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Αγαπητές/οί Συμπατριώτισσες
και Συμπατριώτες,
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση του
2ου τεύχος του ηλεκτρονικού μας newsletter. Τα
μηνύματα που λαμβάνουμε από εσάς είναι πολύ
ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Το ενδιαφέρον υπάρχει
και είναι ισχυρό.
Σε αυτό το τεύχος θα ενημερωθείτε για τη νέα
τριμερή συνάντηση συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου
και Αιγύπτου, Νόστος ΙΙ, που είχαμε στο τέλος
Οκτωβρίου, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της όλης
προσπάθειας για ενδυνάμωση και αξιοποίηση
του ρόλου των αποδήμων μας. Η επιλογή της
βρετανικής πρωτεύουσας έγινε λαμβάνοντας υπόψη
τις οργανωμένες διασπορές των τριών χωρών στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Με τις επαφές και τις διαβουλεύσεις που είχαμε,
επιβεβαιώσαμε για μια ακόμα φορά τη μεγάλη
σημασία, όπως και τις προοπτικές της συνεργασίας
των τριών χωρών, οι οποίες είναι και παραμένουν οι
πιο σημαντικοί πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας
και ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αξιοποιώντας τις διασπορές και των τριών χωρών,
πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
αμοιβαία τα συμφέροντα των χωρών μας, να φέρουμε

πιο κοντά τις νέες γενιές και να δημιουργήσουμε μια
πιο ισχυρή και περισσότερα υποσχόμενη βάση για
προώθηση των κοινών μας στόχων.
Έπεται συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια με το Νόστος
ΙΙΙ, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί
τον Μάϊο του 2019 στην Ελλάδα. Παράλληλα, στις
12 Δεκεμβρίου 2018, προγραμματίζεται η επόμενη
τριμερής συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στη
Λευκωσία για περαιτέρω συζήτηση της τριμερούς
συνεργασίας σε θέματα διασποράς με συγκεκριμένες
δράσεις και ενεργό εμπλοκή των οργανωμένων
συνόλων της διασποράς μας.
Περαιτέρω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουν προχωρήσει
οι διεργασίες για νέες διμερείς συνεργασίες σε
θέματα διασποράς με τη Ρουμανία και τη Σερβία, και
έπεται να υπογραφούν σχετικά μνημόνια εντός των
επόμενων μηνών.
Με την ευκαιρία, εύχομαι η γέννηση του Θεανθρώπου
να φέρει χαρά και να ανάψει το φως της αναγέννησης
και ισχυροποίησης των ελπίδων μας για την
επανένωση και απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους!
Φώτης Φωτίου / Επίτροπος Προεδρίας

ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌ ΤΟ ΝΌΣΤΟΣ ΙΙ, αναφέρει ο Επίτροπος Προεδρίας
Ως «παρά πολύ παραγωγικές» αποτίμησε
τις επαφές του και τις εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου
στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του προγράμματος
Νόστος ΙΙ, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης
Φωτίου.
Στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, μία πολιτιστική
έκθεση Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου στην
έδρα της ΕΕ στη βρετανική πρωτεύουσα στις
31 Οκτωβρίου, ο κ. Φωτίου είπε ότι προέκυψαν
πρακτικά συμπεράσματα από τις συζητήσεις
που είχε ο ίδιος μαζί με τον Υφυπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Τέρενς Κουίκ και την
Υπουργό Αποδήμων της Αιγύπτου κα Ναμπίλα
Μάκραμ, καθώς και απόδημους γιατρούς και
τουριστικούς πράκτορες των τριών χωρών που
εργάζονται στη Βρετανία.
«Υπάρχουν τρομακτικά περιθώρια δράσης
για την επίτευξη των στόχων του Νόστος ΙΙ,

δηλαδή της συνεργασίας των αποδήμων στους
τομείς της υγείας και του τουρισμού. Υπάρχουν
ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των τριών χωρών
και οι λαοί μας αξίζουν τα καλύτερα», είπε
απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους στην
έκθεση ο Προεδρικός Επίτροπος.
Δήλωσε δε υπερήφανος για την κυπριακή
παροικία και ευχαρίστησε την Εθνική Κυπριακή
Ομοσπονδία και τη ΝΕΠΟΜΑΚ για την
πολύτιμη συνδρομή τους στη διοργάνωση
των εκδηλώσεων, όπως και τις τρεις εθνικές
διπλωματικές αποστολές στο Λονδίνο.
Ο κ. Κουίκ από την πλευρά του είπε ότι η
διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της προσπάθειας περαιτέρω ενίσχυσης των
τουριστικών ροών προς την Ελλάδα. Πρόσθεσε
ότι στόχος και των τριών πλευρών είναι να
προσελκύουν τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους.

Η κα Μάκραμ με τη σειρά της είπε ότι η επιτυχία
του προγράμματος «Νόστος» έχει ξεπεράσει
κάθε προσδοκία. Όπως συμπλήρωσε, «με την
αγάπη και τη χημεία που υπάρχει μεταξύ μας
μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα».
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας κ. Χρίστος Καραολής, που
έλαβε και προσωπικά τα εύσημα των τριών
κυβερνητικών αξιωματούχων, είπε: «Το
πρόγραμμα Νόστος ΙΙ αυτή την εβδομάδα
στο Λονδίνο έχτισε πάνω στην επιτυχημένη
συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και
Αιγύπτου στο κυβερνητικό επίπεδο, φέρνοντας
μαζί τη διασπορά και τους κοινοβουλευτικούς
φίλους των τριών χωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτή η δυνατή συνεργασία θα μας επιτρέψει
να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να
συνηγορήσει σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Προσβλέπουμε στη συνέχιση της εμβάθυνσης
αυτής της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια».

ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ ΑΝΟΊΓΟΥΝ ΤΑ ΟΔΟΦΡΆΓΜΑΤΑ
ΔΕΡΎΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΎΚΑΣ
Τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Δερύνειας και
Λεύκας-Απλικίου στις 12 Νοεμβρίου αποφάσισαν
σε συνάντησή τους, στις 26 Οκτωβρίου
2018, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκoς
Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης
κ. Μουσταφά Ακιντζί. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης σε δηλώσεις του μετά την
επιστροφή του από τη συνάντηση, στο Προεδρικό
Μέγαρο.
Είπε επίσης πως στην κατ' ιδίαν συνάντησή
του με τον κ. Ακιντζί είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν για το μέλλον της πατρίδας τους,
προσθέτοντας πως «υπάρχει κοινή βούληση για
ειρήνη, σταθερότητα, συνεργασία στη βάση των
όσων έχουν μέχρι σήμερα συζητηθεί».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη πως
κατά τη συνάντηση την οποία χαρακτήρισε ως

αρκετά δημιουργική, ανέπτυξε τις απόψεις του για
την αποκέντρωση των εξουσιών ώστε να μπορεί
να επιτευχθεί μια λειτουργική λύση.
Ερωτηθείς αν υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ
των δυο ηγετών για το μέλλον της πατρίδας
μας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως
«υπάρχει κοινή βούληση για ειρήνη, σταθερότητα,
συνεργασία στη βάση των όσων έχουν μέχρι
σήμερα συζητηθεί».
Ερωτηθείς αν υπάρχει αλλαγή στάσης από την
τουρκοκυπριακή πλευρά ώστε να βοηθηθεί η
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και εάν έχει
διαπιστώσει ότι ο κ. Ακιντζί είναι πιο διαλλακτικός,
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως «αυτό
που αναμένουμε και οι δυο είναι την έλευση της κ.
Λουτ και τις ενδεχόμενες προτάσεις που θα φέρει
προκειμένου να διευκολύνει την επανέναρξη του
διαλόγου».

ΣΆΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΆ ΠΉΡΕ ΤΟ ΝΈΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ
NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΌΔΗΜΟΥΣ
Από την πλευρά της, η κα Μιχαηλίδου ανέφερε,
μεταξύ άλλων, ότι ως Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών «αναπτύσσουμε και υλοποιούμε
πολυσχιδείς δράσεις μέσω της αξιοποίησης
καινοτόμου και ευέλικτης τεχνολογίας με
στόχο, μεταξύ άλλων, να επικουρηθεί η άμεση
ενημέρωση, η διαδραστική επικοινωνία και ο
ενεργότερος ρόλος των ομογενών Κυπρίων
ως πρεσβευτών της χώρας μας στο εξωτερικό,
με οδοδείκτη τη χάραξη νέας συνεργασίας και
δυναμικής και την ανάπτυξη της υφιστάμενης
προς όφελος του τόπου και των όπου γης
απόδημων Κυπρίων».

