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Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνω τον χαιρετισμό αυτόν υπό την ιδιότητα μου ως Επίτροπος Προεδρίας, 
αρμόδιος για θέματα Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων. Όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε και κάναμε το 
καλύτερο δυνατό για προώθηση των θεμάτων των Κυπρίων της Διασποράς.

Τον Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκε μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και αφορά τη 
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων Διασποράς. Ένα μεγάλο και πρωτοποριακό έργο, με πολλαπλά οφέλη για 
τους απόδημούς μας και την Κύπρο γενικότερα.

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο επιμέρους σελίδες, την Καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς και το Μάθε 
τις Ρίζες σου. Θα είναι έτοιμη εντός των επόμενων ημερών και μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο https://
cydiaspora.gov.cy/

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για τους Κυπρίους της 
Διασποράς, ένα χρήσιμο εργαλείο για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του απόδημου κυπριακού 
Ελληνισμού. 

Η αναθεώρηση της Στρατηγικής ήταν αναγκαία ώστε, μέσα από τις εμπειρίες μας όλα αυτά τα χρόνια αλλά 
και τη στενή συνεργασία με τις οργανώσεις των αποδήμων μας, να επαναπροσδιορίσουμε στόχους και 
δράσεις. Την Εθνική Στρατηγική μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Εθνική Στρατηγική για τους Κυπρίους 
της Διασποράς.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, καταβάλαμε όλες μας τις προσπάθειες για το καλό των όπου γης αποδήμων μας. 
Ήταν και είναι χρέος και καθήκον μας να υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα για την προώθηση και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Κυπρίων της Διασποράς.

Εσείς, οι απόδημοί μας, αποτελείτε τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό και είστε ό,τι 
πολυτιμότερο για την πατρίδα μας. Εκφράζω, για ακόμη μία φορά, σε όλους σας τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη 
και εκτίμηση για την πολύπλευρη προσφορά σας προς την Κύπρο μας. Είμαι πραγματικά περήφανος για 
εσάς.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και εύχομαι στον καθένα από εσάς υγεία, προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία. 

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ανακηρύχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο 
8ος στην ιστορία της χώρας. 
Κατά την επαναληπτική εκλογή της 12ης 
Φεβρουαρίου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης 
εξασφάλισε ποσοστό 51,97% (204.867 
ψήφους) έναντι 48,03% (189.335 ψήφους) του 
ανθυποψηφίου του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη. Οι 
δύο υποψήφιοι είχαν αναδειχθεί στην πρώτη 
ψηφοφορία της 5ης Φεβρουαρίου ως οι δύο 
απομένοντες ανθυποψήφιοι για την επαναληπτική 
ψηφοφορία της 12ης Φεβρουαρίου ανάμεσα σε 
ρεκόρ υποψηφίων (14 στο σύνολο) του πρώτου 
γύρου των εκλογών. 

Κάλεσμα σε ενότητα για την επόμενη μέρα
Σε ενότητα για την επόμενη μέρα κάλεσε τον 
κυπριακό λαό, ο νεοκλεγείς Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κατά την τελετή ανακήρυξής του 
στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία», 
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 12ης 
Φεβρουαρίου μετά το τέλος των εκλογών. 
Στην προσφώνησή του ο κ. Χριστοδουλίδης, 
μετά την ανακήρυξή του από τον Γενικό Έφορο 
Εκλογών, είπε, μεταξύ άλλων: «Σας ευχαριστώ από 
τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου 
κάνατε. Για την τιμή να με αναδείξετε στο κορυφαίο 
αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας είμαι 
ευγνώμων για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη, για 
τη στήριξή σας». Και συνέχισε: «Σφίγγω απόψε 
νοερά τα χέρια όλων σας. Σας κοιτάζω στα μάτια. 
Σας κοιτάζω στα μάτια και με κάθε ειλικρίνεια σας 
δίνω απόψε μια υπόσχεση. Θα κάνω τα πάντα για 
να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν θα 
φεισθώ κόπων για να πραγματώσω το όραμα που 
μοιράστηκα μαζί σας, ώστε να προσπαθήσουμε 
να δημιουργήσουμε μια χώρα ελεύθερη, που 
να προσφέρει σε όλους τους πολίτες συνθήκες 
ασφάλειας και ευημερίας, για όλους τους πολίτες, 
χωρίς εξαίρεση και χωρίς αποκλεισμούς».

Τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να ανταποκριθεί στις ελπίδες και στις 
προσδοκίες του κόσμου.  «Είμαι πανέτοιμος 
να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Είμαι πανέτοιμος για την αντιμετώπιση των 
μεγάλων προκλήσεων, αλλά και των σημαντικών 
προβλημάτων της καθημερινότητας. Είμαι 
πανέτοιμος να εργαστούμε μαζί, για να κτίσουμε 
ένα μέλλον με ορίζοντα. Με ελπίδα και προοπτική. 
Για όλους», σημείωσε.
Θέτοντας το Κυπριακό ως την πρώτη 
προτεραιότητά του, ο ανακηρυχθείς Πρόεδρος 
τόνισε ότι ύψιστη έγνοια του είναι ο τερματισμός 
της τουρκικής κατοχής και η επανένωση της 
πατρίδας μας. «Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων 
δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. 
Δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας 
μας. Δεν μπορεί η Κύπρος να είναι το τελευταίο 
ακρωτηριασμένο κράτος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», υπογράμμισε. 
Πρόσθεσε ότι «ο ευρωπαϊκός, δυτικός 
προσανατολισμός της χώρας μας είναι η σταθερή 
πυξίδα μας για το αύριο. Θα συνεχίσουμε τη 
διεύρυνση των σχέσεών μας με όλες τις χώρες 
της περιοχής, αλλά και με όλες τις δυνάμεις που 
μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην 
επίλυση του Κυπριακού, στο συμφωνημένο πλαίσιο 
του ΟΗΕ και στις αρχές και αξίες της ΕΕ».
Στο τέλος της ομιλίας του, ο ανακηρυχθείς 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης 
διακήρυξε: «Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 
από αύριο κάνουμε τις πρώτες ενέργειες, κάνουμε 
το πρώτο βήμα για καλύτερες ημέρες. Με ενότητα, 
με αποφασιστικότητα, με αυτοπεποίθηση και 
υπερηφάνεια. Όλα αυτά, για να πετύχουμε μαζί 
την Κύπρο του αύριο. Απόψε νικητές είσαστε 
όλοι εσείς. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, μαζί 
πορευτήκαμε και μαζί θα το συνεχίσουμε. Από τα 
βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ θερμά. 

Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Σας ευχαριστώ για 
το κουράγιο αλλά και για την έμπνευση που μου 
δώσατε σε αυτό τον μεγάλο αγώνα. Απόψε νικητής 
είναι η Κύπρος. Απόψε νικητής είναι η πατρίδα μας. 
Πάμε δυνατά. Πάμε ελπιδοφόρα. Πάμε ενωμένοι 
για την Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πολύ!»
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου 
Χριστοδουλίδη, την ημέρα της ανακήρυξής του, 
πατήστε εδώ.

Η εγκατάσταση του νέου Προέδρου
Η εγκατάσταση του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο 
αξίωμά του ως ορίζεται από το Άρθρο 42.1 
του Συντάγματος, πραγματοποιήθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου, σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας 
της Βουλής, στην παρουσία του απερχόμενου 
Προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη.
Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του Σώματος           
κα Αννίτα Δημητρίου, εκ μέρους όλων των 
βουλευτριών, βουλευτών και των αντιπροσώπων 
των Θρησκευτικών Ομάδων, εξέφρασε «θερμά 
συγχαρητήρια» στον κ. Χριστοδουλίδη για την 
εκλογή του. «Ευχόμαστε στον νέο Πρόεδρο 
δύναμη και αντοχή για να ανταποκριθεί στη μεγάλη 
ευθύνη που αναλαμβάνει έναντι της πατρίδας και 
των πολιτών», είπε.
Η κα Δημητρίου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι, 
η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο των 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, παραμένει 
πρόθυμη και έτοιμη για θετική συνεργασία με τους 

ΝΈΑ ΣΈΛΊΔΑ ΣΤΗΝ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ - 
Ο ΝΊΚΟΣ ΧΡΊΣΤΟΔΟΥΛΊΔΗΣ, O 8ος  ΠΡΟΈΔΡΟΣ
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φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, προκειμένου να 
επιτυγχάνονται επωφελείς για τους πολίτες στόχοι.
«Ειδικότερα σε κρίσιμα ζητήματα», όπως 
είπε, «που αφορούν στην προώθηση εθνικών 
επιδιώξεων της πατρίδας μας, η κοινοβουλευτική 
διπλωματία που αναπτύσσουμε θα βρίσκεται σε 
διαρκή και γόνιμη συνεργασία με τους ανάλογους 
μηχανισμούς της κυβέρνησης». Σημείωσε ακόμη, 
ότι, την ίδια στιγμή η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
«δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί και στον 
άλλο εξίσου σημαντικό της ρόλο, αυτόν του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου των πράξεων και 
παραλείψεων της εκτελεστικής εξουσίας».  
Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Πρόεδρος 
της Βουλής υπογράμμισε ότι, «οφείλουμε όλες 
και όλοι να εργαστούμε, χωρίς προκαταλήψεις 
και αγκυλώσεις, ώστε να αποκαταστήσουμε την 
αξιοπιστία που αρμόζει στους θεσμούς που 
υπηρετούμε και να θέσουμε τα θεμέλια μίας 
πραγματικά συμμετοχικής δημοκρατίας».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Προέδρου 
της Βουλής πατήστε εδώ.
Μετά την ομιλία της, η κα Δημητρίου ευχαρίστησε 
τον απερχόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη, «για την αγαστή συνεργασία και την 
προσφορά του στον τόπο».  
Ακολούθως, ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε 
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων τη 
νενομισμένη διαβεβαίωση για πίστη στο Σύνταγμα  
και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και εδαφικής 
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Στο επίκεντρο 
των προτεραιοτήτων μας ο Άνθρωπος 
και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον»
«Θα πορευθώ με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον και θα είμαι πρόεδρος όλων των 
Κυπρίων, για να φέρουμε τον εκσυγχρονισμό, 
τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ελπίδα και την 
προοπτική για όλους τους πολίτες», διαβεβαίωσε 
στην ομιλία του ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέθεσε 
εκτενώς  τους στόχους της πολιτικής της νέας 
κυβέρνησης.
Δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση  
της χώρας, εκφράζοντας την πλήρη επίγνωση της 
αναγκαίας, από μέρους του, απόλυτης αφοσίωσης 
στο κράτος, στους θεσμούς του, στους πολίτες 
και στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον βάσει 
των προνοιών του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των ισχυόντων νόμων. 
«Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη βαριά 

ιστορική ευθύνη, την οποία και αναλαμβάνω 
με υπερηφάνεια, δέος και αποφασιστικότητα», 
πρόσθεσε.
Υπογράμμισε πως «στο επίκεντρο των 
προτεραιοτήτων μας είναι ο Άνθρωπος και το ευ 
ζην του, και αυτό θα ζητήσω από τους Υπουργούς 
και τους άλλους κρατικούς αξιωματούχους, που 
θα αναλάβουν αύριο τα καθήκοντά τους. Ο 
Άνθρωπος στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. 
Ο Άνθρωπος και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, 
βασικό στοιχείο μιας ισχυρής και υπερήφανης 
Κύπρου», επισήμανε.
«Βλέπω από τώρα την Κύπρο στην οποία θέλω να 
φτάσω. Γνωρίζω πολύ καλά τι έργο θα ήθελα να 
αφήσω πίσω μου όταν και εγώ θα ολοκληρώνω τη 
θητεία μου. Θα είμαι ευτυχής εάν καταφέρω, μέσα 
από τον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών, δομών και 
υπηρεσιών να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε 
συνολικά τη διαφθορά, την ευνοιοκρατία, την 
αναξιοκρατία και την εξυπηρέτηση των πολιτών με 
βάση τις γνωριμίες», πρόσθεσε.
Διαβεβαίωσε ακόμη πως «στο πλαίσιο του 
οράματος μου για την Κύπρο του αύριο, ο ρόλος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων ως του εκφραστή 
και προστάτη του δημοσίου συμφέροντος θα 
είναι απόλυτα σεβαστός και καταλυτικός και ως ο 
πρώτος της εκτελεστικής εξουσίας θα πράξω το 
παν για αγαστή συνεργασία και σύμπραξη».
«Δεν έχω το μαγικό ραβδί για άμεσες λύσεις. Έχω 
όμως την ειλικρινή πολιτική βούληση, έχω το 
πλάνο και τον σχεδιασμό, έχω τη μεθοδικότητα, 
την επιμονή και την εργατικότητα και γνωρίζω τις 
σύγχρονες μεθόδους για υλοποίηση πολιτικών. 
Έχω, επιπλέον, την επίγνωση ότι όταν οι πολίτες 
ενός κράτους δεν ευημερούν και δεν είναι 
ευτυχισμένοι, ούτε να διεκδικήσουν μπορούν ούτε 
να οραματιστούν ένα καλύτερο μέλλον. Ο μόνος 
τρόπος για να είμαστε επίκαιροι και πρωτοπόροι 
σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, είναι να 
εξελισσόμαστε πιο γρήγορα, πιο εύστοχα και 
πιο αποτελεσματικά», σημείωσε ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης.
Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Βουλής, 
Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης 
σημείωσε πως «είναι η πρώτη φορά που στο 
πηδάλιο του κράτους βρίσκονται εκπρόσωποι της 
μεταπολεμικής γενιάς».
«Οι νέες γενιές προσβλέπουν και προσδοκούν από 
εμάς να τους θεμελιώσουμε την ελπίδα, να τους 
δώσουμε σε επίπεδο ποιότητας ζωής, το μέλλον 
που τους αξίζει, να αφήσουμε πίσω πρακτικές και 
προσεγγίσεις του παρελθόντος, να ηγηθούμε ως 
θετικά πρότυπα», πρόσθεσε.

Ανέφερε πως «το βάρος είναι μεγάλο και η ευθύνη 
τεράστια για αυτό και η δουλειά θα πρέπει να είναι 
συλλογική, με αλληλοσεβασμό, αγαστή συνεργασία 
και ωφέλιμες πάντα για τον λαό συνέργειες 
που θα επιφέρουν τις απαιτούμενες τομές και 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους καίριους τομείς 
βάσει της αρχής της ισότητας και του σεβασμού 
των πανανθρώπινων αξιών και ελευθεριών».
Διαβεβαίωσε για την ειλικρινή του επιθυμία για 
παραγωγική συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα, τόσο 
για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους όσο και 
για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας 
μας και του λαού μας σε διεθνές επίπεδο.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε 
σε ορισμένες από τις νέες πρακτικές που ως 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμεί 
να εφαρμόσει σε σχέση κυρίως με τη συνεργασία 
με τη Βουλή. Όπως είπε, «ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα απευθύνομαι σε ετήσια βάση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για να παρουσιάζω 
το νομοθετικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης 
του επόμενου έτους, αλλά και τον απολογισμό 
του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης του 
προηγούμενου έτους».
Ανέφερε, εξάλλου, πως ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα επιζητεί τον μέγιστο και διαρκή 
δυνατό έλεγχο. «Για αυτόν τον λόγο προτίθεμαι, σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, να εγκαθιδρύσω 
το ενωρίτερο, στην Προεδρία, πρότυπη Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου και Δεοντολογίας», πρόσθεσε.
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι κορυφαία 
προτεραιότητά του αποτελεί η επίλυση του 
Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου, 
ώστε να γίνει επιτέλους η πατρίδα μας ένα 
επανενωμένο, ελεύθερο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό 
κράτος, μια κοινή πατρίδα ευημερίας και ασφάλειας 
για όλους τους νόμιμους πολίτες του, χωρίς καμιά 
διάκριση.
Πρόσθεσε πως τις επόμενες μέρες θα αναλάβει 
πρωτοβουλίες, στη βάση των θέσεων που ανέπτυξε 
προεκλογικώς, για σπάσιμο του αδιεξόδου, για 
πρωταγωνιστική εμπλοκή της ΕΕ στο ανώτατο 
επίπεδο, πάντοτε στο πλαίσιο των καλών 
υπηρεσιών του ΓΓ των ΗΕ.
Απευθυνόμενος στους πολιτικούς αρχηγούς είπε 
ότι αναμένει και τη δική τους εποικοδομητική 
συνδρομή. «Επαναλαμβάνω, για μια ακόμη φορά, 
ότι σας αντικρίζω ως θεσμικούς συνεργάτες και 
πολύτιμους εταίρους», σημείωσε.
Πρόσθεσε πως «το Κυπριακό είναι ζήτημα 
υπαρξιακό. Έχει επηρεάσει καταλυτικά το 
παρελθόν των γονιών μας, αγγίζει το παρόν 
μας, καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας. Η μη 
επίλυσή του αποτελεί τροχοπέδη που εμποδίζει 
τη μακροπρόθεσμη και ανθεκτική ευημερία και 
ασφάλεια της Κύπρου. Γι’ αυτό και πρέπει να 
κάνουμε το παν για να το λύσουμε», υπογράμμισε. 
Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, 
ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως, «στεκόμαστε 
ανεπιφύλακτα μαζί με τους εταίρους μας δίπλα 
στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Αυτό 
υπαγορεύει το δίκαιο, αλλά και η συνείδησή μας».
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η ένταξη της Κύπρου 
στην ΕΕ ορίζει τον προσανατολισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό 
που επιδιώκουμε είναι να είναι η Κύπρος ένας 
αξιόπιστος και δημιουργικός εταίρος, με ουσιαστική 
συμβολή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. «Σε αυτό το 

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=33151#flat
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πλαίσιο θα επιδιώξουμε την περαιτέρω εμβάθυνση 
των σχέσεών μας με όλες τις γειτονικές χώρες, 
ενώ θα επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην 
ανάπτυξη των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και, βεβαίως, θα εργαστούμε δημιουργικά με 
σημαντικούς δρώντες στην Ασία», ανέφερε.
Συμπλήρωσε πως «σημείο αναφοράς στην 
εξωτερική μας πολιτική αποτελούν φυσικά οι 
σχέσεις μας με την Ελλάδα, η οποία παραμένει ο 
στενότερος, φυσικός και ανιδιοτελής διαχρονικός 
μας σύμμαχος. Πρόθεσή μου είναι η περαιτέρω 
σύσφιξη των σχέσεων Αθηνών-Λευκωσίας σε 
όλα τα επίπεδα, ο εκσυγχρονισμός των τρόπων 
συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, και η 
αξιοποίηση συνεργειών εντός της ΕΕ, αλλά και με 
τρίτες χώρες».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου 
της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

Παράδοση της Προεδρίας από τον τέως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Μέσα σε έντονο συγκινησιακά κλίμα, ο τέως 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
παρέδωσε τα ηνία της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
στον νέο Πρόεδρο της χώρας κ. Νίκο 
Χριστοδουλίδη, ο οποίος μετέβη στο Προεδρικό 
Μέγαρο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του         
κα Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη και μέλη της 
οικογένειάς τους.
Σε συνάντηση στο Γραφείο του Προέδρου, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και η σύζυγος του 
κα Άντρη Αναστασιάδη υποδέχθηκαν το νέο 
προεδρικό ζεύγος.
Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υποδέχθηκε τον διάδοχό του, εξαίροντας 
την εργασιομανία του και εκφράζοντας τη 
βεβαιότητα ότι θα πετύχει στα υψηλά καθήκοντα 
που αναλαμβάνει.Υπενθύμισε τη μεταξύ τους 
καθημερινή και στενή συνεργασία για τον 
συντονισμό της εξωτερικής μας πολιτική, 
εκφράζοντας τη χαρά του «γιατί η επιτυχία σου 
στις εκλογές για μένα αποτελεί μια επιβεβαίωση 
επιλογής ενός άξιου συνεργάτη».
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, 
είπε ότι «μπορεί να αντιμετωπίσαμε τρεις σεισμικές 
κρίσεις με μεγάλο βαθμό επιτυχίας, όμως πολλά 
αναμένουν από τη νέα προεδρία, από σένα Νίκο 
αναμένουν να δουν και να βρουν απαντήσεις. 
Γνωρίζοντάς σε, δεν έχω αμφιβολία ότι θα 
εργαστείς με την ίδια αποφασιστικότητα, τον ίδιο 
ζήλο, όπως και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
που σου είχα αναθέσει και με επιτυχία έφερες εις 
πέρας».

Συνεχίζοντας, ο τέως πλέον Πρόεδρος τόνισε 
πως «αυτό που βεβαίως προέχει είναι η επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος, που δεν εξαρτάται, 
δυστυχώς, μόνο από τη δική μας βούληση και 
αποφασιστικότητα, και αυτό το έχουμε αποδείξει 
και το βίωσες για δέκα χρόνια, αλλά από την 
αλλαγή στάσης από πλευράς Τουρκίας με τις 
αναθεωρητικές βλέψεις», εκφράζοντας την 
ελπίδα από τη μια για αναθεώρηση της τουρκικής 
πολιτικής και από την άλλη για ενεργότερη εμπλοκή 
της ΕΕ και της αμερικανικής διοίκησης.
Αναφερόμενος στα θέματα εσωτερικής 
διακυβέρνησης, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε πως 
έχουν γίνει βήματα προόδου και πρόσθεσε ότι το 
κάθε κράτος μετεξελίσσεται και έχει νέες ανάγκες 
και απαντήσεις στα προβλήματα που ο λαός 
αντιμετωπίζει. 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε, για 
μια φορά ακόμη, τον Νίκο Αναστασιάδη για την 
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του, αρχικά 
από τη θέση του Διευθυντή του Διπλωματικού του 
Γραφείου, στη συνέχεια στη θέση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου και ακολούθως στο αξίωμα του 
Υπουργού Εξωτερικών.
Απευθυνόμενος στον κ. Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης αναγνώρισε ότι «αποτελεί γεγονός 
ότι παραλαμβάνω μια Κύπρο σαφώς καλύτερη 
από αυτή που παραλάβατε εσείς», και υπενθύμισε 
την αναφορά του ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ότι ο Νίκος Αναστασιάδης «πέτυχε 
το μεγάλο στοίχημα της οικονομικής ανάκαμψης 
της χώρας». «Μια ανάκαμψη η οποία είναι 
καθοριστικής σημασίας για να μπορείς να κτίσεις 
και να έχεις και μια εξωτερική πολιτική, αλλά να 
έχεις και εσωτερική διακυβέρνηση πετυχημένη», 
συμπλήρωσε.
Είπε ότι ο ίδιος κρατά «από τα πολλά της 
προηγούμενης διακυβέρνησης τα θετικά, πάνω στα 
οποία θα κτίσουμε». 
Σε σχέση με το Κυπριακό,  ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης είπε πως «εργαστήκαμε μαζί και 
πράξαμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί η 
επίλυση του Κυπριακού, δυστυχώς ο στόχος αυτός 
δεν επιτεύχθη».
Έκανε αναφορά στη δουλειά που έγινε, υπό την 
καθοδήγηση του Νίκου Αναστασιάδη, ειδικότερα 
προς τον ευρωπαϊκό παράγοντα, στις τριμερείς 
συνεργασίες, τις εξαίρετες σχέσεις με τις χώρες 
της περιοχής, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις 
ΗΠΑ. Συμπλήρωσε μάλιστα πως ήταν «η πρώτη 
φορά που είχαμε μια τόσο εξωστρεφή εξωτερική 
πολιτική, είχαμε ξεφύγει από μια μονοδιάστατη 
εξωτερική πολιτική, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
χώρας μας».

«Ακριβώς θα αξιοποιήσουμε και θα ενισχύσουμε 
ακόμη περισσότερο αυτά τα δεδομένα για να 
πετύχουμε τον υπ’ αριθμόν έναν στόχο, που 
είναι η επίλυση του Κυπριακού», υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Βιογραφικό σημείωμα του νέου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκου Χριστοδουλίδη
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπηρέτησε την Κυπριακή 
Δημοκρατία για πάνω από είκοσι χρόνια. Ως 
διπλωμάτης, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ως 
Υπουργός Εξωτερικών. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου 1973, στην Πάφο.
Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών, 
Οικονομικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών από το Πανεπιστήμιο City της Νέας 
Υόρκης, Queens College, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από 
το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 
2018. Σε αυτό το διάστημα υπηρέτησε, ανάμεσα σε 
άλλα, ως Γενικός Πρόξενος στην Υπάτη Αρμοστεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Πρεσβείας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και 
Εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.
Διετέλεσε, επίσης, Διευθυντής του Διπλωματικού 
Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
(2013-2018) και ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
(2014-2018). Την 1η Μαρτίου το 2018 διορίστηκε 
Υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε μέχρι την 
παραίτησή του στις 11 Ιανουαρίου το 2022.
Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας και Λέκτορας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ 2007 και 2010, στο 
γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του Μεταπολεμικού 
Κόσμου. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια 
Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (2009), «Οι 
Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 
1977–1988» (2013) και  «Οι Γεωπολιτικές 
Πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού 
(1948-1978)» (2021).
Είναι νυμφευμένος με τη Φιλίππα Καρσερά, με 
την οποία έχουν τέσσερις κόρες, την Ιωάννα, την 
Αικατερίνη, τη Δέσποινα-Μαρία και τη Φοίβη.

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=33158#flat
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ ΚΑΊ ΑΛΛΟΊ ΑΞΊΩΜΑΤΟΥΧΟΊ 
ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ
Στις 27 Φεβρουαρίου, ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τη σύνθεση του Υπουργικού του Συμβουλίου, 
καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της νέας Κυβέρνησης.
Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο και οι αξιωματούχοι που θα πλαισιώνουν τη νέα 
Κυβέρνηση, είναι:
Υπουργός Εξωτερικών - Κωνσταντίνος Κόμπος
Υπουργός Οικονομικών - Μάκης Κεραυνός
Υπουργός Εσωτερικών - Κωνσταντίνος Ιωάννου
Υπουργός Άμυνας - Μιχάλης Γιωργάλλας
Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας - Αθηνά Μιχαηλίδου
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Αλέξης Βαφειάδης
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Γιώργος 
Παπαναστασίου
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - 
Πέτρος Ξενοφώντος
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γιάννης Παναγιώτου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Άννα Προκοπίου
Υπουργός Υγείας - Πόπη Κανάρη
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω - Με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την 
επιτήρηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού Έργου - Ειρήνη Πική
Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω - Μαρίνα Χατζημανώλη

Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω - Κώστας Κουμής
Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω 
Προέδρω - Φίλιππος Χατζηζαχαρία
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω - Μαριλένα 
Ευαγγέλου
Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω - Μιχάλης Χατζηγιάννης
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος - Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης
Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας - Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους
Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος - Δόξα Κωμοδρόμου
Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας - 
Βίκτωρας Παπαδόπουλος
Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας - 
Μαριλένα Ραουνά
Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου - Πηνελόπη Παπαβασιλείου
Επίτροποι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  (άνευ 
νομοθεσίας):      
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων - Τζόζη Χριστοδούλου
Επίτροπος Περιβάλλοντος - Μαρία Παναγιώτου
Για τα βιογραφικά των μελών του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και των 
αξιωματούχων πατήστε εδώ. 

KΥΠΡΟΣ 1959 - 2023: 
13 ΈΚΛΟΓΊΚΈΣ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΈΊΣ, 
8 ΠΡΟΈΔΡΟΊ

Η ιστορία των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο 
αρχίζει το 1959, κατά τη μεταβατική περίοδο 
προς την ανεξαρτησία. Η Κυπριακή Δημοκρατία 
ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Αυγούστου 1960. Η 
ανεξαρτησία της χώρας προέκυψε μέσα από τις 
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου του Φεβρουαρίου 
1959. Βάσει του Συντάγματος, το σύστημα 
διακυβέρνησης ήταν η Προεδρική Δημοκρατία 
με Πρόεδρο Ελληνοκύπριο και Αντιπρόεδρο 
Τουρκοκύπριο εκλεγμένους, τον πρώτο από τους 
ελληνικής και τον δεύτερο από τους τουρκικής 
καταγωγής κατοίκους της χώρας. 
Μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί 13 εκλογικές 
αναμετρήσεις, ενώ 8 είναι οι ηγέτες που κέρδισαν 
τη μάχη για τον Προεδρικό θώκο, από την 
ημέρα ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μέχρι σήμερα: Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (1959 - 
1977), Σπύρος Κυπριανού (1977-1988), Γιώργος 
Βασιλείου (1988-1993), Γλαύκος Κληρίδης 
(1993-2003), Τάσσος Παπαδόπουλος (2003-
2008), Δημήτρης Χριστόφιας (2008-2013), 
Νίκος Αναστασιάδης (2013-2023) και Νίκος 
Χριστοδουλίδης (2023-).

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄- Ο πρώτος 
Πρόεδρος της Κυπριακης Δημοκρατίας
Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εξελέγη μια εμβληματική μορφή για τη χώρα, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. Πρώτη εκλογική 
αναμέτρηση ήταν αυτή της 13ης Δεκεμβρίου του 
1959, στην οποία αναμετρήθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος και ο Ιωάννης Κληρίδης (πατέρας 
του Γλαύκου Κληρίδη). Ο Μακάριος είχε τότε τη 
στήριξη της μεγάλης μάζας των αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ, μιας και αποτελούσε τον πνευματικό ηγέτη 
του εθνικοαπερευθερωτικού αγώνα του 1955-
1959 κατά των Άγγλων αποικιοκρατών, καθώς 
και του νεοϊδρυθέντος κόμματος «Πατριωτικό 
Μέτωπο», ενώ ο Ιωάννης Κληρίδης υποστηρίχθηκε 
από το ΑΚΕΛ, τη Δημοκρατική Παράταξη και 
όσους είχαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με τις 
Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Πρωτοφανές για τα 
κυπριακά δεδομένα, ήταν ότι ο Γλαύκος Κληρίδης 
δεν στήριξε την υποψηφιότητα του πατέρα του, 
αλλά αυτήν του Μακαρίου. Νικητής αναδείχθηκε 
ο Μακάριος με ποσοστό 66,82%. Αντιπρόεδρος 
από πλευράς Τουρκοκυπρίων αναδείχθηκε ο 

Φαζίλ Κουτσιούκ. Πρόκειται για τον πρώτο και 
τελευταίο Αντιπρόεδρο του κράτους, καθότι, 
με την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963, οι 
Τουρκοκύπριοι αποχωρούν από την κυβέρνηση.
Αναβολή των εκλογών το 1965 - Δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση το 1968 με επανεκλογή 
Μακαρίου
Τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετώπιζε 
η Κυπριακή Δημοκρατία, με τις διακοινοτικές 
διαμάχες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή 
των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες να 
γίνουν το 1965. Αποτέλεσμα ήταν η παράταση 
της παραμονής Μακαρίου στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας για άλλα τρία χρόνια. Ένωση με 
την Ελλάδα ή Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το 
μεγάλο ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης του 
1968, με την Κύπρο να χωρίζεται ουσιαστικά σε 
δύο στρατόπεδα: Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με 
τη στήριξη ΑΚΕΛ και Πατριωτικού Μετώπου και 
Τάκης Ευδόκας με τη στήριξη ΔΕΚ, που ήταν 
υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα. Ο Μακάριος 
επιβεβαίωσε την εκλογική του υπεροχή, για μια 

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=33182#flat
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ακόμη φορά, εξασφαλίζοντας μάλιστα το ποσοστό 
ρεκόρ του 96,26%. 
1973 - Ο Μακάριος επανεκλέγεται, για τρίτη 
φορά, χωρίς ανθυποψήφιο
Το 1973 δεν έγιναν Προεδρικές Εκλογές, καθώς 
ο Μακάριος ως μοναδικός υποψήφιος  συνέχισε 
τη θητεία του για τρίτη φορά, σε μια περίοδο η 
οποία στιγμάτισε τη μετέπειτα ιστορία του νησιού, 
καθώς τον Ιούλιο του 1974 έγινε το πραξικόπημα 
και η τουρκική εισβολή, τις συνέπειες της οποίας 
βιώνουμε μέχρι και σήμερα. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος θα παραμείνει στον Προεδρικό θώκο 
μέχρι τον θάνατό του, στις 3 Αυγούστου του 1977.
Διαδοχή από τον Σπύρο Κυπριανού
Μετά τον θάνατο του Μακαρίου, το πλήγμα στο 
εσωτερικό ήταν τεράστιο, καθώς αυτή η μεγάλη 
ηγετική προσωπικότητα, η οποία είχε αφήσει το 
στίγμα της στα πρώτα βήματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα έπρεπε να αντικατασταθεί, σε μια 
μάλιστα εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα περίοδο.
Τον ρόλο αυτόν πήρε ο τότε Πρόεδρος της Βουλής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, 
ο οποίος χωρίς εκλογές κάλυψε το υπόλοιπο της 
θητείας του Μακαρίου.
1978 – Οι εκλογές δεν έγιναν ποτέ
Τον Φεβρουάριο του 1978, ενώ είχαν 
προγραμματιστεί Προεδρικές Εκλογές δεν 
έγιναν ποτέ, μιας και ο Σπύρος Κυπριανού 
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Γλαύκος Κληρίδης 
είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του, λόγω της 
πολιτικής αναταραχής που προκλήθηκε  από 
την απαγωγή του γιου του Σπύρου Κυπριανού, 
Αχιλλέα.
Εκλογές 1983 - Επικράτηση Σπύρου 
Κυπριανού για άλλη μια φορά
Τελικά, ο Γλαύκος Κληρίδης έθεσε την 
υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 1983, με 
ανθυποψήφιο τον Σπύρο Κυπριανού. Ωστόσο, δεν 
κατάφερε να εκλεγεί με αποτέλεσμα ο Κυπριανού, 
με ποσοστό 56,54%, να αναδειχθεί, για μια ακόμα 
φορά, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ο Σπύρος Κυπριανού είχε τη στήριξη του 
ΔΗΚΟ - κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε - όπως και 
του ΑΚΕΛ, ενώ τον Γλαύκο Κληρίδη στήριξε ο 
ΔΗΣΥ.Υποψήφιος ήταν και ο Βάσος Λυσσαρίδης, 
ο οποίος είχε τη στήριξη από ΕΔΕΚ και ΠΑ.ΜΕ. 
Κυρίαρχα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας 
ήταν το «μίνιμουμ πρόγραμμα» που συνέταξαν 
το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ, καθώς και το ενδεχόμενο 
πανεθνικής Διάσκεψης για το Κυπριακό.
Εκλογές 1988 - Η σκυτάλη και η αλλαγή με 
τον Γιώργο Βασιλείου
Στις Προεδρικές Εκλογές του 1988, ο κατάλογος 
των υποψηφίων μεγαλώνει. Η εκλογική 
αναμέτρηση έβγαλε νικητή, για πρώτη φορά 
μέχρι εκείνη την περίοδο, στον δεύτερο γύρο 
των εκλογών. Ο εκλεκτός του λαού με ποσοστό 
51,63% ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος 
επικράτησε του Γλαύκου Κληρίδη (48,37%). Ο 
Γιώργος Βασιλείου σηματοδοτούσε τότε το νέο, 
την αλλαγή και τη σύγχρονη, άφθαρτη πολιτική 
φιγούρα, η οποία θα έφερνε εκσυγχρονισμό και 
νέες επενδύσεις. Τον Γιώργο Βασιλείου στήριξε το 
ΑΚΕΛ, ενώ στον δεύτερο γύρο πορεύθηκε μαζί του 
και η ΕΔΕΚ.Τον Γλαύκο Κληρίδη στήριξε ο ΔΗΣΥ. 
Το ΔΗΚΟ και η Ένωση Κέντρου κάλεσαν τους 

ψηφοφόρους τους να ψηφίσουν κατά βούληση. 
Στον πρώτο γύρο των εκλογών υποψήφιοι ήταν 
οι Γλαύκος Κληρίδης (33,32%), Γιώργος Βασιλείου 
(30,11%), Σπύρος Κυπριανού (27,29%) και Βάσος 
Λυσσαρίδης (9,22%). 
Εκλογές 1993 - Πετυχαίνει εκλογή ο Γλαύκος 
Κληρίδης
Πέντε υποψήφιοι και δύο γύροι, ήταν τα 
χαρακτηριστικά και των εκλογών του 1993. Μετά 
από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να 
αναδειχθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο 
Γλαύκος Κληρίδης, τελικά τα καταφέρνει μετά 
από μια εκλογική αναμέτρηση «θρίλερ», η οποία 
κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στον δεύτερο γύρο, 
η μάχη δόθηκε και πάλιν μεταξύ του Προέδρου 
Βασιλείου και του Γλαύκου Κληρίδη, οι οποίοι 
άφησαν εκτός τους Πασχάλη Πασχαλίδη, Γεώργιο 
Μαυρογένη και Γιαννάκη Ταλιώτη. Έχοντας, πλέον, 
τη στήριξη και του ΔΗΚΟ, νικητής αναδείχθηκε 
ο Γλαύκος Κληρίδης, με ποσοστό 50,31% και 
διαφορά μόλις 2 χιλιάδων ψήφων από τον 
ανθυποψήφιό του Γιώργο Βασιλείου (49,69%). 
Κύριο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, η 
λεγόμενη «δέσμη ιδεών Γκάλι» για λύση του 
Κυπριακού.
Εκλογές 1998 - Ανανέωση θητείας για τον 
Γλαύκο Κληρίδη
Επτά ήταν οι διεκδικητές του Προεδρικού θώκου 
στις Εκλογές του 1998, οι οποίες εξελίχθηκαν 
σε μάχη δύο γύρων. Για πρώτη φορά, δικαίωμα 
ψήφου είχαν οι πολίτες της Δημοκρατίας που 
συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ 
πέντε νέα εκλογικά κέντρα στήθηκαν, προκειμένου 
να ψηφίσουν και οι εγκλωβισμένοι. Στις 
επαναληπτικές εκλογές αναμετρήθηκαν Γλαύκος 
Κληρίδης και Γιώργος Ιακώβου. Εκτός έμειναν, 
οι  Βάσος Λυσσαρίδης, Αλέξης Γαλανός, Γιώργος 
Βασιλείου, Νίκος Κουτσού και Νίκος Ρολάνδης. 
Η κάλπη, αν και οριακά, έστεψε και πάλιν νικητή 
τον Γλαύκο Κληρίδη, ο οποίος συγκέντρωσε το 
50,82% των ψήφων, έναντι 49,18%, που έλαβε ο 
Γιώργος Ιακώβου. Καυτό θέμα της προεκλογικής 
εκστρατείας, οι ρωσικοί πύραυλοι S-300 και η 
εγκατάστασή τους ή μη στο νησί.
Εκλογές 2003 - Ο Τάσσος Παπαδόπουλος 
στην εξουσία
Ρεκόρ υποψηφιοτήτων, αλλά και ανάδειξη νικητή 
από τον πρώτο γύρο, μετά απο 15 χρόνια, ήταν 
τα χαρακτηριστικά της εκλογικής αναμέτρησης 
του 2003. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος εκλέγεται 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, – ο πέμπτος κατά 
σειρά – έχοντας τη στήριξη του ΑΚΕΛ, του 
ΔΗΚΟ, του ΚΙΣΟΣ (ΕΔΕΚ) και των Οικολόγων. 
Εξασφάλισε το 51,51% των ψήφων, έναντι του 
Γλαύκου Κληρίδη, που έλαβε 38,80%. Κορωνίδα 
των συζητήσεων αποτέλεσε το Σχέδιο Ανάν για 
επίλυση του Κυπριακού, με τη γνωστή συνέχεια 
της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και της 
απόρριψής του από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
Εκλογές 2008 - Ένας Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο 
Δημήτρης Χριστόφιας, στην Προεδρία
Επαναφορά στους δύο εκλογικούς γύρους στις 
Προεδρικές του 2008. Ως η πιο ανατρεπτική 
εκλογική αναμέτρηση στην ιστορία των 
Προεδρικών Εκλογών, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αυτή του 2008. Ο αποκλεισμός 
του Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου, από τον 

πρώτο γύρο, με 31,79%, αποτέλεσε τη μεγάλη 
έκπληξη της διαδικασίας. Στον δεύτερο γύρο 
πέρασαν ο Ιωάννης Κασουλίδης με 33,51% και ο 
Δημήτρης Χριστόφιας με 33,39%.
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ στήριξαν Χριστόφια στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης 
Χριστόφιας να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
με ποσοστό 53,36%, έναντι 46,64% του Ιωάννη 
Κασουλίδη. Είναι η πρώτη φορά, που το ΑΚΕΛ, 
στην ενενήντα ενός ετών ιστορία του, διεκδίκησε 
και εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Εκλογές 2013 - Η ώρα του Νίκου 
Αναστασιάδη
Τον Δημήτρη Χριστόφια διαδέχθηκε ο Νίκος 
Αναστασιάδης, εν μέσω έντονης διαμάχης σε 
σχέση με την οικονομική κρίση την οποία θα είχε 
να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Άλλο κυρίαρχο 
θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ήταν το 
κυπριακό πρόβλημα. Οι ενδέκατες Προεδρικές 
Εκλογές διξήχθηκαν, και πάλιν, σε δύο γύρους. 
Αφήνοντας εκτός της κούρσας τον Γιώργο Λιλήκα 
και τους υπόλοιπους 8 υποψήφιους, Νίκος 
Αναστασιάδης και Σταύρος Μαλάς πέρασαν 
στον δεύτερο γύρο των εκλογών με τον πρώτο 
να εξασφαλίζει ποσοστό 45,46%, με τη στήριξη 
του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ και τον δεύτερο να 
εξασφαλίζει ποσοστό 26,91%, με τη στήριξη του 
ΑΚΕΛ. Στον δεύτερο γύρο ο Νίκος Αναστασιάδης 
εξελέγη 7ος Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με ποσοστό 57,48% έναντι 42,52% 
του Σταύρου Μαλά.
Εκλογές 2018 -  Επανεκλέγεται ο Νίκος 
Αναστασιάδης
Στη δωδέκατη μάχη των Προεδρικών Εκλογών 
διεκδίκησαν το ύπατο αξίωμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 9 υποψήφιοι. Στον δεύτερο γύρο, 
αφήνοντας εκτός τον Νικόλα Παπαδόπουλο 
(με ποσοστό 25,74%) και τους υπόλοιπους 6 
υποψήφιους, πέρασαν ο Νίκος Αναστασιάδης, 
εξασφαλίζοντας ποσοστό 35,51%, με τη στήριξη 
του ΔΗΣΥ και ο Σταύρος Μαλάς, εξασφαλίζοντας 
ποσοστό 30,24%, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ. 
Νικητής ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος 
επανεκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με ποσοστό 55,99%, έναντι 44,01% 
του Σταύρου Μαλά.
Εκλογές 2023 -  Νέος Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης
Νέα σελίδα στην ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αποτέλεσε η εκλογή του Νίκου 
Χριστοδουλίδη, του 8ου στη σειρά Προέδρου στην 
ιστορία της χώρας. Η φετινή ήταν η 13η εκλογική 
αναμέτρηση για τον Προεδρικό θώκο. Κατά την 
επαναληπτική εκλογή της 12ης Φεβρουαρίου, 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξασφάλισε ποσοστό 
51,97% (204.867 ψήφους) έναντι 48,03% 
(189.335 ψήφους) του ανθυποψηφίου του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Στον πρώτο γύρο των Προεδρικών 
εκλογών της 5ης Φεβρουαρίου, πέρασαν ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης με ποσοστό 32,04% και 
τη στήριξη του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ και 
της Αλληλεγγύης και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
με ποσοστό 29,59% και τη στήριξη του ΑΚΕΛ, 
αφήνοντας εκτός τον Αβέρωφ Νεοφύτου (με 
ποσοστό 26,11% και τη στήριξη του ΔΗΣΥ) και 
άλλους 11 υποψηφίους. 
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ΣΧΈΔΊΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΊΑ ΔΊΑΧΈΊΡΊΣΗ ΤΗΣ ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΊΚΗ ΜΈΣΟΓΈΊΟ ΖΗΤΟΥΝ ΟΊ 27, ΜΈΤΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗ
Μετά από ενέργειες της κυπριακής πλευράς 
και του Προέδρου Αναστασιάδη, στο κείμενο 
των Συμπερασμάτων της έκτακτης Συνόδου 
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, 
στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνεται αναφορά 
στην ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταθέσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, 
Σχέδιο Δράσης για την Ανατολική 
Μεσόγειο όσον αφορά τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών. 
Στη Σύνοδο, οι 27 ηγέτες της ΕΕ είχαν συζητήσεις 
σε σχέση με τη διαχείριση της μετανάστευσης, την 
οικονομία, καθώς και τις εξελίξεις στον πόλεμο της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και διάφορες πτυχές 
της στήριξης της ΕΕ προς το Κίεβο, στην παρουσία 
και του Προέδρου Ζελένσκι.
Ως προς την ουσία της συζήτησης για το 
μεταναστευτικό, αυτή επικεντρώθηκε στην 
εξωτερική διάσταση του προβλήματος και την 
ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών με τρίτες 
χώρες καταγωγής και διέλευσης μεταναστών, 
ώστε να αποτραπούν οι παράτυπες αφίξεις και 
να εντατικοποιηθούν οι επιστροφές όσων δεν 
δικαιούνται προστασία. Πρόσθετα, θα προωθηθούν 
τρόποι αποτροπής της εργαλειοποίησης και της 
καταπολέμησης των διακινητών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για άλλη μια 
φορά, κατέθεσε στοιχεία που αναδεικνύουν 
τις αφόρητες πιέσεις που δέχεται η χώρα μας, 
ένεκα της συνέχισης της εργαλειοποίησης του 
μεταναστευτικού από την Τουρκία. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επέμενε και πέτυχε τη συμπερίληψη 
αναφοράς στο κείμενο των Συμπερασμάτων, 
σύμφωνα με την οποία θα υποβληθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ζήτημα προτεραιότητας, 

Σχέδιο Δράσης για την Ανατολική Μεσόγειο, στα 
πρότυπα των Σχεδίων των Δυτικών Βαλκανίων 
και της Κεντρικής Μεσογείου. Το Σχέδιο Δράσης 
θα περιλαμβάνει ολιστικές επιχειρησιακές και 
διπλωματικές δράσεις, με στόχο την ταχεία 
και αποτελεσματική μείωση των ροών και την 
άμβλυνση των πιέσεων στα  επηρεαζόμενα 
κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή 
Δημοκρατία.
Για το κείμενο των Συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πατήστε εδώ. 
Πέραν αυτού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων για το Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ της αρχής 
της ευθύνης και της αλληλεγγύης.
Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανταπόκριση 
της ΕΕ στον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την 
Τουρκία και τη Συρία. Από δικής του πλευράς, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη 
του ιδίου προσωπικά, αλλά και του συνόλου του 
κυπριακού λαού για την εκατόμβη νεκρών που έχει 
προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός στην Τουρκία και τη 
Συρία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται αριθμός 
Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας. 
Εξάλλου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, 
ο οποίος συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
στις Βρυξέλλες υπέγραψε συμφωνία με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για μια πρώτη 
χρηματοδότηση της τάξης των 13 εκατομμυρίων 
ευρώ για την εκπόνηση βελτιωτικών έργων 
συνολικής δαπάνης 25 εκατομμυρίων στο κέντρο 
πρώτης υποδοχής Πουρνάρα.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες,                 
ο κ. Νουρής διαπραγματεύτηκε, επίσης, την 
επιπλέον επιδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για σκοπούς παροχής στήριξης και βοήθειας σε 
Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα 
μας. 

Συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη 
με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας
Συναντήσεις με τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ανά ομάδες, είχε στο περιθώριο των 
εργασιών του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στις Βρυξέλλες, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, με αντικείμενο τη στρατιωτική, αλλά και 
οικονομική στήριξη των χωρών της ΕΕ προς την 
Ουκρανία.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον κ. 
Ζελένσκι στο τρίτο κατά σειρά γκρουπ, μαζί με τους 
ηγέτες της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας, 
της Βουλγαρίας, της Σλοβενίας και της Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε ανάρτηση του στο 
Twitter, έκανε λόγο για «παραγωγική ανταλλαγή 
απόψεων» με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. 

Φωτογραφία: Alexandros Michailidis

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/02/09/european-council-conclusions-9-february-2023/
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Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗΣ ΈΥΧΑΡΊΣΤΗΣΈ ΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΜΈΡΊΣΤΗ ΣΤΗΡΊΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σε επίσκεψή του στην Αθήνα, την τελευταία 
ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που πραγματοποιήθηκε την 1η 
Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη 
στήριξη της προς την Κύπρο.
Με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου και με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συζήτησε την τουρκική προκλητικότητα, όπως 
καταγράφεται το τελευταίο διάστημα τόσο στο 
Αιγαίο όσο και στην Κύπρο.
Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με μία 
εποικοδομητική στάση, η οποία θα μπορούσε 
να επιτρέψει μια ειλικρινή συζήτηση για λύση 
του κυπριακού προβλήματος. Τόσο ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας όσο και οι συνομιλητές 
του επανέλαβαν τον προβληματισμό και την 
αγανάκτησή τους για τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Στις συναντήσεις τονίστηκε, επίσης, ότι δεν 
πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία λύση δύο 
κρατών στο Κυπριακό ή λύση, η οποία θα 
είναι εκτός του πλαισίου που προσδιορίζουν 
οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. 

Σακελλαροπούλου: «Συνεχές μέλημα και 
κορυφαίο εθνικό ζήτημα στην ελληνική 
εξωτερική πολιτική το Κυπριακό» 

 
Συνεχές μέλημα και κορυφαίο εθνικό ζήτημα 
στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι το 
Κυπριακό, τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας                
κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη διάρκεια 
της συνάντησής τους. 
Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
λίγο πριν το τέλος της θητείας του ως Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Πρόεδρος 
Σακελλαροπούλου τον ευχαρίστησε για τη στενή 
συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, διαβεβαιώνοντάς 
τον ότι, όπως και στο παρελθόν αλλά και στο 
μέλλον, η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου 
αποσκοπούσε και θα αποσκοπεί στην επίτευξη 
συμφωνημένης λύσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών.
«Η τουρκική αδιαλλαξία και επιθετικότητα δεν 
πρόκειται να μας αποθαρρύνει στη σταθερή 
υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξεύρεση ενός κοινού εδάφους, προκειμένου 

να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η κοινή 
διπλωματική κινητοποίηση των χωρών μας, 
της Ελλάδας και της Κύπρου, επιτυγχάνει, 
νομίζω, σταθερά την αποφασιστική παρέμβαση 
των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αποτροπή των τουρκικών μεθοδεύσεων για 
την ανάδειξη του ψευδοκράτους», σημείωσε η 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του κυπριακού 
Ελληνισμού και του ιδίου προσωπικά για την 
άδολη συμπαράσταση που έτυχε καθόλη τη 
διάρκεια της παρουσίας του στην Προεδρία από 
τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και την 
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Υπογράμμισε ότι αν επιβίωσε ο κυπριακός 
Ελληνισμός είναι χάριν στη συμπαράσταση και 
του ευρύτερου Ελληνισμού και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας που σε κρίσιμες ώρες στάθηκε 
συμπαραστάτης, τόσο κατά την περίοδο της 
τουρκικής εισβολής όσο και αργότερα.
«Μέσα από την άψογη και στενή διπλωματική 
προσπάθεια που καταβάλλουν οι δύο χώρες 
έχουμε, αν μη τι άλλο, επιτύχει αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών που δημιουργούν την ασπίδα 
για τη διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας», 
σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε: «οι κοινές προσπάθειες 
εντός ΕΕ δημιουργούν την άλλη διάσταση: τις 
πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ, 
έτσι ώστε η όποια λύση, πέραν από το να είναι 
λειτουργική και βιώσιμη να συνάδει απόλυτα και 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».  
«Από την 1η Μαρτίου θα είμαι ένας απλός 
ιδιώτης, αλλά δεν θα πάψω να είμαι ένας Έλληνας 
αγωνιστής για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την 
κοινωνική αλληλεγγύη», κατέληξε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης.

Ευγνωμοσύνη για τη μεταξύ τους 
συνεργασία εξέφρασε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας στη συνάντηση με τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό

Στη στενή συνεργασία ανάμεσα σε Κυπριακή και 
Ελληνική Δημοκρατία, που έχει ως αποτέλεσμα 
την αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού, 
αναφέρθηκαν στη συνάντησή τους  ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 
Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για μία 

πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς υποδέχθηκε 
για τελευταία φορά τον κ. Αναστασιάδη με την 
ιδιότητά σου ως Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
«Θέλω από καρδιάς και πιστεύω διερμηνεύοντας 
τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων, όλων των 
Ελλήνων, αλλά και του Ελληνισμού συνολικά, να σε 
ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσέφερες 
στην πατρίδα σου. Δέκα χρόνια Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ήρθες στα πράγματα 
εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Το γνωρίζουμε καλά, εξάλλου, διότι και εμείς 
περάσαμε αντίστοιχες, ενδεχομένως και βαρύτερες 
περιπέτειες από σας. Κατάφερες, όμως, όχι 
μόνο να ανορθώσεις την οικονομία, αλλά και να 
προχωρήσεις συνολικά την πατρίδα σου σε πολλά 
διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι έχεις κάθε 
λόγο να είσαι υπερήφανος γι΄ αυτό», υπογράμμισε 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης είπε 
ότι δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να επιλυθεί, 
εκφράζοντας, παράλληλα, την πεποίθησή 
του ότι το ζήτημα της δίκαιης, βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης θα παραμείνει στην καρδιά                      
του κ. Αναστασιάδη. «Ένας στόχος, ένας σκοπός 
για τον οποίο αγωνίστηκες καθ΄ όλη σου τη 
σταδιοδρομία και πριν γίνεις Πρόεδρος και είμαι 
σίγουρος ότι θα είναι μέσα στην καρδιά σου για 
πάντα», σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εξέφρασε προς τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό την ευγνωμοσύνη του για τη στενή 
συνεργασία που είχε με τις εκάστοτε ελληνικές 
κυβερνήσεις.
«Μέσα από τη στενή συνεργασία κληθήκαμε να αντι-
μετωπίσουμε - και νομίζω αντιμετωπίσαμε - αρκετούς 
κινδύνους από τον τουρκικό αναθεωρητισμό και 
μέσα από τη διπλωματία, την καλή γειτονία που 
διδάξαμε πως χτίζεται μέσα από τις τριμερείς, 
τετραμερείς, πολυμερείς συμμαχίες που έχουμε 
χτίσει, θεωρώ πως θωρακίσαμε αρκετά την 
Κυπριακή Δημοκρατία, για να μπορεί από θέση 
ισχύος να διαπραγματεύεται μια λύση που να είναι 
λειτουργική και συνεχώς βιώσιμη, αλλά και να 
συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», δήλωσε. 
«Κάτι, που θα διασφαλίζει όχι μόνο τους 
Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους, 
συμβάλλοντας, έτσι, στην επικράτηση της 
ειρήνης, αλλά και της προκοπής του συνόλου 
του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων», σημείωσε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δήλωσε: «Θα συνεχίσω να είμαι ένας Έλληνας 
που αγωνιά για την τύχη της Κύπρου μας, για την 
τύχη της Ελλάδας μας. Θα είμαι παρών όχι στην 
εξουσία, αλλά στους όποιους αγώνες κληθούμε να 
αναλάβουμε». 
Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο               
κ. Μητσοτάκης αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα. Ο 
κ. Μητσοτάκης χάρισε στον Πρόεδρο ένα στυλό 
με αγκράφα που απεικονίζει την ελληνική σημαία, 
ενώ ο Πρόεδρος χάρισε στον Πρωθυπουργό ένα 
ασημένιο αντίγραφο αμφορέα.
Στη συνέχεια, στην παρουσία του Προέδρου 
και του Πρωθυπουργού, o Κύπριος Υπουργός 
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Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου και η Ελληνίδα Υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως υπέγραψαν 
Συμφωνία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων 
σπουδών ανώτατων, ανώτερων και άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Μια πράξη αλληλεγγύης και 
ευγνωμοσύνης της Κύπρου προς την 
Ελλάδα
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας          
κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο  Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβησαν στο 
Μάτι, στην Ανατολική Αττική, στον χώρο όπου 
θα ανεγερθούν κοινωνικές κατοικίες για τους 
πυρόπληκτους της καταστροφικής πυρκαγιάς του 
2018, καθώς και πάρκο με στόχο την αναδάσωση 
της περιοχής.
Η αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των περιοχών 
γίνεται με χρηματοδότηση από πόρους που 
συγκεντρώθηκαν από συνεισφορά της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και από δωρεές ιδιωτών. Πρόκειται 
για μία σημαντική παρέμβαση που φέρει τη 
σφραγίδα του κυπριακού λαού και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης και 
ευγνωμοσύνης προς την Ελλάδα. Το κόστος των 
έργων θα ανέλθει περίπου στα 11 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα 10 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται 
από δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα 
υπόλοιπα από δωρεές των Κυπρίων πολιτών.
Κατά την επιθεώρηση του χώρου όπου θα 
ανεγερθούν οι κατοικίες, ο Πρόεδρος και ο 
Πρωθυπουργός ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο 
του έργου για την πορεία υλοποίησής του και 
στη συνέχεια, σε μια συμβολική πράξη φύτεψαν 
από ένα δενδρύλλιο στον χώρο.  Σημειώνεται 
ότι θα ανεγερθούν 10 πολυκατοικίες των 14 
διαμερισμάτων η κάθεμια, των 80 τ.μ. έκαστο.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε 
δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στον 
χώρο, ανακοίνωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 

θα συνεισφέρει το ποσό των 2,5 εκ. ευρώ προς 
τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, μετά και την 
τραγική απώλεια των δύο πιλότων της Ελληνικής 
Πολεμικής Αεροπορίας, μέρος του οποίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των 
οικογενειών των αδικοχαμένων Ικάρων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗ ΜΈ 
ΤΟΝ ΒΑΣΊΛΊΑ ΚΑΡΟΛΟ Γ΄

Σημαντική επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία 
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας       
κ. Νίκος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της οποίας 
είχε, στις 16 Ιανουαρίου, συνάντηση με τον Βασιλιά 
Κάρολο Γ’. Ήταν η πρώτη συνάντηση του Προέδρου 
Αναστασιάδη με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, μετά την 
ανακήρυξή του σε Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύστερα από τον θάνατο 
της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β .́                                                              
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα φιλικό 
κλίμα, παρουσία της πρώτης κυρίας Άντρης 
Αναστασιάδου και της βασιλικής συζύγου Camilla 
και έλαβε χώρα στην προσωπική κατοικία του 
Βασιλιά, στο Birkhall, στη Σκωτία.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Κυπριακό και για τις προκλήσεις της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήθηκαν, 
επίσης, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου 
Βασιλείου, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετή θητεία του Νίκου 
Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με 
τη σύναψη πολύ σημαντικών διμερών Συμφωνιών 
και Μνημονίων Συναντίληψης, όπως είναι, για 
παράδειγμα, το Μνημόνιο για τη Στρατηγική 
Συνεργασία και το Μνημόνιο για μη στρατιωτική 
ανάπτυξη της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων 
στην Κύπρο προς όφελος των κατοίκων αυτών 
των περιοχών.

Στη συνάντηση του Προέδρου με τον Βασιλιά 
Κάρολο συζητήθηκαν, επίσης, οι συνέπειες της 
ενεργειακής κρίσης λόγω της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, θέματα που βρίσκονται στην 
ατζέντα της Κοινοπολιτείας, καθώς και η κλιματική 
αλλαγή και οι επιπτώσεις της, με αναφορά στην 
πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για ανάληψη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
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Στη διαχρονική και πολυδιάστατη στήριξη 
που παρέχει η Διασπορά στην Κυπριακή 
Δημοκρατία και τους αγώνες που διεξάγει 
για δικαίωση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε 
εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου 
και η Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα 
για την Κύπρο της βρετανικής Βουλής, στο 
Λονδίνο, στις 14 Ιανουαρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία 
της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η οποία προγραμματίστηκε δύο 
φορές στο παρελθόν, ωστόσο είχε αναβληθεί 
λόγω της πανδημίας, αλλά και του θανάτου της 
Βασίλισσας Ελισάβετ Β .́
Στην εκδήλωση, κατά την οποία ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης τιμήθηκε τόσο από την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου 
όσο και από τη Διακομματική Κοινοβουλευτική 
Ομάδα για την Κύπρο της βρετανικής Βουλής για 
την προσφορά του στους αγώνες της Κύπρου, 
αλλά και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων 
Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου, παρευρέθηκε ο 
Υπουργός Ευρώπης της Βρετανίας κ. Λίο Ντόχερτι, 
ο σκιώδης Υπουργός Ευρώπης των Εργατικών, 
βουλευτής κ. Στίβεν Ντότι, μέλη της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο στη 
βρετανική Βουλή, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
κ. Ανδρέας Κακουρής, στελέχη των ομογενειακών 
οργανώσεων και άλλοι επίσημοι.
Σε ομιλία του στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας υπογράμμισε την τεράστια συμβολή 
της κυπριακής Διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ενώ εξέφρασε ευχαριστίες για τη διαχρονική και 
σταθερή στήριξη Βρετανών πολιτικών που στέκονται 
στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
λαού της στον αγώνα για ανεξαρτησία, κυριαρχία 
και εδαφική ακεραιότητα. «Πολιτικούς», όπως είπε, 
«που έχουν αποδείξει ότι το διεθνές δίκαιο υπερέχει 
των όποιων άλλων συμφερόντων».
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στα μέλη της 
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 
την Κύπρο με επικεφαλής τον Σερ Ρότζερ Γκέιλ, «οι 

οποίοι είχαν καθοριστικό ρόλο στο να διατηρήσουν 
το ενδιαφέρον της χώρας τους στο Κυπριακό».
Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου 
Βασιλείου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, 
μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετούς 
του θητείας είχε την ευκαιρία να εργαστεί με τις 
Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο 
την ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, 
σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες διατηρούν στενούς 
δεσμούς σε όλα τα επίπεδα.
Πρόσθεσε ότι η υπογραφή Μνημονίου 
Συναντίληψης για δημιουργία Στρατηγικού 
Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, 
τον περασμένο Νοέμβριο, συνιστά ένα σημαντικό 
πυλώνα γί  αυτή την εξελισσόμενη συνεργασία, μετά 
και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, 
ενώ υπογράμμισε πως το Μνημόνιο Συναντίληψης 
που υπεγράφη για τη μη στρατιωτική ανάπτυξη 
των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο αποτελεί 
ένα σημαντικό επίτευγμα και για τις δύο χώρες, 
με πραγματικό όφελος στην καθημερινότητα των 
Κυπρίων.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε ότι από τη δική μας πλευρά 
καταβλήθηκαν άοκνες προσπάθειες για επίτευξη 
δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης προς 
όφελος τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των 
Τουρκοκυπρίων. «Θα ήμουν ευτυχέστερος αν κατά 
τη σημερινή μου παρέμβαση μιλούσα ως Πρόεδρος 
μιας επανενωμένης πατρίδας, χωρίς στρατούς 
κατοχής, εγγυήσεις και αναχρονιστικά δικαιώματα 
επεμβάσεων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας 
παράλληλα ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ένας 
στενός εταίρος της Κύπρου, Μόνιμο Μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και εγγυήτρια δύναμη, 
έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ό,τι 
αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος».
Απευθυνόμενος στα μέλη και την ηγεσία της 
κυπριακής ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε 
«τις πολυσχιδείς, πολυεπίπεδες δράσεις που 
αναπτύσσετε επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την πρόοδο και την ευημερία της Κύπρου μας. 
Και τούτο, χωρίς σε καμία των περιπτώσεων, να σας 
κρατά μακριά από τη δημιουργική δραστηριοποίηση 
και προσφορά στη χώρα όπου διαμένετε. Αντιθέτως, 
μέσα από τις ικανότητες που σας διακρίνουν, 

πετύχατε να διαπρέψετε, να καταξιωθείτε και 
ταυτόχρονα να ενσωματωθείτε δημιουργικά στις 
τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας και τιμώντας τον 
Ελληνισμό της Διασποράς, αλλά και την καταγωγή 
σας».
Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
αναφέρθηκε στις κρίσεις που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κατά τη δεκαετή 
διακυβέρνησή του.«Με τόλμη πήραμε οδυνηρές 
αποφάσεις ευθύνης που οδήγησαν σε μια επιτυχή 
διαχείριση, επιτρέποντας στη χώρα να βγει από το 
μνημόνιο ενωρίτερα από ό,τι κάποιοι προέβλεπαν, 
να παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης, να ανακτά την 
επενδυτική της βαθμίδα, να μειώνει την ανεργία, να 
αποκαθιστά δικαιώματα εργαζομένων, να ενισχύει 
τις κοινωνικές παροχές προς όφελος των ευάλωτων 
ομάδων», σημείωσε.
Συνέχίζοντας ανέφερε ότι αποτέλεσμα της ορθής 
δημοσιονομικής πολιτικής ήταν η αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας, οι δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις με έργα που χρόνιζαν για 
δεκαετίες, αλλά το σημαντικότερο, η δυνατότητα 
της πολιτείας να αντιμετωπίσει με επιτυχία τόσο τις 
οικονομικές όσο και τις υγειονομικές επιπτώσεις 
από την πανδημία που έπληξε την ανθρωπότητα 
το 2020.
Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία που ακολόυθησε και στην ενεργειακή 
κρίση, αλλά και τις συνακόλουθες επιπτώσεις 
σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι 
«παρά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες που 
καταγράφονται σε παγκόσμια κλίμακα, η μικρή μας 
πατρίδα κατόρθωσε με επιτυχία να τις διαχειριστεί».
Εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια, 
με σεμνότητα όπως είπε, για το κράτος που 
παραδίδει στην επόμενη κυβέρνηση. 
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ισχυρό ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης, στον πλεονασματικό 
προϋπολογισμό, στα μέτρα προστασίας 
των πιο ευάλωτων, αλλά και στη δημιουργία 
ενός συστήματος υγείας «για όλους χωρίς 
αποκλεισμούς» με την εφαρμογή της «μεγαλύτερης 
κοινωνικής μεταρρύθμισης, του ΓεΣΥ». 
Επίσης, στην ανασυγκροτημένη δομή διοίκησης, 
στους μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς, 

ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗΣ: «ΔΊΑΧΡΟΝΊΚΗ ΚΑΊ 
ΠΟΛΥΔΊΑΣΤΑΤΗ Η ΣΤΗΡΊΞΗ ΤΗΣ ΔΊΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΩΝΈΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Έκδήλωση της Έθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο
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σε έργα ανάπτυξης που υπερβαίνουν τα 4,5 
δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και στην αμυντική 
θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 
την πολυεπίπεδη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική 
«αναβαθμίζοντας και θωρακίζοντας την κρατική 
μας οντότητα, καθιστώντας την Κύπρο πυλώνα 
σταθερότητας και ειρήνης».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας πατήστε εδώ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου, κ. Χρίστος Καραολής, απένειμε στον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη ασημένια πλακέτα με 
ανάγλυφη την Κύπρο, για την αφοσίωση και τη 
δέσμευσή του να προασπίσει τον αγώνα του 
κυπριακού λαού και τις ακούραστες προσπάθειές 
του για εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής 
λύσης του Κυπριακού.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της 
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την 
Κύπρο στη βρετανική Βουλή, Σερ Ρότζερ Γκέιλ, 
απένειμε στον Πρόεδρο ξύλινη πλακέτα με ασημένιο 
αντίγραφο του χάρτη της Κύπρου, σημειώνοντας ότι 
τα μέλη της Ομάδας θα στέκονται δίπλα στην Κύπρο 
και αγωνιζόμενοι θα παρέχουν τη στήριξή τους για 
όσο αυτό χρειάζεται, στον αγώνα για επανένωση της 
νήσου.
Ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ χαρακτήρισε τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη ως έναν άνθρωπο «με τεράστια 

αποφασιστικότητα που υπηρέτησε με αφοσίωση 
το νησί και τον λαό του, επιδεικνύοντας μεγάλο 
θάρρος στη λήψη των σωστών αποφάσεων, που δεν 
υπήρξαν πάντοτε οι ευκολότερες». 
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ. Καραολής, αφού ευχαρίστησε 
τους Βρετανούς βουλευτές που παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση, είπε, μεταξύ άλλων, ότι το 
Κυπριακό παραμένει προτεραιότητα της Εθνικής 
Ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί 
να παραμένει στην πολιτική και κοινοβουλευτική 
ατζέντα της Κυβέρνησης και των πολιτικών 
κομμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είμαστε 
περήφανοι», είπε, «που η Ομοσπονδία μας 
φέρνει μαζί την παροικία, τους ηγέτες της και τους 
κοινοβουλευτικούς μας φίλους σε όλο το πολιτικό 
φάσμα, εντοπίζοντας την κοινή βάση και ενώνοντας 
τις προσπάθειες. Δεν υπάρχουν κόμματα και 
προσωπικά συμφέροντα. Έχουμε ένα κόμμα και 
αυτό είναι η Κύπρος μας», υπογράμμισε.
Ο κ. Καραολής αναφέρθηκε ακόμα στις ακούραστες 
προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη 
για επίλυση του Κυπριακού, και εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη της παροικίας για την αμέριστη 
στήριξή του προς τη Διασπορά.
Έκανε, επίσης, εκτενή αναφορά στο Κυπριακό και 
στις προσπάθειες που καταβάλλει η Διασπορά 
προς την κατεύθυνση της δικαίωσης του αγώνα της 
Κύπρου, διαβεβαιώνοντας ότι η Ομοσπονδία «θα 
συνεχίσει να ασκεί πίεση στα κέντρα αποφάσεων του 

Λονδίνου για ειρήνη και απελευθέρωση της Κύπρου 
μας».  
Σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε, 
επίσης, ο Υπουργός Ευρώπης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, Λίο Ντόχερτι, ο οποίος είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέφερε 
πολλά για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, κατά 
τη διάρκεια της δεκαετούς του θητείας. Αναφέρθηκε 
ακόμη στις Συμφωνίες που υπεγράφησαν για 
ενίσχυση αυτών των σχέσεων, περιλαμβανομένης 
της μη στρατιωτικής ανάπτυξης των Βάσεων. Σε 
ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Βρετανός Υπουργός 
είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει απόλυτα 
προσηλωμένο στην επίλυση του προβλήματος 
στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων και στηρίζει 
την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς 
λύσης.
Από πλευράς του, ο σκιώδης Υπουργός Ευρώπης 
των Εργατικών, Στίβεν Ντάουι, ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, 
σημαντικό και αξιόπιστο εταίρο για το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην τεράστια, 
όπως τη χαρακτήρισε, συμβολή των Κυπρίων της 
Διασποράς στη χώρα, ενώ εξήρε τον ρόλο του 
Προέδρου Αναστασιάδη στη σημαντική ενίσχυση 
των διμερών σχέσεων κατά την τελευταία δεκαετία.
Τέλος, αναφερόμενος στο Κυπριακό εξέφρασε 
προσήλωση σε λύση του Κυπριακού στη βάση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

ΘΑ ΑΝΈΓΈΡΘΈΊ ΜΝΗΜΈΊΟ ΑΊΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΈΜΟΥ 1974
«Σύμφωνα με τα αρχεία του Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού, αιχμαλωτίστηκαν το καλοκαίρι του 
1974, 2.647 συμπατριώτες μας από τους οποίους 
οι περισσότεροι ήταν άμαχοι πολίτες, ενώ 
περίπου οι μισοί από αυτούς μεταφέρθηκαν σε 
φυλακές στην Τουρκία», ανέφερε ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, σε χαιρετισμό του 
στην τελετή βράβευσης των διακριθέντων στο 
πλαίσιο εικαστικού διαγωνισμού για την ανέγερση 
Μνημείου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, στη 
Λευκωσία.
Τον εικαστικό διαγωνισμό για την ανέγερση 
του μνημείου είχε προκηρύξει ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 
Αιχμαλώτων Πολέμου 1974, με επιδίωξη να 
εξασφαλίσει μια πρωτότυπη και αισθητικά 
ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική δημιουργία, που να 
αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στα άτομα που 
κατέστησαν αιχμάλωτοι συνεπεία της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο το 1974 και να υπενθυμίζει 
στις επόμενες γενιές την τραγική αυτή πτυχή του 
πολέμου.
Στον χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας 
είπε ότι  «σήμερα, 48 χρόνια από τότε, η Κύπρος 
εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της 
προδοσίας του πραξικοπήματος, η οποία έφερε 
την καταστροφή από τον τουρκικό Αττίλα, την 
απώλεια και την εξαφάνιση χιλιάδων ζωών, την 
αιχμαλωσία, την προσφυγιά και τον εγκλωβισμό 
πολλών άλλων. Την κατάληψη του 37,5% των 
εδαφών μας, την καταστροφή των ιερών και των 
οσίων μας. Όλα αυτά βάσει των σχεδιασμών της 
Άγκυρας που εξυφάνθηκαν από την εποχή της 
αποικιοκρατίας για διχοτόμηση της πατρίδας 
μας και πλήρη τουρκοποίηση στη συνέχεια του 

κατεχόμενου τμήματος, με επιδίωξη, ακολούθως, 
την άσκηση ελέγχου επί ολόκληρης της νήσου 
μας».
Σημείωσε ότι «συνεχίζοντας τις προσπάθειες 
για την επίλυση του ανθρωπιστικού, κατά κύριο 
λόγο, προβλήματος των αγνοουμένων μας, που 
παραμένει και είναι η πιο τραγική πτυχή του 
δράματος που βιώνει έκτοτε η πατρίδα μας, 
συνεχίζουμε, δυστυχώς, να είμαστε αντιμέτωποι  
με την τουρκική επιθετικότητα, όπως αυτή 
επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνον».
«Ο αναθεωρητισμός και η όλη επιθετική και 
εκβιαστική τακτική της Άγκυρας, δεν κάμπτει 
ωστόσο το φρόνημα και τη θέλησή μας να 
δικαιώσουμε τη θυσία όλων των ηρώων και 
των μαρτύρων μας.Το βάρος της ιστορικής μας 
ευθύνης παραμένει και ενισχύεται. Αμετάθετος 
στόχος μας η λύτρωση του προδομένου και 
αδικημένου λαού μας. Η διασφάλιση της 
επιβίωσης του κυπριακού Ελληνισμού εδώ 
που τον έταξε η Ιστορία, η οποία με τίποτα δεν 
μπορεί να παραγραφεί ή να αγνοηθεί», τόνισε                 
ο κ. Φωτίου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε ότι η 
ανέγερση του μνημέιου αιχμαλώτων πολέμου είναι  
ένας φόρος τιμής, οφειλόμενος για συμπατριώτες 
μας που έζησαν όλη την κόλαση του πολέμου, 
έχοντας συλληφθεί ως αιχμάλωτοι στα πεδία 
των μαχών ή ως άμαχοι πολίτες στους τόπους 
διαμονής τους, και βιώνοντας στη συνέχεια όλη τη 
βαρβαρότητα και αγριότητα του Αττίλα.
Για το πλήρες κείμενου του χαιρετισμού του 
Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

Το μνημείο θα τοποθετηθεί στη μικρή πλατεία 
μπροστά από την είσοδο του κοιμητηρίου των 
Αρμενίων στην οδό Μάρκου Δράκου, κοντά στο 
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας.
Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους, 
γιατί ήταν ο πρώτος που αντίκρυζαν μετά 
την ανταλλαγή αιχμαλώτων και τη μεταφορά 
τους στις ελεύθερες περιοχές του κράτους, 
όταν αποκτούσαν ξανά την ελευθερία τους 
και επανενώνονταν με τις οικογένειες τους. 
Μεταφέρονταν με λεωφορεία, μέσω της οδού 
Σαίξπηρ, από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες 
περιοχές.
Στο μνημείο θα αναγράφεται: «ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 1974 - Προς τιμή των 
2.467 αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο, το 1974»
Πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό έλαβαν οι 
Χρίστος Χατζηχρίστου και Κυριάκος Μιλτιάδους.

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=32400#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=32599#flat
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«Ολοκληρώθηκε, στις 22 Φεβρουαρίου, μία 
προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, για 
μία σημαντική πρωτοβουλία, ίσως την πιο σημαντική 
που αφορά τους Κυπρίους Απόδημους μας, με την 
έγκριση της Πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
όσον αφορά τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων 
της Διασποράς.
Πρόκειται για ένα μεγάλο και πρωτοποριακό έργο 
που θα δώσει πολλαπλά οφέλη τόσο στην Κύπρο, 
όσο και στους ίδιους τους αποδήμους μας.
Για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου 
έργου συνέβαλαν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες, 
όπως το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τους οποίους 
ευχαριστούμε θερμά.

Η πλατφόρμα για τους Κύπριους της Διασποράς θα 
αποτελείται από δύο επιμέρους σελίδες, τη σελίδα 
της Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς και τη 
σελίδα Μάθε τις Ρίζες σου.
Η πρώτη σελίδα, της Καταγραφής Κυπρίων της 
Διασποράς, έχει σκοπό τόσο την ποσοτική όσο και 
την ποιοτική καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 
τους Κύπριους σε όποιο μέρος του πλανήτη 
και να βρίσκονται, κάτι που για πρώτη φορά θα 
γίνει επίσημα από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Πέραν από αυτό, θα δώσει την ευκαιρία για τη 
δημιουργία μητρώου Επιστημόνων, Ακαδημαϊκών, 
Επιχειρηματιών της Διασποράς, αφού στο 
εξωτερικό διαπρέπουν αξιόλογοι και καταξιωμένοι 
συμπατριώτες μας.
Η δεύτερη επιμέρους σελίδα, Μάθε τις Ρίζες σου, 
έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σ’ 
όλους τους αποδήμους μας από την προσχολική 
ηλικία και έπειτα. Σκοπός της είναι η γνωριμία και 
διατήρηση των Κυπρίων της Διασποράς με τις ρίζες, 
τις παραδόσεις, τη γλώσσα και την ιστορία τους.
Η Διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων της Διασποράς 
είναι έτοιμη και θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων 
ημερών. Μπορείτε να την βρείτε στον πιο κάτω 
σύνδεσμο: https://cydiaspora.gov.cy/ .

Παράλληλα, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, 
δημοσιεύει σήμερα την Εθνική Στρατηγική για 
τους Κύπριους της Διασποράς. Πρόκειται για 
την αναθεωρημένη στρατηγική, αφού μέσα 
από τις εμπειρίες και τη συνεργασία μας με τις 
Οργανώσεις των Αποδήμων μας, θέσαμε και 
επαναπροσδιορίσαμε δράσεις και στόχους για 
την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
απόδημου Ελληνισμού.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνεργάστηκαν 
για την υλοποίηση της Στρατηγικής και ιδιαίτερα το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Τη Στρατηγική πέραν από την έντυπή της μορφή, 
μπορείτε να την βρείτε και διαδικτυακά στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, 
στον σύνδεσμο: Εθνική Στρατηγική για τους 
Κυπρίους της Διασποράς 2023-2028.
Οι απόδημοι μας αποτελούν διαχρονικά τους 
καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό 
και είναι πολύτιμοι για την πατρίδα μας. Είναι 
χρέος και καθήκον μας να υλοποιούμε έργα, 
δράσεις και προγράμματα για την προώθηση 
και περαιτέρω αξιοποίησή τους. Εκφράζουμε 
τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για την 
πολύπλευρη προσφορά τους προς την Κύπρο και 
ιδιαίτερα στην προώθηση του εθνικού μας θέματος. 
Είμαστε περήφανοι για το γνήσιο αυτό κομμάτι του 
Ελληνισμού».

ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΥΠΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΊΑΣΠΟΡΑΣ 
ΚΑΊ ΈΘΝΊΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΓΊΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΊΟΥΣ ΤΗΣ 
ΔΊΑΣΠΟΡΑΣ
Ανακοίνωση του Γραφείου Έπιτρόπου Προεδρίας 

Δύο αρχαία κυπριακά νομίσματα και ένα τμήμα 
τοιχογραφίας, που είχαν παράνομα εισαχθεί στις 
ΗΠΑ από την Κύπρο, παραδόθηκαν στην Πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, 
στις 25 Ιανουαρίου. Η παράδοση έγινε εκ μέρους 
των αμερικανικών Αρχών από τον κ. Ricardo 
Mayoral, Deputy Assistant Director for International 
Operations, Homeland Security Investigations.
Σε ανακοίνωσή τους το Τμήμα Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
και το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρουν ότι 
τον Δεκέμβριο του 2016, το Homeland Security 
Investigations της Φιλαδέλφειας, ξεκίνησε έρευνες, 
αφού έλαβε πληροφορίες από τις αρμόδιες 
Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την 
πώληση αρχαίων κυπριακών νομισμάτων από οίκο 
δημοπρασιών με έδρα τις ΗΠΑ. 
Πρόκειται για ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα 
του αρχαίου κυπριακού βασιλείου του Κιτίου 
(χρονολογείται περίπου 362-312 π.Χ.), στο οποίο 
απεικονίζεται στον εμπροσθότυπο ο μυθικός ήρωας 
Ηρακλής με ρόπαλο και τόξο και στον οπισθότυπο 

λιοντάρι που επιτίθεται σε ελάφι. Το δεύτερο 
νόμισμα είναι αργυρό και προέρχεται από το αρχαίο 
κυπριακό βασίλειο της Αμαθούντας (χρονολογείται 
περίπου 385 π.Χ.). Απεικονίζει στον εμπροσθότυπο 
λιοντάρι με ιπτάμενο αετό και στον οπισθότυπο 
λιοντάρι με ανοικτό στόμα.
Η τρίτη αρχαιότητα που παραδόθηκε είναι ένα 
σπάραγμα τοιχογραφίας του 17ου-18ου αι. μ.Χ., 
που προέρχεται από εκκλησιαστικό μνημείο της 
Κύπρου. Συγκεκριμένα, τον Μάιο 2021, οι Homeland 
Security Investigations του Austin, ξεκίνησαν να 
διερευνούν την υπόθεση μετά από πληροφορίες 
ότι κάτοικος του Τέξας κατείχε τμήμα τοιχογραφίας 
από την Κύπρο. Οι έρευνες έδειξαν ότι όντως 
επρόκειτο για τμήμα τοιχογραφίας, το οποίο είχε 
παράνομα εξαχθεί από την Κύπρο. Ως εκ τούτου, η 
αρχαιότητα κατασχέθηκε και ξεκίνησαν διαδικασίες 
για επιστροφή της στην Κύπρο. Το ακριβές 
μνημείο από το οποίο προέρχεται το σπάραγμα 
δεν είναι ακόμη γνωστό, αφού ως αποτέλεσμα της 
συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής πέραν του ενός 
τρίτου του νησιού, οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα 

εκκλησιαστικά μνημεία της Κύπρου για διεξαγωγή 
των απαραίτητων ερευνών. 
Είναι γνωστό ότι, λόγω της τουρκικής εισβολής και 
κατοχής, η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου 
έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Έχουν επηρεαστεί 
όλες οι κατηγορίες πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου. Μεγάλος αριθμός εκκλησιαστικών 
μνημείων έχει συληθεί, ενώ πολλά έχουν 
καταστραφεί ολοσχερώς. Εκκλησιαστικές εικόνες 
και άλλα λατρευτικά αντικείμενα έχουν κλαπεί, 
τοιχογραφίες και ψηφιδωτά έχουν αποτοιχιστεί, 
και έχουν συληθεί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία 
και συλλογές με μεγάλο αριθμό αρχαιοτήτων να 
έχει παράνομα εξαχθεί από την Κύπρο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις πολιτιστικά αντικείμενα από την Κύπρο 
έχουν εντοπιστεί σε αγορές και δημοπρασίες στο 
εξωτερικό. 
Στην περίπτωση του συγκεκριμένου σπαράγματος 
τοιχογραφίας, είναι φανερό από το περίγραμμα 
που διατηρεί, ότι αυτό αποκολλήθηκε από το 
μνημείο στο οποίο ανήκε, με την ίδια μέθοδο που 
παρατηρείται σε περιπτώσεις άλλων τοιχογραφιών, 

ΤΈΛΈΤΗ ΈΠΑΝΑΠΑΤΡΊΣΜΟΥ ΑΡΧΑΊΩΝ ΝΟΜΊΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΊ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΊΧΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΈΣΒΈΊΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΊΓΚΤΟΝ

https://cydiaspora.gov.cy
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/natstrfordiaspora_gr/natstrfordiaspora_gr?opendocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/natstrfordiaspora_gr/natstrfordiaspora_gr?opendocument
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οι οποίες αφαιρέθηκαν βίαια από εκκλησιαστικά 
μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο. Αριθμός εξ αυτών 
έχει εντοπιστεί στο εξωτερικό και επαναπατριστεί 
στην Κύπρο.
Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς 
τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
και ιδιαίτερα το U.S. Immigrations and Customs 
Enforcement, για την εξαίρετη τους συνεργασία και 
τις πολύτιμές τους προσπάθειες για την πάταξη 
της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών 
και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κύπρου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα 
θετική θεωρείται η συμβολή της σχετικής Συμφωνίας 
μεταξύ Κύπρου-ΗΠΑ σχετικά με την επιβολή 
περιοριστικών μέτρων όσον αφορά στην εισαγωγή 
πολιτιστικών αντικειμένων.

H ΈΚΘΈΣΗ «ELLE – CYPRUS IN THE FEMININE» ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΈΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΊ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΤΗΚΈ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΊΑΚΗ ΈΘΝΊΚΗ ΒΊΒΛΊΟΘΗΚΗ
Στον ιστορικό χώρο της Αυστριακής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τελέστηκαν, στις 20 Ιανουαρίου, τα 
εγκαίνια της έκθεσης «ELLE – H γυναίκα στην 
Αρχαιότητα» από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο 
Νουρή.
Την εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, σε 
συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 
τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν 
χαιρετισμό δύο κορυφαία πρόσωπα από τον 
χώρο των διεθνών σχέσεων, η Γενική Διευθύντρια 
του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη, 
κα Ghada Waly, και η κα Helga Schmid, Γενική 
Γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
Η έκθεση «ΕLLE– Cyprus in the Feminine» του 
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών παρουσιάζει 
γλυπτές απεικονίσεις θεοτήτων και γυναικείων 
ειδωλίων από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τη Ρωμαϊκή 
Εποχή, οι περισσότερες από τις οποίες εκτίθενται 
στο Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού. Μέσα από την 
ξεχωριστή ματιά του φωτογράφου Στέφανου 
Κουραντζή αποκαλύπτονται οι διαφορετικές 
τεχνοτροπίες που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο κατά 
την Αρχαιότητα. Ταυτόχρονα, όπως, τόνισε και ο 
Υπουργός κ. Νουρής στον χαιρετισμό του, «η εν 
λόγω έκθεση συνιστά έναν ύμνο στις απανταχού 
γυναίκες και τις αρετές τους».
«Η επίδραση του ρόλου των γυναικών ήταν 
πάντοτε ουσιώδους σημασίας για τον κοινωνικό 

ιστό», συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερικών.  «Στις 
μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες του γεγονότος ότι η 
αλλαγή στον τρόπο αντίληψης, που σχετίζεται με την 
επιδίωξη για ισότητα, είναι εφικτή. Είναι γι’ αυτό τον 
λόγο που πρέπει να εντείνουμε αυτόν τον αγώνα», 
ανέφερε ο κ. Νούρης, ο οποίος εγκαινιάζοντας την 
έκθεση απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στο Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών για την παραγωγή 
της έκθεσης, καθώς και στην Πρεσβεία, η οποία 
συνέβαλε στην παρουσίασή της στη Βιέννη.
Στην ομιλία της, η επικεφαλής των Ηνωμένων 
Εθνών στη Βιέννη, κα Ghada Waly ανέφερε ότι 
οι γυναίκες αγωνίζονταν επί αιώνες για να γίνουν 
μέρος της δημόσιας ζωής, για να πάρουν μία θέση 
στο τραπέζι. «Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την 
αρχαιότητα,  αλλά απομένει πολλή δουλειά να γίνει. 
Δύο δεκαετίες μετά τον 21ο αιώνα, οι ανισότητες 
μεταξύ των φύλων εξακολουθούν να υφίστανται σε 
πολλούς τομείς, όπως η απασχόληση, οι συνθήκες 
εργασίας και η ποιότητα ζωής» τόνισε.
Η ΓΓ του ΟΑΣΕ, κα Helga Schmid, στη δική της 
παρέμβαση, σημείωσε ότι η έκθεση παρακινεί τους 
επισκέπτες να προβληματιστούν σχετικά με τους 
ρόλους των γυναικών στις κοινωνίες. «Οι εικόνες 
καταδεικνύουν μια εξέλιξη στα στερεότυπα και την 
αλλαγή του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον 
ρόλο των γυναικών», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως 
δημιουργείται χώρος για τις γυναίκες να αναλάβουν 
διαφορετικούς ρόλους και να προχωρήσουν προς 
την ισότητα των φύλων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών κατέστη κηδεμόνας 
του ιστορικού χάρτη «Acamantis Insula hoggidi 
Cipro», έργου τoυ Ιταλού χαρτογράφου Vincenzo 
Coronelli, ο οποίος περιλαμβάνεται στη συλλογή της 
Εθνικής Αυστριακής Βιβλιοθήκης. Η Διευθύντρια 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κα 
Αλίκη Στυλιανού, παρέλαβε τη σχετική τιμητική 
πλακέτα, λέγοντας πως «η υιοθέτηση του χάρτη, 
που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Βιέννης, αποδεικνύει ότι η ιστορία της Κύπρου είναι 
μεγαλύτερη από το μέγεθος του νησιού».
Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέστηκαν στην παρουσία 
πολυάριθμων εκπροσώπων της διπλωματικής 
κοινότητας της Βιέννης. Πέραν των καλεσμένων του 
Διπλωματικού Σώματος, παρευρέθηκαν, επίσης, και 
Κύπριοι που ζουν και διαπρέπουν στην Αυστρία. 
Η έκθεση φωτογραφίας «ELLE – Cyprus in the 
Feminine» παρέμεινε ανοικτή για  το κοινό στην 
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, από τις 21 μέχρι τις 
22 Ιανουαρίου.
Προηγουμένως, ο Υπουργός Εσωτερικών               
κ. Νίκος Νουρής είχε συνάντηση με τον Αυστριακό 
ομόλογό του, κ. Gerhard Karner, ενώ ακολούθως 
παραχώρησε συνέντευξη σε μεγάλης κυκλοφορίας 
αυστριακή εφημερίδα. Στο πλαίσιο της συνάντησης 
οι δύο Υπουργοί προέβησαν σε μια ανασκόπηση 
της σημερινής κατάστασης στο μεταναστευτικό, 
αφού οι δύο χώρες βρίσκονται στην κορυφή μεταξύ 
των κρατών μελών της Ευρώπης, στην υποδοχή 
αιτητών ασύλου, ενώ συμφώνησαν σε μια σειρά 
θεμάτων και πρωτοβουλιών.
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Η συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής 
Παράδοσης για τις Θρησκευτικές Ομάδες των 
Αρμενίων και των Λατίνων (ΚΑΡΜΕΛΑ), αποτέλεσε 
το θέμα δημοσιογραφικής διάσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, την οποία 
διοργάνωσαν το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 
του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα Γραφεία των 
Εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των 
Αρμενίων και των Λατίνων. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα ΚΑΡΜΕΛΑ αποσκοπεί 
στη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από μέλη της 
αρμενικής και της λατινικής κοινότητας της Κύπρου, 
με τη μορφή ατομικών συνεντεύξεων. Απώτερος 
στόχος είναι η δημιουργία Αρχείου Προφορικής 
Παράδοσης που θα καταγράφει τις εμπειρίες και τα 
βιώματα των Αρμενίων και των Λατίνων της Κύπρου 
στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, πολιτιστικά 
στοιχεία, θρησκευτικές και άλλες παραδόσεις, καθώς 
και στοιχεία για τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και για 
τις πρακτικές πολυγλωσσίας.
Το πρόγραμμα παρουσίασε η Μαριλένα Καρυο-
λαίμου, επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού 
προγράμματος, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ την εκδήλωση χαιρέ-
τισαν οι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων 

των Αρμενίων και των Λατίνων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, Βαρτκές Μαχτεσιάν και Αντωνέλλα 
Μαντοβάνη, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου 
και ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Πρόδρομος Προδρόμου.
Η ερευνητική προσπάθεια για δημιουργία Αρχείου 
Προφορικής Παράδοσης για τους Αρμένιους 
και τους Λατίνους της Κύπρου συνάδει με την 
προτεραιότητα που δίνεται τα τελευταία χρόνια 
για ψηφιοποίηση ποικίλων εκφάνσεων της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου προκειμένου 
να διαφυλαχθούν από τη λήθη και/ή να γίνουν 
ευρύτερα γνωστές. 
Η πρόταση για δημιουργία Αρχείου Προφορικής 
Παράδοσης για τους Αρμένιους και τους Λατίνους 
της Κύπρου συμπληρώνει το Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης για τη μαρωνιτική κοινότητα που 
συγκροτείται από το 2013. Στην πλήρη ανάπτυξή 
τους, φιλοδοξία είναι να αποτελέσουν την κύρια 
πηγή πληροφόρησης για τις κοινότητες της Κύπρου 
με προφορικό υλικό, βιβλιογραφία, διδακτικό υλικό, 
γλωσσικούς πόρους κ.λπ. 
Στον χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας 
Φώτης Φωτίου ανέφερε ότι «η αποτύπωση 
μέσα από εμπειρίες και βιώματα των μελών των 
δύο κοινοτήτων κατά τον τελευταίο αιώνα και 
η καταγραφή πολιτιστικών και θρησκευτικών 

στοιχείων, παραδόσεων και γλωσσικών 
ιδιαιτεροτήτων της κάθε κοινότητας, συνδράμουν 
ουσιαστικά στη διάσωση και αναβίωση του 
πολιτισμού των Αρμενίων και Λατίνων, που 
οφείλουμε δίχως άλλο να διαφυλάξουμε».
Πρόσθεσε ότι μέσω αυτής της καταγραφής πιθανόν 
να βγουν στο φως και άγνωστες μέχρι σήμερα 
πτυχές της κουλτούρας, της γλώσσας, της τότε 
καθημερινότητας και των παραδόσεων των δύο 
κοινοτήτων, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η 
έρευνα θα καταδείξει ότι τα πιο πάνω αποτελούν 
βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορίας των 
δύο κοινοτήτων, και μέρος της ιστορίας του τόπου 
μας.
Ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι, «η κυβέρνηση, 
και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
στήριξε κάθε δράση που αφορά την προβολή και 
την ανάδειξη της θρησκείας, της ιστορίας και του 
πολιτισμού της κάθε θρησκευτικής ομάδας. Στο 
γλωσσικό επίπεδο, πέραν από την καταγραφή 
της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής, που 
βρίσκεται σχεδόν στο τελικό στάδιο, η συγκρότηση 
του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης για τους 
Αρμένιους και Λατίνους έρχεται να εμπλουτίσει, 
τεκμηριωμένα και καταγραμμένα πια, στον 
πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο των τριών 
θρησκευτικών ομάδων της Κύπρου». 

ΚΑΡΜΈΛΑ – ΑΡΧΈΊΟ ΠΡΟΦΟΡΊΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΊΑ 
ΤΟΥΣ ΑΡΜΈΝΊΟΥΣ ΚΑΊ ΛΑΤΊΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Η έκδοση του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών (ΓΤΠ) «Η μετέωρη θλίψη 
της ιστορίας...», που εκδόθηκε έναν χρόνο 
μετά τον θάνατο του πεζογράφου, ποιητή, 
ερευνητή και εκπαιδευτικού Λεύκιου 
Ζαφειρίου, αποτελεί μια περιδιάβαση στην 
κατεχόμενη γη της Κύπρου και είναι απότοκο 
των εκθέσεων φωτογραφίας του Λεύκιου 
Ζαφειρίου που πραγματοποιήθηκαν το 2015 
και 2016. Η έκδοση είναι αποτέλεσμα της 
συνεργασίας του ΓΤΠ με την Έδρα UNESCO 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με τον ίδιο 
τον Λεύκιο Ζαφειρίου.
Σε χαιρετισμό της στο φιλολογικό μνημόσυνο 
που διοργάνωσε για να τιμήσει την προσφορά 
του η Ομάδα Πρωτοβουλίας Φίλων του Λεύκιου 
Ζαφειρίου, στις 20 Φεβρουαρίου, η Διευθύντρια 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κα Αλίκη 
Στυλιανού ανέφερε: «Έναν χρόνο μετά τον θάνατό 
του, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, παραδίδει 
σήμερα στο αναγνωστικό κοινό ένα οδοιπορικό στην 

κατεχόμενη Κύπρο, αλλά και ένα οδοιπορικό που 
ενώνει τον χρόνο με τον τόπο και τους ανθρώπους. 
Ένα λεύκωμα, τεκμήριο της «μετέωρης θλίψης» 
από τη συνεχιζόμενη κυπριακή τραγωδία».
«Ζώντας», πρόσθεσε, «για κάποιο διάστημα στο 
κατεχόμενο μέρος της Κύπρου όπου εργάστηκε 
στο Γυμνάσιο του Ριζοκαρπάσου, ο Ζαφειρίου, 
έχοντας μοναδικό εργαλείο μια φωτογραφική 
μηχανή, τράβηξε εικόνες ντοκουμέντα μιας σκληρής 
πραγματικότητας και κατέγραψε συγκλονιστικές 
αφηγήσεις, μαρτυρίες των ίδιων των εγκλωβισμένων, 
των ακοίμητων φρουρών του τόπου μας. Με το 
βιβλίο που παραδίδουμε σήμερα, εκπληρώνουμε 
μια δική του επιθυμία». 
Αναφερόμενη στη λογοτεχνική δημιουργία του 
Λεύκιου Ζαφειρίου, η Διευθύντρια του ΓΤΠ σημείωσε: 
«Από την παιδική στέγη, τα δύσκολα παιδικά 
χρόνια του και μέσα από τα οδυνηρά γεγονότα 
που σημάδεψαν τη ζωή του, ο Λεύκιος Ζαφειρίου 
κατάφερε να ξεφύγει. Κατόρθωσε να βρει τον 

δρόμο της λογοτεχνικής δημιουργίας και να αφήσει 
το αποτύπωμά του στον κόσμο των γραμμάτων. 
Δεν έχασε ποτέ την αισιοδοξία του και έγινε ο ίδιος 
αξιόλογο παράδειγμα για τους άλλους. Εκεί που 
άλλοι θα εγκατέλειπαν, αυτός βρήκε τρόπο να αντλεί 
δύναμη από τις δυσκολίες, να φιλοσοφεί τα πράγματα, 
να διατηρεί τη νηφαλιότητά του, διατηρώντας μια 
καλοπροαίρετη στάση απέναντι στον κόσμο και 
τους ανθρώπους, αφήνοντας άσβεστη τη δίψα να 
πορεύεται δημιουργικά στη ζωή».
Η κα Στυλιανού εξέφρασε ευχαριστίες στην Έδρα 
UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Γραφείο 
Επιτρόπου Προεδρίας και όλους όσοι συνέβαλαν 
με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση της 
έκδοσης. «Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 
ως ο εκδοτικός φορέας του κράτους», τόνισε, «θα 
συνεχίσει έμπρακτα να διαφυλάσσει την ιστορία, 
τον πολιτισμό και τις αξίες του κυπριακού λαού, 
καθώς και να προβάλλει την κυπριακή καλλιτεχνική 
δημιουργία».

ΈΚΔΟΣΗ ΓΤΠ: «Η ΜΈΤΈΩΡΗ ΘΛΊΨΗ ΤΗΣ ΊΣΤΟΡΊΑΣ» - 
ΛΈΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΛΈΥΚΊΟΥ ΖΑΦΈΊΡΊΟΥ ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΈΓΚΛΩΒΊΣΜΈΝΟΥΣ 
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Ο Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού βρίσκεται στην 
επαρχία Αμμοχώστου, 18 χιλιόμετρα βόρεια της 
Αμμοχώστου. Γειτονεύει με το Αρναδί, Σπαθαρικό, 
Τρίκωμο, Σύγκραση και Λάπαθο. Ανατολικά ο 
κάμπος του εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα του κόλπου 
Αμμοχώστου. Πήρε το όνομά του από τον πολιούχο 
του, μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Το «Σπαθαρικού», 
λέει μια παράδοση, προστέθηκε εξαιτίας μιας εικόνας 
του Αγίου που έφεραν στο χωριό οι κάτοικοι του 
Σπαθαρικού. Εκτός από την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου, υπάρχει και εξωκκλήσι της Παναγίας.
Ο πληθυσμός του χωριού ήταν ανέκαθεν αμιγώς 
ελληνοκυπριακός. Στην πρώτη απογραφή (1881) 
είχε 183 κατοίκους και στην τελευταία (1973) 464 
κατοίκους. Δημοτικό σχολείο πρωτολειτούργησε 
το 1889 και ήταν μονοδιδάσκαλο. Το 1955 έγινε 
διδάσκαλο. Τα παιδιά μετά το δημοτικό φοιτούσαν 
στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης Αμμοχώστου, μερικά 
στην Αγγλική Σχολή Τρικώμου, και στο Γυμνάσιο μετά 
το 1960.

Ήταν γεωργοκτηνοτροφικό χωριό. Καλλιεργούνταν 
σιτάρι, κριθάρι, ρόδια, ρεβίθια κ.ά. Εκτρέφονταν 
πρόβατα, λίγες κατσίκες και τελευταία αγελάδες. 
Είχε, επίσης, πολλά περιβόλια, όπου καλλιεργούνταν 
εσπεριδοειδή, πατάτες, φασόλια, λουβιά, κολοκύθια, 
μπάμιες, κολοκάσι, αγγουράκια, ντομάτες, αγκινάρες 
και οι ξακουστοί ανανάδες του.
Μετά την ανεξαρτησία, το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε, 
υδροδοτήθηκε, ασφαλτοστρώθηκε το οδικό δίκτυο, 
τοποθετήθηκε κοινοτικό τηλέφωνο και κτίστηκε 
καινούριο σχολείο. Στο χωριό υπήρχαν μπακάλικα, 
καφενεία, ραφτάδικα, κουρεία και δύο αθλητικά 
σωματεία. Η συγκοινωνία με την Αμμόχωστο ήταν 
καθημερινή. Εταιρεία λεωφορείων εξυπηρετούσε το 
χωριό και τα γειτονικά Αρναδί και Σπαθαρικό.
Η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974 ανάγκασε τους 
κατοίκους να εγκαταλείψουν το χωριό και να ζουν 
έκτοτε με τον πόθο του γυρισμού.
Σήμερα στο χωριό διαμένουν έποικοι με μερικές 
οικογένειες Τουρκοκυπρίων.

Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού

Άγιος Ηλίας

Το κατεχόμενο χωριό Άγιος Ηλίας είναι ένα από τα 98 
χωριά της επαρχίας Αμμοχώστου και ένα από τα 36 
χωριά του διαμερίσματος Καρπασίας. Βρίσκεται σε μια 
κοιλάδα την οποία διασχίζει ο χείμαρρος Χάραγγας.
Το χωριό περιστοιχίζεται από χαμηλούς λόφους 
και υψώματα. Απέχει δύο χιλιόμετρα από τον κύριο 
δρόμο Αμμοχώστου-Καρπασίας και το Μπογάζι. 
Βόρεια απέχει δύο χιλιόμετρα από το Γεράνι, τέσσερα 
από τα Άρδανα, τέσσερα από το Τρίκωμο και 25 
χιλιόμετρα από την Αμμόχωστο.
Ο Άγιος Ηλίας ήταν κάποτε αρχοντοχώρι, και οι 
κάτοικοί του είχαν ασχολίες τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τη 
Φραγκοκρατία λειτουργούσε στο χωριό το Μετόχι που 
ανήκε στο Μοναστήρι της Καντάρας.
Ο Άγιος Ηλίας γέννησε και έθρεψε τον φλογερό 
επαναστάτη καλόγηρο Ιωαννίκιο, που θεωρείται 
μάρτυρας και εφάμιλλος του Αθανάσιου Διάκου. 
Πολέμησε λυσσαλέα τον Τούρκο κατακτητή το 1833. 

Όταν συνελήφθη από τους Τούρκους, τον σούβλισαν 
με μυτερό πάσσαλο. Τότε αναφώνησε την πιο κάτω 
ιστορική κραυγή-αίτημά του, καθώς η εκτέλεση ήταν 
δημόσια:
«Να πα να πεις της μάνας μου, να κάμει Γιάννον άλλο,
γιατί τον Γιάννον που 'κάμεν εκάτσαν τον, στον 
πάλλον»
Ο πληθυσμός του χωριού ήταν 660 κάτοικοι το 
1921, 422 το 1960 και 355 κάτοικοι το 1973. Από 
το 1974 ο Άγιος Ηλίας είναι κατεχόμενος και  
κατοικείται από εποίκους. Δυστυχώς, η εκκλησία του 
Προφήτη Ηλία είναι ερειπωμένη και βεβηλωμένη και 
είναι αλειτούργητη από το 1974. Παρά τα συνεχή 
διαβήματα και αιτήματα, μέχρι τώρα δεν δόθηκε 
άδεια από τις κατοχικές δυνάμεις για λειτουργία της 
εκκλησίας, η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Την 
ίδια τύχη έχει και το κοιμητήριο, που σχεδόν έχει 
ισοπεδωθεί.


