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Σας χαιρετώ από την Κύπρο μας και εύχομαι σε όλους και όλες κάθε καλό για τις οικογένειές σας.
Στις επόμενες σελίδες θα δείτε πολλά θέματα που επαναφέρουν μνήμες από την τραγωδία που βίωσε η πατρίδα μας το
πικρό καλοκαίρι του 1974. Κάθε Ιούλιο και Αύγουστο τιμούμε τα θύματα της προδοσίας του πραξικοπήματος και της
τουρκικής εισβολής και μνημονεύουμε μαζί τους αγαπημένους τόπους μας που κατακρατεί ο εισβολέας επιδιώκοντας τη
μόνιμη τουρκοποίησή τους.
Δεν ξεχνούμε ποτέ και αγωνιζόμαστε για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας σε συνθήκες
ελευθερίας, ασφάλειας και δημοκρατίας. Το επιβάλλει το χρέος μας προς τους πεσόντες και όλα τα άλλα θύματα του
Τουρκικού Αττίλα, όπως και το καθήκον μας προς τις αυριανές γενεές. Η Κύπρος, η ιδιαίτερη πατρίδα μας, έχει μια ιστορία
που δεν μπορεί να παραγραφεί. Οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές. Το φωνάζει αυτό η κληρονομιά μας τρεισήμισι και πλέον
χιλιάδων χρόνων, η συνείδηση, οι αξίες και οι παραδόσεις μας.
Ημέρες μνήμης, λοιπόν, και περίσκεψης. Πολλές οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα του διμήνου που προηγήθηκε. Στο
επίκεντρο όλων το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Είχαμε τη χαρά
να υποδεχθούμε τις ηγεσίες και άλλους εκπροσώπους των οργανώσεων των αποδήμων μας, της ΠΟΜΑΚ, της ΠΣΕΚΑ
και της ΝΕΠΟΜΑΚ, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς δεσμούς που μας ενώνουν και θέτοντας νέες
προτεραιότητες στον κοινό αγώνα που διεξάγουμε. Η βαθιά ευγνωμοσύνη που τρέφουμε προς τους αποδήμους μας
εκφράστηκε και σε ειδική τελετή κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τίμησε ειδικά για
την εξαίρετη προσφορά τους, αποδήμους μας που με ανιδιοτέλεια και προσωπικές θυσίες έδωσαν μεγάλους αγώνες και
τίμησαν την πατρίδα μας στο εξωτερικό.
Όλα τα θέματα μας ενδιαφέρουν. Καλή περιδιάβαση.
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Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

ΣΤΈΦΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ
Με τη συμμετοχή συνέδρων από ολόκληρο
τον κόσμο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου,
στη Λεμεσό, το Παγκόσμιο Συνέδριο
Κυπρίων της Διασποράς της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ),
της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).
Σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών του Συνεδρίου, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου επισήμανε ότι «ήταν ένα πολύ
παραγωγικό και διαφωτιστικό Συνέδριο, σε μια
κρίσιμη στιγμή για την Κύπρο, κατά το οποίο οι
απόδημοί μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και
κυρίως για το εθνικό μας ζήτημα που τόσο τους
ενδιαφέρει», και υπογράμμισε ότι οι Κύπριοι της
Διασποράς είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της Κύπρου
στο εξωτερικό σήμερα.

Εναρκτήρια τελετή
Κατά την εναρκτήρια τελετή, στις 26 Ιουλίου, ο
Επίτροπος Προεδρίας αφού καλωσόρισε τους
συνέδρους, εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη για
την πολύπλευρη προσφορά των Κυπρίων της
Διασποράς σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
επίπεδο, ειδικά όμως σε θέματα προώθησης των
θέσεων μας στο εθνικό θέμα και ενίσχυσης των
σχέσεων μας με τις κυβερνήσεις και τα άλλα κέντρα
αποφάσεων στις χώρες όπου διαμένουν, σε μια
περίοδο όπου η Τουρκία με τις προκλητικές και
παράνομες ενέργειές της δημιουργεί αστάθεια στην
περιοχή και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Στην ομιλία του, κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην
παρουσία, στο Συνέδριο, των 120 νέων της
Διασποράς μας από διάφορες χώρες, με την
ευκαιρία των 20χρονων από την ίδρυση της
ΝΕΠΟΜΑΚ, τονίζοντας ότι «προσδίδουμε ιδιαίτερη
σημασία στα ζητήματα που αφορούν στους νέους
αποδήμους μας, τόσο με τα προγράμματα για
ενθάρρυνση της ανάμειξης τους στα παροικιακά
δρώμενα, αλλά και στα πολιτικά δρώμενα των
χωρών διαμονής τους, όσο και με τα προγράμματα
της πιο συχνής επαφής και γνωριμίας τους με
την Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της
γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας».
Για τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πλατφόρμας
Κυπρίων της Διασποράς, ο Επίτροπος Προεδρίας
επισήμανε ότι, εκτός από την ποσοτική και ποιοτική
καταγραφή των αποδήμων μας, πρόκειται για ένα
πολυεργαλείο που αποβλέπει να εκμηδενίσει τις
αποστάσεις και να καταστήσει δυνατή την άμεση
επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία μαζί τους.
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Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική, τόνισε
ότι βασικός της άξονας είναι η στενή συνεργασία
και οι από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουμε με την Ελλάδα και η πολυεπίπεδη
συνεργασία που αναπτύσσεται με φίλες χώρες σε
θέματα Διασποράς.
Ο κ. Φωτίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του
ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων και
κάλεσε τους απόδημους μας όπως εντατικοποιήσουν
τις προσπάθειές τους στις κυβερνήσεις και τα ισχυρά
κέντρα λήψης αποφάσεων των χωρών διαμονής
τους, με την προσδοκία να επιλυθεί αυτό το χρόνιο
πρόβλημα, για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά η
κατοχική δύναμη.
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Επιτρόπου
Προεδρίας πατήστε εδώ.
Χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος
βρισκόταν σε περιορισμό λόγω κορωνοϊού,
εκφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος
Νουρής. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τόνισε ότι οι απόδημοι αποτελούν τους
σπουδαιότερους πρεσβευτές του πολιτισμού και της
ιστορίας μας, των εθνικών μας θέσεων και δικαίων.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε τη
σημασία της συμμετοχής των νέων στο Συνέδριο,
«η οποία δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει
περηφάνια και αισιοδοξία, αφού είναι σε αυτούς
που επενδύουμε προκειμένου να συνεχιστεί η
πολυσχιδής δράση και σημαντική προσφορά των
μελών της ομογένειας προς την πατρίδα».

Στη συνέχεια, έκανε εκτενή αναφορά στο Κυπριακό
και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την
επίλυσή του, ενώ όσον αφορά την παρούσα
κατάσταση πραγμάτων ανέφερε ότι «αυτή πρέπει
να ιδωθεί σε συνάρτηση με τα νέα γεωπολιτικά
δεδομένα, αλλά και τον εσχάτως διαχρονικό
αναθεωρητισμό της Τουρκίας».
«Στην αντιμετώπιση του τουρκικού
αναθεωρητισμού», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, «αναδεικνύουμε τις θεμελιώδες αρχές
και αξίες του διεθνούς δικαίου είτε αυτές αφορούν
τις παραβιάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική μας
Ζώνη ή αλλοίωση του καθεστώτος της περίκλειστης
πόλης της Αμμοχώστου, είτε στην πρόσφατη αξίωση
που εν τη ουσία επιβεβαιώνει τους πάγιους στόχους
της Άγκυρας για λύση δύο κρατών».
Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε
ότι «για μας υπάρχει μόνο μια επιλογή: η επίτευξη
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
που θα οδηγήσει σε ένα λειτουργικό και βιώσιμο
κράτος. Μίας λύσης που θα διασφαλίσει την εδαφική
ακεραιότητα και την πλήρη κυριαρχία της πατρίδας
μας, θα σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο και
το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η οποία, κυρίως, θα
απαλλάσσει τον τόπο μας από στρατούς κατοχής και
αναχρονιστικές εγγυήσεις υποτέλειας».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.
Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι οι
απόδημοι μας ξέρουν να κρατάνε την πατρίδα καλά
φυλαγμένη, ως θησαυρό, μέσα στην καρδιά τους
και τόνισε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θέτει ως
στόχο τη σύσφιγξη και εμβάθυνση των σχέσεων των
νέων ομογενών με την Κύπρο, αναγνωρίζοντας τη
δημιουργία ουσιαστικών δεσμών ως την καλύτερη
επένδυση για το κοινό μας μέλλον.
Σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα, ανέφερε
ότι «ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα και
αδιαλλαξία απαιτείται ενότητα, συνεχής αγώνας
και προσήλωση στον στόχο της επανένωσης της
πατρίδας μας μέσα από μια δίκαιη λύση, με βάση
τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, που θα

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των Κυπρίων»,
υπογραμμίζοντας ότι «για την επίτευξη του στόχου
αυτού χρειάζεται πλήρης συντονισμός ενεργειών για
την προώθηση των δικαίων της χώρας μας και τη
διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος».
Η Πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε ότι η κυπριακή
Διασπορά ενισχύει διαχρονικά τις προσπάθειες
αυτές, ασκώντας πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης
αποφάσεων, έχοντας επιτύχει ουκ ολίγες φορές θετική
έκβαση σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού της
Προέδρου της Βουλής πατήστε εδώ.
Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Ζέττα
Μ. Μακρή αναφέρθηκε στο κυπριακό πρόβλημα,
τονίζοντας ότι «48 χρόνια μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, βρισκόμαστε ακόμη και
σήμερα, Ελλαδίτες και Κύπριοι, εντός και εκτός των
συνόρων μας, να καταδεικνύουμε την παράνομη και
αντίθετη, σε κάθε έννοια και αποτύπωση διεθνούς
δικαίου, συμπεριφορά της Τουρκίας. Βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή, προκλητική και
εξόφθαλμη απαξίωση των διεθνών κανόνων.
Στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στεκόμαστε πλήρως και αδιαρρήκτως ενωμένοι,
αλληλέγγυοι και ταγμένοι στον κοινό μας σκοπό, που
δεν είναι άλλος από την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης
στο Κυπριακό».
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, ο Γερουσιαστής και
Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας των ΗΠΑ κ. Robert Menendez
χαρακτήρισε ως απαράδεκτα το status quo στην
Κύπρο, την τουρκική δραστηριότητα στα Βαρώσια
και τις τουρκικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι «η Τουρκία θα πρέπει
να σταματήσει την προκλητικότητα αμέσως».
Ο κ. Menendez εξέφρασε την ετοιμότητά του να
σταθεί στο πλευρό της χώρας και τη δέσμευσή του
για κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, για μια
λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και την
ασφάλεια ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο κ. Menendez ανέφερε, επίσης, ότι η Κύπρος είναι
ένα έθνος που μοιράζεται τις δημοκρατικές αξίες
των ΗΠΑ και είπε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να
συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για ένα μέλλον που θα
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος
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δικαίου, θα πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται
δίπλα-δίπλα για να είναι ασφαλής η Ανατολική
Μεσόγειος και θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν
τη συνεργασία τους, κτίζοντας δεσμούς.
Σε χαιρετισμό του, που διαβάστηκε από τον
Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄ αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στις εισηγήσεις της Εκκλησίας για το εθνικό
θέμα, σημειώνοντας ότι η πείρα έδειξε ότι οι συνεχείς
υποχωρήσεις δεν εξευμενίζουν τον κατακτητή,
ούτε τον οδηγούν σε συμβιβασμό. «Θα πρέπει, ως
εκ τούτου, το πρόβλημα της Κύπρου να τεθεί ως
πρόβλημα εισβολής και κατοχής και να αξιώσουμε
ανυποχώρητα ό,τι απολαμβάνουν οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι και ο ελεύθερος κόσμος: ελεύθερη
διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση, απόκτηση
περιουσίας σε όλη την έκταση της πατρίδας μας», είπε.
Κατά την προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες
του στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την Κυβέρνηση
για τη στήριξή τους στην επίλυση προβλημάτων που
αντιμετώπισαν σε θέματα εκπαιδευτικά, ενημέρωσης,
διαφώτισης, διαβατηρίων, κ.ά.
Μιλώντας για το κυπριακό πρόβλημα, ο
κ. Παπαευριπίδης επισήμανε ότι «είναι καιρός οι
Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας να βγουν από
τη λήθαργο και να αντιληφθούν ότι για το δικό τους
συμφέρον θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από την
Τουρκία και να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας
δίκαιης και λειτουργικής λύσης, που να εξασφαλίζει
μόνιμη ειρήνη και ευημερία, σε ένα κράτος μέλος της
ΕΕ, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά
δικαιώματα».
Στη δική του προσφώνηση, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ ευχαρίστησε τον Επίτροπο
Προεδρίας για τη δημιουργία υπηρεσίας για τους
απόδημους.
Ο κ. Κρίστοφερ, παραλληλίζοντας τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι τώρα είναι η ευκαιρία
να συνεργαστούμε από κοινού και να εισηγηθούμε
ένα στρατηγικό, λεπτομερές σχέδιο ως προς τον
τρόπο επίλυσης του Κυπριακού, που να αναφέρεται
σε θέματα ενέργειας, στην ΑΟΖ, στη συμμετοχή στο
ΝΑΤΟ, στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών
και του δυτικού κόσμου».

