκωσία, Πάφο και Αμμόχωστο) πριν
την πανδημία (η πρώτη έκδοση εκδόθηκε τον
12/2019 και η δεύτερη τον 2/2020) με καθαρά φι-
λανθρωπικό σκοπό, αφού τα καθαρά έσοδα διατέ-
θηκαν σε ιδρύματα που εξυπηρετούν κοινωφελείς
σκοπούς. Η επόμενη προσπάθεια ευαισθητοποί-
ησης για το ζήτημα των εγκλωβισμένων που συν-
δυάζεται με την παραχώρηση των καθαρών
εσόδων από την παρουσίαση στον σύνδεσμο
ΣΕΑΝΑ, θα γίνει στις 18/2/22 στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λατσιών και θα τελεί υπό την αιγίδα της Προ-
έδρου της Βουλής. 

Από που πηγάζει ο τίτλος και ποια είναι η
κεντρική ιδέα του βιβλίου;
Ο τίτλος του βιβλίου είναι η ερώτηση που μας έκα-
ναν (Ε/Κ, Τ/Κ και έποικοι) κατά τη μετάβαση μας
από και προς στα οδοφράγματα. Μια ερώτηση
που για να την απαντήσεις πρέπει αναπόφευκτα
να κάνεις αναστοχασμό όλων όσων είδες, άκουσες
και έζησες ως εγκλωβισμένος. Το βιβλίο καταπιά-
νεται με τη ζωή και την πορεία των εγκλωβισμέ-
νων στο Ριζοκάρπασο, μέσα από τις δικές τους
μαρτυρίες και βιώματα. Εγώ ο ίδιος, έχοντας ζήσει
ως εγκλωβισμένος, θεώρησα ότι ο καλύτερος τρό-
πος για να μαθευτεί η ιστορία αυτών των ανθρώ-
πων είναι μόνο αν την περιγράψουν οι ίδιοι μέσα
από τον ανθρωπιστικό φακό.

Πείτε μας με λίγα λόγια πως είναι το να με-
γαλώνεις μέσα στον εγκλωβισμό. Πως ήταν
τα παιδικά σας χρόνια στο Ριζοκάρπασο
και ποιες οι δυσκολίες;
Οι αναμνήσεις μου ως εγκλωβισμένος στο Ριζο-
κάρπασο είναι έντονες και νιώθω ότι έχουν επη-
ρεάσει τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας μου ως
άτομο. Για παράδειγμα να υποχρεούσαι να σκέ-
φτεσαι διπλά πριν πράξεις το οτιδήποτε, να προ-
σέχεις τι λες και σε ποιον το λες ενώ πάντα να
πρέπει να εξηγείς τις προθέσεις σου, αποτελούν
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε άτομο που
έζησε στις συνθήκες πριν τη διάνοιξη των οδο-
φραγμάτων. Ελλείψεις σε βασικά αγαθά, περιορι-
σμός κάθε ελευθερίας (αφού έπρεπε να παίρνουμε
άδεια από τις «Αρχές» για όλα), φόβος και ταλαι-
πωρία συνθέτουν το σκηνικό των παιδικών μου
χρόνων. Η μεγαλύτερη όμως δυσκολία που θυμά-
μαι ήταν όταν «υποχρεωτικά» χωριστήκαμε από
τον πατέρα μου, αφού έπρεπε για σκοπούς εκπαί-
δευσης να μεταβούμε στις ελεύθερες περιοχές
μόνο με τη μητέρα μας και ο πατέρας μας έμεινε

πίσω να κρατήσει το σπίτι μας και ότι αυτό περι-
κλείει. Τον βλέπαμε μόνο κατά τις διακοπές. Αυτή
η θυσία των γονιών μου απαντάται στο βιβλίο με
ένα κείμενο το οποίο φέρει τον τίτλο «Αροθυμώ
το σπίτι μου».

Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων το 2003 δι-
ευκόλυνε κάπως τις συνθήκες διαβίωσης
σας στο Ριζοκάρπασο;
Η διάνοιξη των οδοφραγμάτων διευκόλυνε τις
συνθήκες διαβίωσης από τη μια αλλά ατόνησε τη
βαρύτητα της λέξης «εγκλωβισμένος» από την
άλλη. Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των πο-
λιτών υιοθετεί την προσέγγιση που αποδίδει η
χρήση της λέξης «εγκλωβισμένος» με στενή ερ-
μηνεία. «Εφόσον μπορείτε να πηγαινοέρχεστε,
πλέον δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι!». Είναι
όμως ποτέ δυνατόν να διαγραφούν τα πρώτα
μου δεκαοκτώ χρόνια που έζησα ως εγκλωβισμέ-
νος από την «ταυτότητα μου» ως άνθρωπος; Ο
περιορισμός διακίνησης αποτελεί ένα από τα
πολλά που χαρακτηρίζουν τους εγκλωβισμένους.

Υπάρχουν σήμερα σε ισχύ δύο σχέδια της

κυβέρνησης που παρέχουν κίνητρα για
επανεγκατάσταση τόσο στο Ριζοκάρπασο
όσο και στα Μαρωνίτικα χωριά. Το ένα εκ
των δύο αφορά μάλιστα νεαρά ζευγάρια
μέχρι την ηλικία των 45 ετών και μέσω
αυτού έχουν επιστρέψει 15 περίπου ζευγά-
ρια στον Κορμακίτη. Πως αξιολογείτε τις
προσπάθειες αυτές και τι έχει επιτευχθεί
μέχρι σήμερα κατά την άποψη σας;
Ένα σχέδιο για να κριθεί ως επιτυχημένο πρέπει
να δούμε τον αρχικό σκοπό που οι εμπνευστές
του ήθελαν να εξυπηρετήσει. Θεωρώ ότι πάσχει
σε πολλά σημεία, κυρίως νομικά, με αποτέλεσμα
να προκαλεί σύγχυση. Ωστόσο, μπορεί να απο-
τελέσει με κάποιες διορθώσεις σημαντική ευκαι-
ρία για την Κοινότητα των Μαρωνιτών να
αναζωογονήσει τα χωριά της (σταδιακά) και να
αξιοποιήσουν οι Μαρωνίτες τις περιουσίες τους.

Το σχέδιο για τα νεαρά ζευγάρια, αντιλαμ-
βάνεστε ότι αφορά νέους ανθρώπους όπως
εσάς. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις συν-
θήκες διαβίωσης στα κατεχόμενα χωριά
μας, τι θα συμβουλεύατε τους νέους και τις

νέες, Μαρωνίτες και Μαρωνίτισσες, που
σκέφτονται να εγκατασταθούν μόνιμα στα
Μαρωνίτικα χωριά;
Σίγουρα η εγκατάσταση νεαρών ατόμων στα κα-
τεχόμενα σήμερα πρέπει να αποτελεί συνειδητή
επιλογή και οι επανεγκατασταθέντες να έχουν
υπόψιν τους ότι αναμένεται να ζήσουν κάπως δια-
φορετικά από τους ρυθμούς και τις συνήθειες που
είχαν στις ελεύθερες περιοχές. Βέβαια, ο Κορμακί-
της σε σχέση με το Ριζοκάρπασο δεν απέχει πολύ
από τις ελεύθερες περιοχές. Οπότε μπορεί να συνε-
χιστεί η επαφή και οι συνήθειες των νεαρών ατό-
μων με τις ελεύθερες περιοχές και τους φίλους τους.  

Πέραν της απόστασης από τις ελεγχόμενες
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές,
υπάρχουν κατά την άποψη σας και άλλες
ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της ζωής στο Ρι-
ζοκάρπασο και της ζωής στα Μαρωνίτικα
χωριά;
Καταρχάς να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά την ανθρω-
πιστική και οικογενειακή διάσταση κατά τα πρώτα
χρόνια κυρίως, δεν υπάρχει διαφορά. Μιλάμε για
απλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στη μέση μια
σύγκρουσης. Με το πέρας των ετών υπάρχουν δια-
φορές στη νομική διάσταση των δύο. Υπάρχει σχε-
τικός διαχωρισμός των δύο και στην απόφαση του
ΕΔΑΔ στην 4η διακρατική προσφυγή Κύπρου κατά
Τουρκίας. Το κατοχικό καθεστώς παρείχε λιγότερα
δικαιώματα στους εγκλωβισμένους στην Καρπασία
σε σχέση με τους Μαρωνίτες, κυρίως στους τομείς
της αυτοδιοίκησης, κατοχής και νομής της ακίνητης
περιουσίας καθώς και στη διακίνηση από και προς
τα οδοφράγματα (πριν το 2003).

Ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας βρίσκεται σε
συνεχή συνεννόηση με το Υπουργείο Παι-
δείας με στόχο την επαναλειτουργία του δη-
μοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου
Κορμακίτη τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως
απόφοιτος του σχολείου του Ριζοκαρπάσου,
πιστεύετε πως υπάρχουν σημαντικές διαφο-
ρές σε σχέση με τη φοίτηση σε ένα σχολείο
στις υπό το κράτος ελεγχόμενες περιοχές;
Δυστυχώς, αυτό που ισχύει στο Ριζοκάρπασο και
το έχουμε τονίσει επανειλημμένα στους αρμόδιους
είναι το γεγονός ότι τα παιδιά χρειάζονται στοχευ-
μένη στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας. Συμ-
φωνώ και επικροτώ την προσπάθεια του
Εκπροσώπου των Μαρωνιτών και πιστεύω ότι η
λειτουργία του σχολείου στον Κορμακίτη μπορεί
να αποτελέσει ευκαιρία για τους μαθητές που θα
επιλέξουν να φοιτήσουν σε αυτό, αν αναλογι-
στούμε τις προοπτικές που δίνει ένα σχολείο με
λίγους μαθητές και σωστή οργάνωση. Το βασικό
που πρέπει να προϋπάρχει, όμως, είναι η σωστή
οργάνωση ώστε να μην δημιουργούνται κενά
στους μαθητές κατά τις μικρές τάξεις, αφού
αυτό είναι που χαρακτηρίζει τους μαθητές του
Ριζοκαρπάσου, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια
πριν τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Το συ-
στήνω αυτό εμπειρικά γιατί πραγματικά πι-
στεύω ότι το να φοιτάς σε έναν χώρο που
μπορείς, εκτός από το να λαμβάνεις την τυπική
μόρφωση, έχεις την ευκαιρία να δεις τις πραγμα-
τικότητες του τόπου σου και να αποκτάς μια σφαι-
ρική αντίληψη του τι γίνεται γύρω σου. 

Ένα τελικό μήνυμα προς τους αναγνώστες
της εφημερίδας μας. 
Η διατήρηση των χαρακτηριστικών στοιχείων που
έχει η Μαρωνιτική Κοινότητα πρέπει να αποτελεί
προϋπόθεση κάθε προσπάθειας που γίνεται και
αφορά τους Μαρωνίτες. Συγκεκριμένα για την
εφημερίδα «Ο Τύπος των Μαρωνιτών», αυτή φέρ-
νει την επικαιρότητα και τα ζητήματα που αφο-
ρούν τους Μαρωνίτες πιο κοντά τους, τονίζοντας
ότι αυτά τυγχάνουν διαχείρισης από τον Εκπρό-
σωπο της Κοινότητας. Παράλληλα με την ενημέ-
ρωση, ο «Τύπος» είναι και το μέσο λογοδοσίας της
ηγεσίας, τόσο των Μαρωνιτών όσο και της Δημο-
κρατίας προς τους Μαρωνίτες, αφού μέσω του
μπορούν να ασκούν κριτική και να σχηματίζουν
άποψη. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρ-
χει για το καλό της Κοινότητας. 

Η εφημερίδα μας φιλοξενεί στο παρόν
τεύχος, συνέντευξη με τον Δημήτρη Κο-
τσιεκκά ο οποίος κατάγεται από το Ριζο-
κάρπασο και ανήκει στην κοινότητα των
Ελληνοκύπριων «εγκλωβισμένων» που
παρέμειναν στον τόπο τους μετά τα τρα-
γικά γεγονότα του 1974. Είναι απόφοιτος
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου με παράλληλες σπουδές στις Πο-
λιτικές Επιστήμες και μεταπτυχιακό τίτλο

στις Διεθνείς Σχέσεις. Μετά από την
πρώτη επαφή που είχε ως φοιτητής με τις
πραγματικότητες του Κυπριακού Προβλή-
ματος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
σε διδακτορικό επίπεδο ταυτίστηκαν με τη
μελέτη της πορείας των «εγκλωβισμένων»
υπό το πρίσμα της θεωρίας της καθημερι-
νής διπλωματίας, της μεταβατικής Δικαιο-
σύνης καθώς και των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Το 2019, ο Δημήτρης κυ-

κλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Από
πού είσαι;», το οποίο αποτελεί μέρος της
μελέτης για την πορεία των εγκλωβισμέ-
νων και το οποίο επιδιώκει, με τα κείμενα
που το αποτελούν, να δώσει στον αναγνώ-
στη τη βασική ιστορικό-πολιτική πορεία
των εγκλωβισμένων, καθώς και τα συναι-
σθήματα τα οποία συναντά κάποιος ο
οποίος έχει ζήσει ως εγκλωβισμένος. Δί-
νοντας τη δική του μαρτυρία στον «Τ», ο

Δημήτρης εξηγεί πως είναι το να μεγαλώ-
νεις μέσα στον εγκλωβισμό ενώ στέλνει τα
δικά του μηνύματα προς τους Μαρωνίτες
νέους και νέες που σκέφτονται να εγκατα-
σταθούν μόνιμα στα Μαρωνίτικα χωριά.
Εμπειρικά, αφού ο ίδιος φοίτησε στα σχο-
λεία του Ριζοκαρπάσου, εκφέρει και τις
δικές του απόψεις για την προσπάθεια
επαναλειτουργίας του δημοτικού σχολείου
και του νηπιαγωγείου στον Κορμακίτη.

Δημήτρης Κοτσιεκκάς:

«Αροθυμώ το σπίτι μου»
«Η μεγαλύτερη δυσκολία που θυμάμαι ήταν 

όταν «υποχρεωτικά» χωριστήκαμε από τον πατέρα μου 
αφού έπρεπε για σκοπούς εκπαίδευσης να μεταβούμε 

στις ελεύθερες περιοχές μόνο με τη μητέρα μας 
και ο πατέρας μας έμεινε πίσω να κρατήσει το σπίτι μας»
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Ο Κύπριος Μαρωνίτης από-
δημος στο Τορίνο της Ιτα-
λίας Μάριος Μιχαήλ,
φιλοξενείται στη στήλη
«Μαρτυρίες» του παρόντος
τεύχους της εφημερίδας
μας και μοιράζεται με τους
αναγνώστες του «Τ» τις
αναμνήσεις του από τον
Ασώματο και το τι ακολού-
θησε μετά τα τραγικά γεγο-
νότα του 1974. Εξηγεί πως
κατέληξε να ζει μόνιμα στο
Τορίνο της Ιταλίας μετά τις
σπουδές του εκεί και ανα-
φέρεται στις πολλές επαγ-
γελματικές και εθελοντικές
του ασχολίες. Εξηγεί επίσης
πως ο ίδιος επιλέγει να πα-
ραμένει «κοντά» στην κοι-
νότητα και τα Μαρωνίτικα
χωριά παρά την απόσταση.
Μεταξύ άλλων, συγχαίρει
τον Εκπρόσωπο και τον Αρ-
χιεπίσκοπο των Μαρωνιτών
για τις προσπάθειες τους
για επιστροφή στα Μαρωνί-
τικα χωριά ενώ στέλνει τα
δικά του μηνύματα πίστης
και αισιοδοξίας προς τα
μέλη της κοινότητας.   

