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ο τύπος
ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΘΟΥΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ Ε.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Η Υφυπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας ανοίγει τα χαρτιά
της και μιλά στον «Τ»
ΣΕΛ. 4-5

Τον Ιανουάριο του 2023 
παραδίδεται το έργο 
στη Μαρωνιτική Κοινότητα
ΣΕΛ. 117

Εντυπωσιακός ο φετινός
διάκοσμος σε Κορμακίτη
και Καρπάσια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΕΣ
ΑΔΕΛΦΕΣ
Γιόρτασαν 150 χρόνια 
παρουσίας και προσφοράς
στη Μέση Ανατολή
ΣΕΛ. 14-15 ΣΕΛ. 2, 21

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Το πολυδύναμο
κέντρο 
“Maronite
Sporting Cen-
tre”, το στολίδι
της νεολαίας,
μπήκε από τις 20
Δεκεμβρίου
2022 σε τροχιά
οριστικής υλο-
ποίησης. Θα ανε-
γερθεί στην
Πάνω Δευτερά
στη Λευκωσία,
αναμένεται να
στοιχίσει 3,4
εκατ. ευρώ και
θα ολοκληρωθεί
σε τρία χρόνια.
Σελ. 3

Θεμέλιος λίθος 
για το έργο του αιώνα
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Εικόνες που συγκινούν στη χριστουγεννιάτικη
πλατεία της Καρπάσιας
Στο πνεύμα των Χριστουγέν-
νων εισήλθε η πάντα
όμορφη και γραφική Καρ-
πάσια, η πλατεία της οποίας
τις ημέρες που διανύουμε
έχει γίνει έτι ομορφότερη με
το χριστουγεννιάτικο δέντρο
και τη φάτνη να δεσπόζουν
και να εντυπωσιάζουν. Εθε-
λοντές και εθελόντριες του
χωριού εργάστηκαν αρκετές
ώρες με κέφι και χαρά, για
να βάλουν το χωριό σε εορ-
ταστικό κλίμα, με το Κοινο-
τικό Συμβούλιο, την Τοπική
Αρχή και την Εκκλησιαστική
Επιτροπή του Μαρωνίτικου
χωριού να στηρίζουν την
πρωτοβουλία. Στην κεντρική
πλατεία του χωριού έσπευσε
και ο Εκπρόσωπος Γιαννά-
κης Μούσας με τη σύζυγο
του οι οποίοι μοίρασαν δώρα
στα παιδιά που παρευρέθη-
καν. Οι εικόνες από τη γιορ-
τινή Καρπάσια μιλούν από
μόνες τους και συγκινούν.
Και στέλνουν το μήνυμα ότι
η μικρή αλλά ηρωική Καρ-
πάσια είναι παρούσα και
γιορτάζει με τον δέοντα
τρόπο το μεγάλο γεγονός της
γέννησης του θεανθρώπου. 

n Στις 25 Οκτωβρίου 2022,
σε ηλικία 75 ετών, η Ελένη
Καμηλάρη Δαμιανού από
την Αγία Μαρίνα Σκυλ-
λούρας. 

n Στις 29 Οκτωβρίου 2022,
σε ηλικία 105 ετών, ο
Ηλίας Μάρκου από την
Καρπάσια.

n Στις 8 Νοεμβρίου 2022, σε
ηλικία 67 ετών, η Σουζάνα
Χριστοφή Κουρουκλά
από τον Κορμακίτη.

n Στις 10 Νοεμβρίου 2022,
σε  ηλικία 84 ετών, ο Αντώ-
νης Κατσιολούδης (Παττί-
χης) από τον Κορμακίτη. 

n Στις 11 Νοεμβρίου 2022,
σε ηλικία 91 ετών, ο Αυ-
γουστίνος Ορφανού από
τον Ασώματο Κερύνειας. 

n Στις 7 Δεκεμβρίου 2022,
σε ηλικία 102 ετών, ο Αν-
τώνης Ηλία Πέτρου από
την Καρπάσια.

n Στις 15 Δεκεμβρίου 2022,
σε ηλικία 83 ετών, η
Ελένη Καλακουτή Χαννα-
τζιά από τον Κορμακίτη.

Φτωχότερη η Μαρωνιτική
Κοινότητα από τις απώλειες.
Η εφημερίδα μας εκφράζει
τα θερμά της συλλυπητήρια
στις οικογένειες και τους οι-
κείους των εκλιπόντων. Αι-
ωνία τους η μνήμη και ας
είναι ελαφρύ το χώμα που
τους σκεπάζει.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

Τριάντα έξι χρόνια ήταν πολλά. Η αναμονή
για τους νέους και τις νέες μας λαμβάνει τέλος
με το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας να γίνεται επιτέλους
πραγματικότητα. Οι υποσχέσεις μετατρέπονται
σε κέντρο έτοιμο για ανέγερση, με τον θεμέλιο
λίθο να έχει ήδη κατατεθεί από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τις προσφορές που αφορούν
στην Α  ́Φάση να έχουν ήδη προκηρυχθεί. Το
νερό έχει μπει στο αυλάκι και πλέον είναι θέμα
χρόνου η πρώτη φάση του μεγαλόπνοου “Ma-
ronite Sporting Centre” να ξεκινήσει και να έλθει
εις πέρας εντός μερικών μηνών.  
Ποια είναι όμως η σημασία ενός τέτοιου με-
γάλου έργου για την κοινότητα; Δεν είναι τυ-
χαίες οι συνεχείς αναφορές του Εκπροσώπου
περί «ονείρου της νέας γενιάς» αφού για τέ-
τοιο πρόκειται με τους νέους και τις νέες να
επιζητούν έναν δικό τους πολυχώρο εδώ και
χρόνια. Έναν χώρο που θα προσφέρει ευκαι-
ρίες ποικίλης δραστηριότητας, άθλησης, συ-
νεύρεσης, ενασχόλησης των παιδιών των νέων
αυτών και που γενικότερα θα αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς και συνάντησης για κάθε νέο
και νέα από όλη την Κύπρο. 
Είναι γεγονός πως για εμάς τους Μαρωνίτες,
όντας διασκορπισμένοι σε κάθε γωνιά του νη-
σιού, υπάρχει συνεχώς η ανάγκη για δραστη-
ριότητες από φορείς, σωματεία και οργανώσεις
ούτως ώστε να αλληλογνωριζόμαστε, να βρι-
σκόμαστε και να ενδυναμώνουμε τους δεσμούς
μας και να πολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τον
πάντοτε ορατό κίνδυνο της αφομοίωσης. Ως εκ
τούτου, φρονώ πως ένα σύγχρονο σημείο συ-
νάντησης και δραστηριότητας, όπως το Maro-
nite Sporting Centre, θα είναι ευλογία προς
εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. 
Πέραν αυτών, είναι δεδομένο πως το πολυδύ-
ναμο κέντρο θα επιλύσει και το αιώνιο ζήτημα
της ποδοσφαιρικής στέγης των αθλητικών μας
σωματείων. Ένα τεράστιο πρόβλημα που επι-

βαρύνει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό των
ομάδων μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ανταπεξέλθουν ως θα ήθελαν στις αγωνι-
στικές τους υποχρεώσεις και στην προσπά-
θεια επίτευξης των στόχων τους. Ας μην
ξεχνάμε εξάλλου πως σωματεία μας έχουν
κλείσει προσωρινά το ποδοσφαιρικό τους
τμήμα λόγω της απουσίας γηπέδου και λόγω
των τσουχτερών ενοικίων χρήσης άλλων γη-
πεδικών εγκαταστάσεων. Ένα Μαρωνίτικο
αθλητικό κέντρο επομένως, με γήπεδο που θα
περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις και θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές της UEFA, αναμένεται
να δώσει την ευκαιρία σε κάποια σωματεία
μας να επαναδραστηριοποιήσουν τις ποδο-
σφαιρικές τους ομάδες και σε άλλα να αφιε-
ρώσουν χρήματα σε άλλους τομείς προς
επίτευξη των στόχων τους.
Εις ό,τι αφορά στα χωριά μας και στον αγώνα
που διεξάγει η κοινότητα για επιστροφή, η
ανέγερση του πολυδύναμου κέντρου αναμέ-

νεται να αποτελέσει μέγα όπλο αφού, όπως
έχω προαναφέρει, αναμένεται να ενισχύσει
ακόμη περισσότερο τους δεσμούς των νέων
Μαρωνιτών, να τους φέρει κοντά και ως εκ
τούτου να τους τονώσει το αίσθημα και τον
πόθο της επιστροφής στη γη των γονέων και
των παππούδων τους. Αγία Μαρίνα, Ασώμα-
τος, Καρπάσια, Κορμακίτης είναι εκεί και προ-
σμένουν καρτερικά την επιστροφή. Μέχρι την
οριστική διευθέτηση του εθνικού προβλήμα-
τος, όμως, η κοινότητα δεν μπορεί να «κάθε-
ται με σταυρωμένα χέρια». Έχουμε χρέος,
μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουμε στις υπό το
κράτος ελεγχόμενες περιοχές τις υποδομές
εκείνες που θα κρατήσουν τους Μαρωνίτες
ενωμένους, εφήμερους και δεσμευμένους
στον στόχο της επιστροφής στις πατρογονικές
τους εστίες. Σε αυτές τις υποδομές, αγαπητοί
αναγνώστες, είναι που εντάσσεται και το με-
γαλεπήβολο Maronite Sporting Centre, το
όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. 

Γράφει: 
Βασίλης

Κουμέττου

Maronite Sporting Centre, 
το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
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Ιστορική μέρα 
για τη Μαρωνιτική Κοινότητα

Η 20η Δεκεμβρίου 2022 καταγράφεται για τους
Μαρωνίτες της Κύπρου ως μια ιστορική μέρα.
Ως η μέρα που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατέθεσε τον θε-
μέλιο λίθο του μεγαλύτερου έργου που έγινε ποτέ
στην ιστορία της Μαρωνιτικής Κοινότητας, του
Πολυδύναμου Κέντρου “Maronite Sporting Cen-
ter”. Σε μια λαμπρή τελετή, όπως αρμόζει στο με-
γάλο αυτό γεγονός, τα 36 χρόνια αναμονής από
τις νέες γενιές των Μαρωνιτών έφτασαν στο
τέλος τους και σηματοδοτήθηκε επίσημα η
έναρξη της ανέγερσης του μεγαλεπήβολου έργου. 
Η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεση-
μέρι της Τρίτης, 20 Δεκεμβρίου 2022, σε ειδικό
χώρο που στήθηκε από το Γραφείο Εκπροσώπου
Μαρωνιτών στο τεμάχιο γης όπου θα ανεγερθεί
το κέντρο στην περιοχή Πάνω Δευτεράς και σε
αυτήν παρέστη πλήθος κυβερνητικών και πολιτι-
κών αξιωματούχων. Ανάμεσα τους, ασφαλώς, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος
Μαρωνιτών, οι πολιτικοί αρχηγοί ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ
και ΔΗΠΑ, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, η
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Επί-
τροπος Προεδρίας, ο Δήμαρχος Στροβόλου,
βουλευτές, έπαρχοι, πρόεδροι και γενικοί διευ-
θυντές ημικρατικών οργανισμών, πρώην υπουρ-
γοί, εκπρόσωποι κομμάτων και εκλογικών
επιτελείων υποψήφιων προέδρων της δημοκρα-
τίας, κοινοτάρχες, πρόεδροι σωματείων και οργα-
νωμένων συνόλων της Μαρωνιτικής Κοινότητας
και άλλοι πολλοί. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με εορταστική διάθεση
ένεκα των ημερών, με τους μαθητές και τις μα-
θήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μάρωνα
να συμμετέχουν μουσικά τραγουδώντας τα κυ-
πριακά κάλαντα. Στη συνέχεια, οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
το εντυπωσιακό τρισδιάστατο βίντεο το οποίο
περιδιάβηκε ψηφιακά τις εγκαταστάσεις του
Πολυδύναμου Κέντρου οι οποίες θα ανεγερθούν. 

Χαιρετισμός Μούσα
Χαιρετισμό απηύθυνε αρχικά ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μούσας,
ο οποίος τόνισε πως «η Μαρωνιτική Κοινότητα
περιμένει δεκαετίες γι’ αυτό το έργο, που έχει τη
δική του πονεμένη ιστορία, αφού η προσπάθεια
για υλοποίηση του άρχισε τη δεκαετία του
1980». «Τότε που μια Μαρωνιτική ποδοσφαι-
ρική ομάδα που ιδρύθηκε στη Λεμεσό, το Κέντρο
Νεότητος Μαρωνιτών, κατέγραφε μια λαμπρή
και ανεπανάληπτη πορεία», σημείωσε εξηγών-
τας στη συνέχεια το ιστορικό της παραχώρησης
της γης από τον αείμνηστο τότε Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Σπύρο Κυπριανού. Ο Γιαννάκης Μού-
σας επεσήμανε ότι η μη υλοποίηση αυτού του
έργου για τη νεολαία των Μαρωνιτών ήταν ένας
από τους βασικούς λόγους που τον ώθησε στην
επίμονη διεκδίκηση της Εκπροσώπησης της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας, ενώ αναφέρθηκε και στη
σωρεία προβλημάτων που βρέθηκαν στον δρόμο
προς την υλοποίηση του στόχου, λέγοντας πως
«ευτυχώς σε αυτή την πορεία σταθήκαμε κάπως
τυχεροί γιατί βρήκαμε σε καίρια πόστα ανθρώ-

πους που μας κατανόησαν». Ευχαρίστησε μάλι-
στα όλους τους ανθρώπους εκείνους που ήταν
εκεί για να στηρίξουν το όραμα της ανέγερσης
του κέντρου. Πρώτα και πάνω από όλους ευχα-
ρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακο-
λούθως τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου,
τον πρώην Πρόεδρο του ΚΟΑ Κλεάνθη Γεωρ-
γιάδη, τον νυν Πρόεδρο Ανδρέα Μιχαηλίδη,
ενώ ξεχωριστή μνεία έκανε στον αείμνηστο
πρώην Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο,
που όπως είπε «γκρέμισε τους τοίχους της μέχρι
τότε αδάμαστης γραφειοκρατίας και μπορέ-
σαμε να προχωρήσουμε με τις αναγκαίες απαλ-
λοτριώσεις και στη συνέχεια με τις

πολυπόθητες αδειοδοτήσεις». Ο κ. Μούσας
δεν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών Νίκο
Νουρή και Κωνσταντίνο Πετρίδη για τη με-
γάλη στήριξη, καθώς και σωρεία άλλων κυβερ-
νητικών και πολιτειακών αξιωματούχων. 
Κατά τον δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο
Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης ση-
μείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Αισθάνομαι
βαθύτατη συγκίνηση για τη συμβολή του ΚΟΑ
στο έργο αυτό. Πρέπει να σας αποκαλύψω ότι
αισθάνομαι μισός Μαρωνίτης, επειδή ξεκί-
νησα την προπονητική καριέρα μου από το
Κέντρο Νεότητας Μαρωνιτών, στο όνομα του

οποίου δόθηκε αυτή η γη. Εύχομαι αυτό το
έργο να γίνει πραγματικότητα, να το χαρείτε
γιατί πραγματικά το αξίζετε».  

Πρόεδρος Αναστασιάδης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για
«ένα ιδιαίτερης σημασίας για τη Μαρωνιτική κοι-
νότητα πολυδύναμου συγκροτήματος, καθώς όχι
μόνο θα στεγάσει την αθλητική δραστηριότητα
της νέας γενιάς των Μαρωνιτών αλλά και εκπαι-
δευτικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις». Ο ΠτΔ
τόνισε επίσης την ικανοποίηση του «αφού το με-
γαλεπήβολο αυτό έργο, το οποίο υπήρξε πάγιο αί-
τημα της Μαρωνιτικής κοινότητας, μπαίνει πλέον
και επίσημα σε τροχιά υλοποίησης», υπογραμμί-
ζοντας παράλληλα ότι «την ίδια βούληση επιδεί-
ξαμε για το σύνολο των αιτημάτων που οι
εκάστοτε Εκπρόσωποι της κοινότητας και ιδιαί-
τερα ο νυν έθεσαν ενώπιον μας».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και σε
σωρεία άλλων έργων που η κυβέρνηση του στή-
ριξε και υλοποίησε προς όφελος της Μαρωνιτικής
Κοινότητας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν εις ό,τι
αφορά το κυπριακό, τονίζοντας πως «εργαστή-
καμε αναλώνοντας το άπαν των δυνάμεών μας
για την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων
σας, αλλά και του συνόλου του κυπριακού λαού,
όπως αυτό θα ήτο δυνατόν μέσα από την επι-
στροφή στις πατρογονικές εστίες και την ανά-
κτηση των περιουσιών σας». «Ευρισκόμενος
μόνο δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας
μου στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας,
θέλω να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχα-
ριστίες μου στην πολιτική και θρησκευτική ηγε-
σία της Μαρωνιτικής κοινότητας για την άψογη,
αγαστή συνεργασία που αναπτύξαμε όλα αυτά
τα χρόνια», ήταν όσα δήλωσε μεταξύ άλλων ο
Νίκος Αναστασιάδης. 
Στο πλαίσιο της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας επέδωσε τιμητικές πλακέτες εκ μέρους
του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών σε κάποιες εμ-
βληματικές φυσιογνωμίεςτης ένδοξης εποχής του
ΚΝΜ. Πιο συγκεκριμένα τιμήθηκαν ο ιδρυτήςκαι
πρώτος Πρόεδρος του ΚΝΜ Φράνσις Ιωσήφ, ο
πρώην Πρόεδρος του ΚΝΜ και στενός συνεργά-
της του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημο-
κρατίας Σπύρου Κυπριανού Αντώνης Μελάς, ο
τότε Εκπρόσωποςτων Μαρωνιτών στη Βουλή των
Αντιπροσώπων Νίνος Χατζηρούσος, ο προπονη-
τής και αρχιτέκτονας της ποδοσφαιρικής ομάδας
του ΚΝΜ και σημερινός Πρόεδρος του ΚΟΑ Αν-
δρέας Μιχαηλίδης, ενώ μεταθανάτια τιμή έλαβαν
οι αείμνηστοι πρώην Πρόεδροι του ΚΝΜ Μιχάλης
Φράγκος και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ. Επίσης, η Μα-
ρωνιτική Κοινότητα τίμησε με αφορμή την εκδή-
λωση «την ιστορία του ποδοσφαίρου μας στο
πρόσωπο του μεγαλύτερου Μαρωνίτη ποδοσφαι-
ριστή όλων των εποχών Μάρκου Μάρκου» καθώς
και «το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου μας
στο πρόσωπο του αστέρα της ΑΕΚ Λάρνακας και
της Εθνικής Ελπίδων Γιώργου Ναούμ».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του
θεμέλιου λίθου από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, της οποίας προηγήθηκε αγιασμός από τον
Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ.

