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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Με µεγάλη χαρά επικοινωνώ και πάλι µαζί σας,
µεταφέροντάς σας, πρώτα, τους θερµούς χαιρετισµούς
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
όσο και τους δικούς µου, µαζί µε εκείνους των συνεργατών
µου που καθηµερινά εργάζονται για την προώθηση
των θεµάτων τα οποία ενδιαφέρουν άµεσα και εσάς
τους αποδήµους µας.
Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τις οργανώσεις
των αποδήµων μας για τη βοήθεια που προσφέρουν,
ιδιαίτερα προς τα µέλη των ευπαθών οµάδων
και τους ηλικιωµένους, καθώς και προς τους
συµπατριώτες και συμπατριώτισσές µας που
έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό. Τις ευχαριστίες
αυτές εξέφρασα και σε τηλεδιάσκεψη που είχα
µε εκπροσώπους των αποδήµων µας, προς τους
οποίους εξέφρασα µαζί και τη µεγάλη θλίψη
µας για τις απώλειες που είχαµε µεταξύ των
αγαπηµένων µας που διαβιούν στο Ηνωµένο
Βασίλειο και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

Όλοι µαζί συναισθανόµαστε τις ανησυχίες και τις
αγωνίες σας, ιδιαίτερα σε αυτό το διάστηµα της
παγκόσµιας πανδηµίας του κορωνοϊού. Ο στόχος
µας, εδώ στην Κύπρο, ήταν εξαρχής να ελαχιστο ποιήσουµε τους κινδύνους εξάπλωσης του ιού και
να δώσουµε στον λαό µας προοπτική και ελπίδα για
γρήγορη επαναφορά στην οµαλότητα. Η προσπάθεια
συνεχίζεται και είµαστε αισιόδοξοι για την έκβασή
της. Παρακολουθούµε στενά την έκβαση της πανδηµίας
στις διάφορες χώρες και ευχόµαστε να έρθουν
καλύτερες µέρες για όλους. Μάθαµε στα δύσκολα
και θα ξεπεράσουµε και αυτή την κρίση. Θα τα
καταφέρουµε.
Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας µας, εκφράζω
προς εσάς τη µεγάλη µου ευγνωµοσύνη για την
τεράστια προσφορά σας στον αγώνα της επιβίωσης
του λαού µας. Να είστε πάντα καλά και ασφαλείς.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Η σκέψη μου τούτες τις Άγιες ημέρες στρέφεται
σ’ όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό, σ’ όσους
περνούν τη δοκιμασία και την αγωνία επιβίωσης,
σ’ όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.
Εύχομαι σε όλους δύναμη και κουράγιο.
Η σκέψη μου στρέφεται ακόμα σ’ όσους
αγωνιούν για την αβεβαιότητα του αύριο, είτε
εργαζόμενους είτε επιχειρηματίες.
Στρέφεται την ίδια ώρα σ’ αυτούς που δικαίως
αποκαλούνται ήρωες της πρώτης γραμμής, τους
επαγγελματίες υγείας, τους αστυνομικούς, τους
πυροσβέστες, τους εθνοφρουρούς, τα στελέχη
της Πολιτικής Άμυνας, τους θηροφύλακες, τους

εθελοντές, τους εργαζόμενους στις διάφορες
ζωτικές Yπηρεσίες του ιδιωτικού ή δημόσιου
τομέα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις
καθ’ ημέραν ανθρώπινες ανάγκες, αλλά
και να κρατούν ακόμα την ελπίδα ζωντανή.
Όπως τιμώ όλες και όλους εσάς που δοκιμάζεστε
ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητων, αλλά επιβαλλόμενων περιορισμών. Περιορισμών που μας
στερούν την ελευθερία διακίνησης και επιλογής,
την επαφή με αγαπημένους μας, το δικαίωμα
να εκδηλώσουμε, ιδιαίτερα τούτες τις μέρες,
τον σεβασμό και την πίστη μας, να ζήσουμε
και να χαρούμε όπως συνηθίζαμε τις ημέρες
του Πάσχα.

Είναι για όλα τούτα τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης
που τρέφω προς όλους εσάς, που θα ήθελα
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί χάρη στον
επαγγελματισμό, τις θυσίες, την υπομονή και
τον πατριωτισμό σας, είμαι βέβαιος ότι θα τα
καταφέρουμε και πάλι.
Τις τελευταίες ημέρες αυξάνουν οι ελπίδες, αλλά
δεν σηματοδοτούν το τέλος. Υπάρχει, δυστυχώς,
ακόμα απόσταση που πρέπει με την ίδια σύνεση
να διανύσουμε.
Κατά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου, και πάντα λαμβάνοντας υπόψη
τις συμβουλές της Επιστημονικής Ομάδας,
αποφασίσαμε τη στρατηγική για σταδιακή
χαλάρωση των μέτρων.
Θέλω να ακριβολογώ και να είμαι σαφής. Αυτό
που αποφασίσαμε είναι τη στρατηγική και όχι
την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης.
Η εφαρμογή θα εξαρτηθεί και είναι απόλυτα
συνυφασμένη με την πορεία μείωσης των
κρουσμάτων, της προόδου δηλαδή, συνέχισης
της αυστηρής τήρησης των περιοριστικών μέτρων,
του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης που
η συντριπτική πλειοψηφία παραδειγματικά
επιδεικνύει.
Καμία πλάνη δεν χωρεί, κανένας εφησυχασμός
δεν επιτρέπεται.
Αυτό που σήμερα φαίνεται να τίθεται υπό έλεγχο,
μπορεί εύκολα, αν αγνοήσουμε τους κινδύνους,
να γίνει ανεξέλεγκτο την επομένη.