«Εάν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ήμουν 
ο πρώτος που θα έπαιρνε το αεροπλάνο
και θα ερχόταν να ζήσει στον Ασώματο»

ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μιλήστε μας εν συντομία για τα παιδικά
σας χρόνια και τις θύμησες που έχετε από
τον Ασώματο.
Έζησα τα πρώτα δεκατρία χρόνια της ζωής μου
στον Ασώματο. Τα καλύτερα, τα πιο ωραία, στην
κάτω γειτονιά του χωριού όπου ήταν το σπίτι του
πατέρα μου. Εκεί που ο κατοχικός στρατός
έστησε το στρατόπεδο. Θυμάμαι κάθε στιγμή της
παιδικής μου ηλικίας, που ήταν συνδεδεμένη με
το χωριό, την εκκλησία, το σχολείο αλλά προπαν-
τός με τους χωριανούς. Θυμάμαι τη ζωή στην
ύπαιθρο, στους κάμπους, στη σπορά των δημη-
τριακών, στο θέρος και στο αλώνισμα, θυμάμαι
τα πρόβατα, το «γάλεμα» και τη βόσκησή τους.
Θυμάμαι τα ατελείωτα παιχνίδια με τους τότε συ-
νομήλικους μου στα αλώνια, στο γήπεδο, μέσα
στους δρόμους του χωριού. Τίποτα δεν μπορεί να
αντικαταστήσει τα πρώτα χρόνια της ζωής μου
στον Ασώματο.

Κατά τα τραγικά γεγονότα του 1974, βρι-
σκόσασταν στον Ασώματο; 
Εκείνο το καταραμένο πρωί ξυπνήσαμε με τις
βροντές των τουρκικών φάντομ πάνω από το
σπίτι μας, που χτυπούσαν τον Κοντεμένο και γέ-
μιζαν τα χωράφια με τους κάλυκες των βλημάτων
και τους οποίους, παιδιά τότε εμείς, μαζεύαμε.
Ήταν η πρώτη εισβολή και ακούγαμε τους πυρο-
βολισμούς των μαχών πάνω στον Πενταδάκτυλο.
Στη δεύτερη εισβολή είδαμε πολλούς Τούρκους
αλεξιπτωτιστές να κατεβαίνουν από τον ουρανό,
από τον βορρά. Ήταν δεκαπενταύγουστος όταν
με το σούρουπο μπήκαμε όλοι οι χωριανοί στο λε-
ωφορείο, εκτός από εκατό χωριανούς, άνδρες και
γυναίκες, που έμειναν μέσα στο χωριό. Οι μετέ-
πειτα εγκλωβισμένοι μάρτυρες του Ασωμάτου.
Αιωνία τους η μνήμη.

Που σας βρήκε η επόμενη μέρα της εισβολής
και πως καταλήξατε αργότερα στην Ιταλία;
Η επόμενη μέρα μας βρήκε με το χάραμα του
ήλιου στην παραλία στο Κούριο, από την απέ-
ναντι πλευρά του νησιού, όπου μας παρέλαβαν οι
βρετανοί στρατιώτες των βάσεων. Μετά μεταβή-
καμε στη Λεμεσό όπου ζήσαμε τα πρώτα δύσκολα
χρόνια της προσφυγιάς. Εκεί ζήσαμε τέσσερα
χρόνια με τους γονείς μου και τα άλλα δύο αδέλ-
φια μου. Πηγαίναμε σχολείο το απόγευμα στο
Λανίτειο Γυμνάσιο και τα καλοκαίρια εργαζό-
μουν με τον πατέρα μου και κάποιους χωριανούς
στον Παρασκευαΐδη. Οι αποθήκες ήταν εκεί που
κτίστηκε τώρα η Μαρίνα Λεμεσού. Μετά μας
έδωσαν σπίτι στον συνοικισμό στον Στρόβολο και

μεταφερθήκαμε στη Λευκωσία όπου τελείωσα το
Γυμνάσιο, εκεί που το άρχισα πριν την εισβολή,
στο Γυμνάσιο Κύκκου δηλαδή. Ταυτόχρονα, πή-
γαινα μαθήματα ιταλικής γλώσσας στην Τέρρα
Σάντα, στον Πατέρα Γιαννάκη Ορφανού και πέ-
ρασα έτσι τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανε-
πιστήμιο του Τορίνο της Ιταλίας.

Πως είναι η ζωή ενός Κύπριου στην Ιταλία
σήμερα και ποιες οι δικές σας ασχολίες εκεί; 
Δύσκολη η ζωή στις μεγαλουπόλεις, φρενήρης.
Τρέχεις συνέχεια να προλάβεις. Επικρατεί μια
διαμάχη ποιος θα επικρατήσει, ποιος είναι ο
ισχυρότερος, υπάρχει μια συνεχής αντιπαλότητα
που παράγει κάτι το καλύτερο στην καθημερινό-
τητα σε όλους τους κλάδους, αλλά και που συ-
νάμα βάζει στο περιθώριο τους πιο αδύνατους
γενικότερα. Έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες
ζωής ζει και επιβιώνει και ένας Κύπριος Μαρωνί-
της, ξενιτεμένος στον βορρά της Ιταλίας. Σπού-
δασα ιατρική και χειρουργική μέσα σε

αφάνταστα δύσκολες οικονομικές στερήσεις
αφού δεν αρκούσαν τα λεφτά που με κόπους μας
έστελναν οι γονείς μας για να αγοράσουμε τα βι-
βλία. Έτσι, διαβάζαμε στις βιβλιοθήκες ή πάνω
σε σημειώσεις που παίρναμε παρακολουθώντας
τα μαθήματα. Συνέχισα τις σπουδές μου και στις
Επιστήμες της Διαγωγής, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας και είμαι Ειδικός Εκπαιδευτής και Θερα-
πευτής. Οι σπουδές μου διήρκησαν παρά πολλά
χρόνια και έτσι εργαζόμουν ταυτόχρονα. Σε ηλικία
είκοσι έξι ετών παντρεύτηκα και αποκτήσαμε μαζί
με την ιταλίδα σύζυγο μου δύο παιδιά, τον Αλεσ-
σάντρο και την Ελεονώρα, οι οποίοι μεγαλώνοντας
ακολούθησαν τις σπουδές των γονιών τους.
Κατάφερα, χάρη στις σπουδές και την επιμονή
μου, να κάνω τη δική μου επαγγελματική καριέρα
ως Διευθυντής κρατικών κλινικών και κέντρων
υγείας. Είμαι ιδρυτής και διευθύνω από το 2002
το δικό μου ημικρατικό κέντρο για τους πάσχον-
τες από τις εξαρτημένες ουσίες. Ασχολήθηκα με
διάφορα προγράμματα θεραπείας, αποκατάστα-

σης, διευκόλυνσης εισαγωγής στην κοινωνική και
εργασιακή ζωή, των ασθενών από ναρκωτικά, αλ-
κοόλη και τζόγο. Κατάφερα να πάρω χρηματοδο-
τήσεις από το κράτος και την ΕΕ για ειδικά
προγράμματα βοήθειας που ανέπτυξα για φυλα-
κισμένους και για ασθενείς διαφόρων παθήσεων
όπως αναπηρίας, Συνδρόμου Down, Aids, παθή-
σεων από πολλαπλές διαγνώσεις. Δημιούργησα
ημερήσια κέντρα βοήθειας για τους πλέον κοινω-
νικά και οικονομικά στερημένους συνανθρώπους
μας. Είμαι ιδρυτής και πρόεδρος μιας μη κερδο-
σκοπικής εταιρίας που βοηθά καθημερινά εκα-
τοντάδες φτωχές οικογένειες διανέμοντας
τρόφιμα, ρούχα, προσφέροντας θεραπευτική,
παιδαγωγική και ψυχολογική βοήθεια σε συνερ-
γασία με άλλες κρατικές και ιδιωτικές εταιρίες
στον βορρά της Ιταλίας. Διευθύνω εθελοντικά τα
τελευταία χρόνια και ένα κέντρο παραμονής και
απασχόλησης για μετανάστες, σε συνεργασία με
τον Ερυθρό Σταυρό.
Αφιέρωσα και αφιερώνω τη ζωή μου για τον συ-
νάνθρωπό μας, συμπαραστάτης του σε κάθε του
ανάγκη. Αυτός είναι ο σκοπός και ρόλος της
ύπαρξής μου. Είμαι Μέλος και Σύμβουλος στην
Επιτροπή των Διευθυνόντων για τα προγράμ-
ματα θεραπείας για τις πολιτικές και τη διανομή
των κρατικών πόρων στο Τμήμα Καταπολέμησης
των Ναρκωτικών στην επαρχία Πιεμόντε, που
αποτελείται από εκατομμύρια πολίτες. Εν τέλει,
έχω και τη δική μου εταιρία, τη Michael Costru-
zioni & S., όπου ασχολούμαι με το κτίσιμο και την
πώληση κτιρίων δικού μου σχεδιασμού και κατα-
σκευής. Αυτές είναι οι κύριες ασχολίες μου.

