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Ο Ιωνάς δεν βλέπει φασιστικές οργανώσεις – εθνικισµό

Ηµέρα - σταθµός για την Ιερά Μονή του Αποστόλου 
Ανδρέα µπορεί να χαρακτηριστεί η Τρίτη, αφού υπε-
γράφη η συµφωνία µεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου 
και Ηνωµένων Εθνών (UNDP/PFF) για την αναστή-
λωση της Μονής µε χρόνο ολοκλήρωσης το 2017 και 
κόστος που ξεπερνά τα πέντε εκατ. ευρώ.
Η συµφωνία υπεγράφη στην παρουσία του Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Χρυσόστοµου Β’, από τον Επίσκοπο 
Καρπασίας Χριστοφόρο. Είχε ήδη προηγηθεί η υπο-
γραφή της στη Νέα Υόρκη από την ∆ιευθύντρια του 
Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη του Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, Cihan 
Sultanoglu.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, το έργο της αναστή-
λωσης θα διαρκέσει πέντε χρόνια και θα χωριστεί σε 
διάφορες φάσεις. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, 2,5 εκατοµ-
µύρια ευρώ θα συνεισφέρει η Εκκλησία της Κύπρου, 
άλλα 2,5 εκατ. ευρώ το ίδρυµα διαχείρισης βακουφίων 
(ΕΒΚΑΦ) στα κατεχόµενα και 25.000 δολάρια θα δώ-
σει η αµερικανική υπηρεσία για τη διεθνή ανάπτυξη, 
USAID.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον επικεφαλής της ε/κ πλευράς 
στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη ∆ιάσωση 
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Τάκη Χατζηδηµητρίου, 
προσπάθεια είναι να εξευρεθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι εισφορείς. Το ταµείο που ιδρύθηκε για τη 
συντήρηση του Αποστόλου Ανδρέα ονοµάζεται πολυ-
µερές και είναι ανοικτό για προσφορές, από οποιαδή-
ποτε πλευρά, πχ από οργανισµούς, από ιδιώτες, από 

κυβερνήσεις.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, τέλος του µηνός υπολογί-
ζεται ότι θα γίνει η προκήρυξη για προσφορές και µέσα 
στο ∆εκέµβρη θα είναι δυνατόν να αρχίσουν τα έργα. 
∆ικαίωµα υποβολής θα έχουν όλες οι χώρες, ενώ µπο-
ρούν να λειτουργήσουν και κοινοπραξίες, κάτι που 
επιδιώκεται.
Η πρώτη φάση του έργου θα επικεντρωθεί στον πυρή-
να που είναι η εκκλησία µαζί µε τα κελιά. Το κόστος θα 
ανέλθει στα 2.5 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται να ολο-
κληρωθεί σε 36 µήνες. Η δεύτερη φάση θα αφορά το 
µεσαιωνικό εκκλησάκι.  Στο τρίτο στάδιο του έργου θα 
γίνουν εργασίες στη βόρεια πλευρά των κτηρίων και το 
τέταρτο στάδιο θα αφορά τον περιβάλλοντα χώρο.
Εάν όλα πάνε σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, οι ερ-
γασίες θα µπορούν να ξεκινήσουν το ∆εκέµβρη.
Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα πέντε εκατ. ευρώ.

XΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Κυβέρνηση, δια του Εκπροσώπου της Χρήστου Στυ-
λιανίδη, χαιρέτισε τη σηµερινή υπογραφή της συµφω-
νίας µεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και των Ηνω-
µένων Εθνών (UNDP/PFF) για την αναστήλωση της 
ιστορικής Μονής του Αποστόλου Ανδρέα.
Οπως δήλωσε ο κ. Στυλιανίδης, η Κυβέρνηση θεωρεί 
πως αυτό «είναι ένα µεγάλο βήµα,  έτσι ώστε η Μονή 
να διατηρήσει τον ιστορικό της ρόλο και ως σύµβολο 
συµφιλίωσης σε αυτό τον τόπο».

