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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Με μεγάλη χαρά επικοινωνώ και πάλι μαζί σας. Τα νέα
μας είναι πολλά και σημαντικά. Επικεντρώνονται στην
προσπάθεια που καταβάλλουμε να αντιμετωπίσουμε τις
νέες σοβαρές προκλήσεις στην περιοχή μας, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σχέσεις φιλίας και
συνεργασίας μας με διάφορες χώρες, τόσο της περιοχής
όσο και ευρύτερα, με σεβασμό πάντοτε στις αρχές του
διεθνούς δικαίου, της νομιμότητας, του αλληλοσεβασμού
και της ειρηνικής συνύπαρξης.

επίπεδο αναδείξαμε τον ρόλο και τη συμβολή που μπορεί να
έχει η νεολαία της ομογένειας στην επιτέλεση των στόχων μας.

Στις 28 Νοεμβρίου υπογράψαμε με το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας Μνημόνιο Συνεργασίας που προνοεί, μεταξύ
άλλων, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τις Ομοσπονδίες
μας, κοινές δράσεις και εκδηλώσεις, υποτροφίες, παροχή
τεχνογνωσίας κ.ά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία υπογραφής
μνημονίων συνεργασίας και με άλλα πανεπιστήμια της
Κύπρου στο προσεχές μέλλον, όπως έγινε ήδη και με το
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος να υπάρχει μία
θεσμοθετημένη διαδικασία με όλα τα πανεπιστήμια, για
να προωθήσουμε θέματα εκπαίδευσης που απασχολούν
τη νέα γενιά της διασποράς και ιδιαίτερα την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας μας.

Πολύτιμη είναι πάντοτε η συμβολή της διασποράς μας.
Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και δυνατότητα που μας
δίνεται ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο τους μεταξύ
μας ισχυρούς δεσμούς, γνωρίζοντας πως αυτό είναι και
αμετάθετος στόχος και επιθυμία όλων των οργανώσεων
των αποδήμων μας. Θέλω, επί τη ευκαιρία, να συγχαρώ
για ακόμα μια φορά τη ΝΕΠΟΜΑΚ για τις δράσεις της
και να αναφέρω τη συγκινητική προσφορά περίπου
1.200 δώρων, τα οποία συλλέχθηκαν από τα ελληνικά
σχολεία και την κυπριακή Κοινότητα του Ηνωμένου
Βασιλείου και διανεμήθηκαν σε λιγότερο ευκατάστατα
παιδιά σε όλη την Κύπρο, με ευγενή στόχο να διαδοθεί η
χαρά κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Εξάλλου, στις 13 Νοεμβρίου είχαμε μια πολύ εποικοδομητική
συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο,
με τον οποίο συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την
εμπλοκή της Εκκλησίας στην προσπάθεια να κρατηθεί
ο απόδημος ελληνισμός στις ρίζες, την ιστορία και τον
πολιτισμό του.
Μεταξύ 14-16 Δεκεμβρίου, εκπροσωπήσαμε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας που
διεξήχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου σε υψηλό

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η Τριμερής Συνάντηση ΚύπρουΕλλάδας-Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 19 Δεκεμβρίου, με στόχο την προώθηση των σχεδιασμών
μας σε διάφορους στρατηγικούς τομείς, όσο και την αξιοποίηση
της διασποράς των τριών χωρών για επιδίωξη των κοινών
συμφερόντων μας.

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Διανύοντας ήδη το 2020, δεν μπορεί παρά η μεγαλύτερη
ευχή όλων μας να είναι η ευόδωση του αγώνα μας για
μια Κύπρο απαλλαγμένη από την κατοχή, ελεύθερη και
ευημερούσα. Μαζί, εύχομαι υγεία και ευτυχία σε σας και
στις οικογένειές σας.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας

ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΩ ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΉ
ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΈΝΑΡΞΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΏΝ, ΑΝΈΦΕΡΕ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Τη διαβεβαίωση ότι παρά τις προκλήσεις θα
συνεχίσει με επιμονή τις προσπάθειες για
επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο
στη βάση της δήλωσης του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Βερολίνο, έδωσε
στις 31 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Σε τηλεοπτικό του μήνυμα με την ευκαιρία της
Πρωτοχρονιάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
προέβη επίσης σε απολογισμό της υλοποίησης
του προγράμματος διακυβέρνησής του και
παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες
στοχεύει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση το 2020,
επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι η
συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων,
για άμεση προώθησή τους, προκειμένου το
κράτος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί
με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε
σε όλους και όλες τους πολίτες και πολίτιδες της
Κύπρου, Ελληνοκύπριους/ες και Τουρκοκύπριους/ες,
εκφράζοντας ευχές «για πραγμάτωση των
συλλογικών και ατομικών προσδοκιών του λαού
μας, σε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη,
σ’ ένα κράτος σύγχρονο που θα εγγυάται τη
σταθερότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη
και την ευημερία του συνόλου των πολιτών του».
Το 2019, ανέφερε, υπήρξε άλλη μια χρονιά
που πρώτιστη των προτεραιοτήτων μας ήταν
η επανέναρξη του διαλόγου, προκειμένου να
εξευρεθεί μια λύση αποδεκτή και από τις δύο
κοινότητες της χώρας.
Μια λύση, σημείωσε, «που θα διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα, τον αλληλοσεβασμό,
την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
αλλά και την απαλλαγή της χώρας από την παρουσία
κατοχικού στρατού, του τερματισμού του
αναχρονιστικού θεσμού των εγγυήσεων και
γενικότερα της απεξάρτησης από επιρροές
της όποιας τρίτης χώρας».
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινούμενοι πετύχαμε
την ανανέωση της ενεργού εμπλοκής του Γενικού
Γραμματέα, με αποκορύφωμα τη συνάντηση στο
Βερολίνο, τόνισε.
«Με αποφασιστικότητα και έντονη την πολιτική
βούληση επαναβεβαιώσαμε την ετοιμότητα
συμμετοχής σε έναν δημιουργικό διάλογο μέσα
από τον καθορισμό των συστατικών στοιχείων της
επιδιωκόμενης λύσης, κάτι που επιβεβαιώθηκε
από τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «με ευθύνη της Τουρκίας,
δυστυχώς, δεν επετεύχθη η επιδιωκόμενη συμφωνία
στους όρους αναφοράς προκειμένου να είχαμε την
άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».
Παρά ταύτα, ανέφερε, «θεωρώ ότι υπήρξε
ένα πρώτο θετικό βήμα στις προσπάθειες που
καταβάλαμε».
Εξέφρασε ωστόσο τις ανησυχίες του για τις
συνεχείς έκνομες ενέργειες της Τουρκίας που,
παραγνωρίζοντας το διεθνές δίκαιο, με την
παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου
αλλά και γειτονικών χώρων, της Ελλάδας
συμπεριλαμβανομένης, απειλεί την ειρήνη και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, όπως είπε,
«για πολλοστή φορά πως παρά τις προκλήσεις
θα συνεχίσω με επιμονή τις προσπάθειες για
επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο
δυνατόν», στη βάση της δήλωσης του Γενικού
Γραμματέα της 25ης Νοεμβρίου.
Αρκεί, βεβαίως, ανέφερε, «να υπάρχει η ίδια πολιτική
βούληση και από πλευράς Τουρκοκυπρίων, αλλά
και της Τουρκίας ιδιαιτέρως, χωρίς προτάξεις για
θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου».
Εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας είναι επίσης «να τερματιστούν και οι
όποιες έκνομες ενέργειες στο έδαφος ή τη θαλάσσια
περιοχή που με βάση το διεθνές δίκαιο η Κυπριακή
Δημοκρατία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε
μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν
υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η εφαρμογή
της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, η υιοθέτηση του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, η εφαρμογή του νέου
συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών, η εφαρμογή
των προγραμμάτων της νέας μορφής Λυκείου και
των νέων κανονισμών λειτουργίας των σχολείων.
Ειδική μνεία έκανε στη δημιουργία των
Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, στην
πρόσληψη επαγγελματικών στρατιωτικών στελεχών
που επέτρεψε να μειωθεί η στρατιωτική θητεία
κατά το ήμισυ σχεδόν, καθώς και στη συνέχιση
της υλοποίησης μιας σειράς αναπτυξιακών
έργων, συνολικού ύψους πέραν των τριών
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Πρώτιστο μέλημά μας, πέραν της επίλυσης του
Κυπριακού, διαβεβαίωσε, «παραμένει η περαιτέρω
ενδυνάμωση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η
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ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας μας ως
περιφερειακού κόμβου επενδύσεων και η ανάδειξή
της σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο».
Ταυτόχρονα, σημείωσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, «θεωρώ εξίσου σημαντικό τη
συνέχιση υλοποίησης μιας σειράς μέτρων, τα οποία
στόχο έχουν τη βελτίωση του δικτύου κοινωνικής
προστασίας των ευάλωτων ομάδων, αλλά μέσα
από συγκεκριμένες πολιτικές τη βελτίωση της καθ’
ημέραν ζωής των πολιτών ευρύτερα».
Στόχος για το 2020, ανέφερε, είναι να επιτύχουμε
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν
την ολοκλήρωση του ΓεΣΥ, μέσω της εφαρμογής
της δεύτερης φάσης και της αυτονόμησης των
δημόσιων νοσηλευτηρίων, τον εκσυγχρονισμό
του συστήματος Δικαιοσύνης, την ολοκλήρωση
της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τη συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος, την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, τη νέα απλοποιημένη διαδικασία
για την αδειοδότηση έργων στη βάση του
επενδυτικού νόμου και την υλοποίηση της νέας
στεγαστικής πολιτικής.
Αναφέρθηκε, επίσης, στον στόχο της έναρξης
διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη
θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, όταν
επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης,
τη δημιουργία Υφυπουργείου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, Έρευνας και Καινοτομίας, τη
συνέχιση υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων για
το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας,
που προβλέπουμε να επιτευχθεί οριστικά το 2021,
την έναρξη υλοποίησης των προνοιών του Εθνικού
Σχεδίου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων και
την υλοποίηση του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε,
τέλος, πως «στόχος μου είναι η συνεργασία
με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων,
προκειμένου να επιτύχουμε άμεση προώθηση
των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων και
σε συνδυασμό με τη συνεπή εφαρμογή των
Στρατηγικών που προανέφερα, το κράτος
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημερινές
προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί
με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής».

ΕΥΧΈΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡOΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡIΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠOΔΗΜΟΥΣ
ΚΎΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠOΔΗΜΕΣ ΚΎΠΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡIΑ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓEΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝEΟΥ ΕΤΟΥΣ
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες μας του
εξωτερικού,
Σε όποιο μέρος της γης και αν ευρίσκεστε
γνωρίζουμε ότι η καρδιά σας πάλλει το ίδιο
με τη δική μας εδώ στην Κύπρο. Μοιράζεστε
μαζί μας τις ίδιες ανησυχίες και τους
προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον,
και αισθάνεστε το ίδιο για ό,τι μας λυπεί, αλλά
και για ό,τι μας δίνει χαρά και υπερηφάνεια.
Με την ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων και του νέου έτους, σας

απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
ενεργή και αδιάλειπτη συμπαράστασή σας,
ιδίως σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των
θέσεών μας για την εξεύρεση μιας δίκαιης και
διαρκούς λύσης στο εθνικό μας πρόβλημα.
Μιας λύσης βασισμένης στο διεθνές και
το ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς στρατεύματα
κατοχής και ξένες εξαρτήσεις. Σε αυτή την
κρίσιμη περίοδο της αντιμετώπισης των νέων
τουρκικών προκλήσεων, είμαστε βέβαιοι
ότι η συμβολή σας θα αποδειχθεί και πάλι
πολύτιμη.

Με αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης,
σας εύχομαι καλή χρονιά, προσωπική και
οικογενειακή υγεία και ευτυχία.
Ευχή όλων μας το 2020 να φέρει την ειρήνη
και την ελευθερία στην Κύπρο μας και σε όλο
τον κόσμο.
Χρόνια πολλά σε όλους.

ΔΈΣΜΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΎΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΆΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΉ
ΕΞΈΦΡΑΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΌΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΜΕΤΆ ΤΟ ΔΕΊΠΝΟ
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ
Τη δέσμευσή του να διερευνήσει μαζί με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μουσταφά Ακιντζί
και τις εγγυήτριες δυνάμεις, τη δυνατότητα να
συγκαλέσει μια άτυπη πενταμερή συνάντηση
σε κατάλληλο στάδιο, εξέφρασε ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες.
Σύμφωνα με τον κ. Γκουτέρες, οι δύο ηγέτες
επιβεβαίωσαν στο Βερολίνο τη δέσμευσή τους
στην Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου
2014, τις προηγούμενες συγκλίσεις και στο πλαίσιο
έξι σημείων που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου 2017, με στόχο την επίτευξη
στρατηγικής συμφωνίας που θα ανοίξει τον δρόμο
για μια συνολική διευθέτηση.
Η δήλωση εκδόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση
του δείπνου, διάρκειας 2,5 ωρών περίπου, που
παρέθεσε ο κ. Γκουτέρες στο Βερολίνο στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη,
όπου ανασκοπήθηκαν οι προσπάθειες για μια
συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «οι συζητήσεις
μας ήταν εστιασμένες και ειλικρινείς».
Σε δήλωση του κ. Γκουτέρες, αναφέρεται ότι οι
δύο ηγέτες χαιρέτισαν την εμπλοκή του Γενικού
Γραμματέα και επαναβεβαίωσαν στον ίδιο τη
δέσμευσή τους και την αποφασιστικότητά τους
να επιτύχουν μια λύση στη βάση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα,
όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας, περιλαμβανομένης της
παραγράφου 4 του ψηφίσματος 716 του 1991.
Οι δύο ηγέτες, παρακινούμενοι από αίσθηση του
κατεπείγοντος, συμφώνησαν ότι η επίτευξη μιας
συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού
σε προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα είναι ύψιστης
σημασίας για την ευημερία και των δύο κοινοτήτων
στο μέλλον και ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο.
Επίσης, λέει ότι οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη
δέσμευσή τους στην Κοινή Διακήρυξη της 11ης
Φεβρουαρίου 2014, στις προηγούμενες συγκλίσεις
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και στο πλαίσιο έξι σημείων που παρουσίασε
ο Γενκός Γραμματέας του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου
2017, με στόχο την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας
που θα ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική
διευθέτηση.
«Ενόψει αυτών των συζητήσεων, δεσμεύτηκα να
επεκτείνω τις προσπάθειές μου για την επίτευξη
των όρων αναφοράς που θα χρησιμεύσουν ως σημείο
εκκίνησης συναίνεσης για σταδιακές, ουσιαστικές
και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων
διαπραγματεύσεις, το συντομότερο δυνατόν».
«Από αυτή την άποψη», συνεχίζει η δήλωση του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, «δεσμεύτηκα να
διερευνήσω μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και
τον Ελληνοκύπριο ηγέτη και με τις εγγυήτριες
δυνάμεις, τη δυνατότητα να συγκαλέσω μια άτυπη
συνάντηση με τη συμμετοχή των πέντε μερών
συν τα Ηνωμένα Έθνη σε κατάλληλη στιγμή.
Αναγνωρίζεται ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι
διαφορετικά», κατέληξε ο κ. Γκουτέρες.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΏΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ, ΔΉΛΩΣΕ
Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΤΟ ΚΆΙΡΟ