Παρά τη ξενιτιά και την απόσταση από την
Κύπρο, δεν παύετε να ασχολείστε με τα
κοινά των Μαρωνιτών. Τι σας ωθεί στο να
παραμένετε «κοντά» στην κοινότητα, παρά
την απόσταση; Πόσο εύκολο είναι να κρα-
τάτε τα παιδιά σας κοντά στην κοινότητα;
Για μένα προσωπικά η κοινότητα, τα χωριά μας
και τα μέλη της κοινότητας έχουν μεγάλη αξία
και προτεραιότητα. Δεν μπορείς σαν άνθρωπος
και σαν επαγγελματίας να βοηθάς τους ξένους
και να αφήνεις τους δικούς σου να αδυνατούν και
να υποφέρουν, να βλέπεις ότι μπορείς να βοηθή-
σεις τις οικογένειες με τα μικρά παιδάκια, τους
χωριανούς σου και να μην το κάνεις. Είναι κάτι
το αδιανόητο, απάνθρωπο και αμαρτωλό, γι’ αυτό
και εγώ θέλω να είμαι ενεργό μέλος και πρωτα-
γωνιστής στα περί της κοινότητας, ούτως ώστε να
κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις νέες γενιές.
Θέλω να βάλω στην υπηρεσία της κοινότητας τις

«Θυμάμαι
κάθε στιγμή
της παιδικής
μου ηλικίας
που ήταν συν-
δεδεμένη με
το χωριό, την
εκκλησία, το
σχολείο, τους
χωριανούς. Τί-
ποτα δεν μπο-
ρεί να
αντικαταστή-
σει τα πρώτα
χρόνια της
ζωής μου στον
Ασώματο»
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γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου και τις σπουδές
μου, για να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
Αγαπώ την κοινότητα μου και τα μέλη της και
επιθυμώ να βοηθήσω στην καλυτέρευση της κα-
θημερινότητας και του βίου των μελών της. Το
ίδιο αίσθημα και τον ίδιο ενθουσιασμό έχω με-
ταφέρει και στα παιδιά μου.

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούν
οι ξενιτεμένοι μας να βοηθήσουν στον
αγώνα μας για επιστροφή και διατήρηση
της ταυτότητάς μας;
Οι ξενιτεμένοι μας μπορούν να βοηθήσουν με
πολλούς τρόπους, φέρνοντας πρώτα από όλα τις
εμπειρίες τους και τις συμβουλές τους, γιατί η
ξενιτιά τούς έχει δυναμώσει, τούς έχει ενισχύσει
με εμπειρίες που είναι χρήσιμες σε έναν μικρό
κόσμο σαν τον δικό μας. Έχουν διορατικότητα
και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και είναι
συναισθηματικά μακριά από προσωπικά συμφέ-
ροντα που συγκρούονται με το κοινό καλό.
Στους ξενιτεμένους μας πρέπει να δοθεί χρόνος
και ακρόαση για το πώς σκέφτονται, για το καλό
της κοινότητας μας και της προσπάθειας για
επιστροφή στα χωριά μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι επισκέπτεστε το
χωριό σας όποτε βρίσκεστε στην Κύπρο.
Μιλήστε μας λίγο για την εμπειρία σας
όποτε βρίσκεστε στο χωριό σας σήμερα. 
Ποτέ δεν ήρθα στην Κύπρο και να μην πάω στα
χωριά μας. Είναι κάτι το ιερό για μένα που μου
δίνει την αίσθηση του πού ανήκω. Είναι κάτι που
με αναζωογονεί, που μου δίνει δύναμη για να συ-
νεχίσω τον αγώνα για την επιστροφή στους τό-
πους μας. Αν και έζησα σε τόπους αφάνταστα
όμορφους, κανένας δεν συγκρίνεται με την
ομορφιά των τόπων μας για μένα. Το ίδιο κατά-
φερα να κάνω να αισθάνονται και τα παιδιά μου.

Πως αξιολογείτε την ιστορική επίσκεψη
του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο και
ποια η σημασία της για τον τόπο μας και
ειδικότερα για την κοινότητά μας; 
Σημαντικότατη η επίσκεψη του Αγίου Πατέρα
στην Κύπρο, μια επίσκεψη που έδωσε μια με-
γάλη ευκαιρία στον πλανήτη να γνωρίσει την
πατρίδα μας. Σημαντικότατο επίσης το μήνυμα
του Ποντίφικα που βάζει στη σωστή βάση την
ύπαρξη του ανθρώπου με το σύμπαν και που
καθορίζει τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης των
συγχρόνων προβληματισμών της ανθρωπότη-

τας. Ελπίζω, σε ό,τι αφορά την κοινότητα και
την επιστροφή στα χωριά μας, ο ερχομός του
Πάπα να φέρει κάποιο καλό αποτέλεσμα.

Όπως ξέρετε πολλές προσπάθειες γίνονται
από την ηγεσία της κοινότητας για την επι-
στροφή στα χωριά μας και ειδικότερα στον
Ασώματο και την Αγία Μαρίνα. Πιστεύετε
ότι αυτές μπορεί να έχουν αποτέλεσμα;
Συγχαίρω τον Εκπρόσωπο μας Γιαννάκη Μούσα
για τις προσπάθειες που καταβάλλει μαζί με τον
νέο Αρχιεπίσκοπο μας Σελίμ Σφέηρ και τον
αγώνα τους για επιστροφή. Επέλεξα να είμαι σε
συνεχή διάλογο μαζί τους γιατί έτσι μόνο μπο-

ρούμε να βρούμε τους τρόπους δράσης για το
καλό της κοινότητας. Όσο υπάρχει ζωή υπάρχει
και η ελπίδα της επιστροφής στα χωριά μας.
Κάτι που όλοι, μαζί με τις Αρχές μας, ενωμένοι
πρέπει να επιδιώξουμε.

Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να επιστρέψετε
στον Ασώματο, υπό τις παρούσες συνθήκες,
θα το πράττατε; Τι θα συμβουλεύατε τους
χωριανούς σας σε μια τέτοια εξέλιξη;
Θα ήμουν ο πρώτος που θα έπαιρνε το αερο-
πλάνο και θα ερχόταν να ζήσει στον Ασώματο
την επομένη. Μακάρι να έρθει αυτή η Άγια
μέρα. Θέλω να κλείσω τα μάτια μου στον τόπο

μου και τίποτα δεν θα με εμποδίσει από αυτό.
Βλέπω τα επόμενα μου χρόνια να τα ζω στα
χωριά μας και να βοηθώ τον κόσμο μας, αυτός
είναι ο τελικός και κύριος στόχος της ζωής μου.

Θα λειτουργήσουμε ξανά ελεύθερα την εκ-
κλησία του Αρχαγγέλου στον Ασώματο; Θα
επιστρέψουμε στα χωριά μας; Ποια είναι η
άποψη σας; 
Σε έναν κόσμο που δυναμικά κινείται και αλλά-
ζει τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πρέπει όμως και
εμείς να το θέλουμε και να εργαστούμε για
αυτό. Είναι ποτέ δυνατόν ο Αρχάγγελος Μι-
χαήλ, Προστάτης του Ασωμάτου, ο Αρχιστράτη-
γος των στρατιών των Αγγέλων, να μην μπορεί
να διώξει τον κατακτητή; Ας έρθουμε πιο κοντά
στην Εκκλησία μας, ας συγχωρέσουμε και ας
μετανοήσουμε για τα λάθη και τα σφάλματα
μας, ας συμπαρασταθούμε και ας έρθουμε πιο
κοντά ο ένας στον άλλο και τότε ο Αρχάγγελος
θα δει τις καθαρές καρδιές μας και θα βοηθήσει
στην επιστροφή. Αυτό είναι που πιστεύω.