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος
Τούτον, στην προσφώνησή του, αναφέρθηκε στη
δράση της ΝΕΠΟΜΑΚ, η οποία από την ίδρυσή
της μέχρι σήμερα συνδέει τους Κύπριους νέους της
Διασποράς με την κληρονομιά και την πολιτιστική
τους ταυτότητα, δημιουργεί στενούς και μακράς
διαρκείας δεσμούς μεταξύ των μελών σε όλο τον
κόσμο και υπερήφανα υποστηρίζει τον λαό και την
κυβέρνηση της Κύπρου στον δίκαιο αγώνα για ένα
ελεύθερο, επανενωμένο νησί.
Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και προβλήθηκε αφιέρωμα
– φιλμ από τη νέα γενιά της Διασποράς, επ’ ευκαιρία
της επετείου 20 χρόνων από την ίδρυση της
ΝΕΠΟΜΑΚ. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ποιητική
αφιέρωση με τίτλο «Της Διασποράς τα Τέκνα».

Πρώτη μέρα εργασιών του Συνεδρίου
Η πρώτη μέρα των εργασιών ξεκίνησε με την
επετειακή συνεδρία για τα 20χρονα της ΝΕΠΟΜΑΚ,
στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και ο Πρόεδρος
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Κλεάνθης
Κουτσόφτας, παρουσιάστηκε το περιοδικό –
αφιέρωμα στα 20 χρόνια από την ίδρυση της
ΝΕΠΟΜΑΚ (2002-2022) και καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Τέλος, τιμήθηκαν νέοι Κύπριοι της
Διασποράς.
Για τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας
πατήστε εδώ.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η 29η συνεδρίαση
του Κεντρικού Συμβουλίου ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ, υπό
την προεδρία του Προέδρου της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέα
Παπαευρυπίδη, κατά την οποία έγινε απολογισμός
των δράσεων των Ομοσπονδιών και ακολούθως
οικονομικός απολογισμός μέσα από την έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ακολούθως, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από την Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Ζέττα
Μ. Μακρή για τα ελληνικά ομογενειακά σχολεία και
από τον λειτουργό προώθησης επενδύσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού
Προώθησης Επενδύσεων κ. Σαρρή Δημητρίου
αναφορικά με θέματα επενδύσεων.
Επίσης, οι σύνεδροι έτυχαν ενημέρωσης από την
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα
Νατάσα Πηλείδου για το θέμα των υδρογοναθράκων
και της ενεργειακής πολιτικής, ενώ ακολουθήσε
συζήτηση κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίας.
Στη συνέχεια, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν από αρχηγούς και εκπροσώπους
των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το Κυπριακό
και να συζητήσουν μαζί τους επί ποικίλων θεμάτων,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο εθνικό πρόβλημα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, παρευρέθηκαν στο
Συνέδριο και προέβησαν σε σύντομες παρεμβάσεις
οι Υφυπουργοί και άλλοι αρμόδιοι για θέματα
Διασποράς της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Αρμενίας
και της Ελλάδας.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν
με ενημέρωση για το θέμα της έκδοσης-ανανέωσης
ταυτοτήτων/διαβατηρίων και για άλλα συναφή
προξενικά θέματα που αφορούν Κύπριους της
Διασποράς.

Δεύτερη μέρα των εργασιών του
Συνεδρίου
Με παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων της
ΠΣΕΚΑ από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης κ. Φίλιπ
Κρίστοφερ ξεκίνησε η δεύτερη μέρα των εργασιών
του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς.
Κατά την παρουσίαση, προβλήθηκε σύντομο βίντεο
με μηνύματα Γερουσιαστών των ΗΠΑ. Τη στήριξή
τους προς τον αγώνα της Κύπρου μετέφεραν ο
Γερουσιαστής Chris Van Hollen και τα μέλη του
Κογκρέσου κ. Chris Smith, κ. Chris Pappas, κ. John
Sarbanes, κ. Gus Bilirakis, κα Dina Titus, κα Nicole
Malliotakis και κ. David Cicilline.
Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της παρουσίασης,
ο κ. Κρίστοφερ αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία
που έχει η διαφώτιση στην επίλυση του Κυπριακού,
τονίζοντας ότι «είναι το μόνο επιθετικό όπλο
που έχουμε». «Εμείς ως ομογένεια», πρόσθεσε,
«σε κάθε χώρα όπου ζούμε ξοδεύουμε δικά
μας χρήματα, εκατομμύρια, για να προωθούμε
το κυπριακό πρόβλημα και τις σχέσεις μας με
την κάθε χώρα. Η προσπάθεια μας είναι να
πραγματοποιήσουμε κάποιες δράσεις, τις οποίες να
μεταφέρουμε στις χώρες όπου ζούμε και να έχουμε
ακόμα περισσότερη επιρροή», υπογραμμίζοντας,
παράλληλα, τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και
Κύπρου, μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, καθώς και τις
πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Ακολούθησε ενημέρωση των συνέδρων, σε
κλειστή συνεδρία, από τον Διαπραγματευτή της
ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μενέλαο Μενελάου για
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στο Κυπριακό και
τα Βαρώσια.
Στη συνέχεια, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για θέματα
αγνοουμένων από τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη
Φωτίου και τον εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής
πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
κ. Λεωνίδα Παντελίδη. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης
ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός
ότι δεν μπορεί σε μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα, εν
έτη 2022, περίπου 750 οικογένειες να βιώνουν για
σχεδόν μισό αιώνα το μαρτύριο της αβεβαιότητας
της τύχης των δικών τους ανθρώπων. Ο κ. Φωτίου
κατέληξε με αναφορές στο ποιες ενέργειες μπορούν
να γίνουν, στις χώρες όπου βρίσκονται οι Κύπριοι της
Διασποράς, με τις κυβερνήσεις και τα άλλα θεσμικά
όργανα, ώστε να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις για
να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία.
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Επιτρόπου
Προεδρίας πατήστε εδώ.
Μετά την ενημέρωση των συνέδρων για θέματα
άμυνας από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς
Αντιστράτηγο κ. Δημόκριτο Ζερβάκη, προβλήθηκε
φιλμ με θέμα «Κερύνεια, μία κατεχόμενη ευρωπαϊκή
πόλη», που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Κερύνειας
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ.

Ολοκλήρωση των εργασιών του
Συνεδρίου
Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών του
Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, ο
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου προέβη σε
παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Κυπρίων της
Διασποράς και στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της
Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κυπρίων Διασποράς,
σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική, ο κ. Φωτίου
τόνισε ότι βασικός της στόχος είναι η χαρτογράφηση
των Κυπρίων της Διασποράς, η ενίσχυση της νέας
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γενιάς, η προβολή του κυπριακού προβλήματος,
καθώς και η μεταβολή του προφίλ των Κυπρίων της
Διασποράς που θα διαφανεί και θα αξιοποιηθεί μέσα
από την ποιοτική και ποσοτική καταγραφή τους.
Και πρόσθεσε: «Διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάδειξης
του αμφίδρομου της σχέσης Κύπρου και Κυπρίων
της Διασποράς και γι΄ αυτό, βασικοί πυλώνες
της Στρατηγικής είναι να αναδειχθεί περαιτέρω ο
ρόλος των ομοσπονδιών και των οργανώσεων, η
ενίσχυση της σύνδεσης των νέων με τις ρίζες τους, η
προώθηση της παράδοσης και του πολιτισμού μας
που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την πατρίδα, ο
συντονισμός δράσεων για προβολή των θέσεων μας
στο Κυπριακό, η ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας με
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινών δράσεων και
τέλος, η απλοποίηση των διαδικασιών για ομαλότερη
επανένταξη των επαναπατρισθέντων».
Αναφερόμενος στη λειτουργία της Διαδικτυακής
Πλατφόρμας Κυπρίων της Διασποράς, ο κ. Φωτίου
επισήμανε ότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή
πλατφόρμα που θα προσεγγίζει όλους τους
Κύπριους της Διασποράς. «Η πλατφόρμα που θα
τεθεί πολύ σύντομα σε εφαρμογή περιλαμβάνει
το μητρώο καταγραφής των Κυπρίων της
Διασποράς, όπου θα υπάρχουν καταγεγραμμένοι οι
επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι ακαδημαϊκοί μας,
κ.ο.κ. και το κομμάτι «Μάθε τις Ρίζες σου», δηλαδή
το εκπαιδευτικό κομμάτι που αφορά την εκμάθηση
της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού μας και θα
αξιοποιείται από όλους και κυρίως τους νέους μας»,
εξήγησε.
Ακολούθως, οι σύνεδροι έτυχαν ενημέρωσης από
τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη
αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της Κύπρου.
Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση του Προγράμματος
ΚΕΒΕ «Γε Νέο Επιχειρείν» που απευθύνεται σε
νέους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών, από τον
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη
Παπαφιλίππου και προβολή του ντοκιμαντέρ
«Αναζητώντας την Αλήθεια», που αφορά το
Πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις
εκταφές αγνοουμένων και την αναγνώριση λειψάνων,
το οποίο επιμελήθηκε το Γραφείο Επιτρόπου
Προεδρίας σε συνεργασία με το ΡΙΚ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έληξαν, στις 29 Ιουλίου,
με την εκπόνηση και έγκριση ψηφισμάτων.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε τα μέλη
του Κεντρικού Συμβουλίου, τις Ομοσπονδίες και
ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι είναι το μέλλον, για τη
συμμετοχή και τη συνδρομή τους στις εργασίες του
Συνεδρίου.
Οι Πρόεδροι της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας
Παπαευριπίδης και της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ
εξέφρασαν την πεποίθηση ότι ο ρόλος της
ομογένειας γίνεται πιο σημαντικός σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές που η Τουρκία γίνεται πιο επιθετική,
πιο επεκτατική και απαιτητική και δήλωσαν
αποφασισμένοι να συνεχίσουν με ακόμα πιο
έντονους ρυθμούς το έργο τους.
Όσον αφορά τη συμμετοχή πολλών νέων φέτος
στο Συνέδριο, οι δυο Πρόεδροι εξέφρασαν την
αισιοδοξία τους και την προσδοκία ότι οι γνώσεις
τους και η επιρροή τους, ειδικότερα στα κοινωνικά
δίκτυα, θα βοηθήσουν πολύ στην προβολή του
Κυπριακού.
Το βράδυ της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε
συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα», η οποία
διοργανώθηκε εις μνήμην του Κύπριου της
Διασποράς Νίκου Μούγιαρη, με τραγούδια και
ποιήματα εμπνευσμένα από την τουρκική εισβολή
του 1974 και την ξενιτιά.

