
Την ικανοποίησή του για την ισχυρή αλληλεγγύη 
που έλαβε από τους εταίρους του, τους ηγέτες 
των MED7 για τις παράνομες δραστηριότητες 
της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, στη 
Βαλέτα, στις 14 Ιουνίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντούσε σε 
ερώτηση του Reuters για την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί με την Τουρκία, αμέσως μετά την 
διάσκεψη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού 
οι MED7.

«Πρόκειται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου 
και της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας, με 
την εισβολή, στην πραγματικότητα, από την Τουρκία 
στην ΑΟΖ μας, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει 
σε γεωτρήσεις στην περιοχή», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια απειλή εναντίον της ειρήνης 
και είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να 
αποφύγουμε», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε ότι «δεν επιθυμούμε μια κρίση», 
προσθέτοντας ότι «το διεθνές δίκαιο είναι εκεί, 
είναι αρκετά ξεκάθαρο, οπότε κανείς δεν μπορεί 

να παραβιάσει, με τη χρήση βίας, τα κυριαρχικά 
δικαιώματα μιας άλλης χώρας».

«Είναι αυτό που είπα στην πραγματικότητα και 
είμαι αρκετά ικανοποιημένος και χαρούμενος 
γιατί η Κύπρος έχει λάβει τόσο ισχυρή αλληλεγγύη 
από τους εταίρους μας αλλά και για το ισχυρό 
μήνυμα προς την Τουρκία επίσης».

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι επιθυμεί για το 
μέλλον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «να 
ζήσουμε ειρηνικά, να βρούμε μια λύση στην Κύπρο 
και να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία».
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   ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

 7 / ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
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   ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΑΕ
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Φωτογραφία τεύχους

                                 Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ και πάλι μαζί σας. Θέλουμε 
οι απόδημοί μας να είναι συμμέτοχοι των προσπαθειών και 
των στοχεύσεων μας, και γι’ αυτό προσδίδουμε ιδιαίτερη 
σημασία στην ορθή και υπεύθυνη ενημέρωσή τους.

Αυτή τη φορά, ενημερώνουμε για τις εργασίες του 35ου 
Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού 
Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και τις επαφές που είχαμε στο πλαίσιο 
των εργασιών του Συνεδρίου στην Ουάσιγκτον με 40 και πλέον 
εκ των ισχυρότερων μελών της Γερουσίας και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και 
με πλείστους αξιωματούχους της Κυβέρνησης των ΗΠΑ 
και ομογενειακούς παράγοντες. Στο επίκεντρο φυσικά των 
επαφών, αλλά και της ενημέρωσης των συνέδρων, ήταν οι νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συνεπεία της έξαρσης 
της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κύπρου, το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων
μας όπως και οι εξελίξεις στα άλλα θέματα αιχμής που χειριζόμαστε.

Τονίσαμε ιδιαίτερα τη ζωτικής σημασίας ενίσχυση των διμερών 
σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ καλύψαμε 

σε έκταση και τα θέματα της συνεργασίας μας με τις 
ομογενειακές οργανώσεις, προς τις ηγεσίες των οποίων 
μεταφέραμε την βαθιά εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συμμετείχαμε, επίσης, στις 11 Μαΐου στην Αθήνα, στις εργασίες του  
16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ), τα νεοεκλεγέντα μέλη του  
συμβουλίου της οποίας συγχαίρουμε θερμά. Εκεί προβάλαμε 
κατά κύριο λόγο τους ισχυρούς δεσμούς με τον μητροπολιτικό 
χώρο και τους στόχους της αδελφικής συνεργασίας μας, ενώ 
τονίσαμε και πόσο πολύ προσβλέπουμε στην αξιοποίηση της 
απόδημης νεολαίας μας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής 
μας για τον απόδημο ελληνισμό. 

Μια από τις καινούργιες δράσεις μας αφορά το νέο διαδικτυακό 
πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας» στο οποίο 
παραπέμπω τόσο τους νέους αποδήμους μας όσο και τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία Κύπριους της διασποράς μας. Η αξία 
του προγράμματος είναι θεμελιακή για τους στόχους μας. 

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας
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Με χειροκροτήματα, συνθήματα και 
επευφημίες από εκατοντάδες μέλη, φίλους 
και συγγενείς των νεοεκλεγέντων και 
επανεκλεγέντων Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, 
ανακηρύχθηκαν οι Ευρωβουλευτές Λευτέρης 
Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Γιώργος 
Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (Niyazi 
Kizilyürek), Κώστας Μαυρίδης και Δημήτρης 
Παπαδάκης από τον Γενικό Έφορο Εκλογών
κ. Κύπρο Κυπριανού. 

Τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξασφάλισαν 
από μία έδρα στη πρώτη κατανομή εδρών 
και τη δεύτερη έδρα τους έκαστο κόμμα 
στη δεύτερη κατανομή. ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ 
εξασφάλισαν από μία έδρα στη δεύτερη 
κατανομή.

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη 
Λευκωσία, αμέσως  μετά την ανακοίνωση των 
επισήμων τελικών αποτελεσμάτων των 

ευρωεκλογών για την Κύπρο, στις 12:00 τα 
μεσάνυχτα της Κυριακής 26 προς Δευτέρα 
27 Μαΐου. 

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την 
Υπηρεσία Εκλογών, επί συνόλου 641.181 
εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ψήφισαν 
288.483 ποσοστό (44,99%). Η αποχή 352.698 
ψηφοφόρων έφθασε το 55,01%. Τα έγκυρα 
ψηφοδέλτια ήταν 280.935 (97,38%), τα άκυρα 
5.510 (1,91%) και τα λευκά 2.038 (0,71%).

Με χειροκροτήματα, συνθήματα και 
επευφημίες από εκατοντάδες μέλη, φίλους 
και συγγενείς των νεοεκλεγέντων και 
επανεκλεγέντων Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο, 
ανακηρύχθηκαν οι Ευρωβουλευτές Λευτέρης 
Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Γιώργος 
Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (Niyazi 
Kizilyürek), Κώστας Μαυρίδης και Δημήτρης 
Παπαδάκης από τον Γενικό Έφορο Εκλογών
κ. Κύπρο Κυπριανού. 

Τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξασφάλισαν 
από μία έδρα στη πρώτη κατανομή εδρών 
και τη δεύτερη έδρα τους έκαστο κόμμα 
στη δεύτερη κατανομή. ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ 
εξασφάλισαν από μία έδρα στη δεύτερη 
κατανομή.

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη 
Λευκωσία, αμέσως  μετά την ανακοίνωση των 
επισήμων τελικών αποτελεσμάτων των 

ευρωεκλογών για την Κύπρο, στις 12:00 τα 
μεσάνυχτα της Κυριακής 26 προς Δευτέρα 
27 Μαΐου. 

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την 
Υπηρεσία Εκλογών, επί συνόλου 641.181 
εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ψήφισαν 
288.483 ποσοστό (44,99%). Η αποχή 352.698 
ψηφοφόρων έφθασε το 55,01%. Τα έγκυρα 
ψηφοδέλτια ήταν 280.935 (97,38%), τα άκυρα 
5.510 (1,91%) και τα λευκά 2.038 (0,71%).

ΈΥΡΩΈΚΛΟΓΈΣ 2019: 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΈΠΙΣΗΜΑ ΤΈΛΙΚΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε 
στις 24 Ιουνίου, στο γραφείο του, συνάντηση με 
τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου 
(ΑΗΙ) κ. Νίκο Λαριγκάκη, ο οποίος συνοδευόταν 
από μέλη του Ινστιτούτου.

Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΑΗΙ 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. Λαριγκάκη για τα προβλήματα 
και τις δυσκολίες που υπάρχουν κατά τις 
προσπάθειες επίλυσής του, λόγω της αρνητικής 
στάσης της κατοχικής δύναμης.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επεσήμανε τη δραματική 
μείωση στον εντοπισμό οστών στις κατεχόμενες 
περιοχές, λόγω της έλλειψης συνεργασίας της 
Τουρκίας και τόνισε τη σημασία άσκησης πίεσης 
προς την Τουρκία, για την εποικοδομητική 
επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.

Επίσης, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία 

του ΑΗΙ για θέματα διασποράς, κάνοντας εκτενή 
αναφορά στις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες 
με άλλες χώρες και έδωσε έμφαση στη σημασία 
υλοποίησης δράσεων στις ΗΠΑ, όπου η διασπορά 
μας είναι μεγάλη και οργανωμένη.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του  ΑΗΙ 
διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον του Ινστιτούτου 
σε ό,τι αφορά δράσεις που σχετίζονται με τη 
διασπορά μας και εξέφρασε τη βούληση να 
προσφέρει κάθε βοήθεια για να συμβάλει στην 
επίλυση του ανθρωπιστικού προβλήματος των 
αγνοουμένων.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΉΘΉΚΕ 
ΜΈ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΈΙΑ
ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΟΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΊΝΣΤΊΤΟΥΤΟΥ  
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Για τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ και το θέμα 
των αγνοουμένων ενημέρωσε στις 7 Μαΐου, στο 
γραφείο του, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου τον Πρόεδρο της AHEPA (American 
Hellenic Educational Progressive Association)
κ. Γιώργο Λουκά και πολυμελή αντιπροσωπεία που 
τον συνόδευε, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.

Kατά τη συνάντηση ο Επίτροπος Προεδρίας 
ενημέρωσε τον την αποστολή  για θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς του και αναφέρθηκε 
στις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κύπρου όπως και στα διαβήματα που 
έγιναν προς τους Θεσμούς και τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στο μείζον ανθρωπιστικό 
πρόβλημα των αγνοουμένων και ενημέρωσε την 
ΑΗΕΡΑ για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
υπάρχουν κατά τις προσπάθειες επίλυσής του, λόγω 
της αρνητικής στάσης της κατοχικής δύναμης.

