Μάρτιος - Απρίλιος 2022 / Τεύχος 23

			

2/

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3/

ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 		
ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ

© Υφυπουργείο Τουρισμού, Markus Bassler

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: «Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΠΩΣ 		
ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ, ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 		
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ»

4/

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: «Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»

5/

ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 		
ΚΥΠΡΟΥ-ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

6/

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ: «ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 		
ΙΣΡΑΗΛ ISSAK HERZOC

7/

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 		
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

8/

ΝΕΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

9/

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ,
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

10 / ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 		
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

11 / ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ 		
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ CYPRUS CHILDREN΄S FUND

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ AHEPA ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΗΠΑ

12 / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ
ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
«ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»
ΕΚΔΟΣΗ «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ 		
ΚΥΠΡΟΥ»

13 / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 		
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΣΤΗΝ 66Η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ AHEPA, TOY AHI, ΤΗΣ
BBI ΚΑΙ ΤΟΥ COP ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
		
14 / Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ
1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

15 / ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Σε όποιο μέρος του πλανήτη και εάν βρίσκεστε θέλουμε να στείλουμε τις θερμότερες μας ευχές για το Πάσχα
που μας πέρασε, σε εσάς και στις οικογένειες σας. Ευχόμαστε το φως της Ανάστασης να πλημμυρίζει πάντα
τις καρδιές μας και να δείχνει τον δρόμο της αγάπης, του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο μας. Με υγεία και
δύναμη να πορευόμαστε για ένα καλύτερο και δημιουργικότερο μέλλον.
Δυστυχώς, η αδιαλλαξία της Τουρκίας περιορίζει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες μας για μία δίκαιη και αποδεκτή
λύση για την επανένωση της πατρίδας μας. Εμμένουμε στις απόψεις μας και συνεχίζουμε αποφασιστικά τον
αγώνα για την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος.
Η ανθρωπότητα ζει και πάλι τη φρικαλεότητα ενός πολέμου. Η σκέψη μας και η συμπαράσταση μας σε όλους
τους ανθρώπους που υποφέρουν από τα δεινά του πολέμου αυτού. Ευχή όλων μας η επικράτηση ειρήνης και
ασφάλειας για όλο τον κόσμο.
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Θέλω να σας εκφράσω για ακόμα μία φορά την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μου, για τη διαχρονική σας
στήριξη και αγάπη προς την ιδιαίτερη σας πατρίδα. Οι αγώνες που δίνετε για την Κύπρο μας είναι τεράστιας
σημασίας και να είστε σίγουροι πως πάντα θα είμαστε δίπλα σας, να σας στηρίζουμε σε όλες σας τις προσπάθειες.
Το Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια καινούρια εποχή, με ελπίδα, πίστη και αποφασιστικότητα. Αφήνουμε
πίσω μας τα δύσκολα και με αισιοδοξία ατενίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τον λαό μας.
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

ΚΥΠΡΟΥ-ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

16 / ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΓΗ ΜΑΣ-ΔΗΜΟΣ 		
ΑΚΑΝΘΟΥΣ

Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

ΟΙ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΊΑ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ
ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο
επίκεντρο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο
παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης. Η Σύνοδος
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαρτίου.
Το απογευματινό μέρος της Συνόδου, στις 24
Μαρτίου, παρακολούθησε δια ζώσης και ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος
συζήτησε με τους ηγέτες των κρατών μελών και
τους Προέδρους των θεσμών της Ε.Ε. τη στήριξη
προς την Ουκρανία και τον λαό της, προβαίνοντας
σε αποτίμηση της κατάστασης σε σχέση με την
ουκρανική κρίση.
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων με τον
Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
επανέλαβε την καταδίκη της ρωσικής επίθεσης
στην Ουκρανία και εξήρε τόσο τη στήριξη που
παρέχεται προς τον ουκρανικό λαό, όσο και την
ενότητα που έχουν επιδείξει η ΕΕ και οι Ηνωμένες
Πολιτείες στη γενικότερη αντίδρασή τους.
Οι ηγέτες της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις επί
διαφόρων πτυχών που άπτονται της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, όπως τις συνεχιζόμενες
διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του
πολέμου, τις αυξανόμενες προσφυγικές ροές
και την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων
στα κράτη μέλη της ΕΕ, την ανθρωπιστική και
οικονομική στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία
και την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται σε
σχέση με την υλοποίηση των κυρώσεων που έχουν
ήδη επιβάλει.
Αφού εξήγησε την κατάσταση στην Κύπρο σε
σχέση με την υποδοχή προσφύγων από την
Ουκρανία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε
πως, για έναν λαό που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι
σημαίνει πόλεμος και προσφυγιά, η συνδρομή μας
στον ουκρανικό λαό ήταν από την πρώτη στιγμή
δεδομένη.
Σχολιάζοντας το θέμα της κάλυψης των κενών που
παρατηρούνται σε σχέση με την υλοποίηση των
κυρώσεων που η ΕΕ έχει επιβάλει κατά της Ρωσίας,

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε πως τα
μεγαλύτερα κενά αφορούν σε τρίτες χώρες, όπως
την Τουρκία, επαναλαμβάνοντας πως η άρνηση
από μέρους της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί
με τις κυρώσεις της ΕΕ δεν είναι μόνο ιδιοτελής,
αλλά υπονομεύει τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο των
κυρώσεων.
«Δεδομένου», υπογράμμισε, «ότι η Τουρκία
συνεχίζει να κατέχει στρατιωτικά μεγάλο μέρος
της Κύπρου, το οποίο τελεί υπό τον απόλυτο
έλεγχό της, η παράκαμψη των κυρώσεων από την
πλευρά της έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο για
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και - σε πολύ μεγάλο
βαθμό - για την Κύπρο, αποδεικνύοντας για ακόμη
μία φορά πως δεν ενδιαφέρεται να αποτελέσει
αξιόπιστο εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Τούτου δοθέντος και αναφερόμενος στην
Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε
και πέτυχε συμπερίληψη λεκτικού στο κείμενο των
Συμπερασμάτων, που καλεί όλες ανεξαιρέτως τις
χώρες να ευθυγραμμιστούν με αυτές τις κυρώσεις
και ζητεί όπως κάθε προσπάθεια παράκαμψης
των κυρώσεων να σταματήσει. Ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης τόνισε, ακόμη, την ανάγκη
επίσπευσης των συζητήσεων για δημιουργία
ενός μηχανισμού μετριασμού των οικονομικών
επιπτώσεων των ρωσικών κυρώσεων προς τους
εταίρους που επηρεάζονται περισσότερο, και
ειδικότερα αυτούς των οποίων νευραλγικοί τομείς
της οικονομίας τους έχουν πληγεί.
Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης υπέδειξε κάποιους παραλληλισμούς
μεταξύ της τωρινής κατάστασης στην Ουκρανία
και του τι είχε συμβεί στην Κύπρο το 1974.
Και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η
πάροδος του χρόνου δεν παράγει δίκαιο, ούτε
και ξεπλένει την εισβολή και κατοχή μίας χώρας
από έναν μεγαλύτερο γείτονα και τα παράγωγά
τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε,
επίσης, τους Ευρωπαίους ομολόγους του για
τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή
Κυβέρνηση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
για επίλυση του Κυπριακού.
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Τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου, η Ενέργεια
αποτέλεσε το πιο σημαντικό θέμα της ατζέντας. Στο
επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν δύο πτυχές:
Πρώτον, η στρατηγική σημασία της ενεργειακής
ανεξαρτησίας της ΕΕ ως επιτακτική ανάγκη στο
ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της
και, δεύτερον, η εξέταση τρόπων αντιμετώπισης της
αύξησης των ενεργειακών τιμών.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπενθύμισε τη
διαχρονική θέση της Κύπρου υπέρ της ενίσχυσης
της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, μέσω της
διαφοροποίησης των πηγών και οδών εφοδιασμού
μας και σημείωσε πως κύριο ζητούμενο για την
Κύπρο είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης όλων
των εναπομεινάντων ενεργειακών διασυνδέσεων,
που θα άρει την απομόνωση της Κύπρου από
τα ευρωπαϊκά δίκτυα και θα επιτρέψει την
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού της
ΕΕ.
Συνέχισε, λέγοντας πως σε περιφερειακό επίπεδο
η συντονισμένη προσέγγιση αξιόπιστων διεθνών
εταίρων μας είναι καθοριστικής σημασίας. «Χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος και
το Ισραήλ, αλλά και χώρες του Κόλπου, όπως
η Σαουδική Αραβία, μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στη διαφοροποίηση των ενεργειακών
οδών και πηγών της ΕΕ, καθώς και στην πράσινη
μετάβασή της. Η Κύπρος, λόγω των εξαίρετων
σχέσεων της με τις χώρες αυτές, είναι έτοιμη να
διαδραματίσει το δικό της ρόλο και ειδικά σε
αυτή τη συγκυρία», κατέληξε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της Συνόδου,
ξεχώρισαν τα σημεία που αφορούν τον τομέα της
άμυνας και ασφάλειας, την επισιτιστική κατάσταση
εντός της ενιαίας αγοράς, τις τελευταίες εξελίξεις
σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού και
τις προετοιμασίες για την επερχόμενη Σύνοδο
ΕΕ-Κίνας.

ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
ΣΥΖΉΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΗΓΈΤΕΣ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΊΕΣ

Τα γεγονότα στην Ουκρανία φέρνουν
μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη σε
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
H διάγνωση του νέου περιβάλλοντος στην
Ευρώπη, υπό το φως της ουκρανικής κρίσης
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
καθώς και οι απαντήσεις που έπρεπε να
δοθούν από την ΕΕ ήταν το αντικείμενο
της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις
Βερσαλλίες, στις 10 και 11 Μαρτίου. Στη
Σύνοδο συμμετείχε και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Κατά την πρώτη μέρα της Ολομέλειας της Συνόδου
συζητήθηκαν τα ζητήματα της Στρατηγικής

Αυτονομίας της ΕΕ στις θεματικές της Άμυνας,
καθώς και της Ενέργειας, υπό το νέο περιβάλλον
ασφαλείας, δεδομένου του εν εξελίξει πολέμου
στην Ουκρανία.
Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών τέθηκαν τα
ζητήματα της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, καθώς
και οι Επενδύσεις και το νέο μοντέλο Ανάκαμψης,
με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη.
Σε παρέμβαση του κατά τις εργασίες της
Ολομέλειας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μια υπό κατοχή
χώρα εδώ και σχεδόν 48 χρόνια που εξακολουθεί
να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής,
αντιλαμβάνεται πλήρως αυτό που συμβαίνει τώρα
στην Ουκρανία και εξέφρασε τη σταθερή στήριξη
της Κύπρου στις διπλωματικές προσπάθειες για
τερματισμό του πολέμου.
Αναφέρθηκε, ακόμα, σε θέματα ενίσχυσης των
αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, προκειμένου
να είμαστε σε θέση να λειτουργούμε ως ένας
αξιόπιστος πάροχος ασφαλείας, εκεί όπου
χρειάζεται, στην ευρύτερη γειτονιά της ΕΕ, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε, επίσης, ότι
στους σχετικούς σχεδιασμούς της ΕΕ, θα πρέπει

