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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ: ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ Η ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΆ

τους λαούς. Απο πλευράς μας, με τη σκέψη
και την προσοχή μας πάντα στους όπου γης
αποδήμους μας, κάνουμε ό,τι έχουμε χρέος να
κάνουμε για την υπέρβαση των δυσκολιών που
έχουμε μπροστά μας. Σχετικά, είμαστε σε επαφή
με όλες τις ομοσπονδίες των αποδήμων μας και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών συμβάλλουμε
ενεργά για την αντιμετώπιση της τεράστιας αυτής
πρόκλησης για όλους μας. Ο στόχος μας είναι να τα
καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε.

Στο παρόν τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για
όλες τις εξελίξεις που ως επίκεντρο έχουν την
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κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και την
			
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ
αλαζονική συμπεριφορά της Άγκυρας, με την
			
ΤΟΥ ΆΔΩΝΙ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ
καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των αρχών
12 / ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΛΕΎΚΩΜΑ
της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας
			
«ΦΩΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΉ»
των κρατών. Αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική
και αναγκαία την ενίσχυση των συνεργασιών μας με
τις χώρες της περιοχής και όχι μόνον, προκειμένου
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ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΉΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΎ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

να καταστήσουμε περισσότερο υπολογίσιμη και
ισχυρή τη θέση μας.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε σταθερά τα προγράμματα
συνεργασίας με τις διάφορες χώρες, ενώ, από κοινού
με την Ελλάδα, διευρύνουμε και εμβαθύνουμε τους
στρατηγικούς μας στόχους, αξιοποιώντας όλες τις
προοπτικές που προσφέρονται.
Στο ίδιο διάστημα δώσαμε σημαντική ώθηση στην
υλοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν τη
διασπορά μας και τη συνεργασία με τις οργανώσεις
τους. Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είστε εσείς,
οι απόδημοί μας, και σας ευγνωμονούμε πάντα για
τη στήριξη και την αγάπη σας προς την Κύπρο μας.
Ευχόμενος σε όλους υγεία, είμαι βέβαιος πως
κατανοείτε απόλυτα πόσο μεγάλη σημασία έχει η
τήρηση του πρώτου και κυριότερου κανόνα της
προστασίας από την πανδημία, τόσο εμάς των ιδίων
όσο και εκείνων που είναι δίπλα μας. Μένουμε,
λοιπόν, σπίτι μας για το καλό το δικό μας, των
αγαπημένων μας και όλων των συνανθρώπων μας.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΓΕΓΟΝΌΣ Η ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΟΥ EASTMED
Υπεγράφη στις 2 Ιανουαρίου, στο Ζάππειο
Μέγαρο, παρουσία του Πρωθυπουργού της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ κ. Βενιαμίν
Νετανιάχου, η τριμερής διακρατική συμφωνία
κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου
EastMed. H συμφωνία υπεγράφη από τους
Υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών.
Κατά τις κοινές δηλώσεις των ηγετών των τριών
χωρών, που έγιναν μετά την τελετή υπογραφής

της συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
την χαρακτήρισε πραγματικό ιστορικό γεγονός.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι
επιβεβαιώθηκε με τον πλέον απτό τρόπο ότι η
συνεργασία που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια
τα τρία κράτη δεν περιορίζεται σε θεωρητικές
και κενές περιεχομένου διακηρύξεις, αλλά έχει
ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση,
με πρακτικό τρόπο, να προωθούνται στρατηγικά
έργα με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία. «Έργα όπως
ο Eastmed, ενέχουν τεράστιο συλλογικό όφελος,

τόσο για τις χώρες μας όσο και για την ευρύτερη
περιοχή, ενώ η υλοποίησή του θα συμβάλει έμπρακτα
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι δεν είναι
καθόλου τυχαία η απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για χρηματοδότηση των τεχνικών
μελετών κατασκευής του αγωγού αλλά
και το γεγονός ότι η γεωστρατηγική σημασία
του αγωγού αναγνωρίζεται και από τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, μέσω, μεταξύ άλλων
και της υιοθέτησης πρόσφατα του Eastmed Act.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
σημείωσε ότι η τριμερής συνεργασία των χωρών
έχει θεμελιωθεί σε ένα σχήμα αυτονόητης
γεωπολιτικής αξίας, το οποίο εδράζεται στις
ιστορικά κοινές αξίες, με στόχο την επίτευξη
ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην
εύφλεκτη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
«Οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει δεν
στρέφονται εναντίον της όποιας τρίτης χώρας.
Το αντίθετο, όποια χώρα το επιθυμεί είναι
καλοδεχούμενη, νοουμένου, βεβαίως, πως
υιοθετεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου,
με πλήρη σεβασμό στην ενάσκηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας
ανεξάρτητων κρατών», τόνισε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
«Η σημερινή υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας για την υλοποίηση του αγωγού
Eastmed εντάσσεται στην κοινή θέση πως
η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο,
μπορεί να ενισχύσει τις συμπράξεις,
πολλαπλασιάζοντας τη στρατηγική τους αξία
και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις
προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην περιοχή.
Μια πεποίθηση που συμμερίζεται και η πλειοψηφία
των κρατών της περιοχής, μέσω της ίδρυσης
του Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου από την
Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ιορδανία
και Παλαιστίνη, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πλήρη
στήριξη, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής»,
σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε εξόχως σημαντικό
το γεγονός ότι οι χώρες που συμμετέχουν στο

Φόρουμ, παρά τις όποιες διακρατικές διαφορές,
έχουν αντιληφθεί πως η συλλογικότητα των
δράσεων και η δημιουργία μιας περιφερειακής
ενεργειακής συνεργασίας που θα καταστήσει
την Ανατολική Μεσόγειο ανταγωνιστική στην
παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, είναι η μόνη
που διασφαλίζει τη συνεργασία για επικράτηση
της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι θα υλοποιηθεί η κοινή
απόφαση και θα προχωρήσει η ηλεκτρική
διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας μέσω
υποθαλάσσιου καλωδίου, γνωστού και ως
EuroAsia Interconnector.
Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι αγωγός
ειρήνης και συνεργασίας των λαών της περιοχής,
τόνισε από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός,
στις δηλώσεις του. Χαρακτήρισε, επίσης, την υπογραφή
ως επιστέγασμα μιας νέας γεωπολιτικής σχέσης
και υπογράμμισε ότι η συμφωνία έχει οικονομική,
διπλωματική, γεωστρατηγική και αναπτυξιακή
διάσταση η οποία συμβάλλει στην ειρήγη και τη
σταθερότητα στην περιοχή. «Πρόκειται για έναν
από τους μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου,
και πέρα από τις προφανείς συνέπειες για τις
χώρες, αποτελεί και συμβολή στην ειρήνη και
τη γεωστρατηγική σταθερότητα στην περιοχή.
Ο αγωγός θα αναβαθμίσει και τον γεωστρατηγικό
ρόλο Ελλάδας και Κύπρου και η χώρα μας
καθίσταται κρίσιμος παίκτης στην ενεργειακή
τροφοδοσία της περιοχής», τόνισε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα
στην Τουρκία λέγοντας ότι ο αγωγός EastMed
«δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η συμφωνία
είναι ανοικτή σε όλους, με την προϋπόθεση ότι
σέβονται το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

2

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης σημείωσε, παράλληλα, ότι η
εμβάθυνση της συνεργασίας των τριών χωρών
αποτελεί εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή, η οποία, όπως είπε, απειλείται από
αδιέξοδους αναθεωρητισμούς και υπογράμμισε
ότι ο αγωγός συμβάλλει στον σεβασμό του
διεθνούς δικαίου και παγιώνει τη σταθερότητα.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, επίσης, ότι Ελλάδα
και Κύπρος θα ζητήσουν να συμπεριληφθεί
στα συμπεράσματα του επόμενου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου η θέση ότι ο αγωγός EastMed αποτελεί
ένα εμβληματικό έργο για την ευρωπαϊκή ενέργεια.
Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Βενιαμίν
Νετανιάχου χαρακτήρισε ιστορική τη μέρα για
τη χώρα του, καθώς, όπως σημείωσε, το Ισραήλ
γίνεται μια πολύ ισχυρή ενεργειακή χώρα.
«Χαιρετίζω τη συνεργασία με Κύπρο και Ελλάδα,
που προσθέτει στην ασφάλεια και την ευημερία
στην περιοχή. Δεν στρεφόμαστε εναντίον καμιάς
άλλης χώρας. Δουλεύουμε για το καλό των λαών
μας», συνέχισε ο κ. Νετανιάχου. Παράλληλα,
υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ
προσκαλούν όλες τις χώρες να συνδράμουν
σε αυτό το έργο, κάνοντας ειδική αναφορά
στην Ιταλία και την Αίγυπτο.
Ο κ. Νετανιάχου αναφέρθηκε ακόμα σε μια
ανωμαλία - όπως την χαρακτήρισε- από ιστορικής
σκοπιάς: «Εμείς δημιουργήσαμε τα θεμέλια και τις
αξίες που έχουν επικρατήσει στην ανθρωπότητα.
Στη σύγχρονη εποχή υπήρχε έλλειψη επαφής των
χωρών μας, κάτι που διορθώσαμε». Αναφέρθηκε
ακόμα στις συμφωνίες που υπέγραψε το Ισραήλ
με τους Άραβες γείτονές του, λέγοντας ότι
ενισχύουν την ειρήνη στην περιοχή. «Αυτή
τη μέρα θα την θυμόμαστε όλοι», κατέληξε.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΔΈΧΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΗΙ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΪΚΏΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
δέχθηκε στις 14 Ιανουαρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο,
αντιπροσωπεία των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων
ΑΗΕΡΑ και ΑΗΙ, καθώς και αμερικανοεβραϊκών
οργανώσεων, στην παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας
κ. Φώτη Φωτίου και του Αναπληρωτή Κυβερνητικού
Εκπροσώπου κ. Παναγιώτη Σεντώνα, του Διευθυντή του
Διπλωματικού Γραφείου και υπηρεσιακών παραγόντων.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου δήλωσε στους
δημοσιογράφους ότι κατά τη συνάντηση «ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει
για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, στο

