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Κάθε φορά που επικοινωνούμε αισθάνομαι την ανάγκη 
να υπογραμμίσω την υπερηφάνεια μας για εσάς, τους 
ανθρώπους της διασποράς, για τη δύναμη που δίνετε στην 
ιδιαίτερη πατρίδα σας και τη μεγάλη στήριξή σας στους 
κοινούς μας αγώνες για ένα καλύτερο και πιο ασφαλές μέλλον.

Βρισκόμαστε σε περίοδο έντονων προκλήσεων. Τις συζητήσαμε 
εν εκτάσει στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της 
Διασποράς (ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ), που πραγματοποιήθηκε 
στη Λευκωσία τον Αύγουστο. Πέραν της καθιερωμένης 
ενημέρωσης σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, 
τις τελευταίες εξελίξεις για το Κυπριακό, το ανθρωπιστικό 
θέμα των αγνοουμένων, αλλά και τις προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας, στο φετινό, αναβαθμισμένο 
από όλες τις απόψεις, συνέδριο, συζητήθηκαν για πρώτη 
φορά θέματα όπως οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θέματα εξωτερικής πολιτικής, η αλλοίωση του 
δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων και η καταστροφή 
της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έγινε,  
επίσης, παρουσίαση από τον Πρόεδρο του CIPA και από τον 
Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία 
για θέματα επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο. Παράλληλα, 
παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και το πρόγραμμα 
«Υιοθετήστε ένα αθλητή στον δρόμο για το Τόκυο 2020», 
με στόχο τη στήριξη του προγράμματος από τη διασπορά.

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία Υπουργών και άλλων 
αρμόδιων εκπροσώπων φίλων χωρών, όπως η Ελλάδα, το 
Ισραήλ, η Αρμενία, η Ρουμανία και η Σερβία. Με αυτές και 
άλλες χώρες, προσπαθούμε για το καλύτερο όσον αφορά 
στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Σχετική με τις
κοινές μας επιδιώξεις ήταν και η Τριμερής Κύπρου - Ελλάδας - 

Αρμενίας, που διοργανώθηκε παράλληλα με το Συνέδριο, 
κατά την οποία αποφασίστηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των τριών χωρών.  

Πρόσθετα, τον Αύγουστο υλοποιήθηκε και η τριμερής δράση 
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ με την επίσκεψη νέων της διασποράς 
των τριών χωρών στις τρεις χώρες σε ένα ταξίδι «Επιστροφής 
στις ρίζες» στο πλαίσιο του οποίου νέοι και νέες είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά και να γνωρίσουν την ιστορία 
και τον πολιτισμό τους. Η υλοποίηση της δράσης αυτής είχε 
συμπεριληφθεί στην Τριμερή Διακήρυξη Αρχηγών - Κρατών 
για θέματα Διασποράς (Δεκέμβριος, 2018). 

Την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε ο Οδηγός Κυπρίων της
Διασποράς και Επαναπατρισθέντων, η υλοποίηση του οποίου 
αποτελούσε διαχρονικό και πάγιο αίτημα που φέραμε σε πέρας, 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τις αρμόδιες 
κρατικές Υπηρεσίες. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες 
που ζητούν οι απόδημοι και επαναπατρισθέντες Κύπριοι 
περιέχονται σε αυτό τον Οδηγό, που παράλληλα ενημερώνει 
για όλες τις δράσεις και τα προγράμματά μας. 

Σημειώνω, επίσης, με μεγάλη χαρά, την επανάληψη μετά 
από πολλά χρόνια της προγραμματισμένης φιλοξενίας παιδιών 
από τη διασπορά μας στις ΗΠΑ, ηλικίας 12 έως 17 ετών. 

Τέλος, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης 
με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του οποίου 
εντάσσονται τα προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής 
Γλώσσας και Εισαγωγής στην Ιστορία της Κύπρου, τα οποία 
αγκάλιασαν οι νέοι και νέες απόδημοι και απόδημες. Παράλληλα, 
μέσα από διάφορες συνεργασίες με πανεπιστημιακά 
ιδρύματα στην Κύπρο επιτεύχθηκε η παροχή υποτροφιών 
φοίτησης προς Κύπριους και Κύπριες της διασποράς.

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας
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Τις στενότατες σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και 
Ελλάδα και τη σθεναρή αλληλοϋποστήριξη στην 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων υπογράμμισαν, 
στις 29 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος 
πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη 
επίσκεψη στην Κύπρο μετά την εκλογή του στην 
Πρωθυπουργία της Ελλάδας.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, μετά τις διαβουλεύσεις των 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε: «Κατ’ αρχάς, θα ήθελα 
για ακόμη μια φορά να εκφράσω τα θερμά 
συγχαρητήρια τόσο του ιδίου όσο και του 
κυπριακού λαού για την εκλογή σας στην 
Πρωθυπουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
ευχόμενος παράλληλα κάθε επιτυχία στο 
ομολογουμένως δύσκολο έργο που έχετε 
αναλάβει. 

Το γεγονός πως η πρώτη επίσημη επίσκεψή σας 
στο εξωτερικό πραγματοποιείται στην Κύπρο, 
καταδεικνύει εκ νέου τους διαχρονικά ισχυρούς 
δεσμούς των δύο χωρών και επιβεβαιώνει την 
προσωπική σας βούληση για συνέχιση της 
στενότατης συνεργασίας, της πλήρους στήριξης 
και του μεταξύ μας συντονισμού δράσεων. 

Κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα δημιουργικών 
διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα νωρίτερα, 
ενημέρωσα τον φίλο Πρωθυπουργό για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις 
προσπάθειες που καταβάλλουμε για επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων.

Επιτρέψετέ μου προ της όποιας άλλης 
αναφοράς, να εκφράσω εκ μέρους του 
Κυπριακού Ελληνισμού, της Κυβερνήσεως και 
του ιδίου προσωπικά, την ευγνωμοσύνη μας 
για τη διαχρονική στήριξη και την αμέριστη 
συμπαράσταση της Ελλάδας. Μέσα από τους 
κοινούς αγώνες μας έχουμε αποδείξει εμπράκτως, 
Κύπρος και Ελλάδα, την προσήλωσή μας στην 
επίτευξη μιας λύσης στη βάση των αρχών και 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών 
Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των 

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς το 
αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και την 
παρουσία κατοχικών στρατευμάτων.

Επιδιώκουμε την εξεύρεση μιας λύσης που δεν 
θα δημιουργεί νικητές ή ηττημένους και που 
ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, 
βιωσιμότητα και διάρκεια της νέας κατάστασης 
πραγμάτων, θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του συνόλου των νόμιμων πολιτών, 
με πλήρη σεβασμό στην πολιτική ισότητα 
κατά τρόπο, όμως, που δεν θα δημιουργεί 
υπερπρονόμια προς όφελος της μιας και εις 
βάρος της άλλης κοινότητας».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι στο πλαίσιο της 
συνάντησης αντάλλαξαν απόψεις για τις τουρκικές 
προκλήσεις εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης της Κύπρου, και για τον τρόπο, μέσα από 
συγκεκριμένες ενέργειες σε διμερές και πολυμερές 
επίπεδο, αποτελεσματικής αντιμετώπισής 
τους, και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον κ. 
Μητσοτάκη για τη σθεναρή στήριξη της Ελλάδας 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των παράνομων 
δραστηριοτήτων της Τουρκίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
αναφέρθηκε στις «κοινές δράσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο, με ενίσχυση των πρωτοβουλιών που 
από κοινού με την Ελλάδα έχουμε αναπτύξει 
μέσω των τριμερών συνεργασιών που έχουμε 
εγκαθιδρύσει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον 
Λίβανο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Στόχος 
μας δεν είναι άλλος παρά η αναβάθμιση της 
περιφερειακής συνεργασίας, του διαλόγου, 
της ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης, 
στοχεύοντας στην πλήρη αξιοποίηση των 
προοπτικών που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στον 
ενεργειακό τομέα.

Με τον Πρωθυπουργό υπογραμμίσαμε, 
επίσης, την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε 
στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των επτά χωρών του ευρωπαϊκού 
νότου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικότερα τις κοινές προκλήσεις».
Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας είπε: «Αισθάνομαι έντονη συγκίνηση 

το πρώτο μου ταξίδι ως νέος Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας να είναι στην Κύπρο συνεχίζοντας 
μια πολυετή παράδοση το πρώτο επίσημο ταξίδι 
Έλληνα Πρωθυπουργού να γίνεται πάντα στη 
μεγαλόνησο.

Το ταξίδι αυτό γίνεται σε μια συγκυρία ιδιαίτερα 
φορτισμένη, ιδιαίτερα σημαντική και κατά συνέπεια 
ήταν αναπόφευκτο οι συζητήσεις μας να μην είναι 
συμβολικές ή τυπικές αλλά βαθύτατα ουσιαστικές 
και ευχαριστώ για τη λεπτομερή ενημέρωση κ. Πρόεδρε.

Για το ζήτημα του Κυπριακού επανέλαβα ότι ο 
τερματισμός της τουρκικής κατοχής παραμένει 
σταθερά το κορυφαίο μας μέλημα και η απόλυτη 
σταθερή στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής 
πολιτικής της Ελλάδας».

Πρόσθεσε, επίσης: «Καθιστούμε για άλλη μια 
φορά σαφές ότι για την Ελλάδα δεν νοείται λύση 
του Κυπριακού χωρίς την πλήρη κατάργηση των 
παντελώς αναχρονιστικών εγγυήσεων, χωρίς την 
αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το 
νησί. Πρόκειται για ένα παντελώς αναχρονιστικό 
σύστημα το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να 
ισχύει, ιδίως για κράτη μέλη της ΕΕ», και συνέχισε: 
«Συζητήσαμε και για την εντεινόμενη τουρκική 
προκλητικότητα η οποία κατάφωρα παραβιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αλλά και για τους τρόπους οργανωμένης αντίδρασης 
η οποία δεν είναι μια αντίδραση που προφανώς 
περιορίζεται στην άριστη συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου, είναι μια αντίδραση που 
αφορά και την ίδια την ΕΕ καθώς το ζήτημα 
αυτό δεν αφορά μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα 
ενός κράτους μέλους της, αλλά και την ίδια την 
ενεργειακή πολιτική της ΕΕ ως προς την ανάγκη 
να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας στη 
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων η Κύπρος 
θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη τη στήριξη 
της Ελλάδας, έτσι ώστε η όποια κλιμακούμενη 
τουρκική προκλητικότητα να λαμβάνει ανάλογες 
αντιδράσεις, πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ επανέλαβε τη 
σημασία την οποία αποδίδει σε όλα τα τριμερή 
σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΆΣ 
ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΊΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΊΣΗΜΗ  ΕΠΊΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει 
σε μια λύση του Κυπριακού «που το μόνο που θα 
εγγυάται είναι την ανασφάλεια του Κυπριακού 
Ελληνισμού» έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ενώ είπε ότι η προσπάθειά 
του είναι «να δει πώς διασφαλίζει τις μέλλουσες 
γενιές».

Στην παρουσία ομογενειακών οργανώσεων, ξένων 
προσκεκλημένων και Πρέσβεων, καθώς και μελών 
της Κυβέρνησης και άλλων αξιωματούχων, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κήρυξε το βράδυ 
της 27ης Αυγούστου, την έναρξη των εργασιών 
του 20ού Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της 
Διασποράς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας 
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία.

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι η προσπάθεια ενός πολιτικού που βρίσκεται 
στην πορεία εξόδου δεν είναι στο πώς να δει την 
πατρίδα του να διατρέχει ακόμα περισσότερους 
κινδύνους, αλλά να δει πώς διασφαλίζει τις μέλλουσες 
γενιές, να δει πώς όταν φεύγει αφήνει πίσω του μια 
χώρα ασφαλή που θα εγγυάται την ειρηνική 
συνύπαρξη».

«Δεν έχω, συνεπώς, λόγους να αρνούμαι ούτε τον 
διάλογο ούτε, πολύ περισσότερο, τις προσπάθειες 
που πρέπει να καταβληθούν, προκειμένου να 
αποτρέψουμε τα τετελεσμένα που κάθε χρόνο, δυστυχώς, 
καταγράφονται εις βάρος της ελληνοκυπριακής 
πλευράς. Το γνωρίζω απολύτως» συνέχισε.

Την ίδια ώρα, είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να 
προχωρήσει σε μια λύση που το μόνο που θα εγγυάται
είναι την ανασφάλεια του Κυπριακού Ελληνισμού 

και για αυτό, πρόσθεσε, χρειάζεται ενότητα 
και «επιτέλους να αφήσουμε τα διάφορα 
αφηγήματα που μπορεί να μας εξυπηρετούν 
πολιτικά, αλλά δεν μας ωφελούν εθνικά».
Θα πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση, είπε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως «δεν είναι 
οι Ελληνοκύπριοι που δεν θέλουν και δεν 
επιδιώκουν τη λύση, αλλά είναι η στάση μιας 
υπέρτερης δύναμης που μέσα από τις πολιτικές 
της, μέσα από το όραμα της νέας οθωμανικής 
αυτοκρατορίας καταγράφει πράξεις, ενέργειες, 
παρανομίες που δεν γίνονται ανεκτές όχι απλά 
από τους Κύπριους, αλλά από πολλές και διάφορες 
χώρες, έστω και αν τα συμφέροντά τους δεν τους 
επιτρέπουν να αντιδράσουν όπως όφειλαν να 
αντιδράσουν».

Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του διότι 
μέσα από τη δράση των αποδήμων ενεργοποιούνται 
ή ευαισθητοποιούνται οι Κυβερνήσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γαλλίας ή άλλων χωρών.
Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, 
είπε ότι «ύστερα από δικές μας έντονες και 
συστηματικές προσπάθειες, ύστερα από σωρεία 
επιστολών προς τον Γενικό Γραμματέα έχει γίνει 
κατορθωτό να συναντηθούμε με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη μέσα σε ένα καλό κλίμα και να πω ότι 
έφτασε η ώρα να προβληματιστούμε όλοι πού 
οδηγούμαστε επιτέλους».

«Ως αποτέλεσμα εκείνης της συνάντησης - δεν 
θα πω ότι υπήρξε σύμπτωση θέσεων όσον αφορά 
τα βασικά συστατικά της λύσης του Κυπριακού - 
υπήρξε τουλάχιστον μια διάθεση να ενθαρρύνουμε 
τον Γενικό Γραμματέα, να ενθαρρύνουμε τον 
διεθνή παράγοντα, έτσι ώστε να επαναληφθεί 
ο διάλογος» είπε.

Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι «επιτέλους 
θα επικρατήσει η λογική σε όσους έκνομα 

προκαλούν αυτή την περίοδο, όχι την Κύπρο, 
αλλά τον διεθνή παράγοντα, παραβιάζοντας το 
διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, περιφρονώντας 
αρχές του διεθνούς δικαίου, καθορίζοντας κατά 
το δοκούν τι εστί διεθνές δίκαιο».

Θέλω να ελπίζω ότι στην προσπάθειά  μας αυτή 
θα έχουμε τη συνδρομή και συμβολή όλων όσοι 
ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη, των 
εταίρων μας στην Ευρώπη και του διεθνούς 
οργανισμού, συνέχισε.

Είπε ακόμη ότι «δεν ζούμε με ψευδαισθήσεις» 
όμως δεν παύουμε να προσπαθούμε δημιουργώντας 
συμμαχίες και συνέργειες με γειτονικά κράτη, να 
στείλουμε το μήνυμα πως «ο φυσικός πλούτος 
είναι άλλη μια αφορμή για ειρηνική συνύπαρξη 
και όχι για διαφορές, αρκεί να υπάρχει ο σεβασμός 
προς το διεθνές δίκαιο».

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε σε φωνές που λένε πως τάχα η δική 
μας πλευρά δεν πράττει όσα έπρεπε να πράξει. 
Διερωτήθηκε ακολούθως αν αναλογίζεται ο κάθε 
ένας και όσοι εκφράζουν προβληματισμό «αν τα 
τελευταία 45 χρόνια αμέλησαν οι προκάτοχοί μου 
ή αν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη για τη μη λύση του κυπριακού 
προβλήματος. Ποιοι είναι εκείνοι που θέλουν 
να επιστρέψουν περισσότερο από κάθε άλλον 
στις πατρογονικές τους εστίες; Δεν είναι οι 
Ελληνοκύπριοι;».

Αναφέρθηκε επίσης στην αδιαλλαξία της Τουρκίας 
ενώ είπε ότι αυτά που καταγράφονται αυτή την 
περίοδο στην περιοχή, «οι προκλήσεις και η 
εισβολή ουσιαστικά στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δεν είναι δείγματα καλής θέλησης 
κράτους που διαδραματίζει τον σημαντικό ρόλο 
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΊΆΣ 
ΚΗΡΥΞΕ  ΤΗΝ ΕΝΆΡΞΗ 
ΤΟΥ ΠΆΓΚΟΣΜΊΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ 
ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΊΆΣΠΟΡΆΣ 
ΠΟΜΆΚ - ΠΣΕΚΆ 
ΚΆΊ ΝΕΠΟΜΆΚ 
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«Δεν είναι οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις 
που κατέχουν τον βορρά, είναι οι τουρκικές 
στρατιωτικές δυνάμεις που είναι παρούσες, 
με αξίωση μάλιστα να παραμείνουν παρούσες 
και μετά τη λύση» συνέχισε.

Είπε ακόμη ότι δεν είναι η εγγυήτρια Ελλάς 
ή η Αγγλία που δημιουργεί τα προβλήματα, 
«αλλά η εγγυήτρια Τουρκία που θέλει να 
συνεχίσει και να παραμείνει, είναι οι αξιώσεις 
αντί της πολιτικής ισότητας για πολιτική 

ανισότητα, κάτι που δεν επιτρέπει την 
προοπτική και το μέλλον».

Πρόσθεσε ότι κάποιοι μιλούν για πολιτική 
ισότητα και παραδέχονται ότι δεν σημαίνει 
αριθμητική ισότητα, ενώ την ίδια ώρα 
θέλουν να έχουν μια θετική ψήφο για κάθε 
απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά 
και των θεσμών του κεντρικού κράτους. «Και 
διερωτάται κανείς, αυτό είναι αριθμητική ή 
όχι, εξίσωση; Είναι ή όχι η μειοψηφία που θα 

κυβερνά την πλειοψηφία, αφού χωρίς τη δική 
της θετική ψήφο δεν θα μπορεί να ληφθεί 
οποιαδήποτε απόφαση;» είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε 
εξάλλου τους νέους που συμμετέχουν στο 
Συνέδριο ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί 
με το ίδιο πάθος η προσπάθεια για να εξευρεθεί 
μια λύση που θα δικαιώνει το αίσθημα της αδικίας 
που έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα της προδοσίας 
και της τουρκικής εισβολής του 1974.
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ΘΆ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΝΆ ΕΡΓΆΖΟΜΆΣΤΕ ΓΊΆ ΤΗΝ ΕΠΆΝΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΔΊΆΒΕΒΆΊΩΝΟΥΝ ΟΊ ΆΠΟΔΗΜΟΊ

Τη διαβεβαίωση πως θα συνεχίσουν να εργάζονται 
προκειμένου να συμβάλουν στον στόχο της 
επανένωσης της Κύπρου και της απαλλαγής 
της από την τουρκική κατοχή, έδωσαν οι Κύπριοι 
απόδημοι κατά την έναρξη των εργασιών του 
20ού Παγκόσμιου Συνεδρίου τους, το βράδυ 
της 27ης Αυγούστου, στη Λευκωσία, στην παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου 
Αναστασιάδη και άλλων επισήμων.

Στις προσπάθειες και στις δράσεις των 
οργανώσεων των Κυπρίων της διασποράς σε 
ό,τι αφορά το Κυπριακό, αλλά και για να κρατήσουν 
ζωντανές τις παροικίες των αποδήμων στις διάφορες 
χώρες αναφέρθηκαν σε προσφωνήσεις τους 
κατά την εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου, 
ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) κ. Ανδρέας 
Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος 
της Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) κ. Χρίστος 
Τούτον.

Στην προσφώνησή του ο κ. Παπαευριπίδης 
διαβεβαίωσε ότι η συμμετοχή των αποδήμων 
Κυπρίων στον δύσκολο και τιτάνιο αγώνα για 
την επανένωση της Κύπρου «είναι για μας 
τάμα ζωής και ουδέποτε θα συμβιβαστούμε 
με την κατοχή».

«Μια άλλη Κύπρος, να είστε βέβαιοι, πέρα 
από τα φυσικά της σύνορα, θα συνεχίζει να 
αγωνίζεται με πείσμα και αποφασιστικότητα 

στις χώρες διαμονής μέχρι που η πατρίδα 
μας απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή», 
σημείωσε.

Ο κ. Παπαευριπίδης ανέφερε πως η 
συμπεριφορά της Τουρκίας τους τελευταίους 
μήνες, με τις προκλητικές ενέργειες στην 
ΑΟΖ της Κύπρου, και όχι μόνο, καθώς και 
οι εμπρηστικές καθημερινές δηλώσεις, θα 
πρέπει επιτέλους να προβληματίσουν τη 
διεθνή κοινότητα και εκτός από τα ευχολόγια 
και τις παραινέσεις να αναληφθούν επιτέλους 
και δυναμικά μέτρα εναντίον της Τουρκίας.

Υπογράμμισε ακόμη πως είναι καιρός και οι 
Τουρκοκύπριοι να αντιληφθούν ότι για το δικό 
τους συμφέρον θα πρέπει να απεγκλωβιστούν 
από την Τουρκία «και να συνεργαστούν μαζί μας 
για την επίτευξη μιας δίκαιης, λειτουργικής λύσης 
που να εξασφαλίζει μόνιμα ειρήνη και ευημερία 
σε ένα κανονικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χωρίς τις αναχρονιστικές εγγυήσεις 
και επεμβατικά δικαιώματα».

Ο κ. Παπααευριπίδης αναφέρθηκε και στο 
έργο που οι ομοσπονδίες των αποδήμων 
Κυπρίων επιτελούν στις διάφορες χώρες για 
προώθηση του εθνικού μας προβλήματος 
και για διατήρηση των παροικιών ώστε 
να αποτελούν μια πραγματική δύναμη 
πολυπεπίπεδης στήριξης της πατρίδας μας 
για τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ 
στην προσφώνησή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε 

τη σημασία του Συνεταιρισμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο (Eastern Mediterranean Partnership), 
αναφέροντας πως αυτός είναι προς το συμφέρον 
των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Είπε ακόμη πως η γεωπολιτική κατάσταση και 
το κλίμα έχουν αλλάξει. Όπως ανέφερε μέχρι 
σήμερα υπήρχαν δυο σχολές σκέψης από 
τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: 
Κρατήστε την Τουρκία κοντά γιατί είναι ένας 
πραγματικός και αξιόπιστος σύμμαχος και ας 
κρατήσουμε την Τουρκία πιο κοντά και να της 
δώσουμε περισσότερα.
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Ευχαρίστησε την Κυπριακή Κυβέρνηση «γιατί αγκάλιασε 
τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια», 
εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Συνεταιρισμός στην 
Ανατολική Μεσόγειο θα φέρει τις ΗΠΑ πιο κοντά στην 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος «θα 
καταστούν ο θεμέλιος λίθος μιας νέας εξωτερικής πολιτικής 
των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Προσβλέπουμε σε αυτό για πολλά χρόνια και εργαζόμαστε 
πολύ σκληρά για αυτό το όραμα, επεσήμανε, αναφέροντας 
πως γνωρίζει πως αυτό είναι κάτι δύσκολο.

Ο κ. Κρίστοφερ υπογράμμισε ακόμη πως «χρειαζόμαστε 
μια ενιαία στρατηγική», σημειώνοντας πως ο Συνεταιρισμός 
στην Ανατολική Μεσόγειο δίνει αυτή την ευκαιρία.

Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον αναφέρθηκε 
στις δράσεις της Ομοσπονδίας και στη σημασία τους για 
τους νέους απόδημους οι οποίοι ενημερώνονται για την 
Κύπρο και το πολιτικό της πρόβλημα.

Ο κ. Τούτον καλωσόρισε τις προσπάθειες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. 
«Θέλουμε να δούμε μια επανενωμένη Κύπρο όπου οι 
Κύπριοι να μπορούν να ζουν και να ευημερούν μαζί, χωρίς 
την ξένη κατοχή, χωρίς τις ξένες επεμβάσεις και χωρίς τη 
διαίρεση», ανέφερε.
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Η περαιτέρω αναβάθμιση της στενής 
συνεργασίας με την Ελλάδα, καθώς και η 
ενίσχυση των τριμερών συνεργασιών σε 
θέματα διασποράς με άλλες χώρες, έχουν 
εξέχουσα θέση στο πλαίσιο των δράσεων 
της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασπορά, 
ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου.
Μετά τις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες 
με το Ισραήλ, την Αρμενία, την Αίγυπτο, τη 
Σερβία και τη Ρουμανία, γίνονται διεργασίες 
για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και 
με άλλες χώρες όπως την Ιρλανδία, την 
Πορτογαλία, τον Λίβανο και την Ιταλία, είπε.

Μιλώντας κατά την τελετή έναρξης του 
Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της 
Διασποράς, στις 27 Αυγούστου  στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», ο κ. 
Φωτίου χαρακτήρισε τους απόδημους 
«ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού στο 
εξωτερικό», λέγοντας πως θέτουν την 
πατρίδα πάνω από όλους και όλα «γιατί 
κόμμα σας είναι η Κύπρος».

Τους ευχαρίστησε θερμά για τη μέχρι 
σήμερα συνεργασία, ενώ διαβεβαίωσε ότι η 
προσπάθεια θα συνεχιστεί για την καλύτερη 
προώθηση των δίκαιων εθνικών θεμάτων.

Ο κ. Φωτίου καλωσόρισε στην Κύπρο και 
τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, 
αρμόδιο για θέματα αποδήμων, κ. Αντώνη 
Διαματάρη, με τον οποίο, όπως είπε, 
συμφώνησαν να προωθήσουν περισσότερες 
δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του Ελληνισμού, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη 
έμφαση στη νέα γενιά της διασποράς. 
Ακόμη, ανέφερε ότι συμφώνησαν να 
συνεχίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω 
τις συνεργασίες σε θέματα Διασποράς σε 
τριμερές επίπεδο με άλλες χώρες.

Έκανε ειδική μνεία στην ομάδα νέων από 
τη διασπορά Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ 
που, στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, 
πραγματοποιεί ένα ταξίδι στις τρείς χώρες, 
ένα «Ταξίδι στις Ρίζες».

Για τη νεολαία της διασποράς, είπε ότι 
αποτελούν την ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο και ένα λαμπρότερο μέλλον για την 
πατρίδα μας, «γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε τις αξιέπαινές σας προσπάθειες, 
αλλά και τις πρωτοβουλίες σας προς αυτή 
την κατεύθυνση».

Για το ζήτημα των αγνοουμένων, ο Επίτροπος 
Προεδρίας απηύθυνε έκκληση για εντατικοποίηση 
των προσπαθειών που καταβάλλουν 

και οι απόδημοι για την επίλυση του 
ανθρωπιστικού αυτού θέματος. 

Τους κάλεσε να επικεντρώσουν όλες τους τις 
δυνάμεις στις Κυβερνήσεις και στα ισχυρά 
κέντρα λήψης αποφάσεων των χωρών 
διαμονής τους «με την προσδοκία ότι θα 
δώσουμε απαντήσεις στους συγγενείς τους, 
που χρόνο με τον χρόνο σβήνουν, χωρίς να 
γνωρίσουν τι απέγιναν οι αγαπημένοι τους».

«Κάθε προσπάθεια, κάθε αναφορά, κάθε 
κίνηση, μπορεί να προσδώσει αποτελέσματα. 
Σαράντα πέντε χρόνια μετά και ακόμα 
βρίσκονται στον κατάλογο των αγνοουμένων 
μας, 830 περίπου συμπατριώτες μας» είπε.

Καταληκτικά, ευχήθηκε πλήρη ευόδωση των 
στόχων του συνεδρίου ενώ εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι οι απόδημοι θα συνεχίσουν 
με τον ίδιο ζήλο και δυναμικότητα να 
αγωνίζονται για την Κύπρο.

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Φωτίου 
έκανε αναφορά και στον αποβιώσαντα Νίκο 
Μούγιαρη, λέγοντας ότι ήταν ένας φλογερός 
πατριώτης, ο οποίος ήθελε την Κύπρο 
ελεύθερη. «Ένας μεγάλος Έλληνας, αυτό 
ήταν ο Νίκος Μούγιαρης, η απώλεια είναι 
μεγάλη για τον Ελληνισμό» κατέληξε.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΆΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕ ΤΟ ΠΆΓΚΟΣΜΊΟ 
ΣΥΝΕΔΡΊΟ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΊΆΣΠΟΡΆΣ
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ΕΠΊΤΡOΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΆΣ: ΣΗΜΆΝΤΊΚΟ ΕΡΓΆΛΕΊΟ ΓΝΩΣΗΣ 
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΊΆΣΠΟΡΆΣ ΚΆΊ ΕΠΆΝΆΠΆΤΡΊΣΘΕΝΤΩΝ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
παρουσίασε, στις 23 Αυγούστου, τον Οδηγό 
Κυπρίων της Διασποράς και Επαναπατρισθέντων, 
στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ομιλία του ο κ. 
Φωτίου, ανέφερε:

«Σημειώνω με βαθιά ικανοποίηση την 
ετοιμασία και δημοσιοποίηση του Οδηγού 
Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων 
της Διασποράς. Πρόκειται για μια από τις 
πιο σημαντικές δράσεις της Εθνικής μας 
Στρατηγικής για τη Διασπορά.

Στόχος του Οδηγού είναι να παρέχει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες, 
νομοθεσίες, κανονισμούς που πρέπει 
να γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας που 
ζουν στο εξωτερικό, αλλά και αυτοί που 
σκοπεύουν να επαναπατρισθούν ή έχουν 
ήδη επαναπατρισθεί στην Κύπρο μας. 
Προσφέρουμε δηλαδή, ένα σημαντικό 
εργαλείο γνώσης, που δίνει απαντήσεις 
και επιλύει καίρια ερωτήματα σε θέματα 
που αφορούν διαδικασίες και κατευθύνσεις 
και που απασχολούν κάθε απόδημό μας.

Εκτός από την έντυπη μορφή του, που 
προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
ο Οδηγός υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου 
Προεδρίας, στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Zci29J.

Ο Οδηγός, με την πληροφόρηση που 
παρέχει, συμβάλλει σημαντικά και στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών μας με 
όλη τη διασπορά, που αποτελεί διαχρονικό 
και μόνιμο στόχο της στρατηγικής μας. 
Επιπρόσθετα, ενημερώνει για δράσεις και 
προγράμματα που υλοποιούνται, τα οποία 
έχουν ως αποτέλεσμα να κρατήσουμε τον 
απόδημο κυπριακό ελληνισμό κοντά στις ρίζες 
του, την ιστορία του, τη γλώσσα του, 
την κουλτούρα και τις παραδόσεις του. 
Τα πιο πάνω ενισχύουν τη δυνατότητα 
της προβολής και προώθησης των εθνικών 
στόχων και επιδιώξεών μας.

Με δεδομένες τις δυνατότητες του απόδημου 
κυπριακού ελληνισμού και το εξαιρετικό επίπεδο 
συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τα 
οργανωμένα σύνολα και την ηγεσία του, ο 
παρών οδηγός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο 
αυτό, κύρια προτεραιότητά μας αποτελεί η 
καλύτερη ενημέρωση της απόδημης νεολαίας 
μας στην οποία απευθύνονται πολλά από 
τα προγράμματά μας. Αποτελεί πρωταρχικό 
στόχο μας οι νέοι απόδημοι να καταστούν η 
προμετωπίδα των επιδιώξεών μας, η δύναμη 
και η ψυχή της στρατηγικής μας.

Ολοκληρώνοντας, εκφράζω θερμές ευχαριστίες 
προς τoν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη και όλους τους 
συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
για τη συνεργασία. Η συνεργασία μας δεν 
σταματά εδώ. Απεναντίας επεκτείνεται και σε 
άλλους τομείς που αφορούν προγράμματα της 
νέας γενιάς της διασποράς μας.

Ευχαριστώ, επίσης, όλες τις Υπηρεσίες του 
κράτους, για τη συνεργασία και την όλη 
συμβολή τους στη δημιουργία και επιτυχή 
ολοκλήρωση του Οδηγού. Τέλος, ευχαριστώ 
τους συνεργάτες του Γραφείου μου για τον ζήλο
που επέδειξαν στην ετοιμασία αυτού του Οδηγού».

www.presidentialcommissioner.gov.cy
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΊΆΣ 
ΣΥΝΆΝΤΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΆΤΡΊΆΡΧΗ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΕΊΆΣ 
ΚΆΊ ΠΆΣΗΣ ΆΦΡΊΚΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συναντήθηκε στις 26 Αυγούστου, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο 
Β΄, στην παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας 
κ. Φώτη Φωτίου και της Αναπληρώτριας 
Κυβερνητικής Εκπροσώπου κας Κλέλιας Βασιλείου.

Μετά τη συνάντηση, ο Πατριάρχης δήλωσε στους 
δημοσιογράφους: «Πάντα όταν έρχομαι στην 
Κύπρο την αισθάνομαι ως ένα χώρο δικό μου. 
Όπου και να βρεθώ αγωνίζομαι για τα δίκαια 
της Κύπρου. Μάλιστα, Μεγάλη Παρασκευή 
διακήρυξα ότι το καμπαναριό πάνω στο Γέρι, που 
ετοιμάζουμε, θα διακηρύσσει ότι η ορθοδοξία και 
ο Ελληνισμός θα ζούνε στην αιωνιότητα.

Χτες είχαμε και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε 
το συνέδριο της νεολαίας των παιδιών της Μέσης 
Ανατολής, από Αίγυπτο, από Ιεροσόλυμα, από 
Παλαιστίνη, από Λίβανο, από Ιορδανία, Συρία. 
Όλα τα παιδιά, περίπου 160, κάναμε τη λειτουργία 
και διακηρύξαμε ότι η νεολαία είναι η ελπίδα 
του κόσμου, η ελπίδα της Μέσης Ανατολής 

και τους είπα να φυλάξουνε μέσα στην καρδιά 
τους τη αγωνιστικότητα, διότι για τα δίκαια που 
αγωνιζόμαστε, για τη δίωξη των Χριστιανών, 
πάντα εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα μετερίζια.

Σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσω τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ιεραποστολικό 
έργο μας σε 54 κράτη σε ολόκληρη την Αφρική, 
με τις εκατοντάδες σχολεία και νοσοκομεία, για 
όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Δίπλα μου, 
όμως, είναι ο άνθρωπος που συμπαρίσταται στον 
απόδημο Ελληνισμό της Κύπρου, της Ελλάδας, και 
στο έργο μας στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν, θέλω 
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Φωτίου 
για τη μεγάλη επιτυχία που είχε το συνέδριο των 
αποδήμων στην Αίγυπτο.

 Η Αίγυπτος είναι μια φιλική χώρα που αγαπάει 
την Κύπρο μας και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ 
με αυτές τις εκδηλώσεις ο Επίτροπος Προεδρίας 
και θέλω ως πνευματικός πατέρας των φτωχών 
και απόδημων ανθρώπων να του πω ένα πολύ 
μεγάλο ευχαριστώ. Να χαιρετίσω τον κυπριακό 
ελληνικό λαό, να τους ευχηθώ καλή δύναμη από 

τον Σεπτέμβριο, αγωνιστικές να είναι οι μέρες μας, 
και να ξέρετε πάντα ότι έχουμε δύναμη μέσα στις 
καρδιές μας».

Από την πλευρά του ο κ. Φωτίου ανέφερε:
«Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά καλωσορίζουμε 
πάντοτε στην Κύπρο τον Μακαριότατο. Επιτελεί 
ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο σε μια δύσκολη 
περιοχή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Αίγυπτο 
και την Αλεξάνδρεια, μιλάμε για δύσκολες, πολύ 
δύσκολες χώρες και ασφαλώς στηρίζουμε τον 
Μακαριότατο σε αυτό το δύσκολο έργο.

Όπως έχει εξαγγείλει και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση θα στηρίξει οικονομικά 
το μεγάλο πολιτιστικό κέντρο που δημιουργείται 
στο Γέρι γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει 
τους χιλιάδες επαναπατρισθέντες Κύπριους από 
την Αφρική, 35.000 μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε, 
λοιπόν, αυτό το πολιτιστικό κέντρο και η στήριξη 
της Κυβέρνησης είναι σημαντική, όπως ποικιλοτρόπως 
στηρίζουμε και το Πατριαρχείο και τις Εκκλησίες 
που λειτουργούν σε πολύ δύσκολες περιοχές. Σας 
ευχαριστώ για τη συνεργασία και την αγάπη σας».

Με μεγάλη εκδήλωση στην Κύπρο τον προσεχή 
Οκτώβριο, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η συμφωνία 
Κύπρου - Ρουμανιάς σε θέματα διασποράς.

Αυτό ανακοινώθηκε ύστερα από συνάντηση του 
Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου και της 
Υπουργού Διασποράς της Ρουμανίας κας Natalia - 
Elena Intotero, στο περιθώριο του 20ού Παγκόσμιου 
Συνεδρίου των Κυπρίων της Διασποράς, που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου 
ευχαρίστησε την Υπουργό Διασποράς της Ρουμανίας 
για τη συμμετοχή της στις εργασίες του Συνεδρίου 
και ανέφερε ότι στη διμερή συνάντησή τους

συζητήθηκε το πώς μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης 
η συμφωνία που έχει υπογραφεί από τις δύο 
χώρες όσον αφορά τα θέματα της διασποράς.

Όπως είπε, η πρώτη μεγάλη εκδήλωση θα 
γίνει τον Οκτώβριο στην Κύπρο και στην οποία 
θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα με τους 
πολιτισμούς και τις παραδόσεις των δύο χωρών. 
Πρόκειται,  όπως είπε, για μια μεγάλη εκδήλωση 
αφού στην Κύπρο ζουν μόνιμα 40.000 Ρουμάνοι.

Ανέφερε ακόμα ότι συζήτησαν την ενθάρρυνση 
των οργανωμένων διασπορών των δύο χωρών 
για πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, 
ενώ σημείωσε ότι θα προωθηθούν ιδιαίτερα 
εκδηλώσεις με την ανάμιξη της νέας γενιάς. 

Πολύ σύντομα, πρόσθεσε, νέοι από τη διασπορά 
της Ρουμανίας και της Κύπρου θα επισκεφθούν 
μαζί τις δύο χώρες.

Ο κ. Φωτίου, είπε ακόμα ότι ο στόχος είναι να  
συνεχιστεί η συνεργασία, ενώ έχει ήδη μιλήσει και 
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για 
θέματα αποδήμων, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
τριμερούς συνεργασίας με τη Ρουμανία και θεωρεί 
ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση.

Από την πλευρά της η Υπουργός Διασποράς της 
Ρουμανίας εξέφρασε πρόθεση για την από κοινού 
πραγματοποίηση πολλών εκδηλώσεων για τις 
διασπορές των δύο χωρών. Συζητήθηκε, όπως 
είπε, μια νέα ατζέντα με εκδηλώσεις που ξεκινούν 
από τον Οκτώβριο και θα συνεχιστούν με άλλες 
εκδηλώσεις τον επόμενο χρόνο.

Εξέφρασε, επίσης, την πρόθεση δημιουργίας 
πολιτιστικού κέντρου και κέντρου πληροφόρησης 
στην Κύπρο, όπου Κύπριοι και Ρουμάνοι μπορούν 
να συναντώνται, να μαθαίνουν ο ένας για την 
κουλτούρα του άλλου και να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις.

Είπε, επίσης, ότι επιθυμούν να κάνουν εκδηλώσεις 
και με άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, η Αίγυπτος 
και η Μεγάλη Βρετανία, όπου οι δύο χώρες έχουν 
μεγάλες κοινότητες διασποράς.

ΣΕ ΤΡΟΧΊΆ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ 
Η ΣΥΝΕΡΓΆΣΊΆ ΚΥΠΡΟΥ - 
ΡΟΥΜΆΝΊΆΣ ΣΕ ΘΕΜΆΤΆ 
ΔΊΆΣΠΟΡΆΣ
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Η εθνική μας ταυτότητα μας δίνει τη δύναμη 
να προχωρήσουμε διεκδικώντας τα αυτονόητα 
για κάθε λαό και για κάθε κράτος, δήλωσε ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου στις 
25 Αυγούστου, προσθέτοντας πως «αλίμονο 
αν αφεθούμε μόνοι και μετέωροι στη δίνη των 
δυσκολιών που δημιουργεί η τουρκική επιβουλή 
με την κατοχή των αγαπημένων μας τόπων και 
την κλιμάκωση της αδιαλλαξίας της σε ό,τι αφορά 
τη μορφή της λύσης του Κυπριακού, καθώς και με 
τις συνεχιζόμενες, αυτό το διάστημα, παράνομες 
και θρασύτατες προκλήσεις της Τουρκίας στα 
χωρικά ύδατα και την περιοχή της αποκλειστικής 
οικονομικής μας ζώνης».

Σε χαιρετισμό του στη συνάντηση αποδήμων 
Καραβιωτών με τις Αρχές και τους εκπροσώπους 
των σωματείων του Καραβά στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Καραβιωτών, ο κ. Φωτίου είπε ότι «αυτές 

ειδικά οι προκλήσεις καταδεικνύουν την έλλειψη 
της απαραίτητης βούλησης και θέλησης της 
τουρκικής πλευράς προκειμένου να αποδώσει 
η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών.

Στην πραγματικότητα, ανέφερε, οι έκνομες 
αυτές ενέργειες υποσκάπτουν την προσπάθεια 
επανέναρξης των συνομιλιών και αποκαλύπτουν 
για μια ακόμα φορά τις πραγματικές προθέσεις 
της Τουρκίας.

Όπως κάθε φορά, σημείωσε, έτσι και τώρα, 
προβάλλει νέες απαράδεκτες αξιώσεις- όπως 
αυτήν του ελέγχου του ομοσπονδιακού 
πολιτεύματος μέσω της απαίτησης για την 
αναγκαιότητα μιας τουρκοκυπριακής θετικής 
ψήφου για κάθε απόφαση του κράτους. Αυτό, 
βεβαίως, είπε, σε πλήρη διαστροφή της αρχής της 
πολιτικής ισότητας που διέπει κάθε ομοσπονδία- 
αν είναι δυνατόν, κάθε απόφαση του κράτους να 
εξαρτάται από την έγκριση μιας άλλης χώρας, 
πόσο μάλλον της Τουρκίας με τις δεδηλωμένες 
επεκτατικές βλέψεις της σε βάρος της Κύπρου και 
όλης της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Το ίδιο, ανέφερε, και η αξίωσή της να καταργηθεί 
η οντότητα του κυπριακού κράτους και να 
υποκατασταθεί στην άσκηση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων του στον ενεργειακό φυσικό πλούτο 
από κάποια αυτοσχέδια «μικτή επιτροπή για τους 
υδρογονάνθρακες».

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, είπε ο κ. Φωτίου, αλλά 
αυτές δεν μπορούν να κάμψουν το φρόνημα και 

τη θέλησή μας να αποκαταστήσουμε τα δίκαιά μας 
με τον τερματισμό της σημερινής απαράδεκτης 
κατάστασης στην Κύπρο.

Είναι στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, που ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με διακηρυγμένη 
τη βούλησή του για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων, περιμένει, μετά τα θετικά 
σημεία που προέκυψαν από την πρόσφατη 
συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ότι 
η τουρκική πλευρά συνολικά θα προσέλθει σε 
σοβαρές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Οδηγός, ανέφερε, πρέπει να είναι οι έξι παράμετροι 
που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας πρόπερσι στη 
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο 
στο Κραν Μοντανά, όπως και οι αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι 
αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
οποίας η Κύπρος είναι πλήρες κράτος μέλος.

«Μπροστά σε αυτή την προοπτική, αλλά και τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που συσσωρεύονται
από την τουρκική αδιαλλαξία, θα πρέπει όλοι 
ενωμένοι να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα για 
μια πραγματική συμφωνία λύσης του Κυπριακού η 
οποία θα θέτει τέρμα στην κατοχή και θα επανενώνει 
την πατρίδα μας εξασφαλίζοντας την ασφάλεια 
και τη λειτουργικότητα του κράτους καθώς και 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες. Μια λύση, η οποία στο τέλος, να 
μπορεί να εγκριθεί από τους πολίτες και να δίδει 
την προοπτική της εισόδου μας σε μια νέα εποχή 
η οποία να υπόσχεται με αισιοδοξία περισσότερα 
για όλους», πρόσθεσε.

Η ΕΘΝΊΚΗ ΤΆΥΤΟΤΗΤΆ ΜΆΣ ΔΊΝΕΊ ΤΗ ΔΥΝΆΜΗ ΝΆ ΠΆΜΕ ΜΠΡΟΣΤΆ, 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΆΣ

Τέσσερις απόδημοι τιμήθηκαν στις 28 Αυγούστου 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη για τη σημαντική τους δράση στην 
υπηρεσία της πατρίδας, στο πλαίσιο δεξίωσης 
που πραγματοποιήθηκε στους κήπους του 
Προεδρικού Μεγάρου, στη Λευκωσία.

Αποδίδοντας τις κρατικές διακρίσεις τιμής και 
αναγνώρισης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επανέλαβε τη δεδηλωμένη βούληση της Κυβέρνησης 
για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της 
αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας που διέπει τις 
σχέσεις ομογένειας και Κύπρου.

Στη δεξίωση που παρέθεσαν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και η σύζυγός του, προς τιμήν των 
συνέδρων του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων 

Διασποράς ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ-ΝΕΠΟΜΑΚ, τιμήθηκαν 
ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Γρηγόριος, ο Μητροπολίτης Γέρων 
Ναϊρόμπι Υπέρτιμος και Έξαρχος Μακάριος, 
η ιατρός και πρώην Πρόεδρος του Γυναικείου 
Τμήματος Συνδέσμου Αμερικής Δρ Φλωρεντία 
Χριστοδουλίδου και ο πρώην Πρόεδρος της 
Κυπριακής Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας 
κ. Χρίστος Ιωάννου.

«Αναμφίβολα, η διεθνώς αναγνωρισμένη και 
διακεκριμένη προσφορά όλων, ευδιάκριτη στην 
πολυποίκιλη θρησκευτική, εθνική, επιστημονική, 
επιχειρηματική και προς όφελος της ομογένειας 
δράση τους, συνδεδεμένη παράλληλα με υψηλές 
πράξεις και έργα προαγωγής, μεταξύ άλλων του 
πολιτισμού, της παιδείας και της φιλανθρωπίας, 

λειτούργησε καθοριστικά προς την πρόοδο και 
την ανάπτυξη της πατρίδας μας, της χώρας που 
ζουν, αλλά και της ανθρωπότητας ευρύτερα» 
ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου αναφέρθηκε σε χαιρετισμό 
του στην εξαιρετική και διαχρονική προσφορά 
των τιμωμένων, λέγοντας ότι «πρόκειται για 
την προσφορά μιας ολόκληρης ζωής για τον 
συνάνθρωπο και πάνω από όλα για την πατρίδα».

Είπε ακόμη ότι με τη βράβευση δίνεται συνέχεια 
στον θεσμό που άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια, με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τιμά προσωπικότητες 
μεταξύ του κόσμου των αποδήμων που ξεχώρισαν 
και ξεχωρίζουν για την προσφορά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΊΆΣ 
ΤΊΜΗΣΕ ΤΕΣΣΕΡΊΣ 
ΆΠΟΔΗΜΟΥΣ ΓΊΆ 
ΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΆ 
ΤΗΣ ΠΆΤΡΊΔΆΣ
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ΤΗΝ ΆΝΆΓΚΗ ΔΊΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΓΊΆ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΊΚΉ ΓΛΩΣΣΆ, 
ΕΞΕΦΡΆΣΆΝ οι κ.κ. Φ. ΦΩΤΊΟΥ ΚΆΊ Ά. ΔΊΆΜΆΤΆΡΗΣ

Την ανάγκη διοργάνωσης συνεδρίου στην 
Αθήνα για το θέμα της ελληνικής γλώσσας, 
εξέφρασαν από κοινού ο Επίτροπος 
Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και 
Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου και ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας για 
θέματα Διασποράς κ. Αντώνης Διαματάρης 
οι οποίοι είχαν συνάντηση στις 27 Αυγούστου, 
στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, στη 
Λευκωσία, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης 
του Έλληνα Υφυπουργού στην Κύπρο.

Σε κοινές τους δηλώσεις αμέσως μετά τη 
συνάντησή, ο κ. Φωτίου είπε ότι είχαν μια πολύ 
παραγωγική και εποικοδομητική συζήτηση για 
τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Είπε ότι οι στόχοι είναι κοινοί «γι’ αυτό 
και συντονιζόμαστε για να είμαστε πιο 
αποτελεσματικοί και πιο παραγωγικοί».

Ο κ. Φωτίου είπε ότι ο απόδημος ελληνισμός 
είναι ένας και αποτελεί «ένα μεγάλο όπλο» 
για την προώθηση των συμφερόντων των δύο 
χωρών.

«Συζητήσαμε σήμερα συγκεκριμένα θέματα 
και εισηγήσεις ώστε να εντατικοποιήσουμε 
αυτή την προσπάθεια, να έρθουμε πιο κοντά 
στη διασπορά μας, να τους δώσουμε ρόλο και 
ιδιαίτερα συζητήσαμε θέματα που άπτονται της 
νέας γενιάς της διασποράς μας», είπε 
ο κ. Φωτίου.

Ανέφερε ότι «θέλουμε τη νέα γενιά της 
διασποράς μας να παραμείνει στις ρίζες της, 
να γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της», 
σημειώνοντας ότι «η εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας είναι καθοριστικής σημασίας γι αυτό 
και θα ενισχύσουμε την προσπάθεια και με τα 
σχολεία και με τις εκκλησίες».

Ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη συνάντησή τους 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τη μέχρι 
σήμερα πορεία όσον αφορά τις τριμερείς 
συνεργασίες των δύο χωρών με άλλες χώρες 
για θέματα διασποράς και ιδιαίτερα, όπως είπε, 
με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Αρμενία.

Είπε, ακόμη, ότι συζήτησαν τα επόμενα βήματα 
αυτών των συνεργασιών. Ο κ. Φωτίου είπε ότι 
αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κύπρο μια 
ομάδα νέων από τις διασπορές της Κύπρου, 
της Ελλάδας και του Ισραήλ στα πλαίσια ενός 
κοινού προγράμματος με την ονομασία «Ταξίδι 
στις ρίζες».

Σημείωσε ότι έχουν συζητήσει και το ενδεχόμενο 
διοργάνωσης μεγάλης εκδήλωσης στην Αθήνα 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 
Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, στην παρουσία 
και των ηγετών των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο κ. Διαματάρης 
αναφέρθηκε στους πολύ στενούς δεσμούς και 
τη μεγάλη αγάπη που έχει, όπως είπε, από 
μικρό παιδί για την Κύπρο, εκφράζοντας την 

βαθιά του συγκίνηση που επισκέπτεται πλέον 
την Κύπρο ως Υφυπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας αρμόδιος για θέματα αποδήμων.

«Τα χρόνια που έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη 
έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους, έχω και εγώ 
αγωνιστεί όσο μπορούσα για το Κυπριακό», 
είπε,  ενώ αναφερόμενος στον αείμνηστο Γώγο 
Παρασκευαΐδη, έκανε λόγο για «μια μεγάλη 
μορφή της Κύπρου, έναν μεγάλο πατριώτη και 
ευεργέτη».

Ο Έλληνας Υφυπουργός έκανε, επίσης, λόγο 
για μια πολύ χρήσιμη συνάντηση, συνάντηση 
ψυχής», όπως την χαρακτήρισε, κατά την 
οποία συζήτησαν τα επόμενα βήματα της 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στα 
θέματα του απόδημου ελληνισμού.

«Έχει ωριμάσει ο καιρός για να γίνει 
αντιληπτός ο ρόλος των αποδήμων, η σημασία 
και η προσφορά του», είπε, ενώ αναφέρθηκε 
και στην ηθική και εθνική υποχρέωση των δύο 
χωρών έναντι του απόδημου ελληνισμού.

Εξέφρασε, επίσης, την ανάγκη της 
διοργάνωσης συνεδρίου στην Αθήνα για το 
θέμα της ελληνικής γλώσσας.

Απηύθυνε, τέλος, πρόσκληση στον κ. Φωτίου 
να επισκεφθεί την Αθηνά ως επίσημος 
προσκεκλημένος της Κυβέρνησης του 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.
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ÇΚΥΠΡΟΣ: 45 ΧΡΟΝΊΆ 
ΚΆΤΟΧΗΣÈ: ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΆΦΊΆΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΤΗΣ ΆΘΗΝΆΣ
Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 
16 Ιουλίου, τα εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 
«Κύπρος: 45 χρόνια Κατοχής», που διοργάνωσαν 
η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος 
(ΟΚΟΕ), η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (ΕΚΕ) και 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η Έκθεση 
έλαβε χώρα στην αίθουσα ΜΕΤΡΟ Συντάγματος 
στην Αθήνα και διήρκησε μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της 
ΟΚΟΕ κ. Γιώργος Συλλούρης υπογράμμισε ότι η 
φωτογραφική έκθεση πραγματοποιείται 45 χρόνια 
από το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή και 30 χρόνια από την ίδρυση της ΟΚΟΕ. 
Στόχος της έκθεσης, είπε ο κ. Συλλούρης, είναι η 
ενίσχυση της μνήμης για τις παλαιότερες γενιές 
αλλά και η ενεργός υπόμνηση της ιστορίας για 
τις νεότερες γενιές. Παράλληλα, υπογράμμισε την 
αταλάντευτη βούληση όλων των Ελληνοκυπρίων 
για αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, που δεν 
είναι άλλη «από την απελευθέρωση και την 
επανένωση του νησιού», όπως είπε. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΚΕ 
κ. Λεωνίδας Μασσοστασής, απηύθυνε χαιρετισμό 
στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται 
για ευλαβικό φόρο τιμής «σε όσους αγωνίστηκαν 
για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της 
Πατρίδας μας». Υπογράμμισε, επίσης, ότι 45 χρόνια 
μετά τα γεγονότα του 1974, η Κύπρος ζει ακόμα 
με ανοικτές τις πληγές όσων διαδραματίστηκαν 
εκείνο το καλοκαίρι.
Στον δικό της χαιρετισμό, η Διευθύντρια του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κα Σόφη 
Μιχαηλίδου είπε πως τα εγκαίνια «σηματοδοτούν 
ακόμη μια χρονιά ενός περίεργου πόνου» που 
χαρακτηρίζει τη δική της γενιά. Σημείωσε ότι 
ανήκει στη γενιά που μεγάλωσε με την κατοχή 
και την εισβολή, που έζησε από την αρχή όλες 
τις συνέπειές τους. Μιλώντας για την έκθεση, η 
Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
υπογράμμισε τη δύναμη της φωτογραφίας, η οποία 
μπορεί να ακινητοποιήσει και να αναπαράγει επ’ άπειρον 
μία και μοναδική στιγμή. «Αντιλαμβανόμενοι τη 
δύναμη των φωτογραφιών, τους δώσαμε φτερά, 
και, υπό την επιμέλεια του Χρίστου Αβρααμίδη, 
του ταλαντούχου φωτογράφου μας, προχωρήσαμε 
στη δημιουργία αυτής της έκθεσης, μετά βέβαια 
και από την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος», πρόσθεσε. 

Ταυτόχρονα τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση 
αποτελεί ένα μόνιμο ντοκουμέντο ιστορίας: 

«Μέσα από αυτή την έκθεση μπορούμε να μάθουμε 
από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε 
μιας και κοιτάζοντας τις φωτογραφίες αναγκαζόμαστε 
να αναγνωρίσουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας ως 
ξεχωριστές οντότητες, φορείς μιας συγκεκριμένης 
ιστορικότητας και εθνικής ταυτότητας, όπως αναγκαζόμαστε 
και να επαναφέρουμε τη συλλογική μας μνήμη, το ιστορικό 
και πολιτιστικό νήμα της οποίας είναι στέρεα συνδεδεμένο 
με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ιδεώδη».

Συνέχισε λέγοντας ότι «γι’ αυτό και η παρουσίαση 
αυτή δεν μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού εκτός 
από την Ελλάδα, διότι Κύπρος και Ελλάδα συμπορεύονται 
με ισχυρούς εθνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς 
και με κοινή εθνική συνείδηση, μοιράζονται αξίες 
διαχρονικές, μοιράζονται την αγάπη για την πατρίδα, 
τον μόχθο, την εργατικότητα, τη δύναμη, την οικογένεια, 
τη θρησκεία».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκος 
Κενεβέζος, ο οποίος σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν 
σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελούν μία από 
τις πολλές συνέπειες των γεγονότων του 1974, 
υπογραμμίζοντας ότι «υποχρέωση όλων μας είναι 
να θυμόμαστε αλλά και να συλλογιζόμαστε. 
Η παρούσα Έκθεση συμβάλλει στην αταλάντευτη 
μνήμη όσων έγιναν», είπε ο κ. Κενεβέζος. Παράλληλα, 
αναφέρθηκε στη σημασία της ομόφωνης απόρριψης 
από το Εθνικό Συμβούλιο της πρότασης Ακιντζί 
και χαρακτήρισε τις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ ως ζήτημα που 
αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν 
είμαστε ικέτες ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Οι εταίροι 
μας πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί 
τώρα η τουρκική προκλητικότητα, στο μέλλον τα 
πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα», σημείωσε.

Κεντρική ομιλία στην εκδήλωση πραγματοποίησε 
ο τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιαννάκης Ομήρου. 
Ο κ. Ομήρου συνεχάρη την Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδας, την Ένωση Κυπρίων Ελλάδας 
και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διοργάνωση της 
φωτογραφικής έκθεσης και της εκδήλωσης, 
υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 
«κρατούν ζωντανό το Κυπριακό μέσα στον 
μητροπολιτικό Ελληνισμό, σφυρηλατούν τους 
ακατάλυτους δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας και 
θεμελιώνουν την εθνική ομοψυχία».

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 45 χρόνων 
κατοχής της Κύπρου, ο κ. Ομήρου σημείωσε ότι 

οι εκδηλώσεις μνήμης συνιστούν αναγκαίο φόρο 
τιμής προς «τους υπέροχους αγωνιστές της 
αντίστασης κατά του προδοτικού πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974 και όλους όσοι έδωσαν τη 
ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία, 
αγωνιζόμενοι κατά της τουρκικής εισβολής». 

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη της εθνικής ενότητας 
σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, 
ο κ. Ομήρου υποστήριξε ότι «η Κύπρος δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να παραμείνει η μόνη μοιρασμένη 
χώρα στην Ευρώπη, όταν η ίδια η Ευρώπη προχωρεί 
προς την ενοποίηση της. Δεν μπορεί η Ευρώπη να 
ανέχεται στο κατώφλι της την παρουσία ενός στρατού 
κατοχής, σε μια χώρα μέλος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, 
τόνισε ο ίδιος.
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ΕΠΆΦΕΣ  ΤΟΥ ΕΠΊΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΆΣ ΣΤΗΝ ΆΥΣΤΡΆΛΊΆ
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πολιτεία 
της Βικτώριας, στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο των 
καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων ομογένειας 
για τις μαύρες επετείους 1974, ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, είχε στις 15 Ιουλίου, 
χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της 
Παναυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής 
Κυπριακού Αγώνα (ΠΑΣΕΚΑ) κ. Κώστα Προκοπίου 
και με τη Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού 
Αγώνα Βικτώριας (ΣΕΚΑ), υπό την προεδρία 
της κας Ελένης Ευθυμίου. Κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε ενδελεχώς 
για όλες τις εξελίξεις στο Κυπριακό και για όσα 
τεκταίνονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτέλεσμα των 
συναντήσεων αυτών, ήταν να ληφθούν αποφάσεις 
όπως ο συντονισμός ΠΑΣΕΚΑ και ΣΕΚΑ και οι 
συνακόλουθες ενημερώσεις Αυστραλών πολιτικών, 
τόσο σε πολιτειακό όσο και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Είχε, επίσης, συνάντηση με μέλη της κυπριακής 
νεολαίας Μελβούρνης, στο πλαίσιο της οποίας
συζητήθηκαν οι δράσεις που θα λάβουν χώρα εν 
είδη απορρεόντων του «ΝΟΣΤΟΣ ΙΙΙ». 

Το «ΝΟΣΤΟΣ ΙΙΙ» διεξήχθη στη Βικτώρια τον 
Μάρτιο του τρέχοντος έτους, μεταξύ Κύπρου, 
Ελλάδας και Αιγύπτου. Επιτυχής και παραγωγική 
ήταν και η προκαθορισμένη συνάντηση του 
κ. Φωτίου με ομάδα ακαδημαϊκών-εκπαιδευτικών 
της Μελβούρνης, κατά την οποία έγινε ανταλλαγή 
απόψεων επί των προγραμμάτων ελληνομάθειας.

Στις 16 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
στη Βικτώρια με επίσκεψη του κ. Φωτίου στην 
κυπριακή κοινότητα Αποστόλου Ανδρέα Sunshine. 
Κατά την εκεί παρουσία του παρέστη σε ειδική 
ημερίδα της κοινότητας αφιερωμένης στην τρίτη
ηλικία.

Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου επισκέφθηκε την Αδελαΐδα, 
όπου, στις 17 Ιουλίου, είχε συνάντηση με την 
πολιτειακή Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κα 
Jing Lee, της πολιτείας της Νοτίου Αυστραλίας. Τον 
Επίτροπο Προεδρίας συνόδευε η Ύπατη Αρμοστής 
της Δημοκρατίας κα Μάρθα Α. Μαυρομμάτη. Κύριο 
αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι τελευταίες 
εξελίξεις στο Κυπριακό και τα τεκταινόμενα στην 

κυπριακή ΑΟΖ. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων 
επί θεμάτων που άπτονται των αποδήμων, αλλά 
και πιθανών συνεργειών μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της πολιτείας Νοτίου Αυστραλίας.
Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας επισκέφθηκε το 
Μπρίσμπεϊν, όπου μίλησε σε συγκέντρωση για τις 
μαύρες επετείους.

«Από δικής μας πλευράς παραμένουμε 
προσηλωμένοι στην προσπάθεια επίτευξης μιας 
διαρκούς και λειτουργικής λύσης του κυπριακού 
προβλήματος, η οποία να είναι προς το πραγματικό 
συμφέρον Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
και όχι προς το συμφέρον οποιασδήποτε άλλης 
χώρας, πόσο μάλλον της Τουρκίας που επιδιώκει 
να θέσει ολόκληρη την Κύπρο υπό τον έλεγχο της, 
όπως και όλη την γύρω περιοχή», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι προς τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών έχουμε επανειλημμένα 
εκφράσει την ετοιμότητά μας να επαναρχίσουμε 
το διάλογο από το σημείο στο οποίο αυτός 
διακόπηκε στο Κραν Μοντανά, στη βάση του 
πλαισίου των παραμέτρων που έθεσε ο ίδιος ο 
Γενικός Γραμματέας για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
λειτουργικό κράτος». Μάλιστα, είπε, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας έθεσε υπόψη του Γενικού Γραμματέα 
και μια σειρά ιδεών τόσο επί της ουσίας όσο και 
επί της διαδικασίας.

Ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι «θα πρέπει 
όμως και η Τουρκία να κατανοήσει ότι για την 
Κύπρο δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η στήριξη 
μιας λύσης που θα δώσει μια άλλη δυναμική 
στον λαό της χωρίς κατοχικούς στρατούς και 
συρματοπλέγματα». Μια λύση, ανέφερε, η οποία 
να ανατρέπει τη διαίρεση και να επιτρέπει στους 
Κύπριους πολίτες να συμβιώσουν σε μια κοινή 
ευημερούσα πατρίδα, υπό καθεστώς ισονομίας 
και ισοπολιτείας.

Λύση που να δημιουργεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος χωρίς εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, 
σύμφωνα και με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της οποίας η Κύπρος είναι πλήρες και 
ισότιμο μέλος, πρόσθεσε.
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Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΆΣ ΣΥΝΆΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΆΠΟΔΗΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΠΊΣΚΕΦΘΗΚΆΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ 
ÇDISCOVER CYPRUSÈ
Κοινός στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια 
της δυναμικής παρουσίας του Κυπριακού 
Ελληνισμού στο εξωτερικό με νέες ενέργειες και 
δράσεις που θα βοηθήσουν καθοριστικά στην 
περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των αποδήμων 
μας, δήλωσε στις 4 Ιουλίου ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου.

Σε χαιρετισμό του σε συνάντηση του στο Προεδρικό 
Μέγαρο με νέους απόδημους από διάφορες χώρες 
του κόσμου οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κύπρο 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 
της Παγκόσμιας Νεολαίας Αποδήμων Κυπρίων, 
με τίτλο «NEPOMAK, Discover Cyprus Programme»
ο κ. Φωτίου ανέφερε:

«Είμαι πολύ ευτυχής που σας καλωσορίζω και φέτος 
στην Κύπρο, στο Προεδρικό Μέγαρο, μάλιστα, 
που συμβολίζει τόσα πολλά για όλους μας. 
Περισσότερο, τον μακρό και δύσκολο αγώνα του 
λαού μας για την ανεξαρτησία και την ελευθερία του, 
όπως και για την προάσπιση της δημοκρατίας 
στον τόπο μας.

Ακόμη, αυτός ο χώρος εκπέμπει το μήνυμα της 
αποφασιστικότητάς μας για προάσπιση των δικαίων 
του λαού μας τα οποία στηρίζονται στο διεθνές 
δίκαιο και, ειδικότερα στις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
στη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, όπως 
και στο περιεχόμενο των άλλων διεθνών συμβάσεων 
και τις ετυμηγορίες των Διεθνών Δικαστηρίων.

Σε αυτό όλο το νομικό οικοδόμημα στηρίζουμε 
τον αγώνα μας για την επίτευξη μιας λύσης του 
κυπριακού προβλήματος, η οποία να επανενώνει 
τη χώρα μας και να τερματίζει την κατοχή, 
διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
βασικές ελευθερίες όλων Κυπρίων, χωρίς εγγυητικά 
και επεμβατικά δικαιώματα άλλων χωρών, 
και χωρίς γενικά τις οποιεσδήποτε ξένες εξαρτήσεις.

Μεγάλο στήριγμα του αγώνα μας είναι η ιδιότητα 
της Κύπρου ως διεθνώς αναγνωριζόμενου κράτους 
μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά 

και ισότιμου και πλήρους μέλους της μεγάλης 
οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε, 
ως κατάληξη των προσπαθειών μας, λιγότερα από 
όσα απολαμβάνει ένα άλλο ισότιμο και ελεύθερο 
κράτος. Η επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε 
μια λύση διαρκή και βιώσιμη, προς το συμφέρον 
όλων ανεξαίρετα των νομίμων κατοίκων του νησιού 
μας. Μια λύση, ακριβώς, σύμφωνη με το διεθνές 
δίκαιο και τις αρχές και το κεκτημένο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Θεός προίκισε το νησί μας με πολλές ομορφιές 
αλλά και πλούτο που μπορεί να αξιοποιηθεί προς 
όφελος τη ευημερίας και της προκοπής όλων 
στο νησί μας. Αυτός είναι και ο λόγος που 
επανειλημμένα τονίζουμε ότι θέλουμε να οδηγήσουμε 
την Κύπρο σε μια άλλη εποχή, η οποία να δίνει 
προοπτική και ελπίδα και υπόσχεται περισσότερα 
σε όλους, μακριά από τις έχθρες, τις αντιπαλότητες 
και τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

Η δική μας καλή βούληση και εποικοδομητική 
στάση δεν είναι όμως αρκετή. Η στάση της Τουρκίας 
παραμένει αρνητική. Κατά το τελευταίο, μάλιστα, 
διάστημα, κατέστη και ιδιαίτερα προκλητική με τις 
παράνομες διεκδικήσεις της στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, όπως και με τη 
σχεδιαζόμενη επανεγκατάσταση της περίκλειστης 
περιοχής των Βαρωσίων υπό στρατιωτική κατοχή.
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση θα πρέπει άμεσα 
να τερματιστεί προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο 
και να διευκολυνθεί ο δρόμος για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων, οι οποίες να διεξαχθούν
σε ένα κλίμα που να μπορεί να υποβοηθήσει 
τη θετική έκβασή τους.

Στο παρόν διάστημα αναμένουμε από τα Ηνωμένα 
Έθνη, και ειδικά από τον Γενικό Γραμματέα, 
ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου, να 
υποδείξει στην Τουρκία πως θα πρέπει να θέσει 
τέρμα στις προκλήσεις και να υποβοηθήσει την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με σαφή τη 
βούλησή της υπέρ αίσιας έκβασής τους.

Σε αυτή μας την προσπάθεια, πολύτιμο στήριγμα 
μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν πάντα οι όπου 
γης απόδημοί μας. Αξιοποιώντας, ακριβώς, τις 
δυνατότητες της διασποράς μας, σε συνεργασία 
με την Ελλάδα, αλλά και με την αξιοποίηση 
του σημαντικού επίσης ρόλου φιλικών χωρών 
της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ 
και η Αρμενία, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά 
βήματα στους τομείς ιδιαίτερα της προβολής 
και υποστήριξης των θέσεών μας, μέσω των 
δράσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην Εθνική 
Στρατηγική για τη Διασπορά.

Ένας τομέας στον οποίο επιδείξαμε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είναι και αυτός της ενδυνάμωσης της 
σχέσης πατρίδας και διασποράς, ειδικά για τους 
νέους αποδήμους που διψούν να κατοχυρώσουν 
την εθνική τους ταυτότητα συμμετέχοντας σε 
προγράμματα που αφορούν τη γλώσσα, τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα μας.

Τους σκοπούς αυτούς εξυπηρετεί και το τρέχον 
πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Νέων 
Αποδήμων, της ΝΕΠΟΜΑΚ, με τη συμμετοχή 45 
τόσων νέων του απόδημου κυπριακού Ελληνισμού 
από χώρες όλων των ηπείρων.

Το «NEPOMAK Discover Cyprus Programme» 
είναι όντως μια μοναδική εμπειρία, μέσω της 
οποίας οι νέοι Κύπριοι έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν την πατρίδα τους και να βελτιώσουν 
τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, τον 
κυπριακό πολιτισμό και την κληρονομιά. Είναι, 
επίσης, ένας φανταστικός τρόπος να συναντηθούν 
και να οικοδομήσουν διά βίου φιλίες με άλλους 
νέους Κύπριους από όλο τον κόσμο.

Κοινός στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια 
της δυναμικής παρουσίας του Κυπριακού Ελληνισμού 
στο εξωτερικό με νέες ενέργειες και δράσεις, 
που θα βοηθήσουν καθοριστικά στην περαιτέρω 
ενίσχυση του ρόλου των αποδήμων μας, τόσο 
στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου ζουν 
και δραστηριοποιούνται, όσο και στην προώθηση 
του εθνικού μας θέματος».
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Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με την εμβληματική 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (Biblioteca  Alexandrina), 
από κοινού με το Ίδρυμα Λεβέντη της Κύπρου, 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ανακαινίσουν ένα 
από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του 
Παλαίφατου Δευτερόθρονου Πατριαρχείου της 
Ορθοδοξίας.

Στο πλαίσιου του προγράμματος αυτού, ήταν πολύ 
θερμή η υποδοχή που επιφυλάχθηκε,  στις 18 Ιουλίου, 
στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ. Θεόδωρο Β' από τον Διευθυντή της Ιστορικής 
Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, Δρα Μουστάφα Ελ Φέκι.
Μέσα από τον τεράστιο πλούτο γνώσης, πολιτισμού 
και ιστορίας της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, που 
περιλαμβάνει 40.000 και πλέον τόμους Βιβλίων και 
3.000 παλαίτυπα αλλά και 530 μοναδικά στον κόσμο 
χειρόγραφα, Αλεξάνδρεια και Κύπρος επέλεξαν 
εκατό χειρόγραφα για να τα αποκαταστήσουν από 
τη φθορά του χρόνου για να μπορέσουν αυτά πάλι 
να λάμψουν σαν διαμάντια του παγκόσμιου πολιτισμού.

Έτσι, με την καθοριστική συνεργασία των δύο κορυφαίων 
αλεξανδρινών φορέων, του Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου και της Αιγυπτιακής Αλεξανδρινής 
Βιβλιοθήκης, αλλά και τη συμβολή του Κυπριακού 
Ιδρύματος Λεβέντη, οι τρεις χώρες αποδεικνύουν 
ότι και στον πολιτισμό, η συνεργασία μεταξύ Κύπρου, 
Αιγύπτου και Ελλάδος, εφαρμόζεται στην πράξη, 
σε συνέχεια της Συνεργασίας των τριών χωρών 
σε επίπεδο κορυφής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, από τα εκατό 
χειρόγραφα που έχει παραλάβει η Biblioteca 
Alexandrina από το Παλαίφατο Πατριαρχείο, 
σε 68 χειρόγραφα έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
συντήρηση και μέχρι το τέλος του 2020 θα 
ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια, θα εκδοθεί ένας πολύ σημαντικός 
Τόμος, από τα 100 (συντηρημένα πλέον) χειρόγραφα 
του Πατριαρχείου, που είναι και ο θησαυρός 
της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Την έκδοση έχει 
αναλάβει η Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, που θα 
ολοκληρωθεί με τη μεγάλη οικονομική στήριξη 
και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη.
Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, που 
ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979, από τον Κύπριο 
επιχειρηματία Αναστάσιο Γ. Λεβέντη (1902-1978) 
έχει αναλάβει τη συντήρηση και αποκατάσταση 
των χειρογράφων της σπουδαίας και ιστορικής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και το οποίο αποτελεί 
όνειρο ζωής του Πάπα και Πατριάρχου κ. Θεοδώρου Β'.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα 
χειρόγραφα χρονολογούνται από το 1796, χρονιά 
από την οποία έχουμε και τον πρώτο επίσημο 
κατάλογο των περιεχομένων χειρογράφων και 
κωδίκων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης από τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθένιο τον Β'.

Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη έχει πρωτοχριστιανικές 
ρίζες και αποτελεί προέκταση της αρχαίας
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

Η σημαντική συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφα 
που περιέχουν βίους αγίων,  μουσικά, τραγωδίες 
του Αισχύλου, του Ευριπίδη, Φιλοσοφικά Έργα του 
Αριστοτέλη και του Πλάτωνα.

Και αυτά ακριβώς τα χειρόγραφα και το πώς αυτά 
συντηρούνται από τους ειδικούς επιστήμονες της 
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, είχε την ευκαιρία να 
δει και να μελετήσει το έργο τους από κοντά στα 
εργαστήριά τους στην Biblioteca Alexandrina, 
μέσα από τα οποία δίνουνε πραγματικά «ζωή» 

σε πολιτιστικά κειμήλια που χρονολογούνται 
εκατοντάδες χρόνια πριν.

«Όπου βρεθώ στα παγκόσμια φόρουμ, πάντοτε 
μιλώ για τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», τόνισε 
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
Θεόδωρος, δεχόμενος τη θερμή υποδοχή από 
τον Διευθυντή της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης Δρα 
Μουστάφα Ελ Φέκι.

«Σήμερα είναι για μένα μία μεγάλη μέρα. Χαιρετίζω 
όλους όσοι μας κάνουν τη συντήρηση των χειρογράφων», 
πρόσθεσε, δωρίζοντας στον Διευθυντή της 
Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης ένα δώρο από μαλαχίτη 
που αναπαριστά τα πετρώματα της Αφρικής 
αλλά και ένα κειμήλιο, αντίγραφο του Βυζαντινού 
Μουσείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Τόνισε, επίσης, τις προσπάθειες του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας στη δημιουργία του Κέντρου του 
Ελληνισμού που θέλει να δημιουργήσει στο 
Αβερώφειο Μέγαρο, στην οδό Φουάντ της 
Αλεξάνδρειας, ενώ τέλος εξύμνησε τον ρόλο της 
Αιγύπτου που αγκάλιασε την Αγία Οικογένεια, 
κάνοντας έναν παραλληλισμό με το ίδιο πρόβλημα 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές 
οικογένειες προσφύγων που προσπαθούν να 
βρουν καταφύγιο και να σώσουν τα παιδιά τους.

Στην επίσημη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε 
εξαιρετική ατμόσφαιρα, παρόντες ήταν η κα Hoda  
Elmiqati, Υποδιευθύντρια της Βιβλιοθήκης, o Διευθυντής 
του ιδιαίτερου γραφείου του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης 
Πρέσβης κ. Hazem Khairat, ο Dr Mohamed Soliman, 
Διευθυντής του κέντρου συντήρησης των χειρογράφων, 
ο Dr Sameh Fawzy, Διευθυντής επικοινωνίας και μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, καθώς και ο κ. Δημήτρης 
Κάβουρας, ειδικός σύμβουλος του Διευθυντή της 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.

ΠΆΤΡΊΆΡΧΕΊΟ ΆΛΕΞΆΝΔΡΕΊΆΣ, ΒΊΒΛΊΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΆΛΕΞΆΝΔΡΕΊΆΣ 
ΚΆΊ ΊΔΡΥΜΆ ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΩΖΟΥΝ ΠΛΟΥΤΟ 100 ΧΕΊΡΟΓΡΆΦΩΝ
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ΠΡΆΓΜΆΤΊΚΟΤΗΤΆ ΓΊΝΕΤΆΊ Η ΤΡΊΜΕΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΆΔΆΣ - ΊΣΡΆΗΛ 
ΓΊΆ ΤΗ ΔΊΆΣΠΟΡΆ
Πραγματικότητα γίνεται η τριμερής συνεργασία 
Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ για τη διασπορά, 
ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου, σε δηλώσεις του έπειτα από συνάντηση 
με τους νέους της διασποράς των χωρών 
Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ που συμμετέχουν 
στο Τριμερές Συνέδριο Νεολαίας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου
στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

«Νιώθω σήμερα πολύ περήφανος γι αυτά τα 
παιδιά», είπε ο κ. Φωτίου σε δηλώσεις του έπειτα 
από την τριμερή συνάντηση των νεαρών αποδήμων.

Συζητώντας μαζί τους, ανέφερε, «έχω αντιληφθεί 
πραγματικά ότι αυτό που έχουμε θέσει από την αρχή 
στην τριμερή μας συνεργασία όσον αφορά τη διασπορά 
υλοποιείται και γίνεται πραγματικότητα».

«Πρόκειται», όπως είπε, «για ένα ταξίδι το οποίο 
έχουμε ονομάσει «κοινό ταξίδι στις ρίζες».

«Οι εμπειρίες αυτών των παιδιών είναι τεράστιες 
όπως μου έχουν πει και από το Ισραήλ και 

από την Ελλάδα και τώρα από την Κύπρο», 
ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επίσκεψή τους στην 
Κύπρο δεν θα περιλαμβάνει μόνο επισκέψεις σε 
ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, αλλά θα 
έχουν ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας 
όσον αφορά τις τελευταίες ενεργειακές εξελίξεις 
αλλά και τις προκλήσεις των Τούρκων στην κυπριακή 
ΑΟΖ και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Επίτροπος Προεδρίας συνέχισε λέγοντας ότι 
θα υπάρξει και συνέχεια, θα γίνουν και άλλες 
τριμερείς συνεργασίες όπου έχουμε διασπορές 
οργανωμένες οι τρεις χώρες.

«Πολύ σύντομα θα έχουμε τριμερείς στην 
Αυστραλία, στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στην 
Αγγλία γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει 
συνέχεια», είπε.

«Βασικός άξονας της στρατηγικής αυτής της 
συνεργασίας είναι να φέρουμε τη νέα γενιά των 
διασπορών κοντά», σημείωσε ο κ. Φωτίου.

Η Επιτετραμμένη της Πρεσβείας του Ισραήλ στη 
Λευκωσία κα Νόγκα Κάσπι εξέφρασε την 

υποστήριξη της χώρας της σε αυτή τη συνεργασία 
μεταξύ των τριών χωρών. Αναφερόμενη στους 
νέους της διασποράς είπε ότι «τους βλέπουμε ως 
μελλοντικούς πρέσβεις οι οποίοι θα μεταφέρουν 
τα μηνύματα των χωρών μας».

Από την πλευρά του ο κ. Αναστάσιος 
Κωσταντάρας, Β´ Γραμματέας της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Λευκωσία, είπε ότι κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης «είχαμε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε πολλά θέματα σχετικά με τις 
δυνατότητες συνεργασίας των νέων διασποράς 
στις χώρες προέλευσής τους». Εξέφρασε επίσης 
την πεποίθηση ότι «στο μέλλον θα διαδραματίσουν 
έναν πολύ σημαντικό ρόλο και υπολογίζουμε 
στη βοήθεια και τη συνεργασία μαζί τους».

Σε δική του σύντομη δήλωση ο κ. Γιάννης 
Χριστοδουλίδης, μέλος του Συμβουλίου της 
ΝΕΠΟΜΑΚ, εξέφρασε την χαρά όλων των νεαρών 
αποδήμων για τη δημιουργία αυτής της τριμερούς 
συνεργασίας και την ελπίδα ότι στο μέλλον θα 
αναπτυχθεί περαιτέρω.