να ληφθούν υπόψη και οι απειλές και προκλήσεις,
τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν από την Τουρκία.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργειακής
απεξάρτησης της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχει να
διαδραματίσει η Κύπρος, μεταξύ άλλων, και μέσω
συνεργείων με κράτη της ευρύτερης περιοχής
μας για μεταφορά ενέργειας προς της Ευρώπη.
Στάθηκε, ιδιαίτερα, στη διαφοροποίηση των πηγών
και διαδρομών εφοδιασμού ενέργειας, μέσω της
υλοποίησης διασυνοριακών διασυνδέσεων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στηλίτευσε στους
Ευρωπαίους ομολόγους του για την απαράδεκτη
στάση της Τουρκίας να μην ευθυγραμμιστεί με τις
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία ένεκα
της εισβολής της στην Ουκρανία, αφού, πέραν
από το ότι εξυπηρετεί ίδια συμφέροντα, επηρεάζει
σημαντικά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων,
τα οποία σε τελική ανάλυση αποσκοπούν στην
άσκηση πίεσης με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος
που μαίνεται.
Στο περιθώριο της Συνόδου, οι ηγέτες συμμετείχαν
σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα της
τρομοκρατίας.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ:
«Η ΟΥΚΡΑΝΊΑ, ΌΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΎΠΡΟΣ,
ΈΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ
ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΧΩΡΊΣ
ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ»
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι
προσφώνησε Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας
της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 7 Απριλίου,
στην παρουσία του Πρόεδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Από την πρώτη μέρα της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, η Κυπριακή
Βουλή υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα καταδίκης
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο
οποίο καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός και
αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την
Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στην
κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων
συνόρων της και τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη
επιστροφής στον διάλογο, ως τη μόνη δυνατή οδό
επίλυσης διαφορών.
Στη δική της ομιλία, μετά την ομιλία του Ουκρανού
Προέδρου, η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα
Δημητρίου ανέφερε πως η Κύπρος, όπως και η
Ουκρανία, είναι θύματα εισβολής και κατοχής
μίας ισχυρότερης γείτονος χώρας. «Από το 1974,
για περισσότερο από 47 χρόνια», υπογράμμισε,

«βιώνουμε τις οδυνηρές συνέπειες των κατάφωρων
παραβιάσεων από την Τουρκία των αρχών του
διεθνούς δικαίου και των βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες
νέων τετελεσμένων τόσο επί του εδάφους
όσο και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μέρους
των ευρύτερων επεκτατικών σχεδιασμών της
Τουρκίας».
«Η Ουκρανία», είπε η κα Δημητρίου, «όπως
και η Κύπρος, έχει το δικαίωμα να είναι ένα
κανονικό, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς
αναχρονιστικές εγγυήσεις εκ μέρους τρίτων χωρών.
Έχει το δικαίωμα να επιλέγει το μέλλον που
επιθυμεί προς όφελος του λαού της».
Η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο
της Ουκρανίας ότι η Κύπρος, όπως ακριβώς και
οι υπόλοιποι εταίροι μας στην ΕΕ, παραμένει
ακλόνητα προσηλωμένη στην υλοποίηση των
κυρώσεων που ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε
επιβάλει στη Ρωσία, με στόχο την αλλαγή της
συμπεριφοράς της και τον τερματισμό της εισβολής
στη χώρα του.
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«Η λογική», πρόσθεσε, «των δύο μέτρων και δύο
σταθμών και η επιλεκτική ανοχή, και αναφέρομαι
συγκεκριμένα στην Τουρκία, τόσο όσον αφορά
τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου
στην Κύπρο και αλλού, όσο και τη μη εφαρμογή
των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν είναι
μονάχα ιδιοτελής. Υπονομεύει τον επιδιωκόμενο
αντίκτυπο των κυρώσεων, προσβάλλοντας όλη τη
διεθνή κοινότητα, και θέτοντας εν αμφιβόλω την
αποφασιστικότητα και την αξιοπιστία της».
Η κα Δημητρίου διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο
Ζελένσκι ότι η Κύπρος θα παραμείνει
προσηλωμένη στις θέσεις αρχών και αξιών,
οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τις αρχές του
διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας και
στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει να παρέχει κάθε
δυνατή βοήθεια και στήριξη στον φίλο ουκρανικό
λαό. «Εύχομαι και ελπίζω αυτό να ισχύσει και
για τη δική μου πατρίδα, η οποία εξακολουθεί να
είναι ημικατεχόμενη, μοιρασμένη και αδικαίωτη»,
κατέληξε.

ΚΡΙΣΤΊΝ ΛΑΓΚΆΡΝΤ: « Η ΚΎΠΡΟΣ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΨΕΙ ΤΙΣ
ΚΡΊΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ »
«Το παράδειγμα της Κύπρου και το
πνεύμα του λαού της εμπνέουν, αφού
είναι ευέλικτοι, ανθεκτικοί και μπορούν
να μετατρέψουν τις κρίσεις σε ευκαιρίες»,
δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ,
η οποία πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στην Κύπρο, στις 30 Μαρτίου,
μετά από πρόσκληση του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας και Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνου
Ηροδότου. Η σημαντική αυτή επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική
συγκυρία, κατά την οποία η ουκρανική
κρίση αναπόφευκτα προκαλεί επιπτώσεις
στην οικονομία της ΕΕ.
Η κ. Λαγκάρντ, η οποία μιλούσε σε Συνέδριο που
διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
αναφέρθηκε στις ενδεχόμενες επιπτώσεις για
την Κύπρο από την κρίση στην Ουκρανία,
σημειώνοντας ότι η χώρα θα επηρεαστεί από τις
πληθωριστικές πιέσεις του αυξημένου ενεργειακού
κόστους και θα πληγεί ο τουρισμός, αφού οι
Ρώσοι και Ουκρανοί τουρίστες αναλογούν στο
27% και 5%, αντίστοιχα, των τουριστών του 2021.
Επιπρόσθετα, συμπλήρωσε, επαγγελματικές
υπηρεσίες, όπως ο νομικός και
χρηματοοικονομικός τομέας, θα επηρεαστούν
σε κάποιο επίπεδο. Απαντώντας σε ερώτηση
για τον τομέα των υπηρεσιών, προέβλεψε
ότι οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις θα βρουν
νέους τομείς για να αναπτύξουν. Την ίδια
ώρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με την
κατάλληλη απάντηση πολιτικής, μπορούμε να
περιορίσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου και να
διαχειριστούμε το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας
που αντιμετωπίζουμε».
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ έκανε αναφορά στις
κρίσεις της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας
από την τουρκική εισβολή του 1974 ως και τη
χρηματοοικονομική κρίση του 2013, σημειώνοντας
ότι η Κύπρος κατάφερε να έχει μια απίστευτη
οικονομική ανάπτυξη 6% από το 2015 ως την
αρχή της πανδημίας. «Τα αποτελέσματα της
Κύπρου», είπε, «έδωσαν την απάντηση σε όσους
άσκησαν κριτική για το οικονομικό της μοντέλο,
αφού η Κύπρος κατάφερε να ανακάμψει πολύ
καλά και μετά την πανδημία».
Σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε
ότι αποτελεί μεγάλο ταρακούνημα για την Ευρώπη,
λόγω της εγγύτητας του και της εξάρτησης από
τη Ρωσία και την Ουκρανία, συμπληρώνοντας ότι
ο πόλεμος προκάλεσε σημαντική αβεβαιότητα
για την οικονομία. «Η Ευρώπη», σημείωσε,
«εισέρχεται σε μια δύσκολη φάση», προσθέτοντας
ότι «όσο πιο μακρύς είναι ο πόλεμος τόσο πιο
μεγάλο θα είναι το κόστος». Αποκάλεσε τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία σημείο καμπής για την

Ευρώπη, προσθέτοντας ότι για όσους ήθελαν να
δουν την Ευρώπη πιο αδύναμη και διαιρεμένη,
«η Ευρώπη εμφανίστηκε ομόφωνη». Είπε ότι
οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, όπως τα
φορολογικά πλαφόν και οι ενισχύσεις, μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
των ψηλών ενεργειακών τιμών. «Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο», ανέφερε, «οι κανόνες έχουν χαλαρώσει
για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα».
Σύμφωνα με την κα Λαγκάρντ, οι οικονομικές
επιπτώσεις του πολέμου προκάλεσαν περαιτέρω
σοκ στο σύστημα εφοδιασμού, κάτι που
ταυτόχρονα ωθεί τον πληθωρισμό προς τα πάνω
και την ανάπτυξη προς τα κάτω. Όπως εξήγησε,
τρεις παράγοντες αναμένεται να σπρώξουν
τον πληθωρισμό πιο ψηλά. Το πρώτο είναι οι
τιμές της ενέργειας, του φυσικού αερίου και του
πετρελαίου. Το δεύτερο είναι οι πιέσεις στον
πληθωρισμό των τροφίμων, αφού στη Ρωσία
και την Ουκρανία αναλογεί γύρω στο 30% των
παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού. Τέλος, αναμένεται
να δημιουργηθούν «μποτιλιαρίσματα» στην
παγκόσμια βιομηχανία σε ορισμένους τομείς.
Από την πλευρά του ο Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου ανέφερε ότι η
επίσκεψη της κ. Λαγκάρντ στην Κύπρο αποτελεί
αναγνώριση του ενεργού ρόλου της Κύπρου και
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ειδικότερα,
στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής
νομισματικής στρατηγικής.
Ο κ. Ηροδότου αναφέρθηκε στις πολιτικές της
ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια που οδήγησαν, όπως
είπε, τις οικονομίες της ευρωζώνης στην έξοδο
της πανδημίας με τις πιο μικρές δυνατές αρνητικές
συνέπειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η
ευρωζώνη θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις και να εξέλθει πιο ισχυρή και από αυτή
την κρίση».
«Με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία υπάρχουν
μέτριες προσδοκίες για μια συνεχιζόμενη και
ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ σε ευρωζώνη και
Κύπρο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας,
υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα για την
οικονομική επίπτωση της διένεξης, τον βαθμό
της αυστηρότητας των κυρώσεων και του βαθμού
ενδεχόμενων οικονομικών αντιποίνων από τη
Ρωσία.
«Στην Κύπρο», σημείωσε ο κ. Ηροδότου, «ο
οικονομικός αντίκτυπος αναμένεται να διοχετευθεί
μέσω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου,
του εμπορίου σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως
ορυκτά, πετρέλαιο, δημητριακά, τουρισμός,
μεταφορές και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς
και μια αρνητική επίπτωση στις επαγγελματικές
υπηρεσίες».
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Ο κ. Ηροδότου ανέφερε ότι σε αυτό το συνεχώς
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, δεν πρέπει
να είμαστε ούτε αισιόδοξοι, ούτε απαισιόδοξοι».
Αντ’ αυτού, είπε, «πρέπει να ενεργήσουμε. Και θα
ενεργήσουμε με υπεύθυνο τρόπο με ρεαλισμό
και ειλικρίνεια». Ανέφερε ότι οι πολίτες της
Ευρώπης πρέπει να γνωρίζουν τις προκλήσεις και
τις δυσκολίες, προσθέτοντας ότι ο πολίτης που
είναι ενημερωμένος ενεργεί πιο υπεύθυνα. «Και
αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε
πρόκληση», κατέληξε.
Εξάλλου, σε συνάντηση που είχε με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της
ΕΚΤ ενημερώθηκε για την τρέχουσα κατάσταση
της κυπριακής οικονομίας και συζητήθηκαν οι
οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος
στην Ουκρανία στις οικονομίες εντός Ευρώπης και
ειδικότερα εντός της ζώνης του ευρώ.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο
της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια,
η οποία, μεταξύ άλλων, οδήγησε στη δημιουργία
επαρκών δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας,
γεγονός που μας επέτρεψε να προστατεύσουμε
τους σημαντικούς πόρους για την υγεία και να
αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις από
την πανδημία Covid-19.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι, για άλλη μια φορά, θα
καταφέρουμε να υπερβούμε τις προσδοκίες και
να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις
μας για μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεών μας.
«Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της ΕΕ», τόνισε,
«είναι για μια ακόμη φορά απαραίτητο για την
αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων και την ενίσχυση
της ανθεκτικότητάς μας στη γεμάτη προκλήσεις
περίοδο που ακολουθεί».
Η κα Λαγκάρντ επισήμανε ότι «η Κύπρος δεν
βρίσκεται στο μακρινό άκρο της Ευρώπης,
αλλά στον πυρήνα της και ότι αποτελεί βασικό
μέλος και βασικό παράγοντα στην Ευρώπη»,
διαβεβαίωνοντας, παράλληλα, ότι η φωνή της
Κύπρου εισακούεται πολύ καλά και είναι σεβαστή
στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Κατά τη συνάντηση, ο Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου κ. Ηροδότου διαβεβαίωσε
την κα Λαγκάρντ ότι το τοπικό τραπεζικό
σύστημα, παρά τις συνέπειες της πανδημίας και
τις νέες προκλήσεις, είναι σταθερό και μπορεί να
απορροφήσει τυχόν αναταραχές ή αλυσιδωτές
επιπτώσεις, καθώς εργάζεται για την έξοδο από
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και προς μια
νέα εποχή τεχνολογίας και αυτοματοποίησης
με επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα και ισχυρή
ρευστότητα.

ΠΡΏΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΕΠΊΣΗΜΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΎΝΙΟ

Οι εξαίρετες σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο
και Μαυροβούνιο και τρόποι για περαιτέρω
ενδυνάμωση τους, οι εξελίξεις στο Κυπριακό
και οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις,
η κατάσταση στην Ουκρανία, και οι σχέσεις
ΕΕ-Μαυροβουνίου ήταν ανάμεσα στα
θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση
που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο του
Μαυροβουνίου κ. Μίλο Ντουκάνοβιτς, κατά
την επίσημη επίσκεψή του στο Μαυροβούνιο
στις 5 και 6 Απριλίου.
Σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση
των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι
αντιπροσωπείες Κύπρου και Μαυροβουνίου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την
επίσκεψη ιστορική, αφού είναι η πρώτη επίσημη
επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Μαυροβούνιο.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια για
την πρόοδο που παρουσιάζει το Μαυροβούνιο,
πρώτο από όλες τις υπό ένταξη υποψήφιες χώρες,

προσθέτοντας ότι το συντομότερο το Μαυροβούνιο
θα είναι σε θέση να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή
οικογένεια και επίσημα και ότι θα είμαστε οι
καλύτεροι συνήγοροι στην προσπάθεια ένταξης του
Μαυροβουνίου.
«Κατά τη διάρκεια του διαλόγου μας», ανέφερε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «έχουμε συζητήσει
τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης και
ανάπτυξης των μεταξύ μας σχέσεων και είχα,
επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθώ για τα όσα
τεκταίνονται στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και από
πλευράς μου να αναπτύξω και την κατάσταση που
επικρατεί σε ό,τι αφορά το Κυπριακό». Εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι θα είναι κοινή η πορεία όσον
αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
Δυτικά Βαλκάνια, αλλά βεβαίως και όσον αφορά τα
προβλήματα που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα
της τουρκικής αδιαλλαξίας και των προκλητικών
συμπεριφορών.
Για την ΕΕ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε
την πεποίθηση ότι, μετά τα γεγονότα στη Ουκρανία,
από πλευράς της Ευρώπης θα υπάρξει μια

αναθεώρηση πολιτικής και προς το συμφέρον
όλων να πάψει να μετρά το όφελος της χώρας, αντί
το όφελος της Ευρώπης.
Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις είπε ότι θα
συμβάλουμε στην ανταλλαγή εμπειριών και στην
αλληλοβοήθεια μεταξύ μας, ώστε να πετύχουμε
την περαιτέρω ενίσχυση τους και την προκοπή των
χωρών μας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του
Μαυροβουνίου χαρακτήρισε την επίσκεψη «ως ένα
ιστορικό γεγονός, μια ευκαιρία για εμβάθυνση των
φιλικών διμερών μας σχέσεων». «Συμφωνήσαμε»,
είπε, «ότι η γεωπολιτική μας θέση στη Μεσόγειο
μάς δίνει πολλές δυνατότητες για περαιτέρω
συνεργασία σε όλους τους τομείς».
Ο κ. Ντουκάνοβιτς εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς
την Κύπρο για τη βοήθεια της προς όλες τις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να πετύχουν
τους ευρωπαϊκούς τους στόχους. «Η Κύπρος»,
είπε, «έχει τεράστια εμπειρία και μπορεί να μας
βοηθήσει στην τεχνογνωσία. Έχουμε ανάγκη από
αυτή τη βοήθεια».
Τέλος, καταλήγοντας, εξέφρασε ευγνωμοσύνη και
για τη φιλοξενία των Μαυροβούνιων που διαμένουν
στην Κύπρο, οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ δυνατό
συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών.
Κατά την επίσκεψη του στο Μαυροβούνιο, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της
χώρας κ. Ζντράβκο Κριβόκαπιτς κατά την
οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία,
η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό και οι
συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις τόσο επί
του εδάφους όσο και στην ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, οι σχέσεις ΕΕ-Μαυροβουνίου και
οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μαυροβουνίου και
τρόποι για περαιτέρω ενίσχυση τους.

ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΟΙ
ΔΙΜΕΡΕΊΣ ΣΧΈΣΕΙΣ
ΚΎΠΡΟΥ - ΣΑΟΥΔΙΚΉΣ ΑΡΑΒΊΑΣ
Κυπριακή Δημοκρατία και Σαουδική Αραβία
ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις,
ειδικά στους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής, της ασφάλειας, της ενέργειας
και του περιβάλλοντος, του τουρισμού, του
εμπορίου και των επενδύσεων.
Η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των
διμερών σχέσεων Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας
εκφράστηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη με τον
Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας
Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλαζίζ μπιν αλ
Σαούντ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου,
στο Ριάντ.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
συζήτησε με τον Πρίγκιπα την κατάσταση στην

Ουκρανία και για το πώς διαμορφώνονται οι
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και θέματα
που αφορούν την παρούσα κατάσταση στο
Κυπριακό, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο,
ζητήματα που άπτονται του τομέα της ενέργειας,
όπως η κατασκευή του ΕuroΑsia Ιnterconnector,
και ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των
διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.
Εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η ισχυρή
βούληση για ενδυνάμωση της συνεργασίας σε
θέματα τουρισμού μέσα από την ενίσχυση της
συνδεσιμότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ
παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν
τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχουν Κύπρος
και Σαουδική Αραβία.

5

Ο Διάδοχος του Θρόνου εξέφρασε τις ευχαριστίες
της χώρας του προς την Κυπριακή Δημοκρατία
για τη στήριξή της προς τη Σαουδική Αραβία για
την ανάληψη της διοργάνωσης της ΕΧΡΟ 2030,
ενώ αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου
Αναστασιάδη να επισκεφτεί την Κύπρο.
Στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου
Αναστασιάδη στο Ριάντ, ο Υπουργός Εξωτερικών
κ. Ιωάννης Κασουλίδης και η Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου, οι
οποίοι συνόδευαν τον Πρόεδρο, είχαν συναντήσεις
με τους Σαουδάραβες ομολόγους τους και
συζήτησαν θέματα αρμοδιοτήτων τους, καθώς
και άλλα περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΊΑΣ: « ΔΕΝ
ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΈΣ ΟΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΊΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ »
Στο εξαίρετο επίπεδο των διμερών
σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Σλοβενίας
αναφέρθηκαν μετά τη συνάντηση τους, στις
8 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της
Σλοβενίας κ. Μπόρουτ Παχόρ, ο οποίος
υπογράμμισε την αλληλεγγύη της χώρας
του προς την Κύπρο για τις προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού, τονίζοντας
παράλληλα ότι οι μονομερείς τουρκικές
ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν
γίνονται αποδεκτές.
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ μετά τη συνάντησή
τους και τις διευρυμένες συνομιλίες των
αντιπροσωπειών των δύο χωρών, στο πλαίσιο
της επίσημης επίσκεψης του Σλοβένου Προέδρου
στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε,
μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του Σλοβένου
Προέδρου στην Κύπρο λαμβάνει χώρα σε μια

εξαιρετικά τραγική περίοδο για την Ουκρανία η
οποία ξεπερνά τα όρια της χώρας, σημειώνοντας
ότι η Κύπρος και ο λαός της έχουν υπάρξει
τα πρώτα θύματα ξένης εισβολής μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Αναφερόμενος στη συνάντηση του με
τον Πρόεδρο της Σλοβενίας, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι κατά τη διάρκειά της
επιβεβαιώθηκε το εξαίρετο επίπεδο διμερών
σχέσεων και έγινε ανταλλαγή απόψεων για την
περαιτέρω ενίσχυση τους, ιδιαίτερα στους τομείς
της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και
της ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ συζητήθηκαν
θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η
κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, το σχέδιο
ανάκαμψης της ΕΕ και η ενεργειακή ασφάλεια.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο

Παχόρ για τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας
παράλληλα ευχαριστίες για τη στάση αρχών της
Σλοβενίας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Παχόρ είπε ότι
Κύπρος και Σλοβενία έχουν ταυτόσημες θέσεις σε
πλειάδα θεμάτων και επαίνεσε την Κύπρο για το
ευρωπαϊκό πνεύμα που επιδεικνύει στο θέμα του
μεταναστευτικού.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Παχόρ
εξέφρασε τη σταθερή αλληλεγγύη της χώρας
του προς την Κύπρο αναφορικά με τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. «Οι μονομερείς
τουρκικές ενέργειες δεν είναι αποδεκτές», είπε,
προσθέτοντας ότι η Σλοβενία παρακολουθεί τις
εξελίξεις και βρίσκεται στο πλευρό της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων των δύο
Προέδρων πατήστε εδώ.

