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5Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΤΟ 2019 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΣ ΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ
ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΜΑΚΡΟΝ
ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AIPAC
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 5 ΚΑΙ 8 ΤΡΙΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΠΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ «ΓΛΑΥΚΟ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ
Η ΜΥΘΙΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΝ HELLAS SAT 4
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΥΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Φωτογραφία τεύχους

Αγαπητές/οί Συμπατριώτισσες
και Συμπατριώτες,
Κάθε επικοινωνία μαζί σας με γεμίζει με χαρά και
προσδοκία για καλύτερες μέρες. Τόσο για όλους
προσωπικά και τις οικογένειες σας, όσο και για την
ιδιαίτερη μας πατρίδα, που διεξάγει καθημερινά έναν
πραγματικό αγώνα για την ελευθερία και την επανένωση
της, όπως και για την ευημερία και την πρόοδο όλων των
πολιτών της. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες αισθάνομαι
έντονη τη συμπαράσταση και τη στήριξη των όπου γης
αποδήμων μας, όπως εκφράζεται με κάθε τρόπο και σε
κάθε ευκαιρία.
Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των όλων άλλων μέτρων και
ενεργειών μας, μεγάλη σημασία έχει η μεταξύ μας
επικοινωνία και η ενημέρωση σας για όλα όσα θέλετε και
πρέπει να γνωρίζετε. Και το τέταρτο στη σειρά ηλεκτρονικό
newsletter «Η Κύπρος μας», αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί.
Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα ήθελα να σημειώσω
ιδιαίτερα τις πολύ σημαντικές εξελίξεις των τριμερών
συναντήσεων για θέματα διασποράς μεταξύ Κύπρου –

Ελλάδας - Αιγύπτου στο Κάϊρο, στις 10 Ιανουαρίου, και
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, στις 26 Φεβρουαρίου στα
Ιεροσόλυμα. Κυρίως η τελευταία συνάντηση, στην οποία
παρευρέθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων
Πολιτειών κ Μάϊκ Πομπέο, έδωσε ηχηρά μηνύματα που
δεν πρέπει να παραγνωρίζονται από κανένα. Μηνύματα
που σχετίζονται με τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και
γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή,
όπως και με τα μεγάλα, γενικά, πλεονεκτήματα που θα
επιφέρει η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων στην
αποκλειστική οικονομική μας ζώνη.
Πιστεύω πως άρχισε να διαγράφεται ένα διαφορετικό,
πιο ελπιδοφόρο μέλλον που πριν μερικά χρόνια φάνταζε
θολό και ίσως αβέβαιο. Δεν παραγνωρίζουμε ποσώς τις
δυσκολίες και τα προβλήματα που σχετίζονται με την
αδιάλλακτη και αρνητική στάση της Τουρκίας, αλλά τώρα
προχωράμε μπροστά με νέες δυνατότητες και δεδομένα
που προδιαγράφουν ένα μέλλον που υπόσχεται σε όλους
περισσότερα.
Φώτης Φωτίου / Επίτροπος Προεδρίας

5Η ΣΎΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΉΣ
ΝΟΤΊΩΝ ΧΩΡΏΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου,
στη Λευκωσία, οι εργασίες της 5ης Συνόδου
Κορυφής των Νοτίων Χωρών της Ευρωπαïκής
Ένωσης, δηλαδή της Γαλλίας, της Ιταλίας, της
Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της
Μάλτας και της Κύπρου.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Μεταναστευτικό,
το Brexit, η ενεργειακή ασφάλεια, το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, εξελίξεις
στην ευρωζώνη και η κλιματική αλλαγή. Έγινε
επίσης συζήτηση για περιφερειακά θέματα
περιλαμβανομένου του Κυπριακού, για το
οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος
Αναστασιάδης, ενημέρωσε τους υπόλοιπους ηγέτες.

Μετά το πέρας της Συνόδου εκδόθηκε Κοινή Διακήρυξη.
Κατά σειρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
υποδέχθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο τον
Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας κ. Χοσέπ
Μπορέλ Φοντέλ (ο Πρωθυπουργός της
χώρας βρίσκεται για επίσκεψη Μεξικό), τον
Πρωθυπουργό της Μάλτας κ. Τζόζεφ Μουσκάτ,
τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας κ. Αντόνιο
Κόστα, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη
Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας
κ. Τζουζέπε Κόντε και τον Πρόεδρο της Γαλλίας
κ. Εμανουέλ Μακρόν.
Οι διαβουλεύσεις της Συνόδου Κορυφής
διάρκεσαν μία ώρα και 45 λεπτά και ακολούθησε

κοινή φωτογράφιση των επτά ηγετών.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο διμερής συνάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη με τον Ιταλό
Πρωθυπουργό κ. Τζουζέπε Κόντε.
Ακολούθησαν οι δηλώσεις των ηγετών στα
μέσα ενημέρωσης, με πρώτο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Ακολούθησαν ο Πρόεδρος της
Γαλλίας, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός
της Πορτογαλίας, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας
και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας.
Στη συνέχεια οι ηγέτες παρακάθησαν σε δείπνο
στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΔΙΚΛΕΊΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΜΈΝΗ ΚΎΠΡΟ,
υπογραμμίζουν οι ηγέτες των Νοτίων Μεσογειακών Χωρών μελών στη Διακήρυξη της Λευκωσίας

Επίσης επαινούνται οι προσπάθειες της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για να
υπάρξει μια λύση που να επανενώνει την Κύπρο
και τον λαό της, να διασφαλίζει την κυριαρχία,
την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της
Κύπρου, χωρίς ξένες επεμβάσεις, στρατεύματα
και εγγυήσεις. Οι εφτά νότιοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επαναλαμβάνουν τη σθεναρή τους
υποστήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες
από την Αποστολή των Καλών Υπηρεσιών
των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που να
οδηγήσουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αξίες και τις
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί την καλύτερη ασφαλιστική
δικλείδα για μια επανενωμένη Κύπρο,
υπογραμμίζεται στη Διακήρυξη της Λευκωσίας,
που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο Κορυφής των
Νοτίων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στη
Λευκωσία. Εκφράζεται παράλληλα πλήρης
στήριξη και αλληλεγγύη στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την άσκηση των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων για εξερεύνηση,
εκμετάλλευση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων
εντός της ΑΟΖ της, σύμφωνα με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο,
περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Επίσης, οι νότιες μεσογειακές χώρες μέλη καλούν
την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία της
Κύπρου και να αποφεύγει απειλές ή ενέργειες
που είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο,
επισημαίνοντας πως «σε αυτή τη βάση ένας
υπεύθυνος και στη βάση κανόνων ενεργειακός
διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας μπορεί
να είναι αμοιβαία επωφελής».

Αναγνωρίζουν ακόμη ότι η περιοχή της
δυτικής και ανατολικής Μεσογείου αποτελεί ένα
στρατηγικό διάδρομο για προμήθεια αερίου
και ηλεκτρισμού μέσω υποδομών αερίου
όπως ο αγωγός EastMed, συμβάλλοντας έτσι
στην πολιτική της Ένωσης για διαφοροποίηση
των πηγών, των προμηθευτών και των οδών
μεταφοράς, ως μέρος της στρατηγικής πολιτικής
ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης για την οποία
απαιτούνται επίσης καλύτερες διασυνδέσεις
μεταξύ των κρατών μελών της και στις περιοχές
της Δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού.
Στη Διακήρυξη σημειώνεται ακόμη, μεταξύ άλλων,
πως «είναι ύψιστης σημασίας όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση παραμείνει ενεργά αναμεμειγμένη στις
διαπραγματεύσεις με την επανέναρξή τους,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια επανενωμένη
Κύπρος θα παραμείνει ένα πλήρως λειτουργικό
μέλος της ‘Ενωσης σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο».

ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΌ ΤΗΣ ΆΓΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ
ΔΊΚΑΙΟ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΙΓΑΊΟ,
ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας
Επιβάλλεται να υπάρχει σεβασμός από
την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο, τόσο στην
Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο Αιγαίο, είπε
ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Μιλώντας μετά το πέρας της 5ης Συνόδου
Κορυφής των Κρατών Μελών του Νότου,
στη Λευκωσία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός
εξέφρασε παράλληλα στήριξη στην
προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης
του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων
του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Αυτή η λύση δεν μπορεί να έχει τρίτους
εγγυητές, ούτε κατοχικά στρατεύματα και
πρέπει να είναι προς όφελος όλου του
κυπριακού λαού, είπε.

Ανάφερε επίσης ότι τα όποια οφέλη από
την αξιοποίηση των φυσικών πόρων – που
όπως είπε, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας – θα πρέπει
να μοιραστούν δίκαια και ισότιμα σε
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Χαρακτήρισε εξάλλου τον αγωγό EastMed ως
ένα ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας σχέδιο
για τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων
της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη
και είπε ότι «πρέπει να μας βρει όλους
να συνεργαζόμαστε στην προοπτική της
υλοποίησής του».
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Οι εφτά ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπενθυμίζουν εξάλλου τη στρατηγική για
την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο,
και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για
διασφάλιση της συνεχούς εμπλοκής των
ευρωπαϊκών εταιρειών στην περιοχή.
Ακόμη επαναβεβαιώνουν τη σημασία των
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
Τουρκία και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή
τους για διατήρηση ενός ανοικτού διαλόγου
για αντιμετώπιση των κοινών απειλών και
για συνεργασία σε ζωτικούς τομείς κοινού
ενδιαφέροντος όπως η μετανάστευση, η
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι μεταφορές,
η οικονομία και το εμπόριο, σημειώνοντας
παράλληλα πως είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για την
κατάσταση στη χώρα.
Επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία πρέπει να
εκπληρώσει όλες τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις
της με βάση το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο,
περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για σεβασμό
του διεθνούς δικαίου και των καλών σχέσεων
γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΓΑΛΛΊΑ ΚΑΙ ΚΎΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΣΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΆΜΥΝΑ
Η Γαλλία και η Κύπρος αποτελούν ένα
εξαιρετικό παράδειγμα διμερούς συνεργασίας,
κυρίως στον τομέα της ενέργειας και της
άμυνας, υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος
κ. Εμανουέλ Μακρόν, σε δηλώσεις του μετά την
5η Σύνοδο Κορυφής των Νοτίων Χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη, τον διαβεβαίωσε πως
«όχι μόνο έχετε την αλληλεγγύη μας, αλλά
και τη στήριξή μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο
έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και με τον
Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν»,
επεσήμανε.

Σύμφωνα με τη διερμηνεία των δηλώσεών
του στα ελληνικά, είπε πως η Σύνοδος
αυτή «πρώτα από όλα είναι μια ευκαιρία
να επαναβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη και
τη συνεργασία μας με την Κύπρο και τον
σεβασμό μας στην κυριαρχία της Κυπριακής
Δημοκρατίας».

Είπε ακόμη πως «μας δόθηκε η ευκαιρία να
υπενθυμίσουμε την υποστήριξή μας για τις
διαπραγματεύσεις για το κυπριακό ζήτημα.
Υπάρχει μια δέσμευση από μέρους του κ.
Αναστασιάδη, είναι ένα πολύ σημαντικό
διακύβευμα και για την Κύπρο και για τη
σταθερότητα στην Ευρώπη».

Επεσήμανε πως «όσον αφορά σε διμερές
επίπεδο, η Γαλλία και η Κύπρος αποτελούν ένα
εξαιρετικό παράδειγμα κυρίως στον τομέα της
ενέργειας και της άμυνας. Και συγκεκριμένα,
η Κύπρος αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο σε
αεροναυτικό επίπεδο για τη Γαλλία».

ΕΝΈΡΓΕΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΌ,
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ
ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ

συζήτησαν Αναστασιάδης - Κόντε
Θέματα που άπτονται της Ενέργειας, οι τελευταίες
εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα ασφάλειας και
οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν κατά
την απογευματινή συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη με τον
Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Τζουζέπε Κόντε,
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο

Φιλοξενία, στην παρουσία του Υπουργού
Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του
Υπουργού Ενέργειας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της
5ης Συνόδου Κορυφής των επτά νοτίων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ ΌΤΙ ΤΟ 2019 ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΈΤΟΣ
ΛΎΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ, εξέφρασε ο Πορτογάλος

Πρωθυπουργός

Την ελπίδα ότι το 2019 θα είναι η χρονιά που θα
λυθεί το Κυπριακό, εξέφρασε στις 29 Ιανουαρίου
ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. Αντόνιο
Κόστα, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, κατά τη
διάρκεια των δηλώσεών του μετά το πέρας της
Συνόδου Κορυφής των Κρατών Μελών του Νότου,
στη Λευκωσία. Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε στην
ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ για επανένωση της Κύπρου,
λέγοντας, ότι «ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα».
Μιλώντας μέσω μεταφραστή, ο κ. Κόστα
αναφέρθηκε παράλληλα στην οικονομική
ανάκαμψη που βιώνει η Ευρώπη μετά την κρίση,
λέγοντας ότι, «υπάρχουν κύκλοι βεβαίως στην
οικονομία και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να
υπάρξει και αρνητικός κύκλος στο εγγύς μέλλον».
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ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
συζήτησαν Αναστασιάδης Μακρόν σε κατ' ιδίαν
συνάντηση

Κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου μισής ώρας
είχαν στις 29 Ιανουαρίου στο Προεδρικό
Μέγαρο οι Πρόεδροι της Κύπρου και της
Γαλλίας.
Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν για το
ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και
την εμπλοκή γαλλικών εταιρειών, θέματα
ασφάλειας και άμυνας, διμερή θέματα ενώ
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον
κ. Μακρόν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
Η επίσημη συνάντηση εντάσσεται στο
πλαίσιο των συνεχών επαφών που
πραγματοποιούνται, τόσο στο επίπεδο
των δύο Προέδρων όσο και σε υπουργικό
επίπεδο.
Σημειώνεται ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των
δύο χωρών είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό
οι δύο πλευρές επεξεργάζονται στενότερη
συνεργασία και ενδεχομένως σύναψη
συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας και
της ασφάλειας.

ΚΎΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ ΣΥΜΦΏΝΗΣΑΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥΣ
Κύπρος και Πορτογαλία συμφώνησαν να
ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία τους, όπως
δήλωσαν ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
κ. Αντόνιο Κόστα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανακοινώνοντας την
πρόθεσή τους για διοργάνωση επιχειρηματικού
φόρουμ, την περαιτέρω συνεργασία τους στη
«ναυτική επιστήμη» και την «ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών στον τομέα του τουρισμού».
Ο κ. Κόστα είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός
της Πορτογαλίας που επισκέπτεται την Κύπρο.
Παρών στις διαβουλεύσεις ήταν επίσης ο
Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης
και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος
Προδρόμου.

«Γεωγραφικά είμαστε στα αντίθετα άκρα της
ηπείρου μας αλλά είμαστε πολύ κοντά επειδή
μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις πιο σημαντικές
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ευχή μας για
ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων», ανέφερε ο
κ. Κόστα στη δήλωσή του.
Αναφερόμενος στις σχέσεις Πορτογαλίας
– Κύπρου, είπε ότι έχει υπογραφεί το 2013
Μνημόνιο Συναντίληψης για Πολιτικές
Διαβουλεύσεις και ότι η Πορτογαλία αναβάθμισε
την διπλωματική της εκπροσώπηση σε επίπεδο
Πρέσβη το 2014.

Τριμερή Υπουργική Συνάντηση για θέματα
διασποράς είχαν στο Κάιρο, στις 10 Ιανουαρίου,
ο Επίτροπος Προεδρίας για θέματα Αποδήμων
κ. Φώτης Φωτίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας κ. Τέρενς Κουΐκ και η Υπουργός
Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής της
Αιγύπτου κα Ναμπίλα Μάκραμ.
Κατά τη συνάντησή τους, οι τρεις Υπουργοί
αποφάσισαν, την κεντρική ιδέα και
το περιεχόμενο της τρίτης φάσης του
προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ – Επιστροφή στις
Ρίζες», το λεγόμενο «ΝΟΣΤΟΣ 3», που θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαρτίου στην
Αυστραλία.
Παράλληλα, έκαναν απολογισμό των δύο
προγραμμάτων «ΝΟΣΤΟΣ 1» και «ΝΟΣΤΟΣ 2».

ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ
ΕΛΛΆΔΑΣ-ΑΙΓΎΠΤΟΥ-ΚΎΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
ΣΤΟ ΚΆΙΡΟ

Στον καθορισμό του θέματος του «ΝΟΣΤΟΣ 3»,
θα δοθεί βάρος στην προσφορά των αποδήμων,
αλλά και στο πώς οι παροικίες μεταφέρουν μέσα
από το έργο τους, το μήνυμα για την ειρήνη, την
ευημερία και την προβολή των ιστορικών αξιών τους.

O ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΈΣΒΗ
ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΊΑΣ
O Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
συναντήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, με τον
Πρέσβη της Ισπανίας στη Λευκωσία κ. Αλβάρο
Καστίγιο Αγκιλάρ.
Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας
ενημέρωσε τον Ισπανό Πρέσβη για τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και
για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στο μείζον
ανθρωπιστικό πρόβλημα των αγνοουμένων

και ενημέρωσε τον κ. Αγκιλάρ για τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν
κατά τις προσπάθειες επίλυσής του, λόγω της
αρνητικής στάσης της κατοχικής δύναμης.
Επεσήμανε, επίσης, τη δραματική μείωση στον
εντοπισμό οστών στις κατεχόμενες περιοχές
λόγω της έλλειψης συνεργασίας της Τουρκίας
και ζήτησε τη συνδρομή της Ισπανίας, ώστε
να ασκηθεί πίεση προς την Τουρκία, για να
συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση του
ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.
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Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, ακόμα,
τρόποι συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα
Διασποράς, όπου διαφάνηκε πως μια τέτοια
συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας θα
αποφέρει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο χώρες.
Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρέσβης
διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον της χώρας
του για επίλυση του Κυπριακού και εξέφρασε
τη βούληση να προσφέρει κάθε βοήθεια που
δύναται για να συμβάλει για την επίλυση του
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων.

O ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΈΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
O Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
συναντήθηκε στις18 Φεβρουαρίου, με την
Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στη Λευκωσία
κα Mαρία Mανουέλα Φρέιτας Μπαίρος.

Από τη συζήτηση διαφάνηκε πως μια τέτοια
συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας
θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο
χώρες.

Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας
ενημέρωσε την Πρέσβειρα της Πορτογαλίας για
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και
αναφέρθηκε εκτενώς τόσο σε θέματα διασποράς
όσο και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για
τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε
στο μείζον ανθρωπιστικό πρόβλημα των
αγνοουμένων και ενημέρωσε την κα Μπαίρος
για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που
υπάρχουν κατά τις προσπάθειες επίλυσής του,
λόγω της αρνητικής στάσης της κατοχικής
δύναμης.

Ο κ. Φωτίου και η κα Μπαίρος είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν την προοπτική συνεργασίας
σε θέματα διασποράς και την προώθηση
συγκεκριμένων δράσεων δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην αξιοποίηση των κοινοτήτων της
διασποράς των δύο χωρών ανά την υφήλιο.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επεσήμανε τη δραματική
μείωση στον εντοπισμό οστών στις κατεχόμενες
περιοχές λόγω της έλλειψης συνεργασίας
της Τουρκίας και ζήτησε τη συνδρομή της
Πορτογαλίας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να

αναλάβει πρωτοβουλίες προς την πλευρά της
Τουρκίας, για να εξασφαλιστεί η ειλικρινής συνεργασία
στην επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.
Από την πλευρά της η Πρέσβειρα της
Πορτογαλίας υπογράμμισε τη στήριξη της χώρας
της στην επίλυση του Κυπριακού και εξέφρασε
τη βούληση να προσφέρει κάθε βοήθεια που
δύναται για να συμβάλει στην επίλυση του
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ
ΤΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ AIPAC
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης είχε, στις 14 Ιανουαρίου,
συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ηγεσία
και ευρεία αντιπροσωπεία της αμερικανοεβραϊκής
οργάνωσης American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) η οποία επισκέφθηκε την
Κύπρο.
Η AIPAC είναι πολιτική οργάνωση που έχει
ως αποστολή την προάσπιση, ενίσχυση και
προώθηση της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ και έχει
ευρεία επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις της
Κύπρου με την εβραϊκή διασπορά στις ΗΠΑ, οι
σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ καθώς και Κύπρου-ΗΠΑ,

η τριμερής συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας,
ενεργειακά και περιφερειακά θέματα.
Η ηγεσία της AIPAC ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για την υποδοχή και την
παραγωγική όσο και εγκάρδια συνάντηση
και εξέφρασε ικανοποίηση για τις συνεχώς
αναβαθμιζόμενες κυπροϊσραηλινές σχέσεις, όπως
και για τις προοπτικές της τριμερούς συνεργασίας,
υπογραμμίζοντας και τη σημασία που έχει η
επέκτασή της με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων
Πολιτειών. Η ηγεσία της AIPAC ευχαρίστησε
ακόμα τον Πρόεδρο για αποδοχή πρόσκλησης
και τη συμμετοχή του στο συνέδριο Policy
Conference της AIPAC, τον ερχόμενο Μάρτιο στην
Ουάσιγκτον.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τις
στενές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες σχέσεις
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και υπογράμμισε τις
προοπτικές που ανοίγει η τριμερής συνεργασία,
την οποία και οι ΗΠΑ υπολογίζουν ως ένα βασικό
πυλώνα της σταθερότητας και της ασφάλειας
στην περιοχή μας. Ανέπτυξε τα περιθώρια που
υπάρχουν για περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ σε πολλούς τομείς
και ευχαρίστησε την AIPAC και γενικότερα
την εβραϊκή διασπορά για τον θετικό ρόλο
που παίζουν στην αναβάθμιση τόσο των
κυπροαμερικανικών και των κυπροϊσραηλινών
σχέσεων όσο και της τετραμερούς συνεργασίας
στην περιοχή μας.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΠΡΟΉΔΡΕΥΣΕ ΣΎΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΈΝΤΩΝ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
προήδρευσε στις 16 Ιανουαρίου, συνεδρίας όλων
των Συνδέσμων Κυπρίων Επαναπατρισθέντων
στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών του κράτους, για συζήτηση
διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τους
επαναπατρισθέντες.
Μεταξύ πολλών άλλων δράσεων που περιέχει
η Εθνική Στρατηγική για τη Διασπορά, ο
Επίτροπος Προεδρίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην απόφαση δημιουργίας ενός σύγχρονου
Οδηγού Ενημέρωσης των αποδήμων και
επαναπατρισθέντων Κυπρίων με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, νομοθεσίες
και κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζουν.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε τους
παρευρισκομένους ότι ο Οδηγός, του
οποίου η δημιουργία θα γίνει σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα είναι
χρήσιμος για όλους τους συμπατριώτες μας

που έχουν επαναπατρισθεί ή σκοπεύουν να
επαναπατρισθούν, θα κυκλοφορήσει δε σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά και στα
αγγλικά και αναμένεται να είναι έτοιμος στα τέλη
Μαΐου 2019.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν
επιμέρους προβλήματα που απασχολούν τους
Κύπριους επαναπατρισθέντες και ο Επίτροπος
Προεδρίας ανέφερε ότι το Γραφείο του, σε
συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά τμήματα,
θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις εκεί όπου
μπορεί. Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι
έγινε αποδεκτό πάγιο αίτημα των Συνδέσμων
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων, για εξεύρεση
χώρου όπου θα μπορούν να κάνουν τις τακτικές
τους συνεδρίες και άλλες συναντήσεις ή εκδηλώσεις.
Ο κ. Φωτίου επισήμανε ότι «τους
επαναπατρισθέντες μας, ως ένα ελπιδοφόρο
κομμάτι της πατρίδας μας, πρέπει να τους
στηρίξουμε γι’ αυτό και προσπαθούμε 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».
Κλείνοντας, ανέφερε ότι «οι επαναπατρισθέντες
μας είναι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας,
της πατρίδας μας, ανθρώπων που πέρασαν
δύσκολα χρόνια στη ξενιτιά και η Πολιτεία έχει
την υποχρέωση να τους αγκαλιάσει και να τους
στηρίξει έτσι ώστε να επανεγκατασταθούν ομαλά
στην πατρίδα».
Από την πλευρά τους, οι Σύνδεσμοι Κυπρίων
Επαναπατρισθέντων ευχαρίστησαν τον Επίτροπο
Προεδρίας για τη διαχρονική στήριξη τόσο
της Πολιτείας όσο και του ιδίου προσωπικά.
Διαβεβαίωσαν τον κ. Φωτίου για τη στήριξη των
επαναπατρισθέντων Κυπρίων προς το έργο της
Κυπριακής Δημοκρατίας και επισήμαναν ότι θα
σταθούν συνοδοιπόροι στο όραμα του Γραφείου
Επιτρόπου Προεδρίας.

ΟΙ ΝΈΟΙ ΑΠΌΔΗΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ, δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
Επενδύουμε ιδιαίτερα στους νέους αποδήμους
μας θέτοντας στην προμετωπίδα του
ενδιαφέροντός μας τα θέματα που κατά πρώτο
λόγο τους αφορούν. Αυτοί αποτελούν το
μέλλον της πατρίδας μας και της διασποράς
μας. Αυτά δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου, απευθυνόμενος στους
ποδοσφαιριστές της ομάδας νέων «Ελευθερία
– Παγκύπριος Νέας Υόρκης», με τους οποίους
συναντήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου.
Ο κ. Φωτίου καλωσόρισε τον Πρόεδρο
της ομάδας «Ελευθέρια-Παγκύπριος» Νέας
Υόρκης κ. Νίκο Τζιάζα, τον ιδρυτή και Επίτιμο
Πρόεδρο της κ. Μάικ Λεάνδρου, τον υπεύθυνο
της αποστολής κ. Έβρο Καβάζη και τα μέλη της
ομάδας, σημειώνοντας ότι αποτελούν έναν από
τους πιο σημαντικούς οργανωμένους πυρήνες
των αποδήμων στην Αμερική.
Αναφερόμενος στις ομογενειακές
οργανώσεις, είπε ότι βοήθησαν στην
προώθηση και προβολή των δίκαιων
θέσεών μας στο εθνικό μας θέμα και
έγιναν οι καλύτεροι των πρέσβεών μας στη
δεύτερη τους πατρίδα. «Και όχι μόνο αυτό.
Αποδείχθηκαν και πολύτιμοι συμπαραστάτες
διεθνώς στον αγώνα μας για επίτευξη μιας
διαρκούς και μόνιμης λύσης που θα μας
απελευθερώνει από τα τουρκικά στρατεύματα

κατοχής και θα επανενώνει την Κύπρο
κατοχυρώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις βασικές ελευθερίες όλων των πολιτών
της. Χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και
εγγυήσεις, χωρίς στρατούς κατοχής και χωρίς
η Τουρκία να έχει με οποιονδήποτε τρόπο
έλεγχο επί ολόκληρης της νήσου. Θέλουμε
μια λύση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα
όλων των πολιτών μας, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, όπως και των Μαρωνιτών,
των Αρμενίων και των Λατίνων, χωρίς
διακρίσεις, και μέσα σε συνθήκες ισονομίας
και ισοπολιτείας, όπως και ελευθερίας,
ασφάλειας και κοινής ευημερίας», δήλωσε.
Ο κ. Φωτίου μίλησε επίσης για την ανάληψη
κοινών δράσεων με την Ελλάδα, καθώς
ακόμα και με χώρες όπως το Ισραήλ,
η Αίγυπτος, η Αρμενία, η Σερβία, και η
Ρουμανία με τις οποίες έχουμε συνάψει
μνημόνια και συμφωνίες αξιοποίησης
της μεγάλης δύναμης της διασποράς
για επιδίωξη και ικανοποίηση κοινών
συμφερόντων. Αναφέρθηκε δε στις δράσεις
στο πλαίσιο της πολύ στενής συνεργασίας με
την ΠΣΕΚΑ, την ΠΟΜΑΚ, τη ΝΕΠΟΜΑΚ και
τις άλλες ομογενειακές οργανώσεις.
Επενδύουμε, είπε, ιδιαίτερα στους νέους
αποδήμους μας θέτοντας στην προμετωπίδα
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του ενδιαφέροντός μας τα θέματα που
κατά πρώτο λόγο τους αφορούν. Αυτοί
αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας και
της διασποράς μας. Προωθήσαμε, έτσι,
προγράμματα ενθάρρυνσης της ανάμειξής
τους στα παροικιακά δρώμενα των τόπων
διαμονής τους και αναπτύσσουμε τη
συχνότερη επαφή και γνωριμία με την
Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της
γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού
της Κύπρου και την αλληλογνωριμία και
ανταλλαγή απόψεων με τους Κύπριους νέους
που διαμένουν μόνιμα στον τόπο μας.
Για τους νέους απόδημους έχει επίσης
διασφαλιστεί η δυνατότητα διενέργειας
πρακτικής κατάρτισης στον δημόσιο και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιτυγχάνοντας και
με αυτό τον τρόπο τη σύνδεση με τη χώρα
καταγωγής τους. Τα τελευταία χρόνια, ανέφερε,
έχουμε διασφαλίσει επίσης την παροχή
σημαντικού αριθμού υποτροφιών για όσους
νέους απόδημούς μας επιθυμούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στην Κύπρο. Βεβαίως,
αξιοποιούμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
τις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για τις 15.000 μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ
και με τον τρόπο αυτό και την επαφή τους με
οργανώσεις νεολαίας της Κύπρου μας.

ΤΟ ÇΣΠΊΤΙ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥÈ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ
ΦΙΛΟΞΈΝΗΣΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ÇΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΈΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΦΑΤΗ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥÈ
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της
Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με
τον Φωτογραφικό Όμιλο Δήμου Στροβόλου,
επιμελήθηκε και παρουσίασε την έκθεση
«Φωτογραφίες – Ντοκουμέντα από την πρόσφατη
Ιστορία της Κύπρου», του Άδωνι Χριστοφόρου,
στο «Σπίτι της Κύπρου», στην Αθήνα. Τα εγκαίνια
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό ο Πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Κυριάκος

Κενεβέζος, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδου και η
Πρόεδρος του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου
Στρόβολου κα Λένια Ορφανίδου. Στο πλαίσιο
των εγκαινίων παρουσιάστηκαν και οι τρεις πρώτες
εκδόσεις της σειράς του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών με τίτλο «Φωτογραφικά
Τετράδια», των Άδωνι Χριστοφόρου, Πολύδωρου
Κωνσταντινίδη και Φάνη Παρπαΐρη. Τις εκδόσεις
παρουσίασε η Λειτουργός Τύπου του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών κα Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε.

7

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Ανώτερος Φωτογράφος
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κ. Χρίστος
Αβρααμίδης.
Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό από 1
έως 8 Φεβρουαρίου.
Η σειρά «Φωτογραφικά Τετράδια» βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα εκδόσεων
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
(www.publications.gov.cy).

ΕΠΤΆ ΝΈΕΣ ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΌ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΆΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2018
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού ανακοίνωσαν ότι ο Εθνικός
Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
εμπλουτίστηκε με επτά νέες εγγραφές, σύμφωνα
με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξέτασε
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2018 από
ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες.

Συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αφορούν στα
ακόλουθα στοιχεία:
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν
από Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά (ΑΠΚ), αποτελούμενη από τους
ακόλουθους:
Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

• Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού
• Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος
Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
• Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος
Αρχαιοτήτων
• Δρ Άγγελ Νικολάου – Κονναρή, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ

Όνομα στοιχείου

Αιτητής/ές

1

Αθηενίτικο Λοκούμι του Γάμου

Δήμος Αθηένου και Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

2

Κυπριακή χαρουπιά: παραδοσιακές
τεχνικές καλλιέργειας, συγκομιδής,
επεξεργασίας

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, Κοινότητα Ανώγυρας
και Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου,
Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ

3

Πασχαλινά έθιμα

Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα» Πάφου

• Αγνή Παπαευσταθίου, Ειδική Σύμβουλος για
θέματα Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

4

Λαϊκά παραμύθια της Κύπρου

Μουσείο Παραμυθιού (ΜΠ)ΛΤΔ, Κυπριακός Σύνδεσμος ΠαιδικούΝεανικού Βιβλίου και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

5

Πανηγύρι της Παναγίας 		
Χρυσοσπηλιώτισσας

Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Σπηλαίου Παναγίας
Χρυσοσπηλιώτισσας Κάτω Δευτεράς, Εκκλησιαστική Επιτροπή
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, Κοινοτικό Συμβούλιο
Κάτω Δευτεράς, Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Παναγία
Χρυσοσπηλιώτισσα» και Λαογραφικός Όμιλος Ενορίας «Παναγία
Χρυσοσπηλιώτισσα»

6

Πανηγύρι του Αποστόλου Λουκά
στην Αραδίππου

Δήμος Αραδίππου

7

Πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
στο Παραλίμνι

Εκκλησιαστική Επιτροπή Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου
Παραλιμνίου

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως ορίζεται
στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003),
είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις,
γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες
και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος
της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις
μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά. Σκοπός της
δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή
και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών
εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα
κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου,
μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην
οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική
αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι
ενδιαφερόμενοι φορείς.
Περισσότερες πληροφορίες για την άυλη
πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, τα
εγγεγραμμένα στοιχεία και τη διαδικασία
συμπερίληψης στον Εθνικό Κατάλογο μπορείτε
να βρείτε στον ιστοχώρο της Κυπριακής
Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
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ΚΟΊΤΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΎ 5
ΚΑΙ 8 ΤΡΙΣ ΚΥΒΙΚΏΝ
ΠΟΔΏΝ ΑΝΑΚΑΛΎΦΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ÇΓΛΑΎΚΟÈ
Συνολικό κοίτασμα που εκτιμάται μεταξύ 5
έως 8 τρισεκατομμυρίων ποδών ανακάλυψε
η ερευνητική γεώτρηση που διενήργησε η
κοινοπραξία ExxonMobil – Qatar Petroleum στον
στόχο «Γλαύκος» του τεμαχίου 10, ενισχύοντας
περαιτέρω δυναμική στο υδρογονανθρακικό
δυναμικό της κυπριακής Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής
ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ και με βάση
επίσημα στοιχεία είναι μια από τις μεγαλύτερες
ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο
χρόνια», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας
κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, σε κοινές δηλώσεις
στις 28 Φεβρουαρίου με τον Αντιπρόεδρο της
ExxonMobil κ.Τρίσταν Άσπρεϊ.
«Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα
καταδεικνύουν το δυναμικό της ΑΟΖ μας γιατί
δεν πρόκειται μόνο για μεγάλη ανακάλυψη, αλλά
πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας ταμιευτήρα,
ο οποίος έρχεται να προσθέσει στα αποθέματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να πω,
και στα γηγενή κοιτάσματα της ΕΕ αναδεικνύοντας
τον ρόλο της χώρας ως εναλλακτική πηγή πλέον
εφοδιασμού της Ένωσης», δήλωσε σχετικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν
αξιωματούχοι της ExxonMobil, το κοίτασμα
είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που ανακαλύφθηκε
παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες και το
τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια. Εξάλλου, η πρώτη

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
YΠΟΥΡΓΟΎ
ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΣΤΗ
ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΉ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

γεώτρηση στο τεμάχιο 10, που πραγματοποιήθηκε
στον στόχο «Δελφύνη 1» μεταξύ Νοεμβρίου 2018
και Ιανουαρίου 2019, δεν εντόπισε εκμεταλλεύσιμες
ποσότητες φυσικού αερίου.
Από την πλευρά του, ο κ. Άσπρεϊ δήλωσε
πολύ ενθαρρυμένος από τα αποτελέσματα της
γεώτρησης, προσθέτοντας ότι τους επόμενους
μήνες η εταιρεία θα αναλύσει τα στοιχεία που
έχει συγκεντρώσει και από τις δύο γεωτρήσεις,
προκειμένου να καθορίσει το πλήρες εμπορικό
δυναμικό του κοιτάσματος, αλλά και να καθορίσει
το κατά πόσον θα διενεργήσει και περαιτέρω
ερευνητικές γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10.
«Θα περιλάβουμε όλα τα στοιχεία και τα
μαθήματα που συγκεντρώσαμε από ολόκληρο
το γεωτρητικό πρόγραμμα ενσωματώνοντάς τα
στην αξιολόγηση του τεμαχίου 10, προκειμένου
να συνεχίσουμε την αξιολόγηση μελλοντικών
γεωτρήσεων. Ταυτόχρονα θα εξετάσουμε τα
δεδομένα που συλλέξαμε για να κοιτάξουμε για νέες
ερευνητικές ευκαιρίες στο τεμάχιο», είπε ο κ. Άσπρεϊ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Άσπρεϊ είπε
πως οι επόμενες κινήσεις της ExxonMobil όσον
αφορά νέες ερευνητικές δραστηριότητες πιθανόν
να πραγματοποιηθούν εντός του 2020.
Χαρακτήρισε εξάλλου πολύ καλή επιτυχία την
εξεύρεση σημαντικής ανακάλυψης μετά από δύο
γεωτρήσεις σε περιοχές όπως αυτή της κυπριακής
ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες περιοχές ένας
ευρύς μέσος όρος επιτυχίας είναι μία επιτυχία στις
τρεις ή μία στις τέσσερις γεωτρήσεις.

Τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση
στην παροικιακή εκπαίδευση επαναβεβαίωσε με
την επίσκεψή του σε Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ
στις 25 Ιανουαρίου ο Yπουργός Παιδείας κ.
Κώστας Χαμπιαούρης, όπως δήλωσε ο ίδιος.
«Η εδώ παρουσία μου δεν έχει μόνο συμβολικό
χαρακτήρα, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, για να
τονίσω τη σημασία που δίνει τόσο το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού όσο και ευρύτερα η
Kυβέρνηση στην εκπαίδευση που προσφέρεται
εδώ στα παροικιακά σχολεία», δήλωσε ο κ. Χαμπιαούρης
μετά την ολοκλήρωση επίσκεψής του στο παροικιακό
σχολείο του Αγίου Βαρνάβα, στο βόρειο Λονδίνο.
«Είχα συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή, τους
εκπαιδευτικούς και την επιθεωρήτρια εδώ στα
παροικιακά σχολεία, άκουσα τις ανησυχίες των
εκπαιδευτικών, τις εισηγήσεις τους για το πώς
μπορούμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη
κατάσταση, έγινα κοινωνός του έργου το
οποίο επιτελείται και οφείλω να ομολογήσω ότι
έχω εντυπωσιαστεί», πρόσθεσε ο Yπουργός
αναφερόμενος στο πρόγραμμά του.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, έγινε επίσης δεκτός
στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας από τον Σεβασμιώτατο κ. Γρηγόριο,
ο οποίος είχε και την ονομαστική του εορτή.
«Ο ρόλος της Εκκλησίας εδώ στα παροικιακά
σχολεία είναι μοναδικός. Είναι για να θαυμάζει
κανείς τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία
στηρίζει την παροικία και τα παιδιά μας
εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι όλοι άξιοι
συγχαρητηρίων. Χθες το βράδυ είχαμε επίσης
εκδήλωση την οποία οργάνωσαν εδώ οι ομογενείς
για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής», είπε ο κ. Χαμπιαούρης.

Επίσης, ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε σειρά
σχολείων του Λονδίνου (Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα, Ashmole, Manor
Hill και Potters Bar) καθώς και το παροικιακό
σχολείο Αγίας Τριάδας στο Μπέρμιγχαμ, όπου
εκφώνησε ομιλία για την εορτή των Τριών
Ιεραρχών.
«Οι εντυπώσεις μου είναι άριστες», ανέφερε
συμπερασματικά. «Έχω εντυπωσιαστεί και
αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η στήριξη
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
και της Κυβέρνησης ευρύτερα ήταν, είναι και
θα παραμείνει ουσιαστικής σημασίας και θα
συνεχίσουμε να προσφέρουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο ό,τι είναι δυνατό για να
αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση στην
παροικία», πρόσθεσε.
«Οφείλω να πω», συνέχισε, «ότι το έργο το οποίο
επιτελείται εδώ δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά
είναι και εθνικό. Διαπιστώνει κανείς ότι μέσα από
τα προγράμματα που λειτουργούν οι μαθητές
γνωρίζουν την ιστορία τους, την παράδοσή τους,
τον πολιτισμό τους, τα ήθη και τα έθιμα της
πατρίδας μας και αυτό λέει πολλά».
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου
Αθανάσιος, επικεφαλής του σχολείου Αποστόλου
Βαρνάβα, εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη
του Υπουργού και στο πρόσωπό του ευχαρίστησε
το Υπουργείο «για όσα μας παρέχει και μας
χορηγεί και μας βοηθά να στηρίξουμε και να
προστατεύουμε τη νεολαία για να συνεχίσει να
είναι στην αγκάλη και της ομογένειας και της
Εκκλησίας για το μέλλον της πατρίδας».
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Ερωτηθείς εξάλλου, αν η ExxonMobil θα ενδιαφερθεί
και για πρόσθετα ερευνητικά τεμάχια στην
κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Άσπρεϊ είπε πως «δεν
περιοριζόμαστε στην εξερεύνηση μας στο τεμάχιο
10, αλλά ενδιαφερόμαστε και για άλλες ευκαιρίες
στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και μάλιστα για
όλη την Ανατολική Μεσόγειο», υπενθυμίζοντας
ότι η ExxonMobil, ως μέρος μιας κοινοπραξίας,
πήρε άδεια εξερεύνησης για το τεμάχιο 3 της
αιγυπτιακής ΑΟΖ.
«Άρα δεν περιοριζόμαστε στο τεμάχιο 10 και δεν
περιοριζόμαστε μόνο στην Κύπρο», είπε.

ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΩΝ ΣΥΖΉΤΗΣΑΝ O ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ O ΠΡΎΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΎΠΡΟΥ
Θέματα διασποράς και αγνοουμένων
συζήτησαν, στις 18 Ιανουαρίου, ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Τάσος
Χριστοφίδης, οι οποίοι συμφώνησαν και
στην ετοιμασία και υπογραφή Μνημονίου
Συναντίληψης μεταξύ του Γραφείου του
Επιτρόπου και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Φωτίου είχε συνάντηση, στο γραφείο του,
με τον Δρα Χριστοφίδη, όπου αναφέρθηκε
στην εξαιρετική συνεργασία που ήδη υπάρχει
μεταξύ των δύο φορέων, τόσο όσον αφορά
θέματα εκπαίδευσης αποδήμων, όσο και για
θέματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους
και τις θρησκευτικές ομάδες.

Ο Επίτροπος Προεδρίας και ο Πρύτανης είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν για διεύρυνση
της συνεργασίας τους σε θέματα διασποράς
και συμφώνησαν στην προώθηση περαιτέρω
δράσεων ιδιαίτερα προς τη νεολαία της
διασποράς.

ΣΕ ΙΣΧΎ ΝΈΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΊΤΕΣ ΠΟΥ
ΖΟΥΝ 'H ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΆΤΟΣ ΜΈΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ
Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
μειώνουν τη γραφειοκρατία για όσους πολίτες
ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος,
άρχισαν να ισχύουν από τις 16 Φεβρουαρίου.
Οι νέοι κανόνες καταργούν πολλές γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Συγκεκριμένα, τα δημόσια έγγραφα
(για παράδειγμα, η ληξιαρχική πράξη γέννησης,
γάμου ή το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου)
που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να γίνονται δεκτά ως γνήσια
από τις Αρχές άλλου κράτους μέλους χωρίς
να απαιτείται σφραγίδα για την απόδειξη
της γνησιότητας. Επίσης, με τον κανονισμό
καταργείται η υποχρέωση να παρέχουν οι
πολίτες σε κάθε περίπτωση επικυρωμένο
αντίγραφο και επικυρωμένη μετάφραση των
δημόσιων εγγράφων τους. Οι πολίτες μπορούν
να ζητούν ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο
έντυπο, που θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα
χρησιμεύει ως μεταφραστικό βοήθημα, θα είναι
προσαρτημένο στο δημόσιο έγγραφο και, χάρη
σε αυτό, θα αποφεύγεται η μετάφραση όλου του
πιστοποιητικού.