Θεμέλιος λίθος στο Maronite Sporting Center από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Όλη η Κύπρος παρούσα στη λαμπρή τελετή
για το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ

στην ιστορία της Μαρωνιτικής Κοινότητας
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Κυρία Υφυπουργέ, ηγείστε σήμερα ενός
νεοσύστατου Υφυπουργείου με ποικίλες
όπως διαφαίνεται αρμοδιότητες. Ποιες οι
σημαντικότερες προκλήσεις που έχετε ενώ-
πιον σας και τι πιστεύετε ότι έχετε επιτύχει
έως τώρα; 
Η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε αρχικά ήταν το στήσιμο του Υφυ-
πουργείου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και
η μεταφορά όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών
του τομέα κοινωνικής πρόνοιας υπό την ομ-
πρέλα του Υφυπουργείου. Να σημειώσω ότι ο
σχεδιασμός ολοκληρώνεται από 1η Ιανουαρίου
2023 με τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το
Υπουργείο Εργασίας.
Σε αυτό το διάστημα, πετύχαμε να ενδυναμώ-
σουμε το παιδί, τη γυναίκα και την οικογένεια,
μέσα από την εφαρμογή διάφορων πολιτικών,
όπως η υλοποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης
Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι
4ων ετών, η χορηγία σε ΜΚΟ και Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για ανάπτυξη προγραμμάτων
κοινωνικής φροντίδας, η κάλυψη των αναγκών

σε υποδομές για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρίες σε ορεινές και απομακρυσμένες
περιοχές, η καταβολή εφάπαξ ποσών σε δύο πε-
ριπτώσεις για στήριξη ευάλωτων οικογενειών
εντός του έτους, κοκ.
Ασφαλώς όμως οι προκλήσεις ήταν και παραμέ-
νουν τεράστιες. Πολύ σύντομα μετά τη δημιουρ-
γία του Υφυπουργείου διαπιστώσαμε την
ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ
των ίδιων των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου,
ώστε να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δο-
χεία. Χρειάζεται να εφαρμόζεται μια ολοκληρω-
μένη στρατηγική κοινωνικής στήριξης μέσω
συνδυασμού ενεργειών κοινωνικής παρέμβασης

και επιδοματικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο και
συνεκτικό πλαίσιο, ώστε σταδιακά να περιορι-
στούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι κοινωνικές
ομάδες που στηρίζονται επί μακρόν στα επιδό-
ματα για τη διαβίωσή τους. Συνεπώς, εκ των ση-
μαντικότερων προκλήσεων που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε είναι η ορθολογιστική επιδο-
ματική πολιτική, με ενίσχυση των ελέγχων και με
στόχευση τα όποια επιδόματα και ωφελήματα να
παραχωρούνται συνετά και αναλογικά για να κα-
λύπτουν τις ανάγκες των πραγματικά ευάλωτων. 
Την ίδια στιγμή, πρέπει να εστιάσουμε στη βελ-
τίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων
συναρμόδιων Υπηρεσιών, ώστε να προσπερά-

σουμε τη γραφειοκρατία και να αποκτήσουμε
τα απαραίτητα αντανακλαστικά ώστε να αντα-
ποκρινόμαστε άμεσα στην ανάγκες που παρου-
σιάζονται. Θα πρέπει να εξεύρουμε τους
κατάλληλους τρόπους και μηχανισμούς, για να
διασφαλίσουμε την απαραίτητη ευελιξία που
θα μας επιτρέψει να είμαστε έγκαιρα κοντά
στον πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται να
δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση της συνεργα-
σίας μας με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως
είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα εθε-
λοντικά σύνολα, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης κτλ, και στην ενεργοποίησή τους κάτω από
μια κοινή προσπάθεια. 
Εν κατακλείδι, απώτερος στόχος μας είναι να βρι-
σκόμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη που το έχει
ανάγκη και να διευκολύνουμε την άμεση πρό-
σβασή του στις υπηρεσίες φροντίδας. Εξού και
μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της ψηφιοποίησης
της διαδικασίας υποβολής επιδομάτων, δημιουρ-
γήσαμε τα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων
Πρόνοιας, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί το
κέντρο 24ωρης παρέμβασης, το οποίο εκτιμώ
ότι θα υλοποιηθεί εντός του 2023.

Φιλοξενούμενη στο παρόν τεύχος του «Τ» η
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία
Ανθούση η οποία μιλά για πολλά και ενδιαφέ-
ροντα με επίκεντρο το αναθεωρημένο σχέδιο
επανεγκατάστασης στα Μαρωνίτικα χωριά. Με-
ταξύ άλλων, η υφυπουργός δίνει απαντήσεις
στην πληθώρα ερωτημάτων που έχουν προκύ-
ψει με την πρόσφατη αναθεώρηση του σχεδίου,

τονίζοντας πως ορισμένες ελλείψεις του προ-
ηγούμενου σχεδίου που αποτελούσαν κοινή
διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων μερών,
οδήγησαν στην αναθεώρηση του με στόχο την
αποτελεσματικότερη όπως λέει εφαρμογή του,
έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι και η φι-
λοσοφία του. Παράλληλα, εξηγεί με ποιον
τρόπο θα ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος

κατά τις διελεύσεις από τα οδοφράγματα ενώ
δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην υποχρέ-
ωση των δικαιούχων του σχεδίου για τέσσερις
συνεχόμενες μέρες διαμονής, κάτι που όπως το-
νίζει εξυπηρετεί τον κυριότερο σκοπό του Σχε-
δίου, δηλαδή την ανάπτυξη των κατεχόμενων
χωριών με την εγκατάσταση οικογενειών ή και
μονηρών ατόμων.

Αναστασία Ανθούση
«Το Υφυπουργείο αξιολογεί πρόσθετα κίνητρα 

για παιδιά που θα επιλέξουν να φοιτήσουν 
στα σχολεία στα κατεχόμενα χωριά»

«Σκοπός μας στο υφυπουργείο είναι 
να προσεγγίσουμε ολιστικά και στοχευμένα 

τις κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε 
η επιδοματική πολιτική να είναι μόνο ένα μικρό, 
συμπληρωματικό κομμάτι της στρατηγικής μας»
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Πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της ευθύνης
να ηγείστε ενός Υφυπουργείου που επιλαμ-
βάνεται καθημερινά της οικονομικής στή-
ριξης στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού; Ενός Υφυπουργείου που εν
πολλοίς θεωρείται δημιούργημα της αεί-
μνηστης υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου; 
Η ανάληψη οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου εμ-
περικλείει τεράστια ευθύνη προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας που μας τιμά με την εμπιστο-
σύνη του, αλλά κυρίως απέναντι στους πολίτες,
οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των πολιτικών και
των αποφάσεων που λαμβάνουμε. 
Η ευαισθησία που είχε η αείμνηστη Ζέτα για
τον άνθρωπο, η αγάπη της για τα παιδιά, τις
γυναίκες και τους ηλικιωμένους, η πολύ-
χρονη δράση της για το καλό της οικογέ-
νειας και της κοινωνίας, ήταν η κινητήριος
δύναμη που ώθησε στην εφαρμογή πολιτι-
κών που βελτίωσαν σημαντικά τον κοινω-
νικό ιστό. Η προσφορά, ωστόσο, προς τον
ευάλωτο συνάνθρωπο δεν έχει όρια και
χρειάζεται συνεχή προσπάθεια. Έτσι, προ-
έκυψε και η ανάγκη δημιουργίας ξεχωρι-
στού χαρτοφυλακίου για τα θέματα
κοινωνικής πρόνοιας, με την εγκαθίδρυση
του Υφυπουργείου και τη συγκέντρωση
όλων των Υπηρεσιών και των Τμημάτων κοι-
νωνικής μέριμνας υπό μια ομπρέλα.
Αποστολή του Υφυπουργείου δεν είναι μόνο η
παραχώρηση επιδομάτων. Αντίθετα θα έλεγα,
ο σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε ολι-
στικά και στοχευμένα τις κοινωνικές ανάγκες,
έτσι ώστε η επιδοματική πολιτική να είναι
μόνο ένα μικρό, συμπληρωματικό κομμάτι της
στρατηγικής μας.

Εκ της αναλήψεως των καθηκόντων σας,
εργαστήκατε εντατικά εις ό,τι αφορά τα
σχέδια επανεγκατάστασης και ως αποτέλε-
σμα έχουν εισαχθεί σε αυτά νέα κριτήρια.
Ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές που
επιφέρουν τα νέα κριτήρια και ποιος ακρι-
βώς είναι ο στόχος σας; 
Από τον Σεπτέμβριο 2021, οπότε και το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά της
αρμοδιότητας για εφαρμογή του Σχεδίου Επα-
νεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο, εντοπίστηκαν
ορισμένα κενά και ελλείψεις, ιδιαίτερα σε
σχέση με τους ελέγχους και τη δυνατότητα
επαλήθευσης των στοιχείων που υποβάλλουν
οι αιτητές. Οι ελλείψεις αυτές αποτελούσαν
κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων
μερών και ταυτόχρονα κοινή ήταν και η απαί-
τηση να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες
ώστε να αποτρέπεται η οποιαδήποτε εκμετάλ-
λευση του Σχεδίου. Προχωρήσαμε συνεπώς
στην αναθεώρηση του προηγούμενου Σχεδίου,
με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
του, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι και
η φιλοσοφία του.
Στο νέο Σχέδιο καθορίζεται διαδικασία σε δύο
στάδια, της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέρον-
τος και της υποβολής αίτησης. Με τη διαδικα-
σία αυτή εξασφαλίζεται η καλύτερη
παρακολούθηση και η ενεργότερη εμπλοκή
των οικείων Τοπικών Συμβουλίων, ενώ παράλ-
ληλα εισάγονται ασφαλιστικές δικλείδες ανα-
φορικά με τη βεβαίωση της μόνιμης και
συνεχούς διαμονής που πρέπει να εξασφαλίζε-
ται από την αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, οι αιτητές θα πρέπει κατά την
υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο κατεχόμενο
χωριό από το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο. Επι-
πλέον, θα προσκομίζουν Βεβαίωση Μόνιμης
Διαμονής και Διελεύσεων από την Επιτροπή
της Αστυνομίας προς επιβεβαίωση της μόνιμης
διαμονής και συνεχούς εγκατάστασης στο κα-
τεχόμενο χωριό τους, η οποία να καλύπτει το
διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Επιπλέον, επιδιώκοντας την περαιτέρω ενί-
σχυση των προσώπων που καθίστανται δι-
καιούχοι, το νέο Σχέδιο προνοεί την
παραχώρηση επιπλέον μηνιαίου επιδόματος

ύψους €240 ως επίδομα φροντίδας για μο-
νήρη άτομα άνω των 75 ετών που αδυνατούν
να εξυπηρετηθούν.

Έχετε διασφαλίσει ότι θα ασκείται αποτε-
λεσματικά και δίκαια ο έλεγχος κατά τις
διελεύσεις; Η ευθύνη είναι στον επανεγκα-
τασταθέντα ή στην Αστυνομία για εγ-
γραφή στα σημεία διέλευσης; 
Όπως έχω αναφέρει, το Σχέδιο στη νέα του
μορφή υιοθετεί ισχυρότερες ασφαλιστικές δι-
κλείδες, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστο-
ποίηση της διαδικασίας ελέγχου και
παρακολούθησης, με απώτερο σκοπό την επί-
τευξη του πραγματικού του στόχου για προ-
ώθηση της επανεγκατάστασης οικογενειών
ή/και ατόμων στις κατεχόμενες περιοχές.

Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και
ορθός τρόπος ελέγχου εφαρμογής του νέου
Σχεδίου, έχω ήδη έρθει σε επαφή προσωπικά
με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος
είναι ο αρμόδιος για τη σύσταση της Επιτρο-
πής του Σώματος που θα εκδίδει τις βεβαι-
ώσεις μόνιμης και συνεχούς διαμονής, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος θα γίνε-
ται με αποτελεσματικό τρόπο. Η υπό ανα-
φορά Επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και έχει
καθορίσει διαδικασία, με την οποία θα απευ-
θύνονται σε αυτήν οι επανεγκατασταθέντες
για να λαμβάνουν την εν λόγω βεβαίωση στη
βάση της πληροφόρησης που θα έχει η Αστυ-
νομία, παράλληλα με το μητρώο διελεύσεων
που θα τηρείται.
Πέραν τούτου, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα
πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης
που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την
προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υφυ-
πουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία,
αφού εξετάσει την αίτηση, θα υποβάλλει σχε-
τική εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη προς
τον/την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

Από την ανακοίνωση των προνοιών του

σχεδίου, ο ορισμός της μόνιμης διαμο-
νής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαί-
τερα το σημείο που αναφέρεται στις
τέσσερις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις
εκ των οποίων η μία να είναι το Σαββα-
τοκύριακο. Ποιος ο λόγος που έχει εισαχ-
θεί ο όρος «συνεχόμενες» και γιατί όχι
οποιεσδήποτε διανυκτερεύσεις πέραν της
μίας του Σαββατοκύριακου; 
Πρόθεση του Υφυπουργείου με το νέο Σχέδιο
είναι η αποφυγή φαινομένων κατάχρησης, τα
οποία είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα
χρόνια και τα οποία είχαν δημιουργήσει αντι-
δράσεις ανάμεσα στα ίδια τα μέλη της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στις
κατεχόμενες περιοχές. 
Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να διευ-

κρινιστεί ότι ο αιτητής διαμένει στη μόνιμη κα-
τοικία στο κατεχόμενο χωριό σε συνεχή βάση
για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας (του-
λάχιστον τέσσερις διανυκτερεύσεις), εκ των
οποίων οι τρεις τουλάχιστον να είναι μεταξύ
Δευτέρας και Παρασκευής. Με την υποχρέ-
ωση διαμονής στη μόνιμη κατοικία στα κατε-
χόμενα τις περισσότερες μέρες τις εβδομάδες
συνεχόμενα, εξυπηρετείται ο κυριότερος σκο-
πός του Σχεδίου, δηλαδή η ανάπτυξη των κα-
τεχόμενων χωριών με την εγκατάσταση
οικογενειών ή και μονηρών ατόμων.

Κυρία Υφυπουργέ θα ενημερωθούν επί-
σημα οι υφιστάμενοι επανεγκατασταθέν-
τες για τις νέες πρόνοιες των σχεδίων;
Έχουν τεθεί επίσημα σε ισχύ; 
Πριν την όποια ενημέρωση των υφιστάμενων
επανεγκατασταθέντων ήταν απαραίτητη η
δημιουργία Μητρώου σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, στο
οποίο να καταγράφονται η ημερομηνία έγκρι-
σης και η λήξη της περιόδου έγκρισης για τον
καθένα από τους υφιστάμενους δικαιούχους.
Ο καταρτισμός του Μητρώου έχει ολοκληρω-
θεί και, ακολούθως, θα αποσταλούν σχετικές

επιστολές στους υφιστάμενους επανεγκατα-
σταθέντες αναφορικά με τα προβλεπόμενα
στο νέο Σχέδιο.

Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών βρίσκεται
σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας
για το θέμα της επαναλειτουργίας του Δη-
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κορ-
μακίτη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Από
πλευράς σας και στο πλαίσιο των σχεδίων
επανεγκατάστασης θα υπάρξει οποιαδή-
ποτε στήριξη στα παιδιά που θα επιλέξουν
να φοιτήσουν εκεί; 
Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο, ο αιτητής δύναται
να λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους €111.55
για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώ-
σει το 14ο έτος της ηλικίας του και €185.95 για
κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το

14ο έτος της ηλικίας του, επιπρό-
σθετα από το ποσό που λαμβάνει ο
ίδιος. 
Πέραν αυτού όμως, και λαμβάνον-
τας υπόψη τη γενικότερη πολιτική
της Κυβέρνησης για τους επανεγ-
κατασταθέντες, το Υφυπουργείο
αξιολογεί το ενδεχόμενο συμπερί-
ληψης στα ωφελήματα, πρόσθε-
των κινήτρων για τα παιδιά
οικογενειών που θα επιλέξουν να
φοιτήσουν στα σχολεία που πιθα-
νόν να λειτουργήσουν στα κατεχό-
μενα χωριά, κατ’ αναλογία με τα
όσα ισχύουν για την περίπτωση
των εγκλωβισμένων. 

Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση
για περαιτέρω ενίσχυση του
Σχεδίου που αφορά στα νεαρά
ζευγάρια, με τρόπο που να προ-
σφέρει επιπλέον κίνητρα και σε
άλλους για να επιστρέψουν;
Προτεραιότητά μας αυτή την πε-

ρίοδο είναι η πρακτική εφαρμογή του νέου
Σχεδίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αξιο-
λογήσουμε, να εντοπίσουμε και να διορθώ-
σουμε τυχόν κενά που πιθανόν να έχει, στο
πλαίσιο πάντοτε της ευρύτερης στρατηγικής
της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση και
την ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών μας.

Πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα συνερ-
γασία σας με την ηγεσία της Μαρωνιτικής
Κοινότητας, τον Εκπρόσωπο της στη
Βουλή και τις τοπικές Αρχές των Μαρωνί-
τικων χωριών, στα θέματα της επανεγκα-
τάστασης;
Οι Εκπρόσωποι της Κοινότητας των Μαρωνι-
τών ανέκαθεν βρίσκονταν στο πλευρό της Κυ-
βέρνησης για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση πολιτικών που απευθύνονται στα
μέλη της Μαρωνίτικης Κοινότητας. Τόσο ο Εκ-
πρόσωπος της Κοινότητας στη Βουλή, όσο και
οι Προέδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων των
Μαρωνίτικων χωριών, καθώς επίσης και εκ-
πρόσωποι των διαφόρων Συνδέσμων και Σω-
ματείων της Κοινότητας, εξ’ αρχής έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του
Σχεδίου Επανεγκατάστασης και συνέβαλαν
εποικοδομητικά με προτάσεις και εισηγήσεις,
πολλές από τις οποίες περιλήφθηκαν στο Σχέ-
διο. Η συνεργασία μας με όλους τους πιο πάνω
φορείς της Μαρωνίτικης Κοινότητας αποδείχ-
θηκε επωφελής και θα συνεχίσει με στόχο την
αναζωογόνηση των κατεχόμενων χωριών μας
και την εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύ-
σεων στα προβλήματα που απασχολούν τους
Μαρωνίτες, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο
και πνεύμα συνεργασίας.

Ένα τελικό μήνυμα προς τα μέλη της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας.
Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται, να
ευχηθώ αρχικά όμορφες γιορτές με υγεία και
θαλπωρή σε όλα τα μέλη της Μαρωνιτικής
Κοινότητας και να επαναλάβω την προσήλωση
της Κυβέρνησης στη συνέχιση της αγαστής συ-
νεργασίας μας, για το καλό της Κοινότητας και
της κοινωνίας ευρύτερα.

«Η ευαισθησία που είχε η αείμνηστη Ζέτα για
τον άνθρωπο, η αγάπη της για τα παιδιά, τις γυ-

ναίκες και τους ηλικιωμένους, η πολύχρονη
δράση της για το καλό της οικογένειας και της

κοινωνίας, ήταν η κινητήριος δύναμη που
ώθησε στην εφαρμογή πολιτικών που βελτίω-

σαν σημαντικά τον κοινωνικό ιστό»

«Το Σχέδιο υιοθετεί ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες που αποσκοπούν 
στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης, 

με απώτερο σκοπό την επίτευξη του πραγματικού του στόχου 
για προώθηση της επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές»

«Η συνεχόμενη μόνιμη διαμονή εξυπηρετεί 
τον κυριότερο σκοπό του σχεδίου επανεγκατάστα-

σης που είναι η ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών»
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Με κάθε λαμπρότητα και σε κλίμα
βαθιάς συγκίνησης οι Μαρωνίτες
τίμησαν για άλλη μια χρονιά τον
Άγιο Γεώργιο του Σπόρου, με μα-
ζική παρουσία στους εορτασμούς
που έλαβαν χώρα την Πέμπτη, 3
Νοεμβρίου 2022, στο γραφικό ξω-
κλήσι στη θάλασσα του Κορμακίτη.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
πλήθος κόσμου της κοινότητας,
θρησκευτικοί και πολιτειακοί αξιω-
ματούχοι, καθώς και ξένοι διπλω-
μάτες συμμετείχαν στους
καθιερωμένους εορτασμούς στο
παραλιακό μέτωπο του Κόρνου
στον Κορμακίτη. 
Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουρ-
γίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
ρωνιτών Κύπρου Σελίμ Σφέηρ, τον
οποίο συνόδευαν ιερείς και άλλοι
κληρικοί της Μαρωνιτικής και Κα-
θολικής Εκκλησίας της Κύπρου. Εκ
μέρους της πολιτείας, τους φετινούς
εορτασμούς τίμησαν με την παρου-
σία τους μεταξύ άλλων ο Γενικός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου, ο Αν. Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, οι υπο-
ψήφιοι Πρόεδροι της Δημοκρατίας
Ανδρέας Μαυρογιάννης και Αχιλ-
λέας Δημητριάδης, ο Έπαρχος Κε-

ρύνειας Αντώνης Οικονομίδης, οι
Βουλευτές Κερύνειας Μάριος Μαυ-
ρίδης και Χρίστος Χριστόφιας, ο
Πρόεδρος του ΡΙΚ Μιχάλης Μιχαήλ
και ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ
Θανάσης Τσώκος. Δυναμικά πα-
ρούσα στον Κόρνο ήταν και η διε-
θνής κοινότητας αφού στην
πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου
Σφέηρ ανταποκρίθηκαν θετικά και
έδωσαν το παρόν τους οι Πρέσβεις
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Αγίας
Έδρας, του Λιβάνου, της Γερμανίας,
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της
Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Ιρ-
λανδίας, της Αυστραλίας, του Τάγ-
ματος Αγίου Ιωάννη της Μάλτας
καθώς και άλλα μέλη του διπλωμα-
τικού σώματος και του ΟΗΕ. 
Ως είθισται, έτσι και κατά τη φετινή
μέρα, πλήθος Μαρωνιτών κατέ-
κλυσε από νωρίς το πρωί την παρα-
λία του Κόρνου για τις καθιερωμένες
προετοιμασίες για την πανήγυρη
που ακολουθεί τη Θεία Λειτουργία.
Τους φετινούς εορτασμούς κάλυψε
τηλεοπτικά το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου, συνεργείο του οποίου
βρέθηκε επιτόπου στην παραθα-
λάσσια περιοχή Κορμακίτη για τον
σκοπό αυτό. 
Μιλώντας στην κάμερα του ΡΙΚ, ο
Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη
Βουλή Γιαννάκης Μούσας ανέφερε
πως «είμαστε πραγματικά ευτυχείς
γιατί η παρουσία τόσων πολλών
προσκεκλημένων από πολιτικά κόμ-
ματα, το διπλωματικό σώμα και
υποψήφιων προέδρων, καθώς και
όλων όσοι μας τιμούν με την παρου-
σία τους σήμερα εδώ, μας δίνει δύ-
ναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας για επιστροφή στα χωριά μας».
Εξάλλου, σε ανάρτηση του με το
πέρας των εορτασμών, ο κ. Μούσας
έσπευσε με ανάρτηση του να συγχα-
ρεί τον Αρχιεπίσκοπο Σφέηρ για την
καθοριστική όπως ανέφερε συμ-
βολή του στον επιτυχή και μεγαλό-
πρεπο εορτασμό. «Η πρωτόγνωρη
συμμετοχή τόσων πολλών και ση-
μαντικών πρέσβεων και μελών του
διπλωματικού σώματος πιστώνεται
αναμφίβολα στον Μακαριότατο
Σελίμ Σφέηρ τον οποίο θα ήθελα και
δημόσια να συγχαρώ και να ευχαρι-

στήσω», σημείωσε μεταξύ άλλων ο
Εκπρόσωπος συγχαίροντας ταυτό-
χρονα την Εκκλησιαστική Επιτροπή
Αγίου Γεωργίου, το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο και την Τοπική Αρχή Κορμα-
κίτη για τις εξαιρετικές διευθετήσεις
και την άψογη διοργάνωση. 
Με μήνυμα του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέ-
φανος Στεφάνου τόνισε ότι «είναι
ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για λύση του Κυ-
πριακού», ενώ είπε επίσης μεταξύ
άλλων ότι «οι γιορτές της Μαρωνι-
τικής Κοινότητας είναι και δικές μας
γιορτές, γιατί οι Μαρωνίτες αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι του κυ-
πριακού λαού και ό,τι γιορτάζουν το
γιορτάζουμε κι εμείς, ό,τι επιθυμούν
το επιθυμούμε κι εμείς». 
Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος ΠτΔ Αν-
δρέας Μαυρογιάννης ευχαρίστησε
τον Αν. Κοινοτάρχη Βαλεντίνο Κου-
μέττου και τον Εκπρόσωπο των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα, το
Κοινοτικό Συμβούλιο και όλη την
κοινότητα για την εξαίρετη υπο-
δοχή τους στο όμορφο χωριό τους,
εξέφρασε τη συγκίνηση του για την
παρουσία του στον κατεχόμενο
Κορμακίτη και τόνισε πως πρέπει
όλοι μαζί να συνεργαστούμε με
κοινό στόχο την επανένωση της Κύ-
πρου. «Είναι πολύ συγκινητικό να
παρίσταται κανείς σε μία τέτοια
Θεία Λειτουργία, εδώ στο πιο
ακρινό σημείο της Κύπρου, υπό την
έννοια ότι είναι το πιο κοντινό στην
Τουρκία. Αυτή η σχέση που φαίνε-
ται “ακραία” πρέπει να μετεξελιχθεί
σε μία σχέση συνεργασίας και συ-
νέργειας για το καλό του τόπου
μας», συμπλήρωσε.
Σημαντική παρουσία στους εορτα-
σμούς είχε και ο Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός και το επιτελείο Αβέρωφ
Νεοφύτου, με 15μελή αποστολή υπό
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Χάρη
Γεωργιάδη, η οποία αφίχθηκε στον
χώρο με λεωφορείο. Θερμής υποδο-
χής στον Κορμακίτη, να σημειωθεί,
έτυχε και ο υποψήφιος Πρόεδρος
Αχιλλέας Δημητριάδης ο οποίος
έστειλε το δικό του μήνυμα ειρήνης,
τονίζοντας πως πρέπει να αγωνι-
στούμε για μια Κύπρο όπου όλες οι
κοινότητες θα ζουν ειρηνικά. 

Εκπρόσωπος 
Μαρωνιτών: 
«Είμαστε 
πραγματικά 
ευτυχείς γιατί 
η παρουσία τόσων
πολλών προσκε-
κλημένων, μας
δίνει δύναμη 
να συνεχίσουμε
τον αγώνα μας για
επιστροφή στα
χωριά μας»

Εορτασμοί Αγίου Γεωργίου του ΣπόρουΕορτασμοί Αγίου Γεωργίου του Σπόρου

Πολιτεία και 
διεθνής κοινότητα

παρούσες στον
Κορμακίτη

Πολιτεία και 
διεθνής κοινότητα

παρούσες στον
Κορμακίτη

Εορτασμοί Αγίου Γεωργίου του Σπόρου
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Η βασικότερη εκ των υποσχέσεων του υποψήφιου ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη

«Στήριξη για ανοικοδόμηση του
Ασωμάτου και της Αγίας Μαρίνας»

Στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στα Μαρωνίτικα χωριά, 
όπου συνομίλησε απευθείας με τους κατοίκους

Επίσκεψη στα Μαρωνίτικα χωριά πραγματο-
ποίησε την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022 ο υπο-
ψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και
πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστο-
δουλίδης. Ο κ. Χριστοδουλίδης συνοδευόταν
κατά την περιοδεία του από τη σύζυγο του Φι-
λίππα Καρσερά, τον πρώην Υπουργό Ενέρ-
γειας Γιώργο Λακκοτρύπη και πληθώρα άλλων
συνεργατών και υποστηρικτών του. Στο πλαί-
σιο της επίσκεψης του ενημερώθηκε για όλα τα
θέματα που απασχολούν τα τέσσερα Μαρωνί-
τικα χωριά με ειδικό βάρος στην ανάγκη για
διασφάλιση συνθηκών για επιστροφή στον
Ασώματο και την Αγία Μαρίνα. Είχε επίσης την
ευκαιρία, στον Κορμακίτη και την Καρπάσια,
να συναντήσει και να συνομιλήσει απευθείας
με τους εγκλωβισμένους και επανεγκαταστα-
θέντες. Άκουσε και κατέγραψε θέματα και
προβλήματα και έδωσε υποσχέσεις για επίλυση
τους εφόσον ο κόσμος τον τιμήσει με τη ψήφο
του και τον εκλέξει στο ύπατο αξίωμα του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας.
Απευθυνόμενος προς τους εγκλωβισμένους Μα-

ρωνίτες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους ευχαρί-
στησε για τη δύναμη, τον ηρωισμό και το θάρ-
ρος που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια
«παραμένοντας στις πατρογονικές τους εστίες
μετά την τουρκική εισβολή, θέτοντας τις βάσεις
ώστε σήμερα να μετρούν τα Μαρωνίτικα χωριά
πέραν των διακοσίων επανεγκατασταθέντων,
οι οποίοι επέστρεψαν στα χωριά τους, αξιοποι-
ώντας και τα σχετικά σχέδια που έχει εξαγγεί-
λει η Κυβέρνηση, δίδοντας πνοή και ελπίδα και
διατηρώντας το ελληνικό στοιχείο στα κατεχό-
μενα». Σημείωσε παράλληλα την ανάγκη επα-
ναλειτουργίας του δημοτικού σχολείου στον
Κορμακίτη, αλλά και ενίσχυσης κινήτρων τα
οποία θα διευκολύνουν τη διαβίωση των επα-
νεγκατασταθέντων και θα λειτουργήσουν υπο-
βοηθητικά για περισσότερα νεαρά ζευγάρια να
επιστρέψουν στα χωριά τους.

Βασικότερη των υποσχέσεων του η ουσιαστική
κρατική στήριξη για ανοικοδόμηση των στρα-
τοκρατούμενων Μαρωνίτικων χωριών Ασώμα-
τος και Αγία Μαρίνα, εφόσον γίνει κατορθωτό
να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής. Δεδομένη
θεωρεί δε ο κ. Χριστοδουλίδης την επέκταση
των υφιστάμενων σχεδίων επανεγκατάστασης
ώστε να καλύπτουν και αυτά τα δύο χωριά. Πα-
ράλληλα δήλωσε την πρόθεση του να μελετήσει
αύξηση των επιδομάτων που να λαμβάνει
υπόψη την αύξηση στα καύσιμα και τον πληθω-
ρισμό. Δήλωσε, επιπλέον, έτοιμος να βοηθήσει
στην επίλυση του σοβαρού θέματος των ουρών
και των καθυστερήσεων στα οδοφράγματα που
λειτουργούν ως αντικίνητρο για αυτούς που θέ-
λουν να επανεγκατασταθούν.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε, τέλος, το γεγο-
νός ότι μετά από αυτή την επίσκεψη νιώθει

πολύ σοφότερος για τα θέματα των Μαρωνιτών
και διαβεβαίωσε τη Μαρωνιτική Κοινότητα ότι
οι άνθρωποι που θα αναλάβουν πόστα για θέ-
ματα που αφορούν τις μειονότητες πρέπει να
έχουν μεγάλη γνώση για αυτά και να τα νιώ-
θουν ως δικά τους.
Ο υποψήφιος Πρόεδρος ξεκίνησε την επίσκεψη
του με παρουσία στη Θεία Λειτουργία στον Κα-
θεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη
χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Μαρωνι-
τών Κύπρου Σελίμ Σφέιρ. Ο κ. Χριστοδουλίδης
και η συνοδεία του, επισκέφθηκαν επίσης την
εκκλησία της Παναγίας του Κορμακίτη και τον
Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Καρπάσια,
όπου ξεναγήθηκε στην ιστορική εκκλησία του
13ου αιώνα. 
Τον υποψήφιο Πρόεδρο υποδέχθηκαν ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσας
και οι τοπικές αρχές των χωριών μας ενώ να ση-
μειωθεί πως είχε την ευκαιρία να περπατήσει
στους δρόμους των δύο χωριών, να συναντήσει
κατοίκους στα σπίτια τους και να συνομιλήσει
μαζί τους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
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Οι αναφορές Νεοφύτου στη δημιουργία θέσης
Επιτρόπου Θρησκευτικών Ομάδων σε περί-
πτωση εκλογής του, στην κατάθεση θεμέλιου
λίθου από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Ma-
ronite Sporting Centre και στην πρόταση νόμου
του ΔΗΣΥ για λόγο και ψήφο στη Βουλή για τις
θρησκευτικές ομάδες, κέντρισαν το ενδιαφέρον
Στα μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότητας απευ-
θύνθηκε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου,
σε προεκλογική συγκέντρωση που διοργάνωσε
η Ομάδα Μαρωνιτών υποστηρικτών της υποψη-
φιότητας του, τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.
Ενώπιον αρκετών Μαρωνιτών υποστηρικτών
του που έδωσαν το παρόν τους, οι εξαγγελίες
Αβέρωφ Νεοφύτου που αφορούν στη Μαρωνι-
τική Κοινότητα κέντρισαν το ενδιαφέρον τόσο
των παρευρισκομένων όσο και των ΜΜΕ τις
ημέρες που ακολούθησαν. Να σημειωθεί ότι το
παρόν τους στη συγκέντρωση έδωσαν ανάμεσα
σε άλλους, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανί-
δου Ευθύμιος Δίπλαρος και Μάριος Μαυρίδης,
καθώς και η θυγατέρα του αείμνηστου Προ-
έδρου Γλαύκου Κληρίδη, Καίτη Κληρίδου. 
Καλωσορίζοντας όσους και όσες παρευρέθηκαν,
ο επικεφαλής της γραμματείας θρησκευτικών
ομάδων ΔΗΣΥ Φραγκίσκος Φράγκου τόνισε
πως ο ΔΗΣΥ διαχρονικά στηρίζει όλες τις κοινό-
τητες της Κύπρου και ιδιαίτερα τη Μαρωνιτική
Κοινότητα, με συγκεκριμένες πολιτικές και έργα
από την ίδρυση του κόμματος μέχρι σήμερα.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα έργα τα οποία
υλοποιήθηκαν για τη Μαρωνιτική Κοινότητα
από τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη, στη συνέ-
χεια που δόθηκε επί διακυβέρνησης Νίκου
Αναστασιάδη, σημειώνοντας πως ο μοναδικός
υποψήφιος που μπορεί να διασφαλίσει τη συ-
νέχεια της πολιτικής των προκατόχων του,
είναι ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος
ΠτΔ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Απευθυνόμενος προς τους Μαρωνίτες που πα-
ρέστησαν, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε
στο έργο που επετεύχθη επί διακυβέρνησης
Νίκου Αναστασιάδη, εις ό,τι αφορά κυρίαρχα τα
θέματα της οικονομίας και του κυπριακού, ανα-
φέροντας πως «η κυβέρνηση του Νίκου Ανα-
στασιάδη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός
έκαναν χειροπιαστό έργο». Μίλησε για εδραι-
ωμένες και στέρεες σχέσεις του Δημοκρατικού
Συναγερμού διαχρονικά και από την ίδρυσή
του με τη Μαρωνιτικής Κοινότητα, σχέσεις
που, όπως είπε, «τις σφυρηλάτησε με την
αγάπη του για εσάς, με τα έργα του και τη
δράση του ο Γλαύκος Κληρίδης, ο ιδρυτής της
παράταξής μας».
Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανα-
φέρθηκε σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυ-
βέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη για τους
Μαρωνίτες, σημειώνοντας την αναβάθμιση του
θεσμού του Επιτρόπου Προεδρίας με τη συμπε-
ρίληψη των θρησκευτικών ομάδων, τα οικονο-
μικά κίνητρα για την επανεγκατάσταση των
Μαρωνιτών στον Κορμακίτη και την Καρπάσια,
καθώς και την έγκριση και προώθηση μεγάλων
αναπτυξιακών έργων που ήδη βρίσκονται στο
στάδιο της υλοποίησης. Επί τούτων, ο κ. Νεοφύ-
του εξήγγειλε τη δημιουργία θέσης Επιτρόπου

