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Ενώ η μάχη της ανθρωπότητας κατά της πανδημίας του κορωνοϊού εξακολουθεί να απαιτεί τη μεγάλη 
προσοχή όλων μας, την ίδια ώρα συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για εκπλήρωση των στόχων μας. Ύψιστη 
προτεραιότητα και ιερό μας χρέος, η διασφάλιση της επιβίωσης του Ελληνισμού στην εσχατιά της Ανατολικής 
Μεσογείου όπου βρίσκεται η Κύπρος μας και, συναφώς, η αντιμετώπιση των τουρκικών απειλών στο σύνολό 
τους. Το διεθνές δίκαιο αποτελεί το πιο μεγάλο μας στήριγμα, και μαζί Κύπρος και Ελλάδα αγωνιζόμαστε για 
την επικράτησή του. 

Σαράντα επτά χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, ήρθαμε δυστυχώς 
αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, όπως η εξαγγελία για άνοιγμα νέου τμήματος της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου για εποικισμό και η υποστήριξη ιδιαίτερα απαράδεκτων θέσεων για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων προς αναζήτηση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης του Κυπριακού. Η απαίτηση για αναγνώριση 
της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας και της ύπαρξης δυο χωριστών κρατών ως προϋπόθεσης για επανάληψη 
του διαλόγου, έχει ουσιαστικά ανατρέψει τις όποιες προσδοκίες υπήρχαν για συνέχιση της πρωτοβουλίας του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά, η δική μας πλευρά συνεχίζει τις άοκνες προσπάθειές της, με 
την ελπίδα της ανατροπής των απαράδεκτων τουρκικών προκλήσεων και της εξεύρεσης μιας λύσης που θα 
τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει τη χώρα μας σε συνθήκες ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ξένες 
εξαρτήσεις. Τις θέσεις αυτές υποστηρίζουμε σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας επαφή και διαβούλευση. 

Από πλευράς σημαντικών γεγονότων, επισημαίνουμε το πρόσφατο συνέδριο της ΑΧΕΠΑ στην Αθήνα, όπου 
απονεμήθηκε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη η ανώτατη τιμητική διάκριση 
της Οργάνωσης. Επίσης, την 13η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού 
στην Αθήνα, καθώς και την 4η φάση του προγράμματος «Νόστος–Επιστροφή στις Ρίζες», με τη συμμετοχή 
αποδήμων νέων της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου.
 
Στις σελίδες που ακολουθούν, όλα τα νέα μας.

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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 Η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου σηματοδοτεί, 
ίσως, το μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα εκτοπισμού 
και οικιστικής ερήμωσης. Εκεί, ο χρόνος μοιάζει να 
έχει σταματήσει στις 14 Αυγούστου 1974, την ημέρα 
που η πόλη καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό 
και οι νόμιμοι κάτοικοί της αναγκάστηκαν να την 
εγκαταλείψουν, για να γλιτώσουν από την τουρκική 
βαρβαρότητα.

Το Βαρώσι λεηλατήθηκε, σφραγίστηκε με 
συρματόπλεγμα και χαρακτηρίστηκε ως στρατιωτική 
ζώνη, υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. 
Παρέμεινε, από τότε, μια πόλη βουβή, ερημωμένη και 
απροσπέλαστη, μια «πόλη φάντασμα», μια «νεκρή 
πόλη». Η εγκατάλειψη, η στασιμότητα, η φθορά του 
χρόνου, χαρακτηρίζουν τη σημερινή της εικόνα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, τα Βαρώσια 
παρουσίαζαν αλματώδη εμπορική και βιομηχανική 
ανάπτυξη, ενώ αποτελούσαν κορυφαίο τουριστικό 
προορισμό και το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της 
Κύπρου. 

Η δραματική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η 
άλλοτε κραταιά πόλη της Αμμοχώστου, περιγράφηκε 
με ιδιαίτερη παραστατικότητα και με μελανά 
χρώματα στην Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών 
του Ευρωκοινοβουλίου του 2008: «Από τον φράκτη, 
που αποτρέπει τους πεζούς να έχουν πρόσβαση στο 
Βαρώσι, τα παραλιακά ξενοδοχεία, τα διαμερίσματα 
και τα εστιατόρια, δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
σαθρούς σκελετούς από μπετόν – τεράστιες αστικές 
ταφόπλακες, που στέκονται αποφασιστικά ενάντια στο 
πέρασμα του χρόνου».

Σαράντα επτά χρόνια μετά, η Τουρκία και το κατοχικό 
καθεστώς ανακοινώνουν άνοιγμα μέρους της 
περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, σε μια κίνηση 
αλλαγής του καθεστώτος της πόλης και δημιουργίας 
νέων τετελεσμένων στο Κυπριακό, κατά παράβαση 
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και αγνοώντας τις δηλώσεις της 
Προεδρίας και μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
της ΕΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε δύο 
πολύ σημαντικά ψηφίσματά του για το Κυπριακό, 
περιέλαβε ρητές πρόνοιες για το ζήτημα της πόλης 
της Αμμοχώστου.

Τα Βαρώσια ανοίγουν, όχι όμως για να επιστραφούν 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες ή για να τεθούν υπό τη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, όπως προβλέπει το 
ψήφισμα 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας, με το 
οποίο καταδικάζονται ως απαράδεκτες οι απόπειρες 
εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων 

από άτομα διαφορετικά από τους νόμιμους κατοίκους 
του και ζητείται η μεταβίβαση της περίκλειστης 
περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Οκτώ 
χρόνια αργότερα, το ψήφισμα 789/92 προτείνει ως 
Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης να τεθούν τα 
Βαρώσια υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης, 
με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος 550/84.

Και τα δύο αυτά σημαντικότατα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας αποσυνδέουν ουσιαστικά 
το ζήτημα της Αμμοχώστου από την επίλυση του 
Κυπριακού και δίνουν προτεραιότητα στην επιστροφή 
της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, κάτω από 
τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει, επίσης, το 
έντονο ενδιαφέρον του για την Αμμόχωστο και έχει 
υπογραμμίσει σε αρκετές περιπτώσεις την ανάγκη 
η Τουρκία να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παρά ταύτα, η Τουρκία συνεχίζει να κωφεύει. Από 
το 2017, άρχισε να εξετάζει σχέδια ανοίγματος 
και εποικισμού της περίκλειστης πόλης. Η πρώτη 
ανακοίνωση ήρθε τον Ιούνιο του 2019, με την 
εξαγγελία για σταδιακό άνοιγμα των Βαρωσίων υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση και τη δήλωση ότι εκεί θα 
γίνουν επενδύσεις. 

Στις 8 Οκτωβρίου 2020, το κατοχικό καθεστώς 
προχώρησε σε άνοιγμα του παραλιακού μετώπου 
της περιφραγμένης πόλης. Κατόπιν αιτήματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, το ζήτημα οδηγείται σε 
κλειστές διαβουλεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και σε έκδοση δήλωσης της Προεδρίας του, με την 
οποία επαναβεβαιώνει το καθεστώς της Αμμοχώστου, 
όπως ορίζεται στα προηγούμενα ψηφίσματά του.

Ανήμερα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, στις 20 
Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη στην 
Κύπρο και μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν 
Τατάρ, ανακοινώνουν ότι το καθεστώς της στρατιωτικής 
ζώνης της περίκλειστης περιοχής θα αρθεί, σε μια έκταση 
που αντιστοιχεί στο 3,5% της συνολικής. Παράλληλα, 
παροτρύνουν όσους Ελληνοκύπριους το επιθυμούν, να 
επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες, δελεάζοντάς 
τους να προσφύγουν στη λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας». 

Αντιμετώπιση των προκλητικών σχεδιασμών 
της Τουρκίας

Σε έντονη δραστηριότητα επιδίδεται η Λευκωσία μετά 
τις τουρκικές ανακοινώσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία, 

αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, την ιδιότητά 
της ως ισότιμο κράτος μέλος της ΕΕ, τις στρατηγικές 
συνεργασίες και τις σχέσεις καλής γειτονίας με 
όλους τους εταίρους της, καθώς και την ενεργό 
διεθνή διπλωματία, επιδιώκει να ενισχύσει το κράτος, 
το οποίο στην ολότητά του μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει στην περιοχή παράγοντα σταθερότητας, 
ειρήνης, ευημερίας και προόδου.  

Έντονες διεθνείς αντιδράσεις

Οι έκνομες κινήσεις της Τουρκίας και του 
κατοχικού καθεστώτος, προκάλεσαν έντονες 
διεθνείς αντιδράσεις, με κυριότερες των Ηνωμένων 
Πολιτειών, της Κίνας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της 
ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλούν 
την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις και τις 
μονομερείς ενέργειες και να σεβαστεί το διεθνές 
δίκαιο και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για τα Βαρώσια

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την 
Προεδρία της Γαλλίας, υιοθέτησε ομόφωνα, στις 23 
Ιουλίου, τη Δήλωση του Προέδρου του Σώματος 
για το θέμα των Βαρωσίων, ζητώντας ανάκληση της 
απόφασης.

Συγκεκριμένα, καταδικάζει τις ανακοινώσεις  
«Τούρκων και Τουρκοκύπριων ηγετών», στις 20 
Ιουλίου 2021, για  περαιτέρω άνοιγμα τμήματος της 
περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και ζητά την 
άμεση αναστροφή αυτής της πορείας δράσης και την 
αντιστροφή όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί στα 
Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη 
να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες 
που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί 
και να βλάψουν τις προοπτικές για μια διευθέτηση 
του κυπριακού προβλήματος.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει, επίσης, τη σημασία 
του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των 
ψηφισμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ 
και του σεβασμού της ελεύθερης μετακίνησης της 
UNF1CYP.

Αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα 
Βαρώσια, ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια, 
οι οποίες είναι αντίθετες στα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητά ο Ύπατος 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ 
Με νέα τετελεσμένα επιχειρείται η αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης
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Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, 
Ζοζέπ Μπορέλ, με δήλωση που εξέδωσε, στις 27 
Ιουλίου, εξ ονόματος των 27 κρατών μελών.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει πως «η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τα μονομερή 
βήματα της Τουρκίας» και προειδοποιεί ότι, 
«οι Υπουργοί (Εξωτερικών) θα εξετάσουν τις 
ενέργειες της Τουρκίας στην επόμενη συνεδρίασή 
τους, υπενθυμίζοντας τη δήλωση των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021, 
η οποία επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της 
ΕΕ, σε περίπτωση ανανεωμένων προκλήσεων και 
μονομερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές 
που έχει στη διάθεσή της, για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων της και των συμφερόντων των 
κρατών μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της 
περιφερειακής σταθερότητας». 

Απόλυτος ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας για 
αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών 

Στον απόηχο της παράνομης επίσκεψης Ερντογάν στα 
κατεχόμενα και των προκλητικών εξαγγελιών του σε 
σχέση με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχαν, στις 27 Ιουλίου, συνάντηση, στην Αθήνα.

Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, εξέφρασαν τον 
απόλυτο συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας ως προς 
τις κινήσεις αντιμετώπισης των έκνομων τουρκικών 
ενεργειών στο Βαρώσι, αλλά και την ετοιμότητα των 
δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των όρων 
εντολής του Γενικού Γραμματέα.

«Είναι αδιανόητο να αναμένει κανείς ότι η 
ελληνοκυπριακή πλευρά θα αποδεχτεί τη δημιουργία 
ενός ανεξάρτητου κράτους στο νησί, μορφώματος 
που θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία και στο 
οποίο κανένα δικαίωμα των Ελληνοκυπρίων δεν 
θα αναγνωρίζεται. Δεν τίθεται θέμα αποδοχής των 
προαπαιτούμενων της Τουρκίας και της λύσης δύο 
κρατών», τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και 
πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό ούτε από 
την ΕΕ ούτε από τον ΟΗΕ.   

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
έστειλε, επίσης, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, 
αναφορικά με τις κινήσεις της σε Κύπρο και Αιγαίο.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα στηρίζει 
έμπρακτα τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την αναστροφή των τούρκικων μεθοδεύσεων στα 
Βαρώσια και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό. «Οι τουρκικές αξιώσεις είναι 
απαράδεκτες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, και 
απορρίπτονται επί της αρχής», τόνισε.

Εξάλλου, σε χωριστές δηλώσεις της, η Πρόεδρος 
της Ελλάδας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τόνισε 

ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν ενωμένες, με 
αδελφική συνεργασία, διαρκή συντονισμό και ακλόνητη 
προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα. «Η Ελλάδα», 
υπογράμμισε, «δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα 
και επεκτατικές ενέργειες και ότι καμία υποχώρηση δεν 
χωρεί στις απαράδεκτες εξαγγελίες της Τουρκίας για την 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου».

 Η Βουλή καταδικάζει την αλλαγή καθεστώτος 
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου 

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην 
έκτακτη επετειακή συνεδρία της, ενέκρινε ομόφωνα 
ψήφισμα για την καταδίκη της παράνομης απόφασης 
της Τουρκίας για άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου. 

Στο ψήφισμά της, η Βουλή καταδικάζει απερίφραστα 
κάθε προσπάθεια εμπέδωσης νέων διχοτομικών 
τετελεσμένων εις βάρος της Κύπρου και απαιτεί από 
την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες μεθοδεύσεις 
της στο Βαρώσι, να σεβαστεί τη Συμφωνία Υψηλού 
Επιπέδου 1979 και να προχωρήσει σε εφαρμογή των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της πόλης της 
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. 

Η ενέργεια αυτή της Τουρκίας, σημειώνει, αποτελεί 
την απαρχή του μεθοδευμένου εποικισμού της 
Αμμοχώστου και υπονομεύει την προοπτική συνολικής 
επίλυσης του Κυπριακού.  

Επαναβεβαιώνει, τέλος, τη βούληση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς για διάλογο προς επίλυση 
του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων και των 
αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και των αρχών και αξιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εθνικό Συμβούλιο: Στόχος της Τουρκίας η 
οριστικοποίηση της διχοτόμησης

Στόχος της Τουρκίας, με τις νέες εξαγγελίες για την 
Αμμόχωστο, είναι η περαιτέρω προώθηση των 
σχεδιασμών της για οριστικοποίηση της διχοτόμησης, 
επισημαίνει το Εθνικό Συμβούλιο, σε ανακοίνωσή του 
που εκδόθηκε μετά τη Συνεδρία του Σώματος, στις 
21 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας την κοινή θέση πως 
η αλλαγή του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου από στρατιωτική περιοχή 
σε αστικής χρήσης, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ, και ειδικά των ψηφισμάτων 550 και 789, τα οποία 
καλούν για άμεση μεταβίβαση της περιοχής υπό τη 
διοίκηση των ΗΕ.

Το Εθνικό Συμβούλιο σημειώνει ότι «στο ενδεχόμενο 
προσφυγής στη λεγόμενη Επιτροπή εγκυμονούνται 
σοβαροί κίνδυνοι σε σχέση με τις στοχεύσεις της 
Τουρκίας». 

Σημειώνει, επίσης, ότι «αυτές οι εξαγγελίες 
πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων για επίτευξη συνολικής λύσης στη 
βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου, αρχών και 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και καλεί σε ενότητα 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων διχοτομικών 
μεθοδεύσεων της Τουρκίας.

Αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 47 χρόνων από την 
κατάληψη της Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκε, στις 7 
Αυγούστου, στα κράσπεδα της κατεχόμενης πόλης, στη 
Δερύνεια, αντικατοχική εκδήλωση, με κύριο ομιλητή τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προέβηκε σε λεπτομερή απολογισμό για τις διαχρονικές 
προσπάθειες επιστροφής της Αμμοχώστου, αλλά και 

όλων των προσπαθειών που ο ίδιος κατέβαλε, κατά 
τη διάρκεια της δικής του θητείας, για επίλυση του 
Κυπριακού. 

«Προκειμένου να πετύχουμε την αντιμετώπιση των 
απειλών της Τουρκίας, αυτό που απαιτείται είναι η 
μεταξύ μας ενότητα. Ενότητα ως προς τους στόχους, 
ενότητα ως προς τις δράσεις, ενότητα ως προς το πώς 
επιτυγχάνουμε, επιτέλους, να αποτρέψουμε τα όσα η 
Τουρκία απειλεί και υλοποιεί», σημείωσε ο Πρόεδρος, 
τονίζοντας ότι «κοινός εχθρός είναι όσοι επιβουλεύονται 
την ύπαρξη μας, όσοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας, 
όσοι επιβουλεύονται τη Δημοκρατία μας». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε ότι θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται για μια λύση που θα οδηγεί 
σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, απαλλαγμένη 
από εγγυητές ή εξαρτήσεις από τρίτους. Μια χώρα 
πραγματικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη, που θα επιτρέπει 
στους νόμιμους πολίτες της να ζουν υπό συνθήκες 
ασφάλειας.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Δρ Σίμος 
Ιωάννου ανέφερε πως «φέτος δεν μας πλημμυρίζει 
μόνο η πίκρα και ο πόνος. Μας πλημμυρίζει η οργή, η 
αγανάκτηση και ο θυμός».

«Το δίδυμο Ερντογάν-Τατάρ», είπε, «έχουν 
προχωρήσει σε ένα νέο έγκλημα, στα πρώτα βήματα για 
το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, 
για τον εποικισμό της πόλης μας, υπονομεύοντας την 
προοπτική λύσης του Κυπριακού». 

«Είμαστε όλοι Αμμόχωστος»

Πεντάλεπτη στάση εργασίας πραγματοποίησαν 
ανήμερα της 47ης μαύρης επετείου της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο, η Ένωση Δήμων Κύπρου και 
Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου με 
σύνθημα «Είμαστε όλοι Αμμόχωστος», ως ένδειξη 
συμπαράστασης στον αδελφό Δήμο Αμμοχώστου στη 
διαμαρτυρία του και στον δίκαιο αγώνα του, για τις 
έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου.

Εκδήλωση υπέρ της Αμμοχώστου 
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο

Εκδήλωση, υπό μορφή πικετοφορίας, υπέρ της 
Αμμοχώστου, πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 
2021, από τον Σύνδεσμο Αμμοχώστου Μεγάλης 
Βρετανίας, έξω από τη βρετανική πρωθυπουργική 
κατοικία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος 
διαμαρτυρήθηκε εναντίον των νέων τετελεσμένων της 
Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζίπ Έρντογαν 
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, ζητώντας σεβασμό στα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ           
Δρ Βασίλης Μαύρου δήλωσε ότι «ο Σύνδεσμος θα 
συνεχίζει να αγωνίζεται για την επιστροφή στην πόλη 
του Ευαγόρα και ότι η σημαία του αγώνα δεν θα 
υποσταλεί ποτέ, μέχρι την παράδοση της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της». 
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Δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές οι απαράδεκτες 
αξιώσεις και εξαγγελίες της Τουρκίας διεμήνυσε, 
στις 20 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο Προεδρικό 
Μέγαρο, κατά την εκδήλωση για τη μαύρη επέτειο 
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στις παράνομες εξαγγελίες από 
τουρκικής πλευράς για αλλαγή του καθεστώτος 
ενός τμήματος της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου, με παράλληλη παρότρυνση, 
σε όσους Ελληνοκύπριους επιθυμούν, να 
προσφύγουν στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι «αν 
η πραγματική έγνοια, όπως ισχυρίζεται, του 
Τούρκου Προέδρου ή της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας ήταν να επιστρέψει τις περιουσίες στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες, τους Αμμοχωστιανούς, θα 
έπρεπε να εφαρμόσει τα ψηφίσματα 550 και 789, 
με την παράδοση της πόλης στα Ηνωμένα Έθνη, 
που κατά αυτό τον τρόπο θα επιτρεπόταν στους 
δικαιούχους να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, 
κάτω από συνθήκες ασφάλειας».

«Οι σημερινές εξαγγελίες από τουρκικής πλευράς 
δεν είναι παρά ένα έμπρακτο βήμα, για πολλοστή 
φορά, παραβίασης των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε και πρόσθεσε 
πως «αποτελούν εργαλειοποίηση του ανθρώπινου 
πόνου και πρόκληση διχασμού μεταξύ των 
Ελληνοκυπρίων, κάτι που δεν θα το επιτύχει, γιατί 
είμαι βέβαιος πως κανένας Βαρωσιώτης δεν θα 
ήθελε να γίνει συνεργός στους σχεδιασμούς και 
τους στόχους της Τουρκίας». 

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι «δεν εποφθαλμιά τα 
εδάφη, τα δικαιώματα κανενός», ο  Πρόεδρος 
Αναστασιάδης διερωτήθηκε: «Η τουρκική 
εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους της 
Κύπρου, τη στιγμή που η ιδιοκτησία γης από 
τους Τουρκοκύπριους ανερχόταν μόλις στο 
14% της επικράτειας, δεν είναι σφετερισμός και 
καταπάτηση του ατομικού δικαιώματος στην 
περιουσία;».

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως αυτή είναι μια 
«ημέρα μνήμης για όσα προηγήθηκαν και όσα 
ακολούθησαν το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, 
που διέπραξαν οι Ελληνόφωνοι συνταγματάρχες 
της Χούντας και μια δράκα συνεργών τους στην 
Κύπρο. Μνήμης για την κατεχόμενη πατρίδα μας, 
τους αγνοούμενους, τις χιλιάδες των προσφύγων, 
που με μνημειώδη καρτερία ελπίζουν και 
προσδοκούν στην ημέρα της επιστροφής. Είναι, 
όμως, και ημέρα τιμής για όσους έδωσαν τη ζωή 
τους, υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα και την 
ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Εκείνο που δεν μου επιτρέπεται να αγνοήσω», 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «είναι 
η συνέχιση της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, 
των Ψηφισμάτων των ΗΕ, των Αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, των πολυάριθμων 
συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και του συνόλου των κρατών, που καταδίκασαν 
και καταδικάζουν τη στρατιωτική εισβολή της 
Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εκείνο που δεν μπορώ να παραγνωρίσω», 
συνέχισε, «είναι την προσπάθεια ολοκλήρωσης 
των μακροχρόνιων στόχων της Τουρκίας, 
μέσα από την αυξανόμενη αποθράσυνση και 
αδιαλλαξία, που καθ’ ημέραν, τόσο εμείς όσο και 
η διεθνής κοινότητα, γινόμαστε μάρτυρες».

Ανέφερε πως εδώ και 47 χρόνια, παρά τις 
συνεχείς προσπάθειες της ελληνοκυπριακής 
πλευράς, μέσα από ιστορικούς συμβιβασμούς 
και οδυνηρές παραχωρήσεις, αντί της θετικής 
ανταπόκρισης, το μόνο που καταγράφεται είναι 
η προβολή νέων απαράδεκτων αξιώσεων της 
Τουρκίας, με επίκληση τάχα του δικαίου, όπως 
βεβαίως η ίδια το ερμηνεύει.

Επανέλαβε πως επιδίωξή μας παραμένει η 
εξεύρεση μιας λύσης, που θα οδηγεί σε ένα 
λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, ένα ευρωπαϊκό 
κράτος που θα σέβεται, πλήρως, τα ανθρώπινα 
και πολιτικά δικαιώματα του συνόλου των 

πολιτών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και 
κάλεσε τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας 
να αντιληφθούν πως δεν είναι μόνο η τύχη των 
Ελληνοκυπρίων που απειλείται, αλλά και το δικό 
τους μέλλον.

«Αν κάτι κράτησε ζωντανό τον Ελληνισμό, 
αν κράτησε ψηλά τον πατριωτισμό μας και 
διατήρησε στο πέρασμα των αιώνων αναλλοίωτη 
την ταυτότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις 
παραδόσεις μας, ήταν η ενότητα και η ομοψυχία 
που επιδείξαμε ως λαός», σημείωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.

«Είναι την ίδια ενότητα και ομοψυχία του 
συνόλου του λαού και των πολιτικών δυνάμεων, 
που υπαγορεύει η οδυνηρή πραγματικότητα 
της κατεχόμενης για 47 χρόνια πατρίδας μας 
και η ανάγκη, μέσα από αυτή την ενότητα, να 
αγωνιστούμε για την απαλλαγή από την κατοχή 
και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και 
απειλών που δέχεται η χώρα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι «αυτή 
είναι η υποχρέωση και επιδίωξη που έχουμε 
έναντι όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία, την ευημερία και την προκοπή 
της χώρας μας, αλλά και έναντι των μελλοντικών 
γενεών του τόπου μας: Να παραδώσουμε μία 
πατρίδα με πλήρη κυριαρχία, ανεξαρτησία και 
εδαφική ακεραιότητα». 

«Μια πατρίδα», πρόσθεσε, «πρότυπο ειρηνικής 
συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των 
νόμιμων κατοίκων της, ανεξαρτήτως εθνικότητας 
και θρησκευτικών πεποιθήσεων και πυλώνα 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτό 
ήταν το όραμα των ηρώων μας, αυτή είναι η 
προσδοκία ολόκληρου του κυπριακού λαού».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έκανε έκκληση να κρατήσουμε το 
πνεύμα αντίστασης ενάντια στην αδικία ζωντανό 
και ευχήθηκε καλό κουράγιο και καλή ελευθερία.

ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΌΥΝ ΔΕΚΤΕΣ 
ΌΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ 



5 

«Οραματιζόμαστε και καρτερούμε μια 
πατρίδα λεύτερη και ευημερούσα και 
αυτό το όραμα υπαγορεύει όχι μόνο η 
καρδιά μας, αλλά και το διεθνές δίκαιο, τις 
αρχές του οποίου υπηρετεί ο σύγχρονος 
δημοκρατικός κόσμος. Γιατί χωρίς την 
άνοιξη, δεν μπορούμε να ανθίσουμε 
ποτέ…», υπογράμμισε η Πρόεδρος της 
Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησε, στις 15 
Ιουλίου, σε ειδική συνεδρία της ολομέλειας 
του Σώματος, παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, τη μνήμη 
εκείνων που έπεσαν ηρωικά κατά το προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Το θέμα των 
έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια 
κυριάρχησε στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, 
στην ομιλία της ενώπιον του Σώματος, είπε 
πως η απόδοση τιμής σε όσους εκουσίως 
υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την 
ακεραιότητα της πατρίδας μας αποτελεί 
διαχρονικό χρέος, αλλά και υπόμνηση της 
μεγάλης ευθύνης που φέρουμε για την προάσπιση 
των εθνικών μας συμφερόντων και την επιβίωση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημείωσε πως η 

γνώση της ιστορίας και η άντληση διδαγμάτων 
θα στρέψουν προς τη σωστή κατεύθυνση τους 
παλαιότερους και θα καθοδηγήσουν τους 
νεότερους στον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.

«Η μνήμη παραμένει ανεξίτηλη, οι θύμησες 
νωπές, οι πληγές ανοικτές και το χρέος μας 
βαρύ και ασήκωτο, για να μην επαναληφθούν 
ποτέ ξανά απεχθή γεγονότα που δίχασαν και 
εξακολουθούν να πληγώνουν 47 ολόκληρα 
χρόνια μετά», σημείωσε. 

«Ως Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούμε από τη 
διεθνή κοινότητα να συμβάλει αποφασιστικά στη 
δημιουργία τέτοιων συνθηκών, ώστε μέσα από 
έναν εποικοδομητικό διάλογο να επιτύχουμε 
εκείνη τη βιώσιμη λύση που θα ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες του λαού μας, Ελληνοκυπρίων, 
Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών, 
Λατίνων», είπε η κα Δημητρίου. 

«Με τις έκνομες ενέργειές της», ανέφερε η 
Πρόεδρος της Βουλής, «η Τουρκία εξακολουθεί 
να παραβιάζει κατάφωρα τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
κάθε έννοια της διεθνούς τάξης.  Η πρόσφατη 
παράνομη απόφαση του τουρκικού καθεστώτος 
και των εγκαθέτων στην κατεχόμενη Κύπρο 

για διάνοιξη μέρους του παραλιακού μετώπου 
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, των 
Βαρωσίων, αποτελεί την απαρχή του εποικισμού 
της πόλης, την οποία καταδικάζουμε και καλούμε 
κάθε δημοκρατικό κράτος που σέβεται και τηρεί 
τις αρχές του διεθνούς δικαίου να πράξει το ίδιο, 
καταδικάζοντας απερίφραστα τα παράνομα σχέδια 
της Τουρκίας, που φέρνουν την Κύπρο ένα ακόμα 
βήμα πιο κοντά στη διχοτόμηση, τη μοναδική 
διχοτομημένη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο». 

Η κα Δημητρίου σημείωσε πως η Αμμόχωστος 
ανήκει στους Αμμοχωστιανούς νόμιμους 
κατοίκους της, τους ανθρώπους που εκδιώχθηκαν 
βίαια τον Αύγουστο του 1974.  «Ως Πολιτεία θα 
πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε 
τα νέα τετελεσμένα και να επιστραφεί η πόλη, μία 
πόλη άλλοτε στολίδι της Κύπρου μας, σε αυτούς 
που δικαιωματικά ανήκει», δήλωσε. 

«Ως Κοινοβούλιο δηλώνουμε τη βούληση και 
αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τον αγώνα 
για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του 
Κυπριακού στη βάση των αρχών του διεθνούς 
και ευρωπαϊκού δικαίου και των ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η Πρόεδρος της 
Βουλής. 

ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΒΌΥΛΗΣ: 
«Χωρίς την άνοιξη, δεν μπορούμε να ανθίσουμε ποτέ...»
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ΓΕΡΌΥΣΙΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «ΣΤΌΧΌΣ ΜΌΥ ΝΑ ΔΩ ΚΑΙ ΤΌΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΌ ΤΌΥΡΚΌ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΠΡΌ»

Με το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος 
του Μακαρίου Γ΄ τίμησε, στις 30 Αυγούστου, 
στη διάρκεια τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
τον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της 
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των 
ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης 
του κυπριακού λαού για τη σθεναρή και με πάθος 
προάσπιση, από πλευράς του, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Κύπρο 
και ανά το παγκόσμιο.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική ζωή του 
κ. Μενέντεζ, σημειώνοντας ότι από το αξίωμα του 
γερουσιαστή έχει στηρίξει σθεναρά σημαντικές 
νομοθεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των 
ζωών όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά και όσων 
μάχονται για ένα δίκαιο κόσμο, με ίσες ευκαιρίες για 
όλους.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειες του 
Αμερικανού γερουσιαστή για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών 
αξιών και του κράτους δικαίου. «Η παραβίαση 
αυτών των οικουμενικών αξιών δεν έχει αφήσει 
αδιάφορο τον γερουσιαστή Μενέντεζ σε ό,τι αφορά 
την Κύπρο, ο λαός της οποίας, Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι, από την τουρκική εισβολή του 1974 
και τη συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματός 
της, στερείται των θεμελιωδών του δικαιωμάτων», 
σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Γι΄αυτόν τον λόγο», τόνισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, «καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας 
του, ο γερουσιαστής Μενέντεζ έχει με επιμονή 
απαιτήσει την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων από το νησί και την αποκατάσταση των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών όλων των Κυπρίων, μέσω της επίτευξης 
μιας βιώσιμης και διαρκούς λύσης, σύμφωνης με 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και τις αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας λύσης που θα επιτρέψει σε 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να συμβιώσουν 
και να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας 
και ευημερίας». 

Έκανε, επίσης, μνεία στον αγώνα υπεράσπισης 
της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, 
έναντι των παράνομων και μονομερών ενεργειών 
της Τουρκίας στη θάλασσα και επί του εδάφους, 
και εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Αμερικανό 
γερουσιαστή για τη σαφή, από πλευράς του, 
καταδίκη των τουρκικών προθέσεων για αλλαγή 
του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου, καθώς και για την παρότρυνσή του 
προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να 
αναλάβει δράση.
 
Ο Πρόεδρος Ανασταδιάδης υπογράμμισε, ακόμα, 
τον σημαντικό ρόλο του γερουσιαστή Μενέντεζ σε ό,τι 
αφορά την αναβάθμιση των σχέσεων και τη στρατηγική 
συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και με 
άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
ειλικρινή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τον 
Αμερικανό γερουσιαστή, για τους στενούς δεσμούς 
και τη φιλία που έχει αναπτύξει με την κυπριακή και 
την ελληνική Διασπορά, καθώς και για τη διαχρονική 
στήριξη και σημαντική συνεισφορά του στην 
προώθηση των διμερών σχέσεων Κύπρου και ΗΠΑ.

Στην αντιφώνησή του, ο Αμερικανός γερουσιαστής 
Ρόμπερτ Μενέντεζ είπε ότι επισκέφτηκε για πρώτη 
φορά την Κύπρο το 1995, και δεν παρέλειψε να 

αναφερθεί στο γεγονός ότι η μητέρα της συζύγου 
του γεννήθηκε στην Κύπρο.

Δήλωσε περήφανος για τη συνεργασία του με τις 
οργανώσεις της κυπριακής και της ελληνικής Διασποράς 
με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, ενώ 
αναφέρθηκε και στη ζωή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
καθώς και στο όραμά του, περιγράφοντάς τον ως τον 
πραγματικό πατέρα της Κύπρου.

Επισήμανε ότι οι απειλές κατά της κυριαρχίας 
και του μέλλοντος της Κύπρου εξακολουθούν να 
υπάρχουν, σημειώνοντας ότι οι προθέσεις του 
Προέδρου της Τουρκίας να εφαρμόσει στην Κύπρο 
ένα όραμα που αποτελεί πισωγύρισμα, βασισμένο 
στη διχοτόμηση και στα δύο κράτη, αντιβαίνει 
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και στη συναίνεση που 
αναπτύχθηκε στη διάρκεια των ετών. «Αυτό είναι 
λάθος για ολόκληρο τον λαό της Κύπρου», τόνισε ο 
Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής είπε ότι η Κύπρος 
αποτελεί για τον ίδιο ένα ξεχωριστό μέρος 
και σημείωσε πως «εάν οι Ελληνοκύπριοι 
και οι Τουρκοκύπριοι, αφήνονταν μόνοι να 
διαπραγματευτούν, τότε θα έβρισκαν τον δρόμο για 
την επανένωση».

«Προσβλέπω σε αυτή τη μέρα. Είμαι περήφανος 
που είμαι φίλος της Κύπρου», είπε ο κ. Μενέντεζ, 
τονίζοντας, στη συνέχεια, τη βαθιά προσήλωσή 
του στη σχέση του με την Κύπρο, η οποία, όπως 
σημείωσε, «είναι διαχρονική και θα αντέξει». 

«Στόχος μου, ενόσω είμαι γερουσιαστής των 
Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να δω και τον 
τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να αποχωρεί από το 
νησί», δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής και 
καταλήγοντας, αναφώνησε «ζήτω η Κύπρος».
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Την αντίθεση της βρετανικής κυβέρνησης στις 
τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια και στήριξη 
λύσης του Κυπριακού εντός των παραμέτρων των 
Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε, ενώπιον του Υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, Βρετανών 
βουλευτών από όλα τα κόμματα και αξιωματούχων 
και μελών της κυπριακής παροικίας, η Υφυπουργός 
Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον.

Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Υφυπουργός 
συμμετείχε, στις 19 Ιουλίου, στην ετήσια 
κοινοβουλευτική εκδήλωση, που φέτος διοργάνωσαν 
διαδικτυακά η Διακομματική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή (APPG) για την Κύπρο και η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), 
με αφορμή την τραγική επέτειο της τουρκικής 
εισβολής του 1974.

Η εκδήλωση έδωσε, επίσης, την ευκαιρία 
επαναβεβαίωσης της στήριξης για μια δίκαιη 
και λειτουργική λύση του Κυπριακού, εντός των 
παραμέτρων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, από 
Βρετανούς βουλευτές όλων των κομμάτων, αλλά και 
από την κα Μόρτον.

Στον χαιρετισμό του ο Κύπριος Υπουργός 
Εξωτερικών έκανε, αρχικά, έναν συνοπτικό 
απολογισμό των διπλωματικών προσπαθειών 
για λύση, αποδίδοντας το άκαρπο της άτυπης 
πενταμερούς της Γενεύης, στις «απαράδεκτες 
απαιτήσεις και αυθαίρετες προϋποθέσεις της 
Τουρκίας που επιδιώκει τη λύση δύο κρατών».
 
«Χέρι-χέρι με αυτή τη θέση του Προέδρου 
Ερντογάν», συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, «έρχεται 
και η προσπάθειά του να δημιουργήσει τετελεσμένα 
επί του κυπριακού εδάφους με τις κινήσεις του 
στα Βαρώσια». Τόνισε την αντίθεση που έχουν 

εκφράσει προς τις 
τουρκικές κινήσεις 
το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, τα 
μόνιμα και μη 
μόνιμα μέλη του, 
η ΕΕ, αλλά και 
το Λονδίνο, και 
είπε πως αυτά 
τα ξεκάθαρα 
μηνύματα πρέπει 
να συνεχιστούν από 
όλους. 

Υπογράμμισε, 
εξάλλου, τον κρίσιμο 
και αποφασιστικό 
ρόλο που έχει 
να διαδραματίσει, 

αναφορικά με την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ζητώντας να σταλεί «ένα ξεκάθαρο, δίχως 
περιστροφές μήνυμα» προς την Τουρκία ότι «δεν 
μπορεί να υπάρξει συζήτηση της εξωφρενικής 
θέσης επί της μορφής λύσης του Κυπριακού, ότι 
δεν υπάρχει περιθώριο ή διάθεση στο Λονδίνο, 
για εποικοδομητική αμφισημία, που θα αποσκοπεί 
στο να συγκαλύψει μια λύση που είναι στην ουσία 
συνομοσπονδιακή, για να φανεί εξωτερικά ως 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ)».

Σημείωσε, τέλος, ότι τα απτά βρετανικά συμφέροντα 
στην Κύπρο εξυπηρετούνται καλύτερα με μια λύση 
εντός του συμφωνημένου πλαισίου. «Κάθε άλλο 
είδος λύσης θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. 
Περιττό να πω πως αν η λύση δεν εξασφαλίζει 
τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα 
συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, 
επίσης θα επηρεαστούν αρνητικά», κατέληξε ο 
Υπουργός Εξωτερικών.

Στην αντιφώνησή της, η Υφυπουργός Εξωτερικών 
Γουέντι Μόρτον διαβεβαίωσε για την «ακλόνητη» 
βρετανική στήριξη σε μία συνολική, δίκαιη και με 
διάρκεια λύση του Κυπριακού. «Έχουμε υπάρξει 
σαφείς ότι αυτή θα πρέπει να βασίζεται στις 
υφιστάμενες παραμέτρους μιας ΔΔΟ με πολιτική 
ισότητα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι παράμετροι 
είναι αρκετά ευρείες και αρκετά ευέλικτες για να 
ανταποκρίνονται στα συμφέροντα αμφοτέρων των 
κοινοτήτων», σημείωσε.

Πρόσθεσε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου 
στη στήριξη των προσπαθειών για λύση από τον 
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και δήλωσε πεπεισμένη 
πως «με πολιτική βούληση και δέσμευση, με ευελιξία 
και δημιουργικότητα» θα μπορέσει να βρεθεί κοινό 
έδαφος. Για το θέμα των Βαρωσίων, η κα Μόρτον 

τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «στηρίζει ενεργά 
τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για τα Βαρώσια 
και σημείωσε ότι έχει καταστήσει σαφές προς στην 
Άγκυρα πως πρέπει να απέχει από ενέργειες που 
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις πιθανότητες 
μιας λύσης». 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 
Χρίστος Καραολής, ο οποίος είπε πως η παροικία 
εξακολουθεί να εργάζεται για μια ελεύθερη και 
επανενωμένη Κύπρο. Σημείωσε πως 472 Βρετανοί 
βουλευτές, δηλαδή πάνω από το 73% αυτών, έχουν 
λάβει email από χιλιάδες ψηφοφόρους για να 
καταδικάσουν την τουρκική κατοχή και τα τουρκικά 
διχοτομικά σχέδια για δύο κράτη, τονίζοντας πως 
πρέπει να υπάρξουν «και ουσιώδεις συνέπειες» για 
την Τουρκία για την παραβίαση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ.

Ο συνδιοργανωτής Πρόεδρος του APPG για την 
Κύπρο, σερ Ρότζερ Γκέιλ, επί δεκαετίες βουλευτής 
των Συντηρητικών, είπε ότι η συμπεριφορά του 
Ερντογάν είναι «εντελώς απαράδεκτη» υπό το 
διεθνές δίκαιο και πως το άνοιγμα των Βαρωσίων 
συνιστά «βήμα προς τα πίσω». Διαβεβαίωσε ότι οι 
φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές θα παραμείνουν 
σταθεροί στο πλευρό των Κυπρίων. 

Στις ομιλίες τους, οι παρόντες Βρετανοί  
βουλευτές εξέφρασαν την ισχυρή στήριξη των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων τους στη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, ως μια λύση βιώσιμη, 
ισορροπημένη και δίκαιη, που θα συνάδει με τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
ενώ καταδίκασαν και τις έκνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στα Βαρώσια. 

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου, κάλεσε τους φίλους Βρετανούς 
βουλευτές να συμβάλουν στον τερματισμό της 
συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής τραγωδίας των 
αγνοουμένων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η 
πρόοδος για το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια είναι 
«τουλάχιστον απογοητευτική» και προειδοποιώντας 
ότι «ο χρόνος τελειώνει». Βέβαια, όπως τόνισε, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι «η ειλικρινής και 
εποικοδομητική συνεργασία» από την Τουρκία. 
Όπως σημείωσε, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε 
συνθήκες εμπιστοσύνης και συμφιλίωσης. 

Παρόντες στη διαδικτυακή εκδήλωση ήταν, επίσης, 
ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ Ανδρέας Κακουρής, Βρετανοί βουλευτές, 
πρόεδροι σωματείων ΗΒ, στελέχη της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, καθώς και πλήθος 
μελών της παροικίας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΣΗΣ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
Διαδικτυακή Εκδήλωση από την Εθνική Κυπριακή Όμοσπονδία ΗΒ 
και τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Κύπρο 
(APPG for Cyprus), για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΌΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
«ΘΥΜΌΜΑΣΤΕ ΤΌΥΣ ΑΔΕΛΦΌΥΣ ΚΥΠΡΙΌΥΣ»
Εκδήλωση μνήμης, στην Αμερική, για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής του 1974

«Το σύνθημα  ‘Δεν Ξεχνώ’, δεν είναι απειλή 
για κανέναν. Δεν είναι ούτε προειδοποίηση 
για εκδίκηση. Είναι ένα χρέος απέναντι στους 
νεκρούς μας, δηλαδή στο παρελθόν μας. 
Είναι και χρέος προς το παρόν μας, για να 
μπορέσουμε να αποφύγουμε ξανά τα ίδια 
λάθη μας. Και είναι ένα χρέος για το μέλλον, 
για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και δίκαιης 
λύσης, που δεν θα αποτελέσει πηγή νέων 
προβλημάτων και αναταραχών», υπογράμμισε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είπε τα πιο πάνω σε 
ομιλία του, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου για 
τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο Φλάσινγκ της 
Νέας Υόρκης, στις 11 Ιουλίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η σημερινή μέρα είναι για 
να θυμόμαστε τους αδελφούς Κυπρίους, αυτούς 
που χάθηκαν, είτε γενναία αντιστεκόμενοι στη βίαιη 
εισβολή είτε σφαγιαζόμενοι ως άμαχος πληθυσμός». 
Επισήμανε δε ότι η θύμηση είναι για να τιμούμε 
τους αδελφούς μας που πλήρωσαν με το αίμα 
τους, επειδή ήταν Έλληνες, Κύπριοι, Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί. 

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε η 
εκδήλωση μνήμης, με την προβολή ντοκιμαντέρ με 
μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τις βαρβαρότητες 
των Τούρκων κατά τη διάρκεια της εισβολής. Την 
εκδήλωση διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Αμερικής, η Παγκόσμια Συντονιστική 
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και το Γενικό 
Προξενείο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, με την 
υποστήριξη του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
της Δημοκρατίας, που παρείχε φωτογραφικό υλικό 
για την τουρκική εισβολή.

Στην ομιλία του, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της 
Κύπρου στον ΟΗΕ Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου 
τόνισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν στη 
διατήρηση ζωντανής της μνήμης, στην ενίσχυση της 
ψυχικής μας δύναμης και στην τόνωση της εθνικής 
μας συνείδησης και εξέφρασε την εκτίμηση και την 
ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης και του κυπριακού 
λαού προς την ομογένεια της Αμερικής για την 
πολύτιμη συμπαράσταση και τους αγώνες της για 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
 
Αναφερόμενος στην παρούσα φάση του Κυπριακού, 
και συγκεκριμένα στην απαράδεκτη απαίτηση 
της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών, 
καθώς και στις νέες τουρκικές  προκλήσεις στα 
Βαρώσια,  ο Πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου 
επισήμανε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις και έχει καταστρώσει σχέδια 
για αντιμετώπιση των τουρκικών ενεργειών, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 
Κυβέρνηση στους εθνικούς της στόχους για 
τερματισμό της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης 
πραγμάτων», υπογράμμισε ο κ. Χατζηχρυσάνθου, 
«θα επιμείνει για μια λύση που θα ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες του κυπριακού λαού και που θα 
τερματίζει τη διαίρεση και τη συνεχιζόμενη κατοχή. 
Μια λύση που θα δημιουργεί τις προοπτικές, οι 
οποίες θα επιτρέπουν στον κάθε πολίτη να ζει σε 
συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας αλλά και ειρηνικής 
συμβίωσης και αλληλοσεβασμού».

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη  
Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας αναφέρθηκε στην 
επιθετική προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει 
τα πραγματικά γεγονότα και την ιστορία και 

διερωτήθηκε πόσες δεκαετίες θα πρέπει, άραγε, 
να περάσουν ακόμα προκειμένου η Τουρκία να 
πάψει, επιτέλους, να προκαλεί και να δυναμιτίζει το 
κλίμα, με τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό της και 
την επιθετικότητά της στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί ποτέ λύση δύο 
κρατών για την Κύπρο. Θα πρέπει επιτέλους να τεθεί 
στην άκρη το σύστημα εγγυήσεων και κατοχικών 
στρατευμάτων», κατέληξε ο Δρ Κούτρας. 

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων 
Αμερικής Κυριάκος Παπαστυλιανού εξέφρασε 
τον προβληματισμό του για την πορεία και την 
επιδείνωση του κυπριακού προβλήματος και 
κάλεσε την ομογένεια να στηρίξει περισσότερο 
τις προσπάθειες ουσιαστικής προώθησης του 
θέματος στα κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά 
κέντρα αποφάσεων. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε και να κρατάμε το Κυπριακό στην 
επικαιρότητα», συμπλήρωσε ο κ. Παπαστυλιανού. 

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ επισήμανε 
ότι «ως ομογένεια  έχουμε δεσμευτεί και θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για τη λύση του Κυπριακού». 
«Γνωρίζουμε», σημείωσε, «ότι το Κυπριακό είναι 
πρόβλημα αξιών και ιδανικών. Ευελπιστούμε ότι 
ο Πρόεδρος Μπάιντεν, που γνωρίζει ιδιαίτερα το 
Κυπριακό και έχει δώσει το παρών του σε πολλές 
κινητοποιήσεις μας, θα μπορέσει να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις που έδωσε στην ομογένεια», ανέφερε 
καταληκτικά ο κ. Κρίστοφερ. 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νικόλαος 
Καρακώστας και σ΄αυτή παρευρέθηκαν ομογενειακοί 
παράγοντες, μέλη του Τύπου και πολλοί ομογενείς.
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ΤΙΜΗΤΙΚΌ ΜΕΤΑΛΛΙΌ ΣΤΌΝ 
ΕΠΙΤΡΌΠΌ ΠΡΌΕΔΡΙΑΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΧΕΠΑ

Το τιμητικό «Μετάλλιο ΑΧΕΠΑ 2021 Γιώργος 
Παρασκευαΐδης» απονεμήθηκε στον Επίτροπο 
Προεδρίας Φώτη Φωτίου, σε τελετή που διοργάνωσε 
στις 27 Ιουλίου η ΑΧΕΠΑ, στο πλαίσιο του 99ού 
Συνεδρίου της στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του, στο πλαίσιο εργασιών του 
Συνεδρίου, ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι η ΑΧΕΠΑ 
συνιστά τη μεγαλύτερη και παλαιότερη ελληνο-
αμερικανική ένωση, με παραρτήματα σε όλο τον 
κόσμο, η οποία «προωθεί τα ιδεώδη του Ελληνισμού, 
της φιλανθρωπίας, της οικογένειας και της αριστείας».

«Η συνεισφορά της ΑΧΕΠΑ έχει υπάρξει, 
πράγματι, καθοριστική ως προς την κινητοποίηση 

του ενδιαφέροντος και της εμπλοκής καίριων 
παραγόντων άσκησης πολιτικής, στις ΗΠΑ και αλλού, 
στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε μια λύση στο 
Κυπριακό», σημείωσε ο κ. Φωτίου, αναφερόμενος, 
επίσης, στη συμβολή της Οργάνωσης στο 
ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων.

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε τα μέλη της Διασποράς 
και τους πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ, οι οποίοι 
έχουν προωθήσει θεσμικά το συγκεκριμένο ζήτημα, 
και υπογράμμισε ότι «σαράντα επτά χρόνια μετά την 
τουρκική εισβολή, περίπου 800 άνθρωποι είναι ακόμα 
αγνοούμενοι - δύο εξ αυτών Αμερικανοί πολίτες - και  
αυτό λόγω της άρνησης της Τουρκίας να συνεργαστεί 
με ειλικρίνεια και εποικοδομητικό τρόπο». Κάλεσε, 

τέλος, τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει πιο ενεργό 
ρόλο στην επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού 
ζητήματος των αγνοουμένων.

Αναφορικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της 
Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς για 
τα Βαρώσια, ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι 
«οποιαδήποτε δράση στο πεδίο, η οποία κινείται σε 
αντίθετη κατεύθυνση από τη μετάβαση της περιοχής 
υπό διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να 
επιτραπεί η επιστροφή των νόμιμων κατοίκων στις 
εστίες τους, συνιστά παραβίαση των διατάξεων των 
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ».

Η ΑΧΕΠΑ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΣΤΌΝ ΠΡΌΕΔΡΌ ΤΗΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ 
ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Με την ύψιστη τιμητική της διάκριση, το Βραβείο 
«Σωκράτης» 2021, τίμησε, στις 28 Ιουλίου, τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη 
η ομογενειακή οργάνωση AHEPA, σε εκδήλωση 
στο πλαίσιο του 99ού Συνεδρίου της, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Με το ίδιο βραβείο 
τιμήθηκε, επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρουσιάζοντας το βραβείο, μια προτομή του 
αρχαίου φιλόσοφου Σωκράτη, ο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, 
ηγετικό στέλεχος της ομογένειας, ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι στις ΗΠΑ όλες οι ομογενειακές οργανώσεις 
είναι ενωμένες και αγωνίζονται, προστατεύοντας 
τον Ελληνισμό και υπερασπιζόμενες τους αγώνες 
του κυπριακού Ελληνισμού. Εξέφρασε, επίσης, 
τη βεβαιότητα ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα 
συνεχίσει τον αγώνα με δύναμη και κουράγιο, στη 
βάση αρχών για τη λύση του Κυπριακού.

Αποδεχόμενος το Βραβείο, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εξέφρασε βαθιά συγκίνηση 
και ευγνωμοσύνη για 
την τιμή που του έγινε. 
«Θεωρώ», είπε, «αυτή 
την τιμή, ως μια τιμή προς 
τη χώρα και τον λαό που 
εκπροσωπώ και ως μια 
γνήσια εκτίμηση για τους 
μακρόχρονους αγώνες του 
κυπριακού Ελληνισμού για 
ελευθερία, δικαιοσύνη και 
ανεξαρτησία».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, στη 
συνέχεια, στην επιτυχημένη πορεία της Οργάνωσης 
AΧEΠA από την ίδρυσή της, το 1922, όσον αφορά  
την προώθηση και την υπεράσπιση των ιδανικών, των 
αξιών και των αρχών του Ελληνισμού για σχεδόν ένα 
αιώνα.

«Όχι μόνο», είπε, «άοκνα διατήρησε την ελληνική 
γλώσσα, ταυτότητα και πολιτιστική κληρονομιά 
στις ΗΠΑ, αλλά έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα 
πραγματικά εμπνευσμένο φιλανθρωπικό και 
ανθρωπιστικό έργο που συνέβαλε κατά ένα και πλέον 
δισεκατομμύρια ευρώ σε ευγενείς σκοπούς». 

Υπογράμμισε, στη συνέχεια, τον σημαντικό ρόλο 
που διεδραμάτισε στην προώθηση της στρατηγικής 
σχέσης μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου και των ΗΠΑ, 
μιας συνεργασίας γεωπολιτικής σημασίας με απτά 
αποτελέσματα, όπως η συνεργασία στον τομέα της 
ενέργειας και της ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της 

τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε, επίσης, τη 
στήριξη της ΑΧΕΠΑ στην κυριαρχία και την άσκηση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μακριά από τις μονομερείς και 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη θάλασσα και 
επί του εδάφους.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος 
επισήμανε τις τουρκικές έκνομες ενέργειες στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και στην 
κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(ΗΕ) από την Τουρκία. «Μια συμπεριφορά από 
την Τουρκία», είπε, «που συνεχίζεται παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, 
περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ, για αναστροφή των 
ενεργειών αυτών».

«Η δύναμη για να υπερασπιστούμε τα εθνικά 
μας συμφέροντα και τις αξίες του Ελληνισμού 
βρίσκονται στην ενότητα μας», ανέφερε ο Πρόεδρος, 
προσθέτοντας ότι γι΄ αυτό, σε στενή συνεργασία με 
την Ελληνική Κυβέρνηση «καταφέραμε να πετύχουμε 
μια ισχυρή καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ και την ΕΕ».  

Κάλεσε, τέλος, την ΑΧΕΠΑ να ασκήσει την επιρροή 
της προς την Αμερικανική Κυβέρνηση ώστε, για άλλη 
μια φορά, να προωθηθεί ο δίκαιος αγώνας μας  και 
να γίνει κατανοητό στην Τουρκία ότι δεν μπορούν να 
γίνουν εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου.
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Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΌΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΌ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΌ ΤΗΣ 3ης ΤΡΙΜΕΡΌΥΣ ΣΥΝΌΔΌΥ ΚΌΡΥΦΗΣ 
ΚΥΠΡΌΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΌΡΔΑΝΙΑΣ

Θέματα που άπτονται της συνεργασίας στους 
τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού, καθώς και περιφερειακά ζητήματα, 
οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά 
και οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν ανάμεσα 
στα θέματα που εξετάστηκαν κατά τις εργασίες 
της τρίτης, κατά σειράς, Τριμερούς Συνόδου 
Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας, 
που πραγματοποιήθηκε, στις 28 Ιουλίου, στην 
Αθήνα.

Επικεφαλής της Συνόδου ήταν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Βασιλιάς 
της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄μπιν αλ Χουσεϊν 
και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

«Η σημερινή συνάντηση αντανακλά, ξεκάθαρα, 
τη σημασία που αποδίδουμε στην περαιτέρω 
ενίσχυση και εμβάθυνση των συνεργειών μας, 
προς όφελος των χωρών και των λαών μας, 
καθώς και ολόκληρης της περιοχής», επισήμανε 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, κατά την έναρξη 
των εργασιών της Συνόδου, υπογραμμίζοντας, 
προς τον σκοπό αυτόν, τη σημασία της Μόνιμης 
Γραμματείας που συστάθηκε στη Λευκωσία και 
του κομβικού ρόλου της στη διευκόλυνση της 
συνεργασίας ανάμεσα στις τρεις χώρες.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας σημείωσε ότι θα ενημερώσει 
τους ομολόγους του για τις τελευταίες εξελίξεις, 
και ιδιαίτερα για τις πρόσφατες παράνομες 
ανακοινώσεις από πλευράς Τουρκίας για την 
Αμμόχωστο, οι οποίες έχουν καταδικαστεί 
έντονα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) που καλεί για άμεση 
αναστροφή, καθώς επίσης και από την ΕΕ και τη 
διεθνή κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς τον Βασιλιά της Ιορδανίας 
για τη στάση αρχών της χώρας του στις 
προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
μια λύση βιώσιμη και λειτουργική, στη βάση 
των παραμέτρων των ΗΕ. Εξέφρασε, επίσης, εκ 
μέρους όλων των Κυπρίων βαθιά ευγνωμοσύνη 
προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό 
λαό για την αμέριστη αλληλεγγύη της Ελλάδας 
προς την Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς της Ιορδανίας 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία 
που αποδίδει η χώρα του στην ενίσχυση της 
τριμερούς συνεργασίας και της περαιτέρω 
ενδυνάμωσης των σχέσεων ανάμεσα στις τρεις 
χώρες σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, 
η ασφάλεια, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, ο 
πολιτισμός, η υγεία και το περιβάλλον.
Τονίζοντας ότι και οι τρεις χώρες αποτελούν 
μέρος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, 
σημείωσε ότι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις 
και κοινές ανησυχίες, αλλά την ίδια ώρα 
μοιράζονται και παρόμοια συμφέροντα.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, από την πλευρά του, τόνισε τη 
σημασία που αποδίδει η Ελλάδα  στην τριμερή 
συνεργασία με την Κύπρο και την Ιορδανία. 
«Είμαστε αποφασισμένοι, να ενισχύσουμε 
τη συνεργασία μας και να προωθήσουμε 
περαιτέρω τον συντονισμό μας σε πολιτικό και 
οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της 
ασφάλειας», ανέφερε.
 
Αναφερόμενος στο Κυπριακό και ιδιαίτερα στις 
πρόσφατες ανακοινώσεις της Τουρκίας και της 
τουρκοκυπριακής πλευράς για τα Βαρώσια, ο 
κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για 
απαράδεκτες εξελίξεις, οι οποίες αντίκεινται 
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

ενώ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την 
Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
της 23ης Ιουλίου.

«Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής αντανακλά τη 
δέσμευση των χωρών μας για την προώθηση 
της ειρήνης, της σταθερότητας και της 
ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουμε τον δρόμο 
για έναν ταχύτερο συντονισμό των δράσεων μας 
προς όφελος των λαών μας και προς όφελος 
της ευρύτερης περιοχής», κατέληξε ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός.

Να σταματήσουν μονομερείς ενέργειες 
εκτός πλαισίου ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 
Τριμερή Συνόδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας 
ήταν και το Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένων 
των τελευταίων εξελίξεων στα Βαρώσια, καθώς 
και η Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

Τη θέση ότι τα «όλα τα μονομερή μέτρα 
ή ενέργειες που δεν συνάδουν με σχετικά 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές 
δίκαιο ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για 
ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πρέπει 
να σταματήσουν», εκφράζουν στην κοινή τους 
δήλωση οι τρεις ηγέτες, μετά το πέρας της 
Τριμερούς.

Οι τρεις ηγέτες, στην κοινή τους δήλωση, 
τονίζουν τη στήριξή τους «σε μια δίκαιη, 
συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, 
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
και το διεθνές δίκαιο».

Επιπλέον, υπογραμμίζουν «τη σημασία του 
ρόλου της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη διαφύλαξη 
της ειρήνης και της σταθερότητας, σύμφωνα 
με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών», ενώ τονίζουν ότι «μια συνολική 
διευθέτηση του Κυπριακού δεν θα ωφελήσει 
μόνο τον λαό της Κύπρου, αλλά, επίσης, 
θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη 
σταθερότητα της περιοχής».



11 

ΠΑΡΑΔΌΘΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΌΥ 
ΣΧΕΔΙΌΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΌ 
«Κύπρος-το αύριο»

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, η τελετή παράδοσης 
της Έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την Κύπρο από την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας         
κ. Νίκο Αναστασιάδη.  

Το Σχέδιο αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
αξιοποίηση πόρων ύψους € 1,2 δις που θα 
διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-
2026, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε δηλώσεις του μετά την τελετή παράδοσης,  ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορική τη 
μέρα για την πατρίδα μας και ανέφερε ότι το Εθνικό 
Σχέδιο  «Κύπρος – το αύριο» είναι ένα φιλόδοξο 
και ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο, όχι μόνο για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και την υλοποίηση 
του νέου οράματος για τη χώρα μας. Ενός οράματος 
για αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετά πανδημίας 
εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, 
ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και 
ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης. 

Ο Πρόεδρος  Αναστασιάδης υπογράμμισε πως το 
Εθνικό Σχέδιο  «Κύπρος - το αύριο», αποτελεί τη νέα 
εθνική προσπάθεια και αφορά την Κύπρο του αύριο, 
τη νέα εκδοχή της χώρας. Περιλαμβάνει, επισήμανε, 58 
κρίσιμες και απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 
επενδυτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας, που αποτελούν 
τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή 
παρέμβαση από εγκαθιδρύσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, όπως 
πράξαμε και στο παρελθόν, θα μετατρέψουμε και πάλι 
την κρίση σε ευκαιρία. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε 
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν για την άψογη συνεργασία και την 
συγχάρηκε για την προσωπική της συμβολή σε αυτή 
την πρωτοβουλία, που η ΕΕ ανέλαβε ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας. «Η Κύπρος αναγνωρίζει τη σημασία του ποια 
είναι η Ευρώπη, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 
και, βεβαίως, πώς μπορούμε να πορευτούμε μαζί προς το 
μέλλον», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η κα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η Κύπρος έχει μπροστά της ένα βιώσιμο 
μέλλον. 

Αναφερόμενη στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
είπε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια 

ανάκαμψης που υπήρξαν, ενώ επισήμανε την εξαιρετική 
συνεργασία που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις 
κυπριακές Αρχές στη διαμόρφωση του Σχεδίου.

Η κα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε εκτενώς στα όσα 
περιλαμβάνει το Σχέδιο για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι 
οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι λαμπροί, χαρακτηρίζοντάς 
το ως ορόσημο για την Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι η έγκριση του Σχεδίου αποτελεί μόνο την 
αρχή, αφού τώρα πρέπει να γίνει δουλειά για την πλήρη 
εφαρμογή του, σημειώνοντας ότι επιτυχία της Κύπρου θα 
είναι και επιτυχία της ΕΕ.

Κληθείσα να πει τι να αναμένουν οι Κύπριοι από την ΕΕ, 
σε σχέση με τις συνεχιζόμενες τουρκικές απειλές και 
προκλήσεις και σε ερώτηση αν θα ληφθούν κάποια μέτρα 
από πλευράς ΕΕ έναντι των προκλητικών παράνομων 
εξαγγελιών της Τουρκίας, η κα φον ντερ Λάιεν 
υπογράμμισε ότι η ΕΕ ποτέ, μα ποτέ, δεν θα δεχθεί μια 
λύση δύο κρατών στην Κύπρο, «είμαστε σταθεροί σε αυτό 
και ενωμένοι».

Για περισσότερες πληροφορίες για το ΣΑΑ Κύπρου 
ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 
http://www.cyprus.tomorrow.gov.cy/

Τα θέματα της Διασποράς αποτελούν ένα από 
τα πιο σημαντικά εργαλεία της ευρύτερης 
συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου με 
τρίτες χώρες, τόνισε ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου, κατά την ομιλία του, με θέμα «Η 
Διασπορά της Ελλάδας και της Κύπρου ανά τον 
Κόσμο», στο πλαίσιο της 13ης Γενικής Συνέλευσης 
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), η οποία διοργανώθηκε, στις 
28 Ιουλίου, στη Βουλή των Ελλήνων, για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
«Η Διασπορά μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στην ασφάλεια και ειρήνη 
στην περιοχή, κάτι που είναι και ο μεγάλος στόχος των 

συνεργασιών με άλλες χώρες υπό την προεδρία των 
ηγετών μας», ανέφερε ο κ. Φωτίου. «Τα θέματα της 
Διασποράς αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία 
της ευρύτερης συνεργασίας των χωρών Κύπρου-Ελλάδας 
με τρίτες χώρες, γι’ αυτό και τα θέματα αυτά έχουν 
ενταχθεί στις ευρύτερες τριμερείς συνεργασίες των 
αρχηγών-κρατών των χωρών», πρόσθεσε.
 
«Σημαντικός πυλώνας της Εθνικής μας Στρατηγικής 
απότελεί η συνεργασία με την Ελλάδα», υπογράμμισε ο 
κ. Φωτίου. Αναφερόμενος στην πρόθεση της Ελλάδας 
και της Κύπρου να ενισχύσουν τον ρόλο της ελληνικής 
Διασποράς, ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι ο 
απόδημος Ελληνισμός είναι ένας και ότι οι δύο χώρες, 
από κοινού, προωθούν δράσεις για την αξιοποίηση 
στον μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του απόδημου 
Ελληνισμού, με σκοπό την προώθηση των ευρύτερων 
συμφερόντων του, αλλά και κοινές δράσεις για τη νέα 
γενιά της Διασποράς μας.
 
«Η ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης 
των δεσμών και των σχέσεων των ομογενών με τη 
χώρα καταγωγής τους, παραμένει κομβικό σημείο της 
κοινής μας προσπάθειας, όπως και οι κατευθύνσεις της 
τόσο προς τις ομογενειακές οργανώσεις, όσο και με 
αντίστοιχους αρμόδιους φορείς τρίτων χωρών», ανέφερε.

«Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η συνεχής και 
συστηματική επικοινωνία με τον απόδημο Ελληνισμό, ο 
επαναπροσδιορισμός των σχέσεων των ομογενειακών 
οργανώσεων με τα εθνικά κέντρα, η ενίσχυση της 
εκμάθησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας και 
η ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού, 
καθώς και η αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης 
και ενεργοποίησης  της νεολαίας του απόδημου 
Ελληνισμού», υπογράμμισε ο Επίτροπος Προεδρίας.

Αναφερόμενος στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες της 
Κύπρου και της Ελλάδας με Ισραήλ, Αίγυπτο και Αρμενία, 
βάσει των οποίων υλοποιούνται δράσεις που αφορούν 
τη Διασπορά, ο κ. Φωτίου εξήγγειλε και την υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα Διασποράς μεταξύ 
Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου, όπως επίσης και μεταξύ 
Κύπρου-Ελλάδας-Ιρλανδίας, αλλά και Κύπρου-Ελλάδας-
Ιορδανίας, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
 
Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα της στρατηγικής 
που αφορά τον απόδημο Ελληνισμό είναι η ενεργός 
συμμετοχή της νεολαίας, μέσα από προγράμματα, 
εκδηλώσεις και θεματικές, όπως ο πολιτισμός, η ιστορία 
και η κουλτούρα της κάθε χώρας. «Από τη νέα γενιά είναι 
που θα αναδειχθούν οι αυριανοί ηγέτες στα παροικιακά και 
πολιτειακά δρώμενα των χωρών όπου βρίσκονται», τόνισε.

ΦΩΤΙΌΥ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΌΡΑΣ ΑΠΌΤΕΛΌΥΝ ΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

http://www.cyprus.tomorrow.gov.cy


12 

«Με τους σχεδιασμούς μας», συνέχισε, «επιδιώκουμε, 
επίσης, να φέρουμε τη νέα γενιά των αποδήμων πιο 
κοντά στην πατρίδα καταγωγής τους, με προγράμματα 
φιλοξενίας, ανταλλαγής επισκέψεων, πρακτικής άσκησης, 
και άλλα. Πρόσφατα, έχουμε προχωρήσει και σε 
μνημόνια συνεργασίας με διάφορα Πανεπιστήμια στην 
Κύπρο για παροχή υποτροφιών σε απόδημους Κυπρίους, 
και αυτό σε μια προσπάθεια να τους κρατήσουμε κοντά 
στη γλώσσα τους, κοντά στις ρίζες τους».

Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη 
αξιοποίησης πετυχημένων επιχειρηματιών της Διασποράς 
μας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις χώρες 
μας, καθώς και στην ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στους 
αξιόλογους ακαδημαϊκούς γιατρούς και επιστήμονες 

της Διασποράς μας, οι οποίοι μπορούν να γίνουν οι πιο 
αποτελεσματικοί πρέσβεις των χωρών μας.

Αναφερόμενος στην επέτειο των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση, ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι «μας 
συνεπαίρνει το βασικό μήνυμα της εθνεγερσίας πως η 
ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται».

Για το Κυπριακό ο κ. Φωτίου τόνισε ότι «αγωνιζόμαστε για 
μια λύση χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς εγγυήσεις 
και επεμβατικά δικαιώματα. Μια λύση που να βρίσκεται 
σε απόλυτη συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και 
τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών», υπογραμμίζοντας ότι «η πιο τραγική 
πτυχή της κυπριακής τραγωδίας είναι, ασφαλώς, αυτή των 
αγνοουμένων».

Όπως τόνισε ο Επίτροπος Προεδρίας, η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα συνεχίσει «με την ίδια αποφασιστικότητα 
τις προσπάθειες με στόχο τη διακρίβωση της τύχης 
και του τελευταίου αγνοουμένου μας. Η απαράδεκτη 
στάση που συνεχίζει να επιδεικνύει η Τουρκία, 
συνιστά πρόκληση απέναντι σε όλη την πολιτισμένη 
ανθρωπότητα».

Καταλήγοντας, ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς τους απανταχού απόδημούς μας 
για τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξή τους. «Οι όπου 
γης απόδημόι μας», σημείωσε, «αποτελούν πάντοτε ένα 
εκλεκτό κομμάτι του Ελληνισμού, η μεγάλη μας δύναμη, 
που απλόχερα και με ενθουσιασμό ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του αγώνα για προώθηση των 
εθνικών μας στόχων».

ΑΞΙΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΌΔΗΜΗ ΝΕΌΛΑΙΑ 
Επιτυχής η 4η φάση του προγράμματος «ΝΌΣΤΌΣ-Επιστροφή στις Ρίζες»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις αρχές 
Αυγούστου, η 4η φάση του προγράμματος 
«ΝΟΣΤΟΣ – Επιστροφή στις Ρίζες», το 
οποίο ξεκίνησε το 2017 με την απόφαση 
της Συνόδου Κορύφης Κύπρου-Ελλάδας-
Αιγύπτου, στη Λευκωσία. 

Η πρώτη εκδήλωση του «ΝΟΣΤΟΣ» έγινε 
στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο του 2018, 
με τη συμμετοχή 250 Ελλήνων και Κυπρίων 
αποδήμων που πήγαν εκεί από τις δύο χώρες 
ή που ζουν σήμερα στην Αίγυπτο. 
 
Η 2η φάση του προγράμματος διεξήχθηκε 
τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, στο Λονδίνο 
και ήταν αφιερωμένη στους απόδημους 
επιστήμονες (κυρίως γιατρούς) των τριών 
χωρών, που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. 

Η 3η φάση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 
του 2019 στην Αυστραλία και είχε σκοπό την 
ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ 
των αποδήμων από τις τρεις χώρες που ζουν 
εκεί.  

Η φετινή 4η φάση του προγράμματος ήταν 
αφιερωμένη στην απόδημη νεολαία των 

τριών χωρών και αποτέλεσε το επιστέγασμα 
της συνεργασίας του Επιτρόπου Προεδρίας 
Φώτη Φωτίου, του αρμόδιου για τον Απόδημο 
Ελληνισμό Υφυπουργού Εξωτερικών της 
Ελλάδας Κώστα Βλάση και της Αιγύπτιας 
Υπουργού Διασποράς και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Ναμπίλα Μάκραμ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, 15 νέοι 
από τις ομογένειες των τριών χωρών, οι 
περισσότεροι Αιγυπτιώτες με κυπριακές 
και ελλαδικές ρίζες, καθώς και παιδιά της 
Διασποράς, επισκέφτηκαν σε τρεις φάσεις 
την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο και 
είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, να 
δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας, 
να μάθουν την ιστορία, τον πολιτισμό και 
τις παραδόσεις της κάθε χώρας από τις 
τρεις, καθώς και τις πολιτικές εξελίξεις στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν 
μια πραγματική «επιστροφή στις ρίζες» των 
πατεράδων τους και των παππούδων τους.

Στις 11 Ιουλίου οι νέοι ομογενείς 
επισκέφτηκαν την Αίγυπτο όπου είχαν, 
μεταξύ άλλων, συναντήσεις με την Αιγύπτια 
Υπουργό Διασποράς Ναμπίλα Μάκραμ και 

εκπροσώπους της πρεσβυγενούς Ελληνικής 
Κοινότητας της Αλεξάνδρειας, καθώς και της 
Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ενώ έγιναν 
δεκτοί και από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
Θεόδωρο. 

Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε επισκέψεις 
και συναντήσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Στην κοσμοπολίτικη 
Αλεξάνδρεια, όπου ανατράφηκε και 
μεγαλούργησε ο Αλεξανδρινός Ελληνισμός 
εδώ και 178 χρόνια τώρα, οι 15 νέοι είδαν από 
κοντά τα όσα πρόσφεραν, στο πέρασμα του 
χρόνου, οι μεγάλοι Έλληνες ευεργέτες στην 
πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στις 29 Ιουλίου ακολούθησε η επισκέψη των 
απόδημων νέων στην Έλλαδα, όπου έγιναν 
δεκτοί από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακκελλαροπούλου, 
στην παρουσία του κ. Φωτίου και του            
κ. Βλάση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξήρε 
τις ιστορικά φιλικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-
Αιγύπτου και τους διαρκώς στενότερους και 
αμοιβαία επωφελείς δεσμούς μεταξύ των 
τριών χωρών, ενώ η Ελληνίδα Πρόεδρος, 
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Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έθεσε, 
στις 8 Ιουλίου, σε κυκλοφορία δύο νέες σειρές 
αναμνηστικών γραμματοσήμων, ένα γραμματόσημο 
της σειράς «Euromed 2021» και τέσσερα 
γραμματόσημα της σειράς «NATURA 2000». Η 
αναμνηστική σειρά «Euromed 2021» αποτελείται 
από ένα γραμματόσημο  αξίας €0,64  σε  φύλλα 
των 8 γραμματοσήμων. Η σειρά «NATURA 2000» 
αποτελείται από ένα αναμνηστικό φύλλο αξίας €1,36 
(περιέχει τέσσερα γραμματόσημα των €0,34). 

Για όγδοη συνεχή χρονιά, τα κράτη μέλη της 
Ταχυδρομικής Ένωσης για τη Μεσόγειο «Euromed 
Postal» εκδίδουν γραμματόσημο με κοινό θέμα. 
Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι «Χειροποίητα 
Κοσμήματα της Μεσογείου». 

Το γραμματόσημο της Κύπρου απεικονίζει ένα 
χρυσό μενταγιόν από τον 14ο  - 13ο  αιώνα π.Χ. 
Βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Έγκωμη 
και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου. 
Παρόμοιο κόσμημα, από τις ανασκαφές στην 
Έγκωμη, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Το 
μενταγιόν είναι σε σχήμα ροδιού, με δακτύλιο στην 
κορυφή για ανάρτηση και ολόκληρη η επιφάνειά 
του καλύπτεται με δώδεκα οριζόντιες σειρές μικρών 
κοκκοποιημένων τριγώνων. 

Το Δίκτυο «NATURA 2000» είναι ένα ευρύ 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών 
περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και 
οικοτόπων. Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και 
απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. 

Η επιλογή των περιοχών για το δίκτυο «NATURA 
2000» γίνεται από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιλεγμένες περιοχές, 
αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή ως 
«Τόποι Κοινοτικής Σημασίας». Η διαδικασία αυτή 
επιβεβαιώνει το καθεστώς των περιοχών και ενισχύει 
τις υποχρεώσεις για προστασία τους. Οι «Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας», μαζί με τις «Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας» για τα πουλιά, συνιστούν το Δίκτυο 
«NATURA 2000». 

Στο αναμνηστικό φύλλο με τα τέσσερα γραμματόσημα 
απεικονίζονται η λίμνη της Ορόκλινης με τα 
φλαμίγκο, ο Τρίπυλος στο δάσος Πάφου με το 
αγρινό, ο Ακάμας με το νυφογέρανο και θαλάσσια 
περιοχή με βλάστηση «ποσειδώνια ωκεάνιος» και τη 
χελώνα caretta caretta.

ΚΥΚΛΌΦΌΡΗΣΑΝ ΔΥΌ ΝΕΕΣ 
ΣΕΙΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΌΣΗΜΩΝ 

αναφερόμενη στη φιλία των λαών που οι ίδιοι 
τιμούν και πρεσβεύουν, τους παρότρυνε να 
βρουν τον δικό τους βηματισμό σε αυτόν τον 
μεταβαλλόμενο κόσμο, με σταθερό σημείο 
αναφοράς τις ρίζες και την ιστορία τους.

Μετά την Αίγυπτο και την Ελλάδα, συνεχίστηκε 
στην Κύπρο το ταξίδι της ομάδας των 
ομογενών νέων. Στις 3 Αυγούστου έγιναν 
δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας     
κ. Νίκο Αναστασιάδη και συναντήθηκαν με τον 
Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, ενώ στις 
4 Αυγούστου είχαν συνάντηση με την Πρόεδρο 
της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου.

Κατά τις συναντήσεις τονίστηκε η σημασία 
των ισχυρών δεσμών μεταξύ Κύπρου, 
Ελλάδας και Αιγύπτου και η συμβολή της 
τριμερούς συνεργασίας στην προώθηση των 
κοινών στόχων της ειρήνης, της ασφάλειας 
και της σταθερότητας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Η συνεργασία αυτή, 
υπογραμμίστηκε, είναι ακόμη πιο αναγκαία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες 
προκλήσεις, περιλαμβανομένων των 
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ», 
υπογραμμίστηκε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα 
στην εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ των τριών χωρών. Αναφέρθηκε, 
χαρακτηριστικά, ότι αξιοποιώντας τις 
Διασπορές των τριών χωρών και ιδιαίτερα 
τους νέους που αντιπροσωπεύουν το μέλλον, 
μπορούμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα 
των χωρών μας και να δημιουργήσουμε μια 
πιο ισχυρή και περισσότερα υποσχόμενη βάση 
για προώθηση των κοινών μας στόχων.
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ΡΙΓΑΝΗ Η ΚΑΡΔΙΌΦΥΛΛΗ:
Ένα φυτό κόσμημα των κυπριακών βουνών

Ένα ενδημικό φυτό, αρωματικό και ιδιαίτερα όμορφο, 
τη ρίγανη την καρδιόφυλλη, που θα βρίσκεται σε πλήρη 
άνθηση μέχρι και τον Αύγουστο, επέλεξε να παρουσιάσει 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος με τον ερχομό του Ιούλη. Η καρδιόφυλλη 
ρίγανη φέρει το επιστημονικό όνομα Origanum 
cordifolium (Ορίγανον το καρδιόφυλλον). Το όνομα 
του γένους Origanum προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις «όρος», δηλαδή βουνό, και «γάνος», που σημαίνει 
ομορφιά, λαμπρότητα, που δηλώνει ένα φυτό κόσμημα 
των βουνών. 

Μια ρίγανη διαφορετική!

Πρόκειται για είδος που απαντά αποκλειστικά στην 
Κύπρο και περιορίζεται σε πέντε θέσεις στο Δάσος 
Πάφου, στις κοιλάδες Ρουδιά και Ξερού, σε υψόμετρο 
250-925 μέτρα. To συναντάμε σε υγρές, σκιερές, 
βραχώδεις πλαγιές, κοντά σε ρεματιές και πρανή 
δρόμων.  Το φυτό περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο 
της Χλωρίδας της Κύπρου και χαρακτηρίζεται ως 
«Εύτρωτο» (Vulnerable). Ο συνολικός πληθυσμός 
του είδους ανέρχεται σε περίπου 6.500 φυτά και 
βρίσκεται σε προστατευόμενη δασική γη που 
περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. 
Απειλείται από πυρκαγιές και, σε κάποιες περιοχές, 
από υπερβόσκηση από τα αγρινά.

Η καρδιόφυλλη ρίγανη αποτελεί αρωματικό είδος 
με κοσμητική αξία. Τα επίγεια τμήματα του φυτού 
παράγουν αιθέριο έλαιο με κύριο συστατικό την 
α-τερπινεόλη, με αμυντική λειτουργία. Για την 
καρδιόφυλλη ρίγανη δεν εντοπίστηκαν μαρτυρίες ή 
πληροφορίες για τη χρήση της. Παρόλα αυτά, είναι 
ευρέως γνωστή η αξιοποίηση των ειδών ρίγανης τόσο 
ως μπαχαρικού στη μαγειρική όσο και ως 

φαρμακευτικού προϊόντος στην ιατρική, λόγω των 
αντιβακτηριδιακών, αντιοξειδωτικών, αντιμικροβιακών 
και αντικαρκινικών τους ιδιοτήτων.

Το γένος Origanum περιλαμβάνει περίπου 35 είδη 
και υποείδη, με εξάπλωση στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο 
και ανατολικά, μέχρι την κεντρική Ασία. Στην Κύπρο, 
το γένος αντιπροσωπεύεται με έξι ιθαγενή είδη. 
Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών (Lamiaceae), 
που αριθμεί πάνω από 3.000 είδη σε ολόκληρο τον 
κόσμο, με την πλειονότητα αυτών να αξιοποιούνται 
ως καλλωπιστικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, 
λόγω των αιθέριων ελαίων που περιέχουν, αλλά και 
του ιδιαίτερα ευχάριστου αρώματός τους. 

Η καρδιόφυλλη ρίγανη είναι αρωματικός ημίθαμνος, 
ύψους 40-60 εκατοστών, που ανθίζει από τον Ιούνιο 
μέχρι τον Αύγουστο. Οι νεαροί βλαστοί του είναι 
στρογγυλοί ή ελαφρώς τετράγωνοι, συχνά με πορφυρό 
χρώμα με άνθη διαταγμένα σε επιμήκεις, κρεμαστούς 
στάχεις. Τα βράκτια είναι σχεδόν κυκλικά, άτριχα, 
πορφυρά ή ρόδινα, ενώ ο κάλυκας είναι δίχειλος με 
13 νεύρα.  Φέρει στεφάνη δίχειλη, λευκή ή ρόδινη και 
διαθέτει 4 στήμονες. Ο καρπός του φυτού αποτελείται 
από τέσσερα μικρά, καστανά, πλατιά ελλειψοειδή κάρυα.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ

«Της xαρουπιάς μελώματα»

Tην κυκλοφορία της έκδοσης «Της xαρουπιάς 
μελώματα», στα ελληνικά και τα αγγλικά, στην 
οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για την ιστορία του 
«μαύρου χρυσού» της Κύπρου, σχετικά αξιοθέατα και 
παραδοσιακές συνταγές με χαρουπόμελο, ανακοίνωσε το 
Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το Μουσείο Κυπριακών 
Τροφίμων και Διατροφής αναφέρει πως η έκδοση 
αποτελεί μια μοντέρνα παρουσίαση ενός αγαπημένου 
παραδοσιακού προϊόντος, το οποίο εδώ και αιώνες 
αποτελεί μέρος της διατροφής των Κυπρίων, ενώ 
περιλαμβάνει ό,τι θα ήθελε να μάθει ο αναγνώστης         
γι’ αυτό το προϊόν, σε σχέση με την Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, σε συντομία σκιαγραφείται  σε 
εκλαϊκευμένη μορφή η ιστορική διαδρομή του χαρουπιού 
στην Κύπρο, παρουσιάζονται οι γνωστές και άγνωστες 
παραδοσιακές συνταγές με βάση το χαρουπόμελο, 
οι οποίες συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και τέλος αναφέρονται αξιοθέατα, που μπορεί να 
επισκεφτεί κάθε ενδιαφερόμενος. 

Σημειώνει πως έναυσμα για τη δημιουργία αυτής της 
έκδοσης αποτέλεσε, πέρα από την ιδιαίτερη θέση του 
προϊόντος αυτού στην ιστορία και την οικονομία του 
τόπου, η δημοφιλής θέση που καταλαμβάνει τα τελευταία 
χρόνια στις διατροφικές συνήθειες του κοινού και της νέας 
γενιάς. 

Όπως αναφέρει το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων 
και Διατροφής «οι Κύπριοι ανακαλύπτουν ξανά το 
χαρουπόμελο, το οποίο αποτελεί πλέον απαραίτητο 
συστατικό μιας υγιεινής διατροφής, δεδομένου ότι πέρα 
από γλυκαντική ουσία, προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά στον οργανισμό, καθώς και ευεργετικές 
επιδράσεις στην αντιμετώπιση  αριθμού ασθενειών, σε 
ενήλικες και παιδιά». 

Αναφέρει, επίσης, ότι το χαρουπόμελο είναι πολύ 
δημοφιλές προϊόν και στο εξωτερικό, για να προσθέσει 
ότι αυτό αντικατοπτρίζεται από τις  πολυπληθείς συνταγές, 
οι οποίες δημιουργούνται τόσο από επαγγελματίες σεφ, 
αλλά και από ερασιτέχνες  μάγειρες και παρουσιάζονται 
στα διάφορα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Γαλακτοκομικός Πολιτισμός της Κύπρου» 
 
Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, 
συμπράττοντας με την εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης, 
κυκλοφόρησε, επίσης, την έκδοση «Ο Γαλακτοκομικός 
Πολιτισμός της Κύπρου: Ιστορία-Παραδόσεις-
Λαογραφία», στα ελληνικά και αγγλικά.

Πρόκειται για μια σπουδαία και σπάνια έκδοση για το 
κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, το χαλλούμι και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η έκδοση είναι αφιερωμένη 
στους απλούς ανθρώπους της Κύπρου, που μέσα 
από τους αιώνες ανέπτυξαν και κληροδότησαν έναν 
ξεχωριστό, πλούσιο, αυθεντικό γαλακτοκομικό πολιτισμό, 
για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Είναι μια ιστορική 

διαδρομή που τα 
ίχνη της ξεκινούν 
το 8000 π.Χ. και 
φτάνουν μέχρι 
σήμερα.

Στις 15 Ιουλίου, 
παραδόθηκαν 
από  την Πρόεδρο 
του Μουσείου 
Κυπριακών 
Τροφίμων Δρα 
Χρυσταλλένη 
Λαζάρου και 

τον Πρόεδρο της Χαραλαμπίδης- Κρίστης Αλέξη 
Χαραλαμπίδη στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Χριστοδουλίδη, έξι αντίτυπα της έκδοσης, στα ελληνικά 
και αγγλικά.

Οι συνεκδότες του βιβλίου ευχαρίστησαν τον  Υπουργό 
Εξωτερικών για την προλόγιση του βιβλίου και σημείωσαν 
τον σημαντικό ρόλο του Υπουργείου στην προβολή της 
εικόνας της Κύπρου και στην προώθηση του χαλλουμιού 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κύπρου στο 
εξωτερικό. 

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η έκδοση θα 
προωθηθεί στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου 
για αξιοποίηση, καθώς πρόκειται για ένα έργο που 
αναδεικνύει με μοναδικό και τεκμηριωμένο τρόπο ένα 
σημαντικό  μέρος του πολιτισμού και της ιστορίας μας. 
Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα αναληφθούν πρωτοβουλίες 
σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες 
της Δημοκρατίας για προβολή, μέσω της έκδοσης, του 
πολιτισμού και των παραδόσεων της Κύπρου στον 
συγκεκριμένο τομέα.  
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«Οι Κύπριοι της Διασποράς είναι οι καλύτεροι 
πρεσβευτές της ιδιαίτερης πατρίδας τους στο 
εξωτερικό, η δράση και η προσφορά τους είναι 
συγκινητική και διαχρονική», υπογραμμίζει σε 
συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα» ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου.

Ο κ. Φωτίου επισημαίνει, επίσης, ότι η προσφορά 
του απόδημου Ελληνισμού στα εθνικά θέματα είναι 
καθοριστικής σημασίας και ιδιαίτερα όσον αφορά το 
Κυπριακό. «Μέσα από τη δράση τους, τη συμμετοχή 
τους στα πολιτειακά δρώμενα στις χώρες όπου ζουν 
και με τη συνεργασία οργανώσεων άλλων χωρών, 
κατάφεραν να έχουν σημαντικό ρόλο σε ισχυρά 
κέντρα λήψης αποφάσεων για την προώθηση των 
εθνικών μας θεμάτων», αναφέρει.

Στη συνέντευξή του, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρεται 
και στο ζήτημα των αγνοουμένων, επισημαίνοντας ότι 
«είναι τραγικό και συνάμα απαράδεκτο και απάνθρωπο 
οι οικογένειες των αγνοουμένων να βιώνουν καθημερινά 
για τόσες δεκαετίες το μαρτύριο της αβεβαιότητας της 
τύχης των αγαπημένων τους, με την Τουρκία να αρνείται 
να δώσει απαντήσεις για το τι έχουν απογίνει». Όπως 
αναφέρει ο κ. Φωτίου, εξακολουθούν να υπάρχουν 
περίπου 800 υποθέσεις Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών 
αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής, σε εκκρεμότητα.

Αναφερόμενος στην πανδημία του κορωνοϊού και 
στον προγραμματισμό της Υπηρεσίας του για τα 

θέματα των αποδήμων στο άμεσο προσεχές μέλλον, 
ο κ. Φωτίου είπε ότι η πανδημία «επέφερε σημαντικές 
αλλαγές στη ζωή μας. Δυστυχώς, έχασαν τη ζωή 
τους και πολλοί Κύπριοι της Διασποράς, ιδιαίτερα 
στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυπριακή 
κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, συμπαραστάτης, 
να στηρίξει οικονομικά και ηθικά τους Κύπριους της 
Διασποράς μας».

«Κατά την περίοδο αυτή», συνέχισε, «η φυσική 
επαφή ανάμεσα στο κέντρο και τους απόδημους 
ήταν αδύνατη. Εντούτοις, χάρη στην τεχνολογία, 
μπορέσαμε να επικοινωνούμε και να ενεργούμε με 
τους αποδήμους μας, υλοποιώντας πολλούς από 
τους στόχους μας, με δράσεις τόσο τοπικού όσο και 
παγκόσμιου επιπέδου».

Επιπλέον, επισήμανε ότι συνεχίζονται με επιτυχία οι 
τριμερείς και διμερείς συνεργασίες μας σε θέματα 
Διασποράς με διάφορες χώρες. «Βρισκόμαστε 
ακόμη», πρόσθεσε, «στη διαδικασία δημιουργίας 
διαδικτυακής πλατφόρμας Καταγραφής των 
Αποδήμων Κυπρίων, όπως επίσης και της 
πλατφόρμας 'Μάθε τις Ρίζες σου', που στόχο έχει οι 
Κύπριοι της Διασποράς μας και ιδιαίτερα η νέα γενιά, 
να κρατηθούν κοντά στις ρίζες τους». Ο κ. Φωτίου 
υπογράμμισε ότι «σύντομα θα είμαστε σε θέση να 
παρουσιάσουμε την ανανεωμένη Εθνική Στρατηγική 
της Διασποράς της Κυπριακής Δημοκρατίας 2021-

2025 με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις».
Κληθείς να αξιολογήσει τη δράση των αποδήμων 
μας σε σχέση με τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, 
ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε ότι οι ενέργειες των 
αποδήμων μας στο θέμα αυτό είναι αξιοσημείωτες. 
«Είναι αλήθεια», σημείωσε, «ότι οι Κύπριοι της 
Διασποράς μας νιώθουν εντονότερα ό,τι σχετίζεται 
με την πατρίδα τους. Διοργανώνουν εκδηλώσεις, 
τιμούν και παρελαύνουν στις εθνικές μας γιορτές, 
συγκροτούν παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, 
στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία».

«Η νέα γενιά των αποδήμων μας είναι το μέλλον της 
Διασποράς μας» συνέχισε ο κ. Φωτίου, «οι αυριανοί 
ηγέτες της Διασποράς μας και οφείλουμε να τους 
στηρίξουμε. Πρέπει να τους κρατήσουμε κοντά στις 
ρίζες τους και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. 
Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, την ιστορία τους, 
τα ήθη και τα έθιμα τους, την κουλτούρα τους. Για 
τον λόγο αυτόν προωθούμε διάφορα προγράμματα 
σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα για 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας».

Εν κατακλείδι, ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε 
εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 
Κυβέρνησης και ολόκληρου του κυπριακού λαού 
όλους τους ομογενείς για τη διαχρονική προσφορά 
τους προς την Κύπρο και έστειλε το μήνυμα ότι πάντα 
θα είμαστε δίπλα τους για ό,τι χρειαστούν. 

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΌΥ: «ΌΙ ΑΠΌΔΗΜΌΙ ΜΑΣ ΌΙ ΚΑΛΥΤΕΡΌΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ ΣΤΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ»
Συνέντευξη στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» 

Επαναπατρίζονται, 
από την Ιαπωνία, 
τα βημόθυρα του 
εικονοστασίου 
της εκκλησίας του 
Αγίου Αναστασίου 
της κατεχόμενης 
Περιστερωνοπηγής 
Αμμοχώστου, μετά 
από πολύχρονες 
προσπάθειες, 
οι οποίες 
εντατικοποιήθηκαν τα 
τελευταία δύο χρόνια, 
δίδοντας επιτυχή 
κατάληξη σε μιαν 
από τις πιο γνωστές, 
αλλά και πολύπλοκες 
υποθέσεις 
επαναπατρισμού. 

Ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αναφέρει ότι «τα βημόθυρα εντοπίστηκαν 
στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990, στο Κολέγιο Τέχνης 
της πόλης Kanazawa και ο επαναπατρισμός τους κατέστη 

δυνατός μετά από συντονισμένες προσπάθειες του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Πρεσβείας της Δημοκρατίας 
στο Τόκιο και της Εκκλησίας της Κύπρου, με τις αρμόδιες 
Αρχές του Κολεγίου Τέχνης που κατείχε τα βημόθυρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βημόθυρα θα 
συντηρηθούν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και θα 
παραδοθούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, μέχρις 
ότου καταστεί εφικτή η επιστροφή και επανατοποθέτησή 
τους στην εκκλησία του Αγίου Αναστασίου, όπου και 
ανήκουν. Όπως σημειώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
«η περίπτωση της σύλησης της εκκλησίας του Αγίου 
Αναστασίου από τον τουρκικό κατοχικό στρατό και τους 
συνεργάτες του και η πώληση των κατακερματισμένων 
ξυλόγλυπτων, αλλά και ιερών σκευών του ναού, η τύχη 
των οποίων ακόμη αγνοείται, αποδεικνύει για μιαν 
ακόμη φορά τις καταστροφικές συνέπειες της τουρκικής 
εισβολής στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «τα βημόθυρα από 
την εκκλησία του Αγίου Αναστασίου τοποθετούνται στην 
κυπριακή εικονογραφική παράδοση του 18ου αιώνα, η 
οποία διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο ορθόδοξο 
κόσμο και της οποίας αποτελούν σημαντικό παράδειγμα. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πάνω μέρος 
των βημοθύρων είναι, συνήθως, διακοσμημένο με 

παραστάσεις του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ το 
κάτω μέρος συνήθως διακοσμείται με παραστάσεις των 
Τριών Ιεραρχών και ενίοτε με Κύπριους Αγίους, όπως ο 
Άγιος Σπυρίδωνας σε αυτή την περίπτωση.

Εκτός από την αρχαιολογική τους σημασία, τα βημόθυρα 
έχουν σημαντική συμβολική και θρησκευτική σημασία, 
ως αναπόσπαστο μέρος μιας ορθόδοξης εκκλησίας. Τα 
βημόθυρα του Αγίου Αναστασίου χρονολογούνται στο 
1778, σύμφωνα με επιγραφή που διασώζεται μεταξύ του 
άνω μέρους, στο οποίο φιλοτεχνείται ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου και του κάτω μέρους, στο οποίο 
φιλοτεχνούνται σε μετωπική στάση οι Τρεις Ιεράρχες και ο 
Άγιος Σπυρίδωνας.

Σύμφωνα με την επιγραφή, τα βημόθυρα έχουν 
φιλοτεχνηθεί από τον Ιερομόναχο Φιλάρετο από την 
Ψημολόφου, ο οποίος διετέλεσε Πρωτοσύγκελος στη 
Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, στο Πολιτικό, που κατά 
την περίοδο αυτή αποτελούσε σπουδαίο εικονογραφικό 
κέντρο, με δαπάνη του Χατζηγιασουμή, πιθανόν κατοίκου 
της Περιστερωπηγής, επί Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, 
ενόσω προϊστάμενος της Μονής ήταν ο Ιερομόναχος 
Λεόντιος.

ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΌ ΠΌΛΥΠΛΌΚΕΣ ΥΠΌΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΌΥ 
ΌΛΌΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Επαναπατρίζονται τα βημόθυρα του εικονοστασίου της εκκλησίας του Αγίου Αναστασίου
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Ένα πρωτότυπο έργο πολιτισμού, με το οποίο 
η Κύπρος εντάσσεται δυναμικά στον χάρτη του 
παγκόσμιου καταδυτικού τουρισμού, εγκαινιάστηκε, 
στις 31 Ιουλίου, από τον Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο και τον 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστα Καδή. 

Πρόκειται για το Υποβρύχιο Μουσείο Γλυπτικής Αγίας 
Νάπας «MUSAN»(Museum Underwater Sculpture 
Ayia Napa), το πρώτο στο είδος του στη Μεσόγειο, 
ένα μουσείο κόσμημα της Μεσογείου. Το έργο 
δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Δήμου 
Αγίας Νάπας και φιλοτεχνήθηκε από τον παγκοσμίου 
φήμης Βρετανό γλύπτη Jason deCaires Taylor. 

Το μουσείο είναι βυθισμένο 250 μέτρα από την 
ακτογραμμή της παραλίας Περνέρα, κοσμώντας τα 
κρυστάλλινα νερά της κοσμοπολίτικης Αγίας Νάπας, 
και αναμένεται να προσελκύει, σε ετήσια βάση, πέραν 
των 50.000 τουριστών από όλα τα μέρη του κόσμου. 
Εκεί στον βυθό, 8-10 μέτρα από την επιφάνεια της 
θάλασσας, οι επισκέπτες-κολυμβητές με μάσκα ή 
δύτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα τροπικό 
υποβρύχιο δάσος-μουσείο, το πρώτο στο είδος 
του στον κόσμο, στο οποίο ο καταξιωμένος στον 
χώρο Βρετανός καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει και 

τοποθετήσει 93 μοντέρνα γλυπτά, που αναφέρονται 
στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. 

Ολόκληρο το έργο είναι ένα μοναδικό υδάτινο 
οδοιπορικό στη σχέση ανθρώπου και φύσης και 
εμπεριέχει πολλούς συμβολισμούς σχετικά με την 
αποξένωση του ανθρώπου από το περιβάλλον, τη 
σχέση μεταξύ των γενεών και την κλιματική αλλαγή. 
Προσφέρει στον επισκέπτη μιαν ανεπανάληπτη 
εμπειρία, αλλά παράλληλα αφήνει και ένα δυνατό 
υποβρύχιο περιβαλλοντικό μήνυμα. 

Ταυτόχρονα, το μουσείο είναι από μόνο του ένα έργο 
τέχνης στο οποίο καλλιτέχνης θα είναι η φύση, που 
θα κάνει τις δικές της παρεμβάσεις με το πέρασμα του 
χρόνου. Αναμένεται ότι η βιοποικιλότητα της περιοχής 
θα εμπλουτιστεί χάρη στο μουσείο. Τα έργα έχουν 
σχεδιαστεί με τρόπο και υλικά που προσελκύουν τη 
θαλάσσια ζωή, ενώ έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα 
βάθη, δημιουργώντας έτσι ιδανικές συνθήκες για 
εμπλουτισμό της θαλάσσιας ζωής σε όλα τα επίπεδα. 
Τα γλυπτά είναι κατασκευασμένα από αδρανή υλικά, 
με ουδέτερο pH ώστε να μην επιδρούν αρνητικά στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του, κατά τα 
εγκαίνια του υποβρύχιου μουσείου, ο κ. Καδής «η 
ανησυχία του Jason για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, της υπεραλίευσης και άλλων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων τον έχει οδηγήσει σε διάφορες 
θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, όπου, με τα έργα 
του,  κατάφερε να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες 
για ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής, αποδεικνύοντας 
ότι υπάρχουν και ανθρώπινες παρεμβάσεις με 
ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι εικαστικές 
παρεμβάσεις του καλλιτέχνη αλλάζουν την οπτική 
μέσα από την οποία αντικρίζουμε τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και μας θυμίζουν ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με το θαλάσσιο 
περιβάλλον».

Στον δικό του χαιρετισμό ο  κ. Καρούσος αναφέρθηκε 
στο ιστορικό τόσο της δημιουργίας του τεχνητού 
υφάλου όσο και του υποβρύχιου μουσείου στην Αγία 
Νάπα. Ευχαρίστησε, επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν 
στη δημιουργία του πρότυπου αυτού μουσείου, το 
οποίο, όπως είπε «θα εξελίξει την Αγία Νάπα σε 
κοσμοπολίτικο θέρετρο της Μεσογείου και θα εντάξει 
και θα κατατάξει την Κύπρο στις πρώτες θέσεις του 
παγκόσμιου καταδυτικού τουρισμού». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
www.musan.com.cy.

Η ΚΥΠΡΌΣ ΣΤΌΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΧΑΡΤΗ ΤΌΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΌΥ ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ

Φώτο εξωφύλλου: Γαουράγκαθθο, 
επιστημονικό όνομα Ονόπορδον 
το κύπριο (Onopordum cyprium), 
ενδημικό είδος της Κύπρου. 
Σημαντικό μέρος του πληθυσμού 
του βρίσκεται σε προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» 
και εθνικά δασικά πάρκα.

http://www.musan.com.cy
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