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Αγαπητές/οί Συμπατριώτισσες
και Συμπατριώτες,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχω διαπιστώσει ότι το νέο
ηλεκτρονικό newsletter «Η Κύπρος μας» έχει αγκαλιαστεί
με θέρμη από εσάς, τους απόδημους συμπατριώτες
μας ανά το παγκόσμιο, αφού συνδράμει στην έγκαιρη
ενημέρωσή σας και κατ’ επέκταση στη συμμετοχή σας
στην υλοποίηση των κοινών μας στόχων και του οράματός μας.
Στο δίμηνο που έχουμε διανύσει έχουν πραγματοποιηθεί
σημαντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις με τα οργανωμένα
σύνολα της διασποράς μας στο πλαίσιο διμερών και τριμερών
συνεργασιών με άλλες χώρες. Μια τέτοια συνάντηση ήταν η
τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε
στις 12 Δεκεμβρίου, όπου λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις
οι οποίες θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της
διασποράς των τριών χωρών, φέρνοντας μέσω διαφόρων
δράσεων που έχουν προγραμματιστεί, πιο κοντά τις νέες
γενιές που ζουν στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα είναι να
δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή και υποσχόμενη βάση για την
προώθηση των κοινών μας στόχων και συμφερόντων σε
ισχυρά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό.
Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούμε και τη συνεργασία μας με
την Αίγυπτο και άλλες, επίσης, χώρες της περιοχής, όπως
η Ιορδανία και ο Λίβανος. Αλλά και πέραν αυτών, ακόμη,
προωθούμε σχέσεις αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας και
με άλλες χώρες, όπως με τη Σερβία, με την οποία έχουμε
υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία σε

Θέματα Διασποράς, στο πλαίσιο της 2ης Διακυβερνητικής
Συνόδου Κύπρου - Σερβίας που πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία στις 30 Νοεμβρίου. Παρόμοιο μνημόνιο
υπογράψαμε στις 14 Δεκεμβρίου και με τη Ρουμανία,
υπό την προεδρία της οποίας κατά το πρώτο εξάμηνο του
2019 θα τεθούν για πρώτη φορά προς συζήτηση θέματα
διασποράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέτουμε γερές βάσεις για αξιοποίηση γενικότερα του
ρόλου των αποδήμων μας. Σχετικά αναφέρομαι και στις
συμφωνίες που έχουμε συνάψει με δυο Πανεπιστήμια της
Κύπρου. Με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τα εξ αποστάσεως
προγράμματά του για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
της Ιστορίας της Κύπρου, όπως και με την παραχώρηση
υποτροφιών σε νέους αποδήμους και για την περαιτέρω
εδραίωση της συνεργασίας με τις οργανώσεις τους, και με
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη δημιουργία σύγχρονου
Οδηγού Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων της
Διασποράς.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τη ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου για την πρωτοβουλία
της να συγκεντρώσει δώρα για άπορα παιδιά στην Κύπρο,
και να ευχηθώ σε όλους τους αποδήμους μας προσωπική
και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, και το 2019 να είναι
μια χρονιά απελευθέρωσης, τερματισμού της κατοχής και
επανένωσης της πατρίδας μας.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Φώτης Φωτίου / Επίτροπος Προεδρίας
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μίλησαν Φωτίου, Κουίκ, Herzog

Κοινή περιοδεία νέων από την Ελλάδα, Κύπρο,
Ισραήλ το καλοκαίρι του 2019 στις τρεις χώρες
και τριμερής ηγετών της διασποράς στο τέλος
Φεβρουαρίου στο Ισραήλ, ήταν μεταξύ των
αποφάσεων που λήφθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου
στη Λευκωσία, σε συνάντηση των αρμοδίων των
τριών χωρών για θέματα διασποράς.
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φωτης Φωτίου,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας για
θέματα διασποράς κ. Τέρενς Κουίκ και ο
Πρόεδρος του «Jewish Agency for Israel», του
μεγαλύτερου οργανισμού των Ισραηλινών της
διασποράς, κ. Isaac Herzog, μίλησαν,
μετά τη συνάντησή τους, για εμβάθυνση
της συνεργασίας τους και νέα στρατηγική.

Σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο,
ο κ. Φωτίου είπε ότι οι διασπορές των
τριών χωρών μπορούν να εξυπηρετήσουν
τα συμφέροντα των τριών χωρών και να
φέρουν πιο κοντά τις νέες γενιές που ζουν στο
εξωτερικό. Να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή
και υποσχόμενη βάση για την προώθηση των
κοινών μας στόχων, πρόσθεσε. Η διασπορά
είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την
προώθηση των συμφερόντων σε ισχυρά κέντρα
λήψης απόφασης στο εξωτερικό, σημείωσε
και πρόσθεσε ότι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ
παραμένουν ισχυροί πυλώνες ασφάλειας, ειρήνης
και ευημερίας στην περιοχή.
Τα θέματα της διασποράς θα συμβάλουν στην
περαιτέρω ενίσχυση των ήδη καλών σχέσεων

των τριών χωρών, ανέφερε ο κ. Φωτίου,
λέγοντας ότι έλαβαν σημαντικές αποφάσεις
σε μια κοινή στρατηγική, ενθαρρύνοντας τις
τρεις διασπορές για κοινές προσπάθειες και
εκδηλώσεις και για να έρθει η νέα γενιά πιο
κοντά, να γνωριστούν μεταξύ τους και να
μάθουν τον πολιτισμό και την ιστορία των τριών
χωρών.
Γι’ αυτό, είπε ο κ. Φωτίου, η πρώτη απόφαση
που έλαβαν στη συνάντηση αφορά την
πραγματοποίηση, τέλη Ιουλίου με αρχές
Αυγούστου, κοινής επίσκεψης ομάδας νέων από
τις τρεις διασπορές στις τρεις χώρες, «σε μια
προσπάθεια να μάθουν, να βρεθούν μαζί,
να ανταλλάξουν απόψεις. Μας ενώνουν πολλά
και πρέπει να ξεκινήσουμε από τη νέα γενιά».
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Η δεύτερη απόφαση, ανέφερε, αφορά την
πρώτη κοινή συνάντηση τον Ιανουάριο του
2019 στα Ιεροσόλυμα, ηγετών των τριών
διασπορών στην παρουσία των κ.κ. Φωτίου,
Κουίκ και Herzog. «Σε μια προσπάθεια να
συναποφασίσουμε πώς το σημαντικό εργαλείο
που λέγεται διασπορά μπορεί να βοηθήσει τις
χώρες μας, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα με τα
όσα συμβαίνουν στην περιοχή, με τις τόσες πολλές
εξελίξεις στην ενέργεια, την ασφάλεια και αλλού».
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας, το
παράδειγμα της στενής και παραγωγικής
συνεργασίας των τριών διασπορών στις ΗΠΑ
στο Κογκρέσο, σε επίπεδο πολιτιστικό και
νεολαιών είναι επιτυχημένο (success story) και
θα ήθελαν να το επεκτείνουν. Ήδη ξεκίνησαν,
ανέφερε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλουν να
συνεχίσουν στον Καναδά, στην Αυστραλία και
όπου αλλού υπάρχουν διασπορές.

Για μια νέα δυναμική στα θέματα τριμερούς
συνεργασίας, μίλησε από την πλευρά του ο
Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στην τριμερή σύνοδο
κορυφής στο Ισραήλ, όπου θα συζητηθούν τα
θέματα διασποράς.
Ο κ. Κουίκ είπε ότι αποφάσισαν για ακόμη μία
συνέργεια, στον Καναδά τον ερχόμενο Ιούνιο,
όπου έχουν και οι τρεις χώρες σημαντικές
ομογενειακές οργανώσεις.
Με τη συνεργασία του κ. Herzog προσβλέπουμε
σε μια νέα πολύ δυναμική συνέργεια των τριών
χωρών, που σε γενικότερο επίπεδο Ελλάδα,
Κύπρος, Ισραήλ δουλεύουν πολύ αποφασιστικά
για να είναι πυλώνες σταθερότητας στην
περιοχή, είπε και ανέφερε ως παράδειγμα τους
τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος.