Θρησκευτικών Ομάδων σε περίπτωση εκλογής
του, ενώ πρόσθεσε πως «ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός δεν μιλά με ευχολόγια και θα αλλά μιλά
με πράξεις και με έργα. Είναι για αυτό που στις
20 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
καταθέτει τον θεμέλιο λίθο σε ένα από τα μεγα-
λύτερα έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ. Ένα
πάγιο αίτημα της κοινότητας των Μαρωνιτών.
Το πολυδύναμο κέντρο για τη νεολαία και τα
παιδιά μας ξεκινά και δεν είναι άλλο από το Ma-
ronite Sporting Centre».
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου σημείωσε στη συνέχεια
πως «η Μαρωνιτική Κοινότητα, όπως και όλες
οι κοινότητες της Κύπρου, πιστεύουμε ότι δι-
καιούνται ρόλο και λόγο στα ζητήματα που τις
αφορούν. Είναι για αυτό ακριβώς που εδώ και
καιρό επεξεργαζόμαστε ως κοινοβουλευτική
ομάδα πρόταση νόμου την οποία σήμερα είμαι
στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πρόκειται
να κατατεθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Δε-
κεμβρίου και που αποδίδει στους εκλελεγμένους
εκπροσώπους κάθε θρησκευτικής κοινότητας
στο κοινοβούλιο ρόλο και λόγο στα θέματα εκ-
παίδευσης και πολιτισμού στο κοινοβούλιο». 
Μίλησε την ίδια ώρα για το πρόγραμμά του της
επόμενης πενταετίας, αναφέροντας πως έγνοια
του θα είναι η συνεχής αναβάθμιση του ρόλου
των εκλεγμένων εκπροσώπων των θρησκευτι-
κών ομάδων στο Κοινοβούλιο, η ολοκλήρωση
του Maronite Sporting Centre, η επιδιόρθωση
του γηπέδου και των εγκαταστάσεων στον κα-

τεχόμενο Κορμακίτη, η επαναλειτουργία του
δημοτικού σχολείου στον Κορμακίτη, καθώς
και η απρόσκοπτη στήριξη στους επανεγκατα-
σταθέντες Μαρωνίτες. 

Κατάθεση πρότασης νόμου
Σε συνέχεια της εξαγγελίας Αβέρωφ Νεοφύτου
στην προεκλογική συγκέντρωση των Μαρωνι-
τών υποστηρικτών του, η κοινοβουλευτική
ομάδα ΔΗΣΥ κατέθεσε την Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου 2022 στη συνεδρία της Βουλής, την
πρόταση νόμου που αφορά σε τροποποίηση
του Περί Θρησκευτικών Ομάδων Νόμου. Η
πρόταση ΔΗΣΥ επί της ουσίας στηρίζεται
στην απώλεια των δικαιωμάτων των θρησκευ-
τικών ομάδων στην Ελληνική Κοινοτική Συνέ-
λευση, που επήλθε όταν οι νομοθετικές της
αρμοδιότητες είχαν μεταφερθεί στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. 
Ως εκ τούτου, σκοπός της πρότασης νόμου
ΔΗΣΥ, όπως αναφέρεται, είναι η ανάκτηση των
απολεσθέντων αυτών δικαιωμάτων των αντι-
προσώπων των θρησκευτικών ομάδων των Μα-
ρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, ούτως
ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που
τις αφορούν και που υπάγονταν στις αρμοδιό-
τητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης. Η
πρόταση νόμου αναμένεται να τεθεί προς συζή-
τηση στην Επιτροπή Νομικών με την επανέ-
ναρξη των συνεδριών της Βουλής μετά τις
προεδρικές εκλογές του Φλεβάρη.

Σημαντικές εξαγγελίες Αβέρωφ ενώπιον Μαρωνιτών

Πρόταση νόμου ΔΗΣΥ για λόγο 
και ψήφο στις θρησκευτικές ομάδες

Ικανοποίηση
Μούσα
Μετά την αποκάλυψη Αβέρωφ Νεο-
φύτου στις 28 Νοεμβρίου για κατά-
θεση πρότασης νόμου από τον
ΔΗΣΥ, σε σχετική ανάρτηση στα
ΜΚΔ προέβη ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης
Μούσας σημειώνοντας πως αυτό
«είναι κάτι το οποίο προωθείται από
τον ίδιο εδώ και τρία χρόνια». Πα-
ράλληλα τόνισε πως η εξαγγελία αυτή
ανοίγει τον δρόμο για συζήτηση του
θέματος στη Βουλή, εκφράζοντας
την ελπίδα πως όλα τα κόμματα θα
συνεργαστούν και θα στηρίξουν την
προσπάθεια αυτή για να αρθεί αυτή
η αδικία, όπως την χαρακτήρισε, που
συντελείται σε βάρος της κοινότητας
του εδώ και χρόνια.
Εξάλλου, μιλώντας σε πρωινή εκ-
πομπή του ΡΙΚ, ο κ. Μούσας ανέ-
φερε πως η προσπάθεια που
καταβάλλεται για το θέμα είναι δια-
χρονική και έγινε από όλους τους
μέχρι σήμερα Εκπροσώπους της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας, χωρίς αποτέ-
λεσμα. «Τα τελευταία τρία χρόνια
είχαμε επαφές με όλα τα πολιτικά
κόμματα του τόπου και διαπίστωσα
μια θετική αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος», είπε. Μιλώντας για τα θέματα
στα οποία είχαν δικαίωμα ψήφου
στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση
οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών
ομάδων, ο κ. Μούσας είπε πως αυτά
είναι μεταξύ άλλων η παιδεία, ο πολι-
τισμός, τα ιδρύματα, τα σωματεία, οι
δήμοι, η νεολαία και η τοπική αυτο-
διοίκηση. Αυτές οι αρμοδιότητες,
όπως είπε, μεταφέρθηκαν τότε στο
νεοσύστατο Υπουργείο Παιδείας και
οι θρησκευτικές ομάδες τις απώλε-
σαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Για τις επαφές επί του θέματος, ο Εκ-
πρόσωπος των Μαρωνιτών είπε πως
συναντήθηκε με όλα τα κόμματα και
πως δεν έγινε κάτι πιο συγκεκριμένο
με τον ΔΗΣΥ. Όπως τόνισε, συναν-
τήθηκε τρεις φορές με το ΑΚΕΛ, οι
Οικολόγοι και η ΕΔΕΚ εξέφρασαν
ξεκάθαρα τη θετική τους στάση, το
ΔΗΚΟ ζήτησε να το μελετήσει πιο
βαθιά. «Πείσαμε με τα επιχειρήματα
μας, αφού είχαμε προετοιμαστεί κα-
τάλληλα». Ο κ. Μούσας τόνισε πως
το θέμα συζητήθηκε και με υποψή-
φιους προέδρους του κράτους, ανα-
φέροντας μεταξύ άλλων και τον Νίκο
Χριστοδουλίδη ο οποίος, όπως ανέ-
φερε, έχει εντάξει στο προεκλογικό
του πρόγραμμα την αναβάθμιση του
θεσμού των αντιπροσώπων των θρη-
σκευτικών ομάδων στα πλαίσια του
συντάγματος. 
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Διενεργήθηκε  τη Δευτέρα, 12 Δε-
κεμβρίου 2022 ο τελικός έλεγχος
από μέρους της τεχνικής ομάδας
της UNDP για την ολοκλήρωση των
εργασιών στο Κέντρο Συνεργασίας.
Από τον λεπτομερή τεχνικό έλεγχο
διαπιστώθηκε ότι υπολείπονται
ακόμη κάποιες επιδιορθώσεις που
πρέπει να γίνουν από τους εργολά-
βους του έργου πριν την τελική πα-
ραλαβή. Έτσι, αποφασίστηκε από

τη UNDP σύντομη παράταση για
την ολοκλήρωση των κατασκευα-
στικών εργασιών. Ως εκ τούτου, το
έργο αναμένεται να παραδοθεί από
την UNDP στη Μαρωνιτική Κοινό-
τητα εντός Ιανουαρίου. Στη συνέ-
χεια θα υλοποιηθούν εργασίες
καλλωπισμού στους εξωτερικούς
χώρους και παράλληλα θα προχω-
ρήσει η επίπλωση και ο εξοπλισμός
του Κέντρου. Τα επίσημα εγκαίνια

αναμένεται να πραγματοποιηθούν
την ερχόμενη άνοιξη.

Τι περιλαμβάνει 
Το κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου
Συνεργασίας είναι ειδικά διαμορφω-
μένο για να φιλοξενεί εκπαιδευτικές, κα-
τασκηνωτικές και συνεδριακές
δραστηριότητες. Στο ισόγειο υπάρχει
γραφείο διοίκησης, τρεις τάξεις διδα-
σκαλίας, μια μεγάλη αίθουσα πολλα-

πλής χρήσεως, κουζίνα και αποθηκευτι-
κοί χώροι. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν
τέσσερις κοιτώνες με συνολική χωρητι-
κότητα φιλοξενίας 52 παιδιών ή νέων
και ξεχωριστό δωμάτιο διαμονής έξι δα-
σκάλων/εκπαιδευτών. Όλες οι αίθουσες
διαθέτουν δικά τους ντους και τουαλέ-
τες. Το κτίριο είναι πλήρως κλιματιζό-
μενο με κλιματιστικά σε όλες τις
αίθουσες διδασκαλίας και στους κοιτώ-
νες. Η μεγάλη αίθουσα πολλαπλής χρή-

σης διαθέτει κεντρικό σύστημα κλιματι-
σμού (το γνωστό vrv). Έχουν ληφθεί
όλες οι πρόνοιες για ΑΜΕΑ ενώ το κτίριο
διαθέτει και ευρύχωρο ανελκυστήρα.
Ταυτόχρονα, έχουν ληφθεί όλες οι πρό-
νοιες που αφορούν στο διαδίκτυο καθώς
και σε συστήματα ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και προβολών. Γενικά μιλάμε
για ένα σύγχρονο αντισεισμικό κτιριακό
συγκρότημα που ανταποκρίνεται πλή-
ρως στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Κέντρο Συνεργασίας Κορμακίτη

Ένα βήμα πριν την επίσημη παράδοση 

Σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση, στο πλαίσιο
σεμνής τελετής που πραγματοποιήθηκε το πρωί
της 5ης Δεκεμβρίου 2022, η εξοχότατη Πρέ-
σβειρα των ΗΠΑ Τζούντιθ Γκάρμπερ φύτεψε το
πρώτο νέο δέντρο στους κήπους του νεοσύστατου
Κέντρου Συνεργασίας που δημιουργείται με την
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Κορμα-
κίτη. Η συμβολική αυτή χειρονομία της Αμερικα-
νίδας Πρέσβειρας με τη φύτευση της ελιάς της
ειρήνης, επιβεβαιώνει, όπως η ίδια τόνισε, την
ισχυρή δέσμευση της Πρεσβείας των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής να εργαστεί με το Κέντρο
Συνεργασίας Κορμακίτη για τη δημιουργική συ-
νύπαρξη και το ειρηνικό μέλλον των Κυπρίων.
«Νιώθω έντονα», ανέφερε χαρακτηριστικά η

κυρία Γκάρμπερ στο πλαίσιο της τελετής, «ότι
αυτό το Κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς
για όλη την Κύπρο και σας διαβεβαιώνω ότι οι
ΗΠΑ θα είναι εδώ μαζί σας για να στηρίξουν
αυτό το σπουδαίο όραμα της συνεργασίας και
της ειρήνης». Κατά τη σεμνή τελετή, να σημει-
ωθεί ότι στο Κέντρο Συνεργασίας παρέστησαν ο
Αρχιεπίσκοπος Σελίμ Σφέηρ, ο Εκπρόσωπος
Γιαννάκης Μούσας, ο Πρόεδρος και Μέλη του
Δ.Σ. του Κέντρου Συνεργασίας. Εξάλλου, από
μέρους της Μαρωνιτικής Κοινότητας με ανάρ-
τηση του, ο Γιαννάκης Μούσας εξέφρασε προς
την εξοχότατη Πρέσβειρα των ΗΠΑ την εκτί-
μηση και την ευγνωμοσύνη των Μαρωνιτών για
την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.

Συμβολική χειρονομία από την Αμερικανίδα πρέσβειρα 

Με επίσημη ανακοίνωση του στις 9 Δε-
κεμβρίου 2022, το Υπουργείο Παιδείας
γνωστοποίησε την επαναλειτουργία
του Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη
από τον Σεπτέμβριο του 2023. Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση, «το Δημοτικό
Σχολείο στον Κορμακίτη, εάν και εφό-

σον υπάρξει ενδιαφέρον και γίνουν εγ-
γραφές του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών/τριών, θα λειτουργήσει από
το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024».
Το ΥΠΑΝ, στην ίδια ανακοίνωση, ση-
μειώνει πως η απόφαση αυτή λήφθηκε
μετά από εξέταση του θέματος της λει-
τουργίας Δημοτικού Σχολείου στον
Κορμακίτη και σχετικές συνεννοήσεις
με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών
στη Βουλή των Αντιπροσώπων Γιαν-
νάκη Μούσα. Με θέρμη υποδέχτηκε
την εξέλιξη αυτή ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών Γιαννάκης Μούσαςπου σε

ανάρτηση του χαιρέτισε την απόφαση
αναφέροντας πως «μετά από 25 ολό-
κληρα χρόνια δημιουργείται η πραγ-
ματική προοπτική της λειτουργίας
νηπιαγωγείου και δημοτικού στον
Κορμακίτη τα οποία θα εξυπηρετούν
πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες
φοίτησης στα παιδιά που ήδη ζουν ή
που θα επιστρέψουν με τις οικογένειες
τους για να ζήσουν στα χωριά μας». Ο
κ. Μούσας επεσήμανε πως τον Ια-
νουάριο του 2023 αναμένεται να γί-
νουν οι εγγραφές και κάλεσε όσους
γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα
παιδιά τους στο νηπιαγωγείο και στο
δημοτικό σχολείο Κορμακίτη, να το
πράξουν. Σύμφωνα με την ανάρτηση
του Εκπροσώπου, λεπτομέρειες για τις
ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής
θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα ενώ
οι γονείς μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Εκπροσώπου για οποι-
αδήποτε απορία ή διευκρίνιση. Πα-
ράλληλα, έσπευσε να ενημερώσει τους
ενδιαφερόμενους γονείς πως, σε συ-
νεννόηση με την Υφυπουργό Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση,
γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες
ώστε κάθε παιδί που θα εγγράφεται
στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχο-
λείο Κορμακίτη να λαμβάνει το ειδικό
μηνιαίο επίδομα ύψους €375 που πα-
ραχωρείται και στα παιδιά που φοι-
τούν στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου.

Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη
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Εικόνες με πρόσωπα γεμάτα χαρά και περηφάνεια στη λαμπερή τελετή για τον θεμέλιο λίθο. 
Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 γράφτηκε μια χρυσή σελίδα στη σύγχρονη Μαρωνιτική ιστορία.