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΠΡΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΊΣ:
«ΟΙ ΔΙΚΟΊ ΣΑΣ ΑΓΏΝΕΣ ΉΤΑΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΔΙΝΑΝ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ»
Απονομή του μεταλλίου «Εξαίρετης Προσφοράς»

«Οι δικοί σας αγώνες ήταν που μας
έδιναν τη δύναμη και που πολλές φορές
επέτρεψαν ή υπαγόρευσαν σε Κυβερνήσεις
να υιοθετήσουν και να στηρίξουν τις
προσπάθειες που καταβάλλαμε στο
Κυπριακό», δήλωσε, στις 28 Ιουλίου, στο
περιθώριο του Παγκόσμιου Συνεδρίου
Κυπρίων της Διασποράς, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στον
χαιρετισμό του κατά την απονομή του
μεταλλίου «Εξαίρετης Προσφοράς» σε
ομογενείς, στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Νιώθω πραγματικά την ανάγκη να εκφράσω
θερμές ευχαριστίες γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας μου, είδα, έζησα, βίωσα τι σημαίνει
να αγωνίζεται κάποιος, να προσφέρει κάποιος
ανιδιοτελώς προκειμένου να δημιουργήσει τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες για την πατρίδα μας»,
είπε ο Πρόεδρος.
«Οι δικοί σας αγώνες», σημείωσε, «ήταν που μας
έδιναν τη δύναμη, που μας έδιναν το κουράγιο
που πολλές φορές επέτρεψαν ή υπαγόρευσαν σε
Κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να στηρίξουν τις
προσπάθειες που καταβάλλαμε προκειμένου να
εξευρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση του
Κυπριακού».
Είπε ότι νιώθει ευτυχής γιατί «πραγματικά καθ’ όλη
τη διάρκεια της δεκαετίας μου δόθηκε το προνόμιο,
η τύχη, η ευκαιρία να συναντήσω ανιδιοτελείς

ανθρώπους, που μέσα από προσωπικές και
οικονομικές θυσίες έδωσαν αγώνες υπέρ της
πατρίδας μας».
«Αλλά την ίδια ώρα», πρόσθεσε, «νιώθω και
ιδιαίτερη περηφάνεια γιατί πραγματικά η παρουσία
σας στο εξωτερικό έδωσε τη δυνατότητα στην
πατρίδα μας, έδωσε τη δυνατότητα σε εσάς να
διακριθείτε όχι απλά ως Κύπριοι πολίτες, αλλά
ως παγκόσμιοι πολίτες. Και δεν είναι τυχαία η
απόφαση που πήραμε εδώ και μερικά χρόνια να
απονέμουμε το Μετάλλιο ‘Εξαίρετης Προσφοράς’
σε διακεκριμένους συμπατριώτες μας που μας
τιμούν τόσο ως Κύπριους, αλλά ιδιαίτερα που
συνεισφέρουν και μας τιμούν στο εξωτερικό».
«Απόψε», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
«πέραν των όσων έχουν στο παρελθόν καταξιωθεί
της ελαχίστης τιμής που σας οφείλουμε, θα τιμηθεί
μετά θάνατον ο φίλος και συμμαθητής μου,
αλλά και γνωστός ανά το παγκύπριο και στους
επιχειρηματικούς κύκλους της Αγγλίας, αείμνηστος
Κρις Λαζαρή, ως επίσης η Δρ Μαρία Θεοδούλου,
η Δρ Μαρία Καβαλλάρης, η Δρ Αναστασία
Κυπριανού, η κα Τασούλα Σαπαρίλλα, ο κ. Μιχάλης
Βιολάρης, ο Δρ Νικόλαος Ζάμπογλου, ο κ. Λουκάς
Πουρούλης, ο Δρ Στεπάν Κερκιασαριάν, ο κ.
Κύπρος Τσέντας και ο κ. John Christodoulou».
«Εκφράζω, για άλλη μια φορά, ευγνώμονες
ευχαριστίες και καλώ τους νέους να ακολουθήσουν
το λαμπρό παράδειγμα των τιμωμένων. Σας
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ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου για
τη συνεργασία, αλλά και για την προσφορά
σας στην πατρίδα μας», κατέληξε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
Στον χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου είπε ότι οι τιμώμενοι είναι
πρόσωπα που έχουν διακριθεί ιδιαίτερα στη ζωή
τους, πρόσωπα που με την επιστημονική και
επαγγελματική τους κατάρτιση και δραστηριότητα
τίμησαν και τιμούν την Κύπρο μας, και αξίζουν
ασφαλώς της κάθε αναγνώρισης και επαίνου.
«Τιμούμε δικούς μας ανθρώπους που κράτησαν
βαθιά μέσα στην καρδιά τους τον τόπο της
καταγωγής τους, ανθρώπους που με οδηγό
και πυξίδα τους την εθνική μας συνείδηση,
την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες που
πρεσβεύουμε, δίδουν πνοή και δύναμη και σε
άλλους συμπατριώτες μας να ακολουθήσουν το
παράδειγμα τους», υπογράμμισε.
Όλοι οι τιμώμενοι ή οι εκπροσώποι τους
προέβησαν σε αντιφωνήσεις εκφράζοντας την
αγάπη τους για την Κύπρο και τις ευχαριστίες και
τη συγκίνησή τους για την τιμητική αυτή διάκριση.
Μίλησαν, εν συντομία, για το έργο τους και είπαν
ότι όλοι οι απόδημοι εργάζονται ακούραστα και
το θεωρούν καθήκον τους να υπερασπίζονται τα
δίκαια της Κύπρου.

ΕΠΑΦΈΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ

Στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις 27 Ιουλίου,
χωριστές συναντήσεις με τον Ύπατο Αρμοστή για
θέματα Διασποράς της Αρμενίας κ. Zareh Sinanyan,
τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη
και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για
θέματα Διασποράς Σερβίας κ. Nemanja Starović.
Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Sinanyan
συζητήθηκαν θέματα που απορρέουν από
το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου
και Αρμενίας για θέματα Διασποράς. Επίσης,
δρομολογήθηκε μεγάλη έκθεση, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και θα

παρουσιάζει τις τρεις μεγάλες τραγωδίες: την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τη γενοκτονία των
Αρμενίων και τη γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου. Τέλος, συζητήθηκε η εξεύρεση τρόπων
ώστε οι οργανώσεις της Διασποράς των δύο
χωρών, κυρίως σε Αγγλία, ΗΠΑ και Αυστραλία,
να ενθαρρυνθούν για να φέρουν πιο κοντά τις
νεολαίες.
Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για
θέματα Διασποράς Σερβίας, ο κ. Φωτίου συζήτησε
θέματα που αφορούν το Μνημόνιο Συνεργασίας
για τη Διασπορά που υπέγραψαν οι δύο χώρες,
μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση πολιτιστικής δράσης
στην Κύπρο και την προσφορά της τεχνογνωσίας
της Κύπρου για καλύτερη οργάνωση της
Διασποράς της Σερβίας. Ο κ. Φωτίου προσκάλεσε

τον κ. Starović στην Κύπρο τον προσεχή
Σεπτέμβριο.
Κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, συμφωνήθηκε η
αξιοποίηση των νέων μας της Διασποράς
ηλικίας κάτω των 40. Προς τον σκοπό αυτόν
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση
στη Λευκωσία και μια στην Αθήνα.
Επίσης, συζητήθηκαν κοινές ενέργειες όσον αφορά
τις χώρες όπου έχουμε κοινές οργανώσεις, και
θέματα που αφορούν τα σχολεία, την παιδεία και
την εκπαίδευση της ομογένειας.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΌ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

Στο επίκεντρο δράσεις, από κοινού, για την παιδεία και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας
στο εξωτερικό

Στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου συναντήθηκε, στις
27 Ιουλίου, με την Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας κα
Ζέττα Μ. Μακρή και τον Πρόεδρο της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
στη Βουλή των Ελλήνων κ. Σάββα Αναστασιάδη.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Φωτίου
δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την
Υφυπουργό θέματα που άπτονται της παιδείας,
της εκπαίδευσης, των σχολείων στις χώρες όπου
έχουμε από κοινού μεγάλες κοινότητες, όπως είναι
το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Μελβούρνη, το Σίδνεϋ.
Έχουμε στενή συνεργασία γιατί όταν επισκεφτεί
κάποιος σχολεία στο εξωτερικό δεν βλέπει μόνο
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Κυπριόπουλα ή μόνο Ελληνόπουλα από την
Ελλάδα – είναι μαζί και λειτουργούν αγαπημένα
και με επιτυχία. Πρέπει να συνεχίσουμε τη στενή
συνεργασία».
Για την ελληνική γλώσσα και τη μεγάλη εκδήλωση
που προγραμματίζεται να γίνει σύντομα στο
εξωτερικό, ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε:
«Για την ελληνική γλώσσα όλοι πρέπει να
νιώθουμε περήφανοι, γι΄ αυτό και θέλουμε η
νέα γενιά των αποδήμων μας να γνωρίζει την
ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει την ιστορία μας.
Τους θέλουμε να έρθουν κοντά στις ρίζες τους.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη
νέα γενιά κοντά μας, είναι οι αυριανοί ηγέτες του
απόδημου Ελληνισμού». Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι
συζητήθηκαν διάφορα προγράμματα και διάφορες
δράσεις, όπως η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
εξ αποστάσεως.
Από την πλευρά της, η κα Μακρή ανέφερε ότι
«η ομογένεια της Ελλάδας και η ομογένεια της
Κύπρου είναι κοινή ομογένεια, με κοινές επιδιώξεις,
κοινές αρχές, κοινές αξίες, κοινές δράσεις και θα
συντονιστεί ακόμη καλύτερα». «Η συνεργασία
μας θα συνεχιστεί το ίδιο εκτενώς και με την ίδια
αποτελεσματικότητα, θέλουμε να πιστεύουμε και με
ταχύτερους ρυθμούς», κατέληξε.

ΓΙΑ 48 ΤΏΡΑ ΧΡΌΝΙΑ Η ΚΎΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΛΕΊ ΣΤΗ
ΜΝΉΜΗ ΤΟ ΜΑΎΡΟ ΕΚΕΊΝΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΤΟΥ 1974

Σαράντα οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν
φέτος από το προδοτικό πραξικόπημα και
τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και η Κύπρος
ανακαλεί στη μνήμη, για ακόμη μια φορά, το
μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974 και θρηνεί
για τις οδυνηρές συνέπειες που επέφερε ο
Αττίλας.
Για 48 τώρα χρόνια, η Κύπρος θυμάται και τιμά
όλους όσοι υπερασπίστηκαν την πατρίδα εναντίον
του Τούρκου εισβολέα το 1974. Οι σειρήνες
ήχησαν και πάλι, στις 05.30 το πρωί, όπως
γίνεται τα τελευταία 48 χρόνια τέτοια ώρα, που
ο τουρκικός στρατός αποβιβάστηκε στις ακτές
της Κερύνειας, πέντε μέρες μετά το προδοτικό
πραξικόπημα.
Χιλιάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι
της κυπριακής τραγωδίας. Η χώρα παραμένει
διαιρεμένη. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για

επανένωσή της σε μια δικοινοτική διζωνική
ομοσπονδία δεν έχουν καταλήξει ακόμα, λόγω των
απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων.
Σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου
τελέστηκαν μνημόσυνα, διοργανώθηκαν
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους πεσόντες και
αναπέφθηκαν δεήσεις υπέρ της απελευθέρωσης
της Κύπρου και της επιστροφής των προσφύγων
και για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων
της κυπριακής τραγωδίας.
Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις εξέδωσαν
ανακοινώσεις καταδίκης της τουρκικής εισβολής
και διοργάνωσαν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
προς τους πεσόντες της κυπριακής τραγωδίας,
τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και
επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά τους
να εργαστούν για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού.
Στις 15 Ιουλίου, ημέρα της μαύρης επετείου
του προδοτικού πραξικομήματος, η Βουλή των
Αντιπροσώπων καταδίκασε, σε ειδική συνεδρία της
ολομέλειας, το διπλό έγκλημα που διαπράχθηκε
σε βάρος του λαού και του τόπου μας και απότισε
φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους έδωσαν
τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου, τη
δημοκρατία και την προάσπιση της νομιμότητας
και της συνταγματικής τάξης.
Για την ομιλία της Προέδρου της Βουλής στην
ειδική συνεδρία της ολομέλειας πατήστε εδώ.

Ανήμερα της τουρκικής εισβολής
πραγματοποιήθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο,
εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επετείους.
Χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας, ο οποίος βρισκόταν υπό περιορισμό
λόγω κορωνοϊού, εκφώνησε ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.
Επιπλέον, με αφορμή τις μαύρες επετείους
του 1974 πραγματοποιήθηκε, στις 19 Ιουλίου,
εκδήλωση για τους αγνοούμενους στο Πανόραμα
Αγνοουμένων, στον Κόρνο. Χαιρετισμό εκ μέρους
του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκφώνησε ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Κυριάκος Κούσιος.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.
Εξάλλου, η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου παρέστη και
απηύθυνε χαιρετισμό στο τρισάγιο εις μνήμην
των Ελλαδιτών και Κυπρίων Αξιωματικών και
Οπλιτών και όλων των άλλων που έπεσαν κατά
τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού της
Προέδρου της Βουλής πατήστε εδώ.

ΠΛΉΡΗΣ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΉ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ

Επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο
«Η επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας
στην Κύπρο αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό
ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών και
συμπίπτει χρονικά με την 60η επέτειο από
την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων
μεταξύ των δύο χωρών». Αυτά ανέφερε,
μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχε, στις
13 Ιουλίου, με τον Καγκελάριο της Αυστρίας
κ. Καρλ Νεχάμερ.
Πρόσθεσε ότι, κατά τη συνάντηση τους,
ανασκόπησαν το εύρος των διμερών σχέσεων και
τρόπους για περαιτέρω ανάπτυξη τους, σε τομείς
όπως η άμυνα, το εμπόριο, ο τουρισμός, η έρευνα
και ανάπτυξη, καθώς και η επάρκεια ενέργειας και
η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμα ότι
συζήτησαν το Ουκρανικό και για την ανθρωπιστική,
ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που προκαλεί,
υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την αμέριστη
στήριξη της ΕΕ στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας,
στην κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.
Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας επισήμανε την ανάγκη εξεύρεσης

τρόπων για μεγιστοποίηση της απεξάρτησης της ΕΕ
μέσω έργων συνδεσιμότητας, στα οποία η Κύπρος
μπορεί να συμβάλει.
Είπε, εξάλλου, ότι συζήτησαν το μεταναστευτικό,
για το οποίο και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν
σοβαρό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η Κύπρος,
ιδιαίτερα, αντιμετωπίζει τεράστιο ζήτημα λόγω των
μεταναστευτικών ροών και των αιτητών ασύλου,
που ενθαρρύνει η Τουρκία να εισρεύσουν στις
ελεύθερες περιοχές, τονίζοντας ότι οι αιτητές
ασύλου ανέρχονται στο 5% του πληθυσμού της
νήσου.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης επισήμανε τη συνεχιζόμενη τουρκική
αδιαλλαξία και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
του διεθνούς δικαίου τόσο επί του εδάφους
όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής
Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι, παρά
τις πρωτοβουλίες της πλευράς μας και τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει προτείνει, η
τουρκική πλευρά εμμένει στην απορριπτική της
θέση, χωρίς καν να τα εξετάσει.
Είπε, επίσης, ότι η δική μας πλευρά παραμένει
προσηλωμένη στη συνέχιση των προσπαθειών για
επίτευξη λύσης του Κυπριακού και αναμένει από τα
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κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τις προσπάθειες
μας για επανένωση της χώρας.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε
ευχαριστίες προς την Αυστρία για τη στάση αρχών
στο Κυπριακό, αλλά και για τη συμβολή της στην
ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην
Κύπρο.
Από την πλευρά του, ο Καγκελάριος της Αυστρίας
επισήμανε ότι Κύπρος και Αυστρία έχουν πολύ
ισχυρές σχέσεις.
«Θέλω να είμαι σαφής. Στηρίζουμε πλήρως την
εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Κύπρου,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της»,
σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι στο μεταναστευτικό, Κύπρος και
Αυστρία αντιμετωπίζουν παρόμοιο σοβαρό
πρόβλημα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη
όπως η πολιτική της ΕΕ για το άσυλο αλλάξει και
καταστεί πιο αποτελεσματική.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην επισιτιστική κρίση που
υπάρχει, σημειώνοντας ότι χώρες όπως η Αίγυπτος
και ο Λίβανος χρειάζονται άμεση βοήθεια για να
σιτίσουν τους πρόσφυγες που φιλοξενούν.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΌΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΉΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΤΟΥ
ΈΝΘΡΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ

Ακόμη μια πολύπλοκη υπόθεση επαναπατρισμού ολοκληρώθηκε

Ακόμη ένας πολύ σημαντικός
επαναπατρισμός στέφθηκε με επιτυχία.
Πρόκειται για τη δεσποτική εικόνα του
Ένθρονου Χριστού, η οποία χρονολογείται
στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου
αιώνα και προέρχεται από την κατεχόμενη
Εκκλησία του Αντιφωνητή, στην Καλογραία
της Επαρχίας Κερύνειας.
Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων
αναφέρει ότι ο επαναπατρισμός της εικόνας
από τη Ζυρίχη της Ελβετίας έγινε κατορθωτός
μετά από πολύχρονες προσπάθειες, οι οποίες
εντατικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δίδοντας
επιτυχή κατάληξη σε μια από τις πιο γνωστές,
αλλά και πολύπλοκες υποθέσεις επαναπατρισμού.
Η περίπτωση της σύλησης της εκκλησίας του
Αντιφωνητή από τον τουρκικό κατοχικό στρατό
και τους συνεργάτες του και η πώληση των
τοιχογραφιών, των φορητών εικόνων και των
κατακερματισμένων ξυλόγλυπτων, η τύχη πολλών
εκ των οποίων ακόμη αγνοείται, αποδεικνύει, για
μια ακόμη φορά, τις καταστροφικές συνέπειες της
τουρκικής εισβολής στην πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου.

Ο επαναπατρισμός κατέστη δυνατός μετά από
συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου και της
Νομικής Υπηρεσίας, σε στενή συνεργασία με
την Εκκλησία της Κύπρου και τις αρμόδιες
Αστυνομικές Αρχές της Ελβετίας. Η εικόνα
μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Κύπρο στις 8
Ιουλίου και βρισκόταν στο Κυπριακό Μουσείο,
όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι
από τους Συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Η εικόνα του Ένθρονου Χριστού παραδόθηκε,
στις 12 Ιουλίου, από τον Υπουργό Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσο
στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο
Β΄, μέχρις ότου καταστεί εφικτή η επιστροφή
και επανατοποθέτησή της στην εκκλησία του
Αντιφωνητή, όπου και ανήκει.
Η Εκκλησία του Αντιφωνητή είναι κηρυγμένη σε
Αρχαίο Μνημείο, με βάση τον περί Αρχαιοτήτων
Νόμο. Δυστυχώς, μετά την τουρκική εισβολή,
οι Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι βεβήλωσαν το
μνημείο, αφαίρεσαν σε μεγάλο βαθμό τις
τοιχογραφίες, τις εικόνες και τον ξυλόγλυπτο
διάκοσμο και τα πώλησαν παράνομα στη διεθνή
αγορά. Πολλές από τις εν λόγω τοιχογραφίες
βρέθηκαν στην κατοχή του γνωστού Τούρκου
αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen, αριθμός των
οποίων επαναπατρίστηκε σταδιακά. Κατά καιρούς
επαναπατρίστηκαν κάποιες από τις αξιόλογες
εικόνες του εικονοστασίου, με σημαντικότερο
επαναπατρισμό το 1998 της δεσποτικής εικόνας
της Ένθρονης Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας.
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ως το αρμόδιο Τμήμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία

και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου μας, θα συνεχίσει τις εντατικές του
προσπάθειες για διάσωση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, η οποία υπέστη ανυπολόγιστες
ζημιές ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής. Η
συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για
τον δύσκολο αυτόν αγώνα του επαναπατρισμού
της συλημένης πολιτιστικής μας κληρονομιάς
είναι άκρως αναγκαία και απαραίτητη και μόνο οι
συντονισμένες προσπάθειες μπορούν να φέρουν
τα ποθητά αποτελέσματα.
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων καλεί τους πολίτες που
κατέχουν πληροφορίες σχετικές με κλοπή ή και
παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, να
τις διαβιβάζουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ή στην
Αστυνομία Κύπρου, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα,
συμβάλλοντας έτσι στο δύσκολο και επίπονο
έργο της ταυτοποίησης των πολιτιστικών αγαθών
και της διεκδίκησής τους μέσω των πολύπλοκων
νομικών διαδικασιών.

ΕΠΕΝΔΎΟΥΜΕ ΣΤΗ
ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΤΩΝ
ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΜΑΣ

Συνάντηση του Επιτρόπου
Προεδρίας με Κύπριους νέους
της Διασποράς των ΗΠΑ
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ.Φώτης Φωτίου
συναντήθηκε, στις 7 Ιουλίου, με νέους Κύπριους
της Διασποράς μας, ηλικίας 14-17 ετών από τις
Η.Π.Α, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Κύπρο, στο πλαίσιο του
προγράμματος φιλοξενίας νέων αποδήμων στην
Κύπρο.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο επισκέψεων της νέας γενιάς
των αποδήμων μας στην Κύπρο, με στόχο
να γνωρίσουν καλύτερα τις ρίζες τους, την
κουλτούρα τους, να μιλήσουν και να ακούσουν την
ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο, να

επισκεφτούν ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και
χώρους, να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική
μας κληρονομιά, τα ήθη και τις παραδόσεις
μας. Αυτός είναι, άλλωστε, και ένας από τους
βασικότερους στόχους της στρατηγικής του
Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας.
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας επενδύει στη
νέα γενιά των αποδήμων μας, αφού αυτοί είναι το
μέλλον της Διασποράς μας και οι αυριανοί ηγέτες
της.
Ο Επίτροπος Προεδρίας υποδέχθηκε με μεγάλη
χαρά τους νέους, μετά από δύο χρόνια αναβολής
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του προγράμματος εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊού. Ο κ. Φωτίου υπογράμμισε στους
νέους της Διασποράς μας ότι θα πρέπει να
νιώθουν περήφανοι για την καταγωγή τους, τις
ρίζες και την ιστορία τους.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και
της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Αμερικής, και υποστηρίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και το
Υφυπουργείο Τουρισμού.

ΝΈΕΣ ΣΕΙΡΈΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΩΝ
Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έθεσαν σε κυκλοφορία,
στις 11 Ιουλίου, τρεις νέες σειρές γραμματοσήμων.
Οι νέες σειρές αποτελούνται από ένα
γραμματόσημο η κάθε σειρά, αξίας 64 σεντ.
20 χρόνια Γραφείου Επιτρόπου για τη
Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από την ίδρυση
του Γραφείου του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΓΕΡΗΕΤ), το οποίο από της ίδρυσής του το 2002,
λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Υπηρεσία.
Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των
συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά
στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής, στην
προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη της
οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης του αποδοτικού
ανταγωνισμού, του ελέγχου της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών και της εγγύησης
παροχής μιας ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών
Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο στην αγορά των
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου Ελλάδας

Μετά από 21 χρόνια, η θαλάσσια επιβατική
σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας γίνεται
πραγματικότητα, καθώς στις 19 Ιουνίου
πραγματοποιήθηκε το πρώτο ταξίδι του M/V
Daleela, από το λιμάνι της Λεμεσού, εγκαινιάζοντας
έτσι τη νέα υπηρεσία που έθεσε ως στόχο το
Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο 35 δράσεων
για την Κυπριακή Ναυτιλία.
Σαλπάρουμε για Πειραιά και την υπόλοιπη
Ευρώπη! Οι συμπολίτες μας, αεροφοβικοί,
φοιτητές, ΑΜΕΑ, αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα με αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή
ποδήλατο και όλοι οι Κύπριοι πολίτες, θα
έχουν πλέον την ευκαιρία για μια εναλλακτική
συνδεσιμότητα και μετάβαση στην Ελλάδα, δια
θαλάσσης!
Ενισχύουμε περαιτέρω τον θαλάσσιο τουρισμό
της Κύπρου, προσελκύοντας και Ελλαδίτες στην
Κύπρο με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ευρύτερα
Ευρωπαίους πολίτες. Ένα εγχείρημα με πρόσθετη
αξία, για να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα της
κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων, ώστε ν’ αγαπήσουν περισσότερο τη
θάλασσα, να έρθουν πιο κοντά στα πλοία, να
γνωρίσουν τη ναυτιλία, να βιώσουν τις θαλάσσιες

μεταφορές και να απολαύσουν τα οφέλη αυτής
της Υπηρεσίας! Δυνατή Ναυτιλία – Δυνατότερη
Κύπρος!
EUROMED 2022 – Αρχαίες πόλεις της
Μεσογείου

Για ένατη συνεχή χρονιά, τα κράτη μέλη της
Ταχυδρομικής Ένωσης για τη Μεσόγειο "Euromed
Postal” εκδίδουν γραμματόσημο με κοινό θέμα. Το
θέμα της φετινής χρονιάς είναι «Αρχαίες πόλεις της
Μεσογείου».
Το γραμματόσημο της Κύπρου απεικονίζει το
μνημειώδες λίθινο αγγείο στην Αρχαία Αμαθούντα.
Η Αμαθούντα ιδρύθηκε γύρω στο 1050 π.Χ. στη
νότια ακτή της Κύπρου. Κατά την αρχαιότητα
υπήρξε μια από τις σημαντικές πόλεις-βασίλεια. Η
γεωγραφική της θέση, με την πλούσια ενδοχώρα
και το λιμάνι, την βοήθησε να ευημερήσει και
να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις πέραν από την
Κύπρο. Στην ακρόπολη, έξω από τον ναό της
Αμαθούσιας Αφροδίτης, ήταν τοποθετημένα δύο
μνημειώδη λίθινα αγγεία του 7ου αιώνα π.Χ. Το
ένα αγγείο μεταφέρθηκε το 1865 στο Μουσείο του
Λούβρου, ενώ το σπασμένο ταίρι του βρίσκεται
στη θέση του στην κορυφή της ακρόπολης της
Αμαθούντας.