Πολύ περήφανος για τη διαδικασία συνεργασίας
που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, δήλωσε ο
κ. Isaac Herzog, αναφέροντας ότι ο οργανισμός
«Jewish Agency for Israel» είναι ο μεγαλύτερος
παγκοσμίως που συνδέει τους Ισραηλινούς με το
Ισραήλ και ο μοναδικός της διασποράς.
Έχουμε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο αυτής
της συνεργασίας, σημείωσε και πρόσθεσε ότι
στοχεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία των
διασπορών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε,
επίσης, ότι υπάρχουν πολλοί κοινοί στόχοι
που μπορούν να υπηρετήσουν για το καλό των
χωρών τους αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.
Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία έχει
πολλές κοινές ιστορικές ρίζες, εκπροσωπούμε
σημαντικά έθνη που έχουν προσφέρει στην
ανθρωπότητα πολλά και θα μπορούσαμε να
γίνουμε παράδειγμα της συνεργασίας Εβραίων
– Χριστιανών και άλλων εθνών στη Μεσόγειο,
συμπλήρωσε.
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παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης παρουσίασε στις 21 Νοεμβρίου,
το όραμά του για το νέο μοντέλο οικονομίας,
αναφερόμενος σε 14 σημαντικές μεταρρυθμίσεις
μέσω των οποίων η Κυβέρνηση φιλοδοξεί,
όπως είπε, να αλλάξει την εικόνα της χώρας στα
επόμενα χρόνια.
Σε χαιρετισμό του στην 91η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του ΚΕΒΕ, στο συνεδριακό κέντρο
«Φιλοξένια», ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
προέβηκε αρχικά σε μια παρουσίαση των όσων
έχει μέχρι σήμερα καταφέρει η Κυβέρνηση
αναφορικά με την οικονομία.
Παράλληλα, είπε, προωθούνται 14 σημαντικές
μεταρρυθμίσεις με τις οποίες φιλοδοξούμε να
αλλάξουμε πραγματικά την εικόνα της χώρας
μας στα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα νέο
μοντέλο οικονομίας.
Ως πρώτη, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του
ΓεΣΥ με υλοποίηση της πρώτης φάσης όπως έχει
σχεδιαστεί, την 1η Ιουνίου 2019.
Αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και στην ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας,

αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης
αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης. Για τη
μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, είπε
ότι «είναι καλά γνωστό ότι κάποια νομοσχέδια
αποσύρθηκαν ως αποτέλεσμα διαφωνιών,
όμως είμαστε έτοιμοι, σε συνεννόηση
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τα
επανακαταθέσουμε, έτσι ώστε να υπάρχει η
διαχείριση του αξιόλογου ανθρωπίνου δυναμικού,
η διασύνδεση του μισθολογίου με την ανάπτυξη
του ΑΕΠ, η αναδιοργάνωση κλιμάκων, αλλά
και η κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων και
ταυτόχρονα βεβαίως αξιολόγηση με βάση
μετρήσιμα κριτήρια».
Ένα τέταρτο στοιχείο, ανέφερε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, «είναι η προώθηση της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, μια γάγγραινα
που όλοι βιώνουμε.
Προς τον σκοπό, αυτό σε συνεργασία με την
Εσθονία, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης σχετικό
πρόγραμμα ύψους €250 εκατομμυρίων».
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Σύμφωνα με τον ίδιο «το πλέον σημαντικό για
τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση
της ψηφιακής στρατηγικής, είναι η πρόθεση μας,
σε συνεργασία πάντα με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, να ενοποιήσουμε όλες τις συναφείς
αρμοδιότητες σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακής
Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε, επίσης,
στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της τοπικής
αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις δήμων και
συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, ούτως ώστε να
υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες
που παρέχονται στους πολίτες και αφορούν την
καθημερινότητά τους, στην εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής για τον Τουρισμό, στο πλαίσιο
της οποίας από την 1η Ιανουαρίου του 2019
δημιουργείται Υφυπουργείο Τουρισμού και στην
εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας
για την αδειοδότηση έργων στη βάση του
επενδυτικού νόμου που ήδη βρίσκεται ενώπιον
της Βουλής.
Μίλησε για την πρόθεση ανάπτυξης του τομέα
της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που
προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα
των Υπηρεσιών μέσα και από την εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου που εγκρίθηκε από τη
Βουλή τον περασμένο Ιούλιο.
Σε άλλη αναφορά του για βελτίωση της
διακυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και
της καινοτομίας, είπε ότι έχει, επίσης, συσταθεί
Εθνικό Συμβουλίο Έρευνας και Καινοτομίας
και υιοθετήθηκε ο θεσμός του Επικεφαλής
Επιστήμονα.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφαση για μερική
αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ, με την προσέλκυση
στρατηγικού-συνεργάτη επενδυτή, καθώς και
αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου και του Κρατικού Λαχείου.
Μίλησε ακόμη για μεταρρύθμιση των δομών
διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενίσχυση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση
νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον
Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε, επίσης,
λόγο για την ολοκλήρωση της συνολικής
μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος
που άρχισε με το νέο σύστημα διορισμών των
εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένου του συστήματος
αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του
εργασιακού χρόνου των εκπαιδευτικών, με στόχο
την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

σε συνάρτηση με νέες φορολογικές ελαφρύνσεις
και κίνητρα προς επιχειρήσεις και επενδυτές
που προωθούνται, αναμένεται να ενισχύσουν
περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων,
ενισχύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας μας».

Αναφορά έκανε, επίσης, στην «αύξηση της
παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των
βιομηχανιών του τόπου, με την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
και την παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά
αναβαθμισμένων προϊόντων».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «η υιοθέτηση
και υλοποίηση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων,

«Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως για την
υλοποίηση των όσων έχω αναφέρει απαιτείται και
η συναίνεση της Βουλής, και η συνεργασία της
Κυβέρνησης με τη Βουλή, γι αυτό και βρισκόμαστε
σε επαφή με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να
συμβάλουμε από κοινού στη μεγάλη προσπάθεια
για μεταρρύθμιση του οικονομικού μοντέλου της
χώρας», σημείωσε.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕ
ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

περίοδο 2021 – 2027 το οποίο πρέπει να
περιλαμβάνει τις αναγκαίες εκείνες δαπάνες για
αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινών προκλήσεων,
όπως είναι η μετάβαση στην ψηφιακή ολοκλήρωση,
η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η κλιματική
αλλαγή, η καινοτομία, η μετανάστευση, η άνοδος
του ακραίου εθνικισμού, οι ασύμμετρες απειλές
και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. «Την ίδια
στιγμή, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, τον
Ευρωπαίο πολίτη και την αναβάθμιση της ποιότητας
της ζωής του», ανέφερε.

Την έναρξη μιας διαδικασίας αναδιάταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στις 12 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ανέπτυξε τις θέσεις του σε καίριας σημασίας
ζητήματα όπως αυτό της ολοκλήρωσης του
εγχειρήματος της Τραπεζικής Ένωσης, της
προσαρμογής της Κοινής Αγοράς στα νέα
δεδομένα, το κοινό μέτωπο αντιμετώπισης της
μεταναστευτικής κρίσης αλλά και των κλιματικών
αλλαγών, η κοινή αμυντική θωράκισή της Ένωσης
μέσα σε κλίμα συναίνεσης, λέγοντας πως «η
Κύπρος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί
ένθερμο υποστηρικτή της ολοένα αυξανόμενης
αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών».

Απευθυνόμενος προς τους ευρωβουλευτές,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, αφού καταδίκασε το τρομοκρατικό
χτύπημα στο Στρασβούργο, υπογράμμισε την
ανάγκη διαφύλαξης αλλά και ενίσχυσης του
αξιόλογου μοντέλου ειρήνης που προσφέρει εδώ
και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας, μεταξύ
άλλων, ότι όλοι πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για μια
ευημερούσα Ευρώπη.
Απαριθμώντας τις προκλήσεις που έχει ενώπιόν
της η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι πρώτα από όλα
θα πρέπει να διαφυλαχθεί το μοντέλο ειρήνης και
ευημερίας που αποτελεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
και να προστατευτεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κάτι
που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συλλογική
προσπάθεια. «Είναι ανάγκη να ακούσουμε τους
πολίτες ώστε να αντιληφθούμε τα βαθύτερα αίτια
της απαξίωσης που εκφράζεται μέσα από το
μεγάλο ποσοστό αποχής στις Ευρωεκλογές και να
αντιληφθούμε τους λόγους του χάσματος και της
κρίσης εμπιστοσύνης» συνέχισε, παραθέτοντας
αναλυτικά τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει
να δοθούν άμεσα απαντήσεις για το μέλλον της
Ευρώπης.
Σε αιχμή του δόρατος αυτής της νέας προσπάθειας
αναδιάταξης ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέδειξε το
νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την