Το νέο ηλεκτρονικό newsletter για τους
απόδημους με τίτλο «Η Κύπρος μας, κοντά
στους απόδημους» παρουσιάστηκε στις 27
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Διάσκεψης Τύπου που
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με
την ευκαιρία της έκδοσης του πρώτου τεύχους.
Το ηλεκτρονικό newsletter, το οποίο αποτελεί
τη νέα μορφή έκδοσης του περιοδικού για τη
Διασπορά «Η Κύπρος μας», παρουσίασαν
ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
και η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών Σοφία Μιχαηλίδου.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το
newsletter θα εκδίδεται πλέον διμηνιαία με
στόχο «να φτάσει σε όσους περισσότερους
απόδημους μας», σημειώνοντας ότι «η εξαγγελία
για την ηλεκτρονική έκδοση έγινε στα πλαίσια
του φετινού Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων
Κυπρίων τον Ιούλιο του 2018 και σήμερα παίρνει
σάρκα και οστά».

Eξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι «η νέα αυτή
μορφή ενημέρωσης θα προσελκύσει ιδιαίτερα
τους νέους αποδήμους μας που με τη μεγαλύτερη
έφεση τους στη νέα τεχνολογία θα μπορούν
σε οποιαδήποτε στιγμή να γίνονται κοινωνοί
των προσπαθειών μας και να συμμετέχουν
περισσότερο στους προβληματισμούς και τις
ανησυχίες μας, αλλά και να χαίρονται για όσα
επιτυγχάνουμε για το καλό της ιδιαίτερης,
αγαπημένης μας πατρίδας».
«Εκσυγχρονιζόμαστε λοιπόν και αναβαθμίζουμε
και με τον τρόπο αυτό τις υπηρεσίες μας προς τη
διασπορά, μέσα στο όλο πλαίσιο της αγαστής και
αποδοτικής συνεργασίας μας με τις οργανώσεις
των αποδήμων μας», είπε, προσθέτοντας
ότι «τα τελευταία 2 χρόνια υλοποιούνται
σημαντικές ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο
της Εθνικής Στρατηγικής η οποία λειτουργεί ως
επιχειρησιακός χάρτης για την Διασπορά μας».
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«Γι’ αυτό», πρόσθεσε, «με ειλικρινή έγνοια
και περισσή αγάπη για τους απόδημούς μας
σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια νέα μορφή
επικοινωνίας που αποσκοπεί, όπως μαρτυρεί και
ο τίτλος της, να φέρει την Κύπρο πιο ‘κοντά στους
απόδημους’».
Η κα Μιχαηλίδου είπε ότι το ηλεκτρονικό
newsletter διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
των εκδόσεων του ΓΤΠ και είναι προσβάσιμο σε
όλους μέσω διαδικτύου, ενώ υπάρχει δυνατότητα
αποστολής του και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε όλους όσοι το επιθυμούν. «Ήδη
η λίστα των συνδρομητών μας αριθμεί πέραν των
300 αποδεκτών», συμπλήρωσε.
Η Διευθύντρια του ΓΤΠ χαρακτήρισε το newsletter
ως «σύγχρονο, περιεκτικό και πιο ελκυστικό»,
σημειώνοντας ότι «έχει αναβαθμισμένο και
πιο σχετικό περιεχόμενο με ύλη που καλύπτει
δρώμενα που αφορούν ή ενδιαφέρουν την
ομογένεια τόσο εντός της Κύπρου όσο και στις
κυπριακές παροικίες ανά τον κόσμο».

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ ΤΟ 1Ο
CYPRUS FILM SUMMIT
Η Κύπρος λανσάρει το «Olivewood» με στόχο
την ανάπτυξη μιας ισχυρής κινηματογραφικής
βιομηχανίας
Με στόχο την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα
της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, η Κύπρος
εγκαινίασε την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, το
«Olivewood», όπως ονομάστηκε η προσπάθεια της
χώρας να καθιερωθεί διεθνώς ως ένα μεγάλο και
ποικιλόμορφο κινηματογραφικό στούντιο.
Στο πρώτο Cyprus Film Summit που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρουσιάστηκε
το ειδικό πλαίσιο κινήτρων και ωφελημάτων που
διαμόρφωσε η κυβέρνηση για εγχώριες και διεθνείς
παραγωγές, καθώς και η διαδικτυακή πλατφόρμα
«Film in Cyprus» (film.investcyprus.org.cy), μέσω
της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες για όλες τις εξελίξεις
που αφορούν την οπτικοακουστική βιομηχανία
αλλά και την Κύπρο γενικότερα, και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση.
Το πρώτο Cyprus Film Summit 2018 διοργάνωσαν
ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
(Invest Cyprus), ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού (ΚΟΤ) και το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν
παραγωγοί και σκηνοθέτες από μεγάλα
κινηματογραφικά στούντιο του Hollywood, του
Pinewood (Λονδίνο) και του Bollywood.
Συνολικά, στο συνέδριο παρευρέθηκαν
περισσότεροι από 120 συμμετέχοντες από
εταιρείες παραγωγής και σκηνοθεσίας από την
Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία,
Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ουκρανία,
Τσεχία, Εσθονία, Πορτογαλία, Λιθουανία), από το
Ντουμπάι, την Αυστραλία, την Αίγυπτο, τη Ρωσία
και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και από την Κύπρο.
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε, μεταξύ
άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης
Γεωργιάδης, ο οποίος ανέλυσε τις προοπτικές
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ.
Υπουργός σημείωσε ότι οι ξένοι επισκέπτες που
βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Κύπρο για το
συνέδριο, αναγνωρίζουν ότι η Κύπρος είναι ένα
φυσικό στούντιο και διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα.
Πρόσθεσε ότι πάνω σε αυτά τα πλεονεκτήματα η
Κυβέρνηση έχει προσθέσει ένα στοχευμένο σχέδιο
κινήτρων με χορηγίες, αλλά και με φορολογικές
απαλλαγές, έτσι ώστε να συμπληρωθεί και να
ενδυναμωθεί αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει ήδη ενδιαφέρον
για το σχέδιο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι
έντονο το ενδιαφέρον και αυτό επιβεβαιώνεται
από την παρουσία εκπροσώπων της διεθνούς
οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο για
αυτό το συνέδριο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι
αυτό το ενδιαφέρον θα επιβεβαιωθεί στο επόμενο
διάστημα, στα επόμενα χρόνια, με συγκεκριμένες
κινήσεις.
Σε χαιρετισμό του Προέδρου του Κυπριακού
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest
Cyprus) κ. Μιχάλη Μιχαήλ το οποίο ανέγνωσε
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Invest
Cyprus Κυριάκος Κόκκινος, τονίστηκε ότι φιλοδοξία
της Κύπρου είναι να εισέλθει δυναμικά στην
οπτικοακουστική αγορά και να καθιερώσει τη θέση
της στον κινηματογραφικό χάρτη.
Ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε εκτενώς στα
πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η
Κύπρος ως προορισμός γυρισμάτων, σημειώνοντας
ότι το νησί αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό στούντιο,
το οποίο συνδυάζει πληθώρα διαφορετικών τοπίων
όπως όμορφες παραλίες, δασικές εκτάσεις και
βουνά, γραφικά χωριά και σύγχρονες πόλεις, ενώ
ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξαιρετικές καιρικές
συνθήκες.
Ο κ. Μιχαήλ επεσήμανε ότι πέρα από την οπτική
της φυσικής ομορφιάς, η Κύπρος αποτελεί μία
ελκυστική επένδυση για οποιοδήποτε παραγωγό
αναζητεί ένα χώρο γυρισμάτων. Στάθηκε ιδιαίτερα
στο Σχέδιο για την οπτικοακουστική βιομηχανία
που εκπόνησε η κυβέρνηση, το οποίο παρέχει σε
Κύπριους και ξένους παραγωγούς φορολογικά
κίνητρα, όπως επιστροφές χρημάτων (cash
rebate) μέχρι και 35%, φορολογικές πιστώσεις
και εκπτώσεις, καθώς και επιστροφές ΦΠΑ επί
επιλέξιμων δαπανών.
Για τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης
Επενδύσεων, υπογράμμισε, προέχει η μεγάλη
εικόνα, παραπέμποντας στο γεγονός ότι η
οπτικοακουστική βιομηχανία μπορεί να έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κυπριακή
οικονομία γενικότερα, δημιουργώντας θέσεις
εργασίας, προωθώντας τον πολιτισμό και την
καινοτομία, ενώ θα συμβάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη και άλλων τομέων όπως η τουριστική
βιομηχανία.
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Στο δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού κ. Άγγελος
Λοΐζου ανέφερε ότι η Κύπρος είναι ένας
επιτυχημένος και ελκυστικός τουριστικός
προορισμός για πολλούς λόγους οι οποίοι
μπορούν να ενδιαφέρουν και τους επαγγελματίες
της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Όπως ανέφερε, η Κύπρος είναι ένα νησί ομορφιάς
και αντιθέσεων, όπου οι αμμώδεις παραλίες και
οι πεδιάδες συνδυάζονται με βουνά και δασώδεις
περιοχές, ενώ κάποιος μπορεί να ταξιδέψει από
σύγχρονες πόλεις σε γραφικά χωριά μέσα σε
λεπτά, ενώ υπάρχει ποικιλομορφία στην ιστορική
και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τις
διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας
επισκέπτης σε μια σχετικά μικρή γεωγραφική
περιοχή.
Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδού παρουσίασε
την προωθητική ταινία «Cyprus: A Natural Film
Studio», και αναφέρθηκε σε όλα τα στοιχεία που
κάνουν την Κύπρο μοναδική ως προορισμό, τον
οποίο, όπως είπε «θέλουμε να μοιραστούμε».
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η κα Μιχαηλίδου
είπε ότι η Κύπρος είναι ένας από τους πιο
υπέροχους προορισμούς όχι μόνο για τουρισμό,
αλλά και για επένδυση σε ταινίες.
«Έχουμε επίσης εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών
του χώρου η οποία δραστηριοποιείται στην
Κύπρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι
καιρός να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε
συσσωρευμένο στην Κύπρο», είπε.
Πρόσθεσε ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
ο ΚΟΤ και o Invest Cyprus θα συνεχίσουν να
δουλεύουν με τον ίδιο ζήλο ίσως και περισσότερο
έτσι ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις στην Κύπρο.
Τις πρόνοιες του Σχεδίου Κινήτρων παρουσίασε ο
Ανώτερος Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού
Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus),
κ. Λευτέρης Σ. Ελευθερίου, ο οποίος ανακοίνωσε
ότι η κυπριακή οπτικοακουστική βιομηχανία θα
πάρει το όνομα Olivewood, αφού όπως είπε η
ελιά είναι ένα δέντρο που συνδέεται έντονα με την
ιστορία και την παράδοση της Κύπρου.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν
εκδρομές σε πιθανούς χώρους γυρισμάτων σε
ολόκληρη τη χώρα, σε παραθαλάσσιες και ορεινές
περιοχές.

ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΊΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Εκδήλωση με θέμα τη συνύπαρξη μαθητών
με διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμικά
υπόβαθρα στην εκπαίδευση, διοργάνωσε στα
μέσα Οκτωβρίου η κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία
στο Λονδίνο, από κοινού με τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το κυπριακό τμήμα
του Βασιλικού Συλλόγου Κοινοπολιτείας.
Τις εκτιμήσεις τους επί του θέματος μοιράστηκαν
με το ακροατήριο η κα Άντρια Ζαφειράκου,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Κοινοτικό
Σχολείου του Άλπερτον στο βορειοδυτικό Λονδίνο
και «Καλύτερη Δασκάλα του Κόσμου» για το
2018, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος του
κυπριακού βραχίονα του Βασιλικού Συλλόγου
Κοινοπολιτείας κ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και ο
δρ Αιμίλιος Σολωμού, Διευθυντής της έδρας
UNESCO για την Πολιτισμική Ετερότητα και τον
Διαπολιτισμικό Διάλογο στο Πανεπιστήμιο της
Λευκωσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του κυπριακού τμήματος του Βασιλικού Συλλόγου
Κοινοπολιτείας.
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα
όπως ο θρησκευτικός και πολιτισμικός

πλουραλισμός, το ατομικό δικαίωμα στη
θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και η αποφυγή των διακρίσεων.
Η κα Ζαφειράκου, που διδάσκει σε ένα σχολείο
με μαθητές με πολλά διαφορετικά εθνικά και
θρησκευτικά υπόβαθρα σε μία από τις πιο
πολυπολιτισμικές συνοικίες του Λονδίνου,
αναφέρθηκε στο πώς προγράμματα εκπαίδευσης
σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να επιτύχουν
πλουραλισμό χωρίς υπονόμευση της κοινωνικής
συνοχής και ισορροπία μεταξύ ατομικής και
συλλογικής θρησκευτικής ελευθερίας.
Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους
στο περιθώριο της εκδήλωσης η κα
Ζαφειράκου σημείωσε: «Η ενσωμάτωση της
πολυπολιτισμικότητας σε ένα σχολείο σαν το
δικό μου είναι πολύ εύκολη, διότι είμαι σε μία
κοινότητα με μεγάλη ποικιλομορφία - αλλά από
την άλλη πλευρά καταλαβαίνω ότι για κάποια
σχολεία είναι μια μεγάλη πρόκληση. Νομίζω
ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποτελεί
προτεραιότητα η καλή στελέχωση, να υπάρχουν
επαρκείς πόροι ώστε να ενσωματωθούν τα
παιδιά. Αυτό είναι μία απόλυτη προτεραιότητα
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στην οποία πρέπει να δεσμευθεί το σχολείο. Πιο
σημαντικά, όμως, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η
ταυτότητά τους είναι, επίσης, πολύ σημαντική, ότι
χρειάζεται να εκτιμούμε την καταγωγή τους και να
διασφαλίζουμε ότι νιώθουν πως είναι πολύτιμα.
Εφόσον το πετύχουμε αυτό τότε δεν θα έχουμε
προβλήματα».
Ο δρ Σολωμού από την πλευρά του επισήμανε
προβλήματα που υπάρχουν στη διδασκαλία
παιδιών άλλης καταγωγής στην Κύπρο, τα οποία
συνεπάγονται δυσκολότερη ένταξή τους στην
κοινωνία. Αναφέρθηκε, επίσης, σε πρωτοβουλίες
της UNESCO που αφορούν την Κύπρο και την
πολιτισμική ετερότητα.
Ο κ. Αιμιλιανίδης επισήμανε φαινόμενα που
δείχνουν ότι δεν γίνονται σεβαστές βασικές
αρχές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού, όπως
η ανεξιθρησκεία και γενικότερα η ανοχή στη
διαφορετικότητα.
Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου
αλληλοσεβασμού στην εκπαίδευση σημείωσε,
μεταξύ άλλων, και στον εισαγωγικό του χαιρετισμό
ο Ύπατος Αρμοστής της Κυριακής Δημοκρατίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης.

O ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΠΡΟΣΦΏΝΗΣΕ ΤΗΝ 73Η ΓΕΝΙΚΉ
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ,
ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ
Μόνο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση,
ευθυγραμμισμένη με την ιδιότητα της Κύπρου ως
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με
τις καλύτερες πρακτικές δημοκρατικών κρατών
των Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να δημιουργήσει
τις συνθήκες για επίτευξη διαρκούς ειρήνης
που θα επιτρέψει στην Κύπρο να προχωρήσει
μπροστά και σε όλους τους Κύπριους να ζήσουν
σε ένα κανονικό κράτος και να εργαστούν μαζί για
την προοπτική και την ασφάλεια όλων, είπε στις
27 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης προσφωνώντας την 73η
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα
Υόρκη.
Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στο
Κυπριακό, είπε ότι «πρώτα και κύρια, μια βιώσιμη
και διαρκής λύση θα αποβεί προς το καλύτερο
συμφέρον του λαού της Κύπρου, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκυπρίους, και θα ικανοποιήσει την
προσδοκία τους να ζήσουν σε ένα κανονικό και
ευήμερο ευρωπαϊκό κράτος, απόλυτα ανεξάρτητο
και ελεύθερο από την όποια ξένη εξάρτηση.

© Δημήτρης Πανάγος

διαπραγματεύσεις επί του πλαισίου των έξι
σημείων που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει
θέσει ως βάση για να προχωρήσουμε.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και η αποστολή
των Καλών Υπηρεσιών του είναι ο μόνος τρόπος
για να προχωρήσουμε μπροστά.

Την ίδια ώρα, παραμένω πεπεισμένος ότι η
λύση του κυπριακού προβλήματος αναμφίβολα
θα επηρεάσει, τα μέγιστα, τη διατήρηση ενός
αναγκαίου περιβάλλοντος σταθερότητας και
ειρήνης στην περιοχή.

Αναμένουμε από την Τουρκία, η οποία έχει κύριο
ρόλο στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης, να
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιδείξει
την απαραίτητη πολιτική αποφασιστικότητα για
επίτευξη λύσης και να συμβάλει εμπράκτως στην
περιφερειακή σταθερότητα.