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες που μετακινούνται ή
ζουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έπρεπε να επικυρώνουν τα δημόσια έγγραφά τους
(όπως είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου
ή θανάτου) για να αποδείξουν τη γνησιότητά
τους. Στη θέση αυτή βρίσκονται περίπου 17
εκατομμύρια πολίτες.
Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η
σφραγίδα αυτή και οι σχετικές γραφειοκρατικές
διαδικασίες δεν θα απαιτούνται πλέον κατά την
υποβολή στις Αρχές μιας χώρας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δημόσιων εγγράφων που έχουν
εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες δεν
θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλουν
μετάφραση από ορκωτό/επίσημο μεταφραστή του
δημόσιου εγγράφου τους σε πολλές περιπτώσεις.
Ταυτόχρονα, ο κανονισμός προβλέπει ισχυρές
διασφαλίσεις για την πρόληψη της απάτης.
Με τον κανονισμό παρέχονται ασφαλιστικές
δικλείδες κατά της απάτης: Αν η παραλαμβάνουσα
Αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες για τη γνησιότητα
ενός δημόσιου εγγράφου, θα έχει τη δυνατότητα
να ελέγξει τη γνησιότητά του ρωτώντας
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την εκδίδουσα Αρχή της άλλης χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της υπάρχουσας
πλατφόρμας ΤΠΕ, συγκεκριμένα του συστήματος
πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).
Η Κομισιόν αναφέρει ότι ο κανονισμός ασχολείται
μόνο με τη γνησιότητα των δημόσιων εγγράφων,
οπότε τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να
εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες τους σχετικά
με την αναγνώριση του περιεχομένου και των
αποτελεσμάτων που παράγουν τα έγγραφα που
έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ένωσης.
«Έχουμε πολύ καλά νέα για τους πολίτες που
ζουν ή θέλουν να ζήσουν σε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η κα Βιέρα
Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών
και Ισότητας των Φύλων. «Από τις 16
Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχουν πλέον δαπανηρές
και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
για τους πολίτες που πρέπει να υποβάλουν
δημόσια έγγραφα όταν θέλουν να παντρευτούν
ή να αναλάβουν μια νέα θέση εργασίας στη χώρα
που ζουν. Η καθημερινότητα των ανθρώπων που
ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα γίνει πιο εύκολη και τα έξοδά τους θα
μειωθούν».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΜΟΥΓΙΆΡΗ
τον απέραντο σεβασμό και τη βαθιά μας
ευγνωμοσύνη για όσα ο Νίκος Μουγιάρης
πρόσφερε με ανιδιοτέλεια στην πατρίδα του και
γενικότερα στον Ελληνισμό.
Πέτυχε σίγουρα πάρα πολλά στη ζωή του
φεύγοντας φτωχό παιδί σε ηλικία 19 χρονών
από την Αθηένου. Με την πολύ επιτυχημένη
επιχειρηματική του δράση, την φιλανθρωπία
και την εμπλοκή του στα κοινά κατόρθωσε
να φθάσει στο αποκορύφωμα της ζωής στην
Αμερική και να χαρακτηριστεί ως παράδειγμα του
ελληνοαμερικανικού ονείρου.

Οι όποιες αναφορές μπορούν να γίνουν σε
ένα σύντομο χαιρετισμό, είναι πολύ λίγες – και
σίγουρα φτωχές – για να περιγράψουν το
μέγεθος της προσωπικότητας και την εμβέλεια
των πράξεων και των δράσεων ενός ανθρώπου
όπως ο Νίκος Μουγιάρης.
Καταθέτω και με την ευκαιρία αυτή, εκ μέρους
της Κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη,

Ξεχώρισε όμως ιδιαίτερα ως φλογερός πατριώτης
με όραμα. Δεν ήταν ο άνθρωπος των τίτλων.
Πρόσφερε χωρίς ανταλλάγματα και ήταν ο
άνθρωπος της δράσης και του αποτελέσματος.
Σιωπηρά αλλά μεθοδικά σχεδίαζε και προωθούσε
ενέργειες για την Κύπρο και τον Ελληνισμό.
Ήθελε να δει την Κύπρο απελευθερωμένη από
τα τουρκικά στρατεύματα. Και επανενωμένη.
Αγαπούσε μαζί την Ελλάδα και την ήθελε να
μεγαλουργήσει βασισμένη στο πνεύμα και την
ψυχή των ανθρώπων της.
Με την όλη δράση του, ο Νίκος Μουγιάρης
οικοδόμησε μηχανισμούς δράσεων και

προσφοράς αφήνοντας μεγάλη κληρονομιά σε
όλους. Δεν ίδρυσε απλώς μόνο το Συμβούλιο
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας με απτά,
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συμμετείχε στην
ηγεσία της Συντονισμένης Προσπάθειας Ελλήνων,
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αμερικής, στην ΠΣΕΚΑ
και σε άλλες οργανώσεις της ομογένειας. Ήταν
εξαιρετικά γενναιόδωρος και έδωσε πάρα πολλά
και στην ελληνορθόδοξη παιδεία.
Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή κάθε
προσπάθειας του Ελληνισμού της Αμερικής.
Συνεχώς αγωνιούσε για την Ελλάδα και την
Κύπρο και προέτρεπε όλους να εργαστούν για
αυτές μαζί, ο καθένας στον τομέα του, και όπως
μπορούσε, για να τις βοηθήσουν.
Γι’ αυτή την προάσπιση των δικαίων του
κυπριακού λαού και για τη μέγιστη προσφορά
του στα παροικιακά δρώμενα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τίμησε τον Νίκο Μουγιάρη στις 22
Αυγούστου του 2018 με το μετάλλιο «Εξαίρετης
Προσφοράς».
Ο θάνατός του ήταν μια μεγάλη απώλεια για τον
Ελληνισμό. Η μνήμη του θα μείνει όμως αιώνια
φωτεινό παράδειγμα για όλους.

Η ΜΥΘΙΚΉ ΑΡΙΆΔΝΗ ΈΣΤΕΙΛΕ
ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΟΝ HELLAS
SAT 4 - ΕΚΤΕΝΉΣ ΚΆΛΥΨΗ
ΑΠΌ ΞΈΝΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ ARIANESPACE
Η πρώτη εκτόξευση για το 2019 από το διαστημικό
κέντρο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στέφθηκε
με επιτυχία, με τον εκτοξευτήρα πύραυλο Ariane 5
(Αριάδνη 5) να θέτει σε τροχιά τον νέο δορυφόρο
HELLAS SAT 4, που φέρει στην κορυφή του τις
σημαίες της Κύπρου και της Ελλάδος.
Στην εκτόξευση του Ariane 5, στις 6 Φεβρουαρίου,
αναφέρονται και πάμπολλα ξένα ΜΜΕ, κυρίως
εκείνα που ασχολούνται με διάστημα/τεχνολογία,
αλλά και η ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ (https://www.
nasaspaceflight.com/2019/02/ariane-5-hellas-sat4-saudigeosat-1-gsat-31-launch/), ενώ απευθείας
μετάδοση είχαν και πολλές ξένες ιστοσελίδες από
ΜΜΕ του εξωτερικού, όπως και η Γαλλική Υπηρεσία
Διαστήματος. Επίσης, εκτενής κάλυψη έγινε από
αραβικά ΜΜΕ αλλά και ινδικά, αφού εκτοξεύθηκε
μαζί και ο δορυφόρος Gsat-31, που αποτελεί τον