Το αμέριστο ενδιαφέρον για την αιγυπτιώτικη νεολαία
και τη στήριξη εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης,
εξέφρασε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
κατά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν στην
Αίγυπτο ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Κυπριακής
Αδελφότητας Καΐρου, παρουσία του νέου Πρέσβη,
κ. Όμηρου Μαυρομμάτη.
Ο κ. Φωτίου μετέβη στην Αίγυπτο στις 13 Δεκεμβρίου,
για να εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη, στο 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ
Νέων, που πραγματοποιήθηκε στις 14 - 17
Δεκεμβρίου, στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην παρουσία
του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.
Ο κ. Φωτίου άκουσε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
την ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο του
ιστορικού αιγυπτιώτικου σωματείου κ. Ανδρέα
Μαυρομμάτη, αναφορικά με τις δραστηριότητές

του και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι
Κύπριοι και Κύπριες που διαμένουν στο Κάιρο.
Ο Επίτροπος Προεδρίας πρότεινε λύσεις στα
θέματα που απασχολούν την Επιτροπή Καΐρου της
Κυπριακής Αδελφότητας και επαναδιαβεβαίωσε
για τη συμπαράστασή και στήριξή του προς τα νέα
παιδιά, που αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον
της παροικίας, εκφράζοντας άλλη μία φορά το
ενδιαφέρον του για τους τους/τις τελειόφοιτους/
ες μαθητές/ήτριες της Αμπετείου Σχολής και
της εκδρομής τους, που τα τελευταία χρόνια
πραγματοποιούν στην Κύπρο, με την καθοριστική
στήριξη τόσο της κυπριακής Κυβέρνησης όσο και
φορέων της Κύπρου.
Παράλληλα, ο κ. Μαυρομμάτης παρουσία και
του Συμβούλου της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αίγυπτο κ. Ανδρέα Καζαντέ,

αλλά και όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αδελφότητας, ευχαρίστησε θερμά
τον κ. Φωτίου «για το πραγματικό ενδιαφέρον
που πάντοτε επιφυλάσσει τους/τις απόδημους/ες
Κύπριους/ες της Αιγύπτου και σε κάθε του επίσκεψη
στην Αίγυπτο επιδιώκει να συναντήσει τα μέλη της
Επιτροπής της Κυπριακής Αδελφότητας».
Παράλληλα, με την ευκαιρία της συνάντησης η Κυπριακή
Αδελφότητα Καΐρου είχε την ευκαιρία να καλωσορίσει
και τον νέο Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Αίγυπτο κ. Όμηρο Μαυρομμάτη, που μερικές
μέρες πριν επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον
Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.
Ο κ. Φωτίου είχε σημαντικές συναντήσεις, μεταξύ των
οποίων και με την Αιγύπτια ομόλογό του, Υπουργό
Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής
κα Ναμπίλα Μάκραμ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ
WORLD TRAVEL MARKET, ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Στο Λονδίνο βρέθηκε αντιπροσωπεία του
Υφυπουργείου Τουρισμού, με επικεφαλής τον
Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο, για
την πραγματοποίηση σημαντικών επαφών, στο
πλαίσιο της μεγάλης τουριστικής έκθεσης World
Travel Market, που πραγματοποιήθηκε
στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2019.
Στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού, με
τη συμμετοχή του, ήταν η προβολή της
Κύπρου ως ποιοτικού και πολυδιάστατου
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τουριστικού προορισμού, η άντληση σημαντικής
πληροφόρησης για θέματα προώθησης και
ανταγωνισμού, αλλά και η ενδυνάμωση των
σχέσεων με τουριστικούς φορείς του εξωτερικού
προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης
αυξημένης ροής επισκεπτών προς το νησί μας.
Μέσα σε αυτά το πλαίσιο, όπως αναφέρεται,
έγιναν συναντήσεις με ηγετικά στελέχη
των κυριοτέρων οργανωτών ταξιδίων και
αεροπορικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
απόδημους/ες, αλλά και μέσα από τον Οδηγό
Κυπρίων της Διασποράς και Επαναπατρισθέντων»,
ανέφερε.
Ο καθηγητής κ. Φίλιππος Πουγιούτας υπογράμμισε
τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης της ήδη
γόνιμης, τα τελευταία χρόνια, σύμπραξης με το
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας για τη στήριξη
των Κύπριων αποδήμων, σημειώνοντας ότι στο
πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θεωρεί καθήκον
την προσφορά της τεχνογνωσίας και των
υποδομών του προς όφελος της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναλαμβάνει την
παραχώρηση διαφόρων υποτροφιών
στα εξ αποστάσεως προγράμματα που μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν:
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Γραφείο του
Επιτρόπου Προεδρίας υπέγραψαν, στις 28
Νοεμβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας που προνοεί
μεταξύ άλλων τη διεύρυνση της συνεργασίας με
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ), την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και την Παγκόσμια
Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ),
τη συνδιοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων σε
θέματα που αφορούν τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
καθώς και την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων
στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των δύο
φορέων.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας.
Κατά την υπογραφή ο κ. Φωτίου ανέφερε πως
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένας από
τους βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του
Γραφείου του στην προσπάθεια να κρατηθεί η
διασπορά, ιδιαίτερα η νεολαία της διασποράς,
κοντά στις ρίζες της, την κουλτούρα και τον
πολιτισμό μας. «Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από
τα διάφορα προγράμματα που προσφέρει το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στους/στις Κύπριους/ες