Η λύση ενός διεθνούς προβλήματος που
βρίσκεται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών
τις τελευταίες δεκαετίες θα προσφέρει ένα φάρο
ελπίδας στο ότι ακόμη και τα πλέον δύσκολα
προβλήματα μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά
μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Από πλευράς μας επιθυμώ να επαναλάβω ότι
είμαστε αποφασισμένοι να φανούμε αντάξιοι
της πρόκλησης της ιστορικής μας ευθύνης και
να κάνουμε το παν για να υπάρξει ένα ειρηνικό
μέλλον για όλους τους Κύπριους και για την
περιοχή».

Δυστυχώς, ενόσω η ειρηνευτική διαδικασία
παραμένει σε στασιμότητα, από την περίοδο της
Διάσκεψης για την Κύπρο τον Ιούλιο του 2017,
ανησυχώ έντονα για την πάροδο του χρόνου και
τις επιπτώσεις του.

Αναφερόμενος στη σημασία των ειρηνευτικών
αποστολών, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε
ότι «συμφωνούμε πλήρως με την ιδέα της
υπερίσχυσης της διπλωματίας στη διαδικασία
ειρήνευσης και επίλυσης διενέξεων, καθώς και
για τον υποστηρικτικό, καταλυτικό ρόλο των
ειρηνευτικών δυνάμεων».

Θα είμαι σαφής: Μόνο μια βιώσιμη και
λειτουργική λύση, ευθυγραμμισμένη με την
ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καλύτερες πρακτικές
δημοκρατικών κρατών των Ηνωμένων Εθνών
μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για επίτευξη
διαρκούς ειρήνης που θα επιτρέψει στην Κύπρο
να προχωρήσει μπροστά και σε όλους τους
Κύπριους να ζήσουν σε ένα κανονικό κράτος και
να εργαστούν μαζί για την προοπτική και την
ασφάλεια όλων.
Όπως έχω επανειλημμένως πει: Παραμένω
σταθερά και πραγματικά προσηλωμένος
στην επίτευξη λύσης στη βάση των σχετικών
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του
ευρωπαϊκού κεκτημένου, συνεχίζοντας τις

Πρόσθεσε ότι «η χώρα μου, αν και μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο
μιας περιοχής που είναι πολύ ταραχώδης
και ασταθής. Ο στόχος μας βασίζεται στο
όραμα και τη φιλοδοξία μας να καταστούμε
φάρος σταθερότητας, προβλεψιμότητας και να
δημιουργήσουμε συνέργειες στην προώθηση
κοινής ευημερίας και σταθερότητας για όλους».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χώρες
της περιοχής αναγνωρίζουν την Κύπρο ως έναν
ειλικρινή εταίρο χωρίς κρυμμένη ατζέντα «έχουμε
δημιουργήσει τριμερείς μηχανισμούς με την
Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Ιορδανία και
την Παλαιστίνη».
Αναφερόμενος στους τριμερείς μηχανισμούς που
ανέπτυξε η Κύπρος με χώρες της περιοχής, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αποτελούν
ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν
χώρες που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα
και ανησυχίες, ενώνουν δυνάμεις αντί να
απομονώνουν εαυτόν».
Πρόσθεσε ότι χαιρετίζουμε θερμά την επέκταση
αυτών των τριμερών σχημάτων, σημειώνοντας
την επιθυμία αυτοί οι μηχανισμοί να περιλάβουν
επιπλέον εταίρους σε συγκεκριμένους τομείς
κοινά επωφελών συνεργειών.

Πρόσθεσε ότι «στην απουσία μιας
διαπραγματευτικής διαδικασίας η ανάγκη για
την παρουσία ειρηνευτικής δύναμης καθίσταται
πιο σημαντική και απαραίτητη. Η κατάσταση στη
χώρα μου προσφέρει ένα παράδειγμα επ’ αυτού.

Εξάλλου, στην ομιλία του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο του
πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν
και εξήρε το ήθος και την προσφορά του σε
ό,τι αφορά την παγκόσμια ειρήνευση, τη διεθνή
συνεργασία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Συνεπώς, ενώ παραμένουμε βαθιά προσηλωμένοι
στην υιοθέτηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων
στα Ηνωμένα Έθνη, εντούτοις είναι έντονη η
πεποίθησή μας ότι κάθε ειρηνευτική αποστολή
πρέπει να κρίνεται στη δική της βάση, σε σχέση
με τις πραγματικές ανάγκες και απειλές επί του
εδάφους.

Αναφορά έκανε επίσης στον Νέλσον Μαντέλα, με
αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του, και
την προσφορά του στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη και
την ανάπτυξη.

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι πολύ σοβαροί για
να επιτρέψουν τους όποιους πειραματισμούς».

5

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε
ότι «η Κύπρος προσυπογράφει πλήρως το
θέμα που επιλέχθηκε για τη φετινή Συνέλευση:
«Παγκόσμια ηγεσία και κοινές ευθύνες για
ειρηνικές, ισότιμες και αειφόρες κοινωνίες».

Ο ΟΊΚΟΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ FITCH ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch έγινε ο δεύτερος
οίκος μετά τον Standard and Poor’s που
αναβαθμίζει την Κύπρο στην επενδυτική
κατηγορία. Ο οίκος αναβάθμισε στις
19 Οκτωβρίου την μακροπρόθεσμη
πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής
οικονομίας κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ- από
το ΒΒ+ αναθέτοντας σταθερή προοπτική.
Ο Fitch διατηρούσε την κυπριακή αξιολόγηση
στην κατηγορία σκουπίδια από τον Ιούνιο
του 2012.

Στο αιτιολογικό της αξιολόγησης, ο οίκος
επικαλείται τα αυξημένα κρατικά έσοδα που
σε συνδυασμό με την συνετή δημοσιονομική
πολιτική διατηρούν υψηλά δημοσιονομικά
πλεονάσματα, την ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη, την πτωτική πορεία του δημοσίου
χρέους, καθώς και τα αποφασιστικά
βήματα που έγιναν για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ),
σημειώνοντας ωστόσο πως η ποιότητα
των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών
παραμένει αδύναμη.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης
Γεωργιάδης χαιρέτισε την αναβάθμιση της
κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική
βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.
Σε ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter ο Υπουργός
Οικονομικών ανέφερε: «Στην επενδυτική
βαθμίδα και από τους Fitch λόγω
ισχυρής ανάπτυξης, πλεονασματικού
προϋπολογισμού και πρόσφατων
καθοριστικών κινήσεων στον τραπεζικό
τομέα. Ευχαριστίες σε όλους για τη συμβολή.
Συνεχίζουμε».

ΝΌΣΤΟΣ ΙΙ:
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΚΎΠΡΟΥ-ΕΛΛΆΔΑΣΑΙΓΎΠΤΟΥ ΜΈΣΩ ΤΩΝ
ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΕΠΊ
ΤΆΠΗΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Λονδίνο, στα τέλη
Οκτωβρίου, η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο των
κοινών δράσεων των Κύπρου- Ελλάδας- Αιγύπτου
υπό την ομπρέλα του προγράμματος Νόστος ΙΙ.
Το «Νόστος» αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία
του Επιτρόπου Προεδρίας, του Υφυπουργού
Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιου για θέματα
Απόδημου Ελληνισμού κ. Τέρενς Κουίκ και της
Υπουργού Διασποράς και Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Αιγύπτου κας Ναμπίλα Μάκραμ,
που έχει τη στήριξη των ηγετών των τριών
χωρών, η οποία έχει ως στόχο τη συνεργασία των
Κυπρίων, Ελλήνων και Αιγυπτίων αποδήμων.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
στο Λονδίνο, στο κτήριο της Υπάτης Αρμοστείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Οκτωβρίου,
οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι Κύπρου,
Ελλάδας και Αιγύπτου εξέτασαν την προοπτική
τριμερούς συνεργασίας σε θέματα υγείας και
τουρισμού μέσω των αντίστοιχων ομογενειών
στη Βρετανία καθώς είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν έμπρακτους τρόπους συνεργασίας
μεταξύ των αποδήμων γιατρών και τουριστικών
παραγόντων των τριών χωρών. Το «παρών»
έδωσαν πολλοί διακεκριμένοι ομογενείς γιατροί
και τουριστικοί παράγοντες από τις τρεις χώρες,
που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία.
Ο κ. Φωτίου δήλωσε: «Το Νόστος ΙΙ είναι μια
πραγματικότητα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία στην
Αλεξάνδρεια βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο
Λονδίνο ανάμεσα σε αξιόλογους ανθρώπους
της διασποράς μας, αξιόλογους γιατρούς που
έχουν τιμηθεί και βραβευθεί παγκοσμίως,
αξιόλογους επιχειρηματίες που έχουν ασχοληθεί
με τον τουρισμό και το πιο σημαντικό για εμάς

