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Σας χαιρετώ και εύχομαι στον καθένα και στην καθεμιά σας προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

Κατά το προηγούμενο δίμηνο, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα των αγνοουμένων μας. Ένα πρόβλημα, που 
αποτελεί την πιο τραγική πτυχή των όσων βίωσε η Κύπρος το καλοκαίρι του 1974 και παραμένει ανεπίλυτο, συνεπεία της 
απάνθρωπης και αδιάλλακτης στάσης της τουρκικής πλευράς. Τεράστιες είναι ασφαλώς οι ευθύνες της, και αυτό είναι 
που υπογραμμίσαμε, για μια ακόμη φορά, τόσο στις 29 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της Ημέρας Αγνοουμένων, όσο και 
στις Γενικές Συνελεύσεις των συγγενών αγνοουμένων της Κύπρου και της Ελλάδας. Πολύ σημαντική ήταν και η ευρεία 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με αρμοδίους των Υπουργείων και Υπηρεσιών των δύο χωρών για θέματα 
αγνοουμένων. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε νέα σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν, με στόχο να 
καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία. Όπως επισημάνθηκε από όλους, η σωστή επίλυση του προβλήματος αποτελεί χρέος και 
επιταγή προς τους ήρωες μας και τις οικογένειες τους.

Επισημαίνουμε στο ίδιο διάστημα και την πραγματοποίηση της πρώτης Τριμερούς Συνάντησης Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου 
για θέματα Διασποράς με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω της ήδη πολύ καλές 
σχέσεις μας με τον Λίβανο και σε άλλους σημαντικούς τομείς. 

Επισημαίνουμε, επίσης, τα όσα με ιδιαίτερο πατριωτισμό και αγάπη για την Κύπρο υπογραμμίστηκαν στο ετήσιο δείπνο της 
Ομοσπονδίας Κυπρο-Αμερικανικών Οργανώσεων, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιαννάκη Κασουλίδη και άλλων μελών της κυπριακής αντιπροσωπείας που μετείχαν στις 
εργασίες της 77ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Ευχαριστούμε, ιδιαίτερα, τόσο την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου όσο και την ΑΧΕΠΑ στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής για την εξαιρετική τους πρωτοβουλία στη διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για την τραγική πτυχή του θέματος των αγνοουμένων. Η εκστρατεία οργανώθηκε στο πλαίσιο σηματοδότησης της Ημέρας 
των Αγνοουμένων της Κύπρου στις 29 Οκτωβρίου, με στόχο την παρότρυνση Βουλευτών και Μελών του Κογκρέσου 
να προτρέψουν τις κυβερνήσεις τους, ώστε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του 
ανθρωπιστικού αυτού θέματος.

Και άλλα πολλά τα νέα μας, συνεχίζουμε.

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Στην αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα 
του ΟΗΕ  και των ισχυρών της γης να 
υποχρεώσουν την τουρκική πλευρά να 
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας σε πολλά σημεία 
του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της 
Κύπρου, εστιάστηκε η προσφώνηση του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκου Αναστασιάδη, ενώπιον της 77ης  
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 
Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.
«Όταν αποφάσεις ή ψηφίσματα που βασίζονται στο 
διεθνές δίκαιο δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ή να 
επιβληθούν, τότε αυτό, δικαίως, θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως ενθάρρυνση ή ακόμη και επιβράβευση 
της αυθαιρεσίας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, επισημαίνοντας την αδυναμία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε ηχηρές 
απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές και στους 
ανυπόστατους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου 
ότι, ως Τουρκία θέλουν όλα τα ζητήματα στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στο 
πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο. Διερωτήθηκε «πόσο πιο 
προκλητικό είναι να εκφράζεται η επιθυμία για 
επίλυση διαφορών «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», 
όταν ο ίδιος αρνείται να εφαρμόσει πολυάριθμα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό 
πρόβλημα και δημιουργεί νέα τετελεσμένα;».
Για το πλήρες κείμενο της προσφώνησης του 
Προέδρου Αναστασιάδη ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών πατήστε εδώ.
Στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, 
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, βρέθηκαν το Κυπριακό, οι 
πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, οι προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και η έλλειψη βούλησης από την άλλη 
πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, 
καθώς και θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιφερειακές 
εξελίξεις.   
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε ολιγόλεπτη 
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την οποία 
έγινε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό που είχε 

πέρυσι συμφωνηθεί, δηλαδή στον διορισμό ενός 
αντιπροσώπου, είτε ειδικού είτε προσωπικού 
απεσταλμένου.
Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Ανασατασιάδης 
ανέφερε ότι «αυτό που ο Γενικός Γραμματέας έχει 
αφήσει να νοηθεί και μάλλον ήταν ξεκάθαρος, 
είναι πως παρά τις ενστάσεις που παρατηρούνται 
από πλευράς Τουρκίας, εντούτοις θέλοντας να 
διατηρήσει ζωντανή την προοπτική ενός διαλόγου, 
έδωσε οδηγίες ώστε η βοηθός ΓΓ κα Ρόζμαρι ντι 
Κάρλο επισκεφτεί, το φθινόπωρο, την Κύπρο για μια 
διερευνητική αποστολή. Όμως, ήταν σαφής η θέση 
πως η Τουρκία είναι κάθετα αντίθετη όσον αφορά 
την οποιαδήποτε πρωτοβουλία».
Να κρατήσουν τη σημαία και τα ιδανικά της 
Ελλάδας και της Κύπρου ψηλά, κάλεσε το  βράδυ 
της 24ης Οκτωβρίου τους ομογενείς ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος ο επιμένων νικά και 
ότι θα επικρατήσει δικαιοσύνη.
Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, 
στη Νέα Υόρκη, που έγινε στην παρουσία δεκάδων 
ομογενών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες του σε 
όλους εκείνους τους συμπατριώτες μας που ζουν 
στο εξωτερικό, που έχουν προκόψει, που έχουν 
διαπρέψει, που έχουν στηρίξει την πατρίδα τους με 
ανιδιοτέλεια, τους ανθρώπους  που τους διέκρινε ο 
πατριωτισμός, η αγάπη τους για την πατρίδα. 

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
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Για την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας προς 
τους ομογενείς πατήστε εδώ.
Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής 
κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού και ο Πρόεδρος της 
ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.
Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο ομογενής 
ακαδημαϊκός επιστήμονας Δρ Κυριάκος Αθανασίου 
που διαπρέπει στην επιστήμη και τεχνολογία στον 
τομέα της Υγείας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, επίσης, 
συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της 
Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) κ. Ντέιβιντ 
Χάρις, έναν διαχρονικό φίλο και υποστηρικτή της 
χώρας μας.
Στην αποχαιρετιστήρια αυτή συνάντηση, δεδομένου 
ότι αμφότεροι αποχωρούν σύντομα από τις θέσεις 
τους, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό, αλλά και τις εξελίξεις στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης ενημέρωσε τον κ. Χάρις για τις 
συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και τα εμπόδια 
που θέτει η Τουρκία όσον αφορά τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την επανέναρξη του διαλόγου 
για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος και ο κ. Χάρις συμφώνησαν για την 
ανάγκη συνέχισης και περαιτέρω εμβάθυνσης της 
σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου, 
μιας σχέσης που παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα 
και που αποτελεί πυλώνα διασφάλισης της 
σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή μας.

Στο Κυπριακό και στις συνεχιζόμενες 
απειλές της Τουρκίας κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ελλάδας, αναφέρθηκε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης σε παρέμβαση του στις 
εργασίες της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Κοινότητας με θέμα «Ειρήνη και 
Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκαν στην 
Πράγα, στις 6 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 
συνολικά 44 ηγετών από κράτη της 
ευρωπαϊκής ηπείρου.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την 
υποστήριξη της Κύπρου όσον αφορά τη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, καθώς όλες 
οι χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου μαζί, μπορούν 
να συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας, της 
ασφάλειας και της ειρήνης.
Στις τοποθετήσεις του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε 
τεκμηριωμένα στις ομοιότητες μεταξύ του τι 
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία μετά 
τη ρωσική εισβολή και των όσων συνέβησαν και 
συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Κύπρο μετά από την 

τουρκική εισβολή, το 1974.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πόσο μεγάλη 
σημασία έχει ο διεθνής παράγοντας να αντιδράσει 
και να κινητοποιηθεί, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη 
συνεχώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και 
επιθετικότητα τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και 
εναντίον της Ελλάδας.
Κατά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,που 
πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα, στις 7 
Οκτωβρίου, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ 
είχαν συζητήσεις αναφορικά με τη συνέχιση παροχής 
οικονομικής, στρατιωτικής και άλλης βοήθειας προς 
τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Συζήτησαν, επίσης, 
για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 
της ΕΕ ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα, με 
τον οικονομικά προσφορότερο τρόπο, ώστε να 
αμβλυνθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, από τις 
αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις.
Συζητήθηκαν, εξάλλου, λύσεις για την αντιμετώπιση 
της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ένα 
φαινόμενο που παρατηρείται τόσο σε παγκόσμιο 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανάγκη 
στήριξης της αγοράς εργασίας και η προστασία 
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε τις 
προτάσεις και τις θέσεις της Κύπρου στα θέματα 
που συζητήθηκαν και υπογράμμισε τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος και, 
βεβαίως, η Κύπρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
στόχου για απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια.
Σε αυτό το θέμα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και 
στις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες τουρκικές 
προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο και για την 
υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για απεξάρτηση 
από τη ρωσική ενέργεια, και, βεβαίως, αναφέρθηκε 
και στη συνεχιζόμενη στάση της Τουρκίας με την 
οποία υποσκάπτει τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
από την ΕΕ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε την ανάγκη η 
ΕΕ να δράσει κατά τέτοιο τρόπο που να δοθεί ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα πως η συμπεριφορά αυτή της 
Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 
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62 χρόνια από την ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας της γιόρτασε, φέτος, η 
Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 16 Αυγούστου 
του 1960, μετά τον ηρωικό απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, οι Άγγλοι 
αποικιοκράτες παρέδωσαν την κυριαρχία του 
νησιού στους νόμιμους κατοίκους του. 

Πρώτος Πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Κυπριακής 
Δημοκρατίας εκλέγεται ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος ο Γ΄ και τη θέση του Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Φαζίλ Κουτσιούκ. Η 
1η  Οκτωβρίου επίλεγηκε ως ημέρα ανεξαρτησίας, 
μετά από συμφωνία των δύο πλευρών. Ωστόσο, η 
σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας κυμάτιζε από 
τις 16 Αυγούστου του 1960 ως σύμβολο ειρήνης 
και ελευθερίας. Μιας ειρήνης που δεν ήταν γραφτό 

να διαρκέσει για πολλά χρόνια. 
Η κοινή διακυβέρνηση Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων διήρκεσε μόλις τρία χρόνια. Η 
νεοσύστατη Δημοκρατία αντιμετώπισε εξαρχής τις 
διχοτομικές προθέσεις της γείτονος Τουρκίας, που 
με αφορμή το προδοτικό πραξικόπημα τον Ιούλιο 
του 1974 εισέβαλε στην Κύπρο, συνεχίζοντας, 48 
χρόνια μετά, να κατέχει παράνομα τη μισή πατρίδα 
μας και εντείνοντας καθημερινά τις απαράδεκτες 
προκλήσεις και την επιθετική ρητορική σε βάρος 
του νησιού μας. 
Όπως κάθε χρόνο, η Κύπρος τίμησε την επέτειο 
της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με σειρά 
επίσημων εκδηλώσεων. Κορυφαία στιγμή των 
εκδηλώσεων ήταν η καθιερωμένη στρατιωτική 
παρέλαση  στη Λευκωσία, τον χαιρετισμό της 
οποίας δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης. Την ελληνική κυβέρνηση 
εκπροσώπησε κατά τους εορτασμούς ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος.  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθηνε προς το 
σύνολο του κυπριακού λαού μήνυμα, με το οποίο 
απότισε τη δέουσα τιμή σε όλους όσοι αγωνίστηκαν 
για την πατρίδα μας, δηλώνοντας, παράλληλα,  ότι 
παραμένουμε προσηλωμένοι στην απελευθέρωση 
και επανένωση του τόπου μας. 
Για το κείμενο του μηνύματος του Προέδρου 
Αναστασιάδη προς τον κυπριακό λαό πατήστε εδώ.

