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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί όλους. Δυστυχώς, εξακολουθούμε να μετράμε νεκρούς
και να δίνουμε προτεραιότητα στις προσπάθειες διαχείρισης της πανδημίας. Όμως, σε αυτό το θλιβερό σκηνικό
προστέθηκε κάτι που μας επιτρέπει να αντικρίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η διαδικασία των εμβολιασμών
άρχισε και προχωρά σταθερά, επιτρέποντας στην ακτίδα φωτός που σχηματίστηκε να μεγαλώνει καθημερινά.
Φθάνει όλοι μας να συνεργαζόμαστε, προσέχοντας τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επέφερε ο κορωνοϊός έχουν αναπροσαρμόσει πολλές από τις δράσεις μας.
Χάρη στην τεχνολογία και τα επιτεύγματά της μπορούμε να επικοινωνούμε και να ενεργούμε, υλοποιώντας
πολλούς από τους στόχους μας.
Σημαντική ήταν η διαδικτυακή δράση με κύριο ομιλητή τον διακεκριμένο ιατρό καθηγητή Δρα Κύπρο
Νικολαΐδη, που διεθνώς μας τιμά και μας κάνει όλους υπερήφανους. Με τους προέδρους των Ομοσπονδιών
μας και με τους Προξένους της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, συζητήσαμε διαδικτυακά καλύτερους τρόπους
για επίλυση των αιτημάτων και προβλημάτων που έχουν με υπηρεσίες του κράτους στην Κύπρο, ενώ, με τη
συμμετοχή της ΝΕΠΟΜΑΚ, πραγματοποιήθηκε κοινή διαδικτυακή εκδήλωση με το Γραφείο της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος με θέμα το περιβάλλον, την άγρια ζωή και τη βιοποικιλότητα της Κύπρου.
Τιμώντας την παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά σε συνεργασία με
το Frederick University, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τη διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας
στην ομογένεια, Τέλος, κατά το τελευταίο διάστημα είχαμε σημαντικές συναντήσεις με Πρέσβεις διαφόρων
χωρών, στις οποίες συζητήθηκε το ζήτημα που ποτέ δεν ξεχνάμε και είναι πρώτο στις έγνοιες μας, αυτό των
αγνοουμένων μας, καθώς και πιθανές συνεργασίες σε θέματα διασποράς.
Δεδομένου ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες, με φυσική παρουσία προγραμματίζεται να διεξαχθεί φέτος, από
τις 3 μέχρι τις 6 Αυγούστου, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Κυπρίων της Διασποράς, όπως συναποφασίστηκε
με τις ηγεσίες των Ομοσπονδιών των Αποδήμων μας, ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ και ΝΕΠΟΜΑΚ.
Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ Η ΑΤΥΠΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «5+1»
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Στις 27-29 Απριλίου
Τη σύγκληση άτυπης συνάντησης «5+1»
για την Κύπρο, στις 27-29 Απριλίου, στη
Γενεύη ανακοίνωσε με γραπτή δήλωση,
στις 24 Φεβρουαρίου, ο εκπρόσωπος
του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κ. Στέφαν
Ντουζαρίκ.
«Μετά τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε εκ
μέρους του Γενικού Γραμματέα η ανώτερη
αξιωματούχος του ΟΗΕ κα Τζέιν Χολ Λουτ,
τους περασμένους μήνες, ο Γενικός Γραμματέας
προτίθεται να συγκαλέσει μίαν άτυπη συνάντηση
«5+1» για το κυπριακό ζήτημα, στη Γενεύη της
Ελβετίας, από τις 27-29 Απριλίου», ανέφερε ο
κ. Ντουζαρίκ.
Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα, «ο σκοπός της συνάντησης θα είναι
να προσδιοριστεί αν υπάρχει κοινό έδαφος
για να διαπραγματευτούν τα μέρη μια διαρκή
λύση του κυπριακού προβλήματος εντός ενός
προβλεπτού ορίζοντα».
Οι δύο ηγέτες έλαβαν ήδη την επίσημη
πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες
προκειμένου να παραστούν στην άτυπη
συνάντηση της Γενεύης.
Πέραν της πρόκλησης, ο Γενικός Γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται και
στον στόχο της πενταμερούς. Γράφει
συγκεκριμένα πως «στόχος της συνάντησης
είναι να καθοριστεί κατά πόσον υπάρχει
κοινό έδαφος ανάμεσα στις πλευρές ώστε να
διαπραγματευτούν διαρκή λύση στο Κυπριακό».
Πριν την άτυπη συνάντηση, στις 7 Μαρτίου,
αναμένεται στην Κύπρο η κα Τζέιν Χολ Λουτ,
έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες
και πρακτικές συμφωνίες για το πώς θα κινηθεί
η άτυπη συνάντηση.
Προηγουμένως, στις 5 Μαρτίου, θα βρίσκεται
στο νησί και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Ζοζέπ
Μπορέλ, ο οποίος θα έχει επαφές για το
Κυπριακό, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυμεί να έχει ουσιώδη εμπλοκή στην όλη
διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
χαιρέτισε τη σύγκληση άτυπης
διάσκεψης για την Κύπρο
Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης χαιρέτισε
την εξαγγελία του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες για τη
σύγκληση άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο,
στις 27-29 Απριλίου, στη Γενεύη, με στόχο την
εξεύρεση κοινού εδάφους που θα οδηγήσει σε
ουσιαστική διαπραγμάτευση για την επίλυση του
Κυπριακού.
Επανέλαβε την ισχυρή αποφασιστικότητά του
να συμμετάσχει στην άτυπη διάσκεψη για την
Κύπρο, με πλήρη πολιτική βούληση, ώστε να
δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης
των συνομιλιών για την επίτευξη μιας
λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού
προβλήματος προς όφελος και των δύο
κοινοτήτων.
Μιας λύσης, τόνισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, η οποία θα βασίζεται στις
Συμφωνίες Κορυφής, στα ψηφίσματα και στις
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές και αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία, κατέληξε,
θα οδηγήσει σε μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας και σε μια λειτουργική και βιώσιμη
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία εντός των
παραμέτρων που επαναβεβαιώθηκαν στην
κοινή συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου, στο
Βερολίνο, και αποτυπώθηκαν στη δήλωση του
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που
ακολούθησε.

Μαυρογιάννης: Στόχος της συνάντησης
είναι να επανατοποθετηθεί σε τροχιά η
διαπραγματευτική διαδικασία
Σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι, ο
διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς
κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης επισήμανε ότι στόχος
δεν είναι να βρεθεί και να συμφωνηθεί σε
λεπτομέρεια το κοινό έδαφος στη συγκεκριμένη
συνάντηση. Ο στόχος που έχει τεθεί δεν είναι
άλλος από το να επανατοποθετηθεί σε τροχιά
η διαπραγματευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου,
συνέχισε, το αναμενόμενο αποτέλεσμα από
την άτυπη συνάντηση είναι το να υπάρξει
συμφωνία μεταξύ των πλευρών ότι όλοι
δεσμεύονται και θέλουν να προσέλθουν
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ενός
προβλεπτού ορίζοντα και ότι θα εργαστούν
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στο μεσοδιάστημα έτσι, ώστε να υπάρξει η
κατάλληλη προεργασία (προετοιμασία) που να
δημιουργεί με τη σειρά της το κατάλληλο κοινό
έδαφος, αλλά παράλληλα και το κατάλληλο
κλίμα για να εισέλθουν τα μέρη σε ουσιαστική
διαπραγμάτευση.
Επιπρόσθετος στόχος, σημείωσε, είναι όπως σε
ένα συγκεκριμένο κοντινό ορίζοντα ενός-δύο
μηνών να μπουν οι πλευρές σε ουσιαστική
διαπραγμάτευση, αφού πρώτα γίνουν επαφές
και διεργασίες που να ξεκαθαρίζουν πως
υπάρχει το κοινό έδαφος.
Σε αυτό το σημείο, πρόσθεσε ο
κ. Μαυρογιάννης, είναι που εισέρχονται στο
σκηνικό και οι προτάσεις Αναστασιάδη για
τα ΜΟΕ, τα οποία απέστειλε με επιστολή του
και στον Αντόνιο Γκουτέρες το προηγούμενο
διάστημα. Θα αποτελέσουν, δηλαδή,
προϊόν συζήτησης στις διεργασίες που θα
ακολουθήσουν της άτυπης συνάντησης
«5+1» και θα προηγηθούν της ουσιαστικής
διαπραγμάτευσης.
Όσον αφορά στα διαδικαστικά ανέφερε ότι,
επί της ουσίας η άτυπη συνάντηση «5+1» θα
έχει διάρκεια δύο με τρεις ημέρες, εκτός αν
προκύψει ανάγκη για περαιτέρω συζητήσεις
ανάμεσα στις πλευρές. Μέσα στις δύο με τρεις
αυτές μέρες δεν αναμένεται να γίνει ουσιαστική
διαπραγμάτευση εις βάθος σε πτυχές και
ζητήματα του Κυπριακού, ωστόσο θα υπάρξουν
αναπόφευκτα συζητήσεις ανάμεσα στις πλευρές
και τα Ηνωμένα Έθνη.
Δεν πρόκειται για θεωρητική άσκηση, πρόσθεσε
ο κ.Μαυρογιάννης, καθώς μέσα από τις
συζητήσεις που θα γίνουν θα πρέπει να πειστεί
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πως υπάρχει
νόημα στο να συνεχιστεί η διαδικασία και να
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ωστόσο,
ξεκαθάρισε πως «δεν πάμε στην ’5+1‘ για να
διαπραγματευτούμε την ουσία του Κυπριακού».
Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής
πλευράς ξεκαθάρισε, επίσης, πως η μορφή
λύσης και ο σεβασμός στα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς αποτελούν
τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται όλο αυτό
το εγχείρημα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά,
άλλωστε, προσεγγίζει την όλη διαδικασία με
γνώμονα τον σεβασμό των κεκτημένων της
μέχρι σήμερα διαπραγματευτικής διαδικασίας,
τη μορφή λύσης της ομοσπονδίας και με σκοπό
τη συνέχιση, στη βάση του δυνατού, από εκεί
που έμειναν τα πράγματα στο Κραν Μοντανά.

ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΣΤΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Συνάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ισραήλ
Στη στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ
Κύπρου και Ισραήλ αναφέρθηκαν, στις
14 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
και ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Ρόιβεν
Ρίβλιν, οι οποίοι είχαν συνάντηση στην
Ιερουσαλήμ, όπου ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας πραγματοποίησε μονοήμερη
επίσκεψη εργασίας.
Μετά την κατ΄ ιδίαν συνάντηση των δύο
Προέδρων, ο Πρόεδρος Ρίβλιν σε δηλώσεις
του στα ΜΜΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις
των δύο χωρών στηρίζονται στην κοινή
ιστορία, τις κοινές αρχές και ενδιαφέροντα.
Επισήμανε, επίσης, τη συμβολή της Κύπρου
και τη βοήθεια των Κυπρίων προς τους
Εβραίους που επέζησαν του Ολοκαυτώματος
και τον κοινό αγώνα των δύο χωρών κατά του
αντισημιτισμού.
Πρόσθεσε ότι οι κοινές αξίες για τη
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
το κράτος δικαίου φέρνουν τις δύο χώρες
κοντά, σε μια περιοχή που αυτές οι αξίες δεν
τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού, σημειώνοντας
ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εμβαθύνονται
σε πολλούς τομείς περιλαμβανομένων της

διπλωματίας, της ασφάλειας, του εμπορίου,
του τουρισμού, της ενέργειας, της άμεσης
επέμβασης, της καινοτομίας και του
περιβάλλοντος, σημειώνοντας τη συμμετοχή
των δύο χωρών στη λειτουργία του Ινστιτούτου
Καινοτομίας Πάφου.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις που
πηγάζουν από την πανδημία του κορωνοϊού,
σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν ξανά οι
πτήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, τονίζοντας,
παράλληλα, τα αισθήματα αγάπης που
τρέφουν οι Ισραηλινοί για την Κύπρο.
Ο Πρόεδρος Ρίβλιν αναφέρθηκε, ακόμα,
στην τριμερή συνεργασία Κύπρου – Ισραήλ –
Ελλάδας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας,
τον οποίο χαρακτήρισε ως κύριο συστατικό
για την περιφερειακή ασφάλεια και οικονομική
ανάπτυξη.
Τέλος, ο Πρόεδρος Ρίβλιν ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη φιλία και τη
στήριξή του, λέγοντας ότι αυτή θα είναι ίσως
η τελευταία φορά που συναντώνται υπό την
ιδιότητά του ως Προέδρου του Ισραήλ εφόσον
ολοκληρώνεται η θητεία του.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο χωρών
σε αυτή την περίοδο της πανδημίας καθίσταται
ακόμη πιο σημαντική, εκφράζοντας βαθιά
εκτίμηση προς το Ισραήλ για τη βοήθεια που
παρέχει στην Κύπρο αυτή την περίοδο, αλλά
και ανέκαθεν.
Εξέφρασε υπερηφάνεια για το επίπεδο
των διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια,
σημειώνοντας ότι οι σχέσεις αυτές είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένες σε τομείς όπως η
ενέργεια, η άμυνα, ο τουρισμός, η υγεία και
η εκπαίδευση, και υπάρχουν, όπως είπε,
περαιτέρω προοπτικές.
Εξέφρασε, επίσης, την ευχή σύντομα να
υπάρξει η δυνατότητα για συνέχιση των
επαφών μεταξύ των δύο λαών με τις
εκατέρωθεν επισκέψεις σε Κύπρο και Ισραήλ,
ενώ επισήμανε τη στενή συνεργασία των δύο
χωρών σε θέματα Διασποράς.
Μετά τις δηλώσεις, οι δύο Πρόεδροι
παρακάθισαν σε διευρυμένη συνάντηση
επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δύο
χωρών.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Εκλογικά κέντρα εξωτερικού: Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και
Μάντσεστερ
Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοίνωσε ότι στις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 30ής
Μαΐου 2021, θα λειτουργήσουν εκλογικά
κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην
Πάτρα, στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ για
τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν
μέχρι τις 2 Απριλίου 2021.

Η Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για τον
σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώσεων,
τα οποία καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού
βιβλιαρίου οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό,
να τα συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα
υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο μέχρι
τις 2 Απριλίου 2021.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία
εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό
καταρτίζεται ήδη ειδικός εκλογικός
κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα
στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από
τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου,
κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται
από τους ενδιαφερομένους.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να
εξασφαλιστούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία
της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο
Βασίλειο, τα κατά τόπους Γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την
Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση
www.moi.gov.cy.
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Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις
Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία
Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα
του εξωτερικού μπορεί να γίνει και
ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
aps.elections.moi.gov.cy, η οποία είναι
προσβάσιμη και από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Συνεργασία Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας
με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
Μέσα από τις πρόνοιες των Μνημονίων
Συνεργασίας που υπέγραψε το Γραφείο
Επιτρόπου Προεδρίας με Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της Κύπρου, έχει εξασφαλιστεί η
παροχή αριθμού υποτροφιών σε Κύπριους
και Κύπριες της Διασποράς και σε τέκνα
εγκλωβισμένων γονέων.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσε τα δικά του μεταπτυχιακά
προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 20212022. Η φοίτηση αναμένεται να αρχίσει
στις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Τα μεταπτυχιακά
προγράμματα αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
Στην ελληνική γλώσσα:
MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία (Ζώων/Φυτών/
Τροφίμων)
MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική
MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
MSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
MSc Βιοϊατρική Μηχανική
MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
MSc Μηχανολογική Μηχανική
MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση
MSc Ενεργειακά Συστήματα
MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Επιχειρήσεων
MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος
Σχεδιασμός
ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
MSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές
Τεχνολογίες
Στην αγγλική γλώσσα:
MSc Interaction Design
Master in Public Health (MPH)
MSc in Cognitive Neurorehabilitation
MA Computer Assisted Language Learning –
CALL

Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 15
Φεβρουαρίου 2021 και λήγει στις 15
Απριλίου. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται
στον σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/news/
article/?contentId=434570
Για το σύνολο των προγραμμάτων που
προσφέρονται μέσα από τις συνεργασίες
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας με τα
διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου,
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Επιτρόπου Προεδρίας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.presidentialcommissioner.
gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/pc02_gr/
pc02_gr?opendocument.

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Επιστρέφει στην Κύπρο για να
αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του ως
διαπραγματευτής για το Κυπριακό

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων
Αμερικής και η Παγκόσμια Συντονιστική
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ),
διοργάνωσαν στις 24 Ιανουαρίου
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση μέσω
τηλεδιάσκεψης προς τιμήν του Μόνιμου
Αντιπροσώπου της Κύπρου στα Ηνωμένα
Έθνη, Πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος
επιστρέφει στην Κύπρο για να αναλάβει πλήρως
τα καθήκοντα του ως διαπραγματευτής της
ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Αμερικής κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού, ο
οποίος ευχαρίστησε τον κ. Μαυρογιάννη για

το έργο που επιτελεί και τόνισε ότι είναι ένας
άνθρωπος με ακεραιότητα και χαίρει πλήρους
εμπιστοσύνης στις προσπάθειες επίλυσης του
κυπριακού προβλήματος.
Παίρνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
του για την υποστήριξη που πρόσφερε ο
κ. Μαυρογιάννης τα τελευταία χρόνια και
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και
κρίσιμο έργο που του έχει ανατεθεί. Τόνισε,
επίσης, ότι όλες οι κυπριακές και ελληνικές
οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι
πάντα ενωμένες για να υποστηρίξουν τον αγώνα
του κυπριακού λαού για την ελευθερία και τη
δικαίωση.
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Ο κ. Μαυρογιάννης ευχαρίστησε όλους
όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση, κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία στην Ομοσπονδία Κυπριακών
Οργανώσεων Αμερικής και την Παγκόσμια
Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
Στην ομιλία του σημείωσε ότι η επιστροφή του
στην Κύπρο ήταν απόφαση του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού βρισκόμαστε
στο μέσο μιας προσπάθειας για συνέχιση
της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το
Κυπριακό. Ανέφερε ότι, λόγω και των συνθηκών
που επικρατούν ως αποτέλεσμα της πανδημίας,
καθίσταται πολύ δύσκολη η ταυτόχρονη
διατήρηση της θέσης του διαπραγματευτή
για το Κυπριακό και της θέσης του Μονίμου

Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ.
Στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ανάλυση για
το πού ακριβώς βρίσκεται τώρα το Κυπριακό,
μετά την αποτυχία εξεύρεσης λύσης στο
Κραν Μοντανά πριν από 3,5 χρόνια, όπου
ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε κάποιο χρόνο
προβληματισμού και περισυλλογής πριν από
την επανέναρξη νέων διαπραγματεύσεων.
«Τώρα», όπως ανέφερε, «λόγω της εκλογικής
διαδικασίας στα κατεχόμενα, και ενός συνόλου
άλλων παραγόντων, ο Γενικός Γραμματέας
προτίθεται να συγκαλέσει τη συνάντηση ’5+1‘,
όπως την αποκαλούν τα Ηνωμένα Έθνη, για να
συζητηθεί και αποφασιστεί αν, πότε και πώς
μπορούμε να επιστρέψουμε σε ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις».
Πρόσθεσε ότι «δεν θα πρέπει να χάσουμε
το μικρό έστω παράθυρο ευκαιρίας που μας
παρουσιάζεται. Αυτό απαιτεί πολλή προσπάθεια
τις επόμενες εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε
εκτός από την επιστροφή στη διαπραγμάτευση,
να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο κλίμα
μέσα από τον τερματισμό και την αντιστροφή
των τετελεσμένων που δημιουργεί η Τουρκία
στο Βαρώσι, των τουρκικών γεωτρήσεων στην
κυπριακή ΑΟΖ, κ.λπ.».
«Αν καταφέρουμε», τόνισε, «να φτάσουμε στο
στάδιο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, τότε θα

δούμε αν έχουμε πραγματικές πιθανότητες για
εξεύρεση μιας λύσης διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είμαστε πλέον
αντιμέτωποι και με τις πρόσφατες ακόμα πιο
ακραίες θέσεις που εκφράζει η τουρκοκυπριακή
πλευρά, μετά την εκλογή του Ερσίν Τατάρ, για
τη δημιουργία ενός είδους συνομοσπονδίας δύο
ξεχωριστών κρατών με ‘κυριαρχική ισότητα’,
επιζητώντας ουσιαστικά τον έλεγχο της Κύπρου
από την Τουρκία».
Συνεχίζοντας, ο κ. Μαυρογιάννης υπογράμμισε
ότι «τώρα είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποιες
πιθανότητες για πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η Τουρκία θα πρέπει να αναθεωρήσει και
να επανεξετάσει τις επιθετικές της πολιτικές.
Μεταξύ των κύριων λόγων είναι η αβεβαιότητα
που δημιουργεί στην Τουρκία η ανάληψη της
νέας Αμερικανικής Διοίκησης και η σταδιακή
ενδυνάμωση των μέτρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά της Τουρκίας. Επιπλέον, η δεινή
οικονομική κατάστασή της που απαιτεί ισχυρή
εξωτερική χρηματοδότηση, οι ανακατατάξεις
που δημιουργεί η αποκατάσταση των σχέσεων
του Κατάρ με τους γείτονές του στην περιοχή
του Κόλπου που επηρεάζει τις σχέσεις του
με την Τουρκία, οι συμφωνίες εξομάλυνσης
σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και το Μπαχρέιν και οι τριμερείς

συνεργασίες Ελλάδας και Κύπρου με Αίγυπτο
και Ισραήλ, τα θέματα ενέργειας κ.λπ., εξηγούν
την εσχάτως διαφαινόμενη προσπάθεια της
Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την
ΕΕ, ως διέξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει
περιέλθει».
«Καταλαβαίνετε», είπε ο κ. Μαυρογιάννης, «ότι
η Τουρκία σταμάτησε να είναι ένας ισχυρός
και απαραίτητος σύμμαχος στην περιοχή, ενώ
παράλληλα έχουμε υπό εξέλιξη συνεργασίες
που μειώνουν τη στρατηγική σημασία της στην
παρούσα φάση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να
πετύχουμε, παραμένοντας σταθεροί στις αρχές
και τις αξίες μας», κατέληξε.
Στην εκδήλωση μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο
Πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσινγκτον, ο
Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη,
η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον
ΟΗΕ, οι Πρόεδροι της ΑΧΕΠΑ, του ΑΧΙ και του
HALC. Συντονιστής της όλης εκδήλωσης ήταν ο
κ. Mike Manatos.
Τα διαπιστευτήριά του ως νέος Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας
στον ΟΗΕ επέδωσε στον Γενικό Γραμματέα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ.
Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρέσβης Ανδρέας
Χατζηχρυσάνθου.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Γ΄
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
Δύο εμβληματικές προσωπικότητες
του Ελληνισμού της Αιγύπτου του 20ού
αιώνα, τον γεννημένο στο Πορτ Σάιντ
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθένιο Γ΄
και την Κεφαλονίτισσα πρώτη Ελληνίδα
ιατρό και μάλιστα επιδημιολόγο, Αγγελική
Παναγιωτάτου, που έζησε το πρώτο
μισό του 20ού αιώνα στην Αλεξάνδρεια
και προσέφερε όσο λίγοι επιστήμονες
στην παροικία, τίμησε ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θεόδωρος.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στον προκάτοχό
του, τον μακαριστό Πατριάρχη Παρθένιο Γ΄,
ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος μίλησε για τη
μεγάλη αυτή μορφή της Ορθοδοξίας, «τον
γίγαντα της θεολογίας, του πνεύματος και της
αγάπης» όπως τον χαρακτήρισε. «Ο λόγος του
ήτανε πάντοτε μεστός από νοήματα», πρόσθεσε
ο Πατριάρχης Θεόδωρος για τον μακαριστό
Παρθένιο, τον Αιγυπτιώτη Προκαθήμενο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής που ήταν
γέννημα θρέμμα του Ελληνισμού της χώρας του
Νείλου.

Το μνημόσυνό τους πραγματοποιήθηκε στο
ιστορικό μοναστήρι του Οσίου Σάββα του
Ηγιασμένου, παρουσία της Προέδρου του
Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας
«Πτολεμαίος Α΄» κας Λιλίκας Θλιβίτου.
«Τιμάμε δύο προσωπικότητες μέσω των οποίων
συναντώνται η φωνή της θεολογίας και η φωνή
της επιστήμης και οι οποίοι έδωσαν φως και
αγάπη στις εποχές που έζησαν», τόνισε ο
Πατριάρχης Θεόδωρος.

Την ίδια στιγμή, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Θεόδωρος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη μεγάλη
μορφή της Αλεξανδρινής, καταγόμενης από την
Κεφαλλονιά, πρώτης Ελληνίδας ιατρού, Αγγελικής
Παναγιωτάτου, που μάλιστα είχε προκαλέσει σάλο
τότε με την εισαγωγή της ως η πρώτη γυναίκα στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Αυτή η μεγάλη ιατρός, σημείωσε, τελικά
χαρακτηρίστηκε από μία μεγάλη προσφορά
στην κοινωνία, καθώς εξειδικεύθηκε μάλιστα
στην επιδημιολογία. Ένας ακόμη επίκαιρος
λόγος, λόγω της πανδημίας που ζει η υφήλιος
τον τελευταίο χρόνο, για τον οποίον εκτός
από την προσφορά της, τής απέδωσε τιμή
ο Πατριάρχης Θεόδωρος, συγχαίροντας
παράλληλα την Πρόεδρο του ιστορικού Συλλόγου
«Πτολεμαίος Α΄» κα Θλιβίτου που εδώ και χρόνια
πραγματοποιεί το μνημόσυνό της, καθώς εκείνη
υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου και η Μεγάλη
Ευεργέτιδά του, βγάζοντάς την από το «ντουλάπι
της λησμονιάς».
«Χρειαζόμαστε τη φωνή της θεολογίας, αλλά
και τη φωνή της επιστήμης και υποκλινόμεθα
στην αγάπη και την ειρήνη για το καλό όλου του
κόσμου», κατέληξε ο Πατριάρχης Θεόδωρος.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Υπογράφηκε, στις 22 Φεβρουαρίου,
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, του
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου (ΙΝΓΚ) και της Σχολής Μοριακής
Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), για την
ενίσχυση των σχέσεων και στήριξη των
Κυπρίων της Διασποράς και των παιδιών
εγκλωβισμένων γονέων.
Το Μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν σε ειδική
τελετή στο ΙΝΓΚ, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου και ο Γενικός Εκτελεστικός
Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ Καθηγητής
Λεωνίδας Φυλακτού, καλύπτει δράσεις των
δύο μερών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
για τη στήριξη των Κυπρίων της Διασποράς,
καθώς και των παιδιών εγκλωβισμένων γονέων,
όπως επίσης δράσεις των δύο μερών και της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας Συντονιστικής
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νέων Αποδήμων
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το Μνημόνιο
περιλαμβάνει την παραχώρηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα

της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
του ΙΝΓΚ, συνεργασίες για την ανάπτυξη
και υλοποίηση προγραμμάτων και άλλων
δράσεων και διεκδίκηση ευκαιριών για
αξιοποίηση εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών
ερευνητικών κονδυλίων, καθώς και την ενίσχυση
της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των
επιστημόνων/ιατρών και ακαδημαϊκών του
ΙΝΓΚ/ΣΜΙΚ με τους επιστήμονες/ιατρούς
και ακαδημαϊκούς Κύπριους/Κύπριες της
Διασποράς.
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
ευχαρίστησε το ΙΝΓΚ, ως έναν από τους
βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του
Γραφείου Επιτρόπου, τονίζοντας τη σημασία
της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τη νέα
γενιά των αποδήμων μας, ώστε με τα διάφορα
εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα που
προσφέρονται, καθώς και μέσα από την έρευνα,
να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την
ιστορία, κουλτούρα και πολιτισμό τους.
Παράλληλα, ο Επίτροπος Προεδρίας εξήρε την
καθοριστικής σημασίας συνεργασία που ήδη
υπάρχει μεταξύ του ΙΝΓΚ και του Γραφείου
Επιτρόπου Προεδρίας σε θέματα αγνοουμένων.
Κλείνοντας, ο κ. Φωτίου επισήμανε τη σημασία
της περαιτέρω ενίσχυσης και ενδυνάμωσης

αυτής της συνεργασίας τόσο για τη Διασπορά
μας όσο και για τους φοιτητές και φοιτήτριες
που προέρχονται από το σχολείο του
Ριζοκαρπάσου.
Καλωσορίζοντας τον Επίτροπο, ο κ. Φυλακτού,
δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την υπογραφή
του Μνημονίου και ανέφερε ότι «οι απόδημοι
και τα παιδιά των εγκλωβισμένων είναι πάντα
στη σκέψη μας και θα θέλαμε να συμβάλουμε
και εμείς στην εκπαίδευσή τους μέσα από
τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, αλλά και μέσα
από άλλες ερευνητικές και ακαδημαϊκές
δραστηριότητες».
Κλείνοντας, ο κ. Φυλακτού ανέφερε ότι το
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας είναι ένας πολύ
καλός συνεργάτης, συνεργασία η οποία μετρά
πολλά χρόνια, και εξέφρασε την πεποίθηση
ότι η σχέση αυτή που έχει αναπτυχθεί
μεταξύ των δύο φορέων θα ενδυναμωθεί
ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία του
νέου Μνημονίου, το οποίο θα επιφέρει
κοινωνικοοικονομικά οφέλη στη χώρα μας,
στους απόδημους, αλλά και στα παιδιά των
εγκλωβισμένων μας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ
ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ

Θέμα: «Η κοινωνία των πολιτών κατά της
νόσου COVID-19»
Η Πρωτοβουλία «Εθελοντές για την υποστήριξη
ευπαθών ομάδων στη διάρκεια της πανδημίας»,
κέρδισε το Βραβείο Αλληλεγγύης Πολιτών ως το
καλύτερο έργο από την Κύπρο, στα βραβεία της
ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή).
Η Πρωτοβουλία ξεχώρισε ανάμεσα στις τέσσερις
προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Κύπρο
στην Επιτροπή, για τη διεκδίκηση του Βραβείου
Αλληλεγγύης των Πολιτών με θέμα «Η κοινωνία
των πολιτών κατά της νόσου COVID-19». Η
δράση των εθελοντών που επιλέχθηκε από
την Επιτροπή εκπροσωπώντας την Κύπρο,
βραβεύτηκε μαζί με άλλα 22 έργα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο «για
την εξέχουσα συμβολή τους στην καταπολέμηση
της νόσου COVID-19 και των καταστροφικών της
συνεπειών», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που
εξέδωσε η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ βράβευσε την Πρωτοβουλία «για
τη δυναμική κινητοποίηση εθελοντών και τις
πολυάριθμες δράσεις τους, βοηθώντας τους
συμπολίτες τους να παραμείνουν ασφαλείς
στο σπίτι κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών
της πανδημίας και ενώ η χώρα βρισκόταν σε
lockdown».
Η Πρωτοβουλία «Εθελοντές για την υποστήριξη
ευπαθών ομάδων στη διάρκεια της πανδημίας»
διακρίθηκε συγκεκριμένα για τη συνεισφορά
της στην προμήθεια φαγητού, τροφίμων,
ιατροφαρμακευτικού υλικού και την υποστήριξη
ευπαθών ομάδων.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, αμέσως μετά το
γενικό lockdown στην Κύπρο, τον Μάρτιο 2020,
η ομάδα κατάφερε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες
να κινητοποιήσει περίπου 1.500 εθελοντές, οι
οποίοι φρόντισαν για την ασφάλεια των ευπαθών
ομάδων. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες
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από την έναρξη του lockdown υλοποίησαν
περίπου 8.000 δράσεις, προμηθεύοντας
τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, παρέχοντας
καθημερινές υπηρεσίες και βοήθεια σε άτομα και
οικογένειες σε απομόνωση.
Οι εθελοντές ενημερώνονταν μέσω τηλεφωνικού
κέντρου, το οποίο συντόνιζε τις δράσεις, ανάλογα
με τις ανάγκες που υπήρχαν σε καθημερινή
βάση. Τρεις εθελοντές ανέλαβαν τη διαχείριση
του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο λειτουργούσε
12 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα,
φροντίζοντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν
κάθε ανάγκη, απαντώντας σε όλες τις κλήσεις.
Όλοι οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της πανδημίας
τήρησαν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα υγιεινής και
ασφάλειας που δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο
Υγείας της Κύπρου.
Η κα Έρικα Θεοφανίδη, υπεύθυνη συντονισμού
της Πρωτοβουλίας, ανέφερε ότι το βραβείο δίνει

ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στους εθελοντές να
συνεχίσουν τη δράση τους, υποστηρίζοντας τις
ευπαθείς ομάδες του κυπριακού πληθυσμού κατά
τη διάρκεια της πανδημίας.
Σε εικονική τελετή απονομής που διεξήχθηκε
στις 15 Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ τίμησε την
Πρωτοβουλία, μαζί με τις 22 οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, ιδιώτες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις, τα έργα των οποίων ξεχώρισαν ως
παραδείγματα αξιοσημείωτης αλληλεγγύης κατά
την πανδημία COVID-19. Κάθε νικητής έλαβε
βραβείο αξίας €10.000.

Ο Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ
κ. Cillian Lohan δήλωσε ότι η κοινωνία των
πολιτών βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή των
δράσεων αλληλεγγύης και χωρίς τη δική της
βοήθεια, το τίμημα της πανδημίας θα ήταν πολύ
υψηλότερο. Ανέφερε ότι όλες οι υποψηφιότητες
«αποτελούν απόδειξη ανιδιοτελούς συμμετοχής
των πολιτών και της τοπικής βάσης, αναδεικνύουν
δε την τεράστια συμβολή της κοινωνίας των
πολιτών σε αυτή τη μάχη».
Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις επικρατέστερες
υποψηφιότητες από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Ένα βραβείο δόθηκε σε ένα έργο
με διασυνοριακή διάσταση και ένα άλλο σε
μια οργάνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ως
χειρονομία που είχε ως στόχο να καταδείξει την
επιθυμία της ΕΟΚΕ για τη διατήρηση στενών
δεσμών με τη βρετανική κοινωνία των πολιτών
παρά την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.
Οι νικητές επιλέγηκαν από συνολικά 250
υποψηφιότητες που υπέβαλαν οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, ιδιώτες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις.

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτάται
με ανθρώπινες θυσίες...

Η Κύπρος «με λογισμό και όνειρο»
συνεορτάζει με την Ελλάδα την επέτειο των
200 χρόνων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας
του 1821, είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εορτασμού του 1821 στην Κύπρο Καθηγητής
κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, σε χαιρετισμό
του στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις
4 Φεβρουαρίου, στο Υπουργείο Παιδείας,
για την παρουσίαση του Προγράμματος
Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Εθνικής
Επανάστασης του 1821.
«Έχει δε έναν πρόσθετο λόγο να
συνεορτάζει στην ουσία της και να αποτιμά
σε όλη της την έκταση την επέτειο αυτή
λόγω των πληγών που έχει αφήσει ακόμη
στο σώμα της η συνεχιζόμενη τουρκική
κατοχή μεγάλου μέρους της κυπριακής
γης», πρόσθεσε.
Όπως είπε, τα μέλη της Επιτροπής
Εορτασμού του 1821 στην Κύπρο φρονούν
ότι κύριος στόχος του εορτασμού εν
έτει 2021 «είναι να αναδείξει τη μεγάλη
ανάπτυξη που επιτεύχθηκε διαχρονικά στην
Κύπρο τα 200 αυτά χρόνια παρά τις ποικίλες
εθνικές περιπέτειες και αντιξοότητες,
ώστε να καταλήξει στη σημερινή δυναμική
ευρωπαϊκή χώρα που αποτελεί την
Κυπριακή Δημοκρατία».
«Μνήμες από την ενεργό συμμετοχή και
τις θυσίες των Κυπρίων αγωνιστών για την
απελευθέρωση της Ελλάδας και της Κύπρου
από τον τουρκικό ζυγό θα αναβιώσουν σε
αυτόν τον εορτασμό. Διαχρονικά μηνύματα
των αγωνιστών και διαχρονικά διδάγματα
από τον αγώνα κατά των κατακτητών
πάσης προελεύσεως θα αναδειχθούν
ποικιλοτρόπως, ώστε να ενισχύσουν το
πατριωτικό φρόνημα των νέων, ιδίως,
ανθρώπων και να θυμίσουν για άλλη
μία φορά ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται,
κατακτάται με ανθρώπινες θυσίες, με πικρές
εμπειρίες και με αίμα», σημείωσε.
«Παράλληλα, όμως», συνέχισε ο κ.
Μπαμπινιώτης, «θα επιδιωχθεί να γίνει
ευρύτερα αισθητό ότι η οικονομική

ανάπτυξη, η εκπαιδευτική αναγέννηση,
η επιστημονική καλλιέργεια και η εθνική
συνείδηση κατά τα χρόνια της ελευθερίας
που ακολούθησαν στην Κύπρο οδήγησαν
και εντάσσουν επάξια και με ευρύτερο
σεβασμό την Κύπρο στη μεγάλη ευρωπαϊκή
οικογένεια».
«Με λιτό, ουσιώδη, αποκαλυπτικό, δυναμικό,
εθνικά και χριστιανικά «δοξαστικό»
τρόπο θα συνδράμει η Επιτροπή μας
να τιμηθεί στην Κύπρο με πάνδημη
συμμετοχή του κυπριακού λαού η ουσία
της Εθνικής Παλιγγενεσίας και η συνέχειά
της, συνδυασμένη με την αδήριτη ανάγκη
αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά με την
ελπίδα και την αισιοδοξία που μάς γεννά
ο εθνικός παλμός της Επανάστασης του
1821», πρόσθεσε.
Παρουσίαση του προγράμματος
των εκδηλώσεων από τον Υπουργό
Παιδείας
Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, ο Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
κ. Πρόδρομος Προδρόμου τόνισε
ότι η Επανάσταση του 1821 όχι μόνο
χάρισε στην Ελλάδα την ελευθερία και
την υπόσταση ενός ανεξάρτητου κράτους,
αλλά ενέγραψε ξανά τον Ελληνισμό μέσα
στη χορεία των σύγχρονων ευρωπαϊκών
εθνών. Μέσα από το ζοφερό περιβάλλον
της πανδημίας, συνέχισε, αναβλύζει
φέτος το μέγα φως της επετείου των
200 χρόνων από την εθνεγερσία και την
παλιγγενεσία. Ο κ. Προδρόμου σημείωσε
ότι θα δοθεί έμφαση τόσο στην κυπριακή
διάσταση της εθνεγερσίας, όσο και στο
πνευματικό περιεχόμενο και τα ιδεολογικά
προαπαιτούμενα, δηλαδή τον νεοελληνικό
διαφωτισμό.
Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, ωστόσο, ότι
όλες οι εκδηλώσεις θα αναπροσαρμόζονται
ανάλογα με τις ευρύτερες υγειονομικές
συνθήκες και με όσα θα ισχύουν ως μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο
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κ. Προδρόμου επισήμανε, με ικανοποίηση,
ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
και κινητοποίηση στην κοινωνία για τους
εορτασμούς, επίκεντρο των οποίων θα
είναι η ίδια η 25η Μαρτίου, με εκδήλωση
η οποία προβλέπεται να διεξαχθεί την
ημέρα της επετείου διαδικτυακά και
με τηλεοπτική μετάδοση. Η εκδήλωση
προβλέπεται να επαναληφθεί με φυσική
παρουσία και με κοινό στις 8 Ιουλίου 2021.
Την περίοδο αυτή του Μαρτίου, όπως είπε,
προγραμματίζονται και ορισμένες άλλες
παρεμφερείς εκδηλώσεις, όπως ειδικές
συναυλίες από τη Συμφωνική Ορχήστρα
της Κύπρου, απονομή των βραβείων των
μαθητικών διαγωνισμών για τα 200χρονα,
έκδοση ειδικής αναμνηστικής σειράς
γραμματοσήμων, κ.ά.
Ο κ. Προδρόμου πρόσθεσε ότι
ένας δεύτερος πόλος εορτασμών
προγραμματίζεται τον Ιούλιο, με την
ευκαιρία της επετείου του μαρτυρίου του
Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Θα τονιστεί, βέβαια, και η κυπριακή
διάσταση της εθνικής επανάστασης με τα
«Ιουλιανά». Οι κύριες εκδηλώσεις θα γίνουν
σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου,
λόγω της καταγωγής του Εθνομάρτυρα
Αρχιεπισκόπου και με την ευκαιρία θα
τιμηθεί και θα αναδειχθεί και το έργο του
μεγάλου εθνικού ποιητή της Κύπρου,
του Βασίλη Μιχαηλίδη. Στις εκδηλώσεις
του Ιουλίου συμπεριλαμβάνονται και τα
εγκαίνια του Μουσείου του Εθνομάρτυρα
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, συναυλίες,
συνέδρια και άλλα, καθώς επίσης και μια
εκδήλωση επικεντρωμένη στην Κρύπτη που
βρίσκεται κάτω από το Παγκύπριο Γυμνάσιο,
με θέμα τη Φιλική Εταιρεία στην Κύπρο.
Για τον εορτασμό των 200 χρόνων θα
συνεργαστούν πολιτιστικοί φορείς, Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμια και
ιδιώτες. Συνέδρια, συναυλίες, εκδόσεις κ.ά.
τίθενται υπό την αιγίδα της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και συμπεριλαμβάνονται στις
εκδηλώσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
•

Με τον νέο Πρέσβη της Αιγύπτου

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις
10 Φεβρουαρίου, συνάντηση με τον νέο Πρέσβη της
Αιγύπτου στην Κύπρο κ. Amr Mohsen Hamza.
Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας
προέβη σε λεπτομερή ενημέρωση για τα θέματα
αρμοδιοτήτων του και αναφέρθηκε εκτενώς στη
συνεργασία με την Αίγυπτο όσον αφορά θέματα
Διασποράς.
Ο κ. Φωτίου επισήμανε την τεράστια σημασία της
συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου όσο και
των ευρύτερων συνεργασιών στην περιοχή, οι οποίες
λειτουργούν ως πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης
και ευημερίας στην περιοχή της νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο
προωθήσαμε και διευρύναμε τη συνεργασία μας και
σε θέματα Διασποράς, για προώθηση των κοινών
μας συμφερόντων, ιδιαίτερα σε ισχυρά κέντρα
αποφάσεων στο εξωτερικό.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι το πιο σημαντικό
επίτευγμα σε επίπεδο Διασποράς είναι το
πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ», για το οποίο μέχρι σήμερα
πραγματοποιήθηκαν τρεις σημαντικές δράσεις σε
Αλεξάνδρεια, Λονδίνο και Μελβούρνη.
Στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι μέσα από
το νέο Μνημόνιο Συναντίληψης που θα υπογραφεί
σύντομα, ενθαρρύνουμε τη στενότερη συνεργασία
της αντίστοιχης οργανωμένης Διασποράς των τριών
χωρών στο εξωτερικό έτσι, ώστε να υλοποιηθούν
συγκεκριμένες δράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η
Διασπορά των τριών χωρών είναι οργανωμένη, όπως
οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αμερική, ο Καναδάς
και η Γαλλία.
Παράλληλα, προωθούνται θέματα κοινού
ενδιαφέροντος για τις τρεις χώρες, όπως θέματα
νεολαίας, επιχειρηματικότητας, επιστημών και
εκπαίδευσης, ανάμεσα στις κοινότητες της
Διασποράς.
Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Αιγύπτου
ευχαρίστησε τον Επίτροπο Προεδρίας για την

ενημέρωση και υπογράμμισε τη στήριξη της
χώρας του τόσο στο εθνικό μας θέμα όσο και στη
συνεργασία αναφορικά με θέματα Διασποράς.

•

Με τον Πρέσβη της Γεωργίας

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις
16 Φεβρουαρίου, συνάντηση με τον Πρέσβη της
Γεωργίας στην Κύπρο Α.Ε. κ. Temur Kekelidze.
Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας
προέβη σε λεπτομερή ενημέρωση για θέματα
αρμοδιοτήτων του και αναφέρθηκε εκτενώς τόσο σε
θέματα Διασποράς όσο και στις προσπάθειες που
καταβάλλονται για τη διακρίβωση της τύχης των
αγνοουμένων.
Επισημαίνοντας την ύπαρξη μιας ζωντανής
κοινότητας Γεωργιανών στην Κύπρο (γύρω στις
4.000), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της κυπριακής κοινωνίας, ο κ. Φωτίου είπε ότι
αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση στην Κύπρο μιας
εκδήλωσης, με σκοπό την προώθηση παγκόσμιων
αξιών και θεμάτων που σχετίζονται με τη Διασπορά.
Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Γεωργίας
ευχαρίστησε τον Επίτροπο Προεδρίας για την
ενημέρωση και υπογράμμισε τη στήριξη της
χώρας του τόσο στο εθνικό μας θέμα όσο και στη
συνεργασία αναφορικά με θέματα Διασποράς.

•

Ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε ότι η Τουρκία
θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστικά
και αποτελεσματικά βήματα και να πάρει τις
ανθρωπιστικές και πολιτικές αποφάσεις που θα είναι
καθοριστικές για την επίτευξη προόδου.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε την κα
Merks-Schaapveld τόσο για τη μέχρι τώρα οικονομική
στήριξη της Ολλανδίας προς το έργο της ΔΕΑ,
όσο και για τη βοήθεια και στήριξη της χώρας
της στις προσπάθειες επίλυσης της τραγωδίας
των αγνοουμένων, εκφράζοντας ταυτόχρονα την
πεποίθησή του ότι η ανθρωπιστική πολιτική που
ακολουθεί η Ολλανδία θα συνεχιστεί προς όφελος
των δοκιμαζόμενων οικογενειών.
Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας συζήτησε με την κα
Merks-Schaapveld το ενδεχόμενο συνεργασίας των
δύο χωρών σε θέματα Διασποράς.
Από την πλευρά της, η κα Merks-Schaapveld
υπογράμμισε τη στήριξη της χώρας της στις
προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή
Δημοκρατία για επίλυση του θέματος της
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων,
εκφράζοντας, παράλληλα, την προθυμία και
ετοιμότητα της Ολλανδίας να συμβάλει προς αυτή
την κατεύθυνση.

Με τη νέα Πρέσβη της Ολλανδίας

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις
17 Φεβρουαρίου, συνάντηση με τη νέα Πρέσβη της
Ολλανδίας στην Κύπρο κα Merks-Schaapveld.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που
εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας του Επιτρόπου
Προεδρίας. Ιδιαίτερη αναφορά από τον κ. Φωτίου
έγινε στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων μια
τραγωδία που προκαλεί τόσο πόνο και δυστυχία
για σχεδόν μισό αιώνα σε εκατοντάδες οικογένειες
συμπατριωτών μας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ «ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ»

Διαδικτυακή συζήτηση Επιτρόπου Προεδρίας με την ηγεσία της
Κυπριακής Διασποράς και με Πρόξενους της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο εξωτερικό
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, και εκπρόσωπος
του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπεύθυνος για
θέματα Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων.
Συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι απόδημοι μας και τρόποι επίλυσής τους
με τη βοήθεια των Προξενείων μας, καθώς
και καλύτερου συντονισμού των αρμόδιων
υπηρεσιών στην Κύπρο όσον αφορά θέματα
Κυπρίων Διασποράς.
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
συμμετείχε, στις 25 Φεβρουαρίου, σε
διαδικτυακή συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος,
μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι των Οργανώσεων
των Αποδήμων μας, Πρόξενοι της Κυπριακής

Αποφασίστηκε η δημιουργία της «Γραμμής
των Κυπρίων Διασποράς» σε συνεργασία
με τα Προξενεία και άλλες αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες για πιο αποδοτική και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των αναγκών των αποδήμων.
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Πέραν της στήριξης των Προξενείων της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αποδήμων μας θα
δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι
Κύπριοι/Κύπριες της Διασποράς θα μπορούν να
θέτουν τα αιτήματα και τα ερωτήματά τους. Το
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας θα συντονίζει
την όλη διαδικασία οριζόντια για πιο γρήγορη
επίλυση στα αιτήματα αυτά.
Η Διασπορά μας αποτελεί ένα από τα πιο
πολύτιμα κεφάλαια για την Κύπρο. Οι
διαχρονικοί αγώνες της Διασποράς για την
Κύπρο είναι τεράστιας σημασίας. Η Κυβέρνηση
και η Πολιτεία παραμένουν δίπλα τους και
ιδιαίτερα δίπλα στη νέα γενιά της Διασποράς
που είναι οι αυριανοί ηγέτες των αποδήμων μας.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο «ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Διαδικτυακή συνάντηση της Κυπριακής Ιατρικής Εταιρείας Ηνωμένου
Βασιλείου και της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου
με τον Καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη

Ο κ. Φωτίου εξήρε και ευχαρίστησε, στο τέλος,
τα μέλη της παροικίας για τη συνεχή προσφορά
τους στην προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού
ζητήματος.

Η Κυπριακή Ιατρική Εταιρεία ΗΒ (Cyprus Medical
Society UK- CMS UK), υπό την αιγίδα της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ (National Federation
of Cypriots in the UK), οργάνωσαν διαδικτυακή
συνάντηση με τον διεθνούς φήμης Καθηγητή
Eμβρυακής Ιατρικής του King’s College του
Λονδίνου Κύπρο Νικολαΐδη, στις 10 Ιανουαρίου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι της
CMS UK Δρ Νικόλας Γαλάζης και Δρ Σάββας
Χατζηφιλίππου, ο Πρόεδρος της Εθνικής
Ομοσπονδίας Κυπρίων ΗΒ κ. Χρίστος Καραολής,
ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο
Βασίλειο κ. Ανδρέας Κακουρής και ο Επίτροπος
Προεδρίας για θέματα αποδήμων κ. Φώτης
Φωτίου.
Ο Δρ Κύπρος Νικολαΐδης, ο οποίος πρόσφατα
πρωταγωνίστησε στη σείρα «The Surgeon’s Cut»
του Netflix, γεννήθηκε στην Πάφο το 1953.
Σπούδασε Ιατρική στο King's College του Λονδίνου
και αργότερα έγινε Διευθυντής του Harris Birthright
Research Centre for Fetal Medicine, της πρώτης
μονάδας Εμβρυακής Ιατρικής του Ηνωμένου
Βασιλείου. Εκεί, δημιούργησε ένα ερευνητικό και

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμβρυακής Ιατρικής, με
αποτέλεσμα το King's College Hospital να γίνει ένα
εξαιρετικά σημαντικό κέντρο εμβρυακής ιατρικής,
με χιλιάδες γιατρούς-επισκέπτες παγκοσμίως.
Πρόσφατα, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας
Ιατρικής στις ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί μίαν από
τις υψηλότερες τιμές στον τομέα της υγείας και της
ιατρικής.
Στην παρέμβασή του, ο κ. Φωτίου εξήρε την
προσφορά και το έργο του Καθηγητή Κύπρου
Νικολαΐδη στην ιατρική επιστήμη σε διεθνές
επίπεδο και επισήμανε την τιμή για την Κύπρο
να έχει έναν τόσο διακεκριμένο επιστήμονα στη
Διασπορά.

Ο Καθηγητής Νικολαΐδης ρωτήθηκε για τις διάφορες
ανακαλύψεις που έχει καταφέρει τις τελευταίες
δεκαετίες, οι οποίες, δικαίως, τον καθιστούν ως τον
«Πατέρα της Εμβρυακής Ιατρικής». Συζητήθηκαν
τα διλλήματα και οι δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίσει ένας γιατρός στην καθημερινότητά του
και έδωσε χρήσιμες συμβουλές προς τους νεότερους
γιατρούς. Ρωτήθηκε, επίσης, για τα εθνικά μας θέματα
και για τη συνεχή προκλητικότητα της Τουρκίας
προς την Κύπρο. Τέλος, αποκάλυψε τα σχέδια και τις
σκέψεις του για το 2021. Η CMS UK ανακήρυξε τον
Καθηγητή Νικολαΐδη Προστάτη του Συλλόγου ως
ένδειξη θαυμασμού και πηγή έμπνευσης προς όλους
τους Κύπριους γιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και
όχι μόνο.
Η διαδυκτιακή συνάντηση έκλεισε με μήνυμα
του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο
Βασίλειο κ. Ανδρέα Κακουρή. Η συνάντηση
παρακολουθήθηκε από χιλιάδες χρήστες από όλο
τον κόσμο και είναι διαθέσιμη στο YouTube στον
σύνδεσμο: http://cypriotfederation.org.uk/
professornicolaides

Ο κ. Φωτίου ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του
Προέδρου Αναστασιάδη, θα απονεμηθεί στον
Καθηγητή Νικολαΐδη, μόλις οι συνθήκες το
επιτρέψουν, ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος
του Μακαρίου Γ’, η ανώτατη τιμητική διάκριση
της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αναγνώριση των
υπηρεσιών του στην ανθρωπότητα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ»

«Είναι η δική μας γλώσσα που μας ενώνει και μας οπλίζει με δύναμη και σθένος
να προχωρήσουμε μπροστά»
«Η διάδοση και εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας από τους απόδημους μας, αποτελεί
βασική μέριμνα και στόχο της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Διασπορά», ανέφερε ο
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου
στην εκδήλωση που διοργάνωσαν από
κοινού το Πανεπιστήμιο Frederick και το
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας με
θέμα «Ελληνική Διασπορά – Η σημασία
διατήρησης της ελληνικής γλώσσας στην
ομογένεια», η οποία πραγματοποιήθηκε

στις18 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση έγινε
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας, όπως έχει καθιερωθεί
η 9η Φεβρουαρίου, σε αναγνώριση
της συμβολής της στην ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο κ. Φωτίου ανέφερε:
«Το ότι είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας
είναι κάτι το δεδομένο και το αδιαμφισβήτητο.
Πέραν δε αυτού, η αξία της ελληνικής γλώσσας
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είναι ανεκτίμητη και γενικότερα στον κόσμο,
καθώς διαμόρφωσε την ιστορία του ανθρώπινου
πολιτισμού».
«Είναι η γλώσσα», είπε, «στην οποία μας άφησαν
το έργο τους σπουδαίοι φιλόσοφοι, ποιητές και
συγγραφείς: Όμηρος, Πλάτωνας, Θουκυδίδης,
Αισχύλος, Αριστοφάνης, Ιπποκράτης και άλλοι.
Είναι η γλώσσα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,
η γλώσσα των Ευαγγελιστών και των άλλων
Πατέρων της Εκκλησίας μας».

«Είναι, ακόμα, η γλώσσα», συνέχισε, «με τη
μοναδική συμβολή στον εμπλουτισμό του
λεξιλογίου άλλων γλωσσών, η γλώσσα των
βυζαντινών χρονογραφημάτων, η γλώσσα του
Σολωμού και του Κάλβου, του Παλαμά, του Ελύτη,
του Ρίτσου, του Βασίλη Μιχαηλίδη, η γλώσσα που
τεκμηριώνει και αντικατοπτρίζει τη συνέχεια του
Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τις μέρες
μας».

«Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ταυτίζεται με
το μέλλον του Ελληνισμού και χρέος των Ελλήνων
και των ομογενών είναι να στηρίζουν και να τιμούν
την ελληνική γλώσσα και παιδεία, ιδιαίτερα εκεί
όπου επιζούν γλωσσικές νησίδες και θύλακες
ελληνοφωνίας, παροικίες και ιστορικές εστίες της
ομογενειακής διασποράς, οι οποίες διατηρούν
το πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολιτιστικής τους
ταυτότητας.

και τον πολιτισμό τους. Αυτοί είναι οι αυριανοί
ηγέτες της Διασποράς και έχουμε υποχρέωση να
τους στηρίξουμε και να πετύχουμε τον πιο πάνω
στόχο.

«Για εμάς ειδικά τους Έλληνες της Κύπρου»,
σημείωσε ο κ. Φωτίου, «η ελληνική γλώσσα είναι
το πρώτο και το πιο σπουδαίο γνώρισμά μας.
Αυτό που δίνει ξεχωριστή δύναμη στην ύπαρξη
μας, την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες μας,
τους αγώνες και τις επιδιώξεις μας. Είναι η δική
μας γλώσσα που μας ενώνει και μας οπλίζει με
δύναμη και σθένος να προχωρήσουμε μπροστά».
Και συνέχισε:

Γι’ αυτό και μεταξύ των αποδήμων μας προωθούμε
ειδικά προγράμματα εκμάθησης και διάδοσης
της ελληνικής γλώσσας, όπως και της ιστορίας
μας, συνεργαζόμενοι με πανεπιστήμια και άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς, όπως και με
τις οργανώσεις των απανταχού αποδήμων μας και
ιδιαίτερα των νέων της Διασποράς μας. Τα παιδιά
τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς θα πρέπει να
τα κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία

Η κοινή ιστορία των εθνικών μας αγώνων
συμπορεύεται και συνταυτίζεται, έχοντας πάντοτε
ως πρωταρχικό στόχο τον αγώνα να διατηρήσουμε
ανόθευτο τον εθνικό μας πολιτισμό και άσβεστα
τα ιδανικά της πατρίδας. Όσες προκλήσεις και
δυσκολίες και αν αντιμετωπίζουμε με τον Τούρκο
εισβολέα και κατακτητή στην εσχατιά αυτή της
ανατολικής Μεσογείου», κατέληξε ο κ. Φωτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διάδοση και εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας από τους αποδήμους μας
αποτελεί βασική μέριμνα και στόχο της εθνικής μας
στρατηγικής για τη Διασπορά.

9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ένα μήνυμα μεγάλης περηφάνειας για τη μεγάλη κληρονομιά μας
Σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρει:
«Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο πράγμα
είναι να λογαριάζει κανείς πως από την
εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα,
μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με
την ίδια γλώσσα», γράφει για την ελληνική
γλώσσα ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζοντας τη
διαχρονική της παρουσία και τη μεγάλη της
συμβολή στον ανθρώπινο πολιτισμό.
Η απόδοση τιμής στη γλώσσα μας εκφράστηκε
με τον πιο επίσημο τρόπο στις 24 Απριλίου
2017, όταν, με μια ιστορική απόφαση αρμόδιων
Ελλήνων Υπουργών, καθιερώθηκε η 9η
Φεβρουαρίου, η Ημέρα Μνήμης Διονυσίου
Σολωμού, ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής
Γλώσσας, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται
ετήσιοι παγκόσμιοι εορτασμοί, μέσω των
οποίων αναδεικνύεται ο θεμελιώδης ρόλος που
διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα στον κόσμο των
επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς
και η ουσιαστική συμβολή της στην εδραίωση του
ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού.
Με αφορμή το γεγονός αυτό, το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
καθιέρωσε από το 2017 την «Εβδομάδα Ελληνικής
Γλώσσας», που στη συνέχεια επεκτάθηκε σε
δεκαπενθήμερο, στη διάρκεια του οποίου
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες, όπως λογοτεχνικά εργαστήρια,
λέσχες ανάγνωσης, επιστημονικές διαλέξεις,
εκθέσεις βιβλίων, λεξιλογικά παιγνίδια, μαθητικοί

διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις, κ.ά.
Στόχος των δράσεων είναι η ανάδειξη της
συγχρονίας και της διαχρονίας της ελληνικής
γλώσσας, αλλά και της αξίας της γλωσσικής
παιδείας, η οποία αναμφισβήτητα συμβάλλει
στην εμπέδωση της γλωσσικής μας ταυτότητας
και στην αναβάθμιση του πολιτιστικού και
πνευματικού μας επιπέδου. Αναδεικνύεται,
παράλληλα, και η οικουμενικότητα της ελληνικής
γλώσσας, αφού η φιλοσοφική, η ηθική, η
πολιτική και η αισθητική σκέψη του ευρωπαϊκού
και παγκόσμιου πολιτισμού βασίζεται στα έργα
των Ελλήνων στοχαστών. Εμείς επισημαίνουμε
και τα χαρακτηριστικά της δικής μας κυπριακής
διαλέκτου που μέσα από δύσκολους καιρούς
ξένων κατακτήσεων και επίπονων αγώνων
συντηρεί μέχρι τις μέρες μας γλωσσικά ιδιώματα
που παρέμειναν αναλλοίωτα από τα ομηρικά
χρόνια.
Η ελληνική γλώσσα, τόσο ως κώδικας
επικοινωνίας των Ελλήνων όσο και ως φορέας
πολιτισμού, έχει αδιάλειπτη παρουσία στην
ιστορία του ανθρώπου εδώ και τουλάχιστον
τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Απόλυτα ταυτισμένη
με την πορεία της ανθρώπινης σκέψης, η
Ελληνική είναι η γλώσσα στην οποία ο άνθρωπος
διατυπώνει τις πρώτες του φιλοσοφικές
αναζητήσεις, περιγράφει τις πρώτες του
επιστημονικές ανακαλύψεις, εκφράζει έννοιες
του πολιτικού λόγου και αποδίδει τη χριστιανική
διδασκαλία.
Παράλληλα, η ελληνική γλώσσα, μετά την
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διαδίδεται σε
όλο τον πολιτισμένο κόσμο και από τότε ασκεί
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τεράστια επίδραση σε μεγάλο μέρος γλωσσών και
πολιτισμών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός
ότι τα Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) αποτελούν
διαχρονικά αντικείμενο διδασκαλίας στα καλύτερα
πανεπιστήμια και σχολεία του κόσμου.
Η φετινή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας συμπίπτει με τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του
1821. «Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;», έγραφε τότε στον
Διάλογό του ο Διονύσιος Σολωμός, τονίζοντας
και πάλι πως στην ψυχή του Έλληνα, γλώσσα
και εθνική ελευθερία ταυτίζονται άρρηκτα.
Οι φετεινές δράσεις της Ημέρας, οι οποίες
διοργανώνοναι σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Ελλάδaς στην Κύπρο, επεκτείνονται σε κάθε
σχολική μονάδα η οποία μπορεί να επιλέξει, να
σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις πιο κατάλληλες
για αυτήν δράσεις από αυτές που προτείνονται,
ενθαρρύνοντας και ξεχωριστές πρωτοβουλίες από
εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες.
Στο πλαίσιο των ευρύτερων εορτασμών για τα
200 χρόνια από την Εθνική Επανάσταση του
1821, το Υπουργείο Παιδείας θα διοργανώσει
και ορισμένες πρόσθετες εκδηλώσεις για την
ελληνική γλώσσα γιατί αποδίδει ιδιαίτερη σημασία
στη γλωσσική παιδεία. Η θωράκιση κυρίως
της νέας γενιάς, με τον πλούτο της Ελληνικής
και με σεβασμό για αυτήν, συνιστά σημαντική
υπηρεσία στη δοκιμαζόμενη πατρίδα μας και
αποτελεσματική άμυνα απέναντι στους κάθε
λογής κινδύνους που ελλοχεύουν.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας αποφάσισε το Υπουργικό
Συμβούλιο
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προβεί
στις ακόλουθες διαφοροποιήσεις που αφορούν
στο Σχέδιο Δράσης σταδιακής επανέναρξης των
πτήσεων και επαναλειτουργίας των αερολιμένων, το
οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου
2021.
• Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία) συμπεριλαμβανομένης της
Ελβετίας, δεν υπάρχει οποιαδήποτε τροποποίηση.
Δηλαδή, από την 1η Μαρτίου 2021 θα ακολουθείται
η κατηγοριοποίηση των χωρών του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), οι
οποίες θα ταξινομούνται στις κατηγορίες πράσινη,
πορτοκαλί ή κόκκινη.
• Για τον μήνα Μάρτιο για τις τρίτες χώρες
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ,
Λίβανος, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία,
Αίγυπτος, Λευκορωσία), καθώς επίσης και για τον
κατάλογο σύστασης τρίτων χωρών του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, η αξιολόγηση των χωρών αυτών θα
διεξάγεται από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα
τις ταξινομεί σε πράσινη, πορτοκαλί, κόκκινη και
γκρίζα. Όσες από τις πιο πάνω χώρες ταξινομηθούν
στην κατηγορία γκρίζα θα χρειάζονται ειδική άδεια
εισόδου και, επιπλέον, οι επιβάτες θα πρέπει να
προσκομίζουν εργαστηριακή ανάλυση PCR εντός 72
ωρών πριν την αναχώρηση. Σε αυτή την κατηγορία
θα ισχύουν μέτρα αυτοπεριορισμού/ καραντίνας,
τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας.
• Από την 1η μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, οι
αφιχθέντες από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
χώρες, η οποία έχει ταξινομηθεί στην πράσινη

κατηγορία, θα υποβάλλονται σε εργαστηριακό
έλεγχο PCR τεστ, το κόστος του οποίου θα
καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Σημειώνεται ότι για τον μήνα Μάρτιο, όλοι οι
επιβάτες, ανεξαρτήτου κατηγορίας, που αφικνούνται
στην Κύπρο, θα έχουν περάσει από εργαστηριακό
έλεγχο PCR.
• Από την 1η Απριλίου 2021, η αξιολόγηση και
η κατάταξη των τρίτων χωρών θα γίνεται στις
κατηγορίες πράσινη, πορτοκαλί ή κόκκινη σύμφωνα
με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ως τρίτες χώρες, πέραν
από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ,
Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία,
Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Λευκορωσία,
προστίθενται, από την 1η Απριλίου 2021, και
οι ακόλουθες χώρες: Σερβία, Κατάρ, Μπαχρέιν,
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αρμενία και Γεωργία.
• Όσα κράτη δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο
πάνω θα ταξινομούνται στην κατηγορία γκρίζα –
ειδική άδεια.
• Το Υπουργείο Υγείας θα ανακοινώνει σε
εβδομαδιαία βάση την κατηγοριοποίηση των χωρών.
• Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε την επέκταση, μέχρι την 31η Μαρτίου
2021, του μέτρου παραμονής 7 ημερών σε χώρους
που θα υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία για όσους
φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που ήδη εφαρμόζονται.
• Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε κατηγορία ισχύουν τα
ακόλουθα:
Κατηγορία Πράσινη, στην οποία όλοι οι επιβάτες,
με την άφιξή τους στην Κύπρο, από την 1η μέχρι
και την 31η Μαρτίου 2021, θα υποβάλλονται σε
εργαστηριακή ανάλυση PCR, το κόστος του οποίου

θα καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Από
την 1η Απριλίου 2021 δεν θα υπάρχει κανένας
περιορισμός, πρακτική που ισχύει και σήμερα.
Κατηγορία Πορτοκαλί, στην οποία θα απαιτείται
η προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής ανάλυσης
PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, πρακτική
που ισχύει και σήμερα.
Κατηγορία Κόκκινη, στην οποία θα απαιτείται
διπλή εργαστηριακή ανάλυση, δηλαδή αρνητική
εργαστηριακή ανάλυση PCR εντός 72 ωρών πριν
την αναχώρηση και ακόμα μία εργαστηριακή
ανάλυση PCR με την άφιξη στην Κύπρο. Σε αυτή
την κατηγορία δεν ισχύουν μέτρα αυτοπεριορισμού/
καραντίνας. Σημειώνεται ότι Κύπριοι πολίτες και
νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία μπορούν να
επιλέξουν να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο
μόνο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να παραμένουν σε καθεστώς
υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού σύμφωνα με τις
εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, εκτός
και αν προσκομίσουν επιπρόσθετη εργαστηριακή
ανάλυση με αρνητικό PCR εντός 72 ωρών πριν από
την αναχώρηση.
Κατηγορία Γκρίζα – ειδική άδεια. Στη
συγκεκριμένη κατηγορία θα ακολουθείται και
η διαδικασία για παραχώρηση ειδικής άδειας
εισόδου στη Δημοκρατία για πολίτες τρίτων χωρών
(εξαιρούνται από την παραχώρηση ειδικής άδειας
οι Κύπριοι πολίτες, οι νόμιμα διαμένοντες στην
Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ευρωπαίοι πολίτες).
Σε αυτή την κατηγορία οι αφιχθέντες θα πρέπει
να παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού
αυτοπεριορισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Χώρες Πράσινης Κατηγορίας (Green) –
Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα
φάση:
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ισλανδία
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζηλανδία,
3) Σιγκαπούρη, 4) Σαουδική Αραβία
Χώρες Πορτοκαλί Κατηγορίας (Orange) –
Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο, αλλά με
μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με την
Πράσινη Κατηγορία:
Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1) Δανία, 2) Φινλανδία
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Νορβηγία
Τρίτες Χώρες: 1) Κίνα (περιλαμβανομένου και
του Χονγκ Κονγκ και του Μακάου), 2) Νότια
Κορέα, 3) Ταϊλάνδη

Χώρες Κόκκινης Κατηγορίας (Red) – Χώρες
αυξημένου κινδύνου, συγκριτικά με τις
χώρες της Πράσινης και της Πορτοκαλί
Κατηγορίας:
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1) Αυστρία, 2) Βέλγιο, 3) Βουλγαρία, 4) Γαλλία,
5) Ιρλανδία,
6) Κροατία, 7) Λουξεμβούργο, 8) Ρουμανία,
9) Ισπανία, 10) Ιταλία, 11) Μάλτα, 12) Ολλανδία,
13) Ουγγαρία, 14) Πολωνία, 15) Πορτογαλία,
16) Σλοβακία, 17) Σλοβενία, 18) Τσεχία,
19) Εσθονία, 20) Λετονία, 21) Λιθουανία,
22) Σουηδία, 23) Γερμανία, 24) Ελλάδα
Μικρά κράτη: 1) Ανδόρα, 2) Μονακό,
3) Πόλη του Βατικανού, 4) Σαν Μαρίνο
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ελβετία,
2) Λιχτενστάιν
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Χώρες Γκρίζας Κατηγορίας (Ειδικής Άδειας/
SpecialPermission):
Τρίτες Χώρες: 1) Ηνωμένο Βασίλειο, 2) Ισραήλ,
3) Ρωσία, 4) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
5) Ουκρανία, 6) Ιορδανία, 7) Λίβανος,
8) Αίγυπτος, 9) Λευκορωσία,10) Ρουάντα
Τονίζεται ότι όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως
κατηγορίας χωρών, είναι υπόχρεοι να υποβάλουν
αίτηση για το Cyprus Flight Pass εντός 24 ωρών
πριν την αναχώρηση της πτήσης τους. Επιπλέον,
για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας
και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας,
θα γίνεται δειγματοληπτικός εργαστηριακός
μοριακός έλεγχος COVID-19 σε επιβάτες
επιλεγμένων πτήσεων που θα αφικνούνται. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
www.pio.gov.cy/coronavirus ή την ιστοσελίδα
https://cyprusflightpass.gov.cy.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΝΕΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ»

Αναμνηστική σειρά τριών γραμματοσήμων με
τίτλο «Αεροπλάνα» τέθηκε σε κυκλοφορία στις
18 Φεβρουαρίου από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία,
προβάλλοντας τρία σημεία ορόσημο της ιστορίας
των αεροπλάνων.
Πρόκειται για γραμματόσημο των 34 σεντ για την
πρώτη καταγεγραμμένη πτήση των Αμερικανών
αδελφών Ράιτ, που πέταξαν το πρώτο αεροπλάνο
στις 17 Δεκεμβρίου 1903 στο Κιλ Ντέβιλ Χιλς της
Βόρειας Καρολίνας, γραμματόσημο των 75 σεντ
για την πρώτη υπερατλαντική πτήση το 1927
από τον Τσαρλς Λίντμπεργκ και γραμματόσημο
του ενός ευρώ για την πρώτη επανδρωμένη
υπερηχητική πτήση του 1947.

Οι πρωτοπόροι της αεροπλοΐας αδελφοί Ράιτ,
κατασκευαστές ποδηλάτων σε ένα απόμερο
ψαροχώρι των ΗΠΑ πριν 117 χρόνια, μετά
από συνεχείς δοκιμές τους πέταξαν το πρώτο
αεροπλάνο, εισάγοντας σε ολόκληρο τον κόσμο
το νέο μεταφορικό μέσο πάνω από ξηρά και
θάλασσα, το οποίο και τερμάτισε εξελικτικά και
την ιστορία των πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων
των ελαφρών αερίων, πιο γνωστών ως Ζέπελιν.
Η πρώτη επιτυχής πτήση των αδελφών Ράιτ ήταν
διάρκειας μόλις 12 δευτερολέπτων και κάλυψε
απόσταση μόλις 37 μέτρων, μικρότερη από το
συνολικό μήκος ενός σημερινού επιβατηγού
Airbus ή Boeing. Η ιστορική εκείνη πτήση, μακριά
από τυμπανοκρουσίες, ήταν η πρώτη απόλυτα
ελεγχόμενη μηχανοκίνητη πτήση αεροσκάφους
βαρύτερου από τον αέρα πάνω από το έδαφος,
γι’ αυτό και οι αδελφοί Ράιτ θεωρούνται οι
πρωτοπόροι της νέας συγκοινωνίας.
Την επιτυχία των αδελφών Ράιτ ακολούθησε η
σταθερή ανάπτυξη της αεροπλοΐας/αεροπορίας,
και σε 24 χρόνια πραγματοποιήθηκε η ιστορική
υπερατλαντική πτήση του Charles Lindberg, ο
οποίος πέταξε μόνος χωρίς ενδιάμεση στάση,
από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, 5.800 χιλιόμετρα,

με το μονοθέσιο μονοκινητήριο αεροπλάνο
του Spirit of St. Louis. Κατά την άφιξή του στη
γαλλική πρωτεύουσα τον ανέμενε πλήθος 100.000
περίπου ατόμων με ζητωκραυγές και επευφημίες
για την τόλμη του και το τρομερό του επίτευγμα.
Είκοσι χρόνια μετά το 1947, ακολούθησε η πρώτη
υπερηχητική πτήση με πιλότο τον Charles Yeager
με αεροσκάφος Bell X-l, που ανέπτυξε ταχύτητα
1.127 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τη
δήλωση του Εθνικού Αεροδιαστημικού Μουσείου
των ΗΠΑ.
Και τα νέα επιτεύγματα στις αεροπορικές πτήσεις,
όπως και στη χρήση της αεροπορίας σε πολεμικές
επιχειρήσεις, συνέχισαν και συνεχίζουν μέχρι τις
μέρες μας με κάποια μερική αρνητική εξέλιξη
μόνο ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της
πανδημίας του COVID-19, με τους εμπλεκόμενους
στη βιομηχανία να αναμένουν και να
προγραμματίζουν νέα επιτεύγματα, αμέσως μετά
την εξουδετέρωση του κορωνοϊού.

«ΆΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ» Διαδικτυακή δράση από τα

Γραφεία των Επιτρόπων Προεδρίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ
Τα Γραφεία των Επιτρόπων Προεδρίας και
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Παγκόσμια
Οργάνωση Νέων Απόδημων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ)
πραγματοποίησαν, στις 26 Φεβρουαρίου, τη
δεύτερη διαδικτυακή δράση με θέμα «Άγρια Ζωή
και Βιοποικιλότητα». Η δράση αυτή διεξάγεται στο
πλαίσιο μίας σειράς διαδικτυακών δράσεων που
πραγματοποιούνται για θέματα κλιματικής αλλαγής
και απευθύνονται προς τους απόδημους νέους,
ένεκα και της πρωτοβουλίας του Προέδρου της
Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή.
Στόχος των διαδικτυακών δράσεων είναι η
ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς των αποδήμων
για θέματα της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα,
αποσκοπούν στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών
θησαυρών του τόπου μας, στον εντοπισμό των
περιβαλλοντικών προκλήσεων και σε προτάσεις
λύσεων, καθιστώντας τους Κύπριους που ζουν στο
εξωτερικό κοινωνούς της πατρίδας τους.
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Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα είναι η
ραχοκοκαλιά της ζωής, αφού έχει ουσιαστική
σημασία τόσο για το ανθρώπινο είδος όσο και για
το περιβάλλον, εφόσον τα δώρα της φύσης που μας
παρέχονται δωρεάν – οι οικοσυστημικές υπηρεσίες
– εξαρτώνται από τη βιοποικιλότητα και γίνονται
απάντηση για την κλιματολογική αλλαγή.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα
Κλέλια Βασιλείου και ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
κ. Χρίστος Τούτον.
Κύριοι ομιλητές της συζήτησης ήταν ο
Εντομολόγος και Σύμβουλος Οικολογίας κ. Μάριος
Αριστοφάνους και ο Κτηνίατρος της Wild Life και
Υπεύθυνος Κτηνίατρος της Θήρας και του Bird Life
κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου. Στη διαδικτυακή συζήτηση
συμμετείχαν νέοι και νέες της Διασποράς από
διάφορες χώρες.

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
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«Ο απαγχονισμός
του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού»
Πίνακας του
Γιώργου
Μαυρογένη,
Συλλογή Ιεράς
Αρχιεπισκοπής.