ΜΕΓΆΛΟΣ ΦΊΛΟΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ Ο
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ ISAAK HERZOC

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Ισραηλινού Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Isaac Herzog
πραγματοποίησε μονοήμερη επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο, στις 2 Μαρτίου. Ο κ. Herzog είχε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη και στη συνέχεια
ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των
αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.
Κατά τη συνάντηση των δύο Προέδρων
συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τρόποι
περαιτέρω ενίσχυσης τους, σχέσεις που
έχουν ήδη ενδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια
τόσο στον πολιτικό όσο και σε άλλους τομείς.
Ανασκοπήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις αναφορικά
με την ενεργειακή συνεργασία, σημειώνοντας ότι
ο πόλεμος στην Ουκρανία ενισχύει την άποψη
ότι η ΕΕ χρειάζεται διαφορετικές και σταθερές
ενεργειακές πηγές που να διασφαλίζουν την
ενεργειακή της ασφάλεια. Συμφώνησαν ότι ο
EastMed, αν αποδειχθεί οικονομικά και τεχνικά
βιώσιμος, μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές
πηγές ενέργειας στην ΕΕ και ότι ο EuroAsia
Interconnector έχει προσελκύσει ισχυρή στήριξη
από την ΕΕ.
Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν, ακόμη, θέματα
που αφορούν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής και την Πρωτοβουλία
του Προέδρου Αναστασιάδη για την Ανατολική
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Για το
συγκεκριμένο θέμα, συμφώνησαν για τη σημασία
να ληφθούν περαιτέρω δράσεις για εδραίωση
αξιόπιστων, επιπρόσθετων συνεργειών στην
περιοχή στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Αναφορικά με τα θέματα της τριμερούς
συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ, οι δύο

Πρόεδροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για
την πρόοδο της συνεργασίας αυτής, σημειώνοντας
την ετοιμότητα των ΗΠΑ να συμμετέχουν στην
εκτεταμένη μορφή αυτού του σχήματος, δηλαδή
3 συν 1.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε
τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό και για τις προτάσεις του για
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που,
δυστυχώς, απαντώνται από την Τουρκία και
την τουρκοκυπριακή ηγεσία με απαιτήσεις για
δημιουργία δύο κρατών, κατά παράβαση των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών.
Εξέφρασε, ακόμη, την ευγνωμοσύνη του προς
τον Πρόεδρο Herzog για τη θέση αρχών του
Ισραήλ στο Κυπριακό και για το προσωπικό του
ενδιαφέρον και προσήλωση στις προσπάθειες για
επανένωση της Κύπρου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης απένειμε στον Πρόεδρο του Ισραήλ
κ. Isaac Herzog την ανώτατη τιμητική διάκριση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το Μέγα Περιδέραιο του
Τάγματος του Μακαρίου Γ΄.
Μιλώντας κατά την απονομή, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους δεσμούς που έχει
ο Πρόεδρος του Ισραήλ με την Κύπρο, αφού οι
παππούδες του έζησαν στο νησί και αποτέλεσαν
μέρος της κοινωνίας του ’30, ενώ η οικογένεια
του παρείχαν σημαντική βοήθεια κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε Εβραίους που
έφτασαν στην Κύπρο.
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Εξήρε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο του Προέδρου
Herzog στις σημερινές εξαίρετες σχέσεις μεταξύ
Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και ιδιαίτερα στη
συνεργασία ανάμεσα στη Διασπορά Κύπρου–
Ελλάδας–Ισραήλ.
Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει προσφάτως
αποκτήσει το καθεστώς του παρατηρητή
στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος, και ως ένδειξη της ισχυρής
προσήλωσης της Κύπρου στον σεβασμό για
τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού σε όλες του τις μορφές.
Επισήμανε, εξάλλου, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι υπέρμαχος της δημιουργίας κουλτούρας
διαλόγου και κατανόησης ανάμεσα στα κράτη της
πολυτάραχης περιοχής μας.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ,
μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη για όσα έκανε για την ενίσχυση
των διμερών σχέσεων Κύπρου–Ισραήλ, και για
τη βαθιά προσήλωση του στις ανθρώπινες αξίες
και στη μάχη κατά της μισαλλοδοξίας και του
αντισημιτισμού.
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι μεγάλος φίλος
της Κύπρου και αναφέρθηκε εκτενώς στους
στενούς δεσμούς της οικογένειας του με το νησί.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη βοήθεια της Κύπρου
«που λειτούργησε ως καταφύγιο για χιλιάδες
Εβραίους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι
που εκφράζει τις ξεχωριστές αξίες του λαού της
Κύπρου», όπως είπε.

ΥΠΟΓΡΆΦΤΗΚΕ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΊΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΎ
ΚΎΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΊΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου
και Εσθονίας στον τομέα της Ψηφιακής
Συνεργασίας, υπέγραψαν ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και
η Πρωθυπουργός της Εσθονίας κα Kaja
Kallas, κατά την επίσημη επίσκεψη του
Κύπριου Προέδρου στην Εσθονία, που
πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι τις 29
Απριλίου.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στον τομέα της Ψηφιακής Συνεργασίας,
αφού σε μεγάλο μέρος του Σχεδίου «Κύπρος το Αύριο» περιλαμβάνονται πολιτικές για την
ψηφιακή μετάβαση. Στον τομέα αυτόν η Εσθονία,
αναγνωρισμένα, έχει κάνει άλματα προόδου.
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των
προσπαθειών της Κυπριακής Κυβέρνησης προς

την κατεύθυνση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης και
περιλαμβάνει νέους τομείς συνεργασίας και
παροχής εμπειρογνωμοσύνης, ανάμεσα σε
άλλα, για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού
και μεταρρύθμισης Αρχείου Πληθυσμού και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάπτυξης πλαισίου για
την κυβερνοασφάλεια και βελτιστοποίησης του
κύκλου ζωής των έργων.
Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρόεδρου
Αναστασιάδη και της Εσθονής Πρωθυπουργού
ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των
αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες
συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι καταστροφικές του συνέπειες,
το μεταναστευτικό, η ενεργειακή ασφάλεια, οι
σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, καθώς και η πράσινη και
η ψηφιακή μετάβαση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ένα χρονίζον θέμα
που προσομοιάζει απόλυτα με όσα παρατηρούμε
να συμβαίνουν στην Ουκρανία, δηλαδή την
παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής
ακεραιότητας μιας χώρας.
Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην
Εσθονία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, επίσης,
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Εσθονίας κ. Άλαρ
Καρίς, τον Πρόεδρο της Βουλής της Εσθονίας κ.
Γιούρι Ράτας, καθώς και με τον Δήμαρχο του Ταλίν
κ. Μιχαήλ Κόλβαρτ.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΎΗ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε,
στις 11 Απριλίου, συνάντηση με τον Εκπρόσωπο
του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου των
Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη κ. Λεόν Σαλτιέλ, στην
παρουσία του Διευθυντή του Κέντρου Μελετών
για την Ελληνική Διασπορά του Royal Holloway
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κ. Αχιλλέα
Χατζηκυριάκου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι
προώθησης διαφόρων πρωτοβουλιών στα πλαίσια
της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-ΕλλάδαςΙσραήλ σε θέματα Διασποράς.
Ιδιαίτερα, συμφωνήθηκε η προώθηση και η
διενέργεια δραστηριοτήτων, όπως η διοργάνωση
στην Κύπρο ενός Παγκόσμιου Συνεδρίου με θέμα
τον Δια-θρησκευτικό διάλογο. Συζητήθηκαν,
παράλληλα, δράσεις που προωθούν την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της
τρομοκρατίας, οι οποίες θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν σε χώρες της Ευρώπης με
συμμετοχή του απόδημου Ελληνισμού.
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ΝΈΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΩΝ

Τρία γραμματόσημα αξίας 34, 41 και 50 σεντ της
αναμνηστικής σειράς «Επέτειοι και Γεγονότα»
τέθηκαν, στις 23 Μαρτίου, σε κυκλοφορία από τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία.
Το γραμματόσημο των 34 σεντ τέθηκε στην
κυκλοφορία με την ευκαιρία των 50 χρόνων της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.)
από την ίδρυση και λειτουργία της το 1971. Ο
ρόλος και η αποστολή της Π.Ο.Π. είναι να στηρίζει
και υποστηρίζει την πολύτεκνη οικογένεια μέσω
της αναβάθμισης της οικογενειακής πολιτικής,
της προστασίας και διασφάλισης των κοινωνικών
δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού, της ανάπτυξης και ευημερίας
των πολυτέκνων, της προώθησης δράσεων

για απασχόληση, στέγαση και εκπαίδευση,
της αντιμετώπισης του προβλήματος της
υπογεννητικότητας, κ.ά. Το όραμα της Π.Ο.Π.,
να αναγνωριστεί από την πολιτεία, την εκκλησία
και την κοινωνία η υπέρτερη προσφορά της
πολύτεκνης οικογένειας, έγινε πραγματικότητα και
η πολύτεκνη οικογένεια είναι σήμερα σεβαστή και
χαίρει εκτίμησης.
Το γραμματόσημο των 41 σεντ τέθηκε σε
κυκλοφορία για την παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού,
η οποία καθιερώθηκε από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
2 Απριλίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του
κοινού για τις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων,
συμβάλλοντας στην αποδοχή και ενσωμάτωσή

τους στην κοινωνία. Την ημέρα αυτή εκατοντάδες
κτήρια σε όλο τον κόσμο φωτίζονται μπλε,
συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Light it υρ BIue».
Το γραμματόσημο των 50 σεντ τέθηκε σε
κυκλοφορία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
60 χρόνων ζωής και δημιουργικής παρουσίας
στα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα της
πόλης και επαρχίας Λεμεσού, του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Από
το 1962, το ΕΒΕΛ τάχθηκε να εξυπηρετεί την
πολυεπίπεδη στήριξη της επιχειρηματικότητας και
την ποικιλότροπη προώθηση των αναπτυξιακών
αναγκών της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

ΝΈΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΌΔΗΜΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΜΑΣ

Στη δημιουργία και εμπλουτισμό νέων
προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν
στην προσέλκυση, ενθάρρυνση και ενίσχυση
της απόδημης νεολαίας μας, ανέφερε ότι
στοχεύουμε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης
Φωτίου, σε συνάντηση που είχε, στις 23 Μαρτίου,
με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Κλεάνθη
Κουτσόφτα.
Επιδιώκεται, συμπλήρωσε, η ενθάρρυνση της
ανάμειξης των νέων στα παροικιακά δρώμενα
(σχήματα), η επαφή και γνωριμία με την Κύπρο

