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Σε όλες και όλους, σε όποια χώρα και αν ευρίσκεστε, σας στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για το Πάσχα. 
Υγεία και ευτυχία για εσάς και τους αγαπημένους σας και είθε η Ανάσταση του Κυρίου να  φέρει και τη λύτρωση 
της πατρίδας μας με την απελευθέρωσή της από την κατοχή.

Δυστυχώς, η άλλη πλευρά με την κορύφωση της αδιαλλαξίας της και τις παράλογες και αντίθετες προς το διεθνές 
δίκαιο θέσεις που προβάλλει, περιορίζει τις ελπίδες μας για την εξεύρεση μιας δίκαιης και κοινά αποδεκτής 
λύσης του εθνικού μας θέματος, βασισμένης, κυρίως, στα Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. 
Εμμένουμε, όμως, στις δικές μας θέσεις και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, προσβλέποντας στην επικράτηση στο 
νησί μας συνθηκών ελευθερίας, ασφάλειας και δημοκρατίας, χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις.

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.

Διερχόμαστε το δεύτερο Πάσχα, με τις πρωτόγνωρες για όλο τον κόσμο συνθήκες της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Η σκέψη μας πάει στους πιο αδυνάτους από τους συνανθρώπους μας. Ιδιαίτερα, σε εκείνους 
που απώλεσαν αγαπημένους τους και σε όσους δοκιμάζεται η υγεία τους από τις επιπτώσεις της ασθένειας. 
Προφυλασσόμαστε και ευχόμαστε η μεγάλη και θλιβερή αυτή δοκιμασία να τερματιστεί το συντομότερο και να 
επανέλθουμε στην κανονικότητα, με τις μικρότερες κατά το δυνατόν συνέπειες στη ζωή μας.

Συναισθανόμενοι το βαθύτερο νόημα των ημερών του Πάσχα, πως όσο σκληρός και ανηφορικός και αν είναι 
ο δρόμος, στο τέλος υπάρχει το φως και η ελπίδα, ας υποδεχθούμε το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης με 
πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Η άτυπη συνάντηση «5+1» για το 
Κυπριακό, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός 
Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, έληξε χωρίς 
αποτέλεσμα μετά από ένα τριήμερο 
εντατικών διαβουλεύσεων, πλην όμως 
αποφεύχθηκε ένα οριστικό ναυάγιο. Η 
προσπάθεια εξεύρεσης κοινού εδάφους 
θα συνεχιστεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο, 
οπόταν και δόθηκε νέο ραντεβού με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παλάτι των Εθνών στη Γενεύη, από τις 
27-29 Απριλίου, συμμετέσχαν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ και 
οι Υπουργοί Εξωτερικών των εγγυητριών 
δυνάμεων δηλαδή της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, 
της Τουρκίας, Μεβλούτ  Τσαβούσογλου και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντομινίκ Ράαμπ. 
Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης, βρισκόταν κατά τη διάρκεια 
της διάσκεψης στη Γενεύη, η Διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Angelina Eichhorst

Γκουτέρες: Δεν βρέθηκε αρκετό κοινό 
έδαφος, αλλά δεν εγκαταλείπω

«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμα βρει 
αρκετό κοινό έδαφος για την επανάληψη των 
συνομιλιών, αλλά δεν εγκαταλείπω», δήλωσε 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
της άτυπης συνάντησης, εξαγγέλλοντας ότι θα 
συγκαλέσει νέα άτυπη συνάντηση σε περίοδο 
2-3 μηνών.
 
Ανφερόμενος στις θέσεις των δύο πλευρών 
που παρουσίασαν στην άτυπη συνάντηση, 
ο κ. Γκουτέρες είπε ότι οι θέσεις της 
τουρκοκυπριακής αντιπροσωπείας ήταν ότι «οι 
πολλές προσπάθειες που έγιναν για επίλυση 
του Κυπριακού, όλα αυτά τα χρόνια, απέτυχαν, 

περιλαμβανομένης της τελευταίας στο Κραν 
Μοντάνα». Πιστεύουν ότι οι προσπάθειες 
για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία έχουν 
εξαντληθεί και ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν 
κυριαρχική ισότητα και δικαιούνται ίσου 
διεθνούς στάτους. Η λύση, κατά την άποψή 
τους, πρέπει να βασίζεται στα δύο κράτη που θα 
συνεργάζονται μεταξύ τους.
 
Οι θέσεις της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας, 
συνέχισε, ήταν ότι «οι διαπραγματεύσεις θα 
πρέπει να επαναρχίσουν από εκεί που έμειναν 
στο Κραν Μοντάνα. Θα πρέπει να στοχεύουν 
στην επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, στη βάση 
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, την κοινή δήλωση του 
2014,  τον υφιστάμενο όγκο δουλειάς, τα 6 
σημεία που εγώ παρουσίασα και σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο».
 
«Όπως αντιλαμβάνεστε δεν ήταν μια εύκολη 
συνάντηση. Πραγματοποιήσαμε εντατικές 
διαβουλεύσεις, διμερείς και σε ολομέλεια, ώστε 
να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα κοινό 
αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες.
 
Η ατζέντα μου είναι πολύ απλή, δήλωσε ο 
Γενικός Γραμματέας, «να προσπαθήσω για 
την ασφάλεια και την ευμάρεια των Κυπρίων, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Τους αξίζει 
να ζουν σε ειρήνη και ευημερία μαζί».

Καταφέραμε, είπε, να συμφωνήσουμε ότι 
θα συγκαλέσω  στο εγγύς μέλλον άλλη μια 
συνάντηση 5 συν τα Ηνωμένα Έθνη και πάλι με 
στόχο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση 
εξεύρεσης κοινού εδάφους, για να μπορέσουν 
να αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις. 
«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να προχωρήσει αυτός ο 
διάλογος και να μπορέσει να φτάσει σε θετικά 
αποτελέσματα», κατέληξε.

Διαβουλεύσεις στο μεσοδιάστημα

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν διαβουλεύσεις στο 
μεσοδιάστημα μέχρι την επόμενη συνάντηση που 
θα συγκαλέσει για το Κυπριακό, ο κ. Γκουτέρες 
απάντησε ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και 
σκοπός είναι να δημιουργηθούν, κατά το δυνατόν, 
οι προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής η επόμενη 
συνάντηση.

 Σε ερώτηση πώς θα ενεργήσουν τα Ηνωμένα 
Έθνη και αν «τετραγωνίζεται ο κύκλος» όταν, 
ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας υποστηρίζει μια 
ομόσπονδη Κύπρο, υπάρχει μια πρόταση για 
δύο χωριστά κράτη, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε: 
«Το να τετραγωνίζεις τον κύκλο είναι αδύνατο 
στη γεωμετρία, αλλά είναι πολύ κοινότυπο στην 
πολιτική. Η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Ως 
Γενικός Γραμματέας, έχω μια εντολή που μου 
δόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι, 
πρέπει να διεξάγω επίσημες διαπραγματεύσεις 
στη βάση των όρων εντολής μου. Από την άλλη, 
σε μιαν άτυπη συνάντηση που συγκλήθηκε χωρίς 
προϋποθέσεις είναι χρήσιμο, πιστεύω, όλες ο 
αντιπροσωπείες να μπορούν να εκφράσουν τις 
θέσεις τους».
 
Αυτό, συνέχισε, μας επιτρέπει να 
αλληλεπιδράσουμε μεταξύ των πλευρών και να 
δώσουμε αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
για τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν 
σε αυτή τη συνάντηση.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 
«Άψογη η στάση Γκουτέρες» 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη 
Τύπου που παρέθεσε  μετά τη λήξη της άτυπης 
πενταμερούς, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη στάση που τήρησε ο Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ. Τήρησε, είπε, μια άψογη στάση, γιατί 
παρά την εμμονή της τουρκικής πλευράς δεν 
εγκατέλειψε την προσπάθεια, που κατέβαλε 
στην παρούσα φάση της άτυπης συνόδου, 
προκειμένου στο μεσοδιάστημα να γίνουν 

ΆΤΥΠΗ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΙΆ ΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ:
ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΔΟΣ, ΆΛΛΆ ΟΥΤΕ ΚΆΙ ΝΆΥΆΓΙΟ
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οι αναγκαίες διαβουλέυσεις, ώστε εντός των 
ελάχιστων επόμενων μηνών να συνεχίσουν οι 
προσπάθειες για εξεύρεση κοινού εδάφους για 
επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Γενικός Γραμματέας κατέστησε σαφές, 
συνέχισε, ότι δεν θα μπορούσε να προσφύγει, 
όπως του ζητήθηκε από τουρκοκυπριακής και 
τουρκικής πλευράς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
για αλλαγή των όρων εντολής του και ήταν 
σαφέστατος προς την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα και προς την Τουρκία ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση είτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσουν δύο 
ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο.

«Θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αξιώσεις της άλλης 
πλευράς ήταν μια επιτυχής διαχείριση τόσο 
από πλευράς του Γενικού Γραμματέα όσο και 
από δικής μας πλευράς, έτσι ώστε να μην 
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η Τουρκία», 
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Εάν, στο μεσοδιάστημα μέχρι την επόμενη 
πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, η τουρκική 

πλευρά προχωρήσει σε νέες προκλήσεις, ο 
Πρόεδρος προειδοποίησε ότι, «ενδεχόμενη 
προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, 
θα είναι αιτία μη συμμετοχής σε ανάλογες 
προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα κι αυτό θα 
είναι εξαιτίας των συμπεριφορών της Τουρκίας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε 
πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να 
εργάζεται με την ίδια συνέπεια για να εξευρεθεί 
μια λύση που να επανενώνει την Κύπρο, στη 
βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του συνόλου του λαού και δεν θα αγνοεί ότι η 
Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Διεθνής εκστρατεία διαφώτισης, ώστε να 
υπάρξουν αντιδράσεις για τις τουρκικές 
θέσεις

Τη δική του επιστολή  προς τον Αντόνιο 
Γκουτέρες, όπως είχε ανακοινώσει στις 29 
Απριλίου μετά τη λήξη της άτυπης συνάντησης, 
ετοιμάζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Στην 
επιστολή του ο Νίκος Αναστασιάδης προτίθεται 

να καταγράψει τα όσα είχαν συμβεί στη Γενεύη 
και θα απαντήσει σε μια σειρά επιχειρημάτων της 
τουρκικής πλευράς. Παράλληλα, αναμένεται ότι θα 
επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του να ταξιδέψει 
στη Νέα Υόρκη και να παρακαθίσει σε συνομιλίες 
με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, με 
στόχο να επιτευχθεί άρση του αδιεξόδου.

Η επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
εκστρατείας, που προτίθεται να ξεκινήσει η 
Κυβέρνηση για να ενημερώσει τόσο τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τους 
ισχυρούς των Ηνωμένων Εθνών για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό. Με νέες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ξεκινά 
μια εκστρατεία διαφώτισης για τις θέσεις, που 
έχουν κατατεθεί στη Γενεύη. Θέσεις από πλευράς 
Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων που, όπως 
σημείωσε, είναι εκτός των παραμέτρων που 
καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 
και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
αλλά και οι όροι εντολής που έχουν δεχθεί και οι 
καλές υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει προς 
αυτή την κατεύθυνση ο Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών.

Συνεπώς, ανέφερε, η προσπάθεια είναι να 
υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις τόσο από 
τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και όχι μόνο, από χώρες, οι οποίες 
μπορούν και έχουν τη δυνατότητα άσκησης 
επιρροής πάνω στην Τουρκία.

Ερωτηθείς αν μπορούν να αλλάξουν τα 
πράγματα, δεδομένης της έντασης με την 
οποία εκφράζει τις θέσεις αυτές η τουρκική 
πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε 
ότι το θέμα είναι αν υπολόγισαν το κόστος 
που θα προκαλέσουν στους συμπατριώτες 
μας Τουρκοκύπριους, με την απομόνωση 
στην οποία τους οδηγούν. Είναι κάτι που δεν 
είναι εφικτό, συμπλήρωσε, είναι κάτι που δεν 
είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή 
κοινότητα, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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H ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΆ, ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΆΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΆΙ ΜΕΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΝΆΤΆΣΗΣ
Οπτικογραφημένο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Άναστασιάδη στην εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που 
διοργάνωσε η Επιτροπή Εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 
των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, την ευγενέστερη και κορυφαία 
στιγμή της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων.

Των Ελλήνων που με μόνο εφόδιο τον έρωτα 

τους για την ελευθερία, συμπύκνωσαν στην 
25η Μαρτίου του 1821, την ιστορική τους 
διαδρομή και βούληση για απόκτηση του 
υπέρτατου αγαθού, της ελευθερίας τους.
Αμφισβητώντας με τον ξεσηκωμό τους κάθε 
μορφή δουλείας, καταπίεσης και τυραννίας, 

πέτυχαν, με θυσίες και αίμα, τη δημιουργία 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, εμπνέοντας 
και τις επόμενες γενεές Ελλήνων για τους 
διαδοχικούς αγώνες, που θα επακολουθούσαν 
για απελευθέρωση και των υπόλοιπων υπό 
ξένη κατοχή ελληνικών εδαφών.

Καθώς τιμούμε και θυμούμαστε αυτό 
το ιστορικό ορόσημο, η Κύπρος, 
που βρίσκεται ακόμη υπό τουρκική 
στρατιωτική κατοχή, θυμάται τις ιδέες 
της ελευθερίας και ανεξαρτησίας 
της Επανάστασης, στις ακούραστες 
προσπάθειές μας να επιτύχουμε μια 
ολοκληρωμένη και διαρκή διευθέτηση 
του κυπριακού προβλήματος, ανέφερε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, σε μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμά του, το οποίο προβλήθηκε στην 
εκδήλωση της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, για τα 200 
χρόνια από την εθνική μας παλιγγενεσία.
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 
αλλά και με φυσική παρουσία, στον Καθεδρικό 
Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, 
αμέσως μετά την αρχιερατική δοξολογία, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
Ελπιδοφόρου.

«Ο αγώνας για την Ανεξαρτησία του 1821 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια 
της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας και η 
επέτειος των 200 ετών είναι μια κατάλληλη 
ευκαιρία για να τιμηθούν οι θυσίες του λαού 
της. Ηρωικές θυσίες βασισμένες στο όραμα 
της ενοποίησης και της απελευθέρωσης της 
Ελλάδας από τη δουλεία, την καταπίεση και την 
τυραννία, που υπέφεραν λόγω του οθωμανικού 
ζυγού», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και συνεχίζει:

«Μαχόμενοι με θάρρος και ηρωισμό, οι 
Έλληνες κατάφεραν να ιδρύσουν το δικό τους 
ανεξάρτητο κράτος, το οποίο αποδείχθηκε 
ορόσημο τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην 
παγκόσμια ιστορία, καθώς ενέπνευσε άλλα έθνη 
να εξεγερθούν, επιδιώκοντας την ανεξαρτησία 
τους».

«Θα  ήταν εκ μέρους μου παράλειψη, αν δεν 
αναγνώριζα τον καταλυτικό ρόλο της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω της διατήρησης 
της εθνικής μας ταυτότητας, της γλώσσας 
και της θρησκείας μας και βοηθώντας με 
κάθε δυνατό τρόπο την εξέγερση του έθνους 
εναντίον του Οθωμανού καταπιεστή», είπε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, κάνοντας ιδιαίτερη 
μνεία στη συμβολή στον αγώνα των Ελλήνων 
της Διασποράς, με πρωτοβουλία των οποίων 
ιδρύθηκε το 1814 η Φιλική Εταιρεία, που 
οραματίστηκε μια πραγματικά ανεξάρτητη 
πατρίδα, ελεύθερη από την οθωμανική κατοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον μικρό, αλλά 
εξαιρετικά συμβολικό ρόλο της Κύπρου, η 
οποία τότε επίσης υπέφερε από την οθωμανική 
καταπίεση, προς υποστήριξη της Επανάστασης.
«Περισσότεροι από χίλιοι Έλληνες Κύπριοι 
πολέμησαν ηρωικά μαζί με τους Έλληνες, ενώ 
χιλιάδες υποστήριξαν σθεναρά την υπόθεση, 
παρέχοντας κρυφά προμήθειες και βοήθεια», 
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
περιγράφοντας τα σκληρά πιεστικά μέτρα που 
ακολούθησαν και τις εκτελέσεις Κυπρίων από 
τους Οθωμανούς, ανάμεσα στους οποίους 
κι ο θρησκευτικός ηγέτης της Εκκλησίας της 
Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός.

Αφού σημείωσε την επίδραση των ιδεών 
της Επανάστασης του 1821 στις σημερινές 
προσπάθειες για διευθέτηση του Κυπριακού, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως «έχοντας 
ως κληρονομιά ακριβώς το ίδιο όραμα με 
τους Έλληνες αδελφούς μας, επιθυμώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας 
για να καθιερώσουμε μία πραγματικά σύγχρονη 
και ανεξάρτητη πατρίδα, ελεύθερη από ξένες 
εξαρτήσεις».

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, 
επίσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, 

ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη 
Γερουσία Τσάρλς Σούμερ, Ελληνοαμερικανοί 
πολιτικοί, και άλλοι παράγοντες της ομογένειας. 

Μπάιντεν: H ελληνοαμερικανική κοινότητα 
ορίζεται από το θάρρος, την ευπρέπεια 
και την τιμή

Στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα, ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ότι 
αποτελεί γι’ αυτόν ευλογία η μακρά φιλία του με 
την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ απέτισε 
φόρο τιμής στον πρώην γερουσιαστή Πολ 
Σαρμπάνη, «έναν μεγάλο ηγέτη που πρόσφατα 
απεβίωσε, ο οποίος υπερασπίστηκε σημαντικά 
και παντοιοτρόπως την Ελλάδα».

«Oι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας θα είναι ισχυρότερες 
απο ποτέ κατά τη διακυβέρνηση μου, 
δεσμεύομαι να ενισχύσω περαιτέρω τους 
δεσμούς μας και να προωθήσω τα κοινά 
συμφέροντα μας», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο κ. Μπάιντεν αναφέρθηκε 
στους αγώνες της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής για κοινωνική 
δικαιοσύνη και κατέληξε, «η ελληνοαμερικανική 
κοινότητα ορίζεται από το θάρρος, την 
ευπρέπεια και την τιμή». 

ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΣ ΚΆΙ 
ΆΝΕΞΆΡΤΗΣΙΆΣ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΜΆΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ
Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας 
σε εκδήλωση της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Άρχιεπισκοπής Άμερικής
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Πραγματοποιήθηκε, στις 23 Απριλίου, υπό την 
αιγίδα του  Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου 
η τριμερής συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – 
Αιγύπτου για θέματα Διασποράς. Η συνάντηση 
αποτελεί συνέχεια της 5ης τριμερούς συνάντησης 
για θέματα Διασποράς, που έγινε στην Αθήνα τον 
Δεκέμβριο του 2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ευρύτερης τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας 
και Αιγύπτου, η οποία υπόσχεται μια νέα και πιο 
ελπιδοφόρα εποχή για τις τρεις χώρες και ολόκληρη 
την περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετέσχαν ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, η Υπουργός 
Μετανάστευσης και Αποδήμων της Αιγύπτου      
κα Nabila Makram και ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.

Σε δήλωσή του, ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου υπογράμμισε ότι, «υπό το 
φως των διαφόρων προκλήσεων και ευκαιριών, 
και δεδομένης της ρευστής και απρόβλεπτης 
κατάστασης στην περιοχή, η Κύπρος, η Ελλάδα 
και η Αίγυπτος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας, 
ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. Οι τρεις χώρες 
έχουν κοινές αξίες και συμφέροντα, ισχυρούς 
δεσμούς φιλίας, που μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση των πιο πάνω. 
Είναι μια σχέση γνήσιας αλληλοκατανόησης, 
εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού».

Είναι στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο Επίτροπος 
Προεδρίας, που προωθήσαμε και διευρύναμε 
τους στόχους της συνεργασίας μας σε θέματα 
Διασποράς, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για 
εξυπηρέτηση των κοινών μας συμφερόντων, 
ιδιαίτερα σε ισχυρά κέντρα αποφάσεων, όπου και 
οι τρεις χώρες διαθέτουν ισχυρή Διασπορά.

Καταφέραμε, ανέφερε, τα τελευταία χρόνια μέσα 
από τη συνεργασία αυτή και το επιτυχημένο 
πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ σε Αλεξάνδρεια, Λονδίνο 
και Μελβούρνη, να φέρουμε τους λαούς της 
Διασποράς, τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό 
και ιδιαίτερα τη νέα γενιά της Διασποράς μας, 
πιο κοντά. Καταφέραμε, ακόμη, να φέρουμε 
μαζί επιχειρηματίες, τουριστικούς πράκτορες, 
ακαδημαϊκούς και ιατρούς που ζουν στο εξωτερικό, 
ώστε να βοηθήσουν μέσα από τις συνέργειές τους 
τις τρεις μας χώρες. 

Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στα 
προγράμματα που συζητήθηκαν κατά τη 
συνάντηση για την αξιοποίηση της δυνατότητας της 
οργανωμένης Διασποράς, με σκοπό την προώθηση 
των ευρύτερων συμφερόντων των τριών χωρών.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε την εισήγηση για 
πραγματοποίηση μίας Περιφερειακής Συνάντησης 
στην Κύπρο με τη συμμετοχή κι άλλων χωρών 
της περιοχής και σε συνεργασία με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, με αντικείμενο  τη 
σημασία της Διασποράς και Μετανάστευσης στην 

αξιοποίηση των προκλήσεων, αλλά και ευκαιριών 
για μία περισσότερο αναβαθμισμένη περιφερειακή 
συνεργασία στη Μεσόγειο.

«Δώσαμε», είπε, «ιδιαίτερη έμφαση στη νέα 
γενιά της Διασποράς μας.  Συζητήσαμε τρόπους 
και δράσεις για να τους βοηθήσουμε να 
διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα και να 
δημιουργήσουμε μία πιο ισχυρή και περισσότερο 
υποσχόμενη βάση για προώθηση των κοινών 
μας στόχων» και συνέχισε: «Συμφωνήσαμε 
στα πλαίσια της συνέχισης του προγράμματος 
ΝΟΣΤΟΣ να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του 
προγράμματος φιλοξενίας εκπροσώπων νεολαίας 
ηλικιών 20-30 στις τρεις χώρες, ενόψει και σχετικής 
αναφοράς για το πρόγραμμα αυτό στην τριμερή 
διακήρυξη μεταξύ των αρχηγών των κρατών 
μας. Πρόσθετα, αποφασίστηκε η υλοποίηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος φιλοξενίας στην 
Κύπρο και την Ελλάδα για μαθητές ηλικίας 16-18 
ετών που φοιτούν στην Αμπέτειο Σχολή Καϊρου». 

Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προεδρίας 
αναφέρθηκε στην απόφαση για διοργάνωση 
ενός συνεδρίου στον Καναδά, όπου και οι τρεις 
χώρες έχουν οργανωμένη Διασπορά, όταν οι 
επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, και 
καταλήγοντας σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκε και το ενδεχόμενο υλοποίησης 
μίας τριμερούς δράσης στο Κάιρο, με αφορμή 
την επέτειο από τα 200 χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης. 

Την ίδια στιγμή, μετέτρεψαν τη δική τους 
Παλιγγενεσία σε εξέχον γεγονός στην ιστορία 
της Ευρώπης και των υπόδουλων λαών 
ευρύτερα, αποτελώντας πηγή έμπνευσης 
του διεθνούς φιλελευθερισμού, αλλά και του 
κύματος αλληλεγγύης που οδήγησε ξένες 
δυνάμεις να συνδράμουν στη δημιουργία του 
ελληνικού κράτους, κατ’ αντίθεση με τις τότε 
πολιτικές που υπαγόρευε το καθεστώς της 
λεγόμενης Ιερής Συμμαχίας. 

Η μεγαλόνησος, ως αναπόσπαστο κομμάτι 
του Ελληνισμού, συνεισέφερε στον εθνικό 
αγώνα όχι μόνο χρήματα και προμήθειες, 
αλλά και ενεργά συμμετέχοντας στον αγώνα 
της ελευθερίας. Χίλιοι Έλληνες της Κύπρου 
εθελοντικά έδωσαν, με την άμεση συμμετοχή 
τους, το δικαίωμα η Κύπρος να συνεορτάζει 
την επέτειο της διακοσιετηρίδας, αισθανόμενη, 
δικαίως, μέρος της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Πορευόμενοι πλάι πλάι προς την αθανασία,   
ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και ο Οικονόμος 
Δοσίθεος με τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, 
ο Χαράλαμπος Μάλης με τον Παπαφλέσσα, 
ο Μιχάλης  Κυπραίος με τον Μακρυγιάννη, 
έδωσαν νόημα στις λέξεις ηρωισμός, θυσία, 
θάνατος, ελευθερία.

Ήταν ο Ανδρούτσος και ο Κολοκοτρώνης, ο 
Μιαούλης και ο Κανάρης, που ανέθρεψαν τον 
Μάτση και τον Παλληκαρίδη, που οδήγησαν 
στον Μαχαιρά και τον Αχυρώνα.

Αναντίλεκτα, το Έπος του 1821, ως ορόσημο 
της εθνικής μας συνείδησης, ορίζει το 
παρελθόν μας. Ταυτόχρονα, όμως, ορίζει το 
παρόν και το μέλλον μας.

Εκείνο που προέχει είναι με έργα ή πολιτικές 
να τιμήσουμε έμπρακτα το νόημα και τη 
σημασία της Εθνεγερσίας, συνειδητοποιώντας 
το δικό μας χρέος έναντι του κυπριακού 
Ελληνισμού.

Ιδιαιτέρως τούτη τη χρονική περίοδο, 
που Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν 
σημαντικές εθνικές προκλήσεις, το χρέος 
αυτό επιβάλλει πρωτίστως να πορευθούμε 
σε συνθήκες αρραγούς ενότητας και 
σύμπνοιας, προκειμένου να προσθέσουμε 
τη δική μας σελίδα στην Ιστορία του 
Έθνους, υπερασπιζόμενοι την επιβίωση του 
Ελληνισμού.

Την ίδια στιγμή, δεδομένης της συνεχιζόμενης, 
για 46 και πλέον χρόνια, τουρκικής κατοχής 
στην πατρίδα μας, το χρέος μάς επιτάσσει μιαν 
αναδρομική πορεία στον αγώνα του 1821, 
ως πράξη αγωνιστικής αφύπνισης αλλά και 
μέσο εθνικής ανάτασης, ώστε να αντλήσουμε 
διδάγματα και δύναμη για τη συνέχιση και την 
καταξίωση του δικού μας αγώνα.

Αγωνιζόμαστε για την επίτευξη μιας 
λύσης που θα δημιουργεί ένα πραγματικά 
ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος, 
απαλλαγμένο από ξένα στρατεύματα και 
εγγυήσεις,  όπως και οι ίδιοι οι αδελφοί της 
μητροπολιτικής Ελλάδας είχαν οραματιστεί το 
κράτος τους πριν από 200 ακριβώς χρόνια.

Διακόσια χρόνια μετά από την Επανάσταση 
του 1821, στρέφοντας με βαθιά ευγνωμοσύνη 
το βλέμμα στο σθένος και το μεγαλείο ψυχής 
των ανθρώπων που ανέθρεψε το Ελληνικό 
Γένος, αλλά και όλων των αγωνιστών των 
εκάστοτε αγώνων του Έθνους, οδηγός της 
δικής μας πορείας θα συνεχίσει να είναι η 
παρακαταθήκη του οράματός τους για μια 
πραγματικά ελεύθερη πατρίδα. 

ΣΗΜΆΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΆΣΠΟΡΆΣ 
ΣΤΗΝ ΆΣΦΆΛΕΙΆ, ΕΥΗΜΕΡΙΆ ΚΆΙ ΕΙΡΗΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τριμερής συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – 
Άιγύπτου για θέματα Διασποράς



6 

«Ο ρόλος της Διασποράς μας όλα αυτά 
τα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, 
αποδείχθηκε αποφασιστικής σημασίας, 
ενώ συγκινητική είναι παράλληλα και 
η προσήλωση των αποδήμων μας 
στη διατήρηση των παραδόσεων και 
της εθνικής μας ταυτότητας, μέσω 
των διαφόρων εκδηλώσεων και του 
τρόπου ζωής τους στις χώρες διαμονής 
τους», δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου, σε χαιρετισμό του σε 
διαδικτυακή συνάντηση με τις οργανώσεις 
και τα μέλη της Ομοσπονδίας Κυπρίων 
Διασποράς Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας.
Ο κ. Φωτίου υπέμνησε ότι, «τα τελευταία 
χρόνια προχωρήσαμε μαζί στην προώθηση 
και υλοποίηση σημαντικών ενεργειών και 
δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 
που ετοιμάσαμε και η οποία λειτουργεί 
ως ο επιχειρησιακός μας χάρτης για τους 
απόδημους». 
Η συμμετοχή των νεότερων σε τέτοιες 
πρωτοβουλίες και δράσεις, υπογράμμισε, μας 

δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να επιτύχουμε 
πολλά, όσα με κόπους και θυσίες εγκαινίασαν 
οι προηγούμενες γενιές των αποδήμων μας. 
Γι’ αυτό, υπογράμμισε, και προσδίδουμε 
ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που αφορούν 
τους νέους αποδήμους μας, τόσο με τα 
προγράμματα για ενθάρρυνση της ανάμειξης 
τους στα παροικιακά δρώμενα των τόπων 
διαμονής τους, όσο και με τα προγράμματα  της 
πιο συχνής επαφής και γνωριμίας τους με την 
Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της 
γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
Γενικότερα, ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας, 
επενδύουμε πολλά στους απανταχού της γης 
νέους μας και θέτουμε στην προμετωπίδα του 
ενδιαφέροντος και των δράσεων μας τα θέματα 
που, κατά πρώτο λόγο, τους αφορούν. Αυτοί, 
εξάλλου, αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας 
και της Διασποράς μας.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Φωτίου 
σημείωσε ότι, «δυστυχώς τα μηνύματα από 
την άλλη πλευρά δεν είναι ελπιδοφόρα, καθώς 
εκφράζονται και υποστηρίζονται θέσεις που 

κάθε άλλο παρά προοιωνίζουν τη θετική 
κατάληξη της νέας πρωτοβουλίας του Γενικού 
Γραμματέα».
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η 
δική μας πλευρά, ανέφερε ο Επίτροπος 
Προεδρίας,  έχουν προετοιμαστεί ορθά για 
να αντιμετωπίσουν την όποια εξέλιξη και 
αναμένουμε, με την ελπίδα να ανατραπεί 
η απαισιόδοξη εικόνα και τα πράγματα να 
προχωρήσουν θετικά, με την προσδοκία της 
επίτευξης προόδου στο εθνικό μας ζήτημα.
Υπογράμμισε πως στην πενταμερή θα τεθούν 
επί τάπητος, από δικής μας πλευράς, οι 
προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας δίκαιης και 
λειτουργικής λύσης, βασισμένης στις αποφάσεις 
και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και 
ευχήθηκε οι προσπάθειες που καταβάλλει 
η πλευρά μας να ευοδωθούν, επιτέλους, 
προκειμένου η πατρίδα μας να εισέλθει σε μια 
νέα εποχή, η οποία να υπόσχεται περισσότερα 
σε όλους τους συμπολίτες μας, μέσα σε 
συνθήκες ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και 
κοινής δημιουργίας. 

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΠΟΛΛΆ ΣΤΟΥΣ 
ΆΠΆΝΤΆΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΕΟΥΣ ΜΆΣ

ΟΙ ΟΠΟΥ ΓΗΣ 
ΆΠΟΔΗΜΟΙ: 
ΟΙ ΚΆΛΥΤΕΡΟΙ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Εποικοδομητικές απόψεις και 
εισηγήσεις, για τον τρόπο μέσα από 
τον οποίο πρέπει και μπορεί να 
εξελιχθεί η σχέση της Κύπρου με την 
Ομογένεια, κατατέθηκαν στο πρώτο 
Cyprus Forum, με τη συμμετοχή 
καταξιωμένων Κύπριων ομογενών από 
κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά και του 
αρμόδιου Επιτρόπου Προεδρίας, για 
τα ανθρωπιστικά θέματα και θέματα 
αποδήμων, Φώτη Φωτίου.

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου 
Βασιλείου, Χρήστος Καραολής, αναφέρθηκε 
στο εύρος της κυπριακής Διασποράς, η 
οποία αριθμεί γύρω στις 500 χιλιάδες άτομα 
και εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του κόσμου, 

υποστηρίζοντας ότι το πέρασμα από την 
πρώτη γενιά Κυπρίων μεταναστών στη 
δεύτερη και τρίτη γενιά, δεν συνεπάγεται την 
απώλεια των δεσμών που υπάρχουν με την 
Κύπρο. Εξέφρασε, εν αντιθέσει, την έντονη 
πεποίθηση ότι η Διασπορά μπορεί να γίνει 
ακόμη πιο επωφελής για την Κύπρο. 

Ως συντονιστής της συζήτησης, 
έθεσε ακολούθως  το ερώτημα στους 
συμμετέχοντες στη συζήτηση για το πώς 
εκτιμούν ότι θα εξελιχθεί η σχέση της 
Κύπρου με την ομογένεια σε 50 χρόνια 
από τώρα και ποιες ευκαιρίες θεωρούν ότι 
δημιουργούνται από το πέρασμα από την 
πρώτη γενιά ομογενών στη δεύτερη και στην 
τρίτη γενιά.

Ο Κύπριος βουλευτής στη Βρετανία, Πάμπος 
Χαραλάμπους, εξέφρασε την αισιοδοξία του 
για το μέλλον των σχέσεων της Κύπρου με τη 
Διασπορά.  Η Διασπορά προοδεύει, ανέφερε 
χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία διακεκριμένων 
Κυπρίων της Ομογένειας και εκφράζοντας 
τη θέση ότι αυτό θα συμβάλει θετικά στη 
διαμόρφωση των σχέσεων. Υπογράμμισε ότι 
«πρέπει να συνεργαστούμε στενά, ώστε να 
διατηρήσουμε την πολιτιστική μας παράδοση, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τον διάλογο 
επικοινωνίας και αξιοποιώντας τη δύναμη της 
τεχνολογίας».

Η Κύπρια βουλευτής στην Αυστραλία, 
Κατερίνα Θεοφάνους, ανέφερε ότι στη 
Βικτώρια βρίσκεται μια μεγάλη μερίδα 
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της κυπριακής Ομογένειας. Οι πλείστοι 
ομογενείς, συνέχισε, ήρθαν στην Αυστραλία 
τις δεκαετίες του 1950 και 1960, χωρίς 
καν να γνωρίζουν αγγλικά και τώρα έχουν 
αφομοιωθεί, αφήνοντας πίσω οικογένειες, 
οι οποίες αναπτύσσονται σε διαφορετικές 
συνθήκες, με ηγετικό ρόλο στην κοινωνία, 
στις επιχειρήσεις, στον ακαδημαϊκό κόσμο. 
Ωστόσο, όπως σημείωσε η κα Θεοφάνους, 
οι δεσμοί των ομογενών με την πολιτιστική 
κληρονομιά είναι ισχυροί, πράγμα 
στο οποίο συνέβαλε η προώθηση της 
πολυπολιτισμικότητας στην Αυστραλία. 

Θα ήθελα, τόνισε, οι κόρες μου να 
μάθουν Ελληνικά και να γνωρίσουν την 
πολιτιστική μας παράδοση, αλλά χωρίς 
ευκαιρίες και αληθινές εμπειρίες, επισήμανε, 
δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια 
ουσιαστική σχέση, δηλαδή να αποτελεί η 
Κύπρος κάτι περισσότερο, γι’ αυτές, από 
όμορφες διακοπές. Σε αυτή την πρόκληση 
σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει 
η τεχνολογία», ανέφερε καταληκτικά η          
κα Θεοφάνους.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, Ανδρέας 
Παπαευριπίδης, επισήμανε ότι ο τρόπος,  με 
τον οποίο θα εξελιχθεί η σχέση Κύπρου–
Διασποράς σε 50 χρόνια από σήμερα, θα 
εξαρτηθεί από τις προσπάθειες και από τα 
θεμέλια που κτίζουν οι ομογενείς και πώς 
θα τα αξιοποιήσουν τα επόμενα χρόνια. 
Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εμπλοκής 
της νεολαίας, αλλά και στην αξιοποίηση 
της εκκλησίας, καθώς και στην ενίσχυση  
των σχολείων της ομογένειας, ώστε να 
συνεχίσουν να έχουν ένα καλό επίπεδο 
εκπαίδευσης. Τόνισε ακόμη ότι, επί του 
παρόντος, υπάρχει μια καλή ευκαιρία, 
καθώς οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
οργανωμένες πλέον κοινότητες, ενώ έχουν 
στα χέρια τους το όπλο της τεχνολογίας.

Ο εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου 
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι 
Ζεμενίδης,  συμφώνησε ότι τα σχολεία και 
οι εκκλησίες έχουν βοηθήσει πολύ στην 
επίτευξη των στόχων ως προς το «κτίσιμο» 
των κοινοτήτων της Ομογένειας.  «Εντούτοις», 
όπως επισήμανε ο κ. Ζεμενίδης, «υπάρχουν 
επί του παρόντος νέα δεδομένα ενώπιον 
μας» και αναφέρθηκε στους μικτούς γάμους 
των Κυπρίων της Διασποράς, γεγονός που 
δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες 
για δημιουργία νέων «φίλων της Κύπρου». 

Όσον αφορά σε τεχνολογικό – 
εταιρικό επίπεδο, εξήγησε ότι «αυτό 
που προσπαθούμε να κάνουμε ως 
HALC είναι να πηγαίνουμε εκεί όπου 
βρίσκονται οι άνθρωποι, στην κοινωνική, 
πολιτική, επαγγελματική τους ζωή και 
να δημιουργούμε σχέσεις οικειότητας». 
«Για παράδειγμα», όπως ανέφερε, 
«προσεγγίζουμε Κύπριους επιχειρηματίες 
και τους παρουσιάζουμε σημαντικές 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο».

Την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της 
οργάνωσης και λειτουργίας των οργανώσεων 
της Ομογένειας, έθιξε στη συνέχεια η 
Γενική Γραμματέας της ΝΕΠΟΜΑΚ, Γεωργία 
Σταύρου, η οποία υποστήριξε ότι καθώς 
περνά ο καιρός αφομοιώνεται η Διασπορά 
και αυτό δημιουργεί προκλήσεις.

«Ως Αμερικανίδα με γονείς πρόσφυγες, 
θεωρώ ότι οι δεσμοί με την Κύπρο είναι 
πολύ σημαντικό να συνεχιστούν», επισήμανε 
η κα Σταύρου, υποστηρίζοντας ότι στο 
πλαίσιο αυτό «χρειάζεται να αλλάξουμε τις 
αντιλήψεις που έχουμε για την οργάνωση 
της Διασποράς, να την εκσυγχρονίσουμε και 
να κάνουμε τη νεολαία να θέλει η ίδια να 
εμπλακεί από νεαρή ηλικία».

Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και 
ο Εμπορικός Ακόλουθος της Κύπρου στις 
ΗΠΑ, Άριστος Κωνσταντίνου, συμφωνώντας 
με τους προηγούμενους δύο ομιλητές στο 
γεγονός ότι «η Διασπορά δεν αποτελεί 
μια ομοιογενή ομάδα και χρειάζεται να 
αναδιαμορφώσουμε τον τρόπο, με τον οποίο 
συνδεόμαστε μαζί της». 

Ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι 
«ενώ οι περισσότερες προσπάθειες από 
πλευράς Κύπρου εστιάζουν στο γλωσσικό, 
πολιτιστικό, πολιτικό επίπεδο, αυτό που 
είναι απολύτως αναγκαίο να πράξουμε, 
για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, 
είναι να εμπλέξουμε τη Διασπορά στο 
επαγγελματικό, επιχειρηματικό, οικονομικό 
επίπεδο, γιατί έχουμε σπουδαίους 
επιχειρηματίες, ηγέτες στο επιχειρηματικό 
πεδίο, που δεν εμπλέκονται άμεσα σήμερα 
με τη Διασπορά. Επανέλαβε, μάλιστα, την 
αναφορά του κ. Ζεμενίδη ότι «εμείς πρέπει 
να πάμε σε αυτούς και όχι να περιμένουμε 
να έρθουν αυτοί σε εμάς».

Καταληκτικά, o κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε 
στις προκλήσεις που δημιουργούνται, 
σημειώνοντας ότι «σίγουρα θα αλλάξει 
η φύση της Διασποράς στο μέλλον και 
υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό, όπως οι 
μεταναστευτικές πολιτικές, οι μετακινήσεις 
λόγω της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, 
καθώς περνάμε στη 2η και 3η γενιά, δεν 
σημαίνει ότι οι ομογενείς θα χάσουν την 
ταυτότητά τους». Γι αυτό τον λόγο, τόνισε ότι 
«θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο 
επικοινωνίας μας μαζί τους».

Παρέμβαση Επιτρόπου Προεδρίας για 
θέματα αποδήμων, κ. Φώτη Φωτίου

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του 
Επίτροπου Προεδρίας για τα ανθρωπιστικά 
θέματα και θέματα αποδήμων, κ. Φώτη 
Φωτίου, ο οποίος εξήρε τον ρόλο, που 
διαδραματίζει η Διασπορά, ως «ένα 
πολύτιμο κεφάλαιο για την Κύπρο, το οποίο 
μπορεί να καταστεί ακόμα πιο ισχυρό», 
ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της 
Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασπορά.

 «Η περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου 
και της σημασίας, που αποδίδουμε στους 
αποδήμους μας, αποτελεί κεντρικό και 

σταθερό βραχίονα των κοινών προσπαθειών 
μας», υπογράμμισε ο Επίτροπος Προεδρίας.

Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική 
Διασποράς, ο κ. Φωτίου εξήγησε ότι 
βασικός πυλώνας της είναι η αξιοποίηση 
της νέας γενιάς της Διασποράς μας, η 
οποία αποτελεί και το μέλλον αυτής, με 
συγκεκριμένα προγράμματα και επιδιώξεις, 
όπως η ανάμειξη και η εμπλοκή της στα 
παροικιακά δρώμενα, η επαφή και γνωριμία 
με την Κύπρο, αλλά και η εκμάθηση της 
γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και 
των παραδόσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων 
αποδήμων στα κοινά, εξηγώντας ότι «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».

Επόμενος σημαντικός πυλώνας της 
Εθνικής Στρατηγικής μας, όπως ανέφερε ο              
κ. Φωτίου, αποτελεί η στενή συνεργασία 
με την Ελλάδα. «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 για τη διεξαγωγή κοινών 
δράσεων για τη νέα γενιά της Διασποράς 
μας», εξήγησε ο Επίτροπος Προεδρίας.

Παράλληλα, ο κ. Φωτίου εξήρε τον εξέχοντα 
ρόλο, που  διαδραματίζουν οι απόδημοι 
στην ανάπτυξη των τριμερών συνεργασιών 
στην περιοχή, μέσα από τις οποίες 
αναδεικνύονται η Κύπρος και η Ελλάδα 
ως πυλώνες  σταθερότητας, ασφάλειας 
και ευημερίας και ως αξιόπιστες γέφυρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής.

Ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε και 
στους αξιόλογους Κύπριους επιχειρηματίες, 
ακαδημαϊκούς, ανθρώπους των γραμμάτων 
και των τεχνών και του αθλητισμού, 
χαρακτηρίζοντάς τους ως τους «καλύτερους 
πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό».

Yποστήριξε, ακόμη, ότι οι επιχειρηματίες 
της Διασποράς 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».  

Καταληκτικά, ο κ. Φωτίου εξέφρασε 
την εκτίμησή του προς τις ηγεσίες των 
οργανώσεων των αποδήμων μας, στέλνοντας 
το ευοίωνο μήνυμα ότι «η συνεργασία 
μας μαζί τους είναι στις πιο υψηλές 
προτεραιότητές μας».
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΆΙΔΕΙΆΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΔΙΆΣΠΟΡΆΣ: «ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ ΚΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΝΆ ΝΙΩΣΟΥΜΕ 
ΣΆΝ ΚΆΙ ΕΣΆΣ ‘ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ’»

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου διοργάνωσε, στις 28 Μαρτίου, 
εορταστική εκδήλωση για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και 
για τις εθνικές επετείους 25ης Μαρτίου και 
1ης Απριλίου.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου υπογράμμισε, μεταξύ 
άλλων: «την ώρα που εξαίρουμε τους εθνικούς 
αγώνες, θέλω να θυμίσω τη μεγάλη προσφορά 
σας στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και να σας 
απευθύνω ευχαριστίες εκ μέρους του κυπριακού 
Ελληνισμού και της πολιτείας μας. Ιδιαίτερα 
στα χρόνια που ακολούθησαν την τουρκική 
εισβολή του 1974, ο ρόλος σας αποδείχθηκε 
αποφασιστικής σημασίας στον αγώνα μας για 
την απελευθέρωση της Κύπρου από το νέο 
τουρκικό ζυγό και για να πετύχουμε μια εθνικά 
αποδεκτή και λειτουργική λύση του Κυπριακού».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στον Ελληνισμό 
της Διασποράς, σημείωσε: «Η συνεχής 
προσπάθεια σας να κρατήσετε τη γλώσσα και 
την ταυτότητά μας, να μεταλαμπαδεύσετε την 
πίστη και τη συνείδηση στις νεότερες γενιές, 
αλλά και να βοηθάτε στις προσπάθειες της 
πατρίδας από τον χώρο διαμονής σας, στη 
δεύτερη πατρίδα σας, σας κάνει «δυο φορές 
Έλληνες». Και είναι αλήθεια! Όπως αλήθεια είναι 
ότι αυτές τις μέρες, τιμώντας τα 200 χρόνια από 
τη μεγάλη Εθνική Επανάσταση και προχωρώντας 
σε αναστοχασμό γι’ αυτούς τους δυο αιώνες, 
χρειάζεται κι όλοι εμείς να νιώσουμε σαν κι 
εσάς «δυο φορές Έλληνες». Να κρατήσουμε το 
νήμα της ιστορίας και της ορθόδοξης πίστης και 
παράδοσης, που μας ενώνει για τόσους αιώνες 
τώρα με τις λαμπρές καταβολές μας, αλλά και 
να παραμείνουμε συνεπείς με το είναι μας και το 
κοινό ιστορικό πεπρωμένο και να συνεχίσουμε 
τις προσπάθειες για την ελευθερία, τη 
δικαιοσύνη, την ιδιοπροσωπεία του Ελληνισμού, 
μέσα σε διαφορετικές, βέβαια, συνθήκες. Σε 
όλους τους τομείς. Στη διεκδίκηση για την 
ελευθερία της Κύπρου και την πρόοδο της 
Ελλάδας και της Κύπρου μέσα στην κοινή σκέπη 
της ενωμένης Ευρώπης, αλλά και στην οικονομία 
και την ευημερία του λαού μας, στη μόρφωση, 
τη γνώση και την επιστήμη, όπως και απέναντι 
σε κάθε σύγχρονη πρόκληση και δοκιμασία».

Tην εθνική μας υπόσταση πάντοτε πρέπει να 
την προσεγγίζουμε με τους στίχους του εθνικού 

ποιητή, τόνισε ο κ. Προδρόμου. Aκριβολογεί, 
είπε, ο Διονύσιος Σολωμός: «απ’ τα κόκκαλα 
βγαλμένη των Eλλήνων τα ιερά», τέτοια είναι 
η ελευθερία μας. Τέτοιο είναι το διαβατήριο του 
νέου Eλληνισμού στον σύγχρονο κόσμο, όπου 
τα μεγάλα έθνη ήδη εντρυφούσαν και έχτιζαν 
θεμέλια πάνω στον πολιτισμό, τη γραμματεία και 
την κληρονομιά της κλασικής Ελλάδας.

Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι είναι με 
εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση που τιμούμε 
τους ήρωες αγωνιστές του 1821 και του 1955, το 
μεγαλείο της ψυχής τους, αλλά και τις αξίες και 
τα ιδανικά που τους ενέπνευσαν να αφιερώσουν 
το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, για την 
ελευθερία της πατρίδας. 

Μέσα από αιώνες υποτέλειας, σκληρής 
καταπίεσης και διωγμών, συνέχισε, οι Έλληνες 
διατήρησαν την πίστη και τη γλώσσα τους και 
έτσι αναζήτησαν το νήμα της ιστορίας που τους 
ενώνει διαμέσου των βυζαντινών χρόνων με την 
κλασική ελληνική κληρονομιά. Η εθνεγερσία με 
τη μεγάλη επανάσταση του 1821 ανέδειξε τη 
σύγχρονη ταυτότητα του Ελληνισμού και την 
υπόσταση του ελληνικού έθνους.

Επανασυνδεόμενοι, ανέφερε, με την 
ιστορική κληρονομιά και τον πολιτισμό που 
ήταν ήδη σημείο αναφοράς για τα μεγάλα 
ευρωπαϊκά έθνη, οι επαναστατημένοι Έλληνες 
συμπορεύτηκαν με πνευματικά ρεύματα που 
διέτρεχαν τότε την Ευρώπη και διαμόρφωσαν 
μια σύγχρονη εθνική συνείδηση, συνταιριάζοντας 
τα μηνύματα του Διαφωτισμού με τη βαθιά 
πολιτιστική κληρονομιά του Γένους. Σε αυτό 
το εύφορο έδαφος πνευματικών αναζητήσεων 
και με στόχο την πνευματική ανάταση και 
πολιτειακή ανασύνταξη, βλάστησαν οι σπόροι 
που καλλιέργησε η Φιλική Εταιρεία. Η εθνική 
επανάσταση, με εμβληματική ημερομηνία 
έναρξης την ημέρα του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στις 25 Μαρτίου 1821 και με την 
ευλογία της Εκκλησίας, ήταν γεγονός. Γεγονός 
που άλλαξε την πορεία και τη μοίρα του 
σύγχρονου Ελληνισμού.

Ο ξεσηκωμός του Γένους, πρόσθεσε ο               
κ. Προδρόμου, συγκίνησε και ευρωπαϊκούς 
ευπαίδευτους κύκλους, αναδεικνύοντας το ρεύμα 
του Φιλελληνισμού, το οποίο επηρέασε ή και 
παράκαμψε τη συντηρητική στάση του πολιτικού 
κατεστημένου υπέρ της απελευθέρωσης των 
Ελλήνων. Η εθνική Ελληνική Επανάσταση του 
1821 δεν ήταν μόνο εξέγερση καταπιεσμένων, 
αλλά ήταν επανάσταση που οδήγησε στην 
ελευθερία ενός έθνους. Ήταν αγώνας 
εθνοαπελευθερωτικός. Μετά τη μεγαλεπίβολη 
Γαλλική Επανάσταση, ήταν η πρώτη επανάσταση 
στον ευρωπαϊκό χώρο που κατέληξε στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού κράτους με 
φιλελεύθερο Σύνταγμα.