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΑΎΡΕΣ ΕΠΕΤΕΊΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΊΟΥ ΤΟΥ 1974, ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης
εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στις καθιερωμένες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η
κυπριακή παροικία της Αυστραλίας για τις μαύρες
επετείους του Ιουλίου 1974, στη Μελβούρνη, την
Αδελαΐδα, τη Βρισβάνη και το Σίδνεϋ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Υφυπουργός
είχε συναντήσεις με τον Σεβασμιότατο
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, βουλευτές, υπουργούς
και άλλους πολιτειακούς αξιωματούχους, μέλη
των οργανωμένων συνόλων της παροικίας, ενώ
ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης για όλα τα θέματα που
απασχολούν τον κυπριακό Ελληνισμό και ιδιαίτερα
για το κυπριακό πρόβλημα.
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Κατά την παραμονή του στην Αυστραλία, ο
κ. Δημητριάδης είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για
θέματα ναυτιλίας και γαλάζιας οικονομίας, με
στόχο την εδραίωση της συνεργασίας ανάμεσα
στις δύο χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο
όσο και στο πλαίσιο των συναφών διεθνών
οργανισμών και της Κοινοπολιτείας. Είχε,
παράλληλα, συναντήσεις με επιχειρηματικούς
κύκλους, με σκοπό την προβολή της Κύπρου ως
επιχειρηματικού κέντρου και την προώθηση της
κυπριακής ναυτιλίας.
Ο Υφυπουργός συνοδευόταν από την κα Μάρθα
Μαυρομμάτη, Ύπατη Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αυστραλία.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΘΑΛΆΣΣΙΕΣ ΧΕΛΏΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΓΤΠ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΑΛΙΕΊΑΣ
Στο πλαίσιο των συνεχών του προσπαθειών
για προστασία της θαλάσσιας ζωής και της
βιοποικιλότητας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων
Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει
προχωρήσει σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, στην παραγωγή τηλεοπτικού
σποτ για τις θαλάσσιες χελώνες.
Στόχος και σκοπός της παραγωγής του
τηλεοπτικού σποτ είναι η περαιτέρω
ευαισθητοποίηση του κοινού και η προστασία των
εμβληματικών αυτών ειδών που φιλοξενούνται στις
θάλασσες της χώρας μας.

Τα δύο είδη που αναπαράγονται στο νησί μας,
η Caretta caretta και Chelonia mydas, είναι είδη
προτεραιότητας, τα οποία προστατεύονται από το
1971 από το ΤΑΘΕ, με την απαραίτητη πάντοτε
συμβολή του κοινού.
Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στα μέσα της
αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλασσίων
χελωνών. Μετά από 7 βδομάδες επώασης, τα
πρώτα χελωνάκια αναδύονται από την άμμο και
με γοργούς ρυθμούς κατευθύνονται προς τη
θάλασσα, όπου και ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι
τους.

Οι θηλυκές χελώνες συνεχίζουν παράλληλα τη
διαδικασία φωλεοποίησης τους στις παραλίες του
νησιού, με επίκεντρο τις προστατευόμενες περιοχές
της Λάρας – Τοξεύτρας και Πόλης Χρυσοχούς –
Γιαλιά.
Χρέος όλων μας είναι να προστατεύσουμε τα
μοναδικά αυτά θαλάσσια ζώα στην τόσο ευαίσθητη
στιγμή της ζωής τους.
Δείτε το σποτ για τις θαλάσσιες χελώνες στον πιο
κάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/
watch?v=17LNZQxko08&t=10s

ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΕ ΜΑΔΡΊΤΗ ΚΑΙ ΛΟΝΔΊΝΟ

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης
συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής συνάντησης
των εννέα Μεσογειακών Κρατών της ΕΕ, που
πραγματοποιήθηκε, στις 12 Ιουλίου, στη Μαδρίτη.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών
βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η προετοιμασία της
επικείμενης Συνόδου Αρχηγών των MED9 που
θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Αλικάντε
της Ισπανίας, η αξιολόγηση της αντίδρασης της
ΕΕ στη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19,
η κατάσταση στην Ουκρανία στον απόηχο
της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής και των
συνεπακόλουθων επιπλοκών που έχει επιφέρει, όπως
η επισιτιστική κρίση, η άνοδος του πληθωρισμού, η
ενεργειακή τροφοδοσία. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν,
επίσης, απόψεις για τρόπους ενίσχυσης της
εταιρικής πολιτικής της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας
Γειτονίας, ενώ τέλος εξέτασαν ιδέες αναβάθμισης της
αποτελεσματικότητας του σχήματος MED9.
Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών κ.
Ιωάννης Κασουλίδης τόνισε τη σημασία συνέχισης και
ενίσχυσης του άτυπου μηχανισμού συντονισμού και

διαβούλευσης των εννέα Μεσογειακών Κρατών, ως
ένα μέσο ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και ιδεών
επί της κοινής μας ευρωπαϊκής ατζέντας. Σημείωσε
ότι στην παρούσα συγκυρία, η ΕΕ βρίσκεται
αντιμέτωπη με τις επιπλοκές που έχει επιφέρει η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ευρωπαϊκές
οικονομίες να δέχονται έντονες πληθωριστικές
πιέσεις, να ταλανίζονται από το κύμα ακριβείας, και
να είναι αντιμέτωπες με τις συνέπειες της επισιτιστικής
κρίσης και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Ο
κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης
της εμπλοκής και συνεργασίας της ΕΕ με χώρες
της Νότιας Γειτονίας προκειμένου να διασφαλιστεί
η ευημερία, η σταθερότητα και η περιβαλλοντική
αειφορία της περιοχής.
Πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο
κ. Κασουλίδης, στο πλαίσιο προγεύματος εργασίας,
είχε συνάντηση με τον Ισπανό ομόλογό του κ. Jose
Manuel Albares Bueno, με τον οποίο ανασκοπήσαν
τις διμερείς σχέσεις, το Κυπριακό, τις επιπλοκές του
πολέμου στην Ουκρανία σε συνέχεια της ρωσικής
εισβολής, καθώς και άλλα τρέχοντα ευρωπαϊκά και
διμερή θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

10

Αργότερα την ίδια μέρα, ο κ. Κασουλίδης μετέβη
στο Λονδίνο, όπου στις 13 Ιουλίου, συμμετείχε
ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στη Βουλή
των Κοινοτήτων, η οποία διοργανώθηκε από τη
Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα για την
Κύπρο, σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία
Κυπρίων ΗΒ. Στις 14 Ιουλίου, ο Υπουργός
Εξωτερικών παρακάθισε σε δείπνο που διοργάνωσε
η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κυπρίων
Αποδήμων ΗΒ, με αφορμή τη συμπλήρωση 20
χρόνων από την ίδρυσή της.
Κατά την παρουσία του στο Λονδίνο, ο κ. Κασουλίδης
έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Βουλής των
Κοινοτήτων Sir Lindsay Hoyle, ενώ συναντήθηκε
με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών του
Κοινοβουλίου Tom Tugendhat και τον Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα. Τέλος,
ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε συζήτηση
στρόγγυλης τραπέζης στη δεξαμενή σκέψης Chatham
House, ενώ πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις
με αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ NEPOMAK DISCOVER CYPRUS PROGRAM

Συνάντηση Επιτρόπου Προεδρίας με νέες και νέους της Διασποράς

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε,
στις 12 Ιουλίου, συνάντηση με νέες και νέους
της Διασποράς μας, οι οποίοι συμμετείχαν στο
Πρόγραμμα Nepomak Discover Cyprus Program.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Φωτίου αφού τους
καλωσόρισε στην Κύπρο, μετά από δύο
χρόνια αναβολής του συγκεκριμένου ετήσιου
προγράμματος της ΝΕΠΟΜΑΚ εξαιτίας του
κορωνοϊού, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι
μια μοναδική ευκαιρία για τη νέα γενιά Κυπρίων
από όλες τις χώρες του κόσμου να επισκεφτούν
την Κύπρο και να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τη
γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κουλτούρα,
τις παραδόσεις και γενικότερα τις ρίζες τους.
«Η νέα γενιά των αποδήμων μας», τόνισε,
«αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους

πυλώνες της εθνικής στρατηγικής του Γραφείου
μας, αφού είστε το μέλλον της Διασποράς μας και
οι μελλοντικοί της ηγέτες».
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην πολύ στενή
συνεργασία του Γραφείου του με τον Πρόεδρο και
τα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ, τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου, τα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα
της Κύπρου, καθώς και με κυβερνητικούς και μη
κυβερνητικούς οργανισμούς για τη δημιουργία
νέων προγραμμάτων, αλλά και για την αναβάθμιση
αυτών που ήδη υπάρχουν.
«Στο πλαίσιο της δικής μας προσπάθειας»,
σημείωσε, «για να παραμείνει η νέα γενιά κοντά
στις ρίζες της υλοποιούμε διάφορα προγράμματα
και δράσεις. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται,
μεταξύ άλλων, εξ αποστάσεως μαθήματα ελληνικής
γλώσσας και ιστορίας της Κύπρου για τους νέους
της Διασποράς μας. Έχουμε συνάψει, επίσης,
Μνημόνια Συνεργασίας και με τα υπόλοιπα
πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού, μέσα από
τα οποία δίνονται υποτροφίες σε Κύπριους νέους
αποδήμους μας. Συνεχίζεται με επιτυχία εκτός από
το πρόγραμμα NDCP, και το πρόγραμμα NCCT,
το οποίο απευθύνεται στα μεγαλύτερα μέλη της
ΝΕΠΟΜΑΚ. Παράλληλα, διεξάγεται το πρόγραμμα

φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 12-17 ετών, στα πλαίσια
του οποίου, φέτος, φιλοξενήθηκαν 11 παιδιά της
Διασποράς μας από τις ΗΠΑ».
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Επίτροπος
Προεδρίας είπε ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας,
παρά τα όποια εμπόδια, για την επίτευξη μίας
λύσης η οποία να επανενώνει τη χώρα μας και
να τερματίζει την κατοχή, διασφαλίζοντας τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες
όλων των Κυπρίων, χωρίς εγγυητικά και επεμβατικά
δικαιώματα άλλων χωρών και χωρίς γενικά
οποιεσδήποτε ξένες εξαρτήσεις.
«Σε αυτήν την προσπάθεια», υπογράμμισε,
«πολύτιμο στήριγμα μας ήταν, είναι και θα
παραμείνουν πάντα οι όπου γης απόδημοι μας,
για τους οποίους είμαστε πάντα ευγνώμονες και
υπερήφανοι, αφού είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές
της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπερήφανοι είμαστε
και για τη νέα γενιά των αποδήμων μας, που μας
υπενθυμίζει ότι το μέλλον τους ανήκει και πρέπει
να τους στηρίξουμε».
Καταλήγοντας, ο κ. Φωτίου εξέφρασε, ακόμα μια
φορά, τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε να
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη νέα γενιά
της Διασποράς μας.

ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΊΑΣ

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας κ. Nikola
Selaković πραγματοποίησε, την 1η Αυγούστου,
επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο
της επίσκεψης, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με
τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη,
ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν διευρυμένες
διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών
των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων των κ.κ. Κασουλίδη
και Selaković βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο
διμερούς συνεργασίας και η εξέταση τρόπων
περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων σε ευρύ
φάσμα τομέων, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα,
και οι σχέσεις ΕΕ-Σερβίας. Οι δύο Υπουργοί
αντάλλαξαν απόψεις για το Κυπριακό, τις συνέπειες
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την
κατάσταση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων,
καθώς και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής
Κατά την παρουσία του στην Κύπρο, ο Υπουργός
Εξωτερικών της Σερβίας κ. Nikola Selaković
έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Βουλής

κα Αννίτα Δημητρίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης,
η Πρόεδρος της Βουλής απένειμε, εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας, παράσημο στον
Πρέσβη της Σερβίας στη Λευκωσία κ. Marko
Blagojević για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην
ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου – Σερβίας.
Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκαν οι άριστες
σχέσεις Κύπρου-Σερβίας, οι οποίες εδράζονται
στους μακρόχρονους ιστορικούς δεσμούς των δύο
χωρών και στην αμοιβαία μεταξύ τους στήριξη σε
ζητήματα μείζονος σημασίας για την κάθε χώρα. Η
Πρόεδρος της Βουλής επαναβεβαίωσε τη σταθερή
στήριξη της Κύπρου προς τη Σερβία, στη βάση
αρχών, τόσο στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου όσο
και στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφερόμενη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
η κα Δημητρίου επισήμανε ότι η Κύπρος,
ούσα η ίδια θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης
κατοχής τμήματος του εδάφους της από την
Τουρκία, παραμένει προσηλωμένη σε αρχές.
«Την ίδια στιγμή», τόνισε η Πρόεδρος της
Βουλής, «αναμένουμε ότι οι αρχές αυτές θα
εφαρμόζονται έναντι κατάφωρων παραβιάσεων
του διεθνούς δικαίου από όποια χώρα και αν αυτές
προέρχονται».
Η κα Δημητρίου στηλίτευσε τη λογική των δύο
μέτρων και δύο σταθμών και την ανοχή που
επιδεικνύεται προς την Τουρκία, η οποία, όπως
ανέφερε, κλιμακώνει τις προκλήσεις της εις βάρος
της Κύπρου, τόσο επί του εδάφους και ειδικότερα
στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου όσο και
εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα αρνείται
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να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της
Ρωσίας προς ίδιον όφελος.
Ο κ. Selaković εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη
σταθερή στήριξη της Κύπρου στο ζήτημα του
Κοσσυφοπεδίου και στην ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας του και επαναβεβαίωσε τη θέση αρχών και
τη στήριξη της Σερβίας στην κυριαρχία, εδαφική
ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Κυπριακής
Δημοκρατίας και στην επίλυση του κυπριακού
προβλήματος στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων
του ΟΗΕ.
Κατά τη συνάντηση, έγινε ανταλλαγή απόψεων
όσον αφορά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην
Ουκρανία και τις σοβαρότατες ανθρωπιστικές και
πολιτικο-οικονομικές συνέπειές του για την ίδια τη
χώρα και ολόκληρη την Ευρώπη.Υπογραμμίστηκε
εκατέρωθεν η βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση
των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα
επίπεδα, περιλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού
μέσω ενισχυμένων ανταλλαγών. Στο πλαίσιο
αυτό, έγινε μνεία στην καθόλα επιτυχή επίσημη
επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής στη Σερβία,
τον περασμένο Νοέμβριο και υπογραμμίστηκε η
σημασία και οι δυνατότητες της κοινοβουλευτικής
της διπλωματίας.

