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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι έχετε αγκαλιάσει
με θέρμη τη νέα ηλεκτρονική μορφή έκδοσης του newsletter
«Η Κύπρος μας», η οποία και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό
επιτύχει τους αρχικούς μας στόχους, δηλαδή την ευκολότερη
πρόσβαση και ταχύτερη πληροφόρηση και ενημέρωσή
σας για θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Κάθε
Κύπριος και Κύπρια, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί όποτε
επιθυμεί να εντοπίσει κάθε τεύχος στο διαδίκτυο και να
κάνει χρήση των επιλογών που του προσφέρονται, τόσο
για τη δική του ενημέρωση, όσο και για την ενημέρωση
εκείνων που επιδιώκουμε να καταστήσουμε κοινωνούς
των ζητημάτων που μας απασχολούν.
Στο διάστημα που μεσολάβησε, συνεχίσαμε την έντονη
προσπάθεια για προώθηση των στόχων μας και προβολή
των θέσεών μας. Κατά πρώτον, συμμετείχαμε τον Μάρτιο
στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Διασποράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Ήταν μια συνάντηση
εξαιρετικής σημασίας, αφού για πρώτη φορά συζητούνται
μεταξύ των κρατών μελών θέματα της διασποράς στο
πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τον Μάρτιο είχαμε, επίσης, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας
τις εργασίες του προγράμματος «Νόστος ΙΙΙ» με έμφαση στα
θέματα επιχειρηματικότητας και νεολαίας. Το πρόγραμμα
αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των κυβερνήσεων ΚύπρουΕλλάδας-Αιγύπτου για ενίσχυση των σχέσεων της διασποράς
των τριών χωρών, όπως επίσης δημιουργία συνεργειών

σε διάφορους τομείς, με επίκεντρο τα θέματα νεολαίας
και επιχειρηματικότητας. Στην Αυστραλία είχαμε, επίσης,
την ευκαιρία να συναντηθούμε με μεγάλο μέρος της εκεί
παροικίας μας, να ακούσουμε τους προβληματισμούς των
συμπατριωτών μας και να συμμετάσχουμε σε επετειακές και
άλλες εκδηλώσεις.
Στα μέσα Απριλίου είχαμε τη διμερή συνάντηση ΚύπρουΡουμανίας για θέματα διασποράς, στο πλαίσιο της οποίας
θέσαμε στο επίκεντρο της συνεργασίας μας θέματα που
αφορούν τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τη νεολαία.
Ακολούθως, τον ίδιο μήνα, συμμετείχαμε στο συνέδριο της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής την οποία
ενημερώσαμε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα θέματα
ενέργειας, τους αγνοουμένους μας και τη στρατηγική που
εφαρμόζουμε για αξιοποίηση του ρόλου των αποδήμων
μας. Στη Νέα Υόρκη συναντηθήκαμε με τον Βοηθό Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ τον οποίο ενημερώσαμε για τα θέματα
αγνοουμένων και εγκλωβισμένων, ενώ συμμετείχαμε και στη
μεγάλη παρέλαση της ομογένειας για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου.
Συνεχής είναι η προσπάθειά μας να προωθήσουμε
προγράμματα που αφορούν τη νέα γενιά της διασποράς
μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
Σας χαιρετώ θερμά και σας εύχομαι κάθε καλό.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας

ΤΊΘΕΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΥΣ,
δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας

Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης
που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο
για τους αγνοουμένους και το οποίο κινείται σε
δύο άξονες, τον διπλωματικό και της έρευνας,
σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου.
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα, ο κ. Φωτίου
εξήγησε, ερωτηθείς για το θέμα μετά από
συνάντηση που είχε στις 3 Απριλίου 2019,
με την Υπουργό Διασποράς της Ρουμανίας

κα Natalia Elena Intotero πως θα πρέπει να
πειστούν χώρες που μπορούν να βοηθήσουν
και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, καθώς
και διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση, που είναι και ο κύριος χορηγός του
προγράμματος της ΔΕΑ και τα Ηνωμένα Έθνη,
«να πιέσουν και να πείσουν την κατοχική
δύναμη ότι θα πρέπει να συνεργαστεί».
Ο κύριος λόγος, επεσήμανε, για τα φτωχά
αποτελέσματα όσον αφορά τον εντοπισμό

οστών στα κατεχόμενα είναι γιατί η κατοχική
δύναμη δεν συνεργάζεται. «Υπάρχουν οι
πληροφορίες στα αρχεία του τουρκικού στρατού
και για τους ομαδικούς μας τάφους, από τις
περισυλλογές των νεκρών μας τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο του 1974, υπάρχουν οι πληροφορίες
στα αρχεία του τουρκικού στρατού ακόμα
και για το δεύτερο μεγάλο έγκλημα, αυτό των
μετακινήσεων. Εκεί είναι το κλειδί της λύσης
του ανθρωπιστικού θέματος των αγνοουμένων»
σημείωσε, προσθέτοντας πως «45 χρόνια μετά
ακόμα αναζητούμε τους μισούς αγνοουμένους μας».

ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΎΠΡΟΥ - ΡΟΥΜΑΝΊΑΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
ΤΊΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑ
Τομείς συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της
Ρουμανίας σε θέματα διασποράς ανέδειξε η
συνάντηση, στις 5 Απριλίου, στη Λευκωσία, μεταξύ
του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου και
της Υπουργού Διασποράς της Ρουμανίας κας
Natalia Elena Intotero.

Στη συνάντηση των δύο αξιωματούχων, που ήταν
η τρίτη στη σειρά, αποφασίστηκε η συνεργασία
των δύο χωρών στο πλαίσιο της διασποράς
για την προώθηση επενδύσεων αλλά και του
τουρισμού, καθώς και η πραγματοποίηση κοινών
πολιτιστικών εκδηλώσεων με την εμπλοκή της
νεολαίας από τις δύο χώρες.

Εξάλλου, ο Επίτροπος Προεδρίας προανήγγειλε
την πραγματοποίηση της πρώτης τριμερούς
συνάντησης για θέματα διασποράς μεταξύ
Κύπρου – Ελλάδας – Ρουμανίας, αλλά και την
προώθηση συνεργασίας σε θέματα διασποράς
με την Ιορδανία, τον Λίβανο και την Πορτογαλία.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΉΣ

Οι προβληματισμοί για τις κινήσεις που θα
πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να μπορέσει ο
οργανισμός να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
και να διασφαλίσει το μέλλον του και το μέλλον
της επόμενης γενιάς των απόδημων Κυπρίων
στην Αμερική, συζητήθηκαν στο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Αμερικής, οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν
το Σάββατο, 13 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη,
παρουσία αντιπροσώπων από τα σωματεία–μέλη
σ’ όλη την Αμερική. Μάλιστα ζητήθηκε, από τον
εκπροσωπούντα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στο συνέδριο, Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου, η συνδρομή της κυπριακής Πολιτείας
στα προγράμματα με τα οποία προχωρά
άμεσα η Ομοσπονδία, με πρώτο την διενέργεια
απογραφής για λεπτομερή καταγραφή των
Κυπρίων Αμερικής.
Στο συνέδριο, που άρχισε με ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη του Νίκου Μούγιαρη, επίσης
παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος και οι
διπλωματικές Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας.
Κάνοντας απολογισμό των δραστηριοτήτων
του συμβουλίου στο συνέδριο, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού,
υπογράμμισε την ανάγκη να λειτουργεί ο
οργανισμός σε πιο επαγγελματική βάση, ώστε
αφενός να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις του μέλλοντος και αφετέρου να
μπορέσει να βοηθήσει τα σωματεία-μέλη του.
«Όλοι εμείς είμαστε εθελοντές που δεν
πληρωνόμαστε, αλλά αντίθετα αφιερώνουμε
χρόνο και χρήμα κι ο εθελοντισμός πηγάζει
από την αγάπη μας προς την Κύπρο και τον
Ελληνισμό. Ο χρόνος περνά και φτάνει η ώρα
που κι αυτή η γενιά θα αποχωρήσει, οπότε
χρειάζεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο για
να ανάψουμε τη φλόγα για την Κύπρο και τον
Ελληνισμό στην επόμενη γενιά, πριν είναι αργά.
Πρέπει να γίνουμε πιο επαγγελματίες και να
στελεχώσουμε την ομοσπονδία με άτομα που
θα μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο και να
βοηθούν τα σωματεία», είπε ο κ. Παπαστυλιανού,