το μήνυμα ελπίδας, σεβασμού και αγάπης, θέλει
να μεταφέρει την ανάγκη να μην επιτρέψουμε στα
συναισθήματα να επικρατήσουν της λογικής.
Γνωρίζω πως είναι οδυνηρό να ζητάς από
Χριστιανούς να αναστείλουν τις θρησκευτικές τους
συνήθειες, να ζητάς από τους συμπολίτες σου να
απέχουν από τις λατρευτικές ή άλλες εκδηλώσεις
που είναι συνυφασμένες με την Ανάσταση του
Θεανθρώπου ή ακόμα να μη βιώνουν τις χαρές
που προσφέρει η Άνοιξη.
Όμως, για τούτη τη χρονιά είναι πέρα από ανάγκη
να περάσουμε με υπομονή τις δοκιμασίες, να
ζήσουμε, αν θέλετε, τον δικό μας Γολγοθά.
Ύστερα, μην ξεχνάτε πως τον Γολγοθά διαδέχεται
πάντοτε η Ανάσταση. Για τούτο για άλλη μια φορά
κάνω έκκληση προς όλους.
Τηρήστε με αυστηρότητα τα προστατευτικά μέτρα,
αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, μην
υποκύψετε στον πειρασμό να επισκεφθείτε τα
χωριά ή τα εξοχικά σας. Μην ακούσετε τους
παράφωνους που ταυτίζουν την πίστη στο Θεό
με την επιλογή του θανάτου. Ακούστε τη συνετή
φωνή του Οικουμενικού Πατριάρχη και του
Προκαθήμενου της Κυπριακής Εκκλησίας.
«Σήμερα, δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι πιστοί».
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Χάριν στις δικές σας θυσίες και τη δική μας
αποφασιστικότητα να πάρουμε έγκαιρα σκληρά
μέτρα που όλοι βιώνουμε, καθημερινά καταγράφεται

Γι’ αυτό και το σημερινό μου διάγγελμα, πέρα από
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βελτίωση, ενώ η ελπίδα για πλήρη έλεγχο γίνεται
ακόμα πιο εμφανής.
Θέλω να σας βεβαιώσω πως με τη βοήθεια και
της επιστημονικής ομάδας έχουμε σχεδιάσει το
κάθε βήμα, το κάθε μέτρο αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Με την ίδια σύνεση σχεδιάζουμε σε συνεργασία
με τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς
εταίρους, και την αντιμετώπιση των συνεπειών
που θα προκαλέσει η πρωτόγνωρη κρίση που
έπληξε την ανθρωπότητα.
Σας ζητώ να με εμπιστευθείτε για άλλη μια φορά.
Με τη δική σας συνεργασία και τη συνδρομή
των πολιτικών δυνάμεων του τόπου τις οποίες
θέλω και πάλι θερμά να ευχαριστήσω, σας βεβαιώ
πως θα τα καταφέρουμε.
Θα ευχόμουν να ήμουν σε θέση τούτην την ώρα
να σφίξω το χέρι της κάθε μιας και του κάθε ενός
από εσάς, για να εκφράσω τις ευχαριστίες και την
ευγνωμοσύνη μου.
Για να ευχηθώ σε όλους σας Καλή Ανάσταση, δύναμη
και κουράγιο.
Δυστυχώς, παρά την επιθυμία μου, δεν μπορώ.
Όπως δεν θα μπορέσω να αγκαλιάσω τα παιδιά
και τα εγγονάκια μου. Το ίδιο σας παρακαλώ
πράξετε και εσείς για το καλό των πολυαγαπημένων
σας. Αν στερηθούμε σήμερα την επαφή μαζί τους,
θα τους αγκαλιάσουμε με σιγουριά αύριο.
Εύχομαι σε όλους Καλή Ανάσταση και Χρόνια
Πολλά.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ κ. ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Η πρώτη και μεγάλη προτεραιότητά μας είναι
η προστασία της υγείας μας. Εμάς, των αγαπημένων
μας και όλων των συνανθρώπων μας.

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Το φετινό Πάσχα έχει δυστυχώς σημαδευτεί
από την πανδημία του κορωνοϊού. Και όσο και
αν θέλετε να ζήσετε και εσείς αυτές τις μέρες
μαζί με τους αγαπημένους σας στις χώρες
όπου ευρίσκεστε, κατά τον τρόπο που επιβάλλουν
οι θρησκευτικές και πολιτισμικές μας παραδόσεις,
το μεγάλο ζητούμενο, αυτό που όλοι από
καρδιάς ευχόμαστε, είναι να τερματιστεί
το συντομότερο η μεγάλη δοκιμασία που
διερχόμαστε και να επανέλθουμε στην
κανονικότητα με τις μικρότερες κατά το
δυνατό δυσμενείς επιπτώσεις.

Σε αυτές, λοιπόν, τις ώρες της κορύφωσης
του θείου δράματος, ας συναισθανθούμε μαζί
το βαθύτερο νόημα των ημερών του Πάσχα:
πως όσο σκληρός και αν είναι ο δρόμος,
στο τέλος υπάρχει το φως και η ελπίδα.
Η λύτρωση και η σωτηρία που έρχεται με το
χαρμόσυνο άγγελμα του τέλους της μαρτυρικής
ανάβασης του Γολγοθά και της Σταύρωσης:
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον
πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν
χαρισάμενος.
Ναι, στο τέλος του ανηφορικού δρόμου,
όπως το ελπίζουμε και το ευχόμαστε σε
ό,τι αφορά και στο πρόβλημα της φυσικής
και εθνικής επιβίωσης στην ιδιαίτερη και
πολυπαθούσα πατρίδα μας, θα υπερβούμε τις
δυσκολίες και τα εμπόδια, και θα λάμψει το
φως της δικαίωσης και της σωτηρίας από τη
θλιβερή δοκιμασία.

