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Σας χαιρετώ με αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την έκβαση των προσπαθειών όλων μας να τερματιστούν επιτέλους 
οι ανησυχίες και οι αγωνίες μας για την πανδημία του κορωνοϊού. Εύχομαι σε όλους να περάσουμε ανώδυνα 
το διάστημα που απομένει. 

Θα πρέπει να πούμε, όμως, πως είμαστε όλοι ιδιαίτερα συγκλονισμένοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και ευχόμαστε το κακό να τελειώσει το γρηγορότερο και να 
επικρατήσει η ειρήνη. 

Στο επίκεντρο των ενεργειών μας κατά το διάστημα που πέρασε, ήταν το θέμα της διάδοσης της ελληνικής 
γλώσσας με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, στις 8 Μαρτίου. 
Στο Λονδίνο, μάλιστα, παρευρεθήκαμε στα εγκαίνια της έναρξης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας «StaEllinika», η οποία λειτούργησε με τη στήριξη και της Kυπριακής Kυβέρνησης. 
Με άλλες εκδηλώσεις και την αποδοχή και προώθηση των σχετικών προγραμμάτων μας, έχει καταδειχθεί 
έμπρακτα η αγάπη των αποδήμων μας για την εκμάθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. 

Στο Λονδίνο είχαμε συναντήσεις με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για τους αποδήμους, 
Ανδρέα Κατσανιώτη, με τον προσφάτως διορισθέντα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ειδικό Απεσταλμένο 
για Θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας και Ελευθερίας της Πίστης Ντέϊβιντ Μπάροους, τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, καθώς και με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου και τη ΝΕΠΟΜΑΚ Αγγλίας. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που συζητήσαμε, όπως θα δείτε 
στις επόμενες σελίδες του newsletter μας για το δίμηνο που πέρασε.

Σημαντική στο ίδιο διάστημα, όπως θα διαπιστώσετε, ήταν και η συνάντηση μας με τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών της Σερβίας Nemanja Starovic.

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Σε αυτό το τεύχος εγκαινιάζουμε μια καινούργια στήλη υπό τον τίτλο «Οδοιπορικό στην κατεχόμενη γη 
μας», με πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από εκτοπισμένους δήμους και κοινότητες. Αρχή κάνουμε 
με το Ριζοκάρπασο, με επιδίωξη οι απόδημοί μας να έχουν ακόμη μια πηγή ενημέρωσης για την ιστορία, τα 
ήθη και τις παραδόσεις του τόπου μας. 

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Στην Πρωτοβουλία του για περιφερειακή 
δράση των χωρών της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής, αναφέρθηκε, στις 11 Φεβρουαρίου, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, ο οποίος συμμετείχε σε 
θεματική της Συνόδου «Ένας Ωκεανός» που 
πραγματοποιήθηκε στη Βρέστη, της Γαλλίας.
Η Σύνοδος «Ένας Ωκεανός», διοργανώθηκε από 
τη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ, με τη συμμετοχή 
αρχηγών κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή Σύνοδο 
για την προστασία των ανοικτών θαλασσών και 
των ωκεανών, η οποία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως η καταπολέμηση της παράνομης 
αλιείας, η μείωση της ρύπανσης των θαλασσών και 
άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν ομιλητής σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ένας 
Ωκεανός Λύσεων για την Κλιματική Αλλαγή». 
Θέμα της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας 
ήταν «Η Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με 
επίκεντρο την Πράσινη Ναυτιλία».
Στη συζήτηση πήραν, επίσης, μέρος ο Πρόεδρος 
Μακρόν και ομάδα ηγετών κρατών μελών της 
ΕΕ, καθώς και ηγέτες άλλων κρατών και διεθνών 
οργανισμών.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ανέπτυξε τη σημασία της πράσινης ναυτιλίας και 
αναφέρθηκε, κυρίως, στις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Κύπρος στην κοινή προσέγγιση των 
μεσογειακών χωρών για δημιουργία μίας ζώνης 
χαμηλών εκπομπών θείου σε ολόκληρη τη λεκάνη. 
«Η Κύπρος», είπε, «ως πρωταγωνιστικό ναυτιλιακό 
κράτος, θεωρεί επιβεβλημένη την επιτάχυνση της 
μετάβασης της ναυτιλίας σε μια χαμηλών ρύπων 
βιομηχανία». 
Πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή 
Κυβέρνηση έχει ήδη διαφοροποιήσει τη 

μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη ναυτιλία 
υπό τον τίτλο “SEA Change 2030”, επισημαίνοντας 
ότι οι κύριοι στόχοι είναι η σωστή διαχείριση των 
ανοικτών θαλασσών και των ωκεανών, καθώς και 
του περιβάλλοντος.
Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κύπρος και οι χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αναφορικά με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έχοντας ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της.   
«Έτσι, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχει η 
συνεχιζόμενη πρωτοβουλία της Κύπρου για 
συντονισμό των δράσεων για την κλιματική αλλαγή 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 
Το εγχείρημα αυτό φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να 
παρέχει κίνητρα στις χώρες της περιοχής μας για 
να ετοιμάσουν το δικό τους Περιφερειακό Σχέδιο 
Δράσης, στη βάση των δικών τους ιδιαιτεροτήτων», 
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Επισήμανε επίσης ότι, «ως ενεργό μέλος του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η Κύπρος θα 
εργαστεί προς την κατεύθυνση της διασφάλισης 
ότι η ναυτιλία θα έχει μια σημαντική συμβολή 
στην προστασία των ωκεανών και στη μείωση 
των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
Προς αυτόν τον σκοπό, θα συνεχίσουμε να 
επικεντρωνόμαστε  σε γεφυρωτικές πρωτοβουλίες 
μέσω της προώθησης περιφερειακής 
συνεργασίας».
Συνάντηση με τον Τζον Κέρι
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε, στο 
περιθώριο της Συνόδου, συνάντηση με τον Ειδικό 
Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα 
κ. Τζον Κέρι, κατά την οποία υπογραμμίστηκε 
η στήριξη των ΗΠΑ στην Πρωτοβουλία του 
Προέδρου Αναστασιάδη για την Κλιματική Αλλαγή.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζονται από ολόκληρη την 
ανθρωπότητα ως απόρροια της κλιματικής κρίσης, 

καθώς επίσης και η συμβολή της Κύπρου και των 
Ηνωμένων Πολιτειών, αντίστοιχα, στη διαδικασία 
πράσινης μετάβασης και μείωσης εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.
Ο Πρόεδρος προσκάλεσε τον κ. Κέρι σε 
συνάντηση, σε επίπεδο ηγετών, τον ερχόμενο 
Οκτώβριο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
της Κυπριακής Κυβέρνησης για ανάληψη 
συντονισμένων κλιματικών δράσεων από τις 
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Κέρι 
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τα ουσιώδη Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχει προτείνει 
η πλευρά μας, καθώς και για τις συνεχιζόμενες 
προκλήσεις της Τουρκίας κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου
Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε, επίσης, κατ’ ιδίαν συνάντηση 
με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
κ. Σαρλ Μισιέλ, τον οποίο ενημέρωσε για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό, ζητώντας την αρωγή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση και 
υλοποίηση συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την 
ανάληψη, συμπληρωματικών των Ηνωμένων 
Εθνών, πρωτοβουλιών, από μέρους της Ένωσης 
για επίλυση του Κυπριακού.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε στην 6η Σύνοδο 
Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής 
Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, και στην οποία 
συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, 
οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων, καθώς και 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αφού συζητήθηκαν 
τα κοινά συμφέροντα των δύο μερών, 
επιβεβαιώθηκαν οι προοπτικές για την περαιτέρω 
εμβάθυνση της εταιρικής τους σχέσης, βασισμένης 
σε κοινές δημοκρατικές αξίες και αρχές. Ως εκ 
τούτου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία 
για τα επόμενα χρόνια σχετικά με ένα επενδυτικό 
πακέτο, καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των 
απαραίτητων δομών στην ήπειρο της Αφρικής, 
στους τομείς της υγείας, της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον, συζητήθηκαν τρόποι στη βάση των 
οποίων να είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 
συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας, ομαλότητας 
και ευημερίας στην αφρικανική ήπειρο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Υπό 
το πρίσμα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με 
θέμα «Ειρήνη, Ασφάλεια και Διακυβέρνηση», κατά 
την οποία επισήμανε πως Αφρική και Ευρώπη 

αποτελούν πυλώνες ειρήνης και ασφάλειας, 
σημειώνοντας, παράλληλα, ότι κοινός στόχος 
αποτελεί η ανάδειξη μίας ευημερούσας, ειρηνικής 
και ανθεκτικής Αφρικής. Προς τούτο, υπέδειξε 
την ανάγκη προώθησης νέων πολιτικών για 
αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης 
και Αφρικής, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της διεθνούς συνεργασίας.
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της 
Συνόδου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμμετείχε 
σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα το 
Μεταναστευτικό, κατά την οποία υπεραμύνθηκε 
την προοπτική περαιτέρω στήριξης της Αφρικής 
από την ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
άνευ προηγουμένου αυξημένες μεταναστευτικές 
ροές, μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης των νέων της Αφρικής, αλλά και 
την ενίσχυση και προστασία των εξωτερικών 
συνόρων της. Στο πλαίσιο αυτό, έθιξε το μείζον 
θέμα της εκμετάλλευσης Αφρικανών μεταναστών 
από διακινητές και προώθησής τους σε χώρες 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, οι οποίοι ενθαρρύνονται και 
διευκολύνονται μεθοδευμένα από τις τουρκικές 
αρχές. Στόχος παραμένει, όπως επισήμανε, η 
ομαλή και ασφαλής επιστροφή των μεταναστών, 
θύματα εμπορίας, βάσει νέων συμφωνιών που 
πρέπει να συναφθούν επί του προκειμένου 
ζητήματος.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, είχε σύντομη συνάντηση με τον 
Γερμανό Καγκελάριο κ. Όλαφ Σολτς, με τον οποίο 
συζήτησαν τα ΜΟΕ που έχει προτείνει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν όπως 
προετοιμαστεί επίσκεψη του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις επί 
σειράς θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε, επίσης, 
με τον Γάλλο ομόλογό του κ. Εμανουέλ Μακρόν, 
με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με 
την προώθηση των διμερών σχέσεων των δυο 
κρατών σε διάφορους τομείς, ενώ ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ανέπτυξε τα  ΜΟΕ  που έχει εισηγηθεί 
και τα οποία αποσκοπούν σε αποκατάσταση του 
κλίματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά 
και τον τερματισμό των προκλήσεων της Τουρκίας 
σε ξηρά και θάλασσα. Τα ΜΟΕ θα παρουσιάσει ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης σε μια από τις επόμενες 
Συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Πέραν αυτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε 
διμερείς συναντήσεις με τους Προέδρους της 
Αιγύπτου, της Γκάνας, καθώς και τον Υπουργό 
Εξωτερικών του Μαρόκο (που εκπροσωπούσε τον 
Βασιλιά της χώρας στη Σύνοδο) με τους οποίους, 
μεταξύ άλλων, συζήτησε διμερή ζητήματα και 
τους ενημέρωσε για τις εξελίξεις σε σχέση με το 
κυπριακό πρόβλημα.

ΈΎΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΈΝΩΣΗ ΣΎΖΗΤΗΣΑΝ ΤΡΌΠΌΎΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΎΗΜΈΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΈΙΡΌΎ

H EE ΣΎΜΦΩΝΗΣΈ ΠΡΑΚΤΙΚΌΎΣ ΤΡΌΠΌΎΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΌΎΚΡΑΝΙΑΣ 
Τηλεδιάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών
Η εξελιχθείσα κατάσταση στην Ουκρανία 
ανασκοπήθηκε κατά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των 
Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ, 
ενώ συμφωνήθηκαν πρακτικοί τρόποι αντίδρασης της 
ΕΕ και στήριξης της Ουκρανίας. Στην τηλεδιάσκεψη, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, 
συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης 
Κασουλίδης.
Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Εξωτερικών, 
συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην Ουκρανία και την επιβολή στοχευμένων 
περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος SWIFT. Επιπρόσθετα, 
συμφωνήθηκε η παραχώρηση στρατιωτικού υλικού 
στην Ουκρανία, όπως επίσης και το κλείσιμο του 
ευρωπαϊκού εναερίου χώρου για ρωσικά αεροσκάφη.
Σε παρέμβασή του ο κ. Κασουλίδης, ο οποίος 
βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στα 
υπό συζήτηση μέτρα και ενημέρωσε για τις ενέργειες 
της χώρας μας σε σχέση με τον συντονισμό και την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όσον αφορά στο κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναερίου 
χώρου, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η 
συγκατάθεσή μας δίνεται με την επιφύλαξη του 
δικαιώματός μας για επανεξέταση ή/και αναθεώρηση 
της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, σε 
περίπτωση που η Τουρκία αρνηθεί να προχωρήσει 
στο κλείσιμο και του δικού της εναερίου χώρου και 
προχωρήσει στην εργαλειοποίηση της ευρωπαϊκής 
αυτής απόφασης, με σκοπό την προσέλκυση ή/και 
μεταφορά Ρώσων πολιτών στα κατεχόμενα.
Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα έγινε και τηλεφωνική 
επικοινωνία του Προέδρου Αναστασιάδη με την 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von 
der Leyen. 
Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων
Εξάλλου, στο Έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών 
Υποθέσεων, που συγκλήθηκε την ίδια μέρα, οι 
Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών επικεντρώθηκαν, 
κυρίως, στην ανθρωπιστική υποστήριξη και υποδοχή 
προσφύγων, στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
και στις προκλήσεις ασφάλειας, στα μέτρα θεώρησης, 
καθώς και στους τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση 
υβριδικών απειλών.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος 
Νουρής ανέφερε ότι «το Συμβούλιο τοποθετήθηκε με 
αυστηρότητα και αποφασιστικότητα αναφορικά με τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν για τις διάφορες κυρώσεις 
έναντι της Ρωσίας, στηρίζοντάς τις  απόλυτα και 
καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».
«Πρόσθετα με τα όσα έχουν προαποφασιστεί τις 
προηγούμενες ημέρες, το Συμβούλιο αποφάσισε 
την ενεργοποίηση συγκεκριμένης Οδηγίας για την 
παροχή προσωρινής προστασίας στους Ουκρανούς 
που θα ήθελαν να μετακινηθούν από την Ουκρανία, 
ενώ βεβαίως εκφράστηκε απόλυτα και η στήριξή μας 
στις χώρες εκείνες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία 
και υποδέχονται το μεγαλύτερο βάρος σήμερα των 
Ουκρανών προσφύγων», συνέχισε ο κ. Νουρής.
«Η Κύπρος», κατέληξε, «ζήτησε και διεκδίκησε την 
εφαρμογή υποχρεωτικής μετεγκατάστασης από 
αυτές τις χώρες εάν και εφόσον το ζητήσουν, ούτως 
ώστε να υπάρξει πραγματική αλληλεγγύη προς την 
κατεύθυνση των χωρών που δέχονται σήμερα αυτό 
το μεταναστευτικό βάρος».
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«Με το Μνημόνιο Συναντίληψης γυρνάμε 
σελίδα μαζί, Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Κυπριακή Δημοκρατία, στη διαχείριση ενός 
προβλήματος που έχει πάρει πολύ μεγάλες 
διαστάσεις και δημιουργεί ένα δυσανάλογο 
βάρος διαχείρισης στην Κύπρο», είπε ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. 
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ύλβα Γιόχανσον, 
σημείωσε πως «η υπογραφή του Μνημονίου 
είναι ένα παράδειγμα αλληλεγγύης 
που γίνεται πράξη», ενώ ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής χαρακτήρισε 
την υπογραφή ως «την πλέον τρανή 
απόδειξη, ότι η Ευρώπη είναι εδώ». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, η Επίτροπος των 
Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Υπουργός 
Εσωτερικών προέβηκαν σε δηλώσεις προς 
τους δημοσιογράφους αμέσως μετά την τελετή 
υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης 
μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, 
που διεξήχθηκε, στις 21 Φεβρουαρίου, στο 
Προεδρικό Μέγαρο.

Το Μνημόνιο υπέγραψε η Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδικτυακά σε 
απευθείας σύνδεση, και ο Υπουργός Εσωτερικών, 
εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τελετή 
υπογραφής έγινε στην παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και 
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής           
κ. Μαργαρίτη Σχοινά. To Μνημόνιο 
συνυπογράφουν, επίσης, και οι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί, Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Άσυλο (ΕUAA), Frontex και Europol.

«Η πράσινη γραμμή δεν είναι εξωτερικό σύνορο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράσινη γραμμή 
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που κάνουμε 
σήμερα είναι να συστηματοποιούμε σε ένα 

ενιαίο πλαίσιο πολιτικών δεσμεύσεων, δράσεων 
και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ένα πλέγμα 
πρωτοβουλιών που θα κινητοποιήσει όλες τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες, αλλά και όλους τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που συνδέονται με τη 
διαχείριση του μεταναστευτικού και του ασύλου, 
σε μια ενιαία συνεκτική δέσμη πρωτοβουλιών, που 
πιστεύω εγώ ότι θα αλλάξει την κατάσταση και 
μάλιστα σύντομα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο 
κ. Σχοινάς.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Νουρής είπε ότι «η σημερινή ημέρα αποτελεί 
ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία και τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για 
τη διαχείριση ενός προβλήματος που ταλανίζει 
τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», σημειώνοντας 
ότι οι υπέρμετρα αυξημένες ροές έχουν επιφέρει 
σωρεία αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία, την 
κοινωνική συνοχή, αλλά και την ασφάλεια.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη 
συνομολόγηση αριθμού συμφωνιών με τους 
αρμόδιους με το θέμα ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
και υπογράμμισε ότι με τη συνυπογραφή του 
Μνημονίου καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας 
και εφαρμογής ενός συμφωνηθέντος σχεδίου 
δράσης που αποτελεί πλέον έναν ολοκληρωμένο 
και αποτελεσματικό οδικό χάρτη για όλες τις 
δράσεις που διαλαμβάνει η αλυσίδα διαχείρισης 
του μεταναστευτικού».

Εξήγησε ότι περιλαμβάνει «από τις διαδικασίες 
ελέγχου, τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής 
και ασύλου, την ένταξη και κοινωνικοποίηση, 
τις πολύπλοκες αλλά εξαιρετικά σημαντικές 
διαδικασίες επιστροφών, την επανεισδοχή, αλλά 
και τον πολύ σημαντικό πυλώνα της στήριξης των 
ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι».

Πρόσθεσε πως το προσωπικό ενδιαφέρον που 
επέδειξαν τόσο ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς όσο και 
η Επίτροπος κ. Γιόχανσον, αλλά και υψηλόβαθμοι 
τεχνοκράτες της Επιτροπής, «μας επιτρέπουν 
να αισθανόμαστε αισιόδοξοι ότι η Κύπρος 

δεν είναι μόνη σε αυτή την προσπάθεια, αλλά 
τυγχάνει πλέον της συμπαράστασης της μεγάλης 
ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

«Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία αισθάνεται 
την Ευρώπη πραγματικά στο πλευρό της. Μαζί, 
λοιπόν, θα αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές 
προκλήσεις για να επαναφέρουμε τη συνοχή και 
το αίσθημα ασφάλειας στον τόπο μας», κατέληξε ο 
Υπουργός Εσωτερικών.  

Στην παρέμβασή της, η Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων κα Γιόχανσον είπε ότι με την 
υπογραφή του Μνημονίου στέλνεται ένα ισχυρό 
μήνυμα υποστήριξης της Κύπρου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οργανισμούς της 
ΕΕ.

Η Ευρωπαία Επίτροπος ανέφερε ότι η εφαρμογή 
του Μνημονίου και του Σχεδίου Δράσης θα 
ενισχύσει τις ικανότητες πρώτης υποδοχής, θα 
βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των διαδικασιών ασύλου και στη βελτίωση του 
συστήματος επιστροφών, όπως επίσης στην 
υποδοχή και την ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Κύπρος 
επισημαίνει την αναγκαιότητα για ένα δίκαιο 
και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα 
μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο να είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 
καταστάσεις, να παρέχει προστασία σε άτομα 
που έχουν ανάγκη, αλλά και να είναι και ικανό 
να διαχειριστεί τη μετανάστευση σε κανονικούς 
καιρούς, σε περιόδους πίεσης και σε περιόδους 
κρίσης», πρόσθεσε η Επίτροπος.

«Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που βασίζεται 
στην υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
αποτελεί παράδειγμα της αλληλεγγύης σε πράξη. 
Αυτή η αρχή θα πρέπει να είναι ο πυλώνας για 
μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης, 
όπως αντικατοπτρίζεται στο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο», υπογράμμισε 
κλείνοντας η Επίτροπος Ύλβα Γιόχανσον.

ΜΝΗΜΌΝΙΌ ΣΎΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΈΤΑΞΎ ΚΎΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΈΎΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΠΙΤΡΌΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ ΤΌΎ ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΎΤΙΚΌΎ



5 

Επαφές του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής           
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς έγινε δεκτός, στις 21 
Φεβρουαρίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο και 
συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου.

Την ίδια μέρα είχε, επίσης, κοινή συνάντηση με 
τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Νίκο Νουρή, 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομο Προδρόμου, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως κα Στέφη Δράκου και 

Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα, κατά την 
οποία συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του 
χαρτοφυλακίου του κ. Σχοινά σε σχέση με την 
«Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας».

Κατά τη συνάντηση ανταλλάγηκαν απόψεις  σε 
σχέση με το μεταναστευτικό στην Κύπρο και 
τις διαπραγματεύσεις για το Νέο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης, την 
ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την κατάσταση 
της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο, καθώς 
επίσης και τη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ, με 
έμφαση στην καταπολέμηση του καρκίνου. Τέλος, 
κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα 
εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, πολιτισμού και έρευνας, 
με έμφαση στη νεολαία και στη διασύνδεση των 
δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας.

Στις 20 Φεβρουαρίου, ο κ. Σχοινάς, 
συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
επισκέφτηκε την ακριτική Αθηένου, ένα από τα 
πολλά σημεία που αποτελούν ανοικτή πληγή στην 
πράσινη γραμμή, μέσα από την οποία διέρχονται 
σε καθημερινή βάση δεκάδες παράτυποι 
μετανάστες.

Συγκλονισμένος ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δήλωσε ότι, «είναι εντελώς διαφορετική 
η αντίληψη του προβλήματος από απόσταση 
με αυτό που βλέπω τώρα εδώ», τονίζοντας ότι 
υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές ιδιαιτερότητες.

«Η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι εδώ δεν 
στεκόμαστε σε ένα εξωτερικό σύνορο της Ένωσης. 
Εδώ είμαστε στην Ευρώπη», είπε. Η δεύτερη, 
πρόσθεσε, είναι ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος 
μέλος της ΕΕ που  σηκώνει στους ώμους του 
ένα εξαιρετικά μεγάλο, δυσανάλογο βάρος της 
ευθύνης για όλη την Ευρώπη.

«Η παρουσία μου εδώ δεν είναι μια συμβολική 
παρουσία, η οποία δείχνει ότι το δικό σας 
πρόβλημα είναι κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. 
Δείχνει ότι πρέπει να είναι η αφορμή για δράση, 
όχι για λόγια», υπογράμμισε.

«Πρέπει στην Ευρώπη να σταματήσουμε να 
δουλεύουμε στο μεταναστευτικό ως πυροσβέστες, 
να τρέχουμε συνέχεια από κρίση σε κρίση. Ήρθε 
η ώρα να δουλέψουμε ως αρχιτέκτονες ενός νέου 
ολιστικού, συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου», 
τόνισε καταλήγοντας ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΈΠΑΦΈΣ ΤΌΎ 
ΎΠΌΎΡΓΌΎ ΈΞΩΤΈΡΙΚΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΌΎΛΙΔΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με 
ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής 
διοίκησης, της Γερουσίας και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων είχε, στην Ουάσιγκτον, κατά 
τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης εργασίας, 
που πραγματοποίησε από την 1η μέχρι τις 3 
Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης 
Κασουλίδης. 
Την 1η Φεβρουαρίου, ο κ. Κασουλίδης είχε 
συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του κ. 
Antony Blinken, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας 
έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κα Nancy Pelosi.
Στις 2 Φεβρουαρίου, ο κ. Κασουλίδης συναντήθηκε 
με τη Διευθύντρια Ευρώπης του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας κα Amanda Sloat, ενώ 
στη συνέχεια πραγματοποίησε επαφές με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας κ. Robert Menendez. Ακολούθως, 
συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
κ. Gregory Meeks. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, 
ο κ. Υπουργός πραγματοποίησε επαφές με την 
Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, 
αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις κα Victoria 
Nuland. Στις 3 Φεβρουαρίου, συναντήθηκε με 
τον Σύμβουλο για θέματα ενεργειακής ασφάλειας 
στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κ. Amos 
Hochstein.

Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Κασουλίδη 
βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η αναβαθμισμένη 
διμερής συνεργασία Κύπρου – ΗΠΑ σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει 
αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα. Εξετάστηκαν 
πρακτικοί τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης των 
διμερών σχέσεων, σε συγκεκριμένους τομείς όπως 
η έρευνα και τεχνολογία, η ασφάλεια, η λογιστική 
υποστήριξη και η εκπαίδευση προσωπικού.
Πέραν των διμερών σχέσεων, ο κ. Κασουλίδης 
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συνομιλητές 
του για τον τρόπο με τον οποίο η πλευρά μας 
αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό 
και συγκεκριμένα τη δημιουργία καλού κλίματος, 
στοιχείο απαραίτητο για την επανέναρξη μιας 
νέας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. 
Επί τούτου, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την 
ευκαιρία να μεταφέρει και να εξηγήσει την 
πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
εφαρμογή συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, που στόχο έχουν την επανάκτηση 
της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Οι 
συνομιλητές του εξέφρασαν τη στήριξή τους στις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στη βάση 
του συμφωνημένου μοντέλου λύσης, σύμφωνα 
με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ.
Επιπρόσθετα, ο κ. Κασουλίδης αντάλλαξε απόψεις 
με τους συνομιλητές του για τα πολυμερή σχήματα 
συνεργασίας που διατηρεί η Κύπρος με χώρες 

της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, και 
συγκεκριμένα για το σχήμα 3+1 (Κύπρος – 
Ελλάδα – Ισραήλ – ΗΠΑ). Διαπιστώθηκε η ανάγκη 
ενίσχυσης του πολιτικού του προσανατολισμού, 
έτσι ώστε να υπάρξουν απτά πολιτικά παραδοτέα. 
Επιπρόσθετα, ο κ. Κασουλίδης αντάλλαξε απόψεις 
για θέματα ενέργειας, όπου διαπιστώθηκε η 
σημασία προώθησης έργων που να διασφαλίζουν 
μια βιώσιμη και πράσινη προοπτική, όπως το 
EurοΑsia Interconnector, και να προάγουν το 
πνεύμα συνεργασίας με χώρες της περιοχής.
Στο πλαίσιο συζήτησης των περιφερειακών 
εξελίξεων, ο κ. Κασουλίδης συζήτησε με τους 
συνομιλητές του για την κατάσταση ασφαλείας στην 
Ανατολική Ευρώπη, καθώς και για τις πολιτικές 
και άλλες εξελίξεις στις χώρες της περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Ουάσιγκτον, ο κ. Κασουλίδης παρακάθισε σε 
δείπνο που παρέθεσαν προς τιμή του εκπρόσωποι 
κυπριακών και ελληνικών παροικιακών 
οργανώσεων, τους οποίους ενημέρωσε για τα 
αποτελέσματα των επαφών του.
Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε 
πρόγευμα εργασίας στην παρουσία εκπροσώπων 
αμερικανικών δεξαμενών σκέψης με έδρα την 
Ουάσιγκτον, τους οποίους είχε την ευκαιρία 
να ενημερώσει για τους βασικούς στόχους και 
επιδιώξεις της εξωτερικής μας πολιτικής.
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Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει 
τυποποιημένες διαδικασίες στα θέματα 
επιστροφών των υπηκόων τρίτων χωρών 
στις χώρες καταγωγής τους υπογράφηκε την 
1η Φεβρουαρίου, για πρώτη φόρα, μεταξύ 
Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Νίκος Νουρής και η Αν. Γενική Διευθύντρια 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων κα 
Beate Gminder, σε συνάντησή τους στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, η παρούσα κατάσταση σε σχέση με 
τις μεταναστευτικές ροές, θέματα επιστροφής, καθώς 
και θέματα χρηματοδότησης της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνάντησης, ο 
Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στο πρόβλημα 
που η Κύπρος αντιμετωπίζει με τις αυξανόμενες 
μεταναστευτικές ροές και υπογράμμισε ότι «το 
Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει, μέσα από ένα 
δομημένο πρόγραμμα, κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών 
πιέσεων».
Ο κ. Νουρής σημείωσε ότι «είναι ανησυχητική η 
φυσιογνωμία των νέων ροών, αφού πλέον είναι 
κυρίαρχο το στοιχείο των προερχομένων από την 
υποσαχάρια Αφρική με πρώτο το Κόγκο. Εξήγησε 
ότι είναι «όλοι προερχόμενοι μέσω Τουρκίας είτε 
μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, είτε 
μέσω των νότιων παραλίων της Τουρκίας, οι οποίοι 

φθάνουν στις κατεχόμενες περιοχές, και περνούν 
από διάφορα σημεία της πράσινης γραμμής στις 
ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές».
Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «Κύπρος και 
ΕΕ είναι σε διαδικασία σύναψης Μνημονίου 
Συναντίληψης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 
δράσεις που χρειάζεται να γίνουν για να μπορέσουμε 
να έχουμε μιαν αποτελεσματικότερη διαχείριση στο 
μεταναστευτικό» και ευχαρίστησε την κα Gminder 
για το γεγονός ότι έμπρακτα η ΕΕ δείχνει με την 
παρουσία της τη στήριξή της προς τα προβλήματα 
που η χώρα μας αντιμετωπίζει, αφού είναι ένα 
κράτος μέλος που έχει αναλογικά τον μεγαλύτερο 
αριθμό εισροών παράτυπων μεταναστών. 
Ο κ. Νουρής είπε ότι η Τουρκία είναι η γενεσιουργός 
αιτία της δημιουργίας του προβλήματος διοχέτευσης 
των παράτυπων μεταναστών στη Δημοκρατία.  Είπε 
ότι το θέμα έχει τεθεί και σε επίπεδο Προέδρου της 
Δημοκρατίας προς την ΕΕ και ότι θα συνεχίσει η 
προσπάθεια προκειμένου η ΕΕ να διεκδικεί από την 
Τουρκία την εφαρμογή των  συμφωνηθέντων και 
για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως με τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη.
Η Αν. Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, στις δηλώσεις της 
είπε πως πράγματι η Κύπρος, βρίσκεται κάτω 
από μεγάλη πίεση λόγω των αφίξεων αιτητών 
ασύλου και μεταναστών. «Η ΕΕ πρέπει και θα 
βοηθήσει την Κύπρο να αντιμετωπίσει αυτή την 
πρόκληση», είπε η κα Gminder, τονίζοντας ότι 
θα συνεχίσει η προσπάθεια ενημέρωσης για 
αποτροπή της αναχώρησης μεταναστών από 
τις χώρες προέλευσης, οι οποίοι, όπως είπε,  
παραπληροφορούνται από κυκλώματα διακινητών.

ΣΎΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΈΠΙΣΤΡΌΦΩΝ ΜΈΤΑΞΎ ΚΎΠΡΌΎ
ΚΑΙ ΈΎΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΠΙΤΡΌΠΗΣ

Το πρόβλημα της Κύπρου σε ό,τι αφορά 
τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές 
παρουσίασε  ο Υπουργός Εσωτερικών 
Νίκος Νουρής, κατά τη Διάσκεψη 
για τη Διαχείριση των Συνόρων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της 
Λιθουανίας, στις 20-21 Ιανουαρίου.
Στην παρέμβασή του, ο κ. Νουρής αφού τόνισε 
ότι η διαχείριση των συνόρων είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την πρόληψη των πρωτογενών 

ροών, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Κύπρου 
σχετικά με τη χρηματοδότηση των φυσικών 
φραγμών στα εξωτερικά σύνορα, ως ένα από τα 
πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της 
εισροής. «Στην περίπτωση της Κύπρου», τόνισε, 
«το μέτρο αυτό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
στην Πράσινη Γραμμή, η οποία αν και δεν 
αποτελεί εξωτερικό σύνορο, αποτελεί το κύριο 
σημείο εισόδου των παράτυπων μεταναστών 
στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας». 
Ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για την ανάγκη 
αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους 
να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα σύνορά 
τους και να αποτρέπουν τις αναχωρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων για 
να προβλεφθούν οικονομικές ευκαιρίες στις 
αντίστοιχες τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, 
πρόσθεσε, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες 
για την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας 
προσώπων, με ενισχυμένο ρόλο για την 
Europol, Frontex και Eurojust.
Για το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του 
Υπουργού Εσωτερικών πατήστε εδώ. 

Κοινή δήλωση
Στη Διάσκεψη του Βίλνιους οι συμμετέχοντες 
κατέληξαν σε κοινή δήλωση στην οποία, μεταξύ 
άλλων, αναφέρεται ότι εξελίξεις στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ αποδεικνύουν την ανάγκη 
για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη 
θέσπιση αποτελεσματικού ελέγχου με βάση 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
σε ολόκληρο το εξωτερικό σύνορο, μεταξύ 
άλλων με τη θέσπιση φυσικών φραγμών και 
άλλων κινητών ή σταθερών υποδομών, όπου τα 
κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο και αναγκαίο, 
τηρώντας παράλληλα το διεθνές δίκαιο.
Τα μέτρα αυτά, αναφέρεται, θα πρέπει επίσης 
να εφαρμόζονται στην Πράσινη Γραμμή, στην 
περίπτωση της Κύπρου, αν και η Γραμμή δεν 
αποτελεί σύνορο.  Η επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Για το πλήρες κείμενο της Κοινής Διακήρυξης 
πατήστε εδώ.

H ΚΎΠΡΌΣ ΚΑΛΈΙ ΤΗΝ ΈΈ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΈΎΤΈΙ ΚΌΙΝΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ ΜΈ 
ΤΡΙΤΈΣ ΧΩΡΈΣ ΓΙΑ ΠΡΌΛΗΨΗ ΡΌΩΝ ΜΈΤΑΝΑΣΤΩΝ
Διάσκεψη για τη Διαχείριση των Συνόρων, στη Λιθουανία

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=25421#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=25425#flat


7 

ΦΩΤΙΌΎ: «ΜΌΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΈΠΈΡΑΣΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»
«Tο μέλλον της ελληνικής γλώσσας 
ταυτίζεται με το μέλλον του Ελληνισμού και 
χρέος των Ελλήνων και των ομογενών είναι 
να στηρίζουν και να τιμούν την ελληνική 
γλώσσα και παιδεία, ιδιαίτερα εκεί όπου 
επιζούν γλωσσικές νησίδες και θύλακες 
ελληνοφωνίας, παροικίες και ιστορικές 
εστίες της ομογενειακής Διασποράς, οι 
οποίες διατηρούν το πρώτιστο αυτό στοιχείο 
της πολιτιστικής τους ταυτότητας».
Τα πιο πάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ομιλία 
του ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
σε εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε, στις 19 
Φεβρουαρίου, από κοινού με το Υφυπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας, στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα της 
Ελληνικής Γλώσσας. 
Σημειώνεται ότι, η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα 
μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, καθιερώθηκε ως 
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας το 2017 
από την Ελληνική Πολιτεία. Όπως τονίστηκε τότε, 
με τη θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας 
επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου 
που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους 
αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση 
τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου 
πολιτισμού. 
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο βόρειο Λονδίνο, 
απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, 
κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο οποίος 
εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα. 
Συνεχίζοντας, ο κ. Φωτίου ανέφερε στην ομιλία 
του ότι η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί μία καλή ευκαιρία για 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση  και προβληματισμό 
κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκεται, ώστε 
να αντιληφθεί το μεγαλείο και τον λεξιλογικό 
θησαυρό της μητρικής μας γλώσσας, της οποίας 
κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελεί η αδιάρρηκτη 
συνέχεια μέσα στον χρόνο, αφού επί 40 αιώνες 
αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται. 

«Έχουμε καθορίσει ως υψηλή προτεραιότητά 
μας», υπογράμμισε, «την ανάδειξη, προβολή 
και ενίσχυση της εκμάθησης και διάδοσης της 
ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, όχι μόνο γιατί 
η γλώσσα αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ 
της μητέρας πατρίδας και της Διασποράς, αλλά 
και γιατί ο Ελληνισμός είναι στοιχείο ζωντανό, 
δυναμικό, και διαρκώς εξελισσόμενο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο προωθούμε ειδικά προγράμματα, 
συνεργαζόμενοι με πανεπιστήμια και άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς, όπως και με 
τις οργανώσεις των απανταχού αποδήμων μας, με 
κυριότερους δέκτες τους νεότερους των αποδήμων 
μας, τους αυριανούς ηγέτες της Διασποράς μας, 
τους οποίους οφείλουμε να κρατήσουμε κοντά στις 
ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτούς 
τις αρχές και αξίες της ιστορίας, του πολιτισμού και 
των παραδόσεων μας». 
Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε 
στη μοναδική και αξεπέραστη αξία της ελληνικής 
γλώσσας, σημειώνοντας ότι είναι η γλώσσα με την 
πιο μακρά ιστορία, μια ιστορία τεσσάρων χιλιάδων 
ετών, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, 
η γλώσσα που εδώ και αιώνες διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό πολλών άλλων 
γλωσσών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από τις 490 
χιλιάδες λέξεις της περισσότερο ομιλούμενης 
αγγλικής γλώσσας, οι 41.616 λέξεις προέρχονται 
από την ελληνική γλώσσα, ενώ η ίδια διαθέτει 90 
εκατομμύρια λέξεις! 
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε και στις μοναδικές 
αρετές που διαθέτει η ελληνική γλώσσα, την 
εκφραστικότητα, τη συνθετική δύναμη και την 
ικανότητά της να παράγει και να συνθέτει, ανάλογα 
με τις ανάγκες, νέες λέξεις, καθώς και στον πλούτο, 
την πλαστικότητα και την ακριβολογία της, που 
επιτρέπουν στον ομιλητή να εκφράζει με απλότητα 
και σαφήνεια υψηλές έννοιες, οι οποίες θέτουν στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο, τη δίψα του για ελευθερία 
και αξιοπρέπεια, τον αγώνα του για ηθική τελείωση 
και λύτρωση. 
«Δεν είναι τυχαίο», πρόσθεσε, «που η 
γλώσσα ορισμένων εκ των σπουδαιότερων 
δημιουργημάτων του ανθρώπινου πνεύματος 
είναι η ελληνική. Η ελληνική γλώσσα κατά 
την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας 
μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών 
επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων 

και λογοτεχνικών κειμένων. Για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο ο Ελληνισμός είναι οικουμενικός, υπόθεση 
πανανθρώπινη και διαχρονικό σημείο αναφοράς». 
«H γλώσσα μας», υπογράμμισε ο Επίτροπος 
Προεδρίας, «δεν είναι απλά ένα μέσο επικοινωνίας. 
Είναι ο φορέας, ο οποίος συμπυκνώνει τα ιδανικά 
και τις αξίες του έθνους μας. Είναι το μεγάλο 
συνεκτικό και συνάμα αποδεικτικό στοιχείο αυτού 
που ονομάζουμε ελληνικότητα, που υπάρχει και 
ζει αδιάλειπτα από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Είναι 
αυτό που δίνει ξεχωριστή δύναμη στην ύπαρξη 
μας, την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες μας, 
τους αγώνες και τις επιδιώξεις μας. Είναι η δική 
μας γλώσσα που μας ενώνει και μας οπλίζει με 
δύναμη και σθένος να προχωρήσουμε μπροστά», 
τονίζοντας ότι η αναβάθμιση και η ενίσχυσή της, 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και ευρύτερα στην 
κοινωνία, αποτελεί σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, στόχο ύψιστης προτεραιότητας για τις 
δοκιμαζόμενες πατρίδες μας και αποτελεσματική 
άμυνα απέναντι σε ποικίλους κινδύνους που 
ελλοχεύουν. 
Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι μαζί με 
όλο τον Ελληνισμό αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση 
μας και στεκόμαστε μαζί στην αντιμετώπιση 
όλων ανεξαίρετα των προκλήσεων του τουρκικού 
νεοοθωμανισμού. Επιμένουμε σε μια λύση που 
θα δικαιώνει τις θέσεις μας και θα διασφαλίζει την 
επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου στην εσχατιά 
της Ανατολικής Μεσογείου όπου γεννήθηκε και 
ριζώθηκε.
Στην εκδήλωση παραυρέθηκαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ιωάννης 
Ραπτάκης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Η.Β. κ. Ανδρέας Κακουρής, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κολωνείας              
κ. Αθανάσιος, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Θεόδωρος Γκότσης, ο 
Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής 
Πρεσβείας, κ. Χρήστος Γούλας, ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρήστος 
Καραολής, κληρικοί, δημοσιογράφοι καθώς και 
άλλοι ομογενειακοί παράγοντες και εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων 
από μαθητές παροικιακών σχολείων, τραγούδια και 
παραδοσιακοί χοροί.
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ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΗ ΤΌΎ ΓΡΑΦΈΙΌΎ ΤΌΎ ΈΠΙΤΡΌΠΌΎ ΠΡΌΈΔΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΜΈΡΑ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
«Η σημερινή μέρα, που έχει καθιερωθεί 
παγκόσμια ως Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, είναι 
παράλληλα και ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή 
Διονυσίου Σολωμού.
Καμία άλλη γλώσσα δεν αναγνωρίζεται όσο 
αυτή για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Ο ρόλος 
της υπήρξε θεμελιώδης ανά τους αιώνες. 
Από την αρχαιότητα κατέστη φορέας 
μορφοποίησης και διάδοσης σημαντικών 
επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων 
και λογοτεχνικών κειμένων. Στο διάβα δε των 
αιώνων, η ελληνική γλώσσα είχε καθοριστική 
συμβολή στην αποθησαύριση και διάδοση του 
ελληνικού πολιτισμού, επιβιώνοντας ως τις μέρες 
μας, με τη νεότερή της εκδοχή, ως μια από τις 
μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως.
Είναι η γλώσσα στην οποία μάς άφησαν το 
έργο τους σπουδαίοι φιλόσοφοι, ποιητές και 
συγγραφείς, όπως ο Όμηρος, ο Θουκυδίδης 
και άλλοι. Είναι η γλώσσα της Παλαιάς και 
Καινής Διαθήκης, των Ευαγγελιστών και των 
άλλων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι, 
ακόμα, η γλώσσα με τη μοναδική συμβολή στον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου άλλων γλωσσών, των 
βυζαντινών χρονογραφημάτων, του Σολωμού, 
του Καβάφη, του Ελύτη, του Ρίτσου, του Βασίλη 
Μιχαηλίδη. Η γλώσσα που τεκμηριώνει και 
αντικατοπτρίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού από 
την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Για μας ειδικά τους Έλληνες της Κύπρου, η 
ελληνική γλώσσα είναι το πρώτο και πιο σπουδαίο 
γνώρισμά μας, αυτή που δίνει ξεχωριστή δύναμη 
στην ύπαρξή μας και μας οπλίζει με σθένος και 
αποφασιστικότητα στον αγώνα μας για διασφάλιση 
της επιβίωσης του Ελληνισμού στην εσχατιά αυτή 
της Ανατολικής Μεσογείου.
Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον του 
Ελληνισμού. Είναι επιτακτική ανάγκη οι Έλληνες 
και οι ομογενείς να τιμούν και να στηρίζουν 
την ελληνική γλώσσα και παιδεία, ιδιαίτερα εκεί 
όπου επιζούν παροικίες και ιστορικές εστίες της 
ομογενειακής Διασποράς, οι οποίες διατηρούν 
το πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολιτιστικής τους 
ταυτότητας.
Είναι στο πλαίσιο αυτό που με ειδικά 
προγράμματα εκμάθησης και διάδοσης 

προωθούμε την ελληνική γλώσσα στους 
απανταχού αποδήμους μας, συνεργαζόμενοι με 
πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα, όπως βέβαια και 
με τις οργανώσεις των όπου γης αποδήμων μας.
Δέκτες ιδιαίτερα των προγραμμάτων μας είναι 
οι νεότεροι των αποδήμων μας, τους οποίους 
οφείλουμε να κρατήσουμε κοντά στις ρίζες 
μας και να μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτούς τις 
αρχές και αξίες της ιστορίας, του πολιτισμού και 
των παραδόσεών μας. Πέραν της οργάνωσης 
διαδικτυακών προγραμμάτων και της αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν πανεπιστήμια 
με τα οποία συνεργαζόμαστε, προσφέρουμε 
επίσης στους νέους αποδήμους μας προγράμματα 
εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης στην Κύπρο.
Οι απόδημοί μας αποδεικνύουν έμπρακτα 
την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα 
διοργανώνοντας πληθώρα δράσεων και 
εκδηλώσεων για να την τιμήσουν.
Με την ελληνική γλώσσα και τη διάδοσή της 
κρατούμε ανόθευτο τον εθνικό μας πολιτισμό και 
από κοινού με τους αποδήμους μας πορευόμαστε 
στο μέλλον με πίστη στις αρχές και αξίες που μας 
διακρίνουν».

ΜΑΝΔΡΑΓΌΡΑΣ, ΤΌ ΦΎΤΌ ΜΈ ΤΙΣ ΈΞΑΙΡΈΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΈΣ

Πριν από μερικές δεκαετίες, ο άνθρωπος 
χρησιμοποιούσε ευρέως διάφορα είδη χλωρίδας 
για την κάλυψη των βασικών του αναγκών, όπως 
για τροφή, θέρμανση και στέγη. Σε κάποια από αυτά 
απέδιδε μαγικές, μυθικές και υπερφυσικές ιδιότητες. 
Ένα τέτοιο φυτό είναι ο μανδραγόρας.
Ο μανδραγόρας είναι γνωστός για τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της 
Ασίας, γι’ αυτό και αποκαλείται και ως μανδραγόρας 
ο φαρμακευτικός. Περιέχει μικρό ποσοστό 
αλκαλοειδών, ιδιαίτερα στην πασσαλώδη ρίζα του, 
τα οποία είναι πολύτιμα φαρμακευτικά συστατικά με 
αντισπασμωδικές, καταπραϋντικές, διεγερτικές και 
ναρκωτικές ιδιότητες. Ωστόσο, θεωρείται τοξικό φυτό 
που σε μεγάλες, μη ελεγχόμενες δόσεις, μπορεί να 
προκαλέσει παραλήρημα, ακόμη και θάνατο.
Το γένος Mandragora ανήκει στην οικογένεια των 
Στρυχνοειδών (Solanaceae) και περιλαμβάνει 
πέντε είδη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Κύπρο 
συναντούμε μόνο το είδος Mandragora officinarum. 
Ο μανδραγόρας ή καλάνθρωπος ή μηλοπηπωνιά, 

είναι κοινό ιθαγενές φυτό της Κύπρου, με ευρεία 
εξάπλωση στην Ευρώπη και στην Ασία. Φυτρώνει 
σε μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων, κατά μήκος 
δρόμων, σε χέρσα εδάφη, σε οπωρώνες και 
σπανιότερα σε αμμώδεις παραλίες, σε υψόμετρο 
από 0 έως 650μ. Το είδος αυτό περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙV της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/
ΕΟΚ), γεγονός που συνεπάγεται ότι αποτελεί φυτό 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζει αυστηρής 
προστασίας. Στην Κύπρο έχει ευρεία εξάπλωση, 
ιδιαίτερα σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα, ενώ μέρος 
του πληθυσμού του βρίσκεται σε προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 και σε εθνικά 
δασικά πάρκα ή άλλη κρατική δασική γη με 
ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Ό μανδράγορας ανά τους αιώνες
Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν 
τον μανδραγόρα ως υπνωτικό και ηρεμιστικό, 
ενώ κατά τον Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν το 

φυτό ως αναισθητικό στις εγχειρήσεις. Πέραν από 
μαγικές, μυθικές, υπερφυσικές και θρησκευτικές 
ιδιότητες που κατά καιρούς αποδίδονταν στον 
μανδραγόρα, χρησιμοποιείτο, επίσης, και ως φυλακτό 
για προστασία από τις ασθένειες και τον θάνατο. 
Πίστευαν ότι η παρουσία του οφειλόταν σε φαινόμενα 
μετεμψύχωσης ατόμων που είχαν αυτοκτονήσει 
στο συγκεκριμένο σημείο και πως όταν ξεριζωθεί 
το φυτό ακούγεται μια δυνατή κραυγή. Γί αυτόν τον 
λόγο, ξερίζωναν τα φυτά κατά τη διάρκεια της νύκτας 
με πανσέληνο, με τη συνοδεία ιεροτελεστιών και με 
τη βοήθεια ενός μαύρου σκύλου, τον οποίο έδεναν 
πάνω στο φυτό με σχοινί.
Επιπλέον, κατά τους βιβλικούς χρόνους, πίστευαν 
ότι οι καρποί του μανδραγόρα διευκολύνουν τη 
σύλληψη.  Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά 
στους καρπούς του, που όταν φαγωθούν λύνουν 
τη στείρωση. Στον μανδραγόρα αποδόθηκαν 
ακόμη και αφροδισιακές ιδιότητες, με αποτέλεσμα 
η θεά Αφροδίτη, μεταξύ άλλων, να αποκαλείται 
και Μανδραγορίτις Αφροδίτη. Επίσης, εικόνα από 
το βιβλίο «Περί ύλης ιατρικής», από χειρόγραφο 
του 512 μ.Χ., παριστάνει τη θεά των ανακαλύψεων, 
Εύρεσις, να παραδίνει στον Διοσκορίδη τη 
θαυματουργή ρίζα του μανδραγόρα, η οποία έχει 
ανθρώπινη μορφή.

Λίγα λόγια για το φυτό
Πρόκειται για πολυετή πόα, χωρίς βλαστό, συνήθως 
μέχρι 10 εκ. ύψος, με χοντρή, σαρκώδη ρίζα, 
απλή ή διακλαδισμένη, που πολλές φορές έχει 
ανθρωπόμορφο σχήμα. Τα φύλλα είναι μεγάλα, 
παράριζα σε ρόδακα. Τα άνθη του εκφύονται 
από το κέντρο του ρόδακα των φύλλων και έχουν 
κυανό ή πορφυρό χρώμα και σπανιότερα λευκό με 
κυανές νευρώσεις. Οι καρποί του μανδραγόρα είναι 
σαρκώδεις, σφαιρικές ή ωοειδείς ράγες με κίτρινο 
πορτοκαλί χρώμα.  Ανθίζει από τον Δεκέμβριο μέχρι 
τον Απρίλιο.
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ΈΦΑΡΜΌΖΈΤΑΙ ΜΈ ΈΠΙΤΎΧΙΑ ΤΌ ΜΝΗΜΌΝΙΌ ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΈΤΑΞΎ ΚΎΠΡΌΎ ΚΑΙ ΣΈΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΌΡΑΣ

Τρόποι και δράσεις του Μνημονίου 
Συνεργασίας Κύπρου - Σερβίας για 
θέματα Διασποράς συζητήθηκαν, στις 16 
Φεβρουαρίου, κατά τη συνάντηση που 
είχε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών 

της Σερβίας κ. Nemanja Starovi, ο οποίος 
πραγματοποιήσε επίσημη επίσκεψη στην 
Κύπρο.  
«Στόχος είναι να  φέρουμε τους λαούς των δύο 
χωρών μας που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και 
στις χώρες μας, πιο κοντά, μέσα από εκδηλώσεις 
και δράσεις που προβάλλουν την ιστορία, τον 
πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα των χωρών μας», 
ανέφερε ο κ. Φωτίου, προσθέτοντας ότι η 
συνεργασία σε θέματα Διασποράς θα ενισχύσει 
ακόμη περισσότερο τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών. 
Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε τις άριστες 
σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σερβία, 
όπως και την επιτυχή εφαρμογή του Διμερούς 
Μνημονίου Συνεργασίας.
Κατά τη συνάντηση ενημέρωσε τον κ. Starovi  και 
για άλλα θέματα των αρμοδιοτήτων του, ιδιαίτερα 
για το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων που 

εκκρεμεί για τόσες δεκαετίες, εξαιτίας της έλλειψης 
συνεργασίας και βοήθειας από την κατοχική 
δύναμη. «Είναι απαράδεκτο», τόνισε, «εδώ και 
μισό αιώνα οι οικογένειες στην Κύπρο να βιώνουν 
καθημερινά το μαρτύριο της αβεβαιότητας της 
τύχης των αγαπημένων τους προσώπων».
Από πλευράς του ο κ. Starovi εξέφρασε τη 
συμπαράσταση του ιδίου και της χώρας του προς 
τις δοκιμαζόμενες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι 
και η χώρα του αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα 
το οποίο, όπως και στην Κύπρο, προκαλεί 
καθημερινά πόνο και δυστυχία στις οικογένειες.
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε όπως 
εξεταστούν τρόποι, ώστε οι δύο χώρες να 
ανταλλάξουν τις συσσωρευμένες εμπειρίες τους 
που θα στοχεύουν και θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση των προσπαθειών για να δοθούν 
απαντήσεις στις οικογένειες των αγνοουμένων σε 
Κύπρο και Σερβία.

ΈΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΈ Η ΈΦΑΡΜΌΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ 
‘STAELLINIKA’ ΚΑΙ ΣΤΗ Μ. ΒΡΈΤΑΝΙΑ

Την έναρξη της λειτουργίας στη Μεγάλη 
Βρετανία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ‘Staellinika’ 
κήρυξαν, στις 17 Φεβρουαρίου, επίσημοι από 
την Κύπρο και την Ελλάδα στο Σχολείο Αγίου 
Κυπριανού, στο νότιο Λονδίνο. 
Η πλατφόρμα συνιστά πρωτοβουλία της 
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 
Δημόσιας Διπλωματίας του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, όπως και του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευτικών Υποθέσεων, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο Simon 
Frazer του Βανκούβερ του Καναδά, το οποίο Ίδρυμα 
στήριξε ουσιαστικά την όλη προσπάθεια.
Η πλατφόρμα ‘Staellinika’ προσφέρει προγράμματα 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, μυθολογίας και 
παραδόσεων για παιδιά των πρώτων τάξεων του 
δημοτικού, για παιδιά από εννέα ετών και πάνω, 
καθώς και για εφήβους και ενήλικες. Τα μαθήματα 
είναι δομημένα γύρω από ιστορίες και παιχνίδια με 
χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, ενώ προσφέρεται 
η δυνατότητα αυτοελέγχου της προόδου του χρήστη 
μαθητή.
Παρών στην εκδήλωση εκπροσωπώντας την 
Κυπριακή Κυβέρνηση ήταν ο Επίτροπος Προεδρίας, 
αρμόδιος για τους απόδημους κ. Φώτης Φωτίου.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Φωτίου εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι η πλατφόρμα ‘Staellinika’ θα εξελιχθεί 
σε ένα πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο, 

που θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία και τη 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, 
γενικότερα, από τα μέλη της Διασποράς, όπου και 
αν βρίσκονται.
«Σε μια έμπρακτη από δικής μας πλευράς 
στήριξη των αποδήμων μας από πλευράς 
εξοικείωσης τους με την ελληνική γλώσσα και 
την εκμάθηση της, παρουσιάζουμε τα τελευταία 
χρόνια σε αποδήμους μας ειδικά προγράμματα με 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν 
διάφορα πανεπιστήμια στην Κύπρο για εκπαίδευση 
και πρακτική άσκηση των αποδήμων μας», 
πρόσθεσε ο Επίτροπος Προεδρίας. «Και αυτά», 
συνέχισε, «πέραν της οργάνωσης διαδικτυακών 
προγραμμάτων πτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου 
σε συνεργασία πάντοτε με τις οργανώσεις των 
αποδήμων μας στις διάφορες γωνιές της γης».
Συμπλήρωσε ότι δέκτες, κυρίως, των προγραμμάτων 
αυτών είναι «οι νεότεροι των αποδήμων μας, τους 
οποίους οφείλουμε να κρατήσουμε κοντά στις 
ρίζες μας και να μεταλαμπαδεύσουμε σε αυτούς τις 
αρχές και αξίες της ιστορίας, του πολιτισμού και των 
παραδόσεων μας».
Σημείωσε δε πως «με την ελληνική γλώσσα και τη 
διάδοσή της κρατούμε ανόθευτο τον εθνικό μας 
πολιτισμό και από κοινού με τους αποδήμους μας 
πορευόμαστε στο μέλλον με πίστη στις αρχές και 
αξίες που μας διακρίνουν».
Ο κ. Φωτίου στάθηκε, στη συνέχεια, στη μοναδική 
συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού και στον 
θεμελιώδη ρόλο της ανά τους αιώνες. «Από την 
αρχαιότητα», είπε, «κατέστη φορέας μορφοποίησης 
και διάδοσης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, 
φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών 
κειμένων. Στο διάβα δε των αιώνων, η ελληνική 
γλώσσα είχε καθοριστική συμβολή στην 
αποθησαύριση και διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού, επιβιώνοντας ως τις μέρες μας, με τη 
νεότερη της εκδοχή, ως μια από τις μακροβιότερες 
ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως».

Συνεχίζοντας ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε 
ότι «είναι η γλώσσα στην οποία μας άφησαν το 
έργο τους σπουδαίοι φιλόσοφοι, ποιητές και 
συγγραφείς: Όμηρος, Πλάτωνας, Θουκυδίδης, 
Αισχύλος, Αριστοφάνης, Ιπποκράτης και άλλοι. 
Είναι η γλώσσα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, η 
γλώσσα των Ευαγγελιστών και των άλλων Πατέρων 
της Εκκλησίας μας. Είναι, ακόμα, η γλώσσα με τη 
μοναδική συμβολή στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
άλλων γλωσσών, η γλώσσα των βυζαντινών 
χρονογραφημάτων, η γλώσσα του Σολωμού και του 
Κάλβου, του Παλαμά, του Ελύτη, του Ρίτσου, του 
Βασίλη Μιχαηλίδη, η γλώσσα που τεκμηριώνει και 
αντικατοπτρίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού από την 
αρχαιότητα έως τις μέρες μας».
«Για εμάς ειδικά τους Έλληνες της Κύπρου, η 
ελληνική γλώσσα είναι το πρώτο και πιο σπουδαίο 
γνώρισμα μας, αυτή που μας δίνει ξεχωριστή 
δύναμη στην ύπαρξη μας και μας οπλίζει με 
σθένος και αποφασιστικότητα στον αγώνα μας για 
διασφάλιση της επιβίωσης του Ελληνισμού στην 
εσχατιά της Ανατολικής Μεσογείου, που ονομάζεται 
Κύπρος», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο κ. Φωτίου.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, ο 
Ανδρέας Κατσαντώνης, Υφυπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό 
και ο Ιωάννης Ραπτάκης, Πρέσβης της Ελλάδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών παρουσίασε 
την πλατφόρμα και εγκαινιάσε την εφαρμογή της. 
Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει ήδη πάνω από 1,5 
εκατομμύρια επισκέψεις σε πάνω από 150 χώρες 
και χρησιμοποιείται ήδη από όλα τα ομογενειακά 
σχολεία σε ΗΠΑ και Καναδά.
Οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στην 
εκδήλωση για τα εγκαίνια με τραγούδια στα 
ελληνικά.
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ΈΠΑΦΈΣ ΈΠΙΤΡΌΠΌΎ ΠΡΌΈΔΡΙΑΣ ΣΤΌ ΛΌΝΔΙΝΌ

Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του 
στο Λονδίνο, ο Επίτροπος Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων 
Φώτης Φωτίου είχε, από τις 18 έως τις 20 
Φεβρουαρίου, σειρά επαφών επί θεμάτων που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων του.  
Ο κ. Φωτίου συναντήθηκε, αρχικά, με τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιο 
για τους απόδημους Ανδρέα Κατσανιώτη, με τον 
οποίο συζήτησε τρόπους καλύτερου συντονισμού 
της Διασποράς των δύο χωρών με στόχο την 
προώθηση εθνικών θεμάτων στη Βρετανία. 