Ειδική αναφορά έκανε στο Κυπριακό σημειώνοντας
πως «η Ευρώπη, που ορθώς ενεργά συμμετέχει ή
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για επίλυση διεθνών
προβλημάτων, έχει καθήκον να συμβάλει στην
επίλυση ενός προβλήματος κράτους μέλους.
Ενός προβλήματος που αποτελεί ανοικτή
πληγή στο δικό της σώμα». Ευχαριστώντας το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη των
προσπαθειών εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για την
αποφασιστικότητά του να εργασθεί προς αυτή την
κατεύθυνση.
Τέλος, είπε πως η Κύπρος, στο πλαίσιο του
ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσει
μέσω των τριμερών συνεργασιών με χώρες της
περιοχής της, έχει ως στόχο την ενίσχυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας,
συμβάλλοντας στην επιδιωκόμενη ενεργειακή
ασφάλεια και διαφοροποίηση των ενεργειακών
πηγών και διαδρόμων της Ένωσης.
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H KOΜΙΣΙΌΝ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ
ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΎΟΥΝ ΧΩΡΊΣ
ΒΊΖΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ«ΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΥΠΉΚΟΟΙ
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΦ' ΌΡΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΌΤΗΤΑΣ
H Koμισιόν προτείνει να ταξιδεύουν χωρίς
βίζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπήκοοι
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (μετά την αποχώρηση από την
Ένωση) εφ' όρου, όμως, αμοιβαιότητας,
δηλαδή αντίστοιχης ρύθμισης από την
πλευρά των βρετανικών αρχών.
Συγκεκριμένα, το Κολέγιο των Επιτρόπων,
που συνεδρίασε στις 13 Νοεμβρίου στο
Στρασβούργο, προτείνει στο Ηνωμένο
Βασίλειο μια συμφωνία αμοιβαιότητας
για την επόμενη μέρα της αποχώρησης,
κατά την οποία οι πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν θα χρειαστούν βίζα όταν
ταξιδεύουν στην περιοχή Σένγκεν για
σύντομες διαμονές μέχρι 90 ημερών σε
οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών.
Αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει
την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία
αποχώρησης, η ρύθμιση αυτή θα ισχύει
από τις 30 Μαρτίου 2019.
Εάν επιτευχθεί συμφωνία αποχώρησης
ωστόσο, θα εφαρμοστεί από το τέλος της
μεταβατικής περιόδου, όπως περιγράφεται
στη συμφωνία.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει την
πρόθεσή της να μην απαιτήσει θεώρηση
από πολίτες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 για τουρισμό
και επιχειρήσεις. Ασφαλώς, οι κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους
υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εκείνοι που
αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους, θα
εφαρμόζονται βέβαια στους πολίτες του
Ηνωμένου Βασιλείου μόλις αυτοί δεν θα
είναι πλέον πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόταση είναι ένα από τα μέτρα ετοιμότητας
που απαιτούνται ως συνέπεια της απόσυρσης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχει σχέση με
τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για
την κανονική απόσυρση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΊΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΉ
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ Ή ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ
Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη
Πρέσβης κ. Κορνήλιος Κορνηλίου συνεχάρη
την Ελλάδα για την πρωτοβουλία της και
χαιρέτισε τις επικαιροποιήσεις στο Ψήφισμα που
αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές πρωτοβουλίες
και εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Το Ψήφισμα με τίτλο: «Επιστροφή ή
αποκατάσταση των αγαθών της πολιτιστικής
κληρονομιάς στις χώρες προέλευσής τους»
υιοθετήθηκε ομόφωνα στις 13 Δεκεμβρίου 2018
από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών. Το Ψήφισμα, το οποίο είναι
τριετές, είχε προταθεί από την Ελλάδα και έλαβε
άνω των 100 συγκηδεμονεύσεων, μεταξύ των
οποίων και της Κύπρου.

Ο κ. Κορνηλίου τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που
αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην προστασία
των πολιτιστικών αγαθών ένεκα των χιλιάδων
χρόνων πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
και των εμπειριών της από την καταστροφή και
λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομίας από την
ξένη στρατιωτική κατοχή από το 1974. Για τον
σκοπό αυτό, τόνισε, η Κυπριακή Δημοκρατία
προωθεί ενεργά τη λήψη μέτρων κατά της
καταστροφής και της παράνομης διακίνησης
πολιτιστικής κληρονομιάς, και την επιστροφή ή
αποκατάσταση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες
προέλευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη μνεία
στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Κύπρου και της
Ιταλίας για τη δημιουργία της «Ομάδας Φίλων για

την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών. Επισήμανε, επίσης, την πρωτοβουλία της
Κύπρου στη Γενεύη, για την ομόφωνη υιοθέτηση
του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα και
την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον
περασμένο Μάρτιο, και έκανε ειδική αναφορά
στην υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου
της Ευρώπης το 2017 για τα αδικήματα που
αφορούν πολιτιστικά αγαθά, γνωστής ως
«Σύμβαση της Λευκωσίας», με πρωτοβουλία της
Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης.
«Αυτή η Σύμβαση είναι στην πραγματικότητα το
πρώτο νομικό κείμενο που ενσωματώνει έναν
ποινικό κώδικα για τους παραβάτες οι οποίοι
θα καταστρέφουν, θα κλέβουν, θα πωλούν ή θα
διακινούν παράνομα κλεμμένους θησαυρούς
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Σύμβαση είναι
ανοικτή για υπογραφή από κράτη πέρα των
κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για μια ακόμη φορά σας καλώ όλους να γίνετε
μέλη της ‘Σύμβασης της Λευκωσίας’», κατέληξε ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ
ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ
ΥΠΌΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΦΩΝΊΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που
υπογράφηκε μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου
Προεδρίας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις 10 Φεβρουαρίου 2016,
αποφασίστηκε ο περαιτέρω συντονισμός για
την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας
μεταξύ των δύο φορέων με την υπογραφή
Συμφωνίας Συνεργασίας για την κάλυψη
εκπαιδευτικών αναγκών των αποδήμων
Κυπρίων.

προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας, προγραμμάτων εκμάθησης της
ιστορίας της Κύπρου, την παραχώρηση
υποτροφιών σε απόδημους της Κύπρου,
καθώς και την εδραίωση συνεργασίας με την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ), την Παγκύπρια Συντονιστική
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και
την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Αποδήμων
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).

Για τον σκοπό αυτό υπογράφτηκε, στις 21
Δεκεμβρίου, Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και του
Ανοικτού Πανεπιστήμιο Κύπρου σε τομείς
κοινού ενδιαφέροντος.

Η Συμφωνία Συνεργασίας υπογράφτηκε σε
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, μεταξύ του
Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Σωκράτη Κάτσικα και του Επιτρόπου
Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.

Οι τομείς αυτοί, μεταξύ άλλων, αφορούν
στη στήριξη των Κύπριων αποδήμων σε
θέματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού,
μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών

Οι πρόνοιες της Συμφωνίας θα
γνωστοποιηθούν στις Παγκόσμιες Οργανώσεις
Αποδήμων Κυπρίων ανά τον κόσμο όπου
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ζουν Κύπριοι Απόδημοι και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποτείνονται στην οικεία
Ομοσπονδία της χώρας όπου διαμένουν για
να μπορέσουν, μέσω αίτησης, να αξιοποιήσουν
και να επωφεληθούν των προνοιών.
Ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τις θερμές
του ευχαριστίες προς τον Πρύτανη του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και ευχήθηκε
η συνεργασία που ξεκινά να είναι η απαρχή
μιας εποικοδομητικής και προσοδοφόρας
συνεργασίας.
Από την πλευρά του ο κ. Κάτσικας,
διαβεβαίωσε τον κ. Φωτίου ότι το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σταθεί δίπλα
στο όραμα του Γραφείου του Επιτρόπου
Προεδρίας για υλοποίηση των όσων υπηρετεί
και με τα εξ αποστάσεως προγράμματά του,
το ΑΠΚΥ θα προσφέρει στους απόδημους
Κύπριους ευκαιρίες εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας και της ιστορίας της Κύπρου.

ΚΥΠΡΙΑΚΌ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ
συζήτησαν Αναστασιάδης - Τρουντό
Το Κυπριακό, περιφερειακές και διεθνείς
εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύντομης
συνάντησης που είχαν, στις 12 Νοεμβρίου,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός του Καναδά
κ. Τζάστιν Τρουντό.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
επισήμων του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας,
όπου το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Καναδό
Πρωθυπουργό από τη Γαλλία, όπου βρισκόταν
τις τελευταίες μέρες, στην Ασία, πραγματοποίησε
ολιγόωρη στάση.

Κατά τη συνάντηση «ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας καλωσόρισε τον Καναδό
Πρωθυπουργό στην Κύπρο απευθύνοντας
του πρόσκληση να πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη στην Κύπρο».
'Οπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
«ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό του Καναδά
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και
για τη διαδικασία που ξεκινά τώρα από τον
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ευχαριστώντας
τον παράλληλα για τη στάση αρχών που τηρεί
ο Καναδάς στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΟΛΈΜΟΥ
Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης, για να συμμετάσχει στις
εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από τη λήξη
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις11 Νοεμβρίου
2018.
Τις εκδηλώσεις εορτασμού τίμησαν περισσότεροι
από 80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς
και διεθνών οργανισμών από όλο τον κόσμο.
Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν,
η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, ο
Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες,
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέβηκε στη γαλλική
πρωτεύουσα από το Ελσίνκι, μετά τις εργασίες
του Συνεδρίου του ΕΛΚ – κατόπιν προσωπικής

ΠΡΌΟΔΟΣ ΑΠΌ
ΚΥΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΊΑΣ

συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν
περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Καναδός
Πρωθυπουργός «εξέφρασαν την κοινή
βούληση των Κυβερνήσεών τους για περαιτέρω
συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα».

ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ
ΚΎΠΡΟΣ-ΡΟΥΜΑΝΊΑ

πρόσκλησης του Προέδρου της Γαλλικής
Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αψίδα του
Θριάμβου, όπου μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος και
ακολούθησε τελετή απόδοσης τιμών.
Αργότερα παρακάθησε, σε επίσημο γεύμα που
παρέθεσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, στο Προεδρικό
Μέγαρο, προς τιμή των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων και στην συνέχεια παρέστη στα
εγκαίνια του «Φόρουμ των Παρισίων για την
Ειρήνη», όπου ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων,
ο Πρόεδρος της Γαλλίας, η Καγκελάριος της
Γερμανίας και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών.
Στη διάρκεια εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των
εγκαινίων, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
κατέθεσαν ένα βιβλίο της επιλογής τους στη
«Βιβλιοθήκη της Ειρήνης», το οποίο θεωρούν πως
συμβάλλει στην ειρήνη.

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Wellcome Sanger
στο Κέμπριτζ και τα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ
και του Νότιγχαμ ανακάλυψαν ότι ένα ενεργό
συστατικό που περιέχεται σε οφθαλμικές σταγόνες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση
της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (AML), που
είναι από τις πλέον επιθετικές μορφές καρκίνου
του αίματος.
Συνεπικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι ο
κυπριακής καταγωγής Δρ Γιώργος Βασιλείου και
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Κύπρος και Ρουμανία υπέγραψαν στις 14
Δεκεμβρίου, στο Βουκουρέστι, Μνημόνιο
Συναντίληψης για θέματα διασποράς.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, και η
Υπουργός Διασποράς της Ρουμανίας κα
Natalia-Elena Intotero.
Σε δηλώσεις του ο κ. Φωτίου ανέφερε πως
η υπογραφή του Μνημονίου ενδυναμώνει
τις ήδη καλές σχέσεις Κύπρου – Ρουμανίας.
Σημείωσε ακόμη πως η Ρουμανία, η οποία
θα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαïκής
Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019
προωθεί τη συζήτηση για πρώτη φορά
θεμάτων διασποράς σε επίπεδο Ευρωπαïκής
Ένωσης. Είπε, επίσης, πως το Βουκουρέστι
αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο μιας
τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στην
Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

συνεπικεφαλής συντάκτης της επιστημονικής
έκθεσης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Nature Communications είναι ο Έλληνας
ερευνητής Δρ Κωνσταντίνος Τζελέπης.
Σε προηγούμενη έρευνά της η ίδια επιστημονική
ομάδα είχε αναπτύξει μία προσέγγιση βασισμένη
στη λεγόμενη τεχνική τροποποίησης γονιδίων
CRISPR, που επέτρεψε την ταυτοποίηση
περισσότερων των 400 γονιδίων ως πιθανών
θεραπευτικών «στόχων» για διάφορους τύπους
της νόσου AML.

ΆΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
NDCP & NCCT ΤΗΣ ΝΕΠΟΜΑΚ
να εξερευνήσουν το νησί και να συμμετάσχουν
σε εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας και να μάθουν για την κυπριακό
πολιτισμό και την κυπριακή κληρονομιά. Είναι,
επίσης, ένας εξαιρετικός τρόπος να γνωρίσουν
και να δημιουργήσουν φιλίες ζωής με ανθρώπους
από όλο τον κόσμο καθώς στο πρόγραμμα κάθε
χρόνο συμμετέχουν 50 νέοι και νέες Κύπριοι και
Κύπριες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την
Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά και την
Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nepomak.
org/ndcp
Για αιτήσεις: www.nepomak.org/ndcp-app

Ζήστε την Κύπρο όπως δεν την έχετε
ξαναζήσει αυτό το καλοκαίρι με τη ΝΕΠΟΜΑΚ.
Τα προγράμματα NDCP (Ανακαλύπτω την
Κύπρο) και NCCT (Πολιτιστική Περιήγηση της
Κύπρου) της ΝΕΠΟΜΑΚ προσφέρουν σε νέους
και νέες Κύπριους και Κύπριες της διασποράς
την ευκαιρία να επισκεφθούν την Κύπρο και
να μάθουν περισσότερα για το νησί. Και τα δύο
καλοκαιρινά προγράμματα επιχορηγούνται κατά
μεγάλο μέρος από τη ΝΕΠΟΜΑΚ.

NDCP (Ανακαλύπτω την Κύπρο)
Ηλικίες: 18-22
Ημερομηνίες: 1-21 Ιουλίου 2019
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 17 Φεβρουαρίου
2019
Το Πρόγραμμα Ανακαλύπτω την Κύπρο της
ΝΕΠΟΜΑΚ είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους
και νέες Κύπριους και Κύπριες της διασποράς
(ηλικίας 18-22) να επισκεφθούν την πατρίδα τους,

«Μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Μετά από
μερικές μόνο εβδομάδες έφυγα με φίλους από
όλες τις γωνιές του πλανήτη! Και όλα αυτά ενώ
έχτισα βαθύτερους δεσμούς με τις κυπριακές μας
παραδόσεις, τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας. Μακάρι
να μπορούσα να το ξανακάνω»!
– Νέθη Σάββα, Ηνωμένο Βασίλειο, NDCP 2017

«Κάθε μέρα στο πρόγραμμα ήταν μοναδική σε σχέση
με την προηγούμενη και πάντα θα έχω αυτό το ταξίδι
στην καρδιά μου. Θα το ξανάκανα χωρίς δεύτερη
σκέψη και προτείνω σε όποιον το σκέφτεται να το
κάνει»!
– Ναταλία Γιαννηκάρκης, Νότια Αφρική, NDCP 2018

NCCT (Πολιτισμική Περιήγηση της
Κύπρου)
Ηλικίες: 23-30
Ημερομηνίες: 21 Αυγούστου -1 Σεπτεμβρίου 2019
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019
Η Πολιτισμική Περιήγηση της Κύπρου της
ΝΕΠΟΜΑΚ είναι ένα δεκαήμερο ταξίδι για νέους

και νέες Κύπριους και Κύπριες της διασποράς
(ηλικίας 23-30). Δίνει την ευκαιρία σε Κύπριους
και Κύπριες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να
γνωρίσουν την κληρονομιά και τον πολιτισμό
τους και να εξερευνήσουν την Κύπρο μέσα
από επαγγελματικές ξεναγήσεις και αυθεντικές
εμπειρίες αλληλεπίδρασης. Οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το
Συνέδριο των Απόδημων Κυπρίων στη Λευκωσία
όπου θα ενημερωθούν από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και άλλους κυβερνητικούς
αξιωματούχους για τις τελευταίες εξελίξεις στην
Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nepomak.
org/ncct
Για αιτήσεις: www.nepomak.org/ncct-app
«Για μένα το πιο πολύτιμο δώρο που πήρα από
το πρόγραμμα είναι η βαθύτερη κατανόηση της
κυπριακής μου καταγωγής και του πόσο πολύπλευρη
είναι η κυπριακή μας ταυτότητα, δεδομένης
της περίπλοκης ιστορίας του νησιού μας. Ήταν
συναρπαστικό να διαπιστώνεις πώς η ιστορία μας
διαμόρφωσε το φαγητό μας, τη διάλεκτό μας, τα έθιμα
και τα πιστεύω μας, όλα!»
– Αντωνία Μιχαηλίδης, Ηνωμένο Βασίλειο, NCCT 2016

«Πάντα μαθαίνεις κάτι καινούργιο από τα μέρη που
επισκέπτεσαι, μέσα από συζητήσεις με τους ντόπιους
και μέσα από τις φιλίες που δημιουργείς με άλλους
συμμετέχοντες στο ταξίδι. Πιστέψτε το και μάθετε για
τις ρίζες, τον πολιτισμό και την ταυτότητά σας».
– Νικόλας Νίκου, Ηνωμένο Βασίλειο, NCCT 2017

Για απορίες ή ερωτήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε
με τη ΝΕΠΟΜΑΚ μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@nepomak.org
ή uk@nepomak.org ή στο Facebook, Instagram
και στο Twitter (@nepomak).