Ένα τελικό μήνυμα προς τους αναγνώστες
της εφημερίδας μας. 
Χαιρετίζω και εύχομαι κάθε καλό στους ανα-
γνώστες σας και σε όλα τα μέλη της κοινότητας
και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ενωμένοι και μο-
νιασμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά για την
κοινότητα και τα χωριά μας και αυτός ο στόχος
μας πρέπει να υπερισχύει των πάντων για το
κοινό καλό και για το μέλλον της κοινότητας και
της προσπάθειας για επιστροφή στα χωριά μας.
Συμφωνώ ότι υπάρχει μια τάση που μας οδηγεί
ως κοινότητα στον αφανισμό μέσα σε λίγες δε-
καετίες, αν εμείς αφήσουμε τη ροή των πραγμά-
των να εξελίσσονται χωρίς έλεγχο, χωρίς
οργάνωση, χωρίς μακροχρόνιους στόχους. Ενω-
μένοι και καλά οργανωμένοι με τις Αρχές μας,
όμως, μπορούμε να δούμε καλύτερες μέρες και
να αναπτύσσεται θετικά η κοινότητα μας. Εδώ
πρέπει το συντομότερο να συντονιστούν οι προ-
σπάθειες μας, έχουμε ανάγκη από διάφορες υπο-
δομές όπως για παράδειγμα υγείας, εργασίας και
παρακολούθησης με παροχή βοήθειας στους
νέους μας και στους επανεγκατασταθέντες στα
χωριά μας για να επιβιώσουν. Όπως λέει η πα-
ροιμία, «ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί»,
γι’ αυτο πρέπει να ετοιμάσουμε το έδαφος για το
μέλλον, για τους νέους μας που πρέπει να βρουν
στήριγμα και θάρρος να συνεχίσουν τις παραδό-
σεις μας και τους αγώνες μας.

«Αν και έζησα σε τόπους αφάνταστα όμορφους, κανένας
δεν συγκρίνεται με την ομορφιά των τόπων μας. Είναι κάτι
το ιερό για μένα που μου δίνει την αίσθηση του πού ανήκω»

Με τα παιδιά του στην Ιταλία.

Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 19 Νοεμ-
βρίου 2021, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, παρουσιά-
στηκε η δράση που αφορά στην προβολή
της ιστορίας και του πολιτισμού των Μα-
ρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων
στην Κύπρο, μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο
που προβάλλονται από το ΡΙΚ. 
Το όλο πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της
συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας,
του ΡΙΚ, του Γραφείου Επιτρόπου Προ-
εδρίας και των Γραφείων των Εκπροσώ-
πων Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Στη διάσκεψη παρέστησαν οι Εκπρό-
σωποι των τριών κοινοτήτων, Γιαννά-
κης Μούσας, Βαρτκές Μαχτεσιάν και

Αντωνέλλα Μαντοβάνη, ο Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ
Μιχάλης Μιχαήλ και ο Διευθυντής
Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ Κυ-
πριανός Λούης. 
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος
Προδρόμου, κατά τον χαιρετισμό
του, τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους
του ο κ. Κυπριανός Λούης, ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι το ΥΠΠΑΝ στέκε-
ται αρωγός σε κάθε δράση που δίνει
φωνή και αυξάνει την ορατότητα των
θρησκευτικών ομάδων στην ευρύ-
τερη Κυπριακή κοινωνία. 
Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φω-
τίου ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση, μέσα
από καθορισμένη στρατηγική, με πρω-

τοβουλίες και δράσεις όπως αυτή που
παρουσιάζεται σήμερα, καταδεικνύει
το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της
στην ίση μεταχείριση των μελών των
θρησκευτικών ομάδων και συνάμα τον
σεβασμό της προς την ταυτότητα, τις
αξίες και την ιστορία που έφεραν μαζί
τους οι πρώτοι Μαρωνίτες, Αρμένιοι
και Λατίνοι». 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΡΙΚ Μιχάλης Μιχαήλ τόνισε
πως η κρατική ραδιοτηλεόραση στέλ-
νει το μήνυμά της παντού χωρίς να
αποκλείει κανέναν και στηρίζει την
πολυπολιτισμικότητα». Σύμφωνα με
τα λεγόμενα του, τα βίντεο θα προ-
βάλλονται όλο τον Νοέμβριο από το
ΡΙΚ και είναι επιπλέον διαθέσιμα
για θέαση στην ιστοσελίδα του ραδιο-

φωνικού ιδρύματος. 
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας αναφέρ-
θηκε σε μια σπουδαία μέρα για τον πο-
λιτισμό του τόπου, ευχαριστώντας
όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή
κατάληξη της προσπάθειας. Είπε ότι
«η εν λόγω δράση είναι ένα αξιόλογο
βήμα για προβολή της ιστορίας και του
πολιτισμού μας και θα συμβάλει στην
καλύτερη ενημέρωση όλων των Κυ-
πρίων». Τόνισε την ίδια ώρα τη βεβαι-
ότητα του ότι η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων θα συνεχιστεί και
για άλλες συναφείς πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες.
Ο Εκπρόσωπος των Αρμενίων Βαρτκές
Μαχτεσιάν ανέφερε ότι «σε μια εποχή
της ανόδου του εθνικισμού και της ξε-

νοφοβίας, έχουμε μια τεράστια ευθύνη
να καλλιεργήσουμε την ανεκτικότητα,
να προβάλουμε τη διαφορετικότητα
και να διαφυλάξουμε ταυτόχρονα την
ταυτότητά μας». 
Στον δικό της χαιρετισμό, η Αντωνέλλα
Μαντοβάνη, Εκπρόσωπος των Λατίνων
είπε πως ότι «η ιστορία της Λατινικής
κοινότητας είναι και μέρος της ιστορίας
της Κύπρου και εισηγήθηκε  όπως οι
δράσεις τέτοιου είδους συνεχιστούν με
τη φιλοξενία μελών των Θρησκευτικών
ομάδων σε εκπομπές του ΡΙΚ, όπου η
θεματολογία το επιτρέπει».
Τα βίντεο προβάλλονται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα στα κανάλια της
κρατικής ραδιοτηλεόρασης και βρί-
σκονται αναρτημένα στη σελίδα του
ΡΙΚ, στην επιλογή Video On Demand. 

Μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο

H ιστορία και ο πολιτισμός των Μαρωνιτών στο ΡΙΚ
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Pope Francis paid 
a historic visit to Cyprus
The biggest event of the year for the Catholics re-
siding in Cyprus took place early December 2021.
Pope Francis paid a 2-day Apostolic Visit to Cy-
prus, where he was warmly welcomed by the thou-
sand Catholics who live on the island. The visit
provided an opportunity for everyone to focus on
the importance of solidarity, humanity and the pro-
tection and respect for human dignity. During his
stay in Cyprus, Pope Francis emphasized the impor-
tance of the situation in the Mediterranean for all of
Europe and a shared responsibility in protecting the
lives of those forced to flee.
On the 2 December 2021, the ITA plane carrying the
pope landed at Larnaca Airport where Francis was
welcomed by the President of the House of Repre-
sentatives Annita Demetriou, in the presence of al-
most all the members of the Council of Ministers of
Cyprus. The pope was accompanied by thirteen
members of the Vatican government, including
Prime Minister Cardinal Pietro Parolin, as well as by
77 accredited journalists from all over the world. At
Francis’ own request, students of Saint Maron,
Terra Santa and Saint Mary’s primary schools were
at the airport to welcome him. The Papal Visit in Cy-
prus lasted two days, until Saturday, December 4,
when Pope Francis departed for Athens, Greece to
continue his 35th Apostolic Journey abroad. 