Η ΝΤΕ ΦΆΚΤΟ ΤΟΥΡΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΈΝΩΝ
ΘΈΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΎ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ, ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ
Η ντε φτάκτο τουρκοποίηση των
κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής
Δημοκρατίας αποτέλεσε θέμα ετήσιου
σεμιναρίου που διοργάνωσε στις 20 Ιουλίου,
αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής,
στο Θέατρο Τέχνης στο Λονδίνο, το Λόμπι
για την Κύπρο.
Στο σεμινάριο παρέστησαν εκπρόσωποι της
Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου, της ελληνικής
πρεσβείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
κυπριακών κομμάτων και προσφυγικών
σωματείων.
Οι ομιλητές εστίασαν τις παρεμβάσεις τους στην
εντεινόμενη τουρκοποίηση των κατεχομένων,
καθώς και σε εγκλήματα πολέμου που η Τουρκία
διέπραξε σε βάρος των Ελλήνων, στη σύληση
της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς
και στην αναγκαιότητα όπως η κατοχική χώρα
καταγγελθεί και τιμωρηθεί για τις εγκληματικές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θρησκευτικών ελευθεριών στο νησί.
Στη δική του παρέμβαση, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου δήλωσε ότι «όσο υπάρχει
Κυπριακή Δημοκρατία, θωρακισμένη από
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στόχος της

Τουρκίας για πλήρη πολιτικό έλεγχο του νησιού
δεν θα επιτευχθεί ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κύριο και βασικό
όπλο στην προσπάθεια μας να αντιμετωπίσουμε
την τουρκική επιβουλή.
Ο κ. Φωτίου τόνισε ότι μένει ανεκπλήρωτος
ο στόχος που έχει θέσει το βαθύ κράτος της
Τουρκίας, γιατί, παρά τα προβλήματα και τις
αδυναμίες των συμφωνιών Ζυρίχης- Λονδίνου,
είμαστε και παραμένουμε κράτος αναγνωρισμένο
από τα Ηνωμένα Έθνη και όλους τους άλλους
διεθνείς οργανισμούς, κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος που συνάπτει
ομότιμα και ισότιμα συμφωνίες και συνεργασίες με
άλλα κράτη.
«Και η απόφαση όλων μας είναι να προασπίσουμε
με όλες μας τις δυνάμεις την Κυπριακή Δημοκρατία
και τα δικαιώματα που απορρέουν από την
ύπαρξη και τη λειτουργία της στο σημερινό κόσμο,
χωρίς, σε καμία περίπτωση, να απεμπολήσουμε τα
δίκαια μας για την επιδίωξη μιας λύσης, η οποία
να μας απαλλάσσει από την τουρκική κατοχή
και να επανενώνει την πατρίδα μας», ανέφερε ο
Επίτροπος Προεδρίας.
Ο κ. Φωτίου σημείωσε πως αυτό είναι χρέος
μας και προς εκείνους που αγωνίστηκαν και

θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας, αλλά και προς
τις επόμενες γενιές του κυπριακού Ελληνισμού, το
μέλλον του οποίου θα πρέπει να διασφαλίσουμε,
όπως επιβάλλει η ιστορία μας των 35 αιώνων σε
αυτή τη γη.
Ο Επίτροπος, σε άλλο σημείο της ομιλίας του,
ανέφερε πως η οριστική τουρκοποίηση των
κατεχομένων εδαφών μας, με την καταστροφή
της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, την αλλαγή των τοπωνυμίων, την
προσπάθεια παραγραφής κάθε άλλου στοιχείου
της ιστορικής μας κληρονομιάς και της σύνδεσης
μας με τη γη των προγόνων μας, αποτελεί μέρος
ενός σχεδιασμού που άρχισε συγκεκριμένα να
λειτουργεί από το 1956.
Ο κ. Φωτίου σημείωσε πως απώτερος στόχος
της Άγκυρας είναι η πλήρης και οριστική
τουρκοποίηση του κατεχόμενου τμήματος
της πατρίδας μας, προσπάθεια που πήρε
κατά τα τελευταία χρόνια τον χαρακτήρα
της ισλαμοποίησης των κατεχομένων, όπως
εκδηλώνεται με τον πλήρη έλεγχο που ασκεί η
Τουρκία, ειδικά και στα θέματα της θρησκείας και
της παιδείας.
Για το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του
Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΔΊΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΑΝΆΜΕΣΑ
ΣΕ ΙΑΤΡΟΎΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΈΝΕΙΑΣ

1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη
Βάσεις για τη δημιουργία διαύλων
επικοινωνίας και γεφυρών συνεργασίας
ανάμεσα σε καταξιωμένους ομογενείς
ιατρούς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από
όλο τον κόσμο έθεσε το 1ο Παγκόσμιο
Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο, που
πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17
Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με κεντρικό τίτλο του Συνεδρίου «Ο Ιπποκράτης
συναντά τον Αριστοτέλη», περισσότεροι από
220 κορυφαίοι Έλληνες ιατροί από 25 χώρες,
που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη,
συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο που φέρει
το όνομα του Αριστοτέλη και καταθέτοντας την
επιστημονική τους γνώση, ένωσαν τις δυνάμεις
τους για την πρόοδο της επιστήμης και τη διάδοση
του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.
Σε χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου τόνισε ότι με τη διοργάνωση
του Συνεδρίου τίθενται ισχυρά θεσμικά θεμέλια
για την πολυεπίπεδη διασύνδεση διακεκριμένων
επιστημόνων της ομογένειας από όλο τον κόσμο.
«Θα συμβάλει», είπε, «στην καλύτερη οργάνωση
και αξιοποίηση της Διασποράς μας, μέσω της
γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, αλλά και της
σύσφιγξης διαπροσωπικών σχέσεων».

Συνεχίζοντας, ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε
ότι «από κοινού Ελλάδα και Κύπρος εργαζόμαστε
πάντα για την καλύτερη οργάνωση του απόδημου
Ελληνισμού, με στόχο την αξιοποίησή του
στην προβολή και προώθηση των εθνικών μας
θεμάτων. Ζούμε και αναπνέουμε τα ίδια οράματα
και ελπίδες. Βαδίσαμε μαζί σε χαλεπούς καιρούς.
Η κοινή ιστορική μας διαδρομή, οι κοινές
μας θυσίες, ανησυχίες, προβληματισμοί και οι
κοινές προκλήσεις αντιμετωπίζονται με τους
αδιάσπαστους δεσμούς που μας ενώνουν».
Πρόσθεσε ότι ο απόδημος Ελληνισμός διαθέτει
προσωπικότητες σε διάφορα πεδία – πολιτικά,
κοινωνικά, οικονομικά και άλλα – και μπορεί
σίγουρα να διαδραματίσει δυναμικό ρόλο στα
θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό στο σύνολό
του. «Τούτο», υπογράμμισε, «έχει και την ιδιαίτερη,
πρόσθετη σημασία του στην εποχή που ζούμε,
με την έξαρση των προκλήσεων που δέχεται ο
Ελληνισμός εξαιτίας του αναθεωρητισμού και της
επικίνδυνης συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας».
Ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε ότι δίνουμε
ιδιαίτερη σημασία στους αξιόλογους ακαδημαϊκούς
ιατρούς και επιστήμονες της Διασποράς μας,
που έχουν οικοδομήσει την καριέρα τους στο
εξωτερικό, αλλά έχουν πάντα την πατρίδα στην
καρδιά τους. «Αποτελούν», είπε, «ένα άλλο
συγκριτικό πλεονέκτημα για τις χώρες μας και
μπορούν να γίνουν οι πιο αποτελεσματικοί των
πρέσβεων μας. Νιώθουμε υπερήφανοι και
ευγνώμονες για την προσφορά τους».
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Ο κ. Φωτίου δήλωσε ότι «ένας από τους κοινούς
μας στόχους είναι η δημιουργία ενός Μητρώου
Ιατρών της Διασποράς μας, οι οποίοι διαβιούν
στο εξωτερικό, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τις
χώρες μας, όσο και για τους ομογενείς στις χώρες
όπου βρίσκονται», σημειώνοντας, εξάλλου, ότι
ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των
Κύπριων Ιατρών της Διασποράς μας, με σκοπό να
φέρει κοντά Κύπριους γιατρούς που εργάζονται
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τέτοιο παράδειγμα
αποτελεί το Cyprus Medical Society UK.
Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας ευχήθηκε την
πλήρη ευόδωση των στόχων που έχουν τεθεί στο
Συνέδριο, ώστε να αποτελέσει ένα μεγάλο θεσμικό
γεγονός και για τα επόμενα χρόνια, προωθώντας
παράλληλα και τα μεγάλα οφέλη που προκύπτουν
όσον αφορά στην περαιτέρω οργάνωση και
αξιοποίηση του κόσμου των αποδήμων μας.

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΏΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΏΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν, από τις 27 έως τις 29
Ιουλίου, οι εργασίες της ετήσιας σύσκεψης
Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι
διαπιστευμένοι σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς
ανά τον κόσμο.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, οι Κύπριοι Διπλωμάτες
είχαν την ευκαιρία να τύχουν ενδελεχούς
ενημέρωσης για τις προτεραιότητες και τους
στόχους της εξωτερικής πολιτικής της πατρίδας
μας και να ανταλλάξουν απόψεις με τον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη.

Οι Αρχηγοί των Διπλωματικών Αποστολών της
Δημοκρατίας είχαν, στις 28 Ιουλίου, συνάντηση και
με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
κα Αννίτα Δημητρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που άπτονται
της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των
Αντιπροσώπων και του Υπουργείου Εξωτερικών,
τηρουμένης της αρχής της διάκρισης των
εξουσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πτυχές
της περαιτέρω αλληλοενημέρωσης και του
συντονισμού, προς επίτευξη των στόχων της
εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας,
προεξάρχουσας της διαφώτισης της διεθνούς
κοινότητας σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα.
Η κα Δημητρίου υπογράμμισε την πρόσθετη αξία
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, στην οποία,
όπως επισήμανε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και
ενημέρωσε τους Κύπριους Διπλωμάτες για τις
ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Βουλή
των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο αυτό. Ακολούθησε
ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων όσον αφορά
σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, πρωτοβουλίες και
δράσεις που μπορούν να αναληφθούν προς ενίσχυση
της διπλωματικής δραστηριότητας της Δημοκρατίας
σε διάφορες χώρες.

Οι Αρχηγοί των Διπλωματικών Αποστολών της
Δημοκρατίας είχαν, επίσης, την ευκαιρία να
συζητήσουν με τους Υπουργούς Οικονομικών,
Εσωτερικών, Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Άμυνας, καθώς και με τους Υφυπουργούς
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και
Ναυτιλίας για θέματα του χαρτοφυλακίου τους.
Τέλος, τους ενημέρωσαν και αντάλλαξαν απόψεις
για υπηρεσιακά ζητήματα της αρμοδιότητάς τους η
Γενική Λογίστρια και η Διευθύντρια του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών, με σκοπό τη μεταξύ
τους συνεργασία.

ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ ΣΤΟ ΘΈΜΑ ΤΩΝ
ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΩΝ ΕΥΧΉΘΗΚΕ Ο ΦΩΤΊΟΥ

Παρουσίαση του βιβλίου «Οι Αγνοούμενοι και Άλλα Διηγήματα»

Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου
ευχήθηκε οι προσπάθειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας να αποδειχθούν πιο ισχυρές
από τις προσπάθειες της άλλης πλευράς που
επιδιώκει απλώς, όπως είπε, να περιέλθει το
θέμα των αγνοουμένων στη λήθη.
Σε χαιρετισμό του, στις 11 Ιουλίου, στην
παρουσίαση του βιβλίου «Οι Αγνοούμενοι
και Άλλα Διηγήματα» του Γιάννη Πυργιωτάκη,
ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο
κ. Φωτίου τόνισε ότι το δίκαιο πρέπει επιτέλους να
ταχθεί με την πλευρά όπου ανήκει.
«Αυτός είναι ο στόχος, η επιδίωξη μας, το όραμα
μας: Η επικράτηση του δικαίου», σημείωσε.
Σαράντα οκτώ χρόνια από τότε, ανέφερε,
εξακολουθούν να αγνοούνται οι μισοί περίπου
εκ των συμπατριωτών μας που τα ονόματά τους
καταγράφηκαν στον αρχικό κατάλογο.

Αναφερόμενος στη νουβέλα για τους
αγνοουμένους, είπε ότι ο συγγραφέας αποτυπώνει
με πολύ αυθεντικό τρόπο -γνήσια και χωρίς
υπερβολές- όλη την τραγικότητα που συνδέεται
με λέξεις και όρους όπως φονικές μάχες,
αγνοούμενοι, αιχμαλωσία, βασανισμοί, εκτελέσεις
και εξαφανίσεις προσώπων. Και μαζί η προδοσία,
η εισβολή, η κατοχή.
«Αγνοούμενοι. Πόσα πολλά κρύβει αυτή η λέξη. Και
σε ποιες πραγματικότητες παραπέμπει. Το παιδί σου,
ο σύζυγος, ο αδελφός, ο πατέρας, η μάνα. Αλλά και
οι φίλοι. Με πόσες και ποιες προκλήσεις βρέθηκαν
αντιμέτωποι όλοι αυτοί. Ποιες ψυχρές αποφάσεις
κλήθηκαν να λάβουν για τη συνέχεια της ζωής τους.
Πώς τα κατάφεραν, αν τα κατάφεραν. Και πόσο
βαθιές είναι οι πληγές στην ψυχή όσων φεύγουν από
τη ζωή, χωρίς να κατορθώσουν να πληροφορηθούν
για την τύχη των αγαπημένων τους. Το δράμα όλων
αυτών των ανθρώπων, των συγγενών, υπερβαίνει
σίγουρα τα όρια της λογικής αντίληψης των
οποιωνδήποτε άλλων», είπε ο κ. Φωτίου.
«Όταν, μάλιστα», συνέχισε, «τους παρουσιάζονται
μερικά ή λιγοστά οστά, και προχωρούν στις κηδείες
των αγαπημένων τους καλούμενοι να παραγνωρίσουν
τις συνθήκες του θανάτου τους, κλείνει γι’ αυτούς το
πρόβλημα; Πήραν τις απαντήσεις που εναγώνια για
τόσα χρόνια επιζητούσαν; Παύουν να υπάρχουν οι
ευθύνες; Παύει το πρόβλημα;».
«Πόσο μάλλον όταν η κατοχική δύναμη επικαλείται
την παρέλευση του χρόνου για να παραγραφούν
τα εγκλήματά της, όπως των μαζικών και εν ψυχρώ
εκτελέσεων και της βίαιης μεταφοράς οστών από
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μαζικούς τάφους σε άλλους χώρους προκειμένου
να αποκρυβεί η μια και μόνη αλήθεια της
βάρβαρης μεταχείρισης τόσων ανυπεράσπιστων
ανθρώπων», πρόσθεσε.
«Στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των συγγενών τους,
ανταποκρινόμαστε όσο μας είναι δυνατόν. Όσο το
επιτρέπουν οι συνθήκες με την αδιαλλαξία και την
έλλειψη της συνεργασίας της άλλης πλευράς. Το
θεωρούμε ιερό μας χρέος», κατέληξε.
Το νέο βιβλίο του Γιάννη Πυργιωτάκη περιλαμβάνει
μια νουβέλα και τέσσερα διηγήματα. Στη νουβέλα
για τους αγνοούμενους, αφού περιγραφούν όλη
η υποκρισία της πολιτικής και όλα τα δεινά του
κυπριακού Ελληνισμού με την εισβολή και τον
πόλεμο του 1974, υψώνεται κραυγή διαμαρτυρίας
για την αδικία που συντελείται στην Κύπρο.
Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας γράφει, «και τα πέντε
θέματα θίγουν ή υπαινίσσονται απλώς ισάριθμα
διφορούμενα θέματα ή πληγές – προσωπικές,
οικογενειακές ή εθνικές – που εξακολουθούν να
παραμένουν ανοιχτές, έτοιμες να αιμορραγήσουν
κάθε στιγμή. Εκτείνονται από την υποκρισία
και το ψεύδος της πολιτικής εξαπάτησης και τα
απίθανα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης,
ως την αγνότητα της ποιμενικής ζωής που
δείχνει, και αυτή, να απειλείται σήμερα. Παρά
την ανομοιογένεια των θεμάτων τους, τα κείμενα
παρουσιάζουν μια εσωτερική ομοιογένεια, σε
όλα διαχέεται το ίδιο αξιακό σύστημα και όλα
διαπνέονται από τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές και τις
ίδιες παγκόσμιες αξίες.

Η ΚΎΠΡΟΣ, 1Ο ΚΡΆΤΟΣ-ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΕΊ
ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΉ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

- Ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας ως πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας
- Προώθηση οικονομικής, εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας
ψηφιακής οικονομίας
Σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο,
στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων, κας Αννίτας Δημητρίου,
υπογράφηκε, στις 27 Ιουλίου, η προσχώρηση
της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Ψηφιακής
Συνεργασίας (Digital Cooperation Organisation DCO), καθιστώντας τη χώρα μας το πρώτο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται
στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία για επιτάχυνση της
ψηφιακής μετάβασης και οικοδόμηση μίας ισχυρής
και ανθεκτικής παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.
Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στους
τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας, καθώς και η διεύρυνση
των διαύλων επικοινωνίας και συνεργειών σε
περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
κρίνονται καταλυτικής σημασίας για την οικοδόμηση
ενός βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος, προς όφελος
όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Και ειδικότερα, εν μέσω ενός σύνθετου και
πολύπλοκου πολιτικο-οικονομικού περιβάλλοντος,
που κατακλύζεται από διαδοχικές κρίσεις και κοινές
προκλήσεις.
Με έδρα τη Σαουδική Αραβία (ΣΑ), ιδρυτικά μέλη
-πέραν από τη ΣΑ- το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το
Κουβέιτ, το Ομάν, τη Νιγηρία και το Πακιστάν, και
πρόσφατες προσθήκες το Μαρόκο και τη Ρουάντα,
ο DCO αντιπροσωπεύει συλλογικά μια αγορά άνω
του μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων, με συνολικό
ΑΕΠ πέραν των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ενώνοντας δυνάμεις, τα μέλη δεσμεύονται να
διευρύνουν τις μεταξύ τους σχέσεις και συνεργασία

σε τομείς, όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
αποδοτικότητα δημόσιας διοίκησης, στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη
σύγχρονων υποδομών και ψηφιακών ικανοτήτων
- ειδικότερα σε προηγμένες τεχνολογίες -,
προώθηση της κινητικότητας ανθρώπων, ιδεών και
κουλτούρας, καθώς και ως προς τον σχεδιασμό
πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού με ηθικό και
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκο Κόκκινο: «Η
ένταξη της Κύπρου στον Οργανισμό αποτελεί μία
μοναδική ευκαιρία για ανάδειξη του γεωστρατηγικού
ρόλου της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας
και ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος καλείται
να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τη θέση της ως
πύλη προς την Ευρώπη για τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και Αφρικής, δημιουργώντας ένα νέο,
αποτελεσματικό διάδρομο οικονομικής, εμπορικής
και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεργασίας
και επενδύσεων. Παράλληλα, και επιπρόσθετα στην
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, η
Κύπρος, μέσω της προσχώρησης στον Οργανισμό,
αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία,
πόρους και αξία που θα στηρίξει έμπρακτα και
ποικιλοτρόπως την εθνική προσπάθεια για μία γοργή
μετάβαση σε ένα ψηφιακό μέλλον, επωφελές για
όλους».
Στη δική της παρέμβαση, η Γενική Γραμματέας του
Οργανισμού, A.E. κα Deemah Al-Yahya επισήμανε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που η Κυπριακή
Δημοκρατία επέλεξε να γίνει το ενδέκατο κράτος
μέλος του DCO και η πρώτη χώρα της ΕΕ που
εντάσσεται στον Οργανισμό. Ο DCO επικεντρώνεται
στην προώθηση ενός διεθνούς οικοσυστήματος για
ανταλλαγή γνώσεων και διαμόρφωση συνεργασιών
για διασφάλιση ενός βιώσιμου και ευημερούντος
ψηφιακού μέλλοντος για όλους».
Σύμφωνα με την κα Al-Yahya «η ένταξη της Κύπρου
είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία επέκτασης
του DCO σε ένα παγκόσμιο οργανισμό με κράτημέλη που αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία εμπειριών
και στρατηγικών προσεγγίσεων. Η Κύπρος αποτελεί,
επίσης, ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον
οποίο τα μικρότερα έθνη μπορούν να αξιοποιήσουν
τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα για να
δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για μια δίκαιη
ψηφιακή οικονομία και προσβλέπουμε σε μια στενή
και εποικοδομητική συνεργασία».

ΕΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΒΡΎΧΙΟ ΠΆΡΚΟ ΣΤΟ ΑΡΧΑΊΟ
ΛΙΜΆΝΙ ΤΗΣ ΑΜΑΘΟΎΝΤΑΣ

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
κ. Γιάννης Καρούσος εγκαινίασε, στις 9 Ιουλίου, τo
υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο στο Αρχαίο Λιμάνι
της Αμαθούντας, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο
της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές
σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου
Καταδυτικού Τουρισμού.

Το Αρχαίο Λιμάνι εντάσσεται στη Θαλάσσια
Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας και
επιλέχθηκε για τη δημιουργία ενός ενιαίου
αρχαιολογικού πάρκου, χερσαίου και υποβρύχιου,
του πρώτου στο είδος του στην Κύπρο. Τα
σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και η ιδιαίτερη
βιοποικιλότητα του θαλάσσιου χώρου αποτελούν
έναν μοναδικό χώρο επίσκεψης, όπου το κοινό
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έχει τη δυνατότητα να δει και να μάθει για την
ιστορία και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι επεμβάσεις που έγιναν, ήταν ήπιου χαρακτήρα
και είχαν ως γνώμονα τόσο την παρουσίαση
του αρχαίου μνημείου όσο και την ανάδειξη της
αρμονικής συνύπαρξης φυσικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς στην περιοχή. Ενημερωτικές
πινακίδες στην ακτή και στον βυθό κατατοπίζουν
περιπατητές και κολυμβητές, ενώ η βιωματική
εμπειρία της επίσκεψης ενισχύεται μέσα από την
ψηφιακή πλοήγηση στον χώρο, που προσφέρεται
από την εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές
Amathus Harbour.
Η πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Το έργο αποτελεί δράση του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών και του Εργαστηρίου Εναλίων
Αρχαιολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

ΣΤΌΧΟΣ Η ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΦΏΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΥΣ

Συνάντηση Επιτρόπου Προεδρίας με τον Καθηγητή Δικανικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Liverpool John Moores
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις
4 Ιουλίου, συνάντηση με τον καθηγητή Δικανικής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Liverpool John
Moores, Δρα Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο.
Ο Δρ Ηλιόπουλος βρισκόταν στην Κύπρο,
επικεφαλής ομάδας ανθρωπολόγων καθηγητών
και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι λάμβαναν
μέρος, σε συνεργασία με Κύπριους επιστήμονες,
στις εκταφές που πραγματοποιούνταν την περίοδο
εκείνη, για ολοκλήρωση του προγράμματος
εκταφών και αναγνώρισης λειψάνων της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Ο Δρ Ηλιόπουλος ενημέρωσε τον Επίτροπο για
τις εκταφές που έγιναν, στις οποίες συμμετείχε η
ομάδα του, καθώς και για τα ευρήματα. Στόχος,
όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση των εκταφών
και ανθρωπολογικών εξετάσεων που έχουν
προγραμματιστεί, σε συνεργασία με το Γραφείο του
Επιτρόπου Προεδρίας.

