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Ο Έπαρχος Κερύνειας ανοί-
γει τα χαρτιά του και μιλά
αποκλειστικά στον «Τ»
ΣΕΛ. 5

Θλίψη στη Μαρωνιτική 
Κοινότητα από τον θάνατο
του Ηλία Κατσιολούδη
ΣΕΛ. 47

Η πρόεδρος της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
μιλά στον «Τ»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Με σφραγίδα Ανθούση 
τα νέα κριτήρια και 
μηχανισμοί ελέγχου
ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 15

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΑΡΩΝΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο 
συνάντησης του 
Γενικού 
Διευθυντή 
Διαθρωτικών
Μεταρρυθμί-
σεων της 
Κομισιόν Μάριο
Νάβα και του 
Εκπροσώπου
των Μαρωνιτών 
Γιαννάκη Μούσα
αξιολογήθηκε 
η πορεία του 
Κέντρου 
Συνεργασίας και 
συζητήθηκαν 
περαιτέρω 
προγραμματι-
σμός και δράση.
Σελ. 3

Επαναβεβαιώθηκε 
η στρατηγική σχέση
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Κουμέττου

Δεν θα υπάρξει ξανά άλλος Γκούρας…
Τι να πρωτοχωρέσουν μερικές γραμμές
για το μεγαλείο του Ηλία Κατσιολούδη;
Ποτέ δεν θα είναι αρκετά τα όσα πει ή
γράψει κανείς για να εκφράσουν το μέ-
γεθος της απώλειας του λαοφιλούς Κοι-
νοτάρχη Κορμακίτη. 
Προσωπικά, τον μουχτάρη τον έζησα τα
τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια, με
τη σχέση μας να ενδυναμώνεται και να
γίνεται καθημερινή από το 2016 και
έπειτα όταν εκ καθήκοντος και οι δύο
διαχειριζόμασταν σωρεία θεμάτων που
αφορούσαν τον Κορμακίτη. Οι καθημε-
ρινές επισκέψεις στο σπίτι του, τα κα-
θημερινά τηλεφωνήματα ήταν αυτά
που με έκαναν, σιγά σιγά, να αρχίσω να
αντιλαμβάνομαι, να εκτιμώ και να θαυ-
μάζω όλο και περισσότερο το μεγαλείο
του ανθρώπου.
Μεγάλο το έργο που αφήνει πίσω του ο
αείμνηστος Γκούρας. Με όπλο του την
αγάπη για το χωριό και τους ανθρώπους
του, πάλεψε, κοπίασε, επέμεινε για έναν
καλύτερο Κορμακίτη. Και ποτέ δεν τα
έβαζε κάτω. Για κάθε στόχο που είχε
κατά νου, δεν σταματούσε μέχρι να τον

πετύχει. Αναπολώ τις απανωτές επισκέ-
ψεις μας στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού, όταν προσπαθούσε πάση
θυσία να εξασφαλίσει έγκριση και χρη-
ματοδότηση για ανέγερση του αθλητι-
κού χώρου για τα παιδιά, πλησίον του
παρεκκλησιού της Παναγίας. Και τα τη-
λεφωνήματα που προηγούνταν: «Να
έρτεις ποδά να πεταχτούμε στον ΚΟΑ,
θέλουν μιαν επιστολή». Μετά από μερι-

κές μέρες: «Η ώρα 10.00 να βρεθούμε
στον ΚΟΑ να δούμε τον Πρόεδρο για το
φούτσαλ τζαι τα μωρά στο χωρκό καρ-
τερούν». Ο αθλητικός χώρος υπήρξε
ένα από τα πολλά προσωπικά του στοι-
χήματα και αναμφίβολα το κέρδισε με
την επιμονή του. 
Θα σταθώ και σε ένα άλλο γεγονός που
φανερώνει το μεγαλείο της ψυχής και το
μέγεθος της ανθρωπιάς του αείμνηστου
Κοινοτάρχη. Ήταν Μάρτιος του 2020
όταν ξέσπασε η πανδημία στην Κύπρο,
σε μια περίοδο που φοβόμασταν να πλη-
σιάσουμε ο ένας τον άλλον μήπως κολλή-
σουμε τον ιό. Υπήρξε τότε το μέγα
ζήτημα με το κλείσιμο των οδοφραγμά-
των και την αδυναμία διέλευσης των κα-
τοίκων του Κορμακίτη προς τις
ελεύθερες περιοχές. Ως εκ τούτου, είχε
ληφθεί απόφαση από τις αρχές του Κορ-
μακίτη για μεταφορά τροφίμων και
άλλων βασικών αγαθών από και προς το
χωριό. Το πρόβλημα για εξεύρεση ενός
σταθμού τροφοδοσίας όπου οι οικογέ-
νειες θα άφηναν τα αγαθά για τον Κορ-
μακίτη και θα έπαιρναν εκείνα που τους

αποστέλλονταν δεν ήταν αρκετό για να
εμποδίσει το όλο πρόγραμμα, αφού ο
Μουχτάρης άνοιξε το σπίτι του στον Άγιο
Δομέτιο για τον σκοπό αυτό. Και να ση-
μειωθεί ότι αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά
προβλήματα υγείας και ο κορωνοϊός
ήταν σε έξαρση και άκρως επικίνδυνος.
Το φαινόμενο «Γκούρας» αγαπητοί ανα-
γνώστες δεν το συναντάς συχνά. Δεν συ-
ναντάς συχνά τέτοιους ανθρώπους που
να πονούν πραγματικά με τον πόνο του
άλλου, όποιος και να είναι αυτός ο άλλος.
Η απώλεια του Κοινοτάρχη είναι τερά-
στια. Ίσως να μην έχουμε ακόμα βιώσει
στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής
της απώλειας αλλά αυτό είμαι βέβαιος θα
γίνει. Από κει και πέρα όλοι εμείς έχουμε
χρέος να συνεχίσουμε αυτό που μας
άφησε ως παρακαταθήκη. Ή τουλάχι-
στον να προσπαθήσουμε. Γιατί δύσκολα
θα υπάρξει ξανά άλλος Γκούρας. 
Μουχτάρη μου αγαπημένε, αυτές οι λίγες
γραμμές ως αποχαιρετιστήριο, εις έν-
δειξη σεβασμού και εκτίμησης. Προσω-
πικά κρατώ σαν φυλαχτό όσα με δίδαξες.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. 

n Στις 27 Ιουλίου 2022, σε ηλι-
κία 83 ετών, η Ιουλία Αντω-
νίου από τη Λευκωσία. 

n Στις 29 Ιουλίου 2022, σε ηλικία
81 ετών, ο Αβραάμ Καπιρής
από τον Ασώματο Κερύνειας.

n Στις 4 Αυγούστου 2022, σε
ηλικία 78 ετών, ο Ιωσήφ Πε-
τρίδης από τον Ασώματο Κε-
ρύνειας. 

n Στις 31 Αυγούστου 2022, σε
ηλικία 68 ετών, ο Ηλίας Κα-
τσιολούδης (Γκούρας) από
τον Κορμακίτη.

n Στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, σε
ηλικία 88 ετών, η Κατίνα
Τερζή από τον Κορμακίτη.

n Στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, σε
ηλικία 85 ετών, η Ελένη Παύ-
λου Χατζηχάννα από την Αγία
Μαρίνα Σκυλλούρας.

n Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, σε
ηλικία 83 ετών, η Αδελφή
Μπερναντέτ Σκορτή από τον
Κορμακίτη. 

n Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, σε
ηλικία 68 ετών, η Χριστίνα
Σάρρου από τον Κορμακίτη.

n Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε
ηλικία 99 ετών, ο Μιχαήλ Μαυ-
ρόχαννας από τον Κορμακίτη. 

n Στις 19 Οκτωβρίου 2022, σε
ηλικία 79 ετών, ο Ιωάννης Σο-
λωμού από τον Κορμακίτη
και την Αγία Μαρίνα Σκυλ-
λούρας.

n Στις 24 Οκτωβρίου 2022, σε
ηλικία 85 ετών, η Σουσάννα
Πετρή από τον Κορμακίτη.

Η εφημερίδα μας εκφράζει
τα θερμά της συλλυπητήρια
στις οικογένειες και τους οι-
κείους των εκλιπόντων. 
Αιωνία τους η μνήμη.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

n 2

Έφυγε πλήρης ημερών ο «Μιχαήλης του Χάννος»
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ο Κορ-
μακίτης αποχαιρέτησε ένα ακόμα
άξιο τέκνο του, έναν ακόμα ηρωικό
εγκλωβισμένο που εγκατέλειψε τα
εγκόσμια για το αιώνιο ταξίδι. Ο
Μιχαήλ Μαυρόχαννας, ευρέως
γνωστός στον Κορμακίτη ως ο «Μι-
χαήλης του Χάννος», έφυγε από τη
ζωή την Παρασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022, σε ηλικία 99 ετών.
Ο αείμνηστος Μιχαήλ Μαυρόχαν-
νας γεννήθηκε το 1923 στον Κορ-
μακίτη. Η ζωή του σημαδεύτηκε
τρεις φορές, από τον χαμό της μη-
τέρας του ενώ ο ίδιος ήταν μόλις
τεσσάρων ετών, από τον χαμό του
γιου του Σιάρπελ ο οποίος σε ηλικία
δώδεκα ετών έχασε τη ζωή του σε
ατύχημα στο καμπαναριό του ναού
Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη,
καθώς και από τον χαμό της συζύ-
γου του Κατίνας η οποία το 1986

«έφυγε» από την επάρατη νόσο. Ο
ίδιος όμως δεν τα έβαλε ποτέ κάτω
στη ζωή του και ως άνθρωπος δου-
λευταράς κατάφερνε να ξεπερνά
τις κακουχίες και έτσι μεγάλωσε
αξιοπρεπώς τα παιδιά του.
Μετά τα τραγικά γεγονότα του
1974, ο αείμνηστος Μιχαήλ, όπως
και άλλοι ηρωικοί εγκλωβισμένοι,
αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον
τόπο και το βιός του και παρέμεινε
στον Κορμακίτη. Περί τα τέλη της
δεκαετίας του ’90, λόγω σοβαρών
προβλημάτων υγείας που αντιμε-
τώπιζε και μη μπορώντας να αντα-
πεξέλθει μόνος του και μακριά από
τα παιδιά του, εγκαταστάθηκε στη
Λευκωσία όπου είχε στενή παρακο-
λούθηση από τους γιατρούς αλλά
και τα παιδιά του. Τον Κορμακίτη
όμως δεν τον ξεχνούσε ποτέ και όσο
τα πόδια του το επέτρεπαν, περ-

νούσε όσες πιο πολλές μέρες στην
αγαπημένη του γη. Παρά τα τόσα
δεινά, τον χαρακτήριζαν πάντα οι
αξίες της καλοσύνης, της πραότη-
τας, της τιμιότητας και της εργατι-
κότητας. 
Η κηδεία του αείμνηστου «Μι-
χαήλη» έγινε στον Καθεδρικό Ναό
Αγίου Γεωργίου στον αγαπημένο
του Κορμακίτη και η ταφή του στο
κοιμητήριο του χωριού. Η Μαρωνι-
τική Κοινότητα αποχαιρέτησε έναν
ακόμα ηρωικό εγκλωβισμένο, ο
οποίος μετά το 1974, μεταξύ του εύ-
κολου και του δύσκολου δρόμου,
επέλεξε τον δύσκολο. Εκείνον δη-
λαδή της παραμονής στον Κορμα-
κίτη, του αποχωρισμού από τα
παιδιά του και της διαβίωσης στις
δύσκολες τότε συνθήκες. 
Αιωνία ας είναι η μνήμη του και
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.  

Ο Σεπτέμβριος είναι ως γνωστόν μήνας προσκυ-
νημάτων για τους Μαρωνίτες της Κύπρου και ο
Ασώματος και η Καρπάσια είχαν και φέτος την
τιμητική τους. Σύσσωμοι οι Μαρωνίτες πιστοί
προσήλθαν στις εκκλησίες του Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ στον Ασώματο και του Τιμίου Σταυρού
στην Καρπάσια, για να συμμετάσχουν στους κα-
θιερωμένους εσπερινούς. Στον εσπερινό που
έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου στην Εκκλησία του Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο, μετά από τις
αναγκαίες «άδειες» που εξασφάλισε ο Κοινο-
τάρχης και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασωμάτου
για πρόσβαση στο χωριό από τους πιστούς, δε-
κάδες ήταν οι Ασωματίτες που έσπευσαν να
προσκυνήσουν και να περάσουν μαζί τη μεγάλη
γιορτή του προστάτη του Μαρωνίτικου χωριού.
Εξάλλου, τον Προστάτη του χωριού τους Τίμιο
Σταυρό τίμησαν για ακόμα μια χρονιά οι Καρ-
πασιώτες, σε εσπερινό που τελέστηκε σε κλίμα
κατάνυξης στις 13 Σεπτεμβρίου. Η Θεία Λει-
τουργία έγινε χοροστατούντος του Σεβασμιότα-
του Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Κύπρου Σελίμ
Σφέηρ, στην παρουσία πλήθους πιστών, για να

ακολουθήσει η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού
στους δρόμους της Καρπάσιας και δεξίωση που
παρέθεσε το σωματείο «Ένωση Νέων Τιμίου
Σταυρού Καρπάσιας» με αφορμή τα 15 χρόνια
από την ίδρυση του. 
Την ίδια ώρα, πιστοί στο ραντεβού τους, Μαρω-
νίτες πιστοί τίμησαν για άλλη μια χρονιά τον Άγιο
Αντώνιο στον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας με Θεία
Λειτουργία στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ Θεία Λει-
τουργία έγινε και προς τιμήν της Παναγίας του
Μαρκί στις 7 Σεπτεμβρίου 2022. Να σημειωθεί
πως και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο, την τιμητική τους είχαν και άλλες
εκκλησίες στα Μαρωνίτικα χωριά αφού οι πιστοί
συμμετείχαν στους εορτασμούς στην Αγία Μα-
ρίνα Σκυλλούρας και στην Ιερά Μονή Προφήτη
Ηλία τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο τίμησαν την
Παναγία της Καμπυλής. Επόμενος σταθμός για
τους Μαρωνίτες πιστούς, ο Άγιος Γεώργιος του
Σπόρου στις 3 Νοεμβρίου, με πλήθος κόσμου να
αναμένεται να κατακλύσει το εκκλησάκι στην πα-
ραθαλάσσια περιοχή Κόρνου στον Κορμακίτη για
τους καθιερωμένους εορτασμούς. 

Οι Μαρωνίτες τίμησαν τους Αγίους τους
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Τελειώνει το έργο, 
αρχίζει ο προγραμματισμός

Το Κέντρο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση στον Κορμακίτη βρίσκεται στο τελικό
στάδιο ολοκλήρωσης και οι προετοιμασίες για
την τελετή των εγκαινίων του, έχουν ήδη αρχί-
σει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι
εργασίες κατασκευής του μεγαλεπήβολου
έργου ολοκληρώνονται το τέλος Νοεμβρίου
2022, σε έναν δηλαδή μήνα από σήμερα. Στο
πλαίσιο αυτό, Μαρωνιτική Κοινότητα και Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συνεχή επικοι-
νωνία με στόχο την ομαλή παράδοση του
έργου και την έναρξη της λειτουργίας του.
Κάτι που αναμένεται να γίνει στις αρχές Δε-
κεμβρίου. Οι εργασίες που υπολείπονται, σύμ-
φωνα πάντα με τους ειδικούς, είναι πλέον τα
λεγόμενα “finishing touches” τα οποία και θα
προσθέσουν στην εμφάνιση και στην αξία του
ήδη εντυπωσιακού κτιρίου. 

Αρχίζει ο προγραμματισμός
Τα φιλόδοξα σχέδια και ο προγραμματισμός
για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέν-
τρου Συνεργασίας συζήτησαν σε πρόσφατη συ-
νάντηση τους ο Γενικός Διευθυντής
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Μάριο Νάβα και ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων Γιαννάκης Μούσας. Κατά τη συνάντηση
επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση που οι-
κοδομείται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στη Μαρωνιτική Κοινότητα με έδρα και
εφαλτήριο το Κέντρο Συνεργασίας στον Κορ-
μακίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τ», ο
αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δή-
λωσε ενθουσιασμένος με τα χρονοδιαγράμ-
ματα ολοκλήρωσης του έργου και ζήτησε από
τον Εκπρόσωπο όπως ξεκινήσει άμεσα ο προ-
γραμματισμός για την έναρξη της λειτουργίας
του. «Οι εκπρόσωποι μας (ΕΕ) εδώ στην Κύπρο
θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί σας για
να διαμορφώσουμε προγράμματα και δράσεις
που θα βοηθήσουν ολόκληρη την Κύπρο», φέ-
ρεται να δήλωσε στον Εκπρόσωπο ο κ. Νάβα.
«Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτή τη συνερ-
γασία, έχουμε πιστέψει στον επαγγελματισμό
και τη δέσμευσή σας και προσβλέπουμε πραγ-
ματικά σε θετικά αποτελέσματα», κατέληξε ο
ανώτατος αξιωματούχος της Κομισιόν. Ο Γιαν-
νάκης Μούσας διαβεβαίωσε τον Μάριο Νάβα

για τη δέσμευση της Μαρωνιτικής Κοινότητας
και υποσχέθηκε πως όλα θα είναι έτοιμα για
μια δημιουργική εκκίνηση του Κέντρου από
την πρώτη μέρα. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Κέντρου Συνεργασίας ήδη εργάζεται με αφο-
σίωση από καιρό και επιλαμβάνεται όλων των
θεμάτων. Ταυτόχρονα έχει αρχίσει η ετοιμασία
και συγκρότηση ειδικών δράσεων που θα προ-
σφέρονται και θα φιλοξενούνται στο Κέντρο»,
φέρεται να δήλωσε ο Γιαννάκης Μούσας υπο-
γραμμίζοντας πως «από πλευράς μας όλα θα
είναι έτοιμα στην ώρα τους». 

Σχολείο και Επιμορφωτικά
Όπως είναι ήδη γνωστό, στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Συνεργασίας θα φιλοξενείται
από τον Σεπτέμβριο του 2023 το Νηπιαγω-
γείο και το Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη, τα
οποία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν
στο Μαρωνίτικο κεφαλοχώρι μετά από 25
ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, ενωρίς το
2023 αναμένεται να αρχίσουν στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου απογευματινά και βρα-
δινά επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία
θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εν-
διαφερόμενοι που διαμένουν είτε στον Κορ-
μακίτη είτε οπουδήποτε αλλού.

Το κτίριο του Κέντρου Συ-
νεργασίας αποτελείται από
τον ισόγειο όροφο και τον
πρώτο όροφο. Στο ισόγειο
υπάρχουν ο χώρος υποδο-
χής, το γραφείο διοίκησης,
η αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, η κουζίνα και τρεις
αίθουσες διδασκαλίας.
Στον πρώτο όροφο βρί-
σκονται τέσσερις αίθου-
σες-ξενώνες όπου θα
φιλοξενούνται 62 παιδιά/
νέοι σε κατασκηνώσεις
καθώς και αίθουσα για φι-
λοξενία έως έξι εκπαιδευτι-
κών και βοηθών. Τόσο στο
ισόγειο όσο και στονπρώτο
όροφο υπάρχουν παντού
χώροι υγιεινής με μπάνια

και τουαλέτες. Το κτίριο
είναι πλήρως κλιματιζό-
μενομε μονάδες ζεστού και
κρύου αέρα ενώ διαθέτει
και ευρύχωρο ανελκυ-
στήρα για μεταφορά από
το ισόγειο στον πρώτο
όροφο. Έχουν ληφθεί οι
απαραίτητες πρόνοιες για
ΑΜΕΑ ενώ η ηλεκτροδό-
τηση του κτιρίου θα γίνεται
με ΑΠΕ μέσω φωτοβολταϊ-
κής εγκατάστασης. 
Επιπλέον, σε όλους τους
χώρους υπάρχει σύγχρονη
καλωδιακή εγκατάσταση για
σκοπούς διαδικτυακής και
τηλεπικοινωνιακής σύνδε-
σης.  Στους εξωτερικούς
χώρους υπάρχουν μηχανο-

στάσια, ντεπόζιτα νερού,
μεγάλοι κήποι και πάρ-
κινγκ για 25 αυτοκίνητα και
λεωφορεία. Το κτίριο θα
είναι περιφραγμένο και θα
τοποθετηθούν σε όλα τα ση-
μεία κάμερες ασφαλείας. 
Ειδικά διαμορφωμένο μο-
νοπάτι θα συνδέει το Κέν-
τρο Συνεργασίας με τις
σύγχρονες γηπεδικές εγκα-
ταστάσεις που μόλις πρό-
σφατα έχουν ολοκληρωθεί.
Αυτό θα διασφαλίζει τη με-
τάβαση των παιδιών από το
Κέντρο στο γήπεδο με
ασφάλεια αφού δεν θα
χρειάζεται τα παιδιά να
βγαίνουν εκτός των περι-
φραγμένων χώρων. 

Τι περιλαμβάνει το κτίριο
GRAND OPENINGΈνα από τα θέματα που συζήτησαν ΜάριοΝάβα και Γιαννάκης Μούσας ήταν η επί-σημη τελετή εγκαινίων του Κέντρου Συ-νεργασίας, το λεγόμενο Grand Opening.Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τηςεφημερίδας μας, υπήρξε κατ’ αρχήν συμ-φωνία όπως αυτά γίνουν την ερχόμενηάνοιξη, εποχή που συνάδει με την TulipaCypria και την πέρκαλλη φύση του Κορ-μακίτη. Είναι αναμενόμενο πως στα εγ-καίνια θα είναι παρόντες ανώτατοιαξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπό τις Βρυξέλλες καθώς και προβεβλημέ-νοι εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων τηςΚύπρου. Έχει μάλιστα για τον σκοπό αυτόαποφασιστεί η δημιουργία μιας μεικτήςεπιτροπής από Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιΜαρωνιτική Κοινότητα η οποία θα επιλη-φθεί του θέματος των εγκαινίων. 

Τι λέχθηκε στη συνάντηση Νάβα - Μούσα και πότε ορίστηκε το grand opening

Κέντρο Συνεργασίας με Ευρωπαϊκή Ένωση
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Χειρότερο κλείσιμο καλοκαιριού
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο
κόσμος του Κορμακίτη αλλά και
ευρύτερα της Μαρωνιτικής Κοι-
νότητας. Το απόγευμα της 31ης
Αυγούστου 2022, στο άκουσμα
της είδησης του θανάτου του λαο-
φιλούς Κοινοτάρχη Ηλία Κατσιο-
λούδη, οι κάτοικοι του Κορμακίτη
αλλά και όλοι οι Μαρωνίτες «βυ-
θίστηκαν» στο πένθος, προσπα-
θώντας να συνειδητοποιήσουν
πως ο Γκούρας δεν βρισκόταν πια
στη ζωή. Ο επί 11 σχεδόν χρόνια
άρχων της κοινότητας Κορμακίτη,
έφυγε από τη ζωή προδομένος
από τη βεβαρημένη του υγεία που
τον ταλαιπωρούσε έντονα τον τε-
λευταίο καιρό. 
Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1954
στον Κορμακίτη όπου και μεγά-
λωσε σε δύσκολες συνθήκες, ως
γόνος φτωχής οικογένειας. Μέσα
από τα δύσκολα τότε χρόνια, ο
αείμνηστος Κοινοτάρχης έμαθε
τις αξίες της ανθρωπιάς, της
αγάπης και της καλοσύνης, αξίες
τις οποίες πρέσβευε μέχρι την
τελευταία του πνοή. Ο Ηλίας
Κατσιολούδης άφησε τη δική
του σφραγίδα στα ποδοσφαι-
ρικά δρώμενα της Κύπρου τις
δεκαετίες του ‘70 και ‘80 με το
ένδοξο πέρασμα τουαπό τον Δι-
γενή Ακρίτα Μόρφου και μετέ-
πειτα από την ομάδα της
καρδιάς του, το μεγάλο ΑΠΟΕΛ.
Ως αποτέλεσμα των σπουδαίων
του εμφανίσεων κλήθηκε και
φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής
Κύπρου, ως η υπέρτατη ποδο-
σφαιρική καταξίωση. 
Η πορεία του στησυνέχεια άλλαξε,
όταν «μεταπήδησε»από το ποδό-
σφαιρο στο πεδίο της κοινωνικής
προσφοράς. Έριξε όλο το βάρος
των προσπαθειών του στην εξυπη-
ρέτηση των συνανθρώπων του,
αξιοποιώντας τις αμέτρητες γνω-
ριμίες του για να στηρίξει τον απλό
κόσμο. Ο Ηλίας Κατσιολούδης
μπήκε στα κομματικά δρώμενα
πλάι στον αείμνηστο Σπύρο Κυ-
πριανού και στήριξε με πάθος τα
δίκαια των αδυνάμων και των μη
προνομιούχων. Η διευθέτηση των

προσφύγων στους προσφυγικούς
καταυλισμούς, η στήριξη των εγ-
κλωβισμένων στα Μαρωνίτικα
χωριά, ο αγώνας για εξεύρεση
εργασίας για τους νέους και η δι-
ευκόλυνση του κόσμου στην ια-
τρική περίθαλψη υπήρξαν
μερικά από τα ανθρωπιστικά
πεδία της πολυδιάστατηςδράσης
του αείμνηστου Κοινοτάρχη.Διε-
τέλεσε Κοινοτάρχης για δύο συ-
νεχόμενες θητείες, από τον

Δεκέμβριο του 2011 όταν είχε πρω-
τοεκλεγεί, ενώ μόλις πρόσφατα, η
δεύτερη θητεία του είχε πάρει πα-
ράταση για δυόμισι χρόνια, μετά
και την αναβολή των δημοτικών
εκλογών κατά το περασμένο έτος.
Το μέγεθος της φυσιογνωμίας και
το εύρος της καλοσύνης του αγα-
πητού Κοινοτάρχη αποτυπώθη-
καν στα εκατοντάδες μηνύματα
και τις αναρτήσειςαπό επώνυμους
και ανώνυμουςστο διαδίκτυο μετά

τον θάνατό του. Σπαρακτική ήταν
η ανάρτηση του Εκπροσώπου των
Μαρωνιτών στη Βουλή και καλύ-
τερου του φίλου Γιαννάκη Μούσα,
ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως
έχασε τον άνθρωπο που τον δί-
δαξε την αγάπη προς τον συ-
νάνθρωπο, «τον Δάσκαλο που
μου έδειξε τον δρόμο της ανι-
διοτελούς προσφοράς». «Ο
Γκούρας συνεχίζει να είναι μαζί
μου. Και σήμερα και αύριο και
πάντα, αναπόσπαστο κομμάτι
της καρδιάς μου μέχρι να αντα-
μώσουμε και πάλι», ήταν τα
γραφόμενα του Εκπροσώπου.
Εκφράσεις για το μεγαλείο του
Κοινοτάρχη πλημμύρισαν τα
ΜΚΔ, μεταξύ αυτών: «Πατέρας
της φτωχολογιάς», «Στήριγμα
των αδυνάτων», «Άνθρωπος με
Α κεφαλαίο» και άλλοι πολλοί οι
χαρακτηρισμοί που αναδεί-
κνυαν την ανιδιοτέλεια και την
προσφορά του όλα αυτά τα χρό-
νια. Εξάλλου, την είδηση του

θανάτου του Ηλία Κατσιολούδη
μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί
και ειδησεογραφικά πρακτορεία. 
Η κηδεία του αείμνηστου Γκούρα
τελέστηκε την Παρασκευή, 2 Σε-
πτεμβρίου 2022 από τον Καθε-
δρικό Ναό Παναγίας των
Χαρίτων, με εκατοντάδες επώνυ-
μων και ανώνυμων ανθρώπων να
κατακλύζουν τον ναό για το
ύστατο χαίρε. Ο Επίτροπος Προ-
εδρίας, Πρόεδροι κομμάτων και
δεκάδες άλλοι πολιτειακοί αξιω-
ματούχοι, ιατροί, κυβερνητικοί
παράγοντες και συνεργάτες του
έσπευσαν να πουν το τελευταίο
αντίο στον Κοινοτάρχη Κορμα-
κίτη. Επικήδειους λόγους αναφώ-
νησαν εκ μέρους της οικογένειας
ο αδερφός του Παύλος Κατσιο-
λούδης, εκ μέρους του Κοινοτικού
Συμβουλίου Κορμακίτη ο Αν. Κοι-
νοτάρχης Βαλεντίνος Κουμέττου,
εκ μέρους της κυβέρνησης ο
Έπαρχος Κερύνειας Αντώνης Οι-
κονομίδης και εκ μέρους της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας ο
Εκπρόσωπος της στη Βουλή Γιαν-
νάκης Μούσας. Η ταφή του Ηλία
Κατσιολούδη έγινε στον αγαπη-
μένο του Κορμακίτη.  
Με δικές του πρωτοβουλίες έγιναν
σημαντικά έργα τα τελευταία χρό-
νια στον αγαπημένο του Κορμα-
κίτη, που στόχο είχαν την
ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής
στο χωριό και την προσέλκυση
νέων ανθρώπων που θα ήθελαν
να επανεγκατασταθούν εκεί με τις
οικογένειες τους. Μέχρι τον θά-
νατό του και παρά τα σοβαρά
προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε, αγωνιζόταν για έναν κα-
λύτερο Κορμακίτη, για την
πρόοδο και την ανάπτυξη του,
για την ανακούφιση και ευημε-
ρία των ηρωικών του κατοίκων.
Η απώλεια του είναι ήδη με-
γάλη, αλλά όπως σημείωσε ο
Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μού-
σας κατά τον επικήδειο λόγο
του, ο Γκούρας παραμένει για
πάντα στις καρδιές του κόσμου
του Κορμακίτη, ως φάρος και
καθοδηγητής στους αγώνες για
επιστροφή και σωτηρία.

Δέκα μέρες μετά τον θάνατο του Κοι-
νοτάρχη Κορμακίτη Ηλία Κατσιο-
λούδη, το Μαρωνίτικο χωριό δέχθηκε
και δεύτερο πλήγμα, αφού έφυγε από
τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλι-
κία 83 ετών, η αγαπητή σε όλους
Αδερφή Μπερναντέτ Σκορδή. Η
Αδερφή Μπερναντέτ υπήρξε αναμφί-
βολα μια από τις πλέον χαρισματικές
προσωπικότητες της σύγχρονης ιστο-
ρίας των Μαρωνιτών, καθώς και μια
ηγετική και εμβληματική φυσιογνωμία. 
Αφιέρωσε τη ζωή της στον Θεό, αφού
για 63 ολόκληρα χρόνια υπήρξε
Φραγκισκανή Ιεραπόστολος της
Ιεράς Καρδίας, υπηρετώντας το
τάγμα της από διάφορες βαθμίδες,
μεταξύ αυτών και της Επαρχιακής
Ηγουμένης. Το γνωστό τοις πάσι
πάθος της για τη νεολαία την οδήγησε
στο να καταβάλει το άπαν των δυνά-
μεων της για την ευημερία και την
πρόοδο της. Στήριξε με κάθε μέσο
τους νέους και τις νέες, είτε μέσα από
τα σχολεία είτε μέσα από τις οργανώ-
σεις είτε μέσα από τις χορωδίες και τις
θεατρικές παραστάσεις. Δεν ήταν

εξάλλου τυχαίο το γεγονός πως το
1988 σύστησε ομάδα πρωτοβουλίας
που υπό την καθοδήγηση της ίδρυσε
την Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών
Κύπρου, η οποία συνεχίζει για 35 ολό-
κληρα χρόνια να υπηρετεί την κοινό-
τητα και τους νέους της.  
Η προσφορά της αείμνηστης Αδερφής

προς την εκπαίδευση και την εκκλησία
υπήρξε τεράστια, ενώ τεράστια
υπήρξε επίσης και η προσφορά της
προς το χωριό της τον Κορμακίτη. Με
το εύρος των διασυνδέσεων της στο
Βατικανό καιτην Καθολική Εκκλησία,
δεν ήταν λίγες οι φορές που η Αδερφή
Μπερναντέτ έθεσε τα θέματα των εγ-

κλωβισμένων Μαρωνιτών και των
Μαρωνίτικων χωριών στην Αυτού
Αγιότητα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β .́
Τα μηνύματα και οι αναρτήσεις στο
διαδίκτυο, στο άκουσμα της είδησης
του θανάτου της, είναι χαρακτηρι-
στικά της συνεισφοράς της στην πο-
ρεία της Κοινότητας. Επώνυμοι,

ανώνυμοι, φορείς, σωματεία, οργα-
νώσεις έστειλαν το δικό τους αποχαι-
ρετιστήριο μήνυμα στην αείμνηστη
Αδερφή. Συγκινητικό το μήνυμα που
ανάρτησε το δικό της «παιδί», η Κα-
θολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου: 
«Είναι αυτή που πριν από 35 χρόνια
οραματίστηκε και δημιούργησε τη
δική μας οργάνωση. Που έφερε κοντά
τους νέους της κοινότητας και δημι-
ούργησε νέες ελπίδες για τους Μαρω-
νίτες της Κύπρου. Είναι αυτή που
αγκάλιασε κάθε νέο Μαρωνίτη μετά
τα τραγικά γεγονότα του 1974. Σή-
μερα αποχαιρετούμε τη δική μας
Μάνα, τον πιο δικό μας Άνθρωπο.
Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στην
οργάνωση και τον δρόμο που χάρα-
ξες. Καλό ταξίδι στο φως Αδελφή
Μπερναντέτ Σκορδή»,
Η κηδεία της Αδερφής Μπερναντέτ
τελέστηκε την Κυριακή, 11 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στη Σχολή Αγίας Μαρίας
(Καλογραιών) στη Λεμεσό, στην πα-
ρουσία πλήθους πιστών Μαρωνιτών
που έσπευσε για να της απευθύνει το
ύστατο χαίρε. 

Η ευεργέτιδα της νεολαίας των Μαρωνιτών

Εγκατέλειψε τα εγκόσμια η Αδελφή Μπερναντέτ

Έφυγε στα 68 του χρόνια ο Ηλίας Κατσιολούδης

Θλίψη και οδύνη για τον λαοφιλή Κοινοτάρχη

Ο Γκούρας
υπήρξε κατά 

γενική 
ομολογία μια 
εμβληματική

προσωπικότητα
για τον 

Κορμακίτη
αλλά και για
ολόκληρη τη
Μαρωνιτική
Κοινότητα
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Κύριε Έπαρχε, μιλήστε μας λίγο αρ-
χικά για τους δεσμούς σας με τη
Μαρωνιτική Κοινότητα. Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι η σχέση αυτή προ-
ϋπήρχε πριν την ανάληψη των
καθηκόντων σας. 
Είναι γεγονός ότι οι δεσμοί αυτοί ανά-
γονται από το 1997, έτος κατά το οποίο
παντρεύτηκα τη σύζυγό μου Μαρίτα,
της οποία ο πατέρας ήταν από την κα-
τεχόμενη Καρπάσια.  Η τακτική όμως
ενασχόλησή μου τόσο με την Κοινό-
τητα, όσο και με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει, άρχισε από τις
19.4.2019, ημερομηνία κατά την οποία
είχα διοριστεί Αναπληρωτής Έπαρχος
Κερύνειας, επιπρόσθετα με τα καθή-
κοντα της θέσης που κατείχα, ενώ από
1.7.2022 έχω διοριστεί στη μόνιμη θέση
Επάρχου και έχω τοποθετηθεί στην
Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που έχει σήμερα ενώπιον της
η Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας; 
Δυστυχώς η Επαρχία Κερύνειας, είναι
στο σύνολό της κατεχόμενη λόγω της
τούρκικης εισβολής του 1974.  Η Επαρ-
χιακή Διοίκηση εξακολουθεί όμως να
λειτουργεί σε συνθήκες εκτοπισμού και
προσφυγιάς για 48 και πλέον χρόνια.
Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών σε κάθε πολίτη της Επαρ-
χίας Κερύνειας, εν αναμονή της απε-
λευθέρωσης της πατρίδας μας.

Πως η Επαρχιακή Διοίκηση μερι-
μνά σήμερα για να προωθούνται
τα διάφορα θέματα και αιτήματα
από εκτοπισθέντες Κερυνειώτες;  
Παρά το περιορισμένο σε αριθμό προ-
σωπικό της, η Επαρχιακή Διοίκηση Κε-
ρύνειας είναι ενεργός και δραστήρια,
προσφέροντας κυρίως υπηρεσίες που
σχετίζονται με το Αρχείο Πληθυσμού
σε κάθε πολίτη της Επαρχίας. Ταυτό-
χρονα, η Επαρχιακή Διοίκηση βρίσκε-
ται σε συνεχή συνεργασία και επαφή
με τους Δήμους Κερύνειας, Λαπήθου
και Καραβά, όπως και με την Ένωση
Κατεχόμενων Κοινοτήτων Κερύνειας,
με στόχο την υποβοήθηση και στήριξη
του έργου που επιτελούν, προς όφελος
των δημοτών τους.

Πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα
συνεργασία σας με τον Εκπρόσωπο
των Μαρωνιτών και τις κοινοτικές
αρχές των τριών Μαρωνίτικων χω-
ριών της επαρχίας Κερύνειας; 
Θα τη χαρακτήριζα ως εξαιρετική!
Όπως έχω προαναφέρει, από την ανά-
ληψη των καθηκόντων μου πριν από 3
½ χρόνια, δημιουργήσαμε μια ιδιαί-
τερη σχέση, τόσο με τον Εκπρόσωπο
των Μαρωνιτών στη ΒτΑ κ. Γιαννάκη
Μούσα, όσο και με τους 3 Κοινοτάρχες,
του Κορμακίτη, Καρπάσιας και Ασωμά-
του, κ.κ. Ηλία Κατσιολούδη, Χριστάκη
Χατζηαντώνη και Αντώνη Καράχαννα,
αντίστοιχα. Τον κ. Μούσα τον χαρακτη-
ρίζει μια έντονη δράση και έγνοια για
την Μαρωνίτικη κοινότητα και έχει
προωθήσει την εκτέλεση σημαντικότα-
των έργων, τόσο στα κατεχόμενα Μα-
ρωνίτικα χωριά, όσο και στις ελεύθερες
περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα
επίσης να κάνω, στο μακαριστό φίλο
Ηλία Κατσιολούδη, τέως Κοινοτάρχη
Κορμακίτη, ο οποίος ήταν ένας εξαίρε-
τος άνθρωπος σε ήθος και ανθρωπιά.

Πιστεύετε πως προωθούνται αρ-
κούντως ικανοποιητικά από το ΥΠΕΣ
τα όποια αιτήματα αφορούν σε υπο-
δομές κτλ. στα τρία χωριά Κορμα-
κίτη, Ασώματο και Καρπάσια; 

Με πρωτοβουλία του Εκπρόσωπου
των Μαρωνιτών, είχε προωθηθεί μέσω
του Υπουργείου Εσωτερικών προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, το «Τριετές Σχέ-
διο Ανάπτυξης της Μαρωνίτικης Κοινό-
τητας 2019-2021». Στα πλαίσια αυτά,
το Υπουργείο Εσωτερικών, κατέβαλε,
για την υπό αναφορά περίοδο, αλλά και
εντός του 2022, συνολική χορηγία
ύψους €30.000 προς τη Μαρωνίτικη
Κοινότητα, €100.000 προς το ΚΣ Κορ-
μακίτη, €20.000 προς το ΚΣ Καρπά-
σιας, €26.000 για ανέγερση αθλητικών
εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Κορ-
μακίτη, ενώ παράλληλα έχει καταβάλει
συνολικό ποσό ύψους €200.000 που
αφορά την ανέγερση του Πολυδύναμου
Κέντρου, «Maronite Sporting Center»
στη Λακατάμεια. Παράλληλα χρηματο-
δοτεί και άλλα μικρά έργα τα οποία
προωθούνται από την Κοινότητα.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε είχατε μόλις
πρόσφατα επισκεφθεί με τον Εκ-
πρόσωπο των Μαρωνιτών τον Κορ-
μακίτη; Πως αξιολογείτε την πορεία
των υποδομών εκεί και ειδικότερα
των μεγάλων έργων; 
Όντως, είχα τη χαρά να μεταβώ στον
κατεχόμενο Κορμακίτη την Πέμπτη 6
Οκτωβρίου 2022, μαζί με τον Εκπρό-
σωπο των Μαρωνιτών και τον Πρό-
εδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ.
Βαλεντίνο Κουμέττου.  Είναι γεγονός
ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προχω-
ρήσει αρκετά έργα στην Κοινότητα,
όπως η αποκατάσταση δρόμων, η ανα-
στήλωση της εκκλησίας του Αγίου Γε-
ωργίου, η ανέγερση του Κέντρου
Συνεργασίας, το οποίο θα φιλοξενεί και
το δημοτικό σχολείο Κορμακίτη, η ανέ-
γερση του νέου γηπέδου Κορμακίτη, η
αποκατάσταση του πάρκου πλησίον

της εκκλησίας της Παναγίας και η δη-
μιουργία μικρού αθλητικού χώρου, ενώ
άμεσα θα προωθηθεί και η επιδιόρ-
θωση του δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε
να υπάρχει επαρκής και απρόσκοπτη
παροχή νερού στην Κοινότητα. Είναι
επίσης εκπληκτική, η ταχύτητα με την
οποία διεκπεραιώνονται και παραδί-
δονται στην Κοινότητα, τα υπό ανα-
φορά έργα.

Κύριε Έπαρχε, η κοινότητα Κορμα-
κίτη πενθεί για τον χαμό του Κοινο-
τάρχη της Ηλία Κατσιολούδη με τον
οποίο τα τελευταία χρόνια σας συν-
δέει μια πολύ στενή φιλία. Θα θέ-
λατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη
σχέση αυτή; 
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον «μου-
χτάρη», πριν από 3 ½ περίπου χρόνια,
όταν ανέλαβα καθήκοντα αναπληρωτή
Επάρχου Κερύνειας. Μας συνέδεε μια
βαθιά φιλία. Η απώλεια είναι δυστυ-
χώς δυσαναπλήρωτη, εφόσον η δια-
δρομή και η δράση του, σημάδεψαν
την κοινωνική και πολιτιστική ζωή,
τόσο της Μαρωνίτικης κοινότητας, όσο
και της κατεχόμενης κοινότητας του
Κορμακίτη. Ήταν ένας εξαίρετος άν-
θρωπος σε ήθος και ανθρωπιά.  Πάντα
ταπεινός, ξεχώριζε για πολλά, χαρα-
κτηριστική όμως ήταν η ανθρωπιά του
και η εργατικότητά του.  Διακριτικός,
ενεργός στις πράξεις και πάνω απ’ όλα
ενεργός κοινοτάρχης, με μετρήσιμα
αποτελέσματα. Ήταν ο Κοινοτάρχης
που αναμόρφωσε, και ξαναζωντάνεψε
τον κατεχόμενο Κορμακίτη. Κατά την
επίσκεψή μου στις 6 Οκτωβρίου με τον
Εκπρόσωπο της Μαρωνίτικης Κοινό-
τητας, είχα την τιμή να επισκεφτώ τον
τάφο του μακαριστού Ηλία Κατσιο-
λούδη και να αποτίνω φόρο τιμής.

Εις ό,τι αφορά το εθνικό μας θέμα,
πιστεύετε πως θα επιστρέψουμε
στα χωριά μας και στην αγαπημένη
μας Κερύνεια; Υπάρχουν ακόμα ελ-
πίδες παρά το συνεχιζόμενο αδιέ-
ξοδο στις διαπραγματεύσεις; 
Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ δύ-
σκολη. Η εισβολή της Τουρκίας στην
Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974, είναι
αναμφισβήτητα η πιο τραγική σελίδα
στην ιστορία της Κύπρου. Το πλήγμα
ήταν βαρύ και ο ανθρώπινος πόνος
απερίγραπτος, ενώ το 37% του κυπρια-
κού εδάφους εξακολουθεί να βρίσκεται
υπό κατοχή. Η νέα τάξη πραγμάτων
στην ηγεσία των Τ/κ και η σημαντική
εξάρτηση του ψευδοκράτους από την
Άγκυρα, δυσχεραίνει την όλη κατά-
σταση και μας οδηγεί σε διαιώνιση του
«statusquo».  Ας ελπίσουμε ότι στο σύν-
τομο μέλλον θα υπάρξει επανέναρξη
των συνομιλιών, με απώτερο στόχο την
εξεύρεση μιας δίκαιης και  βιώσιμης
λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ένα τελικό μήνυμα προς τους ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω αφενός για την ευκαιρία που
μου δώσατε να συνομιλήσουμε και
αφετέρου να σας  διαβεβαιώσω ότι
ενόσω βρίσκομαι στη θέση Επάρχου
Κερύνειας, αλλά και υπό την ιδιότητά
μου ως Προϊστάμενου της Διεύθυνσης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, θα συνεχίσω να
στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις, τόσο
τη Μαρωνίτικη Κοινότητα, όσο και τις
κατεχόμενες κοινότητες Κορμακίτη,
Καρπάσιας και Ασωμάτου, οι κάτοικοι
των οποίων διεξάγουν αγώνα επιβίω-
σης στα κατεχόμενα εδάφη μας.

Η εφημερίδα «Ο Τύπος των Μαρωνιτών» φιλοξενεί στο
παρόν τεύχος συνέντευξη με τον Έπαρχο Κερύνειας και
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών Αντώνη Οικονομίδη, ο
οποίος κατά τα τελευταία χρόνια και εκ της θέσεως του,
έχει αναμφίβολα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην

προώθηση θεμάτων που αφορούν στα τρία Μαρωνίτικα
χωριά της Επαρχίας Κερύνειας Κορμακίτη, Ασώματο και
Καρπάσια. Ο Έπαρχος κάνει αρχικά λόγο για τους δε-
σμούς του με τη Μαρωνιτική Κοινότητα, αναλύοντας πα-
ράλληλα τις προκλήσεις που έχει ενώπιον της η
επαρχιακή διοίκηση Κερύνειας. Αξιολογεί τη συνεργασία

του με την ηγεσία της Μαρωνιτικής Κοινότητας και ανα-
φέρει τα θέματα των Μαρωνιτών που έχουν επιτυχώς
προωθηθεί στο ΥΠΕΣ, ενώ την ίδια ώρα μοιράζεται την
εμπειρία του από την πρόσφατη του επίσκεψη στον Κορ-
μακίτη. Τέλος, στέλνει τα δικά του μηνύματα αναφορικά
με το εθνικό μας θέμα και την επιστροφή στην Κερύνεια.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
«Ενόσω βρίσκομαι στη θέση

Επάρχου Κερύνειας, 
θα στηρίζω με όλες μου 

τις δυνάμεις 
τη Μαρωνιτική Κοινότητα»

«Στόχος μας είναι 
η παροχή ποιοτικών

υπηρεσιών σε κάθε πο-
λίτη της Επαρχίας Κε-
ρύνειας, εν αναμονή
της απελευθέρωσης 
της πατρίδας μας»

***

«Ο Ηλίας Κατσιολού-
δης ήταν ο Κοινοτάρ-
χης που αναμόρφωσε

και ξαναζωντάνεψε
τον κατεχόμενο 

Κορμακίτη»
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Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο οι τροποποιήσεις των κριτη-
ρίων που αφορούν στα Σχέδια
Επανεγκατάστασης, σε συνεδρία του
ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2022,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση που εξέδωσε το Γραφείο Εκ-
προσώπου Μαρωνιτών. 
Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, τα
οποία προτάθηκαν από την Υφυ-
πουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Ανα-
στασία Ανθούση, οι
επανεγκατασταθέντες που λαμβά-
νουν επίδομα και όσοι αιτούνται επί-
δομα επανεγκατάστασης θα πρέπει
κατά τις διελεύσεις τους από τα οδο-
φράγματα να εγγράφονται στο ση-
μείο ελέγχου της Αστυνομίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Από τώρα και στο εξής η αίτηση επα-
νεγκατάστασης, τόσο για νέους αιτη-

τές όσο και για τους ήδη εγκριμένους
(οι οποίοι να σημειωθεί θα ελέγχονται
ανά έτος), θα πρέπει να συνοδεύεται
από έκθεση της Αστυνομικής Δύναμης
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων ενός εκάστου
αιτητή. Η έκθεση θα δίνεται στον αι-
τητή κατόπιν αιτήματος του προς την
Αστυνομική Δύναμη Κύπρου. 
Για να καθίσταται κάποιος δικαιούχος
του επιδόματος θα πρέπει να διαμένει
μόνιμα στο χωριό του. Μόνιμη δια-
μονή με βάση τα νέα κριτήρια σημαί-
νει τέσσερις διανυκτερεύσεις τη
βδομάδα εκ των οποίων μόνο η μία
Σαββατοκύριακο. Οι νέοι αιτητές θα
υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος
στην Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμά-
των χωρίς την εξασφάλιση οποιωνδή-
ποτε υπογραφών. Έξι μήνες μετά την
υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος
και εφόσον διαμένουν μόνιμα στο
χωριό τους θα υ π ο -
βάλλουν αίτηση ε π α -
νεγκατάστασης δεόν-

τως συμπληρωμένη στο Υφυπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας. Η αίτηση θα
πρέπει να υπογράφεται από τον Πρό-
εδρο και όλα τα μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου και να συνοδεύεται από
την έκθεση της Αστυνομικής Δύναμης
Κύπρου την οποία ο αιτητής θα ζητά
και θα εξασφαλίζει από την Αστυνο-
μία. Η αίτηση θα εξετάζεται από ει-

δική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία
ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο
και της οποίας προεδρεύει η Γενική
Διευθύντρια του Υφυπουργείου. 
Ταυτόχρονα, το νέο Σχέδιο προβλέπει
το δικαίωμα σε επίδομα φροντίδας σε
μονήρεις επανεγκατασταθέντες οι
οποίοι έχουν ανάγκη και που βρί-
σκονται στην ηλικία των 75 ετών και

άνω. Τα νέα κριτήρια τίθενται σε ισχύ
από την ημέρα διορισμού της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης από το Υπουργικό
Συμβούλιο και ο πρώτος έλεγχος στη
βάση των νέων κριτηρίων θα γίνει σε
ένα έτος για όλους τους επανεγκατα-
σταθέντες που ήδη λαμβάνουν επί-
δομα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί
ότι, σε περίπτωση που μέσα από την

έκθεση της αστυνομίας που θα δοθεί
σε ένα έτος διαφανεί ότι αυτούς τους
δώδεκα μήνες ο επανεγκατασταθέν-
τας λαμβάνει επίδομα χωρίς να το δι-
καιούται (δεν πληροί το κριτήριο της
μόνιμης παραμονής), τότε το κράτος
θα απαιτήσει επιστροφή, ως αστικό
χρέος, όλων των υπερπληρωμών που
έχουν γίνει. Για το νέο αναθεωρη-
μένο σχέδιο που φέρει τη σφραγίδα
της Υφυπουργού Αναστασίας Αν-
θούση, αναμένεται ότι θα γίνει επί-
σημη ενημέρωση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.

Επιτροπή Προσφύγων
Το αναθεωρημένο σχέδιο επανεγκα-
τάστασης συζητήθηκε και σε συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων στις 27 Σεπτεμβρίου
2022, στην οποία κλήθηκε και παρέ-
στη η Υφυπουργός Αναστασία Αν-
θούση μαζί με συνεργάτες της. Στο
πλαίσιο της συνεδρίας η κ. Ανθούση
παρουσίασε ενώπιον των βουλευτών
τις πρόνοιες και τα νέα κριτήρια επα-
νεγκατάστασης που εμπεριέχονται
στο αναθεωρημένο σχέδιο, ενώ σημεί-
ωσε και αρκετές εισηγήσεις και προ-
τάσεις που υπέβαλαν ο Πρόεδρος και
τα Μέλη της Επιτροπής. Να σημει-
ωθεί ότι στη συνεδρία προσκλήθηκε
από τον Πρόεδρο Νίκο Κέττηρο και
παρέστη και ο Εκπρόσωπος των Μα-
ρωνιτών Γιαννάκης Μούσας ο οποίος
εξήρε και ενώπιον της Επιτροπής τη
σημαντική συμβολή και συνεισφορά
της Υφυπουργού Αναστασίας Αν-
θούση στην αναθεώρηση των σχεδίων
επανεγκατάστασης.  

Με τη σφραγίδα της Υφυπουργού Αναστασίας Ανθούση

Νέα κριτήρια για επανεγκατάσταση

Το νέο πλαίσιο θέτει
τέρμα στην όποια εκμε-
τάλλευση και ενισχύει
αυτούς που πραγματικά
διαμένουν

Συζήτηση και
στην Επιτροπή

Προσφύγων της
Βουλής για το

αναθεωρημένο
σχέδιο

Σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του για τη
σημαντική αυτή εξέλιξη, χαιρετί-
ζοντας την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, που όπως τονίζει,
εισάγει νέα κριτήρια στα Σχέδια
Επανεγκατάστασης. «Το νέο πλαί-
σιο όπως έχει διαμορφωθεί και
προταθεί από την Υφυπουργό Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Αναστασία Αν-
θούση θέτει τέρμα στην όποια
εκμετάλλευση και ενισχύει αυτούς
που πραγματικά διαμένουν», ση-
μείωσε και πρόσθεσε πως «η Βε-
βαίωση Μόνιμης Παραμονής και
Διελεύσεων από την Αστυνομία, η
οποία τίθεται πλέον ως βασικό
κριτήριο, δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο αμφισβήτησης». Ο κ. Μού-
σας αναφέρθηκε και σε δύο
εξαιρετικά ευεργετικές πρόνοιες
που εισάγει το νέο σχέδιο: «Πρώ-
τον, οι αιτούντες επίδομα επανεγ-
κατάστασης δεν θα αναμένουν
πλέον έναν χρόνο από την ημέρα
που επανεγκαθίστανται για να εξε-

ταστεί η αίτηση τους, αλλά μόνο
έξι μήνες. Δεύτερον, όλοι οι μονή-
ρεις επανεγκατασταθέντες 75 χρο-
νών και άνω που τεκμηριωμένα
χρειάζονται φροντίδα, θα λαμβά-
νουν επιπλέον επίδομα ύψους 240
ευρώ». 
Στην ίδια ανάρτηση ο Εκπρόσω-
πος δεν παρέλειψε να απονείμει τα
εύσημα στην Υφυπουργό Αναστα-
σία Ανθούση: «Θέλω να συγχαρώ
την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρό-
νοιας Αναστασία Ανθούση για την
αποφασιστικότητα που έχει επιδεί-
ξει. Το νέο πλαίσιο που φέρει τη
σφραγίδα της εισάγει αποτελεσμα-
τικούς και αντικειμενικούς μηχανι-
σμούς ελέγχου, καταπολεμά ριζικά
την όποια εκμετάλλευση και στηρί-
ζει με νέα ωφελήματα αυτούς που
πραγματικά διαμένουν μόνιμα στα
χωριά μας. Προσωπικά δηλώνω
ότι θα συνεργαστώ πλήρως με την
Υφυπουργό και θα δώσω κάθε δυ-
νατή στήριξη με στόχο τη σωστή
εφαρμογή του νέου αναθεωρημέ-
νου  Σχεδίου Επανεγκατάστασης»,
κατέληξε ο κ. Μούσας.

Ικανοποίηση Μούσα
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Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών πριν το τέλος του έτους

Μετά από πέντε περίπου χρό-
νια συνεχούς προσπάθειας, το
μεγάλο όνειρο της νέας γενιάς
των Μαρωνιτών παίρνει σάρκα
και οστά και μάλιστα πριν το
τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυτό φαίνεται να διαμήνυσε
ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης
Μούσας στα Μέλη της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής για
την ανέγερση του Πολυδύνα-
μου Κέντρου “Maronite Spor-
ting Center”, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στη Βουλή
των Αντιπροσώπων στις 12 Σε-
πτεμβρίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Εκπρόσωπος συγκάλεσε εκτά-
κτως τη σύσκεψη για ενημέ-
ρωση της επιτροπής για τη
μέχρι σήμερα πορεία της όλης
προσπάθειας καθώς και για
προετοιμασία ενόψει της επι-
κείμενης προκήρυξης προσφο-
ρών για τις κατασκευαστικές
εργασίες, οι οποίες αναμένεται
σύντομα να ξεκινήσουν. Υπεν-
θυμίζεται ότι το έργο έχει εδώ
και μερικούς μήνες αδειοδοτη-
θεί πλήρως και έχει ήδη συμ-
φωνηθεί με τους αρμόδιους
φορείς η κατά φάσεις ανέγερση
του. Οι ίδιες πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ο Γιαννάκης Μούσας
ενημέρωσε την επιτροπή ότι
προτεραιότητα είναι αρχικά η
ανέγερση του γηπέδου ποδο-
σφαίρου, ούτως ώστε να
μπορούν τα σωματεία των
Μαρωνιτών να αγωνίζονται
και αυτές οι εργασίες υπολογί-
ζεται πως θα αφορούν την πρώτη
φάση για το έτος 2023. 
Η κατά φάσεις ανέγερση του
Πολυδύναμου Κέντρου ενδέ-
χεται να συμφωνήθηκε ανά-
μεσα σε Εκπρόσωπο και
Υπουργό Οικονομικών, σε συ-
νάντηση των δύο ανδρών τον

περασμένο Ιούλιο, έχοντας
κατά νου και την αινιγματική
ανάρτηση του πρώτου στα
ΜΚΔ με την οποία ευχαρι-
στούσε τον Υπουργό Κωνσταν-
τίνο Πετρίδη και με την οποία

ενημέρωνε για θεμελίωση της
πραγμάτωσης του μεγαλό-
πνοου έργου, χωρίς ωστόσο να
αναφέρει λεπτομέρειες. 
Να σημειωθεί πως η εν λόγω
συνάντηση πραγματοποιήθηκε

στις 5 Ιουλίου 2022, με το
Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνε-
δρία του στις 28 Ιουλίου 2022,
να λαμβάνει σχετική απόφαση
για καταβολή χορηγίας ύψους
150 χιλιάδων ευρώ προς τη Μα-

ρωνιτική Κοινότητα για έναρξη
των κατασκευαστικών εργα-
σιών που αφορούν στο Πολυ-
δύναμο Κέντρο “Maronite
Sporting Center”. Μια από-
φαση του Υπουργικού που

αναμφίβολα καταδεικνύει και
το προχωρημένο των διαδικα-
σιών για έναρξη των εν λόγω
εργασιών εντός του 2022.  
Στη σύσκεψη της 12ης Σεπτεμ-
βρίου, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, παρέστησαν, πέραν των
μελών της, εκπρόσωποι των
αθλητικών σωματείων της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας που συμ-
μετέχουν ex officio καθώς και οι
μελετητές του έργου οι οποίοι
ενημέρωσαν για τα τεχνικά ζη-
τήματα που αφορούν στη δια-
δικασία προκήρυξης των
προσφορών. Στο πλαίσιο της
σύσκεψης ακούστηκαν και κα-
ταγράφηκαν εισηγήσεις, ενώ
όπως ανέφερε σε ανάρτηση του
ο κ. Μούσας, συμφωνήθηκαν οι
ρόλοι και ο τρόπος εργασίας
της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής. Ο Εκπρόσωπος στην ίδια
ανάρτηση χαιρέτησε το «υπο-
δειγματικό πνεύμα συνεργα-
σίας και ομοψυχίας από όλους
και την απόλυτη ετοιμότητα για
το μεγάλο ταξίδι», στέλνοντας
ηχηρό μήνυμα: «Μια πανκοι-
νοτική προσπάθεια ξεκινά, για
τη νεολαία μας και το μέλλον».
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνι-
τών Γιαννάκης Μούσας, πάν-
τως, φαίνεται πως προχωρεί
ακάθεκτος στην υλοποίηση των
προεκλογικών του δεσμεύσεων
ενώπιον των Μαρωνιτών και
βήμα-βήμα τα μεγαλόπνοα κοι-
νοτικά έργα αποπερατώνονται.
Μετά την ολοκλήρωση του γηπέ-
δου ποδοσφαίρου στον Κορμα-
κίτη, την επικείμενη ολοκλήρωση
της ανέγερσης του Κέντρου Συ-
νεργασίας με την Ε.Ε., σειρά
παίρνει το Maronite Sporting
Center το οποίο, σύμφωνα με
τον Γιαννάκη Μούσα, είναι «το
έργο που θα δώσει φτερά στη
νεολαία μας».  
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Τον διακεκριμένο πολιτικό
μηχανικό Τζόζεφ Μαλτέζο
επέλεξε να διορίσει ο Εκπρό-
σωπος ως ειδικό του σύμ-
βουλο για τεχνικά θέματα
που αφορούν στην κατα-
σκευή του Πολυδύναμου
Κέντρου “Maronite Sporting
Center”. Την απόφαση του
αυτή γνωστοποίησε με ανάρ-
τηση του στις 22 Αυγούστου

2022, σημειώνοντας πως ο κ.
Μαλτέζος είναι απόφοιτος
του φημισμένου Imperial
College London και σήμερα
στέλεχος του ομίλου Cyfield. 
Το 2017, ο Μαρωνίτης νέος
είχε αναδειχθεί ως κορυ-
φαίος νέος πολιτικός μηχανι-
κός στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα
σε 1665 υποψήφιους είχε επι-

λεγείως ο καλύτερος μηχανι-
κός και τιμήθηκε μάλιστα
από το Institution of Civil En-
gineers του Ηνωμένου Βασι-
λείου με το φημισμένο
James Rennie Medal. Σύμ-
φωνα με την ίδια ανάρτηση
του Εκπροσώπου, ο Τζόζεφ
Μαλτέζος θα προσφέρει τις
εν λόγω υπηρεσίες του στην
Κοινότητα αφιλοκερδώς.

Διορισμός Ειδικού Συμβούλου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΥΣΑΣ:
«Μια πανκοινοτική προσπάθεια ξεκινά,

για τη νεολαία μας και το μέλλον»
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Συνέχεια στις επισκέψεις διπλωμα-
τών στον Κορμακίτη και το Κέντρο
Συνεργασίας δόθηκε στις 27 Ιουλίου
2022, με την επίσκεψη του Σλοβάκου
Πρέσβη Μάρτιν Μπέζακ ο οποίος
αποδέχτηκε πρόσκληση του Εκπρο-
σώπου Μαρωνιτών Γιαννάκη
Μούσα. Ο Σλοβάκος διπλωμάτης
έτυχε ξενάγησης στους χώρους του
εργοταξίου του Κέντρου Συνεργασίας
και ενημερώθηκε για την πορεία του
έργου και το πλάνο που αφορά στη
λειτουργία του από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Κέντρου Αντώνη Σκούλλο. 
Να σημειωθεί πως κατά την επί-

σκεψη, στον Κορμακίτη βρέθηκαν
επίσης ο Γερμανός πρώην ευρωβου-
λευτής Ρέιμερ Μπέγκε και η σύζυγος
του Μαρία Κόκκινου Μπέγκε, οι
οποίοι είχαν επίσης προσκληθεί από
τον Εκπρόσωπο. Οι προσκεκλημένοι
είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγη-
θούν στον ανακαινισμένο ναό του
Αγίου Γεωργίου. 
Η ικανοποίηση και η χαρά του ζεύ-
γους Μπέγκε για το επιβλητικό και
σύγχρονο κτίριο που αντίκρισανήταν
πολύ μεγάλη. Αυτό που είδαν ήταν
άλλωστε η σωστή αξιοποίηση της
χρηματοδότησης των €1.2 εκ., για την

εξασφάλιση της οποίας εργάστηκαν
πολύ σκληρά. Από την πλευρά του ο
Πρέσβης της Σλοβακίας Μάρτιν
Μπέζακ δήλωσε εντυπωσιασμένος
και ανέφερε πως η Πρεσβεία της
Σλοβακίας θα κάνει χρήση των εγκα-
ταστάσεων για δικοινοτικές και πολυ-
κοινοτικές πρωτοβουλίες και
εκδηλώσεις. 
Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η
πρώτη επίσκεψη που πραγματοποι-
είται από ξένους διπλωμάτες στον
Κορμακίτη τον τελευταίο χρόνο,
αφού προηγήθηκαν αρκετές, με ση-
μαντικότερες εκείνες των πρεσβει-

ρών των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του
Λιβάνου, καθώς και του Βρετανού
ύπατου αρμοστή. Εξάλλου, σύμφωνα
με πληροφορίες, σε πρόσφατη συ-
νάντηση του Εκπροσώπου Μαρωνι-
τών Γιαννάκη Μούσα με τη
Γερμανίδα πρέσβειρα Anke Sch-
limm, η τελευταία εξέφρασε την
επιθυμία της να μεταβεί σύντομα
στον Κορμακίτη για να δει από
κοντά την πορεία των εργασιών του
Κέντρου Συνεργασίας αλλά και για
να γνωρίσει από κοντά τα Μαρωνί-
τικα χωριά. 

Επίσκεψη του Σλοβάκου Πρέσβη στον Κορμακίτη 
και συνάντηση με τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας

Την ετοιμότητα της για συνεργασία και στήριξη
του οράματος του Κέντρου Συνεργασίας Κορ-
μακίτη, εξέφρασε αντιπροσωπεία του Ομίλου
Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, στο πλαίσιο
συνάντησης με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνι-
τών Γιαννάκη Μούσα και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του ΚΣΚ Αντώνη Σκούλλο. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη,
24 Αυγούστου στο Σπίτι της Συνεργασίας στην
περιοχή του «Λήδρα Πάλας» στη Λευκωσία και
στη διάρκεια της συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος ενώ, σύμφωνα με ανάρτηση του
Εκπροσώπου Γιαννάκη Μούσα, ανταλλάγησαν
απόψεις για πιθανή συνεργασία ανάμεσα στον
Όμιλο και το Κέντρο Συνεργασίας. 
«Κοινή διαπίστωση η ύπαρξη σοβαρής προοπτι-
κής για να υπηρετήσουμε μαζί το όραμα για την
κουλτούρα της ειρήνης, της δημιουργικής συνύ-

παρξης και του κοινού μέλλοντος όλων των Κυ-
πρίων», σημείωσε ο κ. Μούσας. 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος Ιστορικού
Διαλόγου και Έρευνας έχει υπό την σκέπη του
το Σπίτι της Συνεργασίας και το πρόγραμμα
IMAGINE που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνω-
μένων Εθνών και που στοχεύει στην ενδυνά-
μωση των σχέσεων ανάμεσα στις κοινότητες
της Κύπρου. Στα είκοσι σχεδόν χρόνια της λει-
τουργίας του, έχει πετύχει σημαντικά αποτελέ-
σματα και κατάφερε να φέρει κοντά έξι χιλιάδες
νέους από όλες τις κοινότητες της Κύπρου. 
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση του Εκπρο-
σώπου, το επόμενο διάστημα αναμένεται επί-
σκεψη του Ομίλου στον Κορμακίτη για
ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου Συνεργα-
σίας και για περαιτέρω συζήτηση που θα αφορά
στον μελλοντικό προγραμματισμό.

Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου

Η διεθνής κοινότητα στηρίζει 
το όραμα του Κέντρου Συνεργασίας

Επαφών συνέχεια ενόψει της αποπεράτωσης του έργου

Περί τα τέλη Νοεμβρίου 2022
αναμένεται να παραδοθεί ολο-
κληρωμένο το Κέντρο Συνεργα-
σίας σύμφωνα με τελευταία
ενημέρωση, ενώ τα επίσημα εγ-
καίνια θα αποφασιστούν σε συ-
νεννόηση με τις Βρυξέλλες. Για
τον σκοπό αυτό θα υπάρξει και
επίσκεψη του Εκπροσώπου Γιαν-
νάκη Μούσα στην έδρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο
διάστημα. 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
ΚΣΚ, το προσεχές καλοκαίρι το
Κέντρο αναμένεται ότι θα φιλοξε-
νήσει πεντακόσια περίπου παιδιά
και νέους, αφού με ενέργειες
τόσο της κοινότητας όσο και της
διεθνούς κοινότητας (ΕΕ, ΟΗΕ,
ΗΠΑ), έχουν ήδη γίνει κρατήσεις
για συνέδρια και άλλες συναφείς
με τους στόχους του Κέντρου
δραστηριότητες. Παράλληλα, ο κ.
Σκούλλος ανέφερε ότι από τον Ια-
νουάριο του 2023 εκτιμάται πως
θα αρχίσουν μαθήματα εκμάθη-
σης διαφόρων γλωσσών (μεταξύ
των οποίων Sanna, Τουρκικών,
Ελληνικών), καθώς και άλλα επι-
μορφωτικά μαθήματα όπως μα-
γειρική, τεχνολογία κ.λπ.). Τα
μαθήματα θα απευθύνονται σε
όλους τους κατοίκους του Κορμα-
κίτη. Από τον Σεπτέμβριο του
2023 αναμένεται να λειτουργή-
σουν οι πρώτες τρεις τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη
για όσους μαθητές ενδιαφέρον-
ται. Κάτι το οποίο, υπενθυμίζεται,
είχε εξαγγελθεί και από τον Επί-
τροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου
τον περασμένο Μάιο.

Παράδοση έργου

Στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Μετά την επίσκεψη της Πρέσβειρας
των ΗΠΑ Judith Garber στον Κορμα-
κίτη την περασμένη άνοιξη και μετά
από οδηγίες της, η Λειτουργός Δημο-
σίων Θεμάτων της Πρεσβείας των
ΗΠΑ κα Deje Holmes συναντήθηκε
με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών
Γιαννάκη Μούσα και τον Πρόεδρο
του ΔΣ του Kέντρου Συνεργασίας
Αντώνη Σκούλλο, την Πέμπτη 13
Οκτωβρίου, στη Βουλή των Αντι-
προσώπων. Αποκλειστικό θέμα της
συνάντησης ήταν η προοπτική συ-
νεργασίας μεταξύ της Πρεσβείας των
ΗΠΑ και του Κέντρου Συνεργασίας.
Οι δύο άνδρες παρουσίασαν στην
Αμερικανίδα διπλωμάτη το όραμα

και την αποστολή του Κέντρου καθώς
και τον προγραμματισμό που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. Η κυρία Holmes εξέ-
φρασε τον ενθουσιασμό της για όσα
άκουσε, εξήρε τους στόχους και τις
επιδιώξεις και διαβεβαίωσε ότι η
Πρεσβεία των ΗΠΑ θα είναι πα-
ρούσα και θα στηρίξει το Κέντρο με
κάθε δυνατό τρόπο. Συμφωνήθηκε
όπως, τις επόμενες εβδομάδες αντι-
προσωπεία της Αμερικάνικης Πρε-
σβείας επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Συνεργασίας στον Κορ-
μακίτη και, με βάση τις δυνατότητες
που παρέχονται, διαμορφωθεί το
κοινό πλαίσιο δράσης μεταξύ του
KCC και της Πρεσβείας των ΗΠΑ.
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Γνωστό παράγοντα της κοινότητας
με ευρεία ανάμειξη στα κοινά, επέ-
λεξε ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μού-
σας για τη θέση του Προέδρου της
Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
Τον έντιμο οικογενειάρχη και στέλεχος
της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας
Μάριο Ι. Φραγκίσκου ο οποίος υπηρέ-
τησε με μεγάλη αφοσίωση ως μέλος
και στην προηγούμενη Επιτροπή. Ο
Μάριος Φραγκίσκου διαδέχεται στην
Προεδρία τον Αντωνάκη Μαυρίδη ο
οποίος υπηρέτησε με επιτυχία την Επι-

τροπή ως Πρόεδρος κατά τα τελευταία
δέκα περίπου χρόνια.
Στη θέση του Αντιπροέδρου της Επι-
τροπής ο Εκπρόσωπος διατήρησε τον
στενό του συνεργάτη και κορυφαίο
στέλεχος της κοινότητας Κοτσιάτη
Τάκη Χαννή, ενώ στον κατάλογο των
μελών υπάρχουν επαναδιορισμοί αλλά
και νέες επιλογές. Στις θέσεις τους πα-
ραμένουν οι Αντώνης Φτανός, Ηλίας
Πετρή, Πανίκος Σιαμμούτης και Αντώ-
νης Γιαλλούρης ενώ τα νέα πρόσωπα
στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητη-

ρίων είναι οι Ιωσήφ Χατζηχάννας, Μι-
σιέλ Μαλτέζος, Κυριάκος Αντωνιάδης
και Μιχαλάκης Μαρής. 
Η νέα επιτροπή ανέλαβε επίσημα κα-
θήκοντα μετά και τη σχετική απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης
Αυγούστου 2022, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-
μοκρατίας στις 5 Αυγούστου. Να
σημειωθεί ότι η Επιτροπή Διαχείρι-
σης Κοιμητηρίων διορίζεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών με τη σύμφωνη
γνώμη του Εκπροσώπου των Μαρω-

νιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Με βάση την απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και την κείμενη
νομοθεσία, η Επιτροπή Διαχείρι-
σης Κοιμητηρίων θα ενεργεί για
και εκ μέρους της Θρησκευτικής
Ομάδας Μαρωνιτών στα θέματα
δημιουργίας, επέκτασης, συντήρη-
σης και διαχείρισης του συνόλου
των κοιμητηρίων τους πάνω σε
παγκύπρια βάση. Η θητεία της
Επιτροπής συμπίπτει με αυτήν της
Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού
Συναγερμού και υποψήφιο Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου είχε ο Εκπρό-
σωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας
και αντιπροσωπεία της Κοινότητας. Η συνάν-
τηση που έγινε στα γραφεία του ΔΗΣΥ στη
Λευκωσία την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022,
διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με τον Αβέρωφ
Νεοφύτου να ενημερώνεται για τα σημαντικά
θέματα που απασχολούν τη Μαρωνιτική Κοι-
νότητα σήμερα. 

Ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας έθεσε
ενώπιον του υποψήφιου Προέδρου της Δημο-
κρατίας τα θέματα που απασχολούν τα Μαρω-
νίτικα χωριά καθώς και εκείνα που αφορούν
στις υπό το κράτος ελεγχόμενες περιοχές, ζη-
τώντας τη στήριξη τόσο του ΔΗΣΥ, όσο και του
ιδίου του κ. Νεοφύτου σε περίπτωση εκλογής
του στο ύπατο αξίωμα του κράτους. 
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Κοινότητας,
οι τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ ήταν
ξεκάθαρες, τόσο για τα θέματα που αφορούν
τα Μαρωνίτικα χωριά, όσο και για τη νεολαία
των Μαρωνιτών, κάτι που όπως δήλωσε τον
ικανοποίησε πλήρως. Την ίδια ώρα, στο πλαί-
σιο της συνάντησης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δή-
λωσε προς την αντιπροσωπεία των
Μαρωνιτών πως τις ξεκάθαρες αυτές θέσεις
θα μεταφέρει ο ίδιος δια ζώσης προς τα μέλη
της Κοινότητας, στο πλαίσιο εκδηλώσεων και

επισκέψεων που θα διοργανωθούν από τον
ΔΗΣΥ και το εκλογικό του επιτελείο. 
Σε ανάρτηση του ο κ. Μούσας εξέφρασε την
ικανοποίηση του από τα αποτελέσματα της
συνάντησης, ευχαριστώντας τον κ. Νεοφύτου
για την αγάπη και τη διαχρονική του στήριξη

προς τη Μαρωνιτική Κοινότητας και ευχόμε-
νος στον υποψήφιο Πρόεδρο καλή επιτυχία
ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φλε-
βάρη 2023. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη προγραμματί-
ζονται από το εκλογικό επιτελείο του Αβέρωφ

Νεοφύτου δράσεις σε σχέση με τη Μαρωνιτική
Κοινότητα και αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων επίσκεψη του Προέδρου του ΔΗΣΥ στα
Μαρωνίτικα χωριά καθώς και μεγάλη εκδή-
λωση στη Λευκωσία, κατά την οποία θα απευ-
θυνθεί στους Μαρωνίτες. 

Ενώπιον Αβέρωφ Νεοφύτου τα θέματα της Μαρωνιτικής Κοινότητας

Νέος Πρόεδρος ο Μάριος Φραγκίσκου 
Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Τα είπαν για τις ανάγκες και επιδιώξεις 
των Μαρωνιτών Μούσας - Χριστοδουλίδης
Την πρωτοβουλία να επισκεφτεί τον
Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών Γιαν-
νάκη Μούσα στο σπίτι του, έλαβε ο
πρώην Υπουργός Εξωτερικών και
υποψήφιος για την Προεδρία της
Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλί-
δης, με τους δύο άνδρες να συναντι-
ούνται το πρωί της 28ης Ιουλίου
2022. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η κατ’
ιδίαν συζήτηση επί των σημαντικών
θεμάτων που απασχολούν τη Μαρω-
νιτική Κοινότητα σήμερα και επί των
θέσεων για τους Μαρωνίτες που
προτίθεται να συμπεριλάβει ο Νίκος
Χριστοδουλίδης στο προεκλογικό
του πρόγραμμα. Ο κ. Χριστοδουλί-
δης σαφέστατα γνωρίζει από πρώτο
χέρι τα θέματα των Μαρωνιτών, κυ-
ρίαρχα από τη θητεία του ως ΥΠΕΞ
ενώ σύμφωνα με τον κ. Μούσα, το
πλαίσιο των προγραμματικών του
θέσεων όπως συζητήθηκε κατά τη
συνάντηση, ανταποκρίνεται επαρ-
κώς στις ανάγκες και επιδιώξεις της
ηγεσίας της Μαρωνιτικής Κοινότη-
τας. 
Να σημειωθεί πως με το πέρας της
συνάντησης και στη βάση των όσων
συζητήθηκαν, το εκλογικό επιτελείο
Χριστοδουλίδη προχώρησε στην
ετοιμασία πλαισίου με εννιά συνο-
λικά προεκλογικές δεσμεύσεις που
αφορούν στους Μαρωνίτες, πλαίσιο
το οποίο διοχετεύτηκε στα μέσα της

Μαρωνιτικής Κοινότητας με σχετική
επιστολή του υποψηφίου προς τους
Μαρωνίτες ψηφοφόρους. 
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι Μα-
ρωνίτες αποτελούν σημαντικό και
αναπόσπαστο κομμάτι του κυπρια-
κού λαού και η κοινότητα τους θα
πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο, ούτως ώστε να
μπορέσει να διατηρήσει τα ιδιαίτερα
της χαρακτηριστικά που εμπλουτί-
ζουν την πολυπολιτισμικότητα της
χώρας. 
Συνοπτικά, οι εννιά προεκλογικές
δεσμεύσεις του Νίκου Χριστοδου-
λίδη προς τους Μαρωνίτες της Κύ-

πρου, περιλαμβάνουν το μέγα θέμα
της επιστροφής, με ειδικές αναφο-
ρές στην επανεγκατάσταση, την
αναστήλωση μνημείων ιστορικής
σημασίας, ενώ στην περίπτωση επί-
λυσης του εθνικού θέματος, αναφέ-
ρεται πως τα Μαρωνίτικα χωριά θα
αποτελούν μέρος της ελληνοκυπρια-
κής συνιστώσας πολιτείας. Άλλες δε-
σμεύσεις αφορούν το Πολυδύναμο
Κέντρο “Maronite Sporting Cen-
ter”, τη συνέχιση της προσπάθειας
εξακρίβωσης της τύχης του αγνοού-
μενου Μαρωνίτη Ρογήρου Κουμέτ-
του, την αναβάθμιση του θεσμού του
Εκπροσώπου στη Βουλή και άλλα. 

Εγκαίνια για το Shisha World
Store του Γιάννη Τερζή

Επίσημο opening για το κατάστημα Shisha World Store στον
Άγιο Δομέτιο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου
22 Οκτωβρίου 2022. Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος που
ανήκει στον νέο Μαρωνίτη από τον Κορμακίτη Γιάννη Τερζή,
τέλεσε ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας, ο
οποίος φρόντισε με ανάρτηση του να στείλει το δικό του μή-
νυμα προς του νέους και τις νέες: «Είναι πραγματικά πολύ ευ-
χάριστο να βλέπεις νεαρά παιδιά να κάνουν τα δικά τους
αυτόνομα επαγγελματικά βήματα». Το κατάστημα βρίσκεται
στην οδό Γραβιάς στον Άγιο Δομέτιο (μεταξύ των φώτων του
Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου και των φώτων της
Coca-Cola) και στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν αρκετοί
νέοι και νέες της Μαρωνιτικής Κοινότητας και όχι μόνο. 
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Πεντακόσια και πλέον άτομα έδωσαν το παρόν
τους στην κυνηγετική γιορτή που διοργάνωσαν
από κοινού ο Κυνηγετικός Σύλλογος «Ο Πεκρής»
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας και το Κυνηγετικό
Σωματείο «Τοξότης Κένταυρος» Γουρρίου, την
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 στο σωματείο
της Ένωσης Μαρωνιτών Ανθούπολης. 
Η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή
την επικείμενη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου
του ενδημικού θηράματος στις 6 Νοεμβρίου 2022
και σε αυτήν συμμετείχαν κυνηγοί-μέλη της ΚΟΚ
& ΔΑΖ (κυνηγετική ομοσπονδία) από ολόκληρη
την Κύπρο. Μιλώντας στον «Τ», ο Πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου «Ο Πεκρής» και Πρό-
εδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηλίας Πε-
κρής, τόνισε πως ενώ αναμενόταν αρχικά στην
εκδήλωση ένας αριθμός της τάξης των 250-300
ατόμων, τελικά προσήλθαν πέραν των 500 ατό-
μων από όλη την Κύπρο, κάτι που εξέπληξε ευχά-
ριστα τους διοργανωτές. Η κυνηγετική γιορτή που
κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες περιλάμ-
βανε άφθονο φαγητό και ποτό, ζωντανή μουσική
καθώς και κλήρωση με πλούσια δώρα, όπως κυ-
νηγετικό εξοπλισμό και αεροπορικά ταξίδια. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν αρκετοί πολιτειακοί
αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών οι βουλευτές Χάρης
Γεωργιάδης, Σάβια Ορφανίδου και Νίκος Κέττη-
ρος, ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή
Γιαννάκης Μούσας, ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ

Γιάννος Λακκοτρύπης και οΠροϊστάμενος της Υπη-
ρεσίας Θήρας Παντελής Χατζηγέρου, ο οποίος να
σημειωθεί ότι για πρώτη φορά συμμετείχε σε κυνη-
γετική εκδήλωση στα είκοσι χρόνια που εκτελεί χρέη
Προϊσταμένου. Το παρόν τους έδωσαν επίσης ο
Εφημέριος Αγίου Μάρωνα Ανθούπολης π. Ιωσήφ
Σκέντερ, οι Κοινοτάρχες Αγίας Μαρίνας Σκυλλού-
ρας, Γουρρίουκαι Καρπάσιας, ο Λειτουργός του Τα-
μείου Θήρας Πέτρος Αναγιωτός, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Οπλοπωλών Κύπρου Άγγελος Πιτσιλλί-
δης, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνη-
γετικής Ομοσπονδίας, καθώς και μέλη και φίλοι
κυνηγετικών συλλόγων από όλη την Κύπρο. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τους
Προέδρους των δύο συλλόγων που διοργάνωναν
την εκδήλωση καθώς και χαιρετισμούς από όλους
σχεδόν τους επίσημους προσκεκλημένους που πα-
ρέστησαν. Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος του
συλλόγου «Ο Πεκρής» και Πρόεδρος της ΚΟΚ &
ΔΑΖ Ηλίας Πεκρής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγ-
κινημένος από την ανταπόκριση του κόσμου και
μίλησε εν συντομία μεταξύ άλλων για τον σύλλογο
του οποίου ηγείται: «Η ιδέα γεννήθηκε σε μια
αυλή σπιτιού, όταν οι μεγαλύτεροι μας, μας περιέ-
γραφαν ιστορίες κυνηγίου πουεκτυλίσσονταν στα
βουνά του χωριού μας, αναμνήσεις γεμάτες χαρά
και νοσταλγία. Ο σύλλογος μας γεννήθηκε από
ίσες δόσεις καθαρής αγάπης για το κυνήγι, τη
φύση και το χωριό μας». Όπως σημείωσε ο κ. Πε-

κρής, ησυνδιοργάνωση της γιορτής είναι απότοκο
και μιας βασικής του πεποίθησης που δεν είναι
άλλη από το μότο «η ισχύς εν τη ενώσει». «Όλοι
μαζί ενωμένοι μπορούμε να φέρουμε τις αλλαγές
που θέλουμε στα κυνηγετικά δρώμενα της Κύ-
πρου, στην προστασία της φύσης», σημείωσε. 
Άξιο αναφοράς ήταν το συγκινητικό μήνυμα του
Προέδρου Ηλία Πεκρή με το οποίο έκλεισε τον
χαιρετισμό του: «Κλείνω με τον διακαή μας πόθο.
Του χρόνου να κυνηγήσουμε στην Αγία Μαρίνα,
στον Πενταδάχτυλο και στην υπόλοιπη κατεχό-
μενη γη μας. Να ζήσουν ξανά οι παλαιότεροι και
για πρώτη φορά οι νεότεροι, τις ωραίες εικόνες
που μας περιγράφουν». 
Εξάλλου, σε ανάρτηση προχώρησε ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας με το πέρας
της μεγαλειώδους εκδήλωσης, συγχαίροντας τον
Πρόεδρο Ηλία Πεκρή για τη μεγάλη επιτυχία:
«Φίλε Ηλία Πεκρή, άξιε Πρόεδρε της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Κυνηγών, θερμά συγχαρητήρια για
τη μεγαλειώδη εκδήλωση του Κυνηγετικού Συλ-
λόγου “Ο Πεκρής” Αγίας Μαρίνας. Χθες βράδυ
στο ΕΜΑ Ανθούπολης απλά επιβεβαιώθηκε πόσο
σημαντικό κεφάλαιο είσαι για την Κοινότητα και
την Κύπρο. Καλή συνέχεια φίλε μου σε σένα και
τους άξιους συνεργάτες σου. Είμαι βέβαιος πως ο
αείμνηστος πατέρας σου και αγαπητός μου φίλος
Τζόζεφ θα είναι πολύ περήφανος. Όπως περήφα-
νοι είμαστε και όλοι εμείς». 

Δείπνο με σκοπό την οικονομική αρωγή
του κόσμου προς το σωματείο, διοργάνωσε
το Δ.Σ. του Κέδρου Αγίας Μαρίνας Σκυλ-
λούρας, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
2022 στο οίκημα του στον Κοτσιάτη. Το
παρόν τους για να στηρίξουν την προσπά-
θεια του ιστορικού σωματείου έδωσαν με-
ταξύ άλλων ο Αββάς Ιωσήφ Μιχαηλίδης
Λακκοτρύπης, ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μού-
σας, ο πρώην Υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύ-
πης, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέ-
κος Τρυφωνίδης, ο Έπαρχος των
Βρετανικών Βάσεων Γιώργος Κι-
τέος, το Μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ
Μιχάλης Ιωάννου ο οποίος εκ-
προσωπούσε τον Πρόεδρο Αν-
δρέα Μιχαηλίδη, καθώς και ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών Γιώργος Ματ-
θαιόπουλος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντα στο δεί-
πνο ήταν και κάποια από τα ιδρυτικά μέλη
του Κέδρου που είχαν πρωτοστατήσει το
1966-67 στην ίδρυση του στην Αγία Μα-
ρίνα Σκυλλούρας. Εκ μέρους τους, χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο Τάσος Χατζηχάννας ο
οποίος να σημειωθεί είναι απόδημος Μα-
ρωνίτης στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
καλωσόρισμα έκανε ο Πρόεδρος του Κέ-

δρου Γιαννάκης Λακκοτρύπης ο οποίος
αναφέρθηκε στον προγραμματισμό που
προηγήθηκε της έναρξης της σεζόν καθώς
και για τον στόχο της ομάδας στην επίλε-
κτη κατηγορία της ΣΤΟΚ που συμμετέχει
φέτος και που δεν είναι άλλος από την κα-
λύτερη δυνατή παρουσία. 
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν όλοι σχε-
δόν οι επίσημοι που παρέστησαν, με όλους
να στέλνουν κοινό μήνυμα ελπίδας και αι-
σιοδοξίας για την επιστροφή στην Αγία
Μαρίνα Σκυλλούρας και με τον Κέδρο να
παραμένει πάντοτε φάρος και σημαία του

αγώνα. Άξιο αναφοράς το θέμα το οποίο
«ανοίχτηκε» εκ νέου κατά το δείπνο οικο-
νομικής ενίσχυσης και που δεν είναι άλλο
από το αίτημα να συμπεριληφθεί ο Κέδρος
στα προσφυγικά σωματεία της ΚΟΠ και
να λαμβάνει τη δέουσα κρατική οικονο-
μική ενίσχυση που λαμβάνουν όλα τα προ-
σφυγικά σωματεία. Όπως αναφέρθηκε, ο
Κέδρος δεν συμπεριλαμβάνεται μέχρι σή-
μερα στα προσφυγικά σωματεία για τον
λόγο ότι το 1974 δεν συμμετείχε στην ΚΟΠ
αλλά στα τότε αγροτικά πρωταθλήματα.
Το αίτημα ανέλαβαν να διαβιβάσουν στη
Βουλή ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών
Γιαννάκης Μούσας και ο Βουλευτής της
ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης,.
Σε γενικές γραμμές η εκδήλωση στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε
σε εξαιρετικό κλίμα και συγκεντρώθηκε
και ένα ικανοποιητικό ποσό προς οικονο-
μική ενίσχυση του σωματείου. 

Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο «Ο Πεκρής» Αγίας Μαρίνας

Μεγαλειώδης κυνηγετική εκδήλωση 

Πεντακόσια και πλέον
άτομα από όλη 

την Κύπρο έδωσαν 
το παρόν τους

Διεξήχθη και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, σκοπευτικός αγώνας, ο
οποίος διοργανώθηκε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο
Κορμακίτη «Η Λαότρυπα» στο Ολυμπιακό Σκοπευτή-
ριο Λευκωσίας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Λαότρυπας», σκοπός
του αγώνα ήταν να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη του συλ-
λόγου να προπονηθούν πριν την έναρξη της νέας κυνη-
γετικής περιόδου, καθώς επίσης και να «κλειδώσει» η
σκοπευτική ομάδα που θα εκπροσωπεί τον σύλλογο σε
διασυλλογικούς αγώνες σκοποβολής της Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Κυνηγιού (ΚΟΚ). 
Την ομάδα της Λαότρυπας, σύμφωνα με την ίδια ανα-
κοίνωση, θα απαρτίζουν οι Αντώνης Σιαμμούτης, Αλ-
βέρτος Ι. Παρπέρης, Γιάννης Τουμάζου, Κωνσταντίνος
Λαός, Αντώνης Ι. Διόλας και Γιώργος Ρ. Διόλας. Αρχη-
γός της ομάδας θα είναι ο Αντώνης Σιαμμούτης ο
οποίος είναι και ο Έφορος Θήρας του συλλόγου. 

Μηνύματα ελπίδας στο δείπνο 
οικονομικής ενίσχυσης του Κέδρου

Σκοπευτικός αγώνας
από τη Λαότρυπα
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Πριν την προσευχή του Αγγέλου στην πλατεία
του Αγίου Μάρκου, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου,
ο Πάπας Φραγκίσκος «παρακάλεσε» τον
Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταμα-
τήσει το σπιράλ βίας» στην Ουκρανία, καταγ-
γέλλοντας παράλληλα την «αντίθετη προς το
διεθνές δίκαιο» προσάρτηση Ουκρανικών πε-
ριοχών από τη Ρωσία. Να σημειωθεί πως είναι
η πρώτη φορά που ο Πάπας Φραγκίσκος ανα-
φέρεται ευθέως στον Πούτιν σε ομιλία του
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις
24 Φεβρουαρίου 2022. 
«Η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία έχει
γίνει τόσο σοβαρή, καταστροφική και απειλη-
τική, που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και, ως εκ
τούτου, σήμερα θα ήθελα να αφιερώσω ολό-
κληρο τον προβληματισμό ενώπιον του Αγγέ-
λου σε αυτό», ανέφερε ο Φραγκίσκος. «Αυτή η
τρομερή και ασύλληπτη πληγή για την ανθρω-
πότητα, αντί να επουλώνεται, συνεχίζει να
χύνει ακόμη περισσότερο αίμα, κινδυνεύοντας

να εξαπλωθεί περαιτέρω», είπε και συμπλή-
ρωσε: «Με θλίβουν τα ποτάμια αίματος και δα-
κρύων που χύθηκαν αυτούς τους μήνες,
λυπάμαι για τα χιλιάδες θύματα, ιδιαίτερα τα
παιδιά και την καταστροφή που έχει αφήσει
πολλούς ανθρώπους και οικογένειες άστεγους
και απειλεί τεράστιες περιοχές με κρύο και
πείνα». 
Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε πως ορισμένες
πράξεις δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογηθούν
και είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο κόσμος
μαθαίνει τη γεωγραφία της Ουκρανίας μέσα

από ονόματα πόλεων που έχουν γίνει τόποι
απερίγραπτου πόνου και φόβου. «Τι θα γίνει
μετά; Πόσο αίμα πρέπει ακόμα να κυλήσει για
να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος δεν είναι

ποτέ λύση, μόνο καταστροφή; Στο όνομα του
Θεού και στο όνομα της αίσθησης ανθρωπιάς
που κατοικεί σε κάθε καρδιά, ανανεώνω την
έκκλησή μου για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ας σταματήσουν τα όπλα και ας αναζητήσουμε
τις προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις που
θα οδηγήσουν σε λύσεις που δεν επιβάλλονται
με τη βία, αλλά συναινετικές, δίκαιες και στα-
θερές», ήταν τα πλημμυρισμένα με απόγνωση
λόγια του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολι-
κής Εκκλησίας. 
Επίσης ο Πάπας αναφέρθηκε και στην προσάρ-
τηση Ουκρανικών εδαφών από τη Μόσχα, κάνο-
ντας λόγο για «νέες ενέργειες που αντιβαίνουν
στις αρχές του διεθνούς δικαίου και κάλεσε πα-
ράλληλα τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι να είναι ανοικτός σε σοβαρές
προτάσεις ειρήνευσης: «Λυπούμαι βαθιά για τη
σοβαρή κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τε-
λευταίες ημέρες και που αυξάνει τον κίνδυνο πυ-
ρηνικής κλιμάκωσης, προκαλώντας φόβους για
ανεξέλεγκτες και καταστροφικές συνέπειες παγ-
κοσμίως. Η έκκλησή μου απευθύνεται πρώτα και
κύρια στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
παρακαλώντας τον να σταματήσει αυτή τη
σπείρα βίας και θανάτου, και για χάρη του δικού
του λαού. Από την άλλη πλευρά, λυπημένος για
τα τεράστια δεινά του ουκρανικού λαού ως απο-
τέλεσμα της επιθετικότητας που υπέστη, απευ-
θύνω μια εξίσου σίγουρη έκκληση στον Πρόεδρο
της Ουκρανίας να είναι ανοιχτός σε σοβαρές
προτάσεις για ειρήνη».
Την ίδια ώρα ο Πάπας προέτρεψε «τους πρωτα-
γωνιστές της διεθνούς ζωής και τους πολιτικούς
ηγέτες των εθνών να κάνουν ό,τι είναι δυνατό
για να τερματιστεί ο πόλεμος, χωρίς να αφήσουν
τους εαυτούς τους να παρασυρθούν σε επικίνδυ-
νες κλιμακώσεις και να προωθήσουν και να υπο-
στηρίξουν πρωτοβουλίες για διάλογο». 
Τέλος, κατά την ομιλία του, ο Πάπας κάλεσε
σε εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, «που
μπορεί να αλλάξει τις καρδιές και στη μητρική
μεσολάβηση της Βασίλισσας της Ειρήνης,
καθώς υψώνουμε την Παράκλησή μας στην
Παναγία του Ροδαρίου της Πομπηίας, ενωμέ-
νοι πνευματικά με τους πιστούς που συγκεν-
τρώθηκαν στο Ιερό της και στο τόσα πολλά
μέρη του κόσμου».

Ο πόλεμος είναι
από μόνος του

λάθος και φρίκη!

Πάπας Φραγκίσκος:

Πρώτη απευθείας 
έκκληση του Ποντίφικα
προς τον Ρώσο Πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν να
σταματήσει τον πόλεμο

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, η
μέρα που ολόκληρη η Μεγάλη Βρε-
τανία βυθίστηκε στο πένθος. Η Βα-
σίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη
μονάρχης που πέρασε από το παλάτι
του Μπάκιγχαμ και βρέθηκε στον
θρόνο για 70 χρόνια, απεβίωσε σε
ηλικία 96 ετών στο Κάστρο Μπαλ-
μόραλ στη Σκωτία, ύστερα από προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.
Με μια λιτή ανακοίνωση στις 8.30
μ.μ., η Βασιλική Οικογένεια έκανε
γνωστό το λυπηρό γεγονός, αναφέ-
ροντας ότι «η Βασίλισσα έφυγε ειρη-
νικά στο Μπαλμόραλ» όπου, να
σημειωθεί, είχε κάνει και την τελευ-
ταία δημόσια εμφάνιση της διορί-
ζοντας την Λιζ Τρας ως
Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετα-
νίας. Με την επιδείνωση της κατά-
στασης της υγείας της, στο πλευρό
της βρέθηκε η οικογένειά της, με τον
πρίγκιπα Κάρολο, τον πρίγκιπα Wil-
liam, τη πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγ-
κιπα Andrew και τον πρίγκιπα
Edward να ταξιδεύουν εκτάκτως για
τη Σκωτία, όπου η βασίλισσα άφησε
την τελευταία της πνοή.
Τα συλλυπητήρια τους μετά τον θά-
νατο της βασίλισσας εξέφρασαν αρ-
χηγοί κρατών, αξιωματούχοι και
εκατομμύρια επώνυμοι και ανώνυ-
μοι άνθρωποι ανά την υφήλιο. Με-
ταξύ αυτών η Βρετανίδα
Πρωθυπουργός Λιζ Τρας, ο Αμερι-
κανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο
Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μα-

κρόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι. Ο
Πάπας Φραγκίσκος ανέφερε: «Συμ-
μετέχω πρόθυμα στον θρήνο για την
απώλειά της και την προσευχή για
την αιώνια ανάπαυση της εκλιπού-
σης βασίλισσας, αποτίοντας φόρο
τιμής σε μια ζωή αδιάκοπης υπηρε-

σίας προς το καλό του έθνους και της
Κοινοπολιτείας». Το δικό του μήνυμα
έστειλε και ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης αναφέροντας ότι «σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές οι σκέψεις μας
είναι με τη Βασιλική οικογένεια και
το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου». 
Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου
της Βασίλισσας, ακολουθήθηκε
πιστά το σχετικό πρωτόκολλο όπως
είχε διαμορφωθεί αρχικά τη δεκαε-
τία του 1960 και αναθεωρηθεί αρκε-
τές φορές μετέπειτα. Αν η Βασίλισσα
Ελισάβετ πέθαινε στο Λονδίνο και το
Παλάτι του Μπάκιγχαμ, θα έμπαινε
μπρος η επιχείρηση «Γέφυρα του
Λονδίνου». Δεδομένου, όμως, ότι πέ-

θανε στη Σκωτία και το Κάστρο
Μπαλμόραλ, ακολουθήθηκε η επι-
χείρηση «Μονόκερως». Στη βάση
του πρωτοκόλλου, η χώρα για δώ-
δεκα μέρες τελούσε σε εθνικό πέν-
θος με σωρεία κοινωνικών και άλλων
δραστηριοτήτων να αναβάλλονται
προς τιμήν της βασίλισσας. Η σωρός
της Ελισάβετ έφτασε στο Λονδίνο
στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 από το
Εδιμβούργο, έξι μέρες μετά τον θά-
νατο της. Από την Τετάρτη το από-
γευμα, η σωρός τέθηκε σε λαϊκό
προσκύνημα στο παλάτι του Ουέ-
στμινστερ μέχρι τη Δευτέρα 19 Σε-
πτεμβρίου, ημέρα της κηδείας.
Χιλιάδες κόσμου σχημάτισαν ουρές
χιλιομέτρων για να αποχαιρετίσουν
τη Βρετανίδα μονάρχη.
Η νεκρώσιμη ακολουθία διεξήχθη
στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, παρου-
σία περίπου 2.000 ανθρώπων, εκ των
οποίων σχεδόν 500 ήταν υψηλόβαθ-
μοι αξιωματούχοι, ηγέτες κρατών και
κυβερνήσεων, διπλωμάτες και μέλη
βασιλικών οικογενειών. Μετά την κη-
δεία, το φέρετρο της Βασίλισσας με-
ταφέρθηκε με πομπή από το Αβαείο
του Ουέστμινστερ στην αψίδα του
Ουέλινγκτον και από εκεί στο Κάστρο
του Ουίνδσορ. Το φέρετρο «χαμή-
λωσε» στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο
και από εκεί η Ελισάβετ οδηγήθηκε
στην τελευταία της κατοικία, το πα-
ρεκκλήσι μνήμης του βασιλιά Γεωρ-
γίου VI στο παρεκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου στο Ουίνδσορ. 

Η Ελισάβετ υπήρξε βασίλισσα της
Βρετανίας και περισσότερων από 12
άλλων χωρών από το 1952. Μεταξύ
άλλων ήταν αρχηγός του κράτους του
Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας
Ζηλανδίας. Ανέβηκε στον θρόνο το
1953, μετά τον θάνατο του πατέρα της
Βασιλιά Γεωργίου Στ΄, στις 6 Φε-
βρουαρίου 1952. Ήταν μόλις 25 ετών.
Στέφθηκε βασίλισσα τον Ιούνιο, στην
πρώτη στέψη που μεταδόθηκε τηλεο-
πτικά και αποτέλεσε μια πρόγευση του
πώς θα ήταν η ζωή των μελών των βα-
σιλικών οίκων υπό τη συνεχή παρακο-
λούθηση των μέσων ενημέρωσης.Την
εποχή εκείνη, η Βρετανία διατηρούσε
ακόμη μεγάλο μέρος της αυτοκρατο-
ρίας της. Έβγαινε από τον Β  ́Παγκό-
σμιο Πόλεμο αλλά οι «τάξεις» και τα
«προνόμια» κυριαρχούσαν ακόμη
στην κοινωνία, ενώ τα δελτία στα τρό-
φιμα δεν είχαν ακόμη καταργηθεί. Ο
Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν ο πρώτος
πρωθυπουργός της βασιλείας της Ελι-
σάβετ. Ο Ιωσήφ Στάλιν ήταν τότε ηγέ-
της της Σοβιετικής Ένωσης, ο Χάρι
Τρούμαν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο
Πόλεμος της Κορέας μαινόταν. Η Λιζ
Τρας, να σημειωθεί, είναι η 15η πρω-
θυπουργός με την οποία συνεργά-
στηκε έστω και για λίγο, η Ελισάβετ
στη μακροχρόνια θητεία της.
Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ, τον
θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας ανέ-
λαβε από τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 ο
μακροβιότερος πρίγκιπας της Ουα-
λίας, Κάρολος. 

Βασίλισσα Ελισάβετ 
Ο πλανήτης αποχαιρέτησε 

τη μακροβιότερη Βρετανίδα μονάρχη
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Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία
πάθηση που προκαλείται από αιφνίδια δια-
κοπή ή σημαντική ελάττωση της ροής του αί-
ματος προς τον εγκέφαλο η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των εγ-
κεφαλικών κυττάρων ή ακόμη και το θάνατο
τους. Ο θάνατος των κυττάρων οδηγεί στην
αναστολή λειτουργίας διαφόρων τμημάτων
του οργανισμού του ατόμου. Ειδικότερα υπάρ-
χουν δύο τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου, το
ισχαιμικό και το αιμορραγικό. 
Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ο συ-
νηθέστερος τύπος με ποσοστό 80%. Προκαλεί-
ται από ξαφνική απόφραξη αιμοφόρου αγγείου

από θρόμβο αίματος το
οποίο καταλήγει στον
εγκέφαλο με αποτέλε-
σμα να σταματήσει η
ροή του αίματος. Το αι-
μορραγικό εγκεφαλικό
επεισόδιο προκαλείται
από ρήξη αιμοφόρου
αγγείου στον εγκέφαλο
ή ακόμη και γύρω από
αυτόν. Συνήθως, η πρό-
κληση της ρήξης οφείλε-

ται σε τραυματισμό. Ωστόσο είναι πιο σπάνιο
(20%) σε σχέση με το ισχαιμικό επεισόδιο.
Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίζεται
σε θρομβωτικό και εμβολικό. Στο θρομβωτικό
επεισόδιο σχηματίζεται ένας θρόμβος αίματος
μέσα σε μια αρτηρία του εγκεφάλου. Ο θρόμβος
σχηματίζεται συνήθως σε μια περιοχή του αγ-
γείου με πλάκες αθηροσκλήρωσης  που σχημα-
τίζονται από εναποθέσεις λίπους. Στο εμβολικό
επεισόδιο ο θρόμβος αίματος πορεύεται με την
κυκλοφορία του αίματος και καταλήγει να απο-
φράσσει (σαν έμβολο) τον αυλό του αγγείου. Η
προέλευση είναι συνήθως από την καρδία όπως
για παράδειγμα σε κολπική μαρμαρυγή.
Ως αποτέλεσμα, στον εγκέφαλο δημιουργείται
μειωμένη αιματική ροή, μειωμένο οξυγόνο και
μειωμένη ποσότητα θρεπτικών ουσιών. Αυτό
προκαλεί νέκρωση της περιοχής του εγκεφάλου
που αντιστοιχεί στο αποφραγμένο αγγείο με
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται το ανάλογο νευρο-
λογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στα χέρια ή
τα πόδια, δυσκολία στην ομιλία, ελάττωση της
όρασης κλπ. Αν η περιοχή του εγκεφάλου είναι
μεγάλη, τότε το οίδημα πιέζει όλο τον εγκέφαλο
και ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του (πέφτει
σε κώμα) με σαφή κίνδυνο για τη ζωή του.

Συμπτώματα 
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δημιουργεί
μια ποικιλία συμπτωμάτων ενώ τίθεται θέμα
για τον χρόνο ενεργοποίησης τους, ο οποίος
ποικίλλει: Αιφνίδια παράλυση ή μούδιασμα
στο πρόσωπο, το χέρι ή το πόδι που συνήθως
επηρεάζει τη μία πλευρά του σώματος, σύγ-
χυση και δυσκολία στην ομιλία, καθώς και
δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας των
άλλων, διαταραχή οράσεως είτε στο ένα είτε
και στα δύο μάτια (η όραση του ασθενούς
ξαφνικά γίνεται θολή ή μπορεί ακόμα και να
προκληθεί διπλωπία), ίλιγγος, απώλεια ισορ-
ροπίας, διαταραχή στη βάδιση, οξεία κεφα-
λαλγία που μπορεί να συνοδεύεται από
ζαλάδα και έμετο.
Στο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο: αιφ-
νίδια οξεία κεφαλαλγία, επιληπτικό επεισόδιο
(σπασμοί), κινησιολογική διαταραχή, αδυνα-

μία συντονισμού και ισορροπίας, μυϊκή αδυνα-
μία, διαταραχή ομιλίας, ζαλάδα και απώλεια
συνείδησης, εμετός.
Είναι απαραίτητη στην περίπτωση αυτή  η
άμεση θεραπεία για να προληφθεί η διασπορά
της βλάβης σε μεγαλύτερη περιοχή του εγκε-
φάλου, όπου η ροή του αίματος θα μειωθεί
αλλά δε θα σταματήσει.
Τα αιμορραγικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επει-
σόδια προκαλούν αιμορραγία γύρω ή εντός του
εγκεφάλου. Αν και υπάρχουν πολλά πιθανά
αίτια αιμορραγίας τα συνηθέστερα είναι η
ύπαρξη ανευρυσμάτων στα αγγεία του εγκε-
φάλου που σπάνε και προκαλούν αιμορραγία
στον εγκέφαλο καθώς και η ρήξη μικρών αγ-
γείων εντός του εγκεφάλου.

Διάγνωση 
Η αξιολόγηση του Νευρολόγου ή ενός άλλου
ιατρού θα βοηθήσει στη διάγνωση του Αγγει-
ακού Εγκεφαλικού επεισοδίου και θα δώσει
πληροφόρηση για την κατανόηση της αιτίας.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει φυσική εξέταση,
νευρολογική εξέταση, αιματολογικές εξετά-
σεις, εξετάσεις απεικόνισης του εγκεφάλου,
απεικόνιση αγγείων εγκεφάλου, δοκιμασίες
καρδιακής λειτουργίας, ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα(ηκγ), υπερηχοκαρδιογράφημα, κατα-
γραφή καρδιακού ρυθμού.
Παράγοντες αύξησης κινδύνου μπορεί να
είναι: υψηλή αρτηριακή πίεση, κάπνισμα,
υψηλή χοληστερίνη, σακχαρώδης διαβήτης, οι-
κογενειακό ιστορικό, κακή φυσική κατά-
σταση/ελλιπής φυσική δραστηριότητα,
παχυσαρκία, αθηρωμάτωση των καρωτίδων,
προηγούμενο καρδιακό επεισόδιο, προηγού-
μενο ΑΕΕ, παθήσεις που σχετίζονται με την
πηκτικότητα του αίματος (π.χ θρομβοφιλία). 

Θεραπεία 
Για το ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο η θερα-
πεία είναι: Για ασθενείς με πιο έντονα συμπτώ-
ματα ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου υπάρχει ο ενεργοποιητής ιστικού

πλασμινογόνου (tPA) ο οποίος διαλύει τον
θρόμβο και δύναται να βελτιώσει την εξέλιξη
όταν δίδεται εντός 4 ½ ωρών από την εμφάνιση
των συμπτωμάτων. Όσο νωρίτερα δοθεί η θε-
ραπεία τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει
να βοηθήσει. Επίσης, υπάρχουν φάρμακα τα
οποία ρευστοποιούν το αίμα, φάρμακα τα
οποία μειώνουν την αρτηριακή πίεση και τη χο-
ληστερίνη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εν-
δείκνυνται και τα επεμβατικά βοηθήματα
(stents) τα οποία ανοίγουν το εσωτερικό των
στενομένων αιμοφόρων αγγείων στον αυχένα.
Για το αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο η θεραπεία είναι: Φάρμακα που μει-
ώνουν την αρτηριακή πίεση, χειρουργική αν-
τιμετώπιση για παροχέτευση του αίματος από
εγκέφαλο ή μείωση της ενδοεγκεφαλικής πίε-
σης, χειρουργείο αποκατάστασης των διατρι-
θέντων αιμοφόρων αγγείων, εισαγωγή ενός
βοηθήματος (coil) για να εμποδίσει την αιμορ-
ραγία των αγγείων, αποιδηματικά φάρμακα
του εγκεφάλου ή εισαγωγή σωλήνα παροχέτευ-
σης για μείωση ενδοεγκεφαλικής πίεσης.
Η αποκατάσταση και ο χρόνος ανάρρωσης
μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μετά την εκ-
δήλωση των αρχικών συμπτωμάτων ο ασθενής
έλαβε ιατρική φροντίδα. Σημαντικό ρόλο παί-
ζουν και το εύρος, η τοποθεσία του εγκεφαλι-
κού και η κατάσταση της υγείας του ασθενή. Η
αποκατάσταση πρέπει να ξεκινήσει το συντο-
μότερο δυνατό ώστε ο ασθενής να είναι ικανός
να κινηθεί κανονικά, να επανεκπαιδευτεί στην
βάδιση, να αντιμετωπίσει τον πόνο και να κάνει
ευκολότερη την καθημερινότητά του.
Το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα σχε-
διάσει ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να είναι
εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις
ανάγκες του ασθενούς. Ανάμεσα στις τεχνικές
που ενδέχεται να επιλέξει περιλαμβάνονται οι
εξής: εξαναγκασμένη κινητοποίηση για να εν-
δυναμωθεί το αδύναμο άκρο, ηλεκτρικός ερε-
θισμός για διέγερση και αφύπνιση των
εμπλεκόμενων μυών, αναπνευστική φυσικο-
θεραπεία, νοερή εξάσκηση του κινητικού σχε-
διασμού ώστε να ενεργοποιηθεί το μέρος του
εγκεφάλου το οποίο ελέγχει την κίνηση, δια-
τάσεις εμπλεκόμενων μυών, αντίσταση στην
κίνηση, εργοθεραπεία, τοποθέτηση, νευροα-
ναπτυξιακή θεραπεία (μέθοδος Bobath), προ-
σέγγιση Brunstrom, συνδυασμένες τεχνικές
PNF ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση και να διε-
γερθεί ο μηχανισμός ενεργοποίησης των κινη-
τικών μονάδων του μυός.
Στόχος  των θεραπευτικών προγραμμάτων είναι
η βελτίωση του λειτουργικού ελλείμματος και η
επανένταξη του ασθενούς στην προσωπική, οικο-
γενειακή, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.

Πρόληψη 
Η πρόληψη περιλαμβάνει: τακτική παρακο-
λούθηση της αρτηριακής πίεσης καθώς και
ρύθμιση της σε πιθανή παρεκτόπιση της, έν-
ταξη προγράμματος ήπιας ή μέτριας έντασης
άσκησης σχεδόν καθημερινά, αποφυγή καπνί-
σματος και αλκοόλ, υγιεινή διατροφή με λίγα
λιπαρά και με μειωμένη κατανάλωση αλατιού.
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί
μια συχνή νοσολογική κατάσταση που ενδέχε-
ται να έχει κακή έκβαση. Η έγκαιρη διάγνωση
αλλά κυρίως η πρόληψη του αποτελούν τα ση-
μαντικότερα όπλα στην αντιμετώπιση του.

Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Του Μάριου Παπά,
Φυσιοθεραπευτή
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Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Αρχής Ρα-
διοτηλεόρασης; 
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρ-
τητη ρυθμιστική και εποπτική Αρχή, αρμόδια για
τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Βασικό της μέλημα
είναι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από
τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
και σε μικρότερο φάσμα από τη δημόσια ραδιο-
τηλεόραση (ΡΙΚ). Πέραν τούτου, χορηγεί, τροπο-
ποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί της άδειες
λειτουργίας όλων των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτι-
κών οργανισμών, εξετάζει μετά τη λήψη παραπό-
νων από το κοινό, ή/και αυτεπάγγελτα, υποθέσεις
εναντίον των οργανισμών και εφόσον διαπιστω-
θούν παραβάσεις της νομοθεσίας επιβάλλει κυ-
ρώσεις, μεταξύ των οποίων και χρηματικά
πρόστιμα, παρακολουθεί τις εξελίξεις ειδικότερα
στην Ευρώπη και αναλόγως προχωρεί σε σχετικές
τροποποιήσεις/εναρμονίσεις της νομοθεσίας,
ασχολείται με θέματα παιδείας στα μέσα, με θέ-
ματα ισότιμης μεταχείρισης κομμάτων και υποψη-
φίων ειδικότερα σε προεκλογικές περιόδους και
διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμι-
νάρια, συνέδρια και εργαστήρια που απευθύνον-
ται σε δημοσιογράφους, παραγωγούς, σκηνοθέτες
και γενικά σε Λειτουργούς των ραδιοτηλεοπτικών
μέσων. Να αναφέρω τέλος, μιας και διανύουμε
ήδη περίοδο προεκλογικών εκδηλώσεων και τηλε-
οπτικών συζητήσεων μεταξύ υποψηφίων για τις
επερχόμενες προεδρικές εκλογές, πως σε τέτοιες
περιόδους η Αρχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
θεματοφύλακα της πολυφωνίας της αντικειμενι-
κότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,
και της ίσης μεταχείρισης κομμάτων και υποψη-
φίων. Η εποπτική αρμοδιότητα της Αρχής διευρύ-
νεται και ενισχύεται κατά την προεκλογική περίοδο
(40 ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών) καλύ-
πτοντας σε καθημερινή βάση τη ρύθμιση της με-
τάδοσης πολιτικής διαφήμισης, καθώς επίσης και
της μετάδοσης αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων.
Η επιτυχία των υπό αναφορά ρυθμίσεων βασίζεται
σε μεγάλο βαθμό στην αγαστή και εποικοδομητική
συνεργασία της Αρχής τόσο με όλους τους ραδιο-
τηλεοπτικούς οργανισμούς και το ΡΙΚ, όσο και με
όλα τα επιτελεία των υποψήφιων για την Προεδρία
της Δημοκρατίας.

Ποιες είναι συνοπτικά οι αρμοδιότητες της
Προέδρου της; 
Να σημειώσουμε ότι τόσο η Πρόεδρος, όσο και η
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής, διορί-
ζονται μετά από προσωπική εισήγηση του εκά-
στοτε Προέδρου της Δημοκρατίας και η θητεία
τους, όπως και των υπόλοιπων πέντε Μελών του
Συμβουλίου τα οποία διορίζει το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, είναι διάρκειας έξι χρόνων. Παρόλο που η
θέση της Προέδρου της Αρχής δεν είναι εκτελε-
στική, εντούτοις έχει διευρυμένες ευθύνες και
απαιτεί αρκετό χρόνο αφοσίωσης και εργασίας για
την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων
σου. Η Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριών
της Αρχής (το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
μία φορά την βδομάδα), καταρτίζει με τη βοήθεια
του Διευθυντή την ημερήσια διάταξη και τα θέ-
ματα/υποθέσεις που θα εξεταστούν, υπογράφει
τα πρακτικά αλλά και όλες τις αποφάσεις της
Αρχής οι οποίες αφορούν εκδικάσεις υποθέσεων
εναντίον ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, συναντά

ανώτατα στελέχη οργανισμών, αρμόδιους Υπουρ-
γούς, Προέδρους συναρμόδιων οργανισμών και
εκπροσώπους οργανώσεων, εκπροσωπεί (συνο-
δευόμενη από τον Διευθυντή) την Αρχή σε ευρω-
παϊκές και άλλες οργανώσεις όπως είναι η ERGA,
το Δίκτυο Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών και
η EPRA, και δίνει κατευθυντήριες γραμμές όσον
αφορά στην χάραξη μεσοπρόθεσμου και μακρο-
πρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικής
και στόχων της Αρχής. 

Πως προέκυψε η σημαντική αυτή θέση
και ποια η επαγγελματική σας πορεία
μέχρι σήμερα;
Η σημαντική αυτή θέση προέκυψε θα έλεγα μέσα
από κάποιες επαναλαμβανόμενες συγκυρίες!
Είχα πρωτοδιοριστείως Μέλος στο Συμβούλιο της
Αρχής τον Ιούνιο του 2016 και σε διάστημα λίγων
μηνών, λόγω της αποχώρησης του τότε Αντιπρο-
έδρου, διορίστηκα ως Αντιπρόεδρος του Οργανι-
σμού. Μετά την πάροδο κάποιων μηνών με την
αποχώρηση και του Προέδρου της Αρχής, έτυχα
νέου διορισμού αυτή τη φορά ως Πρόεδρος της
Αρχής, θέση που κράτησα μέχρι και το τέλος της
πρώτης μου θητείας τον Ιούνιο του 2022. Με ει-
σήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας επανα-
διορίστηκαως Πρόεδρος της Αρχής για ακόμα μία
θητεία η οποία λήγει το 2028.  

Σε ποια επίπεδα βρίσκεται ο τομέας της ενη-
μέρωσης στην Κύπρο κατά την άποψη σας; 
Όλοι μας διαπιστώνουμε πως με τη ραγδαία εξέ-
λιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, το κοινό βασίζε-

ται πλέον, σε μεγάλο βαθμό, στο διαδίκτυο, τα
έξυπνα τηλέφωνα και τις ταμπλέτες, όσον αφορά
στην καθημερινή ενημέρωσή του. Η εξέλιξη αυτή
επηρέασε αρνητικά τις παραδοσιακές εφημερί-
δες, τα περιοδικά αλλά και σε σημαντικό βαθμό
το παραδοσιακό ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Το γεγονός δε ότι το διαδικτυακό περιβάλλον δεν
έχει ακόμη ρυθμιστεί και ελεγχθεί νομοθετικά,
κάτι που συμβαίνει εδώ και χρόνια με το ραδιό-
φωνο και την τηλεόραση, εγκυμονεί κινδύνους
γιατί αρκετά πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρατηρείται σοβαρή
αύξηση κρουσμάτων κυκλοφορίας ψευδών ειδή-
σεων σε διαδικτυακές ενημερωτικές και άλλες σε-
λίδες, καθώς επίσης και ακραίες συμπεριφορές σε
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τού-
του, βλέπουμε ότι ο κόσμος, αναλώνει από τη μια
πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού και
του tablet για σκοπούς ενημέρωσης αλλά, όταν
θέλει από την άλλη να πιστοποιήσει την εγκυρό-
τητα μιας σημαντικής είδησης, εμπιστεύεται
ακόμη τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.  

Εις ό,τι αφορά τη Μαρωνιτική Κοινότητα, πι-
στεύετε ότι καλύπτεται επαρκώς η δράση της
από τα ΜΜΕ;
Ειδικά όσον αφορά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα,
θεωρώ ότι οι δράσεις της Μαρωνίτικης Κοινότη-
τας καλύπτονται ικανοποιητικά από το ΡΙΚ, το
οποίο ως ο φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
έχει υποχρέωση να περιλαμβάνει προγράμματα
και να προωθεί δράσεις και εκδηλώσεις των κοι-
νοτικών μειονοτήτων της Κύπρου. Όσον αφορά

στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανι-
σμούς, πιστεύω ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου
δράσεις ή εκδηλώσεις της κοινότητας είναι ση-
μαντικές και χρήζουν δημοσιοποίησης, οι πλείστοι
ιδιωτικοί οργανισμοί τις προβάλλουν.

Καρπάσια – Κορμακίτης. Ποιες οι αναμνή-
σεις σας από τα χωριά καταγωγής σας;
FΚορμακίτης: Έζησα εκεί τα πρώτα μου παι-

δικά χρόνια, ήρθα με την μητέρα μου από την
Αγγλία μετά τη γέννησή μου και εγκαταστά-
θηκα στον Κορμακίτη με τον παππού Αντώνη
και τη γιαγιά Κατίνα μέχρι την ηλικία των 5 χρο-
νών όταν μετακόμισα στη Λευκωσία.  Όμως
κάθε Σαββατοκύριακοεπισκεπτόμουν τον Κορ-
μακίτη και την Καρπάσια. Αναμνήσεις: Καφές
με τον Πάτερ Αντούν κάθε πρωί, βόλτες στην
Πατσαλιάκαι στην Μόρφου με τον παππού Αν-
τώνη, ζύμωμα κουλουριών και φλαούνων με τη
γιαγιά Κατίνα. 

FΚαρπάσια: Κάθε Σαββατοκύριακο επίσκεψη
στον παππού Αντώνη και τη γιαγιά Χρυσταλ-
λού. Αναμνήσεις: Πίττες και κουλουράκια με το
μέλι της γιαγιάς Χρυσταλλούς, βόλτες με το γαϊ-
δούρι του παππού Αντώνη στην βρύση του χω-
ριού, παιχνίδια με τις ξαδέλφες μου.

Πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα πορεία της
Μαρωνιτικής Κοινότητας στον αγώνα που
διεξάγει για επιβίωση; Θεωρείτε πως γίνονται
επαρκή βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση,
κυρίως για τα τέσσερα Μαρωνίτικα χωριά; 
Η άποψή μου είναι ότι δεν γίνονται επαρκή βή-
ματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
FΔεν υπάρχουν/ δεν τηρούνται ξεκάθαρα κριτή-

ρια για επανεγκατάσταση των Μαρωνιτών
στον Κορμακίτη και Καρπάσια.

FΊδρυση Κέντρου για Δικοινοτικά Προγράμ-
ματα: δεν βλέπω πώς αυτό αξιοποιείται από
τους κατοίκους του Κορμακίτη.

FΓνωρίζω ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει στη-
ρίξει οικονομικά την Κοινότητα σε μεγάλο
βαθμό. Το διακύβευμα πάντοτε είναι να γίνεται
πάντοτε σωστή χρήση και κατανομή της βοή-
θειας αυτής εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες.Θέλω
να πιστεύω ότι αυτό γίνεται.

FΔεν υπάρχουν καλές υποδομές για συγκοινω-
νία/επικοινωνία (δρόμοι, wifi) και γίνονται
συχνές διακοπές στη ροή βασικών αγαθών
(νερό, ρεύμα)

FΝα δημιουργηθεί ελεύθερη πρόσβαση και
εγκατάσταση στα χωριά Ασώματος και Αγία
Μαρίνα.

Ο πρόσφατος επαναδιορισμός σας στη
θέση της Προέδρου της Αρχής από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταδεικνύει
το έργο που επιτελείτε. Τι επετεύχθη κατά
την άποψη σας επί θητείας σας;
Σίγουρα, η απόφαση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας να με επαναδιορίσει για ακόμη μια θητεία
στην σημαντική θέση της Προέδρου της Αρχής
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποτελεί μεγάλη τιμή
για εμένα προσωπικά και έμπρακτα δεικνύει και
αναγνωρίζει το έργο που επετεύχθη στην Αρχή
την προηγούμενη εξαετία. Σημαντικές δράσεις
που έγιναν ήταν μεταξύ άλλων:
FΕκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της

Νομοθεσίας
FΠαιδεία για τα Μέσα (σεμινάρια και βιωματικά

εργαστήρια, ημερίδες, εργασίες για την ίδρυση
Κέντρου Παιδείας για τα Μέσα)

FΊδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Μέσα
FΕπιμόρφωση προσωπικού στη βάση της εξέλι-

ξης της οπτικοακουστικής νομοθεσίας και της
τεχνολογικής προόδου

FΑναβάθμιση της επικοινωνιακής στρατηγικής
και πολιτικής της Αρχής (αναβάθμιση της επί-
σημης ιστοσελίδας της Αρχής, του λογισμικού
καταγραφής και αποθήκευσης ραδιοτηλεοπτι-
κών προγραμμάτων, παραγωγή/συμπαρα-
γωγή ραδιοτηλεοπτικών σποτ με κοινωνικά
μηνύματα)

FΕνίσχυση της συνεργασίας της Αρχής με αντίστοι-
χες ρυθμιστικές Αρχές και συναρμόδιους φορείς)

Ποια τα επόμενα σας σχέδια;
Για την ώρα, τα επόμενα σχέδια και στόχοι, επι-
κεντρώνονται και αφορούν τη νέα μου θητεία ως
Πρόεδρος της Αρχής. Οι δράσεις και οι στόχοι μας
στην Αρχή για την επόμενη τριετία είναι πολλοί
και σημαντικοί. Σίγουρα, εάν και εφόσον στην πο-
ρεία προκύψει κάτι νέο, μια νέα πρόταση ή μια
νέα «πρόκληση», θα την αντιμετωπίσω θετικά και
θα κρίνω και θα αποφασίσω ανάλογα και υπό τις
δεδομένες συνθήκες.   

«Η απόφαση του ΠτΔ να με επαναδιορίσει στη σημαντική
θέση της Προέδρου της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα και αναγνωρίζει το έργο

που επετεύχθη στην Αρχή την προηγούμενη εξαετία»

Η Πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρα-
σης Κύπρου Ρόνα Πετρή Κασάπη παρα-
χώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
στους συντάκτες του «Τ» , μιλώντας για
πολλά και ενδιαφέροντα. Σημειώνει με-
ταξύ άλλων τον ρόλο της Αρχής Ραδιοτη-
λεόρασης, με ειδική αναφορά στις
αρμοδιότητες της Προέδρου της, εξηγών-
τας πως προέκυψε η σημαντική αυτή
θέση για την ίδια. Καταθέτει την άποψη
της για τον τομέα της ενημέρωσης στην
Κύπρο και τα επίπεδα τα οποία βρίσκε-
ται, ενώ ερωτηθείσα για την προβολή της
Μαρωνιτικής Κοινότητας στα ΜΜΕ, επι-
σημαίνει πως αυτή γίνεται σε ικανοποι-
ητικό βαθμό. Αναπολεί την ίδια ώρα τα
παιδικά της χρόνια από τα χωριά κατα-
γωγής της Κορμακίτη και Καρπάσια, ενώ
εκφράζει την άποψη της για τη μέχρι σή-
μερα πορεία στο θέμα της επιστροφής
των Μαρωνιτών στα χωριά τους. Τέλος,
υπογραμμίζει το σημαντικό έργο που
έγινε στην ΑΡΚ τα τελευταία χρόνια, κάτι
που όπως λέει, αναγνωρίστηκε με τον
πρόσφατο επαναδιορισμό της από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Ρόνα Πετρή Κασάπη
Καθήκον μας 

η δημιουργία ελεύθερης
πρόσβασης σε Ασώματο

και Αγία Μαρίνα
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Η Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος στην κομητεία Ρίτσμοντ
(Richmond County Republican Com-
mittee), εξέλεξε ομόφωνα την Πέμ-
πτη, 6 Οκτωβρίου 2022 τον Μιχάλη
Ταννούση ως τον νέο της πρόεδρο. Ο
κ. Ταννούσης θα αντικαταστήσει τον
Anthony Reinhart ο οποίος εξελέγη
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος, κατά τη διετή συνάντηση
αναδιοργάνωσης της επιτροπής, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Βάν-
τερμπιλτ στο Σάουθ Μπιτς.
Γιος των Αντώνη Ταννούση από Αγία
Μαρίνα Σκυλλούρας και Καίτης
Μαυρίδη από Καρπάσια και Κορμα-
κίτη, ο νέος πρόεδρος εξελέγη στην
πολιτειακή Βουλή το 2020 και όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά μετά την
εκλογή του, θέλει το κόμμα του να
έρθει σε επαφή και με άλλους Αμερι-
κανούς πρώτης και δεύτερης γενιάς
μετανάστες με κοινές αξίες για την
οικογένεια, την εκπαίδευση και τη
δημόσια ασφάλεια στο Staten Island
της Νέας Υόρκης. 
«Αντί να φοβόμαστε πως η αλλαγή
των δημογραφικών στοιχείων θα
επηρεάσει το πολιτικό τοπίο της
πόλης μας, νομίζω ότι πρέπει να αγ-
καλιάσουμε την ευκαιρία να προσεγ-
γίσουμε τους νέους Αμερικανούς και
να υψώσουμε τη φωνή μας λέγοντας

πως οι ρεπουμπλικανικές αξίες, η ρε-
πουμπλικανική φιλοσοφία και η ρε-
πουμπλικανική προσέγγιση στη
διακυβέρνηση μπορούν να τους βοη-
θήσουν να ευημερήσουν σε αυτή την

πόλη και σε αυτή τη χώρα», δήλωσε
ο κ. Ταννούσης. «Ανυπομονώ να συ-
νεχίσω να βασίζομαι στην ορθολο-
γική φωνή που το Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα του Στάτεν Άιλαντ συνεχίζει

να αρθρώνει σε όλη την κοινότητά
μας και θα συνεχίσουμε να προβάλ-
λουμε ισχυρούς υποψηφίους που θα
μεταφέρουν τα ρεπουμπλικανικά ιδε-
ώδη και τις αρχές μας», τόνισε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το αμερι-
κανικό όνειρο ζει και βασιλεύει. Είμαι
η ζωντανή απόδειξη γι’ αυτό», πρό-
σθεσε ο κ. Ταννούσης. «Αλλά, χρόνια
και χρόνια Δημοκρατικών, προοδευ-
τικών πολιτικών στη Νέα Υόρκη,
έχουν διαβρώσει αυτό το όνειρο και
το έχουν κάνει απρόσιτο για τόσους
πολλούς ανθρώπους. Οφείλουμε να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επικοι-
νωνήσουμε πως το Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα μπορεί και πάλι να κάνει το
αμερικανικό όνειρο εφικτό».
Ο κ. Ταννούσης ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στον δημόσιο βίο το 2006
ως βοηθός του τότε ηγέτη της μει-
οψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
James Oddo. Μετά την απόκτηση
του πτυχίου του, διετέλεσε βοηθός
εισαγγελέα στο γραφείο του εισαγ-
γελέα του Μπρονξ και στο γραφείο
του εισαγγελέα του Στάτεν Άιλαντ,
όπου ανέλαβε με επιτυχία σοβαρές
υποθέσεις κακουργημάτων που
αφορούσαν βίαια εγκλήματα και
πωλήσεις ναρκωτικών. Χειρίστηκε
με επιτυχία πολλές σημαντικές υπο-
θέσεις ανθρωποκτονίας στο Στάτεν
Άιλαντ. Εξελέγη για να διαδεχθεί την
επίσης ομογενή Νικόλ Μαλλιωτάκη
στην 64η περιφέρεια της πολιτει-
ακής Βουλής (EastShore/BayRidge)
το 2020.

Νέα μεγάλη επιτυχία μετά την εκλογή του στην πολιτειακή Βουλή το 2020

Ο Michael Tannousis νέος πρόεδρος 
των Ρεπουμπλικάνων του Staten Island

Στην κατηγορία «Τράπεζα Κύπρου Καινοτομία»

Γυναίκα της χρονιάς 
η Μαρία Τερζή με τη “Malloc”

Το βραβείο της γυναίκας της χρονιάς στα
Βραβεία Madame Figaro 2022 παρέλαβε η
Μαρία Τερζή από τον Κορμακίτη για την
ίδρυση της εταιρείας “Malloc” που εξειδικεύε-
ται στην ασφάλεια δεδομένων. Μαζί με τις
συνιδρύτριες της εταιρείας Άρτεμις Κοντού
και Λίζα Χαραλάμπους, παρέλαβαν το βρα-
βείο της γυναίκας της χρονιάς στην κατηγο-
ρία «Τράπεζα Κύπρου Καινοτομία». 
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε
σε λαμπερή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022. Το
βραβείο οι τρεις διδάκτορες παρέλαβαν από
την κυρία Ελίζα Λειβαδιώτου, Εκτελεστική
Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης της
Τράπεζας Κύπρου και τη Δρα Μαριάννα Προ-
κόπη Δημητριάδη, Σινιδρύτρια/ Δευθύντρια
των Theramir Ltd.
Η Malloc που λειτουργεί από τον Νοέμβριο
του 2020, ιδρύθηκε από τις Δρα Αρτέμιδα
Κοντού, Δρα Λίζα Χαραλάμπους και Δρα
Μαρία Τερζή. Τρεις γυναίκες με διδακτορικά
στη Μηχανολογία, στην Ανάλυση Δεδομένων
και στη Μηχανική Μάθηση, αντίστοιχα, με
εμπειρία στον τομέα της έρευνας και της τε-
χνολογίας. Με προϋπηρεσία σε μεγάλους ορ-
γανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό, οι
τρεις γυναίκες αποφάσισαν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να βοηθήσουν άτομα και
εταιρείες να προστατεύσουν τα δεδομένα
τους και να ανακτήσουν την ιδιωτικότητα
τους σε κινητές συσκευές. H Malloc σύντομα
εντάχθηκε στο IDEA Innovation Center κερ-
δίζοντας το Cyprus Entrepreneurship Compe-
tition τον Δεκέμβριο του 2020. Μάλιστα, έναν
μόλις μήνα μετά την κυκλοφορία της, η πρώτη
έκδοση της εφαρμογής της Malloc, “Antistal-
ker”, απέκτησε 10,000 χρήστες. Μόλις στον
πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η εταιρεία ερ-

γοδοτεί επτά άτομα, διατηρεί γραφεία στη
Λευκωσία και η εφαρμογή της “Antistalker
Mobile Security” έχει ξεπεράσει τα 500,000
downloads με χρήστες από ολόκληρο τον
κόσμο.
Τη συμμετοχή τους ως υποψήφιες στα Βρα-
βεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς, οι
τρεις γυναίκες εξασφάλισαν για μια συγκε-
κριμένη επιτυχία της εταιρείας την περίοδο
Φεβρουάριος 2021 – Φεβρουάριος 2022.
Συγκεκριμένα, η Malloc έγινε η πρώτη κυ-
πριακή εταιρεία που προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον της αμερικανικής “Y Combinator” (η
οποία θεωρείται η κορυφαία επενδυτική εται-
ρεία στον κόσμο σε startups και έχει στηρίξει
στο παρελθόν τις AirBnB, Dropbox και Stripe)
και πέτυχε να λάβει επενδύσεις της τάξης των
2 εκατομμυρίων δολαρίων από γνωστά funds
της Αμερικής και angel investors.
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Μοναδικές εικόνες από τον Κορμακίτη είδαν το
φως της δημοσιότητας στα ΜΚΔ, μετά και την ολο-
κλήρωση της Β  ́Φάσης των εργασιών που περιλάμ-
βανε την τοποθέτηση του πλαστικού χλοοτάπητα
στο γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού. Το ολοκλη-
ρωμένο πια γήπεδο θυμίζει γήπεδα ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και αναμφίβολα δεν συναντάται
συχνά σε άλλες περιοχές ανά το παγκύπριο.
Η δεύτερη φάση του έργου η οποία ξεκίνησε στην
ουσία περί τα μέσα Αυγούστου και ολοκληρώ-
θηκε επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, περι-
λάμβανε την εγκατάσταση του συνθετικού
χλοοτάπητα, ο οποίος να σημειωθεί ανταποκρί-
νεται πλήρως στο επίπεδο FIFA PRO και το κό-
στος της ανήλθε περίπου στις 140 χιλιάδες ευρώ.
Στην υπογραφή των σχετικών συμβολαίων που
αφορούσαν στη δεύτερη φάση των εργασιών
για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις στον Κορμα-

κίτη, είχαν προχωρήσει οι εμπλεκόμενοι φορείς
σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα την Πέμπτη,
11 Αυγούστου 2022 στο Αρχιεπισκοπικό Μέ-
γαρο στην Ακρόπολη, στη Λευκωσία. Τα συμ-
βόλαια υπέγραψαν εκ μέρους της Εκκλησίας,
που είναι η ιδιοκτήτρια της περιουσίας, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου Σελίμ Σφέιρ
με μάρτυρα τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα
και ο διευθυντής της εταιρείας DERINOK
CONSTRUCTION που κέρδισε τον διαγωνισμό
Eray Derinok, με μάρτυρα τον εκπρόσωπο του
ΕΤΕΚ Κώστα Αλλαγιώτη. 
Στην τελετή υπογραφής των συμβολαίων, να ση-
μειωθεί, παρευρέθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών, ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας , ο
εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ Κώστας Αλλαγιώτης, ο
Διευθυντής Έργου Αντώνης Μαυρόχαννας, η εκ-
πρόσωπος του Επιτρόπου Προεδρίας Μαρία Πα-

παγεωργίου και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Ο
Κορμακίτης» Γιαννάκης Λαζαρής.
Πολύ γρήγορα και αμέσως μετά την υπογραφή
των συμβολαίων, η εταιρεία υπό την επίβλεψη
του διευθυντή έργου και τη συνεχή παρακολού-
θηση της επιτροπής ανέγερσης των γηπεδικών
εγκαταστάσεων, έπιασε δουλειά. Αποτέλεσμα
της αφοσίωσης των υπευθύνων του έργου αλλά
και της ευρύτερης άψογης συνεργασίας όλων των
φορέων που μετέχουν στην επιτροπή, ήταν η πα-
ράδοση του έργου περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αρ-
κετά νωρίτερα δηλαδή από τους εκτιμώμενους
δύο μήνες διάρκειας της Β΄ Φάσης.  
Ως γνωστό, το έργο των γηπεδικών εγκαταστά-
σεων εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη και χρηματοδοτείται
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Υπεν-
θυμίζεται πως η διαχείριση του έργου γίνεται από

ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Εκ-
πρόσωπο των Μαρωνιτών, εκπρόσωπο της Αρ-
χιεπισκοπής Μαρωνιτών, τον Κοινοτάρχη
Κορμακίτη, τον Πρόεδρο του Σωματείου «Ο Κορ-
μακίτης», εκπρόσωπο του ΚΟΑ, εκπρόσωπο του
Επιτρόπου Προεδρίας και εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ. 
Μετά και την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φά-
σεων της ανέγερσης του γηπέδου ποδοσφαίρου,
ακολουθεί η τρίτη και τελευταία φάση που περι-
λαμβάνει την κατασκευή αποδυτηρίων. Πλέον το
δεδομένο είναι πως στη διάθεση των κατοίκων
του Κορμακίτη βρίσκεται ένα ακόμη σπουδαίο
έργο υποδομής που θα δώσει επιλογές για σωρεία
δραστηριοτήτων και ενασχόλησης. Με την ολο-
κλήρωση και του Κέντρου Συνεργασίας εντός του
2022 και την αναμενόμενη επαναλειτουργία του
δημοτικού σχολείου, ο Κορμακίτης θα έχει μπει
για τα καλά στη νέα εποχή. 

Εκτελών χρέη Κοινοτάρχη ο Βαλεντίνος Κουμέττου
Μετά τον αδόκητο χαμό του Προ-
έδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου
Κορμακίτη Ηλία Κατσιολούδη, ο
Αναπληρωτής Κοινοτάρχης Βαλεντί-
νος Κουμέττου εκτελεί από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2022, καθήκοντα
Κοινοτάρχη. Αυτό γνωστοποίησε με
ανακοίνωση του προς τα μέλη της
Μαρωνιτικής Κοινότητας ο Εκπρό-
σωπος Γιαννάκης Μούσας, κατόπιν
σχετικής γνωστοποίησης που ο ίδιος
έλαβε από τον Έπαρχο Κερύνειας και
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών Αντώνη Οικονομίδη. 
Ο κ. Κουμέττου, με πολυετή θητεία

στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμα-
κίτη, είναι αναμφίβολα απόλυτος
γνώστης όλων των θεμάτων που
αφορούν στον Κορμακίτη. Εξάλλου,
δίπλα στον αείμνηστο Κοινοτάρχη
Ηλία Κατσιολούδη, υπήρξε πρωτα-
γωνιστής και συνδιαμορφωτής
στους σχεδιασμούς και στο νέο
όραμα για την επόμενη μέρα του
Κορμακίτη. Παράλληλα με τον ρόλο
του ως Αναπληρωτής Κοινοτάρχης
Κορμακίτη, είναι μέχρι σήμερα ένας
εκ των στενότατων συνεργατών του
Εκπροσώπου Γιαννάκη Μούσα.
«Ο Βαλεντίνος Κουμέττου, στη νέα
του δύσκολη αποστολή και στην

εκτέλεση των σημαντικών καθηκόν-
των του Κοινοτάρχη Κορμακίτη, θα
έχει την πλήρη στήριξη μου», σημεί-
ωσε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση
του ο κ. Μούσας, δηλώνοντας πα-
ράλληλα τη βεβαιότητα του πως θα
ανταποκριθεί με επάρκεια στα νέα
του καθήκοντα. «Καλή επιτυχία
ολόψυχα εύχομαι στον φίλο Βαλεν-
τίνο, με πίστη και προσήλωση στον
ανθρωποκεντρικό δρόμο που χά-
ραξε ο αλησμόνητος Ηλίας Κατσιο-
λούδης», πρόσθεσε. 
Η θητεία του κ. Κουμέττου αναμένε-
ται να διαρκέσει μέχρι και την τελευ-
ταία μέρα του μήνα κατά τον οποίο

θα διεξαχθούν οι επόμενες γενικές
κοινοτικές εκλογές, που με βάση τα
σημερινά δεδομένα αναμένεται να
είναι τον Μάιο του 2024. Ενώπιον
του υπάρχουν σήμερα σημαντικά
θέματα και προκλήσεις να διαχειρι-
στεί, όπως η επανεγκατάσταση και
η ορθή διαχείριση του αναθεωρημέ-
νου σχεδίου, η σωστή αξιοποίηση
των μεγάλων έργων υποδομής που
έχουν αποπερατωθεί ή που θα απο-
περατωθούν σύντομα, καθώς και η
περαιτέρω στήριξη στις νεαρές οικο-
γένειες και τα παιδιά που ζουν στον
Κορμακίτη και που θα αποτελέσουν
το μέλλον του Μαρωνίτικου χωριού. 

Τοποθετήθηκε ο πλαστικός χλοοτάπητας

Γήπεδο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών στον Κορμακίτη
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Αθρόα συμμετοχή σε θερινά προγράμματα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Κορμακίτη

Η Μαρωνιτική Κοινότητα 
στηρίζει τα παιδιά της

Για πρώτη φορά, την ίδια χρονιά, συνυπήρξαν
το ίδιο καλοκαίρι τρία θερινά προγράμματα για
τα παιδιά της Μαρωνιτικής Κοινότητας, σε Λευ-
κωσία, σε Λεμεσό και σε Κορμακίτη. Με τη συ-
νεργασία και τη στήριξη του Υπουργείου
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώ-
θηκαν με μεγάλη επιτυχία το Καλοκαιρινό Σχο-
λείο Λεμεσού, το Sanna Camp 2022 στον
Κορμακίτη και το Καλοκαιρινό Σχολείο Αγίου
Μάρωνα στην Ανθούπολη. 
Η σημασία της διοργάνωσης των θεματικών
αυτών δραστηριοτήτων, αναμφίβολα τεράστια,
αφού μέσω αυτών επιτυγχάνεται η γνωριμία
μεταξύ των παιδιών και η καλλιέργεια της αγά-
πης προς την ιδιαίτερη Κυπριακή Μαρωνιτική
τους ταυτότητα. Παρά τη μερική έξαρση του
κορωνοϊού εντός καλοκαιριού, οι συμμετοχές
των παιδιών στα τρία θερινά προγράμματα
έφτασαν τις 150, αριθμός ρεκόρ και γεγονός
που γεμίζει τους ιθύνοντες της Κοινότητας με
ελπίδα και αισιοδοξία.  

Sanna Camp 2022
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θε-
ρινή γλωσσική κατασκήνωση Sanna Camp
2022 στον Κορμακίτη, από τις 31 Ιουλίου μέχρι
τις 12 Αυγούστου 2022. Η δράση, που ήταν η
πρώτη διά ζώσης μετά την πανδη-
μία, διοργανώθηκε από το Γραφείο
Εκπροσώπου Μαρωνιτών, αφο-
ρούσε παιδιά και φοιτητές της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας και έτυχε
της στήριξης του ΥΠΑΝ. Στην κα-
τασκήνωση συμμετείχαν 60 περί-
που παιδιά της Μαρωνιτικής
Κοινότητας καθώς και φοιτητές.
Σύμφωνα με την επιστημονική
υπεύθυνη της δράσης Μαριλένα
Καρυολαίμου «η Θερινή Γλωσσική
κατασκήνωση είναι η μόνη ευκαι-
ρία για πολλά από αυτά τα παιδιά
να έρθουν σε συστηματική επαφή
με τη γλώσσα της κοινότητας,
αφού η χρήση της έχει μειωθεί
δραστικά και οι νεότερες γενιές δεν
τη μιλούν πια ως πρώτη γλώσσα.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας στηρί-
ζεται στις πιο πρόσφατες μεθόδους
διδασκαλίας γλωσσών που απει-
λούνται με εξαφάνιση και αξιοποιεί
τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου
να κάνει την εκμάθηση πιο ελκυ-
στική για τα παιδιά και πιο αποτε-
λεσματική».
Από τη μεριά του, ο Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Γενικός Συντονιστής για Θέματα
Θρησκευτικών Ομάδων στο ΥΠΑΝ
Δρ. Κυπριανός Λούης επεσήμανε
μεταξύ άλλων πως «η δράση της
γλωσσικής κατασκήνωσης είναι καινοτόμα και
αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής
από τους εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της
Ευρώπης». Όπως τόνισε, τα οφέλη που αποκο-
μίζουν τα παιδιά συμμετέχοντας στην κατασκή-
νωση είναι πολλαπλά, με σημαντικότερη την
άμεση επαφή με τη γλώσσα στον χώρο όπου
αυτή ομιλείται διαχρονικά.
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή
Γιαννάκης Μούσας ανέφερε ότι η φετινή κατα-
σκήνωση ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε
διά ζώσης μετά την πανδημία και εξέφρασε την
απόλυτη ικανοποίησή του για τα αποτελέσματά
της. «Με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσα ένα
υψηλό επίπεδο σοβαρότητας, πειθαρχίας και
θέλησης για μάθηση κατά τη διάρκεια του
Sanna Kkamp 2022 και ως προς τούτο συγ-
χαίρω τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους
βοηθούς για τη σπουδαία προσπάθεια», σημεί-
ωσε ο κ. Μούσας, ενώ τόνισε πως η συλλογική
προσπάθεια για διάσωση και αναβίωση της
Sanna θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και
με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. «Θέλω ευκαιρίας δοθείσης να εκφράσω
τις πιο θερμές μου ευχαριστίες προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη

συνεργασία και τη στήριξη, τόσο εις ό,τι αφορά
την κατασκήνωση αλλά και ευρύτερα για τη συ-
νεχή μέριμνα και το ενδιαφέρον για τη γλώσσα
μας».
Να σημειωθεί πως για τη διδασκαλία αξιοποι-
ήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό της κοινότητας,
δηλαδή άτομα με επάρκεια στη Sanna τα
οποία είχαν επιμορφωθεί στις αρχές της παι-
δαγωγικής και της διδακτικής της γλώσσας,
νεαρές εκπαιδευτικοί για τη στήριξη των εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και νέοι
και νέες στο ρόλο ομαδαρχών. Φέτος, το πρό-
γραμμα περιλάμβανε εκπαιδευτικές, βιωματι-
κές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες
αξιοποιήθηκαν ως αφορμές για να εξοικειω-
θούν τα παιδιά με τη Sanna.

Summer School Limassol
Μοναδικές στιγμές έζησαν για άλλη μια χρο-
νιά τα παιδιά που συμμετείχαν στο καινοτόμο
Summer School Limassol που έλαβε χώρα
στις εγκαταστάσεις της ενορίας Αγίου Σιάρ-
πελ από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 29 Ιουλίου
2022. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το
Κέντρο Νεολαίας Αγίου Σιάρπελ, με τη στή-
ριξη του Γραφείου Εκπροσώπου Μαρωνιτών,
του Εφημέριου Ιμπραχίμ Κίτα και της Εκκλη-

σιαστικής Επιτροπής Αγίου Σιάρ-
πελ και του Υπουργείου Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Τον συντονισμό της κατασκήνω-
σης είχε αναλάβει ο Τζόζεφ Καρτα-
πάνης και τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν σε πλη-
θώρα δραστηριοτήτων όπως μαγει-
ρική, συζητήσεις με ενδιαφέροντα
και επίκαιρα θέματα, ζωγραφική,
μουσική και άλλες. Στο πλαίσιο του
καλοκαιρινού σχολείου πραγματο-
ποιήθηκαν και εκδρομές σε διά-
φορα σημεία της Κύπρου όπως
στη Δεκέλεια και το Μοναστήρι
του Αγίου Ραφαήλ, στην Πάφο και
το Paphos Zoo, ενώ οι εκδρομές
ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στη
Βουλή και το Γραφείο Εκπροσώ-
που Μαρωνιτών στη Λευκωσία.
Συγκεκριμένα, στις 25 Ιουλίου τα
παιδιά πραγματοποίησαν μια μο-
ναδικής ομορφιάς επίσκεψη στη
Βουλή των Αντιπροσώπων στη
Λευκωσία, όπου ξεναγήθηκαν
στους χώρους του κοινοβουλίου
και ενημερώθηκαν για τον ρόλο
και την αποστολή των εκλελεγμέ-
νων αντιπροσώπων του λαού, με
ειδική ασφαλώς αναφορά στον
ρόλο του δικού τους αντιπροσώπου
στη Βουλή. Ευχάριστη έκπληξη για
τα παιδιά ήταν η συνάντηση τους

με την Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου.

Summer School Αγίου Μάρωνα
Στη διεξαγωγή καλοκαιρινού σχολείου προχώ-
ρησε και το νηπιαγωγείο Αγίου Μάρωνα στην
Ανθούπολη, το οποίο ξεκίνησε με την ολοκλή-
ρωση της σχολικής χρονιάς μέχρι και την Παρα-
σκευή, 29 Ιουλίου 2022. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 15 περίπου παιδιά υπό την επίβλεψη
των Βαλεντίνας Παρπέρη, Χριστιάνας Κατσιο-
λούδη και Νανέτ Ζαρζούρ και με τη στήριξη του
Συνδέσμου Γονέων του Νηπιαγωγείου και της
Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών. 
Το υψηλό επίπεδο του καλοκαιρινού προγράμ-
ματος είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας,
στο πλαίσιο επίσκεψης του στις 28 Ιουλίου 2022,
συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Σχολικής
Εφορείας Βαλεντίνο Κουμέττου και τον Αντιπρό-
εδρο Πέτρο Κατσιολούδη. Κατά την επίσκεψη
του ο Εκπρόσωπος συζήτησε με το διδακτικό
προσωπικό και Μέλη του Συνδέσμου Γονέων για
τις άμεσες ανάγκες του σχολείου και υποσχέθηκε
πως τα θέματα θα προωθηθούν δεόντως. Παράλ-
ληλα, συνομίλησε με τα μικρά παιδιά τα οποία με
τη σειρά τους του πρόσφεραν αναμνηστικό δώρο. 
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Η στήλη «Πρό-
σωπα» στο παρόν
τεύχος του «Τ» φι-
λοξενεί μια πολύ
ενδιαφέρουσα συ-
νέντευξη με τον
πετυχημένο σκη-
νοθέτη Σταύρο
Ποταμάρη, ο
οποίος διαπρέπει
τα τελευταία χρό-
νια στην Κύπρο,
ενώ μόλις πρό-
σφατα έκανε το
μεγάλο βήμα στην
καριέρα του ανα-
λαμβάνοντας στη
σκηνοθεσία της
πολλά υποσχόμε-
νης ελληνικής σει-
ράς του ΣΚΑΪ
«Γλυκάνισος». Ο
Σταύρος κατάγεται
και από το Δίκωμο
και τον Κορμακίτη
τον οποίο, όπως
αναφέρει, τον έχει
σαν γούρι και τον
επισκέπτεται με-
ταξύ άλλων ημε-
ρών, κάθε
Σεπτέμβρη πριν
την έναρξη της τη-
λεοπτικής σεζόν.
Έγινε ευρέως γνω-
στός στην Κύπρο
για τη σκηνοθεσία
γνωστών παραγω-
γών όπως «Το μυ-
στικό της
πεταλούδας»,
«Όμικρον Θε-
τικό», «Ο κόσμος
να χαλάσει» και
πολλά άλλα. Μι-
λώντας στους συν-
τάκτες του Τύπου,
κάνει λόγο για την
πορεία του, τη νέα
του δουλειά, τον
χώρο και τις δυ-
σκολίες της σκηνο-
θεσίας στην
Κύπρο, τη Μαρω-
νιτική Κοινότητα,
ενώ στέλνει τα
δικά του μηνύματα
στους νέους Μα-
ρωνίτες που κυνη-
γούν τα όνειρά
τους.  

Θα θέλαμε αρχικά να μας πεις πως
προέκυψε η σκηνοθεσία. Ήταν
κάτι το οποίο ονειρευόσουν από μι-
κρός ή κάτι που ήρθε από μόνο του
στην πορεία; 
Η ενασχόληση μου με τις τέχνες ξεκί-
νησε μάλλον από την κούνια, ό,τι μνήμη
έχω από παιδί έχει να κάνει με το θέα-
τρο, τη μουσική και κάθε μέσο έκφρα-
σης. Όταν έφτασα στην ηλικία των 15
ετών, ήμουν σίγουρος ποιο όνειρο θα κυ-
νηγούσα. Η μαγεία που ένιωθα κάθε
φορά που έβλεπα μια ταινία δεν άφηνε
άλλα περιθώρια από το να ασχοληθώ με
την τέχνη της σκηνοθεσίας. Μου είχε πε-
ράσει από το μυαλό και η υποκριτική
αλλά σαν χαρακτήρας είμαι ντροπαλός,
οπότε δεν θα μου ταίριαζε η έκθεση και
η σκηνοθεσία ήταν μονόδρομος.

Πότε έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα
στην καριέρα σου; Ποιος ήταν κατά
την άποψη σου ο σταθμός που σου
άνοιξε μετά διάπλατα τις «σκηνοθε-
τικές» πόρτες; 
Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε κάποιο σημαν-
τικό βήμα. Είχα αποφασίσει μετά τις
σπουδές μου να κάνω μικρά και ουσια-
στικά βήματα. Αν και δύσκολος χώρος
για να έχεις ευκαιρίες - που ήρθαν αρκε-
τές, αλλά όχι στην ώρα τους - προτίμησα
να κάνω σταθερές κινήσεις από το να
κάνω ένα τεράστιο βήμα που όμως δεν
θα ήμουν έτοιμος να το διαχειριστώ.
Γιατί πέρα από το όποιο ταλέντο, χρει-
άζεται εμπειρία για να μπορείς να φτά-
σεις τους στόχους σου. Αν τώρα πρέπει
να επιλέξω μια σημαντική στιγμή, νο-
μίζω θα ήταν η ημέρα που άνοιξα τη δική
μου εταιρία παραγωγής και η χαρά που
ένιωσα όταν την εμπιστεύτηκαν τα τη-
λεοπτικά κανάλια και πρώτος ο ΑΝΤ1 με
τον κ. Οδυσσέως.

Ο «Γλυκάνισος», η νέα σειρά την
οποία σκηνοθετείς, αντιλαμβανόμα-
στε είναι η πρώτη ελληνική παρα-
γωγή στην οποία συμμετέχεις. Πως
έφτασε αυτή η πρόταση και πόσο

σημαντική πιστεύεις είναι για την κα-
ριέρα σου; 
Το «φλερτ» με την Ελληνική αγορά και
συγκεκριμένα με τον παραγωγό Διονύση
Σαμιώτη (tanweer productions) και την
Άλκηστη Μαραγκουδάκη, τη διευθύν-
τρια προγραμμάτων του ΣΚΑΪ, κρατάει
περίπου 5 χρόνια. Νομίζω ότι τώρα ήταν
η σωστή στιγμή. Ένιωσα έτοιμος, ένιωσα
ασφάλεια με την εμπιστοσύνη που μου
έδειξαν και αφού έμαθα ότι το σενάριο
το υπογράφει ο κ. Κυρίτσης, δεν έβρισκα
λόγο να μην κάνω αυτό το βήμα.

Πόσο απαιτητική είναι η νέα αυτή
πρόκληση για τον Σταύρο Ποτα-
μάρη; Μίλησε μας λίγο για τη νέα
αυτή ελληνική σειρά, το περιεχόμενο
της και τη δική σου εμπειρία. 
Ο Γλυκάνισος είναι μια σειρά που από
την αρχή είχαμε βάλει στόχο να ξεχωρί-
σει για την αισθητική και την ποιότητα
του αποτελέσματος. Αυτό ήταν το μεγάλο
στοίχημα και η μεγαλύτερη δυσκολία,
γιατί σε τηλεοπτικούς χρόνους χρειάζεσαι

αριστοτεχνική οργάνωση και προσπά-
θεια να το επιτύχεις. Η άλλη δυσκολία
του πρότζεκτ είναι η θεματολογία του.
Δυστυχώς στις μέρες μας ο ρατσισμός
είναι ένα δηλητήριο που αρρωσταίνει τις
ψυχές μερίδας τηλεθεατών και ξεχνάνε
εύκολα το πρόσφατο παρελθόν Ελλάδας
(καταστροφή στη Σμύρνη) και Κύπρου
(Τουρκική εισβολή), όπου και εμείς αναγ-
καστήκαμε να βιώσουμε την προσφυγιά.
Ο έρωτας, λοιπόν, ενός Έλληνα και μιας
Σύριας προσφυγοπούλας ξέραμε από
την αρχή ότι θα προκαλέσει σχόλια αλλά
αυτό δεν μας σταμάτησε από το να
πούμε την «ιστορία» μας και να αποτυ-
πώσουμε την αλήθεια του σήμερα στο

μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα,
χωρίς να πάρουμε θέση. Παρουσιάζον-
τας τα γεγονότα και καθρεφτίζοντας την
κοινωνία. Τους καλούς και τους κακούς,
είτε είναι Έλληνες είτε πρόσφυγες. Αν
κάποιοι ενοχλήθηκαν θα φταίει μάλλον
που αναγκάστηκαν να δουν τον εαυτό
τους στην οθόνη. Και μερικές φορές ο
καθρέφτης πληγώνει.

Πιστεύεις ότι ο τομέας της σκηνοθε-
σίας ή ευρύτερα των τηλεοπτικών
παραγωγών είναι ανεπτυγμένος στην
Κύπρο σήμερα ή χρειάζεται περαι-
τέρω στήριξη;  
Οι οπτικοακουστικές τέχνες καθώς και
κάθε μορφή τέχνης στο νησί μας, δυ-
στυχώς, αυτή τη στιγμή αργοπεθαί-
νουν. Δεν υπάρχει καμία στήριξη από
την πολιτεία, την ίδια στιγμή που
υπάρχουν πολλά ταλέντα. Είναι ένα
ζήτημα που με στενοχωρεί και ως καλ-
λιτέχνη, αλλά και ως παραγωγό/εργο-
δότη. Ελπίζω και εύχομαι, σε έναν
τόπο με τόση ιστορία, κάποιος κάποτε

να δει σοβαρά το κομμάτι του πολιτι-
σμού γενικότερα.

Η σχέση σου με τη Μαρωνιτική Κοι-
νότητα ποια είναι σήμερα; Επισκέ-
πτεσαι καθόλου το χωριό σου τον
Κορμακίτη; 
Το χωριό μου είναι όλη μου η παιδική
ηλικία. Όλες οι μνήμες και οι εικόνες.
Το έχω σαν γούρι, κάθε Σεπτέμβριο και
λίγο πριν τις τηλεοπτικές πρεμιέρες, να
πηγαίνω μόνος μου, έστω και για δύο
μέρες, στον πανέμορφο Κορμακίτη και
να φορτίζω τις μπαταρίες μου για την
τηλεοπτική σεζόν. Οι μνήμες μου συν-
δέονται άμεσα με την ενέργεια του

τόπου, και αυτό με βοηθάει να πάρω
μια «ανάσα».

Η παραγωγή ντοκιμαντέρ ή υλικού
που να αναφέρεται στο χωριό σου
τον Κορμακίτη ή γενικότερα στα
Μαρωνίτικα χωριά, θα ήταν κάτι που
θα σε ενδιέφερε ως σκηνοθέτη; Θα
ήσουν έτοιμος να συμβάλεις σε μια
τέτοια πρωτοβουλία;
Είχααναλάβει στο παρελθόν μια σειρά εκ-
πομπών σε μορφή ντοκιμαντέρ, τα οποία
και προβλήθηκαν από το κρατικό κανάλι,
με τίτλο «Η φωνή των Μαρωνιτών». Αυτή
η εμπειρία που είχα, δεν σας κρύβω ότι
ήταν η αφορμή να ξεκινήσω μια μεγαλύ-
τερη και πιο ουσιαστική μελέτη για την
συγγραφή μιας ταινίας ντοκιμαντέρ για
τη Μαρωνίτικη Κοινότητα της Κύπρου,
όμως οι πολλές επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις με ανάγκασαν να το αφήσω για
λίγο. Εύχομαι σύντομα να ολοκληρώσω
το σενάριο και να μπούμε σε παραγωγή.

Ως ένας επιτυχημένος νέος, τι θα
συμβούλευες τους νέους Μαρωνίτες
που αναζητούν το καλύτερο δυνατό
για το μέλλον τους; 
Οι νέοι θεωρώ ότι είναι ωραίο να έχουν
στόχους, να τους μετατρέπουν σε όνειρα
και να τα κυνηγούν με πίστη, πείσμα και
αφοσίωση. Να μην τους αποτρέπουν τα
«όχι» και οι αποτυχίες. Να ορίζουν την
πορεία προς το όνειρο και βήμα-βήμα να
απολαμβάνουν τον δρόμο προς αυτό.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια για τον
Σταύρο Ποταμάρη; 
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Γλυκά-
νισος. Είναι ένα πρότζεκτ που απαιτεί
και πολλές ώρες δουλειάς αλλά και με-
γάλη συγκέντρωση και αφοσίωση. Έχω
αφήσει ανοιχτά δύο πρότζεκτ στην
Κύπρο με την εταιρεία παραγωγής μου
και μία συζήτηση στην Ελλάδα για μια
σειρά εποχής δέκα επεισοδίων, αλλά
αυτά θα το δω μετά το Πάσχα, όταν με
το καλό τελειώσουν τα γυρίσματα και το
μοντάζ του Γλυκάνισου.

«Ο Γλυκάνισος είναι μια σειρά 
που από την αρχή είχαμε βάλει στόχο 

να ξεχωρίσει για την αισθητική και 
την ποιότητα του αποτελέσματος»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΑΡΗΣ
«Οι νέοι είναι ωραίο να έχουν στόχους, 
να τους μετατρέπουν σε όνειρα και να τα

κυνηγούν με πίστη, πείσμα και αφοσίωση»
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Kormakitis Center for Cooperation (KCC)

Large international acceptance 
and support for the european project

Diplomatic visits to Kormakitis and the Coo-
peration Center continued on July 27, 2022,
with the visit of Slovak Ambassador Martin
Bezak who accepted an invitation from Maro-
nite Representative Yiannakis Mousas. The
Slovak diplomat was given a tour of the Co-
operation Center’s construction site by the
Chairman of the Board of Directors Mr An-
tonis Skoullos, who also briefed HE about
the progress of the project and the plan re-
garding its future operation. Mr Bezak was
also welcomed in Kormakitis by the German
former MEP Reimer Boege and his wife
Maria, who were also invited there by the
Representative Mr Mousas. 
The satisfaction and joy of the Boege couple
for the imposing and modern building they
saw in front of them was great. After all,
what they saw was the absolute utilization of
the €1.2 million EU financing, for which
they worked very hard to secure. For his
part, the Slovakian Ambassador Martin
Bezak said he was impressed and assured
that the Embassy of Slovakia will use the fa-
cilities for bi-communal and multi-commu-
nal initiatives and events.
It should be noted that this is not the first visit

made by foreign diplomats to Kormakitis in
the last year, since there have been several
others before, with the most important ones
being those of the ambassadors of the USA,
France and Lebanon, as well as the British
High Commissioner. Besides, according to
our newspaper sources, in a recent meeting of
the Maronite Representative with the German
ambassador Anke Schlimm, the latter expres-
sed her desire to go to Kormakitis soon to see
the progress of the Center’s work and also to
get to know better the Maronite villages.

Historical Dialogue Group
In another development, a delegation of the
Historical Dialogue and Research Group ex-
pressed its readiness to cooperate and sup-
port the vision of the Kormakitis Cooperation
Center, in the context of a meeting with the
Maronite Representative Yiannakis Mousas
and the President of the Board of Directors.
of KCC Antonis Skoullos. The meeting took
place on Wednesday, August 24 at the House
of Cooperation near Ledra Palace Hotel in Ni-
cosia. “It is a common finding that there is a
serious perspective to serve together the vi-
sion for the culture of peace, creative coexi-

stence and the common future of all Cy-
priots,” Mr Mousas noted in a statement after
the meeting.
The Historical Dialogue and Research Group
has under its umbrella the House of Coopera-
tion and the IMAGINE program which is
under the auspices of the United Nations and
which aims to strengthen relations between
the communities of Cyprus. In the almost
twenty years of its operation, it has achieved
significant results and managed to bring to-
gether more than six thousand young people
from all the communities of Cyprus.

Commencement of construction works before the end of the year

Closer than ever to the big dream
After about five years of continuous
effort, the great dream of the new ge-
neration of Maronites is coming to
fruition, hopefully before the end of
this year. This message was conveyed
by the Maronite Representative in
Parliament Mr Yiannakis Mousas to
the Members of the Advisory Com-
mittee for the construction of the
“Maronite Sporting Center”, at a me-
eting held at his office in the House
of Representatives on September 12.
According to our newspaper sources,
the Representative convened the me-
eting in order to inform the commit-
tee about the progress of the entire
effort to date, as well as to prepare for
the upcoming call for tenders for the
construction works, which are expec-
ted to start soon. It is recalled that the

project has been fully licensed for a
few months now and as already
agreed with the competent bodies, it
will be built in phases. Mr. Mousas
informed the committee that the
priority is initially the construction of
the football field, so that the Maro-
nite clubs are able to use it as soon as
possible. Works towards this goal,
will constitute the first phase of the
project for the year 2023.
It should be noted that the Council of
Ministers, in its session on July 28,
2022, took a relevant decision to pay
an initial amount of 150 thousand
euros to the Maronite Community
for the start of the construction work
related to the “Maronite Sporting
Center”.
The meeting on September 12 was

attended, in addition to the members
of the committee, by representatives
of the sports clubs of the Maronite
Community who participate ex offi-
cio, as well as the project mechanicals
who informed about the technical is-
sues related to the tendering process.
In the context of the meeting, sugge-
stions were heard and recorded,
while, as Mr. Mousas mentioned in
his post, the roles and the working
method of the Advisory Committee
were agreed upon. In the same post,
the Representative welcomed the
“exemplary spirit of cooperation and
unity from everyone and the absolute
readiness for the great journey”, sen-
ding a resounding message: “A pan-
community effort is starting, for our
youth and the future”.

Following the visit of the US Ambassador
Judith Garber to Kormakitis last spring
and as per her instructions, the Public
Affairs Officer of the US Embassy Mrs.
Deje Holmes met with the Maronite Re-
presentative Mr. John Moussas and the

President of the
BoD of KCC Mr.
Antonis Skoul-
los, on Thursday
13 October at the
House of Repre-
sentatives. The
exclusive topic
of the meeting
was the prospect
of cooperation
between the US
Embassy and

the KCC. The two men presented to the
American diplomat the vision and mis-
sion of the Center as well as the ongoing
programming. Mrs. Holmes expressed
her excitement at what she heard, prai-
sed the goals and aspirations and assu-
red that the US Embassy will be very
present and supportive to the Center in
any way possible. It was agreed that, in
the next few weeks, a delegation of the
American Embassy would visit the Cen-
ter’s facilities in Kormakitis and, based
on the possibilities provided, the joint
framework of action between KCC and
the US Embassy would be formed.

USA support

Project delivery
Around the end of November 2022, the
Cooperation Center is expected to be de-
livered complete according to the latest
update, while the official opening will be
decided in consultation with Brussels.
For this purpose, there will be a visit by
Representative Yiannakis Mousas to the
headquarters of the European Union in
the next period.
According to KCC’s President Antonis
Skoullos, next summer the Center is ex-
pected to host around five hundred chil-
dren and young people. As a result of the
actions taken from both the Maronite
community and the international com-
munity (EU, UN, USA), reservations have
already been made for conferences and
other activities related to the Center’s ob-
jectives. At the same time, Mr Skoullos
mentioned that as from January 2023 co-
urses for learning various languages   (in-
cluding Sanna, Turkish and Greek), as
well as other educational courses such as
cooking, technology, etc., are expected to
begin. Also as from September 2023, al-
ways according to Mr Skoullos remarks,
the first three classes of the Kormakitis
Primary School are expected to operate
for those students who are interested. 
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A series of unique pictures from Kormakitis
were widely published on social media recently,
after the completion of the 2nd Phase of the
works in the village’s football field, which inclu-
ded the installation of the plastic turf.
The second phase of the project, which ac-
tually started around mid-August and was of-
ficially completed on September 30, 2022,
included the installation of the synthetic turf,
which, it should be noted, fully corresponds
to the FIFA PRO level and its cost amounted
to approximately 140 thousand euros.
All parties involved, proceeded in a special
ceremony for the signing of the relevant
contracts related to the second phase of the
works for the field facilities in Kormakitis,
on Thursday, August 11, 2022 at the Maro-
nite Archbishopric in Acropolis, in Nicosia.
As it is known, the project of the field facili-
ties was announced by the President of the
Republic Nikos Anastasiades and is financed
by the Cyprus Sports Organization (CSO). It
is recalled that the project is managed by a
special committee which consists of the Ma-
ronite Representative in Parliament, the re-
presentative of the Maronite Archdiocese in
Cyprus, the President of the Community Co-
uncil in Kormakitis, the President of “Kor-
makitis” club, the representative of the CSO,
the representative of the Presidency Com-
missioner and the representative of ETEK.
After the completion of the first two phases

of the construction of the football field, the
third and final phase follows, which includes
the construction of changing rooms. This

means that very soon, another great infra-
structure project will be at the disposal of
the residents and visitors of Kormakitis

which is expected to provide options for
heaps of athletic, social and cultural activi-
ties in the village.

The plastic turf is installed

FIFA PRO standard football
field in Kormakitis

Official introduction to ‘Sanna’’s first learning book
The opportunity to get to know the first
‘Sanna’ learning book was given to se-
veral residents of Kormakitis who at-
tended on Sunday, July 17, 2022, the
presentation of the great textbook. The
presentation was made by the head of
the scientific group Marilena Karyole-
mou and its members Spyros Armo-
stis, Elisavet Kiourti and Elias Zonias.

In his brief greeting welcoming the re-
searchers-academics to Kormakitis,
the Representative of the Maronites
Mr Yiannakis Mousas, emphasized
that “we now have in our hands the
tangible result of the many years of
work done by the researchers, by the
native speakers, by the Ministry of
Education and the University of Cy-

prus». Mr Mousas emphasized that
now the community targets in an orga-
nized and methodical way, not only to
the recording, but also to the learning
of ‘Sanna’ by the new generations.
The head of the scientific group, Mari-
lena Karyolemou, among other things,
analyzed the work done to complete

the first

manual of ‘Sanna’, but also more bro-
adly, the work of recent years to record
and revive the language. She also men-
tioned that a second book is in the
works, which will be used for teaching
the adults.
During his own presentation, Spyros
Armostis dealt in particular with the
‘Sanna’ writing system which the

scientific team introduced, while Eliza-
beth Kiourti spoke about the content
and the modern methods used by the
book in order to keep the children’s in-
terest undiminished. Elias Zonias, in
turn, talked about the ‘Sanna’ summer
camps as well as the learning programs
that took place during this year and in
which the book was put into practice.

The Richmond County Republican Com-
mittee, on Thursday, October 6, 2022,
unanimously elected Michael Tannousis
as its new president. Mr. Tannousis, a son
of Maronite Cypriot immigrants in the
USA, will replace Anthony Reinhart, who
was elected vice president and chief exe-
cutive officer, at the committee’s biennial
reorganization meeting, which was held
at Vanderbilt in South Beach.
Son of Antonis Tannousis from Ayia Ma-
rina Skyllouras and Katy Mavrides from
Karpasha and Kormakitis, the new presi-
dent was elected to the state Parliament
in 2020 and as he specifically stated after
his election, he wants his party to get in
touch with other first and second genera-
tion American immigrants with shared

values   of family, education, and public sa-
fety in Staten Island, New York.
“Instead of fearing that changing demo-
graphics will affect the political landscape
of our city, I think we should embrace the
opportunity to reach out to young Ameri-
cans and raise our voices saying that Re-
publican values, Republican philosophy,
and the Republican approach in gover-
nance can help them prosper in this city
and in this country,” said Mr. Tannousis.
“I look forward to continuing to build on
the voice of reason that the Staten Island
Republican Party continues to articulate
throughout our community, and we will
continue to field strong candidates who
will convey our Republican ideals and
principles,” he said.

Michael Tannousis new chairman of the Staten Island Republicans
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Συνέντευξη στον
Τύπο των Μαρωνι-
τών παραχώρησε ο
19χρονος δισκοβό-
λος Ιωσήφ Παπά ο
οποίος κατάγεται
από τον Κορμακίτη
και την Άσσια. Παιδί
του Γιάννου Παπά
και της Μαργαρίτας
Καραμούττη, μεγά-
λωσε στη Λευκωσία
και επισκέπτεται,
όπως λέει, πολύ
συχνά τον Κορμα-
κίτη αφού οι παπ-
πούδες του μένουν
μόνιμα εκεί ως επα-
νεγκατασταθέντες.
Αναφέρεται στα παι-
δικά του χρόνια και
τον τρόπο με τον
οποίο εντάχθηκε
στις ακαδημίες του
ΓΣΠ, όπου ξεκίνησε
την ενασχόληση του
με τις ρίψεις, ενώ
εξηγεί πως κατέληξε
να σπουδάζει φέτος
στη Βαλτιμόρη των
ΗΠΑ και να συνδυά-
ζει παράλληλα και
τον αθλητισμό στο
υψηλότερο επίπεδο.
Μιλά για τις εντυπώ-
σεις του από τη ζωή
στην Αμερική, καλεί
τους νέους να ασχο-
ληθούν με τον αθλη-
τισμό και στέλνει το
δικό του μήνυμα
ενόψει της ανέγερ-
σης του Πολυδύνα-
μου Κέντρου
“Maronite Sporting
Center”. 

Πως έλαβες την απόφαση να ασχο-
ληθείς με τον αθλητισμό και με τη
δισκοβολία;
Με τις ρίψεις ασχολούμαι γύρω στα επτά
χρόνια τώρα. Με τον στίβο γενικότερα,
ασχολούμαι πιο πολλά χρόνια αφού όταν
ήμουν στη Δ΄ τάξη του δημοτικού, θυμά-
μαι, ξεκίνησα να αθλούμαι γενικά στο
ΓΣΠ όπου με έπαιρνε ο πατέρας μου.
Είχαν έρθει στο δημοτικό μου άνθρωποι
του ΓΣΠ και είδαν πως ήμουν γρήγορος,
ήμουν ψηλός και με κάλεσαν να ξεκινήσω
γενικές προπονήσεις στις ακαδημίες του
ΓΣΠ. Όταν έγινα 12 ετών περίπου και
αφού τελείωσα το δημοτικό, καταστά-
λαξα στις ρίψεις αφού ήταν κάτι που μου
ταίριαζε και είχαν δει οι υπεύθυνοι πως
είχα κάποιο ταλέντο. Και ήμουν ψηλός και
δυνατός. Έτσι εντάχθηκα στην ομάδα του
προπονητή μου Κυριάκου Βασιλειάδη.

Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες
σου επιτυχίες μέχρι τώρα στην
αθλητική σου σταδιοδρομία; 
Αν και αρκετά νωρίς ακόμη, μπορώ να
πω ότι σημαντικές επιτυχίες για μένα
ήταν το γεγονός πως αναδείχθηκα δύο
φορές παγκυπριονίκης Κ16, δύο φορές
παγκυπριονίκης Κ18 και δύο φορές παγ-
κυπριονίκης Κ20. Σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες με λίγα λόγια ήρθα πρώτος
παγκύπρια. Επίσης, είχα έρθει δεύτερος
σε συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου Κ18.
Την ίδια ώρα εξασφάλισα τα όρια για
συμμετοχή μου στο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Κ20 που έγινε πριν δύο χρόνια,
όπου κατέλαβα τη 18η θέση, ενώ πέρσι το
καλοκαίρι κατάφερα να προκριθώ στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, όπου κα-
τέλαβα τη 15η θέση. Αυτές για μένα είναι
πολύ σημαντικές επιτυχίες αφού σε τέ-
τοια πρωταθλήματα συμμετέχουν κορυ-
φαίοι αθλητές. 

Ξεκίνησες τώρα μια νέα ζωή αντι-
λαμβανόμαστε, στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες; Πήγες εκεί για σπουδές;
Πως συνδυάζονται πλέον εκεί οι
σπουδές σου με τη δισκοβολία;
Να πω αρχικά πως στις ΗΠΑ, όλα τα με-
γάλα πανεπιστήμια δίνουν ξεχωριστή έμ-
φαση στους αθλητές και έχουν όλα
αθλητικές ομάδες. Όταν πηγαίνουν καλά
στα σπορ, η φήμη τους μεγαλώνει. Όταν
ήρθε η ώρα να καταλήξω για το θέμα των
σπουδών μου, είχα έρθει σε επαφή, μέσω
του μάνατζερ μου Αλέξανδρου Παναγίδη,
με αρκετούς προπονητές από εδώ και μία
εξ’ αυτών, που είναι και η νυν προπονήτρια
μου, μου έκανε πρόταση για πλήρη υπο-
τροφία που περιλαμβάνει τα δίδακτρα, το
σπίτι, διατροφή κτλ. Τα πάντα. Το πανεπι-
στήμιο μουείναι το University of Maryland
Baltimore County και ανήκει στην Α  ́Κα-
τηγορία. Με λίγα λόγια σπουδάζω τώρα
χρηματοοικονομικά και το συνδυάζω αυτό
με τη δισκοβολία και τον αθλητισμό, εκ-
προσωπώντας το πανεπιστήμιο μου στην
κατηγορία που συμμετέχει. 

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώ-
σεις από τη ζωή εκεί;
Όπως έχω αναφέρει, πλέον σπουδάζω
στο UMBC και ζω στη Βαλτιμόρη. Η ζωή
εδώ είναι πολύ διαφορετική από την
Κύπρο. Οι εγκαταστάσεις εδώ είναι πολύ
προηγμένες και πιστεύω στην Κύπρο θα
αργήσουν πολύ να «έρθουν». Το θετικό
είναι πως εδώ νοιάζονται πολύ για τους
αθλητές τους. Η Αμερική είναι η μόνη
χώρα που μπορεί να συνδυάσει αθλητι-
σμό και σπουδές. Αν έπρεπε να πάω σε
μια άλλη χώρα να σπουδάσω ή να έμενα
στην Κύπρο, θα ήταν πολύ δύσκολο να
συνδυάσω και τα δύο. Εδώ το πρόγραμμα
των σπουδών μου είναι βασισμένο στις
προπονήσεις μου. Τα μαθήματα μπορώ
να πω είναι δύσκολα, είναι όλα στα αγ-
γλικά. Αλλά πιστεύω πως το εκπαιδευτικό
σύστημα εδώ είναι πολύ προηγμένο και
πιο δυνατό από ότι σε άλλες χώρες. Και
θεωρώ πως το πτυχίο μου θα έχει μεγάλη

ισχύ στην πορεία. Είναι κάτι που θα με
βοηθήσει στην πορεία αφού ο επαγγελμα-
τικός αθλητισμός γνωρίζουμε όλοι πως
κάπου στα 30 χρόνια σταματά. Άρα πρέπει
να έχω κάτι που θα με βοηθήσει για μετά,
αφού η ζωή συνεχίζεται. Εδώ προχωρούν
παράλληλα και ο αθλητισμός και οι σπου-
δές μου και μάλιστα σε ψηλό επίπεδο.  
Για τις εντυπώσεις μου, οι ΗΠΑ ως χώρα
είναι πολύ όμορφη και μου δίνεται η ευ-
καιρία να γνωρίσω νέους προορισμούς και
νέες κουλτούρες. Σε λίγο καιρό, όταν θα
έχω και την αγωνιστική μου περίοδο, κάθε
Σαββατοκύριακο θα είμαι και σε άλλη πο-
λιτεία να αγωνίζομαι, άρα πιστεύω θα
γνωρίσω ακόμα καλύτερα τη χώρα.

Επισκέπτεσαι καθόλου το χωριό σου
τον Κορμακίτη; Ποιες οι εμπειρίες
σου σε αυτές σου τις επισκέψεις;  
Από πολύ μικρή ηλικία θυμάμαι τον
εαυτό μου στο χωριό, τουλάχιστον μία
φορά τον μήνα. Οι παππούδες μου εξάλ-
λου είναι επανεγκατασταθέντες και μέ-
νουν μόνιμα εκεί. Επομένως πηγαίναμε
συχνά για να τους δούμε και να περά-
σουμε χρόνο μαζί τους. Είναι μικρό αλλά
πανέμορφο χωριό. Μου αρέσει πολύ η
αρχιτεκτονική του και πιστεύω πως είναι
από τα λίγα χωριά που πετυχαίνουν να
συνδυάζουν και βουνό και θάλασσα. Μου
αρέσουν πολύ οι θάλασσες και το κλίμα
γενικότερα εκεί. Πήγαινα από μικρός εκεί
για να χαλαρώνω και μάλιστα έπαιρνα
μαζί και φίλους μου τον τελευταίο καιρό
για να γνωρίσουν το χωριό μου. 

Τι θα συμβούλευες τον νέο Μαρω-
νίτη ή τη νέα Μαρωνίτισσα που σκέ-
φτονται να ασχοληθούν με τον
αθλητισμό;
Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον αθλητι-
σμό και στον πρωταθλητισμό. Εγώ κάνω
το δεύτερο. Ο αθλητισμός είναι απλά να
γυμνάζεσαι και να προσπαθείς καθημε-
ρινά να είσαι υγιής. Αυτό θα το σύστηνα
και στους νέους Μαρωνίτες αλλά και σε
όλο τον κόσμο. Γιατί όταν αθλείσαι μόνο
καλά μπορείς να αποκομίσεις. Είσαι υγιής
και έχεις καλύτερη ψυχολογία. Για εκεί-
νους που θέλουν να ασχοληθούν επαγ-
γελματικά με τον αθλητισμό και να
κάνουν πρωταθλητισμό, έχει πολύ
σκληρή δουλειά, θα στερηθούν αρκετά
πράγματα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
Αλλά πιστέψετε με αξίζει. Εγώ για παρά-
δειγμα, ήμουν ένα μικρό παιδί που με
έπαιρνε ο πατέρας μου για προπονήσεις
και κατέληξα να σπουδάζω τώρα στην
Αμερική δωρεάν. 

Με αφορμή την επικείμενη ανέ-
γερση του Maronite Sporting Cen-
ter στην Πάνω Δευτερά, πόσο
σημαντικό πιστεύεις πως θα είναι
αυτό το κέντρο για τους νέους Μα-
ρωνίτες;  
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επί-
τευγμα θα είναι μεγάλο για μια μικρή κοι-
νότητα να έχει τέτοιες εγκαταστάσεις. Το
κέντρο σίγουρα θα βοηθήσει όλους τους
νέους Μαρωνίτες, που θα έχουν έναν
χώρο δικό τους, να συχνάζουν εκεί και να
συναντιούνται μεταξύ τους και να αλλη-
λογνωρίζονται. Ακόμα πιο σημαντικό
είναι το γεγονός ότι αυτό θα συνδυάζεται
με την άθληση. Αν γίνουν οι σωστές υπο-
δομές και έχουμε και ειδικούς εκεί, προ-
πονητές, γυμναστές, τότε αυτό θα είναι
κάτι φοβερό! Ο αθλητισμός όπως είπαμε
είναι υγεία και ένα κέντρο όπου οι νέοι μας
θα μπορούν να αθλούνται θα τους προ-
σφέρει υγεία και πνευματική ωριμότητα. 

«Το επίτευγμα
για μια μικρή 

κοινότητα να έχει
τέτοιες εγκατα-
στάσεις όπως το

Maronite 
Sporting Center

θα είναι 
πολύ μεγάλο»

Ιωσήφ Παπά
«Στις ΗΠΑ ανεβαίνω
επίπεδο τόσο στις
σπουδές μου όσο 
και στον αθλητισμό» 

Ιωσήφ Παπά
«Στις ΗΠΑ ανεβαίνω
επίπεδο τόσο στις
σπουδές μου όσο 
και στον αθλητισμό» 
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Τις πρώτες του συμμετοχές στους ομίλους του Eu-
ropa League με τα χρώματα της ΑΕΚ Λάρνακας
κατέγραψε ο Γιώργος Ναούμ και έγινε ο πρώτος
Μαρωνίτης ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί
στους ομίλους της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος αγωνίστηκε για 20
περίπου λεπτά στον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στη
διαχρονική ευρωπαϊκή δύναμη Δυναμό Κιέβου,
αγώνας που λόγω του πολέμου έγινε στην Κρακο-
βία της Πολωνίας, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
2022, ενώ σημαντική παρουσία είχε επίσης στους
αγώνες της ΑΕΚ απέναντι στη Φενερμπαχτσέ
στην Κωνσταντινούπολη και στη Λάρνακα. 
Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με σκορ 0-1
στον αγώνα απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, με τον
Μαρωνίτη ποδοσφαιριστή να περνάει ως αλλαγή
σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, όπου η κυ-
πριακή ομάδα έπρεπε να κρατήσει το σκορ. Ο
Ναούμ είχε εντυπωσιακή παρουσία με συνεχή
τρεξίματα, κλεψίματα και σημαντικές μεταβι-
βάσεις, κάτι που κάθε ομάδα έχει ανάγκη σε τέ-
τοιο χρονικό σημείο για να κρατηθεί μπροστά
στο σκορ. Δεν είναι εξάλλου τυχαία ότι πολλές
κυπριακές ιστοσελίδες ασχολήθηκαν με το
πέρας του αγώνα με την περίπτωση του, εξαί-
ροντας την σημαντική του συμβολή στη διατή-
ρηση του προβαδίσματος. 
Ένας από τους παράγοντες της ΑΕΚ που
έσπευσε να κάνει ξεχωριστή μνεία στον Γιώργο

Ναούμ μετά τη μεγάλη βραδιά της ομάδας στην
Κρακοβία, ήταν ο Ιωσήφ Φράγκος. Συγκεκρι-
μένα σε ανάρτηση του και μεταξύ άλλων ανέ-
φερε τα πιο κάτω: 
«Τεράστια χαρά προκαλεί η  παρουσία τεσσάρων
Κύπριων ποδοσφαιριστών. Θα σταθώ όμως σε

μια. Αυτή του Γιώργου Ναούμ. Είμαι πεπεισμένος
ότι η χθεσινή του εμφάνιση θα αποτελέσει
σταθμό στην καριέρα του. Η ωριμότητα, η σοβα-
ρότητα και το θράσος με το οποίο αντιμετώπισε
τα τελευταία είκοσι καυτά λεπτά του αγώνα πι-

στοποιούν ότι έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά και
είναι πνευματικά έτοιμος να ανταπεξέλθει στον
έντονο ανταγωνισμό και να αναδείξει το πλούσιο
ταλέντο του.  Είναι για αυτό που έτρεξα να πάρω
την φανέλα του στο τέλος του αγώνα και συγκι-
νημένος να τον αγκαλιάσω».
Ο Ναούμ συνέχισε να γράφει ιστορία στη συνέχεια
αφού αγωνίστηκε για 22 λεπτά μέσα στην Κων-
σταντινούπολη στις 6 Οκτωβρίου, στον αγώνα
της ΑΕΚ απέναντι στην πανίσχυρη Φενερμπα-
χτσέ από την οποία ηττήθηκε με 2-0. Την αμέ-
σως επόμενη βδομάδα στη Λάρνακα, ο
Μαρωνίτης άσος πέρασε και πάλι ως αλλαγή
στον αγώνα απέναντι στην Τουρκική ομάδα και
αγωνίστηκε για 28 λεπτά συνολικά, με την
ομάδα του να ηττάται με 1-2. 
Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος είχε αγωνιστεί και
για ένα λεπτό και στον αγώνα απέναντι στη Ρεν
της Γαλλίας που έγινε στην ΑΕΚ Αρένα στις 8
Σεπτεμβρίου. Επίσης, στις τοπικές υποχρεώσεις
της ομάδας της Λάρνακας, ο νεαρός ποδοσφαι-
ριστής φαίνεται να καθιερώνεται σιγά σιγά στο
αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, αφού τον Οκτώβριο
αγωνίστηκε για 86 λεπτά στη νίκη με 1-2 απέ-
ναντι στον Άρη Λεμεσού, ενώ βασικός επίσης ξε-
κίνησε τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό
Λευκωσίας στην Αρένα, όπου η ΑΕΚ επικράτησε
με σκορ 3-2 και στον αγώνα απέναντι στο
ΑΠΟΕΛ όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 1-0.

Ιδανικά ξεκίνησαν τη νέα σεζόν οι δύο Μαρωνίτικες ομάδες Κέδρος
και Κορμακίτης αφού με το πέρας της 4ηςαγωνιστικής βρίσκον-
ται αμφότεροι στην 3ηθέση της βαθμολογίας, στις κατηγο-
ρίες στις οποίες αγωνίζονται. 
Στην Επίλεκτη Κατηγορία της ΣΤΟΚ, η ομάδα του Κέ-
δρου ηττήθηκε την πρώτη αγωνιστική στις 25 Σεπτεμ-
βρίου, από τον Άτλα Αγλαντζιάς με σκορ 1-0, για να
ακολουθήσουν τρεις συνεχόμενες νίκες με πειστικές εμ-
φανίσεις. Η πρώτη ήρθε απέναντι στη Γεροσκήπου FC
την 1η Οκτωβρίου στον Κοτσιάτη, όπου η ομάδα της
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας επικράτησε με 1-0 με γκολ του
Αρμάντου Κατσιολούδη. Ακολούθησε η «άλωση» των Τρούλλων
στις 8 Οκτωβρίου, όπου ο Κέδρος επικράτησε με 0-1 της Τρούλλοι

FC ενώ στις 15 Οκτωβρίου, επικράτησε με 1-0 του ΑΟ Αυγόρου, σε
αγώνα που έγινε στο Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη. Έτσι, η Μα-

ρωνίτικη ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθ-
μολογίας με 9 βαθμούς, μόλις έναν πίσω από

τον πρωτοπόρο Σπάρτακο Κιτίου. 
Την ίδια ώρα, ο Κορμακίτης που αγωνί-
ζεται στην ΕΠΟΠΛ, ξεκίνησε τις υποχρε-
ώσεις του με ισοπαλία 0-0 απέναντι στην

Ε.Ν. Αγίας Βαρβάρας, σε αγώνα που έγινε
στον Μαθιάτη το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου

2022. Ακολούθησε εντός έδρας νίκη απέναντι στο
ΘΟΪ Καπέδων με 1-0, σε αγώνα που έγινε στο Κοινοτικό Στάδιο

Κοτσιάτη που είναι και η φετινή έδρα του Κορμακίτη. Στις 9 Οκτω-

βρίου, η Μαρωνίτικη ομάδα αντιμετώπισε
την ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών εκτός έδρας και

εξήλθε ισόπαλη 1-1. Για την 4ηαγω-
νιστική του πρωταθλήματος, ο

αντίπαλος του Κορμακίτη Άρης
Πέρα Ορεινής δεν κατήλθε
στο γήπεδο για να αγωνιστεί,
με αποτέλεσμα ο πρώτος να

παίρνει στα χαρτιά το τρίποντο
χωρίς αγώνα. Ως αποτέλεσμα

των πρώτων τεσσάρων αγωνιστι-
κών, ο Κορμακίτης βρίσκεται στην 3η
θέση, δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.  

«Από ένα όνειρο στην υπόσχεση
και τώρα στην υλοποίηση»! Με
αυτά τα λόγια το Κέντρο Νεότη-
τος Μαρωνιτών Πολεμιδιών
ανακοίνωσε επίσημα τον περα-
σμένο Ιούνιο τη σύσταση ποδο-
σφαιρικής ομάδας η οποία θα
αγωνίζεται στην ομοσπονδία της
ΑΟΚΝΕΛ (Αθλητική Ομοσπον-
δία Κέντρων Νεότητος Επαρχίας
Λεμεσού) από την τρέχουσα πο-
δοσφαιρική περίοδο.
Μετά τις μεγάλες επιτυχίες που
σημείωσε η ομάδα του ΚΝΜ Πο-
λεμιδιών τη δεκαετία του 1990
στην ομοσπονδία της ΑΟΚΝΕΛ,
το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε
τη μεγάλη απόφαση για επανα-
σύσταση της ομάδας του κέν-
τρου και την επιστροφή στα
γήπεδα. Μιλώντας στον «Τ», ο
Πρόεδρος Σιάρπελ Σκέντερ ανέ-
φερε πως ήταν ένα διαχρονικό
αίτημα από τους νέους και το ζη-
τούσαν επίμονα. Εντούτοις,
έπρεπε να βρεθούν οι κατάλλη-
λοι νέοι να αναλάβουν την πρω-
τοβουλία να χτίσουν την ομάδα,
με το Δ.Σ. να τρέχει τα θέματα
του προϋπολογισμού και τα υπό-

λοιπα διαδικαστικά. 
«Ο Χριστοφής Σκέντερ, ο Μά-
ριος Λακκοτρύπης και ο Αβραάμ
Λουκά ασχολήθηκαν έντονα τον
τελευταίο καιρό και μάζεψαν αρ-
κετούς ποδοσφαιριστές», είπε ο
Πρόεδρος. Οι εν λόγω ποδο-
σφαιριστές, εκ των οποίων σύμ-
φωνα με τον Σιάρπελ Σκέντερ
περίπου οι δεκαπέντε είναι Μα-
ρωνίτες ενώ οι υπόλοιποι φίλοι
τους που ήταν ανέκαθεν κοντά
στο σωματείο, κλήθηκαν σε συ-
νάντηση τον περασμένο Ιούνιο
όπου λήφθηκε και η οριστική
απόφαση για επανασύσταση της
ποδοσφαιρικής ομάδας. 
Ο κ. Σκέντερ επεσήμανε πως η

πρωτοβουλία αυτή δεν
θα προχωρούσε αν δεν υπήρχε η
μεγάλη στήριξη από τα μέλη του
σωματείου και διαχρονικούς
υποστηρικτές Γιώργο Πουλλή,
Γιώργο Λακκοτρύπη και Πανα-
γιώτη Μάγκα τους οποίους θέ-
λησε μέσω της εφημερίδας μας
να ευχαριστήσει θερμά. Μετά τη
σύσκεψη του Ιούνη, το Δ.Σ.
«έτρεξε» όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για εγγραφή της
ομάδας στο πρωτάθλημα της
ΑΟΚΝΕΛ και την απαραίτητη
έκδοση των δελτίων υγείας από
τον ΚΟΑ. Ως προπονητής προσ-
λήφθηκε ο Νεόφυτος Ιωάννου,
με τον Αβραάμ Λουκά να ανα-

λαμβάνει ρόλο γυμναστή και
τους Χριστοφή Σκέντερ και
Μάριο Λακκοτρύπη ρόλους εφό-
ρου ποδοσφαίρου.
«Θέλω ευκαιρίας δοθείσης να
συγχαρώ θερμά τη γραμματέα
του συμβουλίου μας Τζοάννα
Μουκάρζελ η οποία πραγματικά
υπερέβη εαυτόν για να προχω-
ρήσουν όλες οι αναγκαίες διαδι-
κασίες για εγγραφή του ΚΝΜ
στην ομοσπονδία», τόνισε ο
Πρόεδρος ενώ δεν παρέλειψε να
αναφέρει πως οι παλαίμαχοι πο-
δοσφαιριστές του ΚΝΜ Πολεμι-
διών της δεκαετίας του 1990,
είναι σήμερα δίπλα στην ομάδα
και την στηρίζουν. 

Όπως είπε στους συντάκτες του
«Τ», αρκετοί από τους ποδο-
σφαιριστές ανήκαν στις μικρότε-
ρες ομάδες της ΑΕΛ και άλλων
μεγάλων ομάδων της Κύπρου.
Εντούτοις, όπως συμπλήρωσε,
στόχος της προσπάθειας δεν
είναι μόνο οι επιτυχίες, αλλά κυ-
ρίως να μαζεύονται οι Μαρωνί-
τες σε κάθε παιχνίδι και να
ενδυναμώνονται περισσότερο οι
μεταξύ τους δεσμοί. 
Να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμ-
βριο το ΚΝΜ Πολεμιδιών έδωσε
τρία φιλικά παιχνίδια στα οποία
έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα
παρά το πολύ σύντομο της πα-
ρουσίας του στα γήπεδα. Απέ-
ναντι σε Ανόρθωση Πολεμιδιών,
Ερήμη και Άγιο Ιωάννη, τα απο-
τελέσματα ήταν 1-1, 4-3 (νίκη για
ΚΝΜ) και 2-2 αντίστοιχα. 
Εξάλλου, την Τρίτη 25 Οκτω-
βρίου η ομάδα δίνει το πρώτο
της επίσημο ματς για τον Α΄
Όμιλο του πρωταθλήματος της
ΑΟΚΝΕΛ. Έδρα της ομάδας θα
είναι το γήπεδο των Ανόρθω-
σης και Δόξας Πολεμιδιών, στα
Πολεμίδια. 

Το Κέντρο Νεότητος Μαρωνιτών Πολεμιδιών ξανά στα γήπεδα

Η μεγάλη επιστροφή
Σιάρπελ Σκέντερ:
«Στόχος της ομάδας
δεν είναι μόνο οι
επιτυχίες, αλλά κυ-
ρίως η δημιουργία
μιας ισχυρής νεο-
λαίας Μαρωνιτών
στα Πολεμίδια»

Πρώτη συμμετοχή Μαρωνίτη στους ομίλους του Europa League
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Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής
Σε αγώνες που πραγμα-τοποιήθηκαν το Σαββα-τοκύριακο 22-23
Οκτωβρίου, ο Κέδροςηττήθηκε από την Κόρ-νος FC με 1-0, ενώ οΚορμακίτης επικρά-τησε του ΠΑΟ ΚάτωΜονής με 3-1.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
Δυνατό ξεκίνημα για Κέδρο και Κορμακίτη