Our Lady of Graces Cathedral
The first stop of the Pontiff’s Apostolic Visit was
the Cathedral of “Our Lady of Graces” in Nicosia,
where he met the clergy of the Maronite and Ca-
tholic Churches of Cyprus, as well as people, mo-
vements and associations. Francis was welcomed
with a message addressed by the Maronite Pa-
triarch Cardinal Bechara Boutros Al-Rahi. “I stare
at you and see the richness of the diversity of your
community”, Francis said. “I salute the Maronite
Church, which over the centuries has reached the
shores of this island many times and, often going
through many trials, has persisted in the faith”, he
noted during his speech. Walking as a pilgrim in

the footsteps of the great Apostle Barnabas, as he
stated, Pope Francis shared and explained the me-
aning of two words related to the life and mission
of the Apostle Barnabas: patience and brotherhood. 

Presidential Palace
The second stop was the Presidential Palace where
the official welcome ceremony took place. The
Pope was received by President Anastasiades and a
meeting followed between the two leaders. The
main ceremony took place afterwards, including a
welcome speech by the President of the Republic
and a speech by His Holiness Pope Francis, in the
presence of state officials and other honorable
guests. “I want to assure you that we share the same
vision, succeeding in making Cyprus a pillar of se-
curity,” the President said after expressing his
honor and gratitude for the Papal Visit. Referring
to the Cyprus Problem, he noted that “for 47 years,
despite the political will for a viable solution, Cy-
prus remains the only divided country due to the
Turkish intransigence”. Pope Francis stated that he
came as a pilgrim to a country that is geographically
small but historically large. “Cyprus is a messenger
of beauty which shines in its architecture and art”,
said the Pope, likening the island to a pearl of great
value that becomes what it is thanks to the passage
of time. Referring to the Cyprus Problem, the Pon-
tiff stressed that he ponders the inner pain of those
who cannot return to their homes and called on
those involved in dialogue as the only way to peace.

GSP Stadium
With a crowded west stand of the GSP Stadium, full
by thousands of attendees and with the participation
of the President of the Republic and the President of
the House of Representatives, Pope Francis perfor-
med a magnificent Divine Liturgy at 10.00 am, on
Friday morning. With the entry of the Pope in the sta-
dium, Catholics from all over the world who live per-
manently in Cyprus, cheered and applauded him.
Emotional message to the faithful at GSP from Pope
Francis: “Jesus, the true light that illuminates every
human being, gives us an abundance of light,
warmth, love. Only Jesus frees the heart from all evil”.
Francis spoke of enlightened Christians who with ge-
stures of love and words of consolation turn on the li-
ghts of hope in the darkness. “Here in Cyprus, I
breathe a little of the typical atmosphere of the Holy
Land”, said the Pope. “May the Lord bless you and
may the Virgin protect you”, the Pontiff stated, clo-
sing his speech by saying in Greek: “Efharisto”!

Prayer with the migrants
In the afternoon, the Ecumenical Prayer began at
the Church of the Holy Cross in Nicosia, during
which Pope Francis met migrants and listened to
their shocking testimonies. Thanking them for their
testimonies, he sent the message that “you are not
strangers, but fellow citizens”, telling them that their
presence is very important for this universal celebra-
tion. The testimony of a little girl who spoke in Greek
was particularly interesting: “I dream of a world
where no one will be snatched from their bed”, she
said. During the prayer, Pope Francis expressed his
support to Cyprus and his appreciation for the efforts
of the government regarding the migration. 

Meeting with the Representative
After the Ecumenical Prayer, Pope Francis met with
political and religious officials. Among them, the Ma-
ronite Representative in the Parliament John Moussas
along with his wife, who had a special meeting with
Francis. The Representative briefed the Pope on the
situation of the Maronite villages and on behalf of all
the Maronites of Cyprus thanked him for his love and
support. Moreover, he asked the Pontiff to pray for
Ayia Marina and Asomatos, for Karpasha and Korma-
kitis, for Cyprus and its people. During the meeting,
the Representative offered a gift of high symbolism to
His Holiness Pope Francis: sacred and blessed soil
from the four Maronite villages, collected by the Re-
presentative during his recent visits. The Pope listened
to the Representative describing one by one the villa-
ges, received the gift, prayed and blessed the soil.

Meeting with Archbishop Chrysostomos II and the Holy Synod
Early in the morning on Friday, Pope Francis was received by Archbishop Chrysostomos II at the Holy Archbishopric of Cyprus. Entering the Archbi-
shopric, the Pope made a symbolic gesture, kissing the archbishop’s hand and cross. After their meeting, the Archbishop and the Pope headed to the
Church of Apostle Barnabas where the meeting with the Holy Synod took place. The Pope spoke of a common apostolic origin, referring to Paul who
passed through Cyprus and then went to Rome. “Thank you for your fraternal cooperation which is also evident from your active participation in the
committee for the theological dialogue between the Catholic and the Orthodox Church”, the Pope said addressing the Holy Synod.

Pope Francis,
after his ar-
rival at Lar-
naka
International
Airport Glaf-
cos Clerides,
attended a
meeting with
the Catholic
Clergy of
Cyprus at
Our Lady of
Graces Ma-
ronite Cathe-
dral in
Nicosia.
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Ειδική τελετή για επίδοση των επιταγών στα
αθλητικά σωματεία «Κέδρος» Αγίας Μαρίνας
Σκυλλούρας, Κορμακίτης και AGBU ARARAT,
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του
ΚΟΑ, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021. Την τε-
λετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Εκπρό-
σωπος των Αρμενίων στη Βουλή Βαρτκές
Μαχτεσιάν, ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Προ-
εδρίας Χρύσανθος Χρυσανθής και ο αντιπρό-
σωπος του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη
Βουλή Βασίλης Κουμέττου.
«Ο ΚΟΑ στηρίζει διαχρονικά την προάσπιση
των δικαιωμάτων των θρησκευτικών ομάδων
Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων στον Αθλη-

τισμό, εφαρμόζοντας την ετήσια δέσμευσή του
για επιχορήγηση των σωματείων των θρησκευ-
τικών ομάδων, τα οποία συμμετέχουν σε αντί-
στοιχο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας που
ανήκουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος
του οργανισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης. Ο Πρό-
εδρος του ΚΟΑ καλωσορίζοντας τους εκπροσώ-
πους των σωματείων είπε επίσης ότι «βάσει των
προνοιών του Εθνικού Σχεδιασμού του ΚΟΑ για
τις θρησκευτικές ομάδες, το ποσό που λαμβάνει
το κάθε σωματείο υπολογίζεται με βάση τα
αγωνιστικά κριτήρια και κατανέμεται στους δι-
καιούχους ανάλογα με το επίπεδο της διοργά-
νωσης που συμμετέχουν. «Διαβεβαιώνω πως ο

ΚΟΑ θεωρεί υποχρέωση και καθήκον του να
συνεχίσει να στηρίζει τις θρησκευτικές ομάδες,
με απώτερο στόχο τη διατήρηση της ταυτότη-
τας τους στην Κυπριακή Δημοκρατία», κατέ-
ληξε ο κ. Μιχαηλίδης. 
Οι Βαρτκές Μαχτεσιάν, Χρύσανθος Χρυσανθής
και Βασίλης Κούμεττου, με τη σειρά τους, ευχα-
ρίστησαν τον ΚΟΑ για τη διαχρονική στήριξη
του στα σωματεία των θρησκευτικών ομάδων,
τονίζοντας ότι είναι μια σημαντική βοήθεια για
αυτά. Εκ μέρους του Κέδρου Αγίας Μαρίνας
την επιταγή παρέλαβε ο κ. Νίνος Ιωσηφίδης
ενώ εκ μέρους του Κορμακίτη την επιταγή πα-
ρέλαβε ο κ. Γιαννάκης Λαζαρής. 