HISTORY IN THEMAKING
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Το τάγμα των Φραγκισκανών Αδελφών της Ιεράς
Καρδίας ιδρύθηκε το 1861 στην Τζεμόνα της Ιτα-
λίας. Πρωτοπόρος αυτής της προσπάθειας ήταν
μια νεαρή Γαλλίδα Δούκισσα, η Λάουρα Λερού
ντε Μποφρεμόν. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύμα-
τος και με πλήρη επίγνωση της αποστολής της,
ίδρυσε μια θρησκευτική κοινότητα με πρωταρ-
χικό της σκοπό να οργανώσει και να στελεχώσει
ιεραποστολές, μορφώνοντας παράλληλα κορί-
τσια απόρων οικογενειών. Σε αυτή της την προ-
σπάθεια στήριγμα και βοήθεια αποτέλεσε ο π.
Γρηγόριος Φιοραβάντι, Φραγκισκανός ιερομόνα-
χος τον οποίο συνάντησε σε ένα από τα ταξίδια
της στη Βενετία. Η εξέχουσα προσωπικότητα της
Δούκισσας, ο ευγενής χαρακτήρας της και τα χα-
ρίσματα με τα οποία ήταν προικισμένη, έλκυσαν
πολλές νέες από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης
να την ακολουθήσουν και να αποτελέσουν τον πυ-
ρήνα του νεοσύστατου τάγματος.

Πολύ νωρίς άρχισαν να παρουσιάζονται διάφο-
ρες δοκιμασίες, μέσα από τις οποίες αναδεί-
χτηκε ο ακέραιος δυναμικός και ηρωικός
χαρακτήρας των Αδελφών. Δεν λύγισαν αλλά
αντίθετα αντιστάθηκαν και προτίμησαν να πε-
θάνουν εκεί, παρά να εγκαταλείψουν τον «μικρό
παράδεισο» όπως αποκαλούσαν το Μοναστήρι
της Παναγίας των Αγγέλων. Παρόλες τις δυσκο-
λίες, ο αξιοθαύμαστος Πατήρ Γρηγόριος δε δί-
στασε το 1865 να στείλει τις πρώτες Αδελφές
στις Η.Π.Α. για να προσφέρουν πνευματική και
ηθική συμπαράσταση στους Ευρωπαίους μετα-
νάστες, μορφώνοντας τα παιδιά, φροντίζοντας τα
ορφανά και παρηγορώντας τους φυλακισμένους.

Κύπρος και Μέση Ανατολή
Το 1872 βρίσκει τις Αδελφές στην Κωνσταντι-
νούπολη για να αναλάβουν τη διεύθυνση ξε-
νόγλωσσων σχολείων και ορφανοτροφείων

ανάμεσα στους Μωαμεθανούς, ακολουθώντας
το παράδειγμα του Αγίου Φραγκίσκου με το
Σουλτάνο στην Αίγυπτο. Σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα η παρουσία τους επεκτάθηκε
και σε διάφορα Ελληνικά νησιά όπως τη Ζά-
κυνθο, τη Κεφαλονιά, τη Ρόδο, φθάνοντας
μέχρι την Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λε-
μεσό, το 1923, όπου μορφώθηκαν και εξακο-
λουθούν να μορφώνονται εκατοντάδες παιδιά
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και κοινωνι-
κής τάξης. Από τη Λεμεσό οι Αδελφές πήγαν
το 1936 στον Κορμακίτη όπου και εκεί μόρ-
φωναν τα παιδιά του χωριού, διδάσκοντας
στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, οργανώ-
νοντας τη νεολαία, το κατηχητικό και την
αδελφοσύνη. Το 1950 άρχισαν μια κοινότητα
στη Λευκωσία, στο Τέρρα Σάντα όπου βοη-
θούσαν τους Φραγκισκανούς πατέρες με το
νηπιαγωγείο και το οικοτροφείο. To 1952
πήγαν στην Αμμόχωστο όπου κι εκεί άρχισαν
σχολείο, παρόμοιο με αυτό της Λεμεσού διδά-
σκοντας τις διάφορες γλώσσες. Το 1960 επε-
κτάθηκαν στη Λάρνακα, στο γηροκομείο
Terra Santa Rest Home για να βοηθήσουν τα
άτομα τρίτης ηλικίας να ζήσουν τα τελευταία
χρόνια της ζωής τους με γαλήνη, ειρήνη και
αγάπη και να προετοιμαστούν για το μεγάλο
τους ταξίδι προς την αιωνιότητα.
Η επαρχία επεκτείνεται επίσης στη Βουλγα-
ρία και στον Λίβανο. Στη Βουλγαρία με την
ποιμαντική της νεολαίας, την προετοιμασία
για τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες και το γεύμα για τους φτω-
χούς. Στον Λίβανο, στα σύνορα με τη Συρία,
με ένα σχολείο όπου φοιτούν παιδιά διαφό-
ρων θρησκειών (νηπιαγωγείο, δημοτικό και
γυμνάσιο) και μία ομάδα 65 παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες. Επίσης υπάρχει ένα μικρό ια-
τρείο για τις ανάγκες του χωριού και του
περίγυρου.

150 χρόνια Φραγκισκανών Αδελφών σε Κύπρο και Μέση Ανατολή

Η αποστολή που εξελίχθηκε 
σε ευλογία για την ανθρωπότητα

Πρωτοπόρος αυτής της προ-
σπάθειας ήταν μια νεαρή 
Γαλλίδα Δούκισσα, η Λάουρα
Λερού ντε Μποφρεμόν. 
Με τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος και με πλήρη 
επίγνωση της αποστολής της,
ίδρυσε μια θρησκευτική κοι-
νότητα με πρωταρχικό της
σκοπό να οργανώσει και να
στελεχώσει ιεραποστολές,
μορφώνοντας παράλληλα κο-
ρίτσια απόρων οικογενειών.

Το τάγμα των Φραγκισκανών
Αδελφών της Ιεράς Καρδίας
έχει αναμφίβολα διαδραματί-
σει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο
στην όλη πορεία της Μαρωνιτι-
κής Κοινότητας αλλά και του
τόπου γενικότερα, για έναν πε-
ρίπου αιώνα κατά τον οποίο
βρίσκεται στην Κύπρο. Από τη
Λεμεσό στον Κορμακίτη, στη
Λευκωσία και τη Λάρνακα, οι
Φραγκισκανές Αδελφές επιτε-
λούν μέχρι σήμερα ιερό έργο,
ενισχύοντας την κοινωνία, την
παιδεία και τον συνάνθρωπο.
Στηρίζοντας τους αδυνάτους,
τους φτωχούς και τους αδικη-
μένους, στον δρόμο του Θεού
στον οποίο έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους. Φέτος, το τάγμα συμ-
πληρώνει 150 χρόνια ζωής και
οι Φραγκισκανές Αδελφές το
γιόρτασαν με μια μεγαλειώδη
εκδήλωση στη Σχολή Αγίας
Μαρίας στη Λεμεσό τον περα-
σμένο μήνα. Πως όμως ξεκί-
νησε το τάγμα διεθνώς και
πότε ξεκίνησε την αποστολή
του στην Κύπρο; Ο Τύπος των
Μαρωνιτών κάνει μια μικρή
αναδρομή στην ιστορία του
τάγματος.
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Όσον αφορά την παρουσία του Τάγματος στις
διάφορες περιοχές, είναι ξεκάθαρο ότι έχει
προσαρμοστεί στα πλαίσια και τις εποχές: Από
τη σχολική εκπαίδευση στην επαγγελματική
κατάρτιση έως τη συνεργασία στις ενορίες,
από τη βοήθεια προς τα άτομα με ειδικές
ανάγκες στη φροντίδα ηλικιωμένων και αρρώ-

στων και στην καθοδήγηση της νεολαίας, από
την κατήχηση στην πνευματική συνοδεία, από
τη φροντίδα των μεταναστών μέχρι την υπο-
δοχή των προσφύγων. Με αυτόν τον τρόπο οι
Αδελφές, αν και συνδεδεμένες με τις δικές
τους παραδόσεις, με τη θέλησή τους να ριζώ-
σουν στην περιοχή, κατάφεραν  να εξελιχθούν

και δεν έχασαν ποτέ τη σταθερότητα, που
αναμφίβολα αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα δεδομένα στην ιστορία τους.
Στα ιστορικά γεγονότα των Φραγκισκανών
Αδελφών στη Μέση Ανατολή, ορισμένα χαρα-
κτηριστικά της ευαγγελικής ζωής συνδυάζον-
ται αρμονικά, σύμφωνα με το συγκεκριμένο

παράδειγμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασί-
ζης. Ζώντας την αδελφική ενότητα, οι Αδελφές
είναι γυναίκες ατομικής και συλλογικής προ-
σευχής, που έχουν βρει στο Τάγμα μια οικογέ-
νεια στην οποία, βοηθώντας η μια την άλλη να
εξελιχθεί, επιδιώκουν να ενσαρκώσουν το δικό
τους κάλεσμα στην αφιερωμένη ζωή.

Η Αποστολή του Τάγματος των Φραγκισκανών Αδελφών

Λεμεσός. Από την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρ0. Λάρνακα.

Ρόδος. Λεμεσός. Κορμακίτης 2022.

Κορμακίτης. Ζάκυνθος 1927. Κεφαλονιά.

Τα 150 χρόνια του τάγματος γιορτάστηκαν δεόντως
στο πλαίσιο μεγαλειώδους εκδήλωσης που έγινε στη
Σχολή Αγίας Μαρίας στη Λεμεσό, το Σάββατο 19 Νο-
εμβρίου 2022, στην παρουσία σύσσωμης της Μαρω-
νιτικής Κοινότητας. Μεταξύ άλλων επισήμων, το
παρόν τους έδωσαν ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου Αντώνης Λιάτσος, ο Εκπρόσωπος των Μαρω-
νιτών Γιαννάκης Μούσας, η Εκπρόσωπος των
Λατίνων Αντωνέλλα Μαντοβάνη, πρέσβεις ξένων
χωρών και αξιωματούχοι της πολιτείας και του κρά-
τους. Για τους εορτασμούς του τάγματος, να σημειωθεί
πως στην Κύπρο βρέθηκαν ο Αποστολικός Νούντσιος
Αδόλφο Τίτο Γιλάνα και η Γενική Ηγουμένη του τάγ-
ματος Αδελφή Πάολα Ντόττο. Σε κλίμα κατάνυξης αρ-
χικά τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία
χοροστατούντος του Αποστολικού Νούντσιου, με τη
συμμετοχή και του Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Σελίμ
Σφέηρ. Κατά την ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Γιλάνα
αναφέρθηκε στη μακρόχρονη ιεραποστολή των Φραγ-
κισκανών Αδελφών και στο τρίπτυχο της προσφοράς
τους που είναι όπως είπε ο ευαγγελισμός, η παιδεία και
η φιλανθρωπία και τις κάλεσε να συνεχίσουν το σπου-
δαίο έργο τους στην υπηρεσία των φτωχών και των
δυσπραγούντων. Τις ευχαριστίες της στον Κύριο εξέ-
φρασε η Γενική Ηγουμένη Πάολα Ντόττο στη διάρ-
κεια της ομιλίας της, αναφερόμενη στην πορεία του
τάγματος διεθνώς και ειδικότερα στην προσφορά των
Φραγκισκανών Αδελφών στην Κύπρο, τον Λίβανο και
τη Βουλγαρία τα τελευταία 150 χρόνια. Με το πέρας
της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα από μαθητές και μαθήτριες της Σχολής Αγίας
Μαρίας ενώ πραγματοποιήθηκε και ιστορική ανα-
δρομή στην ύπαρξη του τάγματος στην Κύπρο. 

Οι εορτασμοί για τα 150 χρόνια προσφοράς
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στην πα-
ρουσία πλήθους κόσμου της Αγίας Μαρίνας,
της Μαρωνιτικής Κοινότητας και του τόπου ευ-
ρύτερα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρου-
σίαση του λευκώματος του Συνδέσμου
Εκτοπισθέντων Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας «Η
Επιστροφή», με τίτλο «Αχ Αγία Μαρίνα μας, οι
αναμνήσεις δίνουν ελπίδα». Η όλη εκδήλωση
έλαβε χώρα στη Δημοσιογραφική Εστία στη
Λευκωσία, το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Νο-
εμβρίου 2022. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αί-
θουσα, το παρόν τους έδωσαν μεταξύ άλλων
επισήμων ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου
Σελίμ Σφέηρ, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου Αντώνης Λιάτσος, ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών στη Βουλή Γιαννάκης Μούσας, οι
βουλευτές του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης και Δη-
μήτρης Δημητρίου, ο υποψήφιος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Αχιλλέας Δημητριάδης, πρώην
Εκπρόσωποι της Κοινότητας, πρώην υπουργοί
και οι κοινοτάρχες των Μαρωνίτικων χωριών.  
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο δη-
μοσιογράφος του ΡΙΚ Σταύρος Κυπριανού, ο
οποίος κάλεσε αρχικά στο βήμα για ένα σύν-
τομο καλωσόρισμα, τον πρόεδρο του Συνδέ-
σμου «Η Επιστροφή» Μιχάλη Ταννούση ο
οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν
στην έκδοση του σημαντικού αυτού εγχειρι-
δίου το οποίο όπως είπε, είναι ένα δώρο για τις
νέες γενιές της Αγίας Μαρίνας που θα κρατή-
σει ζωντανή τη μνήμη που με τη σειρά της θα
δώσει ελπίδα για την επιστροφή. «Αυτό που
έχω να καταθέσω, ως πρόεδρος του διοικητι-
κού συμβουλίου του συνδέσμου, είναι ότι πα-
ραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας που
είναι η διαχρονική συντήρηση και διατήρηση
της μνήμης του κατεχόμενου χωριού μας μετά
τα τραγικά γεγονότα του 1974», ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο πρόεδρος. 
Σε χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος Σελίμ
Σφέηρ συνεχάρη το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενώ,
ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γιάννης Τουμαζής
που δεν κατάφερε να παραστεί στην εκδήλωση
λόγω άλλης ειλημμένης υποχρέωσης, απέστειλε
χαιρετισμό τον οποίο ανέγνωσε μέλος της επι-
τροπής του συνδέσμου «Επιστροφή». Μεταξύ
άλλων στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός
ανέφερε πως «αν και εδώ που είμαστε σήμερα,
δεν βρισκόμαστε στη πολύπαθη γη του κατε-
χόμενου χωριού της Αγίας Μαρίνας Σκυλλού-
ρας, εντούτοις νιώθουμε ικανοποίηση, γιατί με
την έκδοση αυτού του εξαιρετικού λευκώματος
που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Εκτοπισθέντων «Η
Επιστροφή», είναι σαν να είμαστε όλοι στο
αγαπημένο χωριό της Αγίας Μαρίνας». Επί-
σης, ανέφερε τα εξής: «Εύχομαι και ελπίζω ότι
όλοι οι αναγνώστες του βιβλίου θα επωφελη-
θούν από τη σημαντική αυτή έρευνα, οι παλιό-
τεροι θα θυμηθούν και οι νεότεροι θα
γνωρίσουν και θα μεταλαμπαδεύσουν τη
γνώση τους στις επόμενες γενιές».
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών Γιαννάκης
Μούσας κατά τον δικό του χαιρετισμό τόνισε
ότι «υλοποιείται σήμερα ένας μεγάλος στόχος
που έχει ως περιεχόμενο τη λαογραφία και την
ιστορία του χωριού μας Αγία Μαρίνα», ενώ είπε
χαρακτηριστικά πως «διαβάζοντας το λεύκωμα
τις προηγούμενες μέρες, είδα όλη την ιστο-
ρία της Αγίας Μαρίνας
να περνά από μπροστά
μου και διαπίστωσα για
άλλη μια χρονιά τον
καημό και τον πόνο αυτών
των ανθρώπων που βρί-
σκονται μακριά από τα
ιερά της χώματα». Στέλ-
νοντας μηνύματα προς
κάθε κατεύθυνση εις ό,τι
αφορά το θέμα της επιστρο-
φής, ο κ. Μούσας ανέφερε
τα εξής: «Ξέρω τον καημό
και τον πόνο. Τον ζω στις
κατά καιρούς επισκέψεις μας

στο αγαπημένο μας χωριό. Θέλω να σας διαβε-
βαιώσω πως καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για
να ανοίξουμε τους δρόμους της επιστροφής.
Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο μας. Θέλουμε ο κό-
σμος να επιστρέψει στις ρίζες του». 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η επιτροπή του
Συνδέσμου θέλησε να τιμήσει τον ιδρυτή και
επίτιμο πρόεδρο του συνδέσμου Αντώνη Μελά,
με τον Εκπρόσωπο Γιαννάκη Μούσα να του
απονέμει τιμητική πλακέτα. Σε αντιφώνηση του
ο κ. Μελάς, δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για
την απόφαση αυτή και εξήγησε πως το 2006
ανέκυψε η ίδρυση της «Επιστροφής» η οποία
όπως είπε, «έχει έκτοτε ως στόχο να καλλιεργεί
και να ανανεώνει τον πόθο της επιστροφής για
το καλό και το μέλλον των παιδιών μας». Ανα-
φερόμενος στο σπουδαίο λεύκωμα της Αγίας
Μαρίνας, ο κ. Μελάς κάλεσε όλους και όλες, Αη-
Μαρινιώτες και Αη-Μαρινιώτισσες, να το τοπο-
θετήσουν στα σπίτια τους, δίπλα στην εικόνα
της Αγίας Μαρίνας. Παράλληλα και μεταξύ
άλλων λεχθέντων, κάλεσε τον Εκπρόσωπο των
Μαρωνιτών, με αφορμή και την έναρξη της κα-
τασκευής του Αθλητικού Κέντρου Μαρωνιτών
στην Πάνω Δευτερά, όπως δημιουργηθεί στον
χώρο και ένα κέντρο αφιερωμένο στα τέσσερα
Μαρωνίτικα χωριά, που να θυμίζει στους νέους
και τις νέες της Κοινότητας τις ρίζες και την κα-
ταγωγή τους. 

Το λεύκωμα παρουσίασαν στη συνέχεια
τα μέλη της επιτροπής του συνδέσμου
και εκ των πρωτεργατών της σύνταξης
του Ελένη Αντωνίου και Νίνος Ιωσηφί-
δης, οι οποίοι ανέλυσαν εις βάθος το πε-
ριεχόμενο του, τον τρόπο σύνταξης και
τους στόχους που υλοποιούνται μέσα
από τις σελίδες του. Η παρουσίαση του
λευκώματος συνοδευόταν από προβολή
συγκινητικών βίντεο με εικόνες από τη
ζωή στην Αγία Μαρίνα πριν το 1974
καθώς και με μαρτυρίες κατοίκων του
χωριού που δεν βρίσκονται στη ζωή
καθώς και συνεντεύξεις με εν ζωή άτομα
που κατοικούσαν στο χωριό πριν το 1974.
Πέρα από πολύ πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, το λεύκωμα της Αγίας Μαρίνας
περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για
το Μαρωνίτικο χωριό τόσο πριν, όσο
και μετά το 1974. Παρουσιάζεται μέσα
από εικόνες και λόγια η Αγία Μαρίνα,

όπως ήταν πριν το 1974, για να θυμηθούν εκεί-
νοι που τα έζησαν αλλά και για να γνωρίσουν
και οι νέοι το αγαπημένο χωριό καταγωγής
τους. Πολλά είναι τα κεφάλαια του βιβλίου που
αφορούν σε σημαντικές τοποθεσίες, δημογρα-
φικά στοιχεία, ήθη, έθιμα, ασχολίες κατοίκων,
προσωπικότητες του χωριού, καθώς και στη
μετά το 1974 εποχή και τη ζωή των Μαρινιωτών
στην προσφυγιά. Ξεχωριστές αναφορές γίνον-
ται στη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, στο φεστιβάλ
μανιταριού και σε εκδηλώσεις του συνδέσμου
«Επιστροφή». Ιδιαίτερης σημασίας, επίσης,
είναι γνωστά ποιήματα και τραγούδια που ήταν
αφιερωμένα στην Αγία Μαρίνα και έχουν τη
δική τους θέση στο σπουδαίο εγχειρίδιο. 
Να σημειωθεί ότι υπεύθυνη της έκδοσης είναι

η Ελένη Αντωνίου, ενώ την ομάδα
σύνταξης του λευκώματος απαρτί-
ζουν οι Νίνος Ιωσηφίδης, Τζόζεφ
Πέτρου και Μιχάλης Ταννούσης.
Το λεύκωμα επιχορηγεί το Υφυ-
πουργείο Πολιτισμού μέσω του
σχεδίου στήριξης των πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων των θρη-
σκευτικών ομάδων, ενώ τη
δράση υποστήριξε με κάθε δυ-
νατό μέσο ο Εκπρόσωπος των
Μαρωνιτών και το γραφείο του.
Όσοι παρευρέθηκαν είχαν με το
πέρας της εκδήλωσης την ευκαι-
ρία να λάβουν δωρεάν το λεύ-
κωμα του συνδέσμου. 

Επίσημη πρώτη για το σπουδαίο έργο του Συνδέσμου «Η Επιστροφή»

«Αχ Αγία Μαρίνα μας, 
οι αναμνήσεις δίνουν ελπίδα!» 

Το λεύκωμα που κρατά 
ζωντανές τη μνήμη και την 

ελπίδα για επιστροφή 
στην Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας
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Στις 6:40 το πρωί της Δευτέρας, 7 Νο-
εμβρίου 2022, εκοιμήθη εν Κυρίω ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄, σύμ-
φωνα με σχετικό ιατρικό ανακοινω-
θέν. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ο
οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώ-
πιζε βεβαρημένη κατάσταση υγείας,
«εκοιμήθη ήσυχα αφού αντιμετώπισε
με θάρρος, υπομονή και Χριστιανική
καρτερία τη δοκιμασία της ασθένειας
του», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
το εν λόγω ανακοινωθέν. Ο Χρυσό-
στομος Β΄ υπήρξε αναμφίβολα μια
εξέχουσα και σπουδαία μορφή της
Εκκλησίας της Κύπρου ενώ αφήνει
πίσω του σημαντικά έργα, μεταξύ των
οποίων και η αποκατάσταση της εκ-
κλησιαστικής ιστορικής παράδοσης
μαζί με καινοτόμες αλλαγές, που είχαν
πάντα ως ζητούμενο τη σύμπνοια  και
την ενότητα της εκκλησίας.

Το έργο
Ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής
και Πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Β΄
ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο
της Κύπρου, αφού αυτός είχε κηρυχ-
θεί σε χηρεία τον Μάιο του 2006 από
τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, λόγω
μη αναστρέψιμης ασθένειας του Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσόστομου Α΄. Στις
αρχιεπισκοπικές εκλογές του Νοέμ-
βρη του 2006, ο Χρυσόστομος Β΄
ανήλθε επίσημα στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο και ανέλαβε καθήκοντα θέτον-
τας ως στόχο την ενότητα της εκκλη-
σίας, καθώς και την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία της
για τους πιστούς. Κατά τη διάρκεια
της θητείας του, μεταξύ άλλων επι-
τευγμάτων, εκσυγχρονίστηκε ο Κατα-
στατικός Χάρτης της Εκκλησίας της
Κύπρου σε βαθμό που οι πιστοί να
βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ πα-
ράλληλα δημιουργήθηκε η Θεολογική
Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ επι-
τέλεσε πλούσιο κοινωνικό και φιλαν-
θρωπικό έργο, φροντίζοντας αθόρυβα
να στηρίζει η εκκλησία εκατοντάδες
φορείς, οργανισμούς και ανθρώπους
που είχαν ανάγκη. Για τη μεγάλη του
προσφορά και το πλούσιο έργο του, ο
Χρυσόστομος  τιμήθηκε αρκετές
φορές, ενώ τη σημαντικότερη εξ
αυτών έλαβε το 2017 στη διάρκεια
επίσκεψης του στη Ρωσία, όπου ο Πα-
τριάρχης Κύριλλος του απένειμε τον
Μεγαλόσταυρο του Αγίου Βλαδίμη-
ρου, ο οποίος αποτελεί την ανώτατη
τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου
της Μόσχας.

Συνέντευξη στον «Τ»
Σε συνέντευξη του στον Τύπο Μαρω-
νιτών τον Φεβρουάριο του 2007, λίγο
μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
Β΄ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όλες
οι μειονότητες που κατοικούν στην
Κύπρο είναι Κύπριοι, είναι χριστιανοί,
είναι θα έλεγα αδελφοί μας. Εμείς ως

η κεντρική ας πω εκκλησία οφείλουμε
να συμπαριστάμεθα και να βοηθούμε
τους ολιγότερους και τους πιο αδύνα-
τους. Γι’ αυτό θέλουμε οι σχέσεις μας
να είναι αγαστές, να είναι φιλικές, να
έχουμε μια καλή συνεργασία και όπου
μπορούμε να βοηθούμε. Πρέπει να εί-
μαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όλους
τους αδελφούς μας, γιατί όταν είμαστε
ενωμένοι είμαστε και πιο δυνατοί να
βοηθούμε στις δυσκολίες που τυχόν
να αντιμετωπίζουν». Φρόντισε την
ίδια ώρα, μέσω της συνέντευξης του
αυτής στον Τύπο, να στείλει τότε ένα
ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και αγά-
πης προς τους αδελφούς, όπως είπε,
Μαρωνίτες: «Να είναι σίγουροι ότι
εμείς θα εργαστούμε πολύ σκληρά
ούτως ώστε ο τόπος μας να ελευθερω-
θεί. Να μπορούμε ελεύθεροι να πηγαί-
νουμε στα χωριά μας, στον τόπο της
καταγωγής μας. Τους καλούμε να πα-
ραμείνουν ενωμένοι με τις ρίζες τους
και την γη των πατέρων τους. Η
αγάπη μας προς όλους είναι δεδομένη
και η συνεργασία μας επίσης. Θα χαι-
ρόμεθα να είμεθα μαζί, εμείς στις
χαρές τους και εκείνοι στις δικές μας
τις χαρές όπως ασφαλώς και στις
λύπες που ειλικρινά ευχόμεθα να μην
υπάρχουν και εκείνοι στις δικές μας
λύπες που και πάλιν ευχόμεθα να μην
υπάρχουν».

Η κηδεία
Στις 12 Νοεμβρίου 2022, στον Καθε-
δρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα
στη Λευκωσία, τελέστηκε η εξόδιος
ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης
Κύπρου Χρυσόστομου Β’, της οποίας
προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε
την Κύπρο για πρώτη φορά. Στην κη-
δεία παρέστησαν μεταξύ άλλων υψη-
λών προσωπικοτήτων από την
πολιτική, θρησκευτική και πολιτειακή
ηγεσία, ο Προέδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, η
Προέδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος
Β’, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’ και ο
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας Νικήτας. Επικήδειο εκ-
φώνησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος και εκ μέρους της Εκ-
κλησίας της Κύπρου ο Μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος, τοποτηρητής του
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας, το σκή-
νωμα του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-
μου τοποθετήθηκε σε τάφο κάτω από
τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου
Βαρνάβα, όπως ήταν και η επιθυμία
του ιδίου, ενώ να σημειωθεί πως η
σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύ-
νημα από την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου
μέχρι και την ημέρα της κηδείας του.

Βαρύ πένθος για την Εκκλησία της Κύπρου

Εκοιμήθη εν Κυρίω
ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β΄

Η σχέση του με την Καθολική Εκκλησία και τους Μαρωνίτες
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β  ́διατη-
ρούσε εξαίρετες σχέσεις με την Εκκλησία
των Μαρωνιτών της Κύπρου, όπως και με
όλα τα θρησκευτικά δόγματα του τόπου.
Δεν ήταν εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι
συχνά έκανε λόγογια τη μητρότητα της Εκ-
κλησίας τονίζοντας πως όλοι γεννηθήκαμε
από την ίδια Εκκλησία, η οποία είναι η μη-
τέρα όλων μας, στέλνοντας το μήνυμα για
μια ενιαία εκκλησία. Ο Χρυσόστομος στη
διάρκεια της θητείας του είχε παρευρεθεί
μερικές φορές στους εορτασμούς για τον
Άγιο Μάρωνα στην Παναγία των Χαρίτων,
ενώ τις υπόλοιπες φορές ανταποκρινόταν
θετικά στην πρόσκληση δια αντιπροσώπου
του. Είχε αμέτρητες συναντήσεις με τον
πρώην Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών Κύπρου

Ιωσήφ Σουέηφ ενώ και με τον νυν Σελίμ
Σφέηρ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
και να συζητήσουν εκκλησιαστικά θέματα.
Σημαντική από κάθε άποψη υπήρξε η συ-
νάντηση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
με τον Πάπα Φραγκίσκο κατά την περσινή
ιστορική επίσκεψη του τελευταίου στην
Κύπρο, μέσω της οποίας στάλθηκαν προς
πάσα κατεύθυνση μηνύματα για μία ενιαία
εκκλησία. Εξάλλου, τα συλλυπητήρια του
στον κυπριακό λαό για τον θάνατο του Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, έστειλε ο
Πάπας την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022,
αναφέροντας: «Η σκέψη μου είναι στον
κυπριακό λαό, που βρίσκεται σε εθνικό
πένθος για τον θάνατο του Μακαριότατου
Χρυσοστόμου Β’. Ήταν ένας πνευματικός

ποιμένας με μεγάλη προνοητικότητα, άν-
θρωπος του διαλόγου και λάτρης της ειρή-
νης, που αγωνιζόταν συνεχώς για την
ειρηνική συμφιλίωση μεταξύ των διαφορε-
τικών κοινοτήτων της χώρας. Θυμάμαι με
ευγνωμοσύνη τις αδελφικές συναντήσεις
που μοιραστήκαμε στην Κύπρο κατά την
περσινή μου επίσκεψη.Προσευχόμαστε να
βρει η ψυχή του αιώνια γαλήνη και ανά-
παυση». Κατά την ίδια περίοδο, να σημει-
ωθεί, ο Χρυσόστομος είχε υποδεχθεί στην
Αρχιεπισκοπή και τον Πατριάρχη Μαρω-
νιτών Μπεσάρα Μπούτρος Αλ-Ράι όπου ο
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος είχε προσφέ-
ρει στον Πατριάρχη έναν αργυρό δίσκο με
τους δύο θεμελιωτές αποστόλους της Εκ-
κλησίας της Κύπρου Βαρνάβα και Παύλο.
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Νέος Οικονομικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ ο Ρομπέρτο Καράχαννας
Νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυν-
τής του ΟΚΥπΥ διορίστηκε το εξέχον
μέλος της Μαρωνιτικής Κοινότητας
Ρομπέρτο Καραχάννας, μετά και την
επικύρωση του ιδιαίτερα τιμητικού
διορισμού του από το Υπουργικό
Συμβούλιο στις 2 Νοεμβρίου 2022.
Την είδηση έκανε γνωστή με ανα-
κοίνωση του το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας, ευχόμενο στον κ.
Καράχαννα κάθε επιτυχία στο έργο
που αναλαμβάνει, διαβεβαιώνοντας
ότι θα του παρέχει κάθε στήριξη
στην προσπάθεια του.   
Η τεράστια πείρα του Ρομπέρτο Κα-
ράχαννα σε νευραλγικά διοικητικά
πόστα είναι αδιαμφησβήτητη, ενώ
το επαγγελματικό του εκτόπισμα και
η έως σήμερα πορεία του αποτελούν
τη μεγαλύτερη εγγύηση για την επι-
τυχή εκπλήρωση των νέων απαιτη-
τικών του καθηκόντων. Αυτά
εξάλλου ανέφερε και ο Εκπρόσωπος
των Μαρωνιτών σε σχετική του
ανάρτηση, ευχόμενος στον φίλο και
συνεργάτη του κάθε επιτυχία και το-
νίζοντας πως η Μαρωνιτική Κοινό-
τητα αισθάνεται περήφανη.  
Ο κ. Καράχαννας, με καταγωγή από
τον Ασώματο Κερύνειας, επιστρέφει
στην Κύπρο μετά από 27 ολόκληρα

χρόνια, όταν το 1995 είχε κάνει το
πρώτο του επαγγελματικό βήμα
στην Ελλάδα, όπου είχε αναλάβει
τότε τη θέση του περιφερειακού Οι-
κονομικού Διευθυντή της Dow Jones
για την Ευρώπη και τη Μέση Ανα-
τολή. Το βιογραφικό του περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων τις εταιρείες
Royal Olympic Cruises και Capital
Maritime & Trading τις οποίες υπη-
ρέτησε ως Οικονομικός Διευθυντής.
Από το 2006 μέχρι το 2019, υπηρέ-
τησε τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέ-
λαια από αρκετά νευραλγικά πόστα,
με το σημαντικότερο να προκύπτει
το 2015, όταν ανέλαβε τη θέση του
Γενικού Διευθυντή Εγχώριας και
Διεθνούς Εμπορίας Ομίλου Ελλη-
νικά Πετρέλαια και Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΚΟ, με ετήσιες πω-
λήσεις άνω των €6,5 δις. 
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρή-
σει στον Τύπο των Μαρωνιτών τον
Δεκέμβριο του 2018 και ενώ κατείχε
τη θέση του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της ΕΚΟ, είχε αναφέρει τα εξής
τα οποία καταδεικνύουν την ορθό-
τητα της επιλογής του ΟΚΥπΥ: «Δεν
έκανα κάτι συγκεκριμένο, ούτε είχα
αυτοσκοπό να γίνω οπωσδήποτε Γε-
νικός Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμ-
βουλος μιας εταιρίας. Αυτό που

έκανα από μικρός είναι να δουλεύω
πάντα σκληρά με γνώμονα τις ηθι-
κές μου αρχές και το καλό της εται-
ρίας και κανενός άλλου. Δεν είχα
ποτέ μου προσωπική ατζέντα και κυ-
νηγάω πάντοτε μόνο τους στόχους

που θέτει η εταιρία μου. Ένα άλλο
πολύ σημαντικό θέμα είναι η επι-
λογή και η διαχείριση των ανθρώ-
πων που έχει κάποιος δίπλα του.
Από ένα σημείο και πέρα οι άνθρω-
ποί σου είναι πιο σημαντικοί από

εσένα τον ίδιο. Είχα και έχω την
τύχη να έχω δίπλα μου εξαιρετικούς
συνεργάτες αλλά και ανθρώπους
και πραγματικά χωρίς αυτούς δεν
θα ήμουν σήμερα εδώ που είμαι.
Και έχω σαν αρχή να κάνω ότι
μπορώ προκειμένου να είμαι πάν-
τοτε δίκαιος και σωστός απέναντι
τους. Ο χαρακτήρας μου σίγουρα
με βοήθησε».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρομπέρτο
Καράχαννας είχε απαντήσει σε ερώ-
τημα κατά πόσον θα επέστρεφε στο
μέλλον στην Κύπρο και μεταξύ
άλλων είχε αναφέρει πως «στο ερώ-
τημα αν θα ήθελα να επιστρέψω
πίσω, απαντώ ευθέως και λέω: Κο-
λυμπώντας ακόμη! Τι δεν θα έδινα
να είμαι κάπου ανέμελα με συγγε-
νείς και φίλους και να τραγουδώ την
Μαρινιωτού».
Να σημειωθεί πως ο νέος οικονομικός
διευθυντής έχει ενώπιον του σημαν-
τικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει
στον οργανισμό, ενώ παράλληλα, με
την παραμονή του στην Κύπρο ανα-
μένεται να βοηθήσει τα μέγιστα με
τις γνώσεις και την εμπειρία του
στην πορεία ανέγερσης του Πολυδύ-
ναμου Κέντρου “Maronite Sporting
Centre”, ως μέλος της Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής ανέγερσης. 