1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 62 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ  

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: «Η ΚΥΠΡΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο Α΄ στην Αγία 
Έδρα είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής 
του στο Βατικανό, στις 24 Οκτωβρίου. 
Κατά τη συνάντηση τους, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Πάπα Φραγκίσκο 
για την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό και τις 
τουρκικές παραβιάσεις και για την πρωτοβουλία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής. Συζητήθηκαν, επίσης, το μεταναστευτικό 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 
Δημοκρατία με τη συνεχώς αυξανόμενη ροή 
μεταναστών, που παράτυπα διέρχονται της 
Πράσινης Γραμμής προς τις ελεύθερες περιοχές, 
προερχόμενοι από την Τουρκία μέσω 

κατεχομένων, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις 
και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Βατικανού.
Στη συνεχεία, ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με 
τον Πρωθυπουργό του Βατικανού Καρδινάλιο 
Πιέτρο Παρολίν και τον Υπουργό Εξωτερικών 
Αρχιεπίσκοπο Πολ Γκάλαχερ, με τους οποίους 
συζήτησε σε λεπτομέρεια τα πιο πάνω θέματα, 
καθώς και άλλα τρέχοντα διεθνή θέματα, όπως τον 
πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στον 
Λίβανο και στη Μέση Ανατολή. 
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά 
το πέρας των συναντήσεων, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας τις χαρακτήρισε ιδιαίτερα τιμητικές και 
δημιουργικές. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του και τη 
βαθιά εκτίμηση του κυπριακού λαού και του ιδίου 
προσωπικά, για τη στήριξη αρχών από πλευράς 
Αγίας Έδρας τόσο όσον αφορά την εξεύρεση 
λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα 
και για το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η 
Αυτού Αγιότητα στα θέματα μετανάστευσης. 
Σε ειδική τελετή, ο Πρωθυπουργός της Αγίας 
Έδρας, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν απένειμε, εκ 
μέρους του Πάπα Φραγκίσκου, το Περιδέραιο του 
Τάγματος του Πάπα Πίου Θ΄ στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στην παρουσία ανώτατων στελεχών 
του Βατικανού.
Απονέμοντας το παράσημο, ο Πρωθυπουργός της 
Αγίας Έδρας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Κύπρος 
αποτελεί ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας στην 
καρδιά της Μεσογείου, όπως τη χαρακτήρισε ο 
Πάπας Φραγκίσκος».

Επισήμανε ότι το Περιδέραιο του Τάγματος 
του Πάπα Πίου Θ΄ απονέμεται στον Πρόεδρο 
από τον Πάπα Φραγκίσκο εις αναγνώριση της 
ευγνωμοσύνης για τη στενή σχέση του Προέδρου 
με το Βατικανό, αλλά και για τον σεβασμό του 
προς τον Ποντίφικα και την Αγία Έδρα που 
επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του 
ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με 
ξεχωριστό τρόπο κατά τη διάρκεια της Παπικής 
επίσκεψης στην Κύπρο τον περασμένο Δεκέμβριο.
Αναφερόμενος στην τιμητική διάκριση, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι «αποτελεί 
μεγάλη τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, τον 
κυπριακό λαό και για τον ίδιο προσωπικά. Αποτελεί 
ένα ακόμα ορόσημο στη συνεχιζόμενη ενίσχυση 
και εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων και στην 
αμοιβαίως επωφελή μας συνεργασία».
«Οι λέξεις ΄Αρετή και Αξία΄ που αναγράφονται 
στο κέντρο αυτού του διακεκριμένου παρασήμου», 
πρόσθεσε, «είναι πράγματι οι καθοδηγητικές αρχές 
για όλους εμάς που έχουμε ευθύνη να ηγηθούμε 
των χωρών και των λαών μας».
Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «σε καιρούς γεμάτους 
προκλήσεις που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, ο 
Άγιος Πατέρας, εσείς και η Αγία Έδρα συνεχίζετε 
να στέλνετε μηνύματα έμπνευσης, κουράγιου 
και ελπίδας, με κύριο στόχο την ειρηνική 
συνύπαρξη όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τη 
διαφορετικότητα τους, τη φυλή, τη θρησκεία ή το 
φύλο τους».

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30423#flat
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ROBERTA METSOLA: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΣΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ»

«Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη 
όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη. Η 
διαίρεση ενός κράτους μέλους της ΕΕ, 
δεν είναι μόνο κυπριακό, αλλά ευρωπαϊκό 
ζήτημα και η ΕΕ πρέπει να απαντήσει από 
κοινού σε αυτό», δήλωσε από το βήμα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων η Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, 
κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Κύπρο, 
στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη. 
Η κα Metsola πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις της 
Κύπρου είναι και προκλήσεις της Ευρώπης. 
Συνεχίζοντας, είπε ότι η Κύπρος θα είναι πάντα 
στην καρδιά της, γνωρίζοντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η Ευρώπη, καθώς «γνωρίζουμε ότι 
πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και γνωρίζουμε ότι

είμαστε καλύτεροι, δυνατότεροι, ασφαλέστεροι, 
όταν δρούμε μαζί». 
Ανέφερε ότι η Κύπρος είναι παράδειγμα 
ανθεκτικότητας και επισήμανε ότι οι θυσίες που 
έκανε ο λαός της Κύπρου σημαίνουν ότι η Κύπρος 
βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ανάπτυξη, 
την ευημερία και τη βιωσιμότητα. Πρόσθεσε ότι η 
ιστορία του κυπριακού λαού είναι πηγή έμπνευσης. 
«Αν οι Κύπριοι μπορούν να διδάξουν κάτι τον 
κόσμο, αυτό είναι ότι το μέλλον είναι γεμάτο 
δυνατότητες», σημείωσε.
Η κα Metsola έκλεισε την προσφώνησή της 
με μήνυμα για «περισσότερη Ευρώπη» για να 
αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα προβλήματα: η 
ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, ακόμα και η 
ασφάλεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
η διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, η ισότητα και η ελευθερία.

Καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του 
Ευρωκοινοβουλίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου 
ανέφερε ότι «η συνεργασία των ευρωπαϊκών 
θεσμών και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια είναι πιο 
σημαντική από ποτέ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρίσκεται ενώπιον σύνθετων και επικίνδυνων 
προκλήσεων ασφάλειας, για την αντιμετώπιση 
των οποίων απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση, 
σύμπνοια και ομοψυχία».
Ζήτησε την ακόμα πιο έντονη διπλωματική 
κινητοποίηση της ΕΕ για τον τερματισμό του 
πολέμου και την αποκατάσταση του διεθνούς 
δικαίου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών 
στην Ουκρανία, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 
Αναρωτήθηκε, όμως, γιατί η Κύπρος δεν λαμβάνει 
την ίδια ανταπόκριση και στήριξη από τη διεθνή 
κοινότητα και γιατί επιπροσθέτως επιτρέπεται στην 
Τουρκία να πρωταγωνιστεί ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, ενώ παραβιάζει 
κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Όπως είπε, οι ομοιότητες μεταξύ της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία και της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο είναι προφανείς και θα 
έπρεπε να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης από 
τους Ευρωπαίους εταίρους και τη διεθνή κοινότητα.
Για το πλήρες κείμενο της προσφώνησης της 
Προέδρου της Βουλής πατήστε εδώ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σε δηλώσεις του, μετά την κατ΄ ιδίαν συνάντησή 
τους και τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των 
αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ενημέρωσε 
την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την παρούσα φάση του Κυπριακού και 
τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και 
απαράδεκτες αξιώσεις. Επισήμανε ότι για να 
υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η 
Τουρκία θα πρέπει να τερματίσει τις μονομερείς 
ενέργειες της που παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο, όπως αυτές στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου και στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι συζήτησαν, 
επίσης, το μεταναστευτικό, το θέμα της ενέργειας 
και το Ουκρανικό. Ενημέρωσε σχετικά την κα 
Metsola ότι η Κύπρος είναι το κράτος μέλος της 
ΕΕ με το μεγαλύτερο, σε αναλογία πληθυσμού, 
ποσοστό αιτητών ασύλου, υπογραμμίζοντας ότι 
η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Για 
το θέμα της ενέργειας ανέφερε ότι η Ανατολική 
Μεσόγειος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
στην Ευρώπη, παρέχοντας μια αξιόπιστη 
εναλλακτική πηγή ενεργειακών πόρων, και 
σημείωσε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να έχει τη δική 
της συμβολή σε αυτό.

Για το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι οι 
κοινές προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ 
παρεμποδίζονται από χώρες εταίρους της ΕΕ 
που παρέχουν στη Ρωσία ευκαιρίες αποφυγής 
των κυρώσεων, σημειώνοντας ότι χώρες που 
φιλοδοξούν να ενταχθούν στην ΕΕ θα πρέπει να 
σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες 
της Ένωσης.
Από την πλευρά της, η κα Metsola είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται 
αλληλέγγυο προς την Κύπρο και πως η Ευρώπη 
ποτέ δεν θα είναι πλήρης όσο η Κύπρος παραμένει 
διαιρεμένη.
Για το θέμα της Αμμοχώστου και των τουρκικών 
παραβιάσεων, είπε ότι η πόλη της Αμμοχώστου 
αποτελεί σύμβολο για το Κυπριακό και 
αντιπροσωπεύει τις προοπτικές για μια ειρηνική 
λύση, σημειώνοντας ότι οι ενέργειες της Τουρκίας 
διακυβεύουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των 
συνομιλιών για μια συνολική και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού.
Σημείωσε, επίσης, ότι «το να χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε χώρα τους πλέον ευάλωτους 
ανθρώπους στον πλανήτη για γεωπολιτικά 
παιγνίδια, αυτό δεν είναι αποδεκτό πουθενά στην 
Ευρώπη».

Τέλος, υπό το φως και των νέων ανακαλύψεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ, η κα Metsola είπε ότι οι 
πρόσφατες ανακαλύψεις δείχνουν ότι η Κύπρος 
μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό στρατηγικό 
εταίρο και σύμμαχο για την ΕΕ στην αναζήτηση 
πηγών ενέργειας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κύπρο, η 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
συμμετείχαν σε συζήτηση με Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους νέους και νέες στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, την οποία διοργάνωσε το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η 
κα Metsola επισκέφτηκε, τέλος, το Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, όπου 
είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμμοχώστου, στην 
παρουσία της Προέδρου της Βουλής. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=29958#flat
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Με στόχο τη συνέχιση της εποικοδομητικής 
συνεργασίας για την επίτευξη κοινών 
στόχων και αμοιβαίας στρατηγικής στον 
τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, 
συναντήθηκαν στην Κύπρο οι Υπουργοί, 
αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης και 
ασύλου, των μεσογειακών κρατών μελών 
πρώτης γραμμής (MED5).
Οι εργασίες της Υπουργικής Συνόδου MED5, 
που φιλοξένησε το Υπουργείο Εσωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πάφο, διήρκεσαν 
από τις 7 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, και σ΄αυτή 
συμμετείχαν οι Υπουργοί Κύπρου, Ελλάδας, 
Ισπανίας και Μάλτας.Τον ομόλογο Υπουργό της 

χώρας της εκπροσώπησε η Πρέσβης της Ιταλίας 
στην Κύπρο. Στις εργασίες της Συνόδου παρέστη 
και ο Υπουργός Εσωτερικών της προεδρεύουσας 
χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της Τσεχίας  κ. Vít Rakušan. Την έναρξη των 
εργασιών της Συνόδου χαιρέτισε με διαδικτυακή 
παρέμβασή της η Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ίλβα 
Γιόχανσον.
Σε κοινή δήλωσή τους, μετά το πέρας των 
εργασιών της Συνόδου, οι Υπουργοί των 
μεσογειακών κρατών μελών πρώτης γραμμής 
εκφράζουν την εκτίμησή τους για τον κοινό 
Οδικό Χάρτη σχετικά με το Σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, και επαναβεβαιώνουν 
την ετοιμότητα τους να ενισχύσουν τη συνεργασία 
για την προώθηση των κοινών αξιών και αρχών 
της Ένωσης.
Καλούν την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

αναγνωρίσουν, επιτέλους, τα αυξημένα καθήκοντα 
που ανατίθενται στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής 
και τα πρόσθετα καθήκοντα που προκύπτουν 
στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, της 
υποδοχής, του ασύλου και της ενσωμάτωσης, με 
τη θέσπιση ταχέων και αποτελεσματικών μέτρων 
δίκαιου επιμερισμού των βαρών για ολόκληρη την 
ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι την κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ αλληλεγγύης και δίκαιου επιμερισμού των 
ευθυνών. 
Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, γίνεται αναφορά 
σε υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης, σε 
προστασία των συνόρων, όπως και της πράσινης 
γραμμής στην Κύπρο, σε ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με κράτη για την πρόληψη των παράτυπων 
μεταναστευτικών ροών, αλλά και στην επιστροφή 
υπηκόων των χωρών αυτών.
Για το πλήρες κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος 
της Συνόδου των MED5 πατήστε εδώ.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
9η Υπουργική Σύνοδος της UNECE για το Περιβάλλον στην Ευρώπη

Σημαντικό γεγονός θεωρείται η διεξαγωγή 
για πρώτη φορά όχι μόνον στην Κύπρο, 
αλλά και στην Μεσόγειο, της 9ης Υπουργικής 
Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη, 
της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), με τίτλο 
«Κυκλική οικονομία, αειφόρος τουρισμός και 
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».
Στη Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 
μέχρι τις 7 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, και τελούσε 
υπό την υψηλή εποπτεία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, συμμετείχαν 
70 και πλέον υψηλοί προσκεκλημένοι από όλο τον 
κόσμο, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς 
διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, καθώς 
και χίλιοι εθνικοί αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι 
από την κοινωνία των πολιτών, την πανεπιστημιακή 
κοινότητα, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από 
την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή 
και την Ασία. Παρούσα εκ μέρους της UNECE 
ήταν η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών και Εκτελεστική Γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
την Ευρώπη κα Olga Algayerova.

Εν μέσω σοβαρής κλιματικής κρίσης που σοβεί 
στον πλανήτη, η Σύνοδος λειτούργησε ως 
πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας, αλλά και 
λήψης αποφάσεων στα κρίσιμα ζητήματα του 
περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και της αειφορίας. 
Το κορυφαίο αυτό διεθνές γεγονός για το κλίμα 
αποτέλεσε ταυτόχρονα και μία άνευ προηγουμένου 
συνάντηση πολιτισμών στη Μεσόγειο, η οποία 
συνδύασε ακόμα το πολιτικό φόρουμ, τις τέχνες 
και τον πολιτισμό. 
Από τις εργασίες της 9ης Υπουργικής Συνόδου 
προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά 
με την πράσινη οικονομία και τις αειφόρες 
(βιώσιμες) υποδομές πανευρωπαϊκά, τον αειφόρο 
τουρισμό και την εκπαίδευση για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Η Σύνοδος κορυφώθηκε με την 
υιοθέτηση της Υπουργικής Διακήρυξης για το 
Περιβάλλον στην Ευρώπη και την Υπουργική 
Δήλωση για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη.
Στον χαιρετισμό του κατά την τελετή έναρξης της 
Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης ανέφερε ότι «η επιλογή της Κύπρου 
για τη διεξαγωγή της Υπουργικής Συνόδου της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, όχι 
μόνο μας ικανοποιεί, αλλά και μας τιμά ιδιαιτέρως, 
καθώς συνιστά απτή αναγνώριση της βούλησης, 
αλλά και της αποφασιστικότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να συνεισφέρει ενεργά στην κοινή 
προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.
Στη δική της εισαγωγική ομιλία, η Πρόεδρος 
της Βουλής κα Άννιτα Δημητρίου σημείωσε, 
μεταξύ άλλων, ότι «η κλιματική αλλαγή μας έχει 

ξεπεράσει. Η κλιματική κρίση δεν είναι πια ένα 
μακρινό εφιαλτικό σενάριο. Είναι η αμείλικτη 
πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. 
Βρισκόμαστε ήδη στην περιδίνηση της μεγαλύτερης 
υπαρξιακής κρίσης για την ανθρωπότητα». 
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Προέδρου 
της Βουλής πατήστε εδώ.
Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
κ. Κώστας Καδής ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
ότι «φιλοδοξία μας είναι να παραδώσουμε 
αποτελέσματα, για αποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος και υποστήριξη της ανάπτυξης 
βιώσιμων, ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινοτήτων. Ο βασικός στόχος είναι κοινός: να 
επιτύχουμε πλήρως τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 
μέχρι το 2030».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Υπουργού Γεωργίας πατήστε εδώ.
Στη δική του ομιλία, ο Υπουργός Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η 
εκπαίδευση αποτελεί το ζητούμενο και το 
κέντρο βάρους σε κάθε πολιτική και στρατηγική 
που αφορά στα θέματα του περιβάλλοντος 
και της αειφορίας. Αποτελεί το πιο δυνατό 
και αποτελεσματικό εργαλείο και μέσο, για να 
μπορέσουμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο 
πιο ασφαλή, ειρηνικό και δίκαιο. Έναν κόσμο 
που θα ζει σε αρμονία και ισορροπία σεβόμενος 
τον εαυτό του, φροντίζοντας τους άλλους και 
προστατεύοντας το περιβάλλον».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού 
Παιδείας πατήστε εδώ.

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Υπουργική Σύνοδος των MED5, στην Κύπρο

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30576#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30486#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30489#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30499#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30531#flat
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Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση 
για τον τερματισμό της ενεργειακής 
απομόνωσης της Κύπρου. Μια νέα 
εποχή για τα ενεργειακά πράγματα της 
Κύπρου, την οικονομία της χώρας, αλλά 
και την ίδια την ΕΕ σηματοδοτεί η τελετή 
εγκαινίων του EuroAsia Interconnector, που 
πραγματοποιήθηκε, στις 14 Οκτωβρίου, στο 
Προεδρικό Μέγαρο. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Ενέργεια κας 
Kadri Simson, του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας της Ελλάδας κ. Κώστα Σκρέκα, της 
Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου κας Νατάσας 
Πηλείδου και πλήθους άλλων επισήμων, αλλά και 
ξένων διπλωματών.
Με την τελετή έναρξης των κατασκευαστικών 
εργασιών του έργου EuroAsia Interconnector 
ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, με δύο 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, τα μεγαλύτερα  στον κόσμο. Το έργο 
εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, της 
Ελλάδας, του Ισραήλ και της ίδιας της ΕΕ. Επιπλέον, 
με την υλοποίησή του προκύπτουν γεωπολιτικά, 
αλλά και οικονομικά οφέλη, ενώ είναι εφικτή η 
μείωση των λογαριασμών ρεύματος μέχρι 200 
εκατ. ετησίως.
Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τόνισε 
ότι διανοίγεται μία χρυσή ευκαιρία για την Κύπρο: 
«Πρόκειται για ένα έργο που θα οδηγήσει την 
Κύπρο στο μονοπάτι μιας νέας ενεργειακής 
εποχής, αφού εκτός από τον τερματισμό της 
ενεργειακής μας απομόνωσης – όντας, μάλιστα, το 
τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ 
– θα δημιουργήσει ισχυρές προοπτικές τόσο για 
την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και την ευρύτερη 
πρόοδο της χώρας και των πολιτών της».
Χαρακτήρισε τη μέρα των εγκαινίων ως ιστορική, 
αφού, «μετά από χρόνια διαβουλεύσεων και 
σκληρής δουλειάς, είμαστε τώρα σε θέση να 
προχωρήσουμε στην κατασκευαστική φάση του 

«EuroAsia Interconnector», ενός εμβληματικού 
έργου μεγάλης γεωπολιτικής, στρατηγικής και 
εθνικής σημασίας». 
«Η πραγματοποίηση του έργου  ‘EuroAsia 
Interconnector’», υπογράμμισε, «αποτελεί όχι μόνο 
ιστορικό ορόσημο για τη χώρα μας, αλλά και για 
την ίδια την Ευρώπη, αφού θα συνδέσει τη Γηραιά 
Ήπειρο με τη Μέση Ανατολή».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εγκαινιάστηκε το EuroAsia Interconnector, ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής, 
στρατηγικής και εθνικής σημασίας

Πέραν των 100 συνέδρων παρέστησαν στο 
Συνέδριο του διεθνούς διακυβερνητικού 
οργανισμού East Mediterranean Gas Forum 
(EMGF) για την Ενεργειακή Μετάβαση, που 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, στις 14 
Οκτωβρίου, στην παρουσία της  Ευρωπαίας 
Επιτρόπου Ενέργειας κας Kadri Simson. 
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί 
ο αποφασιστικός ρόλος του EMGF στις 
προσπάθειες για μετάβαση σε καθαρότερη 
ενέργεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι Υπουργοί Ενέργειας 
της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της 
Ιορδανίας, ο Γενικός Γραμματέας του EMGF, καθώς 
και εκπρόσωποι της Ιταλίας, της Γαλλίας και του 
Ισραήλ.

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «το Φόρουμ 
κατόρθωσε να προωθήσει τη συνεργασία μέσω 
δομημένου και συστηματικού διαλόγου για θέματα 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της πορείας 
προς την πράσινη μετάβαση, εδραιωμένο στη βάση 
της θεμελιώδους αρχής του πλήρους σεβασμού των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων των ανεξάρτητων κρατών 
να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Πρόσθεσε ότι η Κύπρος, λόγω της στρατηγικής 
της θέσης, των άριστων σχέσεων της και των 
μακροχρόνιων συνεργασιών της στον τομέα 
της ενέργειας με γειτονικές χώρες, σε διμερές, 
περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, είναι έτοιμη 
να συμβάλει και να αποτελέσει ενεργό μέρος των 

ενεργειακών λύσεων που έχει να προσφέρει η 
περιοχή μας.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος 
του 2027, μόλις τεθεί σε λειτουργία η πρώτη 
διασύνδεση, η Κύπρος θα έχει πλεόνασμα  σε 
ανανεώσιμη ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί 
ή να ανταλλαγεί, επιπρόσθετα με τις ποσότητες 
που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες από την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε στην 
ομιλία του ότι «το σύνθημά μας είναι ότι η ενέργεια 
πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης για την ειρήνη 
και την ευημερία και όχι για τη δημιουργία 
εντάσεων και συγκρούσεων».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου 
Αναστασιάδη πατήστε εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
«Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ»
Συνέδριο του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) 
για την Ενεργειακή Μετάβαση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ Η ΟΛΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών 
«εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του 
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ να προχωρήσει 
στην ολική άρση του εμπάργκο όπλων σε βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την εν λόγω 
απόφαση, η οποία είναι απότοκο της εκπλήρωσης 
όλων των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί από 
τη νομοθεσία “Eastern Mediterranean Security 
and Energy Partnership Act”, που θέσπισε το 
Αμερικανικό Κογκρέσο το 2019.

Πρόκειται για απόφαση σταθμό που επιβεβαιώνει 
την ουσιαστική και έμπρακτη ενίσχυση των 
διμερών σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ στους τομείς 
ασφάλειας και άμυνας.
Μιας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας, που 
διεξάγεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της 
ανάγκης για οικοδόμηση συνθηκών ασφάλειας και 
σταθερότητας στην ταραχώδη γεωγραφική λεκάνη 
της Ανατολικής Μεσογείου».
Σε ανάρτησή του στο twitter, μετά τη σχετική 
απόφαση που έλαβε η Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός 

Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, 
Ρόμπερτ Μενέντεζ εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το ότι η αμερικανική διοίκηση πιστοποίησε την 
επιλεξιμότητα της Κύπρου για εξαγωγή αμυντικού 
εξοπλισμού.
«Πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα της Κύπρου 
να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης και 
παράνομης κατοχής του βορρά από την Τουρκία», 
έγραψε ο Γερουσιαστής.

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30741#flat
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30717#flat
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29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
Μήνυμα του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου

«Η σημερινή μέρα φέρνει στη μνήμη μας τις 29 
Οκτωβρίου 1974, ημέρα που ολοκληρώθηκε 
στην Κύπρο η ανταλλαγή των αιχμαλώτων της 
τουρκικής εισβολής. Ήταν η ημέρα που άρχιζε για 
τον κυπριακό Ελληνισμό μια νέα τραγική περίοδος 
αγωνίας και αναζήτησης των εκατοντάδων 
συμπατριωτών μας που ουδέποτε επέστρεψαν στις 
οικογένειές τους, και έκτοτε η τύχη τους αγνοείται. 
Μιας τραγωδίας, που, κατά απαράδεκτο τρόπο, 
συνεχίζεται για εκατοντάδες οικογένειες μέχρι 

σήμερα. Μιας τραγωδίας που βίωσαν και βιώνουν 
και δεκάδες άλλες οικογένειες αγνοουμένων μας 
της περιόδου 1963-1967.
Η σημερινή μέρα είναι μια δύσκολη μέρα 
για όλους μας, ειδικά για τις οικογένειες των 
αγνοουμένων μας που αναμένουν απαντήσεις 
για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. 
Είναι, ταυτόχρονα, και μια μέρα θύμησης και 
τιμής, αλλά και ευθύνης. Θυμόμαστε και τιμούμε 
σήμερα όλους εκείνους που πιστοί στο καθήκον 
παρέμειναν στις επάλξεις και αγωνίστηκαν 
'πειθόμενοι τοις κείνων ρήμασι'. Είναι, όμως, και 
μια μέρα ευθύνης για όλους εμάς να συνεχίσουμε 
μαζί με τις οικογένειές τους τον δύσκολο, αλλά 
και ιερό αγώνα για τη σωστή διακρίβωση της 
τύχης ενός εκάστου, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο 
μαρτύριο που βιώνουν οι οικογένειες για τόσες 
δεκαετίες. Δεκαετίες καθημερινού πόνου, αγωνίας 
και αβεβαιότητας.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας τα 
προβλήματα και οι δυσκολίες παραμένουν και 
επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Η 
κατάσταση είναι δύσκολη. Η κατοχική δύναμη που 
ευθύνεται για τη δημιουργία του προβλήματος, 

αλλά και για τη μέχρι σήμερα διαιώνιση του, με 
προσκόμματα και τακτικισμούς, εξακολουθεί να 
αρνείται να συνεργαστεί με ειλικρίνεια για επίλυση 
του προβλήματος. Ταυτόχρονα, η Τουρκία 
εξακολουθεί να περιφρονεί με προκλητικό τρόπο 
και αλαζονεία τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς 
και άλλων διεθνών οργανισμών.
Η απαράδεκτη και απάνθρωπη αυτή κατάσταση 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. 
Αναμένουμε και προσδοκούμε από την 
πολιτισμένη ανθρωπότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους 
ισχυρούς της γης, να αναλάβουν ανθρωπιστικές 
πρωτοβουλίες και να συμβάλουν ουσιαστικά 
και αποτελεσματικά στον τερματισμό της 
συνεχιζόμενης τραγωδίας προς όφελος των 
δοκιμαζόμενων οικογενειών.
Από πλευράς μας, θα εντατικοποιήσουμε 
τις προσπάθειές μας και θα συνεχίσουμε με 
συνέπεια και αποφασιστικότητα τον ιερό αγώνα 
για διακρίβωση της τύχης και του τελευταίου 
αγνοουμένου, είτε αυτός είναι Ελληνοκύπριος είτε 
Ελλαδίτης είτε Τουρκοκύπριος».

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ 
ΘΕΜΑ ΤΩΝ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
Ευρεία σύσκεψη στην Αθήνα

«Η στασιμότητα που επικρατεί, λειτουργεί 
αρνητικά στην επίτευξη προόδου και στις 
προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος 
των αγνοουμένων». Αυτή ήταν η κοινή 
διαπίστωση ευρείας σύσκεψης των 
εμπλεκόμενων αρμοδίων Υπουργείων και 
Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου για θέματα 
των αγνοουμένων, συνεπεία της τουρκικής 
εισβολής του 1974, που πραγματοποιήθηκε, 
στις 26 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε νέα σειρά 
μέτρων και πρωτοβουλιών, τόσο εντός όσο και 
εκτός Κύπρου και Ελλάδας, που θα αναληφθούν, 
με στόχο να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία, 
καταθέτοντας νέες προτάσεις προσέγγισης μέσα 
από τα αρμόδια διεθνή φόρα.
Από όλους όσοι έλαβαν μέρος στη σύσκεψη 
επισημάνθηκε ότι η σωστή επίλυση του 
προβλήματος των αγνοουμένων αποτελεί χρέος 
και επιταγή προς τους ήρωες μας και στις 
οικογένειες τους.
Τονίστηκε ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος 
χρειάζεται, παράλληλα, η ειλικρινής συνεργασία 
εκ μέρους της Τουρκίας και ότι η χώρα αυτή 
θα πρέπει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και 
να αναλάβει τις πολιτικές και ανθρωπιστικές 
αποφάσεις που απαιτούνται για επίλυση του 
προβλήματος.
Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι, παρά τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα, στόχος των προσπαθειών 
όλων ήταν και παραμένει η διευκρίνιση της τύχης 
και του τελευταίου αγνοουμένου μας προς όφελος 
των δοκιμαζόμενων οικογενειών.

Στη σύσκεψη παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας της Ελλάδος, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, 
ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Πρέσβης 
της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, 
εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και 
Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και οι 
Πρόεδροι της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων 
και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και 
Αγνοουμένων Κυπριακής Τραγωδίας κα Μαρία 
Καλμπουρτζή και της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Συγγενών Αδηλώτων, Αιχμαλώτων και 
Αγνοουμένων κ. Νίκος Σεργίδης.
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Η ΕΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Μετά από πολύμηνη και δύσκολη 
διαπραγμάτευση, το Υπουργείο Εσωτερικών 
πέτυχε, στις 9 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες, 
μια μέγιστη διπλωματική επιτυχία. Την 
αναγνώριση της εργαλειοποίησης του 
μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της 
Πράσινης Γραμμής, που δίνει πλέον νέες 
δυνατότητες αντιμετώπισης της παράνομης 
μετανάστευσης.
Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της συμβιβαστικής 
πρότασης της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
εργαλειοποίησης στον τομέα του ασύλου και της 
μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε 
να εισαχθεί ειδική αναφορά στην Πράσινη Γραμμή, 

που καταγράφει με σαφήνεια ότι:
«Παρόλο που η Πράσινη Γραμμή δεν αποτελεί 
εξωτερικό σύνορο, προκύπτει ότι η κατάσταση 
κατά την οποία μια τρίτη χώρα ή ένας μη κρατικός 
φορέας ενθαρρύνει ή διευκολύνει τη μετακίνηση 
υπηκόων τρίτων χωρών να διασχίσουν τη γραμμή, 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλειοποίηση».
Η περίληψη της αναφοράς αυτής σε επίσημο 
Κανονισμό της ΕΕ, αποτελεί και την πρώτη επίσημη 
παραδοχή της Ευρώπης για την εργαλειοποίηση 
του μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της 
Πράσινης Γραμμής και παρέχει πλέον ξεκάθαρα 
τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να 
αντιμετωπίσει την υβριδική απειλή της Τουρκίας και 
να ανακόψει τις καθημερινές παράνομες διελεύσεις 

παράτυπων μεταναστών που διοχετεύονται μέσω 
κατεχομένων, με την υιοθέτηση όλων εκείνων 
των μέσων και μέτρων που κατ’ αντιστοιχία 
εφαρμόζονται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η Πράσινη Γραμμή να 
θεωρείται σύνορο.  
Η εξαιρετικά σημαντική αυτή διπλωματική 
επιτυχία του Υπουργείου Εσωτερικών, έρχεται σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η 
Τουρκία εντείνει καθημερινά τις απειλές της, κυρίως 
κατά της Κύπρου και της Ελλάδας, ενώ πλέον η 
εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μέσω της 
Πράσινης Γραμμής, μετατρέπεται από κυπριακό 
ζήτημα σε ευρωπαϊκό και ως τέτοιο αναμένεται να 
αντιμετωπιστεί εφεξής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων 
Αυστραλίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
της προσφοράς, συγκέντρωσε το ποσό των 
δέκα χιλιάδων ευρώ και το παρέδωσε στους 
πυρόπληκτους, από την πυρκαγιά του Ιουλίου του 

2021, κατοίκους του χωριού Οράς, ως οικονομική 
στήριξη για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση 
των κατοικιών τους.
Η τελετή παράδοσης της εισφοράς έγινε στις 
7 Σεπτεμβρίου, στην κοινότητα Οράς, στην 
παρουσία  του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη 
Φωτίου, του Προέδρου της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας 
Ζηλανδίας κ. Μιχάλη Χριστοδούλου και του 
Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Χαράλαμπου 
Καπνουλλά.
Κατά την τελετή, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στη 
συγκινητική πράξη των Κυπρίων της Αυστραλίας, 
αλλά και στη διαχρονική στήριξη όλων των 

αποδήμων μας προς τους συμπατριώτες τους και 
την πατρίδα τους.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε τόσο 
τον Πρόεδρο όσο και τον Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και 
γενικότερα για την προσφορά και το έργο τους 
προς την Κύπρο. «Οι Κύπριοι της Διασποράς 
μας», επισήμανε, «στέκονται πάντα δίπλα στην 
πατρίδα μας σε κάθε δύσκολη στιγμή της και 
είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς».
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χριστοδούλου 
ανέφερε ότι, αν και ζουν μακριά, πάντα έχουν την 
Κύπρο στην καρδιά τους και ότι θα τη στηρίζουν 
με όλες τους τις δυνάμεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, 
παρέστη στις 2 Οκτωβρίου και εκφώνησε 
τον πανηγυρικό λόγο για την επέτειο της 1ης 
Οκτωβρίου  στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη 

Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
οργάνωσαν οι ομογενειακές οργανώσεις στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Σε δηλώσεις του μετά τον εκκλησιασμό,                 

ο κ. Νουρής ανέφερε: «Είχα σήμερα την ευκαιρία 
και την τιμή να συνεορτάσουμε με τους ομογενείς 
την ημέρα της κυπριακής ανεξαρτησίας και 
βεβαίως να μεταφέρουμε το μήνυμα της ημέρας, 
που είναι ένα μήνυμα αφενός μεν ικανοποίησης 
για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από το 
1960 απολαμβάνει της ανεξαρτησίας της, αλλά την 
ίδια ώρα μιας ανεξαρτησίας «κουτσουρεμένης», η 
οποία δυστυχώς στιγματίζεται από την κατοχή της 
χώρας μας».
Ο Υπουργός Εσωτερικών εξήρε τον πολύ 
σημαντικό ρόλο και τη συμβολή της ομογένειας και 
του απανταχού Ελληνισμού στη στήριξη της μικρής 
Κυπριακής Δημοκρατίας και στις προσπάθειες για 
να μπορέσουμε να φτάσουμε επιτέλους σε μια 
βιώσιμη λύση.
Για το πλήρες κείμενο του πανηγυρικού λόγου του 
Υπουργού Εσωτερικών πατήστε εδώ. 

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30432#flat
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου, 
της Ελλάδας και του Λιβάνου για θέματα 
Διασποράς υπογράφτηκε κατά την επίσημη 
επίσκεψη του  Επιτρόπου Προεδρίας, 
κ. Φώτη Φωτίου στη Βηρυτό, στις 13 
Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης 
Τριμερούς Συνάντησης των τριών χωρών για 
θέματα Διασποράς.
Τον Λίβανο εκπροσώπησε ο κ. Abdallah Bou 
Habib, Υπουργός Εξωτερικών και Μετανάστευσης, 
ενώ την ελληνική πλευρά ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα 
Απόδημου Ελληνισμού κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.
Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για τις σχέσεις 
των τριών χωρών, αφού η συνεργασία σε θέματα 
Διασποράς θα ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη πολύ 
καλές σχέσεις μεταξύ τους και σε πολλούς άλλους 
τομείς.
Το Μνημόνιο Συναντίληψης σκοπό έχει να 
φέρει τη Διασπορά των τριών χωρών πιο κοντά. 
Τα οργανωμένα σύνολα Κύπρου-Ελλάδας-
Λιβάνου, μέσα από τη συνεργασία τους σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, θα έχουν τη 
δυνατότητα να διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις 
και να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και βέλτιστες 

πρακτικές. Ακόμη, θα δώσει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των αποδήμων των τριών χωρών 
σε χώρες με ισχυρή Διασπορά, όπως οι ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς, με 
σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των τριών 
χωρών σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
Ιδιαίτερη σημασία, τόσο κατά τη συνάντηση όσο 
και στο Μνημόνιο, δόθηκε στη νέα γενιά των 
αποδήμων μας, αφού αυτοί αποτελούν το μέλλον 
της Διασποράς και τους μελλοντικούς της ηγέτες. 
Μέσα από την υπογραφή του, οι νέοι των τριών 
χωρών θα έρθουν πιο κοντά και θα γνωρίσουν την 
ιστορία, τις παραδόσεις της κάθε μίας από τις τρεις 
χώρες, μέσα από κοινές δράσεις και εκδηλώσεις.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Λίβανο, 
ο Επίτροπος Προεδρίας είχε την ευκαιρία να 
συναντήσει τον Μητροπολίτη Elia Audi, Επίσκοπο 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Αντιόχειας, της Αρχιεπισκοπής Βηρυτού στον 
Λίβανο, με τον οποίο συζητήθηκαν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι τοπικές Ορθόδοξες 
Εκκλησίες μας.
Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος διαβεβαίωσε τον 
Μητροπολίτη για τη στήριξη τόσο του ιδίου όσο 
και της Κυβέρνησης και τον ευχαρίστησε για το 

έργο και την προσφορά του προς την ελληνική 
κοινότητα.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στον Λίβανο, ο 
κ. Φωτίου είχε, επίσης, συνάντηση με τον Καθολικό 
Πατριάρχη Αρμενίων Κιλικίας, Μακαριότατο Αράμ 
Α’, κατά την οποία συζητήθηκαν οι στενές σχέσεις 
της Κύπρου με την κοινότητα των Αρμενίων, καθώς 
και περαιτέρω τομείς συνεργασίας που αφορούν 
την ιστορία, τις παραδόσεις και τη γλώσσα, μέσα 
από διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
Τον Επίτροπο Προεδρίας συνόδευε σε όλες του 
τις επαφές στη Βηρυτό, ο Πρέσβης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον Λίβανο κ. Παναγιώτης 
Κυριάκου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΙΒΑΝΟΥ

ΝΕΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Τα 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
και οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι δύο νέες 
αναμνηστικές σειρές γραμματοσήμων που έθεσαν 
σε κυκλοφορία τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, στις 16 
Σεπτεμβρίου. Το γραμματόσημο για τη  Μικρασιατική 
Καταστροφή τιμάται στο 1 ευρώ και τα δώδεκα 
γραμματόσημα για τους Θεούς του Ολύμπου 
τιμώνται στα 34 σεντ το καθένα. 

Η Μικρασιατική Καταστροφή 

Η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται ως η 
μεγαλύτερη συμφορά του Ελληνισμού διαχρονικά. 
Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις 
παραχωρήσεις προς το ελληνικό κράτος δικαιωμάτων 
διοίκησης στην ακμάζουσα τότε Σμύρνη λόγω της 
ανεπτυγμένης ελληνικής παρουσίας, ακολούθησε η 
στρατιωτική επιχείρηση της Ελλάδας στην Ανατολία. 
Δυστυχώς, λόγω ανεπαρκούς διοίκησης και 
ελλειπούς ανεφοδιασμού στο ελληνικό εκστρατευτικό 
σώμα, αλλά και ως αποτέλεσμα της στήριξης 
Ευρωπαίων ηγετών προς την εκστρατεία του Κεμάλ 
Ατατούρκ να εκδιώξει τον μη τουρκικό πληθυσμό 
από τη Μικρά Ασία, επιβλήθηκε στο τραυματισμένο 
τότε ελληνικό κράτος η Συνθήκη της Λωζάννης, 
η οποία επέβαλε την ανταλλαγή πληθυσμών, με 
αποτέλεσμα ο Ελληνισμός να αφανιστεί ύστερα 
από δύο χιλιάδες χρόνια παρουσίας στην Ιωνία, 
αφήνοντας ανεξίτηλα αθάνατα μνημεία του ελληνικού 
πολιτισμού αιώνων. 

Τον Σεπτέμβριο του 1922, οι ορδές των Τσετών 
και ο τουρκικός στρατός του Ατατούρκ, που τους 
ακολουθούσε, πυρπόλησαν την ακμάζουσα Σμύρνη, 
πρωτεύουσα της Ιωνίας. Ο ελληνικός και ο αρμενικός 
πληθυσμός της μεγαλούπολης, καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής σφαγιάστηκε και η μέχρι τότε 
περίλαμπρη πόλη της Ανατολής, μετά τη λεηλασία 
από τον τουρκικό στρατό, υποβαθμίστηκε σε ένα 
καταθλιπτικά ερειπωμένο αστικό κέντρο. 
Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί και οι 
προσφυγοποιηθέντες Μικρασιάτες ́ Ελληνες, μερικοί 
από τους οποίους ζήτησαν καταφύγιο και έναν τόπο 
για μια νέα ζωή, όχι μόνο στον χώρο της ελεύθερης 
Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, μεταλαμπαδεύοντας 
στη νέα πατρίδα το υψηλό βιοτικό και πνευματικό 
τους επίπεδο. Η μοίρα για  τους Μικρασιάτες 
αδελφούς μας πρόσφυγες που κατέφυγαν στην 
πατρίδα μας, τους επιφύλασσε να γίνουν για δεύτερη 
φορά πρόσφυγες, το 1974, με την τουρκική εισβολή. 

Το Δωδεκάθεο 
Οι δώδεκα θεοί τoυ Ολύμπου,  oι θεοί της 
ελληνικής μυθολογίας, κατοικούσαν στην κορυφή 
τoυ Ολύμπου. Οι Ολύμπιοι θεοί κέρδισαν την 
εξουσία νικώντας τους Τιτάνες στην Τιτανομαχία. 
Αναφέρονται πιο κάτω: 
Δίας: Ο πατέρας των θεών και ο σπουδαιότερος από 
αυτούς. Θεός των καιρικών φαινομένων, προστάτης 
των ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας. 
Ακόμη ήταν θεός του κεραυνού και του ουρανού. 
Ήρα: Σύζυγος του θεού Δία. Ήταν προστάτιδα του 
γάμου και της συζυγικής πίστης. Βασίλισσα θεών και 
ανθρώπων. 
Απόλλων: Θεός της μαντικής τέχνης, της μουσικής 
και του χορού, της ηθικής τάξης και της λογικής. 
Ήταν ακόμα θεραπευτής θεός. 

Αθηνά: Θεά της σοφίας, του πολιτισμού, της 
πολεμικής τέχνης, της στρατηγικής και προστάτιδα 
κάθε ανθρώπινης τέχνης και ωφέλιμης απασχόλησης. 
Άρης: Θεός της μάχης και του πολέμου. Ήταν γιος 
του θεού Δία και της θεάς Ήρας. 
Άρτεμις: Θεά της άγριας φύσης, του κυνηγιού, των 
ζώων και της γονιμότητας. Κόρη του Δία και της θεάς 
Λητούς, δίδυμη αδερφή του θεού Απόλλωνα. 
Ήφαιστος: Θεός της φωτιάς, των ηφαιστείων, της 
μεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. Ήταν 
ακόμα ο κατασκευαστής των όπλων των θεών. 
Αφροδίτη: Η θεά που αναδύθηκε από τη θάλασσα. 
Ήταν η θεοποίηση της γυναικείας ομορφιάς, θεά 
του έρωτα και της αγάπης. Θεοί και θνητοί ήταν όλοι 
μπλεγμένοι στα ερωτικά της δίχτυα. 
Ερμής: Ήταν ο αγγελιαφόρος των θεών, κήρυκας 
και ψυχοπομπός, προστάτης του εμπορίου. 
Εστία: Ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο 
παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και 
τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων θεοτήτων. 
Προστάτιδα της οικογενειακής ευτυχίας. 
Ποσειδώνας: Θεός της θάλασσας, των ποταμών, 
των πηγών, των πόσιμων νερών και γενικά του υγρού 
στοιχείου. 
Δήμητρα: Θεά της γης, της γεωργίας, της χλωρίδας, 
της τροφής, της γονιμότητας και προστάτιδα των 
γεωργών. 
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Ο Δήμος Καραβά, με τη συνεργασία της Ένωσης 
Κυπρίων Ελλάδος, διοργάνωσε στην Κυπριακή 
Εστία στην Αθήνα, έκθεση για παρουσίαση της 
Καραβιώτικης Δαντέλας «Φερβολιτέ», η οποία 
από τον Νοέμβριο του 2016 περιλαμβάνεται 
στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
των προσπαθειών του Δήμου Καραβά  για τη 
δημιουργία «δικτύου φερβολιτέ» και παρουσίασης 
της δαντέλας σε εκθέσεις στην Κύπρο και το 
εξωτερικό.  
Στην Κύπρο, το είδος αυτό της δαντέλας το 
συναντούσε κάποιος αποκλειστικά στον Καραβά, 
γι’ αυτό  και ο έντονος τοπικός χαρακτήρας. 
Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά πως, τα τρία 
τέταρτα των γυναικών του Καραβά ήξεραν την 
τέχνη του φερβολιτέ και την εξασκούσαν.
Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης, στις 
23 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου συγχάρηκε τους διοργανωτές για τη 
διοργάνωση της έκθεσης, που έγινε σε συνδυασμό 
με την εκδήλωση στον Δήμο Χαϊδαρίου με θέμα 
«Κύπρος – Μικρά Ασία – Πόντος», στα πλαίσια 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
και των 103 χρόνων από τη Γενοκτονία της 
Μικρασιάτικης Καταστροφής. 
Ο κ. Φωτίου είπε ότι με την πρωτοβουλία του 
Δήμου Καραβά προβάλλεται η άυλη πολιτιστική 

μας κληρονομιά, η μακρά μας ιστορική παράδοση, 
οι αξίες και η ταυτότητά μας.
«Οι κάτοικοι του Καραβά», υπογράμμισε ο 
Επίτροπος Προεδρίας, «δίνουν μάχη με τον χρόνο 
προκειμένου να παραμείνει άσβεστη η μνήμη για 
τον αγαπημένο τους τόπο και συνεχώς αναμμένη 
η φλόγα της επιστροφής στις πατρογονικές 
εστίες. Σε αυτό στοχεύουν όλες οι ενέργειες και οι 
πρωτοβουλίες του Δήμου Καραβά με τη σύσφιγξη 
των σχέσεων των σκορπισμένων Καραβιωτών, 
στην προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού 
της περιοχής, καθώς και στην ενίσχυση  των 
προσπαθειών για εξεύρεση μιας δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, που θα επιτρέψει 
στους Καραβιώτες και σε όλους τους πρόσφυγες 
να επιστρέψουν σε συνθήκες ελευθερίας 
και ασφάλειας, με όλα τους τα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα».
Συνεχίζοντας, ο κ . Φωτίου ανέφερε ότι οι 
σημερινές συγκυρίες δείχνουν ότι είναι η ώρα 
της ευθύνης, της διεκδίκησης, της συνολικής και 
συλλογικής προσπάθειας.«Η ενότητα, η κοινή 
δράση και η ενιαία φωνή είναι απαραίτητα στοιχεία 
σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο», σημείωσε. 
«Δεν μπορούμε ούτε την ιστορία μας να 
διαγράψουμε, ούτε και να αποξενωθούμε από τις 
ρίζες μας. Η εθνική μας ταυτότητα, μας δίνει τη 
δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, διεκδικώντας 
τα αυτονόητα για κάθε λαό και για κάθε κράτος. 

Αλίμονο αν αφεθούμε μόνοι και μετέωροι στη 
δίνη των δυσκολιών που δημιουργεί η τουρκική 
επιβουλή με την κατοχή των αγαπημένων μας 
τόπων και την κλιμάκωση της αδιαλλαξίας της σε 
ό,τι αφορά τη μορφή της λύσης του Κυπριακού, 
καθώς και με τις συνεχιζόμενες, αυτό το διάστημα, 
παράνομες και θρασύτατες προκλήσεις της 
Τουρκίας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα», 
τόνισε ο κ. Φωτίου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι  η 
όμορφη κωμόπολη της Κερύνειας είχε και άλλα 
παραδοσιακά είδη υφαντικής και κεντήματος που 
την ξεχώριζαν, καθώς και ένδυσης, αργυροχοΐας 
και σιδηρουργίας. Ακόμα, η αρχιτεκτονική και 
η ξυλουργική-ξυλογλυπτική, οι μύλοι και οι 
ελιόμυλοι, έδιδαν στον Καραβά μια ταυτότητα 
ιδιαίτερα ελκυστική, που συγκέντρωνε ανέκαθεν το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών και προσέθεται στην 
υπερηφάνεια των κατοίκων για τον τόπο τους.
Τέλος, ευχήθηκε να μην αργήσει η ώρα που 
θα φυσήξει στον Καραβά, τη Λάπηθο και όλα 
τα κατεχόμενα άλλα μέρη μας ο άνεμος της 
ελευθερίας, που θα δικαιώσει τις προσπάθειες 
όλων μας για τερματισμό της κατοχής και 
επανένωση της πατρίδας μας. 
Σημ.:  Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους 
του Επιτρόπου Προεδρίας, ο Σύμβουλος της  
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Αθήνα κ. Ιωάννης Αδάμου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΙΚΗΣ ΔΑΝΤΕΛΑΣ 
«ΦΕΡΒΟΛΙΤΕ», ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ», 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Η αναθεωρητική στάση της τουρκικής 
ηγεσίας και η κλιμάκωση της εχθρικής της 
ρητορικής, μάς προβληματίζει», τόνισε 
ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, 
κάνοντας λόγο για έξαρση της αδιαλλαξίας 
της Τουρκίας, σε ομιλία του σε εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, που έγινε στο 
Χαϊδάρι στην Αθήνα.
Την  εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
συνδιοργάνωσαν, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος 
Χαϊδαρίου, η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος και ο 
Κατεχόμενος Δήμος Καραβά. Συμμετείχε και μίλησε 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, η οποία είχε 
τίτλο «100 χρόνια Αλησμόνητες Πατρίδες», ο        
κ. Φωτίου αναφέρθηκε στον Ελληνισμό της Μικράς 
Ασίας που ξεριζώθηκε βίαια από τις εστίες του. 
Μνημονεύοντας τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, την Προύσα, 
την Αδριανούπολη, το Αϊδίνι, την Καλλίπολη και 
άλλες πόλεις, έκανε λόγο για έναν κόσμο «που 
για χιλιετίες έσφυζε από ζωή και ανέδυε λάμψη 
ειρηνικής δημιουργίας».

«Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης 
αποτίουμε φόρο τιμής στα αθώα θύματα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. Φέρνουμε στον νου 
όλους εκείνους τους ανθρώπους που έφυγαν 
κατατρομοκρατημένοι, με φρίκη στα μάτια και 
ανεπούλωτα τραύματα στην ψυχή, αφήνοντας 
πίσω το σπίτι, το βιός τους όλο, και τον τόπο τους», 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στους πρόσφυγες της 
Μικράς Ασίας που κατέφυγαν στην Κύπρο και 
στην αλληλεγγύη με την οποία τους περιέβαλε 
η κυπριακή κοινωνία.«Συνέλεγαν τρόφιμα 
και είδη ένδυσης για να καλύψουν τις πρώτες 
ανάγκες των προσφύγων και ακολούθως 
φρόντιζαν τους πονεμένους αδελφούς τους για 
διαμονή και εργασία», επισήμανε. «Η στήριξη 
των Μικρασιατών προσφύγων υπήρξε δείγμα 
της εθνικής αλληλεγγύης που κατ’ επανάληψη 
εκδηλώθηκε ανάμεσα στους Έλληνες της Κύπρου 
και τον ευρύτερο Ελληνισμό», τόνισε ο Επίτροπος 
Προεδρίας.
Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή και κατοχή 
της Κύπρου, ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι «48 χρόνια 
συμπληρώθηκαν από την έναρξη της εισβολής 
στην Κύπρο από τον ίδιο κατακτητή και η σκέψη 

μας πάει στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας. 
Στους καταπατημένους βωμούς και τις εστίες μας».
Κάνοντας λόγο για «παροξυσμό της τουρκικής 
προκλητικότητας, την έξαρση της αδιαλλαξίας της 
Τουρκίας στο Κυπριακό και τις απειλές και τους 
εκβιασμούς της σε ό,τι αφορά στα κυριαρχικά 
δικαιώματα μας στις θαλάσσιες μας περιοχές και 
στα νησιά του Αιγαίου», ο κ. Φωτίου σημείωσε 
ότι χρειάζεται ενότητα για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου «που 
είναι βασισμένα στο διεθνές δίκαιο και είναι 
αδιαπραγμάτευτα».
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Τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη 
διατήρηση του Απόδημου Ελληνισμού 
με τις ρίζες, την ιστορία, τη γλώσσα και 
τις παραδόσεις του τόνισε ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου κατά τη 
συνάντηση που είχε, στις 29 Σεπτεμβρίου, 
με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας              
κ. Νικήτα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής 
του στην Κύπρο. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι η Εκκλησία είναι σημείο αναφοράς για τους 
Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς.
Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η στενή συνεργασία 
που υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας και των 
Οργανώσεων Κυπρίων της Διασποράς στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τόσο προς όφελος των 
αποδήμων μας που διαμένουν εκεί, όσο και προς 
όφελος της Κύπρου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη νέα γενιά των 
αποδήμων μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον 
του απόδημου Ελληνισμού και για το χρέος μας 
να τους κρατήσουμε κοντά στην πατρίδα τους. 
«Θέλουμε οι νέοι μας να αναμειχθούν με τα 
πολιτειακά και παροικιακά δρώμενα», επισήμανε ο 
Επίτροπος Προεδρίας.
Ακολούθως, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τον 
Σεβασμιώτατο για τις εξελίξεις όσον αφορά στην 
τραγική πτυχή του θέματος των αγνοουμένων, 

δίνοντας έμφαση στους τρόπους προώθησης του 
θέματος σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης.
Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη 
διαχρονική στήριξη και προσφορά της Εκκλησίας 
προς την ομογένεια και προς τον Ελληνισμό 
γενικότερα και τον διαβεβαίωσε για τη συνεχή 
στήριξη του ιδίου και της Κυβέρνησης στο έργο 
που επιτελεί.
Ο Αρχιεπίσκοπος, με τη σειρά του, ευχαρίστησε 
τον Επίτροπο Προεδρίας για τη στήριξη και 
τον διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία θα βρίσκεται 
πάντα αρωγός και δίπλα από τον Απόδημο 
Ελληνισμό. Ιδιαίτερα για το θέμα των αγνοουμένων 
διαβεβαίωσε τον Επίτροπο ότι θα το προωθήσει με 
στόχο την επίλυση του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΚΥΠΡΟΣ – ΑΥΣΤΡΙΑ: 
60 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης 60 χρόνων 
από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ της Κύπρου και της Αυστρίας, 
πραγματοποιήθηκε, από τις 3 μέχρι τις 
6 Οκτωβρίου, από το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την Πρεσβεία της Αυστρίας 
στην Κύπρο, φωτογραφική έκθεση με 
τίτλο «Κύπρος – Αυστρία: 60 χρόνια 
διπλωματικών σχέσεων».   
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Κούσιος, 
εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη 
Κασουλίδη, στην παρουσία  της Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αννίτας 
Δημητρίου, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων 
της Κυβέρνησης, καθώς και ξένων και Κύπριων 
διπλωματών.   
Στην έκθεση προβλήθηκαν οι διαχρονικά στενές 
σχέσεις και η φιλία που υπάρχει μεταξύ των 

λαών της Κύπρου και της Αυστρίας, οι οποίες 
αναδεικνύονται μέσα από  τους τομείς της 
διπλωματίας, της πολιτικής και του πολιτισμού. 
Προβλήθηκε, επίσης, ο αμοιβαίος σεβασμός 
και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών και 
καταδείχθηκε η δέσμευση, τόσο της Κύπρου όσο 
και της Αυστρίας για περαιτέρω ενίσχυση των 
διακρατικών δεσμών τους. Παράλληλα, δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στη σημαντική συνεισφορά της 
Αυστρίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), στην οποία 
υπηρέτησαν πέραν των 17.000 Αυστριακών. 
Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών κα Αλίκη Στυλιανού 
ανέφερε ότι το πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
που έχει αξιοποιηθεί, μας μεταφέρει από το 
παρελθόν στο παρόν, αποτελώντας παράλληλα 
παρακαταθήκη για το μέλλον. Είπε, ακόμη, ότι η 
έκθεση και το συνοδευτικό βιβλιάριο αποτελούν 
απόδοση τιμής προς όλους όσοι έβαλαν τη 
σφραγίδα τους και έχασαν τη ζωή τους για τη 

διατήρηση της ειρήνης στην Κύπρο. Επισήμανε, 
στη συνέχεια, την ανάγκη για στερέωση και 
εμπλουτισμό των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών.
Από την πλευρά της, η Πρέσβης της Αυστρίας 
στην Κύπρο κα Dorothea Auer ανέφερε ότι η 
συγκεκριμένη φωτογραφική έκθεση αποτελεί 
απτό παράδειγμα της φιλίας που μοιράζονται 
οι δύο χώρες και επισήμανε ότι μέσα από αυτή 
προβάλλονται διάφορα γεγονότα που συνέβαλαν 
θετικά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Η 
κα Auer υπογράμμισε τη συμβολή της Αυστρίας 
στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο (UNFICYP), κάνοντας ιδιαίτερη μνεία 
στους τρεις Αυστριακούς κυανόκρανους, οι οποίοι 
έχασαν τη ζωή τους στην Κύπρο το 1974.    
Τέλος, στον χαιρετισμό του Υπουργού Εξωτερικών, 
τον οποίο ανέγνωσε ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Κούσιος, 
επισημάνθηκε η άριστη σχέση που υπάρχει μεταξύ 
των δύο χωρών, η οποία αντανακλάται, μεταξύ 
άλλων, μέσα από την πρόσφατη επίσκεψη του 
Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου της Αυστρίας στην 
Κύπρο, αλλά και τις επικείμενες επισκέψεις που 
θα πραγματοποιήσουν τέσσερις Υπουργοί της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη. Έγινε, επίσης, 
ιδιαίτερη αναφορά στην ουσιαστική συμβολή της 
Αυστρίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). Παράλληλα, 
τονίστηκε η αλληλεγγύη με την οποία ξεκάθαρα 
επιδεικνύει τη θετική της στάση η Αυστρία έναντι 
της Κύπρου όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης 
και η στάση αρχών που τηρεί η Αυστρία στη 
διαδικασία επανένωσης της Κύπρου.

ΦΩΤΙΟΥ: «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
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«Eπιδιώκουμε την επικράτηση της διεθνούς 
νομιμότητας ως του μόνου εχέγγυου για τη 
διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή μας», 
δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης 
Φωτίου στην εκδήλωση «Η Μεσόγειος, 
θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού – Η 
Κύπρος ανάμεσα στους πολιτισμούς της 
Μεσογείου».
Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν ο 
Σύνδεσμος Κυπρίων Ιταλίας ΝΗΜΑ και ο 
Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων (ΕΠΟΚ), 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, στη Ρώμη. 
Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε, εκ μέρους 
του, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ιταλία Γιώργος Χριστοφίδης, ο κ. Φωτίου 
ανέφερε ότι η Κύπρος, με τη μοναδική γεωγραφική 
της θέση, ανέπτυξε ένα μωσαϊκό διαφορετικών 
πολιτισμών που διαμόρφωσαν με το πέρασμα του 
χρόνου μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα με 
ιστορία 11 χιλιάδων χρόνων.
«Και δεν είναι καθόλου άξιο απορίας το γεγονός 
ότι, σήμερα, η Κύπρος διακρίνεται από τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, ενώ σαφώς 
υπερέχει ο εθνικός πλούτος της ιστορίας της, η 
ταυτότητα, οι αξίες και οι παραδόσεις της, γεγονός 

που συμβάλλει στο σημερινό φωτεινό παράδειγμα 
της λεκάνης της Μεσογείου, ως χώρου ειρηνικής 
συνύπαρξης λαών και πολιτισμών. Μια θάλασσα 
ειρήνης και πολιτισμού, σύμφωνα και με το θέμα 
της ωραίας αυτής εκδήλωσης», σημείωσε.
Πρόσθεσε ότι θλιβερή και μόνη παράκρουση, 
η επιθετικότητα και η αναθεωρητική στάση της 
Τουρκίας, ο μεγαλοϊδεατισμός και η αλαζονεία 
της ηγεσίας της, η οποία επηρεάζει όχι μόνο 
τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος, αλλά δημιουργεί και ένταση με 
τις βλέψεις της στις θαλάσσιες περιοχές άλλων 
κρατών, όπως της Λιβύης και πιο πρόσφατα της 
Ελλάδας με την έντονη παραγνώριση του διεθνούς 
δικαίου και των αρχών της ειρηνικής συνύπαρξης 
και γειτονίας των κρατών.
«Και αυτό», συνέχισε ο Επίτροπος Προεδρίας, 
«ενώ όλα τα άλλα κράτη της περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου, και όχι μόνον, επιδιώκουν, 
με τη συνεργασία και τις διμερείς ή πολυμερείς 
τους συμφωνίες, να διαμορφώσουν μόνιμες 
συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης, 
εδραιώνοντας την περιφερειακή ασφάλεια και 
ειρήνη στην περιοχή τους, όπως και την ευημερία 
των λαών τους».

«Θέλουμε η θάλασσα να μας ενώνει και όχι να μας 
χωρίζει. Θέλουμε και επιδιώκουμε την επικράτηση 
της διεθνούς νομιμότητας ως του μόνου εχέγγυου 
για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή μας», 
τόνισε.
Ο κ. Φωτίου συνεχάρη τον Σύνδεσμο Κυπρίων 
Ιταλίας ΝΗΜΑ και τον Ελληνικό Πολιτιστικό 
Όμιλο Κυπρίων (ΕΠΟΚ) για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, «της οποίας το θέμα θα μπορούσε να 
καθοριστεί ως διαχρονικό, αλλά, παράλληλα, και 
ως κρίσιμα επίκαιρο κατά την τρέχουσα περίοδο 
με όσα έχουν διαδραματιστεί και συνεχίζουν να 
διαδραματίζονται με επίκεντρο τις επεκτατικές 
βλέψεις και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, κατά 
παράβαση κάθε έννοιας δικαίου». 
«Οι δύο Σύνδεσμοι», υπογράμμισε ο κ. Φωτίου, 
«συμβάλλουν με το έργο τους στη διάδοση 
της ιστορίας της Κύπρου, στην προβολή της 
ιδιομορφίας της και του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζει στην πολιτική, οικονομική και 
πολιτιστική σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ: «EΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» 
Εκδήλωση «Η Μεσόγειος, θάλασσα ειρήνης και πολιτισμού – Η Κύπρος 
ανάμεσα στους πολιτισμούς της Μεσογείου», στη Ρώμη

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου MED 5 
για θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου, που 
πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, στις 7 και 8 
Οκτωβρίου 2022, τελέστηκαν, κατά την πρώτη 
μέρα της Συνόδου, τα εγκαίνια της Φωτογραφικής 
Έκθεσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
(ΓΤΠ) με τίτλο «On the Line». Τα εγκαίνια τέλεσε 
η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κα Αννίτα Δημητρίου, ως Προεδρεύουσα της 
Δημοκρατίας.
Η συλλογή εικόνων από το Φωτογραφικό Αρχείο 
του ΓΤΠ  και τα στοιχεία που παρατάθηκαν 
αποτέλεσαν μια προσπάθεια να ενωθεί η νοητή 
γραμμή που συνδέει τη μεγάλη πληγή της Κύπρου, 
την τουρκική εισβολή, με τη σύγχρονη πληγή, το 
μεταναστευτικό.
Τελώντας τα εγκαίνια η κα Δημητρίου ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση εύστοχα απεικονίζει 
τα δεδομένα που σήμερα ισχύουν: τη συνεχή 
επί καθημερινής βάσης κατευθυνόμενη από την 
Τουρκία διοχέτευση παράτυπων μεταναστών από 
τα κατεχόμενα εδάφη μας προς τις ελεγχόμενες 
από τη Δημοκρατία περιοχές.
«Μέσα από τον εύστοχο τίτλο, “On the Line”, 
παραλληλίζονται οι τραγικές συνέπειες απ’ τον 
διαχωρισμό του νησιού με την τουρκική εισβολή 
του 1974, με τη σημερινή συνεχή κάθοδο των 

δυσανάλογων με το μέγεθός της μεταναστευτικών 
ροών, που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος. 
Την ίδια ώρα που ο τόπος προσπαθεί ακόμη να 
διαχειριστεί τις δικές του ανοιχτές πληγές εδώ και 
48 χρόνια, καλείται να σηκώσει ταυτόχρονα το 
μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος μεταξύ των 
χωρών μελών της ΕΕ, αναλώνοντας τεράστιους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους», 
επισήμανε η Πρόεδρος της Βουλής.
Καταλήγοντας η κα Δημητρίου σημείωσε ότι οι 
αιτητές ασύλου έφτασαν να αποτελούν το 6% του 
πληθυσμού της χώρας μας και είναι γι’ αυτό τον 
λόγο που το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρχές 
ασφαλείας της Δημοκρατίας όφειλαν και οφείλουν 
να προχωρήσουν σε αποφασιστικά μέτρα 
εφαρμογής μηχανισμών ελέγχου στην Πράσινη 
Γραμμή. «Αυτό που συνεχώς επισημαίνουμε 
είναι η επιτακτική ανάγκη για μια συνολική 
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης μέσα 
από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
την εφαρμογή ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής, 
με συλλογική, ισομερή και ολιστική προσέγγιση», 
υπογράμμισε.    
Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στην 
παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου 
Νουρή, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι 
η έκθεση απεικονίζει με παραστατικό τρόπο το 

δράμα που η πατρίδα μας βίωσε στις 20 Ιουλίου 
του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο 
καταλαμβάνοντας το 37% του εδάφους της 
και εκτοπίζοντας από τα σπίτια τους 200.000 
Ελληνοκύπριους, οι οποίοι έκτοτε παραμένουν 
πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα.
«Για 48 χρόνια παρακολουθούμε την Τουρκία να 
εποικίζει τα κατεχόμενα εδάφη μας, μεταφέροντας 
μαζικά Τούρκους από την Τουρκία», υπογράμμισε 
και πρόσθεσε: «Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία 
αντιμετωπίζει μια νέα απειλή. Ένα χειρότερο 
και πιο επικίνδυνο Αττίλα με τη συστηματική 
διοχέτευση παράτυπων μεταναστών προς τις 
ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές μέσω 
της Πράσινης Γραμμής».
Καταλήγοντας, ο κ. Νουρής τόνισε ότι μετά τον 
εποικισμό των κατεχομένων εδαφών μας, αυτή 
η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την 
Τουρκία σκοπό έχει τη δημογραφική αλλοίωση 
και αλλοτρίωση και των ελεγχομένων από τη 
Δημοκρατία περιοχών. Είναι μια υβριδική απειλή 
σε βάρος τόσο της Κύπρου όσο και της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», και κάλεσε τους παρόντες 
Υπουργούς που συμμετείχαν στην Υπουργική 
Σύνοδο MED5 για θέματα Μετανάστευσης και 
Ασύλου να στηρίξουν τις προσπάθειες μας για 
αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΤΠ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ON THE LINE» 
Μια νοητή γραμμή που συνδέει τη μεγάλη πληγή της Κύπρου, 
την τουρκική εισβολή, με τη σύγχρονη πληγή, το μεταναστευτικό

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=30469#flat


14 

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
πραγματοποίησε, στις 28 Οκτωβρίου, επίσημη 
επίσκεψη στην Αρμενία, εκπροσωπώντας την 
Κυβέρνηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διασποράς της 
Αρμενίας, στο Γερεβάν, όπου απηύθυνε χαιρετισμό.
Κατά την παραμονή του στην Αρμενία 
πραγματοποιήθηκε Τριμερής Συνάντηση Κύπρου- 
Ελλάδας- Αρμενίας για θέματα Διασποράς, στην 
παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη 
Φωτίου, του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, 
αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού            
κ. Ανδρέα Κατσανιώτη και του Ύπατου Αρμοστή για 
θέματα Διασποράς της Αρμενίας κ. Zareh Sinanyan.
Οι τρεις πλευρές τόνισαν, μεταξύ άλλων, τους 
στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς 
που ενώνουν τις τρεις χώρες, καθώς και τις κοινές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η θέληση για ενίσχυση 
της συνεργασίας των τριών χωρών επί δράσεων που 
αφορούν θέματα Διασποράς.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε, συναφώς, στην επικείμενη 
Έκθεση Φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί 
τον επόμενο μήνα στην Κύπρο, με θέμα τις εθνικές 
τραγωδίες που βίωσαν οι τρεις χώρες κατά τον 20ο 
αιώνα, δηλαδη: την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 
τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη 
γενοκτονία των Αρμενίων. 
Επιπρόσθετα, συζήτησαν και αποφάσισαν 
μελλοντικές δράσεις σε χώρες με ισχυρή Διασπορά 
των τριών χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Οι εν λόγω 
δράσεις θα αφορούν, κυρίως, τη νέα γενιά των 
Αποδήμων μας, καθώς αυτή αποτελεί το μέλλον της 
Διασποράς μας.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΓΤΠ «ELLE – Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

Ύμνο στη γυναίκα αποτέλεσε η φωτογραφική 
έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
(ΓΤΠ) με τίτλο «ELLE – Η Γυναίκα στην 
Αρχαιότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 
26 Οκτωβρίου μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2022. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν από τον 
Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, 
στην παρουσία της Διευθύντριας του ΓΤΠ κας 
Αλίκης Στυλιανού, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας κ. Γιώργου 
Παπαγεωργίου, πολιτικών, ακαδημαϊκών, 
προσωπικοτήτων από τον χώρο των Γραμμάτων και 
των Τεχνών και πλήθος κόσμου.
Η φωτογραφική έκθεση, την επιμέλεια της οποίας 
είχε αναλάβει η κα Κατερίνα Νικήτα, αποκάλυψε 
τις γλυπτές απεικονίσεις θεοτήτων και γυναικείων 
ειδωλίων που ανήκουν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων 
Κύπρου και, ως επί το πλείστον, εκτίθενται στο 
Κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της επαρχίας Λεμεσού. 
Οι απεικονίσεις των γλυπτών αναπαριστούν 
διαφορετικές τεχνοτροπίες της κυπριακής τέχνης, 
από τη Χαλκολιθική (4η χιλιετία π.Χ.) μέχρι τη 

Ρωμαϊκή εποχή (4η χιλιετία μ.Χ.).
Ο επισκέπτης της έκθεσης είχε την ευκαιρία να 
αποκαλύψει με μοναδικό τρόπο, μέσα από τη 
φωτογραφική προσέγγιση του φωτογράφου 
Στέφανου Κουρατζή, όπως η εξειδικευμένη 
φωτοσκίαση, την περίτεχνη μορφή των έργων, 
όπως τις θεότητες της γονιμότητας, τα αναθηματικά 
ειδώλια της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου, αλλά 
και τις θρυλικές Ελληνίδες και Αιγύπτιες θεές 
της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου, ενώ 
αναδείχθηκε περαιτέρω η ιδιαιτερότητα του 
κυπριακού πολιτισμού.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Λευκωσίας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι 
«το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει και άρωμα 
γυναίκας», ενώ ταυτόχρονα τόνισε τη ζωογόνα 
δύναμη του πολιτισμού μέσα από τον στίχο του 
Μιχάλη Πασιαρδή «Μα τούτα μας εσώσασιν, οι 
τραουδκιές τζ’ οι μύθοι».
Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών κα Αλίκη Στυλιανού 
ανέφερε ότι στο παρελθόν η αρχαιολογία απέδιδε 
στη φωτογραφία μία και μόνη αποστολή: την 

τεκμηρίωση και την καταγραφή για σκοπούς 
αρχειοθέτησης. «Είναι οφθαλμοφανές», επισήμανε 
η κα Στυλιανού, ότι «η φωτογραφική έκθεση 
«ELLE – Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα» ξεπερνά 
αυτή την αντίληψη και αποδεικνύει ότι η Κύπρος 
παράγει και σήμερα πολιτισμό με οικονομικά 
οφέλη, αναδεικνύοντας παράλληλα μία νέα εικόνα 
για τη χώρα μας». Υπογράμμισε, επίσης, ότι «μέσα 
από νέα ματιά και προσέγγιση, το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών προχωρά στην παραγωγή 
φωτογραφικών εκθέσεων, με απώτερο σκοπό 
την προβολή της βιομηχανίας πολιτισμού που 
εξελίσσεται και την όσο το δυνατόν καλύτερη 
ανάδειξη και προβολή της Κύπρου τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».
Τέλος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης ανέφερε ότι η φωτογραφική έκθεση 
«ELLE – Η Γυναίκα στην Αρχαιότητα» αποτελεί 
ύμνο στη θηλυκότητα και εμπίπτει απόλυτα στη 
θεματολογία και στον θεσμό του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Λευκωσίας, το οποίο σέβεται τον συνάνθρωπο 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, 
σεξουαλικού προσανατολισμού και δυνατοτήτων. 
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«ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 1971-2021:  
ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΕΑΤΡΟ – ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ» 
Παρουσίαση επετειακής έκδοσης ΘΟΚ και ΓΤΠ

Πραγματοποιήθηκε, στις 18 Οκτωβρίου, η 
παρουσίαση της επετειακής έκδοσης του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου και του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 1971-2021 | ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΕΑΤΡΟ - 
ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ», που ολοκληρώνει 
έναν ευρύ κύκλο εορτασμών, αφιερωμένων στην 
πενηντάχρονη ιστορία του Οργανισμού.
Στη γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και χαμόγελα 
εκδήλωση, συναντήθηκαν καλλιτέχνες από όλες 
τις γενιές, πιστοποιώντας ότι οι παλαιότεροι και 
νεότεροι δημιουργοί συνυπάρχουν και συνεχίζουν 
το μοναδικό έργο του Οργανισμού. Την τελετή 
τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους εργαζόμενοι 
του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του 
ΘΟΚ, συγγραφείς, επιμελητές και φωτογράφοι 
που συνέβαλαν στην υλοποίηση της επετειακής 
έκδοσης, δημοσιογράφοι, πρώην διευθυντές και 
μέλη διοικητικών συμβουλίων και καλλιτεχνικών 
επιτροπών, καθώς και εκλεκτοί φίλοι του θεάτρου. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν, μεταξύ άλλων, 
χαιρετισμούς η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ 
κα Αντιγόνη Παπαφιλίππου, η Διευθύντρια του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κα Αλίκη 
Στυλιανού, ο Διευθυντής Σκηνής κ. Αχιλλέας 

Αχιλλέως, καθώς και ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΘΟΚ κ. Σάββας Κυριακίδης. Την έκδοση 
παρουσίασε αναλυτικά ο επιστημονικός επιμελητής 
της έκδοσης Δρ Αντώνης Πετρίδης, αναφέροντας, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Οργανισμός είναι 
ταυτόσημος με την ιστορία του κυπριακού θεάτρου, 
στην εξέλιξη του οποίου επέδρασε καταλυτικά και 
ως καλλιτεχνικός και ως αναπτυξιακός παράγοντας. 
Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα φιλοδοξεί 
να λειτουργήσει τόσο ως εορταστικό λεύκωμα όσο 
και ως έργο αναφοράς για τον θεατρόφιλο και 
τον ειδικό μελετητή. Γραμμένο και φροντισμένο 
από εκλεκτή ομάδα συνεργατών, πολλοί από τους 
οποίους διαδραμάτισαν ή διαδραματίζουν ακόμη 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία του Οργανισμού, 
το βιβλίο επιχειρεί μια πλατιά περιδιάβαση στην 
ιστορία του ΘΟΚ, στις εμβληματικές μορφές 
και στιγμές που τη σφράγισαν, καθώς και στο 
ρεπερτόριό του. […] Το λεύκωμα αυτό, η 
ολοκλήρωση του οποίου απαίτησε μήνες δουλειάς, 
συχνά αθόρυβης, πολλών ανθρώπων συνιστά 
μια ακόμη αγαπητική προσφορά του ΘΟΚ προς 
το θέατρό μας. Θέλω να πιστεύω πως θα κοσμεί 
προσωπικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για πολλά 
χρόνια, τόσο ως θησαυρός μνήμης όσο και ως 
πρακτικό εργαλείο μελέτης».

Συγκινητική υπήρξε η παρουσία και η ομιλία της 
κορυφαίας ηθοποιού του κυπριακού θεάτρου κας 
Δέσποινας Μπεμπεδέλη, η οποία εκπροσωπώντας 
τους σκαπανείς του πρώτου θιάσου του ΘΟΚ, 
που πάλεψαν με πολλές δυσκολίες και κατάφεραν 
να εδραιώσουν τον Οργανισμό στη συνείδηση 
του κυπριακού κοινού, ανέφερε ότι: «Εκείνη την 
ομάδα που θεμελίωσε τον ΘΟΚ διαδέχτηκαν νέοι 
άνθρωποι ταλαντούχοι, μορφωμένοι, με ανήσυχο 
πνεύμα, με νέες ιδέες, τολμηρές. Οι νέες γενιές είναι 
πιο τυχερές από εμάς, οι συνθήκες εργασίας είναι 
θεαματικά βελτιωμένες και ευχόμαστε να γίνουν 
ακόμα καλύτερες. Τα καφενεία και τους συλλόγους, 
τους αντικατέστησαν υπέροχα θέατρα σε όλες μας 
τις πόλεις. Εμείς, οι εναπομείναντες της παλαιάς 
σειράς, παρακολουθούμε και χειροκροτούμε το 
έργο των νεότερων και ευχόμαστε, η σκυταλοδρομία 
να συνεχιστεί με όλο και πιο εντυπωσιακά ρεκόρ, 
πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, αλλά χωρίς να 
ξεχνάμε το παρελθόν». 
Η έκδοση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
εκδόσεων του ΓΤΠ στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://publications.gov.cy/assets/user/
publications/2022/2022_130%20/HTML/index.
html

https://publications.gov.cy/assets/user/publications/2022/2022_130%20/HTML/index.html
https://publications.gov.cy/assets/user/publications/2022/2022_130%20/HTML/index.html
https://publications.gov.cy/assets/user/publications/2022/2022_130%20/HTML/index.html


Η πολύ καλή γεωγραφική θέση της Λύσης μεταξύ των 
αστικών κέντρων της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της 
Αμμοχώστου, το πολύ καλό συγκοινωνιακό δίκτυο, η 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και οι προσοδοφόρες γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνέβαλαν στη ραγδαία 
οικονομική και πληθυσμιακή της ανάπτυξη. Πριν από το 1974 
η Λύση ήταν η μεγαλύτερη κωμόπολη της Αμμοχώστου και 
μια από τις μεγαλύτερες της Κύπρου. Στα εύφορα εδάφη 
της κωμόπολης καλλιεργούνταν, πριν από την τούρκικη 
εισβολή του 1974, εσπεριδοειδή, πατάτες, καρότα, αμπέλια, 
ελιές, σιτηρά. Εκτός από τη γεωργία πολύ αναπτυγμένη ήταν 
και η κτηνοτροφία. Η Λύση ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο 
βιομηχανικό κέντρο της Μεσαορίας, μετά την πόλη της 
Αμμοχώστου.

Πριν από την τούρκικη εισβολή, η Λύση ήταν μια μικρή 
πολιτεία με πολλές υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν τόσο τους 
κατοίκους της όσο και τους κατοίκους των γύρω χωριών. 
Διέθετε ένα μεγαλοπρεπές για την εποχή νοσοκομείο κτισμένο 
από το 1935, με εθελοντική εργασία των κατοίκων της Λύσης, 
διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, δύο δημοτικά σχολεία, 
γυμνάσιο, συνεργατική τράπεζα, και άλλα τραπεζικά ιδρύματα, 
κέντρα αναψυχής, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Η 
Λύση πάντα διακρινόταν στον αθλητισμό. Το σωματείο ΑΣΙΛ 
είχε τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα που πρωταγωνιστούσε 
στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Είχε το δικό του γήπεδο, 
το «Γρηγόρης Αυξεντίου», το μοναδικό στην Κύπρο, τότε, 
στρωμένο με χλοοτάπητα. Το σωματείο ΛΑΛΛ είχε και αυτό το 
δικό του ιδιόκτητο γήπεδο και ποδοσφαιρική ομάδα δεύτερης 
και τρίτης κατηγορίας. Το σωματείο ΑΜΟΛ συμμετείχε στο 
αγροτικό πρωτάθλημα. Πολιτιστικά, η Λύση προσέφερε και 
προσφέρει ακόμη και σήμερα πολλά. Από το 1918 τα σωματεία 
ανέβαζαν επί σκηνής έργα και συντηρούσαν καλλιτεχνικά και 
χορευτικά συγκροτήματα. Το ΣΥΚΑΛΥ διατηρείται ακόμα και 
σήμερα στην προσφυγιά όπου συνεχίζει να προσφέρει.

Στην ποίηση έχει να επιδείξει αρκετούς ποιητές με κορυφαίο 
τον διαλεκτικό μας ποιητή Παύλο Λιασίδη. Επίσης, ο 
μουσικοσυνθέτης και πρωτοψάλτης Γιάγκος Σουρουλλάς 
διατηρούσε από το 1918 βυζαντινή χορωδία, κάτι πολύ σπάνιο 
για την εποχή. Η χορωδία αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα από 
τον Δήμο Λύσης. Ο λαός της Λύσης διακρίνεται για τη βαθιά 
θρησκευτική του πίστη. Η μεγαλοπρεπής εκκλησία του χωριού, 
αφιερωμένη στην Παναγία, που γιορτάζει και τιμάται στις 8 
Σεπτεμβρίου, κτιζόταν επί 10 χρόνια με εθελοντική εργασία των 
κατοίκων και ολοκληρώθηκε το 1888.

Υπάρχουν αρκετά εξωκλήσια στην περιοχή της Λύσης με 
γνωστότερο εκείνο του Αγίου Ευφημιανού. Το εξωκλήσι ήταν 
διακοσμημένο με τοιχογραφίες που χρονολογούνται προς το 
τέλος του 12ου αιώνα. Το 1985 Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι τις 
αποκόλλησαν και τις μετέφεραν στη Γερμανία για πώληση. 
Αγοράστηκαν από το ίδρυμα Ντε Μενίλ στο Τέξας της 
Αμερικής. Αποκαταστάθηκαν/συντηρήθηκαν στο Λονδίνο 
και μεταφέρθηκαν στο Ίδρυμα Ντε Μενίλ όπου εκτίθεντο σε 
εκκλησάκι που κτίστηκε στις ίδιες διαστάσεις με αυτό που είναι 
στη κατεχόμενη Λύση. Το Ίδρυμα Ντε Μενίλ είχε συνάψει 
συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή Κύπρου να τις εκθέτει στον 
εκθεσιακό του χώρο για 15 χρόνια και μετά να επιστραφούν 
στην Κύπρο, το οποίο έγινε το 2012. Άλλα εξωκλήσια στη Λύση 
είναι του Αγίου Συνεσίου, του Αγίου Μάμαντος, του Αγίου 
Γεωργίου και άλλα. 

Ακριβό και πολύ βαρύ ήταν το τίμημα της τουρκικής 
εισβολής του 1974 για τους Λυσιώτες. Επτά νεκροί, δέκα 
δολοφονηθέντες και οκτώ αγνοούμενοι ήταν ο τραγικός 
απολογισμός. Σήμερα, οι 8.500 και πλέον Λυσιώτες ζουν 
προσωρινά στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Η ύπαρξη 
και η λειτουργία του Δήμου Λύσης έχει εθνικό χαρακτήρα. 
Η προσπάθειά του συνίσταται στο να διατηρηθεί άσβεστη η 
μνήμη της Λύσης στη σκέψη κάθε Λυσιώτη.

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

Λύση, μια αμιγώς 
ελληνοκυπριακή κωμόπολη των 
5.500 κατοίκων μέχρι το 1974, 
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 
άκρο της Μεσαορίας. Διοικητικά 
υπάγεται στην επαρχία 
Αμμοχώστου και γεωγραφικά 
βρίσκεται στο κέντρο τριών 
πόλεων, της Λευκωσίας, της 
Αμμοχώστου και της Λάρνακας. 
Η Λύση πήρε το όνομά της από 
τους αρχαίους συνοικισμούς 
που βρίσκονται κοντά στο χωριό, 
την Ελύση στα ανατολικά ή την 
Ελυσσώ στα νοτιοδυτικά.

* 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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