Κυπριακό, για τις προκλήσεις της Τουρκίας όσον
αφορά την ΑΟΖ, αλλά έχει ενημερώσει επίσης
για τη σημασία των τριμερών συνεργασιών
που αναπτύσσουμε στην περιοχή, ιδιαίτερα της
τριμερούς Κύπρου - Ισραήλ - Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευχαριστήσει
όλους για τη στήριξη, ιδιαίτερα από μια μεγάλη
χώρα όπως είναι οι ΗΠΑ, αλλά και για τη βοήθεια
που οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια δίνουν ώστε να
υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.
Επίσης, οι αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις
συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ».
Από την πλευρά τους, τόσο ο Ύπατος Πρόεδρος
της ΑΗΕΡΑ κ. Γιώργος Χωριάτης, όσο και ο
Πρόεδρος του ΑΗΙ κ. Νίκος Λαρυγκάκης,
εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, σημειώνοντας την άψογη συνεργασία
που διατηρούν οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις
με τις αντίστοιχες αμερικανοεβραϊκές, καθώς
και την αμέριστη στήριξή τους προς την τριμερή
συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, με στόχο

την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Υπογράμμισαν, ακόμη, τις προσπάθειές τους στις
ΗΠΑ για δικαίωση του αγώνα της Κύπρου, για επίλυση
του Κυπριακού και τερματισμό της τουρκικής κατοχής.
Σε δηλώσεις τους, οι ηγέτες των αμερικανοεβραϊκών
οργανώσεων τόνισαν, μεταξύ άλλων, τη στήριξή τους
στην τριμερή συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ,
σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για
προώθηση των συμφερόντων της τριμερούς αυτής
συνεργασίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και αλλού.
Υπογράμμισαν, ακόμη, την οικονομική πρόοδο
που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο και ανέφεραν
ότι θα επισκέπτονταν την Ελλάδα, για επαφές,
ενώ πριν από την επίσκεψή τους στην Κύπρο
βρίσκονταν στο Ισραήλ για διάφορες επαφές.
Τέλος, εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για τη δυνατή φωνή αντιμετώπισης
του αντισημιτισμού της Κύπρου, αλλά και του
ιδίου προσωπικά, κάτι που χαρακτήρισαν πολύ
σημαντικό για τις οργανώσεις τους.

ΠΥΛΏΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ Η ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
ΚΎΠΡΟΥ - ΕΛΛΆΔΑΣ - ΙΣΡΑΉΛ
Η συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ
είναι και παραμένει ο πιο σημαντικός πυλώνας
σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, μετά
την ολοκλήρωση της 6ης τριμερούς συνάντησης
για θέματα διασποράς, που πραγματοποιήθηκε στις
13 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Συμμετείχαν ο
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος
για τον απόδημο Ελληνισμό, κ. Κώστας Βλάσης
και ο Πρόεδρος της οργάνωσης Jewish Agency
for Israel, κ. Ισαάκ Χέρτζοκ.
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο κ. Φωτίου,
ανέφερε ότι η συνεργασία των τριών χωρών
για θέματα διασποράς συμβάλλει στην περαιτέρω
ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών σχέσεών τους και
για τον λόγο αυτό τα θέματα έχουν ενταχθεί
στην ευρύτερη τριμερή συνεργασία των
αρχηγών των κρατών.
«Έχουμε ιστορική διασπορά οι τρεις χώρες,
με πολλά κοινά ιστορικά στοιχεία και η οποία
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια
για τις χώρες μας, για προώθηση των εθνικών
μας συμφερόντων» δήλωσε.
Εξάλλου, ο κ. Φωτίου είπε ότι Κύπρος και
Ελλάδα στέκονται αλληλέγγυες στο Ισραήλ,
στην προσπάθειά του για αντιμετώπιση
του αντισημιτισμού και αναφέρθηκε στην
απόφαση για υιοθέτηση του νομικά μη
δεσμευτικού, λειτουργικού ορισμού του
αντισημιτισμού, όπως αυτός καθορίζεται
από τη διεθνή συμμαχία για τη μνήμη του
ολοκαυτώματος (International Holocaust
Remembrance Alliance).

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε, επίσης, ότι
συμφώνησαν με τους συνομιλητές του σε
συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τη νέα
γενιά της διασποράς, όπως η πραγματοποίηση
της συνάντησης των νέων των τριών χωρών
«Ταξίδι στις ρίζες 2» και συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη στις 15 Μαρτίου 2021, στο
πλαίσιο εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης
του ολοκαυτώματος.
Αποφασίστηκε, επίσης, η διοργάνωση
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης από τις
οργανωμένες ομοσπονδίες της διασποράς
των τριών χωρών στο εξωτερικό, ειδικά
στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και σε συνεργασία μεταξύ των φοιτητών σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της
στενότερης συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων
των τριών χωρών σε όλο τον κόσμο, αλλά και της
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της διασποράς.
«Θέλουμε τις οργανώσεις μας να εργαστούν
μαζί για να προωθήσουν τα κοινά συμφέροντα των
τριών χωρών μας σε ισχυρά κέντρα λήψης
αποφάσεων στο εξωτερικό. Το παράδειγμα
των ΗΠΑ αποτελεί πετυχημένη συνταγή που
πρέπει να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν
και σε άλλες χώρες», συμπλήρωσε.
Η επόμενη τριμερής συνάντηση για θέματα
διασποράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί
στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
καθοριστεί αργότερα.
«Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν δημιουργήσει
ένα τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο

3

προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο», ανέφερε από την
πλευρά του ο Υφυπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας κ. Κώστας Βλάσης.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
ανέφερε, επίσης, ότι η συνεργασία μεταξύ
των τριών χωρών προωθεί τη φιλία και τη
συναδέλφωση μεταξύ των λαών. «Οι τρεις
χώρες έχουν μεγάλη και δυναμική διασπορά
για την οποία είναι υπερήφανες και με την
οποία επιδιώκουν συστηματικά να διατηρούν
ισχυρούς δεσμούς ενότητας και αλληλεγγύης»,
ανέφερε. «Αυτό το κοινό συνδετικό στοιχείο
επιδιώκουμε να διατηρήσουμε με την τριμερή
συνεργασία μέσω προγραμμάτων, τα οποία
θα φέρουν τα μέλη της διασποράς μας - και
ιδίως τους νέους ομογενείς - πιο κοντά έτσι
ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να ανακαλύψουν
όλα αυτά που τους συνδέουν» συμπλήρωσε.
Για συνεργασία που έχει ήδη φέρει σημαντικά
αποτελέσματα έκανε λόγο από την πλευρά
του Ισραήλ ο Πρόεδρος του Jewish Agency for
Israel, κ. Ισαάκ Χέρτζοκ, ο οποίος δήλωσε
εντυπωσιασμένος από τη δυναμική προσέγγιση
των θεμάτων διασποράς από την πλευρά της Ελλάδας.
«Έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από
κοινές δράσεις που θα ενισχύσουν και θα
ενδυναμώσουν τη συνεργασία μεταξύ της
διασποράς των χωρών μας προς όφελος της
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και
τη σχέση μεταξύ των λαών μας», σημείωσε.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΚΑΙ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε
στις 17 Ιανουαρίου συνάντηση στο Προεδρικό
Μέγαρο με αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ).
Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, ο κ. Φωτίου
ανέφερε ότι την Κύπρο και την Ελλάδα ενώνουν
ακατάλυτοι ιστορικοί δεσμοί, κοινές αξίες, παραδόσεις
και επιδιώξεις και κοινοί στόχοι όσον αφορά τη
μελλοντική πορεία με ένα κοινό όραμα για την
περιοχή.