ΟΔΗΓΌΣ ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΈΝΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΑΠΌ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Η συνεργασία στη δημιουργία ενός
ανανεωμένου ολοκληρωμένου Οδηγού
Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων
Κυπρίων της Διασποράς, ήταν ο σκοπός της
συνάντησης και του Πλαισίου Συνεργασίας
που συμφωνήθηκε μεταξύ της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, μέσω του Γραφείου Επιτρόπου
Προεδρίας, και του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας στις 17 Δεκεμβρίου.
Το Πλαίσιο Συνεργασίας συμφωνήθηκε
μεταξύ του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φωτίου
και του Προέδρου του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθηγητή
Νίκου Καρτακούλλη, σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Επιτρόπου
Προεδρίας.
Σε δηλώσεις του ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φωτίου είπε ότι «η διασπορά μας
αποτελεί ένα γνήσιο ζωντανό και χρήσιμο
κομμάτι για την προώθηση των εθνικών μας
συμφερόντων. Διαχρονική είναι η προσφορά

τους προς την πατρίδα και ιδιαίτερα σε
δύσκολες περιόδους όσον αφορά στο εθνικό
μας θέμα».
«Η νέα γενιά της διασποράς μας αποτελεί
το πιο ζωντανό και ελπιδοφόρο κομμάτι
της διασποράς και έχουμε υποχρέωση,
μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, να τους
κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την
ιστορία τους, τη γλώσσα τους, την κουλτούρα
και την παράδοση του τόπου μας», είπε.
Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι
μεταξύ των πολλών άλλων δράσεων που
εμπεριέχει η Εθνική Στρατηγική για τη
Διασπορά, αποφασίστηκε η δημιουργία
ενός σύγχρονου Οδηγού ενημέρωσης των
απόδημων Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες,
νομοθεσίες, κανονισμούς που πρέπει να
γνωρίζουν.
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Παράλληλα, ο κ. Φωτίου ανάφερε ότι αυτός
ο Οδηγός θα είναι χρήσιμος για όλους τους
Κύπριους που έχουν επαναπατρισθεί ή
σκοπεύουν να επαναπατρισθούν.
Ο Οδηγός θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και
σε ηλεκτρονική μορφή, στα ελληνικά και στα
αγγλικά.
O Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τις θερμές
του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
για τη συμβολή και τον ουσιαστικό ρόλο που
θα διαδραματίσει στη δημιουργία και επιτυχή
ολοκλήρωση του Οδηγού Αποδήμων και
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων της Διασποράς.
Από την πλευρά του ο κ. Καρτακούλλης,
διαβεβαίωσε τον κ. Φωτίου για τη στήριξη
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προς το
έργο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον
διαβεβαίωσε ότι θα σταθεί συνοδοιπόρος στο
όραμα του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΛΈΕΙ
ÇΟΧΙÈ
ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΌ
ΚΑΛΑΜΆΚΙ
Με κύριο μήνυμα «Η Κύπρος λέει ‘Όχι’ στο
πλαστικό καλαμάκι», πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου, συνέντευξη Τύπου στο
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, κατά την οποία
έγινε η επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας
του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα Λάρνακας
«Λέμε ‘Όχι’ στο πλαστικό καλαμάκι».
Τη συνέντευξη Τύπου χαιρέτισαν ο Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
κ. Κώστας Καδής, η Διευθύντρια του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδου, η
Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου
και η κα Μαρία Ψιλολύχνου εκ μέρους του Ειδικού
Σχολείου, ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν,
μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη και
ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στη Κύπρο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει τεθεί
υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος η
ομάδα εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου Αγίου
Σπυρίδωνα Λάρνακας θα αντικαταστήσει όλα τα
συμβατικά πλαστικά καλαμάκια με βιοδιασπώμενα
ή από αλουμίνιο καλαμάκια στα σχολεία της
Κύπρου. Η πρωτοβουλία, με αφετηρία αρχικά την
πόλη της Λάρνακας, επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο Υπουργός
Γεωργίας αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που «στοχεύουν
στην εκπαίδευση της μελλοντικής γενιάς»,
υπογραμμίζοντας πως το Υπουργείο και ο ίδιος
προσωπικά «βρίσκονται δίπλα σε κάθε εκδήλωση
και πρόγραμμα που στοχεύει στην ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση του κοινού, και ιδιαίτερα
των παιδιών και των νέων, σχετικά με τη μείωση
της χρήσης των πλαστικών και την προστασία του
περιβάλλοντος».
Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών, αφού ευχαρίστησε την εθελοντική
ομάδα του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα για
την ανάδειξη του σημαντικού αυτού ζητήματος,
εξήρε τον ρόλο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος
που μέσα από πολύπλευρες δράσεις επιδιώκει να
ανατρέψει λανθασμένες, παγιωμένες νοοτροπίες.
Η κα Μιχαηλίδου απηύθυνε κάλεσμα προς όλους
όπως αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που
δεικνύει στην πράξη ότι «αρκεί μια μικρή ομάδα
ευαισθητοποιημένων ανθρώπων και η συνεργία
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να γίνουν
σημαντικά βήματα προς τα εμπρός».
Από την πλευρά της, η Επίτροπος Περιβάλλοντος
δήλωσε πως η Κύπρος οφείλει να κάνει το
«επόμενο βήμα, με σκοπό τη μείωση της
χρήσης πλαστικού για την προστασία του
περιβάλλοντος». Στόχος της εκστρατείας είπε,
είναι «όλες οι μαθήτριες και μαθητές, αρχίζοντας
από την προδημοτική τάξη να πάρουν ένα
επαναχρησιμοποιούμενο stainless steel καλαμάκι
στο σπίτι μαζί με το βουρτσάκι του και έναν
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όμορφο σελιδοδείκτη και αφού κατανοήσουν,
μετά από μία παρουσίαση στο σχολείο τους, γιατί
‘λέμε όχι στο πλαστικό καλαμάκι’, να μεταφέρουν
το μήνυμα στις οικογένειες τους και όλοι μαζί να
αλλάξουμε συνήθειες».
Εκ μέρους του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα
Λάρνακας, η κα Μαρία Ψιλόλυχνου δήλωσε
πως επιδίωξη μέσω της πρωτοβουλίας τους
είναι όπως οι εθελοντές μαθητές του Ειδικού
Σχολείου μετατραπούν από δέκτες εθελοντισμού
σε πομπούς εθελοντισμού, ενώ, παράλληλα, να
ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για
την περιβαλλοντική ρύπανση και να αναδειχθεί
η Κύπρος ως πρώτη χώρα που υιοθετεί αυτή τη
βέλτιστη πρακτική στην ΕΕ.
Η πρωτοβουλία «Λέμε ‘Όχι’ στο πλαστικό
καλαμάκι» τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, με τη στήριξη του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών, του Δήμαρχου Λάρνακας και
Προέδρου της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων κ.
Αντρέα Βύρα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο και του Ραδιοφωνικού
Ιδρύματος Κύπρου.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου έγινε η πρώτη προβολή
του τηλεοπτικού σποτ που έχει ετοιμαστεί για
σκοπούς της εκστρατείας, με πρωταγωνίστρια τη
Σαλίνα το φλαμίνγκο.
Το σποτ μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στο YouTube,
στον σύνδεσμο https://youtu.be/ujxScsgN_yo

ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΠΕ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΎΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΤΟΥ INVEST CYPRUS
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΣΤΟ
ΛΟΝΔΊΝΟ
Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον
στρατηγικής σημασίας τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Κυπριακός
Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest
Cyprus) παρέθεσε, στις 4 Δεκεμβρίου, πρόγευμα
εργασίας στο Λονδίνο, με προσκεκλημένους
εκπροσώπους από συνολικά 30 επενδυτικά ταμεία
και εταιρείες, οι οποίες επενδύουν στον τομέα των
ΑΠΕ.
Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του
Invest Cyprus, μπροστά στη διαπίστωση της
ανάγκης άμεσης υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ
σε μεγάλη κλίμακα, ο οργανισμός διοργάνωσε
τις συναντήσεις αυτές, στοχεύοντας στην
ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη του
εθνικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική
κατανάλωση ενέργειας, ο οποίος ανέρχεται
σε 13% μέχρι το 2020. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τόσο η εν εξελίξει διαδικασία μετάβασης
από το προηγούμενο σύστημα εγγυημένης
απόδοσης (feed-in tariff) στην ανταγωνιστική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η δυσκολία
χρηματοδότησης των νέων αδειών που

παραχωρήθηκαν πρόσφατα, αποτελούν τους
κυριότερους λόγους που η Κύπρος παρουσιάζει
απόκλιση από τους δεσμευτικούς από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στόχους.
Στην εκδήλωση του Invest Cyprus στο Λονδίνο
συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Δρ Στέλιος Χειμώνας
και ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κ. Φίλιππος (Άλκης)
Φιλίππου, οι οποίοι παρουσίασαν στους
προσκεκλημένους την υφιστάμενη κατάσταση
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και
τις προοπτικές της χώρας μας στον τομέα των
ΑΠΕ. Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής του Invest