Επίσης, ο Επίτροπος Προεδρίας επεσήμανε τη 
δραματική μείωση στον εντοπισμό οστών στις 
κατεχόμενες περιοχές λόγω της έλλειψης συνεργασίας 
της Τουρκίας και επεσήμανε τη σημασία άσκησης 
πίεσης προς την Τουρκία, για την εποικοδομητική 
επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.

Ενημέρωσε, επίσης,  την αντιπροσωπεία ΑΗΕΡΑ 
για θέματα διασποράς κάνοντας εκτενή αναφορά 
στις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες με άλλες 

χώρες και έδωσε έμφαση στη σημασία υλοποίησης 
δράσεων στις ΗΠΑ, όπου η διασπορά μας είναι 
μεγάλη και οργανωμένη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ΑΗΕΡΑ Κύπρου για 
τη δωρεάν παραχώρηση φωτοτυπικής μηχανής στα 
εγκλωβισμένα παιδιά των σχολείων του Ριζοκαρπάσου.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΗΕΡΑ 
διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον τους όσον αφορά 
δράσεις που σχετίζονται με τη διασπορά μας 
και εξέφρασε τη βούληση να προσφέρει κάθε 
βοήθεια για να συμβάλει στην επίλυση τόσο του 
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων, όσο 
και στον τερματισμό των προκλήσεων της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου τέλεσε 
τα εγκαίνια της έκθεσης «Where have you been? – 
Πού ήσουν;» της Τούλας Λιασή, σε συνεργασία με 
το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας - Ίδρυμα 
Πιερίδη που είναι αφιερωμένη στους αγνοούμενους 
της Κύπρου και η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 
Μαΐου, στο Θέατρο Πόλης - ΟΠΑΠ, στη Λευκωσία.

Μιλώντας στα εγκαίνια ο κ. Φωτίου ανέφερε: 
«Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης χαιρετίζω 
τη σημερινή τελετή εγκαινίων της εικαστικής 
έκθεσης της Τούλας Λιασή. Μιας έκθεσης υπό 
τον τίτλο “Where have you been? - Πού ήσουν;” 
Έναν τίτλο αινιγματικό, βασανιστικό και αδίκως 
αναπάντητο, αφού η έκθεση είναι αφιερωμένη στους 
αγνοούμενους της Κύπρου, που αποτελούν μια από 
τις τραγικότερες- αν όχι την τραγικότερη- συνέπεια 
της τουρκικής εισβολής του 1974. Μια πληγή, που 
45 χρόνια μετά τη φρίκη και την καταστροφή του 
πολέμου, παραμένει ακόμα μια ανοικτή, επώδυνη 
και σκληρή πραγματικότητα.

Η εκφραστική αμεσότητα της Τέχνης να επιδρά 
και να επηρεάζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων, 
στην παρούσα έκθεση αποκτά ιδιαίτερη δυναμική, 
αφού η Τούλα Λιασή αποτυπώνει, ως καλλιτέχνης, 
προσωπικά βιώματα και εμπειρίες που αποτελούν 
ιστορικά τεκμήρια ενός τραυματικού παρελθόντος.

Οι ιστορίες της ζωής των αγαπημένων προσώπων 
της οικογένειάς της, το πατρικό της σπίτι στο 
κατεχόμενο χωριό της, την Αγία Τριάδα, η 
ανιδιοτελής αγάπη τους για τη γενέθλια γη 
και η σταθερή τους πίστη σε ανθρώπινες και 
αδιαπραγμάτευτες αξίες, κέρδισαν επάξια τον 
σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας.

Μόλις πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε σύσσωμοι- 
εκκλησία, πολιτεία, συγγενείς και φίλοι- τον Σάββα 

Λιασή, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική μορφή 
ανάμεσα στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας. 
Υπόδειγμα χαρισματικού ανθρώπου, που ξεχώριζε 
για την υπομονή, την ανοχή, την καρτερικότητα και 
τα φιλειρηνικά του συναισθήματα.  Περήφανος θα 
ήταν σήμερα για αυτή την έκθεση της αγαπημένης 
του Τούλας.

Μια τραγική φιγούρα, που μαζί με τη σύζυγό του 
Μαρούλα, βίωσαν από κοινού τον χαμό αλλά και 
την εναγώνια αναζήτηση του μονάκριβου γιου 
τους, Γιαννάκη, τον οποίο στις 11 Αυγούστου 
1974 αποχαιρέτισαν για τελευταία φορά, πριν την 
κατάταξή του, ως έφεδρου, στις τάξεις της Εθνικής 
Φρουράς. Το 2014, ανήμερα των γενεθλίων του, 
ο Σάββας Λιασής και η σύζυγός του Μαρούλα 
έθαψαν τα ιερά οστά του παιδιού τους στην 
αγαπημένη γη της Καρπασίας.

Η οικογένεια της Τούλας Λιασή συνθέτει όλες 
τις πτυχές του δράματος της εισβολής. Η ζωή 
και ο θάνατος των σεβάσμιων γονιών της, που 
συνειδητά επέλεξαν να μην εγκαταλείψουν την 
πατρογονική εστία, ζώντας τέσσερις και πλέον 
δεκαετίες εγκλωβισμένοι στο χωριό τους, καθώς 
και του λατρευτού αδελφού της Γιαννάκη, που για 
40 χρόνια αγνοείτο η τύχη του, μέχρι τη στιγμή της 
ταυτοποίησής του σε ομαδικό τάφο στην Κλεπίνη 
Κερύνειας, ταυτίζονται απόλυτα με τις τραγικές 
σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.

Η έννοια της ελευθερίας, στην ολοκληρωτική 
και ουσιαστική της σημασία, για αυτούς τους 
ανθρώπους μετουσιώθηκε σε πράξη και υπήρξε 
διάχυτη στη σκληρή και δύσκολη καθημερινότητά 
τους. Το τολμηρό εγχείρημα της Τούλας Λιασή 
να αναμετρηθεί με δυνατά συναισθήματα που 
καθόρισαν την ψυχή και τον κόσμο της και να 

παρουσιάσει τη συγκεκριμένη θεματολογία, 
είναι πραγματικά άξιο επαίνου. Αφενός, γιατί 
ως καλλιτέχνης αναδεικνύει ένα ευαίσθητο, 
ανθρωπιστικό θέμα με πολιτικές διαστάσεις, το 
οποίο αποτελεί κορυφαίο ζήτημα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και διεθνούς νομιμότητας. Αφετέρου, 
γιατί η Τούλα Λιασή, ζώντας για σχεδόν σαράντα 
χρόνια στην Ολλανδία και αναπτύσσοντας 
πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα, δύναται να 
αξιοποιήσει το έργο της για να προβάλει το ζήτημα 
των αγνοουμένων και κατ’ επέκταση το κυπριακό 
πρόβλημα, έξω από τα σύνορα της πατρίδας 
μας. Επιπρόσθετα, μέσα από τη δημιουργική της 
έκφραση έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει, να 
ευαισθητοποιήσει και να φωτίσει το ευρύτερο κοινό 
γύρω από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, 
οι οποίες ταλανίζουν ακόμα τον τόπο μας και τους 
ανθρώπους, που δεν έπαψαν στιγμή να αγωνίζονται 
για τα αυτονόητα, αναζητώντας δικαίωση.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την 
Τούλα Λιασή για την αξιόλογη αυτή προσωπική 
πρωτοβουλία, την οποία υλοποίησε ως μια ιερή 
υποχρέωση προς τον αγνοούμενο αδελφό της 
αλλά και προς κάθε αγνοούμενο. Πέρα από 
την καλλιτεχνική ματιά, και παρά την έντονη 
συναισθηματική φόρτιση, η έκθεση παρουσιάζει 
με υπευθυνότητα τεκμηριωμένα στοιχεία, τα 
οποία επιβεβαιώνονται μέσα από ιστορική έρευνα. 
Αξίζουν, λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στην 
εικαστικό Τούλα Λιασή καθώς και στο Δημοτικό 
Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας- Συνεργασία Ίδρυμα 
Πιερίδη, που στήριξαν ουσιαστικά την όλη 
διοργάνωση. Και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του, 
Γιάννη Τουμαζή. Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα 
έκθεση θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα 
αγκαλιαστεί από το φιλότεχνο κοινό.

ΈΝΗΜΈΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΗΈΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΈΙΣ 
ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΟΥΣ

ΈΓΚΑΙΝΙΑ ΈΚΘΈΣΗΣ  ΑΦΙΈΡΩΜΈΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΟΥΣ  
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ 
φορέων της βρετανικής ανώτερης εκπαίδευσης 
με αντικείμενο τη συνεργασία Κύπρου-
Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα αυτό, 
φιλοξένησε στις 21 Μαΐου η Ύπατη Αρμοστεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Υποδεχόμενος τους παριστάμενους, ο Ύπατος 
Αρμοστής κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης σημείωσε 
ότι η ανώτερη εκπαίδευση καθίσταται όλο 
και πιο σημαντικός τομέας της κυπριακής 
οικονομίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να 
διευρύνει τις πηγές ανάπτυξής της, πέρα από 
τις παραδοσιακές υπηρεσίες.

Τόνισε δε ότι έχει εγκριθεί η απαραίτητη 
νομοθεσία ώστε να καταστεί η συνεργασία με 
το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της Διεθνικής 
Εκπαίδευσης (Trans-National Education, 
TNE) ανθεκτική σε οποιαδήποτε κατάληξη και 
επίπτωση του Brexit.

