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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Ελπίζω η κυκλοφορία του 24ου στη σειρά τεύχους του newsletter μας, με θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τη Διασπορά, να
σας βρίσκει όλους καλά και πιο αισιόδοξους. Θα πρέπει, όμως, να συνεχίσουμε να προσέχουμε τηρώντας τα μέτρα κατά
της πανδημίας. Οι κίνδυνοι από τη μετάδοση του ιού δεν έχουν δυστυχώς εκλείψει.
Το τελευταίο διάστημα ήταν πλήρες δράσεων στις οποίες επενδύουμε για το μέλλον. Στόχος, να έχει η πατρίδα μας ισχυρή
και περισσότερα υποσχόμενη προοπτική. Να επικρατήσει επιτέλους το δίκαιο και να πνεύσει παντού στο νησί μας ο άνεμος
της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Στις αρχές Ιουνίου είχαμε το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Πέραν της συμμετοχής μας
και την ευκαιρία του συντονισμού των ενεργειών μας, όπως και της σύσφιγξης των εκατέρωθεν σχέσεων, συναντηθήκαμε
με τον Βοηθό ΓΓ του ΟΗΕ κ. Lacroix, τον Πρόεδρο της Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης AJC στη Νέα Υόρκη κ. David
Harris, ενώ επισκεφθήκαμε το παροικιακό σχολείο του Αγίου Δημητρίου.
Περί τα τέλη Ιουνίου πραγματοποιήσαμε στην Πάτρα, την 5η Τριμερή Συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Αρμενίας για θέματα
Διασποράς, όπου υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για τα θέματα Διασποράς, μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί η
εμβάθυνση της συνεργασίας των τριών χωρών και θα ενισχυθούν περαιτέρω οι πολύ καλές σχέσεις Κύπρου-ΕλλάδαςΑρμενίας. Η υπογραφή του Μνημονίου θα εξειδικεύει τις περαιτέρω κοινές δράσεις των οργανώσεών μας και της νεολαίας
μας σε θέματα πολιτισμού, παραδόσεων, ακόμη και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.
Προηγουμένως, τον Απρίλιο, συναντηθήκαμε στην Κύπρο με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών
οργανώσεων. Η συνάντηση ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, όπως και τον δυναμικό ρόλο
των οργανώσεων της διασποράς και των τριών χωρών.
Είχαμε, επίσης, εποικοδομητικές συναντήσεις με την Πρέσβειρα της Ιταλίας, την Ύπατη Αρμοστή της Αυστραλίας, με
τον Πρόεδρο και μέλη της Βουλής της Ιρλανδίας, με αντιπροσωπεία του Προγράμματος «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια:
Εκπαιδευτικές Γέφυρες», καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη για τα
διάφορα θέματα των αποδήμων μας.
Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός κατά το ίδιο διάστημα, η ανακοίνωση της δημιουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κυπρίων
της Διασποράς. Οι διάφορες πτυχές της λειτουργίας της πλατφόρμας είναι όλως ιδιαιτέρως σημαντικές και ενδιαφέρουσες.
Εύχομαι κάθε καλό σε όλες και όλους.
Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗΣ:
«ΑΝΟΙΚΤΉ ΠΛΗΓΉ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ»
Αναφορά στο ευρω-ατλαντικό δείπνο εργασίας, στη Μαδρίτη
Στο Κυπριακό ως μια ανοικτή πληγή στην
Ευρώπη αναφέρθηκε, στις 29 Ιουνίου,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης, στο δείπνο ΕΕ-ΝΑΤΟ, στη
Μαδρίτη, τονίζοντας πως η επίλυσή του
θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ό,τι
αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια
της ευρύτερης περιοχής. «’Οσο αυτό
διαιωνίζεται», υπογράμμισε, «τόσο θα
συνεχίζει να αποτελεί απειλή προς την
ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και
γενικότερα στην Ευρώπη».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεχόμενος
την πρόσκληση του Ισπανού Πρωθυπουργού
κ. Πέδρο Σάντσεθ, συμμετείχε στο ευρω-ατλαντικό
δείπνο εργασίας που παρέθεσε προς τους ηγέτες
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που
διεξήχθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία, όπως και οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες ηγέτες, να τοποθετηθεί
καταθέτοντας τις θέσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως προς την ανάγκη συνεργασίας
μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, στη βάση, μεταξύ άλλων, του
σεβασμού της αυτονομίας λήψεως αποφάσεων και
των διαδικασιών των δυο οργανισμών, υπό το φως
των τεκτονικών αλλαγών και των νέων προκλήσεων
που προκύπτουν συνεπεία της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να
συνομιλήσει με σειρά ηγετών των χωρών της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, τόσο στο περιθώριο του δείπνου
όσο και κατά τη διάρκεια αυτού. Μεταξύ άλλων,
αντάλλαξε απόψεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο
κ. Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό Πρωθυπουργό
κ. Μπόρις Τζόνσον, τον Ιταλό Πρωθυπουργό
κ. Μάριο Ντράγκι, τον Πρωθυπουργό του Καναδά
κ. Τζάστιν Τριντό, τον Αυστριακό Καγκελάριο
κ. Καρλ Νεχάμερ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τζο
Μπάιντεν.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε, επίσης,
με τον Τούρκο ομόλογό του κ. Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις, κυρίως
σε σχέση με το Κυπριακό.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε προς τον
Πρόεδρο της Τουρκίας την ετοιμότητά του για
επανάληψη των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση
του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και επανέλαβε
πως ο ίδιος είναι πάντοτε έτοιμος να προσέλθει σε
συνομιλίες, με στόχο τη διευθέτηση ενός χρονίζοντος
προβλήματος, η επίλυση του οποίου θα είναι επωφελής
για την Κύπρο και όλους τους Κύπριους, καθώς και
για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική
Μεσόγειο, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις
σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.
Στην τοποθέτηση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στάθηκε αρχικά στην ανάγκη ενίσχυσης της
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής
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μας, με προεξάρχουσες τις συνέπειες της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία η οποία έχει επιφέρει μείζονες
αλλαγές, όχι μόνο επί πτυχών της παραδοσιακής
ασφάλειας, αλλά και σε τομείς όπως είναι η ασφάλεια
τροφίμων, η ενεργειακή ασφάλεια, η μετανάστευση και
οι υβριδικές απειλές.
Βεβαίως, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει πάντοτε να
βασίζεται στον σεβασμό, αφενός, της αυτονομίας
των δύο οργανισμών ως προς τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεών τους και, αφετέρου, του διεθνούς δικαίου.
Στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του
δείπνου εργασίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
επισήμανε 4 σημεία που θα πρέπει να τεθούν
ως προτεραιότητα, δηλαδή (α) την ενδυνάμωση
των αυτόνομων αμυντικών δυνατοτήτων της
ΕΕ, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να συνδράμει
στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στην
Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, πάντοτε σε συνοχή
και συνεργασία με συμμάχους, όπως το ΝΑΤΟ ή
άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ μοιράζεται κοινά
συμφέροντα και αξίες, (β) την επίδειξη μηδενικής
ανοχής, είτε προς παραβιάσεις του Διεθνούς
Δίκαιου είτε προς αναθεωρητικές πολιτικές, (γ)
την επίλυση υφισταμένων προβλημάτων, τα οποία
απειλούν τη συνοχή των δύο Οργανισμών στη
βάση του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης
και (δ) την εφαρμογή από όλες τις χώρες των
κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας,
προκειμένου αυτές να καταστούν περισσότερο
αποτελεσματικές.

Η ΕΕ ΑΝΑΜΈΝΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΏΣΕΙ
ΤΗΝ ΈΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης συμμετείχε, στις 23 και 24 Ιουνίου,
στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο
τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη Σύνοδο
Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ΕΕΔυτικών Βαλκανίων, συζητήθηκαν τρόποι
αναζωογόνησης της ενταξιακής πορείας των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η
ενίσχυση της ευρύτερης συνεργασίας της ΕΕ με την
περιοχή.
Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Συνεδρίας
του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου βρέθηκαν θέματα,
όπως η ευρωπαϊκή προοπτική Ουκρανίας,

Μολδαβίας και Γεωργίας, η κατάσταση επί του
εδάφους σε σχέση με την ουκρανική κρίση και
η ιδέα του Προέδρου Macron για δημιουργία
της «ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας» συμπληρωματικής προς τις ήδη υπάρχουσες δομέςμε συμμετοχή και ευρωπαϊκών χωρών πέραν της
ΕΕ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε, επίσης, αφενός
στα επόμενα βήματα σχετικά με τη Διάσκεψη για το
Μέλλον της Ευρώπης και αφετέρου σε οικονομικά
θέματα.
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής
της Ζώνης του Ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε
στην παρουσία των Προέδρων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup, εξετάστηκε
η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού και οι
επιπτώσεις του φαινομένου σε ολόκληρη την ΕΕ,
όπως επίσης ζητήματα που άπτονται των επόμενων
βημάτων προς την Τραπεζική Ένωση και την
Ένωση Κεφαλαιαγορών.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβούλιου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη
σε ενημέρωση των ομολόγων του σχετικά με την
πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας
και του κατοχικού καθεστώτος για τις νέες
έκνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή της
Αμμοχώστου, καθώς και τη δημιουργία άλλων

τετελεσμένων επί του εδάφους, την απαράδεκτη
εμμονή της Τουρκίας να προωθεί λύση στη βάση
δύο κρατών, αλλά και γενικότερα την επιθετική
στάση της Άγκυρας έναντι της Κύπρου.
Ο Προέδρος ζήτησε, επίσης, από τους ομολόγους
του όπως ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία
προκειμένου να συμπεριφερθεί επιτέλους
υπεύθυνα, επιτρέποντας την επανέναρξη των
συνομιλίων για την επίλυση του Κυπριακού, στη
βάση των όσων προβλέπονται από τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ομοίως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε
για την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας
στο Αιγαίο και τις απειλές της κατά της εδαφικής
ακεραιότητας της Ελλάδας.
Στα συμπεράσματα της Συνόδου, οι ηγέτες των
27 κρατών μελών καταδικάζουν τη ρητορική και
τις απαράδεκτες ενέργειες της Τουρκίας, ενώ την
καλούν να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική
ακεραιότητα όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών
της ΕΕ. Αναμένουν δε από την Τουρκία να σεβαστεί
το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει την ένταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στη
διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

ΕΜΒΑΘΎΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΉΔΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ
ΚΎΠΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟΥ
Τρόπους για περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη
εξαιρετικών διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου
και Λουξεμβούργου συζήτησαν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο
Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου κ. Xavier
Bettel, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στην Κύπρο, στις 5 Μαϊου.
Σε δηλώσεις τους μετά την κατ΄ ιδίαν συνάντησή
τους και τις διευρυμένες συνομιλίες των
αντιπροσωπειών των δύο χωρών, οι δύο
ηγέτες αναφέρθηκαν στις θέσεις αρχών που
συμμερίζονται Κύπρος και Λουξεμβούργο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου
ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών,
σημειώνοντας ότι συζήτησαν τρόπους για
περαιτέρω βελτίωση της διμερούς συνεργασίας
σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εκπαίδευσης,
του τουρισμού, των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών και της έρευνας και καινοτομίας.
Πρόσθεσε ότι συζήτησαν ακόμα θέματα που εμπίπτουν
στην ευρωπαϊκή ατζέντα, όπως το μεταναστευτικό, η
κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση, η ασφάλεια και η
άμυνα, καθώς και η ψηφιακή μετάβαση.

Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι ο πόλεμος κατέδειξε την
επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η ΕΕ στην
ενεργειακή απεξάρτηση και σε αυτό το πλαίσιο
συζήτησε με τον Πρωθυπουργό τα θέματα που
άπτονται της ανακάλυψης υδρογονανθράκων στην
κυπριακή ΑΟΖ, κοιτάσματα που θα μπορούσαν,
όπως είπε, να συμβάλουν σημαντικά προς αυτή την
κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι οι Κύπριοι αντιλαμβάνονται
πλήρως όσα βιώνουν οι Ουκρανοί σήμερα, αφού
είναι θύματα της τουρκικής εισβολής και κατοχής
εδώ και δεκαετίες, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε
τον Πρωθυπουργό για τις προσπάθειες που
καταβάλλει η δική μας πλευρά για εξεύρεση λύσης,
καθώς και για τις προτάσεις του για τολμηρά μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα πρέπει να τερματίσει
άμεσα τις προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειές
της επί του εδάφους όσο και στις θαλάσσιες ζώνες
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να δημιουργηθεί
το κατάλληλο κλίμα για επανέναρξη διαλόγου.
Σημείωσε, επίσης, ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι
ευρωπαϊκό πρόβλημα, και η Κύπρος η τελευταία
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διαιρεμένη χώρα μέλος της ΕΕ, εκφράζοντας,
παράλληλα, ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό
του Λουξεμβούργου για τη στάση αρχών της
χώρας του στο Κυπριακό.
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του
Λουξεμβούργου είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο
χώρες έχουν κοινές θέσεις και αξίες.
Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, ο κ. Bettel είπε
ότι αποτελεί πρόκληση για την ΕΕ ιδιαίτερα όταν
είμαστε μάρτυρες του τι συμβαίνει στη χώρα,
προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να βάζει τιμή
στις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας. Είπε, ακόμα, ότι
το Λουξεμβούργο τάσσεται υπέρ της εξεύρεσης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας της Ευρώπης.
Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου εξέφρασε
τη στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες που
καταβάλλει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για επίλυση
του κυπριακού προβλήματος και ανέφερε ότι κάθε
φορά που συναντά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Συμβουλίων, του μεταδίδει το συναίσθημα πώς
είναι να ζει κανείς σε μια διαιρεμένη χώρα.

ΣΥΝΕΧΉΣ ΚΑΙ ΞΕΚΆΘΑΡΗ Η ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΊΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ
Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων
μεταξύ Κύπρου και Κροατίας επαναβεβαιώθηκε
σε κατ΄ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη με τον
Πρωθυπουργό της Κροατίας κ. Αντρέι Πλένκοβιτς,
ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Κύπρο, στις 11 Μαϊου.
Κατά τη συνάντηση, καθώς και τις διευρυμένες
διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των
δύο χωρών που ακολούθησαν, συζητήθηκαν
θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι εξελίξεις
στην Ουκρανία, η ενεργειακή ασφάλεια της
ΕΕ και το μεταναστευτικό και ανταλλάγηκαν,
επίσης, απόψεις για περιφερειακά ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Κροάτη
Πρωθυπουργό για την τρέχουσα κατάσταση στο
Κυπριακό, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για
επανέναρξη των συνομιλιών και για τις αδιάλλακτες
θέσεις που προβάλλει η Τουρκία.
Στις δηλώσεις των δύο ηγετών που ακολούθησαν
των συνομιλίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε,
μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού
Πλένκοβιτς, η πρώτη Κροάτη Πρωθυπουργού
στην Κύπρο, αποτελεί σημείο καμπής στις διμερείς
σχέσεις, προσθέτοντας ότι το επόμενο έτος θα
γιορταστεί η 30η επέτειος από την εγκαθίδρυση
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Πρόσθεσε ότι ο πολιτικός διάλογος σε ανώτατο
επίπεδο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ
των δύο χωρών είχε ως αποτέλεσμα οι διμερείς

σχέσεις να εισέλθουν σε μια νέα φάση, ιδιαίτερα
στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του
εμπορίου και των επενδύσεων.
Επισήμανε ακόμα ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση
αποδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα της
ολοκλήρωσης της Συμφωνίας για Αποφυγή Διπλής
Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κροατίας, κάτι
που θα ενισχύσει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις.
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της
Κροατίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην
ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών, καθώς και στη θέση αρχής που τηρεί
πάντοτε η Κροατία στο Κυπριακό. «Αυτή η θέση
δεν θα αλλάξει. Ήταν ανέκαθεν συνεχής και
ξεκάθαρη», υπογράμμισε.
Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων πατήστε εδώ.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΊΝΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης είχε, στις 14 Ιουνίου, συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης κ. Μαχμούντ Αμπάς,
ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια των διμερών διαβουλεύσεων, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Κύπρος
θα παραμείνει σταθερός υποστηρικτής της
λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος, σύμφωνα
με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους περαιτέρω

ενίσχυσης των ήδη εξαίρετων σχέσεων Κύπρου –
Παλαιστίνης.
Στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων
Αναστασιάδη και Αμπάς βρέθηκε, ασφαλώς,
και το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ενημέρωσε για τις προσπάθειες που καταβάλλονται
για τερματισμό της τουρκικής κατοχής, για
τις τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο
και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και για τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων, με στόχο την εξεύρεση λύσης

4

στο Κυπριακό η οποία θα ανταποκρίνεται στο
διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση ακολούθησαν οι
διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών
των δύο πλευρών και υπογραφή Μνημονίου
Συναντίληψης στον τομέα της Διπλωματικής
Εκπαίδευσης και Mνημονίου Συναντίληψης στον
τομέα της Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι προέβησαν σε
δηλώσεις στα ΜΜΕ. Για το πλήρες κείμενο των
δηλώσεων πατήστε εδώ.

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΏΘΗΚΕ Η ΣΤΑΘΕΡΉ ΘΈΣΗ ΑΡΧΏΝ ΚΎΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΊΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΌ

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός
Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας κ. Ayman Al Safadi κατά
την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, στις 19 και
20 Μαϊου, είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, την Πρόεδρο
της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου και τον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη.
Μεγάλο μέρος των συζητήσεων μεταξύ των δύο
πλευρών αφιερώθηκε στα δραματικά γεγονότα
στην Ουκρανία, στην ταραχώδη κατάσταση στην

Ιερουσαλήμ, στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή, στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας
και στο Κυπριακό.
Κατά τις συναντήσεις υπογραμμίστηκε, επίσης, η
σημασία περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας
ανάμεσα στις δύο χώρες προς αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων, όπως η σύγχρονη επισιτιστική
κρίση. Σημειώνεται ότι Κύπρος και Ιορδανία
διατηρούν στενές σχέσεις εδώ και 60 χρόνια, τόσο
λόγω της γεωγραφικής όσο και της πολιτιστικής
εγγύτητας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Safadi επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών
της χώρας του όσον αφορά στο Κυπριακό και στην
ανάγκη επίτευξης πολιτικής λύσης, σύμφωνα με
τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Εξέφρασε, παράλληλα, ευχαριστίες για τη
στάση αρχών που τηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία
στο μεσανατολικό ζήτημα.
Κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής,
εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω
ενίσχυση των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ
Κύπρου και Ιορδανίας, τόσο μέσω αυξημένων
διμερών ανταλλαγών όσο και στο πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής διάστασης της τριμερούς
συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας.
Στις συναντήσεις επιβεβαιώθηκε, επίσης, η πλήρης
υποστήριξη της Κύπρου για τη διατήρηση του
statusquo των μουσουλμανικών και χριστιανικών
ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ υπό τον Χασεμιτικό
Θεματοφύλακα και αναγνωρίστηκε η δέσμευση της
Ιορδανίας να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των
θρησκειών στην ελευθερία λατρείας.
Έγινε, τέλος, απολογισμός της τρέχουσας
κατάστασης όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ιορδανίας
και αναφέρθηκε ότι η Κύπρος ως το πλησιέστερο
κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή, θα λειτουργήσει
ως συνδετικός κρίκος με την ΕΕ, όχι μόνο για την
Ιορδανία, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

ΝΈΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΩΝ

Δύο νέα γραμματόσημα της ευρωπαϊκής σειράς
2022 «Ιστορίες και Μύθοι» με θέματα από την
κυπριακή ιστορία του Mεσαίωνα, κυκλοφόρησαν
από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Τα δύο
γραμματόσημα επισημαίνουν δύο θρύλους της
ιστορικής μας διαδρομής, συγκεκριμένα «τον
θρύλο του Διγενή Ακρίτα» με γραμματόσημο αξίας
64 σεντ και «τον μυστικό θησαυρό της Ρήγαινας»
με γραμματόσημο αξίας 34 σεντ.
Ο Διγενής Ακρίτας ήταν ο πιο αντρειωμένος από

τους Ακρίτες, οι οποίοι στη βυζαντινή εποχή
φύλαγαν τα σύνορα του κράτους. Οι Ακρίτες
ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Σαρακηνών στα
βουνά της Μικράς Ασίας. Ανάμνηση της ανδρείας
του Διγενή Ακρίτα στον τόπο μας είναι η γιγάντια
πέτρα στη νοτιοδυτική ακρογιαλιά της Κύπρου που
φέρει το όνομα «Πέτρα του Ρωμιού». Σύμφωνα με
τον θρύλο, ο Διγενής Ακρίτας, βυζαντινός ήρωας
κατά τον 7ο με 10ο αιώνα, για να καταφέρει να
απωθήσει τους Σαρακηνούς Άραβες επιδρομείς,
που ετοιμάζονταν να λεηλατήσουν παράκτιες
περιοχές της νότιας Κύπρου, πιάστηκε με το ένα
του χέρι από την οροσειρά του Πενταδακτύλου και
με το άλλο χέρι σήκωσε ένα τεράστιο βράχο και
τον πέταξε στη θάλασσα εναντίον των επιδρομέων
Σαρακηνών, οι οποίοι και τράπηκαν σε φυγή.
Η Πέτρα του Ρωμιού αποτελεί τουριστικό μας
αξιοθέατο.
Η Ρήγαινα ήταν η Βασίλισσα της Κύπρου, που
σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση άφησε διάφορους
μύθους και θρύλους για τη ζωή της Κύπρου στα
χρόνια της βασιλείας της. ΄Ενας από τους μύθους
αναφέρεται στο κάστρο του Βουφαβέντο στην
οροσειρά του Πενταδακτύλου, στο οποίο, σε ένα
από τα 101 δωμάτιά του, η Ρήγαινα έκρυβε τους
θησαυρούς της. Ο μύθος αναφέρει ότι κάθε βράδυ
της Ανάστασης μια μυστική πόρτα άνοιγε για πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα και όποιος βρισκόταν
εκείνη τη στιγμή εκεί, μπορούσε να έχει πρόσβαση
στο εσωτερικό του δωματίου και στους θησαυρούς
της Ρήγαινας. ΄Ηταν, σύμφωνα με τον μύθο, νύκτα
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της Ανάστασης όταν ένας βοσκός μπήκε μέσα στο
δωμάτιο όταν άνοιξε η πόρτα, αλλά πριν καταφέρει
να μαζέψει τους θησαυρούς, η πόρτα έκλεισε και ο
βοσκός, ο οποίος είχε μαζί του ένα ρόδι, παρέμεινε
κλεισμένος μέσα. Τρώγοντας κάθε μέρα μια ρώγα
από το ρόδι κρατήθηκε στη ζωή μέχρι τον επόμενο
χρόνο, όταν το βράδυ της Ανάστασης η μυστική
πόρτα άνοιξε και πάλι και ο βοσκός ελευθερώθηκε.
Ο μύθος δεν αναφέρει τι έγινε με τους θησαυρούς.

ΕΙΔΙΚΉ ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ

Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Συνόδου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που
πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαϊου στις
Βρυξέλλες, ο Προέδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε από τους
Ευρωπαίους ομολόγους του να υποδείξουν
προς την Τουρκία τη σημασία τερματισμού
των μονομερών ενεργειών και των εν γένει
προκλήσεων, καθώς και της επαναφοράς του
Κυπριακού σε τροχιά επίλυσης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε ενώπιον
των ομολόγων του, τόσο τις νέες παράνομες
ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην περίκλειστη
περιοχή των Βαρωσίων όσο και γενικότερα την
τουρκική προκλητική συμπεριφορά, όπως επίσης
και τις αναθεωρητικές θέσεις που εξακολουθεί να
προβάλλει η Τουρκία ως προς το πλαίσιο λύσης
του Κυπριακού.
Εξέφρασε, επίσης, την αλληλεγγύη του προς
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεδομένων των
απρόκλητων φραστικών επιθέσεων στις οποίες

επιδίδεται το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα κατά
της Αθήνας.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε
για τις προσπάθειες που καταβάλλει η πλευρά
μας για άρση του αδιέξοδου στο Κυπριακό,
ενώ επανέλαβε τις προτάσεις της πλευράς μας
για υιοθέτηση τολμηρών μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης που δύνανται να αποκαταστήσουν
την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες
και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη
διευθέτηση του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
όπως προβλέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
συζητήθηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις
σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία,
το ενεργειακό ζήτημα, περιλαμβανομένων των
υψηλών τιμών που πλήττουν σκληρά τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή

επικράτεια, καθώς και τα θέματα της απεξάρτησης
της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, οι
δραματικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία
στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι
σοβαροί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης που
εγκυμονούν σε πολλά μέρη του κόσμου ένεκα της
αύξησης των τιμών και, τέλος, οι φιλοδοξίες της ΕΕ
για μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή άμυνα.
Ειδικότερα, καθόσον αφορά την επισιτιστική
ασφάλεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε
την ανησυχία του «για τους κινδύνους που
ενδεχομένως να προκύψουν από ελλείψεις σε
βασικά αγαθά, όπως τα σιτηρά, αλλά και για τις
αυξήσεις που προκύπτουν στις τιμές των τροφίμων
και τόνισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να
ενεργήσει συλλογικά για την αποτροπή περαιτέρω
επιδείνωσης της κατάστασης».
Σημειώνεται, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, πως μετά
από καθοριστική παρέμβαση του Προέδρου
Αναστασιάδη, σε συντονισμό με τον Πρωθυπουργό
της Μάλτας, στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου υπό το λήμμα της Ενέργειας,
συμπεριελήφθη λεκτικό, το οποίο αφορά ειδικά τα
νησιωτικά κράτη της Ένωσης, όπως η Κύπρος και
η Μάλτα. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
τονίζει την ανάγκη όπως λαμβάνονται πλήρως
υπόψη οι ανησυχίες των νησιωτικών κρατών
μελών της ΕΕ σε σχέση με την επίτευξη των στόχων
τους, τόσο στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης
όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ
σημειώνεται περαιτέρω η ανάγκη ολοκλήρωσης
και βελτίωσης ηλεκτρικών διασυνδέσεων κρατών
μελών, όπως η Κύπρος, που συνεχίζουν να είναι
απομονωμένα από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού
αεριού και ηλεκτρισμού.

O ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΠΑΡΈΣΤΗ ΣΤΗ ΣΎΝΟΔΟ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΛΑΪΚΟΎ ΚΌΜΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΊΑ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης προσφώνησε τις εργασίες της
Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που
πραγματοποιήθηκε, την 1η Ιουνίου, στο Ρότερνταμ
της Ολλανδίας.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε,
μεταξύ άλλων, ότι «στεκόμαστε στο πλευρό της

Ουκρανίας και του λαού της και θα συνεχίσουμε να
το πράττουμε για όσο χρειάζεται».
Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για παγκόσμια
εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν ληφθεί κατά
της Ρωσίας, ώστε να έχουν επιτυχές αποτέλεσμα,
σημειώνοντας ότι, δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες
παρεμποδίζονται από κάποιες χώρες.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι
«η ουκρανική πληγή» απηχεί και τα όσα βίωσαν
οι Κύπριοι, προβαίνοντας σε παραλληλισμούς
μεταξύ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. «Τα
προσχήματα της Μόσχας για να δικαιολογήσει την
εισβολή χρησιμοποιήθηκαν από την Τουρκία για
να εισβάλει στην Κύπρο», είπε.
«Έκτοτε, και παρά τις προσπάθειες μας και
σωρεία ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία όχι μόνο
δεν εμπλέκεται στις προσπάθειες για επίτευξη
διαρκούς και βιώσιμης πολιτικής λύσης,
σύμφωνης με τα ψηφίσματα, αλλά αντιθέτως
δημιουργεί τετελεσμένα στη θάλασσα και επί του
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εδάφους. Το Κυπριακό και το Ουκρανικό είναι
ευρωπαϊκά προβλήματα και γνωρίζουμε καλά ότι
δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη
που θέλουμε και αξίζουμε αν δεν τερματιστούν
αυτοί οι αναθεωρητισμοί», τόνισε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
Καταλήγοντας ανέφερε ότι «ως Πρόεδρος της
χώρας που είναι διαιρεμένη για 48 χρόνια, είμαι
στη θέση να πω ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της
Ευρώπης και το αίσθημα ασφάλειας που μπορούμε
να προσφέρουμε στους πολίτες μας είναι το πλέον
επείγον ζήτημα για καθέναν από εμάς».
Στο περιθώριο του Κογκρέσου του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε με την
Πρόεδρο της Μολδαβίας κα Maia Sandu.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων,
η κατάσταση στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στη
Μολδαβία, το Κυπριακό και οι σχέσεις ΜολδαβίαςΕΕ, ειδικότερα σε σχέση με το αίτημα που έχει
υποβάλει το Κισινάου για απόδοση καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη χώρα.

ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΑΠΟΝΕΜΉΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΊΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
SPAMI ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΛΆΡΑΣ-ΤΟΞΕΎΤΡΑΣ

Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής
Σημασίας, στο Μονακό

Στην Κύπρο απονεμήθηκε, μαζί με άλλες δέκα
μεσογειακές χώρες που έχουν εγκαθιδρύσει
SPAMI (Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές
Μεσογειακής Σημασίας), το επίσημο Πιστοποιητικό
SPAMI.Το Πιστοποιητικό αυτό πιστοποιεί για
τις SPAMI περιοχές ότι ανήκουν στη λίστα των
σημαντικότερων για τη Μεσόγειο περιοχών.
Συγκεκριμένα για την Κύπρο αφορά στην
προστατευόμενη περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας.
Η απονομή των Πιστοποιητικών έγινε στις 20
Μαΐου, στο Ωκεανογραφικό Μουσείο του Μονακό,
σε ειδική εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Ειδικά
Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής

Σημασίας, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του
Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό.
Σήμερα, στη λίστα SPAMI περιλαμβάνονται 39
Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές Μεσογειακής
Σημασίας από 11 μεσογειακές χώρες. Για να
συμπεριληφθούν στη λίστα, οι υποψήφιες
θαλάσσιες και παράκτιες προστατευόμενες
περιοχές πρέπει να επιδεικνύουν ένα σύνολο
οικολογικών, επιστημονικών, αισθητικών,
πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών
ενδιαφέροντος ως μέρος επίσημων υποβολών
από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη.
Μόλις εγκριθούν και περιληφθούν στη λίστα,
οι SPAMI παρακολουθούνται ως μέρος
αυστηρών περιοδικών αναθεωρήσεων που
πραγματοποιούνται κάθε έξι χρόνια.
Επομένως, τα Πιστοποιητικά SPAMI δεν είναι απλά
μια ετικέτα. Είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρες
προσδοκίες για τη Μεσόγειο, για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας της Μεσογείου.
Η προστατευόμενη περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας
εγκρίθηκε το 2013 για συμπερίληψή της στη
λίστα των SPAMI από όλα τα Συμβαλλόμενα
Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης και το
2021 αξιολογήθηκε επιτυχώς κατά την πρώτη

εξαετή αναθεώρηση. Η προστατευόμενη
περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας αποτελεί σημαντική
περιοχή φωλεοποίησης των δύο εμβληματικών
προστατευόμενων ειδών της Μεσογείου, της
πράσινης χελώνας και της καρέτα καρέτα και
συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση των δύο
αυτών ειδών σε μεσογειακό επίπεδο.

ΕΠΑΦΈΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου
συμμετείχε στην Τελετή Έναρξης τους Παγκόσμιου
Φόρουμ Εκπαίδευσης 2022 (World Education
Forum 2022), που διεξήχθηκε στο Λονδίνο στις
23 Μαΐου, ως προσκεκλημένος του Υπουργού
Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Nadhim
Zahawi και πραγματοποίησε συναντήσεις με

στελέχη των εταιρειών Amazon Web Services και
ODILO, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο,
ο Υπουργός Παιδείας πραγματοποίησε, στις
21 Μαΐου, επισκέψεις στα παροικιακά σχολεία
Queenswell Greek School, Hellenic School of
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High Barnet, Finchley Greek School, καθώς και
στο Σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα και είχε
επαφές με παράγοντες των σχολείων και με τον
Μητροπολίτη Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβο. Στο πλαίσιο
των επαφών του, ο Υπουργός επαναβεβαίωσε τη
συνέχιση της στήριξης της Κυπριακής Κυβέρνησης
προς τα παροικιακά σχολεία και την παραχώρηση,
και φέτος, έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

19 ΜΑΐΟΥ: ΗΜΈΡΑ ΜΝΉΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΥ ΠΌΝΤΟΥ
Μήνυμα του Επιτρόπου Προεδρίας
κ. Φώτη Φωτίου
«Ημέρα μνήμης σήμερα για την αποφράδα ημέρα
της 19ης Μαΐου 1919, την μαύρη εκείνη ημέρα
που τέθηκε σε εφαρμογή το εθνικιστικό σχέδιο
τελειωτικής εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου.
Ο ανθρώπινος νους ωχριά μπροστά στη
βαρβαρότητα που επέδειξαν κατά συστηματικό
τρόπο οι νεότουρκοι: εξολοθρεύτηκαν 353.000
Έλληνες Χριστιανοί του Πόντου, 815 χωριά
ανασκάφηκαν, 1.134 εκκλησίες καταστράφηκαν, 960
σχολεία γκρεμίστηκαν και 400.000 άλλοι Έλληνες

εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους και να
φτάσουν κατατρεγμένοι σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους έναν πολιτισμό τριών
σχεδόν χιλιετιών με μοναδικές αποσκευές τις μνήμες,
και τον πόνο στην καρδιά τους.
Οι νεότουρκοι τους στέρησαν τη ζωή, τη γη,
τις περιουσίες τους. Όχι, όμως, και την ψυχή
τους. Παρά τις κακουχίες οι Έλληνες του
Πόντου επέδειξαν ένα αδάμαστο φρόνημα
και κατάφεραν, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά
και να μεγαλουργήσουν στις νέες εστίες όπου
εγκαταστάθηκαν.

Η ίδια βαρβαρότητα επιδείχθηκε και το 1915
εναντίον των Αρμενίων, καθώς και των άλλων
ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Με το
ίδιο απεχθές προσωπείο, η Τουρκία στράφηκε το
1974 εναντίον και των Ελλήνων της Κύπρου.
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Οφείλουμε να
αντισταθούμε στη λήθη, διατηρώντας άσβεστη
την ιερή φλόγα της μνήμης και της εθνικής
συνείδησης. Μαζί με όλο τον Ελληνισμό
διατηρούμε ανόθευτη την ιστορία μας και
αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της αλήθειας».

NΈΕΣ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΊΑ ΤΗΣ ΠΕΡΊΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ
Σε νέες παράνομες ενέργειες προχώρησε η
Τουρκία, στις 20 Μαϊου, με τη διάνοιξη και άλλου
τμήματος της παραλίας, στην περίκλειστη πόλη
της Αμμοχώστου, από το ξενοδοχείο King George
μέχρι το κτίριο Ωκεανία.
Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη
ανησυχία για την κλιμακούμενη τουρκική
προκλητικότητα και αξιοποιώντας κάθε διεθνές
βήμα, προέβη σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα,
τόσο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας
ότι οι νέες προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας
συνιστούν άκρως απαράδεχτη πρόκληση, αλλά και
πράξη αναίσχυντης περιφρόνησης του Διεθνούς
Δικαίου, κατά παράβαση όλων των σχετικών
ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου με νέα
επιστολή-διάβημα για το θέμα της Αμμοχώστου,
που απέστειλε στις 26 Μαϊου, σε συνέχεια
προηγούμενης σχετικής επιστολής της, τον
περασμένο Ιούλιο, προς τους Προέδρους ξένων
Κοινοβουλίων, καταγγέλλει τις μονομερείς
ενέργειες της Τουρκίας και της υποτελούς σε
αυτήν παράνομης οντότητας στα υπό τουρκική
κατοχή εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την
απαράδεκτη αξίωση της τουρκικής πλευράς για
λύση «δύο κρατών», την οποία απορρίπτει ρητά η
διεθνής κοινότητα.
Οι παράνομες αυτές ενέργειες, τονίζει στην
επιστολή της η Πρόεδρος της Βουλής,
υπονομεύουν τις προσπάθειες για επανέναρξη
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των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη μιας
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό
πρόβλημα, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας.
Η Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει επείγουσα
έκκληση προς τους ομολόγους της να
καταδικάσουν και να αντιδράσουν έντονα στις
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο από την
Τουρκία, όπως ορθά κινητοποιήθηκε η διεθνής
κοινότητα σε ανάλογες παραβιάσεις του διεθνούς
δικαίου στην Ουκρανία και να ασκήσουν την
επιρροή τους, ώστε η Τουρκία να εγκαταλείψει
την προκλητική της συμπεριφορά εις βάρος
της Κύπρου και να ανακαλέσει τις παράνομες
ενέργειές της στην Αμμόχωστο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας ανακοινώνει τη
Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας προς τους
Κύπριους της Διασποράς, μετά από προκήρυξη
Διαγωνισμού για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης.
Η κεντρική Πλατφόρμα θα αποτελείται από δύο
πλατφόρμες, την «Καταγραφή Κυπρίων της
Διασποράς» και τη Σελίδα «Μάθε τις Ρίζες σου».
Η πρώτη επιμέρους πλατφόρμα, με τίτλο
«Καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς», σκοπό
έχει, όχι μόνο την ποσοτική καταγραφή των
Κυπρίων της Διασποράς μας, αλλά και την
ποιοτική καταγραφή. Μέσα από αυτή θα έχουμε
τη δυνατότητα για συλλογή στοιχείων που
αφορούν τον επαγγελματικό τους τομέα, την
οικογενειακή τους κατάσταση, σε ποιο μέρος του
πλανήτη βρίσκονται και διάφορα άλλα στοιχεία,
μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να
συμπληρώσουν.
Με τη δημιουργία του Μητρώου Κυπρίων της
Διασποράς θα γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, τους
αξιόλογους Κύπριους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς,
επιχειρηματίες, καθώς και άλλες ειδικότητες που
διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι

αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της
Κύπρου μας στο εξωτερικό. Πέραν απ’ αυτό,
το Μητρώο των Κυπρίων της Διασποράς θα
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο με πολλαπλά
οφέλη για τις Ομοσπονδίες και Οργανώσεις μας,
αλλά και για εμάς, έτσι ώστε να διατηρήσουμε
τους δεσμούς των αποδήμων μας με τις ρίζες και
τον πολιτισμό τους, αλλά και την προώθηση της
Κύπρου και των συμφερόντων της.
Για πρώτη φορά θα γίνει επίσημη Καταγραφή των
Κυπρίων της Διασποράς. Δεν είναι υπερβολή ότι
έχουμε μίαν άλλη Κύπρο στο εξωτερικό, αφού από
εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, ο αριθμός
των Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό υπερβαίνει
τις 800 χιλιάδες.
Η Καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς αποτελεί
έναν από τους βασικότερους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Κυπρίων Διασποράς της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Σήμερα, ξεκινά η υλοποίηση ενός
έργου που αποτελεί δέσμευση και παρουσιάζεται
στο κυβερνητικό έργο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η δεύτερη επιμέρους πλατφόρμα, με τίτλο «Μάθε
τις Ρίζες σου» απευθύνεται προς τους Κύπριους

της Διασποράς μας και κυρίως προς τη νέα γενιά
των αποδήμων μας, από την προσχολική ηλικία
και έπειτα, με στόχο τη γνωριμία και διατήρηση
των δεσμών τους με τη γλώσσα, την ιστορία, τις
παραδόσεις, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους.
Οι Κύπριοι της Διασποράς μας θα μπορούν
να παρακολουθήσουν μαθήματα, αλλά και να
μελετήσουν υλικό που αφορά την ελληνική
γλώσσα, την ιστορία μας, την παραδοσιακή
κυπριακή κουζίνα, παραδοσιακούς χορούς και
γενικότερα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας.
Στη διαδικασία δημιουργίας της Πλατφόρμας
αυτής, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και Υπουργεία,
οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή.
Σημαντικοί συνεργάτες αποτελούν το Υφυπουργείο
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
καθώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Η Σύμβαση υπογράφτηκε μεταξύ της Προεδρίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας
Πληροφορικής Pixel Actions Ltd που θα
αναλάβει τη δημιουργία της Διαδικτυακής αυτής
Πλατφόρμας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ Ο 8ος ΔΙΕΘΝΉΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΚΎΠΡΟΣ,
ΕΛΛΆΔΑ, ΟΜΟΓΈΝΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΓΈΦΥΡΕΣ»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 8η χρονιά,
ο διεθνής μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο «Κύπρος,
Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες».
Ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου είχε,
στις 9 Μαϊου, συνάντηση με αντιπροσωπεία του
Προγράμματος, στα πλαίσια επίσκεψης τους στην
Κύπρο για την εκδήλωση βράβευσης των σχολείων
που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.
Κατά τη συνάντηση ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε
για ακόμη μία φορά τη στήριξη του ιδίου και της
Κυβέρνησης στον πολύ σημαντικό αυτόν θεσμό, ο
οποίος δίνει την ευκαιρία στη νέα γενιά να ενδυναμώσει
τη συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα σε όλες
τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού και να
γνωστοποιήσει τα προβλήματα της Κύπρου. Μέσα
από τον θεσμό αυτόν προβάλλονται τόσο το εθνικό
πρόβλημα της Κύπρου, η σκλαβωμένη κυπριακή γη, η
καταστροφή της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού
μας, αλλά και το δράμα των αγνοουμένων μας. Στο ίδιο
πλαίσιο προωθείται και η γνωριμία των μαθητών της
Κύπρου με τη σύγχρονη Ελλάδα.
Έγινε, επίσης, συζήτηση για διεύρυνση του
Προγράμματος και πιθανή συνεργασία σε τριμερές
επίπεδο με γειτονικές μας χώρες, όπως για παράδειγμα
μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Αυτό θα δώσει
τη δυνατότητα στις μαθητικές κοινότητες των τριών
χωρών να αλληλογνωρίσουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα,
την ιστορία και τις παραδόσεις τους και θα ενθαρρύνει
τις μεταξύ τους συνεργασίες.
Η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που

διακρίθηκαν στον 8ο διεθνή διαγωνισμό με τίτλο
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»
πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαϊου.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Επίτροπος
Προεδρίας εξέφρασε εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη βαθιά εκτίμηση για
το έργο που επιτελείται στα πλαίσια της συγκεκριμένης
αυτής προσπάθειας για δημιουργία γεφυρών
επικοινωνίας και κοινών δράσεων μεταξύ των σχολείων
της Κύπρου, της Ελλάδας και των κοινοτήτων του όπου
γης Ελληνισμού.
«Το γεγονός ότι φέτος ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό
την αιγίδα των Προέδρων της Δημοκρατίας τόσο
της Ελλάδας όσο και της Κύπρου», συμπλήρωσε,
«καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία και την ωφελιμότητα
του έργου που επιτελείται για στήριξη των εθνικών
εκπαιδευτικών μας αναγκών μέσω της συνεργασίας
των σχολείων, των εκπαιδευτικών, αλλά και του
μαθητικού μας κόσμου».
Ο Επίτροπος Προεδρίας συγχάρηκε τα σχολεία και
τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό,
καθώς και τους εκπαιδευτικούς, χάρις στην
καθοδήγηση, τις γνώσεις και την έμπνευση των οποίων
επιτυγχάνονται οι στόχοι του Προγράμματος.
Αναφερόμενος στη θεματολογία του διαγωνισμού,
ο κ. Φωτίου είπε ότι είναι ευρύτατη, όπως και τα
μέσα έκφρασης των προβληματισμών των παιδιών.
«Κοινό χαρακτηριστικό έχουν, όμως, τον Ελληνισμό
της Κύπρου, τις προοπτικές και τα προβλήματα του,
όπως και τις προοπτικές του ευρύτερου Ελληνισμού,
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δεδομένου ότι για το παρόν και το μέλλον του
αγωνιζόμαστε από κοινού και σε πνεύμα ομοψυχίας
και συναδέλφωσης», πρόσθεσε.
Συνεχίζοντας, ο Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε
πως «η σημερινή εκδήλωση υπερβαίνει σε νόημα
εκείνο μιας απλής τελετής ανακοίνωσης και επίδοσης
βραβείων. Είναι περισσότερο μια γιορτή επιβεβαίωσης
του κοινού πατριωτισμού και της ελληνικότητας που
διακρίνει την ιστορία και τον πολιτισμό μας: Των
κοινών αρχών, των αξιών και των ιδεωδών μας. Της
μιας και μόνης εθνικής ταυτότητας μας. Των κοινών
οραματισμών μας».
Ο κ. Φωτίου τόνισε ότι κοινό θεμέλιο μας είναι η
ελληνική γλώσσα, τη διατήρηση της οποίας οφείλουμε
να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε στον σύγχρονο
πολυπολιτισμικό κόσμο με τις τόσες προκλήσεις και
προβλήματα.
Για την εκμάθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας,
ο Επίτροπος Προεδρίας κατέληξε: «ιδιαίτερα όσον
αφορά στη Διασπορά, είναι πανθομολογούμενο ότι η
πολιτισμική επιβίωση του Ελληνισμού βασίζεται στην
παιδεία. Και παιδεία, δεν υπάρχει χωρίς την ελληνική
γλώσσα. Μόνο μαθαίνοντας ελληνικά θα μπορέσει
η νέα γενιά των αποδήμων μας να κατανοήσει στην
πληρότητά του τον πολιτισμό μας, παλαιότερο, νεότερο
και σύγχρονο. Γι’ αυτό και η εκμάθηση και διάδοση
της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα μεταξύ της νέας
γενιάς του απόδημου Ελληνισμού, παραμένει πάντα
στις δικές μας προτεραιότητες με ειδικά προγράμματα
και συνεργασίες με πανεπιστήμια και ομογενειακές
οργανώσεις».

Η ΚΎΠΡΟΣ ΦΙΛΟΞΈΝΗΣΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΌΔΟΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ
ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΏΝ

Η Εκκλησία της Κύπρου συμμετέχει ενεργά, ως
μόνιμο μέλος, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ).
Στο πλαίσιο αυτό φιλοξένησε τη Διορθόδοξη
Προπαρασκευαστική Διάσκεψη του Συμβουλίου,
κατά την οποία αντιπρόσωποι των Ορθόδοξων και
των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών από είκοσι
και πλέον χώρες, συναντήθηκαν στην Κύπρο, στις
10 Μαϊου, στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου, με σκοπό την προετοιμασία της
θεματολογίας των εργασιών της 11ης Γενικής
Συνέλευσης του ΠΣΕ.
Η 11η Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ,
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον

ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Καρλσρούη της
Γερμανίας, υπό τον τίτλο: «Η αγάπη του Χριστού
προάγει τον κόσμο προς συμφιλίωση και ενότητα».
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε, εκ μέρους του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης
Φωτίου ανέφερε ότι περιποιεί μεγάλη τιμή για
τον τόπο μας, και ειδικότερα για την Εκκλησία
της Κύπρου, η διοργάνωση της Διορθόδοξης
Προπαρασκευαστικής Διάσκεψης, που αποτελεί
μια πνευματική εμπειρία, που προάγει τη
συνεργασία και τον διάλογο.
«Η μακροχρόνια χριστιανική παράδοση του
νησιού μας και η ιστορική ζωή της Εκκλησίας
της Κύπρου», υπογράμμισε ο Επίτροπος
Προεδρίας, «υπαγορεύει το δημιουργικό αίτημα
να είναι παρούσα, προσηλωμένη και ενεργή στις
πνευματικές αποστολές, συμβάλλοντας στην
ανακαινιστική δύναμη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τον χριστιανικό
πολιτισμό, που αποτελεί πνευματική κληρονομιά
και ασφαλή γέφυρα αληθινής επικοινωνίας στους
όπου γης ορθόδοξους λαούς».

Αναφερόμενος στη Συνέλευση του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Εκκλησιών, ο κ. Φωτίου τόνισε
ότι πρόκειται για «μία μεγάλη διοργάνωση,
παγκόσμιας εμβέλειας, με ξεχωριστή πνευματική
αξία για την Ορθοδοξία, αφού συγκεντρώνει και
αγκαλιάζει με αγάπη 340 εκκλησίες και ομολογίες
από 100 διαφορετικές χώρες και όλες τις ηπείρους.
Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή για τις εκκλησίες-μέλη,
τους οικουμενικούς εταίρους κι άλλες εκκλησίες,
καθώς συγκεντρώνει περισσότερους από 4.000
συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Είναι μία
μοναδική ευκαιρία για τις εκκλησίες να εμβαθύνουν
τη δέσμευση τους για ενότητα. Αυτό καθιστά την εν
λόγω Συνέλευση την πιο ποικιλόμορφη χριστιανική
συγκέντρωση, του μεγέθους της, σε ολόκληρο τον
κόσμο».
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δύναται να περιφρουρήσει
τα χριστιανικά ιδεώδη της αγάπης, της ειρήνης,
της αδελφοσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αξίες πολύτιμες, που μπορούν να συμβάλουν
στην πνευματική αναμόρφωση ενός καλύτερου
κόσμου», υπογράμμισε ο κ. Φωτίου.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ «ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΠΕΡΊ ΚΥΠΡΊΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ», ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Παρουσιάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στο
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, το
βιβλίο του Πέτρου Κ. Πόρακου «ΜετανάστευσηΠερί Κυπρίων Μεταναστών».Το βιβλίο αναφέρεται
στη μετανάστευση Κυπρίων από τις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Δρ Ζαννέτος Τοφαλλής,
καθώς και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου
Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτη
Φωτίου. Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους του
Επιτρόπου Προεδρίας, η Πρόξενος της Ύπατης
Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Λονδίνο κα Μελίβοια Δημητρίου.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η
συγκέντρωση και προβολή ιστορικών στοιχείων για
τη μετανάστευση και εγκατάσταση συμπατριωτών
μας σε άλλες χώρες, είναι ένα θέμα που ασφαλώς
συγκινεί όλους.
«Μέσα από τα στοιχεία αυτά», συνέχισε,
«προβάλλεται η θέληση, η αποφασιστικότητα,
η δύναμη και η επιμονή που επέδειξαν οι

συμπατριώτες μας παίρνοντας την απόφαση να
διεκδικήσουν αλλού μια καλύτερη προοπτική για
τους ίδιους και τις οικογένειες τους, λαμβάνοντας
υπόψη τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο λαός
μας σε εποχές πολύ δύσκολες για όλους. Είναι αυτά
τα προβλήματα, της φτώχειας και της ανέχειας,
όπως και της αβεβαιότητας για το αύριο, που
συνέβαλαν στο μεταναστευτικό ρεύμα από την
Κύπρο σε άλλες χώρες, από τις πρώτες δεκαετίες
του περασμένου αιώνα, περισσότερο όμως
θα έλεγα από τα μέσα του 20ού αιώνα και στη
συνέχεια αμέσως μετά την τουρκική εισβολή στο
νησί μας, το 1974».
«Προερχόμενοι, κυρίως, από αγροτικές περιοχές
οι περισσότεροι των μεταναστών μας», τόνισε ο
κ. Φωτίου, «είχαν περιορισμένη μόρφωση, αλλά
τους διέκρινε η μεγάλη αγάπη, η ειλικρίνεια και ο
σεβασμός προς όλους. Τους διέκρινε, ακόμα, και
εξακολουθεί να τους διακρίνει πάντα, ο κοινός
πόθος για την πατρίδα, την πίστη, τα ήθη και τα
έθιμα μας, όπως και τις παραδόσεις μας».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του
Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΦΈΤΟΣ Η 38η ΓΙΟΡΤΉ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΎ ΚΑΙ
ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ, ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Πραγματοποιήθηκε φέτος με μεγάλη επιτυχία στο
Λονδίνο, μετά από δύο χρόνια λόγω πανδημίας
του κορωνοϊού, η 38η Γιορτή του Κρασιού,
καθώς και η παράλληλη εμπορική έκθεση που
διοργανώνεται από την εφημερίδα «Παροικιακή».
Τόσο η εκδήλωση της Γιορτής όσο και η εμπορική
έκθεση προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ξένων
και έδωσαν την ευκαιρία στα Κυπριόπουλα
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Βρετανία,
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να γνωρίσουν ένα σημαντικό κομμάτι του
πολιτισμού μας, καθώς μέσα από το πρόγραμμα
της εκδήλωσης αναβιώνουν ήθη και έθιμα που
συνδέονται στενά με τις ρίζες μας.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, τον οποίο ανέγνωσε
ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Λονδίνο κ. Ανδρέας Κακουρής.
Για τον χαιρετισμό του κ. Φωτίου πατήστε εδώ.

ΕΤΉΣΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΏΝ
ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΉΣ, ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι διεργασίες του
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κυπρο-Αμερικανικών
Οργανώσεων, στις 4 Ιουνίου, στο Terrace on
the Park στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή
αντιπροσώπων όλων των σωματείων και μελών
της Ομοσπονδίας από όλη την Αμερική. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου ανταλλάγηκαν απόψεις για
θέματα που απασχολούν την Ομοσπονδία, έγινε
απολογισμός των δραστηριοτήτων των σωματείων
και συζητήθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι.
Παρόντες στο Συνέδριο ήταν οι Μόνιμοι
Αντιπρόσωποι της Κύπρου και Ελλάδας
στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβεις Ανδρέας
Χατζηχρυσάνθου και Μαρία Θεοφίλη, οι Γενικοί
Πρόξενοι της Ελλάδας και Κύπρου στη Νέα
Υόρκη κ.κ. Μιχάλης Φυρίλλας και Κωνσταντίνος
Κούτρας, ο Πρόξενος της Ελλάδας κ. Δημήτριος
Παπαγεωργίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Ελπιδοφόρος, Πρόεδροι και μέλη πολλών
κυπριακών οργανισμών, ενώ την κυπριακή

κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου.
Για τις παρεμβάσεις των παρευρισκoμένων στην
εκδήλωση πατήστε εδώ.
Στην ομιλία του ο κ. Φωτίου μετέφερε τους
θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
και τη βαθιά ευγνωμοσύνη όλων των Κυπρίων για
τη μεγάλη στήριξη που τους παρέχεται από την
ομογένεια.
Υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει
με επιτυχία τις συνεργασίες της σε διμερές και
τριμερές επίπεδο με άλλες χώρες και ιδιαίτερα
με τις γειτονικές μας για θέματα Διασποράς.
Κάλεσε δε τους απόδημους όπως ενισχύσουν
περαιτέρω τις συνεργασίες αυτές, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες για δράσεις και εκδηλώσεις με
χώρες που συνεργαζόμαστε, όπως το Ισραήλ, η
Αίγυπτος και η Αρμενία.

Υπογράμμισε πόσο σημαντική και πολύτιμη
είναι η συνεργασία που έχουμε με την Ελληνική
Κυβέρνηση, αφού ο απόδημος Ελληνισμός είναι
ένας, και από κοινού κυπριακές και ελλαδικές
οργανώσεις προωθούν δράσεις για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του Ελληνισμού με σκοπό την
προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του κ.
Φωτίου πατήστε εδώ.

ΕΠΑΦΈΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα
Υόρκη για να συμμετάσχει στο ετήσιο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής,
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε
την ευκαιρία να συναντηθεί, στις 6 Ιουνίου, με τον
Πρόεδρο της Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης AJC
κ. David Harris.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η Τριμερής
Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας- Ισραήλ για θέματα
Διασποράς και ο καθοριστικός ρόλος της Διασποράς
των τριών χωρών στην προώθηση εθνικών θεμάτων σε

σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό.
Τονίστηκε, επίσης, ότι η συνεργασία σε θέματα
Διασποράς συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση
των ήδη εξαιρετικών σχέσεων των τριών χωρών.
Η συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας,
αφού προωθεί την ειρήνη, την ασφάλεια και
τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.
Συζητήθηκαν, επίσης, δράσεις και πρωτοβουλίες που
μπορούν να αναλάβουν οι οργανώσεις των τριών
χωρών στο εξωτερικό στο πλαίσιο συνεργασίας
σε θέματα Διασποράς και ιδιαίτερα όσον αφορά
τη νέα γενιά, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά,
αναδεικνύοντας την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
Στις 3 Ιουνίου, ο Επίτροπος Προεδρίας είχε, επίσης,
την ευκαιρία να επισκεφτεί το παροικιακό σχολείο της
Νέας Υόρκης, το Ελληνικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου,
όπου διαπίστωσε το σημαντικό έργο που επιτελείται.
Ο κ. Φωτίου συζήτησε με τη Διεύθυνση και τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου για τα προγράμματα

του σχολείου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
καθώς και τις εισηγήσεις τους.
Αφού εξέφρασε ευχαριστίες και συγχαρητήρια για
την προσφορά τους, τους διαβεβαίωσε για ακόμη
μία φορά για τη στήριξη τόσο του ιδίου, όσο και της
Κυβέρνησης στην κάθε τους προσπάθεια, αφού ο
στόχος της λειτουργίας των σχολείων της παροικίας
στο εξωτερικό είναι να γνωρίζει η νέα γενιά τις ρίζες
της, τις παραδόσεις της, την ιστορία και τον πολιτισμό
της.
Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου συνομίλησε με τα παιδιά
που φοιτούν στο σχολείο, τα οποία του εξέφρασαν
την αγάπη τους για την Κύπρο.
Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Επίτροπος
Προεδρίας εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στις εκδηλώσεις
για τους εορτασμούς της Ημέρας της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας και είχε, επίσης, συναντήσεις με τον
Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
εκπροσώπους των παροικιακών οργανώσεων και της
νεολαίας της Διασποράς.

ΣΤΙΣ 26 – 29 ΙΟΥΛΊΟΥ ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΚΥΠΡΊΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Φέτος, το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων
Διασποράς θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο
από τις 26 μέχρι τις 29 Ιουλίου.
Στο Συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν οι
Ομοσπονδίες Κυπρίων Διασποράς από όλες τις
χώρες του κόσμου, καθιστώντας το Συνέδριο ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα στον τόπο όσο
αφορά τους απόδημους μας. Το Συνέδριο αυτό
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους απόδημους
να συζητήσουν σημαντικά θέματα που τους
αφορούν, να έρθουν σε επαφή με Κύπριους
αξιωματούχους και άλλους παράγοντες και
να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις
στο Κυπριακό και γενικότερα για θέματα που
αφορούν την Κύπρο.
Ως γνωστόν, οι εργασίες του Συνεδρίου
προβάλλονται εκτενώς από τα κυπριακά Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και τα ΜΜΕ των
κυπριακών παροικιών στο εξωτερικό.
Την έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου
Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
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ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ Η ΜΑΡΊΝΑ ΑΓΊΑΣ ΝΆΠΑΣ

Η μαρίνα Αγίας Νάπας είναι κι επισήμως
γεγονός! Τα εγκαίνια της πολυαναμενόμενης
ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου,
στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη και εκλεκτών
προσκεκλημένων από το επιχειρείν της Κύπρου
και της Ανατολικής Μεσογείου.
Η τελετή των εγκαινίων έγινε στο εντυπωσιακό
Event Center της μαρίνας, όπου ο
Αιγύπτιος επενδυτής και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Naguib Sawiris
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της μαρίνας,
κ. Σταύρος Καραμοντάνης, υποδέχτηκαν τους
προσκεκλημένους στη μαρίνα.
Για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα αλλάξει
το τουριστικό τοπίο όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε
λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης κατά την τελετή εγκαινίων της
μαρίνας, την οποία χαρακτήρισε στολίδι της
Μεσογείου.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι πρόκειται
για μία επένδυση με προστιθέμενη αξία,
καθώς με το έργο αυτό ενισχύεται σημαντικά
η θέση της Κύπρου, σε ένα παγκόσμιο
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη
ανταγωνιστικότητα, ενώ η Κύπρος καθίσταται
παράλληλα ένας ιδανικός προορισμός για
επισκέπτες κι επενδυτές.
«Αυτό το έργο», συνέχισε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, «αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε
πλήρως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα,

όπως είναι η θέση μας στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων, μαζί με μια γνωστή κουλτούρα
ζεστασιάς και φιλοξενίας και ένα σύγχρονο
νομικό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζεται
ευρέως ως αποτελεσματικό και πραγματικά
φιλικό προς τις επιχειρήσεις».
«Πλεονεκτήματα που μας επιτρέπουν να
δημιουργήσουμε έργα υψηλής αξίας, όπως
αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα, που
δημιουργούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας
και προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό, με
επακόλουθες θετικές συνέπειες όσον αφορά
στην εισροή άμεσων και έμμεσων εσόδων»,
κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Χωροθετημένη ανάμεσα στις παραλίες Αγίας
Θέκλας και Μακρόνησου, η μαρίνα Αγίας
Νάπας περιλαμβάνει την κατασκευή 220
ευρύχωρων, πολυτελών διαμερισμάτων σε
δύο εντυπωσιακούς πύργους, 35 πολυτελών
επαύλεων, μαρίνας με δυναμικότητα
ελλιμενισμού και παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών σε 600 σκάφη, ναυπηγείου, καθώς
και μιας σειράς από επιλεγμένα καταστήματα
και εστιατόρια που θα προσφέρουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες και ανέσεις στους
διαμένοντες και επισκέπτες της μαρίνας.
Η μοναδική τοποθεσία της μαρίνας, σε
συνδυασμό µε τη συνεχή παροχή ασφάλειας
για κατοικίες και σκάφη, παρέχουν ιδιωτικότητα
στους κάτοικους και ιδιοκτήτες σκαφών, ενώ τα
κρυστάλλινα νερά, οι εκπληκτικές παραλίες και
η μοναδική θέα της Αγίας Νάπας αναμένεται
να προσελκύσουν επισκέπτες από Κύπρο και
εξωτερικό, οι οποίοι αποζητούν να απολαύσουν
τον μεσογειακό τρόπο ζωής και διασκέδασης.
Η μαρίνα Αγίας Νάπας, μια επένδυση αξίας
άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το
απόλυτο θέρετρο για διαμονή δίπλα στη
θάλασσα και ένας διεθνής προορισμός που
συνδυάζει εξαιρετικές ευκαιρίες επένδυσης
σε ακίνητα, υπέροχη θέα, κορυφαίες
εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σκαφών και έναν
πολυχώρο ψυχαγωγίας, που θα σφύζει από
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ζωή σε ετήσια βάση. Η εμπορική ζώνη της
μαρίνας προσφέρει επιλογές διασκέδασης και
εστίασης.
Ήδη, το λιμενικό κομμάτι της μαρίνας
λειτουργεί από το 2020, παρέχοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες. Τον περασμένο Νοέμβριο
ελλιμενίστηκε με επιτυχία και φιλοξενήθηκε το
107 μέτρων S/Y LANA, ενώ μόλις πριν λίγες
μέρες αγκυροβόλησε το κρουαζιερόπλοιο
Μ/Υ SEADREAM II με τους επιβάτες να
πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους της
μαρίνας και σύντομες εκδρομές στο εσωτερικό
του νησιού. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή
του οικιστικού μέρους της μαρίνας, το οποίο
ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε φάσεις.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μεγαλειώδους
έργου της μαρίνας Αγίας Νάπας θα συμβάλει
στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται,
εξάλλου, για τη μοναδική μαρίνα στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που έχει
πιστοποιηθεί με τα διεθνή πρότυπα ISO 13687-1,
όσον αφορά στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, την ταχεία υποστήριξη και
εξυπηρέτηση σκαφών και επισκεπτών σε
όλους τους τομείς με σύγχρονες και έξυπνες
υπηρεσίες. Απέσπασε, επίσης, διακρίσεις στα
διεθνούς φήμης European Property Awards
2021-2022 με δύο επιτυχείς συμμετοχές στις
κατηγορίες Μικτής Ανάπτυξης και Ψηλών
Οικιστικών Κτιρίων, ενώ πρόσφατα πρόσθεσε
και τη Γαλάζια Σημαία στη συλλογή της από
βραβεία και διακρίσεις.

ΑΡΧΕΊΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ. ΟΡΓΆΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Κρατικού Αρχείου

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Εβδομάδας
Αρχείων, πραγματοποιήθηκε, στις 7 Ιουνίου, το
1ο Επιστημονικό Συνέδριο του Κρατικού Αρχείου
με θέμα «Αρχεία στην Κύπρο. Οργάνωση –
Προσδοκίες – Προοπτικές». Στόχος, σε διεθνές
επίπεδο, είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας
των αρχείων για την κοινωνία και τη χρηστή
διακυβέρνηση και η ευαισθητοποίηση του κοινού
για τη σημασία και την αξία τους.
Το Κρατικό Αρχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην προσπάθειά του για προβολή των αρχειακών
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, τη
γνωριμία του κοινού με τα αρχειακά τεκμήρια που
διαφυλάσσονται σε αυτά και την καταγραφή των
προοπτικών τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
που ζούμε, διοργάνωσε το επιστημονικό αυτό
συνέδριο, προσκαλώντας τα σημαντικότερα

ιδρύματα διαχείρισης αρχείων στην Κύπρο.
Το Συνέδριο χαιρέτισε η Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως κα Στέφη Δράκου, η οποία
εξήρε τη σημασία των αρχείων για τη χρηστή
διοίκηση, αλλά και την ιστορική έρευνα, τονίζοντας
παράλληλα τη συμβολή του Κρατικού Αρχείου
προς τον σκοπό αυτόν.
Στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Έφορος Κρατικού
Αρχείου Δρ Χρίστος Κυριακίδης παρουσίασε τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Κρατικό
Αρχείο στη διάσωση, διαφύλαξη και διάθεση
στο κοινό των αρχείων που παράγει, ως επί το
πλείστον, ο δημόσιος τομέας, τις προσδοκίες
για την ανάπτυξή του και τις προοπτικές που
εμφανίζονται στο νέο περιβάλλον που τα
ηλεκτρονικά αρχεία επιβάλλουν.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων,
και η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών κα Αλίκη Στυλιανού, η οποία
αναφέρθηκε στα δύο πολύ σημαντικά αρχεία
που διαχειρίζεται το ΓΤΠ: το Αρχείο Τύπου και το
Φωτογραφικό Αρχείο.
Το Αρχείο Τύπου διαθέτει αυτή τη στιγμή 1.291
τίτλους εφημερίδων και περιοδικών στην ελληνική,
την τουρκική και άλλες γλώσσες. Αποτελεί την
πλουσιότερη συλλογή εφημερίδων και περιοδικών
που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο από το 1878

μέχρι σήμερα και τη μόνη που μπορεί να καλύψει
σφαιρικά τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας
της χώρας.
Το Φωτογραφικό Αρχείο ανάγεται στο 1950
και περιλαμβάνει υλικό από τις καθημερινές
καλύψεις των φωτογράφων του ΓΤΠ, καθώς
και ιδιωτικές συλλογές που έχουν δωριστεί ή
αγοραστεί από το ΓΤΠ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά
εμπεριστατωμένη απεικόνιση της πολιτικής,
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της
Κύπρου, περιλαμβανομένων κρίσιμων πτυχών της
σύγχρονης ιστορίας.
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Διευθύντριας
του ΓΤΠ πατήστε εδώ.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν, επίσης, εισηγήσεις
για ιδιωτικά αρχεία που λειτουργούν στην Κύπρο
και το εξωτερικό. Το σημαντικότερο συμπέρασμα
που εξήχθηκε είναι ότι οι προκλήσεις που έχουν
να αντιμετωπίσουν τα αρχειακά ιδρύματα είναι
κοινές και η συνεργασία όλων των φορέων μεταξύ
τους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπισή τους.
Παράλληλα, κάτι που αποτελεί και επιδίωξη και
του Κρατικού Αρχείου, είναι η θεσμοθέτηση του
συνεδρίου αυτού σε ετήσια βάση, κάτι που θα
βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην εμβάθυνση των
σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων που διαχειρίζονται
αρχεία στην Κύπρο.

ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΚΎΠΡΟΥ-ΕΛΛΆΔΑΣ-ΑΡΜΕΝΊΑΣ
ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, στην Πάτρα, η 5η
Τριμερής Συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Αρμενίας
για θέματα Διασποράς στην παρουσία του Επιτρόπου
Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, εκ μέρους της κυπριακής
πλευράς, του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας,
αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Ανδρέα
Κατσανιώτη, εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και του
Ύπατου Αρμοστή για θέματα Αποδήμων της Αρμενίας
κ. Zareh Sinanyan, εκ μέρους της αρμένικης πλευράς.
Μετά το πέρας της συνάντησης υπογράφηκε το πρώτο
Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Διασποράς μεταξύ
των τριών χωρών.
Σε δηλώσεις του μετά τις διευρυμένες συνομιλίες
και την υπογραφή του Μνημονίου, ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου ανέφερε ότι ενώνουν
πολλά τις τρεις χώρες, όπως η ιστορία, οι κοινοί αγώνες
για δικαίωση, καθώς και οι προκλήσεις που έχουν να
αντιμετωπίσουν. «Κύπριοι, Έλληνες και Αρμένιοι»,
πρόσθεσε, «μπορούμε να συνεργαστούμε και να
αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες των αποδήμων
μας και τα οργανωμένα σύνολα της Διασποράς μας».
Συνεχίζοντας ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι οι τρεις
χώρες έχουν πολύ ισχυρές Διασπορές σε πολύ
σημαντικές χώρες, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η
Αγγλία και η Αυστραλία. Θα ενεργοποιήσουμε, μέσα
από αυτή τη συνεργασία, τα οργανωμένα σύνολα των
Διασπορών μας, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά και
να προωθηθούν, εκεί που πρέπει και όπως πρέπει ,τα
συμφέροντα των τριών χωρών μας.

Ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη
σημασία στη νέα γενιά των αποδήμων μας, η οποία
είναι το μέλλον της Διασποράς μας, οι μελλοντικοί
ηγέτες των οργανώσεων μας και σκοπός είναι να τους
φέρουμε κοντά για να γνωρίσουν την ιστορία, τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις της κάθε χώρας. Είναι για
αυτόν τον λόγο που προωθούνται διάφορες δράσεις
και εκδηλώσεις σε τριμερές επίπεδο.
Σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας, ο κ. Φωτίου
είπε ότι μέσα από αυτό θα επιτευχθεί η εμβάθυνση
της συνεργασίας των τριών χωρών και θα ενισχυθούν
περαιτέρω οι πολύ καλές σχέσεις Κύπρου-ΕλλάδαςΑρμενίας. Η υπογραφή του Μνημονίου θα εξειδικεύει
τις περαιτέρω κοινές δράσεις των Οργανώσεων μας,
της νεολαίας μας σε θέματα πολιτισμού, παραδόσεων,
ακόμη και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας.
Επιπλέον, είπε ότι συμφωνήθηκε η διεξαγωγή έκθεσης
φωτογραφίας στην Κύπρο με θέμα την γενοκτονία των
Αρμενίων, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τη
γενοκτονία των Ποντίων. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η
υλοποίηση διαφόρων δράσεων με τη συμμετοχή της
Διασποράς των τριών χωρών, όπως η 3+1 πολιτιστική
εκδήλωση στο Παρίσι, καθώς επίσης και η διοργάνωση
κοινής επίσκεψης νέων στις τρεις χώρες.
Ο κ. Φωτίου εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κύπρου
στην Ελλάδα, όσον αφορά τις συνεχιζόμενες και
αυξανόμενες παραβιάσεις και προκλήσεις της Τουρκίας
που δυναμιτίζουν το κλίμα στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.
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Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι η Τουρκία
συνεχίζει να μην αποδέχεται την πρόταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας για ΜΟΕ και συνεχίζει τις
παράνομες ενέργειες της στην περίκλειστη περιοχή
των Βαρωσίων, οι οποίες παραβιάζουν τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών. «Η τουρκοκυπριακή πλευρά», υπογράμμισε,
«θα πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις
για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έχουν
διακοπεί στο Κρανς Μοντανά, βάσει των σχετικών
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται
στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

ΑΡΧΊΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΝΈΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ
ΚΥΡΊΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΏΝ ΒΆΣΕΩΝ

Ιστορική ημέρα για τους κατοίκους και
ιδιοκτήτες περιουσιών εντός του εδάφους
των Βρετανικών Βάσεων, αλλά και μια απτή
απόδειξη των εξαίρετων σχέσεων Κύπρου –
Ηνωμένου Βασιλείου, είναι η 9η Μαΐου 2022,
αφού ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για
τη μη στρατιωτική ανάπτυξη στις περιοχές των
Βρετανικών Βάσεων.
Μια Συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 15 Ιανουαρίου
του 2014 μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού κ. David
Cameron και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη και υπογράφτηκε από τους Υπουργούς
Εξωτερικών κ.κ. William Haik και Ιωάννη Κασουλίδη.
Η υλοποίηση της Συμφωνίας διανοίγει σημαντικές
προοπτικές οικονομικής, τουριστικής, εμπορικής και
όχι μόνο, ανάπτυξης σε Δήμους και κοινότητες που
εμπίπτουν εντός των ορίων των Βάσεων.
Σε ομιλία του κατά την τελετή έναρξης της εφαρμογής
της Συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τα
όσα προβλέπονται:

«Πρώτον: Για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές Συνθήκες
του 1960, και παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες
από προηγούμενες Κυβερνήσεις, επιτυγχάνεται η
οριστική και ολιστική ρύθμιση για την ανάπτυξη γης και
περιουσιών εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων.
Δεύτερον: Αποτελεί, επίσης για πρώτη φορά από την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη μεγαλύτερη
αλλαγή χρήσης γης, καθώς το 80% του εδάφους
των Βρετανικών Βάσεων, εκτάσεως περίπου 200
τετραγωνικών χιλιομέτρων από σύνολο 255, αλλάζει
καθεστώς και εντάσσονται σε πολεοδομικές ζώνες, επ’
ωφελεία 4 Δήμων και 23 Κοινοτήτων που εμπίπτουν
είτε μερικώς είτε στην ολότητα τους εντός των περιοχών
των Βάσεων.
Τρίτον: Ικανοποιείται ένα διαχρονικό και απόλυτα
δικαιολογημένο αίτημα των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών
γης για αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιών
τους με ισόνομο και αναλογικό τρόπο σε σύγκριση
με τους ιδιοκτήτες περιουσιών στις υπό την Κυπριακή
Δημοκρατία ελεγχόμενες περιοχές, αίροντας έτσι τις
εδώ και 62 χρόνια στρεβλώσεις και ανισορροπίες που
είχαν μέχρι σήμερα βιώσει.
Τέταρτον: Καταδεικνύει το αναβαθμισμένο και εξαίρετο
επίπεδο σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο οδήγησε
στη σύναψη και ολοκλήρωση της υπό αναφορά
Συμφωνίας».
Σε κοινή ανακοίνωση αναφέρονται, επίσης, τα
ακόλουθα: «H Συμφωνία αυτή, αποτελεί σημαντικό
ορόσημο στις μακρόχρονες διμερείς σχέσεις μεταξύ
των δύο κρατών, αντικατοπτρίζοντας τη στενή
συνεργασία και τους δεσμούς που μοιραζόμαστε για
περισσότερες από έξι δεκαετίες.
Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της
περιόδου διαβούλευσης για περιβαλλοντικά θέματα

σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής του νέου
σχεδιασμού Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης, ενός
πολεοδομικού σχεδιασμού ο οποίος θα επιτρέπει
περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις περιοχές των
Βάσεων.
Διαμορφωμένο από τις δύο Κυβερνήσεις και μετά από
διαβούλευση με περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές
ομάδες, καθώς και τις τοπικές κοινότητες, αυτό το νέο
πολεοδομικό σύστημα σημαίνει την άρση πολλών
περιορισμών που υφίσταντο στην ανάπτυξη γης και
περιουσιών εντός των Βάσεων.
Οι πολεοδομικές ζώνες και διαδικασίες, παρόμοιες με
αυτές στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα εφαρμοστούν
και στις Βάσεις από τις 16 Μαΐου 2022, εξαιρουμένων
των περιοχών που σχετίζονται με τις στρατιωτικές
ανάγκες των Βάσεων και ζητήματα ασφάλειας. Τα
δικαιώματα όλων των ιδιοκτητών γης και περιουσίας
θα συνεχίσουν να διασφαλίζονται ανεξαρτήτως
χώρου διαμονής, ενώ, παράλληλα, οι περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές θα προστατεύονται.
Η νέα πολιτική, με τους συνοδευόμενους χάρτες, θα
δημοσιευτούν στην τελική τους μορφή τη 16η Μαΐου
2022 και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Οι ιδιοκτήτες
περιουσιών θα μπορούν από τη 16η Μαΐου 2022 να
υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών και
οικιστικών αδειών στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού.
Παράλληλα, για περίοδο τεσσάρων μηνών από τη
δημοσίευση, το κοινό θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει
ενστάσεις σχετικά με τις πολεοδομικές ζώνες.
Η εφαρμογή της Διευθέτησης είναι η απόδειξη
της δέσμευσης των δύο κρατών να τιμήσουν τις
υποχρεώσεις τους, οι οποίες πηγάζουν από τη
Συνθήκη Εγκαθίδρυσης και να προστατεύσουν τη
ευημερία των υφιστάμενων και μελλοντικών κατοίκων,
αλλά και ιδιοκτητών περιουσίας, γενικότερα, στις
περιοχές των Βρετανικών Βάσεων».

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΔΈΧΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΈΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΊΩΝ
Τη στήριξη της Κυβέρνησης στους
επαναπατρισθέντες Κυπρίους διαβεβαίωσε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης σε συνάντηση που είχε, στις 2
Μαϊου, με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων, την οποία συνόδευε
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τους ευχαρίστησε για
τις υπηρεσίες που πρόσφεραν και το σπουδαίο
έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα προς την
πατρίδα τους.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου δήλωσε ότι τόσο
οι απόδημοι μας, αλλά και οι επαναπατρισθέντες
μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε ως πατρίδα,
γιατί είναι αυτοί που σε δύσκολες εποχές για την
Κύπρο μας, προωθούν σε ισχυρά κέντρα λήψης
απόφασης τα εθνικά μας θέματα.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι κατά τη
συνάντηση συζητήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις
που έχουν υποβάλει οι επαναπατρισθέντες για
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
μετά τον επαναπατρισμό τους, όπως είναι τα
προβλήματα ενσωμάτωσης. «Υπάρχουν»,
πρόσθεσε, «επαναπατρισθέντες που προέρχονται
κυρίως από χώρες της Αφρικής, Νότια Αφρική
και αλλού, οι οποίοι χρειάζονται ακόμα και την
οικονομική στήριξη του κράτους».
Ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι εκείνο που έχει σημασία
είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι,
οι οποίοι για χρόνια ήταν μέρος της Διασποράς
μας, βρίσκονται τώρα πίσω στην πατρίδα τους και
ότι μπορούν να επιτελέσουν και να συνεχίσουν να
επιτελούν αυτόν τον ουσιαστικό ρόλο που είχαν
όλα αυτά τα χρόνια.
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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Κυριάκος Τσολάκης είπε, μεταξύ
άλλων, ότι επιβάλλεται η ενίσχυση της «γέφυρας»
επικοινωνίας με τον απόδημο Ελληνισμό.
«Έχουμε μια Κύπρο εκτός Κύπρου, η οποία
σήμερα είναι σε θέσεις κλειδιά σε όλες τις χώρες
του κόσμου και μπορούν αυτοί οι Κύπριοι να
μας βοηθήσουν αφάνταστα σε όλα τα θέματα
που αντιμετωπίζουμε», είπε, σημειώνοντας την
επιθυμία των αποδήμων και επαναπατρισθέντων
Κυπρίων να προσφέρουν για την Κύπρο.
Τέλος, επισήμανε τη στήριξη που λαμβάνουν
τόσο από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
προσωπικά όσο και από τον Επίτροπο Προεδρίας.

