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Θα ήθελα πρώτα να ευχηθώ προσωπικά σε όλους 
όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεπεία της 
πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τον κόσμο, 
να τα ξεπεράσουν γρήγορα και να συνεχίσουν να 
αντικρίζουν το αύριο με ελπίδα και αισιοδοξία. Το 
πιο σημαντικό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας. 
Έτσι προσέχουμε και τους γύρω μας.

Κατά το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη 
επικοινωνία μας, είδαμε να συνεχίζονται οι 
προκλήσεις και οι απειλές της Τουρκίας σε βάρος 
όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και 
σε βάρος άλλων χωρών της περιοχής. Η Τουρκία 
θέλει να διεκδικήσει ρόλο αυτόκλητου ηγεμόνα, 
παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τις αρχές 
της ειρηνικής συνύπαρξης και γειτονίας των 
κρατών. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα τεθούν 
επιτέλους φραγμοί στις έκνομες ενέργειές της, 
περιλαμβανομένης και της ιδιαίτερα προκλητικής 
ενέργειάς της με το άνοιγμα του παραλιακού 
μετώπου της Αμμοχώστου. Και όχι μόνον τούτο, 
η Τουρκία επηρέασε και την ελεύθερη βούληση 
των Τουρκοκυπρίων, σπρώχνοντας στην εξουσία 
του ψευδοκράτους τον Ερσίν Τατάρ, που ήδη 
τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του πλαισίου λύσης και 
της απόρριψης κάθε σκέψης για κατάργηση των 
τουρκικών εγγυήσεων.

Αυτά, ενώ έχουν συμπληρωθεί 60 χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, 
είμαστε αντιμέτωποι με τις απειλές, τους εκβιασμούς 
και την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Για τούτο και 
πρωταρχικός στόχος του αγώνα μας είναι να 
διασφαλίσουμε την επιβίωση και τη συνέχεια 
του Κυπριακού Ελληνισμού, στηριζόμενοι στο 
διεθνές δίκαιο, αλλά και στις σχέσεις φιλίας και 
συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει. Αυτή την 
περίοδο είχαμε δυο τριμερείς, Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ και Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με πολύ 
καλά αποτελέσματα και υψηλές προσδοκίες.

 Ενεργώντας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ενισχύοντας τη συνεργασία μας και με άλλες 
χώρες, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας, προ πάντων, 
όμως, την επίτευξη μιας λύσης του κυπριακού 
προβλήματος, η οποία να διασφαλίζει τα 
απαιτούμενα για την επιβίωσή μας και να υπόσχεται 
πολλά για όλους τους νόμιμους κατοίκους του 
νησιού μας.
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Απευθύνομαι σήμερα στον Κυπριακό λαό επ’ 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την
ανακήρυξη και εγκαθίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μεταφέροντας τα αισθήματα 
εκτίμησης, σεβασμού και περηφάνιας για τα όσα, 
με την υπομονή, την επιμονή και την εργατικότητα 
που χαρακτηρίζει τον λαό μας, έχουμε συλλογικά 
και διαχρονικά πετύχει.

Με αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού 
αποτίνουμε φόρο τιμής προς όσους 
θυσιάστηκαν ή αγωνίστηκαν για να απαλλαγεί 
η πατρίδα μας από τον αποικιακό ζυγό, 
εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη 
της Πολιτείας προς όσους στη συνέχεια 
υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την εδαφική 
κυριαρχία και ακεραιότητα της πατρίδας μας 
κατά των επιβουλών της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, 
βεβαιώνουμε τους συγγενείς των αγνοουμένων 
μας ότι θα συνεχίσουμε, εντατικοποιώντας 
περαιτέρω, τις προσπάθειες για διακρίβωση 
της τύχης και του τελευταίου των αγνοουμένων.

Από το 1974 και εντεύθεν βιώνουμε μια 
απαράδεκτη κατάσταση, με τον βίαιο εκτοπισμό 
του 40% των συμπολιτών μας, τη συνεχιζόμενη 
στρατιωτική κατοχή του 37% του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την αλλοίωση του 
δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού, μέσω 
του συστηματικού εποικισμού των κατεχόμενων 
εδαφών μας.

Ποτέ δεν αποδεχθήκαμε και ουδέποτε πρόκειται 
να αποδεχθούμε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο ίδιος όσο και οι προκάτοχοί 
μου εμπλακήκαμε εποικοδομητικά σε κάθε 
διαπραγματευτική διαδικασία, στη βάση των κατά 
καιρούς συμφωνιών μεταξύ των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων και των αποφάσεων και ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
αλλά και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της οποίας είμαστε πλήρες κράτος μέλος.

Δυστυχώς, παρά τη δική μας αποφασιστικότητα 
και ειλικρινή βούληση, η αδιάλλακτη στάση, οι 
παράλογες απαιτήσεις αλλά και οι αξιώσεις της 
Τουρκίας δεν επέτρεψαν την εξεύρεση μιας
λειτουργικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης
του κυπριακού προβλήματος.

Μιας λύσης που θα μας οδηγούσε σε ένα 
πραγματικά κυρίαρχο, ανεξάρτητο και ευρωπαϊκό 

κράτος, μακριά από αναχρονιστικές εγγυήσεις, 
παρουσία ξένων στρατευμάτων ή τις όποιες 
εξαρτήσεις από τρίτους.

Η φετινή 60ή επέτειος της ανακήρυξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκει την πατρίδα 
μας να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις λόγω 
των συνεχιζόμενων τουρκικών εκνόμων ενεργειών, 
είτε με την εισβολή στην Οικονομική Ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είτε λόγω των απειλών 
για παράνομο εποικισμό της Αμμοχώστου. 
Ενέργειες που αντιτίθενται στο διεθνές δίκαιο, 
τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της 
Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Δυστυχώς, παρά την καταδίκη της Τουρκίας από 
τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
διεθνή κοινότητα ευρύτερα, η Τουρκία συνεχίζει 
τις παράνομες και μονομερείς ενέργειες της.
Το τελευταίο παράδειγμα αφορά την ανανέωση 
δύο NAVTEX για τη διενέργεια γεωτρήσεων 
και σεισμικών ερευνών. Μια ανανέωση 
που έλαβε χώρα εν μέσω προσπαθειών 
αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ελάχιστες μόνο μέρες πριν την 
κρίσιμη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στην οποία θα συζητηθούν τόσο το όλο φάσμα 
των σχέσεων της Ένωσης με την Τουρκία, όσο 
και οι συνεχείς παραβιάσεις του Δικαίου της 
Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπίπτει 
με την ημέρα που γιορτάζουμε την ανεξαρτησία 
της Κύπρου και την απαλλαγή της από τον 
αποικιακό ζυγό. Ως ηγέτης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δεν έχω άλλην επιλογή παρά να 
υπερασπιστώ αυτό που με αίμα και θυσίες ο 
κυπριακός λαός κατόρθωσε να μας παραδώσει 
αλλά και να διασώσει. Και δεν είναι τυχαία 
η αναφορά μου, γιατί, δυστυχώς, ενώπιον των ηγετών 
των ευρωπαϊκών κρατών θα ευρίσκεται επιστολή 
του Τούρκου Προέδρου στην οποία, με 
πλεονάζουσα θρασύτητα, ισχυρίζεται πως η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλιπούσα αφού 
έχει διαλυθεί.

Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα όσα 
δικαιωματικά θα ζητήσω από τους Ευρωπαίους 
εταίρους μας. Οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν επιτρέπουν ούτε χαλαρώσεις ούτε 

εκπτώσεις έναντι μιας χώρας που είναι υποψήφια 
προς ένταξη στην Ένωση. Μια χώρα που:

(α) περιφρονεί το σύνολο των υποχρεώσεων 
της έναντι ενός κράτους μέλους, και
(β) έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από 
πληθώρα Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών,
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις κατ’ 
αντίθεση του διεθνούς δικαίου ενέργειες της.

Μια χώρα που παραβιάζει κατάφωρα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, όπως 
η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει 
μέσα από την έκθεση του 2019 όπου, μεταξύ 
άλλων, αναφέρεται στον περιορισμό των 
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, σε 
αυθαίρετες διώξεις πολιτών, σε απολύσεις 
χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δικαστικών, 
ακαδημαϊκών και ακτιβιστών, περιορισμό της 
ελευθερίας έκφρασης, ακόμη και μεροληψία 
του δικαστικού συστήματος.

Την ίδια ώρα, θεωρώ καθήκον μου να υπενθυμίσω 
τις κατ’ επανάληψη σχετικές αποφάσεις του ίδιου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ομοφώνως 
καταδίκασε αλλά και προειδοποίησε την Τουρκία 
για λήψη μέτρων εάν συνέχιζε τις έκνομες ενέργειες 
της σε βάρος κρατών μελών της Ένωσης. 

Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ισχυρή στήριξη και συμπαράσταση 
έναντι των τουρκικών προκλήσεων.

Την ίδια ώρα, αυτό που αναμένω από τη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πιο έμπρακτη 
και αποτελεσματική στάση ώστε να τερματιστεί 
η διπλωματία των κανονιοφόρων και την κρίση να
διαδεχθεί ο διάλογος ή η παραπομπή στο διεθνές 
δικαστήριο, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου 
και του Δικαίου της Θάλασσας.

Τα πιο πάνω όχι μόνο δεν αναιρούν τη 
δεδηλωμένη προσήλωσή μας για την επανέναρξη 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά, 
αντίθετα, θα υποβοηθήσουν τη διεξαγωγή 
εποικοδομητικών και καλή τη πίστει 
διαπραγματεύσεων, μακράν των όποιων 
απειλών και εκφοβισμών.

ΔΙΆΓΓΕΛΜΆ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΆΙΡΙΆ 
ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60 ΧΡΟΝΩΝ
ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΝΆΚΗΡΥΞΗ ΚΆΙ ΕΓΚΆΘΙΔΡΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ 
ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Η σημερινή επέτειος μου δίνει την ευκαιρία 
να απευθυνθώ και προς τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας, διαβεβαιώνοντάς τους 
πως κατανοούμε τις ευαισθησίες τους αλλά 
την ίδια ώρα θέλω να καταστήσω σαφές πως 
δεν παραγνωρίζουμε τις ανησυχίες και των 
Ελληνοκυπρίων. Το σύνολο του λαού της 
Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζήσει αρμονικά και 
να συνδημιουργήσει σε συνθήκες σταθερότητας 
και ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και προόδου.

Για να το πετύχουμε τούτο, απαιτείται να 
κατανοήσουμε πως η πατρίδα μας είναι 
ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πως δεν έχουμε την 
πολυτέλεια, για χάρη των επιδιώξεων τρίτων, 
να οδηγηθούμε σε μια λύση που δεν θα είναι 
λειτουργική και βιώσιμη και θα περιφρονεί τα 
δικαιώματα των νόμιμων κατοίκων της.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως παράλληλα με τις 
προσπάθειες που καταβάλλουμε για αντιμετώπιση 
των εθνικών προκλήσεων, δεν παραλείπουμε, 
ακούραστα να εργαζόμαστε για τη δημιουργία 
συνθηκών ευημερίας του συνόλου.

Και θέλω με ιδιαίτερη ικανοποίηση να χαιρετίσω 
πως, παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφορές 
μας χωρίζουν, σε ώρες κρίσιμες η συνεργασία 
των πολιτικών δυνάμεων υπήρξε καθοριστική.

Όπως καθοριστική υπήρξε και η δική σας συμβολή, 
μέσα από τις θυσίες, τη δύναμη και σύνεση 
που επιδείξατε στην αντιμετώπιση μιας πανδημίας 
που έπληξε το σύνολο της ανθρωπότητας.
Και αναφερόμενος στην πανδημία, θα ήθελα με 
έντονο το αίσθημα της ευθύνης να καλέσω όλους 
να συνειδητοποιήσουν πως κερδίσαμε μια μάχη 
αλλά όχι τον πόλεμο. Ο ιός είναι ακόμη ανάμεσα 
μας, με ορατούς, όπως είχα πει και στο παρελθόν, 

τους κινδύνους. Η τελευταία έξαρση των 
κρουσμάτων δεν επιτρέπει σε κανέναν τον 
εφησυχασμό. Για αυτό και απευθύνω θερμή 
έκκληση όπως τηρείτε με αυστηρότητα τα 
υγειονομικά μέτρα για προστασία εσάς των 
ιδίων όσο και των αγαπημένων μας. 

Με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, 
κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις μέχρι στιγμής 
συνέπειες της πανδημίας. Θέλω να επισημάνω 
πως, εξαιτίας της πανδημίας, η παγκόσμια 
οικονομία περνά μια πρωτόγνωρη κρίση. 

Μια κρίση που δεν αφήνει ανεπηρέαστη 
την κυπριακή οικονομία.  Για αυτό, πέραν, 
βεβαίως, της ζωής που πρέπει να είναι η 
προτεραιότητα όλων, την ίδια ώρα οι κίνδυνοι 
από μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού θα 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στις συνθήκες 
διαβίωσης και ευημερίας του συνόλου.

Η μέχρι σήμερα πορεία του κυπριακού κράτους, 
με τα όποια διαχρονικά λάθη, παραλείψεις 
και αδυναμίες, επέτρεψαν και επιτρέπουν να 
νιώθουμε περήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει.

Μπορούμε, όμως, και αξίζουμε περισσότερα.

Η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε 
στον εκσυγχρονισμό, σε μεγάλο βαθμό, των 
δομών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παρά ταύτα, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως 
απαιτούνται σημαντικές ακόμη μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να επιτύχουμε αυτό που χρωστούμε 
στους Ευρωπαίους πολίτες της Κύπρου.

