
   

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021 / Τεύχος 20

Εύχομαι η κυκλοφορία του νέου τεύχους του newsletter που σας αποστέλλουμε για την καλύτερη δυνατή 
επικοινωνία μεταξύ μας, να σας βρίσκει όλους καλά. 

Τα θέματα της πανδημίας ήταν μεταξύ εκείνων που συζητήσαμε με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων 
στο Λονδίνο σε επίσκεψή μου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου συζητήσαμε τρόπους στήριξης των συμπατριωτών μας που 
πλήγηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού και ευχηθήκαμε αυτή η δοκιμασία που μας επηρεάζει όλους να 
έχει ένα σύντομο τέλος. Στην ατζέντα μας ήταν, βέβαια, και όλα τα άλλα που συζητούμε σε σταθερή βάση, 
όπως η προώθηση των θέσεων μας για το Κυπριακό, τα θέματα των αγνοουμένων και των εγκλωβισμένων κ.ά. 
Ευρύτερα για τα δυο τελευταία θέματα είχαμε συζητήσεις με την Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου 
Βασιλείου και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Κυπρίων Ριζοκαρπάσου. Εξάλλου, με τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
ΝΕΠΟΜΑΚ τονίσαμε τη σημασία της συνεχούς εμπλοκής της νέας γενιάς στα δρώμενα της ομογένειας, καθώς 
και τη σημασία των δράσεων που θα μπορούσε να αναλάβει η νέα γενιά των αποδήμων μας.

Τεράστιας σημασίας η 9η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 19 Οκτωβρίου με αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην 
περιοχή μας, αλλά ακόμη και για τη συνεργασία των τριών χωρών σε ουσιώδη θέματα όπως η διασύνδεση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο, η Διασπορά κ.ά. Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής 
υπογράφηκε μεταξύ των τριών χωρών Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέματα Διασποράς.  

Τη δική τους σημασία είχαν και οι συναντήσεις που προσωπικά είχαμε με τους Πρέσβεις της Ελλάδας, του 
Ισραήλ και της Ιρλανδίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας, με στόχο κυρίως την 
προώθηση του θέματος των αγνοουμένων αλλά και την εξέταση πιθανής συνεργασίας σε θέματα Διασποράς. 
Δυο άλλες συναντήσεις που είχαμε για την προώθηση θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν με τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κκ Θεόδωρο, καθώς και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών κ Σελίμ Σφέιρ. 

Εύχομαι κάθε καλό σε όλους.

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας
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«Για εμάς, υπάρχει μόνο ένα Σχέδιο, να 
επιτευχθεί λύση βάσει μιας διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, 
όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες 
εδράζεται η ΕΕ», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.  

Προσφωνώντας τις εργασίες της 76ης Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 24 Σεπτεμβρίου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε για 
την αποφασιστικότητά του για επανεκκίνηση 
της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, στη βάση 
του πλαισίου του ΟΗΕ και της συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε στο Βερολίνο την 25η Νοεμβρίου,   
2019.

«Είναι σαφές», τόνισε, «γιατί δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί συμβιβασμός όταν η μια πλευρά 
παρεκκλίνει από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
ή ακυρώνει τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και 
φιλοδοξεί σε μια διαφορετική μορφή λύσης, αντίθετη 
προς τη συμφωνηθείσα βάση και την εντολή καλών 
υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα».  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι 
«ο συμβιβασμός καθίσταται ακόμη πιο δύσκολος 
όταν νέες ιδέες που υποβάλλονται από την πλευρά 
μας, όπως άλλωστε ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας 
σε μια προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας, 
απορρίπτονται κατηγορηματικά».

Αναφερόμενος στην πιο πρόσφατη πρότασή του, στο 
πλαίσιο της οποίας απηύθυνε πρόσκληση προς τους 
Τουρκοκύπριους να επανενταχθούν στους κρατικούς 
θεσμούς που θεσπίστηκαν με το Σύνταγμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, με αποτέλεσμα 
την πλήρη εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, 
των σχετικών διατάξεών του, εξήγησε ότι «εννοείται 
ότι μια τέτοια πρόσκληση δεν σκοπούσε στο να είναι 
μια εναλλακτική της συμφωνηθείσας βάσης λύσης».

Σκοπός της, τόνισε, «είναι να διευκολύνει την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα να επανενταχθεί στο 
κράτος εν αναμονή μιας οριστικής λύσης, υπό την 
προϋπόθεση να επιτευχθεί μια στρατηγική συμφωνία, 
ώστε να συμμετέχει πλήρως στην εξέλιξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό κράτος».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης άσκησε κριτική για τη στάση της 
Τουρκίας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν 
μπορώ να αφήσω απαρατήρητο τον παραλογισμό 
της τουρκικής ρητορικής, η οποία έγκειται στον 
ισχυρισμό τους ότι οι προσπάθειες για συμβιβασμό 
έχουν εξαντληθεί και ότι θα πρέπει τώρα να 
επικεντρωθούμε στην επίτευξη μιας διευθέτησης που 
θα βασίζεται στις αποκαλούμενες «πραγματικότητες 
επί του εδάφους».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ενώπιον 
της Γενικής Συνέλευσης ποιες είναι οι αληθινές 
πραγματικότητες επί του εδάφους, τονίζοντας ότι 
το να αναζητήσουμε λύσεις εκτός του πλαισίου του 
ΟΗΕ ενισχύει τα βάσιμα επιχειρήματα ότι η τελική 
επιδίωξη της Τουρκίας δεν είναι να λύσει το κυπριακό 
πρόβλημα, αλλά να μετατρέψει την Κύπρο σε 
προτεκτοράτο της. 

Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, πατήστε εδώ.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είχε, στις 21 Σεπτεμβρίου, κατ΄ιδίαν 
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στον οποίο παρέθεσε τις 
απόψεις και τις θέσεις του για το πώς θα μπορούσε 
να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος χωρίς 
προαπαιτούμενα. 

Στις 27 του ίδιου μήνα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είχε, επίσης, άτυπη συνάντηση με τον ηγέτη της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, στο 
πλαίσιο γεύματος που παραχώρησε  ο ΓΓ των ΗΕ 
στους δύο ηγέτες.

Μετά την ολοκλήρωση του γεύματος, ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας δήλωσε στα ΜΜΕ ότι, ο ΓΓ 
φαίνεται ότι προσανατολίζεται στον διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου, προκειμένου να διερευνηθούν Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά και η πιθανότητα 
εξεύρεσης κοινού εδάφους για μια μελλοντική 
προοπτική επανέναρξης του διαλόγου. 

Προηγουμένως, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος 
παρέθεσε συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ, όπου 
αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα των επαφών 
του στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς τις ιδιαίτερα 
σημαντικές. Στόχος της δικής μας πλευράς, 
ανέφερε, είναι, αν υπάρχει καλή θέληση και από 
την άλλη πλευρά, να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός, 
δημιουργικός διάλογος που θα οδηγήσει σε λύση στα 
πλαίσια των ΗΕ και που θα αποδίδει ένα λειτουργικό 
και συνεπώς βιώσιμο κράτος σεβόμενο τις ανησυχίες 
και των δύο κοινοτήτων και με πλήρη σεβασμό στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και γενικότερα στα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Τη στήριξη τους στις προσπάθειές του για 
επανέναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
αλλά και την καταδίκη τους για τις ενέργειες της 
Τουρκίας στην Αμμόχωστο, μετέφεραν στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των 
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
κατά τη διάρκεια γεύματος που τους παρέθεσε, στο 
περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απένειμε, στις 19 
Σεπτεμβρίου, στον Εκτελεστικό Διευθυντή της 
Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής κ. Ντέιβιντ Χάρρις 
το Παράσημο του Μέγα Διοικητού του Τάγματος 
του Μακαρίου Γ’, για τον σημαντικό ρόλο που ο κ. 
Χάρρις διαδραματίζει στην αναβάθμιση των σχέσεων 
ανάμεσα σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, στην 
ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου – 
Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς και για τη στήριξή του στον 
αγώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξεύρεση μιας 
συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Εξάλλου, σε συνάντησή του, την επόμενη μέρα, με τη 
Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Όντρεϊ Αζουλέι, 
τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κύπρος 
στην όλη προσπάθεια προστασίας της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς και έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στη Σύμβαση της Λευκωσίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΣΚΗΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=22915#flat
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Ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στις σχέσεις Κύπρου 
και Αιγύπτου άρχισε με την πραγματοποίηση, 
στις 4 Σεπτεμβρίου, στο Κάιρο, της ιστορικής 
πρώτης Διακυβερνητικής Συνάντησης των 
δύο κρατών, παρουσία του Προέδρου Νίκου 
Αναστασιάδη και του Αιγυπτίου Προέδρου 
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

Με τη νέα αυτή στρατηγικής σημασίας Συνάντηση 
ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία Κύπρου - 
Αιγύπτου, η οποία πλέον όχι μόνο διέπεται από 
αλληλοσεβασμό, εμπιστοσύνη και αδελφικούς 
δεσμούς, αλλά και από μια στρατηγική συναντίληψη 
για τα οφέλη που αποφέρει σε διμερές, περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο.

Η Συνάντηση διεξήχθηκε τόσο σε ανώτατο 
επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο Υπουργών, 
επαναβεβαιώνοντας, πέραν των εξαίρετων μεταξύ 
των δύο κρατών σχέσεων, το κοινό όραμα για τη 
δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας, 
ειρήνης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ηγέτες Κύπρου και Αιγύπτου Νίκος Αναστασιάδης 
και Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι είχαν κατ΄ιδίαν 
συνάντηση, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών 
των δύο χωρών, ενώ παράλληλα διεξάγονταν διμερείς 
συναντήσεις ανάμεσα στους Κύπριους Υπουργούς και 
τους Αιγύπτιους ομολόγους τους.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα που συζήτησαν 
οι δύο Πρόεδροι  είναι θέματα ενέργειας, η περαιτέρω 
ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας των δύο 
χωρών και η ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων. 
Επίσης, συζήτησαν τις εξελίξεις στην ανατολική 
Μεσόγειο, τόσο σε περιφερειακό όσο και διεθνές 
επίπεδο, ιδίως υπό το φως των κοινών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι δύο φίλες χώρες, με σκοπό 

τον συντονισμό τους για εδραίωση της ασφάλειας, 
της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη 
περιοχή.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις 
αντιπροσωπείες των δύο χωρών, παρουσία των 
Προέδρων Κύπρου και Αιγύπτου, όπου συζητήθηκαν 
οι διμερείς σχέσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, 
της στρατιωτικής συνεργασίας, της ασφάλειας, 
της ενέργειας, του εμπορίου, των επενδύσεων, 
των θαλασσίων μεταφορών, της γεωργίας, της 
εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της νεολαίας.

Βούληση για σύσφιξη σχέσεων εξέφρασαν οι 
Πρόεδροι Κύπρου - Αιγύπτου, πάγια η στήριξη 
μας στο Κυπριακό, είπε ο Σίσι 

Την πάγια στήριξη της Αιγύπτου στη Λευκωσία στο 
θέμα του Κυπριακού εξέφρασε ο Πρόεδρος της 
χώρας  Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, σε διάσκεψη Τύπου 
που παραχώρησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη, μετά την ολοκλήρωση της  
ιστορικής πρώτης Διακυβερνητικής Συνάντησης των 
δύο χωρών, καθώς και τις διευρυμένες συνομιλίες 
των Υπουργών που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.   

Ο κ. Σίσι τάχθηκε υπέρ του σεβασμού του διεθνούς 
δικαίου στο Κυπριακό, μίλησε για  την ανάγκη μη 
παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων 
κρατών και εξέφρασε την πάγια στήριξη της χώρας 
του στην Κύπρο στο θέμα του Κυπριακού. 

Καλωσόρισε τον Κύπριο Πρόεδρο και όλους τους 
Υπουργούς που τον συνόδευαν «στη δεύτερη χώρα 
τους την Αίγυπτο», όπως είπε χαρακτηριστικά, 
τονίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες των δύο φίλων 
χωρών να επιτύχουν τα κοινά τους συμφέροντα ως 
ένα πρότυπο συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.  

Και οι δύο Πρόεδροι εξέφρασαν τη βούλησή τους για 
περαιτέρω στενότερη συνεργασία των δύο χωρών σε 
όλους τους τομείς.  