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, στη 
συνέχεια, στη συμμετοχή της Κύπρου στην 
εθνική επανάσταση και έκανε ιδιαίτερη μνεία στη 
μαρτυρική θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
και όλων των άλλων ηγετικών φυσιογνωμιών 

της Κύπρου, ιεραρχών και προκρίτων που 
θανατώθηκαν από τους Τούρκους, στις 9 Ιουλίου 
1821. «Με στυγνή τρομοκρατία και μαζικές 
δολοφονίες, οι Τούρκοι απέκοψαν κυριολεκτικά 
την κεφαλή της κυπριακής κοινωνίας, βύθισαν τη 
χώρα στο σκοτάδι για δεκαετίες και γύρεψαν να 
την κρατήσουν φοβισμένη, υποτελή και άφωνη», 
υπογράμμισε.  

Έκτοτε, ανέφερε ο κ. Προδρόμου, χρειάστηκε να 
περάσουν πολλές δεκαετίες, ενώ μεσολάβησε και 
η βρετανική κατάκτηση, έως ότου ο κυπριακός 
Ελληνισμός να δώσει συνέχεια στην εθνεγερσία 
του 19ου αιώνα, με το ενωτικό κίνημα από 
τις αρχές του 20ου αιώνα, την εξέγερση του 
1931, το Ενωτικό Δημοψήφισμα και τελικά τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.

Οι ίδιες αρχές και αξίες της Ελληνικής 
Επανάστασης, συνέχισε, ενέπνευσαν και τον 
δικό μας απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος 
μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση του μεγάλου 
ξεσηκωμού του 1821. Κοινά ήταν τα κίνητρα που 
ωθούσαν τους αγωνιστές σε πράξεις ηρωισμού 
και αυτοθυσίας, η αγάπη για την ελευθερία και 
η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του Έλληνα. Ο 
αγώνας ενός μικρού λαού ενάντια στη βρετανική 
αυτοκρατορία γράφτηκε ως ένα από τα πιο 
σημαντικά έπη στην ιστορία των Ελλήνων. 
Η πολυπόθητη ελευθερία και ανεξαρτησία 
κερδήθηκε, αλλά όχι με την έκβαση που 
επιθυμούσε ο κυπριακός Ελληνισμός, ενώ και 
σήμερα ακόμα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με 
πολιτικά μέσα για να την επιβεβαιώσουμε.

Κατάληγοντας στον χαιρετισμό του,  ο Υπουργός 
Παιδείας ανέφερε ότι τα διαχρονικά μηνύματα 
από τους αγώνες του Ελληνισμού γενικότερα 
και του κυπριακού Ελληνισμού ειδικότερα, 
αποτελούν πηγή έμπνευσης  για τους αγώνες 
που καλούμαστε διαρκώς να δίνουμε, για την 
αντιμετώπιση των ακατάπαυστων προκλήσεων, 
για τη διεκδίκηση της εθνικής μας αξιοπρέπειας 
και των απαράγραπτων δικαιωμάτων του 
λαού μας και για τη διατήρηση της μνήμης 
της κατεχόμενης πατρίδας μας. Στον αγώνα 
που διεξάγουμε για επιβίωση και δικαίωση, 
ο κ. Προδρόμου κάλεσε τους ομογενείς να 
συνεχίσουν να είναι πολύτιμοι βοηθοί και 
συμπαραστάτες στο εθνικό, διαφωτιστικό και 
πολιτιστικό έργο της ιδιαίτερής τους πατρίδας.
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ ΚΆΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΆ 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΆΠΟΔΗΜΩΝ & ΕΠΆΝΆΠΆΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ 
ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ ΤΆ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΆ ΤΟΥΣ ΓΙΆ ΤΟΝ 
ΘΆΝΆΤΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΆ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  

ΣΥΝΆΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΆΣ ΜΕ 
ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
και η Υπηρεσία Κυπρίων Αποδήμων & 
Επαναπατρισθέντων του Γραφείου Επιτρόπου 
Προεδρίας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
τους προς την οικογένεια του Κώστα 
Προκοπίου, επί χρόνια Πρόεδρου της ΠΑΣΕΚΑ 
(Παναυστραλιανή Συντονιστική Επιτροπή 
Κυπριακού Αγώνα) στη Μελβούρνη Αυστραλίας.

Όλη του η ζωή ήταν μία προσφορά στην πατρίδα, 
στον άνθρωπο, στην οικογένεια, και στον Ελληνισμό 

γενικότερα. Ας είναι αυτή ένα παράδειγμα προς 
μίμηση σε όλους μας, στην κοινωνία μας που τόσο 
διψά για αξίες και ιδανικά, όπως αυτά που τον 
διακατείχαν.

Ο Κώστας Προκοπίου ήταν εκπαιδευτικός στο 
επάγγελμα, ένας γνήσιος Πατριώτης και Αγωνιστής 
για τα δίκαια του αγώνα μας στον τόπο όπου έζησε, 
στη Μελβούρνη.

Τον ευχαριστούμε για την ευπρέπεια του, καθώς και 

για την προσφορά του στους αγώνες για την Κύπρο. 

Η ομογένεια μας στην Αυστραλία είναι, σήμερα, 
φτωχότερη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. 
Αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους, του πόνου 
και της θλίψης, ευχόμαστε όπως ο Κύριος, τους 
χαρίζει κουράγιο, δύναμη, αντοχή και υπομονή.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών του με 
Πρέσβεις ξένων χωρών στην Κύπρο, ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
συναντήθηκε την 1η Μαρτίου με τον Πρέσβη 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Liu 
Yantao, στις 23 Μαρτίου με τον Πρέσβη της 
Φινλανδίας κ. Harri Maki-Reinikka και στις 
30 Μαρτίου  με την Πρέσβη της Ιρλανδίας  
κα Deirdre Ni Fhallui. 

Οι συναντήσεις του Επιτρόπου Προεδρίας με 
ξένους αξιωματούχους εντάσσονται στο γενικότερο 
πλαίσιο ενημέρωσής τους, καθώς και στην 
εξασφάλιση της στήριξης και βοήθειας των χωρών 
τους στις προσπάθειες για επίλυση των χρόνια 
ανθρωπιστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν, 
και συνεχίζουν να υφίσταται, λόγω της τουρκικής 
εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής μέρους 
της πατρίδας μας. Ειδική αναφορά έγινε στη 
συνεχιζόμενη τραγωδία των αγνοουμένων και των 
οικογενειών τους, καθώς και στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας.

Κατά τις συναντήσεις, ο Επίτροπος Προεδρίας 
επικεντρώθηκε στα σοβαρά προβλήματα, τις 
δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση 
του τραγικού προβλήματος των αγνοουμένων, 

επισημαίνοντας τον πόνο και την αγωνία που 
βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες 
συμπατριωτών μας για σχεδόν μισό αιώνα, 
αναζητώντας να τους δοθούν πειστικές απαντήσεις 
για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο κ. Φωτίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο 
και τις ευθύνες που έχει η Τουρκία, τόσο στη 
δημιουργία όσο και στη μη επίλυση της τραγωδίας 
των αγνοουμένων, τονίζοντας ότι επιτέλους η 
χώρα αυτή θα πρέπει να συνεργαστεί ουσιαστικά 
και με ειλικρίνεια.  Επισήμανε ότι το πρόβλημα 
των αγνοουμένων δεν μπορεί να επιλυθεί, χωρίς η 
Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
της απέναντι στις δοκιμαζόμενες οικογένειες των 
αγνοουμένων, όπως και στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ 
και άλλων Διεθνών Οργανισμών. 

Η Τουρκία, πρόσθεσε, έχει πολιτική, ηθική 
και νομική υποχρέωση να παράσχει όλες τις 
πληροφορίες που κατέχει για την τύχη των 
Ελληνοκύπριων αγνοουμένων από τα αρχεία που 
διατηρεί και ειδικά για τους μαζικούς τάφους 
που δημιουργήθηκαν από τα πεδία των μαχών 
από τις περισυλλογές των νεκρών, καθώς και για 
τις σκόπιμες μετακινήσεις λειψάνων από τους 
πρωτογενείς χώρους ταφής. 

Η κατάσταση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα, όπως 
έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο 
Επίτροπος Προεδρίας, είναι τραγική και οριακή. 
Τα χρονικά περιθώρια, τόνισε, εξαντλούνται. 
Οι περισσότεροι πρώτου βαθμού συγγενείς 
ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους, όπως και 
οι πλείστοι μάρτυρες των γεγονότων. Ως εκ τούτου, 
επείγει η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ενεργειών από Οργανισμούς και Κυβερνήσεις για 
επίλυση της ανθρωπιστικής πτυχής της τραγωδίας 
των αγνοουμένων, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, 
προσκόμματα και τακτικισμούς.

Από την πλευρά τους, και οι τρεις Πρέσβεις 
υπογράμμισαν τη στήριξη των χωρών τους 
στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή 
Δημοκρατία για επίλυση του θέματος διακρίβωσης 
της τύχης των αγνοουμένων, εκφράζοντας 
παράλληλα την προθυμία και ετοιμότητά τους να 
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τις 
ευχαριστίες της Κυβέρνησης και του ιδίου 
προσωπικά προς τους Πρέσβεις για τη μέχρι τώρα 
στήριξη και βοήθεια των χωρών τους και συζήτησε 
μαζί τους το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα 
Διασποράς, μέσα από δράσεις και συνεργασίες των 
οργανωμένων συνόλων της Διασποράς. 
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 66 χρόνων 
από την έναρξη του Απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 κατά της 
Αγγλοκρατίας, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών 
και οι Σχολικές του Επιτροπές διοργάνωσαν 
διαδικτυακή εκδήλωση,  σε συνεργασία με 
την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων 
Ελλάδας και το Πειραματικό Γυμνάσιο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα 
του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.

Σε χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών 
Σίμος Δανιηλίδης υπογράμμισε ότι «αυτές οι 
εκδηλώσεις δεν μπορούν να έχουν έναν απλό 
επετειακό χαρακτήρα, αλλά τον χαρακτήρα της 
διδαχής της ιστορίας για τη νέα γενιά, για να 
εμπνευσθεί από τα ιδανικά και τις αξίες των 
μεγάλων ηρώων και αγωνιστών για ελευθερία και 
δικαιοσύνη». 

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή και συσχέτιση 
των ιστορικών γεγονότων, ο Σίμος Δανιηλίδης 
τόνισε την ανάγκη της ενότητας του Ελληνισμού 
για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων που 
πηγάζουν από την «επιθετικότητα της γείτονος 
χώρας».

«Αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα της επετείου 
της 1ης Απριλίου 1955, έχουμε χρέος να 
θέσουμε το συμφέρον της πατρίδας πάνω 
από προσωπικά οφέλη και σκοπιμότητες και 
μονοιασμένοι να προχωρήσουμε, με την ελπίδα 
να πετύχουμε τον στόχο μας για μια ελεύθερη και 
επανενωμένη Κύπρο. Αυτό είναι το ιστορικό μας 
χρέος για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
για την πατρίδα», τόνισε ο Γενικός Πρόξενος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη 
Σπύρος Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας 
Γιώργος Συλλούρης, μεταξύ άλλων τόνισε 
ότι, «η ευμάρεια, ο ατομισμός και ο δήθεν 
ρεαλισμός, που οδηγεί στην ηττοπάθεια και το 
φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας πρέπει 
να ξεριζωθούν από την κοινωνία μας. Η ενότητα 
είναι το ζητούμενο και πρέπει να ομονοήσουμε 
στον κοινό στόχο που είναι η απελευθέρωση από 
τα στρατεύματα κατοχής και η επιστροφή των 
περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους».

Η διαδικτυακή εκδήλωση πλαισιώθηκε από 
απαγγελίες ποιημάτων, ερμηνείες τραγουδιών 
και την προβολή ταινίας-ντοκιμαντέρ, όλα 
αφιερωμένα στη μνήμη του ήρωα και αγωνιστή 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΗΜΕΡΆ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΚΆΤΆΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΆΛΛΟΥΜΙΟΥ ΩΣ Π.Ο.Π.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταχώρισε στις 
29 Μαρτίου το χαλλούμι ως προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
της Κύπρου (Π.Ο.Π.), ύστερα από μια 
πολυετή προσπάθεια.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κάνει λόγο για 
ημέρα ορόσημο για το χαλλούμι και την πατρίδα 
μας.

«Ημέρα ορόσημο για το #Halloumi /#Hellim 
και την πατρίδα μας. Η Ε.Ε. το καθιστά προϊόν 
#ΠΟΠ. Δημιουργείται ασπίδα προστασίας και 
τεράστιες προοπτικές αύξησης των εξαγωγών 
του εθνικού μας προϊόντος, προς όφελος όλων 
των Κύπριων παραγωγών, Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων», αναφέρει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, στην ανάρτησή του που 
δημοσιεύεται στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα 
τουρκικά.

Για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας 
Καδής χαιρέτισε με μεγάλη ικανοποίηση, σε 
δήλωσή του, την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία το Χαλλούμι (Halloumi)/
Hellim καταχωρίζεται επίσημα ως προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.). 

«Με την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού 
από την 1η Οκτωβρίου του 2021, την ονομασία 
«χαλλούμι» θα μπορούν να παίρνουν μόνο 
προϊόντα που θα παράγονται στην Κύπρο και 
θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Επιτυγχάνεται, έτσι, η προστασία του εθνικού 
αγροτικού μας προϊόντος από απομιμήσεις και 
από κατάχρηση της επωνυμίας του, σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με 
τις οποίες η Ε.Ε. διατηρεί διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες», τόνισε ο κ. Υπουργός.

Ευχαρίστησε, στη συνέχεια, τόσο την παρούσα 
όσο και την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
και ιδιαίτερα τα μέλη του Κολεγίου των 
Επιτρόπων, που, με τη απόφασή τους, δικαίωσαν 
τη μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων ετών, 
για καταχώριση του χαλλουμιού στον εκλεκτό 
κατάλογο των προϊόντων Προστατευόμενων 
Ονομασιών Προέλευσης της Ε.Ε.

Η απόφαση, πρόσθεσε, δεν λήφθηκε τυχαία. Είναι 
αποτέλεσμα της συλλογικής και συντονισμένης 
προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια, γνωρίζοντας ότι τα οφέλη από 
την καταχώριση του χαλλουμιού ως προϊόντος 
Π.Ο.Π. θα είναι τεράστια για όλους τους Κύπριους  
παραγωγούς και για την οικονομία του τόπου μας 
γενικότερα.

«Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική 
για όλους τους Κύπριους παραγωγούς, 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αφού 
το χαλλούμι παύει να θεωρείται απλά ένα 
τυρί το οποίο παράγεται στην Κύπρο, αλλά 
ενσωματώνεται και επίσημα στην παράδοση του 
τόπου μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι μια ιστορική, 
θετική εξέλιξη για την Κύπρο και μια εξαιρετική 
επένδυση τόσο για τη γενιά μας, όσο και για τις 
επόμενες γενιές», καταλήγει στη δήλωσή του ο 
Υπουργός Γεωργίας.

66 ΧΡΟΝΙΆ ΆΠΟ ΤΗΝ ΕΝΆΡΞΗ ΤΟΥ 
ΆΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΆΓΩΝΆ ΤΗΣ ΕΟΚΆ 
1955-1959
Διαδικτυακή εκδήλωση μνήμης και τιμής από τον 
δήμο Νεάπολης-Συκεών για τους αγωνιστές της 
αποτίναξης του αγγλικού ζυγού
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ΣΥΣΤΆΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΆΙ ΝΟΜΙΜΆ ΔΙΆΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΆΚΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΆ ΤΆΞΙΔΕΨΟΥΝ

Μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο 
τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού 

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι τα 
εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο 
εξωτερικό για τις Βουλευτικές Εκλογές στις 30 
Μαΐου είναι μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Λονδίνο, στη βάση των δηλώσεων που έχουν 
υποβληθεί. 

Ως εκ τούτου, αναφέρεται, κλήθηκαν οι 
εκλογείς που είχαν δηλώσει να ψηφίσουν στην 
Πάτρα και στο Μάντσεστερ, όπως δηλώσουν, 

αν επιθυμούσαν, να ψηφίσουν σε ένα από τα 
εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στις πιο 
πάνω πόλεις.

Οι δηλώσεις έχουν, ήδη, λήξει στις 29 Απριλίου. 
Όσοι δεν υπέβαλαν νέα δήλωση θα θεωρηθεί ότι 
οι εκλογείς αυτοί επιθυμούν να παραμείνουν στον 
εκλογικό κατάλογο στην Κύπρο. 

Ενεργοποίηση ιστοσελίδας εκλογών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την 
ενεργοποίηση της ειδικής ιστοσελίδας

www.elections.gov.cy για τις επερχόμενες 
Βουλευτικές Εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 30 
Μαΐου 2021.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι να παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες για ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με την εγγραφή νέων εκλογέων στον εκλογικό 
κατάλογο, την υποβολή δήλωσης για άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος σε εκλογικά κέντρα του 
εξωτερικού, το εκλογικό σύστημα, το οδοιπορικό των 
εκλογών, τη διαδικασία ψηφοφορίας, κ.ά.
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς με νέα και 
ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν στις εκλογές.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων υπενθυμίζει ότι, όσοι Κύπριοι πολίτες και 
νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία 
ταξιδεύουν από χώρα η οποία έχει ταξινομηθεί 
στην Κόκκινη Κατηγορία, δεν προσκομίσουν 
αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR, η οποία να 
έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την 
αναχώρησή τους, θα πρέπει να αυτοπεριοριστούν 
για περίοδο 3 ημερών. 

Σε αυτή την περίπτωση, για να τερματιστεί 
ο αυτοπεριορισμός τους θα πρέπει, πέραν 

από την εργαστηριακή εξέταση PCR που θα 
πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους στο 
αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας,:
(α) να προβούν σε νέα εργαστηριακή ανάλυση PCR, 
3 ημέρες μετά την άφιξή τους στην Κύπρο,
(β) το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό και
(γ) να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
monada@mphs.moh.gov.cy.

Για διευκόλυνση των πολιτών, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να αποφύγουν τον αυτοπεριορισμό, το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

συστήνει στους Κύπριους πολίτες και νόμιμα 
διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία που 
προτίθενται να ταξιδέψουν από χώρα η οποία έχει 
ταξινομηθεί στην Κόκκινη Κατηγορία, όπως προβούν 
σε εργαστηριακή ανάλυση PCR, εντός 72 ωρών πριν 
την αναχώρησή τους προς την Κύπρο.

Σημειώνεται ότι, όλοι οι επιβάτες που φθάνουν από 
χώρες της Κόκκινης Κατηγορίας προβαίνουν σε 
εργαστηριακή ανάλυση PCR κατά την άφιξή τους στα 
αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης 
πραγματοποιήθηκε, στις 29 Μαρτίου, η 
πρώτη διά ζώσης εκδήλωση στο πλαίσιο 
των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την 
Εθνική Παλιγγενεσία. Στην εκδήλωση, η 
οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και την Επιτροπή Εορτασμών 
Κύπρου 1821-2021, σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου, 
παρουσιάστηκε το Ημερολόγιο 2021, 
Τιμητικό Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση, του Συνδέσμου 
Μικρασιατών Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,               
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, εξέφρασε τα θερμά 
του συγχαρητήρια, αλλά και την ευγνωμοσύνη 
του στον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου, ο 
οποίος μέσα από την έκδοση του Ημερολογίου 
αναδεικνύει «τη μεγάλη σημασία της καταγραφής, 
διάσωσης και διαφύλαξης της ιστορικής μας 
μνήμης σε ό,τι αφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα 
μας Κύπρο, για τη δική της συμβολή στον μεγάλο 
αγώνα του 1821».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών 
Κύπρου, κα Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, ανέφερε 

στον χαιρετισμό της ότι, με το Αφιέρωμα στο 
Ημερολόγιο 2021, το 9ο στη συλλεκτική σειρά των 
ετήσιων Ημερολογίων του, «ο Σύνδεσμος τιμά 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, 
συμμετέχοντας στην κορυφαία αυτή στιγμή της 
συλλογικής μνήμης». 

Στο Αφιέρωμα εντάσσονται ποιήματα για την 
Ελληνική Επανάσταση Κύπριων ποιητών με 
μικρασιατική καταγωγή και προβάλλεται η 
συμβολή της ιδιαίτερής μας πατρίδας στην 
Επανάσταση,  με στοιχεία από κυπριακές, 
ελλαδικές, γαλλικές και ιταλικές πηγές, καθώς και 
με το αναλυτικό «χρονολόγιο της Τουρκοκρατίας 

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΆΦΙΕΡΩΜΆ ΣΤΆ 200 ΧΡΟΝΙΆ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΆΝΆΣΤΆΣΗ, ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΆΣΙΆΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Παρουσίαση του Ημερολογίου 2021     

http://www.elections.gov.cy
mailto:monada%40mphs.moh.gov.cy?subject=
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΕΠΙΒΆΤΕΣ, ΚΆΤΟΧΟΥΣ  ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΆΣΜΟΥ ΆΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΆΚΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ 
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, από την 1η Απριλίου 
2021 όλοι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί 
για προστασία από τον κορωνοϊό και κατέχουν 
έγκυρο σχετικό Πιστοποιητικό από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, 
ανεξαρτήτως της χώρας από την οποία ταξιδεύουν 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θα εξαιρούνται 
για σκοπούς εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία 
από:
(1)   την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακών 
εξετάσεων και

(2)   οποιασδήποτε υποχρέωσης για 
αυτοπεριορισμό / καραντίνα.
Προϋπόθεση αποτελεί να έχει παρέλθει ο 
καθορισμένος, από το Υπουργείο Υγείας,  
αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της 
τελευταίας  δόσης (αναλόγως του εμβολίου 
που τους έχει χορηγηθεί) και της ημερομηνίας 
ταξιδιού. Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τον 
καθορισμένο αριθμό ημερών, θα αναρτάται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightpass https://
cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω επιβάτες, κατά την 
άφιξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα 

εξαιρούνται από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους 
που διεξάγει το Υπουργείο Υγείας, καθώς 
και της πιστής εφαρμογής των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που ισχύουν στη Δημοκρατία.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επιβάτες που κατέχουν 
έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, δεν εξαιρούνται από 
την υποχρέωση συμπλήρωσης της αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα CyprusFlightpass στον ακόλουθο 
σύνδεσμο www.cyprusflightpass.gov.cy/en/
vaccinated-fly-request

Η ΤΟΥΛΙΠΆ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΆΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΆΚΆΜΆ
Με την τουλίπα του Ακάμα, ένα είδος που 
απαντά αποκλειστικά στη Χερσόνησο του Ακάμα, 
καλωσόρισε τον Μάρτιο και την άνοιξη το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
Με το επιστημονικό όνομα Tulipa akamasica, η 
τουλίπα του Aκάμα ανθοφορεί από τον Μάρτιο μέχρι 
τον Απρίλιο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

Η ονομασία του γένους Tulipa προέρχεται από την 
τουρκική λέξη túlipand, που σημαίνει τουρμπάνι 
(ύφασμα που χρησιμοποιούν οι μουσουλμανικοί 
λαοί ως καπέλο) εξαιτίας της ομοιότητας του άνθους 
της τουλίπας με το τουρμπάνι.  Επιπλέον, το επίθετο 
akamasica δόθηκε στο είδος, διότι η εξάπλωσή του 
περιορίζεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, 
σε κρατική δασική γη που περιλαμβάνεται στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Η υπερβόσκηση απειλεί την τουλίπα του 
Ακάμα

Λόγω του μικρού εύρους εξάπλωσης και του μικρού 
πληθυσμού του είδους, που δεν υπερβαίνει τα 
200 φυτά, η Tulipa akamasica έχει περιληφθεί στο 
Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου 
χαρακτηρίζεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» (Critically 
Endangered) με εξαφάνιση.

Για την προστασία τόσο του ενδιαιτήματος όσο 
και του φυτού, το Τμήμα Δασών κατά τη δεκαετία 
του 1990, προχώρησε σε μερική περίφραξη του 

πληθυσμού. Αργότερα, η περίφραξη επεκτάθηκε 
για να καλύψει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή 
εξάπλωσης του φυτού, αφού μέρος του πληθυσμού, 
που βρισκόταν εκτός περίφραξης, υποβαθμίστηκε 
επικίνδυνα λόγω της υπερβόσκησης που 
παρατηρείται στην περιοχή. Επιπρόσθετα, για την 
εκτός τόπου (ex-situ) προστασία του είδους γίνεται 
προσπάθεια εγκατάστασής του στους βοτανικούς 
κήπους του Τμήματος Δασών.

Τρία είδη τουλίπας στην Κύπρο

Σύμφωνα με τους Zonneveld & de Groot (2012) το 
γένος Tulipa, της οικογένειας Liliaceae, περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 87 είδη. Τα είδη τουλίπας προέρχονται 
από την Ευρώπη, τη Δυτική και Κεντρική Ασία, 
αλλά και τη Βόρεια Αφρική. Στην Κύπρο, το γένος 
αντιπροσωπεύεται με 3 είδη: τα ενδημικά Tulipa 
akamasica και Tulipa cypria (που γνωρίσαμε τον 
περασμένο Απρίλιο), καθώς και το εγκλιματισμένο 
ξενικό είδος Tulipa agenensis.

Περιγραφή

Η τουλίπα του Ακάμα είναι πολυετής, βολβώδης, 
όρθια πόα, ύψους 9–25 (–30) εκ. Τα φύλλα 
του φυτού είναι σαρκώδη, συνήθως 3 έως 7 εκ., 
των οποίων τα δύο στη βάση είναι μεγαλύτερα, 
λογχοειδή, μέχρι 30 εκ.  Τα ανώτερα φύλλα είναι 
πολύ μικρότερα, σχεδόν γραμμοειδή. Ο ανθοφόρος 
βλαστός είναι χνουδωτός, με πράσινο χρώμα και 

κόκκινη απόχρωση στο πάνω μέρος. Το άνθος του 
φυτού είναι μονήρες και βρίσκεται στην κορυφή 
του ανθοφόρου βλαστού, με διάμετρο γύρω στα 
7 εκ.  Τα τμήματα του περιανθίου έχουν λαμπερό 
κόκκινο χρώμα και μαύρη κηλίδα εσωτερικά, που 
περιβάλλεται από στενή, κίτρινη ζώνη, ενώ τα νημάτια 
των στημόνων είναι τριχωτά στη βάση τους.

(1571-1878) για την κατανόηση των συνθηκών 
διαβίωσης των Κυπρίων στα χρόνια αυτά».

Το Ημερολόγιο παρουσίασε εκτενώς η Δρ Άγγελ 
Νικολάου Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, εξαίροντας την υψηλή 
ποιότητα που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο 
και την αισθητική του. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
ότι «η αρμονική κατανομή κειμένων, εικόνων 

και, φυσικά, ημερολογίου/εορτολογίου/
επετειολογίου διευκολύνει και νοηματοδοτεί 
την ανάγνωση, προσφέροντας μια ευκαιρία 
ανασκόπησης, επανεξέτασης και επικαιροποίησης 
των κυπριακών πτυχών του σημαντικότερου 
γεγονότος της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού».

Στην εκδήλωση αναγνώστηκαν επιλεγμένα 
αποσπάσματα και προβλήθηκε οπτικό υλικό από 
το Ημερολόγιο.Την εκδήλωση έκλεισε το μουσικό 

σχήμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Μουσικού 
Λυκείου Λευκωσίας) με υπέροχες ερμηνείες 
επετειακών και μικρασιάτικων τραγουδιών.
Τόσο το Πρόγραμμα της εκδήλωσης όσο και 
η ίδια η εκδήλωση οπτικογραφημένη είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 
Εορτασμών Κύπρου 1821 – 2021 
http://www.kypros1821.gov.cy.

http://https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
http://https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-fly-request
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-fly-request
http://www.kypros1821.gov.cy
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΆΓΚΟΣΜΙΟ ΧΆΡΤΗ 
ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆΣ

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνει ότι με 
ανακοίνωση της η εταιρεία Seabourn Cruise 
Line, μέλος του ομίλου Carnival, γνωστοποίησε 
τη συμπερίληψη της Κύπρου στο πρόγραμμα 
κρουαζιέρων της για το φετινό καλοκαίρι.
Το όλο εγχείρημα έγινε μέσα από επαφές της 
εταιρείας και συντονισμένες προσπάθειες του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Ως γνωστό, εταιρείες κρουαζιερόπλοιων διεθνούς 
εμβέλειας με τις πρόσφατες αποφάσεις τους, 
έχουν εντάξει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη 
κρουαζιέρας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι 
έχουν εκτιμηθεί θετικά τα επιδημιολογικά δεδομένα, 
καθώς και οι ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει 
η χώρα μας. Συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο 
διαδραμάτισαν, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αλλαγής 
πληρωμάτων, για το οποίο η Κύπρος ανταποκρίθηκε 
αποτελεσματικά από την πρώτη στιγμή που 
εκδηλώθηκε η πανδημία και πήρε τα εύσημα 
από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και οι 
διευκολύνσεις ελλιμενισμού των πλοίων.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη 
στην εγχώρια τουριστική, ναυτιλιακή και λιμενική 
βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα στην οικονομία του 
τόπου. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα δρομολογήσει δύο 
επταήμερες κρουαζιέρες με αφετηρία το λιμάνι 

του Πειραιά από την πρώτη βδομάδα Ιουλίου. Τα 
δρομολόγια θα περιλαμβάνουν ελληνικά νησιά: 
Άγιο Νικόλαο-Ρόδο-Μύκονο-Ναύπλιο με σταθμό 
τη Λεμεσό και Πάτμο-Ρόδο-Σαντορίνη-Σπέτσες με 
σταθμό την Πάφο.

Κρουαζιέρες από το Ισραήλ με σταθμούς την 
Κύπρο και την Ελλάδα

Άλλη μια σημαντική επιτυχία στον τομέα των 
κρουαζιέρων αποτελεί η απόφαση της εταιρείας 
Royal Caribbean, της μεγαλύτερης εταιρείας 
κρουαζιέρων ανά το παγκόσμιο, να εντάξει την 
Κύπρο στο πρόγραμμά της για τους μήνες Ιούνιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο 2021. Το Υφυπουργείο 
Τουρισμού χαιρετίζει την απόφαση αυτή, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι η πιο πάνω πρωτοβουλία 
θα υλοποιηθεί με το πιο σύγχρονο και προηγμένο 
πλοίο της, παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο 
παραδίδεται σύντομα.

Το εν λόγω πρόγραμμα κρουαζιέρων, περιλαμβάνει 
αναχώρηση από το Ισραήλ, ακολούθως σταθμούς 
στην Κύπρο και την Ελλάδα και τέλος επιστροφή 
στο Ισραήλ. Το πλοίο αναμένεται να προσεγγίσει την 
Κύπρο 15 περίπου φορές, εντός του τριμήνου Ιούνιος 
– Αύγουστος 2021, με προοπτική επιπρόσθετων 
σταθμών τους αμέσως επόμενους μήνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο ρόλο στη λήψη 
της συγκεκριμένης απόφασης της εταιρείας για 
υλοποίηση των κρουαζιέρων, διεδραμάτισε η 

συμφωνία των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ 
για διακίνηση, από 1η Απριλίου, χωρίς προσκόμιση 
εργαστηριακού ελέγχου PCR ή την ανάγκη 
αυτοπεριορισμού για τους πολίτες του Ισραήλ που 
έλαβαν το εμβόλιο.

Οι επιβάτες του πλοίου θα είναι εξ ολοκλήρου 
Ισραηλινοί, που έχουν ήδη εμβολιαστεί. 
Επιπρόσθετα, πριν την επιβίβασή τους, οι ταξιδιώτες 
θα προσκομίζουν δύο αρνητικά τεστ ενώ, κατά 
τη διάρκεια της κρουαζιέρας, θα υπόκεινται σε 
επιπρόσθετους ελέγχους.

Η σημαντική αυτή συμφωνία για τη χώρα μας 
επιτεύχθηκε μετά από άοκνες και εντατικές 
προσπάθειες του Υφυπουργείου Τουρισμού, που 
διήρκησαν περίπου έξι μήνες, αφού το όλο εγχείρημα 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020. Επισημαίνεται 
ότι η συμφωνία αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία 
για τον τουρισμό κρουαζιέρας του τόπου μας, η 
οποία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε μια περίοδο όπου το πλήγμα που δέχθηκε ο 
συγκεκριμένος τομέας, λόγω της πανδημίας, ήταν 
τεράστιο.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η Κύπρος 
αποτελεί μιαν από τις λίγες χώρες στον κόσμο που 
έχουν ήδη επιτύχει την ένταξή τους σε σημαντικά 
προγράμματα κρουαζιέρας. Μέσω αυτών, η χώρα 
μας θα τύχει εντατικής προβολής τους επόμενους 
μήνες.

Το Τμήμα Δασών, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Δράσης Α1, του Έργου LIFE IP Physis, που 
αφορά χαρτογράφηση οικοτόπων και ειδών των 
Παραρτημάτων Ι & ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 
και αξιοποιώντας διάφορες πληροφορίες έχει 
εντοπίσει το κυπριακό νερόφιδο σε δυο θέσεις εντός 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, περιοχή η 
οποία περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000. 

Η καταγραφή αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη που 
προσθέτει νέα δεδομένα στη γεωγραφική εξάπλωση 
του ενδημικού υποείδους της πανίδας της Κύπρου. 
Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει τη σημασία του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, ως περιοχή με κατάλληλο 
ενδιαίτημα για ακόμα ένα σημαντικό είδος της 
κυπριακής βιοποικιλότητας. 

Σημειώνεται ότι το κυπριακό νερόφιδο προστατεύεται 
τόσο από την Εθνική νομοθεσία 153(I)/2003, 
όσο και από την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, 
όπου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ ως είδος 
προτεραιότητας. 

Το Τμήμα Δασών, θα συνεχίσει την έρευνα και 
συλλογή δεδομένων για εκτίμηση του πληθυσμού 
του υποείδους και χαρτογράφηση της εξάπλωσής 
του στην ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία αυτά θα 
αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων διατήρησης. Επιπλέον, θα γίνει μοριακή 
ταυτοποίηση των δειγμάτων για να διερευνηθεί η 
γενετική σχέση με τους άλλους δύο υποπληθυσμούς 
που υπάρχουν στο νησί, στη Λίμνη Παραλιμνίου και 
στον ποταμό Μαρουλένας.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΆΚΟΥ ΝΕΡΟΦΙΔΟΥ ΣΤΟ ΔΆΣΙΚΟ 
ΠΆΡΚΟ ΜΆΧΆΙΡΆ
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ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΆΝΆΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΡΆΜΜΆΤΟΣΗΜΩΝ  
Σε γραμματόσημα τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έθεσαν, στις 24 Μαρτίου, 
σε κυκλοφορία αναμνηστική σειρά με τίτλο «200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Η σειρά 
αποτελείται από δύο γραμματόσημα των 34 και 64 
σεντ και ένα αναμνηστικό φύλλο αξίας ενός ευρώ. 
Στην αναμνηστική μινιατούρα αξίας 1 ευρώ 
απεικονίζεται το περίφημο έργο του Θεόδωρου 
Βρυζάκη, το οποίο ζωγραφίστηκε το 1865 και 
βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτσου στην Αθήνα. Είναι 
ελαιογραφία σε μουσαμά, διαστάσεων 164x124 εκ. 
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μπροστά στην ωραία 
πύλη του ναού, που αποδίδει την Αγία Λαύρα, 
ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης που κρατά 
ένας από τους φουστανελοφόρους αγωνιστές. Οι 
υπόλοιποι αγωνιστές υψώνουν ή φέρουν το χέρι 
στην καρδιά και ορκίζονται να απελευθερώσουν την 
Ελλάδα από τη σκλαβιά.
 
Στο γραμματόσημο των 34 σεντ απεικονίζεται 
μπροστά από την ελληνική σημαία των Κυπρίων 
Αγωνιστών του 1821, το Μνημείο Κυπρίων 
Αγωνιστών, που βρίσκεται στον «Κήπο των 
Ηρώων» στο Μεσολόγγι. Το μνημείο ανεγέρθηκε 
το 2006 με δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και είναι αφιερωμένο σε όλους τους Κυπρίους, οι 
οποίοι πολέμησαν κατά την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821 και ειδικότερα κατά την Έξοδο του 
Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826. Το μνημείο 
παριστάνει την Κύπρο ως μια γυναικεία μορφή να 
κρατά δύο δάφνινα στεφάνια. 

Στο γραμματόσημο των 64 σεντ απεικονίζεται 
μπροστά από την ελληνική σημαία των Κυπρίων 
Αγωνιστών του 1821, το Μαυσωλείο των Κυπρίων 
Μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821, που βρίσκεται στο 
προαύλιο του ναού της Παναγίας Φανερωμένης 
στη Λευκωσία. Το Μαυσωλείο κατασκεύασε, 
από πεντελικό μάρμαρο, ο Αθηναίος γλύπτης Γ. 
Δημητριάδης το 1930 και έχει το σχήμα βυζαντινού 
κιβωρίου. Στον υπόγειο ταφικό θάλαμό του 
εναποτέθηκαν τα ιερά λείψανα του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου (1810-1821) Κυπριανού, των μητροπολιτών 
Πάφου, Κυρηνείας, Κιτίου, καθώς και άλλων 
κληρικών και λαϊκών που σφαγιάστηκαν από τους 
Τούρκους. 

Σε γραμματόσημα οι επέτειοι Αντικαρκινικού 
και Cyta 
 
Από τη σειρά Επέτειοι και Γεγονότα, τα Κυπριακά 
Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν, επίσης στις 24 
Μαρτίου, δύο γραμματόσημα, ένα αξίας 34 σεντ 
για τα 50 χρόνια του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου και ένα αξίας 41 σεντ για τα 60 χρόνια της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου συμπληρώνει, 
φέτος, 50 χρόνια προσφοράς. Η προσπάθεια 
ξεκίνησε, το 1971, από μια ομάδα εθελοντών, με 
εμπνευστές και πρωτοπόρους τους αείμνηστους 
Δημήτρη Σουλιώτη και Χακόπ Κεχεγιάν. Κυριότερος 
σκοπός τους ήταν η παροχή δωρεάν φροντίδας 
σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου. Σήμερα, ο 
Σύνδεσμος προσφέρει υπηρεσίες Ανακουφιστικής 
Φροντίδας στα δύο Κέντρα που λειτουργεί, την 
«Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία και το «Ευαγόρειο» 
στη Λεμεσό, αλλά και στα σπίτια των ασθενών σε 
όλη την Κύπρο. 

Η ιστορία της Cyta είναι συνυφασμένη με την 
ιστορία της Κύπρου και των ανθρώπων της. 
Γεννήθηκε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, για 
να δώσει στο νεοσύστατο τότε κράτος κανάλια 
επικοινωνίας, να αναδείξει τη θέση του στον διεθνή 
χάρτη και να το διατηρήσει στον παλμό της κάθε 
εποχής. Ο ρόλος της υπήρξε καθοριστικός στην 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και στη συνεχή 
ανάπτυξη της οικονομίας και ευημερίας του 
τόπου μας, σε όλους τους τομείς. Με την ευκαιρία 
συμπλήρωσης 60 χρόνων από την αφετηρία 
της πολυδιάστατης πορείας της, η Cyta κοιτάζει 
μπροστά, συνεχίζοντας να συμβάλλει ουσιαστικά 
στην πρόοδο των πελατών της και της χώρας μας, 
δημιουργώντας το αύριο στην επικοινωνία. 
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ΠΆΙΔΙΆ ΚΆΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΔΙΆΣΠΟΡΆΣ ΕΔΩΣΆΝ ΤΆ ΔΙΚΆ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΥΜΆΤΆ ΓΙΆ ΤΟΝ ΆΓΩΝΆ ΤΟΥ 1821

Παιδιά και νέοι της Διασποράς μας, από 
διάφορες γωνιές του κόσμου, έδωσαν τα 
δικά τους μηνύματα για τον αγώνα του 1821 
σε φιλμάκι που ετοιμάστηκε από το Γραφείο  
Επιτρόπου Προεδρίας, σε συνεργασία με 
όλα τα οργανωμένα σύνολα της Διασποράς 
μας. Το φιλμάκι, που παρουσίασε, στις 24 
Μαρτίου, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, 
ήταν αφιερωμένο στη συμβολή της Κύπρου 
στην Επανάσταση και τον απόηχό της στους 
απελευθερωτικούς αγώνες της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Επιτρόπου 
Προεδρίας αναφέρει: «Η Επανάσταση του 1821 
ήταν η αφετηρία ενός έθνους-κράτους, αλλά και μια 
παρακαταθήκη ηρωικής μορφής για τις επόμενες 

γενιές. Οι Έλληνες θυσίασαν τη ζωή τους για την 
ελευθερία τους και έμειναν στην ιστορία για τα 
κατορθώματά τους. Ο απανταχού Ελληνισμός 
τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Σημαντική και η 
συμβολή της Κύπρου στον Αγώνα». 

«Είμαστε περήφανοι για τους Απόδημους 
Έλληνες και τους διαχρονικούς αγώνες τους για 
την Κύπρο μας. Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε για 
τη νέα γενιά των Αποδήμων μας. Αυτά τα παιδιά 
μάς θυμίζουν ότι, αν και βρίσκονται μακριά από 
τη χώρα καταγωγής τους, διατηρούν στενούς 
δεσμούς με τη γλώσσα, την ιστορία, την παράδοση 
και τις ρίζες τους. Αυτό πέρα από συγκίνηση και 
περηφάνια, μας δημιουργεί αισθήματα ευθύνης και 

υποχρέωσης απέναντι τους. Εμείς, τους δίνουμε 
την υπόσχεσή μας ότι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά 
τους, υποστηρικτές και συμπαραστάτες τους, γιατί 
τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον του Απόδημου 
Ελληνισμού», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το 
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας.

Πιο κάτω είναι οι συνδέσμοι για τα δύο φιλμάκια 
ιδίου θέματος:
Φιλμάκι Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Διάρκειας 
8 λεπτών)
Φιλμάκι Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Διάρκειας 
2 λεπτών)

Ο Αστράγαλος ο μακρόκαρπος, υποείδος των 
Λευκάρων (Astragalus macrocarpus subsp.lefkarensis) 
είναι ένα σπάνιο φυτό, που απαντά αποκλειστικά στην 
Κύπρο. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λαμβάνει 
μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση 
και τη διαιώνιση του είδους.  

Στην Κύπρο το γένος Astragalus αντιπροσωπεύεται με 
12 ιθαγενή είδη και υποείδη, από τα οποία δύο είναι 
ενδημικά.  Το υποείδος lefkarensis είναι ενδημικό της 
Κύπρου και απαντά σε 7 θέσεις, έξι από τις οποίες 
βρίσκονται σε περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λεύκαρα, 
Κάτω Δρυς, Ασγάτα, Αλαμινός, Κελοκέδαρα, 
Ακάμας, Τόχνη) και μια στα κατεχόμενα, κοντά 
στον Κορμακίτη. Ευδοκιμεί σε υποβαθμισμένους 
θαμνώνες και σε φρυγανώδη βλάστηση, κυρίως 
σε ασβεστολιθικά υποστρώματα και πιο σπάνια 
σε ηφαιστιογενή σε υψόμετρο 50 έως 700 μέτρα. 
Ανθοφορεί από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο 
και καρποφορεί Μάιο με Ιούνιο.

Προτεραιότητα η προστασία του σπάνιου 
φυτού

Ο συνολικός πληθυσμός του υποείδους αριθμεί 
περίπου 2.900 φυτά και βρίσκεται, κυρίως, σε ιδιωτική 
και χαλίτικη γη. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού του 
(πέραν των 2.000 φυτών) απαντά εντός περιοχών του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000.

Παρουσιάζει μικρή αναπαραγωγική επιτυχία και 
απειλείται από την προσβολή των καρπών του από 
έντομα και σε κάποιες περιπτώσεις από την οικιστική 
ανάπτυξη. Για την επιτόπου προστασία του υποείδους, 
το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει σε ενίσχυση του 
πληθυσμού στο κοινοτικό δάσος Λευκάρων και στην 
εγκατάσταση νέας αποικίας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Ακάμα. Επιπρόσθετα, για την εκτός τόπου προστασία 
του, έγινε συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων σε 
Τράπεζες Γενετικού Υλικού.

Περιγραφή

Πρόκειται για όρθια πολυετή πόα, ύψους 50 έως 100 
εκατοστά, με βλαστούς που φέρουν πυκνό, μακρύ 
και αργυρό τρίχωμα. Τα φύλλα του είναι πτερωτά, 
καλυμμένα με μακριές, αργυρόχρωμες τρίχες. Στη 
βάση του βλαστού τα φύλλα είναι σχετικά μικρά, 
ενώ τα ανώτερα είναι μεγαλύτερα. Φέρει πυκνές 
ταξιανθίες, βοτρυοειδείς, σχεδόν επιφυείς, με 3 έως 9 
άνθη χρώματος κίτρινου. Ο καρπός είναι χέδρωπας, 
διογκωμένος με οξύ ευθύ ράμφος. Το περικάρπιο 
είναι φελλώδες ή σπογγώδες, με βαθυκόκκινο χρώμα, 
ενώ τα σπέρματα είναι συμπιεσμένα, νεφροειδή.

ΆΠΟ ΤΆ ΛΕΥΚΆΡΆ ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΟΥ ΆΠΡΙΛΗ
«ΆΣΤΡΆΓΆΛΟΣ Ο ΜΆΚΡΟΚΆΡΠΟΣ, ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΆΡΩΝ»
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ΡΩΣΟΣ ΕΒΓΆΛΕ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΆΣΙΆ ΣΤΟ eBay ΜΆΡΜΆΡΟ 
ΤΗΣ ΆΡΧΆΙΆΣ ΣΆΛΆΜΙΝΆΣ 
Πρόσφυγας από την Άμμόχωστο απέτρεψε την πώλησή του

Ένας ακόμη θησαυρός της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κύπρου, ένα μάρμαρο από την 
αρχαία Σαλαμίνα, επιχειρήθηκε να δημοπρατηθεί 
στον γνωστό ιστότοπο, eBay, από Ρώσο κάτοχό του.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η άμεση 
παρέμβαση της Τασούλας Χατζητοφή, πρόσφυγα 
από την Αμμόχωστο ακτιβίστριας και συγγραφέως 
του βιβλίου «Κυνηγός Εικόνων», έθεσε τέρμα στη 
δημοπρασία.

Σε σχέση με τα μάρμαρα της Σαλαμίνας και την 
προσπάθεια δημοπράτησης τμήματος μαρμάρου 
της στο eBay, η ενημέρωση προς την κα Χατζητοφή 
έγινε από εθελόντρια, που ζει στο San Fransisco, 
αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η κα Χατζητοφή, η οποία γνωρίζει 
τα διευθυντικά στελέχη του eBay, ζήτησε όπως το 
συγκεκριμένο μάρμαρο της Σαλαμίνας αποσυρθεί 
αμέσως από τη δημοπρασία. Ταυτόχρονα, ζήτησε 
όπως τη φέρουν σε επαφή με τον συλλέκτη που το 
δημοπρατούσε.

«Στόχος μας», δήλωσε η κα Χατζητοφή, «είναι 
να πληροφορηθούμε πότε και με ποιο τρόπο 
το κομμάτι του μαρμάρου φυγαδεύτηκε από 
τη Σαλαμίνα και τα κατεχόμενα και ποιος είναι 
ο λαθρέμπορος. Πρέπει να στραφούμε στους 
εμπόρους της τέχνης και να ευαισθητοποιήσουμε 
συλλέκτες και κατόχους να τα δωρίσουν πίσω στην 
Κύπρο», υπογράμμισε η κα Χατζητοφή.

Μελετώντας η κα Χατζητοφή, μαζί με τον Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου της Αγγλίας UCL, Mark Altawee, 
τις αγοραπωλησίες στο eBay, διαπίστωσαν ότι η 
Κύπρος είναι η 3η χώρα σε πωλήσεις αρχαιοτήτων 
στον ιστότοπο, όπου λαμβάνουν χώρα διαδικτυακές 
δημοπρασίες από όλο τον κόσμο.

Με τον καθηγητή Altawee συνέγραψαν σχετικό 
άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε σε ακαδημαϊκά 
έντυπα, το 2020. Στο άρθρο γινόταν αναφορά 
στη σημασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των διάφορων πολιτισμών και των 
παράνομων δημοπρασιών, οι οποίες συνεργούν στη 
λεηλασία και εκποίησή τους.

Η κα Χατζητοφή, μέσω του Ιδρύματος Walk of 
Truth, που ίδρυσε και λειτουργεί με έδρα τη Χάγη 
(Ολλανδία), πέτυχε και κατοχύρωσε άδεια από 
τον ιστότοπο για προληπτική ενημέρωση όποιων 
αρχαιοτήτων θα πωλούνται στο eBay.

Όπως αναφέρεται, η επιτήρηση γίνεται διεθνώς 
από δίκτυο εθελοντών φοιτητών, αρχαιολόγων και 
άλλων, που ενημερώνουν αμέσως το Ίδρυμα για 
παράνομες ενέργειες με εμπόριο έργων τέχνης και 
πολιτιστικής κληρονομιάς πολλών χωρών. Είναι 
γνωστό ως το δίκτυο Culture Crime Watchers 
Worldwide, CCWW, το οποίο καταγράφει και δίνει 
συγκεκριμένες πληροφορίες για παρανομίες.

Εξάλλου, εμπειρογνώμονες τεχνολογίας του eBay, 
σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες εθελοντές του 
Ιδρύματος της κας Χατζητοφή, Walk of Truth, στην 
Αμερική, εργάζονται για να καθορίσουν APIs που 
κάνουν την επιτήρηση γρήγορη και εύστοχη, όχι 
μόνο για κλεμμένες αρχαιότητες της Κύπρου, αλλά 
και για παράνομες αρχαιότητες ανά τον κόσμο.
Το Ίδρυμα βασίζεται σε πληροφορίες εθελοντών.

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