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Προεδρίας,
ευχαρίστησε τον Δρα Ηλιόπουλο για τη μακρόχρονη
εμπλοκή του στις ανθρωπιστικές προσπάθειες
που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία στις
ελεύθερες περιοχές, για να δοθούν απαντήσεις σε
οικογένειες Ελληνοκυπρίων, Ελλαδιτών, αλλά και
Τουρκοκυπρίων, των οποίων οι υποθέσεις των
συγγενών τους δεν είναι καταχωρημένες στους
καταλόγους της ΔΕΑ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε ο Επίτροπος
Προεδρίας και προς τις αρχές του Πανεπιστημίου
Liverpool John Moores και ειδικά του Τμήματος
Ανθρωπολογίας, για τη βοήθεια και τη μέχρι τώρα
συνεργασία τους, επισημαίνοντας, ταυτόχρονα,
την πρόθεση και ετοιμότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας για συνέχιση και εμβάθυνση της
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο για ανθρωπιστικής
φύσεως θέματα.

ΑΔΕΛΦΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΈΣ ΟΙ ΣΧΈΣΕΙΣ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΕ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΊΑ

Συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας με τον νέο Πρέσβη της Αρμενίας στην Κύπρο

Οι αδελφικές και διαχρονικές σχέσεις ανάμεσα
στην Κύπρο και την Αρμενία τονίστηκαν κατά
τη συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας
κ. Φώτη Φωτίου με τον νέο Πρέσβη της
Αρμενίας στην Κύπρο κ. Tigran Mkrtchyan, που
πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου.
Κύπρο και Αρμενία ενώνουν κοινή ιστορία,
κοινές παραδόσεις, κοινοί αγώνες για δικαίωση,

καθώς και κοινές προκλήσεις που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι δύο χώρες.
Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στη συνεργασία
των δύο χωρών σε θέματα Διασποράς, στο
Διμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Κύπρου –
Αρμενίας, καθώς και στο Τριμερές Μνημόνιο
Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αρμενίας που
υπογράφτηκε πρόσφατα στην Πάτρα.
Οι δύο χώρες έχουν πολύ ισχυρές Διασπορές σε
πολύ σημαντικές χώρες. Ο κ. Φωτίου επισήμανε
τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν από τη
συνεργασία τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές
επίπεδο, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
των αποδήμων μας για την προώθηση κοινών
αξιών, στόχων και συλλογικών συμφερόντων σε
σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα γενιά των
αποδήμων μας και την ανάγκη να φέρουμε τους
νέους της Διασποράς Κύπρου - Αρμενίας πιο
κοντά. Οι νέοι μας είναι το μέλλον της Διασποράς
μας και οι αυριανοί της ηγέτες.
Στη συνάντηση έγινε, επίσης, αναφορά στους
Αρμένιους της Κύπρου, οι οποίοι είναι πλήρως
ενσωματωμένοι στην κυπριακή κοινωνία. Ο
κ. Φωτίου τόνισε τη διαχρονική και συνεχή στήριξη
της Πολιτείας και την αγαστή και αποτελεσματική
συνεργασία τόσο με τον εκπρόσωπο της αρμενικής
κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων
κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν όσο και με άλλα
οργανωμένα σύνολα της κοινότητας που
εκπροσωπούν την εκπαίδευση και την εκκλησία
κ.ά.

ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ «ΌΡΑΜΑ 2035»

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας
Tο Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
Κύπρου παρουσίασε στις 6 Ιουλίου, στο Υπουργικό
Συμβούλιο, τη νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας,
με τίτλο «Όραμα 2035», η ουσία του οποίου είναι η
ανέλιξη και καθιέρωση της Κύπρου ως ενός από τα
καλύτερα μέρη του κόσμου από πλευράς διαβίωσης,
εργασίας και δραστηριοποίησης.
Το «Όραμα 2035» δεν βασίζεται στη συμμόρφωση
ή στο όραμα ενός ατόμου, μιας πολιτικής παράταξης
ή μιας Κυβέρνησης, αλλά αποτελεί στόχευση της
Κύπρου ολόκληρης που χαράζει το μέλλον της, καθώς
αφουγκράζεται τις ανάγκες των διεθνών συνθηκών,
της παγκόσμιας οικονομίας και αξιοποιεί τα δικά της
πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες. Ως εκ τούτου, η
Στρατηγική αποτελεί μια ολιστική πανεθνική στόχευση,
ενώ οι στρατηγικοί στόχοι της είναι η καθιέρωση
της Κύπρου ως παγκόσμιου πρότυπου έθνους με
αποτελεσματικές δομές και διαφανείς διαδικασίες,
η επίτευξη ακμάζουσας, αειφόρου και ανθεκτικής

οικονομίας και η ολοκλήρωση ενός δίκαιου και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνικού περιβάλλοντος.
Επιδίωξη της Στρατηγικής είναι η μετάβαση της
Κύπρου σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο
μέσω του οποίου προωθούνται θεσμικές αλλαγές,
σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παραγωγικές
επενδύσεις που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της
οικονομίας.
Η Στρατηγική συνοδεύεται από Σχέδιο Δράσης
που περιλαμβάνει 242 δράσεις για ενίσχυση της
οικονομίας της χώρας, αλλά και για διασφάλιση
της ευημερίας όλων των πολιτών μέσω ανάπτυξης
της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και χρήσης
νέων τεχνολογιών, της πράσινης ανάπτυξης,
της διαφοροποίησης και εντατικοποίησης της
μεταποίησης, της αναβάθμισης και εξειδίκευσης του
τουρισμού, της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της στήριξης και
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εμβάθυνσης των ναυτιλιακών και επαγγελματικών
υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει πολιτικές για δίκαιη
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία με εκπαιδευτικό
σύστημα παγκόσμιας κλάσης, καθώς και για άριστο
και προσβάσιμο σύστημα υγείας.
Σημειώνεται ότι πολλές από τις επιδιώξεις και
κατευθύνσεις της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής
ήδη βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ σειρά
άλλων έχουν εμπλουτίσει τον προγραμματισμό για το
πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027, καθώς και για το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αποτελούν
μέρος του Εθνικού Σχεδίου “Κύπρος-το Αύριο”.
Για τη διασφάλιση της υλοποίησης της Στρατηγικής
έχει ήδη θεσμοθετηθεί, με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο μηχανισμός υλοποίησής της σε
συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και εμπλεκόμενους
φορείς του κρατικού και ιδιωτικού τομέα, καθώς
και ο τρόπος παρακολούθησης της προόδου και
αναθεώρησής της.

στην κατεχόμενη γη μας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

«Λευκόνοικον, τα πρώτα σου να
σου τα πω κλαμώντα
που’ σιες την σπάστραν τζιαι
τιμήν τζι άλλα πολλά προσόντα
εσού που τ’ άλλα τα χωρκά
είσιες μιαν άλλην χάριν,
ήσουν μια αμματόπετρα, της
Μεσαρκάς καμάριν»
Ευλογημένη γη του Λευκονοίκου
μας!
Γη ελληνική, των Αχαιών, των Μυκηναίων,
των ηρώων του Ομήρου. Από τον 7ο π.Χ. αι.
η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως
ιερό, αφιερωμένο στον Θεό του φωτός, τον
Απόλλωνα! Αψευδείς μάρτυρες τα αγάλματα
που κοσμούν το Κυπριακό Μουσείο.

* Πηγή κειμένων και φωτογραφιών:
Έκδοση ΓΤΠ 253/2019 Μνήμες Κατεχόμενης
Γης- Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες
Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου
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Δήμος Λευκονοίκου
Κάτασπρο ήταν το πρώτο σπίτι, γι’ αυτό το χωριό ονομάστηκε
Λευκόνοικο. Ήταν τόσο όμορφο το Λευκόνοικο! Γη πλούσια,
παχιά, καρπερή! Στημένο το Λευκόνοικο στη βορειοανατολική
πλευρά της σιταρομάνας Μεσαριάς, είχε έκταση 52,5 τ.χλμ. ή
39.000 σκάλες και 2.116 κατοίκους (το 1973).

ελευθερία του νησιού μας, Δημάρχους ευγενείς, ευπρεπείς και
δυναμικούς, Υπουργούς και Βουλευτές, απλούς ανθρώπους
της γης, σπουδαίους γεωργούς, τεχνίτες ξακουστούς, γυναίκες
νοικοκυρές, άξιες, έξυπνες, μορφωμένες, δραστήριες και
ταλαντούχες.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αξιόλογη πηγή
πληροφοριών αποτελούν οι Κώδικες της Αρχιεπισκοπής, με
βάση τους οποίους φαίνεται ότι κατά τα πρώτα τριάντα χρόνια
τουλάχιστον του 19ου αι., το Λευκόνοικο ήταν το μεγαλύτερο
σε πληθυσμό και το πλουσιότερο σε παραγωγή χωριό της
Κύπρου. Είχε διπλάσια παραγωγή σιταριού από το επόμενο
και οι κάτοικοί του πλήρωναν τον μεγαλύτερο κεφαλικό
φόρο, διπλάσιο από αυτόν του Παραλιμνίου. Την περίοδο
της Φραγκιάς ο Ρε Αλέξης έκανε το Λευκόνοικο κέντρο των
επαναστατημένων χωρικών.

Η κωμόπολη του Λευκονοίκου είχε από τα τέλη της δεκαετίας
του 1930 Ανωτέρα Σχολή που μετεξελίχθηκε στην Καμίντζειο
Ανωτέρα Σχολή (1947) και μετά σε Ελληνικό Γυμνάσιο
Λευκονοίκου και Γυμνάσιο Λευκονοίκου. Στις 26 Μαΐου
1968 εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και η
μεγαλοπρεπής Αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου, δωρεάν και
αυτή του μεγάλου ευεργέτη του Δήμου, Γεώργιου Καμιντζή.

Η Κωμόπολη του Λευκονοίκου έγινε Δήμος την 1η Απριλίου
1939 και λάμπρυνε το στερέωμα της κυπριακής υπαίθρου.
Ήταν το καμάρι της Μεσαορίας, εμπορικό, οικονομικό,
πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, που ανθούσε σε όλους
τους τομείς και γέννησε άξια τέκνα, ανθρώπους του μέτρου,
ηθικούς, φιλομαθείς, πνευματικούς και πεπαιδευμένους, με
ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και της
αγάπης προς τον πλησίον.
Γέννησε έναν εθνικό ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν
σεπτό και φωτισμένο Ιεράρχη, ακραιφνή πατριώτη, τον Κιτίου
Κυπριανό, δύο σκαπανείς του Συνεργατικού Κινήματος,
τον Ιωάννη Οικονομίδη και τον Μάρκο Χαραλάμπους,
έναν Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Θεόδουλο Καλλίνικο, τον
οικονομολόγο Χριστοφή Οικονομίδη, πλειάδα αγωνιστών
της ελευθερίας της Κύπρου, ήρωες και μάρτυρες για την

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

Η αρχόντισσα της Μεσαορίας ήταν ο σιτοβολώνας της Κύπρου.
Είχε μεγάλες αποθήκες σιτηρών (8), δικαστήριο, νοσοκομείο,
Κτηματολόγιο, Γεωργικό Τμήμα, τράπεζες, δημοτική αγορά,
ταχυδρομείο, σωματεία, μεικτή τετράφωνη δημοτική χορωδία,
φαρμακεία, ιδιωτικά ιατρεία, κέντρα αναψυχής, κ.ά. Στο
Λευκόνοικο έγινε η πρώτη Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση το
1920, αλλά εφευρέθηκε και η πρώτη αλωνιστική μηχανή στο
νησί μας.
Αξίζουν να αναφερθούν οι εκκλησίες και τα εξωκκλήσια του
Λευκονοίκου, του Αρχαγγέλου, του Σωτήρος, του Τιμίου
Σταυρού, το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Ζώνης,
του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου Φωκά και του Αγίου
Γεωργίου. Σήμερα, μόνο ο Αρχάγγελος έχει αναστηλωθεί και
έχει επισκευαστεί το εξωκκλήσι του Σταυρού.
Μέχρι το 1974, το Λευκόνοικο μεσουρανούσε. Δημιουργούσε.
Πρόκοβε. «Σε πήρε ο Τούρκος τζ’ αλυσώθης, μα’ γιω σε
κουβαλώ μες στην καρκιάν μου».

Πεζοπορία στη χερσόνησο
του Ακάμα
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