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε «ιστορική 
τη Διακυβερνητική Σύνοδο, καθώς είναι η πρώτη 
που πραγματοποιείται μεταξύ των δύο χωρών, 
επιβεβαιώνοντας όχι μόνο το εξαίρετο των σχέσεων 
μας, αλλά και την κοινή βούληση αφενός για 
ουσιαστική ενίσχυση του ήδη πλούσιου συμβατικού 
πλαισίου συνεργασίας και αφετέρου για επιπρόσθετη 
αναβάθμιση και ενίσχυση των πολιτικο-οικονομικών 
μας δεσμών». 

Σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αλλά 
και των διμερών επαφών μεταξύ των Υπουργών 
Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Γεωργίας, Παιδείας 
και Υφυπουργού Ναυτιλίας, είχαμε την ευκαιρία τόσο 
να ανασκοπήσουμε την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ 
των δύο κρατών όσο και να αναπτύξουμε ιδέες και 
απόψεις για διεύρυνσή της σε νέους τομείς». 

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων στα ΜΜΕ των 
Προέδρων Κύπρου και Αιγύπτου πατήστε εδώ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΏΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=22452#flat
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Πραγματοποιήθηκε, στις 17 Σεπτεμβρίου, 
στην Αθήνα, η Σύνοδος Κορυφής των κρατών 
μελών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EUMED 9) κάτω από τον τίτλο «Ειρήνη, 
Ασφάλεια και Σταθερότητα στη Μεσόγειο», 
στην οποία μετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, 
η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Μάλτα, με τη συμμετοχή, για πρώτη 
φορά, της Κροατίας και της Σλοβενίας. Κατά 
το πρώτο μέρος των εργασιών παρέστη και 
η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.  

Κατά τις απογευματινές εργασίες της Συνόδου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους αρχηγούς 
κρατών ή κυβερνήσεων της EUMED για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό, ενώ στην ατζέντα της Συνόδου 
βρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, η κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο και οι προσπάθειες για 
επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, 
οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού, το μεταναστευτικό, θέματα που 
αφορούν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, 
καθώς και ζητήματα που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Σε παρέμβασή του κατά τις εργασίες της Συνόδου, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο ίδιος σε 
σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής, με την οποία η Κύπρος 
στοχεύει να φέρει μαζί κορυφαίους επιστήμονες 
και επικεφαλής αρμόδιων διεθνών οργανισμών, 
για τη χάραξη πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή 
και υπό τον συντονισμό τους να επιτευχθεί η 
εξεύρεση πρακτικών και εφικτών λύσεων στα κοινά 
προβλήματα, οι οποίες θα επιφέρουν οφέλη για 
τους πολίτες.

Σημειώνεται ότι σημαντικό ορόσημο προς αυτή 
την κατεύθυνση αποτελεί η διοργάνωση του 2ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή 
στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ 13 και 15 
Οκτωβρίου.

Αναφορές για την Κύπρο στην Κοινή 
Διακήρυξη

Απαράδεκτη χαρακτηρίζουν στην Κοινή 
Διακήρυξη, που εξέδωσαν μετά το πέρας της 
Συνόδου, τα εννέα κράτη μέλη της EUMED την 
πρόταση για δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, 
τονίζοντας ότι οι προσπάθειες για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να υπονομευθούν 
περαιτέρω από παράνομες και προκλητικές 
συμπεριφορές στις θαλάσσιες ζώνες και στην 
εδαφική επικράτεια της Κύπρου. Καλούν, προς 
τούτο, την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις κατά 
της Κύπρου και να αποκαταστήσει την κατάσταση 
που δημιούργησε με τις παράνομες ενέργειές της 
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Στην Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ότι «μια 
ειρηνική, σταθερή, ασφαλής και ευημερούσα 
Μεσόγειος συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για 
την ΕΕ. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης λειτουργούν 
ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, με 
κοινή προσέγγιση ως προς τη διευθέτηση των 
προκλήσεων και με κοινό όραμα για το μέλλον 
της περιοχής της Μεσογείου και της Ευρώπης στο 
σύνολο της.

Για το πλήρες κείμενο της Κοινής Διακήρυξης, 
πατήστε εδώ.

Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Είμαστε 
προσηλωμένοι στην εξεύρεση λύσης στη 
βάση του διεθνούς δικαίου»

Τη σταθερή προσήλωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην επίλυση του Κυπριακού στη 
βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, 
εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, κατά 
τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τους 
ηγέτες των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕUMED), μετά την ολοκλήρωση της 
Συνόδου Κορυφής. 

Αναφερόμενος «στις έκνομες και διεθνώς 
καταδικαστέες ενέργειες της Τουρκίας έναντι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε επί εδάφους είτε επί 
θαλάσσης» και, επίσης, στις απαράδεκτες αξιώσεις 
της για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού, 
ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες 
ενέργειες και αξιώσεις αντιβαίνουν στο διεθνές 

δίκαιο και υπονομεύουν τη σταθερότητα, την 
ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε  την πρόταση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία υιοθετούν 
και όλα τα μέλη της Συνόδου, όλα τα μέλη της ΕΕ 
και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, για 
μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος οριοθέτησης των 
θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία και για εξεύρεση 
λύσης που να μην εκφεύγει των ψηφισμάτων των 
ΗΕ, του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρέτισε με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση την ομόφωνη θέση όλων των ηγετών 
της EUMED, όπως καταγράφεται στην Κοινή 
Διακήρυξή τους, το περιεχόμενο της οποίας 
«επιβεβαιώνει εκ νέου την έμπρακτη στήριξη και 
αλληλεγγύη προς την πατρίδα μου», όπως είπε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε ότι η 
Σύνοδος EUMED επιβεβαιώνει, επίσης, την 
προσήλωση των χωρών του νότου της ΕΕ στις 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, δίνοντας «την 
ευκαιρία, μέσα από ένα παραγωγικό διάλογο, 
επανακαθορισμού των κοινών μας στόχων, αλλά 
και την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων για την 
αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που 
όχι μόνο ως Ευρώπη, αλλά και η νότια γειτονία 
αντιμετωπίζει».

Στήριξη στην Κύπρο εξέφρασαν οι ηγέτες 
κρατών του EUMED 9

Αναφορές στο Κυπριακό και στη στάση της 
Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου περιελάμβαναν οι τοποθετήσεις των 
ηγετών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν 
στη Σύνοδο Κορυφής EUMED 9. 

Τόνισαν ότι αποτελεί για τις χώρες τους θεμελιώδη 
προτεραιότητα η ασφάλεια και σταθερότητα σε όλο 
το εύρος της Μεσογείου και κάλεσαν την Τουρκία 
να εγκαταλείψει την επιθετική της συμπεριφορά 
απέναντι στην Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και 
συνολικά στην περιοχή.

Προς την Κύπρο εξέφρασαν την υποστήριξη και 
την αλληλεγγύη τους και υπογράμμισαν ότι ο 
σεβασμός προς το διεθνές δίκαιο και ο διάλογος 
αποτελούν τον μόνο δρόμο προς το μέλλον.

«ΕΙΡΗΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»
Σύνοδος Κορυφής των κρατών – μελών του νότου EUMED 9 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2021/09/17092021_EUMED%20Joint%20Declaration.pdf
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61 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η 1η Οκτωβρίου 1960 έχει καθιερωθεί 
και γιορτάζεται στην Κύπρο ως η ημέρα 
ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο, κυρίαρχο 
κράτος τον Αύγουστο του 1960 με βάση τις 
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου του 1959 και ύστερα 
από τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-
1959) ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία. Στις 16  
Αυγούστου 1960, η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει 
την κυριαρχία της στο νησί, και εγκαθιδρύεται 
επισήμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Η αγγλική σημαία 
υπεστάλη από τα δημόσια κτίρια και τη θέση της 
πήρε η κυπριακή σημαία, με τον χαλκόχρωμο χάρτη 
της Κύπρου σε λευκό φόντο και με κλωνάρια ελιάς 
εκατέρωθεν, σύμβολα ειρήνης. Μιας ειρήνης, ωστόσο, 
που δεν ήταν γραφτό να διαρκέσει για πολλά χρόνια.

Στην πραγματικότητα, η 16η Αυγούστου είναι 
η επέτειος της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
της Κύπρου. Γιορτάστηκε, όμως, μόνο δύο 
φορές. Το 1961 και το 1962. Αλλά, ο Αύγουστος 
είναι θερμός μήνας και οι ξένοι διπλωμάτες 
προτιμούσαν να επισκέπτονται αυτόν τον μήνα τις 
πατρίδες τους. Έτσι, το Υπουργικό Συμβούλιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελείτο, τότε, 
από 7 Ελληνοκυπρίους και 3 Τουρκοκυπρίους 
Υπουργούς, στις 11 Ιουλίου 1963, ομόφωνα 
αποφάσισε τον ορισμό της 1ης Οκτωβρίου ως 
Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Η επέτειος της 
Ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς 
ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. Την υποκατέστησε 
η 1η Οκτωβρίου, που επέχει πλέον, από το 1963, 
θεσμικό χαρακτήρα, με τις καθιερωμένες επίσημες 
τελετές, παρελάσεις και συγκεντρώσεις.

«Ακραίες θέσεις που στοχεύουν στα δύο κράτη 
δεν πρέπει να είναι η επιλογή κανενός Κύπριου 
πατριώτη»

«Ακραίες θέσεις που στοχεύουν στα δύο κράτη, 
με τη διχοτόμηση της πατρίδας μας, δεν είναι και 
δεν πρέπει να είναι η επιλογή κανενός Κύπριου 
πατριώτη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης σε τηλεοπτικό διάγγελμά του με 
την ευκαιρία της επετείου της 1ης Οκτωβρίου.

«Αποτίω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους 
αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για απαλλαγή 
από τον αποικιακό ζυγό, προς όσους αγωνίστηκαν 
για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της δημοκρατικής νομιμότητας στη χώρα μας», 
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά 
του.

«Ανασκοπώντας τη μέχρι σήμερα διαδρομή που 
ακολουθήσαμε», είπε, «μπορεί να νιώθουμε 
περήφανοι για όσα έκτοτε έχουμε πετύχει, αλλά 
ταυτόχρονα και δυστυχείς γιατί εδώ και 47 χρόνια, η 
μικρή μας πατρίδα παραμένει υπό καθεστώς κατοχής 
με κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης».

«Νιώθουμε  περήφανοι, γιατί ως αποτέλεσμα της 
εργατικότητας της φιλοτιμίας των Κυπρίων πολιτών 
και των εκάστοτε κυβερνητικών πρωτοβουλιών, 
κατορθώσαμε να μετατρέψουμε μια φτωχή και 
υποανάπτυκτη αποικία σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος», σημείωσε.

«Στα 61 χρόνια ζωής», είπε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, «καταγράψαμε άλματα, αλλά 
διαπράξαμε και μοιραία λάθη. Και η αναφορά 
μου δεν περιορίζεται στη μία, αλλά και στις δύο 
κοινότητες».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια που 
ακολούθησαν της ανεξαρτησίας, τις διακοινοτικές 
ταραχές και την τουρκική εισβολή, στις προσπάθειες 
για επίλυση του Κυπριακού και τις οδυνηρές 
υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, καθώς 
και στους τουρκικούς σχεδιασμούς, που έχουν ως 
στόχο τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη δημιουργία 
τουρκικού προτεκτοράτου στο νησί.

«Δικός μας στόχος», τόνισε, «είναι η επανένωση της 
πατρίδας μας και η διασφάλιση της λειτουργικότητας 
του κράτους που θα εγγυάται ένα σίγουρο και 
δημιουργικό μέλλον για όλους τους νόμιμους πολίτες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα κράτος πυλώνα 
σταθερότητας και ειρήνης».

Για το πλήρες κείμενο του Διαγγέλματος, πατήστε 
εδώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον 
χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης 

Με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση 
κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 
Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον 
χαιρετισμό της παρέλασης δέχθηκε  ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, πλαισιωμένος από 
τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής 
Φρουράς. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Κωνσταντίνο 
Φλώρο. Τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 
Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της παρέλασης, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τιμή και δόξα 
σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση 
της πατρίδας μας και σε όσους υπερασπίστηκαν 
την κυριαρχία και ακεραιότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και συγχάρηκε την Εθνική Φρουρά για 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί 
η αποτρεπτική μας δύναμη. 

«Για 61 χρόνια», ανέφερε ο Πρόεδρος, «περάσαμε 
δοκιμασίες, ξεκινήσαμε από μια φτωχή αποικία, 
για να είμαστε σήμερα ένα ευρωπαϊκό σύγχρονο 
κράτος με δομές, με θεσμούς, με διεθνείς σχέσεις, 
με ισχυρότατη τη βάση του διεθνούς δικαίου να 
υπεραμύνεται και να υπερασπίζεται της κυριαρχίας 
και ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας» 
και ευχήθηκε σύντομα να είμαστε σε θέση να 
γιορτάζουμε απαλλαγμένοι από την κατοχή και την 
επιβουλή που καταγράφεται από την Τουρκία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου

Σε δηλώσεις του ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, ανέφερε ότι η θυσία των Κυπρίων ηρώων 
χαράσσει τον δρόμο για την κοινή πορεία που 
πρέπει να ακολουθήσουμε για μια δίκαιη, βιώσιμη 
και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Μια λύση 
απολύτως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο και 
τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, με πλήρη κυριαρχία, 
πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.

«Η Ελλάδα», είπε ο Έλληνας Υπουργός, «βρισκόταν, 
βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της 
Κύπρου για τη δικαίωση του αγώνα της. Και αυτό είναι 
κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κυπριακός λαός».

61 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1960

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=23071#flat
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«Η Ελλάδα και η Κύπρος», σημείωσε, «ως κράτη 
μέλη της ΕΕ, συντονίζουμε τις ενέργειες μας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προάσπιση των 
εθνικών μας συμφερόντων. Παράλληλα, ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας για την ανάπτυξη ευρύτερων 
περιφερειακών συνεργασιών, αποτελώντας πυλώνες 
ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Από την άλλη μεριά η αναθεωρητική, 
αποσταθεροποιητική και παραβατική στάση της 
Τουρκίας απαιτεί τη συνεχή επαγρύπνηση μας, 
καθώς και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των 
ενόπλων δυνάμεων μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα συνεχίσουμε, αλλά και θα εμβαθύνουμε τη 
διμερή αμυντική συνεργασία μας, η οποία βασίζεται 
στην αδελφική, στρατηγική σχέση μας με σκοπό την 
αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης και απειλής», κατέληξε 
ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
συνοδευόμενος από τα μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα 
Μνήματα, στη συνέχεια στο Μνημείο Αντιστασιακών 
στο πάρκο Προεδρικού και στον ανδριάντα του 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στον προαύλιο χώρο του 
Προεδρικού Μεγάρου.

Εξάλλου, μετά την παρέλαση, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και η σύζυγος του παρέθεσαν δεξίωση 
στους επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών 
στην Κύπρο.

Μηνύματα και ευχές για την επέτειο της 1ης 
Οκτωβρίου

Μηνύματα και ευχές για την επέτειο της Ημέρας 
της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
απέστειλαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 
αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.

Τη στήριξη των ΗΠΑ όσον αφορά τις προσπάθειες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας 
συνολικής λύσης του Κυπριακού, εξέφρασε ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη συγχαρητήρια 
επιστολή του που απέστειλε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.

Σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Μπάιντεν, «οι 
ΗΠΑ τρέφουν βαθιά εκτίμηση για τη συνεργασία 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και για τον ρόλο που 
διαδραματίζει η χώρα σας στην προώθηση της 
σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεχίζω 
να παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Κύπρο και στην 
περιοχή και προσβλέπω στη συνέχιση της ενίσχυσης 
και διεύρυνσης των διμερών μας σχέσεων, καθώς 
επίσης και της συνεργασίας μας».

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΏ 
9η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής, στην Αθήνα

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας, οι περιφερειακές 
εξελίξεις και η ανασκόπηση της πορείας της 
τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-  
Αιγύπτου, ήταν ανάμεσα στα θέματα που 
απασχόλησαν τις εργασίες της 9ης Συνόδου 
Κορυφής των ηγετών των τριών χωρών που 
πραγματοποιήθηκαν, στις 19 Οκτωβρίου, 
στην Αθήνα.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος 
της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, οι τρεις ηγέτες, 
επικεφαλής των αντιπροσωπειών των τριών χωρών, 
μεταξύ άλλων, ανασκόπησαν την πορεία της 
τριμερούς συνεργασίας και τρόπους περαιτέρω 
ενίσχυσης της, και συζήτησαν θέματα που 
αφορούν το μεταναστευτικό, τις κοινές δράσεις για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής, περιφερειακά ζητήματα, 
περιλαμβανομένων των εξελίξεων στο Κυπριακό, 
θέματα ενέργειας, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση 

και έργα μεταφοράς φυσικού αερίου, θέματα 
συνεργασίας της Διασποράς των τριών χωρών, 
καθώς και οι σχέσεις ΕΕ - Αιγύπτου.

Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφτηκαν, σε 
τριμερές επίπεδο, Μνημόνιο Συνεργασίας στον 
τομέα της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης και νέο 
Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέματα Διασποράς, 
το οποίο θα θεσπίσει κοινό πλαίσιο δράσης με 
προγράμματα για τον περαιτέρω συντονισμό των 
οργανώσεων Διασποράς σε σημαντικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό.

Στις εργασίες της τριμερούς Συνόδου Κορυφής 
συμμετείχαν, επίσης, η Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου, ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος, 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,                
ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Αθήνα               
κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κορνήλιος Κορνηλίου και 
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Εξάλλου, στο περιθώριο της τριμερούς Συνόδου 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης, στην οποία παρακάθισαν για κάθε χώρα 

εκπρόσωποι εταιρειών ενέργειας και εκπρόσωποι 
ναυτιλιακών εταιρειών, με αντικείμενο τη μεταφορά 
φυσικού αερίου (LNG).

Κοινή Διακήρυξη

Αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία, 
εμπεριέχονται στην Κοινή Διακήρυξη της 9ης 
Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-
Αιγύπτου. Τονίζεται, παράλληλα, ότι η ηλεκτρική 
διασύνδεση των τριών χωρών μπορεί να συμβάλει 
στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ 
αναφορά γίνεται και στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο 
για το οποίο επισημαίνεται ότι δεν παράγει έννομα 
αποτελέσματα και υπονομεύει τη σταθερότητα στην 
περιοχή. 

Ειδικότερα, οι τρεις ηγέτες επαναβεβαιώνουν 
την αποφασιστικότητά τους για τη συνέχιση της 
συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
ενισχύοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. 

Κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην υπογραφή 
της τριμερούς ηλεκτρικής διασύνδεσης των 
τριών χωρών, έργο που, όπως υπογραμμίζεται, 
«ενισχύει την οικονομική συνεργασία μας και την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού όχι μόνο των 
εμπλεκομένων χωρών, αλλά και της Ευρώπης», 
καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση θα δημιουργήσει 
έναν δίαυλο μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ανατολική 
Μεσόγειο.

Για το πλήρες κείμενο της Κοινής Διακήρυξης, 
πατήστε εδώ.

Την τεράστια σημασία της τριμερούς συνεργασίας 
Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου προς όφελος των 
λαών των χωρών τους, αλλά και της περιοχής 
ευρύτερα, εξήραν σε δηλώσεις τους οι τρεις ηγέτες,  
μετά τις εργασίες της 9ης Τριμερούς Συνόδου 
Κορυφής και την υπογραφή τριμερών Μνημονίων 
Συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης και της Διασποράς. Σημείωσαν, επίσης, 
την προσήλωσή τους σε μια λύση στο Κυπριακό, στη 
βάση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=23474#flat
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ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕΙ 
Η ΘΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 
ΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΕΥΡΏΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε στη Σύνοδο 
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου, στις 
Βρυξέλλες.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις 
εργασίες της Συνόδου ήταν οι συνεχιζόμενες 
προσπάθειες για αντιμετώπιση του COVID-19, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, το μεταναστευτικό, 
το εμπόριο και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Οι 
ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν, 
επίσης, τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών της 
αύξησης των τιμών στον τομέα της ενέργειας.

Σε εκτενή ενημέρωση των ομολόγων του σε 
σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, 
διασυνδέοντάς τις με την κατάσταση στο 
μεταναστευτικό, προχώρησε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης στην παρέμβασή του κατά τη 
συζήτηση του θέματος της μετανάστευσης, κατά τη 
δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με δήλωση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης διερωτήθηκε αν μπορούμε να 
μιλάμε για θετική ατζέντα προς την Τουρκία 
δεδομένης μιας σειράς αρνητικών ενεργειών 

και πρόσθεσε «πως αναμένουμε και το 
σχετικό έγγραφο επιλογών για ενέργειες που 
δύναται να λάβει η ΕΕ σε σχέση με τις έκνομες 
τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου».

Σε σχέση με το αντικείμενο της συζήτησης των 
ηγετών, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε 
πως - πέραν των υπαρξιακών απειλών και των 
παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου - η Κύπρος 
αντιμετωπίζει «υβριδικές απειλές από την Τουρκία 
στο ζήτημα του μεταναστευτικού», και ενημέρωσε 
πως μόνο το 2021 καταγράφηκαν περισσότερο 
από 6.800 αιτήσεις ασύλου και από αυτές οι 6.250 
προήλθαν μέσω των κατεχομένων, με την Κύπρο 
να έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό 
αιτητών ασύλου στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος 
επισήμανε «πως οι αυξημένες ροές οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στην εργαλειοποίηση των 
μεταναστών από την Τουρκία και τη συστηματική 
και σκόπιμη προώθησή τους  μέσω της Πράσινης 
Γραμμής στις ελεύθερες περιοχές, σε παραβίαση 
των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη 
Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας του 2016, στηλιτεύοντας, 
την ίδια στιγμή, το γεγονός πως η Τουρκία 

συνεχίζει την πολιτική εποικισμού των 
κατεχομένων και της αλλοίωσης της δημογραφικής 
σύνθεσης του νησιού».

Ο Εκπρόσωπος πρόσθεσε πως οι εταίροι 
«εξέφρασαν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη 
τους προς την Κύπρο, τόσο σε σχέση με τις 
προσπάθειες επανέναρξης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, όσο και τις πιέσεις που ασκούνται στη 
χώρα λόγω και των αυξημένων μεταναστευτικών 
ροών που εξακολουθούν να υφίστανται».

Σε αυτό το πλαίσιο, στα Συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υιοθετήθηκαν ρητές 
και σαφείς αναφορές στις οποίες, μεταξύ 
άλλων, για πρώτη φορά γίνεται ονομαστική 
αναφορά στην Κύπρο και την υποχρέωση της 
Τουρκίας να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της, 
που απορρέουν από τη Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας 
του 2016, συμπεριλαμβανόμενης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Επιπλέον, τονίζεται πως η ΕΕ δεν πρόκειται να 
αποδεχτεί την όποια απόπειρα από τρίτη χώρα 
να εργαλειοποιήσει μετανάστες για πολιτικούς 
σκοπούς. Την ίδια ώρα  καταδικάζονται όλες οι 
υβριδικές επιθέσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
και σημειώνεται πως η ΕΕ θα αντιδράσει αναλόγως.

Δεν θα υποκύψουμε στις οποιεσδήποτε 
πιέσεις ούτε στους οποιουσδήποτε 
εκβιασμούς στο Κυπριακό, τόνισε, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα 
παρεκκλίνει από αρχές και αξίες και δεν θα 
αποδεχθεί την όποια λύση δεν θα προσφέρει 
λειτουργικότητα, βιωσιμότητα και ιδιαίτερα 
ανεξαρτησία.

Στην ομιλία του κατά το δείπνο που παρέθεσε, στις 24 
Σεπτεμβρίου, προς τιμή του η Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας εξέφρασε συγκίνηση και περηφάνεια 
που βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που βοήθησαν, 
ύστερα από τα χρόνια της καταστροφής, για να 
σταθούμε όρθιοι, για να ζωντανέψουμε την ελπίδα ότι 
υπάρχει προοπτική ενόσω υπάρχει Ελληνισμός που 
ζει, δραστηριοποιείται και αγωνίζεται, προκειμένου να 
ενισχύσει περιοχές του ευρύτερου Ελληνισμού που 
υποφέρουν.

Παρακολουθούμε τελευταία, είπε, μια τακτική και 
πολιτική επεκτατισμού εκ μέρους της Τουρκίας, 
μια συμπεριφορά νέο-οθωμανική, η οποία 

οδήγησε στην παρέκκλιση από το συμφωνημένο 
πλαίσιο λύσης, όπως αυτό είχε καθοριστεί από 
τις Συμφωνίες Κορυφής και καταγράφεται στα 
ψηφίσματα των ΗΕ. 

Όπως είπε και στην ομιλία του στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ, ο θύτης προσποιείται 
και προσπαθεί να πείσει ότι είναι το θύμα. 
«Όμως, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας», 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος, «έχουμε τις αρχές 
και αξίες του διεθνούς οργανισμού που μας 
προστατεύουν. Είμαστε πλήρες μέλος της ΕΕ 
και πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές και αξίες 
της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Το πιο 
σημαντικό είναι ότι, δεν μπορεί να είμαστε 
λιγότερο Έλληνες από ό,τι οι πρόγονοι μας, 
από εκείνους που γνώριζαν ότι είναι μέσα από 
αγώνες που κερδίζεται η ελευθερία. Αυτή τη 
χώρα θα την προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, 
όχι παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα των 
συμπατριωτών μας, αλλά παραγνωρίζοντας τις 
αξιώσεις και τη βουλιμία των Τούρκων, του 
κ. Ερντογάν και των όσων τον ακολουθούν. Εκείνο 
που παραβλάπτει τα συμφέροντα του συνόλου 
των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 

είναι η εξάρτηση ή η διχόνοια, αποδοχή εξάρτησης 
της Κύπρου από την Τουρκία ή οποιαδήποτε ξένη 
δύναμη», σημείωσε.

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού, ο 
οποίος εξέφρασε τη στήριξη των ομογενειακών 
οργανώσεων στις προσπάθειες που καταβάλλει 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για επίλυση του 
Κυπριακού, και ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ, ο οποίος επισήμανε τη σημασία της 
ενότητας του Ελληνισμού ευρύτερα, κάνοντας 
ειδική μνεία σε όσους ομογενείς συνέβαλαν τα 
μέγιστα στον αγώνα της Κύπρου για δικαίωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 
«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ»
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
2ο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή

Η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη ενός 
Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, καθώς 
και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, 
αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι περιφέρειες στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής.

Σε εθνικό επίπεδο, η Κύπρος είναι αποφασισμένη 
να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει 
τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού τόνισε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
ο οποίος επισήμανε τους στόχους του Σχεδίου 
Δράσης που αποτελεί πρωτοβουλία της Κυβέρνησης 
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής.

Σε ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών του 2ου 
Διεθνούς Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, που 
πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Πάφου, μεταξύ 13 
και 15 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επισήμανε, μεταξύ άλλων, την αθρόα συμμετοχή 
εκπροσώπων Κυβερνήσεων και διακεκριμένων 
επιστημόνων διεθνούς εμβέλειας στο Συνέδριο, 
σημειώνοντας ότι αυτό αποδεικνύει τη συλλογική 
αποφασιστικότητα που υπάρχει για αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι η περιοχή μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη 
στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και 
σημείωσε ότι το 2019 ανέλαβε πρωτοβουλία για 
την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 
για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων σε 
διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, η γεωργία, 
ο τουρισμός και άλλοι, οι οποίες επιβαρύνουν την 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είπε, 
ακόμη, ότι του Σχεδίου προΐσταται σε ό,τι αφορά 
την επιστημονική πτυχή, ο Καθηγητής Κώστας 
Παπανικόλας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου και 
Σύμβουλος και Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου 
για την κλιματική αλλαγή.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Δράσης, ο Πρόεδρος είπε 
ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εργαστεί 

13 ομάδες με τη συμμετοχή 240 επιστημόνων 
από την περιοχή και από διεθνείς οργανισμούς, 
και κάλεσε τις Κυβερνήσεις των χωρών της 
περιοχής να συμμετάσχουν στο Σχέδιο και έτσι 
να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής.

Τόνισε, επίσης, ότι μέσω του Σχεδίου Δράσης 
θα προωθηθούν δράσεις, μεταξύ άλλων, για τη 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, τη σύσταση 
μηχανισμών για πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές 
οικονομίες μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις και βιομηχανίας 
για προσαρμογή σε αειφόρες και πράσινες 
τεχνολογίες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
στους τομείς της πράσινης πολιτικής και ευχήθηκε 
όπως υπάρξει στήριξη και από την ΕΕ και από 
διεθνείς οργανισμούς προς τον σκοπό αυτό. 

Υπογράμμισε, τέλος, ότι πέραν των 500 εκ. ευρώ, 
δηλαδή το 41% του προϋπολογισμού του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, 
για τα έτη 2021-2026, αφορούν επενδύσεις και 
μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην πράσινη 
μετάβαση.  

Διεξήχθηκαν, από τις 3 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, 
στην πόλη Herceg Novi του Μαυροβουνίου 
οι εργασίες της 14ης Διάσκεψης των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών 
Κρατών Ευρώπης, στην οποία συμμετείχε η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κα Αννίτα Δημητρίου, καθώς και οι Προέδροι 
ή εκπρόσωποί τους των Κοινοβουλίων του 
Αγίου Μαρίνου, της Ανδόρας, της Ισλανδίας, 
του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου και 
του Μονακό.

Τη Διάσκεψη απασχόλησαν οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα Κοινοβούλια των μικρών κρατών 
όσον αφορά την εισαγωγή καινοτομιών και τον 
εκσυγχρονισμό τους, ο ρόλος των Κοινοβουλίων 
στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικολογικών 
προκλήσεων και η κοινοβουλευτική διπλωματία των 
μικρών κρατών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο συζήτησης για την κοινοβουλευτική 
διπλωματία των μικρών κρατών Ευρώπης, η 
Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι, πέραν της 
εμπλοκής τους στη διαμόρφωση της εξωτερικής 
πολιτικής των κρατών τους, τα κοινοβούλια 
αποτελούν πραγματικούς παράγοντες της εξωτερικής 
πολιτικής, καθότι, όντας ευέλικτα, δύνανται να 
δρουν επικουρικά στην παραδοσιακή διπλωματία. 
Οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας, πρόσθεσε, τα 
κοινοβούλια μπορούν να καταστούν φορείς αλλαγής 
και να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία 
ισχυρών βάσεων για τη δημοκρατία.

Πρώτιστη προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεθνούς 
δραστηριότητας της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
υπογράμμισε η κα Δημητρίου, αποτελεί το κυπριακό 

πρόβλημα και οι προσπάθειες επίλυσής του, ενόσω 
συνεχίζονται οι παραβιάσεις από την Τουρκία 
της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Παράλληλα, ωστόσο, σημείωσε η κα 
Δημητρίου, η Κυπριακή Βουλή επικοινωνεί σε τακτική 
βάση και αναπτύσσει συνεργασίες με κοινοβούλια και 
κοινοβουλευτικούς οργανισμούς για διάφορα θέματα 
διεθνούς ενδιαφέροντος, αναφέροντας ως πρόσφατο 
παράδειγμα επιστολή της προς ομολόγους της για 
την επείγουσα ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδιαίτερα  των γυναικών και των 
κοριτσιών στο Αφγανιστάν.

Η κα Δημητρίου αναφέρθηκε, εξάλλου, στις 
προκλήσεις που τα κοινοβούλια των μικρών κρατών 
αντιμετωπίζουν λόγω του δυσανάλογα μεγάλου 
αριθμού διεθνών υποχρεώσεων, συγκριτικά με το 
μικρό τους μέγεθος και τους περιορισμένους πόρους 
που έχουν στη διάθεσή τους. Επομένως, τόνισε η 
Πρόεδρος της Βουλής, επιβάλλεται η περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας των κοινοβουλίων 
των μικρών κρατών στο πλαίσιο διεθνών 
κοινοβουλευτικών οργανισμών και μηχανισμών, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΏΝ ΜΙΚΡΏΝ 
ΚΡΑΤΏΝ ΕΥΡΏΠΗΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ»
14η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης
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όπως η παρούσα Διάσκεψη, για την προώθηση 
θεμάτων που άπτονται των κοινών ανησυχιών και 
συμφερόντων τους. Η δύναμη των Μικρών Κρατών 
Ευρώπης πηγάζει από την ενότητά τους, κατέληξε η 
κα Δημητρίου.

Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση 
Κοινής Δήλωσης, στην οποία υπογραμμίζεται η κοινή 
επιθυμία των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών 
Ευρώπης για περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και 
της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και ο ρόλος 
που τα κοινοβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 
στον τομέα της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Εξάλλου, με πρόταση της Προέδρου 
της Βουλής, περιλήφθηκε αναφορά στη δέσμευση 
των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών στις αρχές 
του διεθνούς δικαίου και στην ανάγκη ανάληψης 
κοινών δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή 

των νέων στα κοινοβούλια. Υιοθετήθηκε, επίσης, 
πρόταση της κας Δημητρίου για τη δημιουργία 
μηχανισμού συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ 
των συμμετεχόντων κοινοβουλίων, με στόχο την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της βελτίωσης 
των μεθόδων εργασίας στα Κοινοβούλια.

Στο περιθώριο  της Διάσκεψης, η Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου 
είχε χωριστές συναντήσεις με τους Προέδρους των 
συμμετεχόντων Κοινοβουλίων ή τους εκπροσώπους 
τους.

Κατά τις διμερείς συναντήσεις, η Πρόεδρος της 
Βουλής ενημέρωσε τους συνομιλητές της για τις 
τρέχουσες εξελίξεις σε ότι αφορά στο Κυπριακό 
πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του και 
στηλίτευσε τις συνεχείς προκλήσεις και παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξήρε, επίσης, τη σημασία 
της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοβουλίων των 
μικρών κρατών Ευρώπης και τόνισε ότι μέσω της 
ενότητας και της μεταξύ τους αλληλεγγύης, τα μικρά 
κράτη μπορούν να ενισχύσουν τη φωνή τους στη 
διεθνή σκηνή και να προωθήσουν αποτελεσματικά 
τις κοινές αρχές και αξίες τους, περιλαμβανομένης 
της προάσπισης του διεθνούς δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εξάλλου, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη 
βούλησή της για αναβάθμιση των διμερών σχέσεων 
της Βουλής των Αντιπροσώπων με τα Κοινοβούλια 
των μικρών κρατών Ευρώπης, μέσω της δημιουργίας 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας, της ανταλλαγής 
επισκέψεων, και της συνεργασίας  μεταξύ 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για θέματα ειδικού 
ενδιαφέροντος.

Mε λόγια καρδιάς και αισθήματα αγάπης για 
την πατρίδα τους Κύπρο και τους ανθρώπους 
της, παρέλαβαν το βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 
2021 η ποιήτρια Νεσιέ Γιασίν και ο σκηνοθέτης 
Πανίκος Χρυσάνθου, για τη συνεργασία τους 
για τη δημιουργία των ντοκιμαντέρ «To Τείχος 
μας» και «Η Δική μου η Πατρίδα». Το  βραβείο 
απονεμήθηκε σε τελετή, στις 15 Οκτωβρίου, 
στο Σπίτι της Συνεργασίας, στη Λευκωσία.

Οι ομιλίες και των δύο ήταν άκρως συγκινητικές 
και γεμάτες πόνο, γιατί η πατρίδα τους παραμένει 
διχοτομημένη και γιατί ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία, 
η μη αποδοχή της αντίθετης άποψης δεν αφήνει τους 
ανθρώπους της Κύπρου να ζήσουν ελεύθεροι.

«Είμαστε δύο άνθρωποι της τέχνης που 
πληγωθήκαμε από το παρελθόν και αγωνιζόμαστε για 
το μέλλον, αναζητούμε την αλήθεια στις στρεβλώσεις 
της ιστορίας, θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα  
με τις λέξεις και τις εικόνες μας αυτό που οι πολιτικοί 
δεν μπόρεσαν εδώ και δεκαετίες, για να ακουστεί η 
αληθινή ιστορία και τα όνειρα αυτής της χώρας», 
ανέφερε η Νεσιέ Γιασίν στην ομιλία της. 

Η Νεσιέ Γιασίν τόνισε πως η Ευρώπη ήταν κάποτε 
η μαγική φόρμουλα για το νησί μας, αυτό που θα 
μας ένωνε και τώρα η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι το 
κλαδί από το οποίο θα κρατηθούμε. Ανέφερε ότι 
η ελπίδα βρίσκεται στα άτομα που αγαπάνε ο ένας 
τον άλλο και δεν είναι σε σφιγμένες γροθιές ή σε 
ψεύτικους ελιγμούς, άλλα σε χέρια που απλώνονται 
με ειλικρίνεια.

Ο Πανίκος Χρυσάνθου στη δική του ομιλία ανέφερε 
ότι η βράβευση αποδεικνύει ότι η δουλειά τους 
τυγχάνει εκτίμησης με κριτήριο τις ευρωπαϊκές 
αξίες, τη δημοκρατία και την ελευθερία σκέψης και 
έκφρασης, την ανοχή, τον σεβασμό, τη συναίνεση και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ανέφερε ότι μαζί με τη Νεσιέ είδαν τον πόνο του 
εχθρού με ενσυναίσθηση, έδειξαν πως κάθε πλευρά 

είναι θύμα και θύτης σε κάποιον άλλο χρόνο και κάτω 
από άλλες συνθήκες και μίλησαν για την αναγνώριση 
της αλήθειας.

«Μιλήσαμε για συγχώρεση και συμφιλίωση, να 
επανενώσουμε τον τόπο μέσα από αυτά, υποδείξαμε 
τη ρίζα του κακού που είναι ο φανατισμός και η 
μισαλλοδοξία που τυφλώνει τους ανθρώπους. Ο 
φανατισμός οδήγησε σε μιαν απίστευτη απανθρωπιά 
με θανάτους αθώων και εξευτελισμό, ξερίζωμα 
ανθρώπων και διχοτόμηση», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ανδρέας Κεττής στον 
χαιρετισμό του ανέφερε ότι, σήμερα, τιμούμε δύο 
Κύπριους πολίτες, οι οποίοι «αποδεδειγμένα έχουν 
συμβάλλει με τον δικό τους τρόπο στην προσπάθεια 

για δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την 
επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική συμβίωση 
των δύο κοινοτήτων του νησιού μας».

Τόνισε ότι, αναντίλεκτα, το Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη αποτελεί μίαν από τις πλέον εμβληματικές 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς 
μέσα από αυτό γιορτάζεται, υπογραμμίζεται και 
προβάλλεται η έννοια της ενεργούς πολιτότητας.

Οι φετινοί βραβευθέντες από την Κύπρο θα 
βρεθούν τον Νοέμβριο, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για να τιμηθούν στην κεντρική 
εκδήλωση απονομής του βραβείου, μαζί με το σύνολο 
των βραβευθέντων, προερχομένων από όλα τα κράτη 
μέλη της Ένωσης. 

ΣΤΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΠΑΝΙΚΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΡΙΑ 
ΝΕΣΙΕ ΓΙΑΣΙΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΏΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2021
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Στην Κύπρο πραγματοποίησε επίσκεψη ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρο Β΄, από τις 6 μέχρι τις 10 
Σεπτεμβρίου.  Ο Αλεξανδρινός προκαθήμενος 
συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο Β΄ και τον Επίτροπο Προεδρίας 
αρμόδιο για τους αποδήμους, Φώτη Φωτίου. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον 
Επίτροπο Προεδρίας, στις 7 Σεπτεμβρίου, 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις 
Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες και Μονές του 
εξωτερικού που υπάγονται στο Πατριαρχείο 
Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, καθώς και 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
τους απόδημους και πιθανές δράσεις και 
εκδηλώσεις με τα οργανωμένα σύνολα της 
Διασποράς μας, στις οποίες το Πατριαρχείο 
Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής μπορεί να 
συμβάλει στην προσπάθεια που γίνεται για  να 
κρατηθεί ο απόδημος Ελληνισμός στις ρίζες, τις 
παραδόσεις και τον πολιτισμό τους.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι η στήριξη του 
Πατριαρχείου και του ίδιου του Πατριάρχη 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι απόδημοί μας είναι 
καθοριστικής σημασίας και τον ευχαρίστησε 
γι΄αυτό.

Αναφορά έγινε και στο Τριμερές Πρόγραμμα 
ΝΟΣΤΟΣ, αφού πρόσφατα πραγματοποιήθηκε 
το ΝΟΣΤΟΣ IV με τη συμμετοχή νέων Κύπρου, 
Ελλάδας, Αιγύπτου.  Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους στην Αίγυπτο, οι νέοι είχαν την 
ευκαιρία να συναντήσουν τον Πατριάρχη στο 
Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας.
Ο Επίτροπος Προεδρίας διαβεβαίωσε τον 
Πατριάρχη, για τη  συνεχή στήριξη της  
Κυπριακής Κυβέρνησης προς το Πατριαρχείο, 
αλλά και στο δύσκολο έργο που επιτελεί ο 
ίδιος και το Πατριαρχείο σε χώρες της Αφρικής 
που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και 
ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν οργανωμένα 
σύνολα των αποδήμων μας.
Από πλευράς του, ο Πατριάρχης εξέφρασε 
ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον Επίτροπο Προεδρίας και την 
Κυβέρνηση για τη συνεχή στήριξη στο έργο 
του Πατριαρχείου και ιδιαίτερα για το μεγάλο 
έργο που πραγματοποιείται στο Γέρι, όπου 
κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι χιλιάδες 
επαναπατρισθέντες από την Αφρική που 
ανέρχονται στις 35 χιλιάδες.
Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συμβολή του 
στην απόφαση του Προέδρου της Αιγύπτου 
κ. Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, για παραχώρηση 

χώρου ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου στο 
Κάιρο. Το κέντρο αυτό θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για τον απόδημο Ελληνισμό και όχι 
μόνον, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, 
των παραδόσεων και του πολιτισμού μας.
Στη Θεολογική Σχολή
Στο πλαίσιο της ολιγοήμερης επίσημης επίσκεψής 
του στην Κύπρο, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ επισκέφτηκε, 
στις 9 Σεπτεμβρίου, τη Θεολογική Σχολή της 
Εκκλησίας της Κύπρου. 
Ο Μακαριώτατος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, τις 
υπηρεσίες που προσφέρει στους φοιτητές και 
το έργο, το οποίο επιτελείται. Ο Διευθυντής 
της Σχολής Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης τον 
ενημέρωσε για τη Σχολή, αλλά και το κοινωνικό 
της έργο, που εκτείνεται και στην ιεραποστολή 
στην αφρικανική ήπειρο.
Ακολούθως, αντάλλαξαν απόψεις για τον 
τρόπο λειτουργίας της υπό ίδρυση Θεολογικής 
Ακαδημίας του Αποστόλου Μάρκου, του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η οποία θα εδρεύει 
στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου 
παλαιού Καΐρου. 

ΣΚΥΛΛΑ Η ΦΘΙΝΟΠΏΡΙΝΗ: ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΏΡΟΥ
Το φυτό «σκύλλα η φθινοπωρινή», 
επιστημονικά Scilla autumnalis, είναι ένα 
όμορφο μικρό φυτό που ανθίζει αυτή την 
περίοδο στους κυπριακούς αγρούς. 
Το γένος Scilla περιλαμβάνει περίπου 80 
είδη, με εξάπλωση τις εύκρατες περιοχές της 
Ευρώπης και της Ασίας, τη Μεσόγειο, την 
Αφρική και τα Ατλαντικά νησιά. Περιλαμβάνει 
πολυετείς, βολβώδεις πόες με εντυπωσιακά 
άνθη, που συχνά χρησιμοποιούνται και ως 
καλλωπιστικά. Στην Κύπρο αντιπροσωπεύεται με 
3 ιθαγενή είδη.
Σε πλήρη ανθοφορία από Σεπτέμβριο 
μέχρι Νοέμβριο
Η σκύλλα η φθινοπωρινή, είναι ένα κοινό 
ιθαγενές φυτό της Κύπρου που συναντούμε 
σε ξηρά λιβάδια, βραχώδεις πλαγιές και 
σε ανοίγματα θαμνώνων και φρύγανων, σε 
υψόμετρο 0-925 μέτρα. Είναι πολυετής, 
βολβώδης πόα, με έναν ή περισσότερους 

όρθιους ανθοφόρους βλαστούς, ύψους 
μέχρι 20 εκ. Τα φύλλα της είναι πολυάριθμα, 
συνήθως από 8-10, μήκους 7-12 εκ., τα οποία 
εμφανίζονται μετά την άνθιση (υστερανθή).
Τα άνθη της αναπτύσσονται σε αραιό ή 
πυκνό βότρυ στο άκρο του βλαστού. Είναι 
ακτινόμορφα, ερμαφρόδιτα, κωδωνοειδή, με 
εξαμερές περιάνθιο, πορφυρού ή ανοικτού μωβ 
χρώματος. Ο καρπός του φυτού είναι σφαιρική-
τριγωνική κάψα, με σχεδόν σφαιρικά σπέρματα, 
ελαφρώς ρυτιδωμένα. Ανθίζει από Σεπτέμβριο 
μέχρι Νοέμβριο και καρποφορεί Οκτώβριο με 
Δεκέμβριο.
Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση και μεγάλο 
πληθυσμό. Σημαντικό μέρος του πληθυσμού 
του βρίσκεται σε προστατευόμενες περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 και  Εθνικά Δασικά Πάρκα 
ή άλλη κρατική δασική γη με ελεγχόμενες 
δραστηριότητες.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Επίσκεψη του Πατριάρχη στην Κύπρο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΠ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΦΙΕΡΏΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δύο νέες πολυτελείς εκδόσεις, αφιερωμένες σε δύο 
εξέχουσες προσωπικότητες της λατινικής κοινότητας 
της Κύπρου, παρουσίασε στις 8 Οκτωβρίου 2021, το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του στο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας.

Πρόκειται για την εκδόση «Unus pro omnibus: O Σιλβαίν 
Μπερώ και οι Λατίνοι της Κύπρου», αφιερωμένη στον 
δρα Σιλβαίν Μπερώ, διαπρεπή καθηγητή, ερευνητή και 
συγγραφέα και την έκδοση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν: 
1931 - 2011», αφιερωμένη στον Αρμάνδο Τζιοζεφέν, 
μουσικό, εικαστικό και αερομοντελιστή.

Στον χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε, εκ μέρους του, 
ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Γενικός 
Συντονιστής για Θέματα Θρησκευτικών Ομάδων 
κ. Κυπριανός Λούης, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ανέφερε ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία, προστατεύει, στηρίζει και ενδυναμώνει τις 
θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου.  «Το Υπουργείο», 
συνέχισε, «στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που 
προβάλλει, προωθεί και καλλιεργεί συστηματικά τη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Λατίνων, 
μιας κληρονομιάς που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στο σύνολό της».

«Οι δύο αυτές εκδόσεις», είπε, «επιβεβαιώνουν, ακόμα 

μια φορά, τη μεγάλη παράδοση της λατινικής κοινότητας 
στις τέχνες και τον πολιτισμό, καθώς και την προσφορά 
των μελών της στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου. Ταυτόχρονα, 
αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, να δώσει, μέσα από αξιόλογες  εκδόσεις, 
φωνή και ορατότητα στα μέλη της θρησκευτικής ομάδας 
των Λατίνων». 

Η Αντιπρόσωπος της Θρησκευτικής Ομάδας των 
Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κα Αντωνέλλα Μαντοβάνη, στον δικό της χαιρετισμό, 
ανέφερε ότι οι εκδόσεις αφορούν δύο σημαντικά μέλη 
της σύγχρονης λατινικής κοινότητας που αφήσαν τη 
σφραγίδα τους στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου. 

Αναφερόμενη στην έκδοση «Unus pro omnibus, o 
Sylvain Beraud και οι Λατίνοι της Κύπρου» είπε ότι αυτή 
απαντά σε διάφορα ερωτήματα που δέχονται συχνά οι 
Λατίνοι της Κύπρου. Ποιοι είναι οι Λατίνοι και από πού 
προέρχονται; Τι είναι η λατινική κοινότητα και γιατί έχει 
συνταγματική αναγνώριση; Νιώθετε Κύπριοι; Ποιες είναι 
οι σχέσεις σας με την τοπική κοινωνία;

Για την έκδοση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν, 1931-2011», 
η κα Μαντοβάνη σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι αυτή 
παρουσιάζει την προσφορά και τη συμβολή του 
μουσικού, εικαστικού και αερομοντελιστή Αρμάνδο στην 
κυπριακή μουσική, την αγάπη του για τη ζωγραφική 
και τη χαρακτική όσο και την πρωτοπορία του στον 
αερομοντελισμό στην Κύπρο. 

Τέτοιες εκδόσεις, τόνισε, αποτελούν κομμάτι της 
προσφοράς και της συμβολής των Λατίνων της Κύπρου 
και εισηγήθηκε μια νέα έκδοση που θα αφορά την 
προσφορά των Λατίνων στην παιδεία, με αναφορές 
στα ιστορικά σχολεία της κοινότητας και τη συμβολή 
τους, αφού πολλά εξ αυτών άφησαν τη σφραγίδα 
τους στην ιστορία της εκπαίδευσης στην Κύπρο, ενώ 

άλλα συνεχίζουν να προσφέρουν στην παιδεία με τον 
πολυπολιτισμικό τους χαρακτήρα. 

Στον χαιρετισμό της, η Αν. Διευθύντρια του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών κα Ελέγκω Φραγκουλίδου 
ανέφερε ότι με την παρουσίαση των δύο εκδόσεων 
το ΓΤΠ αποδεικνύει ότι παραμένει  προσηλωμένο 
στον στόχο του για την ανάδειξη, την προαγωγή και 
τη διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού της 
χώρας μας. Σημείωσε  ότι, με τις δύο εκδόσεις μάς 
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε δύο εξέχουσες 
προσωπικότητες της λατινικής κοινότητας, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας μας, που 
εξελίσσεται και ευημερεί σε αρμονική συμβίωση με την 
τοπική κοινωνία. 

Αναφερόμενη στις δύο εκδόσεις, η κα Φραγκουλίδου 
σημείωσε ότι στην έκδοση «Ο Συλβαίν Μπερώ και οι 
Λατίνοι της Κύπρου», η εμπειρία, η ερμηνεία ιστοριών 
και αναμνήσεων ενός ανθρώπου εν ζωή μέσα από την 
προσωπική του αφήγηση, γίνεται ιστορικό τεκμήριο, και 
η αυθεντική ζωντανή του μαρτυρία αποτελεί πρωτογενή 
πηγή.  Η έκδοση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν», είπε, δεν 
περιορίζεται σε μια ακαδημαϊκή παρουσίαση της 
προσφοράς του αξέχαστου συμπατριώτη μας καλλιτέχνη, 
αλλά παρουσιάζει μία ζωντανή μαρτυρία για τη ζωή 
ενός προικισμένου ανθρώπου, ο οποίος διέπρεψε τόσο 
στη μουσική δημιουργία και τη ζωγραφική όσο και στον 
αερομοντελισμό. Οι προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων 
που είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν, το φωτογραφικό 
υλικό και οι πίνακές του, συνθέτουν μια γλαφυρή και 
ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου και δημιουργού 
Αρμάνδου Τζιοζεφέν, κατέληξε η Αν. Διευθύντρια του 
ΓΤΠ. 

Ακολούθησε παρουσίαση των δύο εκδόσεων και ανοικτή 
συζήτηση με τους συντελεστές τους.

Τρεις αναμνηστικές σειρές γραμματοσήμων έθεσαν 
σε κυκλοφορία, στις 17 Σεπτεμβρίου, τα Κυπριακά 
Ταχυδρομεία. Πρόκειται για τις αναμνηστικές σειρές 
γραμματοσήμων «Γάτες» με τέσσερα γραμματόσημα 
των 34, 41, 40 και 64 σεντ, «50 χρόνια ΘΟΚ» με ένα 
γραμματόσημο των 34 σεντ και «50 χρόνια Διπλωματικών 
Σχέσεων Κύπρου-Κίνας» με ένα γραμματόσημο των 75 
σεντ. 

Η γάτα (Felis Catus-Αίλουρος ή γαλή) είναι ζώο που 
ανήκει στην οικογένεια των Αιλουροειδών. Είναι από τα 
δημοφιλέστερα κατοικίδια ζώα και ίσως το μοναδικό 
οικόσιτο αιλουροειδές. Ζει στο περιβάλλον του ανθρώπου 
εδώ και τουλάχιστον 9.500 χρόνια. Μπορεί να εκπαιδευτεί 
ώστε να υπακούει απλές εντολές. Η ακοή, η όραση και η 
όσφρηση της γάτας είναι οξύτατες. Και σε συνδυασμό με 
την ευκινησία και ευλυγισία, την καθιστούν δεινό θηρευτή, 
αφού κυνηγά πάνω από 1.000 είδη ζώων για τροφή. 
Υπάρχουν γύρω στις 30 – 40 αναγνωρισμένες φυλές 

γάτας. Η γάτα γεννά 3 - 8 γατάκια και ζει, συνήθως, από 
14 έως 20 χρόνια. 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου γιορτάζει! Φέτος 
συμπληρώνονται 50 χρόνια (1971-2021) αδιάλειπτης 
παρουσίας και προσφοράς του κρατικού θεάτρου 
στα πολιτιστικά πράγματα της Κύπρου. Ο Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου μεγαλώνει και προετοιμάζεται για 
τα επόμενα 50 χρόνια, παραμένοντας πιστός στην αρχική 
του αποστολή, που δεν είναι άλλη από την προαγωγή 
της θεατρικής τέχνης στον τόπο μας. Μέσα από τη 
συνεργασία του ΘΟΚ με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, 
φιλοτεχνήθηκε ένα λιτό και καλαίσθητο αναμνηστικό 
γραμματόσημο, όπου συνδυάζεται το λογότυπο των 50 
χρόνων και η αφίσα του Αγαμέμνονα του Αισχύλου, μίας 
εκ των δύο εναρκτήριων παραγωγών του Οργανισμού. 
Το γραμματόσημο θα ταξιδέψει εντός και εκτός συνόρων 
για να μεταφέρει το επετειακό μήνυμα του ΘΟΚ. 

Φέτος συμπληρώνονται, επίσης, 50 χρόνια από την 
εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας. Οι δύο χώρες, τα τελευταία 50 χρόνια, έχουν 
αναπτύξει τις σχέσεις τους σε πολιτικό, οικονομικό 
και εμπορικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας, μέσω του 
αλληλοσεβασμού και της αλληλοϋποστήριξης σε διεθνές 
επίπεδο, να οικοδομήσουν μια φιλική και ουσιαστική 
σχέση. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιθυμώντας να αναδείξει 
το σημαντικό αυτό χρονικό ορόσημο και να τιμήσει 
τη σχέση της με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει 
προχωρήσει στην έκδοση επετειακού γραμματοσήμου 
και Φακέλου Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην περαιτέρω προώθηση 
και ενίσχυση των δεσμών της με τη φίλη χώρα Κίνα, 
τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο και είναι 
πεπεισμένη ότι οι σχέσεις αυτές θα αναπτυχθούν ακόμη 
περισσότερο τα επόμενα χρόνια. 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ 
ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΏΝ
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ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ: Η ΜΑΡΏΝΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
«Για 14 αιώνες τώρα, οι Μαρωνίτες της 
Κύπρου συνθέτουν μια δυναμική και 
παραγωγική κοινότητα, πιστή στα ήθη, 
τα έθιμά της και τις παραδόσεις της. Μια 
κοινότητα που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ιστορίας και της κοινωνικής 
δομής του τόπου μας και που μέσα 
από τη διαφορετικότητά της, την οποία 
απολύτως σεβόμαστε, συμβάλλει τα 
μέγιστα στην πλούσια κληρονομιά του 
τόπου μας». 

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τη 
Μαρωνίτικη κοινότητα της Κύπρου ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 
Σεπτεμβρίου για την έναρξη της ποιμαντικής 
ιεραποστολής του νέου Αρχιεπισκόπου 
Μαρωνιτών Κύπρου κ. Σελίμ Σφέιρ. 

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Φωτίου σημείωσε 
ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή των Μαρωνιτών 
στην Κύπρο, η οποία συστάθηκε το 1316, 
διαδραματίζει, έκτοτε, σοβαρό ρόλο στον 
αγώνα για την επιβίωση και την ευημερία 
των μελών της κοινότητας και εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι και ο νέος Αρχιεπίσκοπος κ. 
Σελίμ Σφέιρ με το κύρος και το εκτόπισμα της 
θέσης του, σε συνδυασμό με τις ικανότητες και 
τις γνώσεις του, θα συμβάλει ουσιαστικά στη 
συνέχιση της παρουσίας των Μαρωνιτών στην 
Κύπρο, κατά τρόπο που θα ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο τους ισχυρούς, μεταξύ μας, 
δεσμούς  φιλίας και συνεργασίας.

Ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε ότι η 
Κυβέρνηση είναι πάντοτε στο πλευρό της 

Μαρωνίτικης κοινότητας, αναφέροντας 
ότι το κράτος συμβάλλει οικονομικά στην 
ενίσχυση της προσπάθειας για δημιουργία 
και βελτίωση υφιστάμενων έργων υποδομής 
και μνημείων στις ελεύθερες περιοχές, καθώς 
και για την αναστήλωση μονών και εκκλησιών 
των Μαρωνιτών στα κατεχόμενα, πέραν της 
βοήθειας για την επανεγκατάστασή τους στα 
χωριά τους.

Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι η τουρκική 
εισβολή επισώρευσε πολλά δεινά και στην 
Μαρωνιτική κοινότητα, άφησε ανεπούλωτες 
πληγές, πόνο και δυστυχία. «Η παράνομη 
κατοχή των εδαφών μας», τόνισε, «θα πρέπει 
να τερματιστεί και η κοινή μας πατρίδα να 
επανενωθεί. Με αυτόν τον στόχο, συνεχίζουμε 
τον αγώνα μας, αρνούμενοι να αποδεχθούμε 
τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής».

Αναφερόμενος στην παρούσα φάση του  
Κυπριακού, ο Επίτροπος Προεδρίας είπε: 
«Οι νεοοθωμανικές προκλήσεις της ηγεσίας 
της Άγκυρας με την προβολή και υποστήριξη 
θέσεων, όπως της αποδοχής της λεγόμενης 
κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων 
και της ύπαρξης δύο κρατών, δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτές. Το ίδιο και η εξαγγελία 
για άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης 
περιοχής της Αμμοχώστου, κατά παραβίαση 
των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η καταδίκη 
των εν λόγω θέσεων και ενεργειών από τον 
ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από 
ισχυρές χώρες της γης, είναι σαφής. Παρά τις 
δυσκολίες, παραμένουμε δεσμευμένοι στην 

προσπάθεια επανάληψης των συνομιλιών στη 
βάση του πλαισίου του ΟΗΕ και αναμένουμε 
από την τουρκική πλευρά να μεταβάλει τη 
στάση της. Δικός μας στόχος είναι μια λύση 
που θα δώσει νέα προοπτική στον τόπο μας, 
χωρίς διαχωριστικές γραμμές και κατοχικά 
στρατεύματα, και χωρίς ξένες εγγυήσεις και 
επεμβατικά δικαιώματα». 

«Με τη σκέψη μας στους ηρωικούς 
εγκλωβισμένους Μαρωνίτες και στα 
κατεχόμενα χωριά σας, τον Κορμακίτη, τον 
Ασώματο, την Αγία Μαρίνα και τα Καρπάσια, 
εύχομαι, Σεβασμιότατε, να γιορτάσουμε κατά 
τη διάρκεια της εδώ ιεραποστολής σας, μια 
επανενωμένη Κύπρο, με ελευθερία, ειρήνη 
και ασφάλεια για όλους», κατέληξε στον 
χαιρετισμό του ο κ. Φωτίου. 

ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Χαιρετισμός σε απόδημους στην 
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Saint Mary's 
Έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προσέλθει σε νέες 
διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού 
είναι η Κυβέρνηση, δήλωσε ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου στο Λονδίνο, 
τονίζοντας όμως ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί 
ως δεδομένο και από την τουρκική πλευρά 
ότι η λύση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών».

Όπως επισήμανε, αυτό σημαίνει «εγκατάλειψη 
κάθε θέσης που υπονομεύει την πρωτοβουλία 
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
και δημιουργεί αδιέξοδο στις περαιτέρω 
προσπάθειες».

Οι αναφορές του Επιτρόπου Προεδρίας έγιναν 
κατά τον χαιρετισμό του προς αποδήμους, 
στις 19 Σεπτεμβρίου, στην Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία Saint Mary’s.

Έκανε λόγο για «νεοοθωμανική» προσέγγιση 
και τακτική από την Τουρκία και το «εγκάθετο» 

καθεστώς της στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο 
της οποίας προβάλλουν τώρα αξιώσεις για 
αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχικής 
ισότητας των Τουρκοκυπρίων και της ύπαρξης 
δύο χωριστών κρατών, θέσεις που συνδέονται 
και με την άλλη απαράδεκτη ενέργειά τους, 
της εξαγγελίας για άνοιγμα μέρους της 
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, 
δήθεν για επιστροφή των περιουσιών στους 
κατοίκους της.

Ο κ. Φωτίου εξήρε τον ρόλο και την 
προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου στη ζωή των μελών 
της ελληνικής και της κυπριακής παροικίας, 
έναν ρόλο κοινωνικό, φιλανθρωπικό 
και εκπαιδευτικό, πέραν του καθαρώς 
θρησκευτικού, με ιδιαίτερη μνεία στη δράση 
του αποδημήσαντος Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, καθώς και 
του νυν Αρχιεπισκόπου Νικήτα.

Ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε, τέλος, την 
εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης 
προς όλους τους απόδημους, οι οποίοι πάντα 

βρίσκονται στο πλευρό της Κύπρου. 

Συναντήσεις με ομογενειακές Οργανώσεις

Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, 
ο κ. Φωτίου είχε, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου,  
σειρά επαφών με ομογενειακές Οργανώσεις. 
Συναντήθηκε με την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, τον 
Σύνδεσμο Αποδήμων Κυπρίων Ριζοκαρπάσου,  
την Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων 
Ηνωμένου Βασιλείου και την Οργάνωση 
ΝΕΠΟΜΑΚ.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τρόποι 
προώθησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο 
των θέσεων μας όσον αφορά το εθνικό μας 
θέμα όσο και για το ανθρωπιστικό πρόβλημα 
των αγνοουμένων, καθώς και η εμπλοκή της 
νέας γενιάς στα δρώμενα της ομογένειας. 
Πρόσθετα, ο Επίτροπος Προεδρίας 
παρουσίασε τις νέες δράσεις και σχέδια τόσο 
για τους εγκλωβισμένους όσο και για τους 
επανεγκατεσταθέντες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο 
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Ηνωμένο Βασίλειο, ο Επίτροπος Προεδρίας 
απήυθυνε χαιρετισμό στον αγιασμό που 
πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Σχολείο 
Manor Hill στο βόρειο Λονδίνο, με αφορμή 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. 
Φωτίου διαβεβαίωσε τα παιδιά και τους γονείς, 
για τη συνεχή στήριξη τόσο του ιδίου όσο 
και της Κυπριακής Κυβέρνησης, στο δύσκολο 
έργο που επιτελούν για την προώθηση και 
τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού μας.
 
Επαφές στη Βουλή των Κοινοτήτων

Εξάλλου, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φωτίου 
είχε, στις 23 Σεπτεμβρίου, σειρά συναντήσεων 
στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου συναντήθηκε 
με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας 
Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη 
Βουλή των Κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω συναντήσεων, 
ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε τους 
Βουλευτές για τις εξελίξεις όσον αφορά το 
εθνικό μας θέμα με έμφαση στην τραγική 
πτυχή του θέματος των αγνοουμένων και 
αντάλλαξαν απόψεις για τρόπους προώθησης 
του θέματος σε σημαντικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζήτησε, 
επίσης, τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου 
για άσκηση πίεσης προς την Τουρκία, έτσι 

ώστε να δώσει πρόσβαση στα στρατιωτικά 
αρχεία, αλλά και να ανοίξει τις λεγόμενες 
στρατιωτικές περιοχές.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε εκ 
μέρους του ιδίου, αλλά και της Κυπριακής 
Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Κύπρου - 
ΗΒ για τη διαχρονική και σταθερή στήριξη 
τους εντός της Βουλής των Κοινοτήτων.  

Επίσης, συζήτησε μαζί τους την υλοποίηση 
συγκεκριμένων κοινών δράσεων με τη στήριξη 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Συνεχίζοντας τις επαφές του στο Λονδίνο, 
ο Επίτροπος Προεδρίας είχε συνάντηση με 
τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν 
απόψεις για το εθνικό θέμα και τις τρέχουσες 
εξελίξεις, ενώ ο Επίτροπος ενημέρωσε τον 
Σεβασμιώτατο για τις εξελίξεις όσον αφορά την 
τραγική πτυχή του θέματος των αγνοουμένων.
Ο κ. Φωτίου, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο 
για τη διαχρονική στήριξη της Εκκλησίας προς 
τους Κύπριους της Διασποράς.

Παρόντες σε όλες τις πιο πάνω συναντήσεις 
ήταν ο Ύπατος Αρμοστής μας στο Λονδίνο 

κ. Ανδρέας Κακουρής, ο Γενικός Πρόξενος 
κ. Θεόδωρος Γκότσης και ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου κ.  Χρίστος Καραολής.

Συναντήσεις με διάφορους Συνδέσμους 
του ΗΒ

Ο Επίτροπος Προεδρίας είχε, παράλληλα, 
συναντήσεις με τον Ιατρικό Σύνδεσμο ΗΒ 
(Cyprus Medical Society UK), τον Association 
of British Cypriot Professionals (EPISTEME), 
τους UK Cypriot Professionals Network και τον 
Σύνδεσμο Cypriots in the City.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών έγινε 
ανασκόπηση των δραστηριοτήτων των 
Συνδέσμων και ανταλλάγηκαν απόψεις για 
τον καλύτερο συντονισμό και προώθηση 
των κυπριακών συμφερόντων στο ΗΒ, μέσω 
της ενίσχυσης των προσπαθειών τους για 
ανάπτυξη των δράσεών τους.

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε τα μέλη των 
Συνδέσμων για τη δραστηριότητά τους, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η δράση 
τους στην ενίσχυση και ανάδειξη της συμβολής 
των Κυπρίων στα κοινωνικά δρώμενα της 
Βρετανίας, αλλά και στην ανταπόδοση στην 
πατρίδα μας, την Κύπρο. «Αυτό είναι κάτι που 
αφορά άμεσα το μέλλον και τις προοπτικές της 
επιρροής της Κύπρου», υπογράμμισε.
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ΦΏΤΙΟΥ: «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Ελλάδα και Κύπρος καταβάλλουμε από κοινού 
προσπάθειες για αντιμετώπιση της τουρκικής 
προκλητικότητας σε συνεργασία με φίλες χώρες, 
που επιδεικνύουν και οι ίδιες σεβασμό προς το 
διεθνές δίκαιο και καταδικάζουν κάθε επιβουλή 
κατά των αρχών της ειρηνικής συνύπαρξης και 
της καλής γειτονίας των κρατών», δήλωσε σε 
χαιρετισμό του ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης 
Φωτίου σε εσπερίδα που διοργανώθηκε, στις 9 
Οκτωβρίου, στη Σαλαμίνα της Ελλάδας, με ειδική 
αναφορά στη Σαλαμίνα της Κύπρου.

Ο κ. Φωτίου διαβίβασε τους θερμούς χαιρετισμούς 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη και της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι 
τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιβεβαιώνουν απλώς τους 
ισχυρούς δεσμούς αίματος που μας συνδέουν, αλλά 
ενισχύουν περαιτέρω την κοινή μας πεποίθηση πως δεν 
είναι δυνατόν με τίποτα να παραγραφεί η μακραίωνη 
ιστορία μας, όπως και η εθνική ταυτότητα και συνείδησή 
μας. 
«Ενωμένοι ως Ελληνισμός είμαστε ταγμένοι σε έναν κοινό 
αγώνα αντιμετώπισης των προκλήσεων που έχουμε 
ενώπιον μας, διεκδικώντας τα αναφαίρετα δίκαια μας 
και δίνοντας συνέχεια στην ιστορία και τις μακρές μας 
παραδόσεις», είπε.

Αναφερόμενος στο θέμα της εσπερίδας «Σαλαμίς: 
Από τον Αίαντα και Τεύκρο, στον Θεμιστοκλή και τον 
Καραϊσκάκη», είπε ότι η διασύνδεση με τα διακόσια 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μαζί 
το αφιέρωμα στη σκλαβωμένη Σαλαμίνα της Κύπρου, 
μας συγκινεί ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας ότι 
τέτοιες εκδηλώσεις προάγουν την αξία και τη σημασία 

της ιστορίας και των παραδόσεων μας, σφραγίζοντας την 
κοινή μας εθνική ταυτότητα. 

«Η ιστορία», τόνισε ο κ. Φωτίου, «δεν παραγράφεται, 
αλλά και ούτε διαγράφεται ή ξαναγράφεται.Τα χώματα 
της Κύπρου τα πρωτοπάτησαν οι Έλληνες Αχαιοί με 
τον Τεύκρο μετά την πρώτη εικοσαετία του 12ου αιώνα 
π.Χ. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Τρωικού 
Πολέμου. Ο Τεύκρος,  αδελφός του Αίαντα και γιος 
του Τελαμώνα, βασιλέα της Σαλαμίνας της Ελλάδας, 
άραξε πρώτα τα καράβια του στην ονομασθείσα γι’ αυτό 
Αχαιών Ακτή, στη βόρεια ακτογραμμή της Καρπασίας, 
όπου πολλά αρχαία κατάλοιπα, μαρτυρούν ένα πλούσιο 
παρελθόν με μακρούς αγώνες κατά των κατακτητών, 
αλλά και κέντρο ανάπτυξης ενός πολιτισμού που κράτησε 
αιώνες». 

«Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα», συνέχισε, «ο 
Τεύκρος ίδρυσε στη συνέχεια τη Σαλαμίνα, βόρεια της 
Αμμοχώστου, δίδοντας σε αυτήν το όνομα της ιδιαίτερης 
του πατρίδας. Η Σαλαμίνα της Κύπρου μεγαλούργησε 
στην ιστορία της νήσου, καθώς για χίλια περίπου 
χρόνια ήταν η πιο σημαντική πόλη της νήσου. Σε αυτήν 
δημιουργήθηκε και ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία 
θέατρα όλης της Μεσογείου, με χωρητικότητα 20 περίπου 
χιλιάδων θέσεων. Τα ίχνη των απογόνων του Τεύκρου 
χάνονται μέσα στην ιστορία, ανάμεσα τους ο Ευέλθων, ο 
Ονήσιλος, ο Γόργος και πολλοί άλλοι Κύπριοι». 
«Ως Ελληνισμός έχουμε πλήρη συνείδηση της σημασίας 
της ιστορίας μας, καθώς είναι από τα βάθη των αιώνων 
που ακούγεται το παράγγελμα που απορρίπτει την 
υποταγή, την αδράνεια και την παραίτηση, το 'Εις οιωνός 
άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης’», ανέφερε ο κ. Φωτίου. 

«Γι’ αυτό, είναι με υπερηφάνεια που συνεορτάζουμε τη 
συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την κήρυξη της 
Ελληνικής Επανάστασης. Έλληνες Κύπριοι συμμετείχαν 
στο πλευρό της Ελλάδας σε όλους τους αγώνες που 
έδωσε, από την Επανάσταση του 1821 υπερασπίζοντας 
την ελευθερία της, αλλά και Έλληνες του μητροπολιτικού 
χώρου κλήθηκαν να φυλάξουν Θερμοπύλες στο νησί 
μας» και αναφέρθηκε στον απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-59 κατά του βρετανικού αποικιακού ζυγού. 
Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι «έχουν παρέλθει 61 χρόνια 
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε 
όλα αυτά τα χρόνια η επιθετική και εκβιαστική πολιτική 
της Άγκυρας συνεχίζει να είναι μόνιμη απειλή κατά 
του λαού μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 
Σήμερα δε, η νεοοθωμανική πολιτική και τακτική αυτή 
της Άγκυρας έχει εκτραχυνθεί σε μέγιστο βαθμό. Με το 
αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας» επιχειρεί να πλήξει 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ενώ για την 
επίλυση του Κυπριακού θέτει εκ προοιμίου ως απαίτηση 
την αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας των 
Τουρκοκυπρίων και της ύπαρξης δύο χωριστών κρατών. 
Στόχος της Άγκυρας και της εγκάθετής της ηγεσίας στα 
κατεχόμενα είναι να τεθεί υπό τον έλεγχο της όλη η 
Κύπρος, καθώς και η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου. Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου εκ 
μέρους της Τουρκίας δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση».  
«Παραμένουμε», κατέληξε, «προσηλωμένοι στις 
θέσεις μας και με πίστη και αισιοδοξία προσβλέπουμε 
στη δικαίωση των αγώνων μας, εμπνεόμενοι και από 
το μοναδικό αίσθημα ηρωισμού, αυτοθυσίας και 
φιλοπατρίας που επιδείχθηκε ανά τους αιώνες από τον 
Ελληνισμό στο σύνολο του».
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Τις αδελφικές διαχρονικές σχέσεις Κυπρίων και 
Αρμενίων εξήρε ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου κατά τη συνάντησή του, στις 26 
Οκτωβρίου, με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης 
της Δημοκρατίας της Αρμενίας κ. Alen Simonyan, στο 
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ιδίου και της 
αντιπροσωπείας του στην Κύπρο. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε ότι οι σχέσεις 
αυτές εδράζονται σε κοινές παραδόσεις, ιστορικές 
ομοιότητες, αλλά και στους αγώνες για επιβίωση, 
πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δίκαιου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης 
της Αρμενίας για τις ενέργειες και τις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλονται από την 
Κυβέρνηση, στην αναζήτηση μιας δίκαιης και 
λειτουργικής λύσης για την επίλυση του εθνικού 
μας προβλήματος, στη βάση των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Τον ενημέρωσε, επίσης, για τη διαιώνιση του 
προβλήματος των αγνοουμένων εξ υπαιτιότητος της 
Τουρκίας, και εισηγήθηκε όπως η Κύπρος παράσχει 
τεχνογνωσία σε θέματα διακρίβωσης της τύχης των 
Αρμενίων που παραμένουν αγνοούμενοι από τον 
πόλεμο του 1990 με το Αζερμπαϊζάν, αλλά και αυτών 
που προστέθηκαν μετά τις τελευταίες συγκρούσεις 
στο Νακόρνο Καραμπάχ. 

Αναφερόμενος στην κοινότητα των Αρμενίων της 
Κύπρου, ο κ. Φωτίου επισήμανε την επιτυχία τους 
να δημιουργήσουν σημαντικούς πυλώνες, μέσα 
από τους οποίους εξασφαλίζεται η συνέχιση των 
θρησκευτικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών τους 
παραδόσεων. 

Ο κ. Φωτίου έκανε αναφορά στα σχολεία και στις 
εκκλησίες τους, τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και 
στις κατεχόμενες οι οποίες έχουν βεβηλωθεί από το 
κατοχικό καθεστώς, και διαβεβαίωσε για τη συνεχή και 
αμέριστη αρωγή και συμπαράσταση της Κυβέρνησης 
προς την αρμενική κοινότητα. Εξέφρασε, επίσης, την 
πεποίθηση όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη 
συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, με απώτερο σκοπό 
την ευημερία των λαών μας.

Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου επισήμανε τη σημασία 
που δίδουν οι δύο χώρες στην αξιοποίηση της 
συνεργασίας των Διασπορών Κύπρου-Αρμενίας, 
ως απαραίτητο συμπληρωματικό διπλωματικό 
εργαλείο στην προώθηση κοινών αξιών, στόχων 
και συλλογικών συμφερόντων, κατά το παράδειγμα 
του επιτυχημένου πολιτικού προγράμματος 
αλληλοσυνεργασίας του Κυπρο- ελληνο- αρμένικου 
λόμπυ στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε 
στην επέκταση της συνεργασίας αυτής σε τριμερές 
επίπεδο, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, όπου οι τρεις 
πλευρές ενθαρρύνοντας τη στενότερη συνεργασία της 
αντίστοιχης οργανωμένης Διασποράς στο εξωτερικό, 
για την προώθηση κοινών αξιών και συλλογικών 
συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων 
και σε διεθνείς οργανισμούς, έχουν ήδη υλοποιήσει και 
προγραμματίσει σειρά δράσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας 
εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς την 
Κύπρο, γιατί υπήρξε η πρώτη χώρα που έφερε το 
ζήτημα της αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας 
στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 
το 1965, και η δεύτερη χώρα στον κόσμο που 
αναγνώρισε την Αρμενική Γενοκτονία, το 1975. 
Εξέφρασε, επιπλέον, τις ευχαριστίες του για την 
ομόφωνη απόφαση της Κύπρου, τον Απρίλιο του 
2015,  για την ποινικοποίηση της μη αναγνώρισης 
της Αρμένικης Γενοκτονίας.

Ο κ. Simonyan τόνισε την απόλυτη στήριξη της 
χώρας του για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού 
ζητήματος, αλλά και προς κάθε προσπάθεια 
επίλυσης της ανθρωπιστικής πτυχής του θέματος των 
αγνοουμένων.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της τριμερούς 
συνεργασίας σε θέματα Διασποράς, αφού, όπως 
ανέφερε, η ομογένεια των τριών χωρών Κύπρου-
Ελλάδας-Αρμενίας  προσφέρει τεράστιες δυνατότητες 
να καταστήσουμε ακόμη πιο έντονη την παρουσία 
μας σε παγκόσμια κλίμακα.

ΑΔΕΛΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
είχε συνάντηση με την Υπουργό Ευρωπαϊκής 
Γειτονίας και Αμερικής κα Wendy Morton, στις 23 
Σεπτεμβρίου, στο FCDO (Foreign Commonwealth 
and Development Office), στο Λονδίνο.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε την Υπουργό 
για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό 
και τα Βαρώσια και ευχαρίστησε την κα Morton για 

τη θέση αρχών 
του Ηνωμένου 
Βασιλείου ως προς το 
συμφωνημένο πλαίσιο 
λύσης, με βάση τη 
διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία. 

Παράλληλα, 
ενημέρωσε την 
κα Μόρτον για την 
τραγική πτυχή του 
ανθρωπιστικού 
θέματος των 
αγνοουμένων και 
ζήτησε τη συνδρομή 
του Ηνωμένου 

Βασιλείου, ώστε η τουρκική πλευρά να διαθέσει μέσω 
των αρχείων της, τις ζητούμενες πληροφορίες για 
τους αγνοούμενους και τις μετακινήσεις οστών. 
Ο κ. Φωτίου, επισήμανε ότι ο πόνος της 
Ελληνοκύπριας μάνας είναι  ο ίδιος με τον αντίστοιχο 
πόνο της Τουρκοκύπριας μάνας, και ότι η τύχη της 
πλειονότητας των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων έχει 
διευκρινιστεί.

Η κα Morton συμφώνησε για τη μεγάλη σημασία 
που έχει το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων 
και ανέφερε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες και των 
δύο κοινοτήτων για το ζήτημα αυτό.  Πρόσθετα, 
η Υπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
στηρίζει έμπρακτα το έργο της Διερευνητικής 
Επιτροπής Αγνοουμένων.

Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε 
την κα Μόρτον για τις επαφές που είχε με 
Κύπριους της Διασποράς ΗΒ, αλλά και με διάφορες 
παροικιακές μας Οργανώσεις, τονίζοντας τη σημασία 
που διαδραματίζει η ομογένεια.

Αργότερα, ο Επίτροπος Προεδρίας είχε συνάντηση 
και με τον Διευθυντή Ευρώπης στο FCDO, 
κ. Giles Portman, τον οποίο ενημέρωσε για θέματα 
των αρμοδιοτήτων του με ιδιαίτερη αναφορά στο 
Κυπριακό και τα θέματα των αγνοουμένων και των 
εγκλωβισμένων, αλλά και στην καταστροφή της 
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα 
κατεχόμενα. 

Παρόντες στις συναντήσεις ήταν ο Ύπατος 
Αρμοστής μας στο Λονδίνο, κ. Ανδρέας Κακουρής 
και ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής, κ. Νικόλας 
Μανώλης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΥΡΏΠΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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«Η Ο.Κ.Ο.Ε. αποχαιρετά τον Μεγάλο Οικουμενικό 
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη, που αφού εν ζωή 
κατέκτησε την αθανασία, αναχώρησε για την 
αιωνιότητα. Η έλλειψη της ζωντανής παρουσίας 
του, μας κάνει να νιώθουμε φτωχότεροι, όμως η 
ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά που αφήνει, 
αποτελεί λαμπρή παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενεές.

Η μουσική του δημιουργία ήταν αντανάκλαση του 
ψυχισμού της Ελλάδας. Ανάδειξε με μοναδικό 
τρόπο το μεγαλείο και τους κραδασμούς της 
ελληνικής ποίησης, αντλώντας πρωτογενή ύλη 
και έμπνευση από τους αρχαίους δρόμους, τη 
βυζαντινή και δημοτική μουσική, το ρεμπέτικο, την 
κλασσική μουσική και τη μουσική των λαών. Τα 

τραγούδια του Μίκη, 
παρά την καθολική 
απαγόρευση που η 
χούντα είχε επιβάλει, 
κυκλοφορούσαν 
παράνομα και 
ήταν η εμψύχωση 
και έκφραση 
της αντίστασης 
του ελληνικού 
λαού ενάντια στη 
δικτατορία.

Ο Μίκης Θεοδωράκης 
με το έργο και τη 
δράση του, ήταν σε 
όλη την ταραχώδη 

ζωή του, πάντα παρών στην πρώτη γραμμή 
των αγώνων για την ελευθερία, τη δημοκρατία 
την κοινωνική δικαιοσύνη, διεκδικώντας και 
αναδεικνύοντας ό,τι μπορεί να εμπεριέχεται στην 
έννοια του πατριωτισμού, επιδιώκοντας πάντα, στον 
μέγιστο βαθμό την εθνική ενότητα. Για το έργο και 
τις ιδέες του φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε, 
ξεκινώντας από την κατοχή, τον εμφύλιο, τη 
χούντα, ταυτίστηκε με τη διαδρομή και το μεγαλείο 
της ελληνικής ιστορίας.

Για την Κύπρο, ο Μίκης εκδήλωνε το συνεχές και 
αδιάλειπτο ενδιαφέρον του, με παρουσία στις 
πορείες ειρήνης, με συναυλίες σε όλες τις πόλεις, 
με εκδηλώσεις και παρεμβάσεις. Οι πρώτες δύο 

συναυλίες του στην Αθήνα, μετά το 1974, ήταν 
αφιερωμένες στην Κύπρο. Το χρυσοπράσινο 
φύλλο ακούγεται σε όλες τις εκδηλώσεις μας.

Στη συμβολική μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 
2004 εξέδωσε ανακοίνωση, τοποθετούμενος 
ενάντια στο σχέδιο Ανάν, τονίζοντας «τον 
απόλυτο αρνητικό χαρακτήρα του και ότι στο 
βωμό ξένων συμφερόντων θυσιάζεται το μέλλον 
όλων ανεξαρτήτως των Κυπρίων, Ελλήνων και 
Τούρκων…

Τα τραγούδια του Μίκη αποτέλεσαν παγκόσμιες 
φωνές και επάλξεις αγώνα εναντίον κάθε μορφής 
φασισμού, αποικιοκρατίας και εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο. Τραγουδήθηκαν σε όλο 
τον πλανήτη και τον ανάδειξαν σε οικουμενικό 
σύμβολο.

Μαζί με όλους τους Έλληνες, και εμείς οι Έλληνες 
Κύπριοι της Ελλάδας, εκφράζουμε απεριόριστο 
σεβασμό και τιμή, υποκλινόμενοι στον μεγάλο 
Έλληνα που πορεύεται προς τας αιωνίους Μονάς. 
Η αστείρευτη αγωνιστικότητα και μαχητικότητά 
του αποτελούν πηγή έμπνευσης και ελπίδας για 
την Κύπρο και τον λαό της.

Τον ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στην 
Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Οικουμένη».

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Πρόεδρος 
της ΟΚΟΕ Γιώργος Συλλούρης και ο Γενικός 
Γραμματέας της Οργάνωσης Λευτέρης 
Κωνσταντινίδης.
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