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«Πολύ δύσκολα, περισ-
σότερο απ’ ό,τι φαίνο-
νται», είναι σύµφωνα 

µε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσό-
στοµο τα πράγµατα στην οικο-
νοµία. Σε αποκλειστική του συ-
νέντευξη στον «Φιλελεύθερο της 
Κυριακής» ο Προκαθήµενος τη 
Εκκλησίας της Κύπρου δήλωσε 
ξεκάθαρα ότι εκείνο που προέχει 
είναι η διάσωση της οικονοµίας 
του τόπου, στέλνοντας το µήνυ-
µα ότι ο επόµενος πρόεδρος δεν 
θα πρέπει να βιαστεί να αρχί-
σει διάλογο για το Κυπριακό, το 
οποίο λέει πως πρέπει να τεθεί 
στο «ψυγείο», αλλά να δώσει όλο 
το βάρος των προσπαθειών στην 
επίλυση των προβληµάτων της 
οικονοµίας. 

«Η κατάσταση δυσκόλεψε και 
οδηγήθηκαµε σε οικονοµική απο-
τελµάτωση και πάλι λόγω αδια-
φορίας. ∆εν λαµβάνονταν µέτρα. 
Χρειάζεται να παρθούν µέτρα» 
ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το 
Κυπριακό βρίσκεται σε δεύτερη 
µοίρα, γιατί δεν υπάρχει προοπτι-
κή λύσης. Οι θέσεις των Τούρκων 
είναι τόσο µαξιµαλιστικές που αν 
πάµε να καταλήξουµε σε διευθέτη-
ση υπό την πίεση της Τουρκίας και 
των συµµάχων της η τουρκοποίη-
ση της Κύπρου θα είναι δεδοµένη. 
Είναι θέµα ελαχίστου χρόνου». 

«Άρα» συνέχισε, «ο καιρός δεν 
βοηθά για συνοµιλίες, πρέπει το 
Κυπριακό να τεθεί κάπως στο 
ψυγείο και πρέπει η νέα κυβέρ-
νηση που θα αναλάβει - γιατί 
η παρούσα και λόγω της προε-
δρίας και να θέλει να µπορεί να 
ασχοληθεί µε το Κυπριακό και 
γνωρίζοντας τις θέσεις των Τούρ-
κων δεν µπορεί να συνεχιστούν 

οι συνοµιλίες - σίγουρα δεν θα 
πρέπει να καταπιαστεί αµέσως µε 
το εθνικό θέµα». Για τον Αρχιεπί-
σκοπο, όσο όµορφο όραµα κι αν 
έχει η νέα κυβέρνηση θεωρεί ότι 
πρώτα πρέπει να δει το θέµα της 
οικονοµίας, καθώς όπως υπο-
στήριξε «χωρίς οικονοµικό υπό-
βαθρο δεν µπορεί καµιά σωστή 
λύση στο Κυπριακό να συζητηθεί 
και να επιτευχθεί. Πρέπει να στε-
κόµαστε πρώτα στα πόδια µας 
οικονοµικά και µετά θα έρθουν 
τα άλλα». ∆ήλωσε ότι «υπάρχουν 
περιθώρια ο τόπος πολύ σύντο-
µα να βγει από την κρίση» προ-
ειδοποιώντας ωστόσο, ότι «εάν 
οι πολιτικοί ηγέτες µείνουν απα-
θείς, τα δύσκολα θα γίνουν δυ-
σκολότερα και θα φτάσουµε σε 
τραγικές καταστάσεις».

Σε ότι αφορά τις διεργασίες 
ενόψει των προεδρικών εκλογών 
του 2013, ο Κύπρου Χρυσόστο-
µος ήταν αρκούντως αποκαλυπτι-

κός, δηλώνοντας παράλληλα ότι 
«εκείνο που ενδιαφέρει την Εκ-
κλησία είναι η εθνική γραµµή». 

Εκτίµησε πως τα κόµµατα του 
ενδιάµεσου χώρου δεν έχουν 
άλλη διέξοδο παρά να επιλέξουν 
υποψήφιο µεταξύ αυτών που 
ήδη έχουν εξαγγείλει υποψηφι-
ότητα για τις προεδρικές εκλογές.