Το μήνυμα Αχιλλέα Δημητριάδη σε επίσκεψη του στον Κορμακίτη

«Οι Μαρωνίτες τιμούν 
τη γη των πατέρων τους»

Επίσκεψη στον Κορμακίτη πραγματοποίησε
την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, ο υποψή-
φιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αχιλ-
λέας Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης
παρέστη αρχικά στη Θεία Λειτουργία της
οποίας χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Μαρω-
νιτών Κύπρου Σεβασμιότατος Σελίμ Σφέιρ.
Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο υποψή-
φιος Πρόεδρος, πλαισιούμενος από τον Εκ-
πρόσωπο των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα
και τον Πρόεδρο του Κέντρου Συνεργασίας
Αντώνη Σκούλλο, είχε την ευκαιρία να συναν-
τήσει πολλούς εγκλωβισμένους και επανεγκα-
τασταθέντες  και να συζητήσει μαζί τους τα
διάφορα θέματα που τους απασχολούν.
Ο Αχιλλέας Δημητριάδης επισκέφθηκε στη
συνέχεια τα μεγάλα έργα υποδομής που ολο-
κληρώνονται στον Κορμακίτη, το Κέντρο Συ-
νεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
γηπεδικές εγκαταστάσεις. Σε δηλώσεις του
εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αγωνι-
στικότητα του κόσμου αυτού του χωριού και
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Κορμακίτης
σταδιακά και σταθερά μετατρέπεται σε μον-
τέλο για ολόκληρη την Κύπρο. Παράλληλα,
χαρακτήρισε το Μαρωνίτικο χωριό ως «πυ-
ρήνα για να προσελκύσει κόσμο, έτσι ώστε
αυτή η ακριτική χριστιανική περιοχή να συ-
νεχίσει να ανθεί και να είναι πόλος έλξης αν-

θρώπων που αγαπούν την Κύπρο».
Μιλώντας στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Εκ-
πρόσωπος Γιαννάκης Μούσας σημείωσε πως
«συζητήσαμε για όλα τα θέματα που απασχο-
λούν τον κόσμο της Μαρωνιτικής Κοινότητας.
Είδε και ο ίδιος (ο κ. Δημητριάδης) την κατά-
σταση που προοδεύει και εξελίσσεται και του

έχομε ζητήσει να είναι στο πλευρό μας για να
κάνομε τον Κορμακίτη και την Κύπρο καλύ-
τερη», πρόσθεσε.
Με τη σειρά του ο Αντώνης Σκούλλος σημεί-
ωσε πως ο υποψήφιος Πρόεδρος «είδε και
ένιωσε τι δημιουργούμε και τι ευελπιστούμε
να φτιάξουμε εδώ στον Κορμακίτη». Πρό-

σθεσε δε πως «ο Αχιλλέας μας καταλαβαίνει
πλήρως, είδε από μόνος του και συμμερίζεται
μαζί μας το όραμα μας για έναν καλύτερο
Κορμακίτη και μια καλύτερη Κύπρο».
Να σημειωθεί πως τον κ. Δημητριάδη συνόδευε
κατά την επίσκεψη του η συνεργάτιδα του και
σύμβουλος επικοινωνίας Αφροδίτη Αυγουστίνου.

Συνάντηση με τον Εκπρόσωπο στη Βουλή
Εξάλλου, συνάντηση με τον Εκπρόσωπο
των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα είχε
και στη Βουλή, ο υποψήφιος για την
Προεδρία της Δημοκρατίας Αχιλλέας
Δημητριάδης, τη Δευτέρα, 14 Νοεμ-
βρίου 2022. Παρών στη συνάντηση
ήταν και ο Πρόεδρος του Κέντρου Συ-
νεργασίας Αντώνης Σκούλλος. 
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που
έγινε στο γραφείο του κ. Μούσα, ο κύ-
ριος Δημητριάδης, αφού ευχαρίστησε
τον Εκπρόσωπο, έκανε λόγο για μια εγ-
κάρδια και φιλική συνάντηση» τονί-
ζοντας ότι η «Μαρωνιτική Κοινότητα
έχει μείνει στη γη των προγόνων της».

«Αυτό», σημείωσε, «είναι πάρα πολύ
σημαντικό, όσο σημαντικό επίσης
είναι και το γεγονός ότι έμειναν σε
αυτή τη γη για να την δώσουν στα παι-
διά τους. Και δεν είναι μόνο τη γη που
θα δώσουν στα παιδιά τους, είναι και
τον πολιτισμό και την κουλτούρα την
οποία έχουν και αυτό νομίζω είναι η
πιο σημαντική συμβολή της Μαρωνιτι-
κής Κοινότητας στο πολιτισμικό γίγνε-
σθαι αυτής της χώρας», επεσήμανε
στις δηλώσεις του ο κ. Δημητριάδης. 
Από την πλευρά του, ο κ. Μούσας ευχα-
ρίστησε τον κ. Δημητριάδη για την
πρωτοβουλία του να επισκεφθεί και να

ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις της
Μαρωνιτικής Κοινότητας. «Ήταν μια
εγκάρδια και πολύ φιλική συνάντηση.
Έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα που
αφορούν και που απασχολούν τη Μα-
ρωνιτική Κοινότητα και πιστεύω ότι ο
κ. Δημητριάδης είναι ένας εξαίρετος
φίλος των Μαρωνιτών, ο οποίος θα
βοηθήσει πάρα πολύ την κοινότητα
στους στρατηγικούς της στόχους», δή-
λωσε ο κ. Μούσας με το πέρας της συ-
νάντησης, ευχόμενος κάθε επιτυχία
στον υποψήφιο Πρόεδρο ενόψει των
επερχόμενων προεδρικών εκλογών
του Φεβρουαρίου.
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Foundation stone at the Maronite Sporting Center by the President of the Republic

Historic day 
for the Maronite Community

December 20, 2022 is recorded for
the Maronites of Cyprus as a historic
day. Because it is the day that the Pre-
sident of the Republic of Cyprus,
Nikos Anastasiadis, laid the founda-
tion stone of the greatest project ever
done in the history of the Maronite
Community of Cyprus, the so called
“Maronite Sporting Center”. In a
splendid ceremony, as befits this great
event, the beginning of the construc-
tion of the magnificent project was of-
ficially marked.
The event took place in a uniquely de-
signed space on the plot of land where
the center will be built in Pano Deftera
area and was attended by a large
number of governmental and political
officials. Among them, of course, the
President of the Republic, the Maro-
nite Archbishop, the political leaders
of AKEL, DIKO and DIPA, the Presi-
dent of the Supreme Court, the Mini-
sters of Finance and Labor, the
Deputy Minister of Social Welfare, the
Government Spokesperson, the Pre-
sident of KOA, the Presidential Com-
missioner, the Mayor of Strovolos,
MPs, prefects, presidents and general
managers of semi-state organizations,
former ministers and others. 
During his speech, the Maronite Re-
presentative Yiannakis Mousas said
that the Maronite Community has
been waiting decades for this project

and he pointed out that the non-im-
plementation of it for the Maronite
youth was one of the main reasons
that prompted him to persistently
claim the representation of the Maro-
nite Community. Mr. Mousas than-
ked all those officials who were there
to support the vision of building the
center, especially the President of the
Republic Nikos Anastasiades. 

President Anastasiades spoke of “a
multifunctional complex of special
importance for the Maronite Com-
munity, as it will not only house the
sporting activity of the new genera-
tion of Maronites, but also educatio-
nal, cultural and other activities”.
Being only two months before the
completion of his term at the Presi-
dency of the Republic of Cyprus,

Nikos Anastasiades expressed his sin-
cere thanks to the political and religi-
ous leadership of the Maronite
Community “for the impeccable and
loving cooperation we have develo-
ped over the years”.
As part of the ceremony, the Presi-
dent of the Republic presented hono-
rary plaques on behalf of the
Maronite Representative to some em-

blematic personalities of the glorious
era of the KNM, as well as to the gre-
atest Cypriot Maronite footballer ever
Marcos Marcou and to the talented
star of AEK Larnaca Giorgos Naoum. 
The event concluded with the laying
of the foundation stone by the Presi-
dent of the Republic, which was pre-
ceded by a consecration by Maronite
Archbishop Selim Sfeir.

Symbolic gesture from 
the US Ambassador

In a highly symbolic move, during
a modest ceremony held on the
morning of December 5, 2022, Her
Excellency US Ambassador Judith
Garber planted the first new tree in
the gardens of the newly established
Center for Cooperation being created
with the support of the European
Union in Kormakitis.
This symbolic gesture of the US Am-
bassador with the planting of the olive
tree of peace, confirms, as she empha-
sized, the strong commitment of the
Embassy of the United States of Ame-
rica to work with the Kormakitis Center
for Cooperation for the creative coexi-
stence and peaceful future of Cypriots.
“I strongly feel”, said Mrs. Garber ch-

aracteristically during the ceremony,
“that this Center will be a point of re-
ference for all of Cyprus and I assure
you that the USA will be here with
you to support this great vision of co-
operation and peace”.
The ceremony was attended by Arch-
bishop Selim Sfeir, the Maronite Re-
presentative Yiannakis Mousas, the
President and Members of the Board
of Directors of KCC, as well as the
President of the Maronite School
Board. Besides, on behalf of the Ma-
ronite Community, with a post on so-
cial media, Yiannakis Mousas
expressed to the US Ambassador the
appreciation and gratitude of the
Maronites for her trust and support.

He was awarded the title at a special ceremony

Archbishop Selim Sfeir becomes 
member of ROTA ROMANA
A great honor for the Maronite Church in general but in
particular for the Archdiocesan Province of Cyprus, is the
award to the Maronite Archbishop of Cyprus Selim Sfeir,
of the title of “Advocate/Lawyer of the Rota Romana”.
This appointment to the Supreme Judicial Body of the
Holy See was awarded to the Maronite Archbishop of Cy-
prus in a special ceremony held on December 3, 2022 at
the premises of the Maronite Archbishopric in Nicosia.
On behalf of His Holiness Pope Francis, in the presence
of the Charges d’Affaires of the Apostolic Nunciature in
Cyprus Msgr. George Panamthundil and of high emis-
saries from the Maronite Patriarchate, in person the
Rector of the Court of the Holy See – Rota Romana Ve-
nerable Msgr. Alejandro Arellano Cedillo, handed Ar-
chbishop Sfeir the certificate of appointment with the
relevant diploma, applauded by all present.
The ceremony was attended by the Presidential Commis-
sioner Fotis Fotiou, the Maronite Representative in the
Parliament Yiannakis Mousas and his wife, the Lebanese
Ambassador to Cyprus Claude El Hajal and other Am-

bassadors, representatives of diplomatic missions as well
as a crowd of church and other officials.
In his speech, the Rector of the Rota Romana praised the
character and work of Archbishop Selim Sfeir in church
events and referred to the respect and trust that the Holy
See has in him, appointing him to the Supreme Judicial
Body of the Roman Catholic Church.
With the humility that always characterizes him, Archbi-
shop Selim Sfeir accepted the title bestowed upon him
and in his objection, after first thanking the Holy Father
for the trust with which he surrounds him, he promised
that he would continue, with God’s help, to give his best
to fulfill the mission assigned to him by the Church.
Posting on social media after the ceremony, the Maro-
nite Representative Yiannakis Mousas warmly con-
gratulated Archbishop Sfeir on his appointment,
saying: “We feel a great honor and so much pride.
Congratulations, as of today Lawyer of the Supreme
Court of the Holy See. Honor for the Community,
honor for our Cyprus”.
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Νωρίς νωρίς ο Κορμακίτης «φόρεσε»
φέτος τα γιορτινά του και έβαλε μπρος για
τα Χριστούγεννα, τη μεγάλη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης. Με σωστό και έγκαιρο προ-
γραμματισμό, από τα μέσα Νοεμβρίου
ξεκίνησε το στόλισμα στην κεντρική πλατεία
του χωριού και στην εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου και το αποτέλεσμα μέσα από τις σχε-
τικές εικόνες, πραγματικά εντυπωσιάζει! 
Με τη σφραγίδα των Φραγκισκανών αδελ-
φών και με τη βοήθεια εθελοντών και εθε-
λοντριών του χωριού, φτιάχτηκε για άλλη
μια χρονιά η περίφημη φάτνη που δεσπόζει
στον μεγαλόπρεπο ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου. Μια από τις ωραιότερες, αν όχι η
ωραιότερη φάτνη Χριστουγέννων ανά το
παγκύπριο η οποία έχει τη δική της ιστορία.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρογραφία
της Βηθλεέμ και της σπηλιάς όπου γεννή-
θηκε ο μικρός Χριστός. Όλα τα αγάλματα
και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
αναπαράσταση είναι εξαιρετικά και όλοι
όσοι έχουν την τύχη να τη δουν από κοντά
είναι σίγουρα τυχεροί. Έτσι, για άλλη μια
χρονιά η εντυπωσιακή φάτνη στήθηκε

στον Κορμακίτη και θα αποτελέσει και
αυτά τα Χριστούγεννα σημείο αναφοράς
και περηφάνιας για τον κόσμο του χωριού. 
Παράλληλα, στολίστηκε και το επιβλητικό
Χριστουγεννιάτικο δέντρο που για δεύ-
τερη χρονιά θα κοσμεί την πλατεία του εμ-
βληματικού ναού. Ένα δέντρο που, χωρίς
υπερβολή, θυμίζει εκείνα που στήνονται σε
κεντρικές πλατείες Ευρωπαϊκών μεγαλου-
πόλεων. Στην πλατεία της βρύσης έχει
στηθεί η μεγάλη υπαίθρια φάτνη, χριστου-
γεννιάτικα λαμπιόνια έχουν τοποθετηθεί
σε όλο το μήκος της κεντρικής πλατείας,
ενώ στεφάνια και άλλα στολίδια συμπλη-
ρώνουν τον διάκοσμο και δίνουν μια πραγ-
ματικά φανταστική χριστουγεννιάτικη
ατμόσφαιρα στο μαρτυρικό κεφαλοχώρι.
Μάλιστα, με μια ακόμη πρωτοβουλία της
ομάδας εθελοντών και εθελοντριών, να
σημειωθεί πως ο κήπος της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου φυτεύτηκε με εντυπω-
σιακά χρωματιστά λουλούδια, κάτι που
επίσης δίνει μια ξεχωριστή χαρούμενη
νότα στο όλο σκηνικό ενόψει των γιορτών.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ένα με-

γάλο μπράβο αξίζει σε όλους όσοι συνέβα-
λαν στον έγκαιρο προγραμματισμό για ένα
καθώς πρέπει χριστουγεννιάτικο στόλι-
σμα. Στο Γραφείο Εκπροσώπου Μαρωνι-
τών, στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στην
Τοπική Αρχή Κορμακίτη. Όπως επίσης σε
αρκετούς φορείς που συνέβαλαν μεταξύ
αυτών το Κέντρο Συνεργασίας, η Εκκλη-
σιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου, η Κα-
θολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου, το
Σωματείο «Ο Κορμακίτης», το Kormakitis
TRUST, η Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών,
οι Αδελφές Καλογριές και ο Φυσιολατρικός
Όμιλος Κορμακίτη. Το πιο μεγάλο μπράβο
αξίζει ασφαλώς στους εθελοντές και στις
εθελόντριες που για άλλη μια φορά απο-
δεικνύουν την αγνή αγάπη για τον Κορμα-
κίτη και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Η φάτνη, το δέντρο, τα στολίδια στον Κορ-
μακίτη δίνουν ένα διαφορετικό νόημα
στην ομορφότερη γιορτή της Χριστιανοσύ-
νης. Είναι εκεί που γαληνεύει η ψυχή,
«ζωντανεύει» η προσευχή και «γεννιέται»
ξανά και ξανά η ελπίδα για τις καλύτερες
μέρες που θα έρθουν!

Ο χριστουγεννιάτικος Κορμακίτης εντυπωσιάζει!
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Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Κοινοτική Χορωδία Μαρωνιτών
Το καθιερωμένο της χριστουγεννιάτικο τσάι
διοργάνωσε η Κοινοτική Χορωδία Μαρωνι-
τών την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 στο
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία. Μέσα
σε γιορτινή ατμόσφαιρα, τα μέλη της κοινο-
τικής χορωδίας υπό την καθοδήγηση της μα-
έστρου Γεωργίας Μάρκου, χάρισαν στους
παρευρισκόμενους ένα ευχάριστο από-
γευμα, τραγουδώντας κλασικά χριστου-
γεννιάτικα άσματα και όχι μόνο. Το παρόν
τους στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων
ο Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Σελίμ Σφέηρ,

ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας και η
θυγατέρα του αείμνηστου
Προέδρου της Δημοκρατίας
Γλαύκου Κληρίδη, Καίτη.
Καλωσόρισμα απηύθυνε η
πρόεδρος της χορωδίας Αν-
τουανέττα Κατσιολούδη, ενώ
χαιρέτισαν την εκδήλωση ο
Αρχιεπίσκοπος και ο Εκπρό-
σωπος εξαίροντας την πολύ-

χρονη και σημαντική προσφορά του
μουσικού συνόλου στα κοινοτικά δρώμενα.

Εορταστικά εδέσματα ετοίμασαν ομά-
δες ζαχαροπλαστικής που συστήθηκαν
στο πλαίσιο εορταστικού μαθήματος
που πρόσφερε το Κοινοτικό Συμβούλιο
Κορμακίτη και που πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο, 10
Δεκεμβρίου στο Καφενείο
του Γέρου. Υπό την καθοδή-
γηση της Άντρης Κυριάκου
και των Μιχάλη και Κύπρου
Διόλα , οι γυναίκες που συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα

ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα εδέ-
σματα. Να σημειωθεί ότι στον χώρο
βρέθηκε και ο Εκπρόσωπος Γιαννάκης
Μούσας, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν

και η παρουσία της Επαρ-
χιακής Ηγουμένης των
Φραγκισκανών Αδελφών
Αντωνίας Πιριπίτση και της
Αδελφής Πάτρικ Φραντζιά
οι οποίες βρέθηκαν από τη
Λεμεσό στον Κορμακίτη την
εν λόγω μέρα. 