Cyprus, κ. Γιώργος Καμπανέλλας παρουσίασε
από την πλευρά του το γενικότερο επιχειρηματικό
περιβάλλον της Κύπρου.
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς και
κλιματικούς στόχους για το 2020 που αφορούν
και την Κύπρο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η
διείσδυση των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται κάτω από
το 10%, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη
την επένδυση στον τομέα των ΑΠΕ, ώστε να
αποφευχθούν δυσβάσταχτα πρόστιμα που
θα αντανακλούν και στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι
στόχοι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΧΡΏΜΑ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
ΦΌΡΟΥΜ
ΝΕΟΛΑΊΑΣ
ΣΤΟ ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΈΙΧ
Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ελληνικό χρώμα
στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας, που
πραγματοποιήθηκε στις 3 - 6 Νοεμβρίου στο
κοσμοπολίτικο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της
Ερυθράς Θάλασσας, παρουσία του Αιγυπτίου
Προέδρου κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

όπου η Αίγυπτος παρουσιάστηκε ως ένα
σταυροδρόμι πολιτισμών, με βασικό πυλώνα,
τον ελληνικό.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της εκδήλωσης,
ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στα
ελληνικά, στο συνεδριακό κέντρο με τους
6.000 νέους, ανάμεσά τους και από την
Κύπρο και την Ελλάδα, με τους στίχους να
παρουσιάζουν τα όνειρα της παγκόσμιας
νεολαίας.

Κεντρικό ελληνικό στοιχείο του φιλμ ήταν η
επίσκεψη στο Ελληνικό Κέντρο Καΐρου, όπου
ο σκηνοθέτης, ενώπιον χιλιάδων θεατών και
εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών, έδειξε
την πλάκα της ανακαίνισης και το όνομα
του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου,
της Αιγυπτιώτισσας Ευεργέτιδας Αικατερίνης
Σοφιανού – Μπελεφάντη, αλλά και της
πλάκας του Κωνσταντίνου Καβάφη στο
νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας.

Η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε και στο
εισαγωγικό επίσημο δεκαπεντάλεπτο φιλμ,

Τέλος, στον ίδιο χώρο, ο Αλεξανδρινός
Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου
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Αιγυπτιωτών Ελλήνων (της Αθήνας) Βασίλης
Ζουές και ο Νίκος Κάτσικας, Αντιπροέδρος
του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου, συνομίλησαν
με τη μεγάλη Αιγύπτια ηθοποιό Ριμ
Μουστάφα, για τις σχέσεις Ελλήνων και
Αιγυπτίων, ενώ τής τραγουδήθηκε στα
ελληνικά και το τραγούδι «Μυσιρλού»
(η Αιγυπτία).
Στο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας, το δεύτερο
που διοργανώνεται στη Χώρα του Νείλου,
συμμετείχε αντιπροσωπεία νέων από την
Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ παρευρέθηκαν
ο Κύπριος Πρέσβης στο Κάιρο κ. Χάρης
Μορίτσης και ο Έλληνας Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου.

ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ
ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ 29
ΤΟΥ ΛΟΝΔΊΝΟΥ
Μία ιδιαίτερη διαδρομή, από τον ορθόδοξο ναό
των Αγίων Πάντων στο Camden Town έως το
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green,
έκανε το απόγευμα της 18ης Νοεμβρίου, το
διώροφο λεωφορείο υπ’ αριθμόν 29 της αστικής
συγκοινωνίας του Λονδίνου.
Το λεωφορείο ακολούθησε την επί δεκαετίες
διαδρομή του, η οποία συμπίπτει με τη
γεωγραφική και πολιτισμική πορεία παρουσίας
και ανέλιξης της κυπριακής παροικίας στη
βρετανική πρωτεύουσα.
Από την εκκλησία, με την ιδιαίτερη ιστορική αξία
για τον κυπριακό ελληνισμό του Λονδίνου έως το
κοινοτικό κέντρο, που αποτελεί το επιστέγασμα
της οργανωμένης παρουσίας των Κυπρίων
στη Βρετανία, διαμέσου γνώριμων δρόμων,
καταστημάτων και λοιπών σημείων αναφοράς, το
λεωφορείο 29 ταξίδεψε στην ιστορία, στη μνήμη
και στο παρόν της παροικίας.
Η πρωτοβουλία ανήκε στον κ. Πέτρο Καρατσαρέα,
λέκτορα Γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο του
Westminster και στην κα Αθηνά Μάντη από το
Πανεπιστήμιο Queen Mary.
«Η ιδέα είναι να δώσουμε στην κυπριακή
παροικία του Λονδίνου ένα ταξίδι αναμνήσεων
ακολουθώντας μία διαδρομή η οποία είναι πάρα
πολύ γνώριμη σε αυτούς, τη διαδρομή του

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΊΑ
ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΉ
ΠΡΕΣΒΕΊΑ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΊΚΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΉΡΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΨΕΥΔΟΚΡΆΤΟΥΣ

λεωφορείου 29. Η διαδρομή από το Camden
Town έως το Wood Green συμπίπτει με την
ιστορία της μετανάστευσης των Κυπρίων του
Λονδίνου από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και
σήμερα», δήλωσε ο κ. Καρατσαρέας.
Η κα Μάντη, δεύτερης γενιάς Κύπρια του
Λονδίνου που διδάσκει κινηματογράφο στο
Queen Mary, συμπλήρωσε: «Για εμάς που
μεγαλώσαμε εδώ αυτά τα τοπία είναι κομμάτι
της ιστορίας μας, το Camden, το Green Lanes,
το Haringey. Μεγαλώσαμε σε αυτά τα μέρη.
Οι γονείς μας ξεκίνησαν εκεί και όπως και η
διαδρομή του λεωφορείου 29 σιγά-σιγά ανέβαιναν
πιο βόρεια στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι Κύπριοι του Λονδίνου μεταξύ μας ρωτάμε ο
ένας τον άλλον: ‘περνά από εκεί το 29;’ Δηλαδή
το λεωφορείο αυτό ήταν σημαντικό για τους

Με δυναμική παρουσία μελών της παροικίας
πραγματοποιήθηκε, στις 15 Νοεμβρίου, η ετήσια
πικετοφορία έξω από την πρεσβεία της
Τουρκίας στο κεντρικό Λονδίνο, με αφορμή
τη συμπλήρωση 35 ετών από την παράνομη
ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώθηκε από
την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου που είχε προσκαλέσει τους Κύπριους
της Βρετανίας να καταδικάσουν την παράνομη
ανακήρυξη, να διατρανώσουν τη στήριξή τους
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ανθρώπους που είχαν έρθει από την Κύπρο εδώ,
τους πήγαινε στη δουλειά ή στο σπίτι ή στην
εκκλησία».
Οι επιβάτες, μείγμα παλαιότερων και πιο
νεαρών μελών της παροικίας, είχαν την ευκαιρία
να ακούσουν ηχογραφημένες διηγήσεις
για αναμνήσεις από διαδρομές με το «29»,
συνυφασμένες με την εξέλιξη των Κυπρίων του
Λονδίνου και απόψεις για το τι σημαίνει να είναι
κανείς σήμερα Κύπριος και Κύπρια του Λονδίνου.
Αντάλλαξαν, επίσης, μεταξύ τους ιστορίες, μνήμες
και σχόλια.
Η πρωτοβουλία ήταν μέρος του φεστιβάλ Being
Human του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, σε
συνεργασία με τη Βρετανική Ακαδημία και το
Συμβούλιο Ερευνών επί Σπουδών Τεχνών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών.

σε μία δίκαιη, λειτουργική και ευρωπαϊκή λύση
του Κυπριακού και να απαιτήσουν τον τερματισμό
της στρατιωτικής κατοχής και των αναχρονιστικών
εγγυήσεων.
Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής
τον Πρόεδρό της κ. Χρίστο Καραολή επιχείρησε
να επιδώσει επιστολή διαμαρτυρίας προς
τον πρέσβη της Τουρκίας. Η επιστολή τελικά
εναποτέθηκε στην είσοδο της πρεσβείας, όπως
συμβαίνει κάθε χρόνο.

ΈΚΘΕΣΗ
ΟΚΤΏ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΉΝ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ
Ομαδική καλλιτεχνική έκθεση προς τιμήν του
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
Γρηγορίου εγκαινιάστηκε στις 23 Οκτωβρίου στο
Λονδίνο, στα κεντρικά γραφεία του Salvation
Army, συγκεκριμένα στο χώρο της Gallery 101,
με διάρκεια έως και τις 6 Νοεμβρίου.
Η έκθεση με τίτλο «Απαθανατισμένος από την
Τέχνη» (‘Immortalised by Art’) διοργανώθηκε
με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 90 ετών ζωής
και 30 ετών αρχιερατικής διακονίας για τον
Σεβασμιώτατο.
Η έκθεση απαρτίστηκε από παραδοσιακές
αλλά και σύγχρονες εκφάνσεις της τέχνης, με
βυζαντινές επιρροές. Τα έργα που εκτέθηκαν ήταν
δημιουργίες με γυαλί, εκτυπώσεις, φωτογραφίες,
ακρυλικά, ξυλάνθρακα, μελάνι και νερομπογιά.
Οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος ήταν οι κύριοι
και κυρίες Ελευθέριος Φουλίδης, Αλέξιος
Γεννάρης, Αλέξανδρος Καπραράς, Μιχαήλ Μηνάς,
Γιώργος Παπαδόπουλος, Δώρος Παρτασίδης,
Δέσποινα Συμεού και Κέρι Ζαχαρία.
Στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης ο
Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη συγκίνησή του για
την τιμή που του έκαναν ο καλλιτέχνες, τους
οποίους ευχαρίστησε θερμά. Εξέφρασε, επίσης,
την ευγνωμοσύνη του προς τον Σύνδεσμο

ΚΎΠΡΟΣ ΚΑΙ
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΣΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΑΠΟΦΥΓΉΣ
ΔΙΠΛΉΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετανίας,
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
και το Salvation Army για τον ρόλο τους στην
πραγματοποίηση της έκθεσης.
Αναφερόμενος στα καλλιτεχνικά έργα της
έκθεσης έκανε λόγο για «ποικίλες εκφράσεις του
καλλιτεχνικού ταλέντου, όψεις της δημιουργικής
σκέψης, με διαφορετικές φόρμες, πρώτες ύλες
και μεθόδους που επιτυγχάνουν ένα τελικό
αποτέλεσμα που είναι ευχάριστο στο μάτι αλλά και
το οποίο μιλάει στις ενδότερες ευαισθησίες του
θεατή, στην ψυχή του και το οποίο ίσως εγείρει
κάποιον προβληματισμό».
Πρόσθεσε ότι η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία
αποδίδει μεγάλη έμφαση στη χρήση του
χρώματος και του φωτός για να φτάσει την ψυχή
του ανθρώπου, παραπέμποντας στις θείες εικόνες
των εκκλησιών.
Ανέπτυξε στη συνέχεια την πνευματική αλλά
και καλλιτεχνική σημασία αυτών των εικόνων,
επισημαίνοντας ότι «ο πνευματικός σκοπός αυτής
της τέχνης θα πρέπει να εκτιμάται σε συνδυασμό
με τις διδαχές της Εκκλησίας και τις γραφές των
Πατέρων», οι οποίες πολύ συχνά αναπαρίστανται
στον εκκλησιαστικό εικαστικό διάκοσμο.

Απευθυνόμενος στους καλλιτέχνες, ο
Σεβασμιώτατος είπε ότι αναγνωρίζει «τη
δεξιότητα, την υπομονή, τη φαντασία και την
αφοσίωση» που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση
των έργων και τους ευχαρίστησε για τον κόπο που
έκαναν για να τα παρουσιάσουν «ως πνευματικό
μπουκέτο εορτασμού των διαφόρων επετείων» του.
Το λόγο πήραν, επίσης, ο επικεφαλής του
Salvation κ. Μπράιαν Πεντλ, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων
κ. Μάριος Μάριος Μηναϊδης και η εκ των
καλλιτεχνών και επιμελήτρια της έκθεσης κα
Κέρι Ζαχαρία. Οι καλλιτέχνες εξέφρασαν τον
θαυμασμό τους για τη διακονία και το γενικότερο
έργο και προσφορά του Σεβασμιωτάτου στην
Εκκλησία και στην παροικία.
Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Γρηγόριος γεννήθηκε στην
Κύπρο την 28η Οκτωβρίου 1928 και οι θεολογικές
του σπουδές άρχισαν το 1951. Αποφοίτησε από
τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1959.
Πριν από την αποφοίτησή του είχε διοριστεί στον
Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο Camden Town
του Λονδίνου, στην καρδιά της παροικίας.
Στις 16 Απριλίου 1988 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και είναι ο
μακροβιότερος προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής
από το 1922 μέχρι σήμερα.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης
Γεωργιάδης και ο Βρετανός Ύπατος
Αρμοστής στην Κύπρο Στίβεν Λίλι,
υπέγραψαν τροποποιητικό πρωτόκολλο στη
Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου, που
αφορά την φορολογία των συντάξεων.
Το Πρωτόκολλο εισάγει περίοδο χάριτος για
τα ημερολογιακά έτη που λήγουν στις ή πριν
την 31 Δεκεμβρίου 2024 έτσι ώστε άτομα που
η σύνταξή τους υπόκειτο σε φορολογία στην
Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου
19(1) της Σύμβασης του 1974, να έχουν το
δικαίωμα επιλογής για τα ημερολογιακά έτη
που λήγουν στις ή πριν την 31η Δεκεμβρίου
2024, να συνεχίσουν να φορολογούνται
με την προηγούμενη Σύμβαση και να μην
εμπίπτουν στις πρόνοιες της νέας Σύμβασης
του 2018.
Σε δηλώσεις του κατά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου ο Υπουργός Οικονομικών
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κ. Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι με την
τελευταία αναθεώρηση της Συμφωνίας
δημιουργείται ένα πλαίσιο που διευκολύνει
την οικονομική συνεργασία, τη φορολογική
σταθερότητα και τη διαφάνεια στις σχέσεις
των δύο χωρών.
Όπως είπε, η πρώτη τέτοια συμφωνία
υπογράφηκε το 1974, υπήρξε αναθεώρηση το
1980 και ξανά στις αρχές του 2018. Σημείωσε
ότι υπάρχει μια μεγάλη κυπριακή κοινότητα
στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια εξίσου μεγάλη
κοινότητα πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου
στην Κύπρο.

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ
ΟΙ ÇΚΥΠΡΙΑΚΈΣ
ΣΤΙΓΜΈΣÈ
ΣΕ ΚΟΛΩΝΊΑ
ΚΑΙ ΒΌΝΝΗ
Σε Κολωνία και Βόννη πραγματοποιήθηκε από τις
16 μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2018, η πολιτιστική
σειρά εκδηλώσεων, «Κυπριακές Στιγμές», που
διοργανώνει το Πολιτιστικό Γραφείο της Κυπριακής
Πρεσβείας στη Γερμανία τα τελευταία δέκα χρόνια
στην περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Τα εγκαίνια έγιναν στις 16 Νοεμβρίου, στο
παλιό Ενεχυροδανειστήριο της Κολωνίας (Altes
Pfandhaus), γνωστό κυρίως για τζαζ κοντσέρτα,
με ένα μουσικό ταξίδι σύγχρονης ευρωπαϊκής
τζαζ, με έντονα έθνικ στοιχεία και εμπρεσιονιστική
αυτοσχεδιαστική διάθεση.
Τέσσερις δεξιοτέχνες του είδους, ο Ανδρέας
Γεωργίου (8χορδη κλασσική και 16χορδη
ακουστική κιθάρα), η Παυλίνα Κωνσταντοπούλου
(φωνητικά), ο Ρόδος Παναγιώτου (τύμπανα
και κρουστά) και ο Rodrigo Caceres (ηλεκτρικό
μπάσο), ανέπτυξαν συνθέσεις των τελευταίων
είκοσι χρόνων αλλά και πιο πρόσφατες του
Ανδρέα Γεωργίου, ενός από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ethnic-Jazz.
Στις 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της σειράς,
παρουσιάστηκε στη Βόννη σε συνεργασία με
τον πολιτιστικό σύλλογο In Situ Art Society ένα
πρόγραμμα ηλεκτροακουστικής μουσικής με τους
Γιάννη Κυριακίδη και Γιώργο Παύλο Τυμπανίδη.
Ο Γιάννης Κυριακίδης, ένας από τους πιο ιδιοφυείς
συνθέτες σύγχρονης μουσικής σε έργα που
γεφυρώνουν την παράδοση με τις νέες τεχνολογίες,

ΠΈΝΤΕ ΜΝΗΜΌΝΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΊΛΗΨΗΣ
ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ
ΚΎΠΡΟΣ - ΣΕΡΒΊΑ

© Νίκος Χουντετσάκης

παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το έργο του «Varosha»,
ένα οπτικοακουστικό installation που αποτελεί
φόρο τιμής αλλά και μνήμης του συνθέτη προς τη
γενέτειρά του Αμμόχωστο, αναφέρεται.
Η σειρά συνεχίστηκε στις 24 Νοεμβρίου
στην Κολωνία με το ατμοσφαιρικό μουσικό
πρόγραμμα «Diary of Dreams», στο οποίο
συμμετείχαν τέσσερις χαρισματικοί καλλιτέχνες,
με συναρπαστική ευχέρεια στον αυτοσχεδιασμό,
ο Σταύρος Λάντσιας στο πιάνο και κρουστά, η
Ελεονώρα Ρούσου, φωνή, φλάουτο, μεταλλόφωνο,
ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα και
φλικόρνο και ο Μιχάλης Καλκάνης, κοντραμπάσο.
Οι «Κυπριακές Στιγμές» έριξαν τη φετινή αυλαία
στις 29 Νοεμβρίου με το δυναμικό και δημοφιλές
«νεο-ρεμπέτικο» γκρουπ ΤΡΙΟ ΤΕΚΚΕ & Dave
De Rose, με τους Λευτέρη Μουμτζή φωνή και
κιθάρα, Αντώνη Αντωνίου, φωνή και τζουρά, Colin
Somervell μπάσο και Dave De Rose τύμπανα.

