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Μήνυμα πίστης, δύναμης, αντοχής και ελπίδας απευθύνω προς όλους εσάς, τους αποδήμους μας, σε όποια 
γωνιά της γης και αν ευρίσκεστε. Και θερμές ευχές για προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, μακριά, 
επιτέλους, από τους κινδύνους της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ακόμη μια χρονιά φεύγει με ανεκπλήρωτη την επιθυμία μας για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του 
εθνικού μας θέματος. Δυστυχώς, και με κορύφωση της τουρκικής αδιαλλαξίας και αρνητικότητας η οποία δεν 
επιτρέπει την προώθηση λύσης στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και, κυρίως, των αποφάσεων και των 
ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Παράλληλα, διαπιστώσαμε κατ’ επανάληψη στη διάρκεια της χρονιάς που φεύγει και την έντονη καταδίκη από 
τη διεθνή κοινότητα των θέσεων και ενεργειών της τουρκικής πλευράς, γεγονός που ενδυναμώνει τις δικές μας 
θέσεις και ενισχύει την αποφασιστικότητά μας για συνέχιση του αγώνα μας μέχρι την ευόδωσή του. Στόχος 
μας μια Κύπρος ελεύθερη, χωρίς στρατούς κατοχής και εγγυήσεις, μια Κύπρος ενωμένη, στην οποία οι νόμιμοι 
κάτοικοί της θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σε συνθήκες ασφάλειας και συνδημιουργίας, με ενισχυμένη 
την πίστη και την αισιοδοξία τους για το μέλλον. 

Γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα έχουμε τη δική σας μεγάλη στήριξη. Με ιδιαίτερη αγάπη προς την πατρίδα 
μας, ανταποκρίνεστε και ενισχύετε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε. 

Ευχόμαστε η γέννηση του Θεανθρώπου και ο ερχομός του νέους έτους να φέρει πιο κοντά την πραγματοποίηση 
των στόχων μας. Να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας και να φέρει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. 

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Η πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα 
Φραγκίσκου στην Κύπρο αποτέλεσε ένα 
σημαντικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας που 
προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Yπήρξε 
ένα ιστορικό γεγονός, μια επίσκεψη που 
αποδεικνύει και τις στενές σχέσεις που 
διατηρούν η Κυπριακή Δημοκρατία με το 
Βατικανό.
Το ταξίδι αυτό, το οποίο ήταν το 35ο του Πάπα 
Φραγκίσκου στο εξωτερικό μετά την εκλογή του 
το 2013, αποτέλεσε και μια σημαντική ευκαιρία για 
προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κοινό 
1 δισ. 400 εκ. πιστών ανά την υφήλιο. Eπ’ ευκαιρία 
του ιστορικού αυτού γεγονότος, ταξίδεψαν στην 
Κύπρο εκατοντάδες πιστοί από γειτονικές χώρες 
της ευρύτερης περιοχής μας, οι οποίοι παρέστησαν 
στην οικουμενική προσευχή της οποίας προέστησε 
ο Ποντίφικας στην καθολική εκκλησία του Τιμίου 
Σταυρού στη Λευκωσία, αλλά και στη Θεία 
Λειτουργία στο ΓΣΠ. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 
4 Δεκεμβρίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. 
Ήταν η δεύτερη φορά που Προκαθήμενος της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επισκέφτηκε την Κύπρο. 
Η εκμίσθωση της γης για την ανέγερση Πρεσβείας 
του Βατικανού, στη Λευκωσία, αποτελεί μια απόδειξη 
της πρόθεσης και των δύο πλευρών για την 
περαιτέρω εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων. 
Αμέσως μετά την άφιξή του, στις 2 Δεκεμβρίου, 
ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με ιερείς, 
πιστούς, εκκλησιαστικούς συνδέσμους και κινήματα 
στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας των Χαρίτων. 
Ακολούθησε η επίσημη τελετή υποδοχής στο 
Προεδρικό Μέγαρο, όπου του αποδοθούν τιμές 
Αρχηγού Κράτους. 
Ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, 
καθώς και με εκπροσώπους Αρχών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και το Διπλωματικό Σώμα. Στη συνέχεια, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε δείπνο στην 
παπική αντιπροσωπεία, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συνάντηση Προέδρου της 
Δημοκρατίας - Πάπα Φραγκίσκου
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ενημέρωσε τον Προκαθήμενο της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τις εξελίξεις που 
αφορούν το Κυπριακό και για τις προκλήσεις της 
Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, καθώς και στην 
Καρπασία με την παραχώρηση γης στον κατοχικό 
στρατό. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν 
περιλαμβάνονται τα περιφερειακά θέματα και 
οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, σε συνεργασία πάντα με άλλα 
γειτονικά κράτη και με την Ελλάδα, για την 
προαγωγή της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ 
των λαών της περιοχής. Συζητήθηκαν, επίσης, το 
μεταναστευτικό, καθώς και θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον, όπως η πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για τα θέματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της 
Μεσογείου, αλλά και η περιβαλλοντική πολιτική 
που ακολουθεί η Αγία Έδρα. 
Επίσης, συζητήθηκαν το θέμα της διακρίβωσης 
της τύχης των αγνοουμένων, θέματα που αφορούν 
την εμπορία προσώπων και η καταπολέμηση 
αυτού του φαινομένου, θέματα που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προώθηση και 
διασφάλισή τους, η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, μεταξύ άλλων και το θέμα της 
Σύμβασης της Λευκωσίας, ο διαθρησκευτικός 

διάλογος, η ανάγκη σεβασμού όλων των θρησκειών 
και η ανάγκη προστασίας όλων των πιστών 
ανεξαρτήτου θρησκείας.
Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο λόγω 
της νέας έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, 
θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και άλλες επιπτώσεις που φέρνει η 
πανδημία, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις.

Πάπας Φραγκίσκος: Ας γίνει η 
Κύπρος γέφυρα μεταξύ Ουρανού και 
Γης
Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε 
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. κ. Χρυσόστομο 
και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Στην προσφώνησή 
του ο Αρχιεπίσκοπος, αφού καλωσόρισε τον 
Πάπα Φραγκίσκο στη «νήσο των Αγίων και των 
Μαρτύρων», ανέφερε ότι οι χριστιανικές ρίζες της 
Ευρώπης βρίσκονται στην Κύπρο. «Γι’ αυτό», είπε 
χαρακτηριστικά, «δικαίως η Κύπρος θεωρείται ως 
η «Πύλη του Χριστιανισμού προς τον κόσμο των 
Εθνών».
«Από το 45 μ.Χ.», σημείωσε, που ήλθαν οι 
Απόστολοι  στο νησί μας και δίδαξαν τον 
Χριστιανισμό, η Εκκλησία της Κύπρου μέχρι 
σήμερα, έχει μία διαχρονική και καρποφόρα 
χριστιανική πορεία». 
Συνεχίζοντας, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι η 
Κύπρος και η Εκκλησία της διέρχονται την πιο 
δύσκολη ιστορική τους καμπή λόγω του σχεδίου 
εθνικού ξεκαθαρίσματος και της καταστροφής της 
πολιτιστικής και εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς, 
που εφαρμόζει η Τουρκία μετά τη βάρβαρη 
εισβολή της στο νησί το 1974, και ζήτησε από τον 
Πάπα Φραγκίσκο τη βοήθειά του στον ιερό και 
δύσκολο αγώνα που διεξάγουμε για περιφρούρηση 
και σεβασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και για κατίσχυση των διαχρονικών αξιών του 
χριστιανικού μας πολιτισμού. 
Αναφερόμενος στον διάλογο που άρχισε 
μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της 
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Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος ανέφερε ότι  «εμείς, ως Εκκλησία 
της Κύπρου, ακολουθούντες πιστά το πνεύμα της 
αγάπης του Ιησού Χριστού, έχουμε άριστες σχέσεις 
με όλες τις Εκκλησίες και επιδιώκουμε τον διάλογο 
με όλους και προσευχόμαστε για την επιτυχία του». 
Στον χαιρετισμό του προς τα μέλη της Ιεράς 
Συνόδου ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας είπε ότι «έχουμε κοινή αποστολική 
καταγωγή: ο Παύλος πέρασε από την Κύπρο και 
μετά ήρθε στη Ρώμη. Προερχόμαστε, λοιπόν, 
από τον ίδιο αποστολικό ζήλο και μας συνδέει 
ο ίδιος δρόμος, εκείνος του Ευαγγελίου». Τους 
ευχαρίστησε, στη συνέχεια, για την ενεργό 
συμμετοχή τους στη Διεθνή Μικτή Επιτροπή 
Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Καθολικής 
Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Απευθυνόμενος προς τους Συνοδικούς, ο Πάπας 
Φραγκίσκος είπε ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα 
του Αποστόλου Βαρνάβα, «για να ανανεωθούμε 
στην κοινωνία και την ιεραποστολή, χρειαζόμαστε 
κι εμείς το θάρρος να απογυμνώσουμε ό,τι είναι 
επίγειο, όσο πολύτιμο κι αν είναι, προκειμένου να 
καλλιεργήσουμε την πληρότητα της ενότητας. Ας 
ανοίξουμε τον νου μας και ας έχουμε το θάρρος 
να κάνουμε τολμηρές χειρονομίες. Ας μη δίνουμε 
χώρο στην «ασυμβίβαστη διαφορά» που δεν 
αντικατοπτρίζεται στο Ευαγγέλιο!». 
«Πόσες φορές», αναρωτήθηκε ο Ποντίφηκας, 
«έχουμε ενισχύσει και διαδώσει προκαταλήψεις για 
τους άλλους, αντί να εκπληρώσουμε την προτροπή 
που επανέλαβε ο Κύριος, ειδικά στο Κατά Μάρκον 
Ευαγγέλιον, όπου ο Ευαγγελιστής, ο οποίος 
βρισκόταν με τον Βαρνάβα στο νησί αυτό, έλεγε: 
‘ο μεγάλος ας γίνει μικρός και ο πρώτος ας γίνει 
δούλος των άλλων’».
«Ο Βαρνάβας, ο Παύλος, ο Μάρκος, και τα 
αμέτρητα πλήθη των αγίων και μαρτύρων 
που γνώρισε αυτή η χώρα στο πέρασμα των 
αιώνων, ενωμένοι στη Μία Ουράνια Εκκλησία, 
μας προτρέπουν να πλεύσουμε μαζί προς το 
λιμάνι που όλοι λαχταρούμε. Από ψηλά, μας 
καλούν να κάνουμε την Κύπρο, που είναι ήδη μια 
γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μια γέφυρα 
μεταξύ Ουρανού και Γης. Ας γίνει προς δόξα της 
Υπεραγίας Τριάδος για το δικό μας καλό και όλων 
των ανθρώπων», κατέληξε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ποντίφικας, ο γεφυροποιός μεταξύ 
Θεού και ανθρώπων
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και δέους και ενώπιον 
8.000 πιστών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, 
ο Πάπας Φραγκίσκος έπραξε αυτό ακριβώς, που 
υποδηλοί το προσωνύμιο Ποντίφικας... έκτισε 
γέφυρες μεταξύ Θεού και ανθρώπων, σε μια 
ιστορική και μεγαλειώδη για τον τόπο μας, Θεία 
Λειτουργία, στο στάδιο ΓΣΠ. 

Την ατμόσφαιρα δονούσαν ύμνοι που 
τραγουδούσε καθολική χορωδία διακόσιων 
χορωδών από τις διάφορες ενορίες του νησιού, 
υπό τους ήχους του παραδοσιακού καθολικού 
οργάνου, ενώ προβλήθηκε μουσικό βίντεο που 
εξυμνούσε την Κύπρο, την ιστορία της και τη 
σημασία της για τον Χριστιανισμό. 
Το μυστήριο τελέστηκε κατά βάση στη λατινική 
γλώσσα, με εμβόλιμες προσευχές και αναγνώσματα 
στην ελληνική, την ιταλική και την αγγλική γλώσσα, 
ώστε το μήνυμα να φθάσει σε κάθε γωνιά της 
οικουμένης.
Ο Πάπας των Φτωχών, όπως είναι γνωστός ο 
Ποντίφικας, έγινε δεκτός κατά την είσοδό του 
με ζητωκραυγές και εκδηλώσεις λατρείας, ενώ 
στην ομιλία του από το βήμα έστειλε προς πάσα 
κατεύθυνση πολλαπλά μηνύματα αδελφοσύνης, 
ενότητας και αλληλεγγύης, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
«εμείς» και όχι στο «εγώ». 
«Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εκκλησιαστικού 
πνεύματος», υπογράμμισε ο Πάπας Φραγκίσκος, 
«είναι να σκεφτόμαστε, να μιλάμε και να πράττουμε 
μαζί, χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό “εμείς” και 
ξεπερνώντας τον ατομικισμό και τον ισχυρισμό της 
αυτάρκειας που απλώς αρρωσταίνουν την καρδιά».
Στη συνέχεια ανέλυσε στους πιστούς τα τρία 
στάδια που θα τους βοηθήσουν ώστε ο καθένας 
να υποδεχθεί τον Ερχόμενο Κύριο: «Ας δώσουμε 
στον Ιησού την ευκαιρία να θεραπεύει τις καρδιές 
μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.Το δεύτερο 
στάδιο συνίσταται στο να κουβαλάμε όλοι μαζί τις 
πληγές. Έχουμε ανάγκη τον πλησίον μας, για να 
αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα μας. Τρίτο 
βήμα: να αναγγέλλουμε το Ευαγγέλιο με χαρά. Ας 
ανανεώσουμε τη συνάντηση με τον Ιησού και ας 
βγούμε για να προσφέρουμε το φως που λάβαμε, 
ας βγούμε για να φωτίσουμε τη νύκτα που συχνά 
μας περιβάλλει! Έχουμε ανάγκη από Χριστιανούς 
που, με χειρονομίες αγάπης και παρηγοριάς, 
ανάβουν φώτα ελπίδας στο σκοτάδι».

Πρωτοβουλία μετεγκατάστασης 50 
μεταναστών από την Κύπρο στο 
Βατικανό
Ιδιαίτερη ευαισθησία και στήριξη επιδεικνύει στους 
φτωχούς ανθρώπους ο Πάπας Φραγκίσκος. «Eίναι 
ωραίο να συναντώ κοινότητες πιστών που ζουν το 
παρόν με ελπίδα, που είναι ανοιχτοί στο μέλλον και 
μοιράζονται αυτόν τον ορίζοντα με όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη. Σκέφτομαι, με ιδιαίτερο τρόπο, 
τους μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη 
ζωή», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο 
Ποντίφικας.
Σημαίνουσα υπήρξε η πρωτοβουλία του 
Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
και της Αγίας Έδρας για μετεγκατάσταση 50 
μεταναστών από την Κύπρο στο Βατικανό. 
Πρόκειται για μια πράξη που αποδεικνύει την 
αλληλεγγύη του Πάπα Φραγκίσκου προς τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, μια πράξη 
που επιβεβαιώνει ότι το Βατικανό αναγνωρίζει 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω των αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη για ένα 
δίκαιο διαμοιρασμό μεταξύ των χωρών μελών 
της ΕΕ, έτσι ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα στις 
χώρες πρώτης γραμμής.

Πάπας Φραγκίσκος: «Είθε η Κύπρος 
να μετατραπεί σε ‘εργαστήρι 
αδελφοσύνης’»
Στιγμή κύριας συμβολικής σημασίας του ταξιδιού 
του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο ήταν η 
συνάντηση με πρόσφυγες και μετανάστες. 
Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του με οικουμενική 
προσευχή με μετανάστες στην καθολική εκκλησία 
του Τιμίου Σταυρού, στη Λευκωσία.
Στην ομιλία του, ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε 
την ευχή η Κύπρος από ένα διαιρεμένο νησί να 
μετατραπεί σε ένα «εργαστήριο αδελφοσύνης», 
καυτηριάζοντας ταυτόχρονα την «αδιαφορία» που 
επικρατεί έναντι των δεινών που περνούν όσοι 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους σε 
ένα επικίνδυνο ταξίδι, κυνηγώντας τα όνειρά τους. 
«Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, δεν μπορούμε 
να στρέψουμε το βλέμμα αλλού σε αυτή την 
κουλτούρα της αδιαφορίας» πρόσθεσε.
«Να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το νησί είναι 
γενναιόδωρο, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, 
γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν 
στο νησί ξεπερνά τις ικανότητες υποδοχής 
ενσωμάτωσης, στήριξης», ανέφερε ο Ποντίφικας.
Έψεξε, επίσης, το ότι πολλοί συνήθισαν τις 
τραγωδίες γύρω τους. «Εμείς κοιτάμε τι συμβαίνει 
γύρω μας και το χειρότερο είναι ότι το συνηθίζουμε. 
Σήμερα, βυθίστηκε μία βάρκα και έχουμε τόσους 
αγνοούμενους. Αυτή η συνήθεια είναι μια σοβαρή 
ασθένεια, μια πολύ σοβαρή ασθένεια και δεν 
υπάρχει αντίδοτο, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε 
αυτή τη συνήθεια σε αυτές τις καθημερινές 
τραγωδίες που συμβαίνουν γύρω μας», σημείωσε.
Κατά τη συνάντηση, ο Πάπας άκουσε αριθμό 
μεταναστών που έφτασαν στην Κύπρο κυνηγώντας 
το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Αίσθηση 
προκάλεσε ένα νεαρό κορίτσι από το Κογκό 
που, μιλώντας στα ελληνικά, είπε ότι ονειρεύεται 
έναν κόσμο που κανείς δεν θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείπει το κρεβάτι του μέσα στη νύκτα, να 
φύγει και να εγκαταλείψει τα πάντα για να ξεφύγει. 
«Όλοι έχουμε μικρά όνειρα, ονειρεύομαι να γίνω 
πρώτη στην τάξη μου, να γίνω γιατρός, ονειρεύομαι 
να είμαι ευπρόσδεκτη εδώ στην εκκλησία, στην 
τάξη, ονειρεύομαι να έχω ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται για μένα να είναι λιγότερο έκπληκτοι 
όταν τους μιλώ ελληνικά», υπογράμμισε.
Ο Πάπας Φραγκίσκος απευθυνόμενος προς 
τους μετανάστες, αλλά και προς όλον τον κόσμο 
κατέληξε: «είναι δυνατόν το όνειρο να μετατραπεί 
σε καθημερινή οδοιπορία, με σαφή βήματα που 
μετατρέπουν τη σύγκρουση σε κοινωνία, το μίσος 
σε αγάπη. Μια μακρόθυμη πορεία που, μέρα με τη 
μέρα, μας οδηγεί στη γη που ο Θεός έχει ετοιμάσει 
για μας, τη γη όπου, εάν ρωτήσει κανείς: «Ποιος 
είσαι;», μπορείς ελεύθερα να απαντάς, «Είμαι ο 
αδελφός σου».
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Μια διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση 
του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα 
συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη 
σταθερότητα της περιοχής, μέσω της 
ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της 
Κύπρου, αναφέρεται στην Κοινή Διακήρυξη 
που εκδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, μετά 
την 8η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, 
Ελλάδας και Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. 
Οι ηγέτες των τριών χωρών σημειώνουν, 
παράλληλα, τη σημασία του σεβασμού 
της ακεραιότητας και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και 
στο Αιγαίο, καθώς και της διατήρησης της 
σταθερότητας στην περιοχή αυτή.
Στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός του 
Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, καθώς και πολυμελείς 
αντιπροσωπείες των τριών χωρών αποτελούμενες 
από αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς 
παράγοντες.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν κατά 
τις εργασίες της Συνόδου ήταν οι εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία των 
τριών χωρών στους τομείς της περιβαλλοντικής 
προστασίας υπό το φως και των αποτελεσμάτων 
της COP26, η συνεργασία στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι κοινές δράσεις 
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, η επέκταση των 
περιφερειακών μηχανισμών 

συνεργασίας, θέματα ενέργειας, όπως η κατασκευή 
του αγωγού EastMed, η ηλεκτρική διασύνδεση 
EuroAsia Interconnector και έργα περιφερειακής 
συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις 
συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις τόσο επί 
του εδάφους όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην Κοινή Διακήρυξη οι τρεις ηγέτες εμφανίζονται 
πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα της τριμερούς 
τους συνεργασίας και λένε ότι θα συνεχίσουν 
να συνεργάζονται στενά για να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές της, προς όφελος των 
τριών χωρών και των λαών τους, καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής.
«Η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας 
και Κύπρου αντιπροσωπεύει ένα σημείο σύγκλισης 
κοινών συμφερόντων, συνδέοντας την Ευρώπη, 
την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή», 
προστίθεται στη Διακήρυξη. 
«Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος βλέπουν 
τον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα το φυσικό 
αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως ένα 
στέρεο θεμέλιο για συνεργασία στην περιοχή, στη 
βάση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού όλων 
των κρατών στην άσκηση των κυριαρχικών τους 
δικαιωμάτων στην αντίστοιχη ΑΟΖ/ Υφαλοκρηπίδα 
τους», συνεχίζει η Κοινή Διακήρυξη. 
Για το πλήρες κείμενο της Κοινής Διακήρυξης 
πατήστε εδώ.

Σχέσεις στρατηγικής σημασίας 
ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ
Στη στρατηγική σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα 
σε Κύπρο και Ισραήλ αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Isaac Herzog, κατά την 
κατ΄ ίδίαν συνάντηση που είχαν πριν από την 
έναρξη της Τριμερούς Συνόδου.

Της συνάντησης ακολούθησαν διευρυμένες 
συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, 
με επικεφαλής τους δύο Προέδρους. 

Κατά τη συνάντησή τους, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Ισραήλ 
υπογράμμισαν τις εξαίρετες διμερείς σχέσεις των 
δύο χωρών, οι οποίες ανάγονται σε στρατηγικής 
σημασίας.

Αναφέρθηκαν, επίσης, στη μεγάλη συμβολή 
των τριμερών μηχανισμών συνεργασίας για την 
επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας 
στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο Herzog για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Κυπριακό και τις συνεχιζόμενες τουρκικές 
προκλήσεις, τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ όσο και επί 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω ενίσχυση των 
διμερών σχέσεων
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και οι συνεχιζόμενες 
τουρκικές προκλήσεις κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, η 
συνεργασία Κύπρου – Ισραήλ στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και η 
συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ήταν ανάμεσα στα 
θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη με τον Πρωθυπουργό του 
Ισραήλ κ. Naftali Bennett, στο πλαίσιο της 8ης 
Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. 

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΎ ΔΙΕΘΝΟΎΣ 
ΔΙΚΑΙΟΎ ΘΑ ΣΎΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
8η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, 
στην Ιερουσαλήμ

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=24659#flat
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=24659#flat
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Οι δύο ηγέτες ηγήθηκαν, στη συνέχεια, 
διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών κατά τη 
διάρκεια των οποίων ανασκοπήθηκαν και 
οι διμερείς σχέσεις και εκφράστηκε η κοινή 
βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Κατά τις διμερείς συνομιλίες εξετάστηκαν, 
επίσης, τρόποι περαιτέρω συνεργασίας των 
δύο χωρών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, 
όπως για την κατάσβεση πυρκαγιών και την 
αντιμετώπιση κρίσεων στην περιοχή. 

Πρωθυπουργός του Ισραήλ: 
«Μαζί είμαστε πιο ισχυροί»
Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ, πριν από την 
έναρξη των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου, 
οι τρεις ηγέτες τόνισαν τη σημασία της 
συνεργασίας των χωρών τους για την ευημερία 
και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.

Στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός του 
Ισραήλ σημείωσε ότι είμαστε τρεις Δημοκρατίες 
με γεωγραφική εγγύτητα και έχουμε κοινό 
όραμα που αφορά το μέλλον και τις προοπτικές 
για τις χώρες μας. Μαζί, πρόσθεσε, είμαστε πιο 
ισχυροί.

Ανέφερε ακόμα ότι οι τρεις χώρες προωθούν 
τη διασύνδεση με τον EastMed και τη 
συνεργασία τους κατά της πανδημίας, αλλά και 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και 
ενισχύουν τις σχέσεις τους στους τομείς της 
ασφάλειας, της οικονομίας, της τεχνολογίας, 
του τουρισμού, και της αντιμετώπισης έκτακτων 
κρίσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την 
παροχή αλληλοβοήθειας σε περιπτώσεις 
πυρκαγιών.

Η τριμερής συνεργασία, είπε, είναι επωφελής 
για τους λαούς και τις χώρες μας, αλλά και 
για την περιοχή μας και έχει την ισχύ να 
κάνει καλό. «Δεν είστε μόνο σύμμαχοι, αλλά 
πραγματικοί φίλοι», είπε ο Πρωθυπουργός 
του Ισραήλ απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τον κ. Μητσοτάκη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, στις δηλώσεις του είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι η συνεργασία των τριών χωρών σε 
διάφορους τομείς ενισχύεται συνεχώς. 

Αναφερόμενος στο Κυπριακό εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του για τη στάση αρχών που 
τηρούν Ελλάδα και Ισραήλ στο θέμα αυτό 
και είπε ότι θα ενημερώσει για τις τελευταίες 
εξελίξεις.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τόνισε 
την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία των 
τριών χωρών σε τομείς προκλήσεων, όπως η 
αντιμετώπιση της πανδημίας, η ενέργεια και η 
αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτων αναγκών, 
όπως οι πυρκαγιές, καθώς και οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης ρύπων.

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΝΕΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΎ ΓΓ ΤΟΎ ΟΗΕ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 

Με την ελπίδα να δημιουργήσει 
ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μάθει 
από αυτά, ώστε μαζί, να φέρουν μια 
«διαρκή ειρήνη στο νησί», έφτασε στην 
Κύπρο και ανέλαβε ήδη ο νέος Ειδικός 
Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και 
Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης 
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κόλιν 
Στιούαρτ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου 
Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο κ. Στιούαρτ είπε 

ότι προσβλέπει στη συνέχιση του έργου των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Σημειώνεται 
ότι ο κ. Στιούαρτ αναλαμβάνει επίσημα τα 
καθήκοντά του και ως Αναπληρωτής Ειδικός 
Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα (DSASG) για 
την Κύπρο.
Ο κ. Στιούαρτ διαδέχεται την Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ, η οποία ολοκλήρωσε την αποστολή της 
στις 30 Νοεμβρίου 2021. 
Ο Κόλιν Στιούαρτ τόνισε, επίσης, ότι έχει 
επίγνωση της σημασίας της εντολής της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ για τις ζωές όλων των Κυπρίων 
και πρόσθεσε ότι προσβλέπει στη συνέχιση 
του έργου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. 
Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα να σφυρηλατήσει 
ισχυρές σχέσεις εργασίας με όλους τους 
ενδιαφερόμενους και να μάθει από αυτούς, 
«ώστε μαζί, να ελπίζουμε ότι θα φέρουμε μια 
διαρκή ειρήνη στο νησί». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Στιούαρτ, 
έχει να συνεισφέρει μέσω μιας μακράς σειράς 
επιτευγμάτων ηγεσίας, διπλωματίας και 

αποτελεσματικής διαχείρισης, με πάνω από 28 
χρόνια εμπειρίας στην ειρήνη και την ασφάλεια, 
καθώς και τις διεθνείς υποθέσεις.
Στις 10 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε 
κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον νέο Ειδικό 
Αντιπρόσωπο, κατά την οποία παρουσίασε 
στον κ. Στιούαρτ τις θέσεις της πλευράς μας, 
επαναλαμβάνοντας τη βούληση και δέσμευση 
μας για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, για την επίλυση του Κυπριακού.
Επίσης, ενημέρωσε εκτενώς τον κ. Στιούαρτ 
για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας και 
της τουρκοκυπριακής πλευράς σε θάλασσα 
και ξηρά και έκανε ειδική μνεία στην ανάγκη 
αναστροφής των τετελεσμένων στο Βαρώσι.
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασίαδης και 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ 
παρέστησαν σε δεξίωση, την οποία παρέθεσε η 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ με την ευκαιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε στη Σύνοδο 
Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών 
Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών μελών 
της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 
16 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, στις Βρυξέλλες.

Ενισχύονται οι σχέσεις της 
ΕΕ με τους ανατολικούς της 
εταίρους
Στόχος της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στις 
15 Δεκεμβρίου, ήταν η ενίσχυση και περαιτέρω 
εμβάθυνση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τους ανατολικούς της εταίρους.
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την 
αμέριστη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη βάση των 
κοινών αρχών και αξιών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των χωρών της ανατολικής γειτονίας, μεταξύ 
των οποίων του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.
Πρόσθεσε ότι, προερχόμενος και ο ίδιος από 
μία χώρα που υποφέρει από έκνομες ενέργειες 
τρίτων, προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η 
αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή 
της ανατολικής γειτονίας. 
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας πραγματοποίησε διμερή συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, κ. Νικόλ 
Πασινιάν. Τη συνάντηση απασχόλησαν, μεταξύ 
άλλων, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η κρίση στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι διμερείς σχέσεις 
Κύπρου – Αρμενίας.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη στενή φιλία που 
δένει τους λαούς της Κύπρου και της Αρμενίας, 
εκθειάζοντας την παρουσία της αρμενικής 
κοινότητας στην Κύπρο. Η συνάντηση έλαβε 
χώρα σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για την 
Αρμενία, ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών με 
το Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ και στις παραμεθόριες περιοχές, με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να τονίζει την ανάγκη 
για τερματισμό των συγκρούσεων και άμεση 
απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.
Ακολούθως, οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα 
που άπτονται των σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας, με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαβεβαιώνει 
τον κ. Πασινιάν ότι η Κύπρος πάντοτε στηρίζει 
την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο μερών, 
στο πλαίσιο κυρίως της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ενημέρωσε τον Αρμένιο ομόλογό του για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις 

συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ και στην περίκλειστη περιοχή των 
Βαρωσίων.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός 
Πασινιάν συμφώνησαν όπως οι δύο χώρες 
επισπεύσουν τις εν εξελίξει διαδικασίες για άνοιγμα 
πρεσβειών σε Λευκωσία και Γερεβάν, αντίστοιχα.

Η Κύπρος ζητά από την ΕΕ 
«εξατομικευμένες» λύσεις στο 
μεταναστευτικό 
Ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν 
τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου, ήταν ο 
ευρωπαϊκός συντονισμός για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, οι τιμές ενέργειας, οι εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ, το μεταναστευτικό και ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικεντρώθηκε 
στο μείζονος για την Κύπρο ζήτημα του 
μεταναστευτικού, ως κράτος μέλος πρώτης 
γραμμής.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε το 
δυσανάλογο βάρος που επωμίζεται η Κυπριακή 
Δημοκρατία, ένεκα των πολύ αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών. Πρόσθεσε πως το 
μεγαλύτερο ποσοστό των αιτητών ασύλου 
αφορά σε πρόσωπα, τα οποία συστηματικά 
και οργανωμένα προωθεί η Τουρκία προς τις 
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, μέσω των 
κατεχομένων.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε το αίτημα 
για κατεπείγουσα εξεύρεση τρόπων παροχής 
απτής και συγκεκριμένης αρωγής προς την 
Κύπρο, τόσο από την ίδια την ΕΕ όσο και τους 
εταίρους της.

Κείμενο Συμπερασμάτων
Σε ανακοίνωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Μάριος Πελεκάνος αναφέρεται σε συγκεκριμένα 

σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 
Κύπρο, στη βάση των πεπραγμένων της μακράς 
συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ, καθώς και 
του κειμένου των Συμπερασμάτων που έχουν 
υιοθετηθεί:
«Καθόσον αφορά στη μετανάστευση, κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε καθολική 
αναγνώριση από τους εταίρους μας του μεγέθους 
του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, συνεπεία των εξαιρετικά αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών που έχει να αντιμετωπίσει. 
Αναγνωρίστηκε, επίσης, πως ένα σημαντικό 
μέρος του προβλήματος οφείλεται στους αιτητές 
ασύλου που προέρχονται από ασφαλείς χώρες 
προέλευσης, και τους οποίους η Τουρκία προωθεί 
κατά τρόπο συστηματικό, μέσω κατεχομένων, στις 
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. 
Τούτων δοθέντων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
(α) Καλεί το Συμβούλιο Υπουργών και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να εξετάσουν τρόπους 
υποστήριξης των Κρατών Μελών που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις  στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ένα από αυτά 
τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται αντιμέτωπα 
με ιδιάζουσες προκλήσεις που απαιτούν 
«εξατομικευμένες» λύσεις είναι και η Κύπρος.
(β) Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής να αναλάβουν ταχεία δράση, ώστε να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικές επιστροφές σε 
ασφαλείς τρίτες χώρες προέλευσης, προσώπων 
που δεν είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. 
Το μέτρο αυτό θα ήταν ένα εξ εκείνων που, υπό 
προϋποθέσεις, θα μπορούσε να απαμβλύνει το 
πρόβλημα για την Κύπρο.
(γ) Καταδικάζει τις προσπάθειες τρίτων χωρών να 
εργαλειοποιήσουν μετανάστες και υπογραμμίζει 
την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών προς 
αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης μεταναστών». 
Το πλήρες κείμενο των Συμπερασμάτων βρίσκεται 
εδώ.

H ΕΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΛΎΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

https://www.consilium.europa.eu/media/53610/20211216-euco-conclusions-el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53610/20211216-euco-conclusions-el.pdf
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ΚΎΠΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΎΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΎΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Επίσκεψη του Βασιλιά της Ιορδανίας στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης υποδέχθηκε, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, τον Βασιλιά της Ιορδανίας 
Αμπντάλλα Β’, ο οποίος πραγματοποιήσε 
επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο στις 17 
Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος από πολυμελή 
αντιπροσωπεία.
Στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε στον Βασιλιά 
της Ιορδανίας το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος 
του Μακαρίου Γ’ και ο Βασιλιάς Αμπντάλλα 
Β’ απένειμε στον Πρόεδρο το παράσημο του 
Τάγματος της Αναγέννησης, την ανώτατη τιμητική 
διάκριση της χώρας του.
Στο περιθώριο της συνάντησης υπογράφτηκαν από 
τους αρμόδιους Υπουργούς, Σύμβαση μεταξύ των 
δύο χωρών για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, 
Συμφωνία για την έκδοση φυγοδίκων και 
Μνημόνιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας μεταξύ των 

Υπουργείων Εξωτερικών Κύπρου και Ιορδανίας.
Η Σύμβαση που υπογράφτηκε θα συμβάλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων, καθώς και στην 
προώθηση των επενδύσεων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της 
Ιορδανίας, αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. 
Μέσω της διακρατικής Σύμβασης διασφαλίζεται 
σαφής φορολογικός χειρισμός των συναλλαγών 
μεταξύ των δύο κρατών, παρέχοντας σταθερότητα 
και βεβαιότητα στους επενδυτές.
Η διεύρυνση, διατήρηση και επικαιροποίηση 
του δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής 
Φορολογίας, με την προσθήκη ακόμη μίας 
νέας και σημαντικής Σύμβασης, είναι για την 
Κυβέρνηση υψίστης οικονομικής και πολιτικής 
σημασίας, καθώς συμβάλλουν στην περαιτέρω 
ενίσχυση και προώθηση της χώρας μας ως διεθνές 
επιχειρηματικό κέντρο. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο 
Βασιλιάς Αμπντάλλα παρακάθισαν σε διευρυμένες 
συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο 
χωρών. 
Κατά τις συνομιλίες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ενημέρωσε τον Βασιλιά της Ιορδανίας για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό και τις συνεχιζόμενες 
τουρκικές προκλήσεις, και συζητήθηκαν, ανάμεσα 
σε άλλα, οι διμερείς σχέσεις, οι δράσεις για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και η πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για την περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, οι 
προσπάθειες για αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού, οι περιφερειακές 
εξελίξεις, το μεταναστευτικό, οι σχέσεις ΕΕ-
Ιορδανίας και η συνεργασία των δύο χωρών 
σε διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο και ο 
τουρισμός.

ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΎΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης πραγματοποίησε, στις 9 
Δεκεμβρίου, μονοήμερη επίσημη επίσκεψη 
στην Ισπανία, κατόπιν πρόσκλησης της 
Αυτού Μεγαλειότητας Βασιλιά Φίλιππου ΣΤ'.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ
Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είχε, αρχικά, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της 
Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ. 
Στο Κοινό Ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη 
συνάντηση οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τις άριστες 
σχέσεις Ισπανίας και Κύπρου και συζήτησαν τις 
παγκόσμιες προκλήσεις και τα σημαντικά θέματα 

της ευρωπαϊκής ατζέντας. Συζήτησαν, επίσης, 
θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στο Κυπριακό 
και τις τουρκικές προκλήσεις στις θαλάσσιες 
ζώνες και επί του εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, το μεταναστευτικό, τις προσπάθειες 
για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, 
τις περιφερειακές εξελίξεις, την πολιτική της Νότιας 
Γειτονίας και θέματα Δυτικών Βαλκανίων. 
Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ 
προς τόνωση των οικονομιών των δύο χωρών τους 
και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του COVID-19. 
Οι απόψεις τους συνέκλιναν και σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Εξέφρασαν, 
επίσης, την ισχυρή βούλησή τους να ενισχύσουν 
και να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους στο εμπόριο, 
την καινοτομία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την 
εκπαίδευση.
Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μια ειρηνική, σταθερή, 
ασφαλής και ευημερούσα Μεσόγειος αποτελεί 
στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ και τόνισαν 
τη σημασία του σεβασμού των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων του κάθε κράτους στις θαλάσσιες 
ζώνες τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας.
Τέλος, επιβεβαίωσαν τη σθεναρή στήριξή τους 
σε μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του 
Κυπριακού, στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. 
Για το πλήρες κείμενο του Κοινού Ανακοινωθέντος 
πατήστε εδώ.

Συνάντηση με τον Βασιλία Φίλιππο ΣΤ΄ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης είχε, επίσης, συνάντηση με τον 

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=24685#flat
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=24685#flat
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Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ΄, στα Ανάκτορα 
στη Μαδρίτη. 
Κατά τη συνάντηση, στην οποία παρέστη ο 
Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης 
και η Πρέσβειρα της Δημοκρατίας στην Ισπανία 
κα Έλενα Μηνά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και ο Βασιλιάς της Ισπανίας συζήτησαν, μεταξύ 
άλλων, θέματα που άπτονται των προσπαθειών 
για αντιμετώπιση της πανδημίας, την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και το μεταναστευτικό. Ο 

Πρόεδρος ενημέρωσε τον Βασιλιά Φίλιππο ΣΤ' και 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Υπογραφή Μνημονίων
Στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε 
με τον Ισπανό ομόλογό του κ. Χοζέ Μανουέλ 
Άλβαρεζ, Μνημόνιο Συναντίληψης για πολιτικές 
διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών 
των δύο χωρών, και Μνημόνιο Συναντίληψης για 

την εγκαθίδρυση επίσημης διμερούς συνεργασίας 
ανάμεσα στην Ισπανική Διπλωματική Σχολή και 
τη νεοϊδρυθείσα Διπλωματική Ακαδημία του 
κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών.
Επίσης, ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε με την 
Ισπανίδα ομόλογό του κα Καρολίνα Ντάριας 
Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον 
τομέα της υγείας που αφορά, μεταξύ άλλων, την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ ΩΣ ΠΎΛΩΝΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη Διάσκεψη για τη Λιβύη, στο Παρίσι
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε στο 4ο  Φόρουμ 
του Παρισιού για την Ειρήνη, στη Διάσκεψη 
για τη Λιβύη, καθώς και στην 41η  Σύνοδο 
της Γενικής Συνδιάσκεψης  της ΟΥΝΕΣΚΟ 
και στις εκδηλώσεις για τα 75χρονα του 
Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκαν 
διαδοχικά στις 11 – 13 Νοεμβρίου.
Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 
Διάσκεψη για τη Λιβύη, την οποία συγκάλεσε 
ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, 
με τη συμμετοχή ηγετών κρατών της περιοχής. 
Σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει για πρώτη φορά. Η συμμετοχή 
του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Διάσκεψη 
αποτελεί και αναγνώριση του ρόλου που η χώρα 
μας έχει να επιτελέσει ως πυλώνας σταθερότητας 
και ειρήνης στην περιοχή μας.
Στη Διάσκεψη συζητήθηκαν η αποχώρηση 
των ξένων στρατευμάτων, αλλά και η πολιτική 
μετάβαση στη χώρα, ενόψει και των εκλογών στη 
Λιβύη.
Επίσης, ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν θέματα 
που άπτονται των προσπαθειών για αντιμετώπιση 
της πανδημίας, της διατήρησης της διεθνούς 
συνεργασίας προς όφελος της παγκόσμιας 
ειρήνης, της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον 

τομέα της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της 
κυβερνοασφάλειας, της αντιμετώπισης του 
φαινομένου της παραπληροφόρησης, των 
απειλών κατά των δημοσιογράφων και της 
ισότητας των φύλων.
Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης σημείωσε πως αυτό που συμβαίνει 
στη Λιβύη επηρεάζει πρώτα και κύρια τον λιβυκό 
λαό, αλλά παράλληλα έχει μεγάλη επίδραση 
στις γειτονικές χώρες και την περιφερειακή 
σταθερότητα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως 
– προερχόμενος και ο ίδιος από μια χώρα που 
αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα στρατιωτικών 
παρεμβάσεων, καταπάτησης του Διεθνούς Δικαίου 
και νεοαποικιακών προσεγγίσεων – συντάσσεται 
πλήρως με τη θέληση της διεθνούς κοινότητας να 
εργαστεί συλλογικά, προκειμένου να τερματιστούν 
άμεσα οι έξωθεν παρεμβάσεις στη Λιβύη.
«Εξαιρετικής, επίσης, σημασίας είναι  να υπάρξει 
πλήρης συμμόρφωση τρίτων χωρών που 
αποτελούν αποσταθεροποιητικούς παράγοντες 
και πλήρης συμμόρφωση με τα ψηφίσματα και 
τις αποφάσεις του ΟΗΕ, όπως η τήρηση του 
εμπάργκο πώλησης όπλων, αλλά και ο σεβασμός 
προς τις αρχές και αξίες που υπαγορεύει το 
Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και ο 

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών», είπε 
ο Πρόεδρος.
Κατέληξε λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία, 
ως γειτονική μεσογειακή χώρα και κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει δεσμευμένη 
να βοηθήσει – στο μέτρο των δυνατοτήτων της 
– στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται 
στην Κοινή Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης 
του Παρισιού για τη Λιβύη, με την εφαρμογή της 
οποίας θα ανοίξει ο δρόμος, ώστε να επιτραπεί 
στον λιβυκό λαό να αποφασίζει για το μέλλον του, 
απαλλαγμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.
Στο περιθώριο του Φόρουμ για την Ειρήνη, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διμερή 
συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Σερβίας κα 
Άνα Μπρνάμπιτς, με την οποία συζήτησε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι εξελίξεις 
στα Δυτικά Βαλκάνια και η ενταξιακή πορεία της 
Σερβίας.
Κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθισε σε 
δείπνο που παρέθεσε σε αρχηγούς κρατών, η 
Γενική Γραμματέας της ΟΥΝΕΣΚΟ κα Οντρέ 
Αζουλέ, στο πλαίσιο της Συνόδου της 41ης 
Γενικής Συνδιάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, στο 
Παρίσι.
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Η ΚΎΠΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΕΣΜΕΎΜΕΝΗ ΣΤΟΎΣ 
ΣΤΟΧΟΎΣ ΤΗΣ ΣΎΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΎ ΠΑΡΙΣΙΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Σύνοδος Κορυφής των ΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, στη Γλασκώβη

Η Κύπρος επιζητεί την ενίσχυση της 
περιφερειακής συνεργασίας μέσω 
συντονισμένων συνεργειών και ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή 
αποτελούν επίκεντρο της παγκόσμιας 
κλιματικής αλλαγής, ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, σε 
Παρέμβαση του κατά τη Σύνοδο Κορυφής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26), που πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Νοεμβρίου, στη Γλασκώβη.  
«Στο πλαίσιο αυτό», είπε, «έχουμε αναλάβει την 
πρωτοβουλία για δημιουργία ενός Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης, με τη συμμετοχή πέραν των 240 
επιστημόνων από την ευρύτερη περιοχή μας, όπως 
επίσης και πολλών διεθνών οργανισμών, που ήδη 
ετοιμάζουν εισηγήσεις, μέτρα και  συγκεκριμένες 
λύσεις».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι οι 
παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή 
μπορούν να μειωθούν μόνο αν όλοι συνεργαστούν 
και λειτουργήσουν συλλογικά με κοινή προσήλωση 
και με την αίσθηση του κατ’ επείγοντος.
«Δεν υπάρχει ένδειξη ότι οδηγούμαστε 
στην πράσινη ανάπτυξη, αφού όχι μόνο η 
υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, αλλά 
γινόμαστε και μάρτυρες, ανά το παγκόσμιο, 
καταστροφικών πυρκαγιών, καύσωνα, αποψίλωσης 
των δασών, ξηρασίας και ακραίων καιρικών 
φαινομένων», σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι «γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
η Κύπρος υιοθετεί πλήρως και στηρίζει τις 
πρωτοβουλίες και διακηρύξεις της COP26 για τα 
δάση και την εκμετάλλευση της γης, για τη μείωση 
της χρήσης του άνθρακα, για τη μετάβαση σε 
μηδενικούς ρύπους από τα μεταφορικά μέσα και 
την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για μείωση της χρήσης 
μεθανίου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ακόμα 
ότι η Κύπρος παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για επίτευξη 
των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και 
των στόχων της ΕΕ για μείωση κατά 55% των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και 
των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050.
Για το βίντεο της Παρέμβασης του Προέδρου 
πατήστε εδώ.

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για την Κλιματική Αλλαγή, στο 
περιθώριο της Συνόδου
Στη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο πλανήτης με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και στις τρομακτικές συνέπειες που 
θα βιώσει η ανθρωπότητα και ολόκληρη 
η υφήλιος εάν συνεχιστεί ο ρυθμός 
επιδείνωσης της κατάστασης, αναφέρθηκαν 
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και 
ο Σύμβουλος του Προέδρου και Ειδικός 
Απεσταλμένος του για την Κλιματική 
Αλλαγή Δρ Κώστας Παπανικόλας, οι οποίοι 
παρουσίασαν την πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, για 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή.
Σε θεματική εκδήλωση, την οποία 
συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Γεωργίας και 
η Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
και πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, στο 
περιθώριο της Συνόδου, έγινε παρουσίαση από 
τον κ. Καδή για την πτυχή που αφορά τη λήψη 
αποφάσεων αναφορικά με την Πρωτοβουλία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Από την πλευρά του, ο Δρ Παπανικόλας 
παρουσίασε τα επιστημονικά ευρήματα έρευνας 
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Κύπρου 
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας, την οποία έχουν υιοθετήσει 
συνολικά 18 χώρες της περιοχής.

Η Κύπρος στηρίζει την 
πρωτοβουλία του Ηνωμένου 
Βασιλείου για τα Δάση και τη 
Χρήση Γης
Τη στήριξη της Κύπρου στην πρωτοβουλία του 
Ηνωμένου Βασιλείου για τα Δάση και τη Χρήση 
Γης, εξέφρασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε 
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ηνωμένο 
Βασίλειο, στο περιθώριο της Συνόδου.
Η Κύπρος υιοθετεί τη Διακήρυξη των Ηγετών 
της Γλασκώβης και δεσμεύεται να εργαστεί 
συλλογικά για την αναχαίτιση της απώλειας των 
δασών και της υποβάθμισης γης μέχρι το 2030, 
δημιουργώντας, παράλληλα, αειφόρο ανάπτυξη 
και προωθώντας μια συνολική μεταμόρφωση 
της υπαίθρου, σημείωσε ο Πρόεδρος.
Για το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου 
πατήστε εδώ.
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε επαφές με αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων, με τους οποίους συζήτησε τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονταν 
της ατζέντας της Συνόδου.

https://www.youtube.com/watch?v=jhNPtk7f6zA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=jhNPtk7f6zA&t=5s
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2021/11/2.11.2021_KADIS%20COP26_Glasgow.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2021/11/2.11.2021_presentation%20COP26_Glasgow.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pvHx-_3htvU
https://www.youtube.com/watch?v=pvHx-_3htvU
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Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου 
ως επενδυτικού και επιχειρηματικού 
προορισμού εξέθεσε ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ως κεντρικός 
ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο 
«Επιχειρηματικός Προσανατολισμός: Κύπρος 
2021», που διοργανώθηκε για τέταρτη 
χρόνια από τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο  
Μ. Βρετανίας-Κύπρου και διεξήχθηκε στις  
23 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο.
Ο κ. Νουρής σημείωσε πως η Kυβέρνηση «έχει 
ένα ξεκάθαρο όραμα για το πώς να αναπτυχθεί το 
επιχειρείν στην Κύπρο με πρόθεση να παγιωθεί 
η Κύπρος ως ένας επιτυχημένος, αξιόπιστος και 
ανταγωνιστής προορισμός που θέλει να προσφέρει 
τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να ακμάσει 
κάθε επενδυτής».
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε, αρχικά, 
ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας τη 
γεωστρατηγική της θέση, που συνδέει την ΕΕ με τις 
αγορές υψηλής ανάπτυξης της Μέσης Ανατολής, 
της βόρειας Αφρικής, της ανατολικής Ευρώπης και 
της Ασίας.
Στη συνέχεια, απαρίθμησε άλλα πλεονεκτήματα για 
τους επενδυτές, όπως η προβλεπόμενη σημαντική 
οικονομική ανάκαμψη, το εξαιρετικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, που 
περιλαμβάνει ένα ελκυστικό φορολογικό σύστημα, 
οι δυνατές υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, 
το χαμηλό κόστος του επιχειρείν, η πρόσβαση σε 
έμψυχο εργατικό δυναμικό υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου και δεξιοτήτων, η υψηλή ποιότητα 
διαβίωσης, η υψηλής ποιότητας τριτοβάθμια 
εκπαίδευση από τα πανεπιστήμια της χώρας, 
καθώς και η διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος 
ενθάρρυνσης της έρευνας και της τεχνολογίας.
Ο κ. Νουρής αναφέρθηκε, επίσης, στους 
επιμέρους οικονομικούς τομείς που καταγράφουν 
σημαντική ανάπτυξη, όπως ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, τα κτηματομεσιτικά, η ενέργεια, η ανώτερη 
εκπαίδευση, τα επενδυτικά ταμεία και η τεχνολογία 

της πληροφορίας, η έρευνα και καινοτομία, 
καθώς και ο τομέας της παροχής επαγγελματικών 
υπηρεσιών. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στη νέα fast-track 
αδειοδότηση για την οικοδόμηση γης. 
Στη συνέχεια, παρουσίασε τις κυβερνητικές 
πολιτικές προσφοράς κινήτρων για τις ξένες 
εταιρείες, τονίζοντας στο πλαίσιο αυτό, τον 
τερματισμό του προγράμματος χορήγησης 
υπηκοότητας μέσω επενδύσεων.
Το Συνέδριο χαιρέτισε ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ Ανδρέας 
Κακουρής, ο οποίος σημείωσε πως σε στιγμές 
δύσκολες, όπως της πανδημίας, είναι σημαντικό να 
αναδειχθεί η δυνατή διμερής σχέση. Πρόσθεσε ότι 
η Κύπρος θα συνεχίσει να επεκτείνει τον ρόλο της 
ως σημαντικός περιφερειακός κόμβος.
Το Συνέδριο περιλάμβανε παρουσιάσεις και 
συζητήσεις για όλους τους τομείς που άπτονται του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Κύπρο.

Ο ΎΠΕΣ ενημέρωσε παράγοντες 
της βρετανικής παροικίας για 
Κυπριακό, μεταναστευτικό και 
στεγαστική πολιτική
Εξάλλου, στις 22 Νοεμβρίου, ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με παράγοντες της παροικίας, στο 
οίκημα της Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο.

Ο κ. Νουρής αναφέρθηκε στο Κυπριακό, στο 
μεταναστευτικό και στη στεγαστική πολιτική της 
Κυβέρνησης στην παρουσία εκπροσώπων της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και της Νεολαίας 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΝΕΠΟΜΑΚ).
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, τόνισε ότι είναι 
η ώρα που όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι 
επιβάλλεται να υπάρξει ομοψυχία και ομογνωμία, 
γιατί ο εχθρός ένας είναι, η Τουρκία, η οποία 
προσπαθεί να επιβάλει τα επεκτατικά της σχέδια. 
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», πρόσθεσε, 
«παρά τις δυσκολίες, λόγω της τουρκικής 
αδιαλλαξίας, συνεχίζει την προσπάθεια για 
επανέναρξη των συνομιλιών». 
Ακολούθως, ο Υπουργός Εσωτερικών 
παρουσίασε μέρος των πολιτικών που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου του. Για το 
μεταναστευτικό ζήτημα είπε ότι η μικρή μας 
πατρίδα, για πέμπτη συνεχή χρονιά, καταγράφει 
μιαν ανεπιθύμητη πρωτιά, ως το κράτος μέλος με 
τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου, κατ΄αναλογία 
πληθυσμού.
Ενημέρωσε τους αποδήμους ότι η Τουρκία 
συστηματικά προωθεί μέσω των κατεχομένων 
παράτυπους μετανάστες, προερχόμενους 
από τα νότια της παράλια. Το ενδιαφέρον της 
Κυβέρνησης, πρόσθεσε, εστιάζεται στην παράνομη 
μετανάστευση, κυρίως στον περιορισμό των 
ροών από την πράσινη γραμμή, αλλά και στην 
εντατικοποίηση των επιστροφών.
Στην ενημέρωσή του για τη στεγαστική πολιτική, 
ο κ. Νουρής ανέφερε:«Στην προσπάθεια μας να 
δώσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τους 
πολίτες και τον τόπο μας, θα επαναπροκηρυχθούν, 
στις αρχές του 2022, τα στεγαστικά σχέδια με 
αναθεωρημένα κριτήρια, προκειμένου αυτά να 
καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά, κυρίως για τους 
νέους».

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ ΩΣ ΕΠΕΝΔΎΤΙΚΟΎ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕ Ο ΎΠΕΣ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΎΝΕΔΡΙΟ, ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς 
θα πραγματοποιηθεί στις 26-29 Ιουλίου 2022. 
Η τελική απόφαση συζητήθηκε και πάρθηκε 
κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, στην οποία 
συμμετείχαν ο Επίτροπος Προεδρίας κ. 
Φώτης Φωτίου και όλοι οι Πρόεδροι των 
Ομοσπονδιών των Κυπρίων Αποδήμων μας, 
συμπεριλαμβανομένου των Προέδρων των 
Παγκόσμιων Ομοσπονδιών ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ 
και ΝΕΠΟΜΑΚ.
Όπως αποφασίστηκε, στο επικείμενο Συνέδριο 
θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή νέων ομογενών 
μας, αφού η ενεργός συμμετοχή της απόδημης 
νεολαίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της 

εθνικής στρατηγικής μας για τη Διασπορά.
Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν, επιπλέον, 
κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
απόδημοι μας και επισημάνθηκε η ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
στην Κύπρο. 
Πρόσθετα, ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε 
την ηγεσία της ομογένειας μας για τις διάφορες 
ενέργειες που δρομολογούνται όσον αφορά τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε διάφορες 
χώρες αναφορικά με την έκδοση των κυπριακών 
διαβατηρίων, ταυτοτήτων και άλλων εγγράφων. 
Ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του προς όλους τους Κύπριους της Διασποράς 
μας για τις προσπάθειες που γίνονται για την 
προώθηση του κυπριακού ζητήματος, καθώς και 
για τη διαχρονική βοήθεια και στήριξη τους, μέσα 
από διάφορες δράσεις στις χώρες όπου ζουν.

«Η Διασπορά μας», υπογράμμισε ο 
κ. Φωτίου, «αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα 
κεφάλαια για την Κύπρο μας.  Οι διαχρονικοί 
αγώνες τους για την Κύπρο είναι τεράστιας 
σημασίας.  Η Κυβέρνηση και η πολιτεία 
παραμένουν δίπλα τους και ιδιαίτερα δίπλα στη νέα 
γενιά της Διασποράς μας, που θα είναι οι αυριανοί 
ηγέτες των αποδήμων μας».

ΣΤΙΣ 26-29 ΙΟΎΛΙΟΎ 2022 ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΎΝΕΔΡΙΟ ΚΎΠΡΙΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
Τηλεδιάσκεψη Επιτρόπου Προεδρίας με τους 
Προέδρους όλων των Ομοσπονδιών Κυπρίων της 
Διασποράς
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38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΚΗΡΎΞΗ ΤΟΎ ΨΕΎΔΟΚΡΑΤΟΎΣ
«Βράδυ της 14ης Νοεμβρίου 1983… Ο Ραούφ 
Ντενκτάς με την καθοδήγηση της Άγκυρας ενισχύει 
τα φυλάκια στην πράσινη γραμμή και καλεί τους 
στενούς του συνεργάτες σε δείπνο. Κοντά στα 
μεσάνυχτα ανακοινώνει στους συνδαιτημόνες του 
την πρόθεση του να προχωρήσει στην ανακήρυξη 
ανεξάρτητου κράτους. Την επομένη η ψευδοβουλή 
ολοκληρώνει το προμελετημένο έγκλημα εις βάρος 
της Κύπρου, που μεθόδευσε από τον Ιούλιο του ‘74 
η Τουρκία με την εισβολή και την κατοχή του 37% 
του νησιού.
Για τον λαβωμένο κυπριακό Ελληνισμό, ήταν το 
αλάτι στην ανοιχτή πληγή της 9χρονης μέχρι 
τότε κατοχής. Αντέδρασε, βγήκε στους δρόμους, 
φώναξε, καταδίκασε διατράνωσε τη θέληση του για 
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Δικαίωση, την 
οποία ακόμα περιμένει μαζί με τις σκλαβωμένες 
πόλεις και χωριά μας.  
Φέτος, συμπληρώνονται τριάντα οκτώ χρόνια από 
την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
του Διεθνούς Δικαίου. Η ενέργεια αυτή συνιστά 
το αποκορύφωμα των στρατηγικών επεκτατικών 
βλέψεων της Άγκυρας στο νησί και της πάγιας 
επιδίωξής της για δημιουργία δύο ξεχωριστών 
οντοτήτων στη βάση γεωγραφικού, θεσμικού και 
εθνοτικού διαχωρισμού.
Τρεις μέρες μετά από αίτημα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ελλάδας, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψηφίσματα 
541/1983 καταδικάζει ρητά ως παράνομη την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους και  αξιώνει την 
επείγουσα ανάκληση της μονομερούς ανακήρυξης 
της ανεξαρτησίας της ούτω καλούμενης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου». 
Παράλληλα, με το ίδιο ψήφισμα, καλεί όλα τα 
κράτη του Διεθνούς Οργανισμού, να σέβονται την 
κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και 

το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας, να μην 
αναγνωρίσουν την αποσχιστική αυτή οντότητα και 
να  απέχουν από ενέργειες που θα ήταν δυνατόν 
να προσδώσουν οποιαδήποτε νομιμότητα στο 
παράνομο μόρφωμα των κατεχομένων. Έκκληση 
που επαναλαμβάνεται και στο ψήφισμα  550 του 
1984. Τα ψηφίσματα αυτά, μαζί με το ψήφισμα 186 
του 1964, αποτελούν ισχυρή ασπίδα διαφύλαξης 
της μοναδικής διεθνούς αναγνωρισμένης νομικής 
οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μέχρι σήμερα κανένα κράτος, πλην της Τουρκίας, 
δεν έχει αναγνωρίσει το νομικά άκυρο μόρφωμα 
των κατεχομένων. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδίκασαν 
και άλλα Διεθνή Σώματα και Οργανισμοί.  Το  δε 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αποφάσισε ότι η ούτω καλούμενη «Τουρκική 
Δημοκρατία Βορείου Κύπρου», δεν υπάρχει και 
αποτελεί υποτελή στην Τουρκία δομή».
Τα πιο πάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα 
Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της στην εκδήλωση 
«Μνήμες Κατεχόμενης Γης» για την καταδίκη της 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας
«Συμπληρώνονται φέτος 38 χρόνια από την 
ημέρα που η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή 
ηγεσία προχώρησε στην παράνομη ενέργεια της 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Μια απαράδεκτη ενέργεια που καταδικάστηκε 
από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας με σειρά 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς την νομικά 
άκυρη και ζητώντας την αναστροφή της.
Είναι εξόφθαλμο πως η τότε προσπάθεια 
αποσκοπούσε στην επίτευξη του διαχρονικού 
στόχου της Τουρκίας για λύση στη βάση των δύο 
κρατών.

Οι ίδιες απαράδεκτες μεθοδεύσεις και αξιώσεις 
αποτελούν και θέσεις που εκφράστηκαν από τον 
νυν Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τατάρ και την Τουρκία 
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα τον περασμένο 
Απρίλιο. Όπως απέτυχαν τότε, θα αποτύχουν και 
τώρα.
Από δικής μας πλευράς επαναλαμβάνουμε την 
πολιτική βούληση και αποφασιστικότητά μας να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειες επίτευξης μιας λύσης 
που θα είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται 
στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίες που είναι η μόνη αποδεκτή λύση, που 
θα δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης 
με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας 
και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του συνόλου των Κυπρίων πολιτών, μακριά από 
αναχρονιστικές εγγυήσεις ή εξαρτήσεις από 
τρίτους».
Θύελλα αντιδράσεων για την έπαρση της 
σημαίας του ψευδοκράτους σε Δημαρχείο 
του βορείου Λονδίνου
Θύελλα αντιδράσεων ξεσηκώθηκε στο Λονδίνο 
σχετικά με την έπαρση της σημαίας του 
ψευδοκράτους έξω από το Δημαρχείο του 
Waltham Forest στο ΒΑ Λονδίνο, ανήμερα 
της «επετείου» της παράνομης μονομερούς 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Τοπικοί Bουλευτές του Εργατικού Κόμματος 
καταδίκασαν το γεγονός, ενώνοντας τις φωνές τους 
με εκείνες της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, της Συντηρητικής Bουλευτού Τερέζα Βίλιερς 
και πολλών κατοίκων του Δήμου.
Υπό την πίεση των αντιδράσεων, η επικεφαλής 
του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου απολογήθηκε 
για το ατόπημα που συνιστούσε «προσβολή» για 
τους πολλούς Κύπριους που ζουν στον Δήμο και 
δεσμεύθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί.

ΤΟ ΦΎΤΟ ΤΟΎ ΝΟΕΜΒΡΗ: ΤΑΡΑΞΑΚΟΝ, ΤΟ ΠΙΚΡΟ ΒΟΤΑΝΟ

Με το ενδημικό φυτό της Κύπρου «Ταράξακον 
το αφρογενές», τίμησε τον μήνα Νοέμβριο το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Πρόκειται για φυτό που ανήκει 
στην οικογένεια των Αστεροειδών, η οποία αριθμεί 
πάνω από 1.600 γένη σε ολόκληρο τον πλανήτη, 
με την πλειονότητά τους να αξιοποιούνται ως 
καλλωπιστικά, ενώ αρκετά εδώδιμα είδη της 
οικογένειας, όπως το μαρούλι και η αγκινάρα, 
έχουν μεγάλη οικονομική σημασία.
Στην Κύπρο το συναντούμε σε πολλές θέσεις κατά 
μήκος της ακτογραμμής Ακρωτήρι – Κόλπος 

Επισκοπής – Πάφος – Ακάμας – Λατσί. Ευδοκιμεί 
σε σχισμές παραλιακών βράχων, καθώς και σε 
χαλικώδεις και αμμώδεις παραλίες, κατά μήκος 
της ακτογραμμής. Επιπρόσθετα, είναι τυπικό 
είδος του οικοτόπου 1210 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 
των Οικοτόπων, Παράρτημα Ι), που αφορά 
μονοετή βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας 
και αμπώτιδας. Η ανθοφορία του αρχίζει τον 
Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι και τον Μάρτιο. 
Πάνω από 2.300 είδη
Το γένοςTaraxacum περιλαμβάνει πέραν των 2.300 
ειδών, με εξάπλωση στις εύκρατες περιοχές του 
Βόρειου Ημισφαιρίου, σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια 
Αμερική. Στην Κύπρο, το γένος αντιπροσωπεύεται 
με τέσσερα ιθαγενή είδη, από τα οποία τα δύο 
είναι ενδημικά. Το Ταράξακον το αφρογενές, 
περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας 
της Κύπρου και χαρακτηρίζεται ως «Εύτρωτο» 
(Vulnerable).
Ο συνολικός πληθυσμός του είδους εκτιμάται ότι 
ξεπερνά τις 30.000 φυτά. Όλοι οι υποπλυθησμοί 
του βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη και γι’ αυτό 
το ενδιαίτημά του απειλείται κυρίως από τουριστική 
ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι, σε αρκετά σημεία 

της ακτογραμμής, ο πληθυσμός του βρίσκεται υπό 
πίεση, η σχετικά μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει 
διασφαλίζει τη διατήρηση του είδους, με την 
προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η υποβάθμιση.
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού του βρίσκεται 
σε  προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού 
Δικτύου Natura 2000, σε Εθνικά Δασικά Πάρκα 
ή άλλη κρατική δασική γη με ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. 
Περιγραφή
Πρόκειται για πολυετή πόα, με χοντρό μαυριδερό 
ρίζωμα (ημικρυπτόφυτο). Τα φύλλα του είναι 
σε ρόδακα, στενά αντιλογχοειδή, 3-5 x 0,3-1 εκ., 
διαιρεμένα σχεδόν μέχρι τη ράχη σε πολυάριθμους 
μικρούς, άνισους, αποστρογγυλωμένους λοβούς, 
παχιά και στιλπνά. Τα κεφάλια είναι μονήρη, 
επάκρια σε ανθοφόρους βλαστούς μήκους μέχρι 
11 εκ.  Τα εξωτερικά περιβληματικά βράκτια 
είναι όρθια, πρασινωπά, ενώ τα εσωτερικά είναι 
μακρύτερα, πορφυρά-χαλκόχρωμα. Τα ανθίδια 
είναι γλωσσοειδή, χρυσοκίτρινα. Ο καρπός του 
είναι αχαίνιο με λευκό πάππο.
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Συγκεκριμένες δράσεις σε θέματα 
αποδήμων και η συνεργασία Κύπρου 
και Ελλάδας με άλλες χώρες στα 
θέματα της Διασποράς, ήταν, στις 16 
Νοεμβρίου, στο επίκεντρο συνάντησης 
του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου 
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της 
Ελλάδας, αρμόδιου  για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη, με τη 
συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις δύο 
χώρες. 
Στο Κοινό Ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη 
συνάντηση αναφέρεται ότι, οι αντιπροσωπείες 
των δύο χωρών είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν, να σχεδιάσουν, αλλά και να 
πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά 
την περαιτέρω συνεργασία τους σε θέματα 
Διασποράς.
Επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία συναντίληψη 
για την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ 
των κοινοτήτων του απόδημου Ελληνισμού σε 
ολόκληρο τον κόσμο, συζητήθηκε η υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων, ιδιαίτερα σε χώρες 
όπου η Διασπορά των δύο χωρών είναι 
οργανωμένη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η 
Αφρική, ο Καναδάς.
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.  Κύπρος 
και Ελλάδα έχουν ήδη τριμερείς συνεργασίες 
με Αίγυπτο, Ισραήλ και Αρμενία με προοπτική 
περαιτέρω ανάπτυξης, όπως ο Λίβανος. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο 
χώρες και τον απόδημο Ελληνισμό, όπως 
θέματα νεολαίας, επιχειρηματικότητας, 
επιστημών και εκπαίδευσης, ανάμεσα στις 
κοινότητες της Διασποράς. 
Σε κοινή διάσκεψη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση,            
ο κ. Φωτίου δήλωσε ότι «συζητήσαμε 
συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για 
την αξιοποίηση του απόδημου Ελληνισμού, με 
σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των 
χωρών μας» και πρόσθεσε ότι «δόθηκε έμφαση 
στη νέα γενιά της Διασποράς και συζητήσαμε 
συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσουμε 
να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα 
και να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή και 
περισσότερα υποσχόμενη νέα γενιά αποδήμων, 
που να γνωρίζει τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
της».

Συνεχίζοντας ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι 
«συμφωνήσαμε να εντατικοποιήσουμε τις πολύ 
παραγωγικές τριμερείς συνεργασίες μας και να 
τις εμπλουτίσουμε και να τις ενισχύσουμε με 
νέες δράσεις και πρωτοβουλίες», αναφέροντας 
ότι «έχουμε συναποφασίσει, σε συνεργασία 
με την Υπουργό Διασποράς της Αιγύπτου, 
όπως το επόμενο  πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ 
πραγματοποιηθεί, με τον νέο χρόνο, στη 
Γαλλία».
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε και στην κοινή 
εκδήλωση που αποφασίστηκε για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού 
μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, και είπε ότι 
το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι στο 
Τορόντο, στον Καναδά.
Αναφερόμενος στους αξιόλογους 
ακαδημαϊκούς και επιστήμονες της Διασποράς 
μας, ο Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε ότι 
μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους 
πρέσβεις των χωρών μας, προσθέτοντας ότι 
«στόχος μας είναι η αξιοποίηση των ατόμων 
αυτών και να τους κρατήσουμε σε μια ζωντανή 
σχέση με την πατρίδα» και είπε ότι προς 
τον σκοπό αυτόν αποφασίστηκε η σύσταση 
μιας υπηρεσιακής επιτροπής για συντονισμό 
δημιουργίας ενός μητρώου ακαδημαϊκών της 
Διασποράς.
Από πλευράς του, ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε 
την ευχαρίστησή του για τη συνάντηση κατά την 
οποία, όπως είπε, έγινε αξιολόγηση της πορείας 
της μέχρι τώρα συνεργασίας και συζητήθηκε 
και η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών 
σε θέματα αποδήμων, ενώ εξετάστηκε η από 
κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε 
θέματα πολιτισμού και νεολαίας.
Αναφέρθηκε στη σημασία της επέκτασης της 
συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας με τις άλλες 
χώρες και ειδικότερα με Λίβανο και Αρμενία και 
επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι «θα 
συνεχίσει να είναι αρωγός στις προσπάθειες 
της Κύπρου  για επίλυση του Κυπριακού 
και επανένωση της μεγαλονήσου στη βάση 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Συνάντηση του ΎΦΎΠΕΞ 
Ελλάδας με την Πρόεδρο της 
Βουλής
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 
Κύπρο ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, 
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό,            

κ. Ανδρέας Κατσανιώτη είχε συνάντηση, στις 17 
Νοεμβρίου, με την Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου.
Τον κ. Κατσανιώτη συνόδευαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, ο 
Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του 
Υφυπουργού κ. Χριστόδουλος Μαργαρίτης και 
ο Σύμβουλoς κ. Νικόλαος Πρωταπαπάς.
Η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για τις 
εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα και ιδιαίτερα 
για την προσπάθεια της τουρκικής πλευράς 
για δημιουργία τετελεσμένων στην περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου.
H κα Δημητρίου αναφέρθηκε, επίσης, στην 
πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στις προοπτικές 
για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
και του συντονισμού μεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της Βουλής των Ελλήνων, 
στο πλαίσιο των τριμερών μηχανισμών 
συνεργασίας των Κοινοβουλίων Ελλάδας και 
Κύπρου με κοινοβούλια χωρών της περιοχής, 
αλλά και πέραν αυτής, και της επέκτασης της 
θεματολογίας τους σε θέματα Διασποράς. 
Τόσο ο κ. Κατσανιώτης όσο και ο κ. Φωτίου 
τόνισαν ότι θα ήταν πολύ σημαντικό τα τριμερή 
κοινοβουλευτικά σχήματα που αναπτύσσουν 
Ελλάδα και Κύπρος να ασχοληθούν με θέματα 
που αφορούν στους απόδημους, άποψη με την 
οποία συμφώνησε η Πρόεδρος της Βουλής.
Κατά τη συνάντηση, ανταλλάγηκαν απόψεις 
για συντονισμό και ανάληψη κοινών δράσεων 
από τα κοινοβούλια Κύπρου και Ελλάδας, 
το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και το Γραφείο 
του Υφυπουργού Απόδημου Ελληνισμού με 
έμφαση, κυρίως, στην απόδημη νεολαία.

ΣΎΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΎΖΗΤΗΣΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΎΦΎΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποίησε στην 
Κύπρο, στις 10 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία 
της Διακομματικής Ομάδας για την Κύπρο στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο (APPG Cyprus).Την 
αντιπροσωπεία συνόδευε ο Πρόεδρος της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου        
κ. Χρίστος Καραολής.
Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, συνάντηση με 
την αντιπροσωπεία είχε ο Επίτροπος Προεδρίας   
κ. Φώτης Φωτίου.
Κατά τη συνάντηση ο κ. Φωτίου μετέφερε τις 
ευχαριστίες, αλλά και τη βαθιά εκτίμηση τόσο του 
Προέδρου όσο και του ιδίου, προς την επικεφαλής 
της αποστολής κα Caroline Nokes MP και τα 
υπόλοιπα μέλη, για τη διαχρονική και σταθερή 
στήριξή τους όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά 
και ειδικότερα το ανθρωπιστικό πρόβλημα των 
αγνοουμένων.
Αναφερόμενος στην τραγωδία των αγνοουμένων, 
ο Επίτροπος Προεδρίας ήταν ιδιαίτερα δεικτικός 
στην αρνητική στάση της Τουρκίας για επίλυση 
της ανθρωπιστικής πτυχής του προβλήματος.  Η 
επαναλαμβανόμενη άρνηση της Τουρκίας, είπε,  
να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) του 2001 και 2014, είναι 

ενδεικτική της ασέβειας που επιδεικνύει ως χώρα 
στους θεσμούς της ενωμένης Ευρώπης και της 
διεθνούς νομιμότητας.
Ο κ. Φωτίου εξέφρασε την προσδοκία ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει μια πιο ενεργή εμπλοκή 
στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος, ώστε 
να συμμορφωθεί η κατοχική δύναμη στις αρχές 
και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από 
την αντιπροσωπεία του Βρετανικού Κοινοβουλίου 
ζήτησε να συμβάλουν στην προώθηση του θέματος 
των αγνοουμένων σε σημαντικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζήτησε, 
ειδικότερα, τη συμβολή τους στην άσκηση πίεσης 
προς την Τουρκία, έτσι ώστε να δώσει πρόσβαση 
στα στρατιωτικά αρχεία και να ανοίξει τις λεγόμενες 
στρατιωτικές περιοχές.
Πρόσθετα, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην 
καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κύπρου ως συνέπεια της 
τουρκικής εισβολής του 1974 και επισήμανε ότι, 
εκατοντάδες ιστορικά και λατρευτικά μνημεία 
σε διάφορα σημεία των κατεχομένων περιοχών 
έχουν καταστραφεί, λεηλατηθεί και υποστεί 
βανδαλισμούς.
Από πλευράς τους, οι Βρετανοί βουλευτές 
επανέλαβαν τη σταθερή στήριξη της χώρας τους σε 
κάθε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος των 
αγνοουμένων και εξέφρασαν τη διαβεβαίωση ότι 
αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 
Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής
Η αντιπροσωπεία της Διακομματικής Ομάδας 
για την Κύπρο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο  είχε, 
επίσης, συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής   
κα Αννίτα Δημητρίου. 
Κατά τη συνάντηση, η κα Δημητρίου υπογράμμισε 
την πρόσθετη αξία της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας, ως προτεραιότητας για τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, ειδικότερα με Κοινοβούλια 

χωρών με τις οποίες η Κύπρος έχει ιδιαίτερους 
δεσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
Έγινε επίσης αναφορά στη συνεργασία μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε πληθώρα τομέων, ειδικότερα στον 
οικονομικό και εμπορικό τομέα.
Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις όσον 
αφορά το κυπριακό πρόβλημα, η Πρόεδρος 
της Βουλής υπογράμμισε ότι στόχος μας είναι 
να επανενώσουμε τη χώρα μας σε συνθήκες 
ειρήνης και ασφάλειας, ώστε να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις πολλαπλές 
προκλήσεις των καιρών μας. «Η αξίωση της 
τουρκικής πλευράς για λύση ‘δύο κρατων’ 
επ΄ουδενί δύναται να γίνει αποδεκτή», τόνισε. Είναι 
επίσης απαράδεκτο, είπε, η Τουρκία να προβαίνει 
σε απειλές και παράνομες ενέργειες εντός της 
κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
και να εργαλειοποιεί το ευαίσθητο ζήτημα της 
μετανάστευσης. 
Αναμένουμε, τόνισε η κα Δημητρίου, την 
υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε η 
Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες ενέργειές 
της και να συνεργαστεί με καλή πίστη προς όφελος, 
τόσο του κυπριακού λαού στο σύνολό του όσο 
και της ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή.

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ 38 ΚΎΠΡΙΑΚΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΎΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΎΑΣΙΓΚΤΟΝ

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε 
ανακοίνωσή του αναφέρει ότι, στις 11 Νοεμβρίου 
2021 παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, από την 
κα Katherine Grayson Wilkins, τριάντα οκτώ (38) 
αρχαιότητες διαφόρων περιόδων της προϊστορίας 
και ιστορίας της Κύπρου, οι οποίες βρίσκονταν 
στην κατοχή της. 
Τις αρχαιότητες, τις οποίες επέστρεψε οικειοθελώς 
η κα Wilkins στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρέλαβε 
ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, 
κ. Μάριος Λυσιώτης. Οι αρχαιότητες βρίσκονταν 

στην κατοχή του συζύγου της, πρώην Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus American 
Archaeological Research Institute-CAARI από το 
2015 μέχρι το 2021. Προηγουμένως, ήταν στην 
κατοχή του πατέρα του, πρώτου Πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, (1960-1964).
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει ιδιαίτερες 
ευχαριστίες και την εκτίμησή του στην κα Grayson 
Wilkins για την αξιέπαινή της πράξη, καθώς και 
σε όλους όσοι συνέβαλαν στην παράδοση των 
αρχαιοτήτων. 
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία 
και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και τους επαναπατρισμούς, θα συνεχίσει τις 
εντατικές του προσπάθειες για τη διάσωση και τον 
επαναπατρισμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και την πάταξη της σύλησης και της παράνομης 
διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία και ο συντονισμός 
με όλες τις αρμόδιες αρχές, την Εθνική Επιτροπή 
για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης 
Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και 
η επαφή με το ευρύτερο κοινό είναι υψίστης 
σημασίας.
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Ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών 
Πόρων (European Language Resource 
Coordination – ELRC), σε συνεργασία με 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το 
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν, 
την 1η Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακή  
ημερίδα με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της 
πολύγλωσσης Ευρώπης: Γλωσσοκεντρική 
τεχνητή νοημοσύνη».
Στόχος της 3ης ημερίδας του ELRC ήταν να 
συγκεντρώσει ειδικούς από τον χώρο της έρευνας, 

της βιομηχανίας και της Δημόσιας Διοίκησης, 
για να συζητήσουν πώς ευφυή συστήματα 
γλωσσικής τεχνολογίας για τα ελληνικά ή/και τα 
κυπριακά ελληνικά μπορούν να διευκολύνουν την 
καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης.
Στην ημερίδα συζητήθηκαν διεξοδικά τα παραπάνω 
θέματα, καθώς και θέματα όπως:  η ψηφιακή 
ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας, αλλά και 
της κυπριακής ελληνικής και οι προοπτικές της 
γλωσσικής τεχνολογίας στην Κύπρο, καθώς και η 
σημασία παροχής γλωσσικών δεδομένων, δηλαδή 

ο ψηφιοποιημένος γραπτός και προφορικός λόγος, 
στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Η Αυτόματη Μετάφραση δεν είναι η μοναδική 
γλωσσική τεχνολογία που συμβάλλει στην αλλαγή 
του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε με τις 
δημόσιες διοικήσεις, που εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε 
και ψωνίζουμε. Προγράμματα που διορθώνουν 
αυτόματα τα ορθογραφικά μας λάθη και βοηθούν 
στην παραγωγή κειμένου, ψηφιακοί βοηθοί 
στα κινητά μας τηλέφωνα που μετατρέπουν ένα 
ηχητικό μήνυμα σε γραπτό, ή συζητούν μαζί μας 
όταν τηλεφωνούμε στην τράπεζά μας. Αυτά, και 
πολλά ακόμη, είναι πια μέρος της καθημερινής 
μας ζωής, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις και η δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, 
μπορούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε 
αποτελεσματικά τη δική μας γλώσσα σε όλες τις 
ψηφιακές υπηρεσίες; Υποστηρίζεται επαρκώς 
η Ελληνική και είναι έτοιμη να συμβαδίσει με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής της Τεχνητής 
Νοημοσύνης;
Ερευνητές, χρήστες και παραγωγοί γλωσσικής 
τεχνολογίας στην Κύπρο, εκπρόσωποι της δημόσιας 
διοίκησης και των επιχειρήσεων, μοιράστηκαν τις 
εμπειρίες, τις απαιτήσεις και τις ιδέες τους για την 
υποστήριξη της ψηφιακής αλληλεπίδρασης στην 
πολύγλωσση Ευρώπη με γλωσσικές τεχνολογίες. 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ: «ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ 
ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» 

«Διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα της 
επιστροφής και θα συνεχίσουμε τον αγώνα 
για δικαίωση και ειρήνη στην πατρίδα μας. 
Στόχος μας, μια λύση που να τερματίζει την  
κατοχή και να επανενώνει την πατρίδα μας 
χωρίς ξένες εξαρτήσεις, μια λύση σύμφωνη 
με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 
και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», ανέφερε, στις 29 Νοεμβρίου, ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
στην παρουσίαση βραβευμένων έργων 
Δημοτικών Σχολείων σε Παγκύπριους 
και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, με θέμα 
«Κύπρος 47 χρόνια μετά… δεν ξεχνώ».
Σε χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας 
συγχάρηκε τους συντελεστές τον Πρόεδρο και 
τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας/
Αμμοχώστου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, 
όπως και τους αρμόδιους του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας που 
στρατεύτηκαν σ’ αυτήν την προσπάθεια.  
«Κάθε εκδήλωση και πρωτοβουλία με στόχο 
να παραμένουν ζωντανές οι μνήμες για την 
κατεχόμενη γη μας, ασφαλώς και αξίζει κάθε 
επαίνου και στήριξης», σημείωσε ο Επίτροπος.
Ο κ. Φωτίου είπε πως αυτή η προσπάθεια στοχεύει 

στην ευαισθητοποίηση και των ατόμων νεαρότερης 
ηλικίας, «στα οποία εμείς οι μεγαλύτεροι οφείλουμε 
να παραδώσουμε αύριο μια πατρίδα χωρίς τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις του σήμερα, μια 
πατρίδα με την καλύτερη προοπτική που θέλουν 
δικαιωματικά οι νέοι μας,  προκειμένου να κτίσουν 
τη δική τους ζωή, με διασφαλισμένα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες τους».
«Δεν ξεχνάμε», τόνισε, «τους κατεχόμενους τόπους 
μας και, μαζί, όλες τις  τραγικές συνέπειες του 
δίδυμου εκείνου εγκλήματος, του πραξικοπήματος 
και της τουρκικής εισβολής, που μας υπενθυμίζει 
το χρέος και τις ευθύνες μας να συνεχίσουμε 
τον αγώνα για τη δικαίωση της θυσίας όλων 
εκείνων  που έδωσαν τη ζωή τους, προασπίζοντας 
την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της 
πατρίδας μας».
Για την τραγωδία των αγνοουμένων, ο Επίτροπος 
είπε ότι είναι μια τραγωδία που βιώνουν 
καθημερινά για τόσες δεκαετίες εκατοντάδες 
οικογένειες συμπατριωτών μας, προσθέτοντας 
ότι ο πόνος και η αγωνία των οικογενειών είναι 
ανείπωτος. Διαβεβαίωσε πως με αποφασιστικότητα 
και αγωνιστικότητα θα συνεχιστεί ο ιερός αγώνας 
για τη διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου 
αγνοούμενου μας, κάτι που επιτάσσει η ιστορία και 

το χρέος απέναντι στους ήρωες και τις οικογένειες. 
«Δεν ξεχνάμε ούτε και θα ξεχάσουμε», ανέφερε, 
υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες προκλήσεις 
της Τουρκίας στην Αμμόχωστο, οι απαράδεκτες 
απειλές και οι εκβιασμοί της δεν πρόκειται να 
μας αποθαρρύνουν και ούτε θα μας κάνουν να 
υποχωρήσουμε από τον διαχρονικό μας στόχο.
Αναφερόμενος στα βραβευμένα έργα είπε ότι 
πραγματεύονται βασικές πτυχές της τραγωδίας του 
1974. Το ένα πραγματεύεται την εξαφάνιση κατά 
την τουρκική εισβολή ενός οικογενειάρχη, τα οστά 
του οποίου εντοπίστηκαν μετά από δεκαετίες σε 
ομαδικό τάφο, μαζί με ένα φυλακτό που είχε πάντα 
μαζί του. Σε ένα άλλο έργο περιγράφεται ανάγλυφα 
το δράμα των προσφύγων, ενώ σε ένα τρίτο 
αποτυπώνεται το ταξίδι του κάθε Αμμοχωστιανού 
πίσω στον χρόνο. Στο τέταρτο έργο συνδέονται οι 
εμπειρίες από τον πόλεμο ενός σημερινού παππού 
μαζί με τις παραστάσεις που είχε από τη ζωή του 
στην Αμμόχωστο.  
Ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι το υλικό που έχει παραχθεί θα αξιοποιηθεί στο 
έπακρον, τόσο για τις ανάγκες διαφώτισης των 
ξένων, αλλά προπαντός για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των νέων μας της Διασποράς. 

«ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΗΣ ΕΎΡΩΠΗΣ: 
ΓΛΩΣΣΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ»
3η ημερίδα του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων, στην Κύπρο 
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ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΎ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΟΠΟΎ ΔΙΑΜΕΝΟΎΝ ΚΎΠΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 
στολισμός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου των 
Αγνοουμένων μας, μία συνεργασία του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας και της Νέας Γενιάς των 
Απόδημων μας (ΝΕΠΟΜΑΚ), σε διάφορες χώρες 
όπου διαμένουν Κύπριοι της Διασποράς. Σκοπός 
ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το 
ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων μας.
Ο στολισμός του Δέντρου των Αγνοουμένων, 
με φωτογραφίες των αγνοουμένων μας, 
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικά σημεία στο 
Λονδίνο, στο Τορόντο, στην Αθήνα και στο 
Γιοχάνεσμπουργκ. Οι νέοι μας ενημέρωναν 
επιτόπου τους πολίτες για την τραγική πτυχή του 

θέματος των αγνοουμένων, έτσι ώστε να γίνει 
γνωστό το ανθρωπιστικό αυτό θέμα.
Κατά την τελετή στολισμού του Δέντρου, παρόντες 
ήταν οι Αρχηγοί των Διπλωματικών Αποστολών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας της κάθε χώρας, 
οι Ομοσπονδίες και Οργανώσεις Κυπρίων της 
Διασποράς, καθώς και Πολιτειακοί Αξιωματούχοι 
των χωρών.
Κατά τον στολισμό του Δέντρου των Αγνοουμένων 
στην Αθήνα, παρών ήταν και ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
«Η πρωτοβουλία της νέας γενιάς των Απόδημων 
μας είναι συγκινητική, αξιέπαινη και τους τιμά 

ιδιαίτερα. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
για την ευαισθητοποίηση τους, για ένα τόσο 
ανθρωπιστικό θέμα. Ένα θέμα που βασανίζει και 
προκαλεί πόνο σε εκατοντάδες συνανθρώπους 
μας, που έπειτα από 47 χρόνια ψάχνουν ακόμη 
να βρουν απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Επίτροπος Προεδρίας.
«Καλούμε», ανέφερε ο κ. Φωτίου, «τη διεθνή 
κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες και να 
ασκήσει πίεση προς τον υπαίτιο της τραγωδίας, 
που δεν είναι άλλος από την Τουρκία, να 
συνεργαστεί για την επίλυση ενός καθ’ όλα 
ανθρωπιστικού θέματος».

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΎ ΕΡΓΟΎ 
«ΑΘΑΝΑΤΕΣ» ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Ο Απόδημος Ελληνισμός της Βρετανίας, 
μέσα στα πλαίσια του εθνικού 
προγράμματος εορτασμών, τίμησε τα 200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821 με την παρουσίαση του θεατρικού 
έργου  «ΑΘΑΝΑΤΕΣ», με παραστάσεις στο 
Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ στις 12 και 13 
Νοεμβρίου, αντίστοιχα. 
Η πρωτοβουλία αυτή βρισκόταν υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, της Κυπριακής 
Υπάτης Αρμοστείας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων, καθώς και της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας. 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση 
για την ηρωική Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
η οποία εστιάζει στη ζωή και τον αγώνα των 
εμβληματικών γυναικών που τη σημάδεψαν 

ανεξίτηλα, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και 
της Μαντούς Μαυρογένους, χαράζοντας με χρυσά 
γράμματα το όνομα τους στο πάνθεο των Ελλήνων 
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του έθνους. 
Συγγραφέας του έργου είναι η πολυγραφότατη 
Τάνια Χαροκόπου και η σκηνοθεσία ανήκει στον 
διεθνούς φήμης καταξιωμένο Κύπριο Λεωνίδα 
Λοϊζίδη.
«Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για την 
προβολή της μεγάλης σημασίας της Ελληνικής 
Επανάστασης, μας βρίσκει αλληλέγγυους», είπε 
στον χαιρετισμό του ο Επίτροπος Προεδρίας        
κ. Φώτης Φωτίου για τις παραστάσεις του έργου.
Η Κύπρος, συνέχισε, συμμετέχει με υπερηφάνεια 
μαζί με όλο το έθνος στους εορτασμούς για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821. Η επέτειος εκπέμπει μηνύματα διεκδίκησης, 

αγωνιστικότητας και αξιοπρέπειας,  με όραμα και 
ελπίδα την επικράτηση της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης απ’ άκρου εις άκρον στο νησί μας. 
Ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι με την οικονομική 
στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
συγκεκριμένα του Γραφείου του, δόθηκε στους 
μαθητές των παροικιακών μας σχολείων η ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν δωρεάν το βραβευμένο 
αυτό θεατρικό έργο.
Η Ελληνική Επανάσταση, κατέληξε ο κ. Φωτίου, 
είναι ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που 
προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα εθνικής 
ανάτασης και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης μας 
ως λαού, που εξακολουθεί να διέρχεται χαλεπούς 
καιρούς εξαιτίας της επιθετικότητας της Τουρκίας 
και των δυσκολιών από τις συνέπειες της εισβολής 
της στο νησί μας.
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ΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟΎΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΎΣ 
ΟΡΕΙΝΟΎΣ ΒΙΟΤΟΠΟΎΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΕΎΡΩΠΗΣ

«Το Τρόοδος, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 
πιο σημαντικούς ορεινούς βιότοπους χλωρίδας 
της Ευρώπης λόγω της παρουσίας πολυάριθμων 
ενδημικών και σπάνιων φυτών», αναφέρει το 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.
Σε ανακοίνωσή του για την 11η Δεκεμβρίου, 
Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης αναφέρει, επίσης, ότι «η περιοχή 
του Τροόδους διαχρονικά έχει αποτελέσει πηγή 
ζωής γεμάτη ιστορία και παραδόσεις με σημαντική 
συνεισφορά στη μεταλλευτική και πολιτιστική 
ανάπτυξη του τόπου».
Σημειώνει ότι «τα βουνά διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στα τοπικά κλίματα, 
στην ποιότητα του αέρα, στον υδρολογικό κύκλο, 
ενώ η βλάστησή τους προστατεύει τα εδάφη 
από τη διάβρωση. Οι ορεινές περιοχές ανάλογα 
με την τοπογραφία τους, το υψόμετρο και το 
γεωλογικό τους υπόβαθρο φιλοξενούν μοναδικά 
οικοσυστήματα ανά το παγκόσμιο, τα οποία 
διαμορφώνουν ειδικές συνθήκες για ανάπτυξη 
πολλών και διαφορετικών ενδημικών ειδών φυτών 
και ζώων. Επιπρόσθετα, τα μοναδικά φυσικά 
τοπία προσθέτουν μία ξεχωριστή αισθητική αξία, 
που καθιστούν τα βουνά κέντρα αναψυχής και 

εναλλακτικού τουρισμού, με διάφορα οικονομικά 
οφέλη κυρίως για τους κατοίκους των ορεινών 
περιοχών, αφού προσφέρουν πληθώρα 
δραστηριοτήτων για τους φυσιολάτρες και 
όσους αναζητούν την περιπέτεια. Η ορειβασία, η 
αναρρίχηση, η πεζοπορία, η ποδηλασία βουνού, η 
ιππασία, η ορνιθοπαρατήρηση, είναι μερικές μόνο 
από τις δραστηριότητες που προσφέρονται στις 
ορεινές περιοχές».
Συνεχίζοντας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 
αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «στο κέντρο 
της οροσειράς του Τροόδους υπάρχει το Εθνικό 
Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους, το οποίο είναι 
το μεγαλύτερο της Κύπρου. Είναι περιοχή Natura 
2000 και έχει έκταση 93 km2 (1% του νησιού). 
Στο Πάρκο απαντώνται 13 τύποι οικοτόπων, 
από τους οποίους οι πιο χαρακτηριστικοί είναι 
τα δάση μαύρης πεύκης, τα δάση με αόρατο του 
Τροόδους, τα σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου 
και οι τυρφώνες του Τροόδους. Απαντά, επίσης, 
ο μεγαλύτερος αριθμός ιθαγενών και ενδημικών 
φυτών από κάθε άλλη περιοχή της Κύπρου και 
είναι μια από τις 13 περιοχές με μεγάλο ποσοστό 
βιοποικιλότητας φυτών στη Μεσόγειο. Σημαντική 
είναι και η πανίδα της περιοχής με μεγάλο αριθμό 

ειδών, ανάμεσα στα οποία και πολλά ενδημικά.
Επίσης, «τα διάσπαρτα μονοπάτια της φύσης, 
εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι, σημεία 
θέασης και  άλλα, προσφέρουν ένα εναλλακτικό 
πεδίο τουριστικής ανάπτυξης που τα τελευταία 
χρόνια καταγράφει αυξητική τάση».
«Ο βιώσιμος τουρισμός μπορεί να συμβάλει 
στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, στην προώθηση τοπικών 
χειροτεχνιών και προϊόντων υψηλής αξίας, στη 
συνέχιση πολλών παραδοσιακών πρακτικών, όπως 
τα τοπικά φεστιβάλ, καθώς και στη δημιουργία 
πρόσθετων και εναλλακτικών επιλογών διαβίωσης 
αντιστρέφοντας το ρεύμα της απερήμωσης των 
ορεινών περιοχών. Η περιοχή του Τροόδους 
διαχρονικά έχει αποτελέσει πηγή ζωής γεμάτη 
ιστορία και παραδόσεις με σημαντική συνεισφορά 
στη μεταλλευτική και πολιτιστική ανάπτυξη του 
τόπου. Αποτελεί χρέος να διαφυλάξουμε αυτή τη 
σπάνια βιοποικιλότητα και μοναδική γεωλογική 
και μεταλλευτική κληρονομιά του Παγκόσμιου 
Γεωπάρκου Τροόδους της ΟΥΝΕΣΚΟ και για τις 
επόμενες γενεές», καταλήγει στην ανακοίνωσή του 
το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Η ΚΎΠΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΎΠΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΎΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΎΠΡΙΑΚΟ

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό 
ενημέρωσε την αλεξανδρινή παροικία ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο 
Όμηρος Μαυρομάτης, μιλώντας στις εργασίες 
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κυπριακής εν 
Αιγύπτω Αδελφότητας, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια στις 21 Νοεμβρίου. 
«Βρισκόμαστε σε μία κλιμάκωση της τουρκικής 
αδιαλλαξίας τόσο στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας όσο και στα χωρικά ύδατα, στην ΑΟΖ 
και στην περιοχή γενικότερα, οι οποίες δεν μας 
αφήνουν, δυστυχώς, πολλά περιθώρια αισιοδοξίας 
για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. 

Παρόλα αυτά, η κυπριακή Κυβέρνηση συνεχίζει να 
προωθεί ακριβώς την ευόδωση των συνομιλιών 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε 
μεταξύ άλλων ο κ. Μαυρομάτης, επισημαίνοντας τη 
στήριξη της Αιγύπτου στον αγώνα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρομάτης επισήμανε ότι 
«ζούμε στην Αίγυπτο, μία χώρα που στηρίζει 
συνεχώς την Κύπρο στο θέμα του Κυπριακού. 
Έχουμε συνέχεια την υποστήριξή τους. Και 
ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των 
χωρών που ανησυχούν για το τι κάνει σήμερα η 
Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, θα έχουμε ένα 

καλύτερο μέλλον για όλους στην περιοχή».  
Από την πλευρά του, ο Πατριαρχικός Επίτροπος 
Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης Ναυκράτιδος 
κ. Νάρκισσος είπε ότι «απέναντι στην 
προκλητικότητα, χρειάζεται νηφαλιότητα. Και όταν 
είσαι μικρός και αδύναμος, κάνεις συμμαχίες. 
Οι συμμαχίες είναι που μπορούν να βοηθήσουν 
ουσιαστικά. Και όσο πιο μεγάλες και ευρείες είναι 
οι συμμαχίες, τόσο πιο καλύτερο είναι το μέλλον». 
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην 
Αλεξάνδρεια, Αθανάσιος Κοτσιώνης 
εξέφρασε την  αμέριστη συμπαράσταση 
των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην 
Αίγυπτο, στις προσπάθειες της Κυπριακής 
εν Αιγύπτω Αδελφότητας, η οποία  συνεχίζει 
να δραστηριοποιείται και να λειτουργεί, με 
συγκρότηση, με ήθος και πάνω από όλα με αγάπη 
για την πατρίδα». 
Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας, Αντιπρόεδρος Ανδρέας Βαφειάδης 
συνεχάρη την Κυπριακή Αδελφότητα για το 
γεγονός ότι σε δύο χρόνια εορτάζει τα 150 χρόνια 
από την ίδρυσή της, ευχόμενος να εορτάσει και τα 
διακόσια της χρόνια! 
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