και η εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και
του πολιτισμού της, καθώς και η προώθηση των
δικαίων της Κύπρου, όπως σκιαγραφούνται από
τα υφιστάμενα προγράμματα NDCP & NCCT και
το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών αποδήμων
ηλικίας 12 με 17 ετών, τα οποία υλοποιούνται σε
συνεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ και τον Οργανισμό
Νεολαίας.
Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά και στο φετινό
Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 29
Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα
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εορταστούν τα 20χρονα από την ίδρυση της
ΝΕΠΟΜΑΚ, με μεγάλη συμμετοχή νέων της
Διασποράς μας από διάφορες χώρες.
«Η νέα γενιά της Διασποράς αποτελεί σημαντικό
κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Αυτοί είναι ο
αυριανοί ηγέτες του απόδημου Ελληνισμού και η
Κυβέρνηση τους στηρίζει και θα συνεχίσει να τους
στηρίζει με όλα τα μέσα», τόνισε ο κ. Φωτίου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας συζήτησε με τον
κ. Κουτσόφτα και τη δυνατότητα συμμετοχής
νέων της Διασποράς μας στην Εθνική Σύνοδο
Νέων, η οποία ασχολείται με τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι νέοι του σήμερα. Η
Σύνοδος πραγματοποιείται στη βάση σύγχρονων
μεθοδολογικών εργαλείων μη τυπικής μάθησης
με διάφορες θεματικές, όπως η πράσινη και
ψηφιακή ανάπτυξη, η απασχόληση και η
επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης,
η δυνατότητα άντλησης κονδυλίων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη προγραμμάτων
και δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά των
ομογενειακών μας Οργανώσεων.
Συζητήθηκαν, ακόμη, προγράμματα για τη νεολαία
των εγκλωβισμένων και των θρησκευτικών μας
ομάδων στην Κύπρο, των Μαρωνιτών, Αρμενίων
και Λατίνων, όπως επίσης και η δυνατότητα
συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ: « ΥΠΟΧΡΈΩΣΉ ΜΑΣ, Η ΣΤΉΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ »

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης και
Βικτώριας στην Αυστραλία

Αποτελεί υποχρέωση του κυπριακού
κράτους η στήριξη με κάθε δυνατό τρόπο
των Kυπρίων αποδήμων σε όλο τον
κόσμο, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου κατά
τη συνάντηση που είχε, στις 22 Μαρτίου,
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτώριας στην Αυστραλία
κ. Theo Theophanous.
Η Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το έργο που
επιτελεί η Κυπριακή Κοινότητα Μελβούρνης και
Βικτώριας, η οποία, σημείωσε, αποτελεί μια εκ

των πιο δραστήριων οργανώσεων αποδήμων της
κυπριακής Διασποράς. Υπογραμμίζοντας ότι οι
απόδημοι Κύπριοι αποτελούν τους καλύτερους
πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό, η κα
Δημητρίου εξέφρασε εκτίμηση για τη μακρόχρονη
συνεισφορά του κ. Theophanous στη διατήρηση
των ισχυρών δεσμών των Κυπρίων της Αυστραλίας
με την ιδιαίτερη τους πατρίδα.
Αναφερόμενη στις σοβαρές προκλήσεις, τις οποίες
καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, ειδικότερα
συνεπεία του συνεχιζόμενου πολέμου στην
Ουκρανία, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η

Κύπρος, η οποία εξακολουθεί να βιώνει μετά από
48 χρόνια τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής
και κατοχής, τάχθηκε εξαρχής στο πλευρό του
λαού της Ουκρανίας με ακλόνητη προσήλωση
στο διεθνές δίκαιο και ευθυγραμμίστηκε πλήρως
με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
ζήτημα αυτό. Η κα Δημητρίου τόνισε, επίσης, την
ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή της Κυπριακής
Δημοκρατίας να παράσχει σημαντική ανθρωπιστική
βοήθεια στην Ουκρανία και να φιλοξενήσει
πρόσφυγες που φθάνουν στην Κύπρο από τη
χώρα αυτή, στο μέτρο των δυνατοτήτων της.

Συνάντηση µε τον Επίτροπο Προεδρίας

Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας, όπως
η καταγραφή της Ιστορίας των Κυπρίων της
Αυστραλίας, ένα έργο το οποίο υλοποιείται για
πρώτη φορά, αλλά και το Φεστιβάλ Χαλουμιού,
που πλέον έχει γίνει θεσμός με τη συμμετοχή
μεγάλου αριθμού Κυπρίων στην Αυστραλία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για τις δράσεις
που στοχεύουν στη νέα γενιά των αποδήμων
μας, διαδικτυακές και μη, μέσα από τις οποίες
προωθείται η εμπλοκή των νέων, με στόχο να
κρατηθούν κοντά στη γλώσσα τους, στις ρίζες τους
και στον πολιτισμό τους.
Ο κ. Theophanous από πλευράς του, ευχαρίστησε
τόσο τον Επίτροπο Προεδρίας προσωπικά όσο
και την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη διαχρονική
στήριξή της στο έργο της ομογένειας μας στην
Αυστραλία.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτώριας στην Αυστραλία κ. Theo
Theophanous είχε, στις 23 Μαρτίου, συνάντηση και
με τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου συνεχάρη τον
κ. Theophanous για την πρόσφατη εκλογή του στη
θέση του Προέδρου της Κυπριακής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτώριας και του ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στο έργο του, διαβεβαιώνοντάς τον για τη
στήριξη τόσο του ιδίου όσο και της Κυβέρνησης
στο έργο της Κοινότητας.
Ο Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε τη σημασία
υλοποίησης δράσεων στην Αυστραλία, όπου η
Διασπορά μας είναι μεγάλη και οργανωμένη.
Στα πλαίσια της συνάντησης, συζητήθηκε μία
σειρά από δράσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΤΟ ΗΡΩΙΚΌ ΈΠΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-1959
ΑΠΌ ΚΎΠΡΙΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΜΑΣ
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία
με τα οργανωμένα σύνολα της Διασποράς μας
και τα παροικιακά μας σχολεία σε διάφορες
χώρες όπου διαμένουν Κύπριοι της Διασποράς
παρουσιάζει ένα επετειακό βιντεάκι για την 1η
Απριλίου και την έναρξη του απελευθερωτικού
αγώνα 1955-1959.
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄55-΄59, ένα
από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης
Ιστορίας της Κύπρου, έδωσε την πολυπόθητη
ελευθερία και ανεξαρτησία του νησιού μας.
Οι ήρωες μας πολέμησαν και θυσίασαν τη
ζωή τους για την πατρίδα. Πολέμησαν γενναία,
αποδεικνύοντας την παλληκαριά τους και τη
γενναιότητά τους απέναντι στον Άγγλο κατακτητή.
Με αισθήματα συγκίνησης και περηφάνειας
παρουσιάζουμε παιδιά και νέους της Διασποράς

μας που, αν και ζουν μακριά, αποδεικνύουν τους
στενούς τους δεσμούς με την πατρίδα μας και
δίνουν τα δικά τους μηνύματα για τον αγώνα,
απαγγέλλοντας ποιήματα και τραγούδια για να
τιμήσουν τον αγώνα και τους ήρωες του 1955-59.
Είμαστε περήφανοι για τον απόδημο Ελληνισμό
και τους διαχρονικούς του αγώνες για την Κύπρο
μας. Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε για τη νέα γενιά
των απόδημων Κυπρίων που, όσο μακριά και αν
βρίσκονται, αγαπούν και τιμούν την πατρίδα τους.
Αυτό αποτελεί και έναν από τους κύριους πυλώνες
της στρατηγικής μας, οι νέοι της Διασποράς μας
να διατηρήσουν τους δεσμούς τους με τις ρίζες, τις
παραδόσεις, τον πολιτισμό και την ιστορία τους.
Εμείς θα είμαστε δίπλα τους και θα τους
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην κάθε

τους προσπάθεια. Γιατί, αυτά τα παιδιά αποτελούν
το μέλλον του απόδημου Ελληνισμού και την
ελπίδα μας για ένα λαμπρότερο μέλλον.
Πιο κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τα
βιντεάκια ιδίου θέματος, διαφορετικής διάρκειας:
Βιντεάκι διάρκειας 3 λεπτών:
Γρ. Επιτρόπου Προεδρίας - Αφιέρωμα
στο Ηρωικό Έπος της ΕΟΚΑ 1955-59
από Κύπριους Νέους της Διασποράς μας
(3 λεπτά βίντεο)
Βιντεάκι διάρκειας 10 λεπτών:
Γρ. Επιτρόπου Προεδρίας – Αφιέρωμα
στο Ηρωικό Έπος της ΕΟΚΑ 1955-59
από Κύπριους Νέους της Διασποράς μας
(10 λεπτά βίντεο)

Η ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ
ΤΊΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

H Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής,
σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συντονιστική
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και το
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη Νέα Υόρκη, τίμησαν την 67η επέτειο του
απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 από
τον αγγλικό ζυγό. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ηρώων
Γη, ΕΟΚΑ 1955-1959», πραγματοποιήθηκε, στις 3
Απριλίου, στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου στην
Αστόρια.
Σε μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, «ο αγώνας
δεν έχει τελειώσει. Η Κύπρος υποφέρει από την
εισβολή. Παρότι στρεφόμαστε στον πόλεμο της
Ουκρανίας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη μακρά
κατοχή της Κύπρου από μια αδικαιολόγητη
εισβολή. Υπάρχουν παντού αγώνες και προκλήσεις,
στεκόμαστε αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε. Όταν
θυμόμαστε και τιμούμε τους αγωνιστές, να τιμούμε
τον αγώνα τους για την ελευθερία».
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής
κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού ανέφερε ότι οι
Βρετανοί πίστευαν ότι οι Κύπριοι είναι ένας λαός