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του ο κ. Φωτίου, 
«η συνεργασία σε επίπεδο εκκλησίας, σχολείων 
είναι διαχρονική, αλλά εξετάσαμε και πώς σε 
συνεργασία και με τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ 
και η εβραϊκή κοινότητα στη Βρετανία ή η Αρμενία 
και η Αίγυπτος, μπορούμε να συντονιστούμε 
ακόμα καλύτερα για προώθηση των θέσεων 
μας σε επίπεδο κοινοβουλίου ή κέντρων λήψης 
αποφάσεων».
Ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι έχει ήδη συναποφασιστεί 
όπως η επόμενη τριμερής εκδήλωση του 
προγράμματος «Νόστος» με τη συμμετοχή της 
Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου γίνει στη 
Μασσαλία, στις αρχές Μαΐου. Στο πρόγραμμα, το 
οποίο αποσκοπεί στη συνεργασία των αποδήμων 
των τριών χωρών σε μια σειρά τομέων, θα κληθεί 
για πρώτη φορά να συμμετάσχει και η Γαλλία.
Επιπλέον, ο κ. Φωτίου δήλωσε ότι έχει 
συναποφασιστεί τριμερής σύνοδος Κύπρου -  
Ελλάδας - Αρμενίας για τον Ιούνιο, στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της οποίας θα 
συνδιοργανωθεί και μεγάλη έκθεση με 
φωτογραφίες από την τουρκική εισβολή και τις 
γενοκτονίες Ποντίων και Αρμενίων.

Εξάλλου, ο κ. Φωτίου σε συνάντηση που είχε 
με τον πρώην βουλευτή βορείου Λονδίνου και 
γνωστό φίλο της Κύπρου Ντέιβιντ Μπάροους 
συζήτησε , μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται 
της υπουργικής συνόδου για θέματα θρησκευτικής 
ελευθερίας, που θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο η 
βρετανική κυβέρνηση.
Ο Επίτροπος Προεδρίας είχε, επίσης, συνάντηση 
με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
κ. Νικήτα. Στο τραπέζι τέθηκε πιθανή πρωτοβουλία 
του Αρχιεπισκόπου ώστε, ενδεχομένως, μαζί με 
άλλους θρησκευτικούς ηγέτες στη Βρετανία, να 
αναδειχθεί το καθ’ όλα ανθρωπιστικό ζήτημα των 
αγνοουμένων.
Τέλος, ο κ. Φωτίου είχε συνάντηση με την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ην. Βασιλείου, όπως και με 
τη ΝΕΠΟΜΑΚ Αγγλίας, με τους οποίους συζήτησε 
θέματα που αφορούν την παροικία, καθώς και για 
το ετήσιο θερινό συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς. 
Οι ομογενείς μας ενημερώθηκαν από τον Επίτροπο 
για την πλατφόρμα «Μάθε τις Ρίζες σου», που 
στόχο έχει να κρατήσει τους απόδημους, ιδιαίτερα 
τη νέα γενιά, κοντά στη γλώσσα, την ιστορία και τις 
παραδόσεις του πατρογονικού τους τόπου.

45 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΡΎΣΗ 
ΤΗΣ ΠΌΜΑΚ ΚΑΙ ΠΣΈΚΑ
Ανακοίνωση του Γραφείου Έπιτρόπου Προεδρίας

Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία 
με τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Κυπρίων της 
Διασποράς ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ-ΝΕΠΟΜΑΚ, με την 
ευκαιρία των 45 χρόνων από την ίδρυση των 
Ομοσπονδιών ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ, μεταξύ άλλων 
δράσεων, ετοίμασε ένα επετειακό βίντεο για να 
τιμήσει τα 45 χρόνια αγώνα και συνεισφοράς τους 
προς την πατρίδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ίδρυση των δύο 
Ομοσπονδιών, ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ, έγινε κατά 
τη διάρκεια του πρώτου Συνεδρίου Κυπρίων 
Αποδήμων, το 1976, στην παρουσία του 
πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’.
Η προσφορά των αποδήμων μας προς την 
ιδιαίτερη τους πατρίδα είναι γνωστή και ο ρόλος 
τους, όλα αυτά τα χρόνια μετά την τουρκική 
εισβολή, αποδείχθηκε αποφασιστικής σημασίας 

στους κοινούς αγώνες για την πολύπαθη πατρίδα 
μας και καταδεικνύει τους άρρηκτους δεσμούς 
που τους ενώνουν με την πατρίδα μας. Η δράση 
τους, το πολυσχιδές έργο τους, η προσήλωση 
στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, μα 
περισσότερο με την ανιδιοτελή τους αγάπη για την 
Κύπρο, τιμούν τη χώρα μας και τον απανταχού 
κυπριακό Ελληνισμό. Αποτελούν τους καλύτερους 
Πρεσβευτές μας στο εξωτερικό και τους οφείλουμε 
βαθιά ευγνωμοσύνη.
Για 45 χρόνια αποτελούν ένα ζωντανό κύτταρο του 
Ελληνισμού στο εξωτερικό. Πολιτεία, Κυβέρνηση 
και το Γραφείο μας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες 
μας για το έργο που επιτελούν και διαβεβαιώνουμε 
τη συνεχή μας στήριξη σε κάθε τους προσπάθεια.
Μέσα από την ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ δημιουργήθηκε 
η ΝΕΠΟΜΑΚ, η οποία εκφράζει τη νέα γενιά 
των αποδήμων μας, το μέλλον του απόδημου 

Ελληνισμού. Η παρουσία και η συμμετοχή τους, 
μας δίνει ελπίδα ότι η νέα γενιά θα συνεχίσει το 
εξαίρετο έργο που εγκαινίασαν με πολύ κόπο και 
θυσίες οι προηγούμενες γενιές των αποδήμων μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεργασία και 
συνεισφορά στην υλοποίηση του βίντεο στους 
Προέδρους των Ομοσπονδιών μας, κ. Ανδρέα 
Παπαευριπίδη, Πρόεδρο ΠΟΜΑΚ, κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ, Πρόεδρο ΠΣΕΚΑ, κ. Χρίστο Τούτον, 
Πρόεδρο ΝΕΠΟΜΑΚ, κ. Άνθιμο Πολυβίου, 
Πρακτικογράφο των Συνεδρίων Απόδημων 
Κυπρίων.
Τα βίντεο ιδίου θέματος, διαφορετικής διάρκειας:
15λεπτο βίντεο https://youtu.be/Xnne6UYL2Ao
7λεπτο βίντεο https://youtu.be/RN33ZvgPNCQ
2λεπτο βίντεο https://youtu.be/rHPh73AmYt8 

‘ON THE TRAGEDY OF THE MISSING PERSONS 
AND THEIR FAMILIES IN CYPRUS’
Έκδοση Γραφείου Έπιτρόπου Προεδρίας
Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας 
σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών έχει προχωρήσει σε περιεκτική 
τετράγλωσση έκδοση στην αγγλική, γαλλική, 
γερμανική και ισπανική γλώσσα, η οποία αφορά 
την τραγική πτυχή στο θέμα των αγνοουμένων 

στην Κύπρο. Για να διαβάσετε την έκδοση, πατήστε 
στο σχετικό επισυνημμένο ανάλογα με τη γλώσσα 
προτίμησής σας.
ENGLISH FRENCH.pdf
GERMAN SPANISH.pdf

https://youtu.be/Xnne6UYL2Ao
https://youtu.be/RN33ZvgPNCQ
https://youtu.be/rHPh73AmYt8
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/2B919F5D0AC15A78C22587990029757B/$file/ENGLISH%20FRENCH.pdf
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/2B919F5D0AC15A78C22587990029757B/$file/GERMAN%20SPANISH.pdf
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Στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου για τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
διοργάνωσαν, την 1η Φεβρουαρίου, ανοικτή 
συζήτηση με μαθητές λυκείων, σε συνεργασία με 
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
οι Πρεσβείες της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας. 
Στη βάση των επιδιώξεων της Διάσκεψης, στόχος 
της εκδήλωσης ήταν να δώσει βήμα σε μαθητές 
να εκφράσουν τις ιδέες, τις προσδοκίες και το 
όραμά τους, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση 
της Ευρώπης του μέλλοντος. Η συζήτηση 
επικεντρώθηκε σε τρία καίρια ζητήματα που 
απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό 
της, αλλά και κάθε ένα από κράτη ξεχωριστά:       
α) Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, 
ευρωπαϊκή δημοκρατία, β) Μετανάστευση και       
γ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος. 
Την παραμονή της εκδήλωσης, στις 31 Ιανουαρίου, 
είχαν προηγηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

προπαρασκευαστικές συναντήσεις ομάδων των 
40 μαθητών/τριών εκπροσώπων 18 λυκείων από 
όλη την Κύπρο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
«Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου», για συζήτηση με τις Πρέσβεις 
Γερμανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας και εξαγωγή 
συμπερασμάτων και ιδεών.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Για ενημέρωση για τα πορίσματα του διαλόγου και 
για υποβολή σχολίων: https://futureu.europa.eu/
processes/OtherIdeas/f/7/meetings/116821
Για παρακολούθηση της μαγνητοσκοπημένης 
εκδήλωσης: https://youtu.be/FOacCAIi0Pc 
(σύνδεσμος για ελληνικά)
https://youtu.be/tn-qDKd67fw (σύνδεσμος για 
αγγλικά)

«ΧΤΙΖΌΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΈΎΡΩΠΗ ΤΌΎ ΑΎΡΙΌ: Ό ΛΌΓΌΣ ΣΤΌΎΣ ΝΈΌΎΣ»
Ανοικτός διάλογος με μαθητές στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Έυρώπης

ΑΠΌΦΑΣΗ-ΌΡΌΣΗΜΌ ΤΗΣ ΈΈ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ ΤΌΎ
ΈΡΓΌΎ ‘EUROASIA INTERCONNECTOR’
Η Κυπριακή Κυβέρνηση χαιρετίζει την 
απόφαση – ορόσημο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία ενέκρινε την 
παραχώρηση χορηγίας ύψους 657 εκ. 
ευρώ για την υλοποίηση του Έργου Κοινού 
Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector, 
μέσω του οποίου συνδέονται τα εθνικά 
δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.
Το ποσό χορηγίας, για το οποίο εγκρίθηκε το 
«EuroAsia Interconnector», είναι το μεγαλύτερο 
που έχει εξασφαλιστεί ιστορικά για έργο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αποτελεί και τη 
μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού του 
Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη 
συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης. 
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το εν λόγω έργο 
περιλαμβάνεται σε αυτά που η Κυπριακή 
Δημοκρατία επέλεξε να συμπεριλάβει στο Σχέδιο 
«Κύπρος το αύριο» μέσα στα πλαίσια της 
μετάβασης στην πράσινη οικονομία, και ως εκ 
τούτου θα λάβει επιπλέον επιχορήγηση από την ΕΕ 
ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ.
Με την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia, η Κύπρος 

αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και αναδεικνύεται 
πρακτικά η σημασία της τριμερούς συνεργασίας 
Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ. Είναι ένας σημαντικός 
σταθμός στις στρατηγικές επιλογές των τριών 
χωρών, που 
αναβαθμίζει τους 
ενεργειακούς στόχους 
της περιοχής.
Το έργο τερματίζει 
την ενεργειακή 
απομόνωση της 
Κύπρου, διασφαλίζει 
την αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου, 
προσφέρει την 
ασφάλεια εφοδιασμού, 
διευκολύνει την 
προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, ενισχύει 
την προσπάθεια για 
ανταγωνιστικότερες 
τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας και επιτρέπει 
την αυξημένη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

από καθαρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, συνδέοντας το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας της Κύπρου με το σύστημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΝΈΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΈΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΌΣΗΜΩΝ 
Την αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων 
«Κουκουβάγιες» έθεσαν σε κυκλοφορία τα 
Κυπριακά Ταχυδρομεία στις 18 Φεβρουαρίου. 
Η σειρά περιλαμβάνει δύο γραμματόσημα αξίας 
34 και 64 σεντ. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε και 
Φάκελος Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας στην τιμή 
του ενός ευρώ και 52 σεντ.
 Οι κουκουβάγιες είναι νυκτόβια πουλιά και 
τρομεροί κυνηγοί για την τροφή τους. Υπάρχουν 
περίπου 200 είδη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι 
πουλιά σαρκοφάγα που τρέφονται με μικρότερα 

πουλιά, τρωκτικά, έντομα και σκαθάρια. Δεν έχουν 
δόντια, αλλά σκίζουν τη σάρκα του θηράματος 
τους με το αγκυλωτό ράμφος τους. Μπορούν να 
καταπίνουν ολόκληρα τα μικρά θηράματα τους. 
Το πιο διαδεδομένο είδος είναι το Tyto alba, το 
οποίο συναντάται σε ολόκληρη την υδρόγειο. 
Στην Κύπρο συναντούμε το είδος Otus cyprus, 
το οποίο είναι ενδημικό στην πατρίδα μας. 
Είναι μια μικροσκοπική κουκουβάγια με μικρές 
τούφες αφτιών, είδος μοναδικό στην Κύπρο με 
χαρακτηριστικό το τραγούδι και το φτερωμά του.

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/116821
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/116821
https://youtu.be/FOacCAIi0Pc
https://youtu.be/tn-qDKd67fw
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Έως τα μέσα του 16ου αιώνα ο οικισμός απαντάται στις 
πηγές ως Καρπάσι ή Carpasse ή Carpasso, ενώ προς τα 
τέλη της βενετικής κυριαρχίας για πρώτη φορά απαντάται 
ως Ριζοκάρπασο. Κατά τη Λατινοκρατία η βυζαντινή 
ονομασία της χερσονήσου από Ακρωτίκη μετονομάστηκε 
σε Καρπασία. Επί βασιλείας Ιακώβου Β’ των Λουζινιάν 
το Ριζοκάρπασο, μαζί με δύο άλλους γειτονικούς 
οικισμούς που εξέλιπαν, έγινε κομητεία. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της Λατινοκρατίας λόγω της κατάργησης 
του Αυτοκεφάλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τους 
Λατίνους, ο ορθόδοξος επίσκοπος Αμμοχώστου είχε ως 
επισκοπική έδρα το Ριζοκάρπασο, με επισκοπικό ναό τον 
Άγιο Συνέσιο Ριζοκαρπάσου. Υπήρξε σημαντικό φέουδο 
κατά τη Λατινοκρατία για τις εύφορες πεδιάδες του και τα 
πλούσια νερά της Ποταμιάς, όπου εκεί ήδη από τον 16ο 
αιώνα Βενετοί φεουδάρχες οικοδόμησαν τρεις υδρόμυλους. 
Υπήρξε πολυπληθής οικισμός, και στην απογραφή του 1565 
είχε τον μεγαλύτερο πληθυσμό από όλους τους οικισμούς 
της Κύπρου, αφού μόνο οι αρσενικού γένους ελεύθεροι 
καλλιεργητές κάτοικοί του ανέρχονταν στους 776.

Η κωμόπολη Ριζοκαρπάσου αποτελείται από τρεις ενορίες, 
την Αγία Τριάδα, το Λεκό και την Ανάβρυση. Στην Αγία 
Τριάδα σώζονται βυζαντινές εκκλησίες, όπως αυτή της Αγίας 
Μαύρης, της Αγίας Μαρίνας κ.ά.

Το Ριζοκάρπασο φημίζεται για τον λαϊκό πολιτισμό του και 
πρωτίστως για τη λαϊκή ενδυμασία του, τη ριζοκαρπασίτικη 
σαγιά, το δουμπλέττι (επενδύτης) και τα υφαντά με χάντρες. 
Ιδιαίτερος και πλούσιος είναι, επίσης, ο γαστρονομικός 
πολιτισμός του Ριζοκαρπάσου.

Στο Ριζοκάρπασο σήμερα διαβιούν οι περισσότεροι 
εγκλωβισμένοι συμπατριώτες και συμπατριώτισσές μας. 
Σύμφωνα με στοιχεία του 2021 ο πληθυσμός τους ανέρχεται 
στους 241. 

Τα σχολεία του Ριζοκαρπάσου

Στο Ριζοκάρπασο λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τρία δημόσια 
εκπαιδευτήρια για τις ανάγκες των εγκλωβισμένων παιδιών. 
Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο του Ριζοκαρπάσου, το 

Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου και το εξατάξιο Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φροντίζει, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και 
την Υπηρεσία Εγκλωβισμένων/Ανθρωπιστικών Θεμάτων, 
να αποστέλλει κάθε χρόνο το κατάλληλο διδακτικό 
προσωπικό για τη στελέχωση των τριών σχολείων, καθώς 
και του Ολοήμερου Σχολείου. Μεριμνά, επίσης, ώστε να 
στέλνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα, 
βιβλία και γραφική ύλη και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός 
που αποστέλλεται στα σχολεία στις ελεύθερες περιοχές. 
Τα σχολεία του Ριζοκαρπάσου είναι εξοπλισμένα με όλα 
τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, με φωτοτυπικές μηχανές, με κλιματιστικά, ενώ 
έχει επιτευχθεί σχετικά εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
έχει κατασκευαστεί γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο 
Ριζοκάρπασο παρακολουθείται στενά με πολύ συχνές 
επισκέψεις και αρμόδιους λειτουργούς και επιθεωρητές/
επιθεωρήτριες του Υπουργείου και δίνονται οι κατάλληλες 
οδηγίες έτσι ώστε αυτή να βελτιώνεται και τα προβλήματα 
να επιλύονται άμεσα, στο μέτρο του δυνατού. Το Υπουργείο 
παρακολουθεί, επίσης, στενά τη γενικότερη κατάσταση των 
μαθητών/μαθητριών και φροντίζει ώστε ειδικοί εκπαιδευτικοί 
ψυχολόγοι να μεταβαίνουν τακτικά στα τρία σχολεία για 
παρακολούθησή τους. Συνδρομή της Υπηρεσίας παρέχεται 
και στους μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συνεχίσουν 
σε πανεπιστήμια ή κολέγια των ελεύθερων περιοχών.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας διοργανώνει τακτικές 
συσκέψεις με συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, των 
Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολείων και της Σχολικής 
Εφορίας για επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
προαιρετικό ολοήμερο με όλα τα παιδιά να συμμετέχουν 
σε αυτό, ενώ στο Γυμνάσιο συχνά γίνονται απογευματινά 
ιδιαίτερα μαθήματα ενίσχυσης των μαθητών/μαθητριών. Στα 
σχολεία απασχολούνται, επίσης, καθαρίστριες, επιμελήτρια, 
συντηρητής, μάγειρας για το ολοήμερο σχολείο και 
βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό.

σ τ η ν  κ α τ ε χ ό μ ε ν η  γ η  μ α ς

Το Ριζοκάρπασο είναι 
διάδοχος οικισμός της 
αρχαίας πόλης Καρπασίας, 
από όπου προέρχεται και 
η ονομασία του. Η πόλη 
καταστράφηκε περί τον 8ο 
αιώνα από τις αραβικές 
επιδρομές και η βασιλική 
του Αγίου Φίλωνος 
αποτελεί κατάλοιπο από 
την αρχαία πόλη. Μετά 
την καταστροφή της 
πόλης όσοι επέζησαν 
δημιούργησαν στην 
ενδοχώρα την κωμόπολη 
Ριζοκαρπάσου.

Ριζοκάρπασο

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
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