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Σ
υστηματικά από επαγγελμα-
τικό ενδιαφέρον, αλλά και 
από τις προσωπικές επαφές 
με τους παροικιακούς ηγέτες  

μέχρι πριν λίγα χρόνια, παρακο-
λουθώ από το 1989 την εξέλιξη τής 
παροικίας με μια σχεδόν απίστευτη 
ανάπτυξη.
Μακρά η διαδρομή μου σ’ αυτή την 
εφημερίδα και μεγάλες οι επιτυχίες 
τού Ελληνισμού που έχω δημοσιεύ-
σει τα τελευταία 28 χρόνια, επειδή 
«Ο Κόσμος» καταγράφει την ιστορία 
τής παροικίας αντικειμενικά, χωρίς 
αποκλεισμούς, εκβιασμούς και απει-
λές.
Ακόμη και στα δύσκολα χρόνια 
τού διχασμού στην ομογένεια με 
τις γνωστές θλιβερές συνέπειες, η 
εφημερίδα μας πολλές φορές ακρο-
βατούσε υποστηρίζοντας το θεάρε-
στο έργο τής Αρχιεπισκοπής και τις 
πολλές δραστηριότητες των φορέων 
της, χωρίς να περιφρονούμε τα επι-
τεύγματα τής Κοινότητας. Να υπεν-
θυμίσω πως η εφημερίδα μας ήταν 
στην πρώτη γραμμή τής μάχης που 
δόθηκε για την συμφιλίωση Αρχιε-
πισκοπής και Κοινότητας
Γι’ αυτό κάποιοι ανόητοι δήθεν υπο-
στηριχτές τής Κοινότητας με είχαν 
χαρακτηρίσει «Στυλιανοπαίδι» και 
«εξαπτέρυγο», ενώ από την απέναντι 
όχθη διαμαρτύρονταν για τις αρμο-
νικές σχέσεις μου με την Κοινότητα. 
Τόσο οι δήθεν Κοινοτικοί, αλλά και 
κάποιοι υποστηριχτές τής Αρχιε-
πισκοπής είχαν γίνει πολέμιοι τού 
«Κόσμου», ή προσπάθησαν  να με 
φιμώσουν και να με απολύσουν οι 
εκάστοτε εκδότες.
Ομως, η εφημερίδα μας και εγώ εί-
μαστε ακόμη εδώ όρθιοι, ενώ αυτοί 
έχουν περάσει στην ανυπαρξία. Και 
είμαστε ακόμη εδώ πειδή, παρά τις 
κάποιες διαφωνίες μας, είχαμε την 

υποστήριξη τόσο τής Αρχιεπισκο-
πής, όσο και τής ηγεσίας τής Κοινό-
τητας, που εκτίμησαν την εντιμότητά 
μας.
«Ο Κόσμος», φίλοι μου, δεν κολα-
κεύει κανέναν και όποτε είχε  δια-
φωνήσει με κάποιο φορέα ή σω-
ματείο, το έκανε δημόσια, χωρίς 
συκοφαντίες και απειλές.
Αφού ξεκαθάρισα τη θέση τής εφη-
μερίδας μας στις σχέσεις της με την 
παροικία, το ερώτημα σήμερα είναι 
τί μπορούμε να περιμένουμε από 
την παροικία τον καινούργιο χρό-
νο. Αλλά πριν απαντήσω, θ’ αναφέ-
ρω πως την οργανωμένη παροικία 
απαρτίζουν πρωταγωνιστές και κο-
μπάρσοι.
Πρωταγωνιστές είναι η Αρχιεπισκο-
πή με τους φορείς της και σε δεύτερη 
μοίρα η Κοινότητα, λόγω μεγέθους 
και τού τρόπου λειτουργίας της, που 
ευνοεί τις σκληρές αντιπαραθέσεις 
με ιδεολογικό έρεισμα. 
Θα ήταν αδικία αν δεν ανέφερα σαν 
πρωταγωνιστή και την Κυπριακή 
Κοινότητα όπου έχουν συσπειρωθεί 
οι αδελφοί Κύπριοι και παράγουν 
ένα πολύ σημαντικό έργο, με μεγά-
λες προοπτικές για το μέλλον της.
Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές θα 
τοποθετούσα στην τρίτη θέση την 
ΑΧΕΠΑ, με πλούσιο κοινωνικό - 
φιλανθρωπικό έργο και πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Ομως, θα τονίσω 
πως φέτος ο σπουδαίος αυτός φορέ-
ας  απειλείται από την διχόνοια που 
δεν αρμόζει καθόλου, μα καθόλου 
σε έναν φορέα που τα μέλη του εί-
ναι «brothers» και «sisters». Αυτή η 
διχόνοια θα πρέπει να σταματήσει 
αμέσως, γιατί οι συνέπειες θα είναι 
μεγάλο οικονομικό κόστος και -το 
χειρότερο-  η διάσπαση.
Με τους κομπάρσους, που είναι τα 
εθνοτοπικά σωματεία μας με κά-

ποιες εξαιρέσεις, όπως η Μυτιλη-
ναϊκή Αδελφότητα και η ΟΕΕΓΑ  ας 
πούμε, που υπάρχουν σε μια εικο-
νική πραγματικότητα. Στον κόσμο 
τους δηλαδή, με λίγα μέλη και εκδη-
λώσεις μια χοροεσπερίδα, άντε και 
μια εκδρομή. 
Ομως, αυτά τα σωματεία κάθονται 
πάνω σε μεγάλες περιουσίες που 
δημιούργησαν οι φιλότιμοι και δρα-
στήριοι ιδρυτές τους. Συνολικά, η 
περιουσία των σωματείων μας πρέ-
πει να είναι πολλές δεκάδες εκα-
τομμύρια δολάρια ανεκμετάλλευτα. 
Και διερωτώμαι γιατί οι διοικήσεις 
τους δεν ενδιαφέρονται να συνερ-
γαστούν, αν όχι να συγχωνευτούν, 
με άλλα πλούσια σωματεία για να 
καλύψουν ανάγκες τής παροικίας. Ή 
να ενισχύουν οικονομικά το μεγάλο 
έργο που παράγουν οι φορείς τής 
Αρχιεπισκοπής, οι Κοινότητες και η 
ΑΧΕΠΑ.
Πάντως, φέτος θα είναι η χρονιά 
ανάπτυξης τής Κοινότητας, που ξε-
φορτώθηκε το κτήριο στο Πάντι-
γκτον και θα εισπράξει $23 εκατομ-
μύρια. Πολλά μέλη τής Κοινότητας 

διαφωνούν με την πώληση και με 
την υποστήριξή μου στην πώληση, 
επειδή εμένα δεν με συνδέει καθό-
λου συναισθηματικά αυτό το ερεί-
πιο. 
Προτιμώ να σωθεί η Κοινότητα, εξα-
σφαλίζοντας το μέλλον της και τους 
αναγκαίους πόρους για να βελτιώσει 
και ν’ αυξήσει τις πολλές υπηρεσίες 
που προσφέρει στην παροικία. 
Αλλά τα χρήματα δεν είναι το παν 
και ελπίζω το 2018 να γίνουν προ-
σπάθειες με υποχωρήσεις για τη 
συμφιλίωση στον ιστορικό λαϊκό 
φορέα μας. Η Κοινότητα δεν πρέπει 
να τρώει τα παιδιά της, αλλά σαν 
στοργική μάνα να τα αγκαλιάζει με 
αγάπη, ακόμη και όταν ατακτούν...
Από την μεριά τής Αρχιεπισκοπής 
πιστεύω πως οι κορυφαίοι φορείς 
της θα συνεχίσουν τα μεγάλα επι-
τεύγματά τους στην Παιδεία, στην 
Κοινωνική Πρόνοια και την φρο-
ντίδα των ηλικιωμένων. Ισως φέτος 
ν’ αρχίσουν τα μεγάλα έργα για την 
επέκταση και ανακαίνιση τού συ-
γκροτήματος τής «Βασιλειάδας» στο 
Λακέμπα. 

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Ανάπτυξη τής παροικίας
με δυο ταχύτητες φέτος 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΚΟΣΜΟΥ» ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΪ

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα 
των Συντακτών:
«Η γραμμή των εκκλήσεων στα αφεντικά για 

να σώσουν τους εργαζόμενους στις επιχειρή-
σεις τους, όταν αυτές είναι στο «κόκκινο», δεν 
αποδίδει. Οι πλούσιοι, αν θίγονται τα συμφέ-
ροντά τους, είναι άτεγκτοι. Από άλλη γλώσσα 

και άλλες γραμμές καταλαβαίνουν. Αρκεί να 
νιώσουν ότι οι αντίπαλοί τους είναι ενωμέ-
νοι και κυρίως αποφασισμένοι να συγκρου-
στούν.»