που δεν επρόκειτο ποτέ να εξεγερθεί για την
ελευθερία του. «Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι
το όνειρο των αγωνιστών ήταν η αρετή, το όνειρο
για ένα καλύτερο αύριο, η ελπίδα, ο αλτρουισμός.
Η ΕΟΚΑ είναι η τελευταία επανάσταση της
νεοελληνικής ιστορίας που οφείλουμε να
την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και να τη
μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές. Η ιστορία
οφείλει να διδάσκει και όχι να διχάζει», πρόσθεσε.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ
Κρίστοφερ παραλλήλισε την εισβολή στην Κύπρο
με την εισβολή στην Ουκρανία. «Η Μαριούπολη»,
είπε χαρακτηριστικά, «θα μπορούσε να είναι
η Αμμόχωστος, η Οδησσός η Κερύνεια και οι
πρόσφυγες της Ουκρανίας είναι όπως εκείνοι
που περιμένουν να επιστρέψουν στην Κερύνεια,
στη Μόρφου και στην Αμμόχωστο. Εάν η Τουρκία
είχε τεθεί υπό των ευθυνών της το 1974, δεν θα
γινόταν σήμερα η εισβολή στην Ουκρανία». Ο κ.
Κρίστοφερ διερωτήθηκε «τόσα ψηφίσματα στον
ΟΗΕ, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί; Γιατί βλέπουμε
στις τηλεοράσεις μας αυτήν την ανθρωπιστική
καταστροφή στην Ουκρανία»; «Υπενθυμίζουμε
στη διακυβέρνηση Μπάιντεν τις δεσμεύσεις του»,
κατέληξε.
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Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ. Μιχάλης
Φυρίλλας έκανε αναφορά στον αγώνα του θείου
του, ο οποίος ήταν σύντροφος με τον ήρωα Μάρκο
Δράκο, που έπεσε στο πεδίο της μάχης.
Στην τοποθέτηση του ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας αναφέρθηκε
στο δέος που ένιωσε όταν επισκέφτηκε τα
Φυλακισμένα Μνήματα. «Νιώθω», είπε,
«ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να μυρίσω τον
αέρα από τα κελιά των αγωνιστών, να προσκυνήσω
το ιερό χώμα των τάφων τους».
Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και προβλήθηκε το
ντοκιμαντέρ «Ηρώων Γη, ΕΟΚΑ 1955-1959»,
μια παραγωγή της Ομοσπονδίας Κυπριακών
Οργανώσεων Αμερικής, που περιλάμβανε
μαρτυρίες και ιστορικά στοιχεία από την εποχή του
αγώνα της ΕΟΚΑ.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Μόνιμοι
Αντιπρόσωποι της Κύπρου και Ελλάδας στον ΟΗΕ,
Πρέσβεις Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου και Μαρία
Θεοφίλη, μέλη της εκπαιδευτικής κονότητας και
άλλοι παράγοντες της ομογένειας.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ CYPRUS
CHILDREN’S FUND (ΗΠΑ)
Ο Πρόεδρος του Cyprus Children’s Fund (ΗΠΑ)
κ. Νίκος Ζίττης παρέδωσε, εκ μέρους του
Οργανισμού, στον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου, σε συνάντηση που είχαν στις 29 Μαρτίου,
οικονομική στήριξη ύψους 95 χιλιάδων δολαρίων,
σε διάφορους Συνδέσμους, Φορείς και Ιδρύματα
στην Κύπρο.
Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε τον κ. Ζίττη για
το φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί τόσο ο
Οργανισμός όσο και ο ίδιος προσωπικά. «Αυτή
η ευγενική και γενναιόδωρη πράξη», είπε,

«επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την ηθική
και υλική συμπαράσταση που παρέχει σταθερά
από το 1975 το Cyprus Children’s Fund, αλλά
και γενικότερα την προσφορά των Κυπρίων
της Διασποράς προς τον τόπο τους και τους
ανθρώπους του».
Πρόσθεσε ότι το γνήσιο ενδιαφέρον του
Οργανισμού Cyprus Children’s Fund
αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο και αξιόλογο
φιλανθρωπικό της έργο, μέσω του οποίου ενισχύει
ποικιλοτρόπως παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς

ομάδες πληθυσμού, με σκοπό την καταπολέμηση
των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν
και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας των
συνθηκών διαβίωσής τους.
Από πλευράς του, ο κ. Ζίττης ευχαρίστησε τόσο
το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας όσο και τον
κ. Φωτίου προσωπικά για την αγαστή συνεργασία
και διαβεβαίωσε ότι το Cyprus Children’s Fund θα
συνεχίσει τη διαχρονική του προσπάθεια για τη
στήριξη των παιδιών που το έχουν περισσότερο
ανάγκη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ
AHEPA ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ
ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΏΝ
ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΎΠΡΟΥ - ΗΠΑ

Επίσκεψη της ομογενειακής Οργάνωσης
AHEPA στην Κύπρο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης δέχθηκε, στις 8 Απριλίου, τον
Ύπατο Πρόεδρο, κ. Jimmy Kokotas και μέλη της
αντιπροσωπείας της ομογενειακής Οργάνωσης
AHEPA [American Hellenic Educational Progressive
Association].
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της
AHEPA για τον σημαίνοντα ρόλο της Οργάνωσης
στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής
συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και των Ηνωμένων Πολιτειών, προέβη σε
ενημέρωση για το Κυπριακό και για την πρότασή
του για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Ο Πρόεδρος έκανε, επίσης, αναφορά στις
παράνομες τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ και στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.
Συζητήθηκαν, ακόμα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία,
με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση αρχών που τηρεί η
Κύπρος, υποστηρίζοντας την ανάγκη επικράτησης
του διεθνούς δικαίου.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε, επίσης,
για τις εξελίξεις στα ενεργειακά και για τις διμερείς
σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ οι οποίες, όπως είπε,
βρίσκονται ίσως στο καλύτερο σημείο από
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε
τη σημαντικότητα των τριμερών μηχανισμών
συνεργασίας που εγκαθίδρυσαν από κοινού
Κύπρος και Ελλάδα με γειτονικά κράτη, που στόχο

έχουν την επίτευξη συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας,
σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
Τέλος, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην
ομογένεια για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει
στην Κύπρο, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση
των εθνικών μας θέσεων στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός
παρά τω Προέδρω κ. Κυριάκος Κούσιος, ο
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Συνάντηση µε τον Επίτροπο Προεδρίας
Κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο, ο Πρόεδρος
και τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας της
AHEPA είχαν, στις 7 Απριλίου, συνάντηση και με
τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.
Ο κ. Φωτίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη
συνεισφορά της Οργάνωσης στην προώθηση
του Ελληνισμού και των αξιών του παγκοσμίως,
αλλά και στη μεγάλη της συνεισφορά στην
κοινωνία. «Η AHEPA», δήλωσε, «διαδραματίζει
ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την
περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση των διμερών
σχέσεων ΗΠΑ και Κύπρου». Ευχαρίστησε,
επίσης, την Οργάνωση για τη συνεχή στήριξη
των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας
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για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, σε
σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα
στις ΗΠΑ.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε την ηγεσία της
AHEPA για διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες
των Οργανώσεων του απόδημου Ελληνισμού,
καθώς επίσης και γι΄ αυτές που αφορούν τις
τριμερείς Συνεργασίες Κύπρου-Ελλάδας με Ισραήλ,
Αίγυπτο και Αρμενία. Συζητήθηκαν, στη συνέχεια,
τρόποι εμπλοκής της Οργάνωσης σε κάποιες από
αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες.
Ο κ. Φωτίου ζήτησε τη συμβολή της Οργάνωσης
για στήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής
Δημοκρατίας για επίλυση του προβλήματος των
αγνοουμένων. Τέλος, προσκάλεσε τον Πρόεδρο
και τους αξιωματούχους της AHEPA να παραστούν
στο παγκόσμιο Συνέδριο των Αποδήμων, που
θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τις 26-29
Ιουλίου 2022.

ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΎ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΎΠΡΟΥ
ΣΕ ΑΠΌΔΗΜΟΥΣ ΚΥΠΡΊΟΥΣ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο
επιμέρους συνεργασιών, έχει διαμορφώσει
πολιτική για την παραχώρηση υποτροφιών
σε απόδημους Κυπρίους, σε συνεργασία με
το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Παραχωρούνται δύο πλήρεις υποτροφίες
και μία μερική υποτροφία (καλύπτει το 50%
του κόστους φοίτησης ενός Προγράμματος
Σπουδών) σε απόδημους Κυπρίους σε
προπτυχιακά/μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου

από το ΑΠΚΥ (όχι διαπανεπιστημιακά).
Απαιτείται ως δικαιολογητικό, βεβαίωση από
την αντίστοιχη Οργάνωση Αποδήμων ή την
Πρεσβεία της χώρας όπου διαμένουν, η οποία
θα πιστοποιεί ότι είναι Κύπριοι απόδημοι.
Οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι
φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν
υποτροφία πρέπει:
- Να υποβάλουν αίτηση εισδοχής σε
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται
εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ, μέσω της
διαδικτυακής πύλης.

- Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το
έντυπο υποτροφιών, καθώς και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο scholarships@ouc.ac.cy
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 20222023: 24 Μαΐου 2022.
Επικοινωνία:
Τηλ.: 00357-22411600
Εmail: scholarships@ouc.ac.cy

«ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»

τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας
τα φώτα για μία ώρα. Η πρωτοβουλία ανήκε
στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF.
Οι πολίτες όλου του κόσμου συμμετείχαν
και φέτος στο κάλεσμα για προστασία του
περιβάλλοντος, κλείνοντας τα φώτα για μια
ώρα, από τις 20.30 μέχρι τις 21.30, στις 26
Μαρτίου.
Το δικό της αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής
έστειλε και η Κύπρος με εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας. Ανταποκρινόμενοι
στο παγκόσμιο κάλεσμα, σβήσαμε τα φώτα,
ανάψαμε κεριά και τραγουδήσαμε με τα παιδιά
των Μουσικών μας Σχολείων για τον Πλανήτη
και τον Άνθρωπο.

Καθώς ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει
από την πανδημία COVID-19, αλλά και σε
μια κρίσιμη στιγμή για την ανθρωπότητα
την ώρα που βάλλεται από τη φρίκη του
πολέμου, η «Ώρα της Γης» («Earth Hour»)
έγινε και φέτος η αφορμή για να ενωθούν οι
φωνές εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον
πλανήτη, οι οποίοι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα
πως χρειάζεται να στραφούμε, ατομικά και
συλλογικά, σε πιο βιώσιμες επιλογές και να
κάνουμε μία νέα αρχή.
Η «Ώρα της Γης» γεννήθηκε το 2007 στο
Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια
νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή

ΈΚΔΟΣΗ «ΜΎΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΏΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας έχοντας διαχρονικά
ως προτεραιότητα των πολιτικών του τα
θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου
ανάπτυξης, έχει προχωρήσει στην έκδοση
του βιβλίου «Μύθοι και Αλήθειες για τα
Ζώα της Κύπρου», σε συνεργασία με το

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος.
Στην παρουσίαση του βιβλίου, που έγινε στις
11 Απριλίου, χαιρετισμούς απηύθυναν ο
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου και ο
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής.
Μέσα από απλά κείμενα, πλαισιωμένα από
παραστατική εικονογράφηση, αλλά και
μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, το βιβλίο
εξετάζει έξι «παρεξηγημένα» είδη ζώων που
ζουν στην Κύπρο, το ανθρωποπούλι, την
αράχνη, την αλεπού, τη νυχτερίδα, το φίδι και
τον σκαντζόχοιρο, επιχειρώντας να βοηθήσει
μικρούς και μεγάλους στην κατάργηση
στρεβλώσεων και λανθασμένων αντιλήψεων
που επικρατούν σε σχέση με αυτά. Ζητούμενό
του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του
σεβασμού και στη μείωση των κινδύνων
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εξαφάνισής τους.
Το βιβλίο έχει δοθεί σε όλους τους μαθητές και
μαθήτριες της Β’, Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών
Σχολείων και μπορεί να αξιοποιηθεί με
ποικίλους τρόπους στο σχολείο, στο σπίτι, στο
πεδίο κ.λπ., παρέχοντας μοναδικές εμπειρίες
δημιουργικής μάθησης και ευαισθητοποίησης
σε μικρούς και μεγάλους, που σχετίζονται με
την προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου
μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα έκδοση
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων από
ποικίλα πεδία (βιοποικιλότητας, προστασίας
και διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης), αλλά και κοινής προσπάθειας
φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου για
παραγωγή εκπαιδευτικών και μαθησιακών
εργαλείων υψηλής ποιότητας.