Πρόγραμμα ζαχαροπλαστικής στον Κορμακίτη με εορταστικές «πινελιές»

Ο Άγιος Βασίλης του ΕΜΑ Ανθούπολης 
μοίρασε δώρα και χαμόγελα
Στο σωματείο της Ένωσης
Μαρωνιτών Ανθούπολης κα-
τέφθασε ο Άγιος Βασίλης το
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου
2022, μοιράζοντας δώρα και
σκορπώντας χαμόγελα σε όλα
τα παιδιά. Ο χώρος του σωμα-
τείου «πλημμύρισε» με παιδι-
κές φωνές από τα εκατό και
πλέον παιδιά που έσπευσαν
να πάρουν το δώρο τους και
να περάσουν ένα ευχάριστο
γιορτινό πρωινό. Γύρω στο
μεσημέρι ο Άγιος Βασίλης κα-
τέφθασε μέσα σε ένα εντυπω-
σιακό κλασικό αυτοκίνητο, με
τα παιδιά να παίρνουν το

δώρο τους και ταυτόχρονα να
απολαμβάνουν το γεύμα που
πρόσφεραν το σωματείο και
οι χορηγοί της εκδήλωσης. Να
σημειωθεί πως αυτή ήταν η
πρώτη από μια σειρά εκδηλώ-
σεων που προετοιμάζει το σω-
ματείο της Ανθούπολης. Για
τον σκοπό αυτό εξάλλου, αντι-
προσωπεία του ΕΜΑ είχε συ-
νάντηση με τον Εκπρόσωπο
Μαρωνιτών στη Βουλή στις 7
Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της
οποίας συζητήθηκε και η επι-
κείμενη ανέγερση του Πολυ-
δύναμου Κέντρου “Maronite
Sporting Centre”.

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης 
η χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΣΕΑΝΑ

Μια καθόλα συγκινητική χριστουγεννιάτικη παράσταση παρου-
σίασε ο Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, την
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 στο Κέντρο Παβίλιον στη Λευ-
κωσία. Οι ένοικοι των προγραμμάτων του συνδέσμου και το προ-
σωπικό, καθώς και οι εθελόντριες του συνδέσμου μάγεψαν όσους

και όσες παρέστησαν με μια συγκινητική, αλλιώτικη αναπαρά-
σταση της γέννησης του θεανθρώπου, αναδεικνύοντας το πραγ-
ματικό νόημα των Χριστουγέννων. Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝΑ
Σταύρος Σταύρου σε χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε
όλους όσοι στηρίζουν ανελλιπώς το ιερό έργο του συνδέσμου. 

Christmas Bazaar στον
Άγιο Σιάρπελ Λεμεσού

Για άλλη μια χρονιά το χριστουγεννιάτικο παζαράκι της
ενορίας Αγίου Σιάρπελ στη Λεμεσό κέντρισε το ενδια-
φέρον των μελών της Μαρωνιτικής Κοινότητας Λεμε-
σού κατά την εορταστική περίοδο. Με γιορτινά
εδέσματα, δημιουργίες και άλλα πολλά μοναδικά προ-
ϊόντα, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, ο εφημέριος π. Ιμ-
πραχίμ Κίτα και η εκκλησιαστική επιτροπή Αγίου
Σιάρπελ υποδέχτηκαν στους χώρους της ενορίας τους
πιστούς, μετά την καθιερωμένη Θεία Λειτουργία. Στο
πλαίσιο της όλης εκδήλωσης, ο εφημέριος και η εκκλη-
σιαστική επιτροπή απένειμαν διά του Αρχιεπισκόπου
Σελίμ Σφέηρ, τιμητικές πλακέτες στον Εκπρόσωπο των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα, τον Επίτροπο Προ-
εδρίας Φώτη Φωτίου και την Πρέσβειρα του Λιβάνου
Κλωντ Ελ Χαζάλ για την προσφορά του στην ενορία. 

Terra Santa Claus Village
Μια φανταστική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα παιδιά
και οι γονείς που βρέθηκαν στο Κολέγιο Τέρρα Σάντα το Σάββατο,
17 Δεκεμβρίου 2022, όπου είχε στηθεί από το πρωί το πανέμορφο
Claus Village, σε μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο Σύνδεσμος Γο-
νέων και Κηδεμόνων της σχολής. Μεταξύ άλλων περιλάμβανε
εορταστικά γλυκά και κεράσματα, ποτά, παιχνίδια για μικρούς
και μεγάλους, τραγούδια και χορούς, διαγωνισμούς, κληρώσεις
και Άγιο Βασίλη που κατέφθασε και μοίρασε δώρα στα παιδιά. 
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Στο πλαίσιο σεμνής τελετής που έλαβε χώρα τη
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 στα κεντρικά
γραφεία του ΚΟΑ, ο οργανισμός δια του Προ-
έδρου του Ανδρέα Μιχαηλίδη, επέδωσε στα
αθλητικά σωματεία των θρησκευτικών ομά-
δων επιταγές, ως η καθιερωμένη χορηγία που
προβλέπεται από τους Σχεδιασμούς του ΚΟΑ
σε ετήσια βάση. Στην τελετή παρέστησαν με-
ταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μι-
χαηλίδης και τα Μέλη του Δ.Σ. Ανδρόνικος
Ανδρονίκου και Σωτήρης Αδάμου, ο Εκπρόσω-
πος των Αρμενίων στη Βουλή Βαρτκές Μαχτε-
σιάν, εκ μέρους του Εκπροσώπου των
Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα ο Κοινοβουλευ-
τικός του Συνεργάτης Βασίλης Κουμέττου, εκ
μέρους του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φω-
τίου η λειτουργός Μαρία Παπαγεωργίου,
καθώς και εκπρόσωποι των σωματείων. 
«Νιώθω μεγάλο βάρος και ικανοποίηση κάθε
χρόνο σε αυτή την εκδήλωση. Ικανοποίηση
γιατί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
προσφέρει μια μικρή βοήθεια στις θρησκευτι-
κές ομάδες και βάρος γιατί δεν καταφέραμε
ακόμη να αυξήσουμε αυτή τη βοήθεια, κάτι

που ελπίζουμε σύντομα να συμβεί. Σας διαβε-
βαιώνω πως ο ΚΟΑ θεωρεί υποχρέωση και κα-
θήκον του να συνεχίσει να στηρίζει τις
θρησκευτικές ομάδες», ανέφερε στον χαιρετι-
σμό του ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Ο Εκπρόσω-

πος των Αρμενίων ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για
τη συνεχή του στήριξη προς το σωματείο Agbu
Ararat αλλά και προς την Αρμενική Κοινότητα. 
Εκ μέρους του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών,
ο κ. Βασίλης Κουμέττου χαιρέτισε τη διαχρο-

νική στήριξη του ΚΟΑ προς τα σωματεία και
προς τη Μαρωνιτική Κοινότητα, ευχαριστών-
τας παράλληλα και τον Επίτροπο Προεδρίας
και την κυπριακή κυβέρνηση που στηρίζουν
ανελλιπώς. «Είμαστε ευτυχείς γιατί κατά τη
σημερινή μέρα βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την
ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού έργου της
αναβάθμισης των γηπεδικών εγκαταστάσεων
στον Κορμακίτη και ένα βήμα πριν την έναρξη
του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία της Μα-
ρωνιτικής Κοινότητας, του Πολυδύναμου Κέν-
τρου Maronite Sporting Center, για το οποίο ο
Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης θα καταθέσει τον θεμέλιο λίθο
στις 20 Δεκεμβρίου», ανέφερε ο κ. Κουμέττου
καλωσορίζοντας παράλληλα πίσω στα ποδο-
σφαιρικά δρώμενα της κοινότητας και του
τόπου ευρύτερα το ΚΝΜ Πολεμιδιών.
Τη χορηγία φέτος έλαβαν το σωματείο φού-
τσαλ των Αρμενίων Agbu Ararat και τρία πο-
δοσφαιρικά σωματεία της Μαρωνιτικής
Κοινότητας: ο Κορμακίτης, ο Κέδρος Αγίας
Μαρίνας Σκυλλούρας και το Κέντρο Νεότητος
Μαρωνιτών Πολεμιδιών.

Έμπρακτη στήριξη ΚΟΑ στα σωματεία των θρησκευτικών ομάδων

Πως έλαβες την απόφαση να ασχο-
ληθείς με τον αθλητισμό και ειδικό-
τερα με την πετόσφαιρα; 
Αρχικά να πω ότι ξεκίνησα να προπονού-
μαι με τη μητέρα μου στο άθλημα της κο-
λύμβησης. Είχαμε φθάσει σε ένα σημείο
που μου είπε ότι πρέπει να ξεκινήσω προ-
πόνηση με κάποιον άλλον προπονητή,
αφού δεν ήθελε η ίδια να μπλέξει τον ρόλο
της μητέρας με αυτόν της προπονήτριας,
κάτι που εγώ δεν δέχτηκα και προτίμησα
να σταματήσω το κολύμπι. Στην ουσία δεν
ήθελα να με προπονεί άλλος προπονητής.
Μετά από λίγο χρονικό διάστημα ζήτησα
από μόνη μου να ξεκινήσω το άθλημα της
πετόσφαιρας. Ξεκίνησα έτσι στην Ανόρ-
θωση από την ηλικία των δώδεκα.

Πότε έγινε το πρώτο επαγγελματικό
σου βήμα και πως εντάχθηκες στην
πρώτη ομάδα της Ανόρθωσης; 
Ξεκίνησα να λαμβάνω μέρος σε παγκύ-
πρια πρωταθλήματα κατηγοριών U14,
U16, U18 από 12 χρονών και η θέση μου
από την αρχή μέχρι και τώρα είναι η θέση
της πασαδόρου. Μία από τις δυσκολότε-
ρες και πιο απαιτητικές θέσεις διότι καθο-
ρίζει όλο το παιχνίδι. Με ξεχώριζαν από
την αρχή στην Ανόρθωση και είχα βασική
θέση στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα.
Στα 15 μου χρόνια με είχαν εντάξει και στη
γυναικεία ομάδα που έπαιζε 1η κατηγορία
στο παγκύπριο πρωτάθλημα και κύπελλο. 

Φέτος, όπως γνωρίζουμε, πήρες με-
ταγραφή για τον Δικέφαλο Γερίου.
Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε
αυτή η μεταγραφή; 
Μπορώ να πω ότι ήταν από τις δυσκολό-
τερες αποφάσεις, αν όχι η δυσκολότερη. Η
Ανόρθωση είναι η ομάδα που με βοήθησε
να αναπτυχθώ και αγωνιστικά αλλά και
σαν προσωπικότητα. Μπορώ να πωότι, αν
δεν βρισκόμουν σε αυτή την ομάδα, δεν θα
έφτανα εδώ που είμαι. Ωστόσο, το γεγονός
ότι βρίσκομαι σε μια ηλικία που θα την χα-
ρακτήριζα ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον
μου στην πετόσφαιρα, με οδήγησε σε αυτή
μου την απόφαση. Ήθελα να πάρω μετα-
γραφήσε ομάδα στην οποία θα είμαιη βα-
σική πασαδόρος, κάτι που θα με βοηθούσε
να αποκτήσω εμπειρίες με ομάδες 1ης κα-
τηγορίας και να εξελιχθώ ως παίκτρια. Για
αυτό η Ανόρθωση, με τη σύμφωνη μου
γνώμη, με παραχώρησε με υποσχετική
ενός έτουςστον Δικέφαλο Γερίου. Να ανα-
φέρω επίσης ότι έχω από το 2019 συμμε-
τοχές και με την Εθνική Ομάδα της

Κύπρου στις κατηγορίες U16/U17 και
U17/U18. Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες μου
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα πετόσφαιρας σε
Σλοβακία, Σερβία και Κροατία. 

Παράλληλα με την πετόσφαιρα, ξε-
κίνησες φέτος και τις σπουδές σου
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πως κα-
ταφέρνεις να συνδυάζεις τις σπου-
δές με τον αθλητισμό; 
Ναι, φέτος είμαι στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου στον κλάδο «Οργάνωση και Διοί-
κηση Επιχειρήσεων». Είναι αρκετά
δύσκολο να το συνδυάζω με τον πρωτα-
θλητισμό όμως, επειδή αγαπώ αυτό που
κάνω, τα καταφέρνω. Πιστεύω πως είμαι

ένας δυναμικός χαρακτήρας, τελειομανής,
το οποίο δεν είναι απαραίτητα στα θετικά
αλλά πάντοτε προσπαθώ και πιστεύω ότι
πετυχαίνω το καλύτερο τόσο στο πανεπι-
στήμιο μου όσο και στον αθλητισμό. 

Αγωνίζεσαι και στην ομάδα πετό-
σφαιρας του Πανεπιστημίου Κύπρου;
Αυτό μπορεί να γίνεται παράλληλα με
τις υποχρεώσεις σου στον Δικέφαλο
Γερίου; Και σε ποιο πρωτάθλημα συμ-
μετέχει το πανεπιστήμιο; 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστεύω ότι έχει
μία από τις καλύτερες αθλητικές εγκατα-
στάσεις για πολλά αθλήματα. Ναι, είμαι
στην ομάδα πετόσφαιρας του πανεπιστη-
μίου και λαμβάνουμε μέρος στο Πανεπιστη-

μιακό πρωτάθλημα και τα πάμε περίφημα.
Και οι δυο προπονητές μου (Δικεφάλου και
Πανεπιστημίου)βρίσκονται σε συνεννόηση

και συνδυάζουμε και τα δύο χωρίς
να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που
σε στηρίζουν στην πορεία
σου μέχρι σήμερα; 
Οι άνθρωποι που στέκονται πάντα
δίπλα μου και να με στηρίζουν
κατά τη διάρκεια της πορείας μου
είναι φυσικά η μητέρα μου και ο
πατέρας μου. Με συμβουλεύουν
διαρκώς σε ό,τι με προβληματίζει.
Ωστόσο, όπως είπα, η Ανόρθωση
έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο τόσο στο
αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο
ανθρώπινο. Πιο συγκεκριμένα,
ένας παράγοντας της Ανόρθωσης
που έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην
πορεία μου, είναι ο Μιχάλης Φω-
τίου που πάντα πίστευε σε μένα.
Σημαντικό ρόλο για μένα έπαιξε
και ο επί 4 χρόνια προπονητής
μου στα αναπτυξιακά της Ανόρ-
θωσης Γιάννης Πετρούδης που
φέτος είναι ξανά προπονητής μου
στον Δικέφαλο. Ωστόσο, η Κάλια
Βασιλείου, η αρχηγός της Ανόρ-
θωσης και πρώην συμπαίχτρια
μου, είναι εκείνη που όσο ήμουν
στην Ανόρθωση με στήριζε και
ποτέ δεν άφησε να με καταβάλει
το άγχος και ο φόβος. Πάντα μου
έδινε συμβουλές και με βοηθούσε
να γίνω καλύτερη. Είναι ο άνθρω-
πος που πάντα θαύμαζα και ελ-

πίζω κάποτε να παίξουμε ξανά μαζί.

Τα χωριά καταγωγής σου, τον Κορ-
μακίτη και την Αγία Μαρίνα, τα επι-
σκέπτεσαι; Ποιες είναι οι εμπειρίες
σου από αυτά; 
Στον Κορμακίτη από όπου κατάγεται ο
πατέρας μου πηγαίνω συχνά και μένω
αφού πρόσφατα έχουμε κάνει και σπίτι
εκεί και μου αρέσει πάρα πολύ. Την
Αγία Μαρίνα, από όπου κατάγεται η
μητέρα μου δυστυχώς δεν κατάφερα να
την επισκεφτώ ακόμα.

Ποια τα επόμενα σου σχέδια; 
Το βόλεϊ αλλά και αθλητισμός θα ήθελα
και εύχομαι να είναι ο πρωταγωνιστής της
ζωής μου, καθώς στόχος μου είναι να
φτάσω σε ένα ψηλό επίπεδο στον χώρο
αυτό και να ασχοληθώ επαγγελματικά.

Ο Τύπος των Μα-
ρωνιτών φιλοξενεί
μια ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με τη
νεαρή διεθνή πε-
τοσφαιρίστρια του
Δικέφαλου Γερίου
Έλενα Τσου-
τσούκη η οποία
κατάγεται από τον
Κορμακίτη και
την Αγία Μαρίνα
Σκυλλούρας. Εξη-
γεί πως ασχολή-
θηκε από πολύ
νωρίς με τον αθλη-
τισμό λόγω της
μητέρας της και
πως μετά επικεν-
τρώθηκε στην πε-
τόσφαιρα,
αγωνιζόμενη από
παιδί στην Ανόρ-
θωση. Αναφέρεται
στη μεγάλη της
απόφαση να πάρει
μεταγραφή για
τον Δικέφαλο Γε-
ρίου αφήνοντας
την Ανόρθωση,
ούτως ώστε να
αγωνίζεται ως βα-
σική πασαδόρος.
Τέλος, μιλά για το
πως συνδυάζει
φέτος τις σπουδές
με τον αθλητισμό
ενώ δεν παραλεί-
πει να αναφερθεί
και στους ανθρώ-
πους που τη στήρι-
ξαν και τη
στηρίζουν. 

Έλενα Τσουτσούκη
«Στόχος μου να φτάσω στο ψηλότερο

επίπεδο στην πετόσφαιρα»