Ο ΚΟΑ στηρίζει έμπρακτα τα σωματεία
των θρησκευτικών ομάδων

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 9
Ιανουαρίου 2022 η πρώτη
φάση της δεντροφύτευσης που
είχε προαναγγείλει το Κοινο-
τικό Συμβούλιο Κορμακίτη με
στόχο την ενδυνάμωση του
πρασίνου και την προστασία
του περιβάλλοντος. Τα πρώτα
τριάντα δενδρύλλια που παρα-
χωρήθηκαν δωρεάν με ενέρ-
γειες του Ιωσήφ Διόλα,
φυτεύτηκαν στη διάρκεια δρά-
σης στην οποία έλαβαν μέρος
μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας, ο Αν. Κοινοτάρχης
Κορμακίτη Βαλεντίνος Κου-
μέττου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Κέντρου Συνεργασίας Αν-
τώνης Σκούλλος και ο Επικε-
φαλής της Τοπικής Αρχής
Κορμακίτη Αντώνης Σάρρου. 
Συγκινητική ήταν η παρουσία
και ηρωικών εγκλωβισμένων οι
οποίοι φύτεψαν το δικό τους
δεντράκι, στη γη που δεν εγκα-

τέλειψαν ποτέ. Το δικό τους
δεντράκι φύτεψαν επίσης παι-
διά και άλλοι επανεγκαταστα-
θέντες που διαμένουν μόνιμα
στο Μαρωνίτικο χωριό. Να ση-
μειωθεί ότι κατά την πρώτη
φάση φυτεύτηκαν είκοσι δεν-
δρύλλια στον περιβάλλοντα
χώρο της πλατείας της βρύσης
και άλλα δέκα στο νέο κοιμητή-
ριο του χωριού. Η δεύτερη φάση
αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί εντός μηνός Ιανουαρίου.
Εξάλλου, με ανακοίνωση του
το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί
τους κατοίκους όπως γίνουν
ανάδοχοι ενός δενδρυλλίου
και να το φυτέψουν σε χώρο
που θα τους υποδειχθεί από
τους αρμοδίους. Με τον
τρόπο αυτό βάζει αναμφί-
βολα ο καθένας το δικό του
λιθαράκι στη μεγάλη αυτή
προσπάθεια για να πρασινίσει
ο Κορμακίτης και να προστα-
τευτεί το περιβάλλον. 

Τριάντα νέα δενδρύλλια 
δίνουν πνοή 
στον Κορμακίτη

Νικητής του σχετικού διαγωνισμού ο Aytaç Ali Baklaci

Λογότυπο απέκτησε το Κέντρο
Συνεργασίας με την ΕΕ
Ολοκληρώθηκε την περασμένη
βδομάδα η διαδικασία αξιολόγη-
σης των προτάσεων, όσων συμμε-
τείχαν στον διαγωνισμό που είχε
προκηρυχθεί για το λογότυπο του
Κέντρου Συνεργασίας με την ΕΕ
στον Κορμακίτη. Το επιτυχόν λο-
γότυπο που αξιολογήθηκε και επι-
λέγηκε ανάμεσα σε άλλα από το
Δ.Σ. του Κέντρου, ανήκει στον κ.
Aytaç Ali Baklaci. 
Ο ανοιχτός διαγωνισμός για σχε-
διασμό του λογοτύπου είχε προκη-
ρυχθεί τον περασμένο Οκτώβριο
και έληξε στις 19 Νοεμβρίου 2021.
Ο νικητής του διαγωνισμού βρέ-
θηκε στον Κορμακίτη την Πέμπτη,
13 Ιανουαρίου 2022 όπου παρέ-
λαβε το βραβείο του μαζί με το
χρηματικό ποσό των τριακοσίων
ευρώ, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Αντώνη Σκούλλο και το Μέλος
Ozge Ozbekoglu. 
Μεταφέροντας στον επιτυχόντα
τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ.
για τη συμμετοχή του, ο κ. Σκούλ-
λος επανέλαβε το όραμα και την
αποστολή του Κέντρου Συνεργα-

σίας και τον διαβεβαίωσε ότι αυτή
είναι μόνο η αρχή μιας συνεργα-
σίας στην οποία προσβλέπει στο
σύντομο μέλλον. Με τη σειρά του,
παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο
κ. Aytaç ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στην αποστολή του Κέντρου και

τόνισε ότι θα είναι παρών σε
όποιο κάλεσμα και πρόσκληση

του απευθυνθεί για συμμε-
τοχή και προσφορά.
Το νέο λογότυπο του
Κέντρου Συνεργασίας,
μοιάζει να ανταποκρίνε-
ται πλήρως στην απο-
στολή του Κέντρου, που

δεν είναι άλλη από την
εξυπηρέτηση της ειρήνης,

της συμφιλίωσης και της συ-
νύπαρξης σε ένα πολυκοινοτικό

πεδίο στην Κύπρο. Απώτερος
στόχος του Κέντρου, σύμφωνα με
τον κ. Σκούλλο, είναι η συμβολή
σε ένα μέλλον με πρόοδο, ανά-
πτυξη και συνεργασία σε μια
κοινή πολυπολιτισμική πατρίδα
και το νέο λογότυπο υιοθετεί πλή-
ρως αυτές τις αρχές.
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Το αθλητικό ένθετο της
εφημερίδας μας φιλοξενεί
στο παρόν τεύχος συνέν-
τευξη με τον νεαρό ποδο-
σφαιριστή της
Καρμιώτισσας Αντώνη Λια-
σίδη ο οποίος διαμένει μό-
νιμα στη Λεμεσό με την
οικογένειά του και φοιτά
στη Γ΄ Λυκείου στη Σχολή
των Καλογριών, το Saint
Mary’s School. Ο πατέρας
του Ηλίας Λιασίδης κατά-
γεται από το Μαρωνίτικο
χωριό Καρπάσια και η μη-
τέρα του Αλίνα Λιασίδου
από την Ουκρανία. Σε ηλι-
κία μόλις 17 ετών, ο Αντώ-
νης μετρά ήδη συμμετοχές
με την πρώτη ομάδα της
Καρμιώτισσας, πέντε εξ’
αυτών μάλιστα στην Α΄ Κα-
τηγορία και έχει μέχρι στιγ-
μής αποδείξει πως το
μέλλον προδιαγράφεται
λαμπρό. Όπως μας αναφέ-
ρει η θέση που αγωνίζεται,
λόγω και του ύψους του,
είναι η επίθεση ενώ πέραν
του ποδοσφαίρου, ασχολεί-
ται ευρύτερα με τον αθλητι-
σμό αλλά και τη μουσική. 

Λαμπρό μέλλον
προδιαγράφεται
για τον νεαρό 
Μαρωνίτη άσο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ

Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το
ποδόσφαιρο και τι σε οδήγησε σε
αυτό; 
Από μικρός κατάλαβα ότι έχω κλίση προς
τον αθλητισμό και όταν είχα πάει για
πρώτη φορά σε ακαδημία ποδοσφαίρου
σε ηλικία έξι ετών, αγάπησα αμέσως το
ποδόσφαιρο. Επίσης, για κάποια χρόνια
ασχολούμουν και με την κολύμβηση. 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε αγωνιζόσουν
στις ακαδημίες της ΑΕΛ πρώτα και
μετά πήγες στην Καρμιώτισσα. Πως
κατέληξες εκεί; 
Οι άνθρωποι της Καρμιώτισσας ενδιαφέρ-
θηκαν για μένα και αφού συζητήσαμε μαζί
τους, με έπεισαν ότι με το να μετεγγραφώ
στην ομάδα θα ήταν καλό και για εμένα
και εκεί θα είχα μεγαλύτερη προοπτική. 

Πιστεύεις ότι σε μικρότερες ομάδες
οι Κύπριοι νέοι παίρνουν περισσότε-
ρες ευκαιρίες;
Το πιστεύω ναι και αυτό φαίνεται και
από το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες,
εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δεν δίνουν
ευκαιρίες σε νεαρούς Κύπριους ποδο-
σφαιριστές με αποτέλεσμα να τους στέλ-
νουν δανεικούς σε μικρότερες ομάδες,
όπου εκεί θα έχουν πολύ περισσότερο
χρόνο συμμετοχής.