είναι ότι αυτή τη φορά βρισκόμαστε ανάμεσα
στις διασπορές των τριών χωρών μας. Αυτός
είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους της
τριμερούς αυτής συνεργασίας, να φέρουμε τη
διασπορά μας κοντά, να φέρουμε τη νεολαία
μας κοντά, για αυτό έχουμε συναποφασίσει πριν
λίγο ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν δράσεις
και εκδηλώσεις που αφορούν τη νεολαία της
διασποράς μας, τη νέα γενιά. Θέλουμε να τους
φέρουμε κοντά, να γνωρίσουν τους πολιτισμούς
μας και έχουμε συναποφασίσει ότι το Νόστος
ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί με τον νέο χρόνο. Είναι
μια συνεργασία που θα συνεχιστεί γιατί εμείς
πιστεύουμε ότι τα θέματα της διασποράς είναι
τέτοια που συμβάλλουν στην ενίσχυση των
σχέσεων των τριών χωρών και προωθούν με τον
καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των χωρών μας.
Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος παραμένουν οι πιο
σημαντικοί πυλώνες σταθερότητας, ασφαλείας και
ειρήνης στην περιοχή, για αυτό και οι τρεις ηγέτες
των χωρών συνεχίζουν τη στενή συνεργασία, γιατί
αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για την περιοχή
μας».
Ο κ. Κουίκ χαρακτήρισε το Νόστος II «ένα ακόμα
μεγάλο βήμα» προς τη σύσφιξη των σχέσεων των
τριών χωρών και των ομογενών τους στη Βρετανία
και στο εξωτερικό γενικότερα. Τόνισε ότι είναι
σημαντική η προβολή και αξιοποίηση των πολλών
αξιόλογων Ελλήνων, Κυπρίων και Αιγυπτίων του
εξωτερικού, όπως και το να περάσει προς τους
ομογενείς το μήνυμα «πάρετε μαζί σας έναν φίλο
σας όταν επισκέπτεστε τη χώρα σας».
Την τριμερή διάσκεψη και τη σημασία της από
κοινού αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού
των ομογενών στους τομείς της υγείας και του
τουρισμού επισήμανε και η κα Μάκραμ.
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Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί συνεργασίας στον
τομέα της υγείας οι συμμετέχοντες μίλησαν μεταξύ
άλλων για το πώς μπορούν οι απόδημοι γιατροί
να αξιοποιούν τις γνώσεις τους βοηθώντας την
παροχή περίθαλψης στις τρεις χώρες, αλλά και
πώς ασθενείς από τις τρεις χώρες μπορούν
να βρίσκουν τη φροντίδα που χρειάζονται στη
Βρετανία με τη βοήθεια των γιατρών αυτών.
Στο κομμάτι του τουρισμού απόδημοι τουριστικοί
παράγοντες έθεσαν στο τραπέζι κάποιες πρώτες
ιδέες έμπρακτης συνεργασίας μεταξύ των
αποδήμων και μεταξύ των αρμοδίων εθνικών
φορέων. Επισημάνθηκε δε ο ρόλος των νέων της
διασποράς στην προώθηση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος των τριών χωρών.
Στο πλαίσιο των κοινών τους δράσεων στο
Λονδίνο, οι τρεις κυβερνητικοί αξιωματούχοι
είχαν, επίσης, συναντήσεις με τους Βρετανούς
βουλευτές που είναι επικεφαλής των
Διακομματικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για
καθεμία από τις τρεις χώρες, ενώ παρέστησαν
και στην πολιτιστική έκθεση Κύπρου - Ελλάδας Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της
ΕΕ στη βρετανική πρωτεύουσα.
Ο Επίτροπος Προεδρίας παρέστη, επίσης, στην
εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 ετών του
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
Γρηγορίου καθώς και στην εορταστική Θεία
Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας
στο δυτικό Λονδίνο. Είχε συναντήσεις με στελέχη
της παροικίας και απηύθυνε ομιλία προς την
Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου
Βασιλείου με αφορμή την Ημέρα Κυπρίων
Αγνοουμένων.

ΕΥΓΝΩΜΟΣΎΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΕΞΈΦΡΑΣΕ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ ΜΙΛΏΝΤΑΣ
ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΊΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
© Δημήτρης Πανάγος

Την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την
προσφορά της Ομογένειας προς την Κύπρο
και τη σταθερή του θέση για λύση βασισμένη
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας το βράδυ της
Πέμπτης, 27 Σεπτεμβρίου, στο επίσημο δείπνο
της Ομοσπονδίας Κυριακών Οργανώσεων
Αμερικής.
Παράλληλα έστειλε ισχυρό μήνυμα προς τους
Τουρκοκύπριους πως είναι το ευρωπαϊκό
κεκτημένο εκείνο το οποίο θα δώσει την
προστασία στον κάθε Κύπριο.
Στην εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν επίσης,
μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Πρόδρομος Προδρόμου, ο Υφυπουργός παρά τω
Προέδρω κ. Βασίλης Πάλμας – τιμήθηκαν από
την Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου
Νότιας Καρολίνας δρ Χάρης Παστίδης και ο
Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Ιεράς Συνόδου
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Επίσκοπος Ζήλων

Σεβαστιανός. Και οι δύο είναι από την κατεχόμενη
Ζώδια.
Μιλώντας στους ομογενείς, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης υπενθύμισε ότι είναι η έκτη
συνεχής χρονιά που παρευρίσκεται σε ανάλογες
εκδηλώσεις και το νιώθει ως υποχρέωση,
ως το ελάχιστον καθήκον, να είναι παρών σε
ανάλογες εκδηλώσεις στις οποίες αναδεικνύεται η
ομοψυχία, η συνεργασία, οι κοινοί αγώνες για την
Ελλάδα και για την Κύπρο.
«Θέλω να σας μεταφέρω την αγάπη
και την ευγνωμοσύνη του Κυπριακού
Ελληνισμού για ό,τι εσείς της διασποράς
έχετε προσφέρει στην ιδιαίτερη μας
πατρίδα. Γιατί πραγματικά πέραν και μακριά
από φιλοδοξίες αγωνίζεστε και όχι χωρίς
κόστος. Θυσιάζετε από τα υστερήματα ή από τα
πλεονάσματά σας προκειμένου να στηρίξετε τη
δίκαιη υπόθεση της Κύπρου, άλλοτε στηρίζοντας
τους πρόσφυγες, άλλοτε τους έχοντες ανάγκη»,
σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

© Δημήτρης Πανάγος

© Δημήτρης Πανάγος
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Επαίνεσε επίσης την Ομοσπονδία Κυπριακών
Οργανώσεων Αμερικής γιατί μέσα από τις
βραβεύσεις των διακεκριμένων προσωπικοτήτων
αναγνωρίζει τους άλλοτε μετανάστες που
κατόρθωσαν είτε να διαπρέψουν οικονομικά,
είτε επιστημονικά να διακρίνονται και να τιμώνται
όχι μόνο από τις ομοσπονδίες αλλά και από την
ίδια την αμερικανική πολιτεία και συνεχάρη τους
βραβευθέντες Επίσκοπο Σεβαστιανό και τον Δρα
Χάρη Παστίδη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που γιόρταζε τα
72α γενέθλιά του έχοντας μαζί του και τη σύζυγό
του κα Άντρη Αναστασιάδη με τις δύο κόρες τους,
δέχθηκε τις ευχές των παρισταμένων.
Στην εκδήλωση απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό,
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Κυριάκος
Παπαστυλιανού, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ
Κρίστοφερ και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ.
Νίκος Παφίτης, ενώ μίλησαν οι δύο
βραβευθέντες.