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΊΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ ΤΗΣ
ΚΎΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΣΤΗΝ 66η ΣΎΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ,
Πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, υπογράμμισε
την ακλόνητη δέσμευση της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την επίτευξη της ισότητας των
φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών
και κοριτσιών, την πλήρη και ισότιμη απόλαυση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών από όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια,
καθώς και την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ο κ. Χατζηχρυσάνθου εκπροσώπησε, στις 17
Μαρτίου, την Κυπριακή Δημοκρατία στην 66η
Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς της
Γυναίκας (CSW66) που έλαβε χώρα στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών από τις 14 μέχρι τις 25 Μαρτίου.
Θέμα της φετινής Συνόδου ήταν η «Επίτευξη
της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων
των γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο των

πολιτικών και προγραμμάτων για την κλιματική
αλλαγή, το περιβάλλον και τη μείωση του κινδύνου
καταστροφών».
Στην παρέμβασή του, ο κ. Χατζηχρυσάνθου
εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε όλες τις γυναίκες και κορίτσια που
βρίσκονται τώρα σε περιοχές συγκρούσεων και δεν
έχουν τη δυνατότητα να τους αποδοθεί δικαιοσύνη,
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην τρέχουσα κατάσταση
στην Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η
Κυπριακή Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στην
προαγωγή των γυναικών και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, στην προώθηση των δικαιωμάτων
τους, καθώς και στα συστήματα κοινωνικής
προστασίας και τρόπους απάμβλυνσης των

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο στην
κοινωνία όσο και στο περιβάλλον. Επισήμανε
την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης και
Στρατηγικών που αφορούν θέματα ισότητας
φύλων, και συμπεριλαμβάνουν δράσεις που θα
βοηθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην
ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων για το κλίμα, όσο
και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις
προσπάθειες προσαρμογής και μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής.
Ο κ. Χατζηχρυσάνθου επισήμανε, επίσης, τη λήψη
ειδικών μέτρων για την ενδυνάμωση των γυναικών
στις αγροτικές περιοχές, μέσω της αυξημένης
πρόσβασης σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης και μέσω δράσεων για την προώθηση
των αυτοαπασχολούμενων γυναικών σε τομείς που
επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει η
ανάγκη μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι
στην ανισότητα, την άνιση αμοιβή, τις διακρίσεις,
τη βία κατά των γυναικών και την προκατάληψη
στον δημόσιο λόγο, καθώς επίσης και η ανάγκη
για αποφασιστική αντιμετώπιση των πατριαρχικών
στερεοτύπων που δυστυχώς διαιωνίζονται από
γενιά σε γενιά. «Χρειαζόμαστε», είπε, «να δούμε
γυναίκες σε ηγετικούς και σε δημόσιους ρόλους ως
πρότυπα, καθώς και περισσότερες υπεύθυνες για
χάραξη πολιτικής, προκειμένου να αναπτύξουμε
μετασχηματιστικές και ισορροπημένες
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές για το γυναικείο
φύλο».
Για το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του
Μόνιμου Αντιπροσώπου στην αγγλική, πατήστε
εδώ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΤΗΣ AHEPA, ΤΟΥ ΑΗΙ,
ΤΗΣ ΒΒΙ ΚΑΙ ΤΟΥ COP ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής
Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε στις 27 Απριλίου
αντιπροσωπεία στελεχών της Αμερικανοελληνικής
Μορφωτικής Προοδευτικής Οργάνωσης (AHEPA),

του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI),
της Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης B’nai B’rith
International (BBI) και του Συμβουλίου Προέδρων
Μείζονων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων
(COP), στο πλαίσιο της 5ης Ελληνο-Εβραϊκής
Αποστολής που πραγματοποιούν σε Κύπρο,

13

Ισραήλ και Ελλάδα. Της αντιπροσωπείας ηγούνταν
οι κ.κ. Jimmy Kokotas (AHEPA), Nick Larigakis
(ΑΗΙ), Daniel S. Mariaschin (BBI) και η κα Dianne
Lob (COP). Παρών στη συνάντηση ήταν ο
Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα
και Θέματα Διασποράς κ. Φώτης Φωτίου.
Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την εκτίμησή
της για το συνεχές ενδιαφέρον και την ουσιαστική
δράση της Διασποράς των τριών χωρών για
θέματα που αφορούν και επηρεάζουν την
Κύπρο και ειδικότερα όσον αφορά το κυπριακό
πρόβλημα.
Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η κα
Δημητρίου τόνισε ότι η Κύπρος έχει έναν πρόσθετο
λόγο να στέκεται στο πλευρό του ουκρανικού
λαού και να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο
τους Ουκρανούς πρόσφυγες, βιώνοντας για 48
χρόνια τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και
συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους
της. «Η Κύπρος», είπε, «παραμένει ακλόνητα
προσηλωμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας,

ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των
κρατών».
Για τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει
η Τουρκία στην παρούσα κρίση και στη μη
εφαρμογή εκ μέρους της συγκεκριμένης χώρας
των κυρώσεων που επιβλήθηκαν συλλογικά κατά
της Ρωσίας, η κα Δημητρίου τόνισε πως δεν μπορεί
να εφαρμόζεται η λογική των δύο μέτρων και
δύο σταθμών ούτε και να επιδεικνύεται επιλεκτική
ανοχή από τη διεθνή κοινότητα σε ζητήματα
αρχών.
H Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η
Κύπρος προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τριμερή
συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ σε όλα
τα επίπεδα, σημειώνοντας στην πρόσθετη αξία
της κοινοβουλευτικής διάστασης των συνεργασιών
αυτών, όσον αφορά στην περαιτέρω ενίσχυση και
επέκταση των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
Κυβερνήσεων, περιλαμβανομένης της προοπτικής
της συμμετοχής των ΗΠΑ στον κοινοβουλευτικό
τριμερή μηχανισμό Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε, επίσης, τις
υπάρχουσες ευκαιρίες για περαιτέρω ενδυνάμωση
των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της
Βουλής των Αντιπροσώπων και του Αμερικανικού
Κογκρέσου.
Κατά τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που
ακολούθησε, η κα Δημητρίου εξέφρασε την
ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων για
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, με
τη συμμετοχή οργανώσεων της Διασποράς και σε
συνεργασία με τον Επίτροπο Προεδρίας αρμόδιο
για τα θέματα αυτά.

Συνάντηση µε τον Επίτροπο Προεδρίας
Οι ελληνοαμερικανικές και αμερικανοεβραϊκές
οργανώσεις είχαν, επίσης, συνάντηση με τον

Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, κατά
την οποία συζητήθηκε, ιδιαίτερα, ο σημαντικός
και καθοριστικός ρόλος της Διασποράς των
τριών χωρών Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στην
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων σε
σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
«Αισθανόμαστε περήφανοι», αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο κ. Φωτίου, «γιατί και οι
τρεις χώρες έχουμε Διασπορά με σπουδαίες
ιστορικές καταβολές και εντυπωσιακά
επιτεύγματα. Μας ενώνουν ιστορικοί δεσμοί,
κοινές αξίες και παραδόσεις, όπως και
κοινοί στόχοι και επιδιώξεις όσον αφορά τη
μελλοντική μας πορεία».
Ο κ. Φωτίου επισημαίνει την τεράστια συμβολή
της συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα
Διασποράς όσον αφορά την περαιτέρω
ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ
τους. «Αυτή η συνεργασία», αναφέρει, «είναι
τεράστιας σημασίας για όλους εμάς, αλλά και
για τις επόμενες γενεές γιατί, πάνω απ’ όλα,
στόχο έχει την προώθηση της ειρήνης, της
ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Τεράστια είναι,
επίσης, η συμβολή των οργανώσεων αυτών
στην περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση των
στρατηγικών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι
κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν δράσεις
και πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι
οργανώσεις στο πλαίσιο συνεργασίας σε
θέματα Διασποράς, που στόχο έχουν να
φέρουν τη Διασπορά των χωρών μας πιο
κοντά και ιδιαίτερα τους νέους μας, έτσι ώστε
να αναδειχθεί η ιστορία και ο πολιτισμός των
τριών χωρών.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επαναβεβαιώνει πως
η Κύπρος τάσσεται με τον πιο έντονο τρόπο
κατά οποιωνδήποτε ενεργειών ή ρητορικής
αντισημιτισμού απ’ οπουδήποτε κι αν
προέρχονται και συμπαραστέκεται έμπρακτα
στον εβραϊκό λαό για αντιμετώπιση όλων των
σύγχρονων μορφών αντισημιτισμού.
Τέλος, τους ευχαριστεί για τη στήριξη που
παρέχουν προς την Κύπρο και για τις συνεχείς
προσπάθειές τους για δικαίωση του αγώνα
της πατρίδας μας, καθώς και για την επίλυση
του ανθρωπιστικού προβλήματος των
αγνοουμένων.
Ακολούθησε σεμνή τελετή Μνήμης του
Ολοκαυτώματος για την επέτειο του κλεισίματος
των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης των Εβραίων
προσφύγων, που πραγματοποιήθηκε στον
χώρο όπου βρίσκεται το Μνημείο Φιλίας
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΤΊΜΗΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΆ ΤΗΝ ΕΠΈΤΕΙΟ ΤΗΣ
1ης ΑΠΡΙΛΊΟΥ 1955
Με δοξολογίες, πανηγυρικούς λόγους,
παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων
τίμησε φέτος ο Ελληνισμός της Κύπρου
την 67η εθνική επέτειο της έναρξης του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ το
1955-1959, για την απελευθέρωση του νησιού
από τους Άγγλους αποικιοκράτες και την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Αμέτρητοι είναι εκείνοι που με πνεύμα ηρωικό,
θυσιάστηκαν με όραμα την ελευθερία της
πατρίδας μας και κοσμούν το πάνθεον των
ηρώων, αποτελώντας πρότυπο θάρρους και
αντίστασης στους ξένους κατακτητές του
πολύπαθου νησιού μας. Γρηγόρης Αυξεντίου,
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Μάρκος Δράκος,
Ιάκωβος Πατάτσος, Στυλιανός Λένας,
Μιχαλάκης Καραολής και πλήθος άλλων
συναπαρτίζουν τους εθνομάρτυρές μας. Τιμή
και δόξα στους ήρωες μας που έπεσαν ηρωικά
υπέρ πίστεως και πατρίδας.
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ΑΞΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΎΠΡΟΥΣΕΡΒΊΑΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ

Σε συνάντηση που είχε ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου, στις 19 Απριλίου, με τον
Πρέσβη της Σερβίας στην Κύπρο κ. Marko
Blagojevic συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι
και δράσεις για την αξιοποίηση του διμερούς
Μνημονίου Συνεργασίας Κύπρου – Σερβίας
ενόψει επικείμενης επίσκεψης του Επιτρόπου
Προεδρίας στο Βελιγράδι.