Πέρυσι είχες πάρει μερικά λεπτά

συμμετοχής στην Α΄ Κατηγορία και
μάλιστα και σε αγώνα απέναντι στο
ΑΠΟΕΛ. Φέτος στη Β΄ Κατηγορία,
παίρνεις χρόνο συμμετοχής;
Νιώθω πολύ τυχερός και χαρούμενος που
πέρυσι, στην ηλικία των 16 ετών, είχα
πέντε συμμετοχές στην Α΄ Κατηγορία
της ΚΟΠ. Φέτος αγωνίστηκα σε όλα τα

φιλικά προετοιμασίας της Καρμιώτισσας
το καλοκαίρι και τα περισσότερα αυτά
να σημειωθεί πως ήταν με ομάδες Α΄ Κα-
τηγορίας. Προπονούμαι με την πρώτη
ομάδα και σε κάποιους αγώνες είμαι στην
αποστολή. Οι προπονητές της πρώτης και
της δεύτερης ομάδας, σε συνεννόηση που
είχαν μεταξύ τους, αποφάσισαν ότι θα
είναι πιο ωφέλιμο προς το παρόν να αγω-
νίζομαι στο πρωτάθλημα Κ19 έτσι ώστε να
έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής,

αφού η ομάδα είναι στην Α΄ Κατηγορία σε
αυτό το πρωτάθλημα και τα παιχνίδια
είναι πολύ ανταγωνιστικά. 

Πως καταφέρνεις να συνδυάζεις το
σχολείο με τις αγωνιστικές σου υπο-
χρεώσεις; 
Λόγω του ότι το Saint Mary’s School στο
οποίο φοιτώ είναι ένα καλό ιδιωτικό σχο-
λείο, δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για απο-
γευματινά φροντιστήρια και μαθήματα
εκτός σχολείου. Επομένως, έχω περισσό-
τερο χρόνο για να μπορώ να συνδυάζω
διάβασμα και ποδόσφαιρο.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε στη-
ρίζουν καθημερινά στις προσπά-
θειές σου;
Οι άνθρωποι που με στηρίζουν καθημερινά
είναι οι προπονητές μου, η οικογένειά μου
και ιδιαίτερα ο πατέρας μου ο οποίος είναι
πάντα δίπλα μου στις καλές αλλά και στις
δύσκολες στιγμές. 

Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών σχε-
διάζει την ανέγερση του Maronite
Sporting Center στη Λευκωσία, που θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γήπεδο
ποδοσφαίρου και γήπεδο φούτσαλ.
Πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει τους
νέους και τις νέες μας για να ασχο-
λούνται με τον αθλητισμό; 
Έχω δει το βίντεο αλλά και τις φωτο-

γραφίες του Maronite Sporting Center
και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι
ένα στολίδι που πιστεύω θα βοηθήσει πολύ
τους νέους και τις νέες της κοινότητας μας
που ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά
παράλληλα θα ωθήσει ακόμα περισσότε-
ρους προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού θα
έχουν πια το δικό τους «σπίτι». 

Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέ-
δια; Θα συνεχίσεις να ασχολείσαι
επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο
ή έχεις κάποια πλάνα για σπουδές
κ.λπ.;
Το όνειρό μου, με τη βοήθεια του Θεού,
είναι να αγωνιστώ επαγγελματικά σε
ψηλό επίπεδο. Επειδή όμως δεν μπορώ
να βασίσω το μέλλον μου μόνο στο πο-
δόσφαιρο, θα ήθελα να σπουδάσω και
παράλληλα να κάνω αυτό που αγαπώ.

«Το Maronite Spor-
ting Center ένα στο-
λίδι που πιστεύω θα
βοηθήσει πολύ τους
νέους και τις νέες 
της κοινότητας μας
που ασχολούνται 
με τον αθλητισμό»

«Νιώθω πολύ τυχερός
και χαρούμενος που
πέρυσι, στην ηλικία
των 16 ετών, είχα
πέντε συμμετοχές
στην Α΄ Κατηγορία
της ΚΟΠ»

Ιδανικά μπήκε ο νέος χρόνος για τον Κορμακίτη
ο οποίος επικράτησε στον πρώτο αγώνα του
2022 με 2-1 του Όλυμπου Ξυλοφάγου, σε παι-
χνίδι που έγινε την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022
στο Λεβέντειο Στάδιο Εθνικού Δευτεράς, γή-
πεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα η Μαρωνίτικη
ομάδα. Με αρκετούς Μαρωνίτες στη σύνθεση
του, ο Κορμακίτης επικράτησε με τέρματα των
Γιώργου Ευριπίδου και Ανδρόνικου Αβραάμ
(πέναλτι), ενώ να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες
ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιρι-
στές λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα
των Παντελεήμονα Χατζηζωρζή του Κορμακίτη
και Σπύρου Αριστοτέλους του Ολύμπου. 
Η νίκη αυτή του Κορμακίτη δίνει τέλος σε ένα
σερί κακών αποτελεσμάτων που είχε η ομάδα
εντός Δεκεμβρίου, αφού να σημειωθεί πως
στην τελευταία αγωνιστική του 2021, ο Κορ-
μακίτης είχε ηττηθεί με 0-1 από την ΑΠΕΑ
Ακρωτηρίου, ενώ προηγήθηκαν και ήττες
από τον Άτλα Αγλαντζιάς, την ΑΣΠΙΣ
ΠΥΛΑΣ και το ΘΟΪ / ΑΕΚ Λειβαδιών. Ο
Κορμακίτης βρίσκεται στην προτελευταία
θέση του βαθμολογικού πίνακα στον Α΄
Όμιλο της Επίλεκτης Κατηγορίας της ΣΤΟΚ
και χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά ώστε
να υπάρχουν ελπίδες για σωτηρία. Σημαν-
τικό είναι το γεγονός ότι οι ομάδες που προ-
πορεύονται της Μαρωνίτικης δεν έχουν
ξεφύγει και μοιάζει εφικτή η παραμονή εάν
συνεχίσει η ομάδα με τους ίδιους ρυθμούς

όπως ξεκίνησε το 2022. 
Στον Β΄ Όμιλο της Επίλεκτης Κατηγορίας της
ΣΤΟΚ, η άλλη Μαρωνίτικη ομάδα, ο Κέδρος
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, δεν μπήκε ιδα-
νικά στο νέο έτος αφού ηττήθηκε με 3-1 από
τη Γεροσκήπου FC, σε αγώνα που έγινε στο
Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου το Σάββατο, 8
Ιανουαρίου. Το μοναδικό γκολ για την ομάδα
του Κέδρου σημείωσε ο Σταύρος Στυλιανίδης,
δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του αλλά

ακολούθως με τρία τέρματα η ομάδα της Γε-
ροσκήπου πήρε τη νίκη και τους τρεις βαθ-
μούς. Ο Κέδρος βρίσκεται πλέον στην 6η θέση
του Β΄ Ομίλου, δέκα βαθμούς πίσω από την
ΑΕΠ Πολεμιδιών. Υπενθυμίζεται ότι, παρά τα
καλά αποτελέσματα που είχε η ομάδα της
Αγίας Μαρίνας κατά τον τελευταίο μήνα του
2021, η χρονιά δεν έκλεισε ιδανικά αφού στον
τελευταίο αγώνα πριν τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων, ηττήθηκε με 2-1 από τον Εθνικό

Λατσιών στο Κοινοτικό Στάδιο Κόρνου. Παρά
τα ατυχή τελευταία δύο αποτελέσματα, εκφρά-
ζεται αισιοδοξία ότι η ομάδα θα επανέλθει σύν-
τομα στο δρόμο των επιτυχών αποτελεσμάτων. 
Επόμενος αγώνας για τον Κέδρο, την Κυριακή
16 Ιανουαρίου, εκτός έδρας, απέναντι στον
ΠΑΟΚ Κλήρου ενώ ο Κορμακίτης τίθεται αντι-
μέτωπος με την Αθλητική Ένωση Τρούλλων
στο Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη, το Σάββατο, 15
Ιανουαρίου 2022. 

Ο Κορμακίτης.
Κέδρος
Αγίας Μαρίνας.

Με το δεξί στο νέο έτος ο Κορμακίτης, ήττα για τον Κέδρο 

Αποτελέσματα 13ης Αγωνιστικής
Σε αγώνες που πραγματο-ποιήθηκαν το Σαββατοκύ-ριακο 15-16 Ιανουαρίου, ο Κέδρος επικράτησε τουΠΑΟΚ Κλήρου με σκορ 1-3,ενώ ο Κορμακίτης εξήλθεισόπαλος 0-0 απέναντι στηνΑθλητική Ένωση Τρούλλων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ