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Σας εκφράζω για μια ακόμη φορά τη μεγάλη
εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας για την
έμπρακτη αγάπη και τη στήριξη που προσφέρετε
στην Κύπρο μας, και να είστε σίγουροι πως η
σκέψη μας είναι πάντα κοντά σας.
Θέλω, ιδιαίτερα, να σας ευχαριστήσω για τη
μεγάλη προσπάθεια σας αυτές τις δύσκολες
μέρες να στηρίξετε και να βοηθήσετε τόσο
συμπατριώτες μας της διασποράς όσο και
συμπατριώτες μας που εγκλωβίστηκαν στο
εξωτερικό, αλλά και τους φοιτητές μας.
Έχετε επιβεβαιώσει, για ακόμη μια φορά,
ότι αποτελείτε το πιο πολύτιμο κεφάλαιο
της πατρίδας μας στο εξωτερικό.
Για τις οικογένειες των Κυπρίων της διασποράς
μας που έχασαν δικούς τους ανθρώπους λόγω
της πανδημίας θα είναι μια επώδυνη περίοδος.
Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους.
Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στην
Υπηρεσία Αποδήμων, σας ευχόμαστε από καρδιάς
προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.
Καλό Πάσχα!

ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ: ΤΕΡΆΣΤΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΎΣΚΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΚΑΙΡΟΎΣ
Η προσφορά της διασποράς σε απόδημους
και απόδημες που έχουν ανάγκη, σε Κύπριους
και Κύπριες φοιτητές και φοιτήτριες και σε όσους
και όσες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό είναι
τεράστια αυτές τις δύσκολες ώρες, ανέφερε
στις 14 Απριλίου, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου.
«Η διασπορά είναι ευαισθητοποιημένη και
δηλώνει ένα μεγάλο "παρών", όπως έκανε
σε όλες τις περιόδους που η Κύπρος είχε
ανάγκη τους αποδήμους», δήλωσεο κ. Φωτίου.
Πρόσθεσε, ακόμη, ότι ο ίδιος βρίσκεται
τακτικά σε επαφή με όλες τις ομοσπονδίες
ανά την υφήλιο, όπου υπάρχουν οργανωμένα
σύνολα. «Μιλώ προσωπικά με τους Προέδρους
των Ομοσπονδιών, συνεργάτες μου μιλούν
με μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, ώστε
να ξέρουμε τα πιθανά προβλήματα ή τις
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν για
να βοηθήσουμε, αλλά και για να υπάρχει
καλύτερος συντονισμός και ενημέρωση για
την κατάσταση στις κοινότητές μας σε χώρες
όπου υπάρχουν προβλήματα» λόγω του
κορωνοϊού.

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε και στην αύξηση
των θανάτων μεταξύ των Κυπρίων της
διασποράς, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά
και στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για θλιβερή
εξέλιξη. Ιδιαίτερα στη Βρετανία, γίνεται μια
προσπάθεια από οργανωμένα σύνολα της
παροικίας να βοηθήσουν όσο μπορούν
αυτές τις οικογένειες, ανέφερε.
Έφερε το παράδειγμα οικογενειών που
χάνουν δικούς τους ανθρώπους χωρίς
να μπορούν να τους δουν λόγω των
περιορισμών και οι οποίοι σε κάποιες
περιπτώσεις χρήζουν ψυχολογικής
υποστήριξης. Υπάρχει δίκτυο με ομάδα
που παρέχει στήριξη σε ηλικιωμένους
και ευπαθείς ομάδες της παροικίας, ενώ
μεταφέρονται και τρόφιμα, είπε ο κ. Φωτίου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στο παράδειγμα του ομογενή Γιάννη
Χριστοδούλου στο Λονδίνο, ο οποίος
χορηγεί χιλιάδες πακέτα με τρόφιμα στη
διασπορά.
Ακόμη, είπε ότι τα οργανωμένα σύνολα,
σε συνεργασία με όλες τις Πρεσβείες της
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Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών,
βοηθούν φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και
Κύπριους και Κύπριες που εγκλωβίστηκαν
στις χώρες αυτές.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Φωτίου στην
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου και στον Πρόεδρό της κ. Χρήστο
Καραολή, καθώς και στα μέλη της, που,
όπως είπε, κάνουν μια τεράστια προσπάθεια
για να βοηθήσουν τους συμπατριώτες και
τις συμπατριώτισσές μας, τους φοιτητές
και φοιτήτριες και τη διασπορά, και στους
οποίους, όπως είπε, αξίζουν συγχαρητήρια.
Τέλος, ανέφερε ότι είναι σε επαφή με
τον Πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέα
Παπαευριπίδη, τον Πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ κ.
Φίλιπ Κρίστοφερ, αλλά και τους Προέδρους
των άλλων ομοσπονδιών, με τους οποίους
υπάρχει διαρκής επαφή για να εντοπίζονται
πιθανά προβλήματα και να επιλύονται
αναλόγως των δυνατοτήτων.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου συμμετείχε,
στις 23 Απριλίου, σε τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους
των οργανώσεων των αποδήμων ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ
και ΝΕΠΟΜΑΚ, καθώς και με τους Προέδρους
των Ομοσπονδιών Ηνωμένου Βασιλείου, Η.Π.Α.,
Αυστραλίας, Αφρικής, Ελλάδας, Καναδά και Γαλλίας.
Κατά την τηλεδιάσκεψη, προτεραιότητα δόθηκε
στα θέματα που άπτονται της παγκόσμιας πανδημίας
του κορωνοϊού σε σχέση με τους αποδήμους και
απόδημες Κύπριους και Κύπριες. Ο Επίτροπος
Προεδρίας ενημέρωσε την ηγεσία της διασποράς
για τα μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος με στόχο
την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εξουδετέρωση
του κινδύνου εξάπλωσής της.
Ο κ. Φωτίου υπογράμμισε ιδιαίτερα τη μεγάλη
συμβολή των επαγγελματιών υγείας και των
νοσηλευτικών μονάδων, αλλά και τις θυσίες στις
οποίες υποβάλλεται παράλληλα ο κυπριακός
λαός εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Κυβέρνησης.
Με τα διάφορα μέτρα και την παρακολούθηση
της εφαρμογής τους από τους ειδικούς, έχουμε
σημαντικούς λόγους να αισιοδοξούμε ότι δεν θα
αργήσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να
επανέλθουμε στην ομαλότητα, τόνισε.