Η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, ανέφερε,
είναι και παραμένει ο πιο σημαντικός πυλώνας
σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε, επίσης, στις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά
την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής
μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επεξήγησε στα μέλη
της ΠαΔΕΕ τη στρατηγική της Κυπριακής
Δημοκρατίας όσον αφορά θέματα διασποράς
και εξήρε τη συμβολή και το έργο της διασποράς
του Ελληνισμού στην προώθηση των εθνικών
μας συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης
αποφάσεων, στις χώρες όπου διαμένουν.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι η πλήρης
αποκατάσταση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Κύπρο συνιστά απαραίτητη
προϋπόθεση για επίτευξη μιας βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος,
λύσης που θα επανενώνει τη χώρα και θα τερματίζει
την κατοχή.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου προέβη σε
εκτενή αναφορά για το ανθρωπιστικό θέμα
των αγνοουμένων, επισημαίνοντας ότι, χωρίς
την ουσιαστική συνεργασία και συμβολή της
τουρκικής κατοχικής δύναμης, η ανθρωπιστική
πτυχή της τραγωδίας των αγνοουμένων μας δεν
μπορεί να επιλυθεί. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησε
τη συνδρομή τους ώστε να ασκηθεί πίεση από τις
κυβερνήσεις των χωρών τους προς την Τουρκία
για να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση
του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠαΔΕΕ
κ. Πίτερ Κατσιαμπάνης υπογράμμισε τη στήριξη
τόσο του ιδίου όσο και των υπόλοιπων μελών
της ΠαΔΕΕ στις προσπάθειες που καταβάλλει
η Κυπριακή Δημοκρατία για επίλυση του
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων,
εκφράζοντας παράλληλα τη σημασία που δίνουν
στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τέλος, τα μέλη της ΠαΔΕΕ διαβεβαίωσαν για τη
στήριξή τους στην προώθηση των συμφερόντων
Κύπρου και Ελλάδας, στις χώρες όπου διαμένουν.

ΔΡAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡAΣ ΑΠΟΦAΣΙΣΑΝ ΕΠIΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡIΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΝΕΟΛΑIΑΣ
Δράσεις και προγράμματα που θα φέρουν
πιο κοντά στις ρίζες τους τα νέα παιδιά της
διασποράς αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια
συνάντησης του Επιτρόπου Προεδρίας
κ. Φώτη Φωτίου με τον Πρόεδρο και τον
Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού
Νεολαίας Κύπρου κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη
και κ. Μενέλαο Μενελάου αντίστοιχα,
στις 4 Φεβρουαρίου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που
άπτονται της νέας γενιάς της διασποράς, και
πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν δράσεις
και προγράμματα που θα φέρουν πιο κοντά
στις ρίζες τους τα νέα παιδιά.
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της
ιστορίας και του πολιτισμού είναι από τους
βασικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής
για τη Διασπορά.
Αποφασίστηκε, επίσης, η δημιουργία μητρώου
νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών που ζουν

και εργάζονται στο εξωτερικό και συζητήθηκαν
καλύτεροι τρόποι αξιοποίησής τους.
Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άντλησης κονδυλίων
από Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη προγραμμάτων
και δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά των
ομογενειακών οργανώσεων καθώς η νέα
γενιά της διασποράς αποτελεί σημαντικό
κεφάλαιο για την πατρίδα.
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Αυτοί είναι ο αυριανοί ηγέτες των ομογενειακών
μας οργανώσεων και η Κυβέρνηση τούς
στηρίζει και θα συνεχίσει να τους στηρίζει
με όλα τα μέσα.
Τέλος, λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις
όσον αφορά δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν
τη νέα γενιά των θρησκευτικών ομάδων, εκείνες
των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ, ΑΡΜΌΔΙΟ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΑΠΟΔΉΜΩΝ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε
στις 29 Ιανουαρίου συνάντηση, στο Προεδρικό
Μέγαρο, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας,
αρμόδιο για θέματα Αποδήμων κ. Κώστα Βλάση,
ο οποίος στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

πέμπτης γενιάς, να διατηρήσουν την εθνική τους
ταυτότητα. Είναι οι αυριανοί ηγέτες της διασποράς
μας και θέλουμε να γνωρίζουν ποιες είναι οι ρίζες τους,
η ιστορία τους, ο πολιτισμός τους. Η θεσμοθέτηση,
λοιπόν, δράσεων για την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας αποτελεί ένα άλλο βασικό στόχο μας.

Σήμερα είχαμε πραγματικά μια ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση
με τον Επίτροπο Προεδρίας, μια συνάντηση η οποία
είναι συνέχεια συναντήσεων που έχουμε κάνει στην
Ελλάδα στο πλαίσιο των τριμερών διαβουλεύσεων
που έχουμε κάνει με Αίγυπτο και Ισραήλ».

Συμφωνήσαμε, επίσης, να συνεχίσουμε τις πολύ
παραγωγικές για τη διασπορά μας τριμερείς
συνεργασίες με άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και την Αρμενία. Κύπρος και Ελλάδα
αποτελούν σήμερα τον ευρωπαϊκό πυλώνα
σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας
στην περιοχή. Και αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν
και ενδυναμώνουν περαιτέρω αυτό τον ρόλο.
Ενισχύουν και ενδυναμώνουν τις σχέσεις των
οργανώσεών μας της διασποράς, αλλά και με τις
αντίστοιχες εβραϊκές και αρμενικές οργανώσεις,
με πολλαπλά οφέλη για τις πατρίδες μας.

Ακολούθως, ο κ. Βλάσης εκθείασε την προσφορά
του κ. Φωτίου σε θέματα απόδημου Ελληνισμού
και στις δράσεις στις οποίες έχει πετύχει από τη
θέση στην οποία βρίσκεται.

Συζητήσαμε σήμερα, επίσης, να διευρύνουμε αυτές
τις συνεργασίες και μέσα στις επόμενες εβδομάδες,
καθώς υπάρχει ήδη μια πρωτοβουλία στην Ιρλανδία
και την Πορτογαλία, θα εξετάσουμε κατά πόσο
θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με αυτές.

Μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό, ο κ. Φωτίου
δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Kαλωσορίζω
σήμερα με ιδιαίτερη χαρά στην Κύπρο, στην πρώτη
του επίσκεψη, τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών
της Ελλάδας, αρμόδιο για θέματα αποδήμων,
αγαπητό μου φίλο, Κώστα Βλάση. Είναι η τρίτη
μας συνάντηση σε λιγότερο από δύο μήνες, καθώς
έχουν προηγηθεί άλλες δύο συναντήσεις στο πλαίσιο
των τριμερών που είχαμε στην Αθήνα, μαζί με το
Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Το 2020 είναι έτος που η Κύπρος γιορτάζει τα
εξήντα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, και η Ελλάδα, ασφαλώς, τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δεν θα
μπορούσε ο απόδημος Ελληνισμός να μην είναι
μέρος αυτών των εκδηλώσεων. Γι' αυτό και σήμερα
και πάντοτε, σε συνεργασία με άλλους φορείς,
που συντονίζουν αυτές τις ενέργειες, θα οργανώσουμε
από κοινού τέτοιες εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε
με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα.

Ο απόδημος Ελληνισμός παραμένει και αποτελεί
ασφαλώς ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια των
δύο χωρών μας, αποτελεί ζωντανό κύτταρο του
Ελληνισμού. Πάντοτε στηρίζει τους αγώνες των
χωρών μας και προωθεί, σε όλα τα κέντρα λήψης
αποφάσεων στο εξωτερικό, τα εθνικά μας θέματα.

Επίσης, γνωρίζετε ότι η 9η Φεβρουαρίου έχει
καθιερωθεί ως Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας,
ημερομηνία μνήμης του εθνικού μας ποιητή
Διονύσιου Σολωμού. Στην Αθήνα, στις 20 -22
Φεβρουαρίου, θα υπάρξουν μια σειρά από
εκδηλώσεις ώστε να αναδείξουμε τη σημασία
της ελληνικής γλώσσας. Τέτοιες εκδηλώσεις
θα προσπαθήσουμε να οργανωθούν και εκτός
Κύπρου και Ελλάδας.
Τέλος, συζητήσαμε με τον κ. Υφυπουργό τρόπους
συνέχισης της στήριξης του απόδημου Ελληνισμού
στην επίλυση του μεγάλου ανθρωπιστικού θέματος
των αγνοουμένων μας.
Ο Ελληνισμός της διασποράς το πράττει. Μπορεί
και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για
επίλυση αυτού του ανθρωπιστικού θέματος, που
βασανίζει εκατοντάδες οικογένειες. Έτσι, λοιπόν,
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών των
χωρών μας, θα εξετάσουμε δράσεις και ενέργειες
που θα μπορούσαν να αναληφθούν από τα οργανωμένα
σύνολα της διασποράς μας για αυτό το θέμα.
Έχουμε, τέλος, ορίσει μια μικρή ευέλικτη ομάδα
για να συντονίσει και να υλοποιήσει όλα αυτά που
έχουμε αποφασίσει σήμερα».
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι για μένα ιδιαίτερη
τιμή και χαρά να βρίσκομαι για πρώτη φορά, εδώ
στην Κύπρο, με την καινούρια μου θεσμική ιδιότητα
του Υφυπουργού Εξωτερικών για τον απόδημο
Ελληνισμό, τον οικουμενικό Ελληνισμό, αφού οι
Έλληνες, οι Ελληνοκύπριοι είναι πραγματικά παντού
διασπαρμένοι στον κόσμο από άκρη σε άκρη.

