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ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΊΣΙ

8 / 	Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΗΙ
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Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
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ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
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ΚΎΠΡΟΥ-ΕΛΛΆΔΑΣ-ΑΙΓΎΠΤΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
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14

/ Π ΡΆΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΚΎΠΡΟΥ - ΕΛΛΆΔΑΣ

15 / 	ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ 		
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΤΕΧΟΜΈΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ

16 / 	ΜΟΥΣΕΊΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΝΈΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΓΙΑ

ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΊΑ ΠΟΥ
ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ

Σας χαιρετώ από καρδιάς και εύχομαι κάθε καλό
για εσάς και τις οικογένειές σας.
Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος έφεραν
έντονα στις μνήμες μας την τραγωδία που
έζησε η πατρίδα μας το καλοκαίρι του 1974,
με την προδοσία του πραξικοπήματος και
την καταστροφή που έφερε η Τουρκία με την
παράνομη εισβολή της. Τραγωδία που επισώρευσε
πλείστα δεινά στον τόπο μας και ώθησε πολλούς
Κυπρίους πρόσφυγες, και όχι μόνον, να
αναζητήσουν μια δεύτερη πατρίδα στο εξωτερικό.
Από τότε συνεχίζουμε να διεξάγουμε έναν αγώνα
δικαίωσης στη βάση του διεθνούς δικαίου και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έναν αγώνα
επούλωσης των πληγών και, παράλληλα,
αντιμετώπισης της τουρκικής αρνητικότητας και
αδιαλλαξίας. Σε αυτόν τον αγώνα θεωρούμε εσάς,
τους αποδήμους, πολύτιμο στήριγμα. Μεγάλους
συμπαραστάτες και βοηθούς στον κοινό αγώνα.
Τη σημασία που ως Κύπρος αποδίδουμε στην
εν γένει διασπορά μας, είχαμε την ευκαιρία
να υπογραμμίσουμε για μια ακόμα φορά

στα παγκόσμια συνέδρια της διασποράς μας
(ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ – ΝΕΠΟΜΑΚ), τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουλίου μέσω
τηλεδιασκέψεων λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού. Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
όσο και οι άλλοι αξιωματούχοι υπογραμμίσαμε
την ευγνωμοσύνη που αισθανόμαστε για την
προσφορά των αποδήμων μας, και αναλύσαμε
τους στόχους και τη στρατηγική μας για το μέλλον.
Παρά τα προβλήματα της τουρκικής
επιθετικότητας στην περιοχή μας, την πίεση και
τους εκβιασμούς που ασκεί για προώθηση των
παράνομων συμφερόντων της, διαπιστώνουμε,
παράλληλα, την εκδήλωση ενός πολύ θετικού
ενδιαφέροντος από μέρους σημαντικών χωρών
που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική θέση της
Κύπρου και ενισχύουν τις προσπάθειές μας. Ας
ελπίσουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό θα καταστεί
ακόμα πιο έντονο και υποβοηθητικό.
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ
Επίτροπος Προεδρίας

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διεξήχθηκαν, στις 28 Ιουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης,
στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, οι
εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων
της Διασποράς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα
(ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).

«Σημαντικό κεφάλαιο της Εθνικής Στρατηγικής
μας για τη Διασπορά είναι οι διμερείς και τριμερείς
συνεργασίες που έχουμε με το Ισραήλ, την Αίγυπτο,
την Αρμενία και άλλες χώρες», είπε ο κ. Φωτίου,
προσθέτοντας ότι προγραμματίζεται, μόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες, η υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας για θέματα Διασποράς μεταξύ
Κύπρου, Ελλάδας και Λιβάνου.

Οι εργασίες του φετινού συνεδρίου
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά χωρίς
τη φυσική παρουσία των συνέδρων, μέσω
τηλεδιάσκεψης, λόγω των συνθηκών της πανδημίας
του κορωνοϊού και ήταν μονοήμερες. Την Τετάρτη,
29 Ιουλίου, ακολούθησε το Συνέδριο της ΝΕΠΟΜΑΚ.

Αναφερόμενος στο θέμα των αγνοουμένων,
ανέφερε ότι από τις 1.510 αρχικώς καταχωρηθείσες
περιπτώσεις στον κατάλογο των αγνοουμένων
συνεχίζουν να είναι σε εκκρεμότητα οι
περισσότερες, με 810 Ελληνοκύπριους και
Ελλαδίτες να εξακολουθούν να αγνοούνται παρά το
πέρασμα 46 χρόνων.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου καλωσόρισε
τους συνέδρους, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο
Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης,
ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ και ο
Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον.
Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις
οικογένειες των αποδήμων που έχασαν τη
ζωή τους λόγω του κορωνοϊού σε κοινότητες
της διασποράς, όπου ιδιαίτερα στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απώλειες
σε ανθρώπινες ζωές ήταν μεγάλες, ο κ. Φωτίου
υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να
υπάρχουν και μαζί η ανάγκη για συνέχιση των
μέτρων. «Το μεγάλο ζήτημα είναι η πλήρης
επαναφορά στην κανονικότητα και η αντιμετώπιση
των προβλημάτων στους διάφορους τομείς της
οικονομίας, κάτι που βρίσκεται στις προτεραιότητες
των κυβερνητικών αρμοδίων και προσωπικά του
Προέδρου της Δημοκρατίας», επεσήμανε.
Ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στη δημιουργική συμβολή των Κυπρίων της
διασποράς στην εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών,
στο γεγονός ότι προβάλλουν ταυτόχρονα την
εθνική ταυτότητα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα
μας, συγκροτώντας έτσι τη συνέχεια της δυναμικής
παρουσίας του Κυπριακού Ελληνισμού στο
εξωτερικό. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σημείωσε,
στην αξιοποίηση της απόδημης νεολαίας με
συγκεκριμένα προγράμματα και επιδιώξεις, όπως
η ανάμειξη και εμπλοκή της στα παροικιακά
δρώμενα, η επαφή και γνωριμία με την Κύπρο,
η εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας, του
πολιτισμού και των παραδόσεων της.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης συνεχάρη την
Κυβέρνηση και τους πολίτες της Κύπρου, οι οποίοι
με τα σωστά μέτρα που έλαβαν και την πειθαρχία
που επέδειξαν, κατόρθωσαν να διαχειριστούν
με επιτυχία την πανδημία του κορωνοϊού.
Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα,
ο κ. Παπαευριπίδης είπε, μεταξύ άλλων: «Οι
Τούρκοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί ο
χρόνος να κυλά, αλλά δεν ξεχνάμε και δίπλα μας
βρίσκονται οι νέοι μας που συνεχίζουν τον αγώνα
με τον ίδιο ζήλο για την επανένωση της πατρίδας».
Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, αφού
εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που
έχασαν δικούς τους ανθρώπους κατά την περίοδο
της πανδημίας, πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, για
πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο η κοινή γνώμη είναι
ενάντια στην Τουρκία όχι μόνο για το κυπριακό
πρόβλημα, όχι μόνο για ανθρωπιστικά θέματα,
αλλά και για τον χειρισμό των προσφύγων, για την
επιθετική συμπεριφορά ενάντια στην Ελλάδα, για
την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτή την
κοινή γνώμη θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
κ. Χρίστος Τούτον αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το
2020 γιορτάζουμε 60 χρόνια από την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όσους θυσίασαν
τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της πατρίδας
μας. Μεταξύ άλλων, τόνισε: «Θέλουμε να δούμε
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, να δούμε
μια επανενωμένη Κύπρο, αλλά η Τουρκία αντί
να προσπαθεί για την εξεύρεση μιας λύσης,
προβαίνει σε παράνομες ενέργειες στην ΑΟΖ της
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Κυπριακής Δημοκρατίας και σε άλλες παράνομες
ενέργειες». Ως νέοι της διασποράς, ανέφερε,
λειτουργούμε ως γέφυρα μεταφέροντας την
κυπριακή ταυτότητα στον υπόλοιπο κόσμο.
Ακολούθως, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν
για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής της
Κυβέρνησης από τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
κ. Στέλιο Χειμώνα και για θέματα της δικής
του αρμοδιότητας από τον Υπουργό Άμυνας
κ. Χαράλαμπο Πετρίδη.
Στη συνέχεια μεταδόθηκαν βιντεοσκοπημένα
μηνύματα από από τον Υφυπουργό Εξωτερικών
της Ελλάδας, αρμόδιο για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού κ. Κώστα Βλάση, την Υπουργό
Μετανάστευσης και Αποδήμων της Αιγύπτου
κα Ναμπίλα Μακράμ, τον Πρόεδρο του Εβραϊκού
Συνδέσμου για το Ισραήλ κ. Ισαάκ Χέρτζοκ και
τον Ύπατο Επίτροπο για θέματα Διασποράς της
Αρμενίας κ. Ζάρεχ Τζον Σινανιάν.
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης
προέβη σε ενημέρωση για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και στη συνέχεια σύντομες παρεμβάσεις
έγιναν από Προέδρους Ομοσπονδιών ως
ακολούθως: Από τον Πρόεδρο της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου κ.
Χρίστο Καραολή, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής κ. Κυριάκο
Παπαστυλιανού, τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής κ. Χαράλαμπο
Χατζηφιλίππου, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας κ. Μιχάλης Χριστοδούλου, τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Υπόλοιπης
Αφρικής κ. Νέστορα Νέστορος, τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδας κ. Γιώργος Συλλούρη, τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων Υπόλοιπης
Ευρώπης κ. Ευαγόρα Μαυρομμάτης, την Πρόεδρο
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά κα Χριστίνα
Αμυγδαλίτη και την Πρόεδρο της Κυπριακής
Κοινότητας Λιβάνου κα Στάλω Χαπίπι.
Στη συνέχεια ο Επίτροπος Προεδρίας προέβη σε
ενημέρωση για το θέμα των αγνοουμένων και για
θέματα διασποράς και οι εργασίες του Συνεδρίου
ολοκληρώθηκαν με ενημέρωση από τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΤΕΛΕΤΉ ΈΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΑΠΟΔΉΜΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης απηύθυνε χαιρετισμό στη
διαδικτυακή τελετή έναρξης του Παγκόσμιου
Συνεδρίου Απόδημων Κυπρίων που
πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου, μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
είπε τα εξής: «Είναι ξεχωριστή η χαρά μου που
μου δίδεται η ευκαιρία, έστω και μέσω αυτής
της τηλεδιάσκεψης, να χαιρετίσω το Παγκόσμιο
Συνέδριο Αποδήμων.
Δυστυχώς φέτος οι πρωτόγνωρες συνθήκες που
δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, δεν
επέτρεψαν, ως είθισται κάθε χρόνο το Συνέδριο
να διοργανωθεί στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, να
ταξιδέψετε και να βρίσκεστε μαζί μας.
Νιώθω την ανάγκη, προ της όποιας άλλης
αναφοράς, να κάνω μνεία στα μέλη της
παροικίας που προσβλήθηκαν από τον ιό και
έχασαν τη μάχη με τη ζωή, εκφράζοντας τα

ειλικρινή συλλυπητήριά μου, της Πολιτείας αλλά
και ολόκληρου του κυπριακού λαού προς τις
οικογένειές τους.
Την ίδια στιγμή, θέλω να εκφράσω ευγνώμονες
ευχαριστίες για την υψίστης σημασίας αρωγή και
προσφορά όλων των οργανωμένων συνόλων της
ομογένειας στις προσπάθειες των κατά τόπους
Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των
Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, τόσο για τον
επαναπατρισμό των συμπατριωτών μας όσο και
για κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και των
Κύπριων πολιτών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας στο εξωτερικό.
Μια συνειδητά ανιδιοτελής και αφειδώλευτη
προσφορά, η οποία άλλωστε χαρακτηρίζει
ανέκαθεν τις πολυσχιδείς δράσεις που
αναπτύσσετε στο σύνολό σας οι ομογενείς,
επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
πρόοδο και την ευημερία της γενέτειράς σας.
Αναντίλεκτα, παραμένοντας διαχρονικά
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προσηλωμένοι προς την κατεύθυνση αυτή,
συνδράματε αποδεδειγμένα σε κρίσιμες στιγμές
στην ιστορία του τόπου, συμβάλλοντας καθοριστικά
έτσι ώστε να ορθοποδήσει ξανά η πατρίδα μας.
Την ίδια στιγμή, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση
των ήδη άρρηκτων δεσμών με τον τόπο μας,
καταφέρατε να διατηρήσετε ανόθευτη τη γλώσσα
και τη θρησκεία και να γίνετε πρεσβευτές του
πολιτισμού και της ιστορίας μας, σε χώρες
διαφορετικού πολιτισμού και κουλτούρας.
Εκείνο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ δηλώνοντας
την περηφάνια μας, είναι το γεγονός ότι,
παράλληλα με τη διατήρηση των αξιών, των
ιδανικών και των παραδόσεων του τόπου
μας, πετύχατε μέσα από τις ικανότητες και
την εργατικότητά σας να ξεχωρίσετε και να
καταξιωθείτε στις χώρες υποδοχής σας τιμώντας
στο πλαίσιο αυτό την καταγωγή σας.
Και είναι ακριβώς υπό το πρίσμα αυτό, της
ποικιλότροπης, επωφελούς συμβολής σας

στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της
εκτίμησης της οποίας χαίρετε, που αφενός
αναδειχθήκατε σε πολύτιμο δίκτυο υποστήριξης
των θέσεων και των πολιτικών των εκάστοτε
Κυβερνήσεων του τόπου, αφετέρου συμβάλατε
στην περαιτέρω ενίσχυση και εδραίωση των
διακρατικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ
της Κύπρου και των χωρών όπου διαβιείτε.

Ως και η κοινή διαπίστωση με τον Πρόεδρο
Εμμανουέλ Μακρόν, στην επίσκεψη που
πραγματοποίησα την περασμένη Πέμπτη
στην Γαλλία, θα ήτο σημαντικό λάθος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την ασφάλεια
στην ανατολική Μεσόγειο στα χέρια άλλων
παραγόντων, ενώ εκείνοι που παραβιάζουν
θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υφίστανται κυρώσεις.

Κυριότερα όλων, όμως, αναδεχθήκατε άξιοι
φορείς της ορθής προβολής και προώθησης των
εθνικών μας δικαίων όσον αφορά τον τερματισμό
της παράνομης και συνεχιζόμενης τουρκικής
εισβολής και κατοχής του νησιού μας και την
αποκατάσταση των καταπατούμενων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του κυπριακού λαού.

Εκείνο για το οποίο επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω
από τη δική μας πλευρά, είναι ότι ο αγώνας μας
αφορά, ως άλλωστε έχουμε πολλάκις αποδείξει,
την ειρηνική επίλυση του κυπριακού ζητήματος.
Αγώνας, ο οποίος νομιμοποιείται στη βάση των
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
είναι σύμφωνος με τις αρχές και τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας η Κύπρος είναι
ισότιμο μέλος.

Ξεχωριστής συγκίνησης και σημασίας είναι το
γεγονός ότι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας
αυτής βρίσκεται η νέα γενιά της παροικίας μας,
το μέλλον της διασποράς, η οποία διακρινόμενη
από την ίδια φιλοπατρία, υιοθετώντας τη δική
σας δυναμική στάση συνεχίζει τη μέχρι τώρα
ουσιαστική δραστηριοποίησή σας σχετικά με την
υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
Στις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν από
τους αρμόδιους Υπουργούς τύχατε εκτενούς
ενημέρωσης για θέματα που άπτονται των τομέων
της εσωτερικής διακυβέρνησης, της άμυνας,
των υδρογονανθράκων, της ενεργειακής και της
εξωτερικής μας πολιτικής.
Δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, της
έγνοιας και της ευαισθησίας σας όσον αφορά το
κυπριακό ζήτημα, αλλά και της προκλητικής στάσης
που επιμένει να διατηρεί η τουρκική πλευρά,
γνωρίζω πως εκείνο που από εμένα αναμένετε να
πράξω είναι να σας ενημερώσω για τις τελευταίες
εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται
για τερματισμό της απαράδεκτης κατάστασης που
επικρατεί στο νησί μας.
Το τελευταίο διάστημα όλοι γινόμαστε μάρτυρες
των κλιμακούμενων και διεθνώς καταδικαστέων
ενεργειών της Τουρκίας. Ενέργειες, όπως η
παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και των
Χωρικών Υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
απειλές εναντίον της Ελλάδας και των πλείστων
γειτόνων στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και νέες
εισβολές στη Λιβύη και τη Συρία.
Ενέργειες οι οποίες, αντιβαίνοντας του διεθνούς
δικαίου, αναντίλεκτα εντείνουν το κλίμα στην
ευρύτερη περιοχή υπονομεύοντας παράλληλα τη
σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια.
Όπως ακριβώς έχω κατ’ επανάληψη υποστηρίξει
ο μόνος τρόπος να σταματήσουν και να
αποφευχθούν νέες ανάλογες εντάσεις είναι η
υιοθέτηση, επιτέλους, μίας αποφασιστικής στάσης
η οποία, μέσω των κατάλληλων μέτρων θα
επιφέρει κόστος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως
δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να συνεχίσει να δρα
ανενόχλητη στην περιοχή.

Κύριο μέλημά μας είναι να επιτύχουμε μία λύση
η οποία θα δημιουργεί ένα κράτος ανεξάρτητο
και κυρίαρχο, απαλλαγμένο από τις όποιες
αναχρονιστικές εγγυήσεις, την παρουσία
κατοχικών στρατευμάτων, αλλά και τη στρατιωτική
παρουσία τρίτων χωρών.
Λύση, η οποία θα διασφαλίζει και θα
κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα
επιτρέποντας στο σύνολο των νόμιμων
πολιτών της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, να συμβιώσουν και να
συνδημιουργήσουν μέσα σε συνθήκες ευημερίας,
ανάπτυξης, ασφάλειας και ειρήνης.
Αυτές ακριβώς οι συνθήκες προκύπτουν μέσα
από τις προτάσεις που ανέκαθεν καταθέτουμε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σεβόμενοι τις
ευαισθησίες των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών
μας και προκρίνοντας τις απαραίτητες δικλείδες
ασφαλείας για τους Ελληνοκύπριους.
Δεδομένης της δικής μας ειλικρινούς πρόθεσης
και θέσης, εκείνο που αναμένεται είναι επιτέλους
η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά να
επιδείξουν την ίδια με εμάς απαραίτητη πολιτική
αποφασιστικότητα και εποικοδομητική στάση,
χωρίς να θέτουν τις όποιες προϋποθέσεις.
Πρέπει να τονίσω ότι, πέραν της κατάλληλης
προετοιμασίας και της απαιτούμενης συνεργασίας
που θα διασφαλίσουν τη θετική έκβαση των
διαπραγματεύσεων, εκείνο που επίσης απαιτείται
είναι η Τουρκία, σεβόμενη τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να
τερματίσει τις όποιες προκλητικές ενέργειες, στις
οποίες επανειλημμένα προβαίνει το τελευταίο
διάστημα, εισβάλλοντας παράνομα στην ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ την ίδια
στιγμή απειλεί πως θα εποικήσει παράνομα την
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σε καμία των
περιπτώσεων δεν θα αποδεχθώ τακτικές εκβιασμού
και την όποια υπό απειλών διαπραγμάτευση όσον
αφορά το κυπριακό ζήτημα.
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Την ίδια στιγμή, σεβόμενος τις δίκαιες απαιτήσεις
του προσφυγικού κόσμου αλλά και την
αξιοπρέπεια ολόκληρου του λαού σε καμία των
περιπτώσεων δεν πρόκειται να θέσω ενώπιόν
του την όποια πρόταση λύσης η οποία δεν
θα δικαιώνει τις προσδοκίες του και δεν θα
αποκαθιστά τα αναφαίρετα δικαιώματά του.
Κάθε φορά που απευθύνομαι στην ομογένεια
διακατέχομαι από βαθύτατη συγκίνηση.
Ειδικότερα για ακόμη μια χρονιά η μαζική
συμμετοχή αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλιών
από μέρους της νέας γενιάς αποδήμων για τη
διοργάνωση του Συνεδρίου, και μάλιστα κάτω
από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, με γεμίζει με
περηφάνια και αισιοδοξία.
Θα ήθελα να σας εκφράσω εκ μέρους ολόκληρης
της Πολιτείας και του Κυπριακού Ελληνισμού
ευγνώμονες ευχαριστίες για τη διαχρονική
συμπαράσταση και στήριξη στην ιδιαίτερή σας
πατρίδα.
Στήριξη και συμπαράσταση η οποία αποτελεί για
την παρούσα διακυβέρνηση πηγή δύναμης, ούτως
ώστε εργαζόμενοι με το ίδιο σθένος, σύνεση και
αποφασιστικότητα να μπορέσουμε να φέρουμε σε
πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει έναντι του
κυπριακού λαού.
Ως πολλάκις έχω αναφέρει, για την Κυβέρνηση,
ο απόδημος Κυπριακός Ελληνισμός αποτελεί
κύρια πολιτική προτεραιότητα, κάτι το οποίο
αποδεικνύεται άλλωστε μέσα από τις ποικίλες
δράσεις και πολιτικές που υιοθετούνται.
Ήδη με τον Επίτροπο Προεδρίας, αρμόδιο
για θέματα αποδήμων, κατόπιν των δικών
σας εισηγήσεων και στο πλαίσιο πάντοτε
κατευθύνσεων και συντονισμού με την
κυβερνητική πολιτική, έχουμε από κοινού
προωθήσει πληθώρα αιτημάτων σας τα οποία
αφορούν συγκεκριμένα θέματα που άπτονται των
δρωμένων και αναγκών της ομογένειας.
Πέραν της αμέριστης στήριξής μας στις δράσεις που
αναλαμβάνετε, βούλησή μας είναι η με κάθε τρόπο
διεύρυνση των σχέσεων και της αγαστής συνεργασίας
με το σύνολο της κυπριακής ομογένειας.
Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μέσα από τον
διάλογο και τις δικές σας προτάσεις θα
μπορέσουμε να εξεύρουμε πιθανούς τρόπους
τόσο για την ικανοποίηση επιπρόσθετων
αιτημάτων σας όσο και για την αμοιβαία
επωφελή ενίσχυση της θέσης σας στις χώρες
που ζείτε και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση
των εθνικών μας δικαίων και στοχεύσεων.
Καταλήγοντας, επιθυμώ να εκφράσω για ακόμη
μία φορά τις θερμότερες των ευχαριστιών μου
για την πρόσκληση να χαιρετίσω και φέτος το
Συνέδριο και να σας συγχαρώ για τη συμβολή
σας στην πρόοδο της παροικίας και της ιδιαίτερης
πατρίδας μας».

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΩΝ
ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΚΥΠΡΊΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Έχει παρέλθει σχεδόν μισός αιώνας και
η τραγωδία που βιώνουν καθημερινά οι
οικογένειες των αγνοουμένων, οι οποίες ζουν
στην αβεβαιότητα, μη γνωρίζοντας την τύχη
των αγαπημένων τους προσώπων, δυστυχώς
συνεχίζεται. Η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη,
απαράδεκτη και απάνθρωπη.
Δεν μπορεί σε μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα
εν έτη 2020 πέραν των 800 οικογενειών να
βιώνουν για σχεδόν μισό αιώνα το μαρτύριο
της αβεβαιότητας της τύχης των δικών τους
ανθρώπων. Υπάρχουν ακόμα και οικογένειες
αγνοουμένων της περιόδου 1963-67, οι οποίες
αναζητούν απαντήσεις για μισό και πλέον αιώνα.
Το πρόγραμμα της ΔΕΑ άρχισε το 2005
δημιουργώντας προσδοκίες στις οικογένειες
ότι έστω και μετά από τόσες δεκαετίες θα
μπορούσαν να πληροφορηθούν, με πειστικά
και αποδεικτικά στοιχεία, για την τύχη των
αγαπημένων τους προσώπων.
Είναι τραγικό ότι οι προσδοκίες και η αναμονή
δεν έχουν μέχρι σήμερα βρει την απαιτούμενη
ανταπόκριση και σεβασμό. Τουναντίον ο
εμπαιγμός και η απάνθρωπη μεταχείριση,
από πλευράς κατοχικής δύναμης, συνεχίζεται
προκαλώντας τεράστιο πόνο και αγωνία στις
δοκιμαζόμενες οικογένειες. Η κατάσταση,
δυστυχώς, είναι τραγική και οριακή. Και ο
ένοχος έχει όνομα και ταυτότητα. Είναι η
κατοχική δύναμη που αρνείται να συνεργαστεί
με ειλικρίνεια και ανθρωπισμό στην επίλυση
έστω της ανθρωπιστικής πτυχής της τραγωδίας
των αγνοουμένων.
Τα προβλήματα είναι πολλά και σοβαρά. Τα
τελευταία χρόνια υπήρξε μια δραματική μείωση
στον εντοπισμό λειψάνων. Ως συνεπακόλουθο
υπήρξε και δραματική μείωση στον αριθμό των
ταυτοποιήσεων. Αιτία της απαράδεκτης αυτής
κατάστασης είναι η απάνθρωπη πολιτική που
ακολουθεί η κατοχική δύναμη. Θα αναφερθώ
μόνο σε μερικά παραδείγματα. Η Τουρκία
αρνείται να συνεργαστεί στη μελέτη των
στρατιωτικών αρχείων της παρά τη συμφωνία
που έχει υπάρξει στο πλαίσιο της ΔΕΑ, στην
υπόδειξη μαζικών χώρων ταφής από τις

περισυλλογές που έγιναν από τα πεδία των
μαχών καθώς και στην υπόδειξη των χώρων
όπου έχουν επαναταφεί τα λείψανα που
σκόπιμα μετακινήθηκαν από τους πρωτογενείς
χώρους ταφής από τον τουρκικό στρατό.

χωρίς τη συνεργασία της κατοχικής δύναμης να
επιτύχουν την αναγκαία πρόοδο για επίλυση έστω
της ανθρωπιστικής πτυχής της τραγωδίας των
αγνοουμένων. Δυστυχώς, έχουν επηρεαστεί τους
τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας.

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες της Τουρκίας
είναι ξεκάθαρες και έχουν αποφασιστεί από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Αν και έχουν παρέλθει σχεδόν
20 χρόνια από την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, η Τουρκία με περιφρόνηση
εξακολουθεί να αρνείται την υλοποίηση των
αποφάσεων του ΕΔΑΔ τη στιγμή μάλιστα
που παρουσιάζεται ότι δήθεν προσδοκά να
γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τι
υποκρισία, τι θράσος και τι εμπαιγμός! Από τη
μια περιφρονεί με αλαζονεία τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς και από την άλλη παρουσιάζεται ως
μέλος της πολιτισμένης ανθρωπότητας!

Θέλω, επίσης, να ξεκαθαρίσω και να τονίσω
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει όλα
τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνει σε όλες
τις ανθρωπιστικές ενέργειες για τη λύση των
υποθέσεων των Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων.
Ο πόνος της μάνας είναι ο ίδιος ανεξάρτητα
εάν είσαι Ελληνοκύπριος, Ελλαδίτης ή
Τουρκοκύπριος. Οι προσπάθειές μας οδηγούνται
από τις πανανθρώπινες αρχές ανθρωπισμού και
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τον
λόγο αυτό η πλειοψηφία των υποθέσεων που
αφορούσαν Τουρκοκύπριους αγνοούμενους έχει
ήδη διευκρινιστεί.

Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της Τουρκίας
απέναντι στις οικογένειες των αγνοουμένων
είναι βαριές και ασήκωτες. Δεν θέλω να
δημιουργήσω οποιεσδήποτε προσδοκίες για
πρόοδο. Η οποιαδήποτε πρόοδος στο σημείο
που έχουμε φθάσει θα επιτευχθεί εάν και
όταν η κατοχική δύναμη συμπεριφερθεί και
συνεργαστεί με ειλικρίνεια και ανθρωπισμό.
Δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής αλλά
οι προσπάθειές μας για να καμφθεί η
απάνθρωπη τουρκική αδιαλλαξία συνεχίζονται.
Από πλευράς μας παρά τις δυσκολίες και
τα προβλήματα συνεχίζουμε να αναζητούμε
τρόπους επίτευξης προόδου προς όφελος
των δοκιμαζόμενων οικογενειών. Πρόσφατα
το Υπουργικό Συμβούλιο συνομολόγησε ένα
σχέδιο δράσης για προώθηση του θέματος των
αγνοουμένων τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.
Θέλω, όμως, να διευκρινίσω και να τονίσω ότι
οι δικές μας προσπάθειες με κανένα τρόπο
δεν μπορούν να εκληφθούν ότι αποτελούν
υποκατάστατο των υποχρεώσεων και ευθυνών
της κατοχικής δύναμης. Αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες λόγω και της τραγικής κατάστασης
που επικρατεί, αλλά οι δικές μας ενέργειες και
πράξεις είναι βοηθητικές και δεν μπορούν
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Με ειλικρίνεια και σεβασμό σας έχω ενημερώσει
για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι
προσπάθειές μας για επίλυση της τραγωδίας
των αγνοουμένων λόγω, και θέλω να το τονίσω
αυτό, της τουρκικής αδιαλλαξίας. Ανεξάρτητα,
όμως, από τα προβλήματα και τις δυσκολίες, σε
συνεργασία με τους δοκιμαζόμενους συγγενείς
και τους εκπροσώπους τους, συνεχίζουμε και
θα πρέπει να συνεχίσουμε τον ιερό αυτό αγώνα
μέχρι τη διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου
αγνοούμενού μας. Αυτό επιτάσσει η ιστορία
μας και το καθήκον μας απέναντι σε αυτούς
που χάθηκαν υπερασπιζόμενοι τα ιερά και τα
όσια της πατρίδας μας. Στο πλαίσιο του αγώνα
αυτού, η δική σας συμμετοχή και συνεισφορά
είναι αναμφισβήτητα ουσιαστική και αναγκαία.
Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν
στις χώρες που βρίσκεστε με τις κυβερνήσεις
και τα άλλα θεσμικά όργανα ώστε να ασκηθούν
οι αναγκαίες πιέσεις για να καμφθεί η τουρκική
αδιαλλαξία. Το Γραφείο μου και εγώ προσωπικά
είμαι στη διάθεσή σας για να σας παράσχω τα
αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για τις δικές
σας ενέργειες. Είναι εθνικό αλλά και ανθρώπινο
χρέος και καθήκον όλων μας απέναντι στις
οικογένειες των αγνοουμένων και στην ιστορία
μας να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΤΟ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΝΕΠΟΜΑΚ ΜΈΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ
Πραγματοποιήθηκε, στις 29 Ιουλίου, μέσω
τηλεδιάσκεψης, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία,
το Παγκόσμιο Συνέδριο της Νεολαίας Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).
Στο φετινό συνέδριο, το οποίο διεξήχθη μέσω
τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία των
συνέδρων όπως και το Παγκόσμιο Συνέδριο
ΠΟΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ, λόγω των συνθηκών της
πανδημίας του κορωνοϊού, απηύθυναν χαιρετισμό
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας κ.
Πρόδρομος Αλαμπρίτης και ο Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον.
Στον χαιρετισμό του ο Επίτροπος Προεδρίας
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα
που αφορούν ειδικά τους νέους και νέες της
διασποράς, τα οποία πραγματοποιούνταν κάθε
καλοκαίρι στην Κύπρο, όπως το πρόγραμμα
NDCP (για ηλικίες μεταξύ 18 και 22 ετών), NCCT
(για ηλικίες μεταξύ 23 και 30 ετών), καθώς και
η φιλοξενία παιδιών ηλικία 12 μέχρι 17 ετών, τα
οποία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν
υλοποιήθηκαν φέτος. «Με αυτά τα προγράμματα,
οι απόδημοι νέοι και νέες μας γνωρίζουν τη
χώρα καταγωγής τους, τον πολιτισμό, τις ρίζες
τους, την ιστορία και τη γλώσσα τους, τα ήθη και
έθιμα τους», επισήμανε, προσθέτοντας ότι για
την υποκατάσταση των προγραμμάτων αυτών
δόθηκαν λύσεις με τη δημιουργία και προώθηση
διαδικτυακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των
νέων της διασποράς, μέσα από την ιστοσελίδα του
Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας.
«Σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και
διαφόρους άλλους φορείς οργανώσαμε μαθήματα
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις για
την κυπριακή διάλεκτο και τη Σύγχρονη Ιστορία
της Κύπρου, καθώς και μαθήματα παραδοσιακών
κυπριακών χορών. Επιπρόσθετα, ενισχύσαμε
την ιστοσελίδα του Γραφείου με την προβολή
διαφόρων βίντεο που έχουν ως επίκεντρο
τις παραδόσεις, την κυπριακή κουζίνα, την
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου, ώστε
οι νέοι και νέες να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν
στις ρίζες και τον πολιτισμό τους», ανέφερε.
ΣΤΗΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τη
νεολαία της διασποράς για το ενδιαφέρον και
τη δυναμική που επιδεικνύει, ο κ. Φωτίου τόνισε
ότι είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειες που

καταβάλλονται για ενίσχυση των επαφών και
συνεργασιών με τους νέους και τις νέες άλλων
εθνοτήτων, ειδικά παροικιών και χωρών με τις
οποίες δημιουργήθηκαν και προωθούνται ειδικές
συνεργασίες και διάφορες δράσεις που αφορούν
τη νεολαία. «Δεν είναι μόνο με την Ελλάδα που
εργαζόμαστε ειδικά και για τον τομέα αυτό, είναι
και μαζί με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Αρμενία
και άλλες χώρες», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας
ότι βασικό άξονα της εθνικής στρατηγικής
αποτελεί και η περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη
στενής συνεργασίας που έχουμε με την Ελλάδα.
Ο κ. Φωτίου κάλεσε τους νέους και τις νέες να
συμμετέχουν στα πολιτειακά δρώμενα και να
ενισχύσουν την παρουσία τους σε ισχυρά κέντρα
λήψης αποφάσεων στις χώρες όπου διαμένουν.
ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Από την πλευρά του ο κ. Αλαμπρίτης ανέφερε,
μεταξύ άλλων, ότι η νέα γενιά της διασποράς
κατέχει τις γνώσεις, την κατάρτιση, το ήθος και
την όρεξη να προσφέρει, προσθέτοντας ότι «σε
συνδυασμό με την αυξημένη διάχυση της νεολαίας
στις τοπικές κοινωνίες, διανοίγονται απεριόριστες
ευκαιρίες για προβολή και ωφέλιμο διαπολιτισμικό
διάλογο. Την ίδια ώρα, όμως, η ένταξη και
αυξημένη διάχυση στις τοπικές κοινωνίες, καθιστά
τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας
με τη διασπορά κρίσιμη και αναγκαία. Και τούτο
επειδή ένα ισχυρό αίσθημα της εθνικής ταυτότητας
είναι μόνο εφικτό, μέσω συνεχούς, απρόσκοπτης
και ουσιαστικής πρόσβασης των αποδήμων στον
πολιτισμό της χώρας μας».
Αναφερόμενος, επίσης, στα προγράμματα
μέσω των οποίων εκατοντάδες νέοι και νέες της
διασποράς έχουν επισκεφθεί την Κύπρο στο
παρελθόν, και τα οποία ήταν προγραμματισμένα
για αυτό το καλοκαίρι αλλά έχουν ακυρωθεί λόγω
της πανδημίας, ο κ. Αλαμπρίτης υπογράμμισε ότι
το σημερινό συνέδριο έστω και εξ αποστάσεως,
έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ο διάλογος με τη
διασπορά δεν πρέπει και δεν μπορεί ποτέ να
σταματήσει. «Αυτός ο διάλογος είναι το οξυγόνο
που κρατά ζωντανή την προοπτική για ένα ευοίωνο
μέλλον για την κυπριακή διασπορά», τόνισε.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δράση της
οργάνωσης από την ίδρυσή της τα τελευταία 18
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χρόνια, η οποία συμβάλλει στην ιστορική πορεία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώνοντας τους
Κύπριους και Κύπριες της διασποράς με την
κληρονομιά, τον πολιτισμό και την ιστορία τους,
κτίζοντας γερούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της
διασποράς σε όλο τον κόσμο και στηρίζοντας τον
λαό και την Κυβέρνηση της Κύπρου στον αγώνα
για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού.
ΚΥΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΠΟΜΑΚ ΝΑ
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,
ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΤΟΥΤΟΝ

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Τούτον, είπε:
«Θέλουμε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις
για την επανένωση του νησιού μας και
χαιρετίζουμε τη συνεχή ετοιμότητα του Προέδρου
της Δημοκρατίας για επίτευξη προόδου προς την
κατεύθυνση αυτή. Αλλά η ευθύνη για τερματισμό
της κατοχής εναπόκειται στην Τουρκία, η οποία
αντί να εργάζεται για επίτευξη λύσης, μιλά για
μόνιμη διχοτόμηση. Αντί να οικοδομεί την ειρήνη,
η Τουρκία προχωρά σε παράνομες ενέργειες
στην κυπριακή ΑΟΖ. Αντί να προσπαθεί για
την αποκλιμάκωση της έντασης, η Τουρκία επί
σκοπού προκαλεί την αποσταθεροποίηση στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».
Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε στενά με την ΠΟΜΑΚ και την
ΠΣΕΚΑ, και όλες τις οργανώσεις των Κυπρίων
σε όλο τον κόσμο, προς υπεράσπιση του αγώνα
της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, τόνισε,
επισημαίνοντας ότι «επιθυμία μας είναι μια
επανενωμένη Κύπρος όπου όλοι οι Κύπριοι να ζουν
και να προοδεύουν μαζί, απελευθερωμένοι από την
ξένη κατοχή, τις ξένες επεμβάσεις, τη διχοτόμηση,
και ενωμένοι για το καλό όλων των Κυπρίων».
Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
σημείωσε ότι με την πάροδο του χρόνου, οι
Κύπριοι και Κύπριες της διασποράς θα έχουν
λιγότερους απευθείας δεσμούς με το νησί και
την οργανωμένη κοινότητα και γι’ αυτό ο κύριος
ρόλος της οργάνωσης να συνδέει τους νέους και
τις νέες μεταξύ τους είναι εξαιρετικά σημαντικός.
Στη συνέχεια, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για την
πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για
την κλιματική αλλαγή και ακολούθησε συζήτηση
για θέματα αγνοουμένων, εξωτερικής πολιτικής
και για το κυπριακό πρόβλημα.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε την ίδια μέρα με
απολογισμό της τελευταίας διετίας από τον
Πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΣΥΝΑΝΤΉΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΊΣΙ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης είχε, στις 23 Ιουλίου, στο
Προεδρικό Μέγαρο, στο Παρίσι, συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν.
Μετά την τελετή υποδοχής του Προέδρου
Αναστασιάδη από τον Πρόεδρο Μακρόν, οι
δύο Πρόεδροι προέβησαν σε δηλώσεις στα
ΜΜΕ.
Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε: «Kατ’ αρχάς, θα ήθελα
να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για τη
σημερινή συνάντηση που είναι αποτέλεσμα της
πρωτοβουλίας του φίλου Προέδρου Μακρόν.
Είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε τέσσερις
μέρες, πολύ δύσκολες ώρες, αλλά χάρη
στην ηγετική πρωτοβουλία που ανέλαβες
Εμανουέλ, χάρη στη γενναιότητα που
επέδειξες σε συνεργασία με την Καγκελάριο
Μέρκελ, έγινε κατορθωτό να επιτύχουμε
ως Ευρωπαίοι για άλλη μια φορά να
ζήσουμε στιγμές επιτυχίας και ευτυχίας,
γιατί κατορθώσαμε μέσα από πρωτοβουλίες
και συμβιβασμούς να φύγουμε όλοι
ικανοποιημένοι ή σχεδόν όλοι.
Αυτό που σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση
είναι ότι ο ρόλος σου δεν περιορίζεται στις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις μέσα στην
Ευρώπη, αλλά εκτείνεται και αναδεικνύει τη
Γαλλία ως μια χώρα πυλώνα σταθερότητας
και ασφάλειας στην ανατολική, τη δυτική

Μεσόγειο, εκεί όπου δυστυχώς απουσιάζει
η Ευρώπη. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση
και ευγνωμοσύνη που εκφράζω ευχαριστίες
τόσο του ιδίου όσο και του κυπριακού λαού
για το ενδιαφέρον και τη σταθερή πάντοτε
θέση της Γαλλίας όσον αφορά στην επίλυση
του Κυπριακού.
Γι’ αυτό θέλω ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσω
Εμανουέλ, για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνεις ώστε επιτέλους η Μεσόγειος
να μην είναι μια περιοχή υπό τον έλεγχο
είτε της Τουρκίας είτε άλλων δυνάμεων και
όχι της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνεις αναδεικνύουν ποιος πρέπει
να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, να μην
περιορίζεται δηλαδή σε διακηρύξεις, αλλά
μέσα από πρωτοβουλίες να αναλαμβάνει
ηγετικό ρόλο και να συμπαραστέκεται σε
κράτη μέλη. Αυτά που καταγράφονται
αυτές τις μέρες και τους προηγούμενους
μήνες βεβαίως, η παραβίαση της ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απειλή
για εποικισμό της Αμμοχώστου, τα όσα
διαδραματίζονται ή έχουν διαδραματιστεί
στη Συρία, στο Ιράκ, τούτες τις μέρες
και ώρες στην Ελλάδα, στη Λιβύη,
καταδεικνύουν πως υπάρχει ένα κενό από
πλευράς Ευρώπης αλλά και πως μέσα
από τις πρωτοβουλίες σου αναπτερώνεται
μια ακτίδα ελπίδας που τρέφουν οι
ευρωπαϊκοί λαοί και ιδιαίτερα οι χώρες που
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επηρεάζονται από τον ρόλο που πρέπει να
διαδραματίσει η Ευρώπη.
Χαίρομαι διότι κατά τη συνάντησή μας θα
δούμε πώς εμβαθύνονται περαιτέρω οι
διμερείς μας σχέσεις που είναι άριστες,
με βάση τη γαλλοκυπριακή στρατηγική
ατζέντα που υπεγράφη το 2016, πώς
εμβαθύνονται περαιτέρω οι οικονομικές
και πολιτιστικές σχέσεις και ιδιαίτερα η
αμυντική συνεργασία.
Θέλω να σε βεβαιώσω πως η Κύπρος
θα είναι πάντοτε η πιο φιλόξενη των
χωρών όσον αφορά τον γαλλικό στόλο
και όχι μόνον. Υπήρξαμε πάντοτε
και συνεχίζουμε να είμαστε μια χώρα
πραγματικής σταθερότητας και ασφάλειας
στην περιοχή. Βοηθήσαμε στο παρελθόν
στην εκκένωση των χημικών από τη
Συρία, βοηθήσαμε σε πολλές κρίσεις στη
Μέση Ανατολή όπως στην περίπτωση
του Λιβάνου και ενδεχόμενα αν χρειαστεί
θα ξανασυμβάλουμε προς αυτή την
κατεύθυνση. Αυτό το επιτυγχάνουμε και
μέσα από τις διμερείς σχέσεις με όλες
ανεξαίρετα τις γειτονικές μας χώρες».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της
Γαλλίας, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε,
μεταξύ άλλων, ότι στις Βρυξέλλες οι
Ευρωπαίοι εταίροι εργάστηκαν για μια
κυρίαρχη Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι η παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας στο Παρίσι δεικνύει τη
σημασία για όλους τους Ευρωπαίους, για
την κυριαρχία μας, ιδιαίτερα στην ανατολική
Μεσόγειο.
Σημείωσε ότι «πραγματικά σε αυτό το μέρος
της Μεσογείου που είναι ζωτικής σημασίας
για μας, τα ενεργειακά θέματα και τα ζητήματα
ασφαλείας είναι σήμερα σημαντικά».
Είπε ακόμα «θα ήταν πολύ σοβαρό λάθος
αν αφήναμε τα ζητήματα της ασφάλειας μας
στα χέρια άλλων παικτών, αυτό δεν είναι μια
επιλογή για την Ευρώπη και είναι κάτι το
οποίο η Γαλλία δεν θα αφήσει να γίνει.
Για μια ακόμη φορά, θέλω να εκφράσω την
πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την
Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, απέναντι στις
τουρκικές παραβιάσεις των κυριαρχικών
δικαιωμάτων τους. Είναι απαράδεκτο ο
θαλάσσιος χώρος ενός κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραβιάζεται
ή να απειλείται. Αυτοί που συμβάλλουν σε
αυτό πρέπει να υποστούν κυρώσεις, και
μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη
της Γαλλίας επ’ αυτού.

Η Ευρώπη πρέπει να προασπίσει
την κυριαρχία της με τη μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα.
Πρόκειται για το ίδιο διακύβευμα που
έχουμε στη Λιβύη, όπου δεν μπορούμε
και εδώ να αφήσουμε άλλες δυνάμεις,
οποιεσδήποτε και να είναι, να παραβιάζουν
το εμπάργκο όπλων».
Σημείωσε ακόμα ότι η Ευρώπη πρέπει να
μελετήσει τα θέματα που αφορούν την
ασφάλεια στη Μεσόγειο.
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμμετάσχει
στη Σύνοδο των MED7 που θα γίνει στο
Παρίσι, όπως είπε, περί το τέλος Αυγούστου
- αρχές Σεπτεμβρίου.
Πρόσθεσε ότι οι διμερείς σχέσεις Κύπρου
- Γαλλίας είναι εξαιρετικές και μπορούν
να ενισχυθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στον
τομέα της Γαλλοφωνίας, της οικονομικής
συνεργασίας, σημειώνοντας ότι «είναι ο
τομέας της στρατηγικής που εδραιώνει τη
σχέση μας και θέλω να ευχαριστήσω τους
Κύπριους για την εξαίρετη φιλοξενία που
παρέχουν προς τον στόλο μας ο οποίος

πραγματοποίησε πέραν των 20 επισκέψεων
φέτος».
Τέλος, είπε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε
στην πλήρη στήριξη της Γαλλίας και είμαστε
στο πλευρό σας».
Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι και τα μέλη
των αντιπροσωπειών τους παρακάθισαν σε
συνομιλίες με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις,
τη συνεργασία Κύπρου – Γαλλίας στους
τομείς της ενέργειας και της άμυνας, θέματα
που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τις τουρκικές προκλήσεις στην
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην
ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα.
Στην κυπριακή αντιπροσωπεία μετείχαν
ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Άμυνας
κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος,
ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Γαλλία
κ. Παντιάς Ηλιάδης, ο Σύμβουλος του
Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα
Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και
υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΗΙ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΎΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ
H οργάνωση American Hellenic Institute (AHI)
οργάνωσε τηλεδιάσκεψη για το πρόβλημα
των αγνοουμένων, στις 9 Ιουλίου, στην οποία
συμμετείχαν προσωπικότητες της ομογένειας
καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές μέλη της
οργάνωσης.
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της
οργάνωσης κ. Νικ Λαριγκάκη, στην τηλεδιάσκεψη
έλαβε μέρος και ο Επίτροπος Προεδρίας
κ. Φώτης Φωτίου καθώς και ο Σύμβουλος του
κ. Ξενοφών Καλλής.
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στον ρόλο του
απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στην
προώθηση και στήριξη των θέσεών μας, ειδικά
την περίοδο αυτή που Κύπρος και Ελλάδα, όπως
επεσήμανε, αντιμετωπίζουν την έξαρση του
τουρκικού επεκτατισμού και της αμφισβήτησης
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας
στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αγνοουμένων
ο Επίτροπος Προεδρίας είπε ότι η απαράδεκτη
συμπεριφορά της Τουρκίας προκαλεί ανείπωτο
πόνο και δυστυχία στις οικογένειες των
αγνοουμένων που αναμένουν σχεδόν μισό
αιώνα για να πληροφορηθούν για την τύχη
των αγαπημένων τους προσώπων.
Η κατάσταση, πρόσθεσε, είναι οριακή και
επιβάλλεται η λήψη μέτρων από αυτούς που είναι
σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικές πιέσεις
προς την κατοχική δύναμη, ώστε επιτέλους η
Τουρκία να συνεργαστεί για επίλυση του τραγικού
αυτού ανθρωπιστικού προβλήματος.
Πρόσθεσε ότι δυστυχώς, δεν μπορεί να υπάρξει
αποτελεσματική πρόοδος στο θέμα χωρίς την
ουσιαστική και ειλικρινή συνεργασία της κατοχικής
δύναμης.
Εκτενής αναφορά έγινε από τον κ. Φωτίου και
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στο θέμα των αγνοουμένων Αμερικανών υπηκόων
κυπριακής καταγωγής, όπως και στον αμερικανικό
νόμο που ψηφίστηκε το 1994 από το Κογκρέσο
για τις υποθέσεις αυτές, ως αποτέλεσμα και των
συντονισμένων ενεργειών και πρωτοβουλιών της
ομογένειας στις ΗΠΑ.
Ο νόμος αυτός, τόνισε ο Επίτροπος, αποτελεί
ένα από τα πολλά παραδείγματα έμπρακτης
και ουσιαστικής στήριξης και αλληλεγγύης
προς την Κύπρο από την ομογένεια στις ΗΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του
Επιτρόπου Προεδρίας ακολούθησε συζήτηση
και υποβολή ερωτήσεων εκ μέρους των
συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην
τηλεδιάσκεψη. Αντηλλάγησαν, επίσης, απόψεις
για τρόπους εμβάθυνσης και επέκτασης της
συνεργασίας του Γραφείου του Επιτρόπου
Προεδρίας με την οργάνωση ΑΗΙ.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΣΤΈΚΕΙ ΠΛΉΡΩΣ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΊΒΑΝΟ

μας προς την Κυβέρνηση και τον λαό του
Λιβάνου για την καταστροφική έκρηξη στο
λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου, 2020.
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με
τις οικογένειες των νεκρών και όλων όσοι
τραυματίστηκαν και επηρεάστηκαν από τις
συνέπειες αυτής της μεγάλης τραγωδίας»,
έγραψε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.

Η Κύπρος στέκει πλήρως αλληλέγγυα με
τον Λίβανο αυτή την ώρα της δοκιμασίας,
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως
η προσφορά βοήθειας έκτακτης ανάγκης θα
συνεχιστεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε,
στις 7 Αυγούστου, το Βιβλίο Συλλυπητηρίων
που άνοιξε η Πρεσβεία του Λιβάνου στην
Κύπρο.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΘΈΣΕΙ
5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΆΝΟΥ ΜΕΤΆ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΉ ΈΚΡΗΞΗ

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ
άλλων, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται
αλληλέγγυα στον λαό του Λιβάνου και
εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις
οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης και
ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Στη διάθεση της UNIFIL και της διεθνούς
κοινότητας έθεσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης τα
λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, καθώς και την αεροπορική Βάση
«Ανδρέας Παπανδρέου», με στόχο την παροχή
βοήθειας προς τον Λίβανο, ενώ ταυτόχρονα
ανακοίνωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα
διαθέσει ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων
ευρώ για τις ανάγκες της χώρας μετά την
καταστροφική έκρηξη στις 4 Αυγούστου.

Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει
να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά για να
παράσχει την απαραίτητη βοήθεια προς τον
Λίβανο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα πιο
πάνω κατά τη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου,
που έλαβε χώρα στις 10 Αυγούστου υπό τη
μορφή τηλεδιάσκεψης, με θέμα την παροχή
βοήθειας και ενίσχυσης προς τον λαό του
Λιβάνου, μετά την καταστροφική έκρηξη
στις 4 Αυγούστου.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας
κ. Εμανουέλ Μακρόν και των Ηνωμένων Εθνών
και σε αυτό πήραν μέρος αρχηγοί κρατών και
Κυβερνήσεων.
Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος ανέφερε ότι
στην παρέμβασή του κατά την τηλεδιάσκεψη,

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη και εκφράζω τα
ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπόνοια

«Η Κύπρος πάντοτε διατηρούσε αδελφικές
σχέσεις με τον Λίβανο και προσέφερε
ασφαλές καταφύγιο σε χιλιάδες Λιβανέζους
πρόσφυγες κατά τους εμφυλίους πολέμους
του 1976 και του 2006 και τώρα και πάλι είναι
έτοιμη να προσφέρει ενεργά στις διεθνείς
προσπάθειες για ανακούφιση του λαού
του Λιβάνου», επεσήμανε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ακόμη
ότι πέραν των πέντε τόνων υλικών έχουν
σταλεί στη Βηρυτό, ενώ άλλοι 40 τόνοι
ακολουθούν, περιλαμβανομένου ιατρικού
εξοπλισμού, γεννητριών, ειδών ένδυσης
και τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτή
η βοήθεια, πρόσθεσε, «θα συνεχίσει να
αποστέλλεται και τις επόμενες εβδομάδες,
αφού η ανταπόκριση των Κύπριων πολιτών,
και προς τον σκοπό αυτό και ο ίδιος έχω
απευθύνει έκκληση, ήταν συγκινητική και
αντανακλά την προθυμία τους, εν μέσω
μάλιστα διεθνούς πανδημίας, να βοηθήσουν
τους αδελφούς από τον Λίβανο».

9

Η Κύπρος, συνέχισε, στέκεται πλήρως
αλληλέγγυα με τον Λίβανο αυτή την ώρα
της δοκιμασίας. «Έχουμε, ήδη, αποστείλει
σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη
Βηρυτό από τη μέρα της έκρηξης και θα
συνεχίσουμε να προσφέρουμε βοήθεια
έκτακτης ανάγκης με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Αυτή την ώρα του πόνου, το πένθος και
την απώλεια του φίλου λαού του Λιβάνου
συμμερίζεται ο κυπριακός λαός», κατέληξε.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η διεθνής
κοινότητα θα σταθεί αλληλέγγυα στον
Λίβανο και θα παράσχει την απαραίτητη
βοήθεια ώστε η χώρα να ξεπεράσει μια
τεράστια κρίση.
Ανάμεσα στους ηγέτες που συμμετείχαν στη
διεθνή τηλεδιάσκεψη ήταν ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της
Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρόεδρος
του Λιβάνου κ. Μισέλ Αούν, ο Βασιλιάς
της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄, ο Πρόεδρος
της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο
Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ
Τανί, επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών
και επικεφαλής διεθνών οργανισμών, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και πλειάδα άλλων ηγετών κρατών
και Κυβερνήσεων.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΎ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

από όλους, μπορεί να φέρει αποτελέσματα,
και η Κύπρος, όπως εξάλλου έπραξε με την
Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Λίβανο, είναι
έτοιμη να συζητήσει και με τα υπόλοιπα
γειτονικά κράτη για καθορισμό των θαλάσσιων
συνόρων της στη βάση του διεθνούς δικαίου
και της Σχετικής Σύμβασης του Δικαίου της
Θάλασσας των ΗΕ του 1982. Αυτή είναι και η
κοινή θέση της ΕΕ ανάμεσα σε άλλες σχετικές
κοινές θέσεις όπως καταγράφεται σε αριθμό
Συμπερασμάτων που δεσμεύουν όλους μας
και τα κράτη μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ,
και χαιρετίζουμε την όποια πρωτοβουλία προς
αυτή την κατεύθυνση.
Μιλώντας για την ΕΕ, και ως δύο κράτη μέλη
που πιστεύουμε πραγματικά στο μέλλον
της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας,
θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θα
κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον
των ευρωτουρκικών σχέσεων αφού όπως
οι 27 έχουμε συμφωνήσει, η συμπεριφορά
της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
επηρεάζει το πλήρες φάσμα των σχέσεων
Άγκυρας-Βρυξελλών. Θα έχουμε την ευκαιρία
να τα συζητήσουμε σε λεπτομέρεια όλα
αυτά στο Βερολίνο σε λίγες μέρες. Η δική
μας προσέγγιση έναντι των ευρωτουρκικών
σχέσεων, όπως εξάλλου και για τις σχέσεις της
ΕΕ με οποιοδήποτε τρίτο κράτος, είναι διττή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση, στις 18
Αυγούστου, με τον Υπουργό Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Νίκο Δένδια, στο
Υπουργείο Εξωτερικών.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ.
Χριστοδουλίδης προέβη σε δηλώσεις στους
εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Είναι πάντα με
ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω στην Κύπρο
τον φίλο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και
τους συνεργάτες του.
Η επαφή και ο συντονισμός γίνεται μεταξύ
ημών και των συνεργατών μας σε καθημερινή
βάση. Ειδικότερα λόγω των εξελίξεων στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
όπως προκύπτουν από την αναθεωρητική
συμπεριφορά της Τουρκίας, ο συντονισμός και
η ανταλλαγή απόψεων είναι καθημερινή. Μια
αναχρονιστική συμπεριφορά που επηρεάζει
αρνητικά τις προσπάθειες και τη βούλησή
μας, την πραγματική βούληση Ελλάδας και
Κύπρου να επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου.
Εδώ και καιρό, Κύπρος και Ελλάδα είχαμε
επισημάνει ότι ο κατευνασμός του κ.
Ερντογάν θα είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ
προηγουμένου κλιμάκωση της παραβατικής
συμπεριφοράς της Τουρκίας, και δυστυχώς
είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα προς
διάφορες κατευθύνσεις και διάφορα επίπεδα.
Σήμερα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας, συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις,
αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα του
πρόσφατου ΣΕΥ, ανταλλάξαμε απόψεις και
συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και
το τι συγκεκριμένα επιδιώκουμε ενόψει και
της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών

Εξωτερικών στο Βερολίνο σε λίγες μέρες.
Ο Έλληνας ομόλογός μου με ενημέρωσε
λεπτομερώς για τις κινήσεις της Τουρκίας
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως επίσης
για την πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδας με
την Αίγυπτο για καθορισμό των θαλάσσιων
συνόρων των δύο χωρών.
Συζητήσαμε, επίσης, εν εκτάσει τις
πρωτοβουλίες που Λευκωσία και Αθήνα
αναλαμβάνουν στην περιοχή, που στόχο
έχουν, στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, να
θέσουν τα θεμέλια για τη θεσμοθέτηση μιας
συνεργασίας στην περιοχή, χωρίς a priori
αποκλεισμούς, και με στόχο να καταστεί η
περιοχή μας πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα
σε κράτη με πλήρη σεβασμό των βασικών
αρχών και αξιών του διεθνούς συστήματος
και του διεθνούς δικαίου. Πραγματικά
πιστεύουμε και εργαζόμαστε ουσιαστικά προς
αυτή την κατεύθυνση, αφού είναι και η μόνη
προοπτική που εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα
τα συμφέροντα όλων των κρατών και δύναται
να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση
επικράτησης συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας,
μόνιμης συνεργασίας και σταθερότητας στην
περιοχή. Είναι μονόδρομος η επιλογή της
θεμελίωσης σχέσεων καλής γειτονίας και
συνεργειών, είναι μονόδρομος η εδραίωση
άριστων σχέσεων με τους γείτονές μας και την
ευρύτερη περιοχή.
Παρά τις αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή
λόγω της συμπεριφοράς και της προσέγγισης
της μειοψηφίας του ενός, παρά το άναρχο
διεθνές σύστημα στο οποίο καλούμαστε
να κινηθούμε, στη διπλωματία δεν χωράνε
αδιέξοδα. Ακόμη και αν αυτό διαφαίνεται
είναι παροδικά και αυτό που χρειάζεται
είναι αποφασιστικότητα, υπομονή, επιμονή
και ξεκάθαροι στόχοι. Ο διάλογος, αν
υπάρχει πραγματική θέληση και βούληση
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Μια πολιτική καρότου και μαστιγίου όπου
δύναται να υπάρξει συνεργασία εκεί που
πραγματικά υπάρχει υποδομή και βούληση,
αλλά και ουσιαστική αντίδραση εκεί που
παραβιάζονται βασικές αρχές και αξίες της ΕΕ.
Και από μας η προσέγγιση, όπως προανέφερα,
δεν περιορίζεται στις σχέσεις της ΕΕ με την
Τουρκία αλλά για όλες τις τρίτες χώρες που
ως ΕΕ καλούμαστε, σχεδόν καθημερινά, να
τοποθετηθούμε. Και ως ΕΕ οφείλουμε να
είμαστε συνεπείς, αποφασιστικοί, αξιόπιστοι
τηρώντας ίσα μέτρα και σταθμά. Ήταν αυτές οι
προσεγγίσεις εξάλλου, ανάμεσα σε άλλες, που
έθεσαν τα θεμέλια για τη σύσταση της ΕΕ και
είναι η πίστη σε αυτές που θα την οδηγήσουν
εκεί που οραματιζόμαστε όσοι πραγματικά
πιστεύουν στο μέλλον της.
Με τον Νίκο συζητήσαμε, επίσης, για το
Κυπριακό και εκφράσαμε την ετοιμότητά μας
για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντανά αμέσως μετά
την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες
περιοχές. Χωρίς καμία αμφιβολία η παρούσα
απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί
να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού, και
θεωρούμε εφικτή την επανέναρξη ουσιαστικών
συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα θετικό
αποτέλεσμα στη βάση της συμφωνημένης
μορφής λύσης, εάν οι συνομιλίες διεξαχθούν
στο κατάλληλο περιβάλλον, όπως ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζητά, μακριά
από προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων
είτε επί του εδάφους, όπως βλέπουμε με την
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, είτε
στη θάλασσα με τις έκνομες ενέργειες της
Τουρκίας. Τετελεσμένων που λειτουργούν,
ενάντια στα συμφέροντα του κυπριακού λαού,
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και που
απώτερο στόχο έχουν την προώθηση μιας
άλλης μορφής λύσης του Κυπριακού».

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης συμμετείχε, στις 19 Αυγούστου,
σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου για την κατάσταση στη Λευκορωσία.
Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε την έντονη του ανησυχία,
τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τις
πρόσφατες προεδρικές εκλογές στη χώρα, όσο και
για τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά των πολιτών.
Τόνισε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην άμεση και αποφασιστική αντίδραση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η
ίδια σθεναρή προσέγγιση πρέπει να ακολουθείται
στα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με
τρίτες χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο,
το κράτος δικαίου ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί
να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, αντιθέτως
πρέπει να είναι συνεπής στις αρχές και αξίες
της και να ενεργεί όχι κατ΄ επιλογήν ή με βάση
τα ειδικότερα συμφέροντα των κρατών μελών.
Επισήμανε, επίσης, την ανάγκη για διεξαγωγή ενός

γόνιμου διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας
της Λευκορωσίας με την αντιπολίτευση και την
κοινωνία των πολιτών, ως επίσης να τερματιστεί
άμεσα η περαιτέρω χρήση βίας ενάντια των
μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα.
Αφού επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβάλλεται να είναι παρούσα όποτε
παραβιάζονται δημοκρατικές αρχές, το κράτος
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
διεθνές δίκαιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
σημείωσε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των βασικών ελευθεριών από την Τουρκία. Όπως
είχε εκ των προτέρων ενημερώσει, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας ήγειρε εκ νέου το θέμα των
τουρκικών παραβιάσεων στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, στην Ελλάδα
και στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην
επιβεβλημένη ανάγκη για πιο δυναμική αντίδραση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήψη επιπλέον μέτρων
και άσκηση αυστηρότερων πιέσεων προς την

Άγκυρα για άμεσο τερματισμό της τουρκικής
επιθετικότητας που συνιστά παραβίαση κυριαρχίας
και κυριαρχικών δικαιωμάτων δύο κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την τουρκική προκλητικότητα και παράνομη
δράση μίλησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ενόψει της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου για την κατάσταση στην ανατολική
Μεσόγειο και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας
που ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
συγκάλεσε για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου,
εκφράσθηκε εκ νέου η στήριξη των εταίρων σε
Κύπρο και Ελλάδα και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά
το ζήτημα. Εντός των επόμενων εβδομάδων,
ενόψει του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργίο
Εξωτερικών (GYMNICH) και της έκτακτης Συνόδου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει εκ νέου όλες
τις παραμέτρους του προβλήματος με στόχο τον
τερματισμό των έκνομων ενεργειών της Άγκυρας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε, στις 25 Αυγούστου,
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
κ. Antonio Guterres με τον οποίο, ανάμεσα σε άλλα, συζήτησε το θέμα των
τουρκικών απειλών για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, υπό
συνθήκες κατοχής.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε
τους σοβαρότατους κινδύνους που εμπεριέχει μια τέτοια κίνηση, η οποία είναι
σε πλήρη αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις επί των προσπαθειών
για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι προθέσεις αυτές της Τουρκίας
σε σχέση με το Βαρώσι, όπως και η γενικότερη προκλητική συμπεριφορά της
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, εμπίπτουν ξεκάθαρα στο προωθούμενο από την
Άγκυρα σχέδιο για εγκατάλειψη της συμφωνημένης βάσης λύσης, ως αυτή
προβλέπεται από τις Συμφωνίες Κορυφής και τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και προώθηση λύσης η οποία θα θέτει την ταφόπλακα

στην όποια ελπίδα για ουσιαστική επανένωση της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
και επανέλαβε την πρότασή του για τη σύσταση δικοινοτικής επιτροπής για την
ετοιμασία μελέτης για την ανοικοδόμηση της πόλης και επανεγκατάσταση των
νόμιμων κατοίκων στην περίκλειστη πόλη η οποία θα μπορούσε να καταστεί ένα
ουσιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα ενίσχυε την προσπάθεια για
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και για επίλυση του Κυπριακού.
Τέλος, ο Προέδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα και δέσμευση του
για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν
στο Κραν Μοντανα και στο πλαίσιο της κοινής συναντίληψης που επετεύχθη
στις 25 Νοέμβριου 2019 στο Βερολίνο, σε ένα σωστό περιβάλλον που θα είναι
υποβοηθητικό και ενισχυτικό προς την προσπάθεια επίτευξης λύσης.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών άκουσε με προσοχή τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον διαβεβαίωσε ότι θα προβεί στις δέουσες
ενέργειες μέσα στις πρόνοιες των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΊΟ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ
ΥΠΈΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΌΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο
Επιτρόπου Προεδρίας υπέγραψαν, στις 21
Ιουλίου, Μνημόνιο Συνεργασίας, με κεντρικό
άξονα τη στήριξη των Κυπρίων της διασποράς
και στόχο την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων
προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.
Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την παραχώρηση σημαντικού αριθμού
υποτροφιών προς Κύπριους ομογενείς
για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το ενδεχόμενο φιλοξενίας και συμμετοχής
τους σε προγράμματα του Πανεπιστημίου
Κύπρου, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των
δυο μερών στη διεξαγωγή ερευνών για την
καταγραφή των απόψεων της διασποράς σε
διάφορα ζητήματα.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και ο

Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής,
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
δήλωσε ότι «με την υπογραφή του
Μνημονίου Συνεργασίας γίνεται άλλη μια
στροφή του Πανεπιστημίου προς την
κοινωνία, αυτή τη φορά με τη θεσμοθέτηση
δράσεων προς την ομογένεια».
Πρόσθεσε ότι «από τους σημαντικότερους
στόχους είναι η προσέλκυση Κυπρίων νέων
ομογενών για σπουδές σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, δίδοντάς τους με αυτό
τον τρόπο την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά την Κύπρο και τις ρίζες τους, φοιτώντας
παράλληλα σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
πανεπιστήμιο».
Καταλήγοντας, ο Πρύτανης εξέφρασε τη
βεβαιότητά του ότι το Μνημόνιο θα αποτελέσει

την αρχή για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ
των δυο μερών.
Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως έναν από τους
βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές
του Γραφείου Επιτρόπου, σημειώνοντας
«τη σημασία της συνεργασίας αυτής,
ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων
έτσι ώστε με τα διάφορα προγράμματα που
προσφέρονται να τους κρατήσουμε κοντά
στις ρίζες τους, την ιστορία, κουλτούρα και
πολιτισμό τους».
Αναφέρθηκε, επίσης, «στη σημασία της
περαιτέρω ενίσχυσης και ενδυνάμωσης αυτής
της συνεργασίας ιδιαίτερα για τη νέα γενιά
της διασποράς, αλλά και τους φοιτητές που
προέρχονται από το σχολείο του κατεχόμενου
Ριζοκαρπάσου».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΎΟΥΝ
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΚΎΠΡΟΥ-ΕΛΛΆΔΑΣ-ΑΙΓΎΠΤΟΥ
ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν
αναβληθεί κάποιες από τις προγραμματισμένες
δραστηριότητες Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου.
Ενόψει αυτού, αποφασίστηκε σειρά από
διαδικτυακές δράσεις, για ενίσχυση και ενδυνάμωση
της τριμερούς συνεργασίας σε θέματα διασποράς
των τριών πλευρών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η τριμερής
τηλεδιάσκεψη της 17ης Ιουλίου με τη
συμμετοχή ιατρών της διασποράς, για συζήτηση
θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού και η οποία έλαβε
χώρα σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου».
Σημειώνεται ότι, «παρόμοια δράση
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018,
στο Λονδίνο, όταν διακεκριμένοι ιατροί από τη
διασπορά Κύπρου - Ελλάδας - Αιγύπτου, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
συμμετείχαν σε συζήτηση υπό μορφή στρογγυλής
τραπέζης, με στόχο την εξεύρεση τρόπων
συνεργασίας».
Στόχος αυτών των δράσεων «είναι η συνεργασία,
ανά το παγκόσμιο, των ιατρών, καθώς και
των ακαδημαϊκών της διασποράς των τριών
χωρών, για τη στήριξη των αντίστοιχων Εθνικών
Συστημάτων Υγείας, με τις εμπειρίες και τις
γνώσεις τους, αλλά και για την προώθηση,

γενικότερα, των εθνικών συμφερόντων».
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης,
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ελλάδας, αρμόδιος
για θέματα Διασποράς, κ. Κώστας Βλάσης και
η Υπουργός Μετανάστευσης και Αποδήμων
Αιγύπτου κα Ναμπίλα Μακράμ.
Οι ιατροί που συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη
από πλευράς Κύπρου και της διασποράς της
ήταν οι Δρ Πέτρος Καραγιάννης, Καθηγητής
Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ Γεώργιος Φίσερ,
Καθηγητής, ειδικός παθολόγος και σύμβουλος
σε διάφορα διακεκριμένα νοσηλευτήρια της
Νέας Υόρκης, και Δρ Ανδρούλα Ευστρατίου,
Μικροβιολόγος, Σύμβουλος σε θέματα Δημόσιας
Υγείας στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Κατά την τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκαν θέματα
που άπτονται της πανδημίας του κορωνοϊού
και οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες
μοιράστηκαν τις ιατρικές εμπειρίες που είχαν
στη διάρκεια της πανδημίας, ενώ προέβησαν σε
ιδιαίτερη αναφορά για όλες τις επιπτώσεις που
είχε η πανδημία στην ομογένεια.
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Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξεύρεση
τρόπων καλύτερου συντονισμού για στήριξη
των οργανωμένων συνόλων της διασποράς των
τριών χωρών και έγινε ανταλλαγή απόψεων για
τη στήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, έτσι
ώστε να μεταφερθούν οι απόψεις, οι εμπειρίες,
οι γνώσεις και οι εισηγήσεις όλων των ομιλητών
προς τα Υπουργεία Υγείας των τριών χωρών.
Συζητήθηκαν, επίσης, μέτρα που δύναται να
ληφθούν σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα
πανδημίας κορωνοϊού.
Στόχος τέτοιων τριμερών δράσεων είναι η
δημιουργία ενός κοινού μητρώου των ιατρών
των τριών χωρών οι οποίοι διαβιούν στο
εξωτερικό, καθώς και η εξεύρεση ευέλικτων
και αποτελεσματικών τρόπων αλληλοβοήθειας
των τριών χωρών τόσο στο εσωτερικό όσο και
σε επίπεδο διασποράς. Προς τον σκοπό αυτό,
προγραμματίζεται η διοργάνωση ενός Ιατρικού
Συνεδρίου με τη συμμετοχή των επαγγελματιών
υγείας από τη διασπορά Κύπρου - Ελλάδας Αιγύπτου.

ΕΞΉΝΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, ΕΞΉΝΤΑ
ΠΑΡΆΘΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εξηντάχρονα
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του νομοθετικού
σώματος, τελέστηκαν στις 29 Ιουλίου, στο Σπίτι
του Πολίτη τα εγκαίνια της πολυθεματικής
έκθεσης της Βουλής «Εξήντα χρόνια Κυπριακής
Δημοκρατίας, εξήντα παράθυρα στην
κοινοβουλευτική μας ιστορία».
Τα εγκαίνια της έκθεσης, που δεν ήταν δυνατόν
να είναι ανοικτά στους πολίτες, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας, τέλεσε ο Πρόεδρος
της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, στην
παρουσία του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου,
εκπροσώπων κομμάτων, νυν και πρώην βουλευτών,
των αντιπροσώπων στη Βουλή των θρησκευτικών
ομάδων των Αρμενίων και των Λατίνων, του
επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, εκπροσώπων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Εθνικής Φρουράς,
της ΕΛΔΥΚ και της Αστυνομίας Κύπρου και άλλων
προσκεκλημένων.
Η έκθεση αποτυπώνει την εξηντάχρονη ιστορία
της Βουλής μέσα από κείμενα, φωτογραφικό
υλικό, πρωτοσέλιδα και άρθρα εφημερίδων,
τεκμήρια και αντικείμενα. Στον προθάλαμο της
έκθεσης προβάλλονται οι συνθέσεις και των
έντεκα Βουλευτικών Περιόδων από το 1960 μέχρι
και σήμερα (φωτογραφίες Προέδρου και μελών

του σώματος). Επειδή τα μέλη του κοινοβουλίου
αποτελούν τους αντιπροσώπους του λαού, στον
απέναντι τοίχο εκτίθεται αντίγραφο του έργου
του μεγάλου Κύπριου ζωγράφου Αδαμάντιου
Διαμαντή «Ο Κόσμος της Κύπρου», που ευγενώς
παραχωρήθηκε στη Βουλή από την Πινακοθήκη
του Ιδρύματος Λεβέντη και το Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών.
Στις πλαϊνές αίθουσες καταγράφονται οι
σημαντικότεροι σταθμοί της κοινωνικοοικονομικής
ιστορίας του τόπου, που αποτυπώνονται με
τροποποιήσεις του συντάγματος, καθώς και με τη
θέσπιση νέας νομοθεσίας, την τροποποίηση ή την
κατάργηση υφιστάμενης. Ο εκσυγχρονισμός του
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, η κατάργηση
του διοριστικού συστήματος στους δήμους και στις
κοινότητες, η ίδρυση πανεπιστημίων, η δημιουργία
χρηματιστηρίου, η δημιουργία του ΓεΣΥ και
άλλα πολλά, που συνθέτουν την ανάπτυξη του
νεόδμητου κράτους, καταγράφονται στα εξήντα
«παράθυρα». Από αυτά δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει και η πορεία της Κύπρου για ένταξη
στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, καθώς και το
πώς αντιμετώπιζε τα διάφορα γεγονότα και τις
αντιδράσεις του κοινοβουλίου η τέταρτη εξουσία, ο
Τύπος, και το καυστικό πενάκι των γελοιογράφων
μας. Από τα εξήντα «παράθυρα» δεν θα
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μπορούσε, επίσης, να απουσιάζει και μια άλλη
σημαντική αρμοδιότητα της Βουλής, η άσκηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εκτελεστική
εξουσία, καθώς και η ανάπτυξη, τις τελευταίες
δεκαετίες, ενός γόνιμου και αμφίδρομου διαλόγου
με την κοινωνία και τους πολίτες, με τη σύσταση
της Παράλληλης Βουλής, τη διοργάνωση
συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων
επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.
Δεσπόζουσα θέση στα «παράθυρα» εννοείται ότι
έχουν η αγωνία και οι προσδοκίες της Βουλής
και του λαού σχετικά με το πιο φλέγον θέμα του
τόπου μας, το κυπριακό πρόβλημα. Το ίδιο και
η ανάπτυξη από τα πρώτα βήματα της Βουλής
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, της τόσο
σημαντικής για τη σφυρηλάτηση ισχυρών δεσμών
φιλίας με χώρες που καθίστανται σύμμαχοί μας
στη διεκδίκηση των δικαίων του λαού μας στον
διεθνή στίβο.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό
καθημερινά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 9:00-14:00
Πέμπτη: 9:00-14:00, 15:00-18:00
Σάββατο: 10:00-13:00

ΠΡΆΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΆΣΣΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΚΎΠΡΟΥ - ΕΛΛΆΔΑΣ
Με την ευκαιρία της αλλαγής της ηγεσίας του
Υφυπουργείου Ναυτιλίας πραγματοποιήθηκε, στις
6 Ιουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνέντευξη
Τύπου της Υφυπουργού κας Νατάσας Πηλείδου,
στην οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός του
Υφυπουργείου Ναυτιλίας για τα δυόμισι χρόνια
από τον διορισμό της ως πρώτης Υφυπουργού
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η κα Πηλείδου ανέφερε ότι το Σχέδιο Δράσης
που έχει υλοποιήσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
εστιάζεται γύρω από τους πυλώνες της Εθνικής
Στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη της
κυπριακής ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, τονίστηκαν
οι προσπάθειες που έγιναν για αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μετάβαση στην
ψηφιακή εποχή, την προώθηση της Γαλάζιας
Ανάπτυξης, καθώς επίσης τη βελτίωση των
επιπέδων ασφάλειας και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κα Πηλείδου
αναφέρθηκε στην επιτυχία που σημείωσε η
επανέγκριση του φορολογικού συστήματος της
Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη
10 χρόνια. «Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει στη
ναυτιλιακή βιομηχανία κλίμα σταθερότητας και
εμπιστοσύνης», τόνισε.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην αναβάθμιση της
εικόνας της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου,
στα μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του
κυπριακού νηολογίου με την αναθεώρηση της
τιμολογιακής πολιτικής και την απλούστευση των
διαδικασιών εγγραφής πλοίων. Έμφαση δόθηκε,
επίσης, στα μέτρα στήριξης της ναυτιλίας κατά την
κρίση της πανδημίας.

«Θετική έκβαση είχε και η πολυπόθητη θαλάσσια
σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας», επισήμανε η κα
Πηλείδου. Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις
με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες άρχισαν τον
Ιούλιο του 2019, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την παροχή επιδότησης μέγιστου
ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με σκοπό
την επαναλειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης
Κύπρου – Ελλάδας.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ημερομηνίας
3 Ιουλίου 2020, η λειτουργία της θαλάσσιας
επιβατικής γραμμής μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας
θεωρείται Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού
Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί
να χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια.
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη θετική
αυτή εξέλιξη», τόνισε η κα Πηλείδου. «Έχουμε
κάνει ένα σημαντικό βήμα προς υλοποίηση του
έργου αυτού, αφού η εξασφάλιση της έγκρισης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κομβική και
αποτελεί προϋπόθεση για τις περαιτέρω συναφείς
ενέργειες. Ωστόσο, παραμένει ακόμα αρκετός
δρόμος μπροστά μας καθώς επόμενο βήμα είναι
η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού», εξήγησε.
Οι όροι των εγγράφων του διαγωνισμού έχουν
διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , ώστε να διασφαλίζεται ότι
η επιδότηση θα καλύπτει μόνο το κόστος που
απαιτείται για τη διαχείριση της ΥΓΟΣ (δηλαδή
μόνο το κόστος μεταφοράς των επιβατών
και όχι του φορτίου), ότι δεν θα προκαλείται
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αθέμιτος ανταγωνισμός και ότι θα αποφεύγεται
η υπεραντιστάθμιση (overcompensation).
«Η Σύμβαση Ανάθεσης που θα υπογραφεί με
τον επιτυχόντα προσφοροδότη θα είναι για τρία
χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία
χρόνια», ανέφερε η κα Πηλείδου.
Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα
πραγματοποιείται με επιβατηγό οχηματαγωγό
πλοίο, Ro-Pax, το οποίο θα μεταφέρει επιβάτες
και τα συνοδευόμενα αυτοκίνητά τους καθώς και
φορτίο και θα περιλαμβάνει το δρομολόγιο μετ’
επιστροφής από το λιμάνι Λεμεσού ή Λάρνακας
προς Πειραιά και ενδεχομένως έναν ενδιάμεσο
σταθμό. Το δρομολόγιο, που θα εκτελείται μια
φορά τη βδομάδα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες (Μάϊο - Σεπτέμβριο) και μια φορά
κάθε δύο βδομάδες κατά τους χειμερινούς
μήνες (Οκτώβριο - Απρίλιο), αναμένεται να
εμπλουτίσει τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και
να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα της αγοράς για
καταναλωτές/ταξιδιώτες προς/από την Κύπρο και
την Ευρώπη.
«Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας», σημείωσε
η κα Πηλείδου «είναι όπως το εγχείρημα αυτό
ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με την
ηπειρωτική Ευρώπη. Επί του παρόντος, το μόνο
διαθέσιμο μέσο μεταφοράς προς και από την
Κύπρο είναι οι αερομεταφορές».
Κλείνοντας, η κα Πηλείδου ευχαρίστησε τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών
Ενισχύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη
σχετική καθοδήγηση που πρόσφεραν και την
άψογη μεταξύ τους συνεργασία.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΚΕ
ΣΕ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΚΑΤΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε, στις 6 Ιουλίου, συνάντηση με τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων, στο Προεδρικό
Μέγαρο. Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας διαβεβαίωσε ακόμα μια
φορά τους παρευρισκομένους για τη διαχρονική στήριξη της Κυβέρνησης στον
προσφυγικό κόσμο και το Συμβούλιο των Κατεχομένων Κοινοτήτων.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι προώθησης στο εξωτερικό του εθνικού μας
θέματος και της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα
κατεχόμενα, και αποφασίστηκε η ετοιμασία διαφόρων εκδόσεων και οπτικοακουστικού
υλικού σε διάφορες γλώσσες που θα προωθηθούν από τις Πρεσβείες μας στο
εξωτερικό, αλλά και τις οργανώσεις των αποδήμων μας σε κέντρα λήψης αποφάσεων,
σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.
Εξετάστηκαν, επίσης, τρόποι συμβολής της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων
στην προσπάθεια για εντοπισμό μαρτυριών και πληροφοριών που αφορούν το
ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων.
Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ένωσης Κατεχομένων
Κοινοτήτων διαβεβαίωσαν τον Επίτροπο Προεδρίας για την ετοιμότητά τους να
συνεργαστούν για την υλοποίηση των πιο πάνω.
Τέλος, ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και εισηγήθηκε
θεσμοθέτηση των συναντήσεων αυτών για καλύτερο συντονισμό στην προώθηση
και υλοποίηση των πιο πάνω θεμάτων.
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ΜΟΥΣΕΊΑ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
Έγκριση νέας πολιτικής για αύξηση
της επισκεψιμότητας στα μουσεία
που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα
του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία της
27ης Αυγούστου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, πρόταση
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων για υιοθέτηση της πολιτικής για δωρεάν
είσοδο στα δώδεκα μουσεία τα οποία βρίσκονται
υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Για την εκπόνηση της πιο πάνω Πρότασης, το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
έλαβε υπόψη του τις συστάσεις της UNESCO,
τα αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή πολιτικών
δωρεάν εισόδου σε μουσεία άλλων ευρωπαϊκών
χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία,
τις απόψεις τοπικών και διεθνών τουριστικών
φορέων και οργανισμών καθώς επίσης τις
θετικές απόψεις και εισηγήσεις του Συνδέσμου
Κυπρίων Αρχαιολόγων. Σημειώνεται ότι,
η εφαρμογή της πολιτικής της δωρεάν εισόδου
σε μουσεία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
με την πάροδο του χρόνου, έχει επιφέρει αύξηση
της επισκεψιμότητας, πέραν του 50%.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων έλαβε υπόψη τη χαμηλή
επισκεψιμότητα στα μουσεία που βρίσκονται υπό
την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Συγκεκριμένα, για το 2019, ενώ το σύνολο των
επισκεπτών σε όλα τα μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία ανήλθε στους 1.285.538,
το σύνολο των επισκεπτών στα δώδεκα υπό
αναφορά μουσεία ήταν μόνο 82.476.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με την
προτεινόμενη νέα πολιτική το Υπουργείο
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Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει θέσει
ως στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στα
μουσεία, τον εμπλουτισμό των ταξιδιωτικών
πακέτων και εκδρομών χωρίς επιπλέον κόστος
για τους επισκέπτες, καθώς επίσης τη βελτίωση
της εμπειρίας των ντόπιων και ξένων επισκεπτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων θα προχωρήσει με
αναπροσαρμογή του προγράμματος λειτουργίας
των μουσείων ούτως ώστε να λειτουργούν και
κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Η νέα
πολιτική αφορά στα πιο κάτω μουσεία:

διαδραστικών εφαρμογών σε μουσεία, αρχαία
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ούτως ώστε ο
επισκέπτης να μπορέσει να αντιληφθεί και να βιώσει
μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία την πλούσια
ιστορία και τον κυπριακό πολιτισμό, την ανάπτυξη
μίας ολοκληρωμένης ταυτότητας / εμπορικής
επωνυμίας (Branding) και στρατηγικής για τη
διαδικτυακή προώθηση (Digital Marketing), την
τέλεση πολιτικών γάμων σε συγκεκριμένα αρχαία
μνημεία και μουσεία, υπό όρους και προϋποθέσεις
που θα θέσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έναντι
καταβολής συγκεκριμένων τελών.

• Κυπριακό Μουσείο - Λευκωσία
• Εθνολογικό Μουσείο - Οικία Χ''Γεωργάκη
Κορνεσίου - Λευκωσία
• Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής,
Κεντικής και Αργυροχοΐας - Λεύκαρα
• Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο - Φικάρδου
• Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λάρνακας
• Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λεμεσού
• Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
• Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου Επισκοπή
• Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου
Αρσινόης - Πόλη Χρυσοχούς
• Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου
• Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
• Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου - Ευρύχου

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής
αποτελεί πάγιο αίτημα και από τις διάφορες
Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς κρίνουν
ότι θα λειτουργήσει ως συγκριτικό πλεονέκτημα,
αναβαθμίζοντας τη θέση της Κύπρου ως
ποιοτικό προορισμό γάμων, ενισχύοντας
έτσι την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής
Tουρισμού, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό
των πωλητηρίων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) για καλύτερη προώθηση
των προϊόντων του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την
τοποθέτηση κιβωτίου εισφορών, τη δημιουργία
ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Αρχαιοτήτων ούτως ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα καταβολής εισφορών ηλεκτρονικά κ.ά.

Επιπρόσθετα, στην Πρόταση «Μουσεία για
όλους» που εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο υπάρχουν πρόνοιες για την ανάπτυξη

Οι διαδικασίες υλοποίησης της πιο πάνω
πολιτικής θα αρχίσουν σταδιακά εντός του 2020
στοχεύοντας στην περαιτέρω προβολή του
αρχαιολογικού θησαυρού του νησιού μας, τόσο
εντός όσο και εκτός της Κύπρου.

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
T +357 22400102, 22400238
Φ +357 22400173 Ε cyprusdiaspora@presidency.gov.cy
www.PresidentialCommissioner.gov.cy
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Κρόκος
ο κυπριακός
(Crocus cyprius).
Σπάνιο ενδημικό
λουλούδι της
Κύπρου και
αυστηρά
προστατευόμενο.