Δύο υποτροφίες πλήρους φοίτησης, κάθε
έτος, σε οποιοδήποτε πτυχίο προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού επιπέδου, προς Κύπριους της
διασποράς. Δύο υποτροφίες πλήρους φοίτησης
για κάθε έτος, προς τέκνα εγκλωβισμένων γονέων
ή/και συγγενών αγνοουμένων. Οι υποτροφίες
αφορούν προγράμματα σπουδών που
προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
με εξαίρεση τα προγράμματα Ιατρικής Σχολής
και Κλινικής Ψυχολογίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, ΣΥΖΉΤΗΣΑΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Θέματα της αρμοδιότητας του Επιτρόπου
Προεδρίας που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό
σε χώρες της Αφρικής, καθώς επίσης και την
εμπλοκή της Εκκλησίας στην προσπάθεια

που γίνεται για να κρατηθεί ο απόδημος
ελληνισμός στις ρίζες, στην ιστορία και
στον πολιτισμό του συζητήθηκαν στις
13 Νοεμβρίου, κατά τη συνάντηση του
Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου με
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο ΙΙ.
Κατά τη συνάντηση συζήτησαν, επίσης,
το μεγάλο έργο που υλοποιεί ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και Αφρικής στο Γέρι και
ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε τον
Πατριάρχη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε ποσό €200.000 για στήριξη
του έργου από πλευράς Κυβέρνησης.
Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για μεγάλο
πολιτιστικό κέντρο που δημιουργείται
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στο Γέρι και θα βοηθήσει τις χιλιάδες
επαναπατρισθέντες/είσες Κύπριους
και Κύπριες από την Αφρική.
Τέλος, έγινε αναφορά για την τριμερή
συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου
σε θέματα διασποράς και αποφασίστηκε
η συνεργασία και εμπλοκή του Πατριάρχη
σε κοινές εκδηλώσεις που θα γίνουν από
τη διασπορά των τριών χωρών.
Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε την Κυβέρνηση
για τη συμβολή και τη στήριξή της στο
πολυεπίπεδο έργο και τους στόχους του
Πατριαρχείου.

ΝΌΤΙΑ ΑΦΡΙΚΉ:
ΔΥΟ ΚΥΠΡΙΌΠΟΥΛΑ
ΔΙΑΠΡΈΠΟΥΝ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΉ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

Δύο αδέλφια, Κυπριόπουλα τρίτης γενιάς, που ζουν
στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής, είναι ιδιοφυΐες
στα μαθηματικά, κινητές αριθμομηχανές, που σαρώνουν
παγκόσμια βραβεία με την ευφυΐα τους, ειδικά στους
αριθμούς, προβάλλοντας τη χώρα όπου γεννήθηκαν,
αλλά και την πατρίδα των γονιών τους.
Πρόκειται για την Μιχαέλα, 15 χρόνων και τον
Βασίλειο, 12 χρόνων, με γονείς τους Μάριο Καπνιά
από την Περιστερώνα Πάφου και την Ανδριάνα
Σάββα Καπνιά από τη Λυσό της Πάφου. Από νωρίς,
τα δύο παιδιά έδειξαν την κλίση τους στα μαθηματικά.
Ύστερα από πολλούς διαγωνισμούς σε ολόκληρη
τη Νότιο Αφρική, κατόρθωσαν να συγκαταλέγονται
στην ομάδα 15 παιδιών που είναι εξαιρετικοί στα
μαθηματικά και εκπροσωπούν τη χώρα σε διάφορους

διαγωνισμούς μαθηματικών ανά την υφήλιο. Είναι
άριστοι μαθητές και οι δύο στο Thomas More College,
καμάρι των δύο Κυπρίων γονιών αλλά και της
κοινότητας που ζουν.
Πρόσφατα, τα δύο παιδιά, μαζί με την εθνική
τους ομάδα, πήγαν στο Ντουμπάι, για να
συμμετάσχουν σε διεθνή αγώνα (International
Abacus and Mental Arithmetic Championship),
όπου σάρωσαν τα βραβεία στα μαθηματικά.
Τους απονεμήθηκε το «Champion of
Champions Trophy». Τον ίδιο θρίαμβο έζησαν
τα δύο αδέλφια και το 2015, όταν και πάλιν
εκπροσώπησαν τη χώρα τους σε παρόμοιο
πρωτάθλημα στην Κίνα. Η Μιχαέλα ήταν τότε 11
χρόνων και ο Βασίλειος 8 χρόνων. Παράλληλα,

έχουν κερδίσει σε διάφορους περιφερειακούς και
τοπικούς διαγωνισμούς. Για τα δύο Κυπριόπουλα έχει
γράψει επανειλημμένα ο Τύπος στη Νότιο Αφρική.
Ο παππούς των παιδιών, Μιχαήλ Σάββα Καμένος,
90 χρόνων, που ζει και δραστηριοποιείται στη Νότιο
Αφρική, αισθάνεται πολύ περήφανος για τις επιδόσεις
των δύο εγγονιών του και προσπαθεί να τους διδάξει
την ελληνική γλώσσα και τα ήθη και τα έθιμα της
Κύπρου, την οποία έχουν επισκεφθεί. Ο ίδιος
έφυγε από την Κύπρο για να εγκατασταθεί στη Νότιο
Αφρική το 1947. Πολύ συχνά επισκέπτεται την Κύπρο
και τους συγγενείς του. Ο πατέρας των παιδιών,
Μάριος Καπνιάς, είναι έμπορος στο επάγγελμα και
η μητέρα τους, Ανδριάνα Σάββα Καπνιά, γυμνάστρια
με δικό της γυμναστήριο.

ΤΡΌΠΟΥΣ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΎΠΡΟΥ - ΑΙΓΎΠΤΟΥ
ΣΥΖΉΤΗΣΑΝ ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΌΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΗΣ ΑΙΓΎΠΤΟΥ
Οι δυο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν, επίσης, και
στο πώς θα μπορέσουν στο μέλλον να συνεχίσουν
με την επόμενη φάση του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ
- Επιστροφή στις Ρίζες» μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου
και Ελλάδας, ένα πρόγραμμα που απολαμβάνει
της πλήρους στήριξης των τριών ηγετών των χωρών,
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη, του Προέδρου της Αιγύπτου
κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι και του Έλληνα
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τρόπους επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ
Κύπρου και Αιγύπτου συζήτησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ
ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου και η
Υπουργός Διασποράς της Αιγύπτου κα Ναμπίλα Μάκραμ.

