
Συνάντηση Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Μάριο Κάρογιαν

Την  Πέμπτη,  15  Ιανουαρίου  2009,  ο  Μακαριώτατος  Αρχιεπίσκοπος  Κύπρου  κ.κ. 
Χρυσόστομος  είχε  συνάντηση με τον Πρόεδρο  της Βουλής  κ.  Μάριο  Κάρογιαν.  Κατά τη 
συνάντηση  τους,  που  πραγματοποιήθηκε  σε  φιλικό  κλίμα,  αντάλλαξαν  απόψεις  και 
εξέφρασαν  προβληματισμούς  γύρω  από  τις  εξελίξεις  στο  εθνικό  μας  θέμα,  αλλά  και 
συζήτησαν θέματα που άπτονται επιμέρους τομέων της ζωής του κυπριακού λαού, στους 
οποίους η Εκκλησία ανέκαθεν διαδραμάτιζε πολύ σημαντικό ρόλο.

 Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, μετά το πέρας της συζήτησης, ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι 
με  πολλή  χαρά  υποδέχθηκε  τον  Πρόεδρο  της  Βουλής,  άκουσε  με  πολλή  προσοχή  τις 
απόψεις του και συμφωνεί μαζί του εφ' όλης της ύλης. Συνεχίζοντας ο Μακαριώτατος τις 
δηλώσεις του ανέφερε ότι:  “πιστεύω αυτή είναι  η  σωστή γραμμή και πρέπει  να κρατήσει  
σταθερά  η  Προεδρία  της  Βουλής,  για  να  μη  πω ακόμη  και  το  κόμμα  που  προΐσταται  ο.κ  
Κάρογιαν, γιατί ο Κυπριακός λαός θέλει σωστή ηγεσία και εξαρτάται από την ηγεσία, η οποία 
θα τον έχει  πάντοτε  σε  μια εγρήγορση εθνική που μας χρειάζεται.  Δεν είμεθα υπέρ της  
στείρας  αντιπολίτευσης,  να  υπάρχει  αντιπολίτευση  χάρη  της  αντιπολίτευσης.  Όλες  οι  
δυνάμεις  πρέπει  να ενωθούν,  να βοηθούν τον  Πρόεδρο και  ιδιαίτερα σήμερα που διεξάγει 
συνομιλίες, αλλά και ευθαρσώς να λένε τις απόψεις τους, οι οποίες θα βοηθούν τον Πρόεδρο  
στην περαιτέρω εθνική πορεία, για να πετύχουμε μία σωστή λύση, ούτως ώστε ο λαός μας να  
επιβιώσει  στη  γη  των  πατέρων  του”.  Τέλος,  υποσχέθηκε  ότι  η  Εκκλησία  θα  βοηθά  όσο 
μπορεί περισσότερο την πολιτική ηγεσία και θα είναι πάντοτε μαζί της, για να επιτευχθεί 
το ποθούμενο και να υπηρετηθεί ο λαός.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ.  Μάριος Κάρογιαν,  λαμβάνοντας το λόγο,  εξέφρασε τη 
χαρά του για τη συνάντηση με το Μακαριώτατο και δήλωσε ότι αντάλλαξαν απόψεις για το 
κυπριακό πρόβλημα και για άλλα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τον κυπριακό λαό. Ο κ. 



Κάρογιαν  αναφέρθηκε  στην  ευαισθησία  του  Μακαριωτάτου  και  στις  ευρέως  γνωστές 
τοποθετήσεις του, τονίζοντας ότι πάντοτε αντλεί και επιχειρήματα αλλά και γνώσεις από 
τις συναντήσεις του με αυτόν. Όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος δήλωσε: “πάντοτε θέλω να τον  
επισκέπτομαι  για  να  μοιραζόμαστε  σκέψεις,  να  μοιραζόμαστε  προβληματισμούς  και  
ταυτόχρονα να καταλήγουμε κάπου, εκεί που θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε υποβοηθητικοί  
και στις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του 
κυπριακού,  αλλά  ταυτόχρονα  και  να  συζητούμε  για  πιθανές  λύσεις  σε  ό,τι  αφορά  τα 
προβλήματα που αφορούν ολόκληρο τον κυπριακό λαό”. 

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε: “Έχουμε κάνει μία 
ανάλυση  της  κατάστασης  και  στην  Τουρκία  αλλά  και  στα  κατεχόμενα.  Υπάρχει  ταύτιση 
απόψεων σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις μας, αλλά και σε ό,τι αφορά τις προδιαγεγραμμένες  
εξελίξεις στο κυπριακό και βέβαια είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και τι κάνουμε παρακάτω.  
Και  βέβαια  θέλω  να  πω  ότι  ακόμη  μια  φορά  έχουμε  επιβεβαιώσει  ότι  υπάρχει  πλήρης  
συναντίληψη και στους στόχους και στους χειρισμούς, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις.  
Είχα την ευκαιρία, επίσης, να ρωτήσω το Μακαριώτατο για την κατάσταση στην Εκκλησία, τις  
δράσεις,  τις  ενέργειες,  τις  προοπτικές,  αλλά  και  τις  μεγάλες  δραστηριότητες,  που  ο  
Μακαριώτατος  όλη  αυτήν  την  περίοδο  αναπτύσσει  και  σε  διεθνές  επίπεδο  με  στόχο  να  
προβάλει  σωστά  το  κυπριακό,  αλλά  ταυτόχρονα  να  αναδείξει  ακόμη  περισσότερο  την  
αυτοκέφαλη Κυπριακή Εκκλησία”. 

Ο κ.  Μάριος  Κάρογιαν  επισήμανε  επίσης  το  έργο  και  την  προσφορά  του 
Μακαριωτάτου.  “Είχε  αφήσει  από  παλιά  και  συνεχίζει  να  αφήνει  τη  σφραγίδα  του  σε  
διάφορες εξελίξεις, που αφορούν σίγουρα τον κυπριακό λαό σε διάφορους επιμέρους τομείς.  
Παντού επέδειξε ενδιαφέρον”, σημείωσε.

Ο Πρόεδρος  της  Βουλής  ευχαρίστησε  το  Μακαριώτατο  για  την  ευκαιρία  που  του 
έδωσε να μοιραστεί μαζί του σκέψεις και προβληματισμούς και να “συζητήσει  ελεύθερα 
και σ' ένα εγκάρδιο κλίμα όλες αυτές τις εξελίξεις” και καταλήγοντας σημείωσε ότι  “θα 
συνεχίσουμε να έχουμε τακτικές συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν το εθνικό μας θέμα,  
και αλλά θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κυπριακό λαό”. 