Ο επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου 
στην Κύπρο, κ. Τζέϊμς Μάρτιν αναφέρθηκε 
στην εκδήλωση που είχε γίνει τον Φεβρουάριο 
στη Λευκωσία για τη διμερή συνεργασία στον 
τομέα της Διεθνικής Εκπαίδευσης.

Όπως είπε, εκείνη η πρωτοβουλία είχε 
προκύψει από την πολύ στενή σχέση μεταξύ 
των δύο λαών, σε συνδυασμό με την απτή 
ανησυχία που δημιουργεί η αβεβαιότητα γύρω 
από το Brexit.

Σημείωσε ότι εκείνη η εκδήλωση, με συμμετοχή 
δεκάδων φορέων, κατέληξε σε τέσσερα 
βασικά συμπεράσματα: - ότι τα βρετανικά 

πανεπιστήμια εξακολουθούν να βρίσκονται 
στις βασικές επιλογές των Κύπριων φοιτητών, 
ακόμα και με το φάσμα της αβεβαιότητας του 
Brexit.

- ότι η Διεθνική Εκπαίδευση βρίσκει και   
δημιουργεί καλές ευκαιρίες στην Κύπρο, με 
αυξημένη τη ζήτηση από φοιτητές, τόσο από 
το νησί όσο και από άλλες χώρες της περιοχής.

- ότι υπάρχει φιλοδοξία από το κυπριακό 
Υπουργείο Παιδείας να καταστεί η Κύπρος 
περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος.

- και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτή τη 
διμερή συνεργασία μετά από το Brexit.

Ο κ. Μάρτιν ανέφερε ότι η έκθεση για εκείνη 
την εκδήλωση κατέληξε σε 12 συστάσεις, που 
ομαδοποιούνται χονδρικά σε τρόπους για 
την υλοποίηση των κυπριακών φιλοδοξιών 
αναφορικά με την παροχή ανώτερης 
εκπαίδευσης και σε τρόπους για την 
αξιοποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών 
δεσμών Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Μάρτιν είπε ότι η σπουδή με την 
οποία προωθήθηκε και εγκρίθηκε η σχετική 
νομοθεσία από την Κύπρο «συνοψίζει τη 
σοβαρότητα και τη σημασία που αποδίδεται 
από την Κυπριακή Κυβέρνηση στην προοπτική 
της Διεθνικής Εκπαίδευσης. Είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι από την πρόοδο και τη δέσμευση».

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
48.000 Κύπριοι φοιτητές σε προπτυχιακά 

βρετανοκυπριακά προγράμματα Διεθνικής 
Εκπαίδευσης, μοιρασμένοι σε Κύπρο και 
Ηνωμένο Βασίλειο.

«Θέτουμε διάφορα ορόσημα σε αυτή 
τη διαδικασία, αλλά βασικά θέλουμε να 
διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη 
δυναμική που έχει αναπτυχθεί σε αυτή την 
διμερή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να αντιπαρέλθουμε οποιαδήποτε πιθανή 
επίπτωση του Brexit», συμπλήρωσε.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου 
στο Λονδίνο κ. Κέβιν φαν Κάουτερ επισήμανε 
την εντύπωση που του έχει κάνει η θετική 
διάθεση της κυπριακής κοινωνίας και των 
φορέων, όπως και η θερμή υποστήριξη.

Παρατήρησε ότι ενώ λόγω και Brexit ο 
αριθμός των ξένων φοιτητών στα βρετανικά 
πανεπιστήμια έχει πτωτική τάση, το αντίθετο 
ισχύει για τους φοιτητές σε προγράμματα 
Διεθνικής Εκπαίδευσης.

«Τα βρετανικά πανεπιστήμια αναζητούν νέες 
ευκαιρίες στο εξωτερικό, ιδίως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», σημείωσε ο κ. Φαν Κάουτερ και 
αξιοποιούν το γεγονός ότι ο θεσμός της 
Διεθνικής Εκπαίδευσης αποκτά όλο και 
μεγαλύτερη αναγνώριση.

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκε η προθυμία 
όλων των φορέων της βρετανικής ανώτερης 
εκπαίδευσης να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση 
στις ευκαιρίες συνεργασίας με την Κύπρο, είτε 
αυτή αφορά πανεπιστημιακά παραρτήματα στο 
νησί, είτε κοινά προγράμματα σπουδών και 
πτυχία, είτε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

Η ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΈΡΗ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ  ΈΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΩΝ 
ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΩΝ 
ΗΓΈΙΡΈ ΣΈ ΈΠΑΦΈΣ 
ΜΕ ΑΜΕΡΊΚΑΝΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ,  
Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΤΉΝ 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Υψηλού κύρους επιχειρηματική ημερίδα 
διοργανώθηκε στις 28 Μαϊου, στο  Royal 
Automobile Club του Λονδίνου, με σκοπό την 
προβολή της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού 
στην ινδική κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
εκπροσωπούμενο από το Εμπορικό Τμήμα της 
Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας και το Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 

και υποστηρίχθηκε από τον Κυπροϊνδικό 
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο. Οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να 
συνομιλήσουν με τους επικεφαλής κορυφαίων 
κυπριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς των τραπεζικών, νομικών, εταιρικών, 
συμβουλευτικών και κτηματομεσιτικών υπηρεσιών 
για τις τελευταίες επιχειρηματικές και επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Κύπρο. Χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Χριστόδουλος 
Αγκαστινιώτης και ο Ύπατος Αρμοστής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,  
κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης.  Επίκεντρο της ημερίδας 
ήταν το πώς θα μπορούσε η Κύπρος να αποτελέσει 
τον ιδανικό κόμβο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την ινδική επιχειρηματική κοινότητα του Λονδίνου.   
Παράλληλα, τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα του 
νησιού όπως η γεωγραφική θέση και η πρόσβαση 
σε αγορές, το ελκυστικό φορολογικό σύστημα, η 
ολοκληρωμένη νομοθεσία για χρηματοοικονομικά 
θέματα, καθώς και το ανεπτυγμένο και φιλικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ΈΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗ 
ΙΝΔΙΚΩΝ 
ΈΠΈΝΔΥΣΈΩΝ 
ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην αμερικανική 
πρωτεύουσα για το 35 Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, είχε 
συναντήσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίες είχαν 
επίκεντρο το θέμα των αγνοουμένων.

Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 
βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για 
Ανθρωπιστικά Θέμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
κ. Τζόναθαν Μουρ και την επομένη με τον υπεύθυνο 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα Θρησκευτικών 
Ελέυθεριών, πρέσβη κ. Σάμιουελ Μπράουνμπακ. 
«Ζητήσαμε συγκεκριμένες ενέργειες από την 
αμερικανική κυβέρνηση, με δεδομένο ότι υπάρχουν 
ακόμη στον κατάλογο των αγνοουμένων Αμερικανοί 
υπήκοοι που δεν ταυτοποιήθηκαν», είπε ο κ. Φωτίου.
Πρόσθεσε ότι από έρευνες που έκανε η αμερικανική 

κυβέρνηση, μετά το 1994 που ψηφίστηκε ο 
νόμος για τους αγνοούμενους από το Κογκρέσο, 
είναι βέβαιο ότι έχουν προκύψει στοιχεία. «Τα 
ζήτησα από τους Αμερικανούς και η δέσμευση 
και υπόσχεσή τους ήταν πως θα παράσχουν την 
ενημέρωση και πληροφόρηση που προέκυψε 
από την έρευνα του πρέσβη κ. Ντίλον. Την ίδια 
στιγμή θα δουν οι ίδιοι τα επόμενα βήματα που 
θα κάνουν, για τους Αμερικανούς υπηκόους 
που βρίσκονται στον κατάλογο, μαζί με τους 
Ελληνοκυπρίους αγνοούμενους».

Τον κ. Μπράουνμπακ ενημέρωσε ο κ. Φωτίου για 
την καταστροφή θρησκευτικών και πολιτιστικών
μνημείων στα κατεχόμενα και όπως είπε, έδειξε 
ενδιαφέρον.  Στις συναντήσεις του στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ ο Επίτροπος Προεδρίας ήγειρε και 

το ζήτημα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τονίζοντας ότι η θητεία 
της θα πρέπει να ανανεωθεί κανονικά χωρίς αλλαγή 
των όρων εντολής της. Είχε, επίσης, συνάντηση με 
τον συμπρόεδρο της Επιτροπής Ελληνικών Θεμάτων 
στην αμερικανική Βουλή, κ. Κώστα Μπιλιράκη, με τον 
οποίο συζήτησαν αφ’ ενός το θέμα του νομοσχεδίου 
για την Ανατολική Μεσόγειο κι αφ’ ετέρου το θέμα 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Όπως δήλωσε ο κ. Φωτίου, ο 
κ. Μπιλιράκης - που είναι μέλος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων - υποσχέθηκε να εγείρει το 
θέμα και στον υπουργό Εξωτερικών κ. Μάικ Πομπέο.