Καθοριστικής σημασίας είναι ασφαλώς η στήριξη
του απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα αυτή τη
χρονική στιγμή που η Τουρκία προβληματίζει με
την αλαζονική συμπεριφορά της και την επιθετική
και εκβιαστική της πολιτική, με τις παράνομες και
προκλητικές της ενέργειες στη θαλάσσια περιοχή
μας και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εμείς όμως, εδώ στην Κύπρο, είμαστε ιδιαίτερα
ευγνώμονες, τόσο στην Ελλάδα για τη διαχρονική
στήριξη, αλλά και στον απόδημο Ελληνισμό, σ’
αυτό τον αγώνα που διεξάγουμε για τερματισμό
της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας.
Είχαμε, λοιπόν, σήμερα την ευκαιρία, με τον αγαπητό
φίλο Κώστα, παρουσία των συνεργατών μας, να
συζητήσουμε και να θέσουμε προτεραιότητες για
τους στόχους αυτής της συνεργασίας. Επιθυμούμε
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διασποράς
μας. Συζητήσαμε, στο πλαίσιο του Μνημονίου
Συναντίληψης που έχουμε υπογράψει πρόσφατα,
συγκεκριμένες δράσεις για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του απόδημου Ελληνισμού, με
σκοπό πάντοτε την προώθηση των ευρύτερων
συμφερόντων του Ελληνισμού. Δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στη νέα γενιά της διασποράς μας.
Συζητήσαμε σήμερα τρόπους και δράσεις για να
βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, τρίτης, τέταρτης κα
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Πρόσθεσε ότι με την Κύπρο και τον Επίτροπο
«έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια
μεγάλη συνεργασία στο θέμα των αποδήμων.
Εσχάτως μάλιστα υπογράφηκε και το μνημόνιο
συνεργασίας, με έμφαση στις δράσεις για τη
νεολαία και τον πολιτισμό. Και το έχουμε τονίσει
αυτό, ότι αν δεν δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη
νεολαία μας και μείνουμε μόνο στους αποδήμους
που έχουν φύγει αρκετές δεκαετίες πίσω, δεν θα
αλλάξει τίποτα». Επισήμανε ακόμα ότι «οι μεταξύ
μας δεσμοί είναι ισχυροί και νομίζω ποτέ δεν
ήταν ισχυρότεροι. Εξάλλου, ο Ελληνισμός της
διασποράς είναι ένας. Δεν υπάρχει διαχωρισμός
Ελλαδιτών και Κυπρίων στο εξωτερικό».
Συμπλήρωσε ότι όπως πρόσφατα διαπίστωσε στο
Λονδίνο και οι δύο κοινότητες είναι ένα, «πάνε
στην ίδια εκκλησιά, μαθαίνουν τα ίδια γράμματα
στα σχολεία.
Γι’ αυτό τον λόγο εμάς ο ρόλος μας είναι αυτή
τη σχέση να την ενισχύσουμε και να την
ισχυροποιήσουμε ακόμα παραπάνω.
Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η συζήτηση που
κάναμε προηγουμένως οι δύο αντιπροσωπείες,
να δούμε τι περαιτέρω δυνατότητες υπάρχουν».
Είπε, επίσης, ότι τέθηκε και το θέμα των αγνοουμένων
και ότι δεν μπορεί να υπάρχουν «810 οικογένειες,
δεν μπορεί να υπάρχει ένας λαός που να μην έχει βρει
τους αγνοούμενούς του. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει
να υπάρξει συνεργασία, οι διασπορές μπορούν να
βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και μαζί
με τον κ. Φωτίου θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα
χέρια μας για να δοθεί ένα τέλος επιτέλους
σε αυτό το πρόβλημα δεκαετιών».
Σε ό,τι αφορά τις τριμερείς συνεργασίες με
Αίγυπτο και Ισραήλ, ο κ. Βλάσης είπε ότι «όλες
αυτές οι συνεργασίες προωθούν μια θετική
ατζέντα στην ευρύτερη περιοχή και είναι ένα
θετικό αφήγημα που φέρνει όλους αυτούς τους
λαούς και τη διασπορά τους πιο κοντά.
Για την Ελλάδα, όπως και για την Κύπρο, είναι
πάρα πολύ σημαντική η ειρήνη στην περιοχή.
Γιατί Ελλάδα και Κύπρος είναι δύο ειρηνικά κράτη
τα οποία επιδιώκουν τη συνεργασία με κάθε χώρα
η οποία συμμερίζεται τις ίδιες αξίες και τα ίδια ιδανικά».
Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα
συνεχίσει να στηρίζει μια αμοιβαία αποδεκτή,
δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος,
η οποία δεν νοείται χωρίς την αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων και την κατάργηση του
αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων.
Είπε, τέλος, ότι «η σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση
και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Κυπριακής
Δημοκρατίας και θα στηρίζουν την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΉ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΗ ΣΧΈΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Για τη συνεχή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου
για μια ισχυρή, πολυδιάστατη και πολύ βαθιά σχέση
με την Κύπρο, επαναδιαβεβαίωσε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο Ύπατος
Αρμοστής στην Κύπρο κ. Στίβεν Λίλι, κατά τη διάρκεια
συνάντησης που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 3
Φεβρουαρίου, την πρώτη μετά το Brexit.
Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Λίλι
εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη δέσμευση του Προέδρου
της Δημοκρατίας για προστασία των δικαιωμάτων
των Βρετανών πολιτών που ζουν στην Κύπρο,
σημειώνοντας πως από την πλευρά του ο ίδιος
τον διαβεβαίωσε πως η χώρα του θα κάνει ακριβώς
το ίδιο για τους Κύπριους που ζουν στη Βρετανία.
Αναφερόμενος στο Brexit ο κ. Λίλι είπε πως «ανοίξαμε
ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας μας,
ένα κεφάλαιο στο οποίο είμαστε ελεύθεροι να είμαστε
τολμηροί, με αυτοπεποίθηση και φιλόδοξοι στη διεθνή
σκηνή, δημιουργώντας νέους συνεταιρισμούς σε
ολόκληρο τον κόσμο και υποστηρίζοντας τους
κανόνες που στηρίζουν το διεθνές σύστημα και το
ελεύθερο εμπόριο, στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης
πολιτικής, αλλά την ίδια στιγμή τιμώντας τη σύνδεση
και τις σχέσεις και τα κοινά συμφέροντα που έχουμε
με τους Ευρωπαίους φίλους μας».
Σημείωσε ότι επαναδιαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για τη συνεχή τους δέσμευση σε μια
ισχυρή, πολυδιάστατη και πολύ βαθιά σχέση μεταξύ
της Βρετανίας και της Κύπρου στο μέλλον, «μια σχέση

που είναι βασισμένη σε κοινές αξίες, σε μια κοινή
ιστορία, την ιδιότητα του μέλους της Κοινοπολιτείας,
τις μεγάλες κοινότητες Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο
και Βρετανών στην Κύπρο».
Εξέφρασε ικανοποίηση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
συμφώνησε μαζί του και σημείωσε πως του είπε ότι οι
Βρετανοί έφυγαν από την οικογένεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, «αλλά παραμένουμε στενά συνδεδεμένοι
και έχουμε τόσα πολλά κοινά και τόσα πολλά για τα
οποία θέλουν να εργαστούμε μαζί στο μέλλον, είτε
πάνω στο πιο σημαντικό θέμα για τους Κύπριους που
είναι η επανένωση του νησιού αλλά και για τις μεγάλες
διεθνείς προκλήσεις του αιώνα, και συγκεκριμένα την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».
«Μιλήσαμε, επίσης, για τους πολίτες μας και ασφαλώς
είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό που είπε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, για τη δέσμευσή του για προστασία
των δικαιωμάτων των πολιτών μας εδώ στην
Κύπρο, διασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη, όπως είπε, ως να είναι ακόμα
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πρόσθεσε πως «από την πλευρά μου διαβεβαίωσα
τον Πρόεδρο ότι κάνουμε ακριβώς το ίδιο για τους
Κύπριους υπηκόους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι πολύ εύκολο για τους Κύπριους υπηκόους
να εγγραφούν διαδικτυακά και έχουν μέχρι το
τέλος Ιουνίου του 2021 να το πράξουν», είπε.
«Νομίζω ότι ένα θέμα που είναι σε μεγάλο βαθμό
στο μυαλό των Κυπρίων αυτή τη στιγμή είναι τα ταξίδια
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω επαναδιαβεβαιώσει τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχω επαναδιαβεβαιώσει
πολλά άτομα πρόσφατα, ότι μπορείτε να συνεχίσετε
να ταξιδεύετε στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βίζα,
χωρίς διαβατήριο, μπορείτε να συνεχίσετε να
ταξιδεύετε με κυπριακή ταυτότητα, μέσω της ίδιας
διόδου στο αεροδρόμιο», ανέφερε.
«Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε
για να διασφαλίσουμε ότι η σχέση μεταξύ της
Βρετανίας και της Κύπρου παραμένει τόσο ισχυρή
όσο ποτέ», σημείωσε.
Ανέφερε πως είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ότι «φέτος είναι τα εξήντα χρόνια από την Κυπριακή
Ανεξαρτησία, εξήντα χρόνια σχέσεων μεταξύ της
Βρετανίας και της Κύπρου ως ισότιμων και αυτή
είναι μια μεγάλη στιγμή σε αυτή την 60ή επέτειο
και, καθώς έχουμε φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κοιτάξουμε μπροστά
και να δημιουργήσουμε ένα τολμηρό, νέο όραμα για
τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών μας».