ευχαριστώντας τον Επίτροπο Προεδρίας γιατί
υποσχέθηκε πως η Κυπριακή Κυβέρνηση
θα συνεισφέρει στα έξοδα για απογραφή
των Κυπρίων Αμερικής και επανάληψη του
Προγράμματος Φιλοξενίας Νέων Αποδήμων,
στη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητα μας
και τη γλώσσα μας», συνέχισε ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας. Είπε ακόμη πως θα συνεχιστούν
οι προσπάθειες για την ίδρυση Κοινοτικού
Πολιτιστικού Κέντρου, για το οποίο υπάρχει ήδη
συγκεντρωμένο ποσό άνω των 600.000 δολαρίων.
Στο συνέδριο επίσης ακούστηκαν απολογισμοί
δραστηριοτήτων των σωματείων-μελών.
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ και του Παγκυπρίου
Συνδέσμου Αμερικής, κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, είπε
πως η Κυπριακή Ομοσπονδία αγωνίζεται για την
Κύπρο από το 1953 που ιδρύθηκε, όμως είναι
παράλληλα και η οργάνωση η οποία εργάζεται
για τη διατήρηση και προαγωγή της κουλτούρας
και του πολιτισμού μας.
Είπε επίσης πως, παρά την απογοήτευση πολλών
για την έλλειψη λύσης στο Κυπριακό, υπάρχουν
για πρώτη φορά θετικές εξελίξεις αναφορικά με
τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου, τα ενεργειακά
και την τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ, χάρη
στην οποία Ελλάδα και Κύπρος αναγνωρίζονται
ως αξιόπιστοι σύμμαχοι.
«Τόσα χρόνια ό,τι κι αν κάναμε, η πολιτική των
ΗΠΑ έκλινε προς την Τουρκία, που είχε ισχυρό
λόμπι. Πρώτη φορά βλέπουμε αλλαγή στάσης κι
αυτό χάρη στον Ερντογάν. Τώρα και σε Ελλάδα
και Κύπρο αρχίζουν να αναγνωρίζουν την αξία
του λόμπι».
Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ,
Πρέσβειρα κα Μαρία Θεοφίλη χαρακτήρισε
το Κυπριακό ως πρώτη εθνική προτεραιότητα
της Ελλάδας. Αναφερόμενη στις τριμερείς
συνεργασίες που προωθούν Ελλάδα και Κύπρος
στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ότι αυτές
βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην
αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα.
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Σε σχέση με το Κυπριακό είπε ότι για την Ελλάδα
προέχει το θέμα της ασφάλειας καθώς δεν
νοείται δίκαιη λύση χωρίς την κατάργηση του
αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και
την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών
στρατευμάτων.
Συγκινημένος για την επαφή του με τον Κυπριακό
Ελληνισμό της Αμερικής δήλωσε ο Πρέσβης της
Κύπρου στην Ουάσιγκτον, κ. Μάριος Λυσιώτης,
για τον οποίο το συνέδριο ήταν το πρώτο που
παρακολούθησε.
«Έχετε συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση
του εθνικού μας θέματος», είπε, εκφράζοντας
τη βεβαιότητα ότι «ενωμένοι, συντονισμένοι
και φέρνοντας μαζί τις νεότερες γενιές,
θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε ακόμη
περισσότερο τις προσπάθειές μας για την
επίτευξη του στόχου μας που είναι η επανένωση
της πατρίδας μας».
«Δεν είναι στο τόσο μακρινό παρελθόν που
οι ΗΠΑ έβλεπαν την Κύπρο αμιγώς υπό το
πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και όχι
ως ισότιμο εταίρο σε μια περιοχή καίρια για τα
συμφέροντα τους», είπε στην παρέμβασή της η
επιτετραμμένη της Κύπρου στον ΟΗΕ, κα Πόλυ
Ιωάννου, σημειώνοντας πως «ούτε στο πρόσφατο
παρελθόν θα μπορούσε κανείς να είχε προβλέψει
το προχωρημένο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται
σήμερα οι τριμερείς μας συνεργασίες με τα
γειτονικά μας κράτη».
Η κα Ιωάννου είπε πως δεν ζητούμε από κανένα
να διαλέξει μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας.
«Ζητούμε να γίνει αντιληπτό ότι η συνεργασία και
συμμαχία οποιουδήποτε με την Τουρκία μπορεί
να υπάρξει χωρίς να λειτουργεί σε βάρος της
Κύπρου. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η κυρίαρχη
ισότητα των κρατών βάσει των κανόνων που έχει
θεσπίσει η διεθνής κοινότητα, ανεξαρτήτως των
συσχετισμών δυνάμεων. Και ζητούμε οι Κύπριοι
να αφεθούν να ζήσουν ειρηνικά χωρίς έξωθεν
παρεμβάσεις και χωρίς να γίνονται παράπλευρη
απώλεια γεωπολιτικών παιχνιδιών».
Στον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Δημήτριος μετέφερε στους αντιπροσώπους
τον χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίου «ο οποίος ζει σ’ έναν τόπο
χωρίς πλήρη θρησκευτική ελευθερία».
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως παρά τη συνεχιζόμενη
για 45 χρόνια κατοχή του βορείου τμήματος
της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μία
αξιοζήλευτη δραστηριότητα. «Δεν παρέλυσε λόγω
της κατοχής, αλλά αντίθετα η κατοχή την όξυνε
και η Κύπρος είναι σήμερα μια αξιοζήλευτη,
ευνομούμενη Πολιτεία για όλους».
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν οι γενικοί
πρόξενοι της Κύπρου και της Ελλάδας, κ. Αλέξης
Φαίδωνος και κ. Κωνσταντίνος Κούτρας.

O ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΆΒΕΤ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του κα Άντρη Αναστασιάδη, συναντήθηκε
με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' στο Παλάτι του
Μπάκιγχαμ, στις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο της
επίσκεψής του στο Λονδίνο, ως προσκεκλημένος
της Βρετανικής Κυβέρνησης, προκειμένου να
παραστεί σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε
το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο πλαίσιο της
Κοινοπολιτείας, με τίτλο «Εορτασμός για την
Κύπρο». Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες για την

εκδήλωση που διοργάνωσε το Παλάτι για να
τιμηθεί η κυπριακή διασπορά στο Ηνωμένο
Βασίλειο, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την
πολύτιμη συμβολή των Κυπρίων αποδήμων στη
χώρα που διαβιούν. Επισήμανε δε ότι πολλοί
εξ αυτών έχουν λάβει τιμητικές διακρίσεις και
από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η βασίλισσα
Ελισάβετ αναφέρθηκε με τη σειρά της στη
σημαντική παρουσία της κυπριακής διασποράς
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη συμβολή των
μελών της στη βρετανική κοινωνία.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΏΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΉ ΚΥΠΡΙΑΚΉ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΌΤΙ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΈΝΑΡΞΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΎΡΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΉΣ ΛΎΣΗΣ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου, η Εθνική Κυπριακή
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασίλειου οργάνωσε
δείπνο προς τιμήν του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη,
κατά την επίσκεψη του στο Λονδίνο ως
προσκεκλημένου της Βρετανικής Κυβέρνησης.
Μια κατάμεστη αίθουσα με εκπροσώπους
των οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας
και άλλων φιλοξενουμένων άκουσε την
ενημέρωση του Προέδρου πάνω σχετικά με τις
εξελίξεις στο Κυπριακό και τα επαινετικά του
λόγια για τη μεγάλη συμβολή των Κυπρίων του
Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες λύσης
του εθνικού μας θέματος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε την
ομιλία του ευχαριστώντας την Ομοσπονδία και
τους Κυπρίους του Ηνωμένου Βασιλείου για τη
συνεχή προβολή και προώθηση των δικαίων
της Κύπρου και εξέφρασε την πεποίθησή του
ότι μέσω της ΝΕΠΟΜΑΚ οι επόμενες γενιές
των απόδημων Κυπρίων θα συνεχίσουν την
προσπάθεια.
Τόνισε ότι «η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν μας
επέτρεψε να επιτύχουμε μια λύση που θα ήταν
βιώσιμη, λειτουργική, θα μπορούσε να αντέξει
τη δοκιμασία του χρόνου και να εξασφαλίσει
μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα που θα
σέβεται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Επισήμανε πως προσπαθεί να βρει έναν
τρόπο δημιουργίας των συνθηκών που θα