Σηµείωσε µάλιστα πως εάν 
επιλέξουν υποψήφιο µετά τον 
Σεπτέµβριο, δεν θα είναι σε 
θέση να παρουσιάσει ένα νοικο-
κυρεµένο πρόγραµµα µε κάποιο 
όραµα. Ούτε και διαθέτουν καλή 
οργάνωση ώστε σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα να µπορέσουν να 
τα βγάλουν εις πέρας. Αναγνώ-
ρισε ότι κοµµατικό µηχανισµό 
διαθέτουν ΑΚΕΛ και ∆ΗΣΥ. 

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι 
είχε αρκετές συναντήσεις τόσο 
µε τον Νίκο Αναστασιάδη όσο 
και µε τον Γιώργο Λιλλήκα τους 
οποίους σκοπεύει να ξανασυ-
ναντήσει σύντοµα, ενώ δήλωσε 
έτοιµος να συναντήσει και τον 
Σταύρο Μαλά ακόµη και στο 
γραφείο του. «Όταν θα έρθει η 
ώρα», τόνισε «η Εκκλησία θα πει 
την άποψή της».

Σε ότι αφορά τις σχέσεις του µε 
τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 
∆ηµήτρη Χριστόφια και τις επι-
κρίσεις που έχει δεχθεί ορισµέ-
νες φορές για τη στάση που τηρεί 
απέναντί του, ο Προκαθήµενος 
της Εκκλησίας δήλωσε ότι δεν 
έχει κάτι προσωπικό µαζί του. 
«∆εν έχω οτιδήποτε. Εκείνο που 
µου αρέσει είναι να λέω ξεκάθα-
ρα την άποψή µου. Και δεν το 
λέω για να πλήξω κάποιον. Λέω 
εκείνο που πιστεύω ότι είναι σω-
στό», κατέληξε.

Η ρωσική φρεγάτα «Σµέτλιφ» 
κατέπλευσε το Σάββατο στο 
λιµάνι Λεµεσού για ανεφο-

διασµό και ξεκούραση του πληρώ-
µατος και την Κυριακή το απόγευ-
µα απέπλευσε. Χθες αναµενόταν 
να καταπλεύσει δεύτερο σκάφος 
του Ρωσικού Πολεµικού Ναυτι-
κού, επίσης για ανεφοδιασµό, το 
οποίο θα αποπλεύσει σήµερα, 
Τρίτη. Σύµφωνα µε το ΡΙΚ, εκτιµά-
ται ότι τα ρωσικά πλοία προέρχο-
νται από την περιοχή της Συρίας.

ΗΠυροσβεστική Υπηρεσία 
της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας, µέσω των Ηνωµένων 

Εθνών, εξέφρασε την προθυµία 
να βοηθήσει στην κατάσβεση 
πυρκαγιάς στην κατεχόµενη ορο-
σειρά του Πενταδακτύλου, αλλά 
δεν υπήρξε ανταπόκριση από τις 

τουρκικές Αρχές, δήλωσε ο ανα-
πληρωτής διευθυντής της Πυρο-
σβεστικής, Μάρκος Τράγκολας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από 
τα Κατεχόµενα, η φωτιά ξεκίνησε 
από σκουπιδότοπο στην κατεχό-
µενη Κυθρέα και κατευθύνθηκε 
προς το δάσος της Χαλεύκας.

Για την κατάσβεσή της χρησι-
µοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο, 
που έφθασε από την Τουρκία, 
και δύο ελικόπτερα των βρετα-
νικών βάσεων, αφού λόγω του 
δύσβατου της περιοχής τα πυρο-
σβεστικά οχήµατα δεν µπορού-
σαν να πλησιάσουν.

Προέχει η διάσωση της οικονοµίας

Ρωσικά πλοία ελλιμενίζονται στη Λεμεσό

Οι κατοχικές Αρχές αρνήθηκαν 
βοήθεια της κυπριακής κυβέρνησης 
για την κατάσβεση πυρκαγιάς 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: 

«Η νέα κυβέρνηση», δηλώνει 
ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος, 
«πρέπει να δώσει όραµα 
για να σταθούµε οικονοµικά 
στα πόδια µας».