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΕΠΙΣΚΈΦΘΗΚΕ
Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
Παροικιακά σχολεία στο Λονδίνο επισκέφθηκε,
στις 18 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομος Προδρόμου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου επισκέφθηκε
τα ελληνικά παροικιακά σχολεία Manor Hill,
Ashmole, Pottes Bar και Αποστόλου Βαρνάβα,
όπου έτυχε θερμής υποδοχής από εκπαιδευτικούς,
μαθητές και μαθήτριες, ενημερώθηκε από
τις διευθύνσεις των σχολείων, ενώ διαπίστωσε
και ο ίδιος το αξιόλογο και σημαντικό έργο
που επιτελείται στα σχολεία αυτά.
Ο κ. Προδρόμου, μιλώντας στους/στις
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες,
τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην παροικιακή εκπαίδευση.

Πρόσθεσε, ταυτόχρονα, ότι η στήριξη του
Υπουργείου εκδηλώνεται έμπρακτα και με
ποικίλους τρόπους, αναφέροντας ενδεικτικά
την ένταξη της λειτουργίας της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής του Ηνωμένου
Βασιλείου στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του
Υπουργείου.
Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίηση και στήριξή
του προς τους/τις εκπαιδευτικούς, μαθητές και
μαθήτριες και γονείς για τις προσπάθειές που
καταβάλλουν για μετάδοση και διατήρηση της
ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και των
εθνικών καταβολών μας στις νέες γενιές του
απόδημου κυπριακού Ελληνισμού.
Επιπλέον, στη συζήτηση τέθηκαν και θέματα
που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και τους
φορείς της εκπαίδευσης της παροικίας για τις
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αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η έξοδος
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με το
Υπουργείο Εξωτερικών για διαχείριση των
ζητημάτων που αναμένεται να προκύψουν.
Ένας από τους στόχους, επισήμανε, θα είναι
ο καθορισμός πλαισίου απασχόλησης του
εκπαιδευτικού προσωπικού που θα αφιχθεί
στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου
2021.
Το βράδυ, ο κ. Προδρόμου παρακάθησε
σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία του Ηνωμένου
Βασιλείου.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΕ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΜΕ ΘΈΜΑ
« ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΆΧΥΣΗ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ, ΈΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ »
Συνέδριο με θέμα «Ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα
και διάχυση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού
υλικού» πραγματοποιήθηκε, στις 28 Ιανουαρίου,
από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Interreg - Ελλάδα - Κύπρος Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ».
Σκοπός του Συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα στο
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία,
ήταν η ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας
της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, προκειμένου
αυτό να διαφυλαχθεί από κινδύνους φθοράς,
αλλοίωσης ή καταστροφής.
Σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη του συνεδρίου,
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής ανέφερε,
μεταξύ άλλων, ότι «μέσα από την ψηφιοποίηση
πρωτογενούς υλικού μοναδικής αξίας, είτε αυτό
είναι οπτικοακουστικό, είτε έντυπο, είτε μουσικό,
σκιαγραφείται η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου
μας από την αποικιοκρατία μέχρι και σήμερα».
Ο κ. Νουρής υπογράμμισε ότι η συνεργασία
των δύο κορυφαίων οργανισμών στον χώρο
των ΜΜΕ στη χώρα μας, του ΡΙΚ και του ΓΤΠ,
δεν σταματά εδώ αλλά επεκτείνεται και σε άλλα
συγχρηματοδοτούμενα έργα, και συνεχάρη τις
ηγεσίες των δύο οργανισμών γι’ αυτές τους

τις πρωτοβουλίες με τις οποίες αξιοποιούνται
ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα για το
εθνικό καλό.
Σε χαιρετισμό της η Διευθύντρια του ΓΤΠ κα Σόφη
Μιχαηλίδου, επισήμανε ότι το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών αποτελεί φορέα συλλογής αρχείων Τύπου
από τον καιρό της σύστασής του, τονίζοντας ότι
«το Αρχείο Εφημερίδων του διαθέτει τη σημαντικότερη,
ως προς την πληρότητα, συλλογή των εφημερίδων
που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει σε
αριθμούς πολλά εκατομμύρια σελίδες εφημερίδων
που χρονολογούνται από το 1878. 142 χρόνια
ιστορίας φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, προσφέροντας μια πολύτιμη πηγή και
μαρτυρία για την ιστορία, την πολιτική, την
κοινωνική και την οικονομική ζωή του τόπου».
Με αφορμή το συνέδριο, η κα Μιχαηλίδου
ανακοίνωσε ότι το ψηφιακό αρχείο του ΓΤΠ
ανοίγει ακόμη περισσότερο τις πύλες του στο ευρύ
κοινό, εξηγώντας ότι σύντομα, μέρος του υλικού
αυτού, θα μπορεί να είναι διαθέσιμο από τον
προσωπικό υπολογιστή του κάθε ενδιαφερόμενου.
«Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου να
είναι διαθέσιμο επιγραμμικά στον ηλεκτρονικό
ιστότοπο piopressarchive.cy, καθιστώντας έτσι το
Αρχείο Κυπριακού Τύπου μέρος της παγκόσμιας
ψηφιακής κοινωνίας», σημείωσε.
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Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
κ. Ανδρέας Φράγκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
«με την εξαιρετική συνεργασία και σύμπραξη
του ΡΙΚ, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου - Ενεργειακής Α.Ε, κατέστη δυνατόν να
ξαναζωντανέψει ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος,
μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης μέρους
του πλούσιου αρχειακού μας υλικού».
Σε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Ενεργειακή
Α.Ε.» κ. Χρήστος Μπάρδος σημείωσε ότι «με την
ολοκλήρωση του έργου, έχουμε στη διάθεσή μας
ένα μοναδικό, αξιομνημόνευτο ψηφιοποιημένο
αρχείο και, συνάμα, πολύτιμο εργαλείο αξιοποίησης
από τους ερευνητές, καθώς και άμεσα προσπελάσιμο
και διαθέσιμο για όλους τους πολίτες, και, το κυριότερο,
είναι δωρεάν».
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του έργου από την
Προϊσταμένη Αρχείου του ΡΙΚ και Υπεύθυνη
του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ κα Φοίβια
Σάββα και με παρουσιάσεις καλών πρακτικών
και καινοτόμων μεθόδων ψηφιοποίησης, που
υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του
Έργου καθώς και των μελλοντικών στόχων.

ΔΙΜΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ»

Τη συνδιοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ
ανάμεσα σε Κύπρο και Ρουμανία με την ενεργό
εμπλοκή της διασποράς των δύο χωρών εντός
του 2021, αποφάσισαν στις 27 Φεβρουαρίου
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
και ο Υφυπουργός Διασποράς της Ρουμανίας
κ. Ovidiu Burduşa, σε συνάντηση που είχαν
στη Λευκωσία, όπου συζήτησαν επίσης το
ενδεχόμενο διεύρυνσης της συνεργασίας τους
και με την Ελλάδα, δημιουργώντας άλλη μια
τριμερή συνεργασία που θα στέλνει το μήνυμα
ότι οι τρεις χώρες αποτελούν πυλώνες σταθερότητας,
ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου
είπε πως με τη Ρουμανία έχει υπογραφεί εδώ
και ένα περίπου χρόνο Μνημόνιο Συνεργασίας
για θέματα διασποράς, τονίζοντας πως οι δύο

