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Με τη διαµεσολάβηση της Πρεσβείας της Σου-
ηδίας έγινε η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόµου Β µε τον «υπουργό» θρησκευτι-
κών υποθέσεων, Ταλίπ Αταλάϊ, κατά την οποία 
συζήτησαν θέµατα θρησκευτικής ανοχής και τη 
συµβολή που µπορεί να έχει στην επίλυση προ-
βληµάτων µια αµοιβαία συµφωνία.

 Όπως ανέφερε ο κ. Αταλάϊ στο «τ/κ πρακτο-
ρείο ειδήσεων», συζήτησαν πώς οι «θρησκευτι-
κοί ηγέτες µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουρ-
γία ενός κλίµατος ειρήνης», προσθέτοντας ότι 
στην ατζέντα ήταν και θέµατα όπως η άρση των 
πολιτικών κριτηρίων για τις επιδιορθώσεις των 
ναών και τις διελεύσεις για προσκύνηµα.

 Με αυτή την σκέψη, είπε, είχε δοθεί νωρίτε-
ρα άδεια στον Μητροπολίτη Χριστοφόρο να επι-
σκεφθεί το Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.

Η συνάντηση, πρόσθεσε, έγινε µε τη µεσο-
λάβηση του Προέδρου της Ένωσης Χριστιανών 
Σοσιαλδηµοκρατών Σουηδίας, Peter Weiderud 
και της Πρεσβείας της χώρας στην Κύπρο. Ο κ. 
Αταλάι ανέφερε ότι µε τον Αρχιεπίσκοπο έχει 
συναντηθεί 4-5 φορές από το 2011, ενώ είχε 
συναντήσεις και µε τους θρησκευτικούς ηγέτες 
των Μαρωνιτών και των Αρµένιων.

 Οι συναντήσεις, συνέχισε, έγιναν µε την 
έγκριση του «προεδρικού» και σε γνώση της 
«πρωθυπουργίας» και του «υπουργείου» εξωτε-
ρικών και συχνά ο ίδιος συνοδευόταν από το 
µέλος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτι-

στική Κληρονοµιά, Αλί Τουντζιάι και τον Σιακίρ 
Αλεµντάρ, του «υπουργείου» θρησκευτικών υπο-
θέσεων και τις σηµειώσεις από αυτές τις συνα-
ντήσεις τις µοιράζονταν µε «κρατικά» τµήµατα.

 Η συνάντηση που είδε το φως της δηµοσιό-
τητας, συνέχισε, έγινε την περασµένη εβδοµάδα 
και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος παρέλαβε 
τον ίδιο και την αντιπροσωπεία του από την νε-
κρή ζώνη και τους µετέφερε στο τζαµί του Μπαϊ-
ρακτάρη και στην Αρχιεπισκοπή και ακολούθως 
στον Τεκκέ Χαλά Σουλτάν, όπου έκαναν την µε-
σηµεριανή προσευχή τους.

 Στην τ/κ αντιπροσωπεία ήταν επίσης οι Αλί 
Τουντζάι και Σιακίρ Αλεµντάρ, καθώς και ο 
Φουάτ Τοσούν, «εκπρόσωπος» της κατεχόµε-
νης Κερύνειας στο «υπουργείο» θρησκευτικών 
υποθέσεων, ενώ στην ε/κ ήταν ο Μητροπολίτης 
Καρπασίας, Χριστοφόρος και Επίσκοπος Νεα-
πόλεως, Πορφύριος.

 Σε αυτά τα τρία χρόνια (που συναντώνται), 
συνέχισε ο κ. Αταλάϊ, σε πολλά θέµατα έχει δι-
ανυθεί σοβαρή απόσταση και έχουν ανταλλάξει 
απόψεις για τα προβλήµατα των µουσουλµάνων 
στο «νότο» και την κατάσταση των τεµένων, 
όπως και για την επιδιόρθωση της Μονής του 
Αποστόλου Ανδρέα. Στη συνάντηση της Παρα-
σκευής, είπε, προέβη και σε κάποιες προτάσεις 
όσον αφορά τη φροντίδα του Τεκκέ Χαλά Σουλ-
τάν, σηµειώνοντας ότι αυτές οι συναντήσεις θα 
συνεχιστούν.

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου  με  τον Τ/Κ 
«υπουργό» θρησκευτικών θεμάτων

Έκτακτη παγκύπρια σύσκεψη στελεχών συγκα-
λούν για σήµερα Πέµπτη οι συντεχνίες ΣΗ∆ΗΚΕΚ-
ΠΕΟ και ∆ΕΕΚ∆ΟΚΩ-∆ΕΟΚ, στην οποία θα αποφα-
σίσουν, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, την 
πραγµατοποίηση κινητοποίησης έξω από τη Βουλή 
την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, στις 9:00 π.µ., όταν θα 
συζητείται ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

Οι δύο συντεχνίες θεωρούν ότι «ήταν άστοχη 
η αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
∆ήµων, τη στιγµή που η ίδια η Ένωση ∆ήµων µε 
ανακοίνωσή της θεωρεί ότι η µείωση κατά 12% της 
κρατικής χορηγίας θα οδηγήσει στην υπολειτουργία 
η και το κλείσιµο των ∆ήµων».

 Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «µετά 
την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

Ένωσης ∆ήµων, δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλω-
ση των συντεχνιών ΣΗ∆ΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ∆ΕΕΚ∆Ο-
ΚΩ-∆ΕΟΚ που είχε σαν στόχο να στείλει το µήνυµα 
ότι οι συντεχνίες και η Ένωση ∆ήµων αγωνίζονται 
από κοινού να αποτρέψουν τη διάλυση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

 Αντ’ αυτού οι δύο συντεχνίες θα πραγµατοποι-
ήσουν έκτακτη παγκύπρια σύσκεψη στελεχών την 
Πέµπτη, 24 Οκτωβρίου και η ώρα 1 µµ στην ΠΕΟ, 
για να αποφασίσουν σχετικά µε την πραγµατοποίη-
ση της κινητοποίησης έξω από τη Βουλή την Τρίτη, 
την ώρα που θα συζητείται ο προϋπολογισµός του 
Υπουργείου Εσωτερικών και καλούν την Ένωση 
∆ήµων και όσους στηρίζουν το θεσµό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να ενώσουν τις δυνάµεις τους µε 
εκείνες των εργαζοµένων.

Kινητοποίηση έξω από τη Βουλή από τις συντεχνίες των Δήμων