επιτρέψουν μια αποδεκτή λύση βασισμένη
σε αυτές τις αρχές και τόνισε τη σημασία της
προετοιμασίας όλων ενόψει του επόμενου
γύρου διαπραγματεύσεων.
Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες
προσπάθειες για επανάληψη των συνομιλιών
για επανένωση του νησιού, είπε ότι έχουν
πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις μεταξύ
της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, κας Jane Holl Lute και
της κυπριακής, ελληνικής και βρετανικής
κυβέρνησης. Ενημέρωσε την ομογένεια ότι
πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση
της κας Lute στην Τουρκία, τι θα ειπωθεί σε
αυτή τη συνάντηση αλλά και από το τι θα
αναφέρεται στους όρους αναφοράς.
Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία του
περιεχομένου των όρων αναφοράς
(κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη
σειρά διαπραγματεύσεων επανένωσης),
αναφέροντας ότι είναι σημαντικό να
βασίζονται στους όρους που συμφωνήθηκαν
κατά την πρωινή συνάντηση, στις 4 Ιουλίου
2017 στο Crans Montana. Όσον αφορά αυτή
τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός
ότι δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά του ΟΗΕ
και περιέγραψε το μεταγενέστερο έγγραφο
που παρουσίασε ο τότε ειδικός σύμβουλος του
UNSG ως «απαράδεκτο». Ευτυχώς πρόσθεσε,
κάποιοι φρόντισαν και κράτησαν πρακτικά και
όχι μόνο η δική μας πλευρά.
Εξήγησε ότι «για να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε και να ελπίζουμε σε
εποικοδομητικό διάλογο, αυτό που απαιτείται
είναι ότι οι όροι αναφοράς όχι μόνο να
καθορίζουν τα υπό συζήτηση θέματα αλλά
και τι είναι αποδεκτό και τι είναι απαράδεκτο».
Αναφέρθηκε επίσης στο τι έχει συμφωνήθει
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο παρελθόν, ότι
η ασφάλεια της μιας πλευράς δεν μπορεί να
αποτελέσει απειλή για την άλλη πλευρά και ότι
αυτό είναι μια αρχή που έγινε αποδεκτή από
το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».
Συνέχισε λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε
να δεχθεί τα τελευταία αιτήματα της
τουρκοκυπριακής πλευράς για τη θετική ψήφο
σε όλα τα ομοσπονδιακά θέματα, επειδή αυτό
θα είχε ως αποτέλεσμα ένα δυσλειτουργικό
κράτος, ενίσχυσε δε την άποψή του ότι
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η πολιτική ισότητα και η αποτελεσματική
συμμετοχή γίνονται αποδεκτές, αλλά
μόνο στον βαθμό που θα είναι «λογικές»,
δηλαδή όταν μια απόφαση της μεγαλύτερης
κοινοτήτας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
μικρότερη κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε επίσης
για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της
Κύπρου και για τις συνεχείς προσπάθειεες
για την ανάπτυξη άριστων σχέσεων με
μεγάλες χώρες σε όλο τον κόσμο και
ιδιαίτερα με τους γείτονές της στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου μέσω διαφόρων
τριμερών πρωτοβουλιών. Ενημέρωσε την
Κυπριακή Ομοσπονδία και την παροικία
για τη σημαντική απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ να παρευρεθεί στην
τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας -Ισραήλ.
Η Κύπρος είναι και αξιόπιστος εταίρος αλλά
και πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην
περιοχή. Τόνισε επίσης την επιστροφή της
χώρας στην επενδυτική βαθμίδα με ισχυρό
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, τη συνεχή
μείωση της ανεργίας, την προσέλκυση
επενδύσεων και τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό
τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους.
Εξέφρασε τέλος την ευγνωμοσύνη και τις
ευχαριστίες του ίδιου και του κυπριακού λαού
στις ενέργειες των αποδήμων, για τη συνεχή
συμβολή τους στον αγώνα της Κύπρου.
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, κ. Χρήστος Καραολής, αφού
εξέφρασε την συμπαράσταση της ομογένειας
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις
ακούραστες προσπάθειες που καταβάλλει
για επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε
ότι «ενωμένοι, συνεχίζουμε τους αγώνες
μας στο μεγάλο διπλωματικό κέντρο του
Λονδίνου και στη βρετανική βουλή, για την
προβολή των εθνικών μας συμφερόντων,
ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση,
ως εγγυήτρια δύναμη, να ενεργήσει για την
κατάργηση των εγγυήσεων, των επεμβατικών
δικαιωμάτων και την αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων, συμβάλλοντας σε
λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου
και να στηρίζει τις ενέργειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη δική της ΑΟΖ για την
αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου».

ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΕΒΡΑΪΚΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΉΣ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποίησε
στη Νέα Υόρκη από τις 10 Απριλίου, είχε σειρά
συναντήσεων με παράγοντες αμερικανικών
εβραϊκών οργανώσεων.
Στις 11 Απριλίου, ο κ. Φωτίου συναντήθηκε με
τον Διευθυντή της Βορειοανατολικής Περιφέρειας
της Αμερικανο-Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων
Σχέσεων (AIPAC) κ. Mike Sachs, ενώ αργότερα
είχε συνάντηση με στελέχη της ΑμερικανοΕβραϊκής Επιτροπής (AJC). Στη συνάντηση

Μετά τις συναντήσεις ο κ. Φωτίου ανάφερε ότι,
σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει συναντήσεις
με τις κύριες Αμερικανικές Εβραϊκές Οργανώσεις
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επισημαίνονται
ότι αυτές γίνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας
που υπάρχει σε θέματα διασποράς ανάμεσα στην
Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Επικεφαλής του
Διοικητικού Συμβουλίου για την Κύπρο, κα Mona
Abramson και ο Διευθυντής της Συναγωγής Kehila
Kedosha Janina κ. Stephne Behrend.
Στις 10 Απριλίου, ο Επίτροπος Προεδρίας
συναντήθηκε με τον κ. Malcolm Hoenlein,
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Διάσκεψης των Προέδρων
των Μεγαλύτερων αμερικανικών εβραϊκών
οργανώσεων (CοP).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αντηλλάγησαν
απόψεις για εξεύρεση τρόπων συνεργασίας των
διασπορών των τριών χωρών, ιδιαίτερα στην
Αμερική. Παράλληλα, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς ΚύπρουΕλλάδας-Ισραήλ, στο πλαίσιο της τριμερούς τους
συνεργασίας.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνάντηση της
10ης Απριλίου, ο κ. Επίτροπος σημείωσε ότι ο κ.
Malcolm Hoenlein καθώς και αντιπροσωπεία της
Οργάνωσης CoP, προτίθενται να επισκεφθούν
την Κύπρο στις αρχές Ιανουαρίου 2020, όπου
θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τον κ. Φωτίου συνόδευε στις συναντήσεις του ο
Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ.
Αλέξης Φαίδωνος.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟ
ΑΜΕΡΙΚΉΣ,
ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ
Στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη,
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
συνοδευόμενος από τον Γενικό Πρόξενο της
Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ. Αλέξη Φαίδωνος,
επισκέφθηκε στις 12 Απριλίου την Ιερά
Αρχιεπισκοπή και είχε συνάντηση με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου
ανέφερε πως ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τις
εξελίξεις στην περιοχή καθώς και για το μεγάλο
ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων.
«Νομίζω είναι πάντοτε ευλογία, για μένα
προσωπικά, αλλά και για κάθε Κύπριο, να έχει
αυτές τις συναντήσεις με τον Σεβασμιότατο
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, γιατί όχι μόνο
μαθαίνεις από αυτόν, αλλά είναι ο άνθρωπος
που πραγματικά αγαπά την Κύπρο και βοηθά
καθημερινά στον αγώνα του κυπριακού λαού για
δικαίωση» ανέφερε ο κ. Φωτίου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε επίσης ότι ο
Αρχιεπίσκοπος στην τελευταία του επίσκεψη
στην Κύπρο, επισκέφθηκε το ανθρωπολογικό
εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για

τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) και διαπίστωσε τα
προβλήματα που υπάρχουν. Τόνισε ότι 45
χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και λόγω της
συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας των Τούρκων, ο
αριθμός των λειψάνων που εντοπίζεται μειώνεται
κάθε χρόνο.
«Έτσι λοιπόν ζήτησα και έχω παρακαλέσει τον
Σεβασμιότατο, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
του, να προωθήσει αυτό το θέμα σε διάφορα
κέντρα λήψης αποφάσεων εδώ και ήταν
θετικότατος. Το θέμα των αγνοουμένων είναι ένα
ανθρωπιστικό θέμα, δεν είναι πολιτικό, και δεν
πρέπει να συνδέεται με την όποια εξέλιξη όσον
αφορά στην επίλυση του Κυπριακού» τόνισε ο κ.
Φωτίου.
Πρόσθεσε επίσης ότι ενημέρωσε τον
Σεβασμιότατο για τα προγράμματα που εισάγονται
για τη νέα γενιά της Διασποράς, που στόχο έχουν
να κρατηθούν οι νέοι κοντά στις ρίζες τους, να
ξέρουν την ιστορία και τη γλώσσα τους.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο γιατί
η εκκλησία είναι πάντοτε βασικός πυλώνας ώστε
να πετύχουμε αυτό τον στόχο όσον αφορά τη νέα
γενιά της διασποράς μας» είπε καταληκτικά.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος από την πλευρά
του ανταπέδωσε τις ευχαριστίες προς τον κ.
Φωτίου και είπε ότι μετά την επίσκεψή του στο
ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ, προέβη
σε σχετικό διάβημα προς τους αρμόδιους στην
Ουάσιγκτον, οι οποίοι αντιμετώπισαν το ζήτημα
πολύ θετικά, αφού πρόκειται για ένα καθαρά
ανθρωπιστικό θέμα.
«Αλλά εμείς πάντοτε το παρακαλουθούμε, γιατί
ένα σοβαρό διάβημα με συγκεκριμένα δεδομένα
πρέπει να έχει αποτέλεσμα» είπε ο κ. Δημήτριος.
Δήλωσε επίσης ότι ο Επίτροπος Προεδρίας
επιτελεί ένα σημαντικό και αξιόλογο έργο
και εργάζεται με πάθος και μεθοδικότητα.
Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα
προγράμματα που υπάρχουν για τους νέους της
Διασποράς.
«Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα όπου
προσκαλούνται νέοι ομογενείς στην Κύπρο.
Τους συνδέει με τον τόπο καταγωγής και με την
παράδοση η οποία υπάρχει εκεί. Και μάλιστα, το
πρόγραμμα δεν αφορά μόνο στο να πηγαίνουν
στην Κύπρο και να παρακολουθούν μαθήματα,
αλλά εντοπίζονται στοιχεία πολιτιστικά και
παράδοσης, τα οποία τους συνδέουν με τη ζωή
των ανθρώπων στην Κύπρο».

ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ: Η ΠΑΡΈΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΓΈΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
25Η ΜΑΡΤΊΟΥ ΣΤΗΝ 5Η
ΛΕΩΦΌΡΟ
Μία από τις μαζικότερες της τελευταίας δεκαετίας
ήταν η φετινή Εθνική Παρέλαση του Ελληνισμού
της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης, στην
5η Λεωφόρο του Μανχάταν, στις 14 Απριλίου.
Χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας, παρέλασαν, με τις
κοινότητες, τα σχολεία, τους συλλόγους κι άλλους
οργανισμούς της ελληνοαμερικανικής κοινότητας,
πολλά φορώντας εθνικές ενδυμασίες, ενώ χιλιάδες
ήταν κι εκείνοι που την παρακολούθησαν.
Με πρώτους τους Εύζωνες της Προεδρικής
Φρουράς, παρέλασαν περισσότεροι από 100
οργανισμοί, με 45 άρματα και 11 φιλαρμονικές,
μεταξύ αυτών και η μπάντα της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «Μάντζαρος» που ταξίδεψε από
την Κέρκυρα για τις επετειακές εκδηλώσεις.

Την συνόδευε ο δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος
Νικολούζος.
Τελετάρχης της εθνικής παρέλασης ήταν ο
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας κ. Τζορτζ
Μάρκους. Η φετινή παρέλαση ήταν αφιερωμένη
στη θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τα
συνθήματα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας
κυριάρχησαν. Επίσης πολλά ήταν τα συνθήματα
για λευτεριά στην Κύπρο, κατά της συμφωνίας των
Πρεσπών και υπέρ των δικαιωμάτων της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Πρόξενος,
δρ Κωνσταντίνος Κούτρας και την Κύπρο ο
Επίτροπος Προεδρίας για Θέματα Αποδήμων,
κ. Φώτης Φωτίου. Παρέλασαν μαζί με τους
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ομογενείς, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης κ. Μπιλ Ντε
Μπλάζιο, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη
Γερουσία κ. Τσαρλς Σούμερ, η φιλέλλην βουλευτής
κα Κάρολιν Μαλόνι, οι ομογενείς πολιτειακοί
γερουσιαστές κ. Μιχάλης Γιάνναρης, κ. Λου
Ραπτάκης και κ. Ανδρέας Γουνάρδης, οι πολιτειακοί
βουλευτές κα Αραβέλλα Σιμωτά και κα Νικόλ
Μαλλιωτάκη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κώστας
Κωνσταντινίδης και η εισαγγελέας της Κομητείας
κα Νάσο Μαντλίν Σίγκα. Στην πρώτη γραμμή και
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος.
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία,
μετέφερε θερμό χαιρετισμό του Προέδρου
της Δημοκρατίας και όλων των Κυπρίων της
Μεγαλονήσου και ευχαριστίες, ιδιαίτερα στον
Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ:
140 ΧΡΌΝΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ ΜΑΣ
Πιστό στον στόχο που το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών έθεσε για πλήρη ψηφιοποίηση των
140 χρόνων Ιστορίας και Πολιτισμού του τόπου
και των ανθρώπων μας μέσω της ψηφιοποίησης
του Αρχείου Εφημερίδων ΓΤΠ, η Διευθύντρια του
Γραφείου κα Σόφη Μιχαηλίδου υπέγραψε στις
6 Μαρτίου συμβόλαιο για ψηφιοποίηση ακόμη
500.000 σελίδων του Αρχείου Εφημερίδων.
Μέσω των ενεργειών του ΓΤΠ για ψηφιοποίηση
του Αρχείου Εφημερίδων, το ιστορικό
περιεχόμενό του όχι μόνο διασώζεται για τις
μετέπειτα γενεές, αλλά ταυτοχρόνως, φοιτητές,
ερευνητές και το κοινό αποκτούν άμεση
πρόσβαση, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στη συλλογή του ψηφιοποιημένου
Αρχείου. Ένα Αρχείο Εφημερίδων, σημαντική
πηγή αναφοράς και πληροφόρησης, το οποίο

χρονολογείται από το 1878 και που περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, αρχεία ελληνόφωνων, αγγλόφωνων
και τουρκόφωνων εφημερίδων που εκδίδονται
στην Κύπρο από τότε.
Το Έργο της ψηφιοποίησης συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους
Ελλάδας και Κύπρου κατά 15%, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 και
ειδικότερα του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος
ΙΙ», το οποίο αφορά στην ψηφιοποίηση,
προσβασιμότητα και διάχυση πολιτισμικού
προϊόντος (οπτικοακουστικού, έντυπου,
μουσικού). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις
€302.617 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
σε διάστημα δέκα μηνών.
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Η διαδικασία ψηφιοποίησης του Αρχείου
Εφημερίδων θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο εντός του κτηρίου του ΓΤΠ.
Με την ολοκλήρωσή της θα έχει ψηφιοποιηθεί
το 50% περίπου του συνόλου του υλικού που
διαθέτει το Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ, το οποίο,
μαζί με το ήδη ψηφιοποιημένο υλικό του Αρχείου,
θα τεθεί στη διάθεση του κοινού μέσω νέου
ψηφιακού συστήματος αναζήτησης.
Τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακός
Ηρόδοτος ΙΙ» θα παρουσιαστούν σε συνέδριο
που θα διοργανώσει τον Ιανουάριο 2020 στη
Λευκωσία το ΓΤΠ, με τη συμμετοχή και των τριών
εταίρων του έργου: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ρόδου.