Και αναφέρομαι σε μια σειρά μεταρρυθμιστικών 
δράσεων που από τη μια θα αλλάξουν 
νοοτροπίες, αλλά το πιο σημαντικό θα βελτιώσουν 
περαιτέρω την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι σε μεταρρυθμίσεις 
που αφορούν:
• τη δημόσια υπηρεσία,
• την τοπική αυτοδιοίκηση,
• το σύστημα απονομής δικαιοσύνης,
• τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος,
• την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανάπτυξη  
 ψηφιακών δεξιοτήτων, και
• την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του  
 Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
 για να αναφέρω μόνο μερικές.

Για να τις πετύχουμε απαιτείται από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις η υπέρβαση. Υπέρβαση 
που δεν θα ωφελήσει την παρούσα Κυβέρνηση 
αλλά το σύνολο του λαού. 

Το κυπριακό κράτος δεν ανήκει σε καμία 
Κυβέρνηση και σε καμία πολιτική δύναμη. 
Είναι δημιούργημα και κτήμα του κυπριακού λαού.
Για αυτό και όσοι πολιτευόμαστε, σε όποια παράταξη 
και αν ανήκουμε, αυτό που χρωστούμε είναι το καλό 
του συνόλου και όχι το όφελος των παρατάξεων.
Με απόλυτο σεβασμό στο αναφαίρετο δικαίωμα 
της κριτικής και επισήμανσης των λαθών της 
εκάστοτε Κυβέρνησης, αυτό που προέχει είναι 
η συλλογική ευθύνη αντιμετώπισης των προβλημάτων, 
με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της προοπτικής 
που ο λαός αξιώνει και δικαιούται.

Είμαι απόλυτα βέβαιος πως μέσα από την αγαστή 
συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις, τους
κοινωνικούς εταίρους και τη βούληση του 
κυπριακού λαού, θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς 
τόσο τις υφιστάμενες προκλήσεις όσο και 
αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. 

Χρόνια Πολλά.

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε 
στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, την πρώτη της επίσημη 
επίσκεψη στο εξωτερικό, μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της.

Σε δηλώσεις της η Ελληνίδα Πρόεδρος τόνισε ότι 
η επίσκεψή της υπογραμμίζει την ενότητα Ελλάδας 
και Κύπρου και την επιτακτική ανάγκη 
συντονισμού των δύο χωρών για τη διαφύλαξη 
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τους ως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επεσήμανε ότι με την κυπριακή πολιτική ηγεσία 
βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, ώστε να επιτύχουν 
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών, να τερματιστεί η τουρκική 
κατοχή στο νησί και να επιλυθεί συνολικά το 
Κυπριακό, στη μόνη δυνατή και δεσμευτική για 
όλους βάση: αυτή των σχετικών ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών και της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην έξαρση της 
τουρκικής επιθετικότητας, κατά το τελευταίο 
διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες 

της Τουρκίας δεν στρέφονται μόνον κατά της 
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια της 
περιοχής ευρύτερα.

Η κα Σακελλαροπούλου έτυχε, το πρωί της 21ης 
Σεπτεμβρίου, επίσημης υποδοχής από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Μετά 
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, η Πρόεδρος 
κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄, στο προαύλιο του Προεδρικού 
Μεγάρου.

Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο 
Προέδρων και αντιπροσωπείες των δύο χωρών 
παρακάθησαν σε διευρυμένες συνομιλίες. 

Στο πλαίσιο τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
παρασημοφόρησε την κα Σακελλαροπούλου με το 
Μεγάλο Περιδέραιο του Τάγματος Μακαρίου Γ́ .

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ελληνικής  
Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Χρυσόστομο Β´ στην Αρχιεπισκοπή και 
ακολούθησε γεύμα προς τιμήν της.

Το απόγευμα, η κα Σακελλαροπούλου είχε συνάντηση 

με τον Πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια 
προσφώνησε ειδική συνεδρία της Βουλής.

Ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αρχηγούς 
κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η πρώτη μέρα της επίσημης επίσκεψης της 
κα Σακελλαροπούλου ολοκληρώθηκε με επίσημο 
δείπνο προς τιμήν της από τον Πρόεδρο 
της  Δημοκρατίας.

ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ
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Το κοινό και ισχυρό μήνυμα Λευκωσίας και Αθήνας 
προς όλους τους εταίρους μας είναι πως είμαστε 
σταθερά προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και 
στον διάλογο, δεν θα υποκύψουμε, όμως, σε απειλές, 
προκλήσεις και εκφοβισμούς που δεν έχουν καμία 
σχέση με τη διεθνή διπλωματία και τις σχέσεις καλής 
γειτονίας που διατηρούν τα σύγχρονα κράτη δικαίου, 
δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την αντιφώνησή 
της, στο επίσημο δείπνο που παράθεσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προς 
τιμήν της, στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 21 
Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσημης επισκεψής 
της στην Κύπρο.

Η κα Σακελλαροπούλου είπε στην αντιφώνησή 
της, ότι «η εμπρηστική ρητορική της τουρκικής 
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας έχει ξεπεράσει 
κάθε προηγούμενο. Οι παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας έχουν προκαλέσει πρωτοφανή ένταση 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ένταση 
που δεν στρέφεται βέβαια μόνο κατά της Ελλάδας 
και της Κύπρου, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς υπονομεύει ανοικτά την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην περιοχή», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «το Κυπριακό συνιστά ένα μείζον 
διεθνές και ευρωπαϊκό θέμα και ο ΟΗΕ είναι το πεδίο, 
για την Ελλάδα και την Κύπρο, της διαπραγμάτευσης 
και επίλυσής του. Αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό 
θεωρούμε πως είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, 
με αποφυγή νέων τουρκικών παραβιάσεων της 
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η προσήλωση 
όλων στον συμφωνημένο στόχο της επίλυσης του 
Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα σχετικά 
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών. Η κατάργηση του πλήρως αναχρονιστικού 
συστήματος Εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων 
και η απομάκρυνση του κατοχικού στρατού είναι 
αυτονόητη προϋπόθεση για την επίλυση», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή 
Δημοκρατία πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε και 
να νομιμοποιήσουμε τουρκικά τετελεσμένα και να 
συναινέσουμε σε διχοτομικές λύσεις αποδοχής 
και νομιμοποίησης των συνεπειών της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής στην Κύπρο».

«Αταλάντευτος κοινός μας στόχος παραμένει, 
μέχρι τελικής ευοδώσεως, ο τερματισμός της κατοχής 
και η επίτευξη συνολικής, συμφωνημένης, βιώσιμης 
και λειτουργικής λύσης του κυπριακού ζητήματος, 
στη βάση των δεσμευτικών για όλους σχετικών 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και της ιδιότητας της Κύπρου 
ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «απέναντι στην τουρκική 
προκλητικότητα, οι εταίροι μας ήδη έχουν 
δείξει έμπρακτα τη συμπαράστασή τους και 
επιβεβαιώσει τις ισχυρές στρατηγικές συνέργειες 
που έχουν οικοδομήσει η Ελλάδα και η Κύπρος».

Επεσήμανε πως σαράντα έξι χρόνια είναι πάρα 
πολλά και πως προσβλέπει η επόμενη επίσκεψή 
της στην Κύπρο να γίνει σε ένα επανενωμένο νησί. 

«Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο. Γνωρίζω ότι είναι 
επίπονο. Πιστεύω, ωστόσο, ακράδαντα ότι είναι 
δυνατόν», ανέφερε.

Επανέλαβε πως η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό της Κύπρου και τόνσε πως «καμία 
δοκιμασία πρόκληση ή απειλή δεν πρόκειται 
να μας κάμψει. Αντιθέτως, θα ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο τη διαρκή συνεργασία και το 
συντονισμό των θέσεων και δράσεων μας».

Στην προσφώνηση του στο δείπνο, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε ότι το γεγονός ότι αυτή 
είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της 
κας Σακελλαροπούλου εκτός Ελλάδος από την 
ανάληψη των υψηλών καθηκόντων της «αποτελεί 
άλλη μία επιβεβαίωση αφενός των άρρηκτων δεσμών 
που μας συνδέουν και αφετέρου του άριστου 
επιπέδου των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας».

«Πέραν τούτων, η επίσκεψή σας είναι ιδιαίτερης 
σημειολογίας, όσον αφορά στη δέσμευση που 
έχουμε αναλάβει για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και δράσεων προς την επίτευξη των κοινών μας στόχων 
αλλά και υποδηλοί τη σύμπνοια, την ομοψυχία 
και την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει 
σχετικά με την υπεράσπιση των δίκαιων και καλώς 
νοουμένων συμφερόντων του Ελληνισμού και όχι 
μόνο», ανέφερε.

Επεσήμανε πως είναι καλά γνωστή, τόσο η συνεχής 
έγνοια όσο και το ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον 
της κας Σακελλαροπούλου για την επικράτηση της 
ειρήνης στην Κύπρο, σημειώνοντας πως «η επίλυση, 
άλλωστε, του κυπριακού προβλήματος αποτελεί 

ανέκαθεν μία από τις πλέον σημαντικές προτεραιότητες 
των εκάστοτε Ελληνικών Κυβερνήσεων, ενώ την ίδια 
στιγμή αταλάντευτη είναι η στήριξη της Ελλάδας 
και του αδελφού ελληνικού λαού στις άοκνες 
προσπάθειες που καταβάλλουμε για εξεύρεση 
μιας συνολικής και ιδιαίτερα λειτουργικής λύσης». 

«Εκφράζοντας την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του 
κυπριακού λαού και της Κυβέρνησης για αυτή 
τη διαχρονική θέση αρχών της Ελλάδας, εκείνο 
που θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι για 
τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας να 
εμπλακούμε άμεσα σ’ ένα δημιουργικό διάλογο, 
μακράν κάθε εκνόμου ενεργείας ή απειλής», 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αυτός, άλλωστε, ανέφερε, «είναι και ο 
αμετάθετος στόχος μας: στη βάση ενός 
δομημένου διαλόγου και χωρίς παρεκκλίσεις 
από τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό δίκαιο, να 
επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας 
μέσα από μια συμφωνημένη λύση που θα οδηγεί 
στον τερματισμό της απαράδεκτης κρατούσας 
κατάστασης και τη δημιουργία ενός πραγματικά 
ανεξάρτητου, κυρίαρχου και σύγχρονου κράτους, 
πλήρως απαλλαγμένου από ξένα στρατεύματα 
και αναχρονιστικές εγγυήσεις της όποιας τρίτης 
χώρας. Ενός κράτους που σεβόμενο τις αρχές και 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διασφαλίζει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», επεσήμανε.

ÇΔΕΝ ΘΆ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ ΣΕ ΆΠΕΙΛΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΆΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣÈ, 
ΥΠΟΓΡΆΜΜΙΣΕ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ
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ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΆΓΗΘΗΚΕ  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ
Σε ορεινές κοινότητες του Τροόδους βρέθηκε 
στις 22 Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η 
οποία, μεταξύ άλλων, ζήτησε να γνωρίσει από 
κοντά τις Πλάτρες, τον χώρο που μάγεψε τον 
νομπελίστα Έλληνα ποιητή Γιώργο Σεφέρη.

Την κα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε, 
στην παρουσία και του Υπουργού Μεταφορών 
κ. Γιάννη Καρούσου, ο Επίτροπος Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων κ. Κώστας Χαμπιαούρης, 
με ξενάγηση στον Άγιο Νικόλαο Στέγης, ενώ 
ακολούθησε περιδιάβαση στις Πλάτρες.

Σε γεύμα που παραχώρησε προς τιμήν της,  ο 
κ.  Χαμπιαούρης ανέφερε πως η επίσκεψη στην Κύπρο,

«η οποία είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας εκτός 
Ελλάδας, επιβεβαιώνει το αμέριστο ενδιαφέρον 
σας για την Κύπρο και τον λαό της αλλά και τους 
άρρηκτους δεσμούς μας».

Καλωσορίζοντας την κα Σακελλαροπούλου στην 
Κύπρο και στις Πλάτρες «όπου τα αηδόνια δεν 
σε αφήνουνε να κοιμηθείς», ο κ.  Χαμπιαούρης 
είπε πως η επιθυμία της να επισκεφθεί την κοινότητα 
όπου περπάτησε και εμπνεύστηκε ο μεγάλος 
νομπελίστας Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, 
«μας συγκινεί και μας τιμά ιδιαίτερα».

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του ποιητή, κατά την 
τελετή απονομής του Νόμπελ λογοτεχνίας, 

«Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, 
ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. 
Πρέπει ν’αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου 
κι αν βρίσκεται», ο κ. Χαμπιαούρης είπε πως 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κάνει, 
με τον λόγο και το έργο της, πράξη τα λόγια 
του μεγάλου Έλληνα ποιητή.

Τέλος, ευχήθηκε στην κα Σακελλαροπούλου 
και στην ελληνική αντιπροσωπεία «καλή δύναμη
και κάθε επιτυχία στο έργο σας».

Η περιοδεία στις ορεινές περιοχές ολοκληρώθηκε 
με ξενάγηση στην Παναγιά του Άρακα.

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ ΆΠΗΥΘΥΝΕ ΧΆΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΣΕΚΆ ΓΙΆ ΤΆ 60ΧΡΟΝΆ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
απηύθυνε χαιρετισμό στη διαδικτυακή εκδήλωση 
της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού 
Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) για τον εορτασμό της 60ής 
επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπου τόνισε τη σημασία της επετείου 
της 1ης Οκτωβρίου, αλλά τη συμβολή της κυπριακής 
διασποράς στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας 
για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη 
οι ΗΠΑ να αναλάβουν πιο ενεργή εμπλοκή και 
ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες στο θέμα αγνοουμένων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Φωτίου είπε ότι 60 
χρόνια μετά υπάρχει μια ισχυρή και αυξανόμενη 
πολιτική επιθυμία και δέσμευση για εμβάθυνση 
και διεύρυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, σε όλους τους τομείς. «Εκτιμούμε 
ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και την ενεργό 
εμπλοκή στις προσπάθειες για τον τερματισμό 
των εντάσεων στις θαλάσσιές μας ζώνες και την 
επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την 

επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης 
διευθέτησης του Κυπριακού, μαζί με την επίλυση 
ανθρωπιστικών ζητημάτων που εκκρεμούν ακόμα, 
όπως τη θλιβερή και επώδυνη ανθρωπιστική 
τραγωδία των αγνοουμένων μας», είπε.

Υπενθύμισε ότι 46 χρόνια μετά την τουρκική 
εισβολή, περίπου 800 Ελληνοκύπριοι εξακολουθούν 
να αγνοούνται αλλά και δύο Αμερικανοί πολίτες, και 
πρόσθεσε ότι η πρόοδος σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα 
τα τελευταία χρόνια είναι απογοητευτική. 
Αναφέρθηκε στις ευθύνες της Τουρκίας και στην 
άρνησή της να συνεργαστεί και να παράσχει 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την τύχη 
των αγνοουμένων από τα στρατιωτικά αρχεία 
της. «Νομίζω ότι σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία 
η ανάγκη να αναλάβουν οι ΗΠΑ μια πιο ενεργή 
εμπλοκή και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες είναι 
κάτι παραπάνω από επείγουσα», τόνισε. 
Αναφερόμενος στην επέτειο της Ανεξαρτησίας της 
1ης Οκτωβρίου, είπε ότι έχει νόημα και σημασία 

που ξεπερνά τον χρόνο, το οποίο εξακολουθεί να 
ισχύει και σήμερα, δηλαδή τη συνεχή προσπάθεια 
μιας μικρής νησιωτικής χώρας να αντιμετωπίσει 
τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις στην 
ταραχώδη περιοχή της και να επιβιώσει ενάντια 
στην επιθετικότητα του ισχυρού γείτονά της. 
«Πράγματι, 60 χρόνια αργότερα, παραμένουμε 
περήφανοι που ζούμε σε μια χώρα που όχι 
μόνο επέζησε, αλλά ευδοκίμησε τις τελευταίες 
δεκαετίες, ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες», είπε.
Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε, επίσης, τα μέλη της 
διασποράς για τη σημαντική συμβολή τους 
στην ευαισθητοποίηση για τα εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν από την Τουρκία στην Κύπρο. Είπε 
ότι τους οφείλουμε πολλά για τη διατήρηση της 
ταυτότητας και της πλούσιας πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς αλλά και για το σαφές μήνυμα ότι η 
Κύπρος παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους 
και σταθερούς εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης προσφώνησε, στις 24 Σεπτεμβρίου, 
την 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών. Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία 
του, η οποία προβλήθηκε στο πλαίσιο της γενικής 
συζήτησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε 
ότι αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε 
ειρηνευτική διαδικασία ότι για να αρχίσουν οι 
συνομιλίες με ρεαλιστική προοπτική επιτυχίας, 
είναι επιτακτική η δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που να συμβάλλει σε εποικοδομητικές και καλή τη 
πίστει διαπραγματεύσεις, με ίσους όρους και όχι 
κάτω από συνθήκες εκφοβισμού και απειλών. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «παραμένουμε 
δεσμευμένοι να επαναρχίσουμε αμέσως 
την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με τη 
σχετική αλληλοκατανόηση που επετεύχθη με 
τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη, στις 25 Νοεμβρίου 2019, η οποία έθεσε 
τις αρχές για την επανέναρξη ενός νέου γύρου 
διαπραγματεύσεων».

Κατήγγειλε την Τουρκία για σειρά προκλητικών 
ενεργειών, οι οποίες αντιτίθενται στο διεθνές 
δίκαιο, τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
είτε με παράνομες γεωτρήσεις στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου είτε με απειλές 
για επικείμενο άνοιγμα τις περιφραγμένης πόλης 
των Βαρωσίων, που βρίσκεται υπό τουρκικό 
στρατιωτικό έλεγχο.

Εξέφρασε τη μεγάλη του λύπη που μετά την 
τελευταία δήλωση του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών για την πρόθεσή του να 
επαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις, η Τουρκία, 
αντί να ανταποκριθεί θετικά, η αντίδρασή της 
ήταν μέσω δημοσίων δηλώσεων του Υπουργού 
των Εξωτερικών της, ο οποίος υποστήριξε ότι 
ο διακαής πόθος και ο σκοπός τους είναι η 
εγκαθίδρυση ή επιβολή μιας λύσης δύο κρατών 
ή ενός συνομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης.

«Η λύπη μου έγινε μεγαλύτερη μετά τις πρόσφατες 
δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ερντογάν, 
κατά την προσφώνησή του στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο που είναι πιο 
απογοητευτικό είναι η ανώφελη προσπάθεια του 
κ. Ερντογάν, αψηφώντας πλήρως τις ιστορικές 
αλήθειες, να παρουσιάσει ότι οι εντάσεις στη Μέση 
Ανατολή οφείλονται σε μονομερείς ενέργειες που 
ανέλαβαν οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν θα περίμενα ποτέ ότι 
μια χώρα που έχει επανειλημμένα καταδικαστεί 
από πληθώρα Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για την παράνομη εισβολή και κατοχή 
του 37% της χώρας μας, θα ισχυριζόταν, και 
αναφέρω επί λέξει: Πίσω από την ένταση που 
υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και λίγο 
καιρό, υπάρχουν χώρες που ενεργούν με την 
αντίληψη ότι ο νικητής τα παίρνει όλα».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διερωτήθηκε «ποια 
χώρα χρησιμοποιεί την ισχύ για να τα πάρει όλα; 

Ποια χώρα προτιμά μια διακρατική συμπεριφορά 
βασισμένη στην ισχύ παρά στους κανόνες; Πόσο 
αντιφατική είναι η αναφορά του κ. Ερντογάν ότι:
Δεν επιβουλευόμαστε τα δικαιώματα, τις 

διευθετήσεις και τα νόμιμα συμφέροντα 
οποιουδήποτε, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο 
ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή».

Τόνισε ότι ως μια ευρωπαϊκή χώρα και με πλήρη 
σεβασμό προς τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, δεν υπήρξε ποτέ 
πρόθεσή μας, και ούτε θα υπάρξει, να στερήσουμε 
από τους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας 
τα νόμιμά τους δικαιώματα, σύμφωνα με το 
κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι νοουμένου ότι δεν θα 
υπάρχουν ξένες παρεμβάσεις, ότι υπάρχει κοινό 
έδαφος μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ώστε να 
επιτευχθεί λύση που θα πραγματοποιεί το όραμα 
του λαού μας να ζήσει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, 
αληθινά ανεξάρτητη και κυρίαρχη.

«Μια χώρα ελεύθερη από ξένα στρατεύματα και 
επεμβατικά δικαιώματα, διασφαλίζοντας συνθήκες 
σταθερότητας για ένα ασφαλές, ευήμερο και 
ειρηνικό μέλλον. Μια διευθέτηση χωρίς νικητές και 
ηττημένους, με πλήρη σεβασμό των ευαισθησιών 
και των ανησυχιών και των δύο κοινοτήτων. Για 
ένα κράτος που πραγματικά να κυβερνάται από 
Κύπριους κι όχι ένα κράτος που να κυβερνάται 
από ξένους. Έχουμε για καλά αφήσει πίσω μας 
την εποχή της αποικιοκρατίας».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 
ÇΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΆ ΚΆΝΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΔΥΝΆΤΟΝ 
ΓΙΆ ΝΆ ΆΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΆΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΜΜΟΧΩΣΤΟÈ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕ ΤΗΝ 75Η ΣΥΝΟΔΟ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να αποτρέψει τις ανεπιθύμητες εξελίξεις 
στην Αμμόχωστο, είπε, στις 7 Οκτωβρίου, ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος ερωτηθείς τι 
προτίθεται να πράξει Κυβέρνηση μετά τη νέα 
προκλητική και παράνομη ενέργεια της Τουρκίας 
στην Αμμόχωστο, είπε ότι «ήδη έχει κατατεθεί 
προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) 
των Ηνωμένων Εθνών.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος κ. Ανδρέας 
Μαυρογιάννης έχει ήδη έρθει σε επαφή με 
τον Πρόεδρο του ΣΑ και προχωρούμε με την 
κατάθεση βάσει του άρθρου 35 της Χάρτας 
των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα, γίνονται 
παραστάσεις σε θεσμούς της ΕΕ και το θέμα 
σίγουρα θα απασχολήσει το επερχόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
θα ενημερώσει τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων για τις εξελίξεις για την Αμμόχωστο.
Βρισκόμαστε σε επαφή μέσω της διπλωματικής 
οδού με τα πέντε Μόνιμα Μέλη του ΣΑ. Χθες 
το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος 
Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Ρώσο ομόλογό του κ. Σεργκέι Λαβρόφ, η χώρα 
του οποίου προεδρεύει αυτή την περίοδο του ΣΑ.

Επίσης, υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές του 
Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο 
Γκουτέρες και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισιέλ, καθώς και με 
την προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ, Γερμανία. Η 
διπλωματική μας αποστολή είναι συνεχής και 
δεν θα φεισθούμε κόπων και ενεργειών για να 
μπορέσουμε να εμποδίσουμε την Τουρκία να 
παραβαίνει τα Ψησίματα του ΣΑ, 550 και 789.

Είναι μια σοβαρή εξέλιξη, με κανένα τρόπο δεν 
την υποτιμούμε και υποβαθμίζουμε. Η αλλαγή του 
στάτους κβο, η παράβαση του διεθνούς δικαίου 
και των ψηφισμάτων του ΣΑ είναι ενέργεια που 
επιβαρύνει το κλίμα για συνέχιση των συνομιλιών, 
ιδιαίτερα μετά τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών ότι προτίθεται να αναλάβει 
πρωτοβουλία αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών για την ανάδειξη του νέου 
Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε μια κρίσιμη 
στιγμή και ίσως να συνδέεται με τις διαδικασίες 
της ανάδειξης του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη και 
μπορεί να έγινε στην προσπάθεια της Τουρκίας 
να στηρίξει υποψηφιότητα συγκεκριμένου 
υποψηφίου για την ανάδειξη Τουρκοκύπριου 
ηγέτη, αλλά δεν παύει με κανένα τρόπο να είναι 
μια σοβαρότατη εξέλιξη που δεν αποδεχόμεθα 
με κανένα τρόπο και την οποία καταδικάζουμε».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΆ ΚΆΝΕΙ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΔΥΝΆΤΟΝ 
ΓΙΆ ΝΆ ΆΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΆΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΜΜΟΧΩΣΤΟ
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Οι ηγέτες της Κύπρου, της Αιγύπτου και της 
Ελλάδας καταδίκασαν έντονα τις παράνομες 
δραστηριότητες και γεωτρήσεις της Τουρκίας 
στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
καθώς και τις ενέργειές της στην περιφραγμένη 
περιοχή των Βαρωσίων και κάλεσαν την Τουρκία 
να τερματίσει τις προκλήσεις και να συμμορφωθεί 
με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σε Κοινή Διακήρυξή τους μετά την Τριμερή 
Σύνοδο Κορυφής Κύπρου - Αιγύπτου -Ελλάδας,  
που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος 
της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, επαναλαμβάνουν την «ακλόνητη 
υποστήριξή τους στις προσπάθειες της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξεύρεση μιας 
συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό 
πρόβλημα, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του 
διεθνούς δικαίου».

«Καταδικάσαμε τις ενέργειες της Τουρκίας 
στο Βαρώσι κατά παράβαση των σχετικών 
Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και καλέσαμε την Τουρκία να τερματίσει τις 
προκλητικές ενέργειές της, να συμμορφωθεί με τα 
Ψηφίσματα του ΟΗΕ, συγκεκριμένα 550 (1984) 
και 789 (1992) και να συμβάλει εποικοδομητικά 
και συγκεκριμένα για την επανάληψη δομημένων 
και προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα 
διαπραγματεύσεων για μια συνολική και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού με βάση τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Σημειώνουν ότι μια τέτοια λύση πρέπει να 
είναι συμβατή με την ιδιότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να διαφυλάσσει πλήρως την 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική 
ακεραιότητα και την ασφάλειά της. Για τον 
σκοπό αυτό, αναφέρεται, ο τερματισμός των 
αναχρονιστικών ρυθμίσεων για την ασφάλεια και 
η απόσυρση ξένων δυνάμεων παραμένουν εκ των 
ων ουκ άνευ για την Κυπριακή Δημοκρατία ως 

κυρίαρχο κράτος. Τονίζουν, επίσης, ότι τα 
Ηνωμένα Έθνη παραμένουν το μόνο πλαίσιο μέσω 
του οποίου μπορεί να επιτευχθεί λύση.

Επιπλέον, δηλώνουν ότι εξέφρασαν την έντονή 
τους ανησυχία για την πρόσφατη κλιμάκωση εντός 
των θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο 
και την αυξημένη στρατιωτικοποίηση της περιοχής 
που απειλεί την ευρύτερη σταθερότητα, ειρήνη και 
ασφάλεια στη Μεσόγειο Θάλασσα.

«Καταδικάσαμε έντονα τις παράνομες γεωτρήσεις 
και τις σεισμικές δραστηριότητες της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ / υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, σε θαλάσσιες 
περιοχές που έχουν ήδη οριοθετηθεί σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, μέσω της Συμφωνίας 
Οριοθέτησης της ΑΟΖ του 2003», τονίζεται.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι «καταδικάσαμε, επίσης, 
τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού 
εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων στο 
Αιγαίο Πέλαγος και τις παράνομες δραστηριότητες 
της Τουρκίας σε περιοχές που εμπίπτουν στην 
υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας, κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου. Τονίσαμε τη σημασία του 
σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων κάθε κράτους στις θαλάσσιες ζώνες 
του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και όπως 
αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 
και καλέσαμε την Τουρκία να απόσχει από τέτοιες 
ενέργειες στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στη 
δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο 
ο οποίος δεν μπορεί να διεξαχθεί σε επιθετικό 
περιβάλλον ή υπό την απειλή χρήσης βίας».

Η Κοινή Διακήρυξη προσθέτει ότι «υπογραμμίσαμε 
ότι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πρέπει 
να τύχει διαχείρισης μέσω διαλόγου και 
διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, με πλήρη 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Από την άποψη 
αυτή, καλούμε την Τουρκία να αποδεχθεί 
την πρόσκληση της Κύπρου να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις, με καλή πίστη και με απόλυτο 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου, με στόχο την 
επίτευξη συμφωνίας για τη θαλάσσια οριοθέτηση 
μεταξύ των σχετικών ακτών τους, ή την υποβολή 
του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Χαιρετίσαμε την υπογραφή και έναρξη ισχύος της 
Συμφωνίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ 
Ελλάδας και Αιγύπτου, μια συμφωνία ορόσημο που 
έχει συναφθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το  διεθνές 
δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στην UNCLOS, καθώς 
συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» .

Συζήτησαν, επίσης, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
και επανέλαβαν τη σημασία της ενίσχυσης των 
προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης, της 
σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην κοινή τους δήλωση αναφέρουν ότι εξέτασαν 
τον φιλόδοξο μηχανισμό συνεργασίας τους, ο 
οποίος θεωρείται σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις 
μεταξύ των τριών χωρών. Επιπλέον, εξέτασαν 
την πρόοδο που σημειώθηκε στην τομεακή 
συνεργασία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας, της ενέργειας, των 
επενδύσεων, του τουρισμού, της διασποράς, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της έρευνας και της 
καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να 
ενισχύουν τη συνεργασία τους μέσω μιας σειράς 
συμφωνιών για την έρευνα και τη μεταφορά φυσικού 
αερίου, οι οποίες υπογραμμίζουν περαιτέρω το γεγονός 
ότι η ανακάλυψη αποθεμάτων υδρογονανθράκων 
μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την 
περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

Χαιρέτισαν την υπογραφή του καταστατικού 
του Φόρουμ για το Αέριο της Ανατολικής 
Μεσογείου(EMGF) και από τα επτά ιδρυτικά μέλη, 
το οποίο καθιερώνει το EMGF ως περιφερειακό 
οργανισμό με έδρα το Κάιρο, ανοικτό για όλες 
τις χώρες που έχουν τις ίδιες αξίες και στόχους 
του EMGF και την προθυμία για συνεργασία για 
την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και την 
ευημερία των λαών της.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΆΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΆΙΓΥΠΤΟΥ - ΕΛΛΆΔΆΣ, ΚΆΤΆΔΙΚΆΖΕΙ 
ΤΙΣ ΠΆΡΆΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ
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Αφού σημειώνουν ότι το Φόρουμ ιδρύθηκε με 
βάση τη θεμελιώδη αρχή ότι σέβεται πλήρως τα 
δικαιώματα των χωρών μελών επί των φυσικών 
τους πόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το 
EMGF θα υποστηρίξει τις προσπάθειές τους για 
να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό των 
πόρων φυσικού αερίου στην περιοχή και να 
δημιουργήσουν έσοδα από τα αποθέματά τους.
Επιβεβαίωσαν, επίσης, τη σημασία της 
δημιουργίας του έργου διασύνδεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας EuroAfrica, μεταξύ των δικτύων της 
Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας, που 
προωθεί την τριμερή συνεργασία και ενισχύει την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όχι μόνο 
των εμπλεκομένων χωρών αλλά και της Ευρώπης, 
καθώς θα δημιουργήσει έναν τρόπο για τη μεταφορά 
σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από φυσικό αέριο από την Ανατολική 
Μεσόγειο αλλά και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι τρεις ηγέτες, η διασύνδεση 
ηλεκτρικής ενέργειας EuroAfrica αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της στρατηγικής για την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης του ενεργειακού διαδρόμου της 

Ανατολικής Μεσογείου ως μια νέα εναλλακτική 
πηγή ενεργειακού εφοδιασμού από την περιοχή 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο και αντίστροφα. «Από 
αυτήν την άποψη, προσβλέπουμε στην ταχεία 
υπογραφή από τους Υπουργούς μας, ενός 
μνημονίου συναντίληψης που θα καθορίζει το 
πλαίσιο συνεργασίας για την έγκαιρη υλοποίηση 
του έργου, αντικατοπτρίζοντας την κοινή μας 
δέσμευση προς αυτόν τον στόχο».

Οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους 
να ιδρύσουν Μόνιμη Γραμματεία για τον τριμερή 
μηχανισμό μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας, 
με έδρα τη Λευκωσία, με τρόπο που να διατηρεί 
τη μοναδικότητα των σχέσεων μεταξύ των τριών 
χωρών.  Προς τον σκοπό αυτό, συμφώνησαν να 
προχωρήσουν στον διορισμό αντιπροσώπων των 
κρατών στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, 
για να μπορέσει η Γραμματεία να λειτουργήσει 
πριν το τέλος του 2020.

Αναφορά κάνουν και στη Λιβύη και υπογραμμίζουν 
ότι το μνημόνιο συναντίληψης για την οριοθέτηση 
των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο 

και το μνημόνιο για την ασφάλεια και τη στρατιωτική 
συνεργασία που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2019 
μεταξύ της Τουρκίας και του Fayez El Saraj, είναι 
αντίθετα στο διεθνές δίκαιο και το εμπάργκο 
όπλων των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη και 
υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα.
Τονίζουν ότι το μνημόνιο για την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα 
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων 
κρατών, δεν συνάδει με τη Σύμβαση για τη Θάλασσα 
και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες.

Στην Κοινή Διακήρυξη οι τρεις ηγέτες εκφράζουν 
την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν 
να εργάζονται στενά σε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος προς όφελος των λαών τους και 
των λαών της ευρύτερης περιοχής.

Συμφώνησαν όπως συναντηθούν ξανά για μια νέα 
τριμερή συνάντηση στην Ελλάδα το πρώτο ή το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021.

ÇΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΆΤΙΆ ΤΩΝ ΚΆΝΟΝΙΟΦΟΡΩΝÈ, ΔΗΛΩΣΕ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΆ

Την ανησυχία των ΗΠΑ για τις έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός 
Εξωτερικών, κ. Μάικ Πομπέο, λέγοντας 
παράλληλα πως οι αυξημένες εντάσεις δεν 
επιφέρουν οποιεσδήποτε λύσεις, στο πλαίσιο 
επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε 
στην Κύπρο.

Ο κ. Πομπέο, που έφθασε στην Κύπρο στις 
12 Σεπτεμβρίου, τάχθηκε παράλληλα υπέρ 
της διπλωματικής οδού για την επίλυση 
των προβλημάτων, ενώ είπε ότι θα πρέπει 
να υπάρξουν συμφωνίες για τα θαλάσσια 
ζητήματα.

Τυχόν διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο 
πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι 
μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων, 
δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην 

οποία παρίστατο ο Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, ο κ. Πομπέο εξέφρασε παράλληλα 
τη στήριξη της Ουάσιγκτον στο δικαίωμα της 
κυπριακής Κυβέρνησης για εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων εντός της Αποκλειστικής 
Οικονομικής της Ζώνης, ενώ τάχθηκε υπέρ 
μιας διευθέτησης του Κυπριακού που θα είναι 
επωφελής για όλους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δήλωσε ότι η επίσκεψή του κ. Πομπέο, σε μια 
στιγμή κατά την οποία υπάρχουν κρίσιμες 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω 
των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, 
καταδεικνύει εύστοχα την ειλικρινή ανησυχία 
και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση 
της σταθερότητας στην περιοχή.

Εξέφρασε, παράλληλα, τη βαθιά εκτίμηση της 
Λευκωσίας προς την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για 
τη σταθερή θέση της αναφορικά με την καταδίκη 
των παράνομων γεωτρήσεων  της Τουρκίας 

στην κυπριακή ΑΟΖ και την ανεμπόδιστη ενάσκηση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου για έρευνα 
και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.
Υποστήριξε, επίσης, τη θέση των ΗΠΑ ότι 
τυχόν διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο 
πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι 
μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων, 
εκφράζοντας ετοιμότητα για καθορισμό με την 
Τουρκία των θαλασσίων ζωνών στα βόρεια 
και δυτικά της Κύπρου, είτε μέσω διμερών 
διαπραγματεύσεων, είτε μέσω προσφυγής 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε 
επίσης τη δέσμευσή του για επανέναρξη της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για το 
Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο 
Κράνς Μοντάνα, είπε όμως ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη η Τουρκία να τερματίσει τις επιθετικές 
και προκλητικές ενέργειές της, όχι μόνο στην 
κυπριακή ΑΟΖ αλλά και σε σχέση με την 
περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.
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ÇΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΆΤΙΆ ΤΩΝ ΚΆΝΟΝΙΟΦΟΡΩΝÈ, ΔΗΛΩΣΕ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΆ

ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ 
ΓΡΆΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ 
ΚΆΙ ΠΆΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν, 
στις 22 Οκτωβρίου, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο 
Frederick, με στόχο την εδραίωση και ανάπτυξη 
της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, στην 
παρουσία του Αντιπρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης 
και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή Μιχάλη 
Κωμοδρόμου και της Προέδρου του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, 
Δρος Βικτωρίας Παύλου.

Με βάση το μνημόνιο, τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν 
στη στήριξη των Κυπρίων της διασποράς σε θέματα  
ακαδημαϊκής, ερευνητικής και πολιτιστικής 
συνεργασίας, μέσω διοργάνωσης διαδικτυακών 
προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
και της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού. 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick θα 
παραχωρήσει αριθμό υποτροφιών σε Κύπριους 

και Κύπριες της διασποράς, σε εγκλωβισμένους/ες 
και σε τέκνα εγκλωβισμένων, ενώ παράλληλα, 
μέσα στο πλαίσιο  των δράσεων του Σχολείου 
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Frederick, 
το Πανεπιστήμιο  σε συνεννόηση με το Γραφείο 
Επιτρόπου Προεδρίας δύναται να οργανώνει 
και να προσφέρει εξαμηνιαία εξ αποστάσεως  
προγράμματα για εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας με βραχεία διάρκεια, σε διάφορα 
επίπεδα, για ενήλικα και ανήλικα άτομα. Επίσης, 
το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και το 
Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεργάζονται με 
κοινά αποδεκτούς φορείς (όπως για παράδειγμα 
τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου) για την από 
κοινού διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών 
και άλλων εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, συζητήθηκαν 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντας και 
δρομολογήθηκαν κοινές πρωτοβουλίες για 
ενίσχυση των Κυπρίων της διασποράς, ενώ 
ο Επίτροπος Προεδρίας ενημερώθηκε για τις 
δραστηριότητες του Κέντρου Πιστοποίησης 
Ελληνομάθειας του Πανεπιστημίου Frederick 

αλλά και για την έντονη δράση του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
σε θέματα επιμόρφωσης των αποδήμων. 
Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε 
στο ενδεχόμενο δημιουργίας διαδικτυακής 
πλατφόρμας που θα απευθύνεται στους απόδημους 
νέους και στις απόδημες νέες και συζήτησε τη 
δυνατότητα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Frederick για παροχή σχετικού υλικού.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου, 
ο Πρύτανης δήλωσε: «Η υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας 
γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για 
συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα σε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος. Το Πανεπιστήμιο Frederick, μέσα 
από τις κοινωνικές του δράσεις και τα ακαδημαϊκά 
του προγράμματα, παρέχει διαχρονικά στήριξη 
σε θέματα που αφορούν τη διασπορά και άλλες 
κοινωνικές ομάδες, που περιλαμβάνονται κάτω από 
τις αρμοδιότητες του Γραφείου Προεδρίας.   
Προσβλέπουμε σε ανάπτυξη επιπρόσθετων 
πρωτοβουλιών μαζί με το Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας για περαιτέρω ενίσχυση του έργου του».

Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση της συνεργασίας των 
συμβαλλόμενων μερών για στήριξη και 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν Κύπριους 
και Κύπριες της διασποράς, εγκλωβισμένους/ες, 
θρησκευτικές ομάδες και ανθρωπιστικά 
θέματα, το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας 
και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus υπέγραψαν, 
στις 7 Οκτωβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και 
o Εκτελεστικός Σύμβουλος και Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
κ. Φλώρος Βωνιάτης.

Kατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, 
ο Εκτελεστικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου 
UCLan Cyprus, στην παρουσία του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου, της διευθυντικής 
ομάδας και των κοσμητόρων, καλωσόρισε 
τον Επίτροπο Προεδρίας, αναφέροντας 
ότι η συνεργασία βασίζεται σε σχέσεις 
εμπιστοσύνης και σεβασμού, πρωτίστως 

προς τον Επίτροπο Προεδρίας και στο έργο 
που επιτελεί το Γραφείο του.

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus ως έναν από τους βασικούς 
συνεργάτες και υποστηρικτές του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας, τονίζοντας τη σημασία 
της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τη 
νέα γενιά των αποδήμων, έτσι ώστε με τα 
διάφορα προγράμματα που προσφέρονται 
να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την 
ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, 
ο κ. Βωνιάτης σημείωσε πως δρομολογούνται 
άμεσα περαιτέρω πρωτοβουλίες συνεργασίας 
με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας. Το 
UCLan Cyprus επιθυμεί να συμβάλει στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων του, στην προαγωγή της 
ευημερίας των Κυπρίων της διασποράς.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Βωνιάτης ανάφερε 
ότι η ακαδημαϊκή αριστεία των προγραμμάτων 
του Πανεπιστημίου παρέχει τα εφόδια για 

ομαλή και συνάμα  ανταγωνιστική ένταξη 
των απόδημων Κυπρίων και των τέκνων 
εγκλωβισμένων γονέων στην αγορά 
εργασίας. Κοινή συνισταμένη στο πλαίσιο 
της συνεργασίας είναι αναντίρρητα και η 
προσφορά με δράσεις προς τη κοινωνία. 
Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, αρωγός σε 
θέματα κοινωνικής παρουσίας, ευελπιστεί 
ότι η στενότερη επαφή με το Γραφείο του 
Επιτρόπου Προεδρίας θα οδηγήσει και 
στην υλοποίηση επιπρόσθετων ενεργειών 
κοινωνικής πρόνοιας.
Στο πλαίσιο της τελετής, ο Επίτροπος 
Προεδρίας επισήμανε ότι οι δύο πλευρές θα 
εργαστούν σε ένα πλαίσιο κοινής δράσης 
τόσο για θέματα που αφορούν τη διασπορά, 
αλλά και για άλλα θέματα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου 
Προεδρίας όπως η προσφορά, επί ετήσιας 
βάσης, υποτροφιών σε παιδιά εγκλωβισμένων 
γονέων.

ΓΡΆΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ 
ΚΆΙ ΠΆΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN CYPRUS 
ΥΠΕΓΡΆΨΆΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆΣ
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Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 27 
Οκτωβρίου, η τριμερής συνάντηση των Υπουργών 
Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μετά 
το πέρας της συνάντησης οι τρεις Υπουργοί 
προέβησαν σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ.

Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος 
Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Τουρκία 
αποτελεί χώρα εξαίρεση στην περιοχή καθώς 
με μια σειρά από έκνομες ενέργειες τόσο στην 
Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
χώρες της περιοχής, υπονομεύει τις προοπτικές 
σταθερότητας και ειρήνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
σημείωσε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του 
για τη συνέχιση των παράνομων γεωτρήσεων και 
ερευνών της Τουρκίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
αλλά και για τις ενέργειές της στο Βαρώσι. 

«Οι τουρκικές ενέργειες υπονομεύουν τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια και δεν βοηθούν 
τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και 
εξεύρεση λύσης στη βάση του πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών και της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης. 

Αναφορικά με την τριμερή συνάντηση, ο κ. 
Υπουργός σημείωσε ότι η πραγματοποίησή της, 
υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες λόγω της 
πανδημίας, αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευση 
των τριών χωρών στην ενίσχυση και επέκταση 
της συνεργασίας τους «στη βάση πάντα του 
αλληλοσεβασμού, της θετικής προσέγγισης και 
της στρατηγικής συναντίληψης για τα θετικά που 

προσφέρει σε διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό  
και παγκόσμιο επίπεδο». 

Παράλληλα, τόνισε ότι οι λύσεις βρίσκονται μόνο 
μέσω των συνεργασιών και μιας θετικής ατζέντας 
για προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης 
και της σταθερότητας στη βάση του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου 
της θάλασσας. «Η τριμερής συνεργασία Κύπρου- 
Ελλάδας - Ισραήλ αποτελεί μέρος των ευρύτερων 
προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης, 
της ασφάλειας και της σταθερότητας» τόνισε και 
πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν οι περιφερειακές 
εξελίξεις. 

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας έστειλε σαφές 
μήνυμα στην Τουρκία. «Η περιοχή μας δεν θα 
επιστρέψει στον 19ο αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε 
να συμβεί αυτό» τόνισε. Σημείωσε, επίσης, ότι 
η τριμερής συνάντηση γίνεται υπό το βάρος 
των νέων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας 
οι οποίες, όπως είπε, δυναμιτίζουν το κλίμα 
και τις προοπτικές ενός εποικοδομητικού 
διαλόγου. Έκανε ειδική αναφορά στις παράνομες 
δεσμεύσεις της Άγκυρας μέσω των τελευταίων 
NAVTEX αλλά και την παραβίαση των Ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ μέσω του ανοίγματος του παραλιακού 
μετώπου στο Βαρώσι αλλά και την παράνομη 
επίσκεψη του Τούρκου Αντιπροέδρου στην 
περιοχή. 

Παράλληλα, έκανε λόγο για στενούς δεσμούς 
και κοινές αξίες που διέπουν την Ελλάδα με την 
Κύπρο και το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι οι 
τρεις χώρες επιδεικνύουν σεβασμό στο διεθνές 

δίκαιο και την προώθηση της καλής γειτονίας. 
Τέλος, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι Ελλάδα, 
Κύπρος και Ισραήλ αποτελούν χώρες εγγυήτριες 
της ασφάλειας στην περιοχή και υπογράμμισε ότι 
μέσω της τριμερούς συνεργασίας δημιουργούνται 
κοινές κατανοήσεις και κοινές απαντήσεις, αλλά 
και νέες ευκαιρίες στην περιοχή.  

Τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα και την αμυντική 
συνεργασία στην περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός 
Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Γκάμπι Ασκενάζι. 
Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σημασία 
της δημιουργικής, όπως είπε, διπλωματίας 
στην επίτευξη της ευημερίας και ειρήνης. 
«Στη Μέση Ανατολή γινόμαστε μάρτυρες νέων 
ευκαιριών ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και 
διαφορετικούς πολιτισμούς. Η εξομάλυνση 
των σχέσεών μας με μια σειρά από χώρες 
αποδεικνύει τη βούλησή μας να προχωρήσουμε 
τη συνεργασία, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον 
για τους νέους όλων των χωρών», τόνισε και 
πρόσθεσε ότι «πνέει ένας καλύτερος άνεμος στη 
Μέση Ανατολή».

«Ελπίζω κι άλλες χώρες να ακολουθήσουν αυτές 
τις πρωτοβουλίες με στόχο η Μέση Ανατολή 
να γίνει όαση ειρήνης» είπε. «Πιστεύω πολύ 
στη διπλωματία της συνεργασίας και ειδικά 
σε αυτή την τριμερή. Πιστεύω ότι έτσι θα 
προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σε πολλά 
επίπεδα συνεργασίας στην περιοχή. Με βάση 
τον κοινό σεβασμό στο διεθνές δίκαιο αλλά και 
τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα στις χώρες μας», 
κατέληξε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών.

ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΆΔΆΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΆΗΛ, ΣΤΗΝ ΆΘΗΝΆ
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7ΟΣ ΠΆΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΆΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΆΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΆΔΆ, 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΆ - ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-
Θράκης), η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα 
– Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου και 
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και 
Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν 
τον μαθητικό Διαγωνισμό: Κύπρος-Ελλάδα-
Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, 
δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων 
της Ελλάδας, της Κύπρου και της ομογένειας, 
δημόσιων και ιδιωτικών. Υλοποιείται με 
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
της Κύπρου.
Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να 
αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια και να 
ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία 
ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του 
ελληνισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν φέτος να 
συμμετάσχουν μεμονωμένες σχολικές μονάδες 
ή συμπράξεις σχολείων (δηλαδή ομάδες 
τουλάχιστον δύο σχολείων).

Στόχοι του διαγωνισμού αυτού είναι να γνωρίσουν 
οι μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων 
(από την Ελλάδα και την ομογένεια) τον κυπριακό 
ελληνισμό και τη σκλαβωμένη κυπριακή γη, 
να κατανοήσουν το εθνικό μας πρόβλημα, 

να προβληματίζονται και να νοιάζονται για 
αυτό και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα 
ως προς αυτό, να διεκδικούν την επανένωση 
της Κύπρου, να κατανοούν και διεκδικούν τα 
δημοκρατικά ιδεώδη καλλιεργώντας πνεύμα 
αγάπης, αποδοχής, ομόνοιας, να κατανοήσουν τις 
ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες χιλιάδες 
Ελληνόπουλα ζουν σε χώρες του εξωτερικού 
προσπαθώντας να διατηρήσουν τη γλώσσα και 
την εθνική τους ταυτότηταμ να επικοινωνήσουν, 
να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν 
μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικές 
σχολικές μονάδες, να γνωρίσουν οι μαθητές 
και μαθήτριες (από την Κύπρο) τη σύγχρονη 
Ελλάδα, τα προβλήματά της και τις προοπτικές 
της, να ενθαρρυνθούν σχολεία της Ελλάδας 
ώστε να επισκεφτούν την Κύπρο και σχολεία 
της Κύπρου ώστε να επισκεφτούν την Ελλάδα 
και να εκφραστούν δημιουργικά οι μαθητές και 
μαθήτριες ως προς τον κυπριακό ελληνισμό με 
όποιον τρόπο επιθυμούν,
Σημειώνεται ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
τελικών έργων που θα υποβληθούν πρέπει να 
είναι ο ελληνισμός της Κύπρου, οι προοπτικές 
και τα προβλήματά του αλλά και γενικότερα οι 
προοπτικές του ελληνισμού σε όποιο μέρος της 
γης και αν υπάρχει και «αναπνέει». Τα έργα 
μπορούν να αφορούν τόσο σε ιστορικά στοιχεία 
(κυπριακό πρόβλημα, αγώνες των Ελλήνων) όσο 
και σε ζητήματα που αφορούν το παρόν αλλά και 
το μέλλον του ελληνισμού.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 
2020 και θα λήξει στις 26 Μαρτίου του 2021. 

Τον Απρίλιο του 2021 θα ανακοινωθούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι καλύτερες 
μαθητικές δημιουργίες θα βραβευθούν σε ειδική 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο ή 
το φθινόπωρο του 2021 στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά 
το διαγωνιστικό μέρος, τις προϋποθέσεις 
και τη δήλωση συμμετοχής, τις δυνατότητες 
υλοποίησης σχετικών δράσεων, την υποβολή 
των αιτήσεων, τη διαδικασία αξιολόγησης, 
την οργανωτική επιτροπή κ.ο.κ., οι 
ενδιαφερόμενοι /ενδιαφερόμενες μπορούν να 
βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.
presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/
anthropos.nsf/All/EC1002755E07ACF4C22585F30
020B17B?OpenDocument 

ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΆΛ 
CYPRUS@60Μ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΆΤΗ 
ΆΡΜΟΣΤΕΙΆ 
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο γιόρτασε την 60ή επέτειο από 
την εγκαθίδρυση και ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με ένα καινοτόμο διαδικτυακό 
φεστιβάλ.

Τίτλος του φεστιβάλ ήταν το «Cyprus@60» 
και ημερομηνία έναρξης η 1η Οκτωβρίου.
Για πρώτη φορά, σημαντικοί κυπριακοί και 
βρετανικοί ακαδημαϊκοί και πολιτιστικοί 
οργανισμοί συμμετείχαν στην ίδια διαδικτυακή 
πλατφόρμα για να γιορτάσουν αυτό το ορόσημο 
στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. 

Το φεστιβάλ διήρκησε έως τις 6 Οκτωβρίου 
και παρουσίασε την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του νησιού μέσα από ζωντανές 
θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές 
προβολές, συναυλίες, εκθέσεις, συζητήσεις πάνελ, 
διαδικτυακά σεμινάρια και συνεντεύξεις.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
culturalchc.co.uk/cyprusat60

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί ήταν οι εξής: 
British Museum, Commonwealth Foundation, 

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, King’s College 
London, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, 
Fitzwilliam Museum (Κέμπριτζ), Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Ashmolean Museum 
(Οξφόρδη), Cyprus Centre at University of 
Westminster, National Federation of Cypriots in 
the UK, Cyprus Short Film Day, Runonart, Super 
Effective, Sardam Festival, Σύνδεσμος Πολιτισμού 
Ελλάδας-Κύπρου, NEPOMAK UK.

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/EC1002755E07ACF4C22585F30020B17B?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/EC1002755E07ACF4C22585F30020B17B?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/EC1002755E07ACF4C22585F30020B17B?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/EC1002755E07ACF4C22585F30020B17B?OpenDocument
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ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΆΠΟ ΤΟ ΓΡΆΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΆΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ 
ΚΆΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΆ ΠΙΕΡΙΔΗ Η ΕΚΔΟΣΗ GLYN HUGHES 1931 - 2014

Τη δίγλωσση πολυτελή έκδοση «Glyn Hughes 
1931 - 2014» παρουσίασαν στις 19 Οκτωβρίου, 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) 
και το Ίδρυμα Πιερίδη (ΙΠ), σε κοινή 
εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Θέατρο 
Πόλης - ΟΠΑΠ.

Η εκδήλωση, η οποία αποτέλεσε την πρώτη 
δράση των δύο οργανισμών, στο πλαίσιο
του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν 
το 2018 με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού 
και πολιτισμικού πλούτου της χώρας, 
περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο 
του Ιδρύματος Πιερίδη κ. Δημήτρη Πιερίδη 
και την Αν. Διευθύντρια του Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών κα Ελέγκω Φραγκουλίδου, 
παρουσίαση της έκδοσης από τον Διευθυντή 
του Ιδρύματος Πιερίδη κ. Γιάννη Τουμαζή 
και προβολή σύντομης ταινίας αφιερώμενης 
στον αείμνηστο καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε 
το στίγμα του όσο λίγοι στη σύγχρονη τέχνη 
αλλά και το πολιτιστικό τοπίο στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Πιερίδη, στον 
χαιρετισμό του, χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη 
ως πραγματικό και αληθινό Κύπριο, αν 
και γεννήθηκε στην Ουαλία το 1931, και 
σημείωσε: «Η έκδοση παρακολουθεί την 
πορεία του Χιουζ από τα φοιτητικά του χρόνια 
στη Βρετανία μέχρι και τα τελευταία του έργα 
λίγο πριν πεθάνει το 2014. Παράλληλα, 
παρουσιάζεται η σημαντική δουλειά που 
έκανε για το θέατρο αφού υπήρξε σταθερός 
συνεργάτης του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου, και σκηνογράφησε πολλές φορές 
και στον διεθνή χώρο. Περιλαμβάνει ακόμη 
μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Γιάννη 
Τουμαζή για τη δημιουργική συνέργεια του 
Γκλυν Χιουζ με τον Χριστόφορο Σάββα και η 
οποία καθόρισε ουσιαστικά την εξέλιξη της 
σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο. Ως γνωστόν 
το 2014 το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] 
σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
και το Ίδρυμα Γκλυν Χιουζ, οργάνωσε μια μεγάλη 
και εντυπωσιακή αναδρομική έκθεση της 
δουλειάς του Χιουζ». Τόνισε δε ότι η έκδοση 
είναι το πρώτο, απτό αποτέλεσμα της 
δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και του 
Ιδρύματος Πιερίδη.

Στον χαιρετισμό της η Αν. Διευθύντρια 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
επεσήμανε την τεράστια αξία της έκδοσης 
και σημείωσε: «Στο Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών αποστολή μας, αλλά και 
ευθύνη μας, είναι η διαφύλαξη της ιστορίας 
και του πολιτισμού και η διασφάλιση της 
συνέχισης της υφιστάμενης και της παλιάς 
γνώσης και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 
της καταγραφής, της αρχειοθέτησης, της 
ψηφιοποίησης και της έκδοσής της. 

Οι διαφωτιστικές μας εκδόσεις επιλέγονται 
με γνώμονα την εγκυρότητα και την 
επιστημονική τους ενδελέχεια, καθώς και τη 
συμβολή τους στην ανάδειξη του ιστορικού 
και πολιτισμικού πλούτου της χώρας, στην 
επιστημονική, ιστορική και δημοσιογραφική 
έρευνα, στην καλλιέργεια και διαφώτιση 
του κοινού και στην προώθηση της τέχνης 
αλλά και της γνώσης σε ποικίλους τομείς. 
Και, βεβαίως, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών ως ενεργός θεματοφύλακας 
της συλλογικής μνήμης του τόπου μας 
μέσα από τα αρχεία που διατηρεί, αλλά 
και ως ο εκδοτικός φορέας του κράτους, 
δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει 
στην εκδοτική του δράση τον ανά χείρας 
θησαυρό». Τόνισε δε ότι αισθάνεται υπερήφανη 
αλλά και ευτυχής «που μας δόθηκε η ευκαιρία, 
μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Πιερίδη, 
να προχωρήσουμε στην έκδοση του βιβλίου 
αυτού, που αποτελεί, μεταξύ άλλων, μια 
κατάθεση της πρόσφατης ιστορίας του νησιού 
μας μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη».

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος Πιερίδη 
και επιμελητής της έκδοσης προέβη σε 
παρουσίαση του βιβλίου. Αναφερόμενος 
στον καλλιτέχνη σημείωσε: «Ο Γκλυν 
Χιουζ ήταν μόλις 25 χρόνων όταν πάτησε 
το πόδι του στην Κύπρο το 1956, σε μια 
πολύ ταραγμένη όπως όλοι γνωρίζουμε 
εποχή. Έκτοτε παρέμεινε εδώ στον τόπο 
μας και βίωσε όλη την νεότερη κυπριακή 
ιστορία, μέχρι και τον θάνατο του το 2014, 
καταγράφοντας ένα σπουδαίο κεφάλαιο 
στην ιστορία των εικαστικών της χώρας μας.

Έκτοτε, ο Χιουζ στέριωσε στην Κύπρο. 
Και όχι μόνο στέριωσε, αλλά κατάφερε να γίνει
ιδιαίτερα αγαπητός, αποκτώντας πάρα πολλούς 
φίλους και συλλέκτες των έργων του. 

Οι εκθέσεις του, οι παραστάσεις του, τα 
δρώμενα που δημιουργούσε, ήταν πάντα 
πόλος έλξης για το κοινό της Κύπρου. Λάτρης 
της κυπριακής υπαίθρου, συνήθιζε να 
επισκέπτεται ακόμη και τα πιο απόμακρα 
χωριά, επιδιώκοντας να γνωρίσει από 
κοντά τους κατοίκους και τις ασχολίες τους, 
διαμένοντας μαζί τους και ζωγραφίζοντας 
με πάθος τα κυπριακά τοπία. 

Μέσα από μια διαχρονικά σταθερή πορεία 
υπήρξε πάντα παρών σε οτιδήποτε ενδιαφέρον 
συνέβαινε στον τόπο, υπήρξε μεθοδικός και 
πρωτοπόρος. Με τη πολυσχιδή συμβολή 
του, δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες που 
ενθάρρυναν την ενεργή συμμετοχή του κοινού 
στα όσα καινούργια και καινοτόμα συνέβαιναν 
στον χώρο της τέχνης. Παράλληλα όμως, βίωσε 
και όλες τις τραγικές πολιτικές εξελίξεις, 
αποτυπώνοντάς τις μάλιστα με δυναμισμό 
και αγωνία σε πολλά έργα του, όπως για 
παράδειγμα τα δυσάρεστα γεγονότα του 
1963-64 ή την τουρκική εισβολή του 1974, 
η οποία μάλιστα τον επηρέασε βαθύτατα. 
Πραγματικός υπέρμαχος της ειρήνης, πίστευε 
σε ένα κόσμο χωρίς βία, ανισότητες και αδικίες».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προβολή 
σύντομης ταινίας του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών αφιερωμένης στον Γκλυν Χιουζ.
Σημειώνεται ότι οι συνθήκες της πανδημίας 
δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης με μεγάλη συμμετοχή κοινού. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, η εκδήλωση 
βιντεοσκοπήθηκε και για όσους και όσες 
ενδιαφέρονται,  θα προβληθεί ως βιβλιο 
παρουσίαση στο πλαίσιο του διήμερου 
Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας (Nicosia Book Fest 
2020) που φέτος, λόγω των περιορισμών που 
επιβάλλει η πανδημία, θα πραγματοποιηθεί  
διαδικτυακά στις 21-22 Νοεμβρίου.
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ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΆΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Με στόχο τη συνένωση Κυπρίων οι οποίοι 
διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζονται 
στο χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό 
κέντρο του Λονδίνου (City), Κύπριοι 
επαγγελματίες προχώρησαν στη δημιουργία 
του δικού τους Συνδέσμου, βάζοντας τις βάσεις 
για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου 
επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στη 
μέλη του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus, 
ο Σύνδεσμος φέρει την ονομασία «Cypriots 
in the City» και δημιουργήθηκε σε μία χρονική 
συγκυρία που η βρετανική πρωτεύουσα 
και η χώρα γενικότερα, διανύουν περίοδο 
αβεβαιότητας, λόγω και της εξόδου της 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των Κύπριων 
εργαζομένων στο City του Λονδίνου αυξήθηκε 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να έρθουν οι 
επαγγελματίες πιο κοντά και να «χτίσουν» δυνατά 
δίκτυα επικοινωνίας που θα οδηγήσουν σε συνέργειες.
Η πρωτοβουλία, που έλαβε από την πρώτη 
στιγμή την έμπρακτη στήριξη του Κυπριακού  
Οργανισμού  Προώθησης Επενδύσεων 
(Invest Cyprus), απευθύνεται αποκλειστικά 
σε όσους εργάζονται στους τομείς των 
χρηματοοικονομικών, νομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και στον 
κλάδο της λογιστικής. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος 
απευθύνεται και σε όλους όσοι σπουδάζουν 
στη χώρα και προτίθενται να εργαστούν στους 
προαναφερθέντες τομείς.

Μέσα από το «Cypriots in the City», τα μέλη 
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να 
συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά 
και να λάβουν καθοδήγηση και συμβουλές από 
αναγνωρισμένα στελέχη του κλάδου τους.  
Ο Invest Cyprus στηρίζει από την πρώτη στιγμή 
αυτή την πρωτοβουλία και μάλιστα ο Γενικός 
Διευθυντής του Οργανισμού, Γιώργος Καμπανέλλας, 
συμμετέχει στο Advisory Council του Συνδέσμου.

Ο κ. Καμπανέλλας εξέφρασε την πεποίθηση 
πως ο Σύνδεσμος θα εξελιχθεί σύντομα σε 
μια μεγάλη επαγγελματική κοινότητα, ικανή 
να συνεισφέρει στις προσπάθειες του Invest 
Cyprus για ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου 
στο χρηματοοικονομικό κέντρο της βρετανικής 
πρωτεύουσας.

Η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών 
κ. Μάικ Πομπέο να άρει προσωρινά και μερικώς 
το αμερικανικό εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία, χαιρετίστηκε από φίλους της Κύπρου 
στο Κογκρέσο, οργανισμούς της Ελληνοαμερικανικής 
και της Αμερικανοεβραϊκής Κοινότητας.
Ο πρωτεργάτης του Νόμου για την Ανατολική 
Μεσόγειο, γερουσιαστής κ. Ρόμπερτ Μενέντεζ, 
με ανακοίνωσή του εξέφρασε χαρά για την 
αναγνώριση της σημασίας της σχέσης των ΗΠΑ 
με την Κύπρο, ενός αξιόπιστου στρατηγικού 
εταίρου. «Είναι προς το συμφέρον της εθνικής 
μας ασφάλειας να αρθούν αυτοί οι ξεπερασμένοι 
περιορισμοί δεκαετιών στις πωλήσεις όπλων 
και να εμβαθύνει η σχέση ασφάλειας με την 
Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει ο δημοκρατικός 
γερουσιαστής Νέας Ιερσέης , ο οποίος σημειώνει 
ότι παρά την μεγάλη καθυστέρηση, επιτρέποντας 
τις πωλήσεις μη φονικού εξοπλισμού ασφαλείας, 
σε συνδυασμό με την προηγούμενη ανακοίνωση 
από τις ΗΠΑ ενός προγράμματος στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντικατοπτρίζει την 
κρίσιμη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-
Κυπριακής Δημοκρατίας και την αυξανόμενη 
σημασία της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου 
για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.
Με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter, 
ο δημοκρατικός βουλευτής του Ρόουντ Άιλαντ 
κ. Ντέιβιντ Σιτσιλίνε υπενθύμισε ότι πριν τέσσερα 
χρόνια ξεκίνησε την προσπάθεια άρσης του εμπάργκο 
όπλων στην Κύπρο, επειδή δεν ήταν προς το 
συμφέρον των ΗΠΑ.

«Σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τελικά το ήρε, 
καθιστώντας την Αμερική και την ανατολική 
Μεσόγειο πιο ασφαλή».

Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Φλόριδας, κ. Κώστας 
Μπιλιράκης, με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο 

Twitter αναφέρει οι αμερικανικές αξίες και τα 
εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ προωθούνται μέσω 
μιας ισχυρότερης διμερούς σχέσης με την Κύπρο.

«Σήμερα, είμαι ενθουσιασμένος που ο Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Μάικ Πομπέο άσκησε τις διατάξεις 
του #EastMedAct - το οποίο συνέταξα - για να άρει 
το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο και να επιτρέψει 
μη φονική βοήθεια».

ΑΧΕΠΑ
Η ΑΧΕΠΑ με δήλωση του υπάτου προέδρου 
της, κ. Γιώργου Χωριάτη, χαιρέτισε την απόφαση 
της κυβέρνησης Τραμπ. «Συγχαίρουμε την 
κυβέρνηση Τραμπ που αναγνωρίζει ότι είναι 
προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών 
να αναλάβουν αυτήν την ενέργεια που ενισχύει 
περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε ο κ. Χωριάτης.

Ο κ. Χωριάτης πρόσθεσε ότι η σημασία και η ουσία 
αυτής της απόφασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
σε μια εποχή που κλιμακώνεται η ένταση στο 
Αιγαίο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Παράλληλα 
ευχαρίστησε τα μέλη του Κογκρέσου και ιδίως 
τον γερουσιαστή Μενέντεζ που υποστήριξαν 
στο Καπιτώλιο την άρση του εμπάργκο όπλων 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και επαίνεσε 
την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα για την 
διαφωτιστική της προσπάθεια. 

HALC - AJC
Τις κοινές τους προσπάθειες επί επτά έτη για 
να γίνει ψηφιστεί ο νόμος για την Ανατολική 
Μεσόγειο, υπενθυμίζουν ανακοίνωση η 
Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το 
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), 
που θεωρούσαν το EastMed Act ως θεμελιώδες 
επόμενο βήμα για τη δημιουργία ολοένα και 
ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των βασικών 

δημοκρατικών χωρών της περιοχής και 
υποστήριξαν μέτρα για να καταστεί η Κυπριακή 
Δημοκρατία ένας πλήρης στρατηγικός εταίρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και του Ισραήλ. 
Η νομοθεσία έδωσε προτεραιότητα στην άρση του 
απαρχαιωμένου εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. 
«Η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών αποτελεί 
ορόσημο στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ- Κύπρου, κάτι 
που θα έχει θετική επίδραση στην ολοένα και πιο 
ενσωματωμένη Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της AJC, κ. Ντέιβιντ Χάρις.

«Δεδομένης της στρατηγικής θέσης της Κύπρου 
και των βασικών διπλωματικών δεσμών 
στην περιοχή, οι ΗΠΑ χρειάστηκαν να έχουν 
ουσιαστική σχέση ασφάλειας με τη Λευκωσία. 
Η σημερινή κίνηση, σε συνδυασμό με την 
ένταξη της Κύπρου στο Διεθνές Πρόγραμμα 
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΙΜΕΤ), ενισχύει μια κρίσιμη σχέση με μια αδελφή 
δημοκρατία σε μια στρατηγικά ζωτικής σημασίας 
περιοχή», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής, υπέρμαχος της 
υποστήριξης των ΗΠΑ στην τριμερή στρατηγική 
σχέση Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ.

«Από το 2014, όταν ο Αντιπρόεδρος κ. Μπάιντεν 
δήλωσε ότι η Κύπρος είναι «στρατηγικός εταίρος» 
των Ηνωμένων Πολιτειών, προσβλέπουμε 
σε αυτήν την εξέλιξη», δήλωσε ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής του HALC, κ. Έντι Ζεμενίδης.
«Χάρη στο Νόμο East Med, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
δόθηκε η ώθηση να κάνει ένα σημαντικό άλμα 
προς τα εμπρός στη σχέση των ΗΠΑ 
με την Κύπρο. Αυτό επίσης στέλνει το μήνυμα 
στην Άγκυρα ότι δεν έχει πλέον δικαίωμα βέτο 
στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον 
και Λευκωσίας».

ΙΚΆΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΆΙ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΆΣ 
ΓΙΆ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΆΜΕΡΙΚΆΝΙΚΟΥ ΕΜΠΆΡΓΚΟ
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Το Nicosia Book Fest θα πραγματοποιηθεί στις 
21-21 Νοεμβρίου διαδικτυακά στη διεύθυνση  
HYPERLINK "http://www.nicosiabookfest.com/
online-festival" www.nicosiabookfest.com/
online-festival, και όχι με τη μορφή που είχε 
προγραμματιστεί, με τη φυσική δηλαδή παρουσία 
χιλιάδων επισκεπτών στο Πάρκο Ακρόπολης, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη συλλογική 
προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, σύμφωνα και με τα περιοριστικά 
μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Το Nicosia Book Fest μετατρέπεται σε Nicosia 
Book e-Fest λαμβάνοντας υβριδική μορφή και 
συνδυάζοντας ζωντανές παρουσιάσεις με μικρότερο 
κοινό (στο πλαίσιο των επιτρεπτών αριθμών) 
καθώς και ζωντανές και βιντεοσκοπημένες 

διαδικτυακές συζητήσεις και φόρα, σε ψηφιακή 
πλατφόρμα, η οποία θα δημιουργηθεί για τον 
σκοπό αυτό. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα φιλοξενήσει τα 
παραπάνω, καθώς και τους συμμετέχοντες φορείς 
και υποστηρικτές, βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους 
και άλλους οργανισμούς.
Διαχρονικός στόχος του Φεστιβάλ, το οποίο 
πραγματοποιείται με την αμέριστη στήριξη του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, είναι η 
προώθηση της λογοτεχνικής δημιουργίας, ειδικά 
νέων συγγραφέων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό, η επαφή του αναγνωστικού κοινού με 
τους δημιουργούς (συγγραφείς, εκδότες κ.ά.), η 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στο κυπριακό 
κοινό και η προώθηση του βιβλίου και όσων 

εμπλέκονται με αυτό (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί 
οίκοι και άλλοι οργανισμοί). Η απρόσκοπτη 
παρουσία του Nicosia Book Fest για πέμπτη 
συνεχή χρονιά στα πολιτιστικά δρώμενα της 
Κύπρου, έστω και μέσω της φετινής διαδικτυακής 
του διοργάνωσης, συμβάλλει τα μέγιστα στους 
διαχρονικούς στόχους του θεσμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα 
του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση  
HYPERLINK "http://www.nicosiabookfest.com/
online-festival"
 www.nicosiabookfest.com/online-festival. 

ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΆ ΘΆ ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΒΙΒΛΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΆΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΔΙΆΣΠΟΡΆΣ, ΆΝΆΦΕΡΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ ΣΤΟ CYPRUS FORUM

Η περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου και της 
σημασίας που αποδίδουμε στους αποδήμους μας, 
αποτελεί κεντρικό και σταθερό βραχίονα των κοινών 
προσπαθειών μας, δήλωσε, στις 3 Οκτωβρίου, 
ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου, 
σε παρέμβασή του στο Cyprus Forum, που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας, ο κ. Φωτίου είπε ότι «σε συνεργασία 
με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, έχουμε 
καταρτίσει την Εθνική Στρατηγική Διασποράς η οποία 
με τις διάφορες κατευθύνσεις και τους πυλώνες 
της αποβλέπει, ακριβώς, στην περαιτέρω ενδυνάμωση 
του ρόλου των αποδήμων μας και την αξιοποίηση 
της προσφοράς τους σε όλα τα επίπεδα».
Πρόσθεσε ότι «βασικός πυλώνας της στρατηγικής 
μας είναι η αξιοποίηση της νέας γενιάς της Διασποράς 
μας με συγκεκριμένα προγράμματα και επιδιώξεις, 
όπως η ανάμειξη και η εμπλοκή της στα παροικιακά 
δρώμενα, η επαφή και γνωριμία με την Κύπρο, 
η εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας, του 
πολιτισμού και των παραδόσεων της».

Όπως είπε ο Επίτροπος Προεδρίας «η νέα γενιά 
είναι το μέλλον της Διασποράς μας γι’ αυτό και 
ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στα κοινά διότι 
ακριβώς με την ενασχόληση τους με τα πολιτικά 
δρώμενα, στις χώρες όπου διαμένουν, κερδίζουμε 

μακροπρόθεσμα επιρροή μέσα σε σημαντικούς 
κομματικούς, κυβερνητικούς και μη, σχηματισμούς 
που δύνανται στο μέλλον να επηρεάσουν με 
θετικό τρόπο τα ζητήματα προτεραιότητάς μας».

Ανέφερε, επίσης ότι «σημαντικός επίσης πυλώνας 
της Εθνικής μας Στρατηγικής αποτελεί και η στενή 
συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα μιας 
και ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ένας και από 
κοινού με την Ελλάδα προωθούμε δράσεις για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ελληνισμού με 
σκοπό την προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων 
του αλλά και κοινές δράσης για την νέα γενιά της 
Διασποράς μας».

Στην παρέμβασή του ο Επίτροπος Προεδρίας 
είπε ότι «εν μέσω των ραγδαίων κοινωνικών, 
πολιτικών και γεωστρατηγικών ανακατατάξεων 
στην ευρύτερη περιοχή μας, Κύπρος και 
Ελλάδα λειτουργούν ως πυλώνες σταθερότητας, 
ασφάλειας και ευημερίας και ως αξιόπιστες γέφυρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, των οποίων ο βαθμός σταθερότητας 
επηρεάζει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «οι γεωστρατηγικές εξελίξεις 
στην περιοχή μας είναι τόσο σημαντικές που οι 
συνεργασίες που έχουμε συνάψει με τις διάφορες 
φιλικές χώρες καταδεικνύουν συνεχώς την 
αναγκαιότητα και τη μεγάλη τους αξία».

Αναφέρθηκε στο ότι «οι χώρες μας έχουν ήδη 
τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο 
και την Αρμενία, βάσει των οποίων υλοποιούνται 
διάφορες δράσεις που αφορούν τη Διασπορά 
μας ενώ σε διμερές επίπεδο έχω προχωρήσει σε 
σημαντικές συνεργασίες και με άλλες χώρες».

«Είναι μέσα από αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό 
πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί να 
αξιοποιηθεί - και νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια 
αξιοποιείται με επιτυχία- η συνεργασία της 
Διασποράς των διαφόρων χωρών ως απαραίτητο 
διπλωματικό εργαλείο για την προώθηση κοινών 
στόχων και συλλογικών συμφερόντων σε σημαντικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων, κατά το παράδειγμα 
του επιτυχημένου Κύπρο-Ελληνο-Εβραϊκού λόμπι 
στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε ο κ. Φωτίου.

Ανέφερε ότι «στην προσπάθεια μας αυτή 
χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη όλων των 
οργανωμένων συνόλων της Διασποράς διότι η 
συμβολή, η συνεργασία, η φωνή τους, καθίσταται 
ολοένα και πιο ζωτική για τα εθνικά μας συμφέροντα».

Όπως είπε ο κ. Φωτίου «η πρόσβαση και 
επιρροή τους στα κομβικής σημασίας κέντρα 
λήψης αποφάσεων του εξωτερικού, επιβάλλεται 
να τύχει περαιτέρω ενθάρρυνσης, υποστήριξης 
και καθοδήγησης από το εθνικό κέντρο, με 
τρόπο προσεκτικά σχεδιασμένο, διατηρώντας τη 
διακομματική συναίνεση και με γνώμονα πάνω 
από όλα το καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον».

Συνέχισε λέγοντας ότι «ο ρόλος των αποδήμων 
μας καθίσταται ακόμα πιο πολύτιμος, και η 
προσφορά τους ακόμα πιο σημαντική και 
καθοριστική, αν συνυπολογίσουμε στην όλη κρίση 
μας, την αλαζονεία και την επιθετικότητα της 
Τουρκίας κατά το τελευταίο διάστημα στην περιοχή 
της νοτιοανατολικής μεσογείου και όχι μόνο».

Ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι «ιδιαίτερη 
σημασία στη στρατηγική μας όσον αφορά τη 
διασπορά, δίνεται και στους αξιόλογους Κύπριους 
επιχειρηματίες που ζουν στο εξωτερικό καθώς 
σε αυτή τη νέα πραγματικότητα της Κύπρου, την 
Κύπρο των υψηλών στόχων και του μέλλοντος, 
οι απόδημοι επιχειρηματίες μας μπορούν να 
στρέψουν την προσοχή τους και να γίνουν 
πολλαπλασιαστές της προβολής της Κύπρου 
ως επενδυτικού κέντρου της περιοχής με πολύ 
μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον».

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι απόδημοι 
επιχειρηματίες, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης 
τους με την Κύπρο, μπορούν να εξελιχθούν 
σε σημαντικούς επενδυτές οι ίδιοι, αλλά και 
να δράσουν ως πολλαπλασιαστές στις χώρες 
όπου δραστηριοποιούνται και έχουν επιλέξει ως 
δεύτερη πατρίδα τους».

«Η Διασπορά μας είναι μια μεγάλη δύναμη που 
μπορεί να καταστεί ακόμα πιο ισχυρή», είπε 
ο Επίτροπος Προεδρίας κλείνοντας την 
παρέμβασή του στο φόρουμ.

http://www.nicosiabookfest.com/online-festival
http://www.nicosiabookfest.com/online-festival
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ΠΤΕΡΥΓΆ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΆΠΟΔΗΜΟΥΣ 
ΕΛΛΆΔΙΤΕΣ ΚΆΙ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
εγκαινιάζει την «Πτέρυγα Νέων Δημιουργών», 
για νέους 17 έως 37 χρόνων, με στόχο να 
υποστηρίξει και να προβάλει νέα ταλέντα, 
νέους καλλιεργημένους και προβληματισμένους 
ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται με βάση 
το έργο των μεγάλων μορφών των γραμμάτων, 
των τεχνών και του πολιτισμού. 41 νέοι και νέες 
γράφουν το δικό τους ποίημα/ πεζόμορφο, 
εμπνεόμενοι από το έργο της Κικής Δημουλά, μας 
παρουσιάζουν τον εαυτό τους και απαντούν σε 
ερωτήσεις περί ποίησης και έμπνευσης.

Στο προλογικό της σημείωμα, η πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου Σίσσυ 
Σιγιουλτζή-Ρουκά, αναφέρει: «Ο Σύνδεσμος 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου διαπίστωσε 
την ανάγκη δημιουργίας μιας υποδομής για 
την οικουμενική διάσταση του ελληνικού 
πολιτισμού και την προστασία της γλώσσας, της 
παράδοσης, της λαογραφίας, της καλλιτεχνικής 
και λογοτεχνικής δημιουργίας και γενικά της 
προσφοράς Ελλήνων και Κυπρίων στον πολιτισμό, 
με τη συνέργεια επιστημόνων, ανθρώπων του 
πνεύματος και της τέχνης και όσων ‘συντελεστών’ 
με ζήλο και αφοσίωση παράγουν πολιτισμό».

Το όραμα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας 
Κύπρου είναι να στηρίξει και να προωθήσει τον 
πολιτισμό (γράμματα, τέχνες, γλώσσα, παράδοση) 
ως περιουσία και ως μέσο ανάπτυξης, ατομικής 
και συλλογικής, για όσο το δυνατό περισσότερους 
Ελλαδίτες και Κύπριους αποδήμους, άνδρες και 
γυναίκες. Η αποστολή του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου είναι να δομήσει βιώσιμες και 
αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις και να 

αναπτύσσει προγράμματα και σχέδια δράσης για 
επαλήθευση του οράματος και να ενώνει τους 
απανταχού Έλληνες/Ελληνίδες και Κύπριους/
Κύπριες δημιουργούς, καλλιτέχνες/ιδες και 
επιστήμονες σε κοινούς καίριους στόχους.

Με γνώμονα όλα τα ανωτέρω, ο Σύνδεσμος 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου εγκαινιάζει την 
«Πτέρυγα Νέων Δημιουργών», για νέους 
17 έως 37 χρόνων. Στόχος της Πτέρυγας 
είναι να ανιχνεύσει, να υποστηρίξει και να 
προβάλει νέα ταλέντα, νέους καλλιεργημένους 
και προβληματισμένους ανθρώπους που 
ευαισθητοποιούνται απέναντι στο έργο των 
μεγάλων μορφών των γραμμάτων, των τεχνών 
και του πολιτισμού, εμπνέονται από αυτούς, αλλά 
παράλληλα εκφράζονται και συνθέτουν δικές 
τους δημιουργίες.

Τους ανήκει το παρόν και το μέλλον, ενώ τους 
ενεργοποιεί το ελληνικό παρελθόν, που παρέχει 
εφόδια. Ένα από τα δημιουργικά μέσα που 
αξιοποιεί η «Πτέρυγα Νέων Δημιουργών» του 
Συνδέσμου μας είναι η διοργάνωση διαγωνισμών 
ποιητικής και πεζογραφικής έκφρασης στην 
ελληνική γλώσσα, οι οποίοι διαγωνισμοί 
αφιερώνονται τιμητικά στη μνήμη σημαντικών 
Ελλαδιτών, Κυπρίων ή απόδημων λογοτεχνών.

Με ανοικτή πρόσκληση καλούνται νέοι και νέες 
ηλικίας 17-37 χρόνων, οι οποίοι εμπνέονται από 
ένα ή περισσότερα έργα του εκάστοτε τιμώμενου 
Λογοτέχνη, και μετά συνθέτουν ένα δικό τους 
πρωτότυπο ποίημα ή πεζό.

Επίσης, απαντούν επιγραμματικά σε 2-3 ερωτήσεις 
σχετικές με το έργο του/της λογοτέχνη/ιδας και 

με την προσωπική τους θέση περί ποίησης ή 
γενικά περί πολιτισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελείται από φιλολόγους και λογοτέχνες/ιδες, 
μέλη του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου.

Αυτή κρίνει τις δημιουργίες των νέων με κατανόηση, 
πέρα από τα αντικειμενικά λογοτεχνικά κριτήρια. 
Οι νέοι και νέες δημιουργοί που επιλέχθηκαν 
αρχικά παρουσιάστηκαν και απήγγειλαν το 
έργο τους κατά τη συνέντευξή τους στη διεθνή, 
ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή «Διαβάζοντας 
με τη Σίσσυ: Πορτρέτα Νέων στον Χρόνο».

Τα αρχεία των συνεντεύξεων υπάρχουν στην 
ομώνυμη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, 
στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, καθώς 
και στον ιστότοπο του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η έκδοση ανθολογίας 
νέων από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας 
Κύπρου με τα έργα και τις απαντήσεις τους σχετικά με 
τον τιμώμενο λογοτέχνη/την τιμώμενη λογοτέχνιδα 
και τις θέσεις περί πολιτισμού. Συντελεστής για 
την ανθολογία είναι οι Εκδόσεις Αρχύτας.

Έκαστος διαγωνισμός υποστηρίζεται από δελτία 
τύπου, ανακοινώσεις, βίντεο και αφιερώματα, 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σελίδες 
σε διαδίκτυο, τον ιστότοπο του Συνδέσμου 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, πανελλήνια, 
παγκύπρια και διεθνή ΜΜΕ. καθώς και απ’ όλο 
το δίκτυο επαφών του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου.

E-mail: info@cultural-association.org.

Η ΥΠΆΤΗ ΆΡΜΟΣΤΕΙΆ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΆΣΙΛΕΙΟ ΠΆΡΟΥΣΙΆΖΕΙ 
ΤΗ ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΗ ΔΙΆΘΕΜΆΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΆΤΦΟΡΜΆ ΜΙΧΤΑΡE
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΣΆΡΔΆΜ

Η διαδικτυακή λογοτεχνική πλατφόρμα MIXTAPE, 
κόντρα στις δυσκολίες της Covid-19 εποχής, 
αποτελεί μια συνεργασία του διεπιστημονικού 
λογοτεχνικού φεστιβάλ ΣΑΡΔΑΜ και του 
Πολιτιστικού Τμήματος της Ύπατης Αρμοστείας 
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο 
να φέρει Κύπριους και Κύπριες συγγραφείς-
περφόρμερ σε διάλογο με συγγραφείς-
περφόρμερ από το εξωτερικό και να προβάλει μια 
πιο υβριδική και πιο παραστατική (performative) 
διάσταση της λογοτεχνίας. Ξεκινώντας από το 
spoken word (slamming) που πρωτοεμφανίστηκε 
τη δεκαετία του 80, μέσα από το οποίο ο/η 
συγγραφέας-περφόρμερ χρησιμοποιεί σώμα, 
φωνή και ρυθμό/μουσικότητα, το πρόγραμμα 
παρουσιάζει, επίσης, βίντεο που συνδυάζουν τη 
λογοτεχνία με τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τον 
ηλεκτρονικό ήχο και το κοντραμπάσο, την ηχητική 
ποίηση (sound poetry) και την οπτική ποίηση 
(visual poetry). Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται η 
ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει διαφορετικούς 

τρόπους παρουσίασης και επιτέλεσης της 
λογοτεχνίας και, ταυτόχρονα, να έρθει πιο κοντά 
στη λογοτεχνία, αυτή τη φορά εκτός σελίδας.

Η διαδικτυακή λογοτεχνική πλατφόρμα 
MIXTAPE θα παρουσιαστεί από τις 
19 Νοεμβρίου -19 Δεκεμβρίου 2020 
στη διεύθυνση www.culturalchc.co.uk/mixtape

Το πρόγραμμα της πλατφόρμας περιλαμβάνει: 
◆ Συμμετοχές από τους συγγραφείς/περφόρμερ 
Άντονι Αναξαγόρου, Στέλλα Βοσκαρίδου, Κοραλί 
Δημητριάδης, Μιχαήλ-Άγγελο Εγγλέζος, Μαρία 
Α. Ιωάννου, Αυγή Λίλλη, Παυλίνα Μάρβιν, Έρινα 
Χαραλάμπους, Sergio Garau, Lola Nieto, Iga Maria 
Szczepa ska. 
◆ Συζητήσεις: Άντονι Αναξαγόρου με Μαρία Α. 
Ιωάννου, και Shelley Marlow με Μαρία Πετρίδη. 
◆ Διαδικτυακό εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
από τον βραβευμένο Αγγλοκύπριο ποιητή/
περφόρμερ Άντονι Αναξαγόρου. 

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η δρ Μαρία 
Α. Ιωάννου και τον συντονισμό και την τεχνική 
επιμέλεια ο Δρ Μάριος Ψαράς. Η πλατφόρμα 
επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας της Κύπρου. 
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ΆΡΧΙΣΕ Η ΕΡΕΥΝΆ ΚΆΙ Η ΣΥΓΓΡΆΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΆΣ 
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΆΥΣΤΡΆΛΙΆΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης και 
Βικτωρίας αποφάσισαν ομόθυμα και ομόφωνα, 
στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 60 χρόνων 
από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Διακοσαετίας από την Ελληνική 
Επανάσταση, να προβούν σε πανηγυρική 
έκδοση βιβλίου με τίτλο «The Story of Cypriots 
in Australia». Στους επόμενους 15 μήνες θα 
ακολουθήσει ενδελεχής έρευνα πεδίου σε 
αρχειακές συλλογές, άτομα και κοινοτικούς 
φορείς, καθώς και συνεντεύξεις με ηγετικές 
προσωπικότητες της κυπριακής πατριάς σε 
ολόκληρη την Αυστραλία. Το βιβλίο θα γραφεί 
στην αγγλική και θα περιέχει αδρομερή περίληψη 
του περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα.

Το βιβλίο, το οποίο θα τεθεί υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής Κύπρος 2021 και του Προέδρου 
της Καθηγητή κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, προς 
ηθική στήριξη, αναμένεται να κυκλοφορήσει 
τον Νοέμβριο του 2021. Το έργο θα ερευνήσει, 
θα τεκμηριώσει και θα συγγράψει ο Καθηγητής 
Αναστάσιος Μ. Τάμης, με την ομάδα των 
συνεργατών του σε όλες τις Πολιτείες της 
Αυστραλίας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η 
Κυπριακή Κοινότητα Μελβούρνης και 
Βικτωρίας, η οποία έχει και την οικονομική 
ευθύνη της έρευνας και της έκδοσης, με την 
ενεργό συναντίληψη χορηγών και φίλων της. 

Στις επόμενες ημέρες θα αναληφθεί εκστρατεία 
επικοινωνίας με όλους τους κυπριακούς 
συλλογικούς φορείς, ζητώντας τους να 
στηρίξουν ηθικά την πρωτοβουλία αυτή της 
Κυπριακής Κοινότητας και να συνεργασθούν 
με τον Καθηγητή κ. Τάμη και τους συνεργάτες 
του, παρέχοντας τα αρχεία τους και τη 
στήριξή τους στην ευγενή αυτή προσπάθεια. 
Σε επιστολή του προς τους προέδρους και 
τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Κυπριακών κοινοτικών, εθνικών, κοινωνικών 
και αθλητικών φορέων, ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας, κ. Στέλιος Αγγελοδήμου απηύθυνε 
πρόσκληση συνεργασίας και συμμαχίας στο 
εθνικό αυτό έργο, που στόχο του έχει την 
καταγραφή της ιστορίας των Κυπρίων προς 
όφελος των γενεών που θα ακολουθήσουν.

«Με την ευκαιρία των ιστορικών γεγονότων 
που ζούμε, εορτάζοντας τα 60 χρόνια από τη 
σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη 
Διακοσαετία από την Ελληνική Επανάσταση, 
η καταγραφή της ιστορίας των Κυπρίων στην 
Αυστραλία από το 1850 μέχρι και το 2021, 
η ανάδειξη δεκάδων κυπριακών κοινοτικών 
φορέων και των ηγετών τους, αλλά και 
εκατοντάδων προσωπικοτήτων της πολιτικής, 
καλλιτεχνικής, αθλητικής και πνευματικής 
ζωής, ήρθε η ώρα να μελετηθεί επιστημονικά 
και να αναδειχθεί, να αποτελέσει αντικείμενο 
σπουδής και μελέτης σε σπίτια, σχολικές 
βιβλιοθήκες και πανεπιστημιακά ιδρύματα», 

τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας.
Η έκδοση του βιβλίου θα είναι η πρώτη 
επιστημονική αποτίμηση της παρουσίας 
των οργανωμένων Κυπρίων της Αυστραλίας 
από μία ιστοριογραφική προσέγγιση και 
αποβλέπει στη μελέτη πρωτογενών πηγών 
(αρχεία, έγγραφα επικοινωνίας, Πρακτικά 
συνεδριάσεων, Πρακτικά συνελεύσεων, 
Πρακτικά συνεδρίων, και προεδρικές 
αναφορές, και εκατοντάδες συνεντεύξεις).

Η έρευνα και μελέτη των δεδομένων, που 
έχει ήδη ξεκινήσει, θα καλύψει αρχικά και 
σύντομα την παγκόσμια κυπριακή Διασπορά, 
θα ακολουθήσει το κεφάλαιο της άφιξης 
των πρώτων Κυπρίων από το 1848, η 
κατάσταση στη διάρκεια της αποικιστικής 
περιόδου αλλά και μετά τον πόλεμο και την 
Ανεξαρτησία, για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στο επόμενο κεφάλαιο στην κοινοτική 
οργάνωση και παρουσία. Ξεχωριστά κεφάλαια 
θα αποτελέσουν η πολιτιστική, πολιτική και 
κοινωνική παρουσία των Κυπρίων, οι σχέσεις 
με την Κύπρο μέσα από την πολιτική και την 
εθνική διπλωματία, η οικονομική ανέλιξη, οι 
σχέσεις με την Ελλάδα και τους ελληνικούς 
οργανισμούς στην Αυστραλία, η πορεία του 
Εθνικού Ζητήματος και οι σχέσεις με την 
Αυστραλία. Θα κλείσει με μία αδρομερή 
αποτίμηση του περιεχομένου του βιβλίου 
στην ελληνική γλώσσα, και θα ακολουθήσει 
βιβλιογραφία, ευρετήριο και παραρτήματα.

ΤΆΙΝΙΆ ΓΙΆ ΝΆ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΆ ΕΞΗΝΤΆΧΡΟΝΆ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆΣ 
ΕΤΟΙΜΆΣΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΆΔΆΣ ΚΥΠΡΟY
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
(ΣΠΕΚ), με δική του πρωτοβουλία, και με 
την ευγενή υποστήριξη του Υφυπουργείο 
Τουρισμού Κύπρου, παρήγαγε ταινία διάρκειας 
δεκαπέντε λεπτών για να τιμήσει τα 60 χρόνια 
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την ταινία αυτή, που φέρει τον τίτλο 
«Της Φιλοπατρίας και της Ποίησης» 
γίνεται μια περιδιάβαση στην ιστορία, στην 
παράδοση και στον πολιτισμό της Κύπρου, 
ο οποίος πολιτισμός της εντάσσεται στον 
ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό. Η ταινία είναι 
ένα ψηφιδωτό με σκηνές από μνημεία της 
κλασικής, βυζαντινής και νεότερης περιόδου, 

από μουσειακούς και αρχαιολογικούς 
χώρους, ενώ δίδονται ιστορικές αναφορές 
και παρουσιάζονται οι φυσικές ομορφιές 
της Μεγαλονήσου, ακούγονται άσματα και 
ποιήματα Ελλήνων και Κύπριων ποιητών 
για το νησί και την ιστορία του, αλλά και 
αποσπάσματα από σοφές ρήσεις για τις 
αρετές, που διατηρήθηκαν ανά τους αιώνες 
μέσα από την παράδοση, την παιδεία, τη 
θρησκεία, πυλώνες που στήριζαν για χιλιετίες 
τον ακμαίο πληθυσμό της Κύπρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου απευθύνει 
ειλικρινείς ευχαριστίες προς την Κυπριακή 
Κυβέρνηση για την όλη βοήθεια, και ειδικά 
στον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, 
στον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σάββα Περδίο, 
στον Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυριάκο 
Κενεβέζο, στον Πρόξενο της Κύπρου στη 
Θεσσαλονίκη κ. Σπύρο Μιλτιάδη, καθώς επίσης 
στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδας κ. Γιώργο Συλλούρη.

Η ταινία είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttSKfiEkAIY&feature=youtu.be&utm_source='newsletter'&utm_
medium=info@cultural-association.org&utm_campaign=Cultural+Association

https://www.youtube.com/watch?v=ttSKfiEkAIY&feature=youtu.be&utm_source='newsletter'&utm_medium=info
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