Κύπρος και Σερβία υπέγραψαν, στις 30 Νοεμβρίου,
Μνημόνια Συναντίληψης για συνεργασία στους
τομείς των Πολιτικών Διαβουλεύσεων, της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, της Εκπαίδευσης, του
Αθλητισμού και της Διασποράς, στο πλαίσιο της
2ης Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών, η
οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
να προαναγγέλλει την πρόθεση για ανάπτυξη
τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας με την Ελλάδα.
Σκοπός του τριμερούς μηχανισμού με την Ελλάδα,
όπως είπε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας μετά την υπογραφή των μνημονίων, θα
είναι η προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας
και της ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων
και στην Ανατολική Μεσόγειο. «Οι συζητήσεις θα
συνεχιστούν και μαζί με την Ελλάδα και ευελπιστώ
πως σύντομα, νωρίς το 2019, θα έχουμε θετικές
ανακοινώσεις», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον
Πρόεδρο της Σερβίας κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς
στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της 2ης
Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Σερβίας, η
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οποία φιλοξενήθηκε τον Νοέμβριο στη Λευκωσία.
Κατά την επίσημη υποδοχή του από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ο κ. Βούτσιτς δέχθηκε τιμές από
άγημα της Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησε
ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων της Σερβίας και
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Φιλαρμονική
της Αστυνομίας και κατάθεση στεφάνων στον
ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου.
Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Δημοκρατία
της Σερβίας υπέγραψαν κοινή διακήρυξη,
εκφράζοντας τη βούλησή τους για στενότερη
συνεργασία στον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή φόρα,
πάνω σε θέματα εθνικής σημασίας για τις δύο
πλευρές.
Η διακήρυξη εκδόθηκε στο πλαίσιο της 2ης
Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Σερβίας,
που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η σερβική πλευρά
υπογράμμισε τη στήριξή της για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο
που είχαν μείνει στο Κραν Μοντάνα, στη βάση του
πλαισίου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

ΔΙΆΛΕΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΈΑ ΚΟΎΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε, στις 28 Νοεμβρίου,
στο Σπίτι της Κύπρου, διάλεξη του Ανδρέα
Κούκου, νομικού, ιστορικού ερευνητή και
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.Ν.Σ.Ι.), με θέμα
«Η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς κατά
την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και
η επιχειρηματολογία για τη νομιμότητα του
ελληνικού αγώνα».
Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου
κύκλου διαλέξεων με τον γενικό τίτλο: «Προς την
Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού
Κράτους» που διοργανώνουν το Σπίτι της Κύπρου
και η Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας.
Τον ομιλητή παρουσίασε και καλωσόρισε στο
Σπίτι της Κύπρου η Μορφωτική Σύμβουλος
Δρ Νάντια Στυλιανού, η οποία αναφέρθηκε
στις σπουδές και το διδακτικό, ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο.

Στη διάρκεια της διάλεξής του, ο κ. Κούκος
ανέδειξε την έντονη δράση των Ελλήνων της
Διασποράς, εκτός των ορίων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, κατά την έκρηξη της Ελληνικής
Επανάστασης, που είχε ως στόχο να καταστεί
ευρύτερα γνωστός ο «δίκαιος αγώνας τους».
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον ομιλητή,
καθοριστική ήταν η συμβολή του Κοραή, του
Καποδίστρια και πολλών Ελλήνων και ξένων
προσωπικοτήτων. Παράλληλα, ο ομιλητής
ανέλυσε το πώς και από ποιους αναπτύχθηκε
η επιχειρηματολογία για τη νομιμότητα του
ελληνικού αγώνα στα διαδοχικά συνέδρια
των ευρωπαϊκών δυνάμεων και πώς σώθηκε
τελικά η Επανάσταση από την επέμβαση των
δυνάμεων στο Laybach το Μάιο του 1821.
Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης,
ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με το
κοινό. Τη διαδικασία των ερωτήσεων συντόνισε
ο νομικός, διεθνολόγος, Δρ Νεότερης Ιστορίας
ΕΚΠΑ, Ιωάννης Παπαφλωράτος.

INVEST CAREER: ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΊΑ Ή
ΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΆΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΜΕ ΜΕΡΙΚΆ ΚΛΙΚ

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε και
έχει θέσει σε λειτουργία ο Κυπριακός Οργανισμός
Προώθησης Επενδύσεων παρέχει στα μέλη της τη
δυνατότητα να αντιστοιχήσουν το ταλέντο και τις
δεξιότητες τους με υφιστάμενες θέσεις εργασίας
στους τομείς που τους ενδιαφέρουν στην Κύπρο.
Πρόκειται για την πλατφόρμα Invest Career
που είναι διαθέσιμη δωρεάν τόσο για τους
επαγγελματίες που αναζητούν εργασία στην
Κύπρο όσο και για τις εταιρείες – κυπριακές
αλλά και πολυεθνικές με έδρα την Κύπρο – που
ψάχνουν εργατικό δυναμικό: νέους, φιλόδοξους,
δυναμικούς, με διάθεση και δημιουργικότητα
επαγγελματίες για να στελεχώσουν τις συνεχώς
αυξανόμενες θέσεις εργασίας τους.

τις απολαβές που προσφέρουν και όλα τα
πλεονεκτήματα συνεργασίας με την εταιρεία
τους. Αντίστοιχα οι ιδιώτες συμπληρώνουν το
προφίλ τους, αναφέροντας τις σπουδές τους,
τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντα αλλά και
τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρονται να
απασχοληθούν. Το Invest Career, συγκρίνοντας
μέσω αλγορίθμου τα προφίλ με τις θέσεις
εργασίας, βρίσκει τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο
για την κάθε θέση και φέρνει σε επαφή τα
δύο μέρη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Τα
στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου παραμένουν
στην πλατφόρμα έως ότου πραγματοποιηθεί η
πρόσληψη ή έως ότου ο χρήστης ή η εταιρεία
αποφασίσει να διαγράψει τα στοιχεία του.

Σε αυτή την άρτια σχεδιασμένη – από αισθητικής
και πρακτικής πλευράς – πλατφόρμα οι
ενδιαφερόμενοι εργοδότες καταχωρίζουν τις
θέσεις εργασίας, τα προσόντα που ζητούν,

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η οποία μπορεί
να αξιοποιηθεί ως βάση για εξυπηρέτηση των
γύρω περιοχών, το ταλαντούχο ανθρώπινο
δυναμικό, το διαφανές λειτουργικό και θεσμικό
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πλαίσιο, το μοντέρνο και πλήρως εναρμονισμένο
με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα νομικό
σύστημα, το ανταγωνιστικό φορολογικό
καθεστώς και το χαμηλό κόστος εγγραφής και
διαχείρισης εταιρειών και επενδυτικών ταμείων
αποτελούν αναμφίβολα δυνατά χαρτιά της
κυπριακής οικονομίας. Η προσέλκυση αυτών των
επενδύσεων και η ανάγκη για νέους επιστήμονες
επιβεβαιώνει την ανάγκη «παντρέματος» της
προσφοράς με τη ζήτηση.
Το Invest Career μπορεί να γίνει το μέσο για την
ουσιαστική στελέχωση των κυπριακών αλλά και
πολυεθνικών εταιρειών που επιλέγουν για έδρα
τους τη χώρα μας με νέους, άρτια εκπαιδευμένους
και καταρτισμένους άνδρες και γυναίκες
επαγγελματίες. Και, βεβαίως, να βοηθήσει νέα
ταλαντούχα άτομα, Κύπριους και Κύπριες, να
δημιουργήσουν την καριέρα που επιθυμούν στην
ίδια τους τη χώρα.

Η εντυπωσιακή νέα Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Άνοιξε τις πύλες της τον
Δεκέμβριο και αναμένεται
να στεγάσει 620.000 έντυπους
τόμους.