Εξάλλου, ο Επίτροπος Προεδρίας μετέφερε τις
ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας
προς όλους για τις προσπάθειες που γίνονται σε
συντονισμό με τις οργανώσεις των αποδήμων,
καθώς και για τη βοήθεια και στήριξη που παρέχουν σε
εγκλωβισμένους συμπατριώτες και συμπατριώτισσές
μας στο εξωτερικό, αλλά και προς τους φοιτητές
και φοιτήτριές, πάντοτε σε συνεργασία με τις
Πρεσβείες της Δημοκρατίας και το Υπουργείο
Εξωτερικών.
Από πλευράς των εκπροσώπων των αποδήμων,
τονίστηκε ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες οι κατά
τόπους οργανώσεις τους βρίσκονται κοντά στους
απόδημους, προσφέροντας τη στήριξή τους, ιδιαίτερα
προς τα μέλη των ευπαθών ομάδων και τους
ηλικιωμένους.
Με αισθήματα βαθιάς θλίψης έγινε αναφορά και
στο μεγάλο πλήγμα που έχει υποστεί η κυπριακή
κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 240 συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες μας έχασαν τη ζωή τους λόγω
του κορωνοϊού, ενώ αναφέρθηκε, ακόμη, ότι απώλειες
υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου δεκάδες
είναι τα κρούσματα μεταξύ των αποδήμων, ενώ
αρκετοί απόδημοι έχασαν τη ζωή τους.

Κατά την τηλεδιάσκεψη εκφράστηκε και η επιθυμία
όπως οι Ομοσπονδίες συντονίσουν τις δεκάδες
των αποδήμων που επιθυμούν να παράσχουν
βοήθεια στην Κύπρο, σε αυτή την δύσκολη περίοδο.
Τέλος, έγινε μια αρχική συζήτηση για τη χρονική
περίοδο πραγματοποίησης του προσεχούς
Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων και τη μορφή
που θα πάρει. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν
στα μέσα του προσεχούς Μαΐου, λαμβάνοντας
υπόψη και την εξέλιξη της κατάστασης με την
πανδημία του κορωνοϊού.

ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΜΕ ΠΡΈΣΒΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΌΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΎΝ ΑΠΌΔΗΜΟΙ ΚΎΠΡΙΟΙ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
συμμετείχε, στις 30 Απριλίου, σε τηλεδιάσκεψη
με Πρέσβεις και Πρόξενους στις χώρες όπου
διαβιούν απόδημοί μας. Στην τηλεδιάσκεψη
συμμετείχαν οι Πρέσβεις-Πρόξενοι από
Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, Αυστραλία, Αφρική, Ελλάδα,
Καναδά, Γαλλία, Λίβανο, Hνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και Αίγυπτο. Στην τηλεδιάσκεψη
συμμετείχε, επίσης, ο κ. Δημήτρης Χατζηαργυρού,
Διευθυντής Σέγκεν, Προξενικών Υποθέσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Η τηλεδιάσκεψη αποτελούσε συνέχεια της
τηλεδιάσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε
προ ημερών με την ηγεσία της Διασποράς στις
πιο πάνω χώρες.
Κατά την τηλεδιάσκεψη, προτεραιότητα δόθηκε
στα θέματα που άπτονται της παγκόσμιας πανδημίας
του κορωνοϊού σε σχέση με τους αποδήμους.
Οι Πρέσβεις ενημέρωσαν για την κατάσταση
που επικρατεί στις χώρες όπου εδρεύουν
όπως, επίσης, και για τις εξελίξεις ενόψει της
πανδημίας του κορωνοϊού. Έγινε, παράλληλα,
αναφορά στις προσπάθειες που κάνουν για
στήριξη των αποδήμων μας και ιδιαίτερα των
ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν τρόποι
συνεργασίας των Ομοσπονδιών της Διασποράς
με τις διπλωματικές μας αποστολές αυτή την
δύσκολη περίοδο για να αντιμετωπιστούν όλα
τα προβλήματα και οι ανάγκες των αποδήμων.
Ο Επίτροπος Προεδρίας μετέφερε τις ευχαριστίες
του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού
Εξωτερικών προς όλους για τις προσπάθειες
που γίνονται, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες
και το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και
για τη βοήθεια και τη στήριξη που παρέχουν σε
απόδημους και σε εγκλωβισμένους συμπατριώτες μας
στο εξωτερικό, αλλά και προς τους φοιτητές μας.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διαδικασίες που
έχουν ακολουθηθεί για τον επαναπατρισμό
των Κυπρίων με βάση τα σχετικά διατάγματα
της Κυβέρνησης και αναφέρθηκε σε διάφορα
προβλήματα που αντιμετώπισαν Κύπριοι και
Κύπριες στη διαδικασία επαναπατρισμού.
Με αισθήματα βαθιάς θλίψης έγινε αναφορά
και στο μεγάλο πλήγμα που έχουν υποστεί οι
παροικίες μας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο
όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
όπου δεκάδες είναι τα κρούσματα αλλά και οι
θάνατοι μεταξύ των αποδήμων μας.
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Από πλευράς τους οι Πρέσβεις τόνισαν ότι σε
αυτές τις δύσκολες ώρες προσπαθούν με κάθε
τρόπο να βρίσκονται κοντά στους απόδημους
σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες. Στόχος
η επίλυση και προώθηση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν.

ΣΤΉΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΚΎΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΎΠΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΠΌ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι, στο
πλαίσιο της συνεργασίας του με τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων,
υλοποιούνται υποστηρικτικές πρωτοβουλίες και
υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής
υποστήριξης, οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες
και σε όλους και όλες τους Κύπριους και Κύπριες
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών
και φοιτητριών, που βρίσκονται στο εξωτερικό
αυτό το διάστημα. Τα Πανεπιστήμια προσφέρουν
υπηρεσίες ως ακολούθως:
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην κοινωνία
και στην προσπάθεια του να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού,
COVID-19 έχει δημιουργηθεί η Πρωτοβουλία
NUPSupportAgainstCV19 με λειτουργία
τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης.
Η τηλεφωνική γραμμή απευθύνθηκε αρχικά σε όλο
το ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό, και λοιπό
προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων
της επαρχίας της Πάφου. Η τηλεφωνική γραμμή είναι
πλέον ανοικτή προς όλους τους πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας, είτε αυτοί διαμένουν στην επικράτεια
είτε στο εξωτερικό. Σκοπός της τηλεφωνικής γραμμής
είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ενδιαφερομένων
σε θέματα που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού
και οποιεσδήποτε επιπτώσεις μπορεί να έχει η
πανδημία στην καθημερινότητά τους. Οι σύμβουλοι
της γραμμής, υπό την εποπτεία του Τμήματος
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις, χειρίζονται
όλα τα περιστατικά με τον ίδιο επαγγελματισμό,
τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν
οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.
Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής στήριξης είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 08:00 έως 20:00.
Το τηλέφωνο της γραμμής είναι : +357 96-417024

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν
με το Γραφείο Συμβουλευτικής με την υπεύθυνη
του γραφείου και Κλινική Ψυχολόγο κα Γεωργία
Φράγκου, e-mail: georgia.frangou@cut.ac.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: https://
www.cut.ac.cy/students/advisory-and-counseling/
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Ομάδα του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και
Επιστημών Συμπεριφοράς και η Ομάδα του Κέντρου
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης
(KEΨΥΠΑ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί
να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη μέσω webinars.
Επικοινωνία: κα Μόνικα Σιακού, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια, Εγγεγραμμένη Εκπαιδευτική
Ψυχολόγος, e-mail: M.Siakou@euc.ac.cy,
τηλέφωνο: +35722713201
κ. Γιώργος Γεωργίου, Λέκτορας, Εγγεγραμμένος
Κλινικός Ψυχολόγος, e-mail: G.Georgiou@euc.ac.cy,
τηλέφωνο: +35722713113
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
(ΚΕΣΥ) ανήκει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αποτελεί
μέρος του Προγράμματος Ψυχολογίας. Λειτουργεί
ως συντονιστικός φορέας αλλά ταυτόχρονα και ως χώρος
πρακτικής άσκησης των φοιτητών των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Κλινικής, Συμβουλευτικής και Σχολικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.
Εκτός άλλων δραστηριοτήτων, το Κέντρο προσφέρει
υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης / ψυχοθεραπευτικές
υπηρεσίες / υπηρεσίες ψυχομετρικής αξιολόγησης)
στο κοινό και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και του Intercollege. Οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται σε όσους το χρειάζονται χωρίς καμία
διάκριση ή προκατάληψη ως προς την εθνικότητα,

πολιτισμική καταγωγή, φυλή, φύλο, σεξουαλικό
προσανατολισμό ή θρησκεία.
Οι υπηρεσίες παρέχονται κατεξοχήν από τους
ασκούμενους στο Κέντρο Φοιτητές των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Κλινικής, Συμβουλευτικής και Σχολικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.
Για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχουν, οι ασκούμενοι φοιτητές εποπτεύονται από
κατάλληλα καταρτισμένους και εγγεγραμμένους σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία Επαγγελματίες Ψυχολόγους.
Επικοινωνία: κα Γιώτα Χριστοφόρου, τηλέφωνο:
+357 22795100, e-mail: KESY@unic.ac.cy
Πανεπιστήμιο Frederick
Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων ψυχοεκπαίδευσης,
υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως π.χ.
διαχείρισης άγχους
• Πρόσβαση σε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό και βίντεο
που συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας και ευημερίας
• Συμμετοχή σε αθλητικές/ ψυχαγωγικές δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από
την Υπηρεσία Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
για σκοπούς κοινωνικοποίησης (π.χ. online
τάξεις εκγύμνασης του Αθλητικού Γραφείου,
Δραστηριότητες Φοιτητικών Ομίλων)
Επικοινωνία: δρ Λουϊζα Ιωαννίδου, Εγγεγραμμένη
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, τηλέφωνο: +357 22394341,
e-mail: soc.li@frederick.ac.cy
κα Σάντη Αντωνίου, Εγγεγραμμένη Κοινωνική
Λειτουργός, τηλέφωνο: +357 22394336,
e-mail: ad.ks@frederick.ac.cy.
UClan Cyprus University
Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται
από την δρα Vasiliki Christodoulou, Licensed Counselling
Psychologist, Clinical Supervisor, License Number:
14, e-mail: vchristodoulou2@uclan.ac.uk

ΑΚΥΡΏΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΑΠΟΔΉΜΩΝ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου σε
δηλώσεις του, στις 14 Απριλίου, ανέφερε ότι σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ
κ. Χρίστο Τούτον και τους Προέδρους όλων
των οργανώσεων της νεολαίας στο εξωτερικό,
αποφασίστηκε να ακυρωθούν για φέτος τα
προγράμματα των επισκέψεων για τη νέα γενιά,
που πραγματοποιούνται μέσα στον Ιούνιο και Ιούλιο.
Αντ’ αυτού, τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν ώστε
να θα επεκταθεί η συνεργασία με πανεπιστήμια
και να προσφερθούν στους νέους και νέες του

εξωτερικού διαδικτυακά μαθήματα, ανέφερε
ο κ. Φωτίου. Πέρα από την εκμάθηση γλώσσας,
τα μαθήματα θα καλύψουν και άλλους τομείς,
όπως ιστορία, παραδόσεις, ήθη και έθιμα
της Κύπρου, πρόσθεσε.
Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας έχει
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, στο οποίο ήδη λειτουργεί πρόγραμμα
εξ αποστάσεως εκμάθησης γλώσσας. Τα προγράμματα
αυτά θα εμπλουτιστούν, ενώ θα εμπλακούν και
άλλα πανεπιστήμια, συνέχισε ο κ. Φωτίου.

Όσον αφορά το 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Κυπρίων της Διασποράς, ο Επίτροπος
Προεδρίας ανέφερε ότι η απόφαση για τη
διεξαγωγή του θα συζητηθεί στα μέσα Μαΐου.
Ήδη το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, που ήταν
προγραμματισμένο για 27-30 Μαΐου αναβλήθηκε
για αργότερα, πρόσθεσε. Οι αποφάσεις θα
ληφθούν αναλόγως των εξελίξεων για τον
κορωνοϊό, κατέληξε ο κ. Φωτίου.

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΑΠΈΣΤΕΙΛΕ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΚΥΠΡΊΩΝ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου
κ. Χρήστο Καραολή, εκφράζοντας τις ευγνώμονες ευχαριστίες του ιδίου και της Κυβέρνησης για τη στήριξη που παρέχει η Ομοσπονδία την δύσκολη αυτή περίοδο
στους Κύπριους και Κύπριες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε Κύπριους και Κύπριες της διασποράς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών
της Κύπρου. Στην επιστολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, επίσης, τη θλίψη του για τον χαμό Κυπρίων της παροικίας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΛΕΊ
ΌΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΟΎΝ
ΝΑ ΔΗΛΏΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΜΈΣΩ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ CONNECT 2 CY
Για σκοπούς υποβοήθησης του σχεδιασμούκαι της οργάνωσης του εν εξελίξει
σταδιακού επαναπατρισμού πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι
βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες δικαιούχων, βάσει
των εν ισχύι Διαταγμάτων, καλούνται όσοι επιθυμούν να επαναπατρισθούν να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της πλατφόρμας connect 2 cy
(www.connect2cy.gov.cy).
Διευκρινίζεται ότι οι εκάστοτε αποφάσεις που αφορούν τον επαναπατρισμό θα
λαμβάνονται αναλόγως της διαμορφούμενης κατάστασης και της απαραίτητης
γνώμης των επιστημονικών συνεργατών της Κυβέρνησης.
Επιπρόσθετα, νοείται ότι όλοι όσοι εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξή τους σε χώρους
υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός
από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους.
Τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό προκειμένου
να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους.
Νοείται, επίσης ότι, όλα τα πιο πάνω πρόσωπα, με την είσοδό τους στο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υποβάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση για
την ασθένεια του COVID-19 και θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του σχετικού
ιατρικού πρωτοκόλλου.

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΜΕ ΔΊΚΤΥΑ ΙΑΤΡΏΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΚΎΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ
ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε, στις 31
Μαρτίου, την έναρξη συνεργασίας με δίκτυα ιατρών
που έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση Κύπριων
πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ειδικές
ρυθμίσεις έχουν γίνει για το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ελλάδα, τις δύο χώρες με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση συμπατριωτών μας. Λεπτομέρειες
παρατίθενται πιο κάτω:
Ρυθμίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και χρειάζεται να επικοινωνήσουν με
ιατρό, μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντας
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
doctors@cypriotfederation.org.uk ή καλώντας
από το Ηνωμένο Βασίλειο την ειδική γραμμή
επικοινωνίας 0207 124 4090, μέσω της οποίας
θα έχουν πρόσβαση σε δίκτυο γιατρών που έχει
συσταθεί σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία
Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου.
Ρυθμίσεις για την Ελλάδα
Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους
πιο κάτω ιατρούς που μετέχουν στο δίκτυο:

ΑΘΗΝΑ
Δρ Νίκος Ιωάννου - Καρδιολόγος
+30 6932275185
Δρ Αντώνης Πολυδώρου - Καρδιολόγος
+30 6946825858
Δρ Κώστας Χριστοδούλου - Γυναικολόγος
+30 6944541571
Δρ Μιχάλης Παπαδημητρίου - Χειρούργος
ουρολόγος +30 6977998088
Δρ Μιχάηλ Κυμίσης - Παθολόγος
+30 6932967771
Δρ Αντρέας Ζαμπάς - Γυναικολόγος
+30 6972910006
Δρ Σάββας Ιωαννίδης - Γενικός Χειρουργός
+30 6944528132
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δρ Χαράλαμπος Χαραλάμπους - Παθολόγος
+30 6944601449
Δρ Δημήτρης Ευσταθίου - Χειρούργος
+30 6945466070
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Δρ Χάρης Φωκάς - Καρδιολόγος
+30 6944845244
Δρ Λάμπρος Ραζής - Χειρούργος Οφθαλμίατρος
+30 6979110033
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δρ Νίκος Νικολαΐδης - Γυναικολόγος
+30 6945383881
Ρυθμίσεις για τις λοιπές χώρες
Κύπριοι που βρίσκονται σε άλλες χώρες μπορούν
να επικοινωνούν με τις κατά τόπους διαπιστευμένες
Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για να
λαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας ιατρών με τους
οποίους έχουν γίνει διευθετήσεις, εκεί όπου αυτό ήταν
δυνατόν, για παροχή υπηρεσιών σε Κύπριους πολίτες.
Ο κατάλογος των Διπλωματικών Αποστολών της
Δημοκρατίας είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου, στην πιο κάτω διεύθυνση:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa50_gr/
mfa50_gr?OpenDocument

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
ΓΙΑ ΚΎΠΡΙΟΥΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ

Την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής
πλατφόρμας «Covid-19: Getting through this
together», στην οποία παρέχονται χρήσιμες
πληροφορίες, συστάσεις και σύνδεσμοι
για Κύπριους επισκέπτες και φοιτητές που
βρίσκονται αυτή την περίοδο στο Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς και για την κυπριακή
παροικία Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε
το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με
την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου

Βασιλείου και με τη στήριξη του Επιτρόπου
Προεδρίας.
Η πλατφόρμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση,
είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου
Βασιλείου, στην πιο κάτω διεύθυνση:
https://cypriotfederation.org.uk/
covid19support/

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΊΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΜΜΌΧΩΣΤΟ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις
5 Μαρτίου, όπως κάθε χρόνο, η διαμαρτυρία
υπό μορφή πικετοφορίας, υπέρ της Αμμοχώστου
και της κατεχόμενης Κύπρου, έξω από τη Βρετανική
Βουλή των Κοινοτήτων, στο Λονδίνο.
Η πικετοφορία διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο
Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας με τη συμμετοχή
και υποστήριξη της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου δρ Βασίλης Μαύρου
δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης
Βρετανίας εκφράζει την οργή του για την
απόφαση της Τουρκίας για άνοιγμα της
περίκλειστης περιοχής Αμμοχώστου υπό
τουρκοκυπριακή διοίκηση.

ΠΡΩΤΙΆ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ
ΚΙΣΣΌΝΕΡΓΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ÇΚΎΠΡΟΣ ΕΛΛΆΔΑ - ΟΜΟΓΈΝΕΙΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΓΈΦΥΡΕΣÈ

Ο δρ Μαύρου καταδίκασε αυτές τις ενέργειες
«που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών
και δημιουργούν αντιπαράθεση και ένταση στις
σχέσεις των δύο κοινοτήτων και που αγνοούν
ταυτόχρονα τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου
μεταξύ Κυπριανού-Ντεκτάς και τα Ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, 550 (1984) και 789 (1992), που
ουσιαστικά ζητούν από την Τουρκία να
αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής
και ορίζουν ότι η Αμμόχωστος πρέπει να δοθεί
στα Ηνωμένα Έθνη ως πρώτο βήμα, και ότι
οι νόμιμοι κάτοικοί της θα πρέπει να επιστρέψουν
στα σπίτια και τις περιουσίες τους».

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας,
μέσω του Προέδρου του αποδοκίμασε, επίσης,
οποιαδήποτε σχέδια να κατοικηθεί οποιοδήποτε
κομμάτι της Αμμοχώστου ενάντια στις αποφάσεις
των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των συμφωνιών
κορυφής των δύο κοινοτήτων.
Συμπλήρωσε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία ότι αυτές οι ενέργειες επιφέρουν
κύριο πλήγμα στις προσπάθειες για επανέναρξη
των συνομιλιών και υπονομεύουν ταυτόχρονα
την ειρηνική λύση του Κυπριακού βάσει των
αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών».