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΟΜΆΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΎ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Συνάντηση με τον Επίτροπο
Προεδρίας

Συνάντηση με την Πρόεδρο της
Βουλής
Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
κα Αννίτα Δημητρίου, δέχθηκε στις 22 Ιουνίου,
ομάδα ομογενών φοιτητών του Ιδρύματος του
Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (American
Hellenic Institute Foundation – AHI), με
επικεφαλής τον κ. Nick Larigakis και την κα Maria
Wills, πρόεδρο και μέλος του ΑΗΙ, αντίστοιχα, που
πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Κύπρο.
Η επίσκεψη εντασσόταν στο πλαίσιο της
διαφώτισης των νέων ομογενών, σε σχέση τόσο με
το Κυπριακό όσο και σε θέματα που αφορούν την
Κύπρο γενικότερα, μέσα από τακτικές επισκέψεις,
ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες εξελικτικά
μέσα από την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και
κοινωνική τους πορεία να αποτελέσουν φορείς
ευαισθητοποίησης της ομογένειας και της
αμερικανικής κοινής γνώμης για τα θέματα της
Κύπρου στον χώρο δραστηριοποίησής τους.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από την Πρόεδρο της Βουλής για
τις βασικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος,
με έμφαση στις πρόσφατες προκλήσεις της
Τουρκίας στην περιοχή της Αμμοχώστου και στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς και για
την ανάγκη συμμόρφωσης των κρατών με τους
κανόνες του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να
ενημερώσουν την Πρόεδρο αναφορικά με το
υπόβαθρο των σπουδών τους και τα μελλοντικά
τους σχέδια.
Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε ειδικότερα
στις αντιστοιχίες μεταξύ της εισβολής στην
Ουκρανία και της εισβολής στην Κύπρο το 1974,
στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία,
καθώς και στις θέσεις αρχής που η Κυπριακή
Δημοκρατία τηρεί σε θέματα παραβίασης της
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και του
διεθνούς δικαίου. Η κα Δημητρίου τόνισε, επίσης,
τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην
προσπάθεια επίλυσης πολιτικών ζητημάτων, ενώ
επίσης ενημέρωσε τους φοιτητές σε σχέση με την
προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως η
ρύθμιση του ζητήματος της γυναικοκτονίας και του
εκφοβισμού.
Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη
σημασία της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, παρακινώντας τους νέους
και τις νέες μας να συμμετέχουν στα κοινά,
διατηρώντας την πεποίθησή τους ότι μπορούν να
επιτύχουν την αλλαγή προς το καλύτερο.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψής τους
στην Κύπρο, η αντιπροσωπεία των φοιτητών
είχε συνάντηση και με τον Επίτροπο Προεδρίας
κ. Φώτη Φωτίου, ο οποίος τους ενημέρωσε για την
τραγωδία των αγνοουμένων και των συγγενών τους
που, δυστυχώς, συνεχίζεται για σχεδόν μισό αιώνα.
Ο Επίτροπος επισήμανε ότι το θέμα των
αγνοουμένων βρίσκεται σε στασιμότητα εξαιτίας της
αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας να συνεργαστεί
και να δώσει στοιχεία από τα τουρκικά αρχεία για
τις μετακινήσεις των οστών και τους νέους τόπους
ταφής.
Επισήμανε, ακόμα, ότι ουσιαστική και καθοριστική
μπορεί να είναι η συνδρομή και βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, αλλά
και της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις προσπάθειες για
αντιμετώπιση της απαράδεκτης και απάνθρωπης
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία
χρόνια.
Ο Επίτροπος Προεδρίας έκανε, επίσης, εκτενή
αναφορά στο θέμα των αγνοουμένων Αμερικανών
υπηκόων κυπριακής καταγωγής, όπως και
στον αμερικανικό νόμο που ψηφίστηκε το 1994
από το Κογκρέσο για τις υποθέσεις αυτές, ως
αποτέλεσμα και των συντονισμένων ενεργειών
και πρωτοβουλιών της ομογένειας στις ΗΠΑ.
Ο κ. Φωτίου τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει
να ευαισθητοποιηθεί περαιτέρω, όπως πολύ σωστά
έπραξε για τον πόλεμο της Ουκρανίας και να
πείσει την Τουρκία να συνεργαστεί για ένα καθ’ όλα
ανθρωπιστικό θέμα.
Εξάλλου, ο Επίτροπος ζήτησε από τους φοιτητές
της αντιπροσωπείας, όπως συνεισφέρουν με τον
δικό τους τρόπο και συντονισμένα να ενημερώσουν
και να ευαισθητοποιήσουν τις Πανεπιστημιακές
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τους κοινότητες στις ΗΠΑ για την ανθρωπιστική
πτυχή του θέματος των αγνοουμένων μας.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε την
αντιπροσωπεία για τα θέματα των εγκλωβισμένων
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης,
αναφορά έγινε και για την καταστροφή της
πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα
κατεχόμενα μας μέρη από την κατοχική δύναμη,
αλλά και τις συστηματικές προσπάθειες της
Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διατήρηση και
προστασία της.
Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε
στον ρόλο του απόδημου Ελληνισμού που είναι
καθοριστικής σημασίας για την προώθηση και
στήριξη των θέσεων και συμφερόντων μας. Οι
Κύπριοι της Διασποράς μας ενδυναμώνουν
περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ
και φέρνουν ακόμη πιο κοντά τους λαούς μας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τη νέα γενιά των
αποδήμων μας, οι οποίοι είναι οι αυριανοί ηγέτες
της Διασποράς μας και έχουμε χρέος να τους
κρατήσουμε κοντά στις ρίζες, τον πολιτισμό, καθώς
και να τους παροτρύνουμε για την εμπλοκή τους
στα παροικιακά δρώμενα στις χώρες όπου ζουν.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος ΑΗΙ
διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον του Ινστιτούτου
και των φοιτητών, εκφράζοντας τη βούληση
να προσφέρουν κάθε βοήθεια που δύναται για
να συμβάλουν στις προσπάθειες επίλυσης του
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων.
Τέλος, ο κ.Φωτίου συνεχάρη και ευχαρίστησε τον
κ. Larigakis και το AHI για το έργο που επιτελούν
στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων στις
ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεχάρη τους φοιτητές που
συμμετέχουν σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα
και για το μεγάλο τους ενδιαφέρον να μάθουν
περισσότερα για την Κύπρο μας.

στην κατεχόμενη γη μας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ιστορία της Αμμοχώστου
αρχίζει από τον 17ο αιώνα π.Χ.,
με τους τέσσερις προαγγέλους:
Έγκωμη, Σαλαμίνα, Αρσινόη
και Κωνσταντία. H ιστορία
της πόλης εκτείνεται για 36
ολόκληρους αιώνες. Ο ποιητής
στα Εκατόν Λόγια της Αγάπης
περιγράφει τη μακραίωνη αυτή
ιστορία:
«Παφής εχτίστ’ η Τζιβωτός τζιαι
θεμελιώθην κόσμος
Τζι’ εχτίστην το τετράποδον
οπού κρατεί τον κόσμον,
Εχτίστην τζι’ η Αγιά Σοφκιά, της
Τζύπρου το ρηάτον,
Τζι’ εχτίστην τζι’ Αμόχουστος με
το Κωνσταντινάτον...».
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Δήμος Αμμοχώστου
Το όνομα Αμμόχωστος συναντάται από τους πρώτους
μ.Χ. αιώνες ως τοποθεσία ή τοπωνύμιο που περιέγραφε
τη χωσμένη στην άμμο περιοχή. Ο οικισμός που
αναπτύχθηκε πάνω ή δίπλα από τη θαμμένη, κάτω από την
άμμο, ερειπωμένη Αρσινόη, σταδιακά έλαβε την ονομασία
Αμμόχωστος, που σημαίνει «πόλη χωσμένη στην άμμο».
Πράγματι, η πόλη του Ευαγόρα είναι φημισμένη για την
αμμώδη παραλία της. Αποκαλείται συχνά και «η πόλη του
πορτοκαλιού» ή «η πόλη των ανεμόμυλων».
Η Αμμόχωστος πριν από την εισβολή ήταν μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή πόλη που έσφυζε από ζωή και όπου χιλιάδες
τουρίστες έβρισκαν φιλοξενία στα άνετα και πολυτελή της
ξενοδοχεία και απολάμβαναν τη ζεστή, γαλανή θάλασσα
και τη χρυσαφένια αμμουδιά της. Παντού σε όλη την
Αμμόχωστο ανεγείρονταν πριν από την εισβολή νέες
κατοικίες, νέα δημόσια κτήρια και εκπαιδευτήρια, νέα
ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά διαμερίσματα, νέα μεγάλα
γραφεία με σύγχρονο εξοπλισμό. Το λιμάνι της ήταν το
μεγαλύτερο της Κύπρου. Τα 75% των εισαγωγών και
εξαγωγών περνούσαν από το λιμάνι της Αμμοχώστου.
Η Αμμόχωστος έχει χαρακτηριστεί πόλη-φάντασμα, αφού
από τις 16 Αυγούστου 1974 οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοί
της έχουν εκδιωχθεί, και από τότε το μεγαλύτερο μέρος
της πόλης παραμένει κλειστό και ερημωμένο, με τον
κατοχικό στρατό να μην επιτρέπει την επιστροφή των
νόμιμων κατοίκων της, παρά τα σχετικά ψηφίσματα και τις
αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Από τότε, το αίτημα για
την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους
της παραμένει ένα από τα κεντρικά ζητήματα της
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Κύπρου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε δύο πολύ
σημαντικά ψηφίσματά του για το Κυπριακό, περιέλαβε
ρητές πρόνοιες για το ζήτημα της πόλης της Αμμοχώστου.
Το πρώτο ψήφισμα, το 550, εκδόθηκε το 1984 και
καταδικάζει ως απαράδεκτες τις απόπειρες εποικισμού
οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα
διαφορετικά από τους νόμιμους κατοίκους του και ζητά τη
μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής στη διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών.
Το δεύτερο ψήφισμα, το 789, εκδόθηκε το 1992 και
προτείνει ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης να τεθούν
τα Βαρώσια υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης, με
στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 του 1984.
Παράλληλα, η επιστροφή της Αμμοχώστου, η οποία
είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσφυγική πόλη,
αποτελεί υποχρέωση της Τουρκίας με βάση τη Β΄
Συμφωνία Κορυφής Κυπριανού / Ντενκτάς το 1979, αλλά
και υποχρέωση με βάση το πρόσφατο ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εγκρίθηκε στις 10
Φεβρουαρίου 2010.
Εδώ και έναν χρόνο η Τουρκία προχώρησε σε σειρά
παράνομων ενεργειών στην περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου ανοίγοντας μέρος της παραλίας και μέρος
της περίκλειστης πόλης, κατά παράβαση όλων των
σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο.
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