40ό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο που στέλνει η
Ινδία στο διάστημα.
Μετά την πρώτη εκτόξευση για το 2019 η
Arianespace εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία
αναφέρει ότι έχει θέσει σε τροχιά με επιτυχία
δύο τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους: τον Saudi
Geostationary Satellite 1 / Hellas Sat 4 για τις
επιχειρήσεις KACST και Hellas Sat και τον GSAT-31
για τον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας
(ISRO).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Arianespace,
κ. Στεφάν Ισραέλ, έδωσε τα συγχαρητήριά του σε
όσους συνέβαλαν στην επιτυχή εκτόξευση λέγοντας
ότι κατά την πρώτη εκτόξευση του χρόνου του
Ariane 5, όλα λειτούργησαν άψογα για άλλη μια
φορά.
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Πρόσθεσε ότι «ξεκινούμε τους εορτασμούς για
τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την πρώτη
εκτόξευση του ευρωπαϊκού πυραύλου Ariane
με την επιτυχημένη εκτόξευση του Ariane 5»
σημειώνοντας ότι «μέσω αυτής της εμβληματικής
πτήσης, η Arianespace υπογραμμίζει την αξιοπιστία
του πυραύλου μας για δορυφόρους γεωστατικών
τηλεπικοινωνιών. Με την πραγματοποίηση
αποστολής για πελάτες μακράς διαρκείας από τρεις
ηπείρους - Arabsat, KACST, Hellas Sat και ISRO συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε την ελκυστικότητα
των υπηρεσιών εκτόξευσης της Arianespace για
πελάτες από όλο τον κόσμο».
Ο νέος δορυφόρος HELLAS SAT 4, της HELLAS
SAT, τοποθετήθηκε στην τροχιακή θέση της
Ελλάδος και της Κύπρου στις 39 μοίρες Ανατολικά
και θα παρέχει καινοτόμες δορυφορικές υπηρεσίες
διευρύνοντας τις εργασίες της HELLAS SAT στην
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική.

ΣΥΝΑΥΛΊΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΑΎΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ
ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΤΗΣ ΟΞΦΌΡΔΗΣ
εξήρε τη διαχρονική και οικουμενική αξία της
μουσικής ως διεθνούς «γλώσσας» πνευματικής
επικοινωνίας που αγγίζει την ψυχή του κάθε
ανθρώπου, ανεξαρτήτως εθνικής, κοινωνικής και
πολιτισμικής ταυτότητας.
Παράλληλα, επισήμανε τη σύγχρονη διάσταση του
πολιτισμού ως φορέα διαλόγου και ανταλλαγής
που μπορεί να δράσει γεφυρωτικά ανάμεσα
σε λαούς και να ενισχύσει τις προσπάθειες για
αλληλεγγύη και ειρήνη.

Μεσημβρινή συναυλία με τη Φιλαρμονική
Ορχήστρα της Οξφόρδης, υπό την αιγίδα του
Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Λονδίνο
κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη, πραγματοποιήθηκε στις
19 Φεβρουαρίου, στην ιστορική εκκλησία St Martin
in the Fields, στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στο
κέντρο του Λονδίνου.
Η συναυλία, η οποία διοργανώθηκε από το
Μορφωτικό-Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης

Αρμοστείας και επιχορηγήθηκε από τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου, αποτελεί τη δεύτερη
συμμετοχή της κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας
στη σειρά μουσικών εκδηλώσεων Embassy and
Cultural Institute Series at St Martin in the Fields.
Στην εισαγωγική του ομιλία, η οποία ήταν
διανθισμένη με αναφορές στον Πλάτωνα, τον
Σαίξπηρ και τον Μότσαρτ, ο Ύπατος Αρμοστής

Ο Κύπριος διπλωμάτης ευχαρίστησε τον Δρα
Μάριο Παπαδόπουλο, ιδρυτή και διευθυντή
της Φιλαρμονικής της Οξφόρδης για την
αποδοχή της πρόσκλησης, την Κύπρια σοπράνο
κα Κατερίνα Μηνά για τη συμμετοχή της στη
συναυλία, τη διεύθυνση του St Martin in the
Fields για την ευγενή φιλοξενία, τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού και τον Διευθυντή
Πολιτιστικών Υπηρεσιών της Κύπρου για τη
γενναιόδωρη στήριξή τους και το προσωπικό
της Ύπατης Αρμοστείας για τη σκληρή δουλειά
στην προετοιμασία της εκδήλωσης, ιδιαίτερα
τον Μορφωτικό Σύμβουλο Δρα Μάριο Ψαρά,
ο οποίος είχε τη γενική ευθύνη συντονισμού και
οργάνωσης της συναυλίας.

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ: ÇΚΥΡΙΆΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗ ΕΠΊΣΚΕΨΙΣÈ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΉΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
συμπληρώνει 80 χρόνια ζωής (1940-) και σχεδόν
60 χρόνια δημιουργικού βίου (1961-). Παρότι
η πνευματική του παραγωγικότητα συνεχίζεται
ακάθεκτη (η τελευταία του συλλογή δημοσιεύτηκε
το 2017, ενώ μία ακόμη είναι σχεδόν έτοιμη για
το τυπογραφείο), τα δύο αυτά μεγάλα ορόσημα,
σε συνάρτηση και με την κυκλοφορία της
συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων του
εντός του 2019, επέβαλαν και επέτρεψαν μια
συνολική θεώρηση-ρετροσπεκτίβα στο έργο του
με τη μορφή διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,
το Σωματείο Φοιτητών και Αποφοίτων ΕΛΠΟΛ
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών, ο Δήμος Αγλαντζιάς
και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού συνδιοργάνωσαν διεθνές
συνέδριο με τίτλο: «Κυριάκου Χαραλαμπίδη
Επίσκεψις: O ποιητής των ευρέων ελληνικών
οριζόντων». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από
τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου, στην
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αίθουσα «Διαλεκτική», στο Πολιτιστικό Κέντρο
ΣΠΕ Αγλαντζιάς.
Στις 31 Ιανουαρίου 2020, ο Κυριάκος
Χαραλαμπίδης, ένας από τους μεγαλύτερους εν
ζωή Έλληνες ποιητές, προταθείς για βραβείο
Νόμπελ από έξι καθηγητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου, κάτοχος του Κρατικού Βραβείου Ποίησης
της Κύπρου (τρεις φορές), της Ελλάδας (μία)
και της Ακαδημίας Αθηνών (δύο φορές, τη
δεύτερη για το σύνολο του ποιητικού του έργου),

Κυπριακή
Δημοκρατία

Το συνέδριο «Κυριάκου Χαραλαμπίδη
Επίσκεψις» υπήρξε πολυήμερο, πολυπρόσωπο
και πολυθεματικό, ανάλογο του μεγέθους
του ποιητή. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο
που αφιερώθηκε στον ποιητή και ένα από τα
μεγαλύτερα που αφιερώθηκαν ποτέ σε εν ζωή
Κύπριο δημιουργό. Ενδεικτική της διεθνούς
καταξίωσης που χαίρει ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης
υπήρξε η αθρόα συμμετοχή ενός εύρους
διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο, την
Ελλάδα, την Αγγλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενή
χορηγία του Κοινωφελούς Επιστημονικού και
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» και
με χορηγό επικοινωνίας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου.
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20ό Φεστιβάλ Πάφου
«Αφροδίτη».
Ο Κουρέας της Σεβίλλης.