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΑΪΛΑΜΆΚΗ
ΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΝΈΜΙΤΣΑ 2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ
Η καθηγήτρια Αναστασία Αϊλαμάκη παρέλαβε
στις 4 Οκτωβρίου το Βραβείο του Ιδρύματος
Τάκη & Λούκης Νέμιτσα 2018 για την επιστήμη
της πληροφορικής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
στο Προεδρικό Μέγαρο και καθίσταται η πρώτη
γυναίκα που λαμβάνει το βραβείο από την ίδρυσή
του Ιδρύματος το 2009.
Την καθηγήτρια και μέλος της Διευθύνουσας
Επιτροπής του Τμήματος Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου
(EPFL) της Ελβετίας στη Λωζάνη βράβευσε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Όπως είπε, το ερευνητικό της έργο, με
όραμα τη δημιουργία μιας τεχνολογίας
που στοχεύει στην ουσιαστική
αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης
παγκοσμιοποιημένης εποχής «έχει συμβάλει
τα μέγιστα στην ανάπτυξη της γνώσης
και των εφαρμογών, δίνοντας απαντήσεις
σε θέματα που άπτονται επιστημονικών
πεδίων, όπως για παράδειγμα αυτού
της υγείας, των νευροεπιστημών και της
αστρονομίας».
Ανέφερε παράλληλα ότι η κ. Αϊλαμάκη παραμένει
προσηλωμένη στην αριστεία της έρευνας και της
εκπαίδευσης και διδάσκει την αξία της διατήρησης
υψηλών προτύπων στους μαθητές της,
επιτυγχάνοντας μέσα από το δικό της παράδειγμα
να τους εμπνεύσει και να τους καθοδηγήσει.

ΤΟ 1Ο ΒΡΑΒΕΊΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ
ΣΤΗ ΜΑΘΉΤΡΙΑ Χ. ΦΩΚΆ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΔΡΟΣΙΆΣ
Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε
στις 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα
Ταχυδρομείων, στα κεντρικά Γραφεία της
Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη
Βέρνη, απονεμήθηκε στη Χαρά Φωκά,
μαθήτρια του Γυμνασίου Δροσιάς Λάρνακας,
το πρώτο βραβείο του 47ου παγκόσμιου
διαγωνισμού συγγραφής επιστολών για
νεαρά άτομα, από τον αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα της Ένωσης, Pascal Clivaz , στην
παρουσία του Διευθυντή των Κυπριακών
Ταχυδρομείων Ανδρέα Γρηγορίου και
πολλών άλλων επισήμων και αξιωματούχων
της Ένωσης και άλλων Ταχυδρομικών
Οργανισμών.
Στον διαγωνισμό με θέμα «Φαντάσου τον
εαυτό σου ως μια επιστολή να ταξιδεύει
στον χρόνο...», έλαβαν μέρος πάνω από

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε εξάλλου ότι
μέσω του θεσμού των βραβείων εκπληρώνεται το
όραμα και ο στόχος που έθεσαν με τη δημιουργία
του Ιδρύματος οι Τάκης και Λούκη Νέμιτσα για
την αναγνώριση και την επιβράβευση της δράσης
κορυφαίων Κυπρίων επιστημόνων, οι οποίοι
διαπρέπουν στην Κύπρο και το εξωτερικό.
«Χάρις στη δική σας συστράτευση για την
επίτευξη των ευγενών σκοπών του Ιδρύματος
Τάκη και Λούκης Νέμιτσα, η Κυπριακή
Δημοκρατία μπορεί να σεμνύνεται για το
σπουδαίο έργο που αυτό επιτελεί» κατέληξε.
Στην προσφώνησή του ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Τάκης Νέμιτσας ανέφερε ότι σκοπός
του βραβείου είναι η προώθηση και ανάδειξη
της αριστείας για Κύπριους που διαπρέπουν σε

ένα εκατομμύριο παιδιά, από όλες σχεδόν
τις χώρες του κόσμου, και η επιστολή της
μαθήτριας Χαράς Φωκά, αξιολογήθηκε ως
η καλύτερη από όλες και πήρε το πρώτο
«χρυσό» βραβείο.
Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά η
Κύπρος πήρε το πρώτο παγκόσμιο
βραβείο, γεγονός που περιποιεί
μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, τους
γονείς και το σχολείο της Χαράς, αλλά
πρώτιστα και την ίδια τη Χαρά, καθώς
και για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
που διοργανώνουν κάθε χρόνο τον
διαγωνισμό σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Χαρά
Φωκά ανέγνωσε την επιστολή της, εξήγησε το
σκεπτικό της για το θέμα που πραγματεύθηκε
καθώς και τους λόγους που την ώθησαν να
λάβει μέρος στον διαγωνισμό.
Στον δικό του χαιρετισμό ο Διευθυντής των
Κυπριακών Ταχυδρομείων, ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι η Χαρά Φωκά, με την επιστολή
της, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τόσο
τις δικές της ευαισθησίες όσο και αυτές του
λαού μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και για την τραγωδία των μεταναστών της
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διάφορους τομείς της επιστήμης και των τεχνών,
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Ανέφερε ότι το 2017 δεν πραγματοποιήθηκε
βράβευση, καθώς η δραστηριότητα του Ιδρύματος
επικεντρώθηκε στις διαβουλεύσεις για την
ένταξή του στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών. Η ιδέα της ένταξης του
Βραβείου Νέμιτσα στην Ακαδημία αγκαλιάστηκε
με ενθουσιασμό από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού και από την Ιδρυτική Επιτροπή,
με τη διαδικασία να προχωρά «αργά αλλά
ικανοποιητικά», είπε.
Ανέφερε τέλος ότι επιθυμία των ιδρυτών είναι
όταν το Ίδρυμα ενταχθεί στην Ακαδημία, το
Βραβείο να απονέμεται πάντοτε από τον εκάστοτε
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως
γίνεται μέχρι σήμερα.

Μεσογείου, που εγκαταλείπουν τα σπίτια
και τις χώρες τους για να επιβιώσουν και να
δημιουργήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και
ευημερίας.
Συνεχίζοντας, υπενθύμισε ότι η Κύπρος
βίωσε παρόμοια περιστατικά, όταν λόγω
της τουρκικής εισβολής το 1974, σχεδόν
διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, εγκατέλειψαν
με τη βία τα σπίτια και τις περιουσίες τους,
διωγμένοι από τα χωριά και τις πόλεις τους
και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την
πατρίδα.
Τη Χάρα δέχθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο
γραφείο του, ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης την
οποία συνεχάρη θερμά, εκφράζοντας τη χαρά
και την περηφάνια του για τη διεθνή διάκριση
που εξασφάλισε και της απένειμε τιμητικό
δίπλωμα και τιμητική πλακέτα.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ÇΑΚΤΙΝΑ FMÈ
ΣΥΝΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΣ
ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ÇAKTINA FM
WAYÈ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΉ ΔΟΚΙΜΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΗ
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΆ
ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ
Μέλη της Νεολαίας της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων
(ΝΕΠΟΜΑΚ) Ηνωμένου Βασιλείου
ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ανάβασή τους
σε τρία από τα ψηλότερα και ορειβατικά πιο
απαιτητικά βουνά της Ουαλίας.
Η έντονη δοκιμασία ολοκληρώθηκε στις 29
Σεπτεμβρίου, μετά από 23 αναβάσεις.
Στόχος ήταν η συγκέντρωση χρημάτων και
η ευαισθητοποίηση του κοινού για δύο
σημαντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις
στην κυπριακή κοινότητα, τη Διεθνή
Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και το
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, που έχουν
αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους
Κυπρίους του Ηνωμένου Βασιλείου τις
τελευταίες δεκαετίες.
Η δοκιμασία ολοκληρώθηκε από 11 μέλη της
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ: τους Χάρη Χαραλάμπους,
Μιχάλη Δημητρούδη, Γρηγόρη Δήμου, Ραφαήλ
Γκρεγκοριάν, Ρίκκο Ιωάννου, Μαρία Λαζάρου,
Μαρία Μυστακίδη, Ανδρέα Σαββίδη, Μαρία
Σαββίδη, Χρήστο Τιούτον και τη Γεωργία
Ζαχαρία, με οδηγό τους τη Χρύσω Ιωάννου
που είναι μέλος της Γραμματείας της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.
Οι πεζοπόροι συγκέντρωσαν το ποσό των
2.100 λιρών, που υπερβαίνει το στόχο
τους και θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της
Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας και του Κυπριακού
Κοινοτικού Κέντρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να
συνεισφέρουν δωρίζοντας μέσω της
σελίδας JustGiving: https://www.justgiving.
com/crowdfunding/welshthreepeakstifwcc
ή ακολουθώντας τις συνδέσεις στη σελίδα
Facebook της NEPOMAK.uk.
Η πεζοπορική δοκιμασία που ολοκλήρωσαν τα

μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ είναι γνωστή ως «Welsh
Three Peaks Challenge». Πρόκειται για εντατική
δοκιμασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες
πορεύθηκαν σε απόσταση 17 μιλίων και
ανέβηκαν πάνω από 7.600 πόδια, όλα μέσα
σε 23 ώρες. Η ομάδα κατέκτησε το Mount
Snowdon, το Cadair Idris και το Pen y Fan.
Ο Χάρης Χαραλάμπους, Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ δήλωσε: «Είμαι περήφανος
για την ομάδα, για την τεράστια προσπάθειά
τους, την αποφασιστικότητα και την
υποστήριξη του ενός με τον άλλο σε όλη τη
διαδικασία. Θέλαμε πραγματικά να κάνουμε
κάτι για να συγκεντρώσουμε χρήματα και να
ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες για δύο
φιλανθρωπικές οργανώσεις που διαδραμάτισαν
και διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην ιστορία
της κοινότητάς μας, αλλά και συνεχίζουν να
βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων μέσω της
δουλειάς τους, οπότε είμαστε ευτυχείς που
έχουμε συγκεντρώσει τόσα πολλά χρήματα
μέσω αυτής της πρωτοβουλίας».
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Από την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου
2018, η 27η οδός μεταξύ 23ης και 24ης
Λεωφόρου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης
θα είναι πλέον γνωστή και ως «AKTINA FM
WAY» προς τιμήν του ελληνοαμερικανικού
ραδιοφώνου ΑΚΤΙΝΑ FM και σε αναγνώριση
της σημαντικής του προσφοράς προς
ομογενείς και ξένους τα τελευταία 25 χρόνια.
Το νομοσχέδιο για τη συνονομασία του
δρόμου που εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο της Νέας Υόρκης στις 29 Ιουλίου
2018 υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Κώστας Κωνσταντινίδης.
Στην τελετή για τα αποκαλυπτήρια της
οδικής πινακίδας AKTINA FM Way
παρευρέθηκαν ο κ. Κωνσταντινίδης,
η κα ΄Ελενα Μαρουλλέτη, Ιδρύτρια και
Παραγωγός/Παρουσιάστρια του ΑΚΤΙΝΑ
FM, ο Πολιτειακός Γερουσιαστής κ. Μιχάλης
Γιάνναρης, η Πολιτειακή Βουλευτής
κα Αραβέλλα Σιμοτά, ο Εμπορικός
Ακόλουθος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη
κ. Άριστος Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
κ. Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, εθελοντές του
ΑΚΤΙΝΑ καθώς και φίλοι ακροατές και
ακροάτριες.
Χαιρετισμό στην τελετή απηύθυνε, μεταξύ
άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, τον οποίο διάβασε η
κα Μαρουλλέτη. Στον χαιρετισμό του ο
κ. Χριστοδουλίδης εξήρε το σημαντικό
έργο και προσφορά του ΑΚΤΙΝΑ FM.
Η κα Μαρούλλέτη είπε ότι ο ΑΚΤΙΝΑ
FM «γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτό
τον δρόμο και μαζί με τον ΑΚΤΙΝΑ FM
μεγάλωσαν και πολλές νέες γενιές παιδιών
που αρκετά από αυτά στη συνέχεια
εντάχθηκαν στους κόλπους του ΑΚΤΙΝΑ
ως εθελοντές ή ως εποχιακοί ασκούμενοι».
Ο ΑΚΤΙΝΑ FM είναι ένα κοινωφελές
ραδιόφωνο που εκπέμπει χωρίς
διαφημίσεις από τον δημόσιο σταθμό
της Νέας Υόρκης WNYE 91.5FM και
διαδικτυακά καθημερινά 24/7 από τις δικές
του ιστοσελίδες, www.aktinafm.com and
www.ak.ht. Ξεκίνησε να εκπέμπει στους
91.5FM στις 3 Μαΐου 1993 ως το πρώτο
καθαρά δίγλωσσο ελληνοαμερικανικό
ραδιόφωνο, ενώ υπήρξε και το πρώτο που
εκπέμπει διαδικτυακά από το 1993. Κατά
τη διάρκεια της 25χρονης παρουσίας του
ο AKTINA FM, που είναι γνωστός με το
σλόγκαν «ΑΚΤΙΝΑ FM. Η έξυπνη επιλογή»,
κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να γίνει η
ιδιαίτερη ραδιοφωνική συντροφιά για πάνω
από 350.000 Ελληνοαμερικανούς και για
πάνω από 500.000 ξένους ακροατές στη
μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης,
ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο ακροατές
παγκοσμίως συντονίζονται στις καθημερινές
του διαδικτυακές εκπομπές. Η θεματολογία
των προγραμμάτων του περιλαμβάνει
ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολιτισμό που
προβάλλει την Ελλάδα και την Κύπρο.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΚΎΠΡΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΆΖΟΥΝ
ΝΈΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ
ΜΑΘΉΜΑΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΓΛΏΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΙΑΣΠΟΡΆ

Με το νέο διαδικτυακό πρόγραμμα «Εκμάθηση
της Ελληνικής Γλώσσας», το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΑΠΚΥ) ως φορέας εκπαίδευσης
και πολιτισμού και αξιοποιώντας το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του, της εξ αποστάσεως μάθησης,
στηρίζει τον απόδημο ελληνισμό. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με
το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, την ΠΟΜΑΚ
και τη ΝΕΠΟΜΚΑ, φιλοδοξεί να συμβάλει στη
στενή σύνδεση των αποδήμων με τη μητρική τους
γλώσσα και να θέσει, παράλληλα, τις βάσεις για την
κοινωνική δραστηριοποίησή τους στην ελληνική
επικράτεια.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε απόδημους Κύπριους και
Έλληνες, οι οποίοι είτε δεν ανατράφηκαν με την
ελληνική ως μητρική γλώσσα είτε δεν διδάχθηκαν
επαρκώς την ελληνική γλώσσα και πλέον
επιθυμούν να καταστούν ευχερείς χρήστες της.
Στο πρόγραμμα του ΑΠΚΥ για τους απόδημους
θα διδάξουν έμπειροι καθηγητές και καταξιωμένοι
γλωσσολόγοι.
Η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, την Πέμπτη
1 Νοεμβρίου, από τον Πρύτανη του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Σωκράτη
Κάτσικα και τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην έδρα της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου
Βασιλείου σε συνεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ. Ο κ.
Κατσικάς εξήγησε ότι τα νέα ηλεκτρονικά μαθήματα
που παρουσιάζονται αποτελούν μέρος του
«Προγράμματος των Εκπατρισμένων» του ΑΠΚΥ,
το οποίο στοχεύει να καταστήσει την κυπριακή
κουλτούρα και την ιστορία πιο προσιτή στην
κυπριακή διασπορά.
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
εξέφρασε τη στήριξή του στη νέα πρωτοβουλία,

10

λέγοντας ότι «το πρόγραμμα αυτό αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία για τη διασπορά» και
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, τον Πρύτανη και τους
υπόλοιπους συνεργάτες από το ΑΚΠΥ για τη
συνεργασία τους. Ο κ. Φώτιου εξήρε επίσης τη
ΝΕΠΟΜΑΚ «για τη θέλησή τους να διατηρήσουν
και ενισχύσουν τις ρίζες τους».
Ο Πρόεδρος της NEΠOMAK κ. Χρήστος Τιούτον
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΑΠΚΥ
για τη συνεργασία, η οποία ξεκίνησε μέσα από
τη συνεργασία του Γραφείου του Επιτρόπου
Προεδρίας με το ΑΠΚΥ για διάφορα προγράμματα,
και για τις «απίστευτες ευκαιρίες που παρέχει η
συνεργασία τους». Εξήγησε ότι ένας από τους
κύριους «καρπούς αυτής της συνεργασίας» ήταν το
ετήσιο βραβείο υποτροφιών NEΠOMAK-ΑΠΚΥ, το
οποίο δίνει στα μέλη της NEΠOMAK την ευκαιρία
για μεταπτυχιακές σπουδές με δίδακτρα που
καλύπτονται πλήρως από το ΑΠΚΥ.
Η πρώτη θεματική ενότητα του προγράμματος,
«Ελληνική Γλώσσα Ι», θα ξεκινήσει το εαρινό
εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 20182019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
τις αιτήσεις εισδοχής τους έως τις 30 Νοεμβρίου
2018, ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση HYPERLINK «http://
www.ouc.ac.cy» www.ouc.ac.cy.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα
για απόδημους», καθώς και για αιτήσεις εισδοχής
σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, μπορείτε
να λάβετε μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου
www.ouc.ac.cy, email: admissions@ouc.ac.cy και
του τηλεφωνικού κέντρου +357 22411600 και
+357 22411711.
Για τα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ το πρόγραμμα
προσφέρεται δωρεάν χάρη στη γενναιόδωρη
στήριξη του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΑΜΑΣΟΎ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΉΣ

Το νέο Βυζαντινό Μουσείο της Ιεράς
Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, το οποίο
στεγάζεται εντός του κτηρίου της Μητροπόλεως
στο χωριό Επισκοπειό, παρουσίασε σε διάλεξη,
την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, στο Σπίτι της Κύπρου
στην Αθήνα, η Υπεύθυνη του Μουσείου κα
Ουρανία Περδίκη.
Πρωταρχικός στόχος του Μουσείου είναι η
συγκέντρωση, προστασία, μελέτη και προβολή
των έργων τέχνης, αλλά και η δημιουργία μίας
εστίας πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή είπε η
κ. Περδίκη. Όπως σημείωσε, με την ανασύσταση
της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής το
2007, πρωταρχικός στόχος του Μητροπολίτη
Ησαΐα ήταν η δημιουργία ενός βυζαντινού χριστιανικού μουσείου ώστε να διαφυλάξει και
να προβάλει βυζαντινά - χριστιανικά κειμήλια τα
οποία βρίσκονταν διάσπαρτα στις κοινότητες της
μητροπολιτικής περιφέρειας.
Συνέχισε λέγοντας ότι η Επισκοπή Ταμασού
αποτελεί μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές
επισκοπές της Κύπρου, αφού ο πρώτος
επίσκοπός της, Αγιος Ηρακλείδιος, χειροτονήθηκε

από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, περί
το έτος 45 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιοδείας τους στο νησί. Σύμφωνα με γραπτές
μεταγενέστερες πηγές, η Επισκοπή Ταμασού
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση
και εδραίωση του χριστιανισμού στην Κύπρο και
έτσι, η δημιουργία βυζαντινού - χριστιανικού
μουσείου στον χώρο αυτό κρίθηκε αναγκαία,
πρόσθεσε.
Προβάλλοντας πλούσιο οπτικό υλικό από τους
εκθεσιακούς χώρους, τις πολύτιμες συλλογές
και τις επιμορφωτικές δράσεις του Βυζαντινού
Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού
και Ορεινής, η κα Περδίκη παρουσίασε
αντιπροσωπευτικές πτυχές της βυζαντινής χριστιανικής ιστορίας και τέχνης της περιοχής
και της Κύπρου ευρύτερα από τον 6ο αι. μ.Χ.
έως τους νεότερους χρόνους μέσα από άγνωστα
στο κοινό εκθέματα, φορητές εικόνες, έργα
μικροτεχνίας, χειρόγραφα, παλαίτυπα, νομίσματα,
άμφια και κεραμικά αντικείμενα.
Ο Μορφωτικός Λειτουργός της Πρεσβείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάκης
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Βοΐλας, προλογίζοντας, επισήμανε τη μεγάλη
σημασία των τοπικών μουσείων ως κέντρων
αναφοράς και ανάπτυξης των κοινοτήτων που
υπηρετούν, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στη
διαφύλαξη και προβολή του πολυδιάστατου και
πολυσχιδούς παρελθόντος και στην ανάδειξη
τοπικών πολιτισμικών παραδόσεων, αλλά και
στην οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής και τη
διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων.
Τη διάλεξη παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων,
πολλοί πανεπιστημιακοί του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανάμεσά
τους οι Ομότιμοι Καθηγητές Νικόλαος Γκιολές,
Μαρία-Αφροδίτη Παναγιωτίδου και Μαρία
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομιλήδου, ο Επίκουρος
Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας και Τέχνης Γεώργιος Πάλλης, ο
Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδία Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδος Λευτέρης Κωνσταντινίδης
και ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ Σταθάκης, ως
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β΄.

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΊΑΣ
ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΟΗΕ Η ΜΌΝΙΜΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ

Εκδήλωση με θέμα την «Καταπολέμηση της
εμπορίας προσώπων, κυρίως γυναικών και
κοριτσιών, με έμφαση την εφαρμογή του
Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης των Ηνωμένων
Εθνών για την καταπολέμηση της εμπορίας
προσώπων», συνδιοργάνωσαν στις 2 Οκτωβρίου,
στην έδρα του διεθνούς οργανισμού οι Μόνιμες
Αντιπροσωπείες της Κύπρου, του Κατάρ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ.
Για την εκδήλωση συνεργάστηκαν οι οργανισμοί
«Γυναίκες των Ηνωμένων Εθνών» (Women
in UN), το «Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών
για Ναρκωτικά και Έγκλημα» (UNODC) και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μίλησαν ως καλεσμένες
η Συντονίστρια Πολιτικής του Μεσογειακού
Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού φύλου κα Τζόζι
Χριστοδούλου και η Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά της Εμπορίας Προσώπων δρ Μύρια
Βασιλειάδου.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να συμβάλει
στον διάλογο για την εξάλειψη της εμπορίας
προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και κοριτσιών.
Επιπλέον, η εκδήλωση αποσκοπούσε στην
αξιολόγηση των προσπαθειών και της προόδου
που επιτεύχθηκε για την επίτευξη σχετικών
Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και
στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου
στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης κ. Κορνήλιος
Κορνηλίου, υπογράμμισε ότι «η σημερινή
συνάντηση γίνεται επειδή όλοι συμμεριζόμαστε τη
θεμελιώδη πεποίθηση ότι η εμπορία προσώπων
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αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και επαίσχυντο έγκλημα κατά της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Σημείωσε ότι η
Πολιτική Διακήρυξη που υιοθετήθηκε πέρυσι
από τη Γενική Συνέλευση στη Συνάντηση Υψηλού
Επιπέδου για την αξιολόγηση του Παγκόσμιου
Σχεδίου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για
την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων,
κατέστησε σαφή τη σύνδεση μεταξύ του
Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης και των Στόχων
της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με έμφαση
στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των
γυναικών και κοριτσιών. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος
είναι περήφανη που συμμετέχει σε αυτή την
πρωτοβουλία και συμβάλλει στον διεθνή διάλογο
γύρω από το επίκαιρο ζήτημα.

της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπαστυνόμου Ρίτας
Σούπερμαν, η οποία βραβεύτηκε το 2016 από το
Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
με τον τίτλο «Trafficking in Persons 2016 Hero».

«Η Κύπρος παραμένει αφοσιωμένη στην
καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και
υποστηρίζει με σθένος όλες τις προαναφερθείσες
πρωτοβουλίες. Πιστεύουμε ότι ένα ισχυρό διεθνές
νομικό πλαίσιο, αποτελεί βασικό μέρος για την
εξάλειψη της εμπορίας προσώπων και γι’ αυτό η
Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει όλες τις
βασικές διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με
την εμπορία προσώπων» τόνισε ο κ. Κορνηλίου.

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, η δρ Βασιλειάδου,
η κα Χριστοδούλου και η Καλλιόπη Μιγγείρου,
Επικεφαλής του Τμήματος Γυναικών των
Ηνωμένων Εθνών για τον Τερματισμό της Βίας
Κατά των Γυναικών. Άλλοι ομιλητές που έλαβαν
μέρος στην ανοικτή συζήτηση ήταν η Μόνιμη
Αντιπρόσωπος του Κατάρ, Πρέσβης Alya Ahmed
Saif Al Thani, ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, João Vale Almeida,
ο John Brandolino, Διευθυντής στο Γραφείο
UNODC, ενώ συντονίστρια της όλης εκδήλωσης
ήταν η Simone Monasebian, Διευθύντρια του
Γραφείου του UNODC στη Νέα Υόρκη. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, μέλη
αντιπροσωπειών κρατών μελών των Ηνωμένων
Εθνών και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Επισήμανε, επίσης, ότι η σταθερή δέσμευση της
Κύπρου αντικατοπτρίζεται στην αξιολόγηση των
Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αναβάθμισαν την
Κυπριακή Δημοκρατία, στην πρώτη βαθμίδα στην
έκθεση «Εμπορία Προσώπων». Επιπλέον, τόνισε
ότι είναι μεγάλη τιμή για την Κύπρο η αναγνώριση
της Προϊσταμένης του Γραφείου Αντιτρομοκρατίας

Κυπριακή
Δημοκρατία

«Δεδομένου ότι η εμπορία προσώπων αποτελεί
παγκόσμια απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα,
τώρα είναι η ώρα να εντείνουμε τις συλλογικές
μας προσπάθειες με στόχο την καταπολέμηση
της εμπορίας προσώπων και την προστασία των
πιο ευάλωτων ομάδων. Η προτεραιότητα μας θα
πρέπει να είναι η πλήρης εφαρμογή και ενίσχυση
του νομικού πλαισίου σχετικά με την εμπορία
προσώπων σε όλες τις μορφές του» κατέληξε ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος.
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