Επίσης, στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Φωτίου 
είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής 
κ. Έλιοτ Ένγκελ και ζήτησε τη βοήθεια του 
Κογκρέσου στο θέμα των αγνοουμένων.
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Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου παρέστη 
και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση παράδοσης 
χορηγίας από τον Πρόεδρο του Ταμείου Βοήθειας 
Παιδιών της Κύπρου (Αμερικής) - Cyprus Children’s 
Fund κ. Νίκο Ζίττη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων 
και Φίλων Παιδογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου 
Νοσοκομείου, που πραγματοποιήθηκε στις 28 
Ιουνίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Φωτίου είπε: 

«Είναι πραγματικά με μεγάλη μας χαρά που 
φιλοξενούμε τη σεμνή τελετή στους χώρους του 
Προεδρικού Μεγάρου και ταυτόχρονα όλους εσάς, 
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, που μας τιμάτε με 
την παρουσία και το πολύτιμο κοινωνικό έργο που 
επιτελείτε, ο καθένας με την ιδιότητά του ξεχωριστά.

Ιδιαιτέρως, επιτρέψτε μου να απευθύνω 
εγκάρδιο καλωσόρισμα στον ευπατρίδη κ. Νίκο 
Ζίττη, Πρόεδρο του Cyprus Children’s Fund 
Αμερικής, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας 
για να παραδώσει χορηγία, ύψους $10.000 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων 
Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου 
Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η ευγενική και γενναιόδωρη αυτή πράξη 
επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ηθική και 
υλική συμπαράσταση που παρέχει σταθερά από 
το 1975 το Cyprus Children’s Fund Αμερικής, αλλά 
και γενικότερα την προσφορά των Κυπρίων της 
διασποράς προς τον τόπο και τους ανθρώπους. 
Το γνήσιο ενδιαφέρον της Επιτροπής Cyprus 
Children’s Fund αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο και 
αξιόλογο φιλανθρωπικό της έργο, μέσω του οποίου 
ενισχύει ποικιλοτρόπως παιδιά, που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, με σκοπό την 
καταπολέμηση των καθημερινών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της 
ποιότητας των συνθηκών διαβίωσής τους.

Οι αξιόλογες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
υλοποιούνται σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας 

με την αντίστοιχη Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών 
Κύπρου, η οποία από τη σύστασή της το 1987, 
λειτουργεί αδιάλειπτα με την αρωγή του κράτους 
με μοναδικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον 
παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με υπαρκτές, 
καθημερινές δυσκολίες και τα οποία διεξάγουν 
τον δικό τους αγώνα για επιβίωση. 

Τέτοιου είδους δράσεις είναι πραγματικά άξιες 
επαίνου, όχι μόνο για τα ορατά αποτελέσματά 
τους αλλά για κάτι πιο ανθρώπινο, ουσιαστικό
και βαθύτερο, που δεν είναι άλλο από τη διαφύλαξη 
της αξιοπρέπειάς τους, που τους επιτρέπει να 
αντικρύζουν τη ζωή με ελπίδα και αισιοδοξία.
Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, τοποθετείται 
η επιλογή να βοηθηθεί αυτή τη φορά στοχευμένα 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων της 
Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου 
Νοσοκομείου.

Πρόκειται για έναν νεοσύστατο σύνδεσμο, 
που αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
και δημιουργήθηκε από γονείς παιδιών που 
νόσησαν ή νοσούν με καρκίνο και λευχαιμία και 
νοσηλεύτηκαν στην Παιδοογκολογική Κλινική 
καθώς και φίλους που επιλέγουν συνειδητά να 
συμπράξουν και να συμπορευθούν μαζί τους, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων τους.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων 
της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου 
Νοσοκομείου ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2018, 
έχοντας ξεκάθαρο όραμα να συμβάλει ουσιαστικά 
στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων και δυσκολιών τόσο των παιδιών 
που υποφέρουν από παιδικό καρκίνο και 
λευχαιμία όσο και των οικογενειών τους.

Ο Σύνδεσμος επιδιώκει μέσα από την ενεργό του 
δράση και προπάντων την ενσυναίσθηση που 
χαρακτηρίζει τα μέλη του, να συμπαρασταθεί με 
κάθε δυνατό τρόπο στον ανθρώπινο πόνο, στη 
μεγάλη ανησυχία και στις εναγώνιες προσπάθειες 

που καταβάλλουν τα παιδιά και οι γονείς, που 
μάχονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Σε αυτή την ανηφορική διαδρομή είναι πραγματικά 
παρήγορο και ελπιδοφόρο να αισθάνεται κανείς την 
ανιδιοτελή αγάπη, την κατανόηση, τη συμπαράσταση 
και την αλληλεγγύη των συνανθρώπων του.

Η κάθε εθελοντική δραστηριότητα που υλοποιείται 
προς αυτή την κατεύθυνση, αναμφίβολα εμπεριέχει 
ένα μεγαλείο που μας εξυψώνει ως ανθρώπους και 
ως κοινωνία!

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την 
ευαισθησία και να διαβεβαιώσω για τη βούληση 
της Πολιτείας να στηρίζει φιλανθρωπικές 
δράσεις αλλά και να συμπαρίσταται έμπρακτα 
σε προσπάθειες που επικεντρώνονται στην 
ευημερία δυσπραγούντων συνανθρώπων μας, 
πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για 
παιδιά. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να εκφράσω 
από καρδιάς, εκ μέρους της Κυβέρνησης και 
εμού προσωπικά, τις θερμές μας ευχαριστίες 
και τα συγχαρητήριά μας στον Πρόεδρο κ. Νίκο 
Ζίττη και στα μέλη της Επιτροπής του Cyprus 
Children’s Fund Αμερικής για τη γενναιόδωρη 
χορηγία, που απλόχερα προσφέρουν σήμερα 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων 
της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου 
Νοσοκομείου. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζουμε 
επίσης στην Πρόεδρο και στα μέλη του Συνδέσμου 
για το κουράγιο και τη δύναμη που επιδεικνύουν 
καθώς και για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Τέλος, θα ήταν μεγάλη παράλειψη, με την ευκαιρία 
που μας δίνεται σήμερα, να μην συγχαρούμε 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
Παιδοογκολογικής Κλινικής του Μακάρειου 
Νοσοκομείου για την αφοσίωση με την οποία 
υπηρετούν καθημερινά το λειτούργημά τους 
και βεβαίως τα παιδιά που δίνουν με υπομονή 
και υποδειγματική δύναμη τη δική τους μάχη 
για το πολυπόθητο αγαθό της υγείας και της ζωής.»

ΈΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΈΙΟ ΒΟΗΘΈΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ (ΑΜΕΡΊΚΉΣ)
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ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΊΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΉ 
ΈΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΙΑΣ 
ΣΤΗ ΛΥΘΡΑΓΚΩΜΗ

«Αλλαγή σκυτάλης» στην Κεντρική 
Διαχειριστική Επιτροπή της Κυπριακής εν 
Αιγύπτω Αδελφότητας, με την κα Μαρία Φορμόζη 
να εκλέγεται μέσω αρχαιρεσιών, σε Πρόεδρο 
ενός από τα παλαιότερα παροικιακά σωματεία 
στη Χώρα του Νείλου, που ιδρύθηκε το 1873.
Η κα Φορμόζη, μέχρι σήμερα Προεδρεύουσα, 
παίρνει τη θέση ενός ιστορικού στελέχους 
του σωματείου, του επί πολλά έτη Προέδρου 
Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη.
Η νέα Πρόεδρος αποτελεί ουσιαστικά «γέννημα-
θρέμμα» της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτου, 
από την εποχή που ως παιδί ακολουθούσε 
στις εκδηλώσεις του σωματείου τον πατέρα 
της Χαράλαμπο Αγγελίδη -που διατηρούσε 
εργοστάσιο τροφίμων- και τη μητέρα της. 
Πριν από τριάντα περίπου χρόνια εξελέγη για 
πρώτη φορά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
επί προεδρίας του κ. Σοφοκλή Χριστοφίδη.

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του οργάνου που εκπροσωπεί 
όλους τους Κυπρίους της Αιγύπτου, με έδρα 
την Αλεξάνδρεια, νέα Αντιπρόεδρος εξελέγη 
η εκπαιδευτικός κα Γεωργία Μαστουρίδου.

Γενική Γραμματέας παρέμεινε η Μαίρη 
Παυλίδου και Ταμίας ο κ. Γιάννης 
Παπαδόπουλος, ενώ τη θέση των Συμβούλων 
διατηρούν οι κ.  Γιώργος Ελευθερίου και 
κ. Ελευθέριος Κυρίτσης.

Να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Αδελφότητα 
Αιγύπτου, με 85 συνολικά μέλη, επιτελεί και 
στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια σημαντικό 
φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, στο πλευρό 
πάντοτε των εμπερίστατων Αιγυπτιωτών 
αλλά και των τροφίμων του πρότυπου 
Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ», της Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξανδρείας.

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΉΣ ΚΥΠΡΊΑΚΉΣ 
ΑΔΈΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
Ή κα ΜΑΊΡΉ 
ΦΟΡΜΟΖΉ

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, ανακοίνωσε τον 
επαναπατρισμό από την Ολλανδία του ψηφιδωτού 
του Αποστόλου Μάρκου που κοσμούσε την 
αψίδα της κατεχόμενης εκκλησίας της Παναγίας 
Κανακαριάς, στη Λυθράγκωμη, της επαρχίας 
Αμμοχώστου. Το εν λόγω ψηφιδωτό εντοπίστηκε 
στο Πριγκιπάτο του Μονακό από τον Ολλανδό 
ιδιωτικό ντετέκτιβ Arthur Brand, γνωστό για τη 

δράση του στον εντοπισμό σημαντικών έργων 
τέχνης, ο οποίος συνεργάζεται με τις Αστυνομικές 
Αρχές πολλών κρατών. Η αρχική πληροφορία 
για το ψηφιδωτό δόθηκε το 2016 στις Αρχές του 
κράτους, από την Ελληνοαμερικανική οργάνωση 
AHEPA στις ΗΠΑ.

Ο ψηφιδωτός διάκοσμος της Παναγίας 
Κανακαριάς, που χρονολογείται στον 6ο αι μ.Χ., 
αποτελεί πολύ σημαντικό έργο τέχνης και από 
τα λιγοστά εναπομείναντα πρωτοχριστιανικά 
ψηφιδωτά παγκοσμίως. Το ψηφιδωτό μετάλλιο με 
τη μορφή του Αποστόλου Μάρκου αποσπάστηκε 
βίαια από την εκκλησία και είχε κλαπεί μαζί με 
τα υπόλοιπα ψηφιδωτά που απεικονίζουν τους 
Αποστόλους και άλλους αγίους μεταξύ των ετών 
1977-79 από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Aydin 
Dikmen. Ο ψηφιδωτός διάκοσμος της εκκλησίας 
κατακερματίστηκε και διαμέσου των αγορών 
τέχνης κατέληξε σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Τμήματα του ψηφιδωτού αυτού διάκοσμου, όπως 
οι μορφές των αποστόλων Λουκά, Βαρθολομαίου, 
Ματθαίου, Ιακώβου, Θαδδαίου, Θωμά και Ανδρέα, 
καθώς και το άνω τμήμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
το άνω τμήμα της παράστασης της Θεοτόκου και 
του Χριστού, το χέρι της Θεοτόκου και το χέρι του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ, επαναπατρίστηκαν σταδιακά 

από το 1983, ενώ αγνοείται η τύχη και άλλων 
ψηφιδωτών από τον διάκοσμο της εκκλησίας.  

Η παράδοση του ψηφιδωτού του Αποστόλου 
Μάρκου έγινε από τον Arthur Brand στην Πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Χάγη, παρουσία του 
Πρέσβη κ. Ελπιδοφόρου Οικονόμου, του κ. Martin 
Finkelnberg της Ολλανδικής Αστυνομίας και όλης 
της επιχειρησιακής ομάδας, αποτελούμενης από 
τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρα Μ. 
Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, τον Νομικό Σύμβουλο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου κ. Λεωνίδα Γεωργίου, 
τον Υπαστυνόμο του Αρχηγείου Αστυνομίας 
Κύπρου κ. Μιχάλη Γαβριηλίδη και τον συντηρητή 
ειδικό ψηφιδωτών του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρα 
Ελευθέριο Χαραλάμπους. Ο επαναπατρισμός κατέστη 
δυνατός μετά από συντονισμένες ενέργειες όλων των 
εμπλεκομένων Αρχών του κράτους, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, περιλαμβανομένης της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τελωνείων και της 
Εκκλησίας της Κύπρου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με όλους 
τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, συνεχίζει 
τις προσπάθειες του για τον επαναπατρισμό των 
υπόλοιπων ψηφιδωτών από την Εκκλησία της 
Παναγίας Κανακαριάς, καθώς και όλων των άλλων 
συλημένων πολιτιστικών θησαυρών μας.
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ΝΈΟ ΚΑΛΈΣΜΑ ΤΟΥ ΈΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΈΔΡΙΑΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΈΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΓΙΑ ΑΝΈΥΡΈΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΩΝ

Για να βρούμε την άκρη στο θέμα των αγνοουμένων 
πρέπει να δοθούν πληροφορίες από τα αρχεία 
του τουρκικού στρατού, δήλωσε στις 13 Μαΐου
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με την 
Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
στην Κύπρο κα Judith Gail Garber, είπε ότι 
η συζήτηση ήταν «ενδιαφέρουσα και πολύ 
παραγωγική» όπου συζήτησαν το ανθρωπιστικό 
θέμα των αγνοουμένων.

«Της έχω εξηγήσει σε ποια τραγική κατάσταση 
βρίσκεται αυτό το θέμα, ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, νοουμένου ότι δεν εντοπίζονται πλέον 
οστά για να μπορέσει να προχωρήσει η ΔΕΑ 
(Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους)
στην επίλυση αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος», 
ανέφερε ο κ. Φωτίου.

Της ανέφερε, επίσης, ότι στον κατάλογο των 
αγνοουμένων υπάρχουν Αμερικανοί υπήκοοι και 
«αυτό θα πρέπει να είναι ένα κίνητρο για τις ΗΠΑ 
να δουν πώς μπορούν να πιέσουν, να πείσουν την 
Τουρκία, την κατοχική δύναμη, να συνεργαστεί 
και για να συνεργαστεί θα πρέπει να δώσει 
πληροφορίες από τας αρχεία του τουρκικού 

στρατού για τους μεγάλους ομαδικούς τάφους 
των αγνοουμένων αλλά και για τις μετακινήσεις 
των οστών».

Υπενθυμίζοντας ότι «ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι 
ο μεγαλύτερος εχθρός σε αυτό το ανθρωπιστικό 
θέμα», ο κ. Φωτίου είπε να μην ξεχνούμε ότι 
μετά από 45 χρόνια, το 50 % περίπου των 
αγνοουμένων βρίσκεται ακόμα στον κατάλογο.

«Και αυτό το λέει όλα. Και νομίζω ότι συμφωνεί 
μαζί μου ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια 
αυτήν την περίοδο και έχω αντιληφθεί και η 
ίδια, βλέποντας ότι αυτό το θέμα είναι καθαρά 
ανθρωπιστικό, θα βοηθήσουν όσο μπορούν», είπε.

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη 
νομοθεσία από το Κογκρέσο όσον αφορά 
τους αγνοούμενους στην Κύπρο. Αναφέρθηκε, 
επίσης, στην πρωτοβουλία σε συνεργασία με 
τους απόδημους «να δούμε πόσο μπορούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε και την αμερικανική 
κυβέρνηση, το Κογκρέσο και τη Γερουσία για 
να δούμε αν μπορεί να αναληφθεί μια νέα 
πρωτοβουλία από τις ΗΠΑ για το θέμα των 
αγνοουμένων».

Κληθείς να αναφερθεί στα αρχεία που έψαχνε η 
ΔΕΑ και στις ΗΠΑ και αν υπάρχει πρόοδος, ο κ. 
Φωτίου απάντησε ότι τα αρχεία που μελετά η ΔΕΑ 
αυτή τη στιγμή είναι αυτά των Ηνωμένων Εθνών. 
«Που καθυστερημένα δόθηκαν για μελέτη όμως 
γίνεται αυτή η διαδικασία αυτή τη στιγμή, είναι 
αρχεία από χώρες που είχαν αποσπάσματα της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο και αυτά μελετούνται 
όπως τα αρχεία του Ερυθρού Σταυρού», είπε.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι «αυτά τα αρχεία μπορεί 
να βοηθήσουν σε κάποιες περιπτώσεις. Οι 
μαζικές περιπτώσεις θα βρούμε την άκρη μόνο 
αν δοθούν πληροφορίες από τα αρχεία του 
τουρκικού στρατού. Ήταν μαζικές εκτελέσεις 
ή περισυλλογές των νεκρών μας που έγιναν 
την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου το 1974 και 
είναι μετακινήσεις των οστών. Αυτά τα δύο 
θέματα είναι αυτά που μας απασχολούν αυτή 
τη στιγμή και είναι για αυτά που η ΔΕΑ δεν έχει 
πληροφόρηση και γι’ αυτό βλέπετε οι αριθμοί 
είναι απογοητευτικοί».

Ερωτηθείς αν έχει δώσει διαβεβαιώσεις η 
πρέσβειρα των ΗΠΑ για το πώς θα προχωρήσει, 
ο κ. Φωτίου απάντησε ότι η ίδια «βλέπει το θέμα 
ως ανθρωπιστικό και ασφαλώς όπως η ίδια έχει 
αναφέρει, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να 
βοηθήσει στην επίλυση αυτού του θέματος και 
αυτό είναι σημαντικό».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν εξελίξεις στις εκταφές, 
ο κ. Φωτίου είπε ότι υπάρχει η τελευταία εξέλιξη 
για την οποία υπήρξε ανακοίνωση από τη ΔΕΑ, 
όμως πρέπει να περιμένουμε, να μην βιαστούμε, 
μακάρι να πρόκειται για ένα ομαδικό τάφο και όχι 
μεμονωμένων περιπτώσεων. Αυτό θα το ξέρουμε 
τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες λίγες μέρες.

Ευχή όλων είναι, και αυτό το έχει πει και ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσφατα, είναι να 
έχουμε πληροφορίες και από Ελληνοκύπριους και 
από Τουρκοκύπριους που έζησαν την περίοδο 
εκείνη γιατί δυστυχώς και αυτοί φθάνουν στο 
τέλος του βιολογικού τους κύκλου και εάν δεν 
δώσουν τώρα αυτές τις πληροφορίες κανείς δεν 
θα μπορεί να τις αξιολογήσει.

ΓΈΝΙΚΗ ΈΚΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΘΝΊΚΉΣ ΚΥΠΡΊΑΚΉΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ 
ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ 
Η Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, 
στις 9 Μαΐου 2019, επανεξέλεξε ομόφωνα τον
κ. Χρίστο Καραολή Πρόεδρο της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας. Νέοι αξιωματούχοι 

είναι, Αντιπρόεδροι: ο κ. Μιχάλης Έλληνας, 
κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης και ο κ. Πάμπος 
Χαραλάμπους. Γενικός Γραμματέας: ο κ. Μιχάλης 
Κασιής και Ταμίας: ο κ. Νίνος Κουμέττου

Περισσότερα από 80 μέλη και αντιπρόσωποι των 
σωματείων και οργανώσεων της παροικίας γέμισαν 
την αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας για να συμμετάσχουν στις εργασίες 
της Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης της ΕΚΟ, 
που πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια, για να 
εκλέξουν τα 37 μέλη της Γραμματείας και τους 6 
αξιωματούχους, δηλαδή τον Πρόεδρο, 
3 Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον 
Ταμία.

Το Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών αποτελείτο 
από τους Χριστόδουλο Στυλιανού (Πρόεδρο), 
Αλίκη Κουμέττου, Γιώργο Μιχαήλ, Μαρία Πασχάλη, 
Γιώργο Γιακουμή, Μαρία Κυριάκου με βοηθούς 
τους Βικτώρια Κούβαρος, Αλίκη Κουμέττου, 
Γιώργος Μιχαήλ, Μαρία Πασχάλη, Μαίρη Λευτέρη, 
Ανδρούλα Στυλιανού, Χρίστο Τιούτον και Ανδρέας 
Πάτσαλο. 
Ο κ. Χριστόδουλος Στυλιανού, Επίτιμος 
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, κάλεσε 
τον απερχόμενο Πρόεδρο της ΕΚΟ, 
κ. Χρίστο Καραολή να δώσει τον απολογισμό 
των δραστηριοτήτων της Γραμματείας.
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Ο Επίτροπος Προεδρίας μίλησε στην τελετή έναρξης 
των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας 
(ΟΚΟΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου, 
στην Κυπριακή Εστία, στην Αθήνα και ενημέρωσε 
τους απόδημους για το Κυπριακό, την τουρκική 
προκλητικότητα, τα ενεργειακά, τους αγνοούμενους 
και άλλα. 

Στην ομιλία του ο κ. Φωτίου ανέφερε: 
«Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι μαζί σας, στο 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, η οποία 
συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας, 
προβάλλοντας, κατά πρώτο λόγο, τους ισχυρούς 
δεσμούς μας με τον μητροπολιτικό χώρο.
Η καρδιά μας πάλλει το ίδιο, η ιστορία και η 
εθνική μας ταυτότητα είναι κοινή, όπως κοινή 
πιστεύουμε, είναι και η πορεία και το μέλλον 
μας στους δύσκολους καιρούς που διερχόμαστε. 
Μαζί αγωνιζόμαστε, μαζί αγωνιούμε και μαζί 
προσπαθούμε να υπερασπίσουμε και να 
προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα.

Ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της κυπριακής 
παροικίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, 
όντας συντονισμένοι συνεχώς με την ηγεσία της 
ομοσπονδίας των οργανώσεων τους, και κατ’ 
επέκταση με τη Λευκωσία, είναι σε θέση συνεχώς 
να μεταφέρουν τα αδελφικά μας μηνύματα, τις 
ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας για 
όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Κυρίως, 
όμως, για τις εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα, 
αλλά και για τις προσπάθειες που μαζί με την 
Ελληνική κυβέρνηση και το σύνολο της ελλαδικής 
πολιτικής ηγεσίας καταβάλλουμε, με στόχο να 
διαμορφώσουμε από κοινού τις καλύτερες των 
προϋποθέσεων εκείνων, ώστε από μια πιο ισχυρή 
και περισσότερα υποσχόμενη θέση, να εισέλθουμε 
σε μια νέα εποχή περιφρούρησης και διεκδίκησης 
των συμφερόντων μας.

Μεταφέροντας σας τους θερμούς χαιρετισμούς 
και τη βαθειά εκτίμηση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και της 
Κυβέρνησης για όσα προσφέρετε στους κοινούς 
μας αγώνες, δεν μπορώ παρά να αρχίσω την 
ενημέρωση μου, αναφερόμενος πρώτα στις νέες 

πρωτοφανείς προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας 
στην περιοχή μας.

Η αλαζονεία και η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν 
φαίνεται να έχει όρια. Η ηγεσία της ανοικτά πλέον 
διακηρύττει ότι έχει συμφέροντα και στην Κύπρο 
και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. 
Απροκάλυπτα και ανερυθρίαστα λέγει, μάλιστα, 
ότι θα επιδιώξει να μετατρέψει την Ανατολική 
Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη.

Δεν πρόκειται για παραβίαση μόνο των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με την αποστολή ερευνητικού 
σκάφους στην περιοχή της Αποκλειστικής μας 
Οικονομικής Ζώνης, όπως και με την απειλή 
αποστολής δεύτερου παρόμοιου σκάφους με 
τη συνοδεία και άλλων σκαφών. Πρόκειται, 
ουσιαστικά, για προκλητική ενέργεια παραβίασης 
της διεθνούς νομιμότητας που αφορά όλα τα 
κράτη της περιοχής. Θα έλεγα, μάλιστα, όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη, όχι μόνο της Ευρώπης και 
της Μεσογείου, αλλά το σύνολο των κρατών που 
σέβονται και συμμορφώνονται προς το διεθνές 
δίκαιο και επιδιώκουν σχέσεις συνεργασίας και 
καλής γειτονίας μεταξύ τους.

Τέτοιες συμπεριφορές, όπως της Τουρκίας, δεν 
μπορούν ασφαλώς να γίνονται ανεχτές. Και ούτε 
υποβοηθούν τις προσπάθειες επιδίωξης λύσης 
του Κυπριακού προβλήματος, που απαιτεί, πρώτα 
απ’ όλα, την ύπαρξη καλής βούλησης και θέλησης 
όλων των πλευρών, προκειμένου να ξεπεραστούν 
όλες εκείνες οι δυσκολίες που καθιστούν 
ανεπίλυτο μέχρι στιγμής το πρόβλημα.

Όπως, είμαι βέβαιος ήδη γνωρίζετε, το όλο θέμα 
έχει εγερθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Άτυπο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σίμπιου της Ρουμανίας, 
στις 9 Μαΐου.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
στην εντονότατη παρέμβαση του αναφέρθηκε 
στην παράλειψη της Τουρκίας να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ως υποψήφια χώρα έναντι 
κράτους μέλους, κάτι το οποίο αποδεικνύει τον 
μη σεβασμό της προς τις υποχρεώσεις της έναντι 
όλης της Ευρώπης. Έφερε δε ως παραδείγματα 

αποφάσεις για κυρώσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από 
τρίτα κράτη. Πόσο μάλλον τώρα από υποψήφιες 
χώρες έναντι των υποχρεώσεων της προς κράτη 
μέλη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι 
ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια για τα όσα 
συμβαίνουν τελευταία με τις προκλήσεις της 
Τουρκίας, αλλά ιδιαίτερα την πολύ πρόσφατη που 
δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως δεύτερη εισβολή 
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε επιστολή 
για το θέμα αυτό προς τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών που ζητά, μεταξύ άλλων, την άμεση 
δράση και λήψη των απαραίτητων μέτρων από τα 
Ηνωμένα Έθνη ως θεματοφύλακες της διεθνούς 
ειρήνης, ούτως ώστε να αποτραπεί η Τουρκία να 
προχωρήσει στις παράνομες ενέργειες της.

Αυτό δεν είναι μόνο απαραίτητο για τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους των 
Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας στην επιστολή του, «αλλά επίσης 
για τη διασφάλιση του διεθνούς δικαίου, των 
αρχών και αξιών που εδράζονται τα Ηνωμένα 
Έθνη, ως επίσης και διατήρησης της προοπτικής 
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για 
επανένωση της Κύπρου», καταλήγει ο Πρόεδρος 
εκθέτοντας με παραστατικό τρόπο όλη τη σημασία 
των τουρκικών προκλήσεων, όπως και την ανάγκη 
μη επίδειξης ανοχής και αντίδρασης της διεθνούς 
κοινότητας.

Με βάση την επιστολή προς τον Γενικό 
Γραμματέα, το Υπουργείο Εξωτερικών 
κοινοποίησε κατάλογο γεωγραφικών 
συντεταγμένων σχετικά με το βόρειο και 
βορειοδυτικό εξωτερικό όριο της Αποκλειστικής 
Οικονομικής ζώνης και της ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με την επιστολή 
του, καλεί τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών να δημοσιεύσει τον κατάλογο των 
γεωγραφικών συντεταγμένων, των σημείων 
και το επεξηγηματικό διάγραμμα του βόρειου 
και βορειοδυτικού εξωτερικού ορίου της 

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ 
ΈΝΗΜΈΡΩΣΈ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΈΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ 
ΤΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΈΩΝ 
ΈΛΛΑΔΑΣ



10 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Κύπρου στην 
ιστοσελίδα του τμήματος των Ηνωμένων Εθνών 
για τις θαλάσσιες υποθέσεις και το νόμο της 
θάλασσας.

Έχοντας και όλα αυτά υπόψη, που προδίδουν 
σαφώς τον μεγαλοϊδεατισμό της Τουρκίας και 
την προσπάθεια του κ. Ερντογάν να αναβιώσει 
την εποχή της ένδοξης, γι’ αυτόν, Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, ας προβληματιστεί ο κάθε ένας, 
σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, βλέποντας τα 
πράγματα μέσα από έναν ευρύτερο φακό.

Αυτή τη στιγμή η Τουρκία και ο κ. Ερτογάν δεν 
επιθυμούν να εργαστούν με ειλικρίνεια για την 
εξεύρεση λύσης του κυπριακού προβλήματος. 
Λύσης που να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, λύσης που να επανενώνει 
την πατρίδα μας χωρίς τα επεμβατικά και εγγυητικά 
δικαιώματα της οποιασδήποτε τρίτης χώρας και 
χωρίς, βέβαια, την παρουσία κατοχικού στρατού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην προσπάθεια 
του να είναι εποικοδομητικός, ανέπτυξε στην 
Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα κα Λουτ 
μια σειρά από ιδέες ώστε να διευκολύνει το 
γενικότερο κλίμα και να ωθήσει τα πράγματα σε 
ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων που να έχει 
βάσιμη προοπτική επιτυχίας, αν βέβαια θα ήταν 
αυτό και ειλικρινής επιθυμία της άλλης πλευράς. 
Η απάντηση ήταν πλήρης άρνηση. Μέχρι σημείου 
να τεθεί εκβιαστικά επί τάπητος η απαίτηση να 
υπάρχει έστω μια θετική τουρκική ψήφος για 
κάθε απόφαση του κεντρικού κυβερνητικού 
οργάνου.

Διερωτώμεθα: Σε ποιο άλλο Σύνταγμα χώρας 
παρέχεται δικαίωμα στη μια κοινότητα, ή 
στη μια πολιτεία, να αποφασίζει για την τύχη 
ολόκληρης της χώρας διότι έτσι εξασφαλίζεται, 
τάχα, η πολιτική ισότητα; Αν υποθέσουμε ότι θα 
ίσχυε αυτό, τότε το κράτος για να λειτουργήσει 
θα έπρεπε πάντοτε και για κάθε θέμα να 
υπολόγιζε τη θετική ψήφο της άλλης πλευράς. 
Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ναρκοθέτηση 
της πολιτικής ισότητας την οποία εμείς δεν 
αρνούμαστε. Εκείνο που αρνούμαστε είναι την 
αριθμητική ισότητα.

Ούτε, αν θέλετε, την αποτελεσματική συμμετοχή 
αρνούμαστε. Αρνούμαστε, επαναλαμβάνω, την 
ύπαρξη έστω μιας θετικής ψήφου της άλλης 
πλευράς για κάθε απόφαση του κεντρικού κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει ξεκάθαρο 
στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ακιντζί ότι 
αποδέχεται να ασκείται η θετική ψήφος εκεί και 
όπου ενδεχόμενα η πλειοψηφία, καταχρώμενη 
των δικαιωμάτων της, θελήσει να επιβληθεί μέσω 
αποφάσεων που θα δημιουργήσουν αρνητικά 
αποτελέσματα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Εκεί να έχουν το δικαίωμα ως ασπίδα την άσκηση 
της θετικής ψήφου. Και πάλι, όμως, θα πρέπει 
να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός 
επίλυσης διαφορών για να μην υπάρχει 
κατάχρηση του δικαιώματος, επικαλούμενοι κάθε 
φορά ότι θα επηρεαστούν αρνητικά.

Αυτά ως απόδειξη της εποικοδομητικής 
προσέγγισης της δικής μας πλευράς στις 
προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. 
Η καλή πίστη και η θετική βούληση και θέληση 
της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν μπορεί με 
κανένα τρόπο να αμφισβητείται.

Αντίθετα, εκείνο που πρέπει να ανησυχεί όλους 
είναι η στάση της τουρκικής πλευράς. Δεν είναι 
μόνο οι προβληματικές και αρνητικές θέσεις που 
εκφράζει και θέτει είτε κατ’ ιδίαν σε συνομιλητές 
της είτε δημόσια σε κάθε ευκαιρία. Το γεγονός 
είναι ότι γινόμαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες 
μιας όλο και πιο αδιάλλακτης στάσης της 
τουρκικής πλευράς, η οποία, ξεκάθαρα πλέον, 
επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχο της ολόκληρη 
την Κύπρο προκειμένου να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντα της στην περιοχή και διεθνώς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ
Αυτά όλα σε σχέση με τις πολύ σημαντικές για 
την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα, διμερείς 
και τριμερείς συμφωνίες που έχουμε συνάψει με 
γειτονικές χώρες αναφορικά με την εκμετάλλευση 
των ενεργειακών πόρων της περιοχής και όχι 
μόνο. Έτσι, πιστεύω, εξηγούνται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό οι αντιδράσεις της Τουρκίας, όπως και οι 
αντιδράσεις των άλλων χωρών στις προκλητικές 
τελευταίες της ενέργειες.
Έχουμε, πλέον, ένα αναβαθμισμένο γεωπολιτικό 
και γεωστρατηγικό ρόλο που είναι σημαντικός 
για το μέλλον μας. Για το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα τις 
πολύ σημαντικές τριμερείς συναντήσεις Κύπρου-
Ελλάδας- Αιγύπτου στο Κάϊρο στις 10.1.2019, 
και Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, στις 26.2.2019 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.

Είμαι της γνώμης, ότι παρά τις αντιδράσεις 
της Τουρκίας, άρχισε να διαγράφεται ένα 
διαφορετικό, πιο ελπιδοφόρο μέλλον που πριν 
μερικά χρόνια φάνταζε θολό και ίσως αβέβαιο.

Αναμένουμε από χώρες όπως τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και 
άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Ιορδανία και 
ο Λίβανος, που μοιράζονται μαζί μας το ίδιο 
όραμα για μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου 
σε ενεργειακό κόμβο, καθώς, βέβαια, και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα βάλουν ένα φρένο 
στην ακραία πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία 
με τις διεκδικήσεις της στην περιοχή και τις απειλές 
που εξακοντίζει παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο 
και κάθε συνθήκη ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών.

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες κολοσσούς, 
περιλαμβανομένης της Exxon Mobil, της Qatar 
Petroleum, της ENI KOGAS, της Total και άλλων 
και είμαστε σε μεγάλο βαθμό ενθαρρυμένοι από 
τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών.

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Η τραγωδία των αγνοουμένων μας 
Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών, τόσο της 
τουρκικής εισβολής όσο και της περιόδου 
1963-67, και το δράμα που βιώνουν καθημερινά 
οι οικογένειές τους συνεχίζεται παρά το ότι έχει 
παρέλθει σχεδόν μισός αιώνας από το χρόνο που 
χάθηκαν τα ίχνη τους.

Είναι απάνθρωπο και απαράδεκτο σε μια μικρή 
ευρωπαϊκή χώρα όπως η Κύπρος, οι οικογένειες 
να αναζητούν απαντήσεις για την τύχη των δικών 
τους για τόσες δεκαετίες.

Είναι πρόκληση και συνάμα πρόσκληση για όλους 
μας και για την πολιτισμένη ανθρωπότητα να 
δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία.

Η απάνθρωπη αυτή κατάσταση που συνεχίζεται 
οφείλεται αποκλειστικά στην ανάλγητη 
συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης και στην 
άρνηση της να συνεργαστεί ουσιαστικά με 
ανθρωπισμό και ανθρωπιά για επίλυση της 
ανθρωπιστικής πτυχής της τραγωδίας.

Η διεθνής κοινότητα και η πολιτισμένη 
ανθρωπότητα δεν μπορούν και δεν πρέπει να 
συνεχίσουν να αποδέχονται την απάνθρωπη 
συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης που 
προκαλεί τόσο πόνο και δυστυχία σε χιλιάδες 
οικογένειες συμπατριωτών μας.

Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για 
τα προβλήματα και στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες μας για 
τερματισμό της τραγωδίας.

Από πλευράς κατοχικής δύναμης δεν υπάρχει η 
οποιαδήποτε συνεργασία ή ακόμη η διάθεση για 
συνεργασία για επίλυση των προβλημάτων, όπως 
η πρόσβαση στα αρχεία του τουρκικού στρατού, 
η υπόδειξη μαζικών τάφων που δημιούργησε ο 
τουρκικός στρατός καθώς και η υπόδειξη των 
νέων χώρων ταφής όπου επανατάφηκαν τα 
οστά που σκόπιμα είχαν μετακινηθεί από τους 
πρωτογενείς χώρους ταφής.

Λόγω της άρνησης της κατοχικής δύναμης, το 
πρόγραμμα της ΔΕΑ έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη 
και οριακή καμπή με ορατούς τους κινδύνους. Τα 
τελευταία χρόνια υπήρξε μια δραματική μείωση 
στον αριθμό των λειψάνων που εντοπίζονται στις 
κατεχόμενες περιοχές και ως επακόλουθο και 
στον αριθμό των ταυτοποιήσεων με τη μέθοδο 
του DNA.

Θέλω να δηλώσω και να διαβεβαιώσω τους 
συγγενείς των αγνοουμένων όμως ότι ανεξάρτητα 
από τη στάση της κατοχικής δύναμης, εμείς 
θα συνεχίσουμε τον δίκαιο και ιερό αγώνα για 
διευκρίνιση και της τύχης και του τελευταίου 
αγνοούμενου μας. Αυτό μας επιτάσσει το διεθνές 
δίκαιο, αλλά προπαντός οι αξίες και οι αρχές 
του έθνους μας που επιβάλλουν η πολιτεία να 
ανταποκριθεί αντάξια στη θυσία των ηρώων μας 
και των οικογενειών τους.
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ΑΠΟΔΗΜΟΙ
Βασικό μέρος της εθνικής στρατηγικής που 
έχουμε χαράξει, αποτελούν και όσα αφορούν 
στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό. Ο ρόλος 
και η δραστηριοποίηση των αποδήμων μας 
διαχρονικά στην ευημερία των παροικιών μας, 
στην προώθηση των δικαίων του Κυπριακού 
Ελληνισμού και προβολής της Κύπρου, αποτελεί 
κεντρικό και σταθερό βραχίονα των κοινών 
προσπαθειών μας.
Οι επιδιώξεις και οι στόχοι που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της νέας πολυδιάστατης εξωτερικής 
μας πολιτικής και ο ρόλος της Κύπρου στο 
γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής, προσφέρει 
νέες δυνατότητες στις προσεγγίσεις των ηγεσιών 
των παροικιών μας με τα κέντρα επιρροής.

Βασικό μέρος της εθνικής στρατηγικής μας 
αποτελούν και όσα αφορούν στον απόδημο 
Κυπριακό Ελληνισμό. Πολύτιμη είναι στο πλαίσιο 
αυτό η συνεργασία που αναπτύσσουμε με 
την Ελλάδα με στόχο τον συντονισμό και τη 
συνεργασία της κυπριακής και της ελλαδικής 
ομογένειας, με την οποία επιδιώκονται κοινές 
δράσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, το εκτόπισμα 
και τις σχέσεις του Ελληνισμού στο σύνολο του.

Τέτοιες δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη διατήρηση 
της κοινής εθνικής μας ταυτότητας, των εθίμων, 
των παραδόσεων, της θρησκείας μας, ως και την 
προώθηση της ελληνομάθειας και του πολιτισμού 
μας στις χώρες διαμονής και δραστηριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε 
διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που θα 
υποβοηθήσουν σε ουσιαστικό βαθμό την 
υλοποίηση των στόχων μας. Ήδη υπάρχει σε 
ανώτατο επίπεδο συνεργασία με το Ισραήλ, την 

Αίγυπτο και το Λίβανο, όπως και με άλλες χώρες 
όπως η Αρμενία, η Ρουμανία και η Σερβία.

Είναι μέσα από αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό 
πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί να 
αξιοποιηθεί η συνεργασία των διασπορών 
διαφόρων χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό 
εργαλείο για την προώθηση κοινών στόχων και 
συλλογικών συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων, κατά το παράδειγμα του 
επιτυχημένου Κύπρο-Ελληνο-Εβραϊκού λόμπι 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κορυφαία, πάντως, προτεραιότητα της 
στρατηγικής μας είναι η ενθάρρυνση και η 
ενεργός συμμετοχή της απόδημης νεολαίας. 
Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει διασπορά 
χωρίς τη νέα γενιά. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό 
που με συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις 
προσπαθούμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά, 
έτσι ώστε να διοργανώνουν και να μετέχουν 
σε κοινές εκδηλώσεις σε όλα τα επίπεδα και 
με διάφορες θεματικές, όπως ο πολιτισμός, η 
ιστορία και η κουλτούρα της κάθε χώρας.

Με τους σχεδιασμούς μας επιδιώκουμε επίσης 
να φέρουμε τη νέα γενιά των αποδήμων πιο 
κοντά στην πατρίδα καταγωγής, την Κύπρο 
μας, με προγράμματα φιλοξενίας, ανταλλαγής 
επισκέψεων, πρακτικής άσκησης, και άλλα. 
Πρόσφατα, έχουμε προχωρήσει και σε μνημόνια 
συνεργασίας με διάφορα πανεπιστήμια στην 
Κύπρο για παροχή υποτροφιών σε απόδημους 
Κύπριους, και αυτό σε μια προσπάθεια να τους 
κρατήσουμε κοντά στη γλώσσα τους, κοντά στις 
ρίζες τους.

Μέσα στις προτεραιότητες μας είναι πάντοτε 
η αξιοποίηση των οργανωμένων συνόλων της 

διασποράς μας, έτσι ώστε να προωθήσουν 
θέματα αμοιβαίας προτεραιότητας για τις χώρες 
μας καθώς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
όπως θέματα νεολαίας, επιχειρηματικότητας και 
εκπαίδευσης ανάμεσα στις κοινότητες της Διασποράς.

Είναι σημαντικό στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για τον απόδημο Ελληνισμό 
να ενθαρρυνθεί η χρήση και δυνατότητες 
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), ιδιαίτερα μεταξύ 
των νέων, για την επέκταση της επαφής και 
επικοινωνίας της διασποράς, για την προβολή 
της Κύπρου και του εθνικού μας θέματος.
Είμαστε πάντα ευγνώμονες για το γεγονός 
ότι ο Απόδημος Ελληνισμός έχει στηρίξει την 
Κύπρο και τον λαό της σε δύσκολες στιγμές 
της σύγχρονης ιστορίας του μέσω πολιτικών, 
οικονομικών και υλικών μέσων.

Στο Κυπριακό, οι προσπάθειες και ενέργειες 
των οργανωμένων συνόλων, υπό τις ηγεσίες των 
ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ και ΝΕΠΟΜΑΚ, αντανακλούν και 
υποβοηθούν τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
για απελευθέρωση, τερματισμό της κατοχής, 
τη διασφάλιση της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τη δικαίωση του Κυπριακού 
λαού για επανένωση, μέσω της επίτευξης μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό την ομιλία 
μου, εκφράζω για μια ακόμη φορά τη μεγάλη 
εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας για τον ρόλο 
και την προσφορά σας σε όσα αφορούν την 
Κύπρο και την Ελλάδα μαζί, τις δύο χώρες μας 
που αγωνίζονται χέρι-χέρι για ένα καλύτερο και 
πιο ελπιδοφόρο αύριο. Με συντονισμό, ομοψυχία, 
αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, μπορούμε 
σίγουρα να πετύχουμε πολλά».

«ΑΦΙΈΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΜΟΤΣΑΡΤ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΕΊΡΑΣ «ΚΥΠΡΊΑΚΉ 
ΑΝΟΊΞΉ» 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Στο πλαίσιο της πολιτιστικής σειράς «Κυπριακή Άνοιξη» 
πραγματοποιήθηκε, στην κατάμεστη κλασική αίθουσα 
του γνωστού και δημοφιλούς Πολιτιστικού Κέντρου 
Gasteig του Μονάχου, με ένα πρόγραμμα κλασικής 
μουσικής, αφιέρωμα στον μεγάλο Αυστριακό μουσουργό 
Μότσαρτ. Την επιμέλεια του αφιερώματος είχε  η 
διακεκριμένη πιανίστρια με διεθνή σταδιοδρομία κα 
Έλενα Μουζάλα, η οποία πρόσφατα εξελέγη ανάμεσα 
στα 12 ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Τρεις καταξιωμένοι Κύπριοι πιανίστες, οι Νικόλας 
Μελής, Μανώλης Νεοφύτου, Έλενα Μουζάλα, 

μαζί με το δυναμικό Κουαρτέτο Εγχόρδων 
«Προμηθέας» (Nίκος Πίττας - βιολί, Ηρακλής 
Μιτέλλας - βιολί, Νικόλας Παπαγεωργίου - βιόλα, 
Μιράντα Παπανεοκλέους - βιολοντσέλο), 
κατενθουσίασαν στις 12 Μαΐου με την άρτια 
εκτέλεσή τους, το φιλόμουσο κοινό του Μονάχου, 
με τέσσερα από τα 27 κοντσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ.

Ο ίδιος ο Μότσαρτ τα ξεχώριζε καθ’ ότι μόνο 
αυτά από τα 27 για πιάνο και ορχήστρα που 
έγραψε, τα μετέγραψε και για πιάνο και κουαρτέτο 
εγχόρδων, με απώτερο σκοπό να μπορούν να 
ερμηνεύονται πιο συχνά.

Όπως αναφέρει η κα Ελενα Μουζάλα «τα έργα 
του Μότσαρτ χαρακτηρίζονται από μελωδικές, 
ρυθμικές και δυναμικές αντιθέσεις, κάτι που τα 
κάνει προσιτά σε όλους. Έχει συνθέσει μελωδίες 
τόσο χαρακτηριστικές και μοναδικές, που όλοι 
ανεξαιρέτως έχουν αποστηθίσει κάποια δίχως 
να το γνωρίζουν. Έχει ένα μοναδικό συνθετικό 
στυλ, το οποίο επηρέασε και πολλούς 
μεταγενέστερους συνθέτες, με την καθαρότητα 
και τον λυρισμό που διαγράφεται στα έργα του.»

Η «Κυπριακή Άνοιξη» συνεχίστηκε στις 17 Μαΐου 
με το σχήμα «Τρίο Τεκκέ & Dave De Rose».
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Την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Βιβλίου Λάρνακας, 
που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ερευνών 
Προμηθέας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 
ο Δήμος Λάρνακας και ο Οργανισμός Νεολαίας 
Κύπρου.

Για έξι και πλέον ώρες, η Πλατεία Ευρώπης, στη 
Λάρνακα, έσφυζε από παιδικά χαμόγελα και 
οικογένειες που βρέθηκαν εκεί για να αγοράσουν 
βιβλία και να παρακολουθήσουν τις διάφορες 
δράσεις και παρουσιάσεις του φεστιβάλ.

Εκατοντάδες επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, 
παρακολούθησαν δραματοποιημένες 
αναπαραστάσεις παραμυθιών, τις διαδραστικές 
παρουσιάσεις βιβλίων και τις συζητήσεις με 
Λαρνακείς λογοτέχνες καθώς και τη θεατρική 
παράσταση «Η Ροδού τζαι το χρυσό βερκίν». 
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε το δραματοποιημένο 
θεατρικό μονόπρακτο «Λέμε ΟΧΙ στο πλαστικό» 
που παρουσίασαν παιδιά του Ειδικού Σχολείου 
Άγιος Σπυρίδωνας Λάρνακας, το οποίο είχε 
οικολογικό μήνυμα και απέσπασε το θερμό 
χειροκρότημα του κοινού που το παρακολούθησε.

Στον χώρο παρουσιάστηκε, επίσης, η έκθεση 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο: 
«Η Λάρνακα μέσα από τα Αρχεία του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών», η οποία έδωσε την 
ευκαιρία στους Λαρνακείς επισκέπτες να δουν 
γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης τους.