χώρες έχουν ιστορικές σχέσεις σε πολλούς τομείς
και μοιράζονται κοινές αξίες, αρχές και επιδιώξεις.
«Νιώθουμε πως τα θέματα διασποράς θα βοηθήσουν
ώστε να ενισχυθούν αυτές οι σχέσεις σε διμερές
επίπεδο», ανέφερε.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στη ξεχωριστή εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου,
στο πλαίσιο υλοποίησης της διμερούς συνεργασίας.
Η εκδήλωση, η πρώτη Διμερής Πολιτιστική
Εκδήλωση, είχε τίτλο «Η Κύπρος συναντά τη
Ρουμανία» και ανέδειξε τον πολιτισμό των δύο
χωρών μέσα από τραγούδια και χορό.
Όπως δήλωσε, στην Κύπρο ζουν 40 χιλιάδες
Ρουμάνοι και η Κυβέρνηση πάντα προσπαθεί με
κάθε τρόπο να τους στηρίζει. Να μην ξεχνούμε,
πρόσθεσε, η Κύπρος στη Ρουμανία βρίσκεται αυτή
τη στιγμή στην 4η θέση όσον αφορά επενδύσεις.
«Έχουμε συναποφασίσει ότι τους επόμενους
λίγους μήνες θα προγραμματίσουμε επενδυτικό
φόρουμ από τις δύο χώρες αλλά και με επιχειρηματίες
που βρίσκονται στη διασπορά, ώστε αυτοί να
στείλουν τα σωστά μηνύματα για επενδύσεις στις
δύο χώρες και, γιατί όχι, να προχωρήσουν σε
επενδύσεις οι ίδιοι», είπε.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε, επίσης, πως κατά τη συνάντηση
αποφασίστηκε όπως φέρουν κοντά τους Ρουμάνους
και Κύπριους της διασποράς του Ηνωμένου Βασιλείου,
όπου οι δύο χώρες έχουν ισχυρή παρουσία ομογενών.
Ιδιαίτερα, πρόσθεσε, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί
στη νέα γενιά και τους νέους στα σχολεία, ώστε
αυτοί να προχωρήσουν για να συνδιοργανώσουν
κάποιες δράσεις και εκδηλώσεις.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε πως μελέτησαν
και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν μαζί σε
μετατροπή αυτής της διμερούς συνεργασίας σε
τριμερή, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. «Αυτό
θα το δούμε τις επόμενες λίγες εβδομάδες»,
ανέφερε, τονίζοντας πως μια τέτοια συνεργασία
στέλνει τα καλύτερα και πιο θετικά μηνύματα
στην περιοχή, ότι οι χώρες μας είναι πυλώνες
σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας.
Από την πλευρά του, ο Ρουμάνος Υφυπουργός
στις δικές του δηλώσεις εξέφρασε αρχικά
ευγνωμοσύνη προς την κυπριακή πλευρά και
στον Επίτροπο Προεδρίας ιδιαίτερα, για την
εποικοδομητική συνάντηση, η οποία, όπως είπε,
αποτέλεσε τη φυσική εξέλιξη του Μνημονίου
Συναντίληψης που υπογράφηκε το 2018 από τις
δύο χώρες.
«Συζητήσαμε νέους τρόπους συνεργασίας στον
τομέα του πολιτισμού, εμπλέκοντας τη νέα γενιά
των Ρουμάνων στην Κύπρο και, επίσης, στον τομέα
της επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη
τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
η διασπορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας», είπε.
Ο κ. Burduşa είπε πως κατά τη συνάντηση επανέλαβαν
τη σημασία που έχει ο διαπολιτισμικός διάλογος και
η συνεργασία μεταξύ της κοινότητας της Ρουμανίας
στην Κύπρο και της τοπικής κοινωνίας.
«Ενθαρρύνουμε τη ρουμανική κοινότητα να
διατηρήσει και να προωθήσει τη γλώσσα, τις
παραδόσεις και την κουλτούρα της», κατέληξε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το δράμα που βιώνει ο κυπριακός ελληνισμός,
σε συνδυασμό με τις κλιμακούμενες τουρκικές
προκλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις προκλήσεις
με τις οποίες δοκιμάζεται καθημερινά η Ελλάδα,
μας υπενθυμίζουν ότι διερχόμαστε σημαντικές
ιστορικές και πολιτικά κρίσιμες στιγμές», τόνισε
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, σε ομιλία
του στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα είναι
ψυχή», που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι «η Τουρκία με την αλαζονική
συμπεριφορά της και την εκβιαστική της τακτική
έχει αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο με τον «νόμο
της ζούγκλας» και τη «διπλωματία της κανονιοφόρου»,
υποσκάπτοντας τη σταθερότητα και ασφάλεια της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι «η αναβάθμιση
και η ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, τόσο στην
εκπαίδευση όσο και ευρύτερα στην κοινωνία,
αποτελεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στόχο
ύψιστης προτεραιότητας για τις δοκιμαζόμενες
πατρίδες μας και αποτελεσματική άμυνα απέναντι
σε ποικίλους κινδύνους που ελλοχεύουν».
Ανέφερε, επίσης, ότι σαράντα έξι χρόνια μετά τη
συμφορά του ‘74, η Κύπρος εξακολουθεί να

είναι μοιρασμένη και κάθε μέρα που περνά, η
ψυχή και η καρδιά μας, όπως είπε, «παραμένουν
προσηλωμένες στον στόχο μας για τερματισμό
της κατοχής και κατάργηση του συμβόλου του
διαχωρισμού που είναι χαραγμένο στον Πενταδάκτυλο
και διαπερνά τα σπλάχνα της μαρτυρικής μας γης».
Την ίδια ώρα, συνέχισε, η Ελλάδα δοκιμάζεται
καθημερινά με ποικίλες προκλήσεις.
«Η κοινή ιστορία των εθνικών μας αγώνων
συμπορεύεται και συνταυτίζεται έχοντας πάντοτε
ως πρωταρχικό στόχο τον αγώνα να διατηρήσουμε
ανόθευτο τον εθνικό μας πολιτισμό και άσβεστα
τα ιδανικά της πατρίδας», πρόσθεσε.
«Το τίμημα είναι βαρύ και μεγάλο, γιατί η ελληνική
ιστορία στο σύνολό της απέδειξε ότι διαθέτει
άξιους και ακλόνητους φρουρούς των συνόρων
μα κυρίως των εθνικών ιδανικών της», σημείωσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι το μέλλον της ελληνικής
γλώσσας ταυτίζεται με το μέλλον του ελληνισμού
και πρόσθεσε πως «χρέος των Ελλήνων και των
Ομογενών είναι να στηρίζουν και να τιμούν
την ελληνική γλώσσα και παιδεία, ιδιαίτερα εκεί
όπου επιζούν γλωσσικές νησίδες και θύλακες
ελληνοφωνίας, παροικίες και ιστορικές εστίες της
ομογενειακής διασποράς, οι οποίες διατηρούν
το πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολιτιστικής τους
ταυτότητας».
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Γι’ αυτό και εμείς στην Κύπρο, σύμφωνα με τον
κ. Φωτίου, «προωθούμε μεταξύ των αποδήμων
μας ειδικά προγράμματα εκμάθησης και διάδοσης
της ελληνικής γλώσσας, όπως και της ιστορίας
μας, συνεργαζόμενοι με πανεπιστήμια και άλλα
ιδρύματα και φορείς, όπως και με τις οργανώσεις
των απανταχού αποδήμων μας και ιδιαίτερα των
νέων της διασποράς μας από τα παιδιά τρίτης,
τέταρτης και πέμπτης γενιάς που πρέπει να κρατήσουμε
στις ρίζες μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας».

Συνεχίστηκε στις 20 Ιανουαρίου, η επίσκεψη του
Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στο
Λονδίνο, όπου είχε σειρά επαφών με φορείς
και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο «World Education Forum».
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας είχε συνάντηση
με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας, κ.κ. Νικήτα. Κατά τη συνάντηση ο
Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος προΐσταται του Ενιαίου
Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης,
ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το έργο του Φορέα
και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
μετάδοση και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας,
του πολιτισμού και των εθνικών μας παραδόσεων
στις απόδημες γενεές.

ΕΠΑΦΈΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ
ΠΑΙΔΕΊΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ

Στη συνέχεια, ο κ. Προδρόμου συναντήθηκε με
τη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Πανεπιστημίων
της Κοινοπολιτείας δρα Τζοάνα Νιούμαν, με την οποία
αντάλλαξε απόψεις για τον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και την ενημέρωσε για τις προσπάθειες
που καταβάλλονται για παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως και για τον στρατηγικό στόχο
του Υπουργείου να καταστεί η Κύπρος κέντρο
παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Συζητήθηκαν, επίσης,
τρόποι ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών σχέσεων
με χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας.
Ο Υπουργός Παιδείας συναντήθηκε, ακολούθως,
με τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για τα
Πανεπιστήμια, την Επιστήμη, την Έρευνα
και την Καινοτομία της Βρετανικής Κυβέρνησης,
κ. Κρις Σκίντμορ, με τον οποίο συζήτησε θέματα
που αφορούν κυρίως στο καθεστώς φοίτησης
των Κύπριων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο
μετά την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στους
μακροχρόνιους δεσμούς της Κυπριακής
Δημοκρατίας με το Ηνωμένο Βασίλειο
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς πολλοί Κύπριοι επιλέγουν τη χώρα
αυτή για τις σπουδές τους και σημείωσε την
ανάγκη να βρεθούν τρόποι για συνέχισή
τους. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε τον ομόλογό
του για τα μέτρα που έχει λάβει η Κυπριακή
Κυβέρνηση για συνέχιση της συνεργασίας
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου
με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
Ηνωμένου Βασιλείου στα προγράμματα
δικαιόχρησης. Τέλος, συζητήθηκε η
αναγκαιότητα για ενίσχυση της συνεργασίας
στον τομέα της έρευνας.
Ο κ. Προδρόμου παρευρέθηκε, επίσης, στην
επίσημη έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου
Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «World Education
Forum», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο από τις 19 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 127 υπουργοί,
αρμόδιοι για την εκπαίδευση, απ’ όλο τον
κόσμο, οι οποίοι συζήτησαν για τον ταχύ
μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και τον
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων,
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που
δημιουργούν οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Προδρόμου,
συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή
κ. Ανδρέα Κακουρή, συναντήθηκε με ομολόγους
του υπουργούς της Κοινοπολιτείας σε ειδική
δεξίωση την οποία διοργάνωσε η Κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου και στην οποία
παρευρίσκονταν οι Υπουργοί που συμμετέχουν
στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Στις 15 Φεβρουαρίου, μέλη της NEPOMAK ΗΒ
επισκέφθηκαν το Βρετανικό Μουσείο για μια
αποκλειστική ξενάγηση στην Αρχαία Κύπρο και την
ευρύτερη Μεσόγειο. Η ενημερωτική εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της Υπάτης
Αρμοστείας της Κύπρου, σε συνεργασία με τη NEPOMAK
ΗΒ. Της διαφωτιστικής αυτής ξενάγησης ηγήθηκε
ο δρ Thomas Kiely, Επιμελητής της Κύπρου στο

Ελληνικό Ρωμαϊκό τμήμα του Βρετανικού Μουσείου.
Σε χαιρετισμό του, ο Μορφωτικός Σύμβουλος
της Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου, δρ Μάριος
Ψαράς, τόνισε τη σημασία της αρχαιολογίας και
γενικότερα της ιστορικής γνώσης, ως πυξίδας για
το παρόν και το μέλλον. Ακολούθησε ξενάγηση
στην Κυπριακή Συλλογή, όπου οι νέοι και νέες της
NEPOMAK ΗΒ είχαν τη μοναδική ευκαιρία να
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επισκεφθούν τις δαιδαλώδεις υπόγειες εγκαταστάσεις
του Μουσείου όπου αποθηκεύονται πολλές
σημαντικές αρχαιότητες.
Μετά τη ξενάγηση, ακολούθησε συζήτηση στο Τμήμα
Μελετών Ελληνικού και Ρωμαϊκού Πολιτισμού,
όπου οι νέοι και νέες της NEPOMAK ΗΒ είχαν
την ευκαιρία να εξερυνήσουν το αρχείο του Τμήματος.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ:
ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ Η ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΆ
Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε εκ νέου
στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την
τουρκική εισβολή σε Συρία και Λιβύη. Επανέλαβε
ότι η απάντηση στην πολεμική πολιτική της
Άγκυρας είναι η ειρήνη, συνεργασία και ευημερία,
όπως αυτή προωθείται με την Ιορδανία το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και το Λίβανο.
Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι προωθούνται
«φρέσκιες» συνεργασίες με τη διασπορά των
Εβραίων, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και σημείωσε
πως η συνεργασίες και η ευημερία θα αποβούν
προς όφελος και της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως
οι βουλευτές που αποτελούν την διακομματική
αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Αυστραλία,
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αυστραλία,
την οποία επισκέπτονται πρώτη φορά και να
έρθουν σε επαφή με τους ομογενείς.
Η κοινοβουλευτική διακομματική αντιπροσωπεία,
που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Αυστραλία, υπό τον Πρόεδρο του νομοθετικού
σώματος, κ. Δημήτρη Συλλούρη, παρέστη στις
11 Φεβρουαρίου, σε δεξίωση που παρέθεσε
προς τιμήν του Κοινοβουλίου η Ύπατη Αρμοστής
της Δημοκρατίας στην Καμπέρα, κα Μάρθα
Μαυρομμάτη, με τον Πρόεδρο της Βουλής να λέει
ότι η ενίσχυση των σχέσεων της μητροπολιτικής
Κύπρου με τη διασπορά αποτελεί υποχρέωση.
Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε
πως οι απόδημοι είναι εκατοντάδες άτομα, που
μπορούν να συνδράμουν την Ύπατη Αρμοστή.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα
των πυρκαγιών στην Αυστραλία, επαναλαμβάνοντας
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου
Εξωτερικών και της Υπάτης Αρμοστείας, συνεισέφερε
ένα συμβολικό ποσό στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της κατάστασης και αποκατάστασης των ζημιών.
Αναφερόμενος στις σχέσεις της ομογένειας με
την Πολιτεία της Κυπριακής Δημοκρατίας γενικά
και του Κοινοβουλίου ειδικότερα, ο κ. Συλλούρης
είπε ότι το θέμα δεν προσεγγίζεται ως δυνατότητα,
αλλά ως υποχρέωση που θα επιφέρει πρακτικά
και απτά αποτελέσματα, σε τομείς όπως η παιδεία,
το εμπόριο, ο τουρισμός, η τεχνολογία και οι επιστήμες.

Η επανεγγραφή του εμπορικού σήματος
«Halloumi» στο Ηνωμένο Βασίλειο διορθώνει
ένα σοβαρό λάθος που έγινε από το Υπουργείο
και διασφαλίζει τη συνέχιση της ανοδικής πορείας
των εξαγωγών της Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, σε συνέντευξη Τύπου στις 3
Φεβρουαρίου.
Ο κ. Λακκοτρύπης ανακοίνωσε ότι, στις 31
Ιανουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του
Ηνωμένου Βασιλείου η επανεγγραφή
του εμπορικού σήματος «Halloumi» για το
Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΉ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ
ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΎ
ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ
ΒΑΣΊΛΕΙΟ

Όπως ανέφερε, η ισχύς τους συγκεκριμένου
εμπορικού σήματος είναι από τον Μάιο του
2018, όταν το Υπουργείο, μετά την τότε απώλεια
του εμπορικού σήματος, είχε καταθέσει αίτηση
με τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας για
επανεγγραφή.
«Θεωρούμε ότι η επανεγγραφή είναι μια
σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο γιατί διορθώνεται
ένα σοβαρό λάθος που έγινε από το Υπουργείο,
αλλά γιατί, επίσης, θα διασφαλίσει τη συνέχιση
της ανοδικής πορείας των εξαγωγών μας στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων
με το Brexit», ανέφερε.
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Η Ύπατη Αρμοστής παρουσιάζοντας στους
παρευρισκόμενους τα μέλη της αποστολής, τόνισε
τον σεβασμό της προς τους απόδημους Κυπρίους
της Αυστραλίας, οι οποίοι, όπως είπε, παράλληλα
με την εργατικότητα τους και την προκοπή τους,
φροντίζουν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση
της ιδιαίτερης τους πατρίδας και τους δεσμούς
με τις ρίζες τους.
Αργότερα ο Πρόεδρος της Βουλής και η συνοδεία
του παρακάθισαν σε δείπνο που παρέθεσε η
Πρόεδρος της Κοινότητας Κυπρίων στην Καμπέρα,
κα Γεωργία Αλεξάνδρου.

Ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε παράλληλα και στη
μάχη που δόθηκε για προστασία του κοινοτικού
εμπορικού σήματος για το χαλλούμι, το οποίο θα
διασφάλιζε τις εξαγωγές της Κύπρου ακόμα και
μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εξήγησε, στη συνθήκη
αποχώρησης προβλέπεται ότι τα κοινοτικά
σήματα θα μετατραπούν σε βρετανικά μετά το
Brexit. Πρόσθεσε ότι για τον λόγο αυτό, για το
Υπουργείο ήταν σημαντικό να προστατεύσει και το
κοινοτικό σήμα, κάτι που έγινε μετά από μεγάλες
προσπάθειες, αφού κάποιοι είχαν κινηθεί εναντίον
της ακύρωσης και του κοινοτικού σήματος. Το
κοινοτικό σήμα, όπως είπε, προστατεύθηκε και
με τη βοήθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας,
παράλληλα με τη σημαντική εξέλιξη της ανάκτησης
του εμπορικού σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παράλληλα ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε
σε στοιχεία που καταδεικνύουν την άνοδο των
εξαγωγών του παραδοσιακού προϊόντος της
Κύπρου στο εξωτερικό. Συνολικά η αξία των
εξαγωγών χαλλουμιού το 2018 άγγιξαν τα 195
εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, για το 2019 ως
τον Οκτώβριο παρουσιάζεται μια αύξηση των
εξαγωγών σε ποσοστό 12%, κάτι που δείχνει ότι
θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια, ενώ για
το Ηνωμένο Βασίλειο οι εξαγωγές χαλλουμιού
αυξήθηκαν κατά 14% για την ίδια περίοδο.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΆΔΩΝΙ ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)
παρουσίασε, στις 16 Ιανουαρίου, στο Λονδίνο, τη
φωτογραφική έκθεση του Άδωνι Χριστοφόρου
«Φωτογραφίες-Ντοκουμέντα από την πρόσφατη
ιστορία της Κύπρου», σε συνεργασία με τους
αποδήμους Κύπριους και Κύπριες της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Η έκθεση περιλάμβανε φωτογραφίες από την περίοδο
1959-1982 που παρουσιάζουν τον τρόπο ζωής
και το κλίμα της εποχής.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδου και
ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Χρίστος Καραολής.
Τελώντας τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Υπουργός
Εσωτερικών ανέφερε: «Η έκθεση του Άδωνι
Χριστοφόρου, σε κάθε της κομμάτι, αποτυπώνει
βαθιά την ταραγμένη ιστορία του πολύπαθου νησιού
μας, αλλά και στιγμές που χάραξαν ανεξίτηλα την
ύπαρξη του κυπριακού ελληνισμού. Οι ιστορικές
φιγούρες και τα ντοκουμέντα που προβάλλονται
αποτελούν παρακαταθήκη για τον τόπο μας και
καθοδήγηση για τις επόμενες γενιές.
Η φωτογραφία, άλλωστε, είναι αυτή που αιχμαλωτίζει
τη στιγμή και την διατηρεί για μια ζωή. Είτε καλή
είναι αυτή η στιγμή είτε κακή, αποτελεί μέρος της ζωής
μας, των αναμνήσεών μας, της πατρίδας και της
ιστορίας μας. Η φωτογραφία εξουδετερώνει τη λήθη,
κρατώντας ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου
τις στιγμές που οφείλουμε να έχουμε πάντα στο
κάδρο της ζωής μας. Η ανάγκη διατήρησης της
ιστορικής μας μνήμης και των διδαγμάτων της αποτελούν
αδήριτη ανάγκη για την πατρίδα μας. Για αυτό
τον λόγο προσδίδουμε σε αυτή την καλλιτεχνική
έκφραση την πρέπουσα σημασία.
Η έκθεση φωτογραφίας του Άδωνι Χριστοφόρου
αποτελεί μια ιστορική μαρτυρία του τόπου μας.
Αποτυπώνει, μέσα από τον φακό του, στιγμές
της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας από την
ανεξαρτησία μέχρι τη βάρβαρη τουρκική εισβολή
του 1974. Εισβολή, η οποία δυστυχώς, κρατά
ακόμα την πατρίδα μας, μοιρασμένη.
Θέλω, με την ευκαιρία, να σας επαναβεβαιώσω
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με
την κατοχή και τα διαχωριστικά συρματοπλέγματα,
αλλά ούτε και με τη συνεχιζόμενη παραβίαση
θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών της. Το σημερινό status quo είναι και
απαράδεκτο και παράνομο και σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση του Κυπριακού.

Δεν διαπραγματευόμαστε και δεν συμβιβαζόμαστε
με οιανδήποτε λύση ή διευθέτηση, η οποία δεν θα
διασφαλίζει την επιβίωση και το μέλλον όλων των
νόμιμων κατοίκων του νησιού μας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αποφασισμένος
να συνεχίσει τις προσπάθειες για επίλυση του
Κυπριακού ώστε μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου να
καταλήξουμε σε μια λύση στη βάση των ψηφισμάτων
και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς
και των αρχών, των αξιών και του κεκτημένου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λύση έντιμη, δίκαιη,
αξιοπρεπή και βιώσιμη η οποία θα διασφαλίζει πως
η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία θα οδηγεί σε ένα νέο
καθεστώς, πλήρως απαλλαγμένο από αναχρονιστικές
εγγυήσεις και παρουσία ξένων στρατευμάτων.
Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικός είναι ο
ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ομογένεια.
Οι συμπατριώτες και συμπατριώτισσές μας, όλοι
εσείς, που ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό,
αποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι του διαρκούς
αγώνα για επανένωση του τόπου μας».
« Θέλω, λοιπόν, να σας απευθύνω τις πιο θερμές
ευχαριστίες της Κυβέρνησης αλλά και της Πολιτείας,
για το έργο που επιτελείτε, εδώ και δεκαετίες.
Η κυπριακή ομογένεια όπου και εάν δραστηριοποιείται
συνιστούσε ανέκαθεν βασικό και άκρως δυναμικό
πυρήνα ενημέρωσης, διαφώτισης και επιρροής
για θέματα που αφορούσαν το κυπριακό πρόβλημα».
Στην ομιλία της η Διευθύντρια του ΓΤΠ ανέφερε:
«Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι το τμήμα
της Κυβέρνησης του οποίου η καθημερινότητα
κινείται μεταξύ δημιουργίας, επικοινωνίας, πολιτικής,
διπλωματίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης,
των Μέσων, του Τύπου, της τεχνολογίας.
Το πιο σημαντικό, όμως, κομμάτι που κουβαλά
το ΓΤΠ είναι το βάρος της καταγραφής της ιστορίας
του τόπου μας. Όχι μόνο για τη διατήρηση της
πολιτιστικής μας ταυτότητας και της συλλογικής
μας μνήμης, αλλά και επειδή λειτουργεί ως νήμα
που δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον
του τόπου και των ανθρώπων μας. Αυτό, λοιπόν,
το κομμάτι διαφύλαξης, καταγραφής, διαχείρισης
και αναμετάδοσης κάθε πολιτιστικού, πολιτισμικού
και ιστορικού στοιχείου, είναι για μας πολύτιμο,
και στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε και να το
αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά».
«Μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας και του πολιτισμού
αποτελεί η φωτογραφία, της οποίας η συμβολή
είναι ακόμη πιο σημαντική προς τη νεαρότερη
γενιά. Διότι οι φωτογραφίες στέκονται
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από μόνες τους. Λένε την αλήθεια με αψεγάδιαστο
τρόπο, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και το
δικαίωμα στον καθένα μας να ερμηνεύσει αυτή
την αλήθεια με τη δική του ψυχή και το δικό
του μυαλό. Άλλωστε πρόκειται για φωτογραφίες
τεκμηρίωσης, για φωτογραφίες αρχειακές, ιστορικές.
Λες και το ’ξέραν ότι τραβήχτηκαν για να θυμόμαστε
ή και να μαθαίνουμε οι νεότεροι. Εμείς θελήσαμε, με
την έγκριση του φίλου Άδωνι, να διαφυλάξουμε αυτό
το έργο, αλλά και να το μοιραστούμε. Η δουλειά
του Άδωνι λειτούργησε ως σπίθα έμπνευσης
για μας στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
αφού αποτέλεσε και την ύλη για το πρώτο
τεύχος της εκδοτικής σειράς του Γραφείου μας
«Φωτογραφικά Τετράδια». Αντιλαμβανόμενοι τη
δύναμη των φωτογραφιών αυτών, λοιπόν, τους
δώσαμε φτερά, και, υπό την επιμέλεια του Χρίστου
Αβρααμίδη, του ταλαντούχου φωτογράφου μας,
προχωρήσαμε στη δημιουργία της έκθεσης που
βλέπετε, για τη φιλοξενία της οποίας, βέβαια,
ευχαριστούμε τους αποδήμους μας της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Κύριε Καραολή, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία
της και την ευκαιρία που μας δώσατε να την
ξαναδημιουργήσουμε μαζί σας.
Ελπίζω, μέσω της έκθεσης και των Τετραδίων,
να ταξιδέψετε και εσείς όπως και εγώ στην Κύπρο
του πεύκου, του κυπαρισσιού, στην Κύπρο της
αγάπης και του ονείρου, αλλά και του πόνου
και της προσφυγιάς. Να ταξιδέψετε πίσω στον
χρόνο, να ανασύρετε ή να δημιουργήσετε μνήμες,
να ανασκουμπωθείτε και να πάρετε δύναμη
από τη δύναμη του τόπου και των ανθρώπων
του. Με φάρο μια κοινή εθνική συνείδηση, να
ξαναμοιράστουμε αξίες διαχρονικές όπως η
αγάπη για την πατρίδα, ο μόχθος, η επιμονή και
η προσπάθεια, η δύναμη της ψυχής, η οικογένεια και η
θρησκεία. Να ξαναγνωρίσουμε τη συλλογική μας
μνήμη, τα ελληνικά και ευρωπαϊκά μας ιδεώδη».

ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΛΕΎΚΩΜΑ «ΦΩΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΉ»

Αρχειακό τεκμήριο μιας περιόδου κατά την
οποία το θέατρο και η θεατρική φωτογραφία
στην Κύπρο ουσιαστικά γεννήθηκαν, άνθισαν
και έθεσαν γερά θεμέλια, χαρακτήρισε το
φωτογραφικό λεύκωμα «Φως στη σκηνή»,
η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών κα Σόφη Μιχαηλίδου,
σε εκδήλωση παρουσίασής του, στις
3 Φεβρουαρίου, στη Λευκωσία.
Πρόσθεσε ότι το λεύκωμα αφιερώνεται στη
θεατρική φωτογραφία του τόπου και είναι
προϊόν συνέργειας του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών και του Θεατρικού
Οργανισμού Κύπρου, με φωτογραφίες
των Κώστα Φαρμακά και Γιώργου Κατσούρη
από παραστάσεις του ΘΟΚ κατά την περίοδο
1971-1981.
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Η κα Μιχαηλίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι
αυτή η μορφή τέχνης θα πάρει επιτέλους
τη θέση που της αξίζει.
Η Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη, σε
χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους της
ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη,
επισήμανε ότι η διαφύλαξη τέτοιων αρχείων
και, μέσω αυτής, η διαφύλαξη της ιστορίας
και του πολιτισμού είναι χρέος όλων μας,
επειδή ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά
αποτελούν το κλειδί για ισχυρές και ανθεκτικές
κοινωνίες.
Η Πολιτεία, διαβεβαίωσε, θα συνεχίσει
να διατηρεί στις προτεραιότητές της την
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας, γι’
αυτό μετά τη θεσμοθέτηση της Κυπριακής

Κυπριακή
Δημοκρατία

Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών, στους στόχους της Πολιτείας
είναι η αναδιάρθρωση της διαχείρισης
του πολιτισμού μέσω της δημιουργίας
Υφυπουργείου Πολιτισμού.
Το Υφυπουργείο, είπε, θα είναι μια
αυτόνομη διοικητική δομή, αφιερωμένη
εξ ολοκλήρου στον πολιτισμό και τις τέχνες.
Αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία ενός
μουσείου νεότερης και σύγχρονης τέχνης,
στην προώθηση κατασκευής Κρατικής
Βιβλιοθήκης και άλλες δράσεις όπως
η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού,
ενημερότητα για την πολιτιστική κληρονομιά,
καλύτερη προσβασιμότητα καθώς και άλλες
ενέργειες.

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
T +357 22400102, 22400238
Φ +357 22400173 Ε cyprusdiaspora@presidency.gov.cy
www.commissionertothepresidency.gov.cy
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