ΚΎΠΡΟΣ, ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ
ΑΊΓΥΠΤΟΣ ΕΊΝΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ,

δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας
σε μαθητές της Αμπέτειου
Σχολής
Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος «είμαστε
στρατηγικοί εταίροι και μαζί μπορούμε να
καταστήσουμε πιο δυνατή τη φωνή μας και να
πετύχουμε ενέργειες και αποφάσεις που θα
βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση των
εθνικών μας θεμάτων», δήλωσε στις 19 Απριλίου
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, σε
συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με μαθητές
και μαθήτριες της Αμπέτειου Σχολής Καΐρου.
Σε χαιρετισμό του, ο κ. Φωτίου είπε ότι οι
μαθητές και οι μαθήτριες της Σχολής μαζί με
τους καθηγητές τους αποτελούν «ζωντανή
έκφραση της μεγάλης κληρονομιάς του ελληνικού
πολιτισμού στη γειτονική μας χώρα, την Αίγυπτο,
με την οποία μας συνδέουν ακατάλυτοι δεσμοί
φιλίας και συνεργασίας, δεσμοί που αρχίζουν

από τα βάθη της ιστορίας και συνεχίζονται με
την πολύ μεγάλη προοπτική και τη βεβαιότητα να
γίνουν ακόμα πιο σημαντικοί και ωφέλιμοι για τις
σημερινές και όλες τις επόμενες γενιές».
«Η επίσκεψή σας εντάσσεται, ακριβώς, στο
πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου,
Ελλάδας και Αιγύπτου που υπόσχεται μια νέα
και πιο ελπιδοφόρα εποχή για τις χώρες μας
και ολόκληρη την περιοχή», είπε, προσθέτοντας
ότι «το υπογραμμίζουν αυτό τα αποτελέσματα
των συναντήσεων κορυφής μαζί με τις υψηλές
προσδοκίες των σχεδιασμών μας σε στρατηγικούς
τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και
η ναυτιλία, καθώς και σε άλλους τομείς,
περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της
βιομηχανίας».

Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι «είναι στο πλαίσιο αυτό
που προωθήσαμε και διευρύναμε τους στόχους
της συνεργασίας μας σε θέματα διασποράς,
ενώνοντας τις δυνάμεις μας για εξυπηρέτηση των
κοινών μας συμφερόντων, ιδιαίτερα σε ισχυρά
κέντρα αποφάσεων όπου και οι τρεις χώρες μας
διαθέτουν ισχυρές διασπορές».
«Τρέφουμε για σας και την ιστορική σχολή σας
αισθήματα θαυμασμού και μεγάλης εκτίμησης.
Η Αμπέτειος Σχολή αποτελεί ένα πρότυπο
κέντρο διατήρησης και μετάδοσης του ελληνικού
πολιτισμού, αλλά και ένα πρότυπο επίσης κέντρο
πολιτισμικής και θρησκευτικής μείξης με τα τρία
τμήματα της, το ελληνικό, το αραβικό και το
αγγλικό», ανέφερε.

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ
ΤΟ ΝΟΣΤΟΣ ΙΙΙ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον Επίτροπο
Προεδρίας, είναι να ενώσουν δυνάμεις ώστε
«να αναπτυχθεί περαιτέρω το εμπόριο και οι
επενδύσεις μεταξύ των τριών χωρών και της
Αυστραλίας».

Σχέδιο δράσης για να δοθεί ώθηση στο εμπόριο
και στις επενδύσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο
καταρτίζουν τοπικά επιμελητήρια της διασποράς
στην Αυστραλία και, όπως δήλωσε ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, οι δράσεις αυτές θα
συζητηθούν και με αρμοδίους των τριών χωρών.
Ο κ. Φωτίου, η Αιγύπτια Υπουργός Μετανάστευσης
και Αποδήμων κα Ναμπίλα Μακράμ και ο
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Τέρενς
Κουίκ, οι οποίοι βρέθηκαν, στα τέλη Μαρτίου,
στην Αυστραλία στο πλαίσιο του προγράμματος
«Νοστος ΙΙΙ», εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην
οποία επισήμαναν τον ρόλο της διασποράς της
Αυστραλίας στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της νεολαίας για τη
διαφύλαξη και διάδοση της κληρονομιάς και του
πολιτισμού, ενώ όσον αφορά το εμπόριο και τις
επενδύσεις, σημειώνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο ενίσχυσης των διπλωματικών και
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών
και της Αυστραλίας.
Στο πλαίσιο του «Νόστος ΙΙΙ» πραγματοποιήθηκαν
στη Μελβούρνη δύο συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, στις 25 Μαρτίου με φορείς της νεολαίας
και στις 26 Μαρτίου με επιχειρηματίες.

Στη δήλωση, οι τρεις αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν
«τη δέσμευση των Κυβερνήσεών τους να στηρίξουν
τους επιχειρηματίες της διασποράς, στις
προσπάθειές τους να προωθήσουν εμπορικές και
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες».

Σε δηλώσεις του ο κ. Φωτίου είπε ότι σε
επιχειρηματικό επίπεδο «υπάρχει ξεκάθαρα
μια πρωτοβουλία των τριών επιμελητηρίων της
διασποράς στη Μελβούρνη να συνεργαστούν μαζί
και να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό που θα τα
συντονίζει».

Αναφέρθηκε επίσης ότι σκοπός του προγράμματος
«Νόστος ΙΙΙ» είναι να φέρει κοντά τη διασπορά
Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, δημιουργώντας
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, καθώς και με τις
αντίστοιχες χώρες.

Τα επιμελητήρια, συνέχισε, θα καταρτίσουν σχέδιο
δράσης, το οποίο θα συζητηθεί με τα αντίστοιχα
επιμελητήρια σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, καθώς
και με τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες.
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Ακόμη, ο κ. Φωτίου είπε ότι οι φορείς της νεολαίας
κατέληξαν επίσης σε σχέδιο δράσης με έμφαση στον
πολιτισμό και την ιστορία των τριών χωρών, ώστε
από κοινού να εξερευνήσουν τρόπους προβολής
τους στην Αυστραλία. Παράλληλα, αποφασίστηκε
να επισκεφτούν το καλοκαίρι τις τρεις χώρες για να
μάθουν περισσότερα πράγματα για την ιστορία και
τον πολιτισμό κάθε χώρας, ενώ οι νέοι ανέλαβαν
πρωτοβουλία και για την κλιματική αλλαγή.
Οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Νόστος ΙΙΙ»
ολοκληρώθηκαν με συνάντηση με Αιγυπτιώτες
Έλληνες και Κύπριους που κατοικούν στην Αυστραλία.
Κατά την παραμονή τους στην Αυστραλία,
οι κ.κ. Φωτίου, Κουίκ και Μακράμ είχαν συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό της Πολιτείας της
Βικτώριας κ. Ντάνιελ Άντριους, υπουργούς αλλά
και βουλευτές, πολλοί εκ των οποίων ελληνικής
καταγωγής, με τον κ. Φωτίου να δηλώνει ότι
οι Αυστραλοί αξιωματούχοι έδειξαν τεράστιο
ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία των τριών χωρών
για τη διασπορά.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε επίσης ότι ο κ. Άντριους
ζήτησε ο ίδιος να ενημερωθεί για τις τελευταίες
εξελίξεις στο Κυπριακό και τα θέματα ενέργειας και
φυσικού αερίου στην περιοχή.
Κατά την παρουσία του στην Αυστραλία, ο
Επίτροπος Προεδρίας εκπροσώπησε την Κυπριακή
Δημοκρατία στους εορτασμούς για τις εθνικές
επετείους στην Αδελαΐδα και στη Μελβούρνη.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΣΤΟ ΆΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΈΝΩΣΗΣ,
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
συμμετείχε στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου
Υπουργών Διασποράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, στις
19 Μαρτίου. Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών
Διασποράς θεωρείται εξαιρετικής σημασίας,
αφού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με
τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, σε
παρέμβασή του κατά τις εργασίες του Συμβουλίου,
ο κ. Φωτίου ανέδειξε τη σημασία της διασποράς για
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε,
επίσης, ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει

προγράμματα και πρωτοβουλίες για την εκμάθηση
της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της
για όσους διαβιούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα
για τη νέα γενιά που αποτελεί το μέλλον της
διασποράς. Σημείωσε ότι θα πρέπει να αναληφθούν
πρωτοβουλίες ώστε να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή
στρατηγική για το θέμα αυτό η οποία να προωθεί
τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι η διασπορά
κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα
ισχυρό κεφάλαιο ώστε να προωθηθούν αυτές οι
αξίες και οι αρχές, σημειώνοντας ότι η διασπορά
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να έρθουν
πιο κοντά οι λαοί. Σημειώνεται ότι στο περιθώριο

του Άτυπου Συμβουλίου, ο κ. Φωτίου είχε διμερείς
επαφές με τον Υπουργό Διασποράς της Σλοβενίας
κ. Peter J Cesnik, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών
για θέματα Διασποράς της Ιταλίας κ. Ricardo Merlo
και με τον Επίτροπο Διασποράς και Μειονοτήτων
της Γερμανίας κ. Bernd-Bernhard Fabritius.
Συναντήθηκε, επίσης, με την Υπουργό Διασποράς
της Ρουμανίας κα Natalia-Elena Intotero.
Τέλος, στο περιθώριο της Συνόδου,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση Κύπρου Ελλάδας - Ρουμανίας, για θέματα διασποράς, κατά
την οποία συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της
λήψης περαιτέρω δράσεων για τη θεσμοθέτηση
αυτής της συνεργασίας.

O ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
O Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης
Φωτίου συναντήθηκε, στις 24 Απριλίου,
με τον Πρόεδρο κ. Ντίνο Μιχαηλίδη και
Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΟΕ).
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν
κυρίως, τρόποι συνεργασίας μεταξύ της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και του
Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, με ιδιαίτερη
αναφορά στην εμπλοκή των Οργανώσεων των
Κυπρίων Διασποράς, όπου διαφάνηκε πως μια
τέτοια συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα
αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης ενημέρωσε
τον κ. Φωτίου για το πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΚΟΕ) σε σχέση με τους
επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες
«Υιοθετήστε ένα Αθλητή στον Δρόμο για το
Τόκυο 2020».
Ο κ. Μιχαηλίδης επεσήμανε στον κ. Φωτίου
ότι στόχος της ΚΟΕ και κατ’ επέκταση του
προγράμματος είναι να εξευρεθούν χορηγοί
που θα στηρίξουν οικονομικά τους αθλητές
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σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους
«υιοθετώντας τους».
Ο Επίτροπος Προεδρίας συνεχάρη τον
Πρόεδρο της ΚΟΕ για το εν λόγω πρόγραμμα
και τον διαβεβαίωσε για τη στήριξη του,
τον ενημέρωσε δε ότι το πρόγραμμα θα
προωθηθεί σε όλες τις Ομοσπονδίες Κυπρίων
Διασποράς και εξέφρασε τη βούληση να
προσφέρει κάθε βοήθεια έτσι ώστε να
συμβάλει έμπρακτα στην επιτυχία του
προγράμματος.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΗΘΌ
ΓΕΝΙΚΌ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ
ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΈΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ,
ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα
Υόρκη για να συμμετάσχει στο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής,
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε,
στις 10 Απριλίου, συνάντηση, στην έδρα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον Βοηθό
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τις Ειρηνευτικές
Επιχειρήσεις κ. Jean-Pierre Lacroix. Τον κ. Φωτίου
συνόδευαν η Επιτετραμμένη της Κύπρου στον
ΟΗΕ κα Πόλυ Ιωάννου και ο λειτουργός του
Γραφείου του Επιτρόπου κ. Αλέξανδρος Κάης.

δράσουμε άμεσα διότι το πέρασμα του χρόνου
είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο κ. Φωτίου
επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Κυπριακής
Κυβέρνησης προς τη Διερευνητική Επιτροπή για
τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), ως καίριο εργαλείο
επίλυσης του θέματος των αγνοουμένων.

Ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τον κ. Lacroix για
τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήμερα το θέμα των αγνοουμένων εξαιτίας των
φθινόντων αριθμών λειψάνων που εντοπίζονται.
Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2017 εντοπίστηκαν
τα οστά 40 αγνοουμένων, ενώ το 2018 μόνο
10. Υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για αμιγώς
ανθρωπιστικό ζήτημα, αιτήθηκε τη συνδρομή
του ΟΗΕ για τη διάθεση των σχετικών αρχείων
του τουρκικού στρατού και τόνισε την ανάγκη να

Ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε επίσης
τον συνομιλητή του για το έτερο κεφαλαιώδες
ανθρωπιστικό ζήτημα των εγκλωβισμένων,
εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον ΟΗΕ ο οποίος
καθιστά εφικτή τη στήριξη των εγκλωβισμένων
από την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω της
ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού στην
Κύπρο. Παράλληλα, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε για
την επιδείνωση της άσκησης του εκπαιδευτικού
τους δικαιώματος, ως αποτέλεσμα των
σημαντικών περιορισμών στους οποίους
υπόκεινται, όπως ο αποκλεισμός πολλών
εκπαιδευτικών και η απαγόρευση ολοένα και
περισσότερων βιβλίων από τις κατοχικές Αρχές,
κατά παράβαση της Συμφωνίας της Τρίτης
Βιέννης.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗΝ
6Η ΤΡΙΜΕΡΉ ΣΎΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΉΣ ΚΎΠΡΟ - ΕΛΛΆΔΑΣ ΙΣΡΑΉΛ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΉΜ
Τη μεγάλη σημασία της τριμερούς συνεργασίας
Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ για τη σταθερότητα
και την ευημερία στην περιοχή τόνισαν, στις 20
Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ
κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, καθώς και ο Υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάικλ Πομπέο, οποίος
συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, που διεξήχθη στην Ιερουσαλήμ.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν, από κυπριακής πλευράς,
ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης,
ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης,
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος
Προδρόμου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι
Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Ισραήλ, και ο
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχαν κατ’ ιδίαν
συνάντηση.
Μετά το πέρας της Συνόδου εκδόθηκε Κοινή
Δήλωση Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ – ΗΠΑ:
«Οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του
Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκαν
σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να διαβεβαιώσουν
την κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν την
ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την
ευημερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο υπογράμμισε
ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τον τριμερή μηχανισμό που
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δημιούργησε το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος,
σημειώνοντας τη σημασία της αυξανόμενης
συνεργασίας.
Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την
περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουν την
ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, και να
αμυνθούν ενάντια σε εξωτερικές κακές επιρροές
στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση
Ανατολή. Χαιρέτισαν τις πρόσφατες ανακαλύψεις
φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και τις
προοπτικές τους στη συμβολή στην ενεργειακή
ασφάλεια και τις εναλλακτικές πηγές».

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
ΚΥΠΡΊΩΝ ΚΑΙ ΞΈΝΩΝ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ
Η ΝΈΑ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΆΤΗΣ
ΑΡΜΟΣΤΕΊΑΣ

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί εδώ και μερικούς
μήνες η νέα ιστοσελίδα της Υπάτης Αρμοστείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
αποσπώντας θετικά σχόλια.
Στην διεύθυνση https://cyprusinuk.com οι Κύπριοι
της Βρετανίας, αλλά και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται
για προξενικές υποθέσεις, για τη δραστηριότητα
της Υπάτης Αρμοστείας και για πληροφορίες περί
Κύπρου και σχέσης της Κύπρου με τη Βρετανία
γενικότερα, μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από
τις ενημερωτικές επιμέρους σελίδες.