∆εν υπάρχουν νεοφασιστικές κινήσεις στην Κύπρο, 
ούτε οργανώσεις που διακατέχονται από άκρατο εθνι-
κισµό ή προωθούν είτε τον ρατσισµό είτε την ξενοφο-
βία. Σ’ αυτή την απόλυτη τοποθέτηση προέβη γραπτώς 
στη Βουλή ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, 
µετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Γιώργου 
Περδίκη µε την οποία εµµέσως πλην σαφώς καλούσε 
τον Υπουργό να τοποθετηθεί γύρω από τη δράση του 
Ε.ΛΑ.Μ. (Εθνικού Λαϊκού Μετώπου).
Αυτό, τουλάχιστον, συνάγεται από τη διατύπωση της 
ερώτησης του κ. Περδίκη που στάλθηκε στον υπουρ-
γό ∆ικαιοσύνης και έχει ως εξής: «Έχω πληροφορη-
θεί ότι η Γαλλία, µετά από µία πρόσφατη θανατηφόρα 
επίθεση από φασιστικά στοιχεία, θα προχωρήσει σε 
νοµοθετική απαγόρευση της δράσης οργανώσεων που 
προωθούν τον ρατσισµό, την ξενοφοβία, τον άκρατο 
εθνικισµό και τη βία και ταυτόχρονα αµφισβητούν 
τους δηµοκρατικούς θεσµούς και προωθούν την κα-
τάλυση της δηµοκρατίας και τα πρότυπα καθεστώτων 
που έχουν αιµατοκυλίσει την ανθρωπότητα, όπως ο 
φασισµός και ο ναζισµός. Αυτές είναι οι απόψεις των 
Γάλλων κυβερνητικών αρµοδίων.
Παρακαλώ τον αρµόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη 
Βουλή αν προβληµατίζει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία η 
ανάπτυξη νεοφασιστικών κινήσεων στην Κύπρο και 
αν παρακολουθεί τις ενέργειες άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών». 

Η απάντηση που δόθηκε στη Βουλή από τον Ιωνά 
Νικολάου, ηµεροµηνίας 11/9/2013, αναφέρει µετα-
ξύ άλλων: «Το Γραφείο Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων 
της Αστυνοµίας διατηρεί αρχείο υποθέσεων/περι-
στατικών ρατσιστικής φύσεως ή µε ρατσιστικό κίνη-
τρο. Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που λαµβάνου-
µε από την Αστυνοµία, δεν δύναται να τεκµηριωθεί 
η σύνδεση οποιασδήποτε οργάνωσης στην Κύπρο µε 
ρατσιστική ή και ξενοφοβική δράση και δεν έχουν εξα-
σφαλιστεί οποιαδήποτε στοιχεία µέχρι σήµερα που να 
καταδεικνύουν ότι, οι δραστηριότητες οποιασδήποτε 
οργάνωσης ή κινήµατος προωθούν την ξενοφοβία και 
τον ρατσισµό ή διακατέχονται από άκρατο εθνικισµό».
Με τον κ. Νικολάου να διαβεβαιώνει τους βουλευτές, 
στην κατακλείδα της επιστολής του, ότι ο ρατσισµός 
και η ξενοφοβία συµπεριλαµβανοµένου του άκρατου 
εθνικισµού και της βίας είναι φαινόµενα τα οποία πα-
ρακολουθούνται στενά από τα αρµόδια τµήµατα της 
Αστυνοµίας και συνυπολογίζονται στα πλαίσια πρόλη-
ψης κάθε µορφής εγκλήµατος.
Προσθέτοντας, παράλληλα, ότι έχει υιοθετηθεί κα-
τόπιν διαβούλευσης µε το Γραφείο της Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως, έγγραφο πολιτικής της Αστυνοµίας για 
αντιµετώπιση και καταπολέµηση της ρατσιστικής βίας, 
της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, στο οποίο προ-
βλέπονται διατάξεις για επεξεργασία και αξιολόγηση 
πληροφοριών.

Το δρόμο της αναστήλωσης 
παίρνει η Μονή του Απ. Ανδρέα