Η κα Μάκραμ και ο κ. Φωτίου συμφώνησαν να
δώσουν πλέον μεγαλύτερο βάρος στις επόμενες
φάσεις του προγράμματος, στη νεολαία και τη
νέα γενιά. Τόνισαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στη συμμετοχή της νεολαίας των
τριών χωρών, με δεδομένη τη μεγάλη επιτυχία
που έχει σημειώσει μέχρι τώρα το πρόγραμμα
«ΝΟΣΤΟΣ», αναδεικνύοντας την αδελφοσύνη
και τη συνεργασία μεταξύ των αποδήμων δεύτερης
και τρίτης γενιάς, Αιγυπτίων, Ελλήνων και Κυπρίων,
επαινώντας παράλληλα την κοινή πολιτιστική
κληρονομιά και μεγάλη ιστορία που ενώνει τις
τρεις χώρες.
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Η κα Μάκραμ επιφύλαξε πολύ θερμή υποδοχή
στον Επίτροπο Προεδρίας στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου
πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου
το 3ο Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας, υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι,
παρουσία ηγετών και εκπροσώπων πολλών χωρών
και αντιπροσωπειών νεολαιών απ’ όλο τον κόσμο.
Παρουσία και του νέου Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αίγυπτο κ. Όμηρου Μαυρομμάτη,
η Υπουργός Διασποράς της Αιγύπτου καλωσόρισε
την κυπριακή αντιπροσωπεία που συμμετέχει στο
Φόρουμ Νεολαίας, αλλά και την παρέμβαση του Κύπριου
Επιτρόπου Προεδρίας στη στρογγυλή τράπεζα για
την ασφάλεια μεταξύ των χωρών της Μεσογείου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας επεσήμανε το ενδιαφέρον
της κυπριακής πλευράς για περαιτέρω αναβάθμιση
του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ», που αντικατοπτρίζει
τους καρπούς της συνεργασίας μεταξύ των τριών
χωρών, φέρνοντας πιο κοντά τους τρεις λαούς
και επαίνεσε το ενδιαφέρον των τριών ηγετών για
ενίσχυση του προγράμματος, μέσα και από τις
τριμερείς συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν
στην Ελλάδα κατά την προσεχή περίοδο.

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΊΑ ΈΞΩ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΠΡΕΣΒΕΊΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΕ
Η ΕΘΝΙΚΉ ΚΥΠΡΙΑΚΉ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ
ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου διοργάνωσε, στις 15 Νοεμβρίου,
πικετοφορία έξω από την τουρκική Πρεσβεία
στο Λονδίνο, καταδικάζοντας, για 36 συνεχή
χρονιά, την παράνομη ανακήρυξη
του ψευδοκράτους από την Τουρκία.
Στην πικετοφορία συμμετείχαν, επίσης, μέλη
της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου και
των κυπριακών φοιτητικών οργανώσεων της
Βρετανίας. Η πικετοφορία διοργανώνεται
αδιάλειπτα από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ηνωμένου Βασιλείου, από το 1983, έτος της
παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους,
έξω από την Τουρκική Πρεσβεία.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
κ. Χρίστος Καραολής παρέδωσε επιστολή προς
τον Τούρκο Πρέσβη κ. Umit Yalcin, την οποία
τοποθέτησε κάτω από την πόρτα της Τουρκικής
Πρεσβείας. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, ζητά
την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
και των εποίκων από την Κύπρο και ζητά από
την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο.
Ζητά, επίσης, από την Τουρκία να σταματήσει τις
παράνομες ενέργειές της εντός της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, που αποτελούν
κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης του ΟΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας, και αναφέρει ότι ενώ
στόχος της Τουρκίας είναι η ένταξή της στην
Ευρωπαïκη Ένωση, δυστυχώς παραγνωρίζει
τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και τις
αποφάσεις της Ευρωπαïκής Ένωσης και δεν
δείχνει την απαραίτητη πολιτική βούληση για λύση
του Κυπριακού και επανένωση της Κύπρου ώστε
να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή.
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ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΈΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΊΝΟΥ:
ΔΙΆΛΕΞΗ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΟΝ ΡΌΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΕ)
ΣΤΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ
Υπογράμμισε τη μεγάλη σπουδαιότητα της
ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως απλού μέσου
επικοινωνίας και βασικού φορέα της ελληνικής
ταυτότητας αλλά και ως αληθινού θησαυρού
τεράστιας αξίας, τόσο για τον ελληνισμό, όσο
και για ολόκληρη την υφήλιο και επικαλέστηκε
τις απόψεις του γνωστού ανά τον κόσμο της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας Bill Gates, που είπε
ότι «η ελληνική γλώσσα έχει την καλύτερη
μαθηματική δομή από όλες τις άλλες χωρίς
περιορισμό και ότι θα χρησιμοποιηθεί από τις
νέες γενεές των πιο προηγμένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών».

Οι φίλοι και φίλες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
στην Ομογένεια του Λονδίνου, που διοργανώνεται
για 17η χρονιά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα στην
ομογένεια του Λονδίνου, είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν τη διάλεξη του εκπαιδευτικού
κ. Σάββα Παυλίδη, πρώην Σύμβουλου Εκπαίδευσης
της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας και
προϊστάμενου της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής (ΚΕΑ), που υπηρέτησε για πολλά
χρόνια στα ελληνικά παροικιακά σχολεία και να
ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα: «Ο ρόλος
της οικογένειας και της Ελληνικής Παροικιακής
Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) στη διατήρηση της εθνικής
ταυτότητας της ομογένειας και το μέλλον της
ελληνικής διασποράς στις χώρες υποδοχής».
Μιλώντας στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα,
στις 21 Νοεμβρίου, ο κ. Παυλίδης ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο κ. Αντώνη Γερολέμου, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας και
τον Γραμματέα κ. Ανδρέα Καραολή, καθώς και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την ευκαιρία που του
πρόσφεραν να μοιραστεί με τους παριστάμενους
και άλλους ενδιαφερόμενους/ες απόδημους/ες
συμπατριώτες/τισσες τις σκέψεις, τις ανησυχίες
και τους προβληματισμούς του σε σχέση με τη
διάσωση της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης
(ΕΠΕ) και τη διασφάλισης της συνέχισης της παρουσίας
της οργανωμένης ελληνικής ομογένειας στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στις άλλες χώρες υποδοχής.
Αρχικά, ο κ. Παυλίδης διευκρίνισε ότι σκοπός
της διάλεξής του ήταν να προβάλει μερικούς
γνωστούς αλλά ανησυχητικούς προβληματισμούς
που απασχολούν σοβαρά όλους όσοι
ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον της ΕΠΕ
και της ομογένειας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο
αλλά και σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο όπου
υπάρχουν απόδημοι Έλληνες και Κύπριοι με την
ελπίδα ότι θα προκαλέσει το αναγκαίο ενδιαφέρον
για άμεση δράση.