«Η νέα ιστοσελίδα εντάσσεται στο πλαίσιο
των προσπαθειών να προσφέρουμε πιο
αποτελεσματικές, επαγγελματικές και γρήγορες
υπηρεσίες μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και ψηφιακών τεχνολογιών, όπως
είναι η στρατηγική που έχει καθορίσει ο Υπουργός
Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης», είπε ο
Ύπατος Αρμοστής στο Λονδίνο κ. Ευριπίδης
Ευρυβιάδης.

«Παρέχει μια πλατφόρμα για απευθείας
επικοινωνία με τις προξενικές υπηρεσίες.
Οι Κύπριοι πολίτες και οι Κύπριοι της Βρετανίας
μπορούν να κλείσουν τα προξενικά τους ραντεβού.
Όσοι αιτούνται βίζα μπορούν να κλείνουν τις
δικές τους επισκέψεις για την υποβολή αίτησης»,
συμπλήρωσε ο κ. Ευρυβιάδης.

Πρόσθεσε ότι η νέα ιστοσελίδα είναι φιλική προς το
χρήστη και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί μέσα
από έξυπνες φορητές συσκευές.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΊΑΣ
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΠΊ ΧΡΌΝΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
του μονίμου και νομίμου κατοίκου στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με αποτέλεσμα αρκετοί να απελαθούν
μετά από δεκαετίες στη χώρα.
Στο «Πρόγραμμα Windrush» μπορεί να ενταχθεί
κάθε πολίτης χώρας-μέλους της Κοινοπολιτείας,
όπως η Κύπρος, που εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973 ή που
έχει δικαίωμα διαμονής.
Επίσης, το τέκνο γονέα πολίτη της Κοινοπολιτείας
που ζει στη χώρα πριν από το 1973, εφόσον
το τέκνο έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή
εφόσον έχει εγκατασταθεί στη χώρα πριν από την
ηλικία των 18 ετών.

Σε ισχύ βρίσκεται από τον Απρίλιο το
«Πρόγραμμα Windrush» της βρετανικής
κυβέρνησης, το οποίο αποσκοπεί στο να
βοηθήσει πρωτίστως όσους πολίτες χωρών-μελών
της Κοινοπολιτείας ζουν νομίμως στο Ηνωμένο
Βασίλειο επί πολλά χρόνια αλλά δεν έχουν τα
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
Το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι συγκεκριμένοι
κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν
να υποβάλουν δωρεάν αίτηση για απόκτηση
των εγγράφων που αποδεικνύουν την πολυετή
διαβίωσή τους στη χώρα. Θα μπορούν επίσης

να υποβάλουν δωρεάν αίτηση για απόκτηση
βρετανικής ιθαγένειας.
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στον απόηχο
της αποκάλυψης των δυσκολιών που έχουν
υποστεί οι μετανάστες της λεγόμενης «γενιάς
του Windrush». Πρόκειται για τους πρώτους
μετανάστες από την Καραϊβική που μετέφερε κατά
κύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο το πλοίο Windrush
τη δεκαετία του 1950.
Πολλοί εξ εκείνων των μεταναστών δεν απέκτησαν
ποτέ τα έγγραφα που αποδεικνύουν το καθεστώς
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Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό για τον
πολίτη οποιασδήποτε χώρας έχει εγκατασταθεί
στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 31η
Δεκεμβρίου 1988 και είναι ακόμα εγκατεστημένος
στη χώρα.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους
υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.gov.uk/guidance/windrush-scheme
Για τους Κύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου
που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να ωφεληθούν
των προνοιών του Προγράμματος Windrush
υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας για
καθοδήγηση με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ην. Βασιλείου: 0044 (0)20 8445 9999 και
enquiries@cypriotfederation.org.uk

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΌ ΓΡΑΜΜΑΤΌΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΈΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΛΑΎΚΟΥ ΚΛΗΡΊΔΗ

Αναμνηστικό γραμματόσημο επ’ ευκαιρία των 100
χρόνων από τη γέννηση του πρώην Προέδρου
της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, εκδόθηκε
από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης. Το αναμνηστικό
γραμματόσημο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη
Τύπου που διοργανώθηκε από το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
στις 24 Απριλίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στην παρουσία
του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, του τέως Υπουργού
Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη, του πρώην
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Παντελή
Κούρου και της θυγατέρας του Γλαύκου Κληρίδη,
κας Καίτης Κληρίδη.
Καλωσορίζοντας τους παριστάμενους στη
συνέντευξη Τύπου, η Διευθύντρια του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδου
εξέφρασε τη χαρά και συνάμα τη συγκίνησή της
για το γεγονός ότι η εκδήλωση τιμά τον άνθρωπο
που σημάδεψε τη ζωή και τη σταδιοδρομία
της. Τον άνθρωπο και πολιτικό, πρόσθεσε, που

οραματίστηκε και οδήγησε τη χώρα μας στην
ενωμένη Ευρώπη.

ΈΚΘΕΣΗÇΓΥΝΑΊΚΑ
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥÈ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
ΛΟΝΔΊΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΉ NICOLAS

Εγκαινιάστηκε, στις 6 Απριλίου, στο Ελληνικό
Κέντρο Λονδίνου, η έκθεση «Γυναίκα της Κύπρου»,
που διαπραγματεύεται τις διάφορες περιόδους
της ιστορίας του νησιού μέσω των διασημότερων
γυναικείων μορφών του.

Η κα Μιχαηλίδου εξέφρασε τα συγχαρητήριά της
προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου
Γλαύκος Κληρίδης κ. Μιχάλη Σοφοκλέους για τα
τηλεοπτικά αφιερώματα που ετοίμασε το Ινστιτούτο
για τον Γλαύκο Κληρίδη, αξιοποιώντας υλικό και
δημιουργικότητα τόσο από τον δημόσιο όσο και
από τον ιδιωτικό τομέα.
«Τη σημασία της ειλικρινούς συνεργασίας και των
αποτελεσματικών συνεργειών τα μάθαμε από παιδιά
από τον άνθρωπο που τιμούμε σήμερα. Διότι, όπως
ο ίδιος έλεγε, τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανένας
μόνος του. Όπως, επίσης, ο ίδιος έλεγε, πως
ιδιωτικός και δημόσιος τομέας περπατούν μαζί,
καθώς το κράτος λειτουργεί με δανεικά από τον
κόσμο και ο κόσμος υπάρχει με την υπογραφή του
κράτους», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου.
Ο Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων κ.
Ανδρέας Γρηγορίου σημείωσε ότι η έκδοση του
γραμματοσήμου αποτελεί ελάχιστη προσφορά στη
μνήμη και το έργο του Γλαύκου Κληρίδη.