Ο Πρέσβης της Σερβίας ανέφερε ότι υλοποιείται
μια σημαντική πρόνοια του Μνημονίου
συνεργασίας, που αφορά στην αποστολή
διπλωμάτη από το Υπουργείο Εξωτερικών της
Σερβίας, η οποία στάλθηκε στην Κύπρο ως
συντονίστρια για την οργάνωση της Διασποράς
των Σέρβων.
Από την πλευρά του, ο κ. Φωτίου διαβεβαίωσε
τον κ. Blagojevic ότι η Υπηρεσία Κυπρίων
Αποδήμων του Γραφείου του θα προσφέρει
εμπειρογνωμοσύνη και κάθε δυνατή στήριξη
στη συγκρότηση της Διασποράς των Σέρβων.
«Στόχος είναι», επισήμανε ο κ. Φωτίου, «να
φέρουμε τους λαούς των δύο χωρών μας
που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και στις χώρες
μας, πιο κοντά μέσα από διάφορες δράσεις
και πρωτοβουλίες», προσθέτοντας ότι η
συνεργασία σε θέματα Διασποράς θα ενισχύσει
ακόμη περισσότερο τις φιλικές σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγαλύτερη
πληγή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αυτή της
σύγχρονης Ιστορίας του τόπου μας, που είναι
το πρόβλημα των αγνοουμένων.
Όπως τόνισε ο Επίτροπος, είναι ένα
πρόβλημα που προκαλεί καθημερινά πόνο και
δυστυχία για τόσες δεκαετίες σε εκατοντάδες
οικογένειες συμπατριωτών μας. Υπενθύμισε
πόσο απάνθρωπο και απαράδεκτο είναι να
υπάρχουν οικογένειες που για σχεδόν μισό
αιώνα αναμένουν απαντήσεις για την τύχη των
αγαπημένων τους προσώπων.
Τέλος, ο Πρέσβης κ. Marko Blagojevic
εξέφρασε τη συμπαράσταση τόσο του ιδίου
όσο 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 στους οικείους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΎ
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου
υπέγραψε στις 5 Μαρτίου, στο Παρίσι,
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Πρέσβη της
Ελλάδας στη Γαλλία κα Αγλαΐα Μπαλτά, εκ
μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το
Ελληνικό Ίδρυμα στην Πανεπιστημιούπολη του
Παρισιού.
Σε συνέχεια της συνεισφοράς της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την ανακαίνιση του Ελληνικού
Ιδρύματος, το Μνημόνιο προνοεί για τη
δυνατότητα φιλοξενίας/στέγασης αριθμού
Κυπρίων φοιτητών στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την Πρέσβη και την
Ελληνική Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι μέσα
από αυτό το Μνημόνιο διανοίγονται προοπτικές
τόσο για τους Κύπριους φοιτητές όσο και για
ευρύτερη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα με
το Ελληνικό Ίδρυμα της Πανεπιστημιούπολης
του Παρισιού.
Στην τελετή παρέστησαν ο Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γαλλία κ. Γιώργος
Σιακαλλής, η Διευθύντρια του Ελληνικού
Ιδρύματος Καθηγήτρια Μαρία ΓράβαρηΜπάρμπα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κυπρίων Γαλλίας κ. Ευαγόρας Μαυρομμάτης.

ΣΧΟΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ
Σχολείο για την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας εγκαινίασε, στις 12 Μαρτίου, ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
Μακάριος, στη Βρισβάνη.
Συγκεκριμένα, το σχολείο λειτουργεί στις
εγκαταστάσεις της Ενορίας της Αγίας
Παρασκευής, ενώ η ίδρυσή του δρομολογήθηκε
πριν από δύο χρόνια, κατά την πρώτη
ποιμαντική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου
Αυστραλίας στην Κουινσλάνδη.
Το σχολείο θεμελιώθηκε με την προτροπή
και τον οραματισμό του Σεβασμιωτάτου
και ολοκληρώθηκε με την ευγενική δωρεά
του ζεύγους Σωτηρίου και Αγγελικής
Μανωλόπουλου και με τη μέριμνα του

Προέδρου της Ενορίας Κωνσταντίνου
Στρατικόπουλου.
Αμέσως γράφτηκαν 110 νέα παιδιά, τα οποία
είναι έτοιμα να διδαχθούν με ενθουσιασμό τη
γλώσσα των προγόνων τους. Αυτό φανερώνει
την ανάγκη που υπήρχε στην περιοχή για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, κατά την ομιλία
του στην τελετή των εγκαινίων, ευχαρίστησε
όλους όσοι συνέβαλαν στην αποπεράτωση του
συγκεκριμένου έργου, ευχήθηκε καλή αρχή και
φωτισμό στους διδασκάλους και στους μαθητές,
ενώ ευχαρίστησε τους γονείς που μεριμνούν
ώστε τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά.
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«Έχουμε όλες τις δυνατότητες τώρα, ώστε
να μάθουν τα παιδιά μας ελληνικά. Πρόκειται
για τη γλώσσα των προγόνων μας, η οποία
είναι μία από τις παλαιότερες του κόσμου και
σε χρήση εδώ και 5.000 χρόνια. Η ελληνική
γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για
να μεταφερθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στον
κόσμο, είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας και της
επιστήμης, είναι η γλώσσα της ιστορίας και του
πολιτισμού μας. Θα γίνετε πιο δυνατοί και θα
έχετε ένα επιπλέον εφόδιο για να προσφέρετε
στην κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Σεβασμιώτατος προς τους νέους μαθητές.

στην κατεχόμενη γη μας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η Ακανθού είναι ένας
χαρισματικός τόπος
στη βόρεια πλαγιά του
Πενταδακτύλου που
συνδυάζει βουνό, κάμπο
και θάλασσα με σπάνιες
ομορφιές. Τα πολλά μικρά
ποτάμια, οι εμπλουτιστικοί
υδατοφράκτες, η ιδιαίτερη
βιοποικιλότητα και το
λιμάνι με τις ψαρόβαρκες
κάνουν την Ακανθού έναν
ξεχωριστό παραγωγικό,
αγροτικό Δήμο.

Δήμος Ακανθούς
Τα χιλιάδες λιόδεντρα και οι χαρουπιές, και ανάμεσα
τους σιτηρά και περβόλια λαχανικών με χρήση χαμηλών
θερμοκηπίων, μαρτυρούν την έντονη, οργανωμένη και
πλούσια γεωργική δραστηριότητα της Ακανθούς.
Καύχημα και ευλογία της Ακανθούς αποτελεί η επιβλητική
εκκλησία του Χρυσοσώτηρα, ένα κόσμημα για την
Ακανθού, αλλά και παγκύπριο προσκύνημα. Σήμερα,
δυστυχώς, έχει μετατραπεί σε τζαμί. Στην εκκλησία του
Σωτήρος ανήκουν άλλα 22 ξωκκλήσια που οι έποικοι
μετέτρεψαν σε στάβλους, αποθήκες, γκαλερί κ.ά. Η
θαυματουργή εικόνα του Χρυσοσώτηρα βρίσκεται τα
τελευταία επτά χρόνια, μαζί με άλλες εικόνες, στον ναό
του Αγίου Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου. Σήμερα, η
Ακανθού έκτισε νέα, μικρότερη εκκλησία, στο όνομα του
Χρυσοσώτηρα, στην Ορόκλινη, ομοίωμα της πρώτης.
Γιορτάζει στις 6 Αυγούστου.
Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με έναν μύθο, προέρχεται
από το όνομα μιας κοπέλας, της Ανθούσας, από τον καιρό
των Σαρακηνών. Σύμφωνα με τον μύθο, επειδή πειρατές
επρόκειτο να κλέψουν τη νύμφη, αυτή κρύφτηκε για
να γλιτώσει κάτω από μια αγκαθιά κοντά στο σημερινό
χωριό. Από την αγκαθιά και την Ανθούσα, προήλθε η λέξη
Αγκανθούσα που έπειτα έγινε Ακανθού.
Αρχαίες πόλεις μαρτυρούν την ελληνικότητα και την
πολιτιστική κληρονομιά αιώνων όπως: Μακαρία, Κάστρος,
Αφροδίσιο, Λιαστρικά, Αρκόσυκο, Πέργαμος με εκκλησία
του 11ου αιώνα, Ψαρούτα, Νιάτη, Αργείων Ακτή κ.ά.
Οι κάτοικοι είχαν μεγάλη έφεση στα γράμματα (δάσκαλοι,
γιατροί, δικηγόροι κ.ά.), και υπήρξαν πάντα πρωτοπόροι,

ΓΤΠ 104/2022
ISSN 1986-2407
Έκδοση: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Φωτογραφικό Υλικό: Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων.

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

δημιουργικοί και υποδειγματικοί πατριώτες, σε όλα τα
καλέσματα της πατρίδας.
Ο Δήμος Ακανθούς ιδρύθηκε το 1908. Σε πληθυσμό
είναι ο μικρότερος από τους εννέα κατεχόμενους δήμους,
με 2.000 περίπου κατοίκους. Άλλοι τόσοι κάτοικοι είναι
απόδημοι και ζουν στο Λονδίνο, στην Ελλάδα και αλλού.
Σε έκταση είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Κύπρου με
περίπου 78 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με παραγωγή
προϊόντων, όπως λάδι, χαρούπια, τυριά, λαχανικά κ.ά.
Στα 66 χρόνια ζωής του δήμου (μέχρι το 1974)
δημιουργήθηκαν πολλά κοινωφελή έργα, όπως ύδρευση,
ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα, κτίσιμο νέου Δημοτικού
Μεγάρου και δημοτικής αγοράς, κτίσιμο νέου δημοτικού
σχολείου, ασφαλτόστρωση, κατασκευή δρόμων, λειτουργία
σφαγείου, κατασκευή αρδευτικού και αποχετευτικού
συστήματος ομβρίων υδάτων κ.ά.
Με τον ξεριζωμό του ’74 και τη διασπορά των κατοίκων,
ο δήμος στερήθηκε τα πάντα: Πλούτο, χώρο και τον
κοινωνικό του ιστό. Επικεντρώθηκε στη διαφώτιση, τη
συντήρηση της μνήμης, την καταγραφή των πολιτιστικών,
ιστορικών στοιχείων και τη σφυρηλάτηση του κοινωνικού
ιστού των δημοτών του.
Η Ακανθού βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα
Λαογραφικά – Επιστημονικά της Συνέδρια (10 συνολικά).
Η Ακανθού κατοικείται σήμερα από εποίκους. Δυστυχώς,
τα περισσότερα σπίτια έχουν καταστραφεί καθώς και
παραγωγικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ιερός ναός Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα.
Μια από τις τρεις εκκλησίες με τρεις
τρούλους που υπάρχουν στην Κύπρο,
κτίστηκε στα τέλη του 9ου αι. από τον
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα
Στ’ τον Σοφό.
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