Πανελλήνια πρωτιά εξασφάλισε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κισσόνεργας (Γεωργίου Μιχαήλ) στο
πλαίσιο του διαγωνισμού «Κύπρος-Ελλάδα- Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες». Στον διαγωνισμό
συμμετείχαν 300 σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με τις μαθητικές δημιουργίες να
φτάνουν τις 2.000. Το νηπιαγωγείο Κισσόνεργας συμμετείχε στον διαγωνισμό με μια τρισδιάσταση
κατασκευή του καραβιού της Κερύνειας, με τίτλο «Το καράβι της Κερύνειας, το καράβι της Ελπίδας!».
Το εικαστικό αυτό χάρισε στους μαθητές του Α2 και στην εκπαιδευτικό κα Ροδούλα Ιωάννου το
πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό. Με την κατασκευή, τα παιδιά θέλησαν να δείξουν πως το καράβι
της Κερύνειας, που βρίσκεται παγιδευμένο στο κάστρο της πόλης του, περιμένει καρτερικά τη
λευτεριά για να πλεύσει ξανά στα καταγάλανα νερά του τόπου μας και να ατενίσει το μέλλον με
αισιοδοξία.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΠΡΌΤΖΕΚΤ
AND OH THOSE EYES THAT
WERE DATA-SATURATED (D-S) *
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΎΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΊΑΣ
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ
ΒΑΣΊΛΕΙΟ
Στην περίοδο του κορωνοϊού, σε μια κορεσμένη
ήδη εποχή από πληροφορίες και δεδομένα, οι
καλλιτέχνες αναζητούν κανάλια και μεθόδους για
να επικοινωνήσουν με το κοινό προβάλλοντας την
έρευνα και τη δουλειά τους εν μέσω της αυξανόμενης
επισφάλειας και αναβλητικότητας.
Το διαδικτυακό πρότζεκτ «And oh those eyes that
were data-saturated (D-S)» είναι μια πρωτοβουλία του
εικαστικού Λεόντιου Τουμπουρή και του Πολιτιστικού
Τμήματος της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Διοργανώνεται από το Πολιτιστικό
Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στηρίζεται από τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Σύνδεσμο
Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου (ΕΙ.ΚΑ).
Το D-S ευνοεί τη δημιουργία περιστάσεων αυτο-επιμέλειας
με στόχο τον διάλογο ανάμεσα σε 24 Κύπριους
καλλιτέχνες και τη συνδιαλλαγή μέσω της έρευνάς
τους, με αναφορές σε έννοιες όπως σχετικότητα,
παρουσία και διαδικασία.
Τρεις καλλιτέχνες αναρτούν υλικό σχετικό με τα τρέχοντα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ανά βδομάδα και
προσκαλούν τους επόμενους καλλιτέχνες που θα τους
διαδεχθούν σε μια συμμετοχική αλυσίδα ανταλλαγής.
Με αυτό τον τρόπο, το πρότζεκτ ακολουθεί τρεις
παράλληλες κατευθύνσεις, φανερώνοντας ποικίλα
επίπεδα συσχετισμού και ανταπόκρισης ανάμεσα

στους συμμετέχοντες και την πρακτική τους.
Η συγγραφέας Αργυρώ Νικολάου και η εικαστικός
Μαρίνα Κασσιανίδου καλούνται να καταθέσουν
τις δικές τους ανταποκρίσεις, με κείμενα τα οποία
αναφέρονται στις έννοιες που διαπραγματεύεται
το πρότζεκτ καθώς και τη διαδικασία εξέλιξης του.
Το D-S εγκαινιάστηκε στις 4 Μαΐου στη διεύθυνση
www.data-saturated.com με αναρτήσεις από τους
εικαστικούς Έβελυν Αναστασίου, Μαρία Τουμάζου
και Λεόντιο Τουμπουρή.

* Suzette H. Elgin, Native tongue, (London: The Women’s
Press, 1985), 57.

TOGETHER/APART: GOING NEW PLACES - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΈΚΘΕΣΗ
ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΤΈΧΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΎΠΑΤΗΣ
ΑΡΜΟΣΤΕΊΑΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
Η σκηνογράφος Μαρίνα Χατζηλούκα και το
Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν
τους Κύπριους καλλιτέχνες Χουν Αδάμογλου,
Μιχάλη Χαραλάμπους, Δήμητρα Καλλίτση,
Παναγιώτη Μηνά, Αλέξανδρο Πισσούριο, Μάλα
Σιαμπτάνη και Νάταλι Γιαξή, να συμμετάσχουν
στη διαδικτυακή ομαδική έκθεση «Together/
Apart: Going New Places», με έργα, τα οποία
ανταποκρίνονται στην παρούσα κρίση της
πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι παρούσες συνθήκες καραντίνας και κοινωνικής
απόστασης έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα
στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε,
περιορισμένοι στα φυσικά όρια του προσωπικού
μας χώρου.
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Η έκθεση διερευνά καταστάσεις όπως «σύμπνοια»,
«αποξένωση», «απόσταση», «δημόσιος και
ιδιωτικός χώρος», καθώς και καινούργιες ερμηνείες
που πιθανόν έχουν ενδυθεί αυτές οι έννοιες την
τελευταία περίοδο. Οι επτά καλλιτέχνες καλούνται
να δημιουργήσουν, χρησιμοποιώντας ποικιλία
σύγχρονων εικαστικών μέσων και αξιοποιώντας
τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.
H διαδικτυακή έκθεση θα είναι διαθέσιμη μεταξύ
8 Μαΐου και 30 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:

www.culturalchc.co.uk/togetherapart.
Την έκθεση συμπληρώνουν δύο παράλληλες
δράσεις: Μια διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα
στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες για το πάντα
επίκαιρο ζήτημα της κινητικότητας των τεχνών,
και μια διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα σε
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον
χώρο των τεχνών για τις παρούσες δραστικές
αλλαγές στον δημόσιο χώρο και τις επιπτώσεις
της κοινωνικής απόστασης στη δημόσια τέχνη.
Περισσότερες πληροφορίες για το πότε και
πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις
παράλληλες δράσεις θα ανακοινωθούν σύντομα
στην ιστοσελίδα της έκθεσης και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικτυακή έκθεση
διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Τμήμα της
Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο
Βασίλειο και επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
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