Τα εκθέματα προέρχονταν από τη συλλογή Nicolas,
με τα περισσότερα να μην είναι γνωστά στο
κοινό. Πρόκειται για αυθεντικά καλλιτεχνικά έργα
διαφόρων δημιουργών που χρονολογούνται από
διάφορους αιώνες και προέρχονται από διάφορες
χώρες. Περιλάμβαναν ελαιογραφίες, ακουαρέλες,
χαρακτικά, λιθογραφίες, παλιές φωτογραφίες,
όπως επίσης συναφή βιβλία και έγγραφα.
«Οι ιστορικές αναφορές που συνοδεύουν τα
εκθέματα διδάσκουν την ιστορία της Κύπρου
και συμβάλλουν στη θεμελίωση και την αγάπη
των νέων μας προς τον τόπο καταγωγής τους.
Πιστεύουμε ότι η παρουσία όλων και κυρίως των
σχολείων είναι αναγκαία αφού θα βοηθήσει στη
γενικότερη ιστορική γνώση», δήλωσε ο κ. Άντριου
Νίκολας, ιδιοκτήτης της συλλογής.
Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβανόταν το
άγνωστο στο κοινό μεγάλου μεγέθους πορτρέτο
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Η εισήγηση για έκδοση του σημαντικού αυτού
αναμνηστικού γραμματοσήμου τέθηκε, όπως
ανέφερε, ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Φιλοτελισμού το 2018 και υιοθετήθηκε από όλα
τα μέλη της χωρίς δισταγμό. Η Επιτροπή στο
σκεπτικό της, τόνισε ο κ. Γρηγορίου, έλαβε υπόψη
την προσωπικότητα του Γλαύκου Κληρίδη, τη
συνολική προσφορά του στον κυπριακό λαό και
στους αγώνες του, ιδιαίτερα δε την καθοριστική του
συμβολή ως Προέδρου της Δημοκρατίας από το
1993 μέχρι το 2003, στην ένταξη της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην ομιλία του ο κ. Σοφοκλέους σημείωσε ότι
στόχος του Ινστιτούτου, πέρα από την απόδοση
της οφειλόμενης τιμής και ευγνωμοσύνης, είναι να
καταστεί η προσωπικότητα και τα όσα πρεσβεύει
ο Γλαύκος Κληρίδης ένα ισχυρό εφαλτήριο για
προβληματισμό και σκέψη για τη μελλοντική πορεία
μας. Μια πυξίδα, πρόσθεσε, για τον τρόπο που
πρέπει να ασκείται η πολιτική.
Κατέληξε δε λέγοντας ότι ο Γλαύκος Κληρίδης,
με την παρουσία του στα πολιτικά δρώμενα της
χώρας, σφράγισε χωρίς αμφιβολία τη ζωή του
τόπου και την εποχή μας.

της βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο (Varotari.
A. Leone, ελαιογραφία, c.1645). Το έργο
παρουσιάτηκε για πρώτη φορά.
Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν η τελευταία από τη
βασιλική οικογένεια της Κύπρου. Καταγόταν από
τη μεγάλη οικογένεια των Κορνάρων με ρίζες από
την ελληνική Τραπεζούντα και τη νήσο της Νάξου.
Η οικογένεια μετοίκησε στην Ιταλία όπου απέκτησε
μεγάλη δύναμη και αξιώματα, ενώ ο πατέρας
της Μάρκος Κορνάρος ανήλθε στο αξίωμα του
Δόγη της Βενετίας. Σε ηλικία 14 ετών νυμφεύτηκε
τον βασιλέα της Κύπρου Ιάκωβο ll. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα, όμως, ο Ιάκωβος πέθανε, ενώ
ακολούθησε και ο θάνατος του γιου της, μόνου
διαδόχου του θρόνου. Όταν τα σχέδια των Ενετών
για κατάκτηση της νήσου και οι ανορθόδοξες
πολιτικές μέθοδοι και ίντριγκες έγιναν πολύ
πιεστικές, η βασίλισσα Αικατερίνη εξαναγκάστηκε
να παραδώσει το στέμμα του κυπριακού θρόνου
στην πολιτεία της Βενετίας. Εκεί της απονεμήθηκε ο
τίτλος της Δούκισσας του Άζολο και εγκαταστάθηκε
στο παλάτι της ομώνυμης πολιτείας.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ
k. ΧΡΉΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΊΔΗ
ΓΙΑ ΤΟ RESCEU ΣΤΑ 20
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ
2014-2019
Το rescEU, η εμβληματική πρωτοβουλία του
Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Χρήστου Στυλιανίδη
για αναβάθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, είναι ένα
από τα 20 επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την περίοδο 2014-2019 όπως ανακοίνωσε στις
30 Απριλίου η Κομισιόν, ενόψει της ολοκλήρωσης
της θητείας της, τις ευρωεκλογές και τη Σύνοδο
Κορυφής του Σίμπιου.
Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης είναι από τους λίγους
Επιτρόπους που μια πολιτική πρωτοβουλία
τους αναγνωρίστηκε και συμπεριλαμβάνεται
στα 20 επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2014-2019, ανάμεσα στη διάσωση της
Ελλάδας από την έξοδο από την ευρωζώνη, τη
δημιουργία του Eυρωπαϊκού Tαμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων και την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής
Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής.
Η δημιουργία του rescEU δεν υπήρξε εύκολη
υπόθεση και απαίτησε από τον Επίτροπο να
επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για
να επέλθει η σύγκλιση Βορρά και Νότου στο
εσωτερικό του Συμβουλίου, να πεισθούν τα κράτη
μέλη όχι μόνο για την αναγκαιότητα, αλλά και
για το κόστος, τα μέσα, την ανάγκη να υπάρξει
σκέλος που να αφορά την εκπαίδευση, όπως και
τον ίδιο τον επείγοντα χαρακτήρα της πρότασης.
Απαιτήθηκαν εκατοντάδες επαφές με τις εθνικές
Αρχές, επισκέψεις και ομιλίες του Επιτρόπου στα
κράτη μέλη, συντονισμός με τις αρμόδιες εθνικές
Αρχές και τεράστιος όγκος εργασίας για την
αρμόδια Γενική Διεύθυνση.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την κατάταξη
των επιτευγμάτων, «η Ευρωπαϊκή Ένωση
αντιμετώπισε μεγάλο αριθμό όλο και συχνότερων
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και πολύπλοκων καταστροφών που έχουν ως
αποτέλεσμα απώλειες ζωών και άλλες επιζήμιες
συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις
κοινότητες και το περιβάλλον».
Αναφέρεται ότι «το 2018, σχεδόν 100 άνθρωποι
σκοτώθηκαν από φυσικές καταστροφές στην
Ευρώπη και είδαμε πυρκαγιές σε ορισμένες
ευρωπαϊκές περιοχές που δεν είχαν επηρεαστεί
ποτέ πριν». Σύμφωνα με την Κομισιόν το σχετικό
οικονομικό κόστος είναι τεράστιο: Κοντά σε 10
δισ. ευρώ ζημιών στην Ευρώπη καταγράφηκαν
το 2016.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί
στην πρόκληση αυτή και να προστατέψει
καλύτερα τους πολίτες της από αυτές τις
καταστροφές, αυξάνοντας και βελτιώνοντας
την πρόληψη και την ετοιμότητα», αναφέρει η
Κομισιόν και καταγράφει ότι «το 2018, οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν βοήθεια
περίπου 10 φορές, κυρίως για πυρκαγιές δασών,
ιατρική υποστήριξη και θαλάσσια ρύπανση».
Το RescEU παρέχει πλέον δυνατότητες πολιτικής
προστασίας σε όσους έχουν πληγεί από
καταστροφές και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο και θα
έχει αποθέματα σε πυροσβεστικά αεροσκάφη
καθώς και άλλα μέσα για την αντιμετώπιση
καταστάσεων όπως ιατρικές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Σημειώνεται ότι το 2017 και το 2018 ο
υπάρχων Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε 52 φορές.

- το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων,
- η χρήση της ευελιξίας του Συμφώνου 		
Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
- η διάσωση της Ελλάδας από το Grexit,
- η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα,
- η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης,
- η Συμφωνία με την Τουρκία για το προσφυγικό,
- η Συμφωνία για την αποφυγή δασμών με τις
ΗΠΑ,
- το Έκτακτο Καταπιστευματικό Ταμείο για την
Αφρική,
- ο Μηχανισμός Μετεγκατάστασης Προσφύγων,
- η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή,
- το τέλος των χρεώσεων roaming,
- o Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά
Δεδομένα,
- η αναθεώρηση του Κανονισμού για τους		
αποσπασμένους εργαζόμενους και η		
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας,
- η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
- η Μόνιμη Διαρθρωμένη Αμυντική Συνεργασία,
- η Συμφωνία για την ονομασία της Βόρειας
Μακεδονίας,
- η αναθεώρηση της Οδηγίας για το φυσικό
αέριο,
- η αναθεώρηση των Κανόνων για τις
πρωτοβουλίες πολιτών.

Επιγραμματικά τα υπόλοιπα 19 επιτεύγματα της
Κομισιόν Γιούνκερ είναι:

Κυπριακή
Δημοκρατία
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