Ο κ. Παυλίδης έκανε αναφορά στους σκοπούς
και στόχους της ΕΠΕ, ο βασικότερος των οποίων
είναι, όπως είπε, η διατήρηση και καλλιέργεια της
ελληνικής γλώσσας και της εθνικής, θρησκευτικής
και γενικά της πολιτιστικής ταυτότητας των
παιδιών των απόδημων συμπατριωτών/ισσών
μας, καθώς και η προβολή του ελληνικού
και κυπριακού πολιτισμού. Συνέδεσε δε την
επίτευξή τους με την εκ μέρους της οικογένειας
και του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου
(ΕΠΣ) κατανόηση και εφαρμογή στην πράξη
των στοιχείων που απορρέουν από την έννοια
συναφών όρων που συνδέονται με τις επιδιώξεις της
οικογένειας και της ΕΠΕ. Τέτοιες έννοιες είναι η
παράδοση, ο πολιτισμός, η κληρονομιά, η παιδεία,
η αγωγή, η εκπαίδευση, η εθνικότητα και η
ταυτότητα.
Ανέλυσε τις έννοιες αυτές, ιδιαίτερα σε σχέση
με τη συνάφειά τους με την καλλιέργεια
και διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας
που επιδιώκουν η οικογένεια και η ΕΠΕ,
παρουσιάζοντας συγχρόνως σειρά πρακτικών
εισηγήσεων για παροχή στα παιδιά και τους νέους
και νέες ευκαιριών για βιωματική αγωγή (όπως
οι επισκέψεις σε μουσεία, οι παρακολουθήσεις
διαλέξεων και προβολών, οι επισκέψεις στην
πατρίδα κ.λπ.). Με τη βιωματική αγωγή, τη μίμηση
καλών κοινωνικών προτύπων και το παράδειγμα
παρέχονται εξαιρετικές ευκαιρίες στα παιδιά και
τη νεολαία προς εμπέδωση των επιστημονικών
επιτευγμάτων και των πνευματικών και ηθικών
αξιών του ελληνισμού ανά τους αιώνες, ώστε
να νιώσουν περηφάνια για την καταγωγή τους,
να θελήσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα
και να επιδιώκουν να βιώνουν τα ήθη και έθιμα
των προγόνων τους μέσα στα σπίτια τους στις
εκκλησίες, στα σωματεία και τις οργανώσεις και
ευρύτερα στην παροικία, ώστε να διατηρήσουν
την ταυτότητά τους.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι κύρια έγνοια των
απόδημων Ελλήνων και Κυπρίων στις χώρες
υποδοχής τους ήταν από την αρχή της αποδημίας
τους η διατήρηση της ταυτότητας των παιδιών
τους. Επισήμανε τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε
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στην ουσιαστική στήριξη των προσπαθειών
τους η ίδρυση Εκπαιδευτικών Αποστολών από
τις μητροπόλεις, η δωρεάν παροχή βιβλίων,
εκπαιδευτικού υλικού και επαγγελματικής
βοήθειας από προσοντούχους/ες δασκάλους/
ες στην οργάνωση των ΕΠΣ, τα οποία
αναβαθμίστηκαν αισθητά.
Σήμερα η παρεχόμενη ΕΠΕ στα παιδιά έχει
περιοριστεί αισθητά, παρατήρησε. Προσφέρεται
σε μειωμένο αριθμό μαθητών και μαθητριών σε
σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν (από 10 - 15
χιλιάδες σε 5 - 6 χιλιάδες). Στην πλειοψηφία τους,
είπε, οι νέες γενεές των γονέων θεωρούν ότι τα
παιδιά τους μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο
με την παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων
σε διάφορους άλλους τομείς μόρφωσης (θέατρο,
άλλες ξένες γλώσσες αντί της ελληνικής κ.λπ. ), καθώς
και με συμμετοχή και ενασχόλησή τους με άλλες
δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες κ.λπ.)
παρά με τη φοίτησή τους σε ΕΠΣ. Η μεγαλύτερη
μερίδα των παιδιών ελληνικής καταγωγής δεν
παρακολουθεί μαθήματα σε ΕΠΣ, διαπίστωσε,
με υπαρκτό το ενδεχόμενο να έχει ήδη αρχίσει
να αφελληνίζεται και τόνισε ότι επιβάλλεται
άμεση εγρήγορση και λήψη δραστικών και
αποτελεσματικών μέτρων. Τόνισε ότι όλοι όσοι
ενδιαφέρονται για τη διάσωση της ΕΠΕ οφείλουν να
αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για αναβάθμιση
των ΕΠΣ.
Η αναβάθμιση των ΕΠΣ, υπέδειξε, μπορεί να γίνει
με αλλαγή των τύπων τους, ως έχουν σήμερα
(ολοήμερα, νυχτερινά, σαββατιανά), με καλύτερη
οργάνωση και διοίκηση, με εξεύρεση πιο κατάλληλων
σχολικών κτηρίων, με εξασφάλιση σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία, με αναπροσαρμογή
των υφιστάμενων κανονισμών λειτουργίας τους
(συχνότητα και ωράριο λειτουργίας), στελέχωση
με πιο προσοντούχο διδακτικό προσωπικό, με
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση από γονείς και
εκπαιδευτικούς των υφιστάμενων και των πιο
νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ. Τέλος,
ο κ. Παυλίδης υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις
προς διάσωση της ΕΠΕ και αναβάθμισή της.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων
στις οποίες τονίστηκαν και πάλι οι ιδιαίτερες
συνθήκες κάτω από οποίες λειτουργούν τα
σχολεία της παροικίας και οι οποίες αποτελούν
επιπλέον προκλήσεις στην προσπάθεια διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας.
Στη διάλεξη παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο
αιδεσιμολογιότατος Ιωσήφ Παλιούρας, ο Πρόεδρος
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρίστος
Καραολής, οι κες Βασιλική Κούμα και Βασιλική
Τσιλογιάννη, προϊστάμενες της Κυπριακής και
Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής αντιστοίχως,
ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων
κ. Μάριος Μηναΐδης και πλήθος κόσμου.

ΚΎΠΡΟΣ, ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ
ΑΊΓΥΠΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ
ΠΥΛΏΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ,
ΔΉΛΩΣΕ Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
«Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος αποτελούν πυλώνες
σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή»,
δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου,
μετά το τέλος τριμερούς συνάντησης των αρμόδιων
αξιωματούχων Λευκωσίας, Αθήνας και Καϊρου
για θέματα διασποράς, που πραγματοποιήθηκε
στις 19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
«Οι τρεις χώρες έχουν κοινές αξίες και συμφέροντα,
ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και αρκετά παρόμοια
πολιτιστικά χαρακτηριστικά και μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση
της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας
και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Είναι μια σχέση γνήσιας φιλίας,
εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού», σημείωσε ο
κ. Φωτίου, προσθέτοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο,
Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος προωθούν και
διευρύνουν τους στόχους της συνεργασίας σε
θέματα διασποράς, ενώνοντας τις δυνάμεις τους
για εξυπηρέτηση των κοινών τους συμφερόντων,
ιδιαίτερα σε ισχυρά κέντρα αποφάσεων όπου και οι
τρεις χώρες διαθέτουν ισχυρή διασπορά.
«Η τριμερής συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και
Αιγύπτου υπόσχεται μια νέα και πιο ελπιδοφόρα

εποχή για τις χώρες μας και ολόκληρη την περιοχή.
Το υπογραμμίζουν τα αποτελέσματα των συναντήσεων
κορυφής μαζί με τις υψηλές προσδοκίες των
σχεδιασμών μας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η
ενέργεια, ο τουρισμός και η ναυτιλία, καθώς και σε
άλλους τομείς, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης
και της βιομηχανίας», σημείωσε ο κ. Φωτίου.
Παράλληλα, ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι
συζητήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για αξιοποίηση
της δυνατότητας της οργανωμένης διασποράς
των τριών χωρών, με σκοπό την προώθηση των
ευρύτερων συμφερόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση
στη νέα γενιά της διασποράς ενώ συζητήθηκαν
τρόποι και δράσεις προκειμένου να βοηθηθεί η
διασπορά να διατηρήσει την εθνική ταυτότητα.
«Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση
του προγράμματος φιλοξενίας εκπροσώπων
νεολαίας στις τρεις χώρες εντός του καλοκαιριού
του 2020, ενόψει και σχετικής αναφοράς για το

πρόγραμμα αυτό στην τριμερή διακήρυξη
μεταξύ των αρχηγών κρατών μας. Παράλληλα,
συμφωνήσαμε σε συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των τριών χωρών μας
αλλά και σε παραχώρηση υποτροφιών σε νέους της
διασποράς των τριών χωρών», τόνισε ο κ. Φωτίου
και ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται η τέταρτη
δράση του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ», η οποία
αναμένεται να λάβει χώρα στη Νότιο Αφρική, όπου
και οι τρεις χώρες έχουν οργανωμένη διασπορά.
«Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος είμαστε στρατηγικοί
εταίροι και μαζί μπορούμε να καταστήσουμε πιο
δυνατή τη φωνή μας και να πετύχουμε ενέργειες
και αποφάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά στην
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Η διασπορά
μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό
ρόλο, ιδιαίτερα στην ασφάλεια και ειρήνη στην
περιοχή, κάτι που είναι και ο μεγάλος στόχος των
συνεργασιών με άλλες χώρες υπό την προεδρία των
ηγετών μας», κατέληξε ο κ. Φωτίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΈΑ
ΕΛΎΤΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου, στο
Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, επιστημονικό
συνέδριο για τον Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή τη
συμπλήρωση 40 χρόνων από την απονομή του
Νόμπελ στον Έλληνα ποιητή.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Μορφωτικό
Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας - Σπίτι
της Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, την Παρασκευή
29 Νοεμβρίου, η Μορφωτική Σύμβουλοςδρ
Νάντια Στυλιανού καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους. Χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην

Ελλάδα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Γραμμάτων, Εκπρόσωπος της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Σίσσυ
Παπαθανασίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας-Παπυρολογίας, κ. Αμφιλόχιος
Παπαθωμάς και η Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων, ποιήτρια και δοκιμιογράφος,
δρ Τασούλα Καραγεωργίου.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους οι
κ.κ. Δημήτρης Αγγελάτος, Παντελής Βουτουρής,
Ευριπίδης Γαραντούδης, Γιώργος Γεωργής, Ιουλίτα
Ηλιοπούλου, Γιάννης Η. Ιωάννου, Ερατοσθένης
Καψωμένος, Ελένα Κουτριάνου, Αντώνης Κωτίδης,
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δρ Χρήστος Νίκου, Χριστίνα Ντουνιά και
δρ Νάντια Στυλιανού.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, μετά το πέρας των
ανακοινώσεων, πραγματοποιήθηκε μουσικό
πρόγραμμα, με τίτλο «Ψαρεύοντας έρχεται η
θάλασσα», σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και
μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Στο μουσικό
πρόγραμμα συμμετείχαν η Δάφνη Πανουργιά
και ο Χρήστος Κεχρής στο τραγούδι, ο Γιάννης
Τσανακαλιώτης στο πιάνο και η Ιουλίτα Ηλιοπούλου
στην απαγγελία.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση
συμπερασμάτων από τη δρα Νάντια Στυλιανού.

YOUTH DYNAMICS:
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Η ΔΙΕΘΝΉΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΝΈΩΝ
ΜΕ ΤΊΤΛΟ
ÇΠΡΕΣΒΕΥΤΈΣ
ΤΗΣ ΕΙΡΉΝΗΣÈ

Φιλοξενήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, στην
Κύπρο, η διεθνής ανταλλαγή νέων με τίτλο
PEACE AGENTS (Πρεσβευτές της Ειρήνης),
αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης
νεολαίας Youth Dynamics.
Στο πρόγραμμα, που διοργάνωσε η Youth
Dynamics, υπό την αιγίδα του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου και του ευρωπαϊκού
προγράμματος ERASMUS+, συμμετείχαν 44
νέοι ηλικίας 18-30 ετών από 4 ευρωπαϊκές
χώρες και συγκεκριμένα από Ισπανία, Γαλλία,
Ουγγαρία και Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής υλοποιήθηκαν
διάφορα εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και
παρουσιάσεις, με στόχο την ενδυνάμωση και
την προώθηση της Ειρήνης και του

Διαπολιτιστικού Διαλόγου, καθώς επίσης την
ενθάρρυνση της συνεργασίας, στο πλαίσιο
μιας καθημερινότητας χωρίς διαχωρισμούς,
στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Επιμέρους στόχους του προγράμματος
αποτέλεσαν η ανάπτυξη της ανεκτικότητας,
η αποδοχή της διαφορετικότητας η προαγωγή
της πολυπολιτισμικής πολυμορφίας, η ενίσχυση
της διαπολιτισμικής συνεργασίας και η εδραίωση
της ειρήνης.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλάμβανε,
επίσης, επίσκεψη στο Σπίτι της Ευρώπης,
στην Πράσινη Γραμμή και στο Σπίτι της
Συνεργασίας, που αποτελεί ένα ζωντανό
παράδειγμα δικοινοτικής συνεργασίας, όπου οι
πολίτες ενώνουν δυνάμεις για την προώθηση
της ειρήνης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η ΣΗΜΑΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΊΟΥ ΝΈΑΣ ΥΌΡΚΗΣ

Τρεις Ελληνοκύπριοι της Διασποράς - με καταγωγή από την Αναφωτία συμμετείχαν στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, στις 3 Νοεμβρίου. Πρόκειται
για τη Ξανθή Παπαγεωργίου από το Λονδίνο, τον Χρήστο και τον Ανδρέα Ιγνατίου.
Η συμμετοχή τους είχε φιλανθρωπικό σκοπό και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
από τη συμμετοχή της Ξανθής Παπαγεωργίου δόθηκαν στο ίδρυμα British
Heart Foundation.
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Στις 3 Νοεμβρίου έγινε η καθιερωμένη παρέλαση των συμμετεχόντων και οι
τρεις νέοι παρέλασαν με τη σημαία της Κύπρου. Στον 49o Μαραθώνιο
της Νέας Υόρκης συμμετείχαν περισσότεροι από 50.000 αθλητές από
109 χώρες του κόσμου.

ÇΜΝΉΜΕΣ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΗΣ ΓΗΣÈ: ΔΙΉΜΕΡΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΝΉΜΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΊΚΗΣ
TOY ΨΕΥΔΟΚΡΆΤΟΥΣ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ

www.publications.gov.cy
Το διήμερο 14-15 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
στη Λεμεσό, στον Δημόσιο Κήπο, η εκδήλωση
«Μνήμες Κατεχόμενης Γης - Εκτοπισμένοι Δήμοι
και Κοινότητες», η οποία συνδιοργανώθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, τον Δήμο Λεμεσού, την Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων, την Επιτροπή Κατεχόμενων
Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε, επίσης,
αντικατοχική εκδήλωση στις 15 Νοεμβρίου, το
βράδυ, στο Λανίτειο Θέατρο. Η διήμερη αυτή
εκδήλωση ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης
και τιμής, όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν
μαζί όλοι οι εκτοπισμένοι δήμοι και όλες οι εκτοπισμένες
κοινότητες, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης
των κατεχομένων.
Μέσα από τη διήμερη εκδήλωση, στον
Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, οι κατεχόμενοι δήμοι
και κοινότητες έστειλαν μήνυμα ενότητας για
απελευθέρωση και πρόβαλαν θύμησες της
παράδοσης του τόπου μας. Ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης
παρευρέθηκε στην εκδήλωση και μετά από
περιοδεία του στα περίπτερα που στήθηκαν στον
χώρο, ανέφερε πως πρόκειται για μια εκδήλωση
μνήμης και τιμής, στην οποία για πρώτη φορά
παρευρίσκονται όλες οι κατεχόμενες κοινότητες
και δήμοι, για να προβάλουν την ιστορία, την
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, στους
μαθητές και μαθήτριες, στους νέους και τις νέες
και στο ευρύτερο κοινό. «Η μνήμη και η γνώση
πρέπει να μεταλαμπαδεύoνται στις νεότερες
γενιές και όλοι μαζί να στηρίξουμε τις άοκνες
προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για
μια επανενωμένη και ελεύθερη Κύπρο», τόνισε.

«η κατοχή δεν αφορά μόνο τα κατεχόμενα χωριά
και τους δήμους μας, αφορά όλους μας, όλοι
είμαστε πρόσφυγες και σήμερα νιώθουμε ρίγη
συγκίνησης, αφού ξαναγεννήθηκαν μέσα μας
θύμησες και τονώθηκε το αγωνιστικό φρόνημά
μας». Επιπρόσθετα, τόνισε ότι για τους μαθητές
και μαθήτριες που οργανωμένα βρέθηκαν στον
χώρο «η έκθεση αυτή ήταν ένα μπόλιασμα
μνήμης και αγωνιστικότητας».
Ικανοποίηση και χαρά για την πρωτοφανή αυτή
σύναξη, όπως την χαρακτήρισαν, όλων των
κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, εξέφρασαν
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων
κ. Πέτρος Καρεκλάς και ο Προεδρεύων της Επιτροπής
Κατεχόμενων Κοινοτήτων κ. Λευτέρης Αντωνίου.
Στον χώρο λειτούργησε και περίπτερο του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο
εξέδωσε την πολυσέλιδη πολυτελή έκδοση
«Μνήμες Κατεχόμενης Γης - Εκτοπισμένοι Δήμοι

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ.
Νίκος Νικολαϊδης, είπε πως ο Δήμος αγκάλιασε
με μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμό την
πρωτοβουλία του κ. Υπουργού να διοργανωθεί
αυτή η εκδήλωση στη Λεμεσό. Όπως σημείωσε
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και Κοινότητες», στην οποία υπάρχει υλικό που
αφορά όλους τους κατεχόμενους δήμους και
κοινότητες του νησιού μας.
Κατά το διήμερο αυτό, τον χώρο της εκδήλωσης
επισκέφθηκαν σχολεία και οι μαθητές και μαθήτριες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και
τις παραδόσεις των κατεχόμενων δήμων και
κοινοτήτων, αλλά και να γευτούν παραδοσιακά
εδέσματα, ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να
παρακολουθήσουν, σε ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα, σύντομα φιλμάκια, τα οποία προβάλλουν
την ιστορία και τις παραδόσεις των κατεχόμενων
δήμων και κοινοτήτων.
Την εκδήλωση ακολούθησε και η αντικατοχική
εκδήλωση καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης
του ψευδοκράτους που πραγματοποιήθηκε στις 15
Νοεμβρίου, στο Λανίτειο Θέατρο, στην παρουσία
του Προέδρου του ΔΗΣΥ, βουλευτών και εκπροσώπων
κομμάτων, δημοτικών και κοινοτικών Αρχών.

Ο κ. Χαμπιαούρης ως ο κύριος ομιλητής της
εκδήλωσης, στην ομιλία του, διαβεβαίωσε για
την «προσήλωση της Κυβέρνησης και του ίδιου
του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αγώνα
για πλήρη και αποτελεσματική διερεύνηση της
τύχης όλων των αγνοουμένων», προσθέτοντας
ότι κανένας εκβιασμός, απειλή, δυσκολία ή πίεση
δεν μπορεί να αναστείλει την αποφασιστικότητα
του λαού και του Προέδρου της Δημοκρατίας
για «αποτροπή των όσων απεργάζονται την
καταστροφή της πατρίδας μας». Την ίδια ώρα,
συνέχισε, ευθύνη και χρέος όλων μας είναι
να σφυρηλατήσουμε μέσα στις καρδιές μας
το πνεύμα της ομόνοιας και της ενότητας, με
απώτερο σκοπό τη δικαίωση του αγώνα μας,
υπογραμμίζοντας ότι «προς αυτή την κατεύθυνση
εργάζεται άοκνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και η ελληνοκυπριακή πλευρά».
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Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών, κα Σόφη Μιχαηλίδου, έκανε λόγο
για μια «ουσιαστική» πρωτοβουλία. Διότι, όπως
είπε απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Παιδείας,
«μας δώσατε την ευκαιρία να ενώσουμε όλοι τις
φωνές μας και να διακηρύξουμε ότι η πατρίδα
μας είναι μία και αδιαίρετη».

αγώνα. Του προσωπικού αγώνα της κάθε μίας
και του κάθε ενός από μας».

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πρόσθεσε,
«και να δείξουμε την αντίσταση μας ως προς
τη στρατιωτική κατοχή της. Να καταλάβουν
όλοι όσοι πρέπει πως δεν θα αποδεχθούμε ως
ομαλή την ανώμαλη κατάσταση πραγμάτων που
έφερε η εισβολή, η κατοχή και το ψευδοκράτος».

Mε απόφασή του, στις 27 Νοεμβρίου, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, για θεσμοθέτηση της εκδήλωσης
για τους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες με
τίτλο «Μνήμες Κατεχομένης Γης». Η εκδήλωση
θα πραγματοποιείται σε διαφορετικό δήμο της
ελεύθερης Κύπρου ανά έτος.

Η επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους,
ανέφερε, «δεν είναι μέρα αφύπνισης και
προβληματισμού. Είναι μέρα επανέναρξης του

Κυπριακή
Δημοκρατία

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Δήμαρχος
Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων κ. Πέτρος
Καρεκλάς και ο Προεδρεύων της Επιτροπής
Κατεχόμενων Κοινοτήτων κ. Λευτέρης Αντωνίου.
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