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Φωτογραφία τεύχους

Με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή σας, στο τρέχον 
τεύχος γίνεται αναφορά χρονολογικά στην επίσκεψή μου, στις
18 Σεπτεμβρίου, στην Ιρλανδία. Σε συνάντησή μου με τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών για Θέματα Διασποράς και Διεθνούς 
Ανάπτυξης κ. Ciaran Cannon, συζητήσαμε για την υπογραφή 
διμερούς Μνημονίου Συναντίληψης για θέματα διασποράς, 
προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις πολύ καλές σχέσεις των 
δυο χωρών και τα κοινά χαρακτηριστικά των αποδήμων τους. 

Γίνεται, επίσης, αναφορά στην επίσκεψη στο Λονδίνο και τη 
συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης  
Βρετανίας κ.κ. Νικήτα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές 
που είχε κατά το ίδιο διάστημα εκεί ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, με τα μέλη της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας και της ομογένειας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε ομιλία του στο δείπνο που παρατέθηκε προς 
τιμήν του, στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ήταν πολύ διαφωτιστικός ως προς τις εξελίξεις στο Κυπριακό, 
σημειώνοντας τόσο τις καλές προθέσεις της δικής μας πλευράς 
για προώθηση της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ, όσο και τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες 

της Τουρκίας στην περιοχή μας, μαζί με τις αρνητικές θέσεις 
της ως προς την επίτευξη της επιθυμητής προόδου.

Κατά το δίμηνο αυτό υπογράφηκε, επίσης, στην Αθήνα, 
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Αντώνη Διαματάρη, το 
νέο μνημόνιο συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας για θέματα 
αποδήμων, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στην Αθήνα, 
μιλώντας από το βήμα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
του Ελληνισμού της Διασποράς στη Βουλή των Ελλήνων, 
προέταξα, ως ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων, την ενίσχυση της ανάγκης ενεργοποίησης και 
κινητοποίησης των ομογενών. Ο ελληνισμός της διασποράς 
είναι ένας και μοναδικός και ήταν έκδηλη η διάθεση για 
περαιτέρω εντατικοποίηση της συνεργασίας μας. 

Αναμένεται, τέλος, η νέα τριμερής συνάντηση μεταξύ 
Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στην Αθήνα, στις 19 Δεκεμβρίου, 
με επίκεντρο τη νεολαία και τις κλιματικές αλλαγές και το 
πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ».

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ / Επίτροπος Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
προσφώνησε, στις 26 Σεπτεμβρίου, την 74η Σύνοδο 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 
στη Νέα Υόρκη. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, παρουσίασε την πρωτοβουλία της 
Κύπρου για την κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα 
εξέφρασε και το όραμά του για την Κύπρο: 
«Ελευθερία, ειρήνη, ευημερία, δικαιοσύνη 
και ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για όλους». 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μεταξύ 
άλλων, είπε: «Θεωρώ πως το θέμα που επιλέγηκε
για τη φετινή Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, καθώς η φτώχεια, η έλλειψη κατάλληλων 
ευκαιριών για εκπαίδευση, οι κοινωνικοί και οικονομικοί 
αποκλεισμοί και η κλιματική αλλαγή, αποτελούν 
τα σοβαρότερα προβλήματα που ταλανίζουν 
δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά το παγκόσμιο. 

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Άνθρωποι οι οποίοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους 
στη διεθνή κοινότητα για να λάβει αποτελεσματικά 
μέτρα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν να είναι 
απλώς αποδέκτες μιας λεκτικής υποστήριξης ή ενός 
ευσεβοποθισμού τα οποία θα λήξουν με το πέρας 
της Γενικής Συνέλευσης. Δεν πρέπει μόνο να θέσουμε 
επί τάπητος τις βασικές αιτίες που έχουν οδηγήσει 
στη δημιουργία αυτών των προκλήσεων, αλλά 
να αναλογιστούμε κιόλας γιατί δεν τις έχουμε ήδη 
αντιμετωπίσει.

Όντως, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί πως η 
έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών 
των προκλήσεων έχει, κατά συνέπεια, επιδεινώσει 
ανησυχητικά φαινόμενα όπως θρησκευτικός 
φονταμενταλισμός, βίαιος εξτρεμισμός, 
σεχταρισμός, καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, εμφύλιοι πόλεμοι και εθνικές 
συγκρούσεις. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι 
το ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων 
έχει οδηγήσει στη βίαιη εκτόπιση εκατομμυρίων 
ανθρώπων, με πρωτοφανή κύματα προσφύγων 
και μεταναστευτικά ρεύματα.

Ανεξάρτητα από τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες, 
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ΟΗΕ, δεν πρέπει 
να αγνοούμε πως αποτελεί το μόνο διεθνές φόρουμ 
στο οποίο τα έθνη μπορούν να αλληλοεπιδρούν 
συλλογικά, να συζητούν και να επιδιώκουν κοινούς  
στόχους. Να εργάζονται από κοινού έτσι ώστε να 
επιλύουν όχι μόνο τις διαφορές τους, αλλά και 
επείγουσες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις, 
οι οποίες δεν αφορούν συγκεκριμένη χώρα και 
θέτουν τη διεθνή τάξη υπό αμφισβήτηση.

Γι’ αυτό πιστεύουμε ακράδαντα πως προκειμένου 
να εξαλειφθούν, επιτέλους, οι απειλές που 
αντιμετωπίζουμε, υπάρχει μόