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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Επικοινωνώ με χαρά και πάλι μαζί σας στο πλαίσιο της σταθερής επαφής που έχουμε για το καλό της
αγαπημένης μας πατρίδας, της οποίας είστε πολύτιμο στήριγμα.
Συνεχίζουμε, δυστυχώς, να περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του
κορωνοϊού, η οποία έχει ως συνέπεια να χάνονται καθημερινά συνάνθρωποί μας και να λαμβάνονται μέτρα
που, αναγκαία, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Οφείλουμε, ωστόσο, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και
να προσπαθούμε για το καλύτερο. Με τα σύγχρονα μέσα της εποχής και τις δυνατότητες που υπάρχουν, οι
προσπάθειες για επιτέλεση των στόχων μας συνεχίζονται στους ίδιους έντονους ρυθμούς.
Στην περίοδο που καλύπτει το 18o τεύχος, είχαμε συναντήσεις με Πρέσβεις φίλων χωρών, όπως του Λιβάνου
και της Ρουμανίας, ενώ με τη Ρουμανία είχαμε και διμερή συνάντηση για προώθηση ειδικά των στόχων μας για
τη Διασπορά.
Εξάλλου, με τους ηγέτες των ομογενειακών οργανώσεων, διοργανώσαμε διαδικτυακή συνάντηση με τη
διεύθυνση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για αξιοποίηση των υπηρεσιών του προς
τους αποδήμους μας, μέσω των προγραμμάτων της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, καθώς και τις άλλες
ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητές του.
Σημειώνω, επίσης, συνάντησή μας με αντιπροσωπεία φοιτητών του Αμερικανικού – Ελληνικού Ινστιτούτου,
ενώ ιδιαίτερη μνεία, καταλήγοντας, κάνω στη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (19
Μαΐου) και στο μήνυμα που αποστείλαμε τιμώντας τη μνήμη τους, καθώς και σε συνάντησή μας με την κα
Μ. Καλμπουρτζή, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και
Αγνοουμένων, κατά την οποία ανασκοπήσαμε τα προβλήματα που η τουρκική πλευρά συνεχίζει να προβάλλει
στις προσπάθειες για διακρίβωση της τύχης όλων ανεξαίρετα των αγνοουμένων μας.
Στις σελίδες που ακολουθούν, όλα τα νέα μας.
Φώτης Φωτίου
Επίτροπος Προεδρίας

ΜΕ ΕΠΤΑΚΟΜΜΑΤΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΤΟΠΊΟ, ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΌ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ
Επτακομματική είναι πλέον η σύνθεση της νέας
Βουλής των Αντιπροσώπων για την πενταετία
2021-2026, με το αποτέλεσμα να διαφοροποιεί
το εκλογικό τοπίο, φέρνοντας ανατροπές στα
έδρανα.
Η πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η
απώλεια ποσοστών στα τρία μεγάλα κόμματα
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, ο διπλασιασμός
των ποσοστών του ΕΛΑΜ, το οποίο εκτόπισε
από την τέταρτη θέση την ΕΔΕΚ – τη μόνη
από τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις
που κατάφερε να καταγράψει αύξηση του
εκλογικού ποσοστού –, η είσοδος στη
Βουλή της Δημοκρατικής Παράταξης και η
διάψευση των προσδοκιών για αυξημένα
ποσοστά των Οικολόγων, συνθέτουν τα βασικά
χαρακτηριστικά του εκλογικού αποτελέσματος.
Η Αλληλεγγύη με 2,31% δεν κατάφερε να
καταλάβει έδρα, ενώ εκτός Βουλής έμεινε και
το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, αν
και πλησίασε αρκετά το κατώφλι της εισόδου.
Στους χαμένους των βουλευτικών εκλογών
είναι και η Αλλαγή Γενιάς, που με ποσοστό
2,82% δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή.
Κύριο συστατικό της ανάδειξης των νέων
αντιπροσώπων του λαού ήταν η διεξαγωγή της
προεκλογικής μάχης σε συνθήκες πανδημίας,

με την αποχή να καταγράφει για άλλη μια
φορά άνοδο, φτάνοντας στο 34,28%, το
υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε ποτέ σε
βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Η νέα Βουλή
θα έχει λιγότερες γυναίκες, καθώς από τις 11
που είχαν εκλεγεί το 2016, πλέον μπαίνουν
μόλις 8 γυναίκες ή ποσοστό 14,3% περίπου.
Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Κύπρο στις
τελευταίες χώρες, από άποψη εκπροσώπησης
γυναικών στα Kοινοβούλια των ευρωπαϊκών
χωρών.
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθηκαν στις 30
Μαϊου, με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού λειτούργησαν ειδικά κινητά
εκλογικά κέντρα. Την ψήφο 557.836 πολιτών,
για να καταλάβουν μία από τις 56 έδρες του
κυπριακού Κοινοβουλίου, διεκδίκησαν 658
υποψήφιοι.
Από αυτούς, οι 651 προέρχονταν από 15
εκλογικούς κομματικούς συνδυασμούς και επτά
είχαν υποβάλει μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Σε αυτούς περιλαμβάνονταν 160 γυναίκες,
ποσοστό 24,31%. Το 2016 οι υποψήφιοι
ήταν 493 και περιλάμβαναν 108 γυναίκες,
ποσοστό 21,90%. Τη θέση του εκπροσώπου
των Μαρωνιτών διεκδίκησαν δύο υποψήφιοι,
ενώ τη θέση των Λατίνων τρεις υποψήφιοι.
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Ο εκπρόσωπος των Αρμενίων έχει εκλέγει
χωρίς ανθυποψήφιο και ανακηρύχθηκε στις
13/5/2021.
Ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε 17 έδρες, 5 στη
Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 4 στην Αμμόχωστο,
2 στη Λάρνακα, 2 στην Κερύνεια και μία στην
Πάφο. Το ΑΚΕΛ 15 έδρες, 6 στη Λευκωσία, 3
στη Λεμεσό, 3 στην Αμμόχωστο και από μία
σε Λάρνακα, Πάφο και Κερύνεια. Το ΔΗΚΟ 9
έδρες, 3 στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 2 στην
Αμμόχωστο και από μία σε Λάρνακα και Πάφο.
Το ΕΛΑΜ 4 έδρες, από μία σε Λευκωσία,
Λεμεσό, Αμμόχωστο και Λάρνακα. Η ΕΔΕΚ
επίσης 4 έδρες, από μία σε Λευκωσία, Λεμεσό,
Λάρνακα και Πάφο. Η Δημοκρατική Παράταξη
και αυτή 4 έδρες, δύο στη Λευκωσία, μία στη
Λεμεσό και μία στην Αμμόχωστο. Το Κίνημα
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
3 έδρες, δύο στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό.
Για τα ποσοστά και τις ψήφους που
συγκέντρωσαν οι κομματικοί σχηματισμοί,
καθώς και για τα εκλεγέντα μέλη της Βουλής
των Αντιπροσώπων και τους σταυρούς
προτίμησης των υποψηφίων ανά εκλογική
περιφέρεια, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.elections.gov.cy/moi/elections/
elections21.nsf/home/home?opendocument

ΓΥΝΑΊΚΑ ΣΤΑ ΗΝΊΑ
ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΒΟΥΛΉΣ,
ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Γυναίκα στην Προεδρία της Βουλής, το
δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, για
πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, με την εκλογή της 35χρονης
Αννίτας Δημητρίου.
Στις 10 Ιουνίου, η Ολομέλεια της Βουλής
πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρία, με
τη νέα της σύνθεση που διαμορφώθηκε με τη
λαϊκή εντολή της 30ης Μαΐου. Της διαδικασίας
εκλογής του Προέδρου του νομοθετικού
σώματος, προηγήθηκε η διαβεβαίωση των
56 Βουλευτών και των 3 Αντιπροσώπων των
Θρησκευτικών Ομάδων, οι οποίοι έδωσαν
τη νενομισμένη διαβεβαίωση για πίστη στο
Σύνταγμα και στους συνάδοντες με αυτό νόμους.
Η Αννίτα Δημητρίου, την οποία πρότεινε το
κόμμα της, ο ΔΗΣΥ, εξελέγη νέα Πρόεδρος
της Βουλής με 25 ψήφους κατά τη δεύτερη
ψηφοφορία. Την κα Δημητρίου ψήφισαν οι 17
βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι 4 του ΕΛΑΜ και οι 4
βουλευτές της ΔΗΠΑ.
Αννίτα Δημητρίου: «Επιδίωξή μου είναι
η Προεδρία της Βουλής να αποτελέσει
ένα διαρκές υπόδειγμα μετριοπάθειας,
συμφιλίωσης και συνεννόησης»
Η νέα Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου,
στην ομιλία της αμέσως μετά την εκλογή της,
ανέφερε ότι αυτό που θα επιδιώξει είναι η
Προεδρία της Βουλής να αποτελέσει ένα διαρκές
υπόδειγμα μετριοπάθειας, συμφιλίωσης και
συνεννόησης.

Αναφερόμενη στην απαξίωση που υπάρχει
για την πολιτική και τους πολιτικούς, η
κα Δημητρίου ανέφερε: «Καλούμαστε
σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να
αποκαταστήσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία και
για να το πετύχουμε πρέπει να λειτουργήσουμε
με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και κυρίως
συνεργασίες, οικοδομώντας την Κύπρο του
αύριο, την Κύπρο που μας αξίζει».
Παράλληλα είπε ότι, τώρα περισσότερο
από ποτέ καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη
υπεράσπισης της δημοκρατίας και των θεσμών
μέσα από τη δική μας στάση ζωής, τις επιλογές
και τις συμπεριφορές μας.
Αναφέρθηκε, επίσης, στους σοβαρούς
κινδύνους που εκκρεμούν «αν δεν
υπηρετήσουμε τη Βουλή όπως πρέπει, όπως
αναμένουν από εμάς οι πολίτες, αν δεν
αλλάξουμε αντιλήψεις, εικόνες και παραστάσεις
που πλήγωσαν και απογοήτευσαν».
Αναφερόμενη στη θητεία την οποία καλείται να
υπηρετήσει, η κα Δημητρίου είπε ότι πρόκειται
για μια δύσκολη κοινοβουλευτική θητεία με
σημαντικότατες εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις,
που θα θεμελιώσουν ένα νέο, υγιέστερο μοντέλο
ανάπτυξης και θα ανανεώσουν τη σχέση
εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι
είναι η θητεία της ψηφιακής μετάβασης, του
εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, αλλά
και της ίδιας της λειτουργίας της Βουλής των
Αντιπροσώπων. Εξέφρασε, επίσης, την άποψη
ότι θα είναι η θητεία που θα αφουγκραστεί

ακόμα περισσότερο τους πολίτες και θα
φροντίσει να ισχύσει ισονομία και δικαιοσύνη
για κάθε άνθρωπο.
Πρόσθεσε ότι η θητεία της καλείται να
διαχειριστεί νέες προκλήσεις, να αντικρούσει
νέους κινδύνους και να προστατεύσει το μέλλον
της χώρας, για μια ελεύθερη, ενωμένη, ειρηνική
και ευημερούσα κοινή πατρίδα. Σε μια περίοδο
δύσκολη, συμπλήρωσε, γεμάτη από αρνητισμό
και ένταση, επιβάλλεται η συνεννόηση, ώστε
να τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις και να
απαλλαγούμε από μισό αιώνα κατοχής.
«Όλοι όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία και
στις αρχές της, έχουμε να κερδίσουμε από τη
σύμπνοια και τη συνεργασία, με κοινές αξίες
και ιδανικά αδιαπραγμάτευτα, ενωμένοι και
δημιουργικοί, να κερδίσουμε το στοίχημα του
ευρωπαϊκού οράματος», τόνισε.
Αναφερόμενη στην επιλογή από το κόμμα της
να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής μια νέα
πολιτικός και μάλιστα γυναίκα, η κα Δημητρίου
κατέληξε στην ομιλία της: «Εύχομαι η επιλογή
αυτή να είναι η απαρχή να σπάσουν οι γυάλινες
οροφές, να δημιουργηθούν δομές, να δοθούν
ευκαιρίες και να υπάρξουν πρωτοβουλίες από
όλους μας, ώστε να αντιληφθούμε το αυτονόητο.
Η πατρίδα ωφελείται, αν κάθε άνθρωπος
διακρίνεται με αποκλειστικό γνώμονα την αξία
του, χωρίς να ακυρώνεται ή να τραβιέται πίσω,
λόγω των χαρακτηριστικών ή του φύλου του».

Αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας
τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα,
προέβη, στις 22 Ιουνίου, σε αλλαγές στη
σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης. Τα νέα
μέλη της Κυβέρνησης είναι τα ακόλουθα:
• Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Μιχάλης
Χατζηπαντέλας
• Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως αναλαμβάνει η κα Στέφη Δράκου
• Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, η
κα Αναστασία Ανθούση

• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κ. Μάριος
Πελεκάνος
• Αναπληρώτρια Κυβερνητική
Εκπρόσωπος, η κα Νιόβη Παρισσινού
• Καθήκοντα Διευθυντή Γραφείου Τύπου
αναλαμβάνει ο κ. Ανδρέας Ιωσήφ, ενώ ο κ.
Βίκτωρας Παπαδόπουλος αποσπάται από την
Προεδρία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι
υπεύθυνος σε θέματα σχετικά με τον διεθνή
Τύπο και τη διαφώτιση.
Περαιτέρω, οι συντονιστικές δράσεις του
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Επιτρόπου Εθελοντισμού διευρύνονται, με
στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των νέων και
ευρύτερα των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα
και μετονομάζεται σε Επίτροπο του Πολίτη.
Στη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη
διορίζεται ο κ. Παναγιώτης Σεντώνας.
Η διαβεβαίωση και ανάληψη καθηκόντων
των νέων Υπουργών και αξιωματούχων
της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε την 1η
Ιουλίου.

19 ΜΑΐΟΥ: ΗΜΈΡΑ ΜΝΉΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΥ ΠΌΝΤΟΥ
Μήνυμα του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου

«Ημέρα μνήμης και θλίψης για μιαν από τις
πλέον μαύρες σελίδες της ανθρωπότητας σήμερα,
εκείνης της γενοκτονίας των εκατοντάδων
χιλιάδων Ποντίων, που υπέστησαν τα πάνδεινα
από τη βαρβαρότητα και την αγριότητα των
νεοτούρκων του Κεμάλ Ατατούρκ.
Εκατό δύο χρόνια έχουν περάσει από τη 19η
Μαΐου 1919, την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή
το εθνικιστικό σχέδιο εξόντωσης και διωγμού των
Ελλήνων σε όλο τον Πόντο, με μιαν ατέλειωτη
πορεία θανάτου. Μέχρι το 1924, η γη του
Πόντου είχε γίνει θέατρο μιας ανήκουστης σε
βαρβαρότητα θηριωδίας, με την εξολόθρευση 350
χιλιάδων Ποντίων και τον ξεριζωμό περισσοτέρων

άλλων, που άφησαν πίσω τους έναν πολιτισμό
τριών χιλιετιών, προγονικά εδάφη, εκκλησίες,
τάφους και σχολεία, με μοναδικές αποσκευές τις
μνήμες και τον πόνο στην καρδιά τους.
Με το ίδιο μένος και την ίδια βαρβαρότητα, οι
νεότουρκοι στράφηκαν στα αμέσως επόμενα
χρόνια και κατά των Αρμενίων, όπως και κατά των
άλλων ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας,
ενώ με το ίδιο απεχθές προσωπείο η Τουρκία
στράφηκε, το 1974, και εναντίον των Ελλήνων της
Κύπρου.
Ο ίδιος εγκληματικός σχεδιασμός, η ίδια
επιθετικότητα και περιφρόνηση του διεθνούς
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γενοκτονίες, εκτοπίσεις, διωγμοί, παράνομες
εισβολές, κατοχές και εποικισμοί, αποτελούν
μέρος της ίδιας απάνθρωπης συμπεριφοράς που
αποτελεί ντροπή για τον σύγχρονο κόσμο και δεν
μπορεί με τίποτα να παραγραφεί.
Οι μαύρες σελίδες της ιστορίας γίνονται ακόμη
πιο μαύρες, όταν στερείται, από τα χιλιάδες
θύματα, η στοιχειώδης ηθική δικαίωση. Όταν
παραγνωρίζεται το έγκλημα στη βάση των
πρόσκαιρων συμφερόντων και ενθαρρύνεται
ο εγκληματίας να εμμένει στην ίδια παράνομη
συμπεριφορά, όπως διαπιστώνουμε και κατά τα
τελευταία χρόνια με την έξαρση της τουρκικής
επιθετικότητας και αδιαλλαξίας στο Κυπριακό και
στα άλλα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής.
Μαζί με τους Έλληνες του Πόντου και τον
ευρύτερο Ελληνισμό, καθώς και με τους
Αρμενίους και τους άλλους λαούς που έπεσαν
επίσης θύματα των ίδιων βάναυσων και άγριων
συμπεριφορών και ενεργειών, συνεχίζουμε τον
αγώνα για τη δικαίωση της ιστορικής αλήθειας,
η οποία σε κάθε περίπτωση αποτελεί θεμέλιο για
την επικράτηση της διεθνούς ειρήνης και των
αρχών της καλής γειτονίας και συνεργασίας των
κρατών».

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
«ΝΟΣΤΟΣ» ΣΥΖΉΤΗΣΑΝ Η
ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΗΣ
ΑΙΓΎΠΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΐΡΟΥ
Η επιτυχής συνέχιση του προγράμματος
«ΝΟΣΤΟΣ» ήταν το θέμα που, κυρίως,
απασχόλησε τη συνάντηση της Αιγύπτιας
Υπουργού Διασποράς Ναμπίλα Μάκραμ με
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου
Χρήστο Καβαλή.
Ένα από τα θέματα που συζήτησαν ήταν η
επίσκεψη Αιγυπτιωτών νέων από Ελλάδα και
Κύπρο στην Αίγυπτο μέσα στον τρέχοντα μήνα
Ιούλιο, για να γνωρίσουν από κοντά τη γη των
πατεράδων τους και των παππούδων τους, όπως
συζητήθηκε στην πρόσφατη τριμερή υπουργική
συνάντηση της κας Μάκραμ με τον Επίτροπο
Προεδρίας Φώτη Φωτίου και τον Έλληνα
Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Βλάση.
Η Υπουργός Διασποράς και Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Αιγύπτου επισήμανε την ανάγκη
να γίνουν γνωστοί οι στόχοι του προγράμματος
«ΝΟΣΤΟΣ», ειδικά στις νέες γενιές, αλλά και

στις κατά τόπους Κοινότητες, αναφέροντας και
το γεγονός ότι αυτή την εποχή συμπληρώνονται
ακριβώς τρία χρόνια από το ξεκίνημα της
πρωτοβουλίας «ΝΟΣΤΟΣ – Επιστροφή στις
Ρίζες» από τις τρεις χώρες, όταν εγκαινιάστηκε
στην Αλεξάνδρεια παρουσία των τριών Προέδρων
Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, το 2018.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα
της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, η Αιγύπτια
Υπουργός επισήμανε ότι, «με την ολοκλήρωση
του ταξιδιού, θα εκπονηθεί ένα μνημόνιο για να
το παρουσιάσει στους Προέδρους των τριών
κρατών, που θα συμπεριλαμβάνει τα όσα οι νέοι
παρακολούθησαν και άγγιξαν στο ταξίδι και τις
ιδέες και τις προτάσεις τους για την πρωτοβουλία
«ΝΟΣΤΟΣ», η οποία ξεκίνησε στην Αίγυπτο
τον Απρίλιο του 2018, σε μια ιστορική τελετή,
παρουσία των Προέδρων των τριών κρατών και
στην οποία τιμήθηκε η πρώτη γενιά της ελληνικής
και της κυπριακής παροικίας».
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Το εν λόγω πρόγραμμα «θα περιλαμβάνει
περιηγήσεις στην Αλεξάνδρεια, στο Σουέζ και την
Ισμαηλία για να δουν οι νέοι τα πιο σημαντικά
αποτυπώματα των ελληνικών και κυπριακών
παροικιών εκεί, καθώς και επίσκεψη στο Κανάλι
του Σουέζ και το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο»,
γράφει η επίσημη ιστοσελίδα του Αιγυπτιακού
Υπουργείου Διασποράς.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Καΐρου Χρήστος Καβαλής εξέφρασε
την ικανοποίησή του τόσο για τη συνεργασία με
το Υπουργείο Διασποράς και Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Αιγύπτου στην προσεχή αυτή
εκδήλωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«ΝΟΣΤΟΣ», όσο και για το γεγονός ότι η
Αίγυπτος με την Κύπρο και την Ελλάδα είχαν ένα
παγκόσμιο προβάδισμα στο να τιμήσουν από
κοινού τις ξένες παροικίες, όπως αυτές έζησαν και
προόδευσαν στην Αίγυπτο.

ΤΟ ΧΡΥΣΌ ΚΛΕΙΔΊ ΤΗΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ
ΘΕΌΔΩΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΉΤΗ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
Την ανώτατη τιμητική διάκριση, το χρυσό
κλειδί της πόλης, απένειμε στον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Θεόδωρο ο Κυβερνήτης της
Αλεξάνδρειας, Μοχάμεντ Αλ Σερίφ, ως έκφραση
και ένδειξη απείρου σεβασμού, αγάπης και
αναγνώρισης στο ακαταπόνητο και πολύπλευρο
ιεραποστολικό έργο του Αλεξανδρινού
Προκαθημένου.
Ο Κυβερνήτης Αλ Σερίφ εξέφρασε τον σεβασμό
και την εκτίμησή του προς τον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας, ενώ αναφέρθηκε με θαυμασμό
στην πολυετή διακονία του Μακαριωτάτου στην
πόλη της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ηγείται του
Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως,
η εμβληματική πόλη της Αλεξάνδρειας είναι εκ
συστάσεώς της μια ελληνική πόλη, όπου διατηρεί
εδώ και 2.000 χρόνια το ιστορικό Πατριαρχείο
την έδρα του.
Η απονομή έγινε μπροστά από την προτομή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κοσμεί το γραφείο
του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, με τον κ. Σερίφ
να τονίζει στον Πατριάρχη Θεόδωρο πως θα
βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του και θα στηρίζει

το έργο του και πως η χώρα του τον θεωρεί έναν
Πρεσβευτή της Αιγύπτου στην αφρικανική ήπειρο.
Ο Πατριάρχης Θεόδωρος, από την πλευρά
του, με έκδηλη τη συγκίνηση και τη χαρά,
ευχαριστώντας τον Κυβερνήτη για τη φιλοξενία,
αλλά κυρίως για τη μεγάλη τιμητική διάκριση,

ανταπέδωσε με δώρα αγάπης, εκφράζοντας
τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη, τον σεβασμό και
την αγάπη του, τονίζοντας τους μακροχρόνιους
δεσμούς που τους συνδέουν, όταν ο κ. Αλ Σερίφ
υπηρετούσε σε διάφορες διοικητικές θέσεις της
πόλης.

ΠΟΛΥΕΠΊΠΕΔΟΣ Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΑΡΟΙΚΊΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
Μια σειρά από τρία συνολικά διαδικτυακά
συμπόσια, με θέμα τον πολυεπίπεδο
αντίκτυπο της πανδημίας στην κυπριακή
παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο,
πραγματοποιήθηκαν από το Κυπριακό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Γουέστμινστερ,
σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα
της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Λονδίνο και με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.
Μεταξύ των πολλών διαδικτυακών συνέδρων που
παρακολούθησαν τα συμπόσια, περιλαμβάνονταν
γιατροί και ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και δημοτικοί
σύμβουλοι, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι
παροικιακών συνδέσμων, καθώς και μέλη της
παροικίας.
Το πρώτο συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε
στις 20 Μαΐου, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην υγεία των μελών της
βρετανοκυπριακής κοινότητας, τόσο στη σωματική
όσο και στην ψυχική.
Τον εισαγωγικό χαιρετισμό στο συμπόσιο
απηύθυνε ο Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας
Κακουρής, που σημείωσε ότι «η θλιβερή
πραγματικότητα είναι πως κανένας δεν έχει
μείνει ανεπηρέαστος», είτε ευθέως είτε εμμέσως.
Παρέπεμψε στα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν
πως η κυπριακή κοινότητα έχει δυσανάλογα
υψηλά ποσοστά λοιμώξεων και θανάτων, με την
πανδημία να αφήνει «ψυχικά και οικονομικά
σημάδια».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν,
υπολογίζεται πως 640 Κύπριοι της Βρετανίας

έχασαν τη ζωή τους λόγω κορωνοϊού, ένας
αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% όλων
των θανάτων στο Λονδίνο. Όπως αναφέρθηκε,
τα υψηλά ποσοστά θανάτων παραπέμπουν
σε υποκείμενα νοσήματα ηλικιωμένων
Βρετανοκυπρίων, στην τάση για ανθυγιεινό τρόπο
ζωής (έλλειψη άσκησης, κάπνισμα, υπερβολικό
βάρος) και σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η
συγκατοίκηση διαφορετικών γενεών.
Κατά τη διάρκεια του συμποσίου παρουσιάστηκε
έρευνα, στην οποία καταγράφεται η
επιδείνωση της ψυχικής υγείας των μελών της
ελληνοκυπριακής και της ελληνικής παροικίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω της πανδημίας.
Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η υποχρεωτική
διακοπή των επαφών με συγγενείς και φίλους, σε
μία κοινότητα που είναι στενά συνδεδεμένη.
Τονίστηκε η ανάγκη βελτίωσης της σωματικής
και της ψυχικής υγείας των μελών της κυπριακής
κοινότητας, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται
σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, όπως αυτή της
πανδημίας. Αναφέρθηκε, ενδεικτικά, η ανάγκη
για υγιεινή διατροφή, για άσκηση, για λιγότερο
κάπνισμα, για μείωση βάρους και για καλύτερα
επίπεδα βιταμίνης D.
Στο δεύτερο συμπόσιο, που πραγματοποιήθηκε
στις 10 Ιουνίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην
επίδραση της πανδημίας στην κουλτούρα της
παροικίας, με τους ομιλητές να μοιράζονται και
την προσωπική τους εμπειρία.
Οι ομιλητές μοιράστηκαν την εμπειρία της
απομόνωσης, που αισθάνθηκαν εν μέσω του
lockdown στη Βρετανία και αναφέρθηκαν στο
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άγχος που τους προκάλεσε, και προφανώς σε
πολλούς άλλους Κύπριους της Βρετανίας, η
πανδημία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έγινε
εξαιρετικά αισθητή η έλλειψη της αγκαλιάς από
συγγενείς και φίλους, η τήρηση των κυπριακών
εθίμων, η παρέα με φίλους και η συνέρευση με
συγγενείς στην Κύπρο.
Τόνισαν, επίσης, ότι πολλοί υποχρεώθηκαν να
κάνουν δύσκολες συζητήσεις για το μέλλον τους,
που τέθηκε υπό διαφορετική οπτική λόγω της
πανδημίας. Μίλησαν για εσωτερική σύγκρουση και
υπαρξιακά ερωτήματα που ανέκυψαν για πολλούς
Κύπριους της Βρετανίας και όχι μόνο, αναφορικά
με το πού είναι το μέλλον τους.
Ο διευθυντής του Κέντρου Μελετών για
την Ελληνική Διασπορά στο Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου Royal Holloway Δρ Αχιλλέας
Χατζηκυριάκου έκανε λόγο για «κρίση
ταυτότητας» που υπέστησαν πολλοί, όταν
συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να
ταξιδέψουν από τη Βρετανία στην Κύπρο.
Περιέγραψε το πώς αναπτύχθηκε μία νέα
σχέση με την Κύπρο, π.χ. μέσω προγραμμάτων
τηλεόρασης ή μέσω οτιδήποτε άλλου περιείχε μια
οικειότητα, όπως η κυπριακή μαγειρική και η πιο
συχνή επικοινωνία με την οικογένεια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Το τρίτο συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την
1η Ιουλίου και θα εξετάσει τον αντίκτυπο της
πανδημίας στη νέα γενιά - πώς επηρέασε τις
προσδοκίες, το εισόδημα, τις επιχειρήσεις
τις προοπτικές εργασίας, τις ελπίδες και την
εμπιστοσύνη των νέων.

ΝΈΕΣ ΣΕΙΡΈΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΏΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΩΝ
Τρία αναμνηστικά γραμματόσημα τέθηκαν σε
κυκλοφορία από το Τμήμα Ταχυδρομείων, στις 6
Μαΐου. Τα δύο γραμματόσημα, αξίας €0,64 και
€0,34, εντάσσονται στη σειρά Ευρώπη 2021 –
Απειλούμενη Εθνική Άγρια Ζωή και παρουσιάζουν
τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus και την
κυπριακή μέλισσα Apis mellifera cypria. To τρίτο
γραμματόσημο, αξίας €0,34, είναι αφιερωμένο στην
ηρωική μορφή της κατεχόμενης Λαπήθου, την Κυρά
της Λαπήθου, Ευφροσύνη Προεστού.
Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι το
πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην Ευρώπη.
Ο πληθυσμός της ανέρχεται μόλις στις 700, από τις
οποίες οι 19 ζουν στην Κύπρο. Αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα είδη φώκιας στον κόσμο, με μήκος
που ανέρχεται στα 2,5 μέτρα και βάρος 300 κιλά και
μπορεί να ζήσει μέχρι τα 40 χρόνια.
Η μεσογειακή φώκια, πάντα αποτελούσε στοιχείο
της βιοποικιλότητας της Κύπρου. Από τη δεκαετία,
όμως, του 1960 μέχρι και το 2010, οι εμφανίσεις
του είδους ήταν σπάνιες, ενώ δεν υπήρχε καμία
ένδειξη για αναπαραγωγική δραστηριότητα. Από το
2011 και μετά, φαίνεται ότι το είδος ανακάμπτει στις
κυπριακές θάλασσες και έχει πλέον δημιουργήσει

έναν τοπικό, μικρό μεν, αλλά αναπαραγόμενο
πληθυσμό.
Apis mellifera cypria είναι η επιστημονική ονομασία
της κυπριακής μέλισσας, η οποία ανήκει στις
ευρωπαϊκές φυλές μελισσών και αποτελεί ενδημικό
είδος της Κύπρου. Επικονιάζοντας πάνω από το
70% των καλλιεργούμενων από τον άνθρωπο
φυτών, η μέλισσα αποτελεί, ίσως, τον σημαντικότερο
επικονιαστή για το ανθρώπινο είδος και το
περιβάλλον του.
Η χαμηλή βροχόπτωση, οι λιγοστές και σύντομες
ανθοφορίες, οι ψεκασμοί των άγριων λουλουδιών
και καλλιεργειών, η οικοδόμηση δασικών εκτάσεων
και η ρύπανση του περιβάλλοντος απειλούν την
επιβίωση της κυπριακής μέλισσας και γι’ αυτό
οφείλουμε να την προστατεύσουμε.
Ηρωική μορφή της κατεχόμενης Λαπήθου ήταν
η Ευφροσύνη Προεστού, η επονομαζόμενη Κυρά
της Λαπήθου. Ήταν μαία στη Λάπηθο και στα
γύρω χωριά, ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά.
Υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα με ευγενικό
παρουσιαστικό, αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα,
θέληση, ανθρωπισμό και μεγάλο πατριωτισμό.

Η εθνική της προσφορά οφείλεται στο γεγονός
ότι, μετά την κατάληψη της Λαπήθου από τους
Τούρκους εισβολείς, στις 6 Αυγούστου 1974, ως
πραγματική μάνα με αυτοθυσία, τροφοδοτούσε
και προστάτευε, με κίνδυνο της ζωής της, επί
ένα μήνα, ομάδα δώδεκα στρατιωτών, οι οποίοι
είχαν εγκλωβιστεί στη Λάπηθο, μέσα σε μια
σπηλιά (λαγούμι) κοντά στο σπίτι της. Οι Τούρκοι
αντιλήφθηκαν τη δράση της και την συνέλαβαν. Την
βασάνισαν φρικτά και την εξευτέλισαν, σέρνοντάς
την ημίγυμνη στους δρόμους της Λαπήθου. Αυτή,
όμως, με απαράμιλλη γενναιότητα και με τη μεγάλη
ελληνική της ψυχή, υπέμεινε όλα τα μαρτύρια,
στάθηκε όρθια και δεν πρόδωσε τα δώδεκα
παλικάρια. Οι Τούρκοι την έστησαν στο εκτελεστικό
απόσπασμα, αλλά την τελευταία στιγμή την
αναγνώρισε κάποιος Τουρκοκύπριος αξιωματικός,
τον οποίο είχε ξεγεννήσει και την έσωσε! Την
φυλάκισαν στο κάστρο της Κερύνειας και ύστερα
την πήραν πίσω στη Λάπηθο, απ' όπου, τελικά,
την έδιωξαν μετά από οκτώ μήνες. Έζησε στην
προσφυγιά, στη Λευκωσία, μαζί με τα παιδιά της
και φιλοξενούμενη από τα δώδεκα παλικάρια που
προστάτευσε, μέχρι την ημέρα του θανάτου της, στις
17 Απριλίου 1993.

ΚΑΛΉ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΆ ΜΕ ΤΗΝ
«ΟΡΟΒΆΝΧΗ ΤΗ ΧΙΟΝΊΣΤΡΑ»

Ένα είδος μοναδικό στον κόσμο, που ανακαλύφθηκε
πρόσφατα στο Τρόοδος
Στις ψηλότερες κορυφές της Χιονίστρας, στο
κεντρικό μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Τροόδους, ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια ένα
νέο είδος φυτού, το οποίο ονομάστηκε «Οροβάνχη η
χιονίστρα» (Orobanche chionistrae). Ο εντοπισμός
του νέου είδους αποδεικνύει ότι η κυπριακή φύση
αποτελεί μιαν ανεξάντλητη πηγή πλούτου και ζωής,
που συνεχίζει ανά τους αιώνες να προσφέρει
μοναδικά δείγματα χλωρίδας και ένα εξαιρετικό
φυσικό περιβάλλον. Με την παρουσίαση, για πρώτη
φορά, αυτού του μοναδικού φυτού στον κόσμο,
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος υποδέχτηκε τον φετινό Μάη.
Το είδος περιορίζεται στις ψηλότερες κορυφές της
Χιονίστρας, κυρίως σε σερπεντινικά πετρώματα, σε
υψόμετρο 1.500-1.900 μέτρα. Ευδοκιμεί, κυρίως, σε
ανοίγματα συστάδων μαύρης πεύκης, σε βραχώδες
υπόστρωμα με αραιή βλάστηση. Ανθοφορεί από τον
Μάιο μέχρι τον Ιούνιο.

Το γένος Orobanche περιλαμβάνει 170-200 είδη
παρασιτικών ποωδών φυτών, με κύρια εξάπλωση
τις εύκρατες περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου.
Πρόκειται για φυτά χωρίς χλωροφύλλη, που
εξαρτώνται πλήρως από άλλα φυτά (ξενιστές) για την
πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.
Το γένος στην Κύπρο αντιπροσωπεύεται από 14 είδη
και υποείδη, από τα οποία δύο είναι ενδημικά.
Η κλιματική αλλαγή, η κύρια απειλή του φυτού
Από το 2009 μέχρι σήμερα, το νέο είδος έχει
εντοπιστεί σε οκτώ θέσεις στην ευρύτερη περιοχή
της Χιονίστρας, από ένα έως είκοσι φυτά σε κάθε
θέση. Η εξάπλωσή του περιορίζεται σε έκταση
μόλις 10 km2 εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Τροόδους, με ελεγχόμενες δραστηριότητες, το οποίο
περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.
Λόγω της πολύ περιορισμένης εξάπλωσής της και της
παρουσίας της αποκλειστικά σε μεγάλα υψόμετρα, η
Οροβάνχη η χιονίστρα απειλείται, κυρίως, από την
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κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω,
προκαταρκτικά το είδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως
Εγγύς Απειλούμενο.
Περιγραφή
Η Οροβάνχη η χιονίστρα είναι όρθια πολυετής πόα,
ύψους συνήθως 6,5-8 εκ. και σπάνια μέχρι
12 εκ. Οι βλαστοί της έχουν σκούρο καφέ, μοβ έως
κοκκινοκαφέ χρώμα, με πυκνό τρίχωμα μήκους
0,1-0,2 mm. Τα βράκτια είναι τριγωνικά, με πλατιά
βάση και αδενώδες τρίχωμα. Ο κάλυκας είναι σχετικά
εύρωστος, μήκους 6-7 mm, ενώ το περιάνθιο, μήκους
10-13 mm, είναι στενό, σωληνωτό και ελαφρώς
καμπυλωτό, με έντονο μοβ ή βιολετί χρώμα.
Οι ανθήρες είναι επιμήκεις, με άσπρο χρώμα.
Η ωοθήκη είναι ωοειδής, με στενούμενη κορυφή
στη βάση του στύλου, με σπέρματα σκούρα καφέ,
συνήθως ωοειδή, πιο σπάνια αποστρογγυλεμένα ή
ακανόνιστου σχήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΔΡΆΣΗ ΓΡΑΦΕΊΟΥ
ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΓΈΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του Μνημονίου
Συναντίληψης που υπογράφηκε με το Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ),
πραγματοποιήθηκε, στις 20 Μαΐου, τηλεδιάσκεψη
του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου με
την ηγεσία της Διασποράς μας, με τη συμμετοχή
τόσο των Προέδρων των Ομοσπονδιών μας όσο
και των Προέδρων των Εμπορικών Επιμελητηρίων
διαφόρων χωρών.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε το ΙΝΓΚ,
ως έναν από τους βασικούς συνεργάτες και
υποστηρικτές του Γραφείου του, και εξήρε το
εξαιρετικό έργο του Ινστιτούτου σε όλους τους
τομείς αρμοδιοτήτων του, αφού, όπως είπε,
αποτελεί στολίδι στην περιοχή μας στον τομέα της
νευρολογίας και της γενετικής.
Ευχαρίστησε, επίσης, και συνεχάρη τον Γενικό
Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ,
Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού, για τη διαχρονική
προσφορά του Ινστιτούτου στην προσπάθεια

επίλυσης του ανθρωπιστικού θέματος των
αγνοουμένων.
Ο κ. Φυλακτού ανέπτυξε, με πλήρη λεπτομέρεια,
όλες τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου
και ανάφερε ότι, μέσα από τα μεταπτυχιακά
προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής
Κύπρου, αλλά και μέσα από άλλες ερευνητικές και
ακαδημαϊκές δραστηριότητες, θα μπορέσουμε να
διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς
τους απόδημους μας.
Παράλληλα, ο κ. Φυλακτού αναφέρθηκε στην
εξαιρετική συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου
Προεδρίας, μία συνεργασία η οποία μετρά πολλά
χρόνια, και επισήμανε ότι η σχέση αυτή, που
έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων, θα
ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙΝΓΚ κ. Ιωάννης Μάτσης ευχαρίστησε, με τη σειρά
του, τον Επίτροπο Προεδρίας για την αγαστή

συνεργασία και τόνισε τη σημασία στήριξης των
Κυπρίων της Διασποράς μας με διάφορες τέτοιες
δράσεις.
Ο κ. Φωτίου, στην καταληκτική παρέμβασή
του, κάλεσε τους νέους και άλλους επιστήμονες
της Διασποράς μας να αξιοποιήσουν τις
ευκαιρίες που τους δίνονται από το ΙΝΓΚ για
υποτροφίες και άλλα ερευνητικά προγράμματα.
Πρόσθετα, κάλεσε τους μεγάλους οργανισμούς
της Διασποράς μας, αλλά και επιχειρηματίες
απόδημους μας, να στηρίξουν το έργο του
Ινστιτούτου.
Παρεμβάσεις στα πλαίσια της τηλεδιάσκεψης
έκαναν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
κ. Ανδρέας Παπαευρυπίδης, ο Πρόεδρος της
ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον. Όλοι εξήραν το
έργο του Ινστιτούτου και εξέφρασαν τη θέληση
τους για συνεργασία.

ΠΡΏΤΑ ΣΕ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΈΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΤΑ ΝΕΡΆ
ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ
Τα νερά κολύμβησης της Κύπρου
αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας με
ποσοστό συμμόρφωσης 100%, τοποθετώντας
την Κύπρο στην πρώτη θέση στην Ευρώπη
με τα καθαρότερα νερά κολυμβησης, για την
κολυμβητική περίοδο 2020.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής
αναφέρει:
«H Κύπρος συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά με 100%
συμμόρφωση για την κολυμβητική περίοδο του 2020
με τις πρόνοιες της Οδηγίας για τη Διαχείριση της
Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης.
Η επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων
για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της
Ευρώπης έγινε την 1η Ιουνίου από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα αυτά, για την κολυμβητική
περίοδο 2020, τα νερά κολύμβησης της Κύπρου
αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας με ποσοστό
συμμόρφωσης 100%, τοποθετώντας την Κύπρο στην
πρώτη θέση στην Ευρώπη με τα καθαρότερα νερά
κολύμβησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστρία
με 97,7%, η Ελλάδα με 97,1% και ακολουθεί η Μάλτα
με ποσοστό 96,6 %.

H Κύπρος συνεχίζει και φέτος να κατέχει την
πρωτιά στην Ευρώπη όσον αφορά την ποιότητα
των νερών κολύμβησης και να συμμορφώνεται με
τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Οδηγίας για τη
Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης,
εκπληρώνοντας στο έπακρο τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από αυτή.
Για την κολυμβητική περίοδο του 2020, η οποία είχε
διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, έτυχαν
παρακολούθησης 112 περιοχές νερών κολύμβησης
σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου σε
μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε
και μια δειγματοληψία πριν από την έναρξη της
κολυμβητικής περιόδου.
Η ετήσια αξιολόγηση των ευρωπαϊκών κολυμβητικών
περιοχών είναι πολύ σημαντική, καθώς δείχνει
πόσο καλά εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας
του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στους πολίτες να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με
το πού θα πάνε για να απολαύσουν τις περιοχές
κολύμβησης στην Ευρώπη.
Η άμεση σχέση της ποιότητας των νερών
κολύμβησης με την υγεία και το περιβάλλον είναι
αυτονόητη. Υπάρχει, επίσης, άμεση συσχέτιση της
ποιότητας των νερών κολύμβησης με τον τουρισμό
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και επομένως, τα άριστα αποτελέσματα είναι πολύ
σημαντικά όχι μόνο για την υγεία των λουομένων και
το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία της Κύπρου,
η οποία είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα της
θάλασσας μας και την τουριστική δραστηριότητα.
Αυτή η συνεχιζόμενη επιτυχία και πρωτιά που τιμά
την Κύπρο, οφείλεται στην άψογη συνεργασία του
Τμήματος Περιβάλλοντος, που έχει τη συνολική
ευθύνη για την εφαρμογή της Οδηγίας, με τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και
τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους ενεργούς
πολίτες».

ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΌ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΜΈΛΛΟΝ
μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής
από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Έκτοτε», είπε, «αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη και
τις ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ στα κράτη μέλη της,
επιχειρήσαμε να διαδραματίσουμε ένα ουσιαστικό
ρόλο και να μην είμαστε απλώς ένα μέλος που
ακολουθεί πολιτικές, αλλά ένα κράτος μέλος που
επηρεάζει και καθορίζει, ειδικά σε θέματα στα οποία
έχουμε προστιθέμενη αξία, όπως το Μεσανατολικό».

Νέοι και νέες, που εκπροσωπούν ΜΚΟ
στην Κύπρο, οργανισμούς, οργανώσεις,
πανεπιστήμια, θεσμούς όπως το Εrasmus και
άλλες οργανωμένες δομές, συμμετείχαν, την 1η
Ιουνίου, σε εκδήλωση για την ΕΕ και το μέλλον
της, με αφορμή τη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης, η οποία τέθηκε ως προτεραιότητα
από την Πρόεδρο της Κομισιόν. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία
στους νέους της Κύπρου να καταθέσουν
απόψεις για το κοινό ευρωπαϊκό τους μέλλον.
Το εναρκτήριο λάκτισμα είχε δοθεί, στις 9 Μαΐου,
σε εκδήλωση στο Στρασβούργο, με κυριότερο
στόχο οι πολίτες της ΕΕ να μοιραστούν ιδέες και να
καταθέσουν τις προτάσεις τους για ζητήματα που οι
ίδιοι θεωρούν ως προτεραιότητα.
Η εκδήλωση στην Κύπρο διοργανώθηκε από τη
Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σύντομες
τοποθετήσεις έγιναν από τους Νίκο Χριστοδουλίδη,
Υπουργό Εξωτερικών, Ιερόθεο Παπαδόπουλο,
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Ανδρέα Κεττή, Επικεφαλής του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Κύπρο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι νέοι και νέες
υπέβαλαν ερωτήματα και προβληματισμούς
για μια σειρά από θέματα, όπως τα κοινωνικά
δικαιώματα των νέων, η ανεργία, το στεγαστικό, ο
ευρωσκεπτικισμός και η έξαρσή του, ειδικά κατά την
περίοδο της πανδημίας λόγω της αδυναμίας των
κρατών μελών να διαχειριστούν την υγειονομική
κρίση, η ΕΕ στον κόσμο και η εξωτερική της πολιτική,
το Erasmus, ο τρόπος παραγωγής πολιτικής, το
μεταναστευτικό, θέματα ενδοοικογενειακής βίας και η
συμμετοχή των νέων σε όργανα της ΕΕ.
Το μέλλον είναι στα χέρια σου
Με αφορμή τη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης δημιουργήθηκε ειδική πλατφόρμα
(https://futureu.europa.eu/), η οποία δίνει την

ευκαιρία στους πολίτες να μιλήσουν, να πουν τις
απόψεις τους για το σε τι είδους Ευρώπη θέλουν
να ζήσουν και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του
κοινού μας μέλλοντος. Η πλατφόρμα είναι σε 24
γλώσσες, με 9 συν μία θεματικές, όπως κλιματική
αλλαγή και περιβάλλον, υγεία, οικονομία, νεολαία,
πολιτισμός και μετανάστευση.
Μια σημαντική καινοτομία της πλατφόρμας είναι
ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται η τεχνητή
νοημοσύνη και η ρομποτική για σύνθεση και
ομαδοποίηση ιδεών. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα
στην Κύπρο υποβάλει προτάσεις για το περιβάλλον
και την κλιματική κρίση και παρόμοιες υποβληθούν
και από ομάδα στην Πορτογαλία, μέσω της τεχνητής
νοημοσύνης, αυτές οι προτάσεις θα ομαδοποιηθούν
και θα γίνει σύνθεση και ομαδοποιημένες θα
υποβληθούν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης, στις Βρυξέλλες.
Από πλευράς Κύπρου στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν
οι Ευρωβουλευτές Λευτέρης Χριστοφόρου και
Κώστας Μαυρίδης.
Νίκος Χριστοδουλίδης: «Πρέπει η φωνή των
νέων να ακουστεί καλύτερα στην ΕΕ»
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση, το
μεταναστευτικό, η ξενοφοβία και άλλα θέματα
οδήγησαν τους πολίτες να εμπλακούν σε συζήτηση
για το ποια Ευρώπη θέλουμε, το μέλλον της κοινής
μας οικογένειας, το χάσμα μεταξύ Βρυξελλών
και λήψης αποφάσεων και πολιτών, ανέφερε ο
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης στην
παρέμβασή του κατά τη συζήτηση.
«Αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί η φωνή των νέων
θα πρέπει να ακουστεί καλύτερα στην ΕΕ και γιατί οι
πολιτικές πρέπει να ανταποκρίνονται στα θέλω και
προσδοκίες των πολιτών και ειδικά των νέων», τόνισε
ο κ. Χριστοδουλίδης. Ανέφερε ότι δεν είναι σύνθημα
ότι επενδύουμε στους νέους και απευθυνόμενος
στους συμμετέχοντες υπογράμμισε «εσείς είστε το
μέλλον για να οδηγήσετε την Ευρώπη εκεί που της
αξίζει».
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην ένταξη
της Κύπρου στην ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως τη
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Ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, 14 χρόνια
μετά την ένταξή μας δημιουργήθηκε, στο Υπουργείο,
η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η
οποία σήμερα έχει να επιδείξει απτά αποτελέσματα
δράσης και παρέμβασης.
Ανέφερε, περαιτέρω, ότι δεν είναι δυνατόν μονίμως
να λέμε ότι όλα τα καλά της ΕΕ οφείλονται στις
εθνικές πολιτικές και όλα τα κακά στις Βρυξέλλες και
τόνισε την ανάγκη συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης,
ειδικά από τους νέους.
Ιερόθεος Παπαδόπουλος: Η Διάσκεψη για το
Μέλλον της Ευρώπης δεν είναι γραφειοκρατική
άσκηση στις Βρυξέλλες
Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι η
ΕΕ είναι ο κοινός μας χώρος και ότι όλοι οι πολίτες
και οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να πουν τι
θέλουν, τις προτεραιότητες τους και πώς πρέπει να
οικοδομηθεί η ΕΕ.
Αναφέρθηκε στη λειτουργία της πλατφόρμας και
εξήγησε ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
δεν είναι γραφειοκρατική άσκηση στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται, είπε, για ένα φόρουμ πολιτών, που για
πρώτη φορά λαμβάνει χώρα στην ΕΕ, και πιστεύουμε
ότι θα είναι μια επιτυχής άσκηση με αποτελέσματα
που θα εμπνεύσουν τους ηγέτες μας.
Ανδρέας Κεττής: «Η ΕΕ είμαστε εμείς»
Ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ανδρέας Κεττής,
αναφέρθηκε στη μοναδικότητα και σπουδαιότητα
του εγχειρήματος, που δίνει την ευκαιρία στους
πολίτες να συνεισφέρουν με την ανταλλαγή ιδεών, να
διατυπώσουν απόψεις και προτάσεις. Ανέφερε πως
πολύ συχνά όλοι μιλάνε για το δημοκρατικό έλλειμμα
και στόχος είναι να δούμε πώς αυτό μειώνεται και
πώς οι Βρυξέλλες και οι απρόσωποι θεσμοί, όπως
χαρακτηρίζονται από πολλούς, έρχονται κοντά στους
πολίτες.
Ο κ. Κεττής ανέφερε πως η ΕΕ είμαστε εμείς. «Η
ΕΕ είναι ένας ζωντανός οργανισμός στην οποία
καταθέτουν απόψεις οι πολίτες και μπορούν
να διαμορφώσουν το μέλλον με αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις. Το μέλλον ανήκει σε μας και η
συμμετοχή μας στη Διάσκεψη γίνεται από τα κάτω
προς τα πάνω και είναι σημαντική», τόνισε.

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΣΥΖΉΤΗΣΕ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Η ανάγκη για σεβασμό και προάσπιση των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
δημοκρατίας, καθώς και για διασφάλιση της
ασφάλειας των δημοσιογράφων, υπό το φως
της ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών και
της τεχνητής νοημοσύνης, τονίστηκε κατά τη
διάρκεια διήμερου διαδικτυακού Συνεδρίου
Υπουργών αρμοδίων για τα Μέσα Ενημέρωσης
και την Κοινωνία της Πληροφορίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο «Τεχνητή
Νοημοσύνη - Νοήμονες Πολιτικές: Προκλήσεις
και Ευκαιρίες για τα Μέσα Ενημέρωσης και τη
Δημοκρατία».
Το Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη,
πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου.
Συνδιοργανωτές ήταν το Συμβούλιο της Ευρώπης
(ΣτΕ) και η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Των
εργασιών του Συνεδρίου προήδρευσε ο Υπουργός
Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ως Υπουργός της
φιλοξενούσας χώρας.
Στο Συνέδριο συμμετέσχαν 47 Υπουργoί και
εκπρόσωποι Υπουργείων χωρών μελών και
370 Σύνεδροι, που εκπροσωπούσαν διάφορες
οργανώσεις του εξωτερικού, ενώ πέραν των 600
ατόμων παρακολούθησαν το Συνέδριο διαδικτυακά.
Σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη του Συνεδρίου,
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής
ανέφερε ότι το Συνέδριο αποτελεί μια ευκαιρία
να επιβεβαιώσουμε τη σημασία της ελευθερίας
της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, με
στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων, που
έχουν προκύψει λόγω μαζικής ψηφιοποίησης
στο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και
πληροφοριών - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
της τεχνητής νοημοσύνης. Σημείωσε, εξάλλου, ότι
υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και εξέφρασε την
αισιοδοξία ότι η Διάσκεψη θα θέσει τα θεμέλια για
την ενίσχυση της προστασίας της ελευθερίας της
έκφρασης, στο πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης και
του περιβάλλοντος της πληροφορίας.
Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν, επίσης, η
Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης
κα Marija Pejčinović Burić, ο Υπουργός Εξωτερικών

και Εμπορίου της Ουγγαρίας και Πρόεδρος της
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
κ. Péter Szijjártó, καθώς επίσης και η Επίτροπος
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης κα Dunja Mijatović και η Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Věra Jourová.
Οι εργασίες του Συνεδρίου κάλυψαν τέσσερις
ξεχωριστές θεματικές ενότητες: - οι επιπτώσεις της
τεχνητής νοημοσύνης στην ελευθερία έκφρασης,
- το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων και της
πληροφορίας, - η ανάληψη δράσης για την ασφάλεια
των δημοσιογράφων, και - η ανθεκτικότητα των
πλαισίων προστασίας της ελευθερίας έκφρασης σε
περίοδο κρίσης.
Εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ άλλων
εκπρόσωποι κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών,
νομικοί και ακαδημαϊκοί, προέβηκαν σε παρουσιάσεις
στο πλαίσιο συζήτησης της κάθε θεματικής, η
οποία ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση αντίστοιχων
ψηφισμάτων. Στο τέλος του Συνεδρίου υιοθετήθηκε
η «Διακήρυξη της Λευκωσίας». Για το πλήρες κείμενο
της Διακήρυξης της Λευκωσίας, πατήστε εδώ:
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/
newsroom/2021/06/DIAKHRYXH%20THS%20
LEFKOSIAS_EL.pdf
Υπουργός Εσωτερικών: Σταθμός και ορόσημο
για τη μετέπειτα πορεία των κρατών του ΣτΕ,
η «Διακήρυξη της Λευκωσίας»
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νουρής κηρύσσοντας
τη λήξη του Συνεδρίου, τόνισε ότι «τα ψηφίσματα
που έχουν υιοθετηθεί και η δέσμευσή μας θα
χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για τις συνθήκες
στις οποίες οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ελεύθερα
και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, ποιοτικές
ειδήσεις, ένα ασφαλές περιβάλλον για τους φορείς
των μέσων ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι όλοι οι πολίτες
μας θα αισθάνονται ασφαλείς όταν εκφράζουν
απόψεις, όταν αναζητούν και όταν ανταλλάζουν
πληροφορίες, είτε εντός διαδικτύου είτε εκτός,
χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές
τεχνολογίες».
Δεν είναι μόνο σημαντικό, σημείωσε, να αναπτυχθούν
πολιτικές, νομοθεσίες και κανονισμοί. Είναι εξίσου
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτές οι πολιτικές
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εφαρμόζονται με επιτυχία και γίνονται μέρος του
DNA των κοινωνιών μας. Με αυτόν τον τρόπο,
μετατρέπουμε την πολιτική σε δράση, και μόνο
τότε διαφυλάσσουμε τις αξίες και τις αρχές που
προασπίζουμε.
Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε, εκ μέρους της
Κυπριακής Κυβέρνησης, ότι «θα ηγηθούμε δια του
παραδείγματος εδώ στη χώρα μας, εφαρμόζοντας
πρακτικά και επιχειρησιακά μέτρα για την υλοποίηση
των δράσεων των ψηφισμάτων. Είμαστε πρόθυμοι
να συμμετάσχουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός
ενιαίου οράματος, μετατρέποντας την πολυπλοκότητα
και την αβεβαιότητα των πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών διαδικασιών σε πολιτικές, έργα και
δραστηριότητες που βασίζονται στα ανθρώπινα
δικαιώματα, ενσωματώνοντας τις αξίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών
υπέμνησε το γνωμικό του μεγάλου Έλληνα
φιλοσόφου Αριστοτέλη: «Η αριστεία δεν είναι
ποτέ ατύχημα. Είναι πάντοτε αποτέλεσμα υψηλής
πρόθεσης, ειλικρινούς προσπάθειας και ευφυούς
εκτέλεσης: αντιπροσωπεύει τη σοφή επιλογή ανάμεσα
σε πολλές εναλλακτικές – η επιλογή, όχι η τύχη, είναι
αυτή που καθορίζει το πεπρωμένο σας».
Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση
του διήμερου Συνεδρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Νίκος Νουρής επανέλαβε ότι «τα αποτελέσματα
του Συνεδρίου θα αποτελέσουν σταθμό και ορόσημο
για τη μετέπειτα πορεία στις χώρες μέλη του ΣτΕ»
και πρόσθεσε πως αξιολογήθηκαν «μια σειρά
προβλημάτων από την εφαρμογή της τεχνητής
νοημοσύνης μέχρι των τεχνολογικών εξελίξεων».
Η «Διακήρυξη της Λευκωσίας», σημείωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών, διαλαμβάνει συγκεκριμένες
παραινέσεις προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης για να εφαρμόσουν μια σειρά από
πρακτικές τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πολιτικό
επίπεδο, οι οποίες θα διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων,
τα συμφέροντα των πολιτών, την προστασία των
ιδίων των δημοσιογράφων, την ασφάλεια της
δημοσιογραφίας, αλλά και των αντίκτυπων που η
πανδημία είχε στα ΜΜΕ.

Ο κ. Νουρής τόνισε πως «ο δημοσιογραφικός
κόσμος και ιδιαίτερα οι πολίτες θα πρέπει να
αναμένουν ότι με την εφαρμογή όλων όσων
διαλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Λευκωσίας θα
έχουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και για τη
δημοσιογραφία, αλλά και κυρίως για τους πολίτες».
Σε παρατήρηση ότι η ελευθερία του λόγου
κατοχυρώνεται μέσα από τη Διακήρυξη της
Λευκωσίας, ο κ. Νουρής είπε ότι «είναι εξαιρετικά
σημαντικό επίτευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

και το γεγονός ότι μπορέσαμε να αναλάβουμε τη
διοργάνωση και να συνδιοργανώσουμε μαζί με
το ΣτΕ αυτό το εξαιρετικά σημαντικό Συνέδριο»,
προσθέτοντας ότι σημαντικό είναι και «το γεγονός ότι
δαχτυλοδείξαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στα κράτη μέλη
όσον αφορά την ασφάλεια της δημοσιογραφίας και
την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, που
επεκτείνεται και πολύ πέρα του δημοσιογραφικού
κόσμου, στους πολίτες».

«Είναι κάτι που ήταν εξόφθαλμα έντονο μέσα
από τις συζητήσεις των Συνέδρων και είναι αυτά
που περιγράφονται ακριβώς στη Διακήρυξη της
Λευκωσίας ότι, τα κράτη μέλη θα πρέπει σε εθνικό
επίπεδο, νομοθετικά και πολιτικά, να διασφαλίσουν
αυτά τα πολύ σημαντικά αξιώματα, τα οποία θα
πρέπει να διακρίνουν και την ελευθερία του λόγου,
αλλά και τον τρόπο άσκησης του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΧΡΈΟΣ ΜΑΣ, Η ΔΙΆΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΉΜΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΊΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΗ ΓΗ ΜΑΣ

Παρουσίαση βιβλίων της Επισκοπής Καρπασίας

την ιστορία, την πίστη. Είναι ένα σημείο
αναφοράς. Γι΄ αυτόν τον λόγο θελήσαμε να
προχωρήσουμε στη συγγραφή των βιβλίων, τα
οποία χαρακτηρίζονται και από το τεκμήριο της
επιστημονικότητας. Να τεκμηριωθεί, δηλαδή, η
ιστορία, η αρχιτεκτονική, η τέχνη, η λαογραφία,
το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα στο
ακρωτήριο».
Επίτροπος Προεδρίας: «Η Καρπασία,
εκτός από χερσόνησος των αγίων και των
ηρώων μας, αποτελεί σύμβολο του αγώνα
μας για δικαίωση και ελευθερία στον τόπο
μας»

Αναφερόμενος στην καταστροφή και την
ερήμωση των εκκλησιών μας, ο Επίτροπος
Προεδρίας είπε συγκεκριμένα ότι, πεντακόσιες
εκκλησίες και ξωκλήσια μας, καθώς και 17
μοναστήρια έχουν λεηλατηθεί και αφεθεί στην
καταστροφή, ενώ σε μερικές περιπτώσεις
έχουν κατεδαφιστεί. Με μεγάλη θλίψη,
πρόσθεσε, εντάσσουμε στο ίδιο πλαίσιο και
τη μετατροπή 77 εκκλησιών μας σε τζαμιά, τη
χρησιμοποίηση 40 τόσων άλλων εκκλησιών
μας σε αποθήκες, αχυρώνες ή και σε κοιτώνες
και καφετέριες, όπως ακόμα σε ξενοδοχείο –
καζίνο, όπως συμβαίνει με την εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής στη Λάπηθο. Όλες αυτές
οι βέβηλες ενέργειες, είπε, προσκρούουν σε
όλες τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που
θεσμοθετήθηκαν και έγιναν δεκτά από τη διεθνή
κοινότητα για την προστασία και τον σεβασμό
της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
σε όλο τον κόσμο.

Πραγματοποιήθηκε, στις 6 Μαϊου,
διαδικτυακή παρουσίαση των βιβλίων της
Επισκοπής Καρπασίας «Η Ιερά Μονή του
Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία» του
Δρα Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου
και «Καρπασία Χερσόνησος Αγίων» του
Δρα Γεωργίου Κάκκουρα. Την παρουσίαση
διοργάνωσαν η Επισκοπή Καρπασίας, το
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, ο
ΟΠΑΠ Κύπρου και η Ένωση Κατεχομένων
Κοινοτήτων Αμμοχώστου.

Στον χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του
για το έργο και την προσφορά του Επισκόπου
Καρπασίας για τη χερσόνησο των αγίων και
των ηρώων της Κύπρου, αλλά και για τις
προσπάθειες διατήρησης ζωντανής της μνήμης
όλων μας για την αγαπημένη μας Καρπασία,
καθώς και για τη μεταλαμπάδευση στους
νεότερους όλης αυτής της αγάπης, που μας
συνδέει ειδικά με την Καρπασία και την Ιερά
Μονή του Αποστόλου Ανδρέα.

Σε χαιρετισμό του, ο Επίσκοπος Καρπασίας
κ. Χριστοφόρος υπογράμμισε ότι τα δύο βιβλία
αποτελούν μια προσπάθεια διάσωσης της
μνήμης και την αφήγηση μιας άλλης αλήθειας,
που τείνει να ξεθωριάσει στον χρόνο. Σημείωσε
ότι τα δύο βιβλία, καθώς και άλλα δύο, τα οποία
βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής και
αναφέρονται στα 1.000 περίπου εικονίσματα
που διέσωσαν οι εκτοπισμένοι, όταν το 1974
τράπηκαν σε φυγή, θα μεταφραστούν για να
προσφέρονται σε κυπριακές αποστολές του
εξωτερικού.

Για τα δύο βιβλία, ο κ. Φωττίου είπε ότι
πρόκειται για πολύ αξιόλογα βιβλία, στα οποία
καταγράφεται και τεκμηριώνεται, με θαυμαστό
τρόπο, η πολύπλευρη ιστορία της Μονής του
Αποστόλου Ανδρέα, οι καταβολές της, η στενή
σχέση της με το χριστεπώνυμο πλήρωμα της
Εκκλησίας μας και όχι μόνον, η παρουσία και
η επίδραση του Αποστόλου Ανδρέα στη ζωή
των Κυπρίων, καθώς και όλων των Αγίων της
χερσονήσου της Καρπασίας με τις άλλες μονές
και τους ναούς της.

Συνεχίζοντας ο Επίτροπος Προεδρίας είπε: «Η
αναστήλωση και αποκατάσταση της Μονής του
Αποστόλου Ανδρέα με τον τρόπο που έγινε,
χαρακτηρίστηκε ως φάρος που φωτίζει τον
δρόμο για την επανένωση της πατρίδας μας και
ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Και αυτό, γιατί η
Μονή του Αποστόλου Ανδρέα κατέχει ξεχωριστή
θέση, όχι μόνο στην ιστορία και τη θρησκευτική
παράδοση του τόπου, αλλά και στη συνείδηση
κάθε Ελληνοκύπριου πολίτη και μεγάλης
μερίδας Τουρκοκυπρίων».

«Τα μνημεία μας», επισήμανε ο Επίσκοπος
Καρπασίας, «συνδέονται με τη μνήμη και η
μνήμη με τον τρόπο ζωής. Διαφυλάττοντας,
περιγράφοντας, τεκμηριώνοντας τα μνημεία,
κρατάμε ζωντανή τη μνήμη που καθορίζει
τη ζωή μας. Όταν έκτισαν το μοναστήρι του
Αποστόλου Ανδρέα, εξέφραζαν τον τρόπο
ζωής και τον παρέδωσαν στις επόμενες
γενιές. Εμείς ερχόμαστε να διαφυλάξουμε

«Η κατανόηση, ακριβώς, της σημασίας της
παρουσίας των Αγίων της Καρπασίας και
του σχετιζόμενου με αυτούς πνευματικού
και θεολογικού μας πλούτου», πρόσθεσε,
«συμβάλλει καθοριστικά στην πνευματική μας
ολοκλήρωση και στον αγώνα που κάνουμε για
μια ελεύθερη πατρίδα». «Η κατοχή δεν μπορεί
να παραγράψει τις καταβολές της πίστης μας,
την ιστορία και τις παραδόσεις και αξίες μας»,
σημείωσε ο κ. Φωτίου.

«Η Ιερά Μονή του Αποστόλου Ανδρέα και η
Ιερά και Αγία στο σύνολό της Καρπασία, εκτός
από σύμβολα της πίστης και των παραδόσεων
μας, είναι και σύμβολα του αγώνα μας για
δικαίωση, ειρήνη, ασφάλεια και ελευθέρια στον
τόπο μας», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο
κ. Φωτίου.
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Ο κ. Φωτίου εξέφρασε τον θαυμασμό και την
ευγνωμοσύνη όλων μας για τις αντοχές που
επιδεικνύουν οι εγκλωβισμένοι μας όλα αυτά
τα χρόνια και για την αγάπη τους προς την
πατρίδα.

ΑΝΟΊΓΟΝΤΑΙ ΟΡΊΖΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ

Διαδικτυακό Διακρατικό Forum «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2040»
Ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η πολιτιστική κληρονομιά και στους
ορίζοντες που ανοίγονται με την ψηφιοποίησή της,
έδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων Γιάννης Καρούσος, σε παρέμβασή του στο
Διαδικτυακό Διακρατικό Forum «Ελλάδα – Κύπρος
2021 – 2040: Διμερής συνεργασία στον τομέα της
ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και περιφερειακή
ανάπτυξη – Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές», το
οποίο πραγματοποιήθηκε, στις 26 Μαϊου, υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ελλάδα.

Στην παρέμβασή του ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι, «ως
πολιτικός προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιοτήτων,
του κατεξοχήν αρμοδίου Τμήματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε θέματα προστασίας, ανάδειξης και
προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού,
θεωρώ ότι καταβάλλονται ιδιαίτερα σημαντικές
προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν
τεθεί και προσανατολίζονται προς την επίτευξη της
μέγιστης δυνατής γνώσης, διαχείρισης και ανάδειξης
των υλικών καταλοίπων της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου, με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης
και αειφόρου ανάπτυξης».

Κατά τη διάρκεια του Διαδικτυακού Διακρατικού
Forum, το οποίο διοργανώθηκε από το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», έγιναν αναφορές
από διάφορους ομιλητές, που αφορούσαν στην
ανάγκη διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξετάστηκαν επίκαιρα
θέματα, που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα,
όπως πολιτιστική διπλωματία, πολιτισμός-τουρισμός,
νέες τεχνολογίες στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική
κληρονομιά.

Ο κ. Καρούσος επισήμανε ότι από την ίδρυσή του,
το 1935, μέχρι και σήμερα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων
είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την ανασκαφή,
συντήρηση και προβολή αρχαιολογικών θέσεων και
αρχαίων ευρημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο
για τη διαφύλαξη, τη συντήρηση και την προβολή
των αρχαιολογικών χώρων, αρχαίων μνημείων και
μουσείων της Κύπρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Υπουργοί των
Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, άλλα
υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, η Εκκλησία
της Ελλάδας, πρυτάνεις, εκπρόσωποι παγκόσμιων
επιστημονικών οργανισμών, πανεπιστημιακοί
καθηγητές και εκπρόσωποι της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Απώτερος σκοπός ήταν η
διαμόρφωση κοινής πολιτικής, προς όφελος των
δύο χωρών, δεδομένου ότι ο ψηφιακός πολιτισμός
μπορεί να συμβάλει στην αναπτυξιακή δυναμική των
δύο χωρών και να συνδράμει στην αντιμετώπιση της
κρίσης.

«Οι πιο πάνω στόχοι είναι πολυδιάστατοι και
απαιτούν τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου
πληροφοριών και αρχειακού υλικού. Οι ανασκαφές,
σωστικές και συστηματικές, του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, του Πανεπιστήμιου Κύπρου, αλλά και
των ξένων αποστολών, όπως επίσης και οι τυχαίες
ανακαλύψεις ευρημάτων, έφεραν και συνεχίζουν να
φέρνουν στο φως πολλές χιλιάδες αρχαιότητες»,
είπε ο κ. Υπουργός, δίνοντας έμφαση στο γεγονός
ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων καλείται να διαχειριστεί
με τον πιο αποδοτικό τρόπο, όλον αυτόν τον όγκο
των αρχαίων ευρημάτων και τον πολύ μεγάλο
αριθμό αρχαίων μνημείων, από όλο το νησί, που
χρονολογούνται από την Επιπαλαιολιθική εποχή
μέχρι πριν από 100 χρόνια.
Αναφερόμενος στις πρόσφατες συρράξεις στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και το γεγονός
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ότι οι ίδιες οι εμπειρίες της Κύπρου μετά την τουρκική
εισβολή του 1974, έχουν αναδείξει τη μάστιγα της
σκόπιμης καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς
ως μέσο εξάλειψης της εθνικής ταυτότητας ενός λαού,
καθώς και την παράνομη διακίνηση και εμπορία
αρχαιοτήτων ως έναν επικερδή τομέα που δύναται
να χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ή άλλες ένοπλες
συρράξεις, ο κ. Καρούσος τόνισε ότι οι εμπειρίες
του παρελθόντος έχουν καταδείξει ότι η λεηλασία,
η σκόπιμη καταστροφή πολιτιστικών αγαθών και
η εμπορία αρχαιοτήτων αποτελούν αλληλένδετα
θέματα και ουσιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, σημείωσε, η προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι στην ουσία
προστασία της ανθρώπινης ταυτότητας και της
συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας.
«Η συμβολή της νέας τεχνολογίας στις προσπάθειες
τεκμηρίωσης, προστασίας και ανάκτησης κλεμμένων
πολιτιστικών αγαθών, δύναται να καταστεί ιδιαίτερα
πολύτιμη, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων
εφαρμογών για την καταπολέμηση του παράνομου
εμπορίου και, κυρίως, μέσω της έμφασης που πρέπει
να δοθεί στην, υψηλής ποιότητας, τεκμηρίωση των
πολιτιστικών αγαθών ως εργαλείο στις προσπάθειες
επαναπατρισμού αυτών», πρόσθεσε.
«Σε αυτά τα πλαίσια, αναλογιζόμενοι ότι η
ψηφιοποίηση αποδεδειγμένα μπορεί να αποβεί
ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειες
συντήρησης, διατήρησης, μελέτης και προώθησης
των πολιτιστικών μας πόρων και με ειδικότερο
στόχο την προστασία των πολύτιμων αρχείων
από τη φθορά, αλλά και την καλύτερη διαχείριση
του τεράστιου όγκου του αρχειακού υλικού,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μπορεί να
προσφέρει η ψηφιοποίηση στην αρχαιολογία, το
Τμήμα Αρχαιοτήτων εισήγαγε την ψηφιοποίηση στις
εργασίες του», κατέληξε ο κ. Καρούσος.

ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΊ ΜΕΤΑΞΎ
ΚΎΠΡΟΥ-ΡΟΥΜΑΝΊΑΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Την κοινή βούλησή τους για εμβάθυνση
της διμερούς συνεργασίας σε θέματα
Διασποράς, εξέφρασαν ο Επίτροπος
Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Φώτης Φωτίου και η Υφυπουργός
Διασποράς της Ρουμανίας κα Oana Ursache,
στις 14 Ιουνίου, κατά την πέμπτη συνάντηση
μεταξύ των δύο μερών, μετά την υπογραφή
του Διμερούς Μνημονίου Συνεργασίας για
Θέματα Διασποράς, τον Δεκέμβριο του
2018.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου
ανέφερε ότι η επέκταση της συνεργασίας των δύο
χωρών σε θέματα Διασποράς συμβάλλει σημαντικά
στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Κύπρου και
Ρουμανίας.
O Επίτροπος Προεδρίας υπογράμμισε ότι η
Κύπρος έχει έναν μοναδικό δεσμό αιώνων
με τη Ρουμανία, μία γνήσια σχέση και φιλία
που βασίζεται σε σταθερές αρχές και αξίες,
δημιουργώντας ένα σημαντικό συνδετικό κρίκο
μεταξύ των δύο λαών.
«Ως Κυπριακή Δημοκρατία», συνέχισε,
«στηρίζουμε τη ρουμανική κοινότητα στην Κύπρο,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα νέων και
εκπαίδευσης, αφού, μέσα από εκπαιδευτικά
προγράμματα στα σχολεία, διδάσκονται τη γλώσσα
και την ιστορία τους, κρατώντας τους έτσι κοντά

στις ρίζες και τον πολιτισμό τους». «Θέλουμε να
φέρουμε τους λαούς των δύο χωρών μας που
ζουν στο εξωτερικό, αλλά και στις χώρες μας πιο
κοντά, μέσα από εκδηλώσεις που προβάλλουν την
ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των
χωρών μας», τόνισε ο κ. Φωτίου.
Επιρόσθετα, επισήμανε ότι η συνεργασία
σε θέματα Διασποράς θα ενισχύσει ακόμη
περισσότερο τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών. Επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία
συναντίληψη και την ανάγκη στενής συνεργασίας
μεταξύ των κυπριακών και ρουμανικών κοινοτήτων
της Διασποράς σε ολόκληρο τον κόσμο, ο
Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι έχουν, σήμερα,
ληφθεί κοινές αποφάσεις για συγκεκριμένες
δράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η Διασπορά
των δύο χωρών είναι οργανωμένη, με σκοπό την
προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη θέσπιση
μηχανισμών διαβούλευσης και ανταλλαγής
πληροφοριών σε θέματα Διασποράς, καθώς και
στη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή της νεολαίας της Διασποράς των δύο
χωρών.

που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μας
πλεονεκτήματα.
Πρόσθετα, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε την
Υφυπουργό Ρουμανίας για τις πρόσφατες εξελίξεις
όσον αφορά το Κυπριακό και τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος,
λύσης που θα επανενώνει τη χώρα και θα
τερματίζει την κατοχή στη βάση των ψηφισμάτων
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Ρουμανίας
για θέματα Διασποράς ευχαρίστησε τον
Επίτροπο Προεδρίας για τη φιλοξενία στην
Κύπρο και ιδιαίτερα για την εποικοδομητική και
παραγωγική συνάντηση για τα παραπέρα βήματα
της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα
Διασποράς.
Η κα Ursache είπε ότι «στην Κύπρο έχουμε μια
ζωντανή και δυναμική Διασπορά από τη Ρουμανία,
που αριθμεί γύρω στους 45.000 Ρουμάνους.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη νέα γενιά, γι’
αυτό και στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας
θα συνδιοργανώσουμε διάφορες δράσεις και
εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο και στη Ρουμανία,
όσο και σε άλλες χώρες όπου έχουμε οργανωμένες
κοινότητες Διασποράς».

Συνεχίζοντας, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στη
σημασία τέτοιων συνεργασιών, αφού μέσα από
τις συνεργασίες αυτές επιβεβαιώνεται, για ακόμη
μια φορά, η πολιτισμικότητα της πατρίδας μας,

LOVE CYPRUS, Η ΝΈΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΚΎΠΡΟΥ
Με νέο λογότυπο
θα συνεχιστεί η
προβολή της Κύπρου
στο εξωτερικό
για προσέλκυση
τουριστών, σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη και
απρόβλεπτη χρονιά
για τον τουρισμό.
Η παρουσίαση της νέας τουριστικής ταυτότητας της
Κύπρου έγινε στις 28 Ιουνίου, παρουσία εκπροσώπων
της τουριστικής βιομηχανίας, ξένων πρέσβεων και
μελών της Κυβέρνησης. Κεντρικό μήνυμα προς όλους,
να… αγαπήσουν την Κύπρο.
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Το νέο σλόγκαν για τη νέα προβολή ακούει στο…
love Cyrpus, που χρησιμοποιήθηκε και στο παρελθόν
και το νέο logo αναφέρει το ίδιο μήνυμα σε διάφορους
χρωματισμούς, αντιπροσωπεύοντας έτσι τις
διαφορετικές εμπειρίες που προσφέρει ο προορισμός.

υπάρχουν πολλά περισσότερα να εξερευνήσουν και
ότι η Κύπρος συμπυκνώνει τη μεσογειακή εμπειρία
και περιέχει εκπληκτική διαφορετικότητα πολιτισμών,
εθνοτήτων και προσώπων, ανέφερε ο κ. Περδίος.

Κατά την παρουσίαση του νέου λογότυπου, ο
Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας Περδίος είπε ότι
τίθεται τέλος στην εποχή που ο ήλιος και η θάλασσα
ήταν η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος της
Κύπρου και αρχίζει μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα
διαφορετική, πιο ανοιχτόμυαλη και πιο περιεκτική.
Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ταυτότητα για
να δείξουμε στην υφήλιο ότι για τους τουρίστες

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
T +357 22400102, 22400238
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«Θέλουμε η ταυτότητα να αναδεικνύει τους ντόπιους
και να τους κάνει να νιώθουν υπερήφανους για την
κληρονομιά τους και ενθουσιασμένους για το μέλλον
τους σε αυτό τον τόπο», υπογράμμισε. Ο Υφυπουργός
Τουρισμού ανέφερε ακόμα ότι η Κύπρος στέλνει μήνυμα
στον καθένα, σε αυτούς που επισκέφθηκαν την Κύπρο
στο παρελθόν, σε αυτούς που ακόμα δεν επισκέφθηκαν
την Κύπρο και αυτούς που μετακινήθηκαν στην Κύπρο,
ότι αυτός ο τόπος είναι αξιαγάπητος. Κάλεσε, επίσης,
όσους έλκουν τις ρίζες από την Κύπρο να δείξουν την
αγάπη τους γι’ αυτόν τον τόπο.

Φωτο εξωφύλλου:
«Αμμόχωστος: Έγκλημα
της Τουρκίας κατά της
Ανθρωπότητας»
Κάτια Χριστοδούλου (ΚΥΠΕ)

