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Μια απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη ήταν αρκετή για να γράψει ιστορία. 
Για πρώτη φορά τοποθετείται μέλος θρησκευτικής ομάδας στην Προεδρία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου. Πράξη που συνιστά μέγιστη τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία Σελ. 2
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Πολύ σημαντικές ξεχωριστές συναντήσεις
είχε τις προηγούμενες ημέρες ο Εκπρόσω-
πος των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντι-
προσώπων Γιαννάκης Μ. Μούσας, με τον
Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας Πρόδρομο Προδρόμου και με τον
Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πε-
τρίδη. Στο επίκεντρο των συναντήσεων,
με τον μεν Υπουργό Παιδείας ήταν η
επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχο-
λείου και Νηπιαγωγείου στον Κορμακίτη,
ενώ με τον δε Υπουργό Οικονομικών, η
χρηματοδότηση της ανέγερσης του Πο-
λυδύναμου Κέντρου “Maronite Sporting
Centre” στην Πάνω Δευτερά. 
Η συνάντηση του Εκπροσώπου με τον
Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πε-
τρίδη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5
Ιουλίου 2022 και αφορούσε στη χρηματο-
δότηση της ανέγερσης του Πολυδύναμου
Κέντρου “Maronite Sporting Center” στην
Πάνω Δευτερά. Με ανάρτηση του ο Γιαν-
νάκης Μούσας χαρακτήρισε τη μέρα ως
ιστορική για την Κοινότητα και τη νεο-
λαία της, τονίζοντας ότι Υπουργός και
Εκπρόσωπος θεμελίωσαν κατά τη συ-
νάντηση την πραγμάτωση του πιο μεγά-
λου ονείρου για τις νέες γενιές των
Μαρωνιτών. Πληροφορίες αναφέρουν
πως επήλθε συμφωνία για την κατά φά-
σεις εκτέλεση του μεγαλόπνοου έργου

και για τον τρόπο χρηματοδότησης του
από την κυβέρνηση. Ευχαριστώντας τον
Υπουργό για το θετικό πνεύμα και τη συ-
νεργασία, ο Εκπρόσωπος ανέφερε πως
«λεπτομέρειες για τα σπουδαία νέα να
αναμένονται τον Σεπτέμβρη».
Δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη, 7 Ιου-
λίου, ο Γιαννάκης Μούσας είχε συνάν-
τηση με τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομο
Προδρόμου κατά την οποία συζητήθη-
καν διάφορα εκπαιδευτικά θέματα ενώ

ξεχωριστό βάρος δόθηκε στην επανα-
λειτουργία του δημοτικού σχολείου και
του νηπιαγωγείου Κορμακίτη, η οποία
αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2023.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, τροχο-
δρομήθηκαν λύσεις για το εν λόγω
θέμα, ενώ ανέφερε πως η συνάντηση
υπήρξε αρκούντως παραγωγική και
πολλά υποσχόμενη. Το σχολείο στον
Κορμακίτη αναμένεται να στεγαστεί
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Συνερ-

γασίας το οποίο ολοκληρώνεται τους επό-
μενους μήνες και το Υπουργείο Παιδείας
θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες διαδι-
κασίες για να είναι έτοιμο προς λειτουργία
τον Σεπτέμβρη του 2023. Να σημειωθεί
πως παρών στη συνάντηση ήταν και ο
Συντονιστής Θρησκευτικών Ομάδων του
ΔΗΣΥ Φραγκίσκος Φράγκος, ενώ στο
πλαίσιο της συζητήθηκαν επίσης θέματα
που αφορούν και στο Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη. 

Πρόκειται αναμφίβολα για δύο εξαιρετι-
κής σημασίας συναντήσεις που φέρνουν
αισιοδοξία για τα δύο μεγαλόπνοα έργα
στον Κορμακίτη και στη Λευκωσία. Ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών προέβη σε αι-
νιγματικές αναρτήσεις αφήνοντας για τον
Σεπτέμβρη τις ανακοινώσεις, εντούτοις
είναι βέβαιο πως και από τις δύο συναν-
τήσεις έχουν επέλθει πολύ σημαντικές
συμφωνίες ανάμεσα στη Μαρωνιτική Κοι-
νότητα και την Κυβέρνηση. 

Ολιγόλεπτη συνάντηση είχε
ο Εκπρόσωπος των Μαρω-

νιτών Γιαννάκης Μούσας
με την Αυτού Μεγαλει-

ότητα Πρίγκιπα Έντουαρντ
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνάντηση έγινε στο
πλαίσιο της δεξίωσης που

παρέθεσε ο Ύπατος Αρμο-
στής του Ηνωμένου Βασι-

λείου στην Κύπρο Στίβεν
Λίλι με αφορμή τα γενέθλια

της Βασίλισσας Ελισάβετ.
Ο Πρίγκιπας Έντουαρντ

έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τους Κύπριους Μα-

ρωνίτες και ρώτησε
διάφορα τόσο για την ιστο-

ρία όσο και για τη σημε-
ρινή τους κατάσταση.

Εξέφρασε μάλιστα την
ευχή, σε επόμενη επίσκεψη

του, να βρει την Κύπρο
επανενωμένη και να του

δοθεί η ευκαιρία να επισκε-
φθεί τα Μαρωνίτικα χωριά
και να μάθει πολύ περισσό-

τερα για την Κοινότητα.

Έρχονται ανακοινώσεις για Sporting Centre και για σχολείο Κορμακίτη

Σημαντικές συμφωνίες
με Πετρίδη και Προδρόμου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψη-
φοφορία του κοινού για τα
Βραβεία «Madame Figaro
Γυναίκες  της  Χρονιάς
2022» και συνεχίζεται μέχρι
τις 24 Ιουλίου 2022. Υποψή-
φια γυναίκα της χρονιάς στην
κατηγορία «ΟΠΑΠ Κοινω-
νική Προσφορά» είναι και
η Εύη Μιχαήλ η οποία με-
ταξύ  άλλων  ίδρυσε  τον
ΣύνδεσμοΑνάδοχης Οικο-
γένειας «Φωλιά Αγάπης».
Πιο συγκεκριμένα, η υποψη-
φιότητα αφορά στη λειτουργία,
από τον Φεβρουάριο 2021 – Φε-
βρουάριο 2022 και σε συνεργα-
σία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας, προγραμμάτων για
την προστασία παιδιών και εφή-
βων, παρέχοντας υποστήριξη σε
ανάδοχες οικογένειες. 
Η Εύη Μιχαήλ είναι σύζυγος
του Τζόζεφ Μιχαήλ από την
Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας και

διαμένουν μόνιμα στη Λεμεσό
με την οικογένειά τους. Είναι
απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Κοινωνικής Εργασίας Αθηνών
με μεταπτυχιακό στην Κοινω-
νική Εργασία και την Κοινω-
νική Διοίκηση. Από το 1996
εργάζεται στις Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας. Η εμπλοκή
της στα κοινά ξεκίνησε με την
ένταξή της στα Κέντρα Νεότη-
τας. Βίωσε εμπειρίες ζωή όταν
μαζί με τον σύζυγό της έγιναν
ανάδοχοι γονείς σε ένα πολύ
ξεχωριστό πρόγραμμα των

Κοινωνικών Υπηρεσιών, την
«Αναδοχή με Ομάδα Εφή-
βων». Για περίοδο 11 χρόνων
μαζί με τον σύζυγό της μοιρά-
στηκαν την ζωή τους με 12 έφη-
βους. Σταθμός ήταν η ίδρυση
του Συνδέσμου Ανάδοχης Οι-
κογένειας Φωλιά Αγάπης που
έχει ως κύριο στόχο την προ-
βολή του θεσμού της αναδοχής
και την εξεύρεση ανάδοχων οι-
κογενειών για  παιδιά τα οποία
βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η ψηφοφορία γίνεται μέσω
διαδικτύου, μέσω SMS ή μέσω
τηλεφώνου. Για να ψηφίσετε
μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε
τη σελίδα awards.madamefi-
garo.cy και ψηφίστε ηλεκτρο-
νικάακολουθώντας τις οδηγίες. 
Πληροφορίες για ψηφοφο-
ρία μέσω SMS ή τηλεφώνου,
μπορεί κανείς να βρει στην
ίδια ιστοσελίδα, στη στήλη
«όροι και προϋποθέσεις».

Ενδιαφέρον από Πρίγκιπα
Έντουαρντ για Μαρωνίτες

Υποψήφια γυναίκα της χρονιάς η Εύη Μιχαήλ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχει το Σύν-
ταγμα, αποφάσισε τον διορισμό του
Αντώνη Ρ. Λιάτσου ως Προέδρου
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά τη
συνταξιοδότηση της μέχρι πρότινος
Προέδρου Περσεφόνης Παναγή. Η
τελετή διαβεβαίωσης πραγματοποι-
ήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022. Κατά την
ομιλία του και απευθυνόμενος προς
τον Αντώνη Λιάτσο, ο ΠτΔ ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι «η επιλογή σας
εδράστηκε στις ακαδημαϊκές σπου-
δές, την εμβριθή γνώση και το άριστο
επίπεδο της νομικής κατάρτισης που
σας χαρακτηρίζει, ως αποτέλεσμα
της μακράς και επιτυχούς θητείας ως
λειτουργού της δικαιοσύνης». Τόνισε

δε τη βεβαιότητα του ότι «θα εργα-
στείτε με ζήλο, δικαιώνοντας πλή-
ρως τις προσδοκίες που εναποθέτω
και οι πολίτες προσδοκούν από τον
διορισμό σας». 
Ο κ. Λιάτσος με τη σειρά του, ευχα-
ριστώντας τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, τόνισε πως ο Πρόεδρος του
Ανωτάτου βαρύνεται με τη συνταγ-
ματική υποχρέωση της διαφύλαξης
του κύρους και της ανεξαρτησίας
της δικαιοσύνης και έχει την ευ-
θύνη να ηγηθεί της προσπάθειας
υλοποίησης της μεταρρύθμισης της
δικαιοσύνης. Να σημειωθεί ότι
ανάμεσα σε άλλους πολιτειακούς
αξιωματούχους, παρών στην τε-
λετή διαβεβαίωσης ήταν και ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας. 

Με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη
Ο Αντώνης Ρ. Λιάτσος νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
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Φτωχότερη η Κύπρος, φτωχότερη η Μαρωνιτική Κοινότητα

Έφυγε η Ζέτα Αιμιλιανίδου
Θλίψη και οδύνη σκόρπισε ανά το παγκύ-
πριο η είδηση του θανάτου της Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία άφησε την
τελευταία της πνοή το βράδυ της 6ης Ιου-
νίου 2022, σε ηλικία 68 ετών. Η Υπουρ-
γός νοσηλευόταν από τις 16 Μαΐου στο
Ιατρικό Κέντρο «Υγεία» των Αθηνών,
όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση
μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.
Έκτοτε βρισκόταν σε καταστολή και η
κατάσταση της είχε κριθεί ως κρίσιμη. 
«Με βαθύτατη θλίψη η Προεδρία της Δη-
μοκρατίας ανακοινώνει πως η Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου άφησε την τελευταία
της πνοή στις 8 και 30 το βράδυ της 6ης
Ιουνίου 2022, σε ηλικία 68 ετών στο Ια-
τρικό Κέντρο “Υγεία”, στην Αθήνα, όπου
νοσηλευόταν μετά από ρήξη ανευρύσμα-
τος εγκεφάλου. Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και η
Κυβέρνηση εκφράζουν βαθύτατα συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια της». Με αυτήν
την ανακοίνωση, η προεδρία της Δημο-
κρατίας γνωστοποίησε πως η αγαπημένη
υπουργός δεν βρίσκεται πια στη ζωή, βυ-
θίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. 
Πολύ γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης γέμισαν με μηνύματα θλίψης και
συμπαράστασης στην οικογένεια της
υπουργού, αναδεικνύοντας το μέγεθος
της προσφοράς της στον τόπο όλα αυτά
τα χρόνια και αλλά και το μέγεθος της
απώλειάς της. Σύσσωμος ο πολιτικός κό-
σμος, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς,
συνεργάτες, γνωστοί και φίλοι αλλά και
χιλιάδες απλών πολιτών εξέφρασαν την
οδύνη τους για τον χαμό της Ζέτας Αιμι-
λιανίδου. Μιας Γυναίκας που βρισκόταν
στο τιμόνι του Υπουργείου Εργασίας
κοντά μια δεκαετία και έχοντας καταγρά-
ψει με μεγάλη επιτυχία ένα τεράστιο έργο
με νομοσχέδια, ρυθμίσεις και διαχείριση
έκτακτων καταστάσεων.
Η κηδεία της αείμνηστης Υπουργού
Ζέτας Αιμιλιανίδου τελέστηκε την Παρα-
σκευή, 10 Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό
της «Του Θεού Σοφίας» στον Στρόβολο,
στην παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη και όλων
των μελών της κυβέρνησης, καθώς και
της Υφυπουργού Εργασίας της Ελλάδος
Μαρίας Συρεγγέλα που εκπροσώπησε
τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύσσωμη η πολιτική, πολιτειακή, εκκλη-
σιαστική και στρατιωτική ηγεσία του
τόπου, εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων
και πλήθος κόσμου παρέστησαν στην κη-
δεία για το ύστατο χαίρε στην υπουργό.
Την εκλιπούσα αποχαιρέτησε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εμφα-
νώς συγκινημένος είπε μεταξύ άλλων πως
έφυγε η καλύτερη υπουργός, η υπουργός
των φτωχών. Η ταφή της σορού έγινε στο
κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης,
ενώ να σημειωθεί πως οι εισφορές τη
μνήμη της Ζέτας Αιμιλιανίδου, με από-

φαση της οικογένειας, διατέθηκαν εξολο-
κλήρου σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Παρακαταθήκη
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου άφησε πίσω της μια
πλούσιο έργο, έχοντας προχωρήσει σε
ιστορικές μεταρρυθμίσεις στη διάρκεια
της θητείας της στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το χαρτο-
φυλάκιο το οποίο της εμπιστεύτηκε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης αμέσως μετά
τον σεισμό του κουρέματος του 2013,
ήταν εκ των απαιτητικότερων ειδικά σε

μια δύσκολη περίοδο που θα ακολου-
θούσε. Ποιες ήταν όμως οι ιστορικές με-
ταρρυθμίσεις που φέρουν την υπογραφή
της; Μεταξύ πολλών άλλων, ξεχωρίζει η
περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών
Νομοθεσία και η δημιουργία της Υπηρε-
σίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
και του Μητρώου Κοινωνικών Παροχών,
κάτι που επέτρεψε σε χιλιάδες πολίτες του
τόπου με οικονομικά προβλήματα, να ερ-
γαστούν και να επωφεληθούν από κρατικά
επιδόματα. Η πρόσφατη ίδρυση του Υφυ-

πουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η αύξηση
της άδειας μητρότητας, η θεσμοθέτηση
άδειας πατρότητας, οι συντάξεις χηρείας
στους άνδρες, η επαναφορά του επιδόμα-
τος πολύτεκνης μάνας, η δημιουργία Σπι-
τιών στην Κοινότητα για άτομα με σοβαρές
αναπηρίες, η δημιουργία του Σπιτιού του
Παιδιού και του Σπιτιού της Γυναίκας,
ήταν μόνο μερικά από τα έργα της αείμνη-
στης Υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου προς
όφελος των πολιτών. Εντός καλοκαιριού
μάλιστα, αναμενόταν η εξαγγελία μεταρ-
ρυθμίσεων όπως η θέσπιση του Εθνικού

Κατώτατου Μισθού, η νομοθετική ρύθμιση
της τηλεργασίας, η έναρξη του διαλόγου
για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος, η αναδιαμόρφωση του πλαι-
σίου απασχόλησης εργατών από τρίτες
χώρες. Την ίδια ώρα, στην υπουργό πιστώ-
νεται και η άριστη διαχείριση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας στον τομέα της
εργασίας, με τον καταρτισμό και την
εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων Στήριξης
των Εργαζομένων που έδιναν ανάσα
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμ-
βρίου του 1954 στην κατεχόμενη σήμερα Νεά-
πολη της Λευκωσίας. Είχε άλλα τρία αδέρφια, τον
Ουράνιο Ιωαννίδη ο οποίος διετέλεσε Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού, τον Δώρο Ιωαννίδη που
διετέλεσε πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορι-
κού Συλλόγου και τη Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσε-
λίνη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μαζί με τον αείμνηστο σύζυγο της Κωνσταντίνο
Αιμιλιανίδη απέκτησαν έναν γιο τον Αχιλλέα. Η
Ζέτα Αιμιλιανίδου σπούδασε Νομική στο Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ στη συ-
νέχεια απέκτησε δίπλωμα Marketing από το Cy-
prus Institute of Marketing. Το 1979 διορίστηκε
στο Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, στο οποίο υπηρέτησε από πολλές θέσεις (ως
ανώτερος λειτουργός, πρώτος τελωνειακός λει-
τουργός, αναπληρώτρια διευθύντρια και διευθύν-
τρια). Επιπλέον, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Από τις
15 Μαρτίου 2010 μέχρι τις 2 Απριλίου 2013 κα-
τείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, κατά την περίοδο της Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ διετέλεσε επίσης
Πρόεδρος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου και
του Ειδικού Ταμείου για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στις 4
Απριλίου 2013 διορίστηκε Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κυ-
βέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, θέση από την
οποία υπηρετούσε μέχρι τον θάνατό της. 

Η Ζέτα της Μαρωνιτικής Κοινότητας
Η είδηση του θανάτου της Ζέτας Αιμιλιανίδου τα-
ρακούνησε άπαντες στους κόλπους της Μαρωνιτι-
κής Κοινότητας, σκορπώντας θλίψη και πόνο. Η
παρουσία της αείμνηστης υπουργού στο τιμόνι του
Υπουργείου Εργασίας υπήρξε αναμφίβολα ευεργε-
τική για την Κοινότητα και δη για τα Μαρωνίτικα
χωριά, αφού η Ζέτα Αιμιλιανίδου ήταν εκείνη που
πριν μερικά χρόνια προχώρησε σε αναδιαμόρφωση
του σχεδίου επανεγκατάστασης αλλά και σε θέ-
σπιση ενός νέου που αφορά στην επιδότηση νεαρών
ζευγαριών που εγκαθίστανται μόνιμα στα χωριά. Το
νέο σχέδιο που η υπουργός εκπόνησε σε συνεργα-
σία με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών Γιαννάκη
Μούσα και τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φω-
τίου, έδωσε την ευκαιρία, με σημαντικά κίνητρα,
σε αρκετά νεαρά ζευγάρια με παιδιά να εγκατα-
σταθούν μόνιμα στον Κορμακίτη, με αποτέλεσμα
το Μαρωνίτικο χωριό να αναζωογονηθεί και να
αποκτήσει ζωή. Την ίδια ώρα, δεν ήταν λίγες οι πε-
ριπτώσεις Μαρωνιτών που τίθεντο καθημερινά
ενώπιον της ίδιας και τις οποίες χειριζόταν άμεσα
και προς όφελος του απλού κόσμου. Το μέγεθος
της προσφοράς της αείμνηστης Ζέτας Αιμιλιανίδου
αναγνωρίστηκε από άπαντες στους κόλπους της
κοινότητας των Μαρωνιτών και πρώτα από όλα
από τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών ο οποίος είχε

τα τελευταία χρόνια άριστη σχέση και συνεργασία
μαζί της. Στην αποχαιρετιστήρια του ανάρτηση, με
μια φωτογραφία από συνάντηση τους, ο Γιαννάκης
Μούσας έγραψε:
«Την ημέρα που σε επισκέφθηκα στο υπουργικό
γραφείο ειδικά για να σ’ ευχαριστήσω. Που παρά τα
μεγάλα εμπόδια πέτυχες την έγκριση του Σχεδίου
Εγκατάστασης Νεαρών Οικογενειών στα χωριά
μας. Με τη γνώση, το πείσμα και τη σοφία σου. Με
την προσωπικότητα και τη λάμψη σου. Σου είχα πει
θυμάμαι τότε κατά λέξη: «Εκ μέρους ολόκληρης της
Κοινότητας θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ». Για να μου απαντήσεις με τη γνωστή σου σο-
βαρότητα: «Χαίρομαι που ακόμη υπάρχουν
άνθρωποι που ξέρουν να λεν ευχαριστώ». Και να
συνεχίσεις λέγοντας: «Εύχομαι να αξιοποιήσετε
σωστά αυτά τα σχέδια για τη σωτηρία των χωριών
σας». Εσύ τώρα έφυγες για το αιώνιο ταξίδι κι εμείς
καλούμαστε να συνεχίσουμε τους αγώνες. Τους
αγώνες για τα χωριά μας, τους αγώνες για την
Κύπρο μας. Με τις παρακαταθήκες που μας κληρο-
δότησες. Μέχρι να φθάσουμε στον στόχο, μέχρι να
βρούμε την τελική δικαίωση. Αιωνία σου η μνήμη
Κυρία Υπουργέ, αγαπητή μου Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σ’ ευχαριστούμε για
όλα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Πρόεδρος 
Αναστασιάδης:

«Έφυγε 
η καλύτερη
Υπουργός, 

η Υπουργός 
των φτωχών»
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Ερ. Κύριε Εκπρόσωπε έχει παρέλθει
ένας χρόνος από την επανεκλογή σας.
Πως αξιολογείτε την πορεία της Κοι-
νότητας; Είστε ικανοποιημένος από
τους ρυθμούς υλοποίησης των σχεδια-
σμών σας;
Απ. Νιώθω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν
θέλω να λέω μεγάλα λόγια αλλά μπορώ με
άνεση να πω ότι οι σχεδιασμοί υλοποιούνται
σε ικανοποιητικό βαθμό. Παρά το δύσκολο
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον εμείς με
σοβαρότητα, μεθοδικότητα και ευελιξία κα-
ταφέρνουμε να προωθούμε τους στόχους
μας. Τόσο στα μεγάλα έργα υποδομής όσο
και στο μέγα θέμα της επιστροφής στα
χωριά μας γίνεται πολλή δουλειά και υπάρ-
χει αξιοσημείωτη πρόοδος. Ναι λοιπόν, επα-
ναλαμβάνω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και
θα συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή που φέρ-
νει αποτελέσματα. 

Ερ. Η αναφορά σας σε μεγάλα έργα
υποδομής παραπέμπει προφανώς στο
Κέντρο Συνεργασίας με την Ευρω-
παϊκή Ένωση και στο Πολυδύναμο
Κέντρο Maronite Sporting Centre;
Απ. Πολύ σωστά. Αυτά είναι δύο υπερέργα
για τη Μαρωνιτική Κοινότητα για τα οποία
εργαζόμαστε με αφοσίωση τα τελευταία
πέντε χρόνια. Είναι δύο έργα που παρουσιά-
σαμε επανειλημμένως στον κόσμο και εξη-
γήσαμε τη σημασία τους για το μέλλον της
Κοινότητας. Ήταν ταυτόχρονα αυτά τα έργα
σημαία μας στις τελευταίες εκλογές και είναι
γνωστό ότι έλαβαν πανηγυρικά την έγκριση
των Μαρωνιτών. Οπόταν είναι υποχρέωση
μας να είμαστε συνεπείς με τις εξαγγελίες
μας και κάνουμε ότι μπορούμε για να τιμή-
σουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. 

Ερ. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο
στάδιο βρίσκονται αυτά τα δύο υπε-
ρέργα και με ποιο τρόπο θα βοηθή-
σουν την Κοινότητα;
Απ. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το Κέντρο
Συνεργασίας βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο κατασκευής. Όπως ασφαλώς και οι
γηπεδικές εγκαταστάσεις που εφάπτονται
με το Κέντρο. Το Κέντρο Συνεργασίας θα
στοιχίσει περίπου €1.250.000 και χρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
γηπεδικές εγκαταστάσεις θα στοιχίσουν
€450.000 και χρηματοδοτούνται από την
κυπριακή κυβέρνηση. Αυτά τα δύο έργα,
εφόσον ολοκληρωθούν, θα αποτελούν το
καλύτερο κατασκηνωτικό συγκρότημα σε
ολόκληρη την Κύπρο. Εάν όλα πάνε καλά,
αναμένουμε ολοκλήρωση και παράδοση
των έργων το τελευταίο τρίμηνο αυτού του
χρόνου με πιο πιθανό μήνα τον Οκτώβριο.
Τώρα, όσον αφορά τα οφέλη από αυτό το
τεράστιο συγκρότημα, νομίζω ότι ο κάθε
καλόβουλος και νοήμων άνθρωπος μπορεί
από μόνος και με ευκολία να τα σκεφτεί και
να τα εντοπίσει. Και πιστέψτε με είναι
πολλά και πολύπλευρα. 

Ερ. Πείτε μας εσείς αυτά που θεωρείτε
ως τα πιο σημαντικά; 
Απ. Το μεγαλύτερο όφελος για τη Μαρωνι-
τική Κοινότητα είναι η στρατηγική σχέση
που οικοδομείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Κέντρο Συνεργασίας φέρνει για μόνιμη
εγκατάσταση την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
χωριά μας. Και τούτο, εάν αξιοποιηθεί
σωστά, θα έχει τεράστια πολιτικά και οικο-

νομικά οφέλη για τους Μαρωνίτες της Κύ-
πρου. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον Κορμακίτη μέσα από το Κέντρο Συνερ-
γασίας στέλνει πανταχόθεν το μήνυμα ότι οι
Μαρωνίτες δεν είναι μόνοι. Ότι στον αγώνα
για σωτηρία και επιβίωση των χωριών τους
έχουν μαζί τους τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικο-
γένεια. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα στηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής και
σε συνεργασία με το Κέντρο Συνεργασίας
θα χρηματοδοτήσει προγράμματα και δρά-
σεις που θα βοηθήσουν τους κατοίκους. Ένα
άλλο σημαντικό όφελος για την Κοινότητα
είναι η δυνατότητα που δημιουργείται για
φιλοξενία και διαπαιδαγώγηση των νέων

γενιών για τα χωριά τους, την ιστορία τους,
τις ρίζες τους, τις παραδόσεις τους. Εκεί στο
Κέντρο Συνεργασίας θα μπορούν να φιλο-
ξενούνται σε κατασκηνώσεις εκατοντάδες
παιδιά και νέοι Μαρωνίτες κάθε χρόνο και
θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν για μια ή
και δύο βδομάδες στη γη μας, να επισκε-
φθούν όλα τα χωριά μας και τα προσκυνή-
ματα μας και να διδαχθούν επιτόπου για την
ιστορία μας, για την ταυτότητα μας. Επι-
πλέον, μη ξεχνάμε την επαναλειτουργία του
Σχολείου μας. Μετά από 25 ολόκληρα χρό-
νια. Σε ένα νέο, σύγχρονο και πλήρως εξο-
πλισμένο κτίριο, θα μπορούν τα παιδιά που
ζουν και θα ζουν στο μέλλον στα χωριά μας
να φοιτούν σε ένα κανονικό σχολείο που σε
επίπεδο εγκαταστάσεων δεν θα έχει να ζη-
λέψει σε τίποτα από αυτά των υπό το κράτος
ελεγχόμενων περιοχών. Αυτά είναι μόνο με-
ρικά από τα οφέλη τα οποία ο κόσμος θα αι-
σθανθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ερ. Πολύ καθαρά και σταράτα μας τα
λέτε. Αυτά για το Κέντρο Συνεργασίας.
Τι γίνεται ωστόσο με αυτό που εσείς
αποκαλέσατε ως το μεγαλύτερο έργο

στην ιστορία της Κοινότητας; Το στο-
λίδι της νεολαίας, το Maronite Spor-
ting Centre; Στην Πάνω Δευτερά εδώ
στη Λευκωσία; 
Απ. Ναι σίγουρα μιλάμε για το μεγαλύτερο
έργο στην ιστορία της Κοινότητας. Δε νο-
μίζω να χωράει αμφιβολία επί τούτου. Και
το πλέον πολυδάπανο, 3.5 εκ. ευρώ. Είναι γι’
αυτό που εδώ και ένα χρόνο συζητούμε με
το κράτος τη δυνατότητα και τον τρόπο υλο-
ποίησης του έργου. Η δραματική αύξηση
των τιμών ως αποτέλεσμα της πανδημίας
ήταν κάτι που μας ανάγκασε να προβούμε
σε επανεκτίμηση του κόστους. Μέχρι να
ολοκληρώσουμε την επανεκτίμηση λόγω

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΥΣΑΣ:

Η υπόσχεση
μου στον
κόσμο του
Ασωμάτου
και της
Αγίας Μαρί-
νας ισχύει
στο 100%

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαν-
νάκης Μούσας ανοίγει τα χαρτιά του στους
συντάκτες του «Τ», έναν χρόνο μετά την
επανεκλογή του στην ηγεσία της Μαρωνιτι-
κής Κοινότητας και δηλώνει με παρρησία πι-
στός στις προεκλογικές του εξαγγελίες
ενώπιον των Μαρωνιτών. Με ειλικρίνεια
απαντά για όλα τα μεγάλα ζητήματα που
αφορούν στην πορεία της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας και των μεγάλων θεμάτων που έχει
ενώπιον της κατά τον τελευταίο έναν χρόνο,
αξιολογώντας την ίδια ώρα την πρόοδο που
έχει σημειωθεί σε καθένα από αυτά. Μεταξύ
άλλων, αναφέρεται στην πορεία των δύο
υπερέργων, όπως τα χαρακτηρίζει, του Κέν-
τρου Συνεργασίας στον Κορμακίτη και του
Πολυδύναμου Κέντρου “Maronite Sporting
Center” στην Πάνω Δευτερά, τα οποία όπως
τονίζει έλαβαν πανηγυρικά την έγκριση των
Μαρωνιτών κατά τις τελευταίες εκλογές. Ο
Γιαννάκης Μούσας υπογραμμίζει την αξιο-
σημείωτη πρόοδο στην πορεία ολοκλήρω-
σης του Κέντρου Συνεργασίας και του
γηπέδου στον Κορμακίτη, έργα που όπως
επισημαίνει αναμένεται να ολοκληρωθούν
τον Οκτώβριο, ενώ την ίδια ώρα, αναφερό-
μενος στο Maronite Sporting Center,
εκτιμά πως το μεγαλόπνοο έργο θα είναι
έτοιμο να ξεκινήσει πριν το τέλος του τρέ-
χοντος έτους. Σχετικά με το μέγα θέμα του
Ασωμάτου και της Αγίας Μαρίνας, ο Εκπρό-
σωπος σημειώνει τις τεράστιες προσπάθειες
που καταβάλλονται προς πάσα κατεύθυνση
τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Αρχιεπί-
σκοπο Σφέιρ και δηλώνει πίστη και αισιοδο-
ξία για επίτευξη του στόχου, όσο δύσκολος
και αν αυτός φαντάζει. 

Παρά το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλ-
λον και τη δραματική αύξηση στις τιμές, 

με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και ευελιξία 
καταφέρνουμε να προωθούμε τους στόχους μας 
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πανδημίας, αναγκαστήκαμε να προβούμε και σε
νέα επανεκτίμηση λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανίας και τον καλπασμό του πληθωρισμού.
Δυστυχώς όπως βλέπετε η υλοποίηση του μεγα-
λύτερου έργου στην ιστορία της Κοινότητας συ-
νέπεσε με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των
τελευταίων δεκαετιών. Άρα λοιπόν, εδώ και έναν
χρόνο αξιολογούμε και επαναξιολογούμε το οικονο-
μικό περιβάλλον και συζητούμε με την κυβέρνηση.
Ευτυχώς, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία
συμφωνήσαμε τελικώς την προηγούμενη βδομάδα
με τον Υπουργό Οικονομικών την κατά φάσεις
εκτέλεση του έργου. Με τη σύμφωνο γνώμη του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού και την στενή συνερ-
γασία του Επιτρόπου Προεδρίας, βρισκόμαστε
πλέον ένα βήμα πριν τη μεγάλη εκκίνηση. Πι-
στεύω πως, εάν όλα εξελιχθούν όπως τα έχουμε
προγραμματίσει, θα ευτυχήσουμε να δούμε
αυτό το υπερέργο να ξεκινά εντός του 2022. Τον
Σεπτέμβριο θα είμαστε σε θέση να ενημερώ-
σουμε τον κόσμο ενώ θα πιάσει δουλειά και η
Συμβουλευτική προς τον Εκπρόσωπο Επιτροπή. 

Ερ. Κύριε Εκπρόσωπε, για ένα τόσο με-
γάλο έργο έγινε κάποια μελέτη βιωσιμό-
τητας; Ξέρουμε πως θα αξιοποιηθεί το
Sporting Centre? Αυτό το υπερέργο των
3.5 εκ. ευρώ θα μπορεί να συντηρηθεί
από τη Μαρωνιτική Κοινότητα; 
Απ. Ακούστε, η Μαρωνιτική Κοινότητα και κυ-
ρίως η νεολαία μας αναμφίβολα αξίζουν αυτό
το έργο. Το δικαιούνται και θα το έχουν. Το στε-
ρήθηκαν άλλωστε για δεκαετίες και για τούτο
πληρώσαμε ως Κοινότητα μεγάλο τίμημα.
Σωστά όμως διερωτάστε εάν είμαστε μελετη-
μένοι και εάν διερευνήσαμε τη βιωσιμότητα
του. Η απάντηση είναι βεβαίως. Θα ήταν ανεύ-
θυνο από μέρους μας εάν φτιάχναμε στα
τυφλά ένα τόσο μεγάλο έργο. Ούτε και η κυ-
βέρνηση θα προχωρούσε σε χρηματοδότηση
εάν δεν ήταν πεπεισμένη ότι το έργο λειτουρ-
γικά θα είναι βιώσιμο. Εμείς είχαμε από την
αρχή αυτής της προσπάθειας εκπονήσει με δι-
κούς μας ανθρώπους τη δική μας βασική με-
λέτη η οποία έδειχνε πως το έργο θα είναι
λειτουργικά βιώσιμο. Θα μπορεί δηλαδή, εφό-
σον κατασκευαστεί με κρατική χορηγία, να αυ-
τοσυντηρείται χωρίς οποιαδήποτε κρατική
στήριξη. Τα νέα δεδομένα ωστόσο, με τη δρα-
ματική αύξηση στις τιμές και τη συνεχή δια-
βούλευση μας με το κράτος, μας ώθησαν στη
διενέργεια μιας απόλυτα πλέον επαγγελματικής
μελέτης βιωσιμότητας. Κάτι που έγινε με τη συ-
νεργασία του εγνωσμένου κύρους οίκου Price-
WaterhouseCoopers τους οποίους και ευχαριστώ
θερμά. Με βάση λοιπόν τη λεπτομερή μελέτη της
PwC, αποδεικνύεται ότι το Maronite Sporting
Centre είναι ένα έργο που εφόσον αξιοποιηθεί
σωστά θα είναι πλεονασματικό και θα μπορεί να
αυτοσυντηρείται. Απαντώντας άρα στο ερώτημα
σας, λέω πως ναι υπάρχει επαγγελματική μελέτη
για το έργο και η Κοινότητα είναι έτοιμη και πολύ
καλά προετοιμασμένη. 

Ερ. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
Άρα λοιπόν περιμένουμε τον Σεπτέμβρη για
τις λεπτομέρειες. 
Απ. Ναι, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε πολύ περισ-
σότερα. Θα υπάρξει αρχές Σεπτεμβρίου σύσκεψη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής και στη συνέχεια
πλήρης ενημέρωση του κόσμου. Όσον αφορά τα
οφέλη από αυτό το έργο, νομίζω δεν χρειάζεται να
μιλήσω. Μιλά το έργο από μόνο του. Αυτό που θα
πω είναι ότι, όταν με τη βοήθεια του Θεού ολοκλη-
ρωθεί, θα πρέπει να καταστεί και θα καταστεί η
βάση της νεολαίας μας. Έχουμε τους σχεδιασμούς
μας επί τούτου αλλά το κάθε τι στην ώρα του. 

Ερ. Κύριε Εκπρόσωπε, μια δήλωση σας, μια
πολύ ηχηρή σας δήλωση, ηχεί ακόμη στ’
αυτιά του μαρτυρικού κόσμου της Αγίας
Μαρίνας και του Ασωμάτου. 
Απ. Να σας προλάβω. Αναφέρεστε αντιλαμβάνομαι
στη δήλωση μου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
για την τελική μου πολιτική φιλοδοξία; 

Ερ. Ακριβώς σε αυτή τη βαρυσήμαντη δή-
λωση αναφερόμαστε που για πολλούς κύριε
Εκπρόσωπε ήταν μια δήλωση-υπόσχεση
που σας οδήγησε στην επανεκλογή. Είχατε
πει τότε με συγκλονιστικό τρόπο υπό τα

παρατεταμένα χειροκροτήματα του κό-
σμου ότι «μόνη και τελική μου φιλοδοξία
είναι να συνδέσω το όνομα μου με την επι-
στροφή στον Ασώματο και την Αγία Μα-
ρίνα». Έναν χρόνο μετά την ιστορική αυτή
τοποθέτηση σας, πού βρίσκεται αυτό το
θέμα; Ισχύει η δήλωση σας και πόσο δε-
σμευμένος είστε σε αυτή την προσπάθεια; 
Απ. Η δήλωση μου και η δέσμευση μου ισχύουν
100%. Και μπορώ να την επαναλάβω και σήμερα
με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση. Το θέμα του
Ασωμάτου και της Αγίας Μαρίνας είναι το πρώτο
θέμα για τη Μαρωνιτική Κοινότητα. Είναι το
πρώτο και ύψιστο θέμα για τον Εκπρόσωπο και
μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και για τον Αρ-
χιεπίσκοπο. Εργαζόμαστε σκληρά και ασταμά-
τητα σε όλα τα πεδία και στο ανώτατο επίπεδο
εντός και εκτός Κύπρου για να επιτύχουμε τη δια-
μόρφωση συνθηκών επιστροφής στα δύο χωριά
μας. Τον Ασώματο και την Αγία Μαρίνα. Θέλουμε
επίσης άμεσα και προς αυτόν τον σκοπό αναμέ-
νουμε το πράσινο φως από την Τ/Κ πλευρά, να
προχωρήσει μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής
Επιτροπής η αποκατάσταση της ιστορικής
Μονής του Προφήτη Ηλία, γιατί μια τέτοια εξέ-
λιξη θα δώσει ουσιαστική ώθηση στις ευρύτερες
επιδιώξεις μας για Αγία Μαρίνα και Ασώματο.
Πέρασε ένας χρόνος από τότε που έκανα αυτή
τη δήλωση, έκτοτε έγιναν πολλά και ειλικρινά
σας λέω ότι κάναμε βήματα προόδου. Όμως
γνωρίζετε όλοι πόσο δύσκολος είναι αυτός ο
αγώνας. Και πόσο εύκολα μπορούν να ανατρα-

πούν καταστάσεις. Δεν είμαι εξ’ εκείνων που θα
πουλήσω φούμαρα και ψεύτικες ελπίδες στον
κόσμο. Θέλω πάντα να μιλώ με την γλώσσα της
αλήθειας. Στο θέμα τούτο γίνονται τιτάνιες
προσπάθειες, ωστόσο δεν μπορούμε να λέμε
πολλά δημόσια γιατί αυτό που έχει σημασία, ει-
δικά σε αυτό το μέγα ζήτημα, δεν είναι οι τυμ-
πανοκρουσίες αλλά να καταφέρουμε να
φθάσουμε στον στόχο και στο αποτέλεσμα.
Μέχρι σήμερα δεν τα καταφέραμε όμως είμα-
στε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι συνεχείς
προσπάθειες θα φέρουν αποτέλεσμα.

Ερ. Μπορείτε κύριε Εκπρόσωπε να γίνετε
λίγο πιο σαφής; Να μας πείτε πάνω σε
ποια βάση εργαζόμαστε; Τι είναι ακριβώς
αυτό που ζητούμε; 
Απ. Αυτό που ζητούμε είναι την επιστροφή των
Μαρωνιτών στα χωριά τους στο πλαίσιο μιας
προσωρινής διευθέτησης μέχρι να φθάσουμε
στη λύση του κυπριακού. Πιο συγκεκριμένα
ζητούμε όπως εφαρμοστεί το μοντέλο Κορμα-
κίτη στα υπόλοιπα χωριά μας Καρπάσια, Ασώ-
ματο και Αγία Μαρίνα. Η βάση πάνω στην
οποία στεκόμαστε είναι ανθρωπιστική και όχι
πολιτική. Έχει να κάνει με την ανάγκη να δια-
τηρηθεί στη ζωή μια ιστορική κοινότητα του
τόπου. Γι’ αυτό και θέσαμε το θέμα ως μέτρο
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα έχει την
στήριξη και των δύο κοινοτήτων. Υπάρχει
ταυτόχρονα και η ομόφωνη απόφαση της Τ/Κ
ηγεσίας της 26ης Ιουλίου του 2017 που προ-
νοούσε την επιστροφή των Μαρωνιτών σε όλα
τους τα χωριά. Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν

υλοποιήθηκε ακόμη. Ελπίζουμε ότι με τις προ-
σπάθειες μας αυτό το πρότζεκτ θα αρχίσει να
υλοποιείται σύντομα και θα αποτελέσει ένα
ανθρωπιστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστο-
σύνης. Επαναλαμβάνω ότι αυτό, εάν το πε-
τύχουμε, θα αποτελεί μια προσωρινή και
μεταβατική διευθέτηση μέχρι να φθάσουμε
στην τελική λύση όπου πλέον η Κοινότητα
έχει τις δικές τις γνωστές διεκδικήσεις. Άρα,
κλείνοντας αυτό το τεράστιο θέμα, λέω με
κάθε ειλικρίνεια ότι είμαστε 100% δεσμευ-
μένοι σε όσα δηλώσαμε και υποσχεθήκαμε
στον κόσμο του Ασωμάτου και της Αγίας
Μαρίνας και κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως
δυνατό για να ανοίξουμε τον δρόμο της επι-
στροφής. Όσο δύσκολο και εάν φαντάζει, που
είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολο καθότι
απαιτείται μετακίνηση στρατού και στρατο-
πέδων, εμείς πιστεύουμε και αισιοδοξούμε
πως θα το πετύχουμε. 

Ερ. Αν τελικά οι προσπάθειες καρποφο-
ρήσουν και ανοίξει ο δρόμος όπως λέτε
της επιστροφής, είμαστε έτοιμοι; Θα επι-
στρέψει πιστεύετε ο κόσμος; Ποιος θα
πληρώσει για την ανοικοδόμηση; 
Απ. Μακάρι να φθάσουμε σ’ εκείνο το σημείο
και θα τα δούμε όλα. Ήδη κάνουμε τις επαφές
μας με την ΕΕ και την κυπριακή κυβέρνηση.
Είχαμε ως γνωστό στις Βρυξέλλες σημαντικές
συναντήσεις για το θέμα της χρηματοδότησης
της ανοικοδόμησης των χωριών. Έχουμε τα-

κτική επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Κέντρου Συνεργασίας και κρα-
τούμε τις Βρυξέλλες συνεχώς ενήμερες. Όπως
επίσης άνθρωποι μας στην έδρα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης εργάζονται προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Αυτό ωστόσο που προέχει τώρα είναι να
πετύχουμε το πλαίσιο της επιστροφής και να
ανοίξουμε τον δρόμο. Όλα τα άλλα που σίγουρα
είναι εξόχως σοβαρά θα τα δούμε στην ώρα
τους. Ξέρετε η επιστροφή δεν θα γίνει από τη
μια μέρα στην άλλη. Θα είναι ένα δύσκολο, πο-
λύπλοκο και σταδιακά εφαρμόσιμο πρότζεκτ.
Άρα μακάρι να φθάσουμε εκεί και θα έχουμε
πολλή μα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο
κόσμος πιστεύω πως, εφόσον έχει τα βασικά, ναι
σταδιακά θα επιστρέψει. Είναι η γη μας, είναι οι
περιουσίες μας, είναι οι τόποι μας. Βεβαίως ο κό-
σμος θα πάει να πάρει τις περιουσίες του. Είναι
αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να πάρει τις
περιουσίες του. Η μόνιμη εγκατάσταση στα δύο
αυτά χωριά ασφαλώς θα πάρει περισσότερο
χρόνο καθότι χρειάζονται να γίνουν οι ανα-
γκαίες υποδομές καθώς και σπίτια για να μείνει
ο κόσμος. Θα βοηθήσουμε με ειδικά σχέδια τον
κόσμο. Μακάρι να έρθει αυτή η ώρα...

Ερ. Κύριε Εκπρόσωπε, ένας τρόπος να
βοηθηθεί ο κόσμος είναι σίγουρα τα γνω-
στά σχέδια επανεγκατάστασης. Ωστόσο
παρακολουθούμε σε αυτό το θέμα μια με-
γάλη αναστάτωση έως και Βαβυλωνία.
Καταγγελίες, αδικίες, διαμαρτυρίες που
εκθέτουν και την ίδια την Κοινότητα. Πως
βλέπετε εσείς αυτό το θέμα;

Απ. Είναι γεγονός ότι τα Σχέδια Επανεγκατά-
στασης παρουσιάζουν διάφορες αδυναμίες με
αποτέλεσμα να υπάρχουν οι διαμαρτυρίες και
όλα αυτά που λέτε. Θεωρώ όμως πως αυτά τα
σχέδια αποτελούν ευλογία για τη Μαρωνιτική
Κοινότητα και σανίδα σωτηρίας για τον αγώνα
που διεξάγουμε για επιστροφή. Φανταστείτε
πόσο βοηθητικά θα είναι αυτά τα σχέδια εάν
καταφέρουμε να ανοίξουμε και τα άλλα δύο
χωριά. Πόσος κόσμος θα βοηθηθεί πραγματικά
για να επιστρέψει και να ξαναφτιάξει τη ζωή
του στα χωριά αυτά. Είμαστε λοιπόν ευγνώμο-
νες προς την κυβέρνηση για τη στήριξη τούτη
και πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε τα
σχέδια ως κόρη οφθαλμού. Είμαστε σε επαφή
με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και
τον Επίτροπο Προεδρίας με στόχο την τροπο-
ποίηση των όρων και των προϋποθέσεων των
σχεδίων έτσι που να διασφαλίζεται επαρκής,
αντικειμενικός και αποτελεσματικός έλεγχος.
Εξ’ όσων γνωρίζω, η κυρία Ανθούση βρίσκεται
στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης αυτής της
νέας ολοκληρωμένης πρότασης την οποία ανα-
μένω ότι θα παρουσιάσει πολύ σύντομα στο
Υπουργικό Συμβούλιο. Εφόσον εξασφαλιστεί η
έγκριση του Υπουργικού, τα νέα κριτήρια θα
δημοσιευθούν για να γνωρίζουν όλοι οι ενδια-
φερόμενοι τι ακριβώς θα ισχύει από την ημέρα
έγκρισης των νέων κριτηρίων. 

Ερ. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε τι
προνοεί αυτή η νέα πρόταση;
Απ. Όχι. Θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μου.
Τίποτα δεν θεωρείται βέβαιο εάν δεν λάβει έγ-
κριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό που
μπορώ να πω είναι πως, εάν εγκριθεί όπως έχει
διαμορφωθεί η νέα πρόταση, πιστεύω πως θα
λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα
που σήμερα υφίστανται και προκαλούν όλο
αυτό το αλαλούμ. Να κάνουμε λίγη υπομονή και
όλα θα γνωστοποιηθούν στην ώρα τους. Πρέπει
να ξεκαθαρίσω πως στόχος της κυβέρνησης δεν
είναι να τιμωρήσει κανέναν αλλά να εφαρμο-
στούν σωστά τα σχέδια για να εξυπηρετείται ο
σκοπός για τον οποίο έγιναν, που δεν είναι άλλος
από το να στηριχθεί η πραγματική επανεγκατά-
σταση και να αναζωογονηθούν τα χωριά μας. 

Ερ. Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο κύριε Εκ-
πρόσωπε πως τα πάτε; Υπάρχει η ανα-
γκαία συνεργασία; Είναι καλές οι
σχέσεις σας; 
Απ. Ναι σίγουρα. Με τον Αρχιεπίσκοπο Σελίμ
Σφέιρ διατηρώ μια εξαιρετική σχέση. Γνωρι-
ζόμαστε άλλωστε εδώ και χρόνια και υπάρχει
μια αλληλοεκτίμηση. Συνεργαζόμαστε σε όλα
τα μεγάλα ζητήματα προεξάρχοντος του θέμα-
τος της επιστροφής στον Ασώματο και στην
Αγία Μαρίνα. Και γενικότερα για τα χωριά
μας. Υπάρχει συντονισμός και μια αγαστή συ-
νεργασία η οποία εύχομαι να συνεχίσει για
πάντα επειδή είναι πολύ σημαντική για την
επίτευξη των στόχων μας. Διαφωνίες μπορεί
να υπάρξουν κατά καιρούς σε διάφορα θέματα
αλλά νιώθω ότι πάντα θα πρυτανεύει το καλό
και το όφελος της Κοινότητας και της Εκκλη-
σίας. Ο Αρχιεπίσκοπος μας θα έλεγα είναι χα-
μηλών τόνων αλλά υψηλών προδιαγραφών.
Έχει την στήριξη μας και θα τον βοηθήσουμε
για να πετύχει στην αποστολή του. Προσωπικά
πάντα θα του μιλώ με τη γλώσσα της αλήθειας
και θα του λέω τη γνώμη μου με παρρησία. 

Ερ. Όπως για παράδειγμα η ασυνήθιστη
δημόσια δήλωση σας για την ανάγκη εν-
δυνάμωσης του κυπριακού στοιχείου
στην ιεραρχία της Μαρωνιτικής Εκκλη-
σίας της Κύπρου;
Απ. Ναι. Σίγουρα η δήλωση στην οποία ανα-
φέρεστε δεν ήταν μια συνηθισμένη δήλωση.
Ήταν ωστόσο κάτι που ένιωσα την υποχρέ-
ωση να κάνω αναλογιζόμενος το καθήκον μου
ως Εκπρόσωπος της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας. Είχα όμως τονίσει τον απόλυτο σεβασμό
μου προς τον Αρχιεπίσκοπο και ξεκαθάρισα
πως σε καμία περίπτωση η δήλωση μου δεν
αποτελούσε παρέμβαση στα εσωτερικά της
εκκλησίας ούτε μομφή κατά των Λιβάνιων ιε-
ρέων οι οποίοι χαίρουν του απέραντου σεβα-
σμού και της εκτίμησης μου. Ήταν μια
ειλικρινής, με παρρησία, φιλική παραίνεση,
συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

Το Κέντρο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ενώ
για το Maronite Sporting Center προγραμματίζουμε

έναρξη εργασιών εντός του 2022

Η δήλωση μου προς τον κόσμο του Ασωμάτου και
της Αγίας Μαρίνας ισχύει στο 100%. Μαζί με τον
Αρχιεπίσκοπο εργαζόμαστε ασταμάτητα για να 
πετύχουμε διαμόρφωση συνθηκών επιστροφής 

Τα Σχέδια Επανεγκατάστασης είναι ευλογία για τη
Μαρωνιτική Κοινότητα. Η Υφυπουργός Κοινωνι-

κής Πρόνοιας προωθεί τροποποιήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν ριζικά τις αδυναμίες των σχεδίων
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Εκδήλωση ΑΚΕΛ αφιερωμένη στις θρησκευτικές ομάδες

«Πορευόμαστε μαζί σε μια κοινή πατρίδα»
Πολιτικο-καλλιτεχνική εκδήλωση αφιερωμένη στις
τρεις θρησκευτικές ομάδες του τόπου διοργάνωσε το
ΑΚΕΛ, την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022, σε ένα κατάμεστο
κινηματοθέατρο «Παλλάς» στη Λευκωσία. Στην εκδή-
λωση που είχε ως τίτλο «Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι:
Πορευόμαστε μαζί τους σε μια κοινή πατρίδα», συμ-
μετείχαν μουσικά και πολιτιστικά σχήματα των τριών
κοινοτήτων ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός
Γραμματέας της ΚΕ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου
και οι τρεις Εκπρόσωποι των τριών ομάδων στη
Βουλή, Γιαννάκης Μούσας, Βαρτκές Μαχτεσιάν και
Αντωνέλλα Μαντοβάνη. 
Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Στέφανου Στεφάνου
για τη σημασία της παρουσίας των τριών θρησκευτι-
κών ομάδων στην Κύπρο, ο οποίος αναφέρθηκε σε
συνδιαμορφωτές της πλούσιας αγωνιστικής παράδο-
σης του λαού μας για ελευθερία, ανεξαρτησία και
επανένωση. «Η Κύπρος στη μακραίωνη ιστορία της
υπήρξε σημείο συνάντησης και συνεργασίας διαφό-
ρων λαών, στο πολιτιστικό και πολιτισμικό ψηφιδωτό
της, της οποίας συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβά-
λουν οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι, ανέ-
φερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.  
Ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε ότι «οι Μαρω-
νίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι της Κύπρου αποτε-
λούν ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της
πατρίδας μας, ζωτικό κομμάτι της πολιτιστικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς του λαού μας και κατα-
λύτης στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική
ανάπτυξη και ευημερία του τόπου μας».
Πρόσθεσε ότι έγιναν ένα με τους καθημερινούς αγώνες
του λαού μας για μια καλύτερη ζωή και ότι «σήκωσαν
επάξια το βάρος με αγώνες και θυσίες, όταν η πατρίδα
μας δοκιμαζόταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
και τους Άγγλους αποικιστές. Μαζί με τους Ελληνοκύ-
πριους και τους Τουρκοκύπριους βιώνουν τις συνέπειες
του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής ει-
σβολής, αλλά παραμένουν συνεπείς στον δίκαιο αγώνα
των Κυπρίων για απελευθέρωση και επανένωση». Επί-
σης, εξήρε τη συμβολή τους στον αγώνα του Κυπρια-

κού λαού για δικαίωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί
μόνο μέσω της επίτευξης λύσης στο Κυπριακό, σημει-
ώνοντας πως «αν δεν κινηθούμε εμείς για λύση, κανείς
δεν πρόκειται να το κάνει για μας». 
Χαιρετισμούς απηύθυναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης
οι τρεις αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων στη
Βουλή. Ο Γιαννάκης Μούσας ευχαριστώντας το ΑΚΕΛ
για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης, σημείωσε πως διαχρονικά το κόμμα της αριστεράς
υπήρξε συμπαραστάτης στον αγώνα των Μαρωνιτών
για επιβίωση και σθεναρός υποστηρικτής των δικαίων
και δικαιωμάτων τους. Ειδική αναφορά έκανε στον
αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια εξάροντας την τερά-
στια προσφορά του προς τους Μαρωνίτες της Κύπρου,
ενώ παράλληλα, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών ανα-
φέρθηκε σε ιστορικά στελέχη της αριστεράς που προ-
έρχονταν από τη Μαρωνιτική Κοινότητα, κάνοντας
ξεχωριστή μνεία στον αείμνηστο Αβραάμ Αντωνίου. 
Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το ΑΚΕΛ εις ό,τι
αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, ο κ. Μούσας τόνισε
πως «δεν υπήρξε φορά που να ζητήσουμε στήριξη από
το ΑΚΕΛ σε κοινοβουλευτικά θέματα και να μην λά-
βουμε τη δέουσα στήριξη». Επί του συγκεκριμένου μά-
λιστα, αναφέρθηκε ειδικότερα στο πρόσφατο
νομοσχέδιο για την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτι-
σμού, στο οποίο η Μαρωνιτική Κοινότητα έθεσε προς
τα κόμματα τροπολογία που αφορούσε ειδικότερα στις
θρησκευτικές ομάδες και την οποία το ΑΚΕΛ στήριξε
και προώθησε άμεσα. 
Στο καλλιτεχνικό κομμάτι της βραδιάς, συμμετείχαν
μουσικά και πολιτιστικά σχήματα και από τις τρεις κοι-
νότητες. Για τη Μαρωνιτική Κοινότητα προβλήθηκε
βίντεο παραγωγής του ΡΙΚ για την ιστορία και την πα-
ρουσία των Μαρωνιτών στην Κύπρο. Ακολούθησε
απαγγελία ποιημάτων από τον ποιητή Μιχαλάκη
Φραγκίσκου, ενώ στη συνέχεια ο ερμηνευτής Τώνης
Σολωμού «έντυσε» μουσικά την εκδήλωση με το μου-
σικό του σχήμα. Η συμμετοχή της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας ολοκληρώθηκε με απαγγελία ποιημάτων του
Σιάρπελ Φραγκίσκου, από τη Χρυστάλλα Καϊάφα. 

ΓΓ ΑΚΕΛ 
Στέφανος 
Στεφάνου: 
«Αν δεν κινη-
θούμε εμείς για
λύση, κανείς δεν
πρόκειται να το
κάνει για μας»



7ΓΕΓΟΝΟΤΑΟ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 148

www.maroniteslive.com

Επίσκεψη στον Κορμακίτη πραγμα-
τοποίησε τη Δευτέρα 18 Απριλίου
2022 ο Επίτροπος Προεδρίας
Φώτης Φωτίου, όπου επιθεώρησε
την πρόοδο των εργασιών που εκτε-
λούνται στις υπό ανέγερση γηπεδι-
κές εγκαταστάσεις καθώς και τις
κτιριακές εγκαταστάσεις του υπό
ανέγερση Κέντρου Συνεργασίας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Επί-
τροπος είχε επίσης την ευκαιρία να
συναντήσει σε ευρεία σύσκεψη και
να συνομιλήσει με εγκλωβισμένους
και επανεγκατασταθέντες στο Μα-
ρωνίτικο χωριό.  
Τον κ. Φωτίου, ο οποίος συνοδευό-
ταν από συνεργάτες του γραφείου
του, υποδέχτηκαν στον Κορμακίτη ο

Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας και οι
αρχές του χωριού. Αρχικά, έγινε επι-
θεώρηση των μεγάλων υπό ανέ-
γερση έργων που με εκτενή
ενημέρωση για την πρόοδο των ερ-
γασιών. Το ΕΤΕΚ παρουσίασε στον
Επίτροπο την πορεία του έργου των
γηπεδικών εγκαταστάσεων και η
UNDP την πορεία κατασκευής του
Κέντρου Συνεργασίας όπου θα επα-
ναλειτουργήσει το Δημοτικό Σχο-
λείο. Ο Επίτροπος εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πορεία
υλοποίησης των δύο έργων υποδο-
μής συνολικής αξίας 1.7 εκ. ευρώ. 
Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προ-
εδρίας παρακάθησε σε ευρεία σύ-

σκεψη μαζί με τους εγκλωβισμένους
και επανεγκατασταθέντες κατοίκους
του Κορμακίτη όπου συζήτησαν διά-
φορα θέματα που τους απασχολούν,
όπως το αναθεωρημένο σχέδιο γε-
ωργοκτηνοτροφικών επιδοτήσεων,
τα σχέδια επανεγκατάστασης και
ιδιαίτερα το σχέδιο εγκατάστασης
νεαρών ζευγαριών. Αρκετοί ήταν οι
κάτοικοι που παρευρέθηκαν στη σύ-
σκεψη και οι οποίοι υπέβαλαν σω-
ρεία ερωτημάτων στον Επίτροπο
Προεδρίας. Αξιοσημείωτη η παρου-
σία και νεαρών ζευγαριών, τα οποία
έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο Μα-
ρωνίτικο χωριό και τα οποία υπέβα-
λαν τα ερωτήματα και τους
προβληματισμούς τους ενώπιον του

Επιτρόπου και των υπηρεσιακών
παραγόντων της Υπηρεσίας Ανθρω-
πιστικών Θεμάτων. 
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Επίτροπος
Προεδρίας σημείωσε ότι «η παρα-
μονή των εγκλωβισμένων μας στις
πατρογονικές τους εστίες αποτελεί
βασικό στόχο της κυβερνητικής πολι-
τικής και εθνική υπόθεση υψίστης
σημασίας». Γι’ αυτό προσπαθούμε,
μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες
και δράσεις, να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες συνθήκες για την ανα-
ζωογόνηση όλων των κατεχόμενων
κοινοτήτων όπου ζουν οι εγκλωβισμέ-
νοι μας, συμπλήρωσε. Παράλληλα,
όπως ανέφερε ο κ. Φωτίου, «στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, επι-

λύουμε τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν και προσπαθούμε να βελ-
τιώσουμε την ποιότητα ζωής τους».
Ο Επίτροπος Προεδρίας πρόσθεσε
ότι στόχος είναι«να εξασφαλίσουμε
στους εγκλωβισμένους και επανεγ-
κατασταθέντες μας τις συνθήκες
εκείνες που θα τους βοηθήσουν να
διασφαλίσουν ένα ελπιδοφόρο μέλ-
λον για αυτούς και τα παιδιά τους,
με την ευχή ότι σύντομα θα έρθει η
ώρα που η πατρίδα μας θα απελευ-
θερωθεί από την κατοχή και θα επα-
νενωθεί για να εισέλθει σε μια νέα
εποχή ασφάλειας και ευημερίας που
θα διασφαλίζονται και θα εφαρμό-
ζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και οι βασικές ελευθερίες».

Επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών στο Κέντρο Συνεργασίας

Στον Κορμακίτη η Αν. Διευθύντρια του UNDP Ευρώπης
Την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του
UNDP Ευρώπης υποδέχτηκαν στον
Κορμακίτη ο Εκπρόσωπος των Μα-
ρωνιτών Γιαννάκης Μούσας και
Μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Συνεργα-
σίας, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.
Στο πλαίσιο επίσκεψης της στην
Κύπρο, η κ. Walter βρέθηκε στο Κέν-
τρο Συνεργασίας στον Κορμακίτη
(KCC) για να επιθεωρήσει την πρόοδό
των εργασιών για κατασκευή του.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωση του το UNDP για την επίσκεψη
της κ. Walter, «ως μέρος του Έργου
Τοπικών Εγκαταστάσεων Υποδομής
του UNDP, το KCC χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρί-
σκεται υπό κατασκευή, ενώ μόλις ολο-
κληρωθεί, θα συμβάλει στη διαδικασία
συμφιλίωσης στην Κύπρο φιλοξενών-
τας πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα δί-
νουν στους νέους την ευκαιρία να
κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύ-
ξουν το πάθος τους για τον πολιτισμό
και την τέχνη». «Το κέντρο», συνεχί-

ζει η ανακοίνωση, «θα είναι πλήρως
εξοπλισμένο για να προσφέρει στους
επισκέπτες βασικές εγκαταστάσεις
διαμονής και εστίασης, ενώ θα επι-
κεντρώνεται κυρίως στις νέες γενιές
που θέλουν να συναντηθούν, να ασχο-
ληθούν και να μοιραστούν εμπειρίες».
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι

μόλις ολοκληρωθεί, το KCC θα εξελιχ-
θεί σε ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευ-
τικό κέντρο που θα προσφέρει μια
μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων που
θα εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές
ανάγκες σχετικά με την απόκτηση γε-
νικών γνώσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ιστορίας και του πολιτισμού

της Κύπρου, των γλωσσών και της πα-
ράδοσης, της διατήρησης της φύσης
και της ανακύκλωσης. «Με την ευκαι-
ρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε για άλλη μια φορά τον εταίρο
μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την
υποστήριξη αυτού του έργου που θα
δημιουργήσει άνευ προηγουμένου ευ-

καιρίες για τη νεολαία της Κύπρου να
συναντηθεί και να οικοδομήσει κοινές
εμπειρίες», καταλήγει η ανακοίνωση
του UNDP Cyprus.
Εξάλλου, με ανάρτηση της στο Twitter,
η Marina Walter χαρακτήρισε ως εξαι-
ρετική την επίσκεψη της στο υπό κα-
τασκευή Κέντρο Συνεργασίας, το
οποίο όπως αναφέρει υπόσχεται να
γίνει ένας ζωντανός τόπος ανταλλαγής
και αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινο-
τήτων της Κύπρου.
Την ικανοποίηση του για την επίσκεψη
εξέφρασε και ο Εκπρόσωπος των Μα-
ρωνιτών Γιαννάκης Μούσας, σημει-
ώνοντας ότι η Μαρωνιτική Κοινότητα,
μέσω του Κέντρου Συνεργασίας που
δημιουργεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μετατρέπεται από παθητικός θεατής
σε ενεργός πρωταγωνιστής. «Η Μα-
ρωνιτική Κοινότητα καθίσταται δύ-
ναμη συνεργασίας και πλατφόρμα
ειρηνικής συνύπαρξης για το κοινό
μέλλον όλων των Κυπρίων», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος.

Στο πλαίσιο επίσκεψης του στον Κορμακίτη

Φωτίου: «Οι εγκλωβισμένοι 
στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής»

Ικανοποιημένος
ο Επίτροπος
Προεδρίας 

από την πορεία 
υλοποίησης των
μεγάλων έργων

υποδομής
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Επίσημη πρώτη για το ντοκιμαντέρ «Οι Κύπριοι Μαρωνίτες»

Άγγιξε τις καρδιές 
των Μαρωνιτών 
το έργο της 
Κάρμεν Λαμπάκη

Η «Αβαν Πρε-
μιέρ» του έργου
έγινε στον 
κινηματογράφο
K-Cineplex στον
Στρόβολο, 
σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε
από το Γραφείο
Εκπροσώπου
Μαρωνιτών,
στην παρουσία
διπλωματών, 
πολιτειακών και
άλλων υψηλά
ιστάμενων 
αξιωματούχων

Εκδήλωση για πρώτη προβολή
του ντοκιμαντέρ της Κάρμεν
Λαμπάκη «The Cypriot Maroni-
tes» διοργάνωσε το Γραφείο Εκ-
προσώπου Μαρωνιτών το
Σάββατο, 28 Μαΐου 2022 στον Κι-
νηματογράφο K-Cineplex στον
Στρόβολο. Το παρόν τους στην
Αβάν Πρεμιέρ έδωσαν πολλοί επί-
σημοι, ανάμεσα τους ο Αρχιεπί-
σκοπος και ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών, πρέσβεις ξένων
χωρών, βουλευτές, δικαστές και
άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι. 
Οι συντάκτες του «Τ» βρέθηκαν
στο K-Cineplex και είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν το
πολυαναμενόμενο έργο της Λι-
βανο-Βραζιλιάνας σκηνοθέτριας
και παραγωγού. Πρόκειται για μια
εξαιρετική δουλειά, για ένα ση-
μαντικό εργαλείο στην προσπά-
θεια ανάδειξης της ιστορίας και
της πολιτιστικής ταυτότητας των
Μαρωνιτών, αλλά και της κατά-
στασης των Μαρωνίτικων χωριών.
Το ντοκιμαντέρ περιστρέφεται
γύρω από τους Κύπριους Μαρωνί-
τες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου
και την πορεία τους από το 1974
και έπειτα. Η παραγωγός εστιάζει
στις παραδόσεις τους που είναι
βαθιά ριζωμένες στις καρδιές
τους, προσπαθώντας να σώσουν
την ταυτότητά τους διαρκώς,
καθώς και στην προσκόλληση
τους στη σταδιακά εξαφανιζόμενη
γλώσσα Sanna που ομιλείται στον
Κορμακίτη. Την ίδια ώρα, σε κάθε

ευκαιρία διαφαίνεται ο στόχος
των Μαρωνιτών για την πολυπό-
θητη επιστροφή στα χωριά τους. 
Μέσα από το ντοκιμαντέρ, ανα-
δεικνύεται η πρόθεση της κ. Λαμ-
πάκη να προβάλει αυτούς τους
ανθρώπους εστιάζοντας κυρίως
στα πρόσωπα, τα μάτια και τις εκ-
φράσεις τους, στον πόνο στις ανα-
μνήσεις τους που προκλήθηκε
από την αγωνία και τον χωρισμό

που κουβαλούσαν όλα αυτά τα
χρόνια. Να σημειωθεί ότι στο ντο-
κιμαντέρ πρωταγωνιστούν με-
ταξύ άλλων πολλοί εγκλωβισμένοι
από τον Κορμακίτη και την Καρ-
πάσια, μέλη των κοινοτήτων Ασω-
μάτου και Αγίας Μαρίνας, ενώ
συμμετέχουν επίσης ο Εκπρόσω-
πος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας, ο Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών Κύπρου Σελίμ Σφέηρ, ο

πρώην Αρχιεπίσκοπος Μαρωνι-
τών Κύπρου Ιωσήφ Σουέηφ, ο
Βουλευτής Μάριος Μαυρίδης και
η Πρέσβειρα του Λιβάνου στην
Κύπρο Κλωντ Ελ Χαζάλ. 
Το έργο της Κάρμεν Λαμπάκη
ομολογουμένως άγγιξε τις καρ-
διές όλων όσοι είχαν την ευκαιρία
να το παρακολουθήσουν. Αυτό
εξάλλου επεσήμανε και ο Εκπρό-
σωπος των Μαρωνιτών Γιαννά-

κης Μούσας κατά τη σύντομη τε-
λετή που ακολούθησε την προ-
βολή, στον προθάλαμο του
κινηματογράφου. Ο κ. Μούσας
έκανε λόγο για μια εξαιρετική
κινηματογραφική προσπάθεια
που άγγιξε τις καρδιές, το νου
και την ψυχή όλων. «Εξήντα
λεπτά ιστορίας και αγώνων για
μια κοινότητα ανθρώπων που
διεκδικούν το δικαίωμα στην
επιβίωση και την ύπαρξη», ήταν
τα λόγια του Εκπροσώπου. Ο
Γιαννάκης Μούσας ευχαρίστησε
την παραγωγό Κάρμεν Λαμπάκη
για το έργο της και ευχήθηκε να
έχει ένα καλό «ταξίδι» στην πο-
ρεία του διεθνώς και να στεφθεί
με επιτυχίες και βραβεία. 
Με τη σειρά της η παραγωγός
Κάρμεν Λαμπάκη ευχαρίστησε
τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών
για την εμπιστοσύνη που έδειξε
από την αρχή στο όραμά της και
την όλη στήριξη που της παρείχε
στην πορεία για τη δημιουργία
του ντοκιμαντέρ. Ευχαρίστησε
επίσης όλους όσοι, εκ μέρους της
Μαρωνιτικής Κοινότητας, συνερ-
γάστηκαν μαζί της για να ολοκλη-
ρωθεί το έργο, τονίζοντας πως
ήταν τιμή της να γνωρίσει και να
ασχοληθεί εντατικά στο πλαίσιο
της δουλειάς της με τους Μαρωνί-
τες της Κύπρου. Ο Εκπρόσωπος
Γιαννάκης Μούσας, εις ένδειξη
εκτίμησης στην παραγωγό, της
δώρισε ένα ασημένιο ομοίωμα
του Τιμίου Σταυρού Καρπάσιας. 
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«Επιστρέψαμε… έστω και για λίγο» ανα-
φέρει ανακοίνωση της Κίνησης Γυναι-
κών Ασωμάτου σχετικά με επίσκεψη που
οργάνωσε το γυναικείο σύνολο στα Μα-
ρωνίτικα χωριά την Κυριακή, 5 Ιουνίου
2022. Η πρωτοβουλία του Δ.Σ. της κίνη-
σης είχε αρκετή απήχηση αφού η συμμε-
τοχή γυναικών του Ασωμάτου στην
εκδρομή ήταν αθρόα. 
Το λεωφορείο αναχώρησε νωρίς το πρωί
από τον χώρο του πρώην γενικού νοσο-
κομείου Λευκωσίας, έναντι της Βουλής
των Αντιπροσώπων, με προορισμό τον
Ασώματο, όπου οι εκδρομείς είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν στη Θεία
Λειτουργία που έγινε στην Εκκλησία
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από τον π.
Ιωσήφ Τάρτακ, ενώ ακολούθησε πρό-
γευμα στο χωριό. Ακολούθως πραγμα-
τοποιήθηκε επίσκεψη στην εκκλησία
της Παναγίας της Καμπυλής και του Τι-
μίου Σταυρού στην Καρπάσια, με την
αποστολή να καταλήγει στον Κορμα-
κίτη γύρω στο μεσημέρι. 
Εκεί, οι γυναίκες της κίνησης είχαν την
ευκαιρία να ξεναγηθούν σε εκκλησίες
και άλλα τοπωνύμια του χωριού, ενώ
γευμάτισαν στη συνέχεια σε εστιατόριο
του Κορμακίτη. Νωρίς το απόγευμα το
λεωφορείο αναχώρησε με προορισμό
το λιμανάκι της Κερύνειας, κάνοντας

την παραθαλάσσια διαδρομή και περ-
νώντας από το γραφικό ξωκλήσι του
Αγίου Γεωργίου του Σπόρου στην πα-
ραλία του Κόρνου. Το λιμανάκι της
Κερύνειας ήταν και η τελευταία
στάση των εκδρομέων, πριν την επι-

στροφή στη Λευκωσία. 
Μιλώντας στον «Τ», η Πρόεδρος της Κί-
νησης Γυναικών Ασωμάτου Μόνικα Δε-
σπότη τόνισε πως τέτοιες πρωτοβουλίες
είναι πολύ σημαντικές ειδικά για τα ορ-
γανωμένα σύνολα του Ασωμάτου και της

κοινότητας γενικότερα, αφού όπως είπε,
υπενθυμίζουν σε όλους ότι τα χωριά είναι
εκεί και μας περιμένουν. Θέλησε παράλ-
ληλα να ευχαριστήσει το Σωματείο Επα-
νεγκατασταθέντων Μαρωνιτών για τη
φιλοξενία που έτυχαν στον Κορμακίτη.  

Κίνηση Γυναικών Ασωμάτου
Επιστροφή «έστω και για λίγο» στον Ασώματο

Ανακοίνωση 
Σωματείου 

«Τίμιος Σταυρός 
Καρπάσιας»

Το Σωματείο «Τίμιος Σταυρός Καρπά-
σιας» ανακοινώνει πως την καντίνα του
σωματείου διαχειρίζεται τώρα ο κ. Γιαν-
νάκης Ορφανού, μόνιμος κάτοικος του
χωριού. Το σωματείο συνεχίζει να ανα-
καινίζεται τόσο εσωτερικά όσο και εξω-
τερικά, με σχετική κυβερνητική χορηγία
(μέσω του Κοινοτικού Συμβουλίου) και
είναι πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο να
εξυπηρετήσει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους για όλων των ειδών σχετικές εκδη-
λώσεις όπως γιορτές, μνημόσυνα,
βαφτίσια, μικροδεξιώσεις, κοινωνικές συ-
ναθροίσεις κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι να
αποτείνονται στον κ. Γιαννάκη Ορφανού
στο τηλέφωνο 99653283. 

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζη-
σαν οι απόφοιτοι του Δημοτι-
κού Σχολείου Ασωμάτου, το
βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουνίου
2022, όταν εξήντα ολόκληρα
χρόνια μετά, βρέθηκαν ξανά οι
συμμαθητές και συμμαθήτριες
στο οίκημα της ΕΝΑ Ασωμάτου
στη Λακατάμεια. Όπως δήλωσε
στον «Τ» ο Πρόεδρος της ΕΝΑ
και ένας εκ των αποφοίτων του
1962 Γιάννης Κοντός, η πρωτο-
βουλία ανήκε στον κ. Ιωσήφ
Παχίτα ο οποίος είχε ζητήσει
από τον πρώτο τη φωτογραφία
της τότε τάξης για να κάνει αν-
τίγραφο. Κοιτάζοντας τη φωτο-
γραφία, ο κ. Παχίτας είχε την
ιδέα να βρεθούν ξανά οι τότε
απόφοιτοι σε μια συνεστίαση
και να θυμηθούν τα παλιά, κάτι
το οποίο είπε στον κ. Κοντό με
αποτέλεσμα να οργανωθεί. 
Κατόπιν, όπως ανέφερε ο κ.
Κοντός, επικοινώνησαν όλοι

μεταξύ τους και συμφώνησαν
να βρεθούν στο σωματείο,
όπου συνέφαγαν και θυμήθη-
καν τα παλιά. Όπως είπε, δυ-
στυχώς κάποιοι εκ των
αποφοίτων έφυγαν από τη ζωή
και έλειπαν από την επανασύν-

δεση. Στην ΕΝΑ βρέθηκαν 9
συνολικά απόφοιτοι, αναπόλη-
σαν την παιδική τους ηλικία
που έπαιζαν στο σχολείο, στους
δρόμους και τις αλάνες του
Ασωμάτου και συμφώνησαν
αυτή η συνεστίαση να πραγμα-

τοποιείται τουλάχιστον μια
φορά τον χρόνο. Ήδη, όπως τό-
νισε, έχουν γίνει αντίγραφα της
εν λόγω σχολικής φωτογρα-
φίας του 1962 και θα δοθούν
στους απόφοιτους για ενθύμιο. 
Σύμφωνα με τον Γιάννη Κοντό,
οι κάτοικοι του χωριού που
ήταν εκεί, σε άλλα τραπέζια
την εν λόγω νύχτα, συγκινήθη-
καν από την πρωτοβουλία και
την κίνηση των αποφοίτων του
΄62 και αρκετοί ήδη σκέφτον-
ται να οργανώσουν κάτι παρό-
μοιο με τους δικούς τους
συμμαθητές στο δημοτικό του
Ασωμάτου. Μάλιστα, ο κ. Κον-
τός κάλεσε και άλλους Ασωμα-
τίτες να πράξουν το ίδιο, αφού
παρά το ότι πρόκειται για μια
μικρή επανασύνδεση, η σημα-
σία τέτοιων κινήσεων, όπως
είπε, είναι ευρύτερη και ωφέ-
λιμη για τις προσπάθειες που
γίνονται για τον Ασώματο.

Ξανά μαζί, εξήντα χρόνια μετά

Επίσκεψη και προσκύνημα στον Απόστολο Αν-
δρέα και τις Μαρωνίτικες Εκκλησίες του Αγίου
Αντωνίου στην Κυθρέα και της Αγίας Άννας στην
Αμμόχωστο διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο
Ασωμάτου, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022. Ευρεία
ήταν η συμμετοχή του κόσμου του Ασωμάτου, με
πενήντα και πλέον συμμετέχοντες να εκδράμουν
με λεωφορείο το οποίο ξεκίνησε νωρίς το πρωί
από τη Λευκωσία. 
Πρώτη στάση ήταν ο Άγιος Αντώνιος στην Κυ-
θρέα, όπου έγινε προσκύνημα στην εκκλησία των
Μαρωνιτών και ακολούθως οι εκδρομείς προγευ-
μάτισαν στο Μπογάζι. Στη συνέχεια, το λεωφορείο
κατευθύνθηκε προς τον Απόστολο Ανδρέα όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προσκυνή-
σουν, για να καταλήξουν στην Αγία Τριάδα όπου
γευμάτισαν σε τοπικό εστιατόριο που ανήκει σε
Ελληνοκύπριο επανεγκατασταθέντα. 
Νωρίς το απόγευμα η αποστολή πέρασε από τη
Μαρωνιτική Εκκλησία της Αγίας Άννας στην Αμ-
μόχωστο, ενώ στη συνέχεια έγινε στάση στον Άγιο
Νικόλαο και την πλατεία της Αμμοχώστου για ξε-
κούραση. Η εκδρομή του Κοινοτικού Συμβουλίου
ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα με άφιξη στη
Λευκωσία. 
Να σημειωθεί ότι το κόστος της εκδρομής ήταν
επιχορηγημένο από το Κοινοτικό Συμβούλιο, με
τους συμμετέχοντες να καλούνται να καταβάλουν
ένα μικρό ποσό για τη συμμετοχή τους. 

Εκδρομή και προσκύνημα 
από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασωμάτου
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Μετά από τρία σχεδόν χρόνια εντατικής
προσπάθειας και αγώνα από τον Σύνδε-
σμο Εκτοπισθέντων Αγίας Μαρίνας
Σκυλλούρας «Η Επιστροφή», το πολυ-
πόθητο λεύκωμα που είναι αφιερωμένο
στο Μαρωνίτικο χωριό, γίνεται πραγ-
ματικότητα. Αυτό συμπεραίνεται από
τα λεγόμενα της υπεύθυνης έκδοσης
Ελένης Αντωνίου και των μελών της
συντακτικής ομάδας Νίνου Ιωσηφίδη
και Τζόζεφ Πέτρου, οι οποίοι ανέφεραν
στην εφημερίδα μας ότι εντός των επό-
μενων δύο μηνών, το λεύκωμα θα ολο-
κληρωθεί οριστικά και θα εκτυπωθεί.
Μεταξύ άλλων μίλησαν για το πως ο
σύνδεσμος συνέλαβε την ιδέα της δη-
μιουργίας λευκώματος καθώς και για
το πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό
υλικό που έπρεπε να αξιοποιηθεί προς
όφελος της προσπάθειας για επι-
στροφή στην Αγία Μαρίνα. Παράλ-
ληλα, τα μέλη του Δ.Σ. μίλησαν για το
περιεχόμενο του λευκώματος και για
τη σημασία του ώστε να μάθουν οι νε-
ότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότε-
ροι. Η έκδοση του λευκώματος έχει
ενταχθεί στις πολιτιστικές δραστηριό-
τητες της Μαρωνιτικής Κοινότητας για
το 2022 και επιχορηγείται από το σχέ-
διο στήριξης των πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων των θρησκευτικών ομάδων,
που εφαρμόζουν οι Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες του ΥΠΠΑΝ. 

Η Ιδέα
Η Ελένη Αντωνίου ανέφερε πως η ιδέα
για δημιουργία λευκώματος με φωτο-
γραφίες από την Αγία Μαρίνα Σκυλλού-
ρας υπήρχε εδώ και μια δεκαετία
περίπου, αφού μετά από έκθεση φωτο-
γραφίας που πραγματοποίησε ο σύνδε-
σμος το 2011, διαπιστώθηκε ότι
συνελέγη μεγάλος όγκος φωτογραφιών
οι οποίες θα ήταν χρήσιμο ακολούθως
να αξιοποιηθούν. Η εν λόγω εκδήλωση
είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2011 στο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα και
είχε τον τίτλο «Ημέρα Μνήμης και Ελ-
πίδας για Επιστροφή στην Αγία Μα-
ρίνα (Σκυλλούρας)». Στο πλαίσιο της
είχε γίνει μεγάλη έκθεση φωτογραφίας
για την οποία είχαν δώσει φωτογρα-
φίες πολλοί κάτοικοι του χωριού, φω-
τογραφίες τις οποίες ο Σύνδεσμος είχε
ακολούθως ψηφιοποιήσει για μελλον-
τική χρήση. 
Όπως ανέφερε η κ. Αντωνίου, όταν το
2019 ανακοινώθηκε από τις Πολιτιστι-
κές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας ειδικό σχέδιο στήριξης των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων των θρη-
σκευτικών ομάδων, μέσω των οικείων
γραφείων των εκπροσώπων τους στη
Βουλή, το όλο θέμα του λευκώματος
επανήλθε στο προσκήνιο. Το σχέδιο
ήταν μια ευκαιρία να προωθηθεί η δη-
μιουργία του λευκώματος ως πολιτι-
στική δράση που αναδεικνύει την
πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας.
«Σε συνάντηση που είχαμε ως Σύνδε-
σμος, τον Ιούλιο του 2020 με τον Εκ-
πρόσωπο μας στη Βουλή Γιαννάκη
Μούσα, του αναφέραμε την πρόθεση
μας να εκδώσουμε αυτό το λεύκωμα και
ο ίδιος αμέσως το ενέταξε στον προ-
γραμματισμό του γραφείου του, ως μια
από τις πολιτιστικές δραστηριότητες
που θα αιτούνταν η Μαρωνιτική Κοινό-
τητα επιχορήγηση από της Πολιτιστικές
Υπηρεσίες για το 2021. Έτσι λοιπόν,
έχοντας και εμείς κάνει ήδη προεργασία
πάνω στο λεύκωμα και έχοντας αρκετό
υλικό στα χέρια μας, εντατικοποιήσαμε
την προσπάθεια με ορίζοντα την έκδοση
του εντός του 2021. 

Η κυκλοφορία
Για την έκδοση του λευκώματος εργά-
στηκαν πολλά άτομα όπως ανέφερε το
μέλος της συντακτικής ομάδας Τζόζεφ
Πέτρου: «Τη γενική επιμέλεια της έκδο-
σης είχε η Ελένη Αντωνίου, ενώ τη συν-
τακτική ομάδα αποτέλεσαν ο Πρόεδρος
του συνδέσμου Μιχάλης Ταννούσης, η
Ελένη Αντωνίου, ο Νίνος Ιωσηφίδης
και ο υποφαινόμενος». Σύμφωνα με τα
λεγόμενα του κ. Πέτρου, πολλοί ήταν
αυτοί που συνείσφεραν όπως για πα-

ράδειγμα η Φίλια Μελά η οποία το 2011
είχε συλλέξει εκατοντάδες φωτογρα-
φίες από συγχωριανούς για τους σκο-
πούς της έκθεσης φωτογραφίας.
Είχαν γίνει δεκάδες συναντήσεις για
συντονισμό της έκδοσης, οι πλείστες
στη διάρκεια της πανδημίας του κορω-
νοϊού, γεγονός που ομολογουμένως
δυσκόλεψε αρκετά την προσπάθεια.
«Η καθυστέρηση που οφειλόταν στην
πανδημία, μας έβγαλε εκτός χρονοδια-
γραμμάτων», είπε ο Τζόζεφ Πέτρου

«και προκειμένου να είμαστε βέβαιοι
για το τελικό αποτέλεσμα, ζητήσαμε
από το Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνι-
τών να δοθεί παράταση για υλοποίηση
της δραστηριότητας», πρόσθεσε. Ως
εκ τούτου, η υλοποίηση της δραστη-
ριότητας μετατέθηκε για το 2022, κάτι
στο οποίο συμφώνησαν τόσο το Γρα-
φείο Εκπροσώπου όσο και οι Πολιτι-
στικές Υπηρεσίες. 
Όπως μας αναφέρθηκε, το λεύκωμα
θα είναι έτοιμο για εκτύπωση εντός

Ιουλίου και μέσα στον ίδιο μήνα εκτι-
μάται ότι θα εκτυπωθεί. Η διάθεση
του, πρόσθεσε ο κ. Πέτρου, θα είναι
δωρεάν, όρος που εξάλλου προνοείται
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες που
επιχορηγούν την έκδοση. Η επίσημη
παρουσίαση του λευκώματος θα πραγ-
ματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση που
θα διοργανώσουν από κοινού ερχό-
μενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο, ο Σύνδε-
σμος Εκτοπισθέντων Αγίας Μαρίνας
Σκυλλούρας «Η Επιστροφή» και το
Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνιτών. 

Η σημασία
Η εφημερίδα μας ήρθε σε επικοινωνία
και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
της Επιστροφής Μιχάλη Ταννούση ο
οποίος είπε πως στόχος είναι, μέσα
από όλα αυτά τα περιεχόμενα του λευ-
κώματος, να διατηρηθεί άσβεστη η
μνήμη του χωριού της Αγίας Μαρίνας
και ταυτόχρονα να καλλιεργηθεί στις
νέες γενιές ο πόθος για επιστροφή.
«Θέλουμε να δουν οι νέοι και οι νέες
μας ποιος ήταν ο τόπος μας, τι σή-
μαινε για μας και πόσο μας λείπει»,
τόνισε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να
δώσουμε ένα μήνυμα εγκαρτέρησης,
ελπίδας και αγωνιστικότητας, να τονί-
σουμε και να διαβεβαιώσουμε πως θα
είμαστε εκεί όσα χρόνια και αν περά-
σουν, να αγωνιζόμαστε για να γυρί-
σουμε πίσω στο χωριό μας». 
Στο λεύκωμα έγινε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια να εκπροσωπείται στο έπα-
κρον η ιστορία του χωριού, σύμφωνα
με τον κ. Ταννούση, ενώ η συλλογή
φωτογραφιών και πληροφοριών ήταν
επίμοχθη, αφού όπως είπε, οι Μαρι-
νιώτες το 1974 έφυγαν κυνηγημένοι,
μόνο με τα ρούχα που φορούσαν,
στην προσπάθεια να σώσουν τη ζωή
τους. Και όπως σημειώνει η Ελένη Αν-
τωνίου στα λόγια της που καταγρά-
φονται στο βιβλίο, «το λεύκωμα αυτό
μαρτυρά με τον πιο αυθεντικό και
αναμφισβήτητο τρόπο τις ρίζες, γενιά
προς γενιά, των Αη-Μαρινιωτών που
για εκατοντάδες χρόνια πάλευαν με
κόπους και μόχθους να χτίσουν το
χωριό τους». Ευκαιρίας δοθείσης, ο
Πρόεδρος του συνδέσμου θέλησε να
απευθύνει ευχαριστίες μέσω του «Τ»
στα μέλη του Δ.Σ.:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα 13
μέλη του συμβουλίου για τη στήριξη
που παρείχαν στην ομάδα σύνταξης
του βιβλίου τα τελευταία δύο χρόνια.
Περάσαμε δύσκολα αλλά τα καταφέ-
ραμε. Ο χρόνος που αφιερώνουμε πη-
γάζει αναμφισβήτητα από την αγάπη
για το χωριό μας. Αυτή τη στιγμή θα
αρχίσουν οι διεργασίες για την εκδή-
λωση όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο.
Σύντομα  θα ανακοινώσουμε την ημε-
ρομηνία και τον χώρο όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί». 
Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο σχε-
δόν έτοιμο λεύκωμα, η εφημερίδα μας
μοιράζεται για το τέλος με τους ανα-
γνώστες της ένα κομμάτι από τα συγ-
κινητικά γραφόμενα της Ελένης
Αντωνίου στις πρώτες σελίδες του εγ-
χειριδίου: 
«Αγαπητοί συγχωριανοί,
Ελάτε, όλοι μαζί αδελφωμένοι, να
υφάνουμε στον καθημερινό αργα-
λειό της ζωής το πανί του γυρισμού.
Θα ‘ναι τούτο κεντημένο με αγάπη,
με λατρεία. Με το πείσμα της μνή-
μης, της ελπίδας του γυρισμού.
Ελάτε, να δώσουμε τον όρκο πως
μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια
θα ξανακτίσουμε το χωριό μας».

Λεύκωμα Συνδέσμου Εκτοπισθέντων Αγίας Μαρίνας «Η Επιστροφή»

«Αχ Αγιά Μαρίνα μας, 
οι αναμνήσεις δίνουν ελπίδα»
Η υπεύθυνη της έκδοσης και τα μέλη της επιτροπής έκδοσης μίλησαν στους συντάκτες του «Τ» 
για το μεγαλόπνοο εγχείρημα το οποίο ολοκληρώνεται εντός καλοκαιριού

Για το περιεχόμενο του λευκώματος
μίλησε ο κ. Νίνος Ιωσηφίδης ο
οποίος τόνισε πως, πέρα από πολύ
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το λεύ-
κωμα της Αγίας Μαρίνας περιλαμ-
βάνει πολλές πληροφορίες για το
Μαρωνίτικο χωριό τόσο πριν, όσο
και μετά το 1974. Παρουσιάζεται
μέσα από εικόνες και λόγια η Αγία
Μαρίνα, όπως ήταν πριν το 1974, για
να θυμηθούν εκείνοι που τα έζησαν
αλλά και για να γνωρίσουν και οι
νέοι το αγαπημένο χωριό καταγω-
γής τους. Πολλά είναι τα κεφάλαια
του βιβλίου σύμφωνα με τον κ. Ιω-
σηφίδη και αφορούν σε σημαντικές
τοποθεσίες, δημογραφικά στοιχεία,
ήθη, έθιμα, ασχολίες κατοίκων, προ-
σωπικότητες του χωριού, καθώς και
στη μετά το 1974 εποχή και τη ζωή
των Μαρινιωτών στην προσφυγιά.
Ξεχωριστές αναφορές γίνονται στη
γιορτή της Αγίας Μαρίνας, στο φε-
στιβάλ μανιταριού και σε εκδηλώ-
σεις του συνδέσμου «Επιστροφή».
Ιδιαίτερης σημασίας, τόνισε ο Νίνος
Ιωσηφίδης, είναι γνωστά ποιήματα
και τραγούδια που ήταν αφιερω-
μένα στην Αγία Μαρίνα και έχουν τη
δική τους θέση στο λεύκωμα. 
Να σημειωθεί ότι στο λεύκωμα χαι-
ρετισμό απευθύνουν ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Εκτοπισθέντων
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας «Η Επι-
στροφή» Μιχάλης Ταννούσης, ο
Επίτιμος Πρόεδρος του συνδέσμου
Αντώνης Μελάς, ο Υπουργός Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, ο Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών Κύπρου Σελίμ Σφέηρ, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας και ο Κοι-
νοτάρχης Αγίας Μαρίνας Σκυλλού-
ρας Παρτελής Χατζηφεσσάς.

Τι περιλαμβάνει
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Φουντώνει το προεκλογικό σκηνικό
Τρεις οι βασικοί υποψήφιοι ενόψει προεδρικών

Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης διεκδικούν με αξιώσεις την Προεδρία
της Δημοκρατίας, με τα εκλογικά τους επιτελεία να έχουν ριχτεί για τα καλά στην προεκλογική αρένα

Τον ερχόμενο Φεβρουάριο ο κυπριακός λαός αναμένε-
ται να κληθεί στις κάλπες για να εκλέξει τον επόμενο
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα εκλογικά
επιτελεία των υποψήφιων προέδρων έχουν εισέλθει
για τα καλά στον προεκλογικό αγώνα, ο οποίος ομολο-
γουμένως μοιάζει επί του παρόντος πρωτόγνωρος και
πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι σή-
μερα. Εκ των πραγμάτων, τρεις είναι οι βασικοί υπο-
ψήφιοι που ξεχωρίζουν στην κούρσα και δεν είναι
άλλοι από τους Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το σκηνικό
Ο ΔΗΣΥ, σε μια προσπάθεια να προλάβει τις εξελίξεις,
αποφάσισε αρκετό καιρό πριν τις εκλογές να δώσει το
χρίσμα του υποψηφίου, ως εξάλλου αναμενόταν, στον
Πρόεδρο του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος ομολογου-
μένως διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία
μόνος και ανενόχλητος για αρκετούς μήνες, τη στιγμή
που τα υπόλοιπα κόμματα συζητούσαν ακόμη για πι-
θανές συνεργασίες. 
Ο τέως υπουργός εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,
έχοντας υποβάλει την παραίτηση του από το κυβερνη-
τικό σχήμα με σκοπό να ξεκινήσει επίσημα τον προ-
εκλογικό του αγώνα, φαίνεται να αποκτά ξεχωριστή
δυναμική και επιρροή στους πολίτες, παρουσιάζοντας
την υποψηφιότητα του ως υπερκομματική και ανεξάρ-
τητη. Μάλιστα, το ναυάγιο στις συζητήσεις ΑΚΕΛ-
ΔΗΚΟ για συμπόρευση στις επερχόμενες προεδρικές,
άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για στήριξή του από το
ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ, ενώ δεν αποκλείεται μαζί του να
συμπορευτεί και η ΔΗΠΑ. 
Από την άλλη, το ΑΚΕΛ μετά το ναυάγιο με το ΔΗΚΟ,
έθεσε στο συνέδριο του κόμματος δύο επιλογές υπο-
ψηφίων τις οποίες είχε προκρίνει νωρίτερα η Κεντρική
Επιτροπή. Αυτές ήταν ο τέως Διαπραγματευτής για το
Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Αχιλλέας Δη-
μητριάδης ο οποίος είχε από καιρό εκφράσει την πρό-
θεση του να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Η
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη ήταν εκείνη που
επικράτησε, με το κόμμα της αριστεράς να επιδίδεται
πλέον σε αγώνα συσπείρωσης του κόμματος και κα-
ταρτισμού ενός πλήρους προγράμματος διακυβέρνη-
σης που θα φέρουν ενώπιον των πολιτών. 
Παράλληλα με τους τρεις βασικούς διεκδικητές της
προεδρίας του κράτους, τον δικό τους αγώνα δίνουν
και οι υπόλοιποι υποψήφιοι Αχιλλέας Δημητριάδης,
Γιώργος Κολοκασίδης, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και
Μάριος Ηλιάδης που συγκεντρώνουν με τη σειρά τους
σημαντικό αριθμό υποστηρικτών και θα έχουν το δικό
τους μερίδιο συμμετοχής στις εξελίξεις. 

Τα ατού
Σαφέστατα η εδώ και καιρό προεκλογική εκστρατεία
στην οποία έχει επιδοθεί σε παγκύπριο επίπεδο ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, τον έχει ενισχύσει σημαντικά. Ο κ. Νε-
οφύτου προβάλλει σε κάθε ευκαιρία το έργο της
κυβέρνησης ΔΗΣΥ και Νίκου Αναστασιάδη, κάτι που
του επιτρέπει να δίνει υποσχέσεις, αξιοποιώντας με
αυτόν τον τρόπο στο έπακρον την κυβερνητική «μη-
χανή». Την ίδια ώρα, προβάλλει θέσεις μέσω του
ΔΗΣΥ σε αρκετά θέματα που ταλανίζουν τον τόπο και
δίνει βήμα μέσω συνεδρίων στον κόσμο να εκφράσει
τις δικές του απόψεις. Ο κ. Νεοφύτου, ως πρόεδρος του
κυβερνώντος κόμματος, τυγχάνει της στήριξης τόσο
του Προέδρου Αναστασιάδη, όσο και των Κυριάκου
Μητσοτάκη και Μάνφρεντ Βέμπερ του ΕΛΚ, κάτι που
διαφάνηκε και από το πρόσφατο πολιτικό και ιδεολο-
γικό συνέδριο του κόμματος, όπου και οι τρεις έδωσαν
το παρόν τους και έστειλαν μηνύματα νίκης υπέρ της
υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να αποκτά ξεχωρι-
στή δυναμική ως μια υποψηφιότητα ανεξάρτητη και
υπερκομματική που στο επίκεντρο έχει τους πολίτες.
Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της

δημοσιότητας του δίνουν σαφές προβάδισμα στα πο-
σοστά, έναντι των ανθυποψηφίων του, ενόψει του
πρώτου γύρου των εκλογών. Την ίδια ώρα, η διαφαι-
νόμενη στήριξη του από ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ,
αναμένεται να τον ενισχύσει ακόμη περισσότερο
στον δρόμο προς την κάλπη, ενώ το έρεισμα του επί
του παρόντος στα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού φαίνεται να είναι σημαντικό, λόγω της πρόσφα-
της και πολυετούς παρουσίας του στο κυβερνητικό
σχήμα αλλά και λόγω της ιδιότητας του ως μέλος του
ΔΗΣΥ. Πάντως, οι πρώτες επαρχιακές συναντήσεις
στις οποίες προέβη το επιτελείο του Νίκου Χριστο-
δουλίδη, κατέδειξαν μια μαζική παρουσία φίλων και
υποστηρικτών του. 
Στο στρατόπεδο της αριστεράς, σημαντικό όπλο απο-
τελεί η από ανέκαθεν ικανότητα συσπείρωσης του κό-
σμου του κόμματος. Την ίδια ώρα, το εκτόπισμα του
Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι αδιαμφησβήτητο, πόσο
μάλλον τη στιγμή που το σημαντικότερο ζήτημα για
τον κόσμο της αριστεράς είναι το κυπριακό, για το
οποίο ο υποψήφιος υπήρξε μέχρι πρόσφατα διαπραγ-
ματευτής και η εμπειρία του είναι μεγάλη. 

Το στοίχημα
Για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και το ΑΚΕΛ, η μεγαλύ-
τερη πρόκληση είναι να πειστούν σύσσωμοι ο «ακελι-
κός» κόσμος και οι νέες δυνάμεις για την ορθότητα της
επιλογής του κόμματος και να συσπειρωθεί γύρω από
τον μέχρι πρότινος διαπραγματευτή της κυβέρνησης
του ΔΗΣΥ. Αυτό σύμφωνα με στελέχη του κόμματος,
θα πραγματοποιηθεί με ένα σωστό πρόγραμμα διακυ-
βέρνησης για το οποίο ήδη γίνεται αγώνας να καταρ-
τιστεί. Σημαντικός παράγοντας υπέρ της
υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη θα είναι και μια
πιθανή στήριξη από το Κίνημα Οικολόγων το οποίο δεν
έχει ακόμα καταλήξει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται αντιμέτωπος με
δύο μεγάλες προκλήσεις. Η μεν πρώτη αφορά στη δια-
φαινόμενη στήριξη του από το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ,
τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη διακυβέρνηση
Νίκου Αναστασιάδη της οποίας μέλος υπήρξε μέχρι
προ λίγων μηνών και ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Οι πολίτες βρίσκονται εν αναμονή του προγράμματος
διακυβέρνησης για να διαφανεί κατά πόσον αυτό ευ-
θυγραμμίζεται με τις θέσεις των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης ή κατά πόσον θα «υπόσχεται» συνέχεια της
διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις υπάρχει κίνδυνος απώλειας ψήφων, είτε
από τις τάξεις του ΔΗΣΥ στον οποίο ο κ. Χριστοδουλί-
δης έχει σημαντικό έρεισμα, είτε από τις τάξεις του κό-
σμου των κομμάτων του κέντρου. Η δεύτερη μεγάλη
πρόκληση του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι η συγκρά-
τηση όσον το δυνατόν περισσότερων ψηφοφόρων του
Δημοκρατικού Συναγερμού μέχρι τις εκλογές, τη
στιγμή που ΔΗΣΥ και Αβέρωφ Νεοφύτου πιέζουν για
συσπείρωση του κόμματος. 
Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση που ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου έχει ενώπιον του. Η συσπείρωση του κόμματος
του ΔΗΣΥ προς το πρόσωπό του, κάτι το για το οποίο
δίνει αγώνα τον τελευταίο έναν τουλάχιστον χρόνο. Η
παρουσία κυρίως του Νίκου Χριστοδουλίδη στο ψηφο-
δέλτιο των προεδρικών, αλλά και του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, δύο μελών του κυβερνητικού σχήματος του
Νίκου Αναστασιάδη, που έχαιραν εκτίμησης από τον
κόσμο του Συναγερμού, επιφέρει αναπόφευκτα ση-
μαντικές εκροές ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν τη συσπείρωση του ΔΗΣΥ να παραμένει ακόμη
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, επομένως ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου έχει μπροστά του αρκετό δρόμο να διανύσει
μέχρι τον Φεβρουάριο. Τη στιγμή μάλιστα που εδώ και
καιρό έχει διαφανεί μια δημόσια σφοδρή κόντρα με-
ταξύ των συναγερμικών υποστηρικτών του Αβέρωφ
Νεοφύτου και του Νίκου Χριστοδουλίδη, που ουδείς
γνωρίζει κατά πόσο ωφελεί ή βλάπτει στο τέλος της
ημέρας τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ. 
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Άτομα από όλες τις κοινότητες της Κύπρου
αλλά και από τη διεθνή κοινότητα συμμε-
τείχαν μαζί σε εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε στον Κορμακίτη από το νεοσύστατο
Κέντρο Συνεργασίας και το Infopoint της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση που
έφερε τον τίτλο «Βόλτα μέσα από την Tu-
lipa Cypria και την Κουλτούρα των Μαρω-
νιτών», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή,
20 Μαρτίου 2022 και σε αυτήν συμμετεί-
χαν 250 περίπου άτομα. Ανάμεσα τους η
Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούντιθ
Γκάρμπερ, ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνω-
μένου Βασιλείου Στίβεν Λίλη καθώς και ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή
Γιαννάκης Μούσας. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τις τουλίπες οι οποίες ανθίζουν κάθε
χρόνο τέτοια εποχή στον Κορμακίτη. Το
πρόγραμμα της όλης εκδήλωσης που ξε-
κίνησε στις 10 το πρωί περιλάμβανε αρ-
χικά ενημέρωση από Τ/Κ βιολόγο στο
αμφιθέατρο της κεντρικής πλατείας του
χωριού και παρουσίαση του ενδημικού
φυτού που ευδοκιμεί στον Κορμακίτη
καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού.
Μέσα από την παρουσίαση, επιβεβαι-
ώθηκε ότι η τουλίπα ανθίζει σε τέσσερις
συνολικά θέσεις στην Κύπρο: στην χερσό-
νησο Ακάμα, στην ευρύτερη περιοχή Κορ-
μακίτη, Μύρτου και Πανάγρων, μεταξύ
Μάμμαρη και Δένειας, ενώ πρόσφατα και
στη χερσόνησο της Καρπασίας, κοντά στο
χωριό Άγιος Συμεών.
Με το πέρας της ενημέρωσης, οι συμμε-
τέχοντες κατευθύνθηκαν μαζικά προς τον
έναν από τους δύο χώρους που ανθίζει η
τουλίπα στον Κορμακίτη, όπου είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά
τη μαγευτική κοιλάδα των τουλιπών.
Καλύπτοντας απόσταση 5 περίπου χι-
λιομέτρων συνολικά, άπαντες έμειναν
ευχαριστημένοι τόσο από τις πανέμορ-
φες τουλίπες, όσο και από το καταπρά-
σινο τοπίο και την ξεχωριστή θέα προς τη
θάλασσα και τον κόλπο της Μόρφου στη
διάρκεια της διαδρομής. 
Κατά την επιστροφή στην κεντρική πλα-
τεία, παρατέθηκε μικρή δεξίωση από τους
διοργανωτές με παραδοσιακά εδέσματα
του Κορμακίτη. Ακολούθησε ειδική πα-
ρουσίαση για την Κουλτούρα των Μαρω-
νιτών και την Κυπριακή Μαρωνιτική
Αραβική Γλώσσα (Sanna), για να ολοκλη-
ρωθεί με αυτό τον τρόπο η όλη εκδήλωση,
η οποία να σημειωθεί είχε πολυπολιτι-
σμικό χαρακτήρα με μεταφράσεις σε
τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και
Τουρκικά), γεγονός που αναδεικνύει και
τους σκοπούς που θα εξυπηρετεί το νεο-
σύστατο Κέντρο Συνεργασίας. 
Να σημειωθεί ότι για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης εργάστηκαν από κοινού πολλοί
φορείς της κοινότητας, μεταξύ άλλων το
Γραφείο Εκπροσώπου, ο Φυσιολατρικός
Όμιλος Κορμακίτη, το Κοινοτικό Συμβούλιο
και η Τοπική Αρχή. Αυτό κατέδειξε και σχε-
τική ανάρτηση του Εκπροσώπου Μαρωνι-
τών Γιαννάκη Μούσα ο οποίος έσπευσε να
συγχαρεί τους διοργανωτές αλλά και όλους
όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία μιας εξαι-
ρετικής όπως ανέφερε εκδήλωσης. 

Με εισφορά της οικογένειας Χριστάκη και Ιωσηφίνας Γερολέμου

Φωταγωγήθηκε το παιδικό πάρκο
στον Κορμακίτη
Ολοκληρώθηκαν τον περασμένο μήνα οι εργασίες τοποθέ-
τησης προβολέων στο γήπεδο φούτσαλ και το παιδικό
πάρκο στον Κορμακίτη, με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυ-
νατή η διοργάνωση στους χώρους, βραδινών παιχνιδιών
και δραστηριοτήτων.  
Η φωταγώγηση έγινε κατόπιν γενναιόδωρης εισφοράς της
οικογένειας Χριστάκη και Ιωσηφίνας Γερολέμου, στη
μνήμη του αξέχαστου ψάλτη του Κορμακίτη Αντώνη Μαυ-
ρόχαννα (Ψηλέα), εισφορά που έγινε προς το Γραφείο Εκ-
προσώπου Μαρωνιτών το οποίο υλοποίησε το έργο σε
συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίτη. 
Εξάλλου, με ανάρτηση του ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών

έσπευσε να ευχαριστήσει την οικογένεια Γερολέμου για
την ευγενική τους χειρονομία να στηρίξουν με έμπρακτο
τρόπο την αναβάθμιση του παιδικού πάρκου και του γηπέ-
δου φούτσαλ, χώροι οι οποίοι αξιοποιούνται στον μέγιστο
βαθμό από τα παιδιά και τις οικογένειες που διαμένουν μό-
νιμα στον Κορμακίτη, αλλά και από αυτές που επισκέπτον-
ται το Μαρωνίτικο χωριό κατά τα Σαββατοκύριακα.
Να σημειωθεί ότι η φωταγώγηση ήταν κάτι το οποίο ζη-
τούσαν και οι νεαρές οικογένειες στον Κορμακίτη, για να
παρέχεται η δυνατότητα βραδινών δραστηριοτήτων και
επισκέψεων στον χώρο, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς
μήνες που νυχτώνει πολύ νωρίς το απόγευμα. 

Εκδήλωση του Κέντρου Συνεργασίας και της Ε.Ε. στον Κορμακίτη

Βόλτα μέσα από την Tulipa Cypria
και την Κουλτούρα των Μαρωνιτών

250 άτομα από όλες τις κοινότητες της Κύπρου και τη διεθνή κοινότητα βρέθηκαν στον
Κορμακίτη όπου απόλαυσαν τη φύση και γνώρισαν την κουλτούρα των Μαρωνιτών 
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Στον ΥΠΕΞ του Λιβάνου το μέγα θέμα
Ασωμάτου και Αγίας Μαρίνας

Συζήτηση για την επόμενη μέρα στη συμπρωτεύουσα 

Συνέδριο «Λεμεσός 2025» 
Ενθαρρυντική η ευρεία συμμετοχή νέων ανθρώπων

Ανοικτό συνέδριο στο Ξενοδοχείο
Κούρειο στη Λεμεσό διοργάνωσε
το Γραφείο Εκπροσώπου Μαρω-
νιτών τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμ-
βρίου 2022 με τη συμμετοχή
πέραν των 40 μελών της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας που ζουν στη
συμπρωτεύουσα. Σκοπός του συ-
νεδρίου όπως ανέφερε κατά την
αρχική του τοποθέτηση ο Εκπρό-
σωπος Γιαννάκης Μούσας, ήταν
να γίνει μια ειλικρινής και ελεύ-
θερη συζήτηση με τους Μαρωνί-
τες της Λεμεσού, μέσα από την
οποία θα προκύψει ένας νέος κοι-
νοτικός σχεδιασμός για τη Λε-
μεσό του 2025. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν στε-
λέχη και μέλη της Κοινότητας των
Μαρωνιτών από όλα τα φάσματα
της πόλης, ενώ πολύ αξιόλογη
υπήρξε η παρουσία νέων ανθρώ-
πων. Εισηγήσεις και τοποθετήσεις
έγιναν σχεδόν από όλους όσοι
συμμετείχαν, ανάμεσα τους άν-

θρωποι προερχόμενοι από όλα τα
Μαρωνίτικα χωριά, καθώς και
μέλη της Κοινότητας με καταγωγή
από τον Λίβανο. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Εκ-
πρόσωπος Γιαννάκης Μούσας
επεσήμανε το τι επετεύχθη κατά
τα πρώτα πέντε χρόνια της εκ-
προσώπησης του, τονίζοντας συ-
νάμα ότι υπάρχουν και άλλα που
πρέπει να γίνουν μέχρι το 2025
για τη Λεμεσό. Σημείωσε κά-
ποιες σημαντικές δραστηριότη-

τες που έχουν πλέον καθιερωθεί
στη Λεμεσό και τις οποίες ο ίδιος
θα στηρίζει κάθε χρόνο, όπως το
Summer School στην Ενορία
Αγίου Σιάρπελ. 
Για τα αποτελέσματα του συνε-
δρίου ο Εκπρόσωπος δεν έκρυψε
την ικανοποίηση του, αναφέρον-
τας χαρακτηριστικά σε ανάρτηση
του πως «έγινε μια πολύ ειλικρι-
νής συζήτηση με τολμηρές τοπο-
θετήσεις που άγγιζαν τον πυρήνα
των προβλημάτων όπως τα αντι-

λαμβάνονται και τα ζουν οι ίδιοι
οι Μαρωνίτες της Λεμεσού». 
Ο Γιαννάκης Μούσας σημείωσε
πως δεν έλειψαν και οι στιγμές έν-
τασης που για τον ίδιο, όπως τονίζει,
ήταν απόδειξη και αναπόσπαστο
μέρος ενός ζωντανού και δημοκρα-
τικού συνεδρίου. «Αυτό που ωστόσο
με εντυπωσίασε ήταν οι παρεμβά-
σεις των νέων μας οι οποίες έδειξαν
εν πολλοίς τον δρόμο. Με συγκεκρι-
μένες προτάσεις προς αξιολόγηση
και υιοθέτηση, έβαλαν τις βάσεις

για τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε
ο Εκπρόσωπος. 
Να σημειωθεί ότι το συνέδριο διήρ-
κησε πέραν των δύο ωρών αφού ο κ.
Μούσας επιθυμούσε να ακουστούν
όλες ανεξαιρέτως οι εισηγήσεις, να
υπάρξει γόνιμος διάλογος αλλά συ-
νάμα και προβληματισμός για την
επόμενη μέρα. «Θεωρώ πως εντο-
πίσαμε τα βασικά συστατικά για
τον νέο κοινοτικό σχεδιασμό που
θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στη
Λεμεσό του 2025», ανέφερε ο

Γιαννάκης Μούσας. Μάλιστα, ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
έδωσε νέο ραντεβού με τη Λεμεσό
το φθινόπωρο: «Τώρα μας περι-
μένει σκληρή δουλειά και ένα νέο
συνέδριο το προσεχές Φθινόπωρο
όπου θα επικυρώσουμε και θα
ανακοινώσουμε αυτόν τον σχε-
διασμό. Μέχρι τότε έχουμε πολλά
να κάνουμε με τη νεολαία μας και
τους οργανωμένους φορείς. Το
μήνυμα χθες βράδυ ξεκάθαρο:
Λεμεσός προχωρούμε!»

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λι-
βάνου Αbdallah Βou Habib είχαν ο Εκπρόσω-
πος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας και ο
Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ, στην
παρουσία και της Πρέσβειρας του Λιβάνου
στην Κύπρο Κλωντ Αλ Χατζάλ. Η συνάντηση
έγινε στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στην Ακρό-
πολη, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ΥΠΕΞ του
Λιβάνου στην Κύπρο. 
Ο κ. Μούσας σημείωσε ότι η συνάντηση υπήρξε
μακρά, χρήσιμη και παραγωγική και στο επί-
κεντρο της βρέθηκε το μέγα θέμα του Ασωμά-
του και της Αγίας Μαρίνας. «Ενημερωθήκαμε
για τις επαφές και τις προσπάθειες του Λιβά-
νιου Υπουργού Εξωτερικών ο οποίος ήταν πρό-
σφατα στην Τουρκία και ανταλλάξαμε απόψεις
ως προς τα αμέσως επόμενα βήματα», τόνισε ο
Εκπρόσωπος ο οποίος εξέφρασε έτι μία φορά
δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρό-

εδρο και τον ΥΠΕΞ του Λιβάνου για το ενδια-
φέρον τους το οποίο, όπως είπε, «μας γεμίζει με
πίστη και ελπίδα ότι θα φθάσουμε στον πολυ-
πόθητο στόχο».
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσημης του
επίσκεψης στην Κύπρο στις 15 Απριλίου 2022,
ο κ. Αbdallah Βou Habib είχε συναντήσεις με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστα-
σιάδη, με την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δη-
μητρίου, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών
Ιωάννη Κασουλίδη. Κατά τη συνάντηση του με
τον τελευταίο στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι διμερείς
σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου, οι εξελίξεις στις χώρες
της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της
ευρύτερης Μέσης Ανατολής, η κατάσταση στην
Ουκρανία υπό το φως της συνεχιζόμενης ρωσι-
κής εισβολής, οι σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου, καθώς και
άλλα επίκαιρα περιφερειακά και διεθνή θέματα
κοινού ενδιαφέροντος.

Στην Πάφο και το δημαρ-
χείο της πόλης βρέθηκε ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνι-
τών Γιαννάκης Μούσας την
Τρίτη, 19 Απριλίου 2022, όπου
είχε συνάντηση με τον Δή-
μαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος. 
Στο επίκεντρο της συζήτη-
σης ως ήταν αναμενόμενο
βρέθηκαν τα μέλη της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας που
ζουν στην πόλη και επαρχία
της Πάφου καθώς και τρό-
ποι συνεργασίας του Δήμου
Πάφου με την Κοινότητα. 
Η συνάντηση σύμφωνα με
τον κ. Μούσα έγινε σε πολύ
καλό και εποικοδομητικό
κλίμα και ο Δήμαρχος
υπήρξε ουσιαστικός και
έτοιμος να εισακούσει τις ει-
σηγήσεις του Εκπροσώπου
της Κοινότητας. «Συζητή-
σαμε τρόπους ενδυνάμωσης
της παρουσίας της Κοινότη-
τας στην Πάφο», ανέφερε ο
Εκπρόσωπος και πρόσθεσε
ότι «αξιολογήσαμε τις τε-
λευταίες εξελίξεις και ανταλ-
λάξαμε απόψεις για την
προοπτική συνεργασίας». 
Σύμφωνα με τον Γιαννάκη
Μούσα, ο Δήμαρχος Πάφου
Φαίδωνας Φαίδωνος κατέ-
θεσε κάποιες εξαιρετικές
σκέψεις στο πλαίσιο της συ-
νάντησης, σκέψεις τις
οποίες η ηγεσία της κοινότη-
τας θα μελετήσει και θα
επανέλθει. 

Μούσας - Φαίδωνος συζήτησαν
για τους Μαρωνίτες της Πάφου
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Επίσκεψη στην Καρπάσια και τον Κορμακίτη
πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και Μέλη της Επι-
τροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμέ-
νων και Παθόντων της Βουλής, την Παρασκευή
8 Απριλίου 2022, μετά από πρόσκληση του Εκ-
προσώπου των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Νίκος Κέττηρος και
τα Μέλη Χρίστος Χριστόφιας και Ρίτα Θεοδώρου
Σούπερμαν, μαζί με κοινοβουλευτικούς συνεργά-
τες της Επιτροπής, βρέθηκαν στα δύο Μαρωνί-
τικα χωριά, έχοντας προηγουμένως περάσει
συμβολικά από Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας και
Ασώματο και έχοντας ενημερωθεί από τον Εκ-
πρόσωπο Γιαννάκη Μούσα για τη σημερινή τους
κατάσταση. 
Στην Καρπάσια έτυχαν υποδοχής από τον Κοινο-
τάρχη Χρίστο Χατζηαντώνη και την Επικεφαλής

της Τοπικής Αρχής Γιαννούλα Ορφανού, για να
παρακαθήσουν ακολούθως σε συνάντηση με κα-
τοίκους του χωριού και να καταγράψουν προβλή-
ματα. Η αποστολή μετέβη στη συνέχεια στον
Κορμακίτη, όπου συναντήθηκε με πλήθος εγκλω-
βισμένων και επανεγκατασταθέντων του Μαρω-
νίτικου χωριού και όπου επίσης καταγράφηκαν
προβλήματα και θέματα που απασχολούν τους
κατοίκους. Να σημειωθεί ότι στην επίσκεψη συμ-
μετείχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσω-
τερικών οι οποίοι ενημέρωναν την Επιτροπή για
τους χειρισμούς των θεμάτων που υποβάλλονταν
από τους κατοίκους. 
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος
Κέττηρος κατά τις συναντήσεις σε Καρπάσια
και Κορμακίτη, θα ακολουθήσει ιεράρχηση των
θεμάτων που τέθηκαν και θα αρχίσει άμεσα η
μεθοδική και σταδιακή αντιμετώπιση και επί-
λυση τους. Παράλληλα, εξήρε τη θυσία και την
επιμονή των ηρωικών εγκλωβισμένων που για
δεκαετίες κρατούν ζωντανή τη φλόγα της επι-
στροφής, σημειώνοντας ότι η πολιτεία έχει
χρέος να στέκεται δίπλα τους και να επιδει-

κνύει τη δέουσα σοβαρότητα στα ζητήματα που
τους απασχολούν. 
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών με τη σειρά του
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επι-
τροπής Προσφύγων για την αποδοχή της πρό-
σκλησης του και για την επίσκεψη εργασίας που

πραγματοποίησαν στα Μαρωνίτικα χωριά, ενώ
δεν παρέλειψε με ανάρτηση του να συγχαρεί τον
μαρτυρικό κόσμο των χωριών που επέδειξε σο-
βαρότητα, ωριμότητα και αίσθημα ευθύνης στο
πλαίσιο της επίσκεψης. 
Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος και τα Μέλη της

Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
τις εργασίες για ανέγερση του Κέντρου Συνεργα-
σίας στον Κορμακίτη καθώς και των γηπεδικών
εγκαταστάσεων και έτυχαν σχετικής ενημέρωσης
για την πορεία των δύο έργων από τον Εκπρό-
σωπο των Μαρωνιτών. 

Κατόπιν πρόσκλησης του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα

Στα Μαρωνίτικα χωριά ο Πρόεδρος και Μέλη
της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής

«Επαναλειτουργία του Δημοτικού στον Κορμακίτη το 2023-24»
Φωτίου ενώπιον Επιτροπής Προσφύγων

Πιστή στη δέσμευση του Προέδρου της ενώπιον των
εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων στον
Κορμακίτη και την Καρπάσια, η Επιτροπή Προσφύ-
γων προχώρησε άμεσα σε ειδική συνεδρία με απο-
κλειστικό θέμα τα προβλήματα στα Μαρωνίτικα
χωριά Κορμακίτη και Καρπάσια. Συγκεκριμένα, την
Τρίτη 3 Μαΐου 2022, συζητήθηκαν αποκλειστικά τα
θέματα των εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέν-
των στα Μαρωνίτικα χωριά, όπως αυτά τέθηκαν από
τους ίδιους κατά την πρόσφατη επίσκεψη των
Μελών της Επιτροπής. Στη συνεδρία προσκλήθηκαν
και παρέστησαν ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φω-
τίου, καθώς και εκπρόσωποι υπουργείων και υπηρε-
σιών τα οποία αφορούσαν τα θέματα. Από πλευράς
Βουλής, σχεδόν όλα τα Μέλη της Επιτροπής Προ-
σφύγων έδωσαν το παρόν τους, καθώς επίσης και ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας
και ο βουλευτής Μάριος Μαυρίδης.
Ο Πρόεδρος Νίκος Κέττηρος προέβη σε σύντομη
ενημέρωση για την πρόσφατη επίσκεψη στα Μαρω-
νίτικα χωριά και για τα προβλήματα που συνάντη-
σαν, ενώ ακολούθως έδωσε τον λόγο στον
Εκπρόσωπο της Κοινότητας Γιαννάκη Μούσα ο
οποίος περιέγραψε συνοπτικά τα προβλήματα,
όπως είχαν τεθεί από τους κατοίκους του Κορμα-
κίτη και την Καρπάσια. Τα δικά τους ερωτήματα
προς τους εκπροσώπους της κυβέρνησης υπέβαλαν
ακολούθως οι παρόντες βουλευτές, ενώ τις δικές
τους εξηγήσεις σε σωρεία ζητημάτων έδωσαν στη
συνέχεια ο Επίτροπος Προεδρίας και οι κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνεδρία.
«Αποτελεί εθνικό στόχο η στήριξη της Μαρωνίτικης
Κοινότητας, των εγκλωβισμένων και επανεγκατα-
σταθέντων Μαρωνιτών», δήλωσε ο Επίτροπος Προ-

εδρίας Φώτης Φωτίου μετά την ολοκλήρωση της συ-
νεδρίας και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σχε-
διάζεται η επαναλειτουργία του σχολείου το
2023-2024, όπως τόνισε. «Θέλουμε να το επανα-
λειτουργήσουμε και ο στόχος της κυβέρνησης
είναι το σχολείο να επαναλειτουργήσει τη σχολική
περίοδο 2023-2024. Γι’ αυτό έχουμε εγκρίνει, και
υλοποιείται με επιτυχία, πρόγραμμα στήριξης στα
νεαρά ζευγάρια. Θέλουμε νεαρά ζευγάρια να επα-
νεγκατασταθούν στον Κορμακίτη. Μόνο έτσι μπο-
ρούμε να ελπίζουμε ότι θα επαναλειτουργήσει ένα

σχολείο και θα δοθεί ζωντάνια στην κοινότητα»,
δήλωσε. Ο Επίτροπος Προεδρίας πρόσθεσε επίσης
ότι πολλά θέματα που αφορούν τις γεωργοκτηνο-
τροφικές επιδοτήσεις έχουν επιλυθεί: «Εμείς
νιώθουμε ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα
σχέδια αυτά και να μην ξεχνούμε ότι πρόσφατα
το Υπουργείο Γεωργίας έχει εξαγγείλει σχέδιο
όπου ένας γεωργοκτηνοτρόφος μπορεί να βοη-
θηθεί για μία βιοτεχνία που έχει σχέση με την
αγροτική ανάπτυξη».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Νίκος

Κέττηρος, είπε σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ότι η
απόφαση της Επιτροπής είναι «να κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να στηρίξουμε τη Μαρωνιτική
Κοινότητα», ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν ση-
μαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άν-
θρωποι εκεί.
Ένα από αυτά, είπε, είναι το αίτημα των κατοίκων
του Κορμακίτη και της Καρπάσιας να ξεκαθαρίσει ο
κατάλογος των επανεγκατασταθέντων. «Ο έλεγχος
πρέπει να γίνει και να γίνει για όλους», είπε, καθώς
δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ξεκάθαρα και συγκεκρι-
μένα κριτήρια όσον αφορά τα επιδόματα τα οποία
λαμβάνουν. Όσον αφορά την επαναλειτουργία του
σχολείου, ο κ. Κέττηρος πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν είκοσι παιδιά στον Κορμακίτη και είναι αί-
τημα των κατοίκων να επαναλειτουργήσει δημοτικό
σχολείο και νηπιαγωγείο.
Σε δηλώσεις προέβη και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μά-
ριος Μαυρίδης ο οποίος ανέφερε ότι η επιβίωση της
Μαρωνιτικής Κοινότητας βασίζεται αποκλει-
στικά στα τέσσερα χωριά της τα οποία βρίσκον-
ται στις κατεχόμενες περιοχές. «Οι προσπάθειες
της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια ήταν να
διατηρήσουμε αυτά τα χωριά και ευχαριστούμε
και την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες
για τη στήριξή τους προς τους Μαρωνίτες γενι-
κότερα», σημείωσε. Είπε επίσης ότι τα Μαρωνί-
τικα χωριά χρειάζονται υποδομές για να
μπορέσει κόσμος να επιστρέψει πίσω, να επι-
διορθώσει τα σπίτια και να μπορέσει να κατοι-
κήσει εκεί. «Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε,
στη δημιουργία υποδομών και στην προσπάθεια
να πείσουμε Μαρωνίτες, νεαρά ζευγάρια να επι-
στρέψουν στα χωριά τους», κατέληξε.

Συνάντησαν εγκλωβισμέ-
νους και επανεγκαταστα-
θέντες και κατέγραψαν
προβλήματα, τα οποία 
συζητήθηκαν ακολούθως σε
ειδική συνεδρία της Επιτρο-
πής, με αποκλειστικό θέμα
τα Μαρωνίτικα χωριά
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Την Τρίτη 14 Ιουνίου, σε μια βραδιά
αφιερωμένη στο μέλλον, η Cyta μοιρά-
στηκε με φίλους και συνεργάτες, τις
επιτυχίες της χρονιάς που σηματοδο-
τούν την ψηφιακή μετάβαση της
χώρας μας και την τοποθετούν ανά-
μεσα στα τεχνολογικά πιο εξελιγμένα
κράτη του κόσμου.
Σε μια χρονική περίοδο στην ιστορία
του Οργανισμού που χαρακτηρίζεται
από ανανέωση, εξαιρετικά οικονομικά
αποτελέσματα και διεθνείς επιτυχίες,
η Cyta ανακοίνωσε ότι το 2021 σημει-
ώθηκε η υψηλότερη κερδοφορία της
των τελευταίων 13 χρόνων, με  €78εκ.
καθαρό κέρδος, μια αύξηση 10.6% σε
σχέση με το 2020. Ο Οργανισμός
επενδύει ποσό της τάξης των €100εκ
ετησίως σε τεχνολογικές υποδομές
για τον τόπο,  επιστρέφει στην Πολι-
τεία περίπου τη μισή από την κερδο-
φορία του, με σύνολο μερισμάτων
περίπου €851εκ. τα τελευταία 20 χρό-
νια και αναβαθμίζει διαρκώς τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει στους πολίτες.
Στα 61 χρόνια της ιστορίας της, η Cyta
συνδέει το νησί μας, τους ανθρώπους
και τις επιχειρήσεις του με τον κόσμο
γύρω μας. Παρότι βρίσκεται 540 χι-
λιόμετρα μακριά από το πλησιέστερο
σημείο επαφής της με την Ευρώπη,
μέσω των υποδομών της Cyta η Κύ-
προς σήμερα διαθέτει 13 υπερπόντια
καλωδιακά συστήματα, το γρηγορό-
τερο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη και
τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη
5G παγκόσμια, σε ποσοστό που αγγί-
ζει το 100%.
O Πρόεδρος της Cyta, κ. Μιχάλης
Ιωαννίδης, τόνισε πως «ο Οργανι-
σμός, με μάτια ανοικτά στο μέλλον
και προσηλωμένος στο ρόλο του, θα
στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση του
τόπου». Στην κατεύθυνση αυτή ση-
μείωσε ότι «Είναι ώρα να πάρουμε
μαζί με την Πολιτεία και τις αποφά-
σεις που επιτρέπουν στη Cyta να λει-
τουργεί ισότιμα με τους ανταγωνιστές
της στο διεθνές περιβάλλον. Αν θέ-
λουμε έναν δημόσιο οργανισμό που τα
επόμενα χρόνια θα συνεχίζει να υπο-
στηρίζει την εξέλιξη και την ανά-
πτυξη, πρέπει να καινοτομήσουμε
θεσμικά. Αυτό ζητούμε από την Πολι-
τεία: θεσμική καινοτομία!»
Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Οικο-
νομικών, κ Κωνσταντίνος Πετρίδης,
αναγνωρίζοντας την προσφορά της
Cyta στην εξέλιξη της Κύπρου, της οι-
κονομίας και της κοινωνίας της, ση-
μείωσε ότι «Η Cyta είναι ένας
σύγχρονος οργανισμός με μεγάλη
προοπτική, με επιτεύγματα και διε-
θνείς διακρίσεις, κάτι που αποδει-
κνύει συνεχώς, ιδιαίτερα με τα
αποτελέσματα των τελευταίων χρό-
νων. Δηλώνω περήφανος ως πολιτικός
προϊστάμενός της. H Κύπρος πρέπει
να είναι περήφανη για τη νέα Cyta.

Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για νέα
εποχή στην επικοινωνία χωρίς τη
Cyta. Η Πολιτεία αναγνωρίζει τον ση-
μαίνοντα ρόλο του Οργανισμού και
στηρίζει τον εκσυγχρονισμό, την ανά-
πτυξη και την προσαρμοστικότητά
του και είναι γι αυτό ακριβώς που θα
σταθεί δίπλα στην ηγεσία και τα
στρατηγικά πλάνα της, στηρίζοντας
την μετεξέλιξη του θεσμικού  πλαισίου
του Οργανισμού. Και δεν είναι καθόλου
τυχαίο που έχουμε αποσύρει και το νο-
μοσχέδιο για ιδιωτικοποίηση της Cyta”.  
Ο CEO της Cyta, κ Αντρέας Νεοκλέους,
σημείωσε ότι «Η Cyta του σήμερα μιλά
με επιχειρηματική λογική και τη δύναμη
των αριθμών. Υπερέχει όχι με το βάρος
του ονόματός της, αλλά με τη μετρήσιμη
αξία των ποιοτικών χαρακτηριστικών
της. Με ανατροπή της πτωτικής τάσης
του παρελθόντος και συνεχιζόμενη αύ-
ξηση εσόδων και κερδοφορίας. Όχι
πλέον πρώτοι στην Κύπρο, αλλά πρώτοι
στην Ευρώπη. Οπτικές ίνες και 5G παν-
τού, απεριόριστα data για όλους, χαμη-
λότερες τιμές από ποτέ, μαζί με την
καλύτερη εμπειρία πελάτη και την
σφραγίδα αξιοπιστίας της Cyta. Ανακοί-
νωσε, επίσης, την πρώτη από μια σειρά
ευχάριστων εκπλήξεων για τους πελά-
τες της Cyta που αναμένονται πριν το
τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα, τη λει-
τουργία του Apple Watch Cellular ως
ανεξάρτητη συσκευή, αποκλειστικά με
eSIM της Cyta, από τις 17 Ιουνίου.
Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος
Κόκκινος ο οποίος τίμησε επίσης με την
παρουσία του την εκδήλωση της Cyta
δήλωσε: “H Cyta είναι αναπόσπαστο
κομμάτι του ταξιδιού μας προς τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό. Με ιδιαίτερη
χαρά διαπιστώνουμε τα άλματα που
έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια
στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κατά
κύριο λόγο χάρη στον στρατηγικό μας
σύμμαχο που είναι η Cyta. Ο Οργανι-
σμός έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί,
όχι μόνο από την πλευρά ενός πολύ συμ-
παγούς τολμηρού και καινοτόμου επι-
χειρηματικού πλάνου, αλλά και από την
πλευρά των ανθρώπων του που παρου-
σιάζουν επιχειρηματικότητα, καινοτο-
μία και τόλμη. Επιτυχημένη Cyta
σημαίνει επιτυχημένος ψηφιακός μετα-
σχηματισμός, που για την Κύπρο μετα-
φράζεται σε επιχειρηματική καινοτομία,
ανταγωνιστικότητα και κοινωνική ευη-
μερία για τη χώρα μας”.
Την εκδήλωση της Cyta τίμησαν επίσης
με την παρουσία τους η Υφυπουργός
Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία
Ανθούση, εκπρόσωποι κομμάτων, βου-
λευτές, αξιωματούχοι της Δημόσιας
Υπηρεσίας, Ημικρατικών Οργανισμών
και άλλα κρατικοί αξιωματούχοι,
καθώς και επιχειρηματικοί πελάτες,
συνεργάτες του Οργανισμού και εκ-
πρόσωποι των ΜΜΕ.

CYTA: Ένας σύγχρονος, δημόσιος τηλεπικοινωνιακός
οργανισμός που επιδιώκει να συγκρίνεται 
με τους καλύτερους στον κόσμο
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Οι παραδοσιακοί καραβομαραγκοί της Πάφου
Blue Line Shipbuilders

Η παρουσία της Μαρωνιτικής Κοινότητας
στην Πάφο μέχρι σήμερα, οφείλεται κυ-
ρίως σε δύο ανθρώπους που αποτέλεσαν
τους πρώτους Μαρωνίτες που εγκαταστά-
θηκαν στην πόλη πριν πολλά χρόνια. Οι
δυο τους δεν βρίσκονται πια στη ζωή, εν-
τούτοις την πορεία τους συνεχίζουν μέχρι
σήμερα τα παιδιά τους. Ο Ριζκάλλα και ο
Χάννα Παρπούρ ήταν δύο αδέρφια που
εγκαταστάθηκαν στην Πάφο γύρω στο
1958, όταν είχαν έρθει στην Κύπρο από το
Σουρ του Λιβάνου. Το γεγονός αυτό απο-
τέλεσε και την αρχή της εκεί παρουσίας
της Μαρωνιτικής Κοινότητας που σήμερα
αριθμεί πέριξ των εβδομήντα μελών στην
Πάφο. Τα δύο αδέρφια δραστηριοποιούν-
ταν τότε στις μαούνες (εμπορικά σκάφη
τότε) και την επιδιόρθωση τους, δουλειά
την οποία συνεχίζουν μέχρι σήμερα με με-
γάλη επιτυχία τα παιδιά του Ριζκάλλα, ο
Μάριος, ο Ρεϋμόντ και ο Γιώργος. Τα τρία
παιδιά του Ριζκάλλα δημιούργησαν την
εταιρεία «Blue Line Shipbuilders» που ει-
δικεύεται στην κατασκευή αλλά και την
επιδιόρθωση σκαφών παγκύπρια, αλλά
με έδρα την Πάφο και τον χώρο τους που
βρίσκεται μερικά μόλις μέτρα μακριά από
το λιμανάκι της πόλης. Η εφημερίδα μας
«συνάντησε» τον Μάριο Παρπούρ ο
οποίος μας μίλησε για την ιστορία του πα-
τέρα και του θείου του, για την εταιρεία
αλλά και για το σπάνιο επάγγελμα του
καραβομαραγκού. 

Οι πρώτοι Μαρωνίτες
Ο Μάριος Παρπούρ, γιος του Ριζκάλλα
Παρπούρ, γύρισε τον χρόνο πίσω στο
1958, όταν ο πατέρας του και ο θείος του
Χάννα εγκαταστάθηκαν στην Πάφο ως οι
πρώτοι Μαρωνίτες τότε, έχοντας έρθει
στην Κύπρο από το Σουρ του Λιβάνου.
«Όταν είχαν έρθει στην Πάφο, άρχισαν να
εργάζονται στις μαούνες που είναι πλατιές
βάρκες εκφόρτωσης και που χρησιμοποι-
ούνταν για να εκφορτώνονται τα μεγάλα
πλοία που έφταναν με εμπορεύματα ανοι-
χτά της Πάφου», ανέφερε. Πιο συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τον Μάριο, η δουλειά
των δύο αδερφιών τότε ήταν να επιδιορ-
θώνουν τις μαούνες στο καρνάγιο τους
που ήταν τότε στο λιμανάκι της Πάφου,
στο γνωστό «μαγαζί του Τσιολή». 
Ο Μάριος Παρπούρ είπε πως το 1964 ο
πατέρας του πολέμησε ως εθελοντής στις
μάχες που είχαν γίνει στον Μούτταλο και
στα Κόκκινα ενώ αργότερα, το 1968 και
όντας νεαρός σε ηλικία, αποφάσισε να

πάει στο Βαρώσι το οποίο είχε περισσό-
τερη ζωή τότε, για να φτιάξει εκεί το μα-
γαζί του. Έτσι και έγινε. Πήγε στην άλλη
άκρη του νησιού, έφτιαξε το μαγαζί του
και το 1969 γνώρισε τη σύζυγο του στη
Γιαλούσα και ακολούθως παντρεύτηκαν.
«Το 1971 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους
παιδί, ο αδερφός μου ο Ρεϋμόντ και το
1974 εγώ, που είμαι ο δεύτερος στη
σειρά. Έκτοτε η βάση μας έγινε ξανά η
Πάφος, όπου τα δύο αδέρφια Ριζκάλλα
και Χάννα συνέχισαν να εργάζονται
μαζί», ανέφερε ο Μάριος. 
Τα αδέρφια Παρπούρ, όπως επεσήμανε ο
Μάριος, διατηρούσαν τότε σχέσεις με τον
γειτονικό Λίβανο: «Ο πατέρας μου είχε
τότε ένα πλοίο που στη διάρκεια του πο-
λέμου του Λιβάνου έκανε εμπόριο τροφί-
μων και άλλων αγαθών. Έφευγε από τη
Λεμεσό με καπετάνιο τον άλλο αδερφό
του πατέρα μου τον Ραΐφ και μετέφερε
αναλώσιμα στο Σουρ του Λιβάνου, 5-6
φορές τον χρόνο, ενώ στην πορεία η δια-
δρομή αυτή γινόταν και από την Πάφο
προς τον Λίβανο». Τα δύο αδέρφια εργά-
ζονταν μαζί στην κατασκευή και επισκευή
σκαφών μέχρι που άφησαν την τελευταία
τους πνοή, ο Χάννα το 2006 και ο Ριζ-
κάλλα το 2017. 

Blue Line Shipbuilders 
Ο Χάννα Παρπούρ έχει τέσσερα παιδιά,
τον Τόνυ, την Αντουανέττα, τη Μαίρη

και τον Μάριο. Τη δουλειά των καραβο-
μαραγκών τη συνεχίζουν πλέον τα παι-
διά του Ριζκάλλα: ο Μάριος, ο Ρεϋμόντ
και ο Γιώργος. Αφού συνταξιοδοτήθηκε
ο πατέρας τους, τα τρία παιδιά δημι-
ούργησαν την εταιρεία «Blue Line Sh-
ipbuilders» που έχει ως έδρα την Πάφο
αλλά δραστηριοποιείται σε παγκύπρια
βάση: «Εάν πας σε λιμάνια παγκύπρια,
σίγουρα θα βρεις εκεί βάρκες δικές μας.
Μάθαμε την τέχνη από τον πατέρα μας
και θέλαμε να αναπτύξουμε αυτή τη
δουλειά περισσότερο». 
«Το επάγγελμα μας ονομάζεται «παρα-

δοσιακοί καραβομαραγκοί»», όπως
ανέφερε ο Μάριος Παρπούρ και «ό,τι
έχει σχέση με μια βάρκα μπορούμε να
το κάνουμε», πρόσθεσε. Τόνισε δε πως
η εταιρεία έχει κατασκευάσει πολλές
βάρκες, με μεγαλύτερη μία βάρκα 22
μέτρων συνολικά, η οποία φτιάχτηκε
όταν βρισκόταν ακόμα στη ζωή ο Ριζ-
κάλλα Παρπούρ. Αναφερόμενος στη
σημαντικότερη τους κατασκευή που
έχουν να θυμούνται, είπε πως αυτή
είναι το «Λαμπέτο», ένα ιστορικό σκά-
φος που γνωρίζουν όλοι οι Παφίτες και
το οποίο ήταν το πρώτο που έκανε
κρουαζιέρες ανοιχτά της Πάφου. 
Ο Μάριος Παρπούρ αναφέρθηκε και
στη δουλειά τους σε παγκύπρια αλλά
και διεθνή βάση: «Έχουμε πελάτες από
κάθε γωνιά της Κύπρου. Έχουμε στείλει
δουλειές στον Λίβανο, στην Ελλάδα και
τελευταία συνεργαζόμαστε με το
ΤΕΠΑΚ για το οποίο κατασκευάζουμε
σημαδούρες για έρευνες τις οποίες
έστειλε στην Ισπανία». «Για εμάς αυτή
η δουλειά είναι τρόπος ζωής, κάτι που
μάθαμε από τον πατέρα μας και θέ-
λουμε να συνεχίσουμε με τη σειρά μας.
Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν τη δου-
λειά. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή
μας αλλιώς. Ή να κάναμε κάτι άλλο.
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό
το επάγγελμα και θα το κάνουμε για
όσο αντέχουμε», είπε και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς η νεολαία δεν ενδιαφέρεται
για τέτοιο επάγγελμα και φοβάμαι ότι
ίσως να είμαστε η τελευταία γενιά που θα
το εξασκεί».

Κατασκευή βάρκας
«Εδώ κατασκευάζουμε ένα σκάφος από το
μηδέν. Από έναν κορμό δέντρου βγάζουμε
ένα σκάφος. Εγώ ασχολούμαι με τα ξυ-
λουργικά, ο Γιώργος ασχολείται με τα fiber
glass και τα ηλεκτρολογικά και ο Ρεϋμόντ
με τα μηχανολογικά», τόνισε ο Μάριος. Οι
συντάκτες του «Τ» ενημερώθηκαν και για
τον τρόπο που κατασκευάζεται ένα σκά-
φος: «Ξεκινάς από τη ραχοκοκαλιά πρώτα
από όλα, τον σκελετό, ακολούθως βγάζεις
την καρίνα του σκάφους και μετά σιγά σιγά
κάνεις τους σκαρμούς, δηλαδή με βάση τα
σχέδια που έχεις, φτιάχνεις το σχήμα που
θα έχει το σκάφος σου». Αφού ολοκληρω-
θεί ο σκελετός σύμφωνα με τον Μάριο
Παρπούρ, μετά ξεκινάς και το «ντύνεις»
εξωτερικά. Υπάρχουν πλαστικά σκάφη
όπως επισημάνθηκε τα οποία γίνονται με
καλούπια και υπάρχουν και άλλα που είναι
ξύλινα, τα οποία είναι πιο περίπλοκες κα-
τασκευές. «Μετά τον σκελετό, ακολουθούν
τα μηχανολογικά και τα ηλεκτρολογικά
τους σκάφους, αναλόγως και του τι ζητά ο
πελάτης», σημείωσε και πρόσθεσε πως στη
Blue Line Shipbuilders γίνονται τα πάντα:
ξυλουργικά, μπογιατίσματα, fiber glass, μη-
χανολογικά, ηλεκτρολογικά και ό,τι άλλο
χρειάζεται ένα σκάφος. 

Η Κοινότητα
Σύμφωνα με τον Μάριο Παρπούρ, η Μα-
ρωνίτικη Κοινότητα στην Πάφο μεγαλώνει
χρόνο με τον χρόνο και αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό όπως τόνισε. «Έχουμε και τους Λι-
βανέζους Μαρωνίτες πλέον εδώ και δεν
είναι τυχαίο που έχει υπογραφτεί και η
συμφωνία για το American University of
Beirut που θα γίνει εδώ στην Πάφο», είπε.
«Θεωρώ πως υπάρχουν οι σωστοί άνθρω-
ποι στα σωστά πόστα που βοηθούν την κοι-
νότητα μας εδώ να μεγαλώνει», πρόσθεσε.
«Διαφορετικά δεν θα είχαμε κοινότητα εδώ
στην Πάφο. Υπάρχουν άτομα που στηρί-
ζουν την κοινότητα μας, γιατί το θέλουν και
το νιώθουν και έτσι προχωρά μπροστά»,
σημείωσε για να καταλήξει λέγοντας:
«Εμείς είμαστε εδώ στην Πάφο, με τους άλ-
λους λίγους Μαρωνίτες της πόλης, όποτε
κληθούμε να βοηθήσουμε στα θέματα της
κοινότητας εμείς είμαστε παρόντες και στη-
ρίζουμε, σε ό,τι περνά από το χέρι μας».

Οι Ριζκάλλα και Χάννα Παρπούρ ήταν οι πρώτοι Μαρωνίτες που εγκαταστάθηκαν στην Πάφο και ξεκίνησαν 
να ασχολούνται με την επισκευή και αργότερα και την κατασκευή σκαφών. Τη δουλειά συνεχίζουν πλέον τα παιδιά
του Ριζκάλλα, έχοντας δημιουργήσει εταιρεία και έχοντας πλέον επεκτείνει τις δραστηριότητες σε παγκύπρια βάση
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Πραγματοποιήθηκαν από την Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα
Δημητρίου και τον Δήμαρχο Λάρνακας
Ανδρέα Βύρα τα εγκαίνια του Bybloserve
Business Center, ιδιοκτησίας του μέλους
της Μαρωνιτικής Κοινότητας Ιωσήφ
Φράγκου. Την εκδήλωση που έγινε την
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, τίμησαν με
την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η
Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημη-
τρίου, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης
Φωτίου, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας
Βύρας, ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγε-
λος Ευαγγελίδης, ο Γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης
Τσιόλας, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
Γιαννάκης Μούσας, οι βουλευτές Χάρης
Γεωργιάδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και
Ανδρέας Πασιουρτίδης καθώς και άλλοι
αξιωματούχοι του πολιτικού και επιχει-
ρηματικού γίγνεσθαι της Λάρνακας και
του τόπου ευρύτερα. 
Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της
Βουλής η οποία εξήρε το έργο της εται-
ρείας και του Ιωσήφ Φράγκου για τη
Λάρνακα ενώ παράλληλα ανέδειξε τη ση-
μαντικότητα του νέου κτιρίου για την οι-
κονομική και επιχειρηματική πρόοδο της
πόλης. Κατά την ομιλία του, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας Ιωσήφ Φράγ-
κος αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πο-
ρεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια
και τον ρόλο που διαδραματίζει στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της
Λάρνακας. «Οι νέοι γραφειακοί μας
χώροι αποτελούν ένα προσωπικό μου
όραμα, σε έναν χώρο που δημιούργησε ο
αείμνηστος πατέρας μου», είπε. Ο κ.
Φράγκος αναφέρθηκε και στις προοπτι-
κές που δημιουργούνται για την πόλη, στα

νέα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη
αλλά και στις επερχόμενες επενδύσεις.
Το νέο κτίριο που βρίσκεται στη Λεω-
φόρο Σπύρου Κυπριανού στο κέντρο
της πόλης, σχεδιάστηκε με όραμα την
καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό, την
εξέλιξη και την ουσιαστική ένταξη της
Λάρνακας στην οικονομική και επιχει-
ρηματική ζωή του νησιού, ενώ πρόκειται
για ένα σημαντικό βήμα που θα συμβά-
λει ενεργά στην πρόοδο της πόλης του
Ζήνωνα. Το ανακαινισμένο business
center, πέρα από τη στέγαση της εται-
ρείας, παρέχει προσιτές λύσεις γρα-
φείου για ιδιώτες, επιχειρήσεις και
οργανισμούς που επιδιώκουν να δημι-
ουργήσουν μια επαγγελματική παρου-
σία στην Κύπρο, προσφέροντας έτσι μια
επαγγελματική εικόνα με εταιρική διεύ-
θυνση, τοπικό αριθμό τηλεφώνου, ρεσε-
ψιονίστ, αίθουσα συνεδριάσεων,
δωμάτια γραφείων και εγκαταστάσεις
διακομιστή-διαδικτύου. Οι πελάτες απο-
λαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας επι-
χειρηματικής παρουσίας στην Κύπρο με
προσιτό κόστος και επίσης μια συνολική
λύση επιχειρηματικής υποστήριξης σε
άνετους και μοντέρνους χώρους.
Εξάλλου, σε σχετική ανάρτηση προέβη ο
Εκπρόσωπος της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας Γιαννάκης Μούσας ο οποίος τόνισε
πως «με αισθήματα περηφάνιας παρευ-
ρέθηκα στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της
Bybloserve στη Λάρνακα, ιδιοκτησίας
τους αγαπητού φίλου Ιωσήφ Φράγκου».
Ο κύριος Μούσας συνεχάρη με την ανάρ-
τηση του τον Ιωσήφ Φράγκο και ανέφερε
πως «γνωρίζοντας σε, είμαι βέβαιος πως
θα συνεχίσεις να πρωτοπορείς και να
προσφέρεις στην κοινωνία και τον τόπο». 

Ημέρα γνωριμίας με το Κέντρο Παροχής Υπη-
ρεσιών «Ίριδα» διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ευη-
μερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, σε ένα
εντυπωσιακό Open Day για μικρούς και μεγά-
λους που έγινε το Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
στους χώρους του νέου κέντρου. Η όλη εκδή-
λωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου του
Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα και ήταν αφιερω-
μένη εις μνήμην του επί 32 χρόνια Προέδρου
του Δ.Σ. του ΣΕΑΝΑ Πέτρου Μάρκου που έφυγε
πρόσφατα από τη ζωή. 

Το κυρίως μέρος της ημέρας έλαβε χώρα το πρωί
και περιλάμβανε ομιλίες από τον νέο Πρόεδρο
του ΣΕΑΝΑ Σταύρο Σταύρου, τον Επίτροπο του
Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα καθώς και σύντομο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το παρόν τους έδω-
σαν επίσης η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορ-
φανίδου καθώς και η σύζυγος του Προέδρου του
ΔΗΣΥ Μαρία Σελίπα. Στο πλαίσιο του Open
Day, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά τους χώρους της «Ίριδας»
και να ενημερωθούν από τα Μέλη του Δ.Σ. για

τις δράσεις του ΣΕΑΝΑ. 
Οι εξωτερικοί χώροι του κέντρου γέμισαν με φι-
λανθρωπικές αγορές, χώρους φαγητού, φου-
σκωτά, παιχνίδια και άλλα, ενώ μέχρι αργά
το απόγευμα λάμβαναν παράλληλα χώρα θε-
ατρικά εργαστήρια, καλλιτεχνικό πρόγραμμα
από χορευτικά σύνολα καθώς και ανάγνωση
παραμυθιού από γνωστούς Κύπριους καλλι-
τέχνες. Όλα τα καθαρά έσοδα από την εκδή-
λωση διατέθηκαν σε υπηρεσίες που παρέχει
ο ΣΕΑΝΑ. 

Το νέο στολίδι της Λάρνακας ιδιοκτησίας του Ιωσήφ Φράγκου

Εγκαίνια για το υπερσύγχρονο
Bybloserve Business Center 

Ιδιαίτερα τιμητική για τη Μαρωνιτική Κοινό-
τητα ήταν η επιλογή του μέλους της Φραγκίσκου
Φράγκου, ως Συντονιστή της Ομάδας Παραγω-
γής Πολιτικής του ΔΗΣΥ για τις μειονότητες και
τις θρησκευτικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το
Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, σε συνεδρία
του την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, ενέκρινε τέσσερις
νέες ομάδες παραγωγής πολιτικής καθώς και
τους συντονιστές καθεμιάς από αυτές. 
Ανάμεσα σε αυτές ήταν και εκείνη που αφορά
στην παραγωγή πολιτικής για τις μειονότητες
και τις θρησκευτικές ομάδες του τόπου, με τον
Φραγκίσκο Φράγκου να επιλέγεται ως επικεφα-
λής, από το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ. 
Τον φίλο και συνεργάτη του έσπευσε να συγχα-
ρεί με ανάρτηση του ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών Γιαννάκης Μούσας, ο οποίος ανέφερε ότι
ο Φραγκίσκος Φράγκου υπηρετεί για δεκαετίες
με πίστη και αφοσίωση την παράταξη του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού και η τιμητική επιλογή
του είναι μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη.
«Είμαι απόλυτα βέβαιος πως ο κ. Φράγκου με
τη νέα του ιδιότητα θα συμβάλει τα μέγιστα
στην προώθηση σημαντικών θεμάτων που αφο-
ρούν στις μειονότητες και θρησκευτικές ομάδες
του τόπου», τόνισε ο κ. Μούσας προσθέτοντας
πως η «Κοινότητα των Μαρωνιτών νιώθει με-
γάλη περηφάνεια για το γεγονός ότι ο Συντονι-
στής Μειονοτήτων και Θρησκευτικών Ομάδων
της κυβερνώσας παράταξης είναι ένα προβε-
βλημένο και διακεκριμένο στέλεχος της». 
Ο Φραγκίσκος Φράγκου διετέλεσε μεταξύ
άλλων Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για δύο θη-
τείες ενώ είναι υιός του διακεκριμένου μέλους
της Μαρωνιτικής Κοινότητας, αείμνηστου Μι-
χάλη Φράγκου.

Στις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής ΔΗΣΥ

Ο Φραγκίσκος Φράγκου 
Συντονιστής για 
τις Θρησκευτικές Ομάδες

Open Day ΣΕΑΝΑ εις μνήμη 
του αξέχαστου Πέτρου Μάρκου
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Την πραγματοποίηση του
Sanna Camp 2022 στον Κορ-
μακίτη ανακοίνωσε το Γραφείο
Εκπροσώπου Μαρωνιτών, τρία
χρόνια μετά το τελευταίο που
είχε γίνει διά ζώσης. Η πανδη-
μία, ως γνωστόν, δεν επέτρεπε
τη διοργάνωση του τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, εντούτοις για
φέτος δόθηκε το πράσινο φως
από το Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας το
οποίο είναι υποστηρικτής της
δραστηριότητας που αφορά
στην εκμάθηση της Κυπριακής
Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσ-
σας (ΚΜΑ).
Το φετινό Sanna Camp αναμέ-
νεται να λάβει νέα μορφή
αφού για πρώτη φορά θα
πραγματοποιηθεί σε δύο σει-
ρές. Η πρώτη σειρά θα αφορά
παιδιά νηπιαγωγείου (άνω
των 4 ετών) και δημοτικού και
θα πραγματοποιηθεί από 31

Ιουλίου μέχρι 5 Αυγούστου
2022, ενώ η δεύτερη σειρά θα
αφορά παιδιά γυμνασίου, λυ-
κείου και φοιτητές και θα
πραγματοποιηθεί από 7 μέχρι
12 Αυγούστου 2022.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Γραφείου Εκπροσώπου, η

συμμετοχή στην κατασκήνωση
είναι δωρεάν για όλους ενώ
όσοι ενδιαφέρονται να δηλώ-
σουν συμμετοχή μπορούν να
επικοινωνούν μέχρι την Κυ-
ριακή 17 Ιουλίου 2022, με τα
τηλέφωνα 99851629 (Βασίλης
Κουμέττου) ή 99176195 (Ηλίας

Ζωνιάς). Το Γραφείο Εκπρο-
σώπου Μαρωνιτών καλεί όλους
ανεξαιρέτως όπως δηλώσουν
έγκαιρα συμμετοχή, εντός των
χρονικών πλαισίων που τίθεν-
ται, για να διευκολυνθεί ο σω-
στός προγραμματισμός της
κατασκήνωσης. 

Το Sanna Camp επιστρέφει στον Κορμακίτη!
Σε μία άλλη εξέλιξη, το Γραφείο
Εκπροσώπου προγραμματίζει πα-
ρουσίαση του πρώτου βιβλίου
διδασκαλίας της Κυπριακής
Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσ-
σας (Sanna), το οποίο κυκλο-
φόρησε πρόσφατα. «Μετά από
πολλά χρόνια συλλογικής προ-
σπάθειας, το πρώτο βιβλίο Sanna
για παιδιά είναι γεγονός, κάτι
που μας γεμίζει με ελπίδα ότι
η γλώσσα αυτή τελικά θα δια-
σωθεί και σταδιακά
θα αναβιώσει», ανα-
φέρει η ανακοίνωση
που κάνει επίσης λόγο
για ένα σύγχρονο, σο-
βαρό και επιστημονικό
εγχειρίδιο το οποίο
πρέπει να αξιοποιηθεί
σωστά για να στηριχ-
θεί η προσπάθεια εκ-
μάθησης της Sanna. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο οίκημα της εκκλησίας (σύλλο-
γος) στον Κορμακίτη, την Κυριακή
17 Ιουλίου 2022, ώρα 9.30 π.μ. και
την παρουσίαση εκ μέρους της
ερευνητικής ομάδας θα κάνουν η
επικεφαλής Δρ. Μαριλένα Καρυο-
λαίμου και η Δρ. Ελισάβετ Κιούρτη.
Η παρουσίαση είναι ανοικτή σε όλο

τον κόσμο, με ειδική
έκκληση του Γρα-
φείου Εκπροσώπου
προς τους φυσικούς
ομιλητές της γλώσ-
σας όπως δώσουν
το παρόν τους. 
Μετά την παρου-
σίαση θα υπάρξει
συζήτηση, ενώ σε
όλους τους πα-
ρευρισκόμενους

θα δοθεί από ένα βιβλίο
δωρεάν.

Παρουσίαση βιβλίου

Μοναδικές στιγμές ζουν τα πενήντα παι-
διά που συμμετέχουν στο Summer Sch-
ool Limassol 2022 που λαμβάνει χώρα
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Νεο-
λαίας Αγίου Σιάρπελ από τις 20 Ιουνίου
και που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι
τις 29 Ιουλίου 2022. Όπως είχε εκ των
προτέρων ανακοινωθεί, το πρόγραμμα
λαμβάνει χώρα με την υποστήριξη του
Γραφείου Εκπροσώπου Μαρωνιτών και
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και επι-
χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Υπό τον γενικό συντονισμό του κ. Τζό-
ζεφ Καρταπάνη, παιδιά ηλικίας 7-15
ετών συμμετέχουν καθημερινά σε
πλούσιες δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιούνται από νωρίς το πρωί μέχρι το
μεσημέρι. Από την πρώτη κιόλας μέρα
τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και
συμμετείχαν σε διάφορα παιχνίδια.
Κάθε μέρα που περνά μοιάζει και πιο
ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, τα οποία
είχαν μέχρι σήμερα την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως
μαγειρική, συζητήσεις με ενδιαφέροντα
και επίκαιρα θέματα, ζωγραφική, μου-
σική και άλλες πολλές. 
Να σημειωθεί ότι την 1η Ιουλίου τα παι-
διά είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών
από τη σχολή «Χείρωνας», η οποία επι-
σκέφτηκε τους χώρους του Κέντρου
Νεολαίας και εξήγησε στα παιδιά τις
βασικές αρχές πρώτων βοηθειών. Νω-
ρίτερα, οι συμμετέχοντες του καλοκαι-
ρινού προγράμματος είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν σε δύο εξορ-
μήσεις με λεωφορείο. Η πρώτη έγινε
κατά την πρώτη βδομάδα του προγράμ-
ματος, στο Ακρωτήρι και περιλάμβανε
περίπατο στη φύση και επίσκεψη σε
φάρμα της περιοχής, ενώ η δεύτερη
έγινε λίγες μέρες αργότερα στη Δεκέλεια
και το Μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ.
Εκεί όπου τα παιδιά υποδέχτηκε ο π. Κυ-
ριάκος ενώ το μεσημέρι ο Έπαρχος των
Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας Γιώργος
Κιτέος πρόσφερε σε όλους γεύμα. 
Την Πέμπτη, 7 Ιουλίου, πραγματοποι-
ήθηκε και τρίτη εκδρομή για τα παιδιά,
αυτή τη φορά στην Πάφο και το Paphos
Zoo, όπου είδαν από κοντά άγρια και άλλα
ζώα και απόλαυσαν τη μαγεία του μεγα-
λύτερου ζωολογικού κήπου της Κύπρου. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολου-
θεί, τα παιδιά αναμένεται πως θα εκδρά-
μουν για μια μέρα στη Λευκωσία, όπου
θα προγραμματιστεί επίσκεψη στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και το γρα-
φείο του Εκπροσώπου Γιαννάκη Μούσα,
καθώς επίσης επίσκεψη στην Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου και την Αρχιεπισκοπή
Μαρωνιτών Κύπρου.
Για το μεγάλο πρότζεκτ στη Λεμεσό και
τη σημασία του εν λόγω καλοκαιρινού
προγράμματος για τα παιδιά της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας, μίλησε στον «Τ» ο Εκ-

πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας ο οποίος σημείωσε πως «μια νέα
εποχή φαίνεται να ξεκινά για τη νεολαία
μας στη Λεμεσό». Ο Εκπρόσωπος τόνισε
πως το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στα
παιδιά της Λεμεσού να γνωριστούν και να
αναπτύξουν δεσμούς μεταξύ τους και ταυ-
τόχρονα να γνωρίσουν καλύτερα την κοι-
νότητά τους, την εκκλησία αλλά και να
ασχοληθούν με άκρως ενδιαφέρουσες και
καινοτόμες δραστηριότητες, υπό τον γε-
νικό συντονισμό ενός ταλαντούχου νέου,
του Τζόζεφ Καρταπάνη. Όπως ανέφερε ο
κ. Μούσας, «δεν ήταν τυχαία η απόφαση
μας για στήριξη του προγράμματος αυτού,
μαζί με την εκκλησία και σε συνεργασία

με το Υπουργείο Παιδείας, αφού πρόκει-
ται για ένα υψηλών προδιαγραφών καλο-
καιρινό σχολείο που μπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο αναγέννησης για τις νέες γε-
νιές της Κοινότητας μας στη Λεμεσό». 
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Γιαν-
νάκη Μούσα, επιχορηγείται κατά 75%,
με αποτέλεσμα τα παιδιά να πληρώνουν
μόνο 60 ευρώ από τα απαιτούμενα 240.
«Με τον τρόπο αυτό δίνουμε την ευκαι-
ρία σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά της
Λεμεσού που ενδιαφέρονται, να συμμε-
τέχουν σε σύγχρονες δραστηριότητες εκ-
μάθησης και να διαπαιδαγωγούνται για
την ιστορία και τον πολιτισμό τους», κα-
τέληξε ο Εκπρόσωπος.  

Σε εξέλιξη το Summer School Limassol 2022

Νέα εποχή για τη νεολαία της Λεμεσού
50 παιδιά της Μαρωνιτικής Κοινότητας 
λαμβάνουν μέρος στο ανανεωμένο και 
καινοτόμο καλοκαιρινό πρόγραμμα του 
Κέντρου Νεολαίας Αγίου Σιάρπελ Λεμεσού
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Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα σε
συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο
ΝΑΡΕΚ και το Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου
διοργάνωσαν την Τετάρτη, 18 Μαΐου
2022, εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Πο-
λιτιστικές Διαδρομές». Η ημερίδα που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο με πρωτο-
βουλία του Μαρωνίτικουσχολείου και τελεί
υπό την αιγίδα του Εκπροσώπου των Μα-
ρωνιτών στη Βουλή, έχει πια καταστεί θε-
σμός και αναμφίβολα αποτελεί μια
δημιουργική δράση που πετυχαίνει να εμ-
πλουτίζει τις γνώσεις των παιδιών, να διευ-
ρύνει τους ορίζοντες τους σε ένα ευρύ
φάσμα θεματικών αλλά και να φέρνει κοντά
παιδιά από όλες τις κοινότητες της Κύπρου.
Κατά τη φετινή ημερίδα, που να σημειωθεί
ήταν η πρώτη με φυσική παρουσία μετά την
πανδημία, οι μαθητές και οι μαθήτριες των
σχολείων, αντλώντας έμπνευση από μια
σπουδαία ανακάλυψη σπαράγματος τοιχο-
γραφίας στον Κορμακίτη, τις αρμένικες εκ-
κλησίες και δύο βαγόνια του Κυπριακού
Σιδηρόδρομου αντίστοιχα, δημιούργησαν
παρουσιάσεις και θεατρικές σκηνές, ζωγρά-
φισαν, τραγούδησαν, έπαιξαν κι ανακάλυ-
ψαν ξεχασμένα στοιχεία του Κυπριακού
πολιτισμού, έχτισαν γέφυρες επικοινωνίας
και έκαναν φιλίες. 
Σε σύντομη τελετή που «άνοιξε» την ημε-
ρίδα, το παρόν τους έδωσαν μεταξύ άλλων
ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας, ο Εκπρόσωπος των Αρμενίων
Βαρτκές Μαχτεσιάν, ο Εφημέριος Αγίου
Μάρωνα π. Ιωσήφ Σκέντερ, ο Πρόεδρος
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευρύχου Ξε-
νάκης Ξενοφώντος και ο Πρόεδρος της
Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών Βαλεντί-
νος Κουμέττου. Αξιοσημείωτη κατά την
ημερίδα, η παρουσία της καταξιωμένης
Κύπριας ιστορικού και αρχαιολόγου Άννας

Μαραγκού η οποία φρόντισε να προβλη-
ματίσει τους συμμετέχοντες με τα θέματα
που ανέδειξε, αναλύοντας το τί ακολουθεί
μετά από κάθε αρχαιολογική ανακάλυψη. 
Σε χαιρετισμό του, ο Εκπρόσωπος των Μα-
ρωνιτών τόνισε πως είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν «πως
αξιοποιούμε ευρήματα, όπως για παρά-
δειγμα το σπάραγμα που ανακαλύφθηκε
πρόσφατα στον Κορμακίτη, πως τα δια-
τηρούμε και πως τα αναδεικνύουμε ως
κομμάτια του πολιτισμού μας». Παράλ-
ληλα, ευχαρίστησε τα συνεργαζόμενα

σχολεία ΝΑΡΕΚ και Ευρύχου ενώ δεν πα-
ρέλειψε να συγχαρεί τους συντελεστές της
εκδήλωσης: τη διεύθυνση και το διδα-
κτικό προσωπικό, τους Συνδέσμους γο-
νέων, τη Σχολική Εφορεία. Τέλος, ο

Γιαννάκης Μούσας ευχαρίστησε και το
Υπουργείο Παιδείας για τη συνεχή στή-
ριξη και μέριμνα για τη σχολική μονάδα
του Αγίου Μάρωνα αλλά και ευρύτερα για
τα θέματα της Μαρωνιτικής Κοινότητας.

8ο ετήσιο παζαράκι αγάπης εις μνήμη Ιωάννας Σκορδή

Η ΚΝΜΚ δίπλα στον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή»

Αφιερωμένο στη μνήμη της μικρής
Ιωάννας Μ. Σκορδή που έφυγε τόσο
πρόωρα και άδικα από τη ζωή, ήταν
το 8ο ετήσιο παζαράκι αγάπης που
διοργάνωσε η Καθολική Νεολαία Μα-
ρωνιτών Κύπρου την Κυριακή των
Βαΐων, 17 Απριλίου 2022. Η φιλαν-
θρωπική δράση έλαβε χώρα στο προ-
αύλιο της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου
στον Κορμακίτη και η ανταπόκριση

του κόσμου με το πέρας της Θείας
Λειτουργίας ήταν συγκινητική.
Ως αποτέλεσμα, η οργάνωση πέτυ-
χει να συλλέξει ένα διόλου ευκατα-
φρόνητο ποσό το οποίο, όπως είχε
εξαρχής ανακοινωθεί, διατέθηκε για
στήριξη του παγκύπριου συνδέσμου
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς
παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή», στη
μνήμη της μικρής Ιωάννας Μ. Σκορδή.

Συγκινητική ήταν και η ανταπόκριση
μελών της Μαρωνιτικής Κοινότητας
τα οποία έσπευσαν να ενισχύσουν την
προσπάθεια της νεολαίας, προσφέ-
ροντας σωρεία προϊόντων και εδεσμά-
των τα οποία διατέθηκαν προς
πώληση στο πλαίσιο της εκδήλωσης. 
Το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Μαΐου
2022, αντιπροσωπεία της Καθολικής
Νεολαίας υπό τον Πρόεδρο της Χρίστο

Κατσιολούδη επισκέφτηκε τους χώ-
ρους του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο
μια Ευχή», όπου παρέδωσε το χρη-
ματικό ποσό που συνελέγη στο
πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης
στον Κορμακίτη. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της οργάνωσης, εκεί δό-
θηκε η ευκαιρία για γνωριμία με τον
Πρόεδρο Γιώργο Πενηνταέξ ο
οποίος παρέλαβε την επιταγή, αλλά

και με τους λειτουργούς του συνδέ-
σμου που για 25 τόσα χρόνια προ-
σφέρει ανελλιπώς στήριξη και
αγάπη στα παιδιά με καρκίνο και
συναφείς παθήσεις. 
Υπόσχεση της ΚΝΜΚ, αναφέρει η
ανακοίνωση, η συνεχής στήριξη προς
τον σύνδεσμο, «γιατί η ζωή είναι κα-
λύτερη όταν τη ζούμε πλάι στον συ-
νάνθρωπο μας». 

Τη σημασία και την αναγκαιότητα
ύπαρξης του παιδικού πάρκου στον
Κορμακίτη ανέδειξαν τα πασχαλινά
παιχνίδια που διοργάνωσαν από κοι-
νού η Καθολική Νεολαία Μαρωνι-
τών Κύπρου και το 99ο Σύστημα
Προσκόπων Μαρωνιτών, την Κυ-
ριακή του Πάσχα, 24 Απριλίου 2022. 
Σε μια ηλιόλουστη μέρα, το παιδικό
πάρκο γέμισε ασφυκτικά με παιδιά
όλων των ηλικιών τα οποία έσπευσαν
να αναβιώσουν παραδοσιακά παιχνί-

δια του Κορμακίτη, ενώ πολλοί ήταν
και οι γονείς που βρέθηκαν στον χώρο
για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
Το πρόγραμμα των παιχνιδιών περι-
λάμβανε σακουλοδρομίες, σχοινί, αυ-
γουλοδρομίες και παιχνίδι Survivor,
αναβιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αρ-
κετά από τα ήθη και τα έθιμα του χω-
ριού και κάνοντας τα παιδιά και τους
νέους να τα γνωρίσουν καλύτερα.
Μικρά παιδιά και νέοι έπαιξαν και
διασκέδασαν με τη ψυχή τους. ΚΝΜΚ

και Πρόσκοποι διοργάνωσαν μια
άρτια εκδήλωση που αναμφίβολα
στέλνει ηχηρά μηνύματα, δίνει δύ-
ναμη και ελπίδα για επιστροφή
στα Μαρωνίτικα χωριά. 
Η νεολαία δεν παρέλειψε μέσω ανα-
κοίνωσης να ευχαριστήσει όλους
όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποί-
ηση της δραστηριότητας, το Κοινο-
τικό Συμβούλιο και την Τοπική
Αρχή Κορμακίτη, καθώς και τον δά-
σκαλο Ηλία Ζωνιά. 

Νεολαία και παιδιά στέλνουν ηχηρά μηνύματα στον Κορμακίτη

Γέμισε με παιδικά χαμόγελα το πάρκο 

Μια συνεργασία των δημοτικών Αγίου Μάρωνα, ΝΑΡΕΚ και Ευρύχου

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα 
τον πολιτισμό στον Άγιο Μάρωνα

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
ημερίδας έγινε γνωστή η κατά-
κτηση της πρώτης θέσης για το
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μά-
ρωνα, στον φετινό 8o Πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκ-
παιδευτικές γέφυρες». Ο διαγωνι-

σμός υλοποιήθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων της
Ελλάδας και το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας της Κύπρου,
ενώ τελούσε υπό την αι-
γίδα της Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου και του Προ-

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη. 
Η σύμπραξη για συμμετοχή έγινε
ανάμεσα σε τέσσερα σχολεία: το
Δημοτικό Αγίου Μάρωνα από την
Κύπρο, το Α΄ Δημοτικό Λυκόβρυ-
σης από την Ελλάδα και τα παροι-
κιακά σχολεία Weston Super
Mare και Αποστόλου Ανδρέα από
το Birmingham του Ηνωμένου
Βασιλείου. Υποβλήθηκε από τα
τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία
η ταινία «Ένα παιδί αγγελικό τις
μνήμες μας ενώνει», η οποία
απέσπασε το 1ο Βραβείο στην
κατηγορία που αφορούσε στις
ταινίες μυθοπλασίας. 

Πρωτιά σε διεθνή
διαγωνισμό



ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 148

maronite pressmaronite press
Official release for the documentary “The Cypriot Maronites”

An event for the official screening of Car-
men Labaki’s documentary “The Cypriot
Maronites” was organized by the Office of
the Maronite Representative on Satur-
day, May 28, 2022 at K-Cineplex Prime
Cinema in Strovolos. Many officials at-
tended the event, including Archbishop
Selim Sfeir and Maronite Representative
Yiannakis Mousas, Ambassadors, mem-
bers of the parliament, judges and other
government officials, 
The editors of “T” were at K-Cineplex and
had the opportunity to watch the long-
awaited film of the Lebanese-Brazilian
director and producer. The film can be
described as an important tool in the ef-

fort to highlight the history and cultural
identity of the Maronites, but also the
current status of the Maronite villages. It
revolves around the Cypriot Maronites
in the northern part of Cyprus and their
course from 1974 onwards. The produ-
cer focuses on their traditions that are
deeply rooted in their hearts, trying to
constantly save their identity, as well as
their attachment to the gradually disap-
pearing Sanna language which is spoken
in Kormakitis. At the same time, at every
opportunity during the film, the objec-
tive of the Maronites for the coveted re-
turn to their villages is evident.
Through the documentary, Ms. Labaki’s

intention to show these people is highli-
ghted, focusing mainly on their faces,
eyes and expressions, on the pain in their
memories caused by the agony and sepa-
ration they carried all these years. It sh-
ould be noted that many enclaved people
in Kormakitis and Karpasha star in the
film, but also members of the communi-
ties of Asomatos and Ayia Marina, while
the Maronite Representative Yiannakis
Mousas, the Maronite Archbishop Selim
Sfeir, the former Maronite Archbishop of
Cyprus Youssef Soueif, MP Marios Ma-
vrides and the Ambassador of Lebanon to
Cyprus Claude El Hajal, also take part in
the documentary.

Carmen Labaki’s film admittedly touched
the hearts of all those who had the oppor-
tunity to watch it. This was also pointed
out by the Maronite Representative Yian-
nakis Mousas, during a short ceremony
that followed the screening, in the lobby
of the cinema. Mr. Mousas spoke about
an exceptional cinematic effort that tou-
ched the hearts, minds and souls of all.
“Sixty minutes of history and struggle for
a community of people claiming the right
to survival and existence”, he said. Yian-
nakis Mousas thanked the producer Car-
men Labaki for her work and wished for
the film to be “crowned” with successes
and awards internationally. 

During her speech, the producer Carmen
Labaki thanked the Representative for
the trust he showed from the beginning
in her vision and for all the support he
provided to her along the way for the
documentary. She also thanked all
those who, on behalf of the Maronite
Community, collaborated with her to
complete the project, emphasizing that
it was her honor to meet and deal inten-
sively in the context of her work with
the Maronites of Cyprus.
Maronite Representative Yiannakis Mo-
usas, in appreciation to the producer Car-
men Labaki, offered to her a silver replica
of the Holy Cross of Karpasha.

Carmen Labaki’s film touched 
the hearts of the Maronites

The avant-premiere of the film took
place at K-Cineplex Prime in Strovolos,
in an event organized by the Office of
the Maronite Representative and in the
presence of diplomats, state and other
high-ranking officials
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The mega issue of Asomatos and Ayia Marina was discussed

The Maronite Representative Yiannakis Mousas and
the Maronite Archbishop Selim Sfeir had a meeting
with the Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou
Habib, in the presence of the Lebanese Ambassador
to Cyprus Mrs. Claude Al Hajal. The meeting was
held at the Maronite Archbishopric in Acropolis, on
Friday April 15, 2022, in the context of the official
visit of the Lebanese Foreign Minister to Cyprus.
Mr. Mousas noted that the meeting was long, useful
and productive and mainly focused on the mega
issue of Asomatos and Ayia Marina. “We were brie-
fed on the contacts and efforts of the Lebanese Fo-
reign Minister, who was recently in Turkey, and we
exchanged views on the next steps” said Mr. Mousas
who once again publicly expressed his gratitude to
the Lebanese President and Foreign Minister for
their efforts which, as he said, “fill us with faith and

hope that we will reach the goal”.
It is worth to be mentioned that during his offi-
cial visit to Cyprus on April 15, 2022, Mr. Abdal-
lah Bou Habib had meetings with the President
of the Republic Mr. Nicos Anastasiades, the Spe-
aker of the Parliament Mrs. Annita Demetriou,
as well as with the Minister of Foreign Affairs
Mr. Ioannis Kasoulides.
During his meeting with the latter at the Cyprus
Ministry of Foreign Affairs, the focus of the talks
was on the Cyprus-Lebanon bilateral relations,
the developments in the countries of the Eastern
Mediterranean region and the wider Middle
East, the current situation in Ukraine in the light
of the ongoing Russian invasion, the EU - Leba-
non relations, as well as other topical, regional
and international issues of common interest.

The Deputy Director of UNDP Europe was
warmly welcomed in Kormakitis by the Maronite
Representative Yiannakis Mousas and Members
of the KCC Board, on Thursday, May 26. During
her visit to Cyprus, Ms. Marina Walter also visi-
ted the Center for Cooperation in Kormakitis
(KCC) to be informed about the progress of the
construction works.
UNDP Cyprus said in a statement that “as part of
the UNDP Local Infrastructure Project, the KCC is
funded by the European Union and is under con-
struction, and once completed, will contribute to
the reconciliation process in Cyprus, hosting cul-
tural events that will give young people the oppor-
tunity to socialize and develop their passion for
culture and art”. The statement adds that “the cen-
ter will be fully equipped to offer visitors basic ac-
commodation and catering facilities, while it will
focus mainly on the new generations who want to
meet, engage and share experiences”.
The announcement also states that once comple-
ted, KCC will evolve into a diversified training cen-
ter that will offer a wide variety of programs that
will meet the educational needs of acquiring gene-
ral knowledge, including the history and culture of
Cyprus, languages   and delivery, nature conserva-
tion and recycling.
“On this occasion, we would like to thank once
again our partner, the European Union, for sup-
porting this project that will create unpreceden-
ted opportunities for the youth of Cyprus to
meet and build shared experiences,” the state-
ment concluded. 
At the same time, in a post on Twitter, Marina
Walter described her visit to the under construc-
tion KCC as excellent, saying that it promises to
become a living place of exchange and interaction
between the communities of Cyprus.

The Maronite Representative Yiannakis Moussas
also expressed his satisfaction for the visit of Ms.
Walter, noting that the Maronite Community th-

rough the Center it creates with the European
Union, is transformed from a spectator into an ac-
tive protagonist. “The Maronite Community is be-

coming a force for cooperation and a platform for
peaceful coexistence for the common future of all
Cypriots”, he said.

Meeting with the Foreign Minister of Lebanon

Satisfaction for the progress of works at the Center for Cooperation

Deputy Director of UNDP Europe 
Marina Walter paid visit to Kormakitis

Joint initiatives to be announced soon During a brief meeting with Yiannakis Mousas

Representative Mousas met 
with the BoD of the Maronite League

Prince Edward shows interest 
in the Maronite Community
The Maronite Representative Yiannakis
Mousas had a brief meeting with His Ma-
jesty Prince Edward of the United Kin-
gdom, during a reception hosted by the
High Commissioner of the UK in Cyprus
Stephen Lillie, on the occasion of Queen
Elizabeth’s Birthday. Prince Edward sho-

wed a great interest in the Cypriot Maroni-
tes and asked various questions both about
history and about their current situation.
He even expressed the wish for a reunited
Cyprus on his next visit and the will to visit
the Maronite villages and learn more about
the Community.

Early June, during his stay in Beirut and
among other meetings, the Maronite Re-
presentative Yiannakis Mousas had the
opportunity to meet with the Board of Di-
rectors od the Maronite League of Leba-
non. The meeting was held on the 2nd of
June, during the plenary conference of the
BoD which was attended by Mr. Mousas. 
According to a social media post by the
Representative, “together with the new
President of the Maronite Society of Leba-
non Dr. Halil Karam and the members of
the Board of Directors, we discussed the
prospect of strengthening the cooperation
between us”. 
According to Yiannakis Mousas, they
agreed that the Maronites can and must
play a creative role with the ultimate goal
of further strengthening the relations bet-
ween their countries Cyprus and Lebanon.
In the context of the meeting, Mr. Mousas
and the Maronite League of Lebanon co-
formed a draft action plan that includes
specific joint initiatives that are expected
to be announced in the near future.
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Καθηγητή Δέλτα, να μας συστή-
σετε το biobank.cy;
Το biobank.cy είναι το Κέντρο Αρι-
στείας του Πανεπιστημίου Κύπρου το
οποίο περιλαμβάνει την Βιοτράπεζα, το
διαγνωστικό και το ερευνητικό εργα-
στήριο και, επιπλέον, τους πυλώνες εκ-
παίδευσης και καινοτομίας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη
Βιοτράπεζα που έλαβε έγκριση λει-
τουργίας στη χώρα μας και η οποία
αποτελεί εθνικό πόρο για την προ-
ώθηση της υγείας. 

Ποια είναι η αποστολή του Κέν-
τρου;
Στόχος του Κέντρου είναι η μελέτη ενός
μεγάλου φάσματος σοβαρών ασθε-
νειών, συμπεριλαμβανομένων των σπά-
νιων κληρονομικών και των
συχνότερων νοσημάτων. Απώτερος
στόχος είναι η πληροφορία που θα αντ-
ληθεί, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
πρόληψης ασθενειών ως επίσης και να
καταστεί χρήσιμη στην ανάπτυξη νέων
θεραπειών για τον κυπριακό πληθυσμό. 

Πώς προέκυψε η ανάγκη δημιουρ-
γίας ενός τέτοιου Κέντρου; 

Οι έρευνες των τελευταίων ετών επιβε-
βαιώνουν ότι η απόκτηση αξιόπιστων
αποτελεσμάτων προαπαιτεί την ανά-
λυση υψηλής ποιότητας δειγμάτων και
δεδομένων που αφορούν σε ασθένειες
όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η διαβη-
τική νεφροπάθεια, τα καρδιαγγειακά
νοσήματα, η νόσος Αλτσχάιμερ, οι δια-
ταραχές του φάσματος του αυτισμού
και πολλές άλλες παθήσεις. Σε αυτά τα
αξιόπιστα αποτελέσματα στοχεύουμε
έτσι ώστε να συνεισφέρουμε επιστημο-
νικά, αλλά και έμπρακτα, στην κυ-
πριακή κοινωνία.

Τι είναι το έργο ΜΙΤΟΣ και ποιος
είναι ο στόχος του; 
Μέσω του έργου ΜΙΤΟΣ, που αφορά
στον γενικό πληθυσμό, στοχεύουμε να
εντοπίσουμε και να μελετήσουμε χαρα-
κτηριστικά και μεταλλάξεις στο DNA
των Κυπρίων. Χαρακτηριστικά που
ίσως να ευθύνονται για γενετικές ή
άλλες ασθένειες. Εδώ να αναφέρω ότι
πρόσφατα, εκτός από την ατομική συμ-
μετοχή, έχουμε εγκαινιάσει και τη
δράση “Οικογενειακές Τριάδες”. Μία
δράση που προϋποθέτει τη συμμετοχή
δύο γονέων και ενός παιδιού άνω των

18 ετών. Η τριάδα των συμμετεχόντων,
λόγω κοινών γονιδίων μεταξύ παιδιού
και γονέων αλλά και της συνύπαρξης σε
κοινό περιβάλλον για πολλά χρόνια,
δίνει χρήσιμα αποτελέσματα για την
υγεία της ίδιας της οικογένειας. Σε συν-
δυασμό με τα γενετικά αποτελέσματα,
δίνονται χρήσιμες αιματολογικές και
βιοχημικές αναλύσεις. 

Γιατί είναι σημαντικό τα μέλη της
Μαρωνίτικης κοινότητας να λά-
βουν μέρος σε αυτό το έργο;
Η Bιοτράπεζα αποτελείται από συλλο-
γές ιατρικών αρχείων, πληροφοριών
και βιολογικού υλικού από τον κυ-
πριακό πληθυσμό. Οπότε, η επιτυχία
του έργου εξαρτάται από την εθελον-
τική συμμετοχή της πλειονότητας των
Κύπριων, η οποία συμπεριλαμβάνει βε-
βαίως και την κοινότητα των Μαρωνι-
τών. Επομένως, η συμμετοχή των
Μαρωνιτών είναι εξαιρετικά σημαντική
σε αυτή την προσπάθεια.   

Ποιες είναι οι έως τώρα επαφές
του Κέντρου Αριστείας biobank.cy
με την Μαρωνίτικη κοινότητα και
τι έπεται; 

Μετά την πρώτη επαφή που είχαμε με
την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχιεπί-
σκοπο των Μαρωνιτών της Κύπρου
Σαλίμ Σφέιρ αλλά και τις επαφές που
είχαμε με τον κύριο Γιαννάκη Μούσα,
Αντιπρόσωπο της Μαρωνιτικής Κοινό-
τητας στην Βουλή των Αντιπροσώπων,
διοργανώσαμε με την βοήθεια της Δι-
ευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου
Αγίου Μάρωνα κυρίας Γεωργίας
Σκορδή μία πρώτη εκδήλωση στο Δη-
μοτικό Σχολείο για ενημέρωση του κοι-
νού. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή
με τους αξιωματούχους της Κοινότητας
έτσι ώστε σύντομα να ακολουθήσει μία
επιπλέον εκδήλωση στη Λευκωσία και
μία μεγαλύτερη στον Κορμακίτη. Και
κάπου εδώ, οφείλω να ευχαριστήσω
θερμά και τον Δρ Πέτρο Κατσιολούδη
για την συνεχή και συνεπή στήριξή του
σε αυτή την προσπάθεια που αφορά,
μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση για
εθελοντισμό.        

Ποια διαδικασία πρέπει να ακο-
λουθήσει όποιος επιθυμεί να γίνει
εθελοντής; 
Αν επιθυμεί κάποιος να γίνει εθελοντής
και να συμβάλει στη μελέτη του DNA

των Κυπρίων, μπορεί να διευθετήσει
ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στο
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινι-
κής Ιατρικής, το οποίο βρίσκεται πίσω
από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
ή στον χώρο μας που στεγάζεται στην
Λεωφόρο Κέννεντυ 89 στον Στρόβολο,
επικοινωνώντας στον αριθμό 22
892815 ή συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα https://biobank.cy/el/epikoino-
neia/. Η όλη διαδικασία διαρκεί μισή
περίπου ώρα και συμπεριλαμβάνει
λήψη ιατρικού ιστορικού, ούρων και αί-
ματος. Έπειτα στον κάθε εθελοντή θα
αποστέλλονται χρήσιμες αιματολογικές
και βιοχημικές αναλύσεις ως επίσης και
ανθρωπομετρικές μετρήσεις (λιπομέ-
τρηση, οστική πυκνότητα κ.λπ.).
«Επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επεν-
δύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο», είναι
το σλόγκαν μας και ο κάθε εθελοντής
είναι σημαντικός.  

Σύντομο Video Animation που επε-
ξηγά τι είναι η Βιοτράπεζα: 

biobank.cy (profile video)

Ιστοσελίδα: 
https://biobank.cy/el/

Κωνσταντίνος Δέλτας: 
Η χαρτογράφηση του DNA
των Κυπρίων και η εθελοντική
συμμετοχή των Μαρωνιτών 

Ο Διευθυντής του bio-
bank.cy, Κέντρου Αρι-
στείας για Βιοτράπεζα και
Βιοϊατρική Έρευνα, Κα-
θηγητής Κωνσταντίνος
Δέλτας, μς μιλά για την ση-
μαντικότητα και τη χρησι-
μότητα της εθελοντικής
συμβολής των Μαρωνιτών
στο έργο που αφορά στην
χαρτογράφηση του DNA
των Κυπρίων. 

n Στις 9 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 77 ετών, 
ο Μιχάλης Πελεκάνος από τον Ασώματο.

n Στις 12 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 82 ετών, 
ο Πέτρος Μάρκου από την Καρπάσια.

n Στις 15 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 79 ετών, 
ο Ιωσήφ Καρής από τον Κορμακίτη.

n Στις 16 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 52 ετών, 
η Μαρκέλλα Καρή από τον Κορμακίτη.

n Στις 20 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 72 ετών, 
ο Λιασής Λιασή από την Καρπάσια.

n Στις 8 Απριλίου 2022, σε ηλικία 94 ετών, η Ερ-
μήνεια Βραχίμη Ορφανού από τον Ασώματο.

n Στις 9 Απριλίου 2022, σε ηλικία 87 ετών, 
ο Γιώργος Αλετράρης από την Καρπάσια. 

n Στις 24 Απριλίου 2022, σε ηλικία 68 ετών, 
ο Ιωσήφ Αυγουστίνου Σάρρου από τον Κορ-
μακίτη.

n Στις 30 Απριλίου 2022, σε ηλικία 80 ετών, 
ο Πετράκης Ορφανός από την Καρπάσια.

n Στις 16 Μαΐου 2022, σε ηλικία 74 ετών, ο Αν-
τώνης Σκέντερ από την Αγία Μαρίνα Σκυλλού-
ρας. 

n Στις 20 Μαΐου 2022, σε ηλικία 98 ετών, η Μα-
ρίτσα Σιάηλου Αναστάση από την Αγία Μα-
ρίνα Σκυλλούρας. 

n Στις 10 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 76 ετών, ο Σολω-
μής Φελλάς από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας.

n Στις 24 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 79 ετών, η
Σουσάννα Λακκοτρύπη Κιτέου από την Αγία
Μαρίνα Σκυλλούρας. 

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

Την τελευταία του πνοή
άφησε στις 30 Απριλίου 2022
ο Πέτρος Ορφανού, σε ηλικία
80 ετών. Ο αείμνηστος Πε-
τράκης Ορφανού υπήρξε σε
όλη του τη ζωή ένας γνήσιος
αγωνιστής των δικαιωμάτων
των εγκλωβισμένων και της
επιστροφής. Για δεκαετίες
διεκδικούσε με πάθος τα δί-
καια των εγκλωβισμένων και
των παιδιών τους, τόσο στην
γενέτειρα του Καρπάσια όσο

και σε Κορμακίτη και Ασώ-
ματο. Ήταν συνεχώς παρών
στους αγώνες για επιστροφή
στα χωριά μας μέχρι που ο
ίδιος επανεγκαταστάθηκε
μόνιμα στην αγαπημένη του
Καρπάσια, λίγο μόνο καιρό
πριν τον θάνατό του. Η κη-
δεία του αξέχαστου Πετράκη
τελέστηκε από τον Καθε-
δρικό Ναό της Παναγίας των
Χαρίτων στην Πύλη Πάφου,
την Κυριακή, 1η Μαΐου 2022. 

Έφυγε ο Πετράκης Ορφανού  
Μια ζωή υπέρ των δικαίων
των εγκλωβισμένων
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Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής χρονιάς
2021-22, ο Κέδρος Αγίας Μαρίνας βρέθηκε μια
ανάσα από την άνοδο του στη Γ΄ Κατηγορία της
ΚΟΠ, την οποία κυνηγούσε με αξιώσεις μέχρι και
την τελευταία αγωνιστική. Η φετινή πορεία σύμ-
φωνα και με τους διοικούντες της Μαρωνίτικης
ομάδας ξεπέρασε κάθε προσδοκία αφού σε μια συ-

ναρπαστική σεζόν οι ποδοσφαιριστές κατέθεταν και
τη ψυχή τους εντός αγωνιστικού χώρου. 
Πολύ νωρίς όμως η ομάδα άφησε πίσω της όλα όσα
διαδραματίστηκαν τη φετινή χρονιά και ξεκίνησε
άμεσα τον προγραμματισμό ενόψει της νέας περιό-
δου. Στις 19 Μαΐου ανακοινώθηκε η πρόσληψη του
προπονητή Σάββα Σάββα στο πηδάλιο της τεχνικής

ηγεσίας του Κέδρου, προπονητής ο οποίος πέραν
από ποδοσφαιριστής σε ομάδες Β΄ και Γ΄ Κατηγο-
ρίας διετέλεσε και βοηθός προπονητή του Μάκη
Σεργίδη στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας καθώς και τεχνι-
κός σε διάφορες άλλες ομάδες. 
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του Κέδρου προχώρησε σε
ανανεώσεις συμβολαίων με σημαντικούς ποδοσφαι-

ριστές της ομάδας όπως μεταξύ άλλων τους αρχη-
γούς Αρμάντο Κατσιολούδη και Σταύρο Στυλιανίδη,
καθώς και με τον Ηλία Τερεζίδη. Επίσης, ο Κέδρος
προχώρησε και σε αρκετές προσθήκες ποδοσφαιρι-
στών, ανάμεσα τους και αυτή του Ηλία Χατζηιωσήφ
ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, η
οποία τον ανέδειξε ως ποδοσφαιριστή.

Κέδρος Αγίας Μαρίνας

Πυρετώδεις διεργασίες ενόψει της νέας σεζόν

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Κ20 ο Ιωσήφ Παπά
Το όριο για συμμετοχή στο Παγ-
κόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 που
θα γίνει στο Κάλι της Κολομβίας
εξασφάλισε ο δισκοβόλος
Ιωσήφ Παπά. Στο πλαίσιο των
Παγκύπριων Αγώνων της 25ης
Μαρτίου, ο αθλητής του Κυριά-
κου Βασιλειάδη έριξε τον δίσκο
του (1,75 κιλά) στα 56,50 μέτρα,
όσο είναι και το όριο πρόκρισης
για το Κάλι της Κολομβίας.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα
λάβει χώρα από την 1η μέχρι τις
6 Αυγούστου 2022 και σύμφωνα
με ανακοίνωση της ΚΟΕΑΣ, σε
αυτό θα συμμετάσχουν μόνο εμ-
βολιασμένοι αθλητές, αφού η
Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν
θέλει να ρισκάρει την υγεία των
συμμετεχόντων. Ο Ιωσήφ Παπά
είναι ένας εκ των επτά συνολικά
Κύπριων αθλητών και αθλη-
τριών που έχουν εξασφαλίσει το
όριο για το Κάλι και που θα βρε-

θούν ανάμεσα στους κορυφαί-
ους νεαρούς αθλητές και αθλή-
τριες του κόσμου. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο νεαρός
Μαρωνίτης δισκοβόλος σημεί-
ωσε νέα ατομική επίδοση στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφή-
βων-Νεανίδων που έγινε το διή-
μερο 28 και 30 Απριλίου 2022
στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό.
Με βολή στα 57,05 μέτρα, κατέ-
λαβε την πρώτη θέση και συ-
νάμα το χρυσό μετάλλιο στη
δισκοβολία. 
Επίσης, ο Ιωσήφ Παπά συμμε-
τείχε στο φεστιβάλ ρίψεων
«Μανώλης Μανωλόπουλος»
που έγινε στην Τρίπολη της Ελ-
λάδας στις 15 Μαΐου 2022. Για
άλλη μια φορά ο νεαρός δισκο-
βόλος παρουσιάστηκε σταθερός
στις επιδόσεις του και κατέλαβε
τη δεύτερη θέση με ρίψη στα
55,74 μέτρα.

Στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Εθνική Ελλάδος 

Παρθενικό γκολ 
με την Εθνική Ελπίδων για τον Ναούμ

Το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της εθνι-
κής ομάδας πέτυχε ο Γιώργος Ναούμ, σε
αγώνα απέναντι στην Ελλάδα που έγινε τη
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 στο Δασάκι της
Άχνας και στον οποίο η Κύπρος επικρά-
τησε άνετα με σκορ 3-0. Οι νεαροί ποδο-
σφαιριστές της εθνικής είχαν εξαιρετική
απόδοση, σε έναν αγώνα απέναντι στους
Έλληνες ποδοσφαιριστές εκ των οποίων
οι πλείστοι αγωνίζονται σε μεγάλα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα. 
Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Λάρνακας αγω-

νίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και
είχε εξαιρετική απόδοση, δικαιώνοντας για
άλλη μια φορά τον προπονητή Γιάννη Οκκά
που δείχνει να του εμπιστεύεται σε κάθε
αγώνα θέση στη βασική ενδεκάδα. Στο 83ο
λεπτό και ενώ το σκορ ήταν στο 2-0 για την
εθνική Κύπρου, ο Ναούμ ανέλαβε την εκτέ-
λεση πέναλτι που κέρδισε η Κύπρος, ξεγέ-
λασε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού
Πειραιώς Κωνσταντίνο Τζολάκη και έκανε το
3-0 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέ-
τρησης. Τα άλλα δύο τέρματα της Κύπρου πέ-

τυχαν οι Κατσαντώνης και Νικολάου. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, η ΑΕΚ Λάρνακας κατά-
φερε στην τελευταία αγωνιστική του Κυπρια-
κού πρωταθλήματος να «κλέψει» τη δεύτερη
θέση από τον ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα να
πάρει το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στο
Champions League της νέας περιόδου. Η εξέ-
λιξη αυτή σκόρπισε ενθουσιασμό και στις τά-
ξεις της Μαρωνιτικής Κοινότητας αφού από
τη νέα σεζόν ένα δικό της παιδί ενδέχεται να
ζήσει το όνειρο της συμμετοχής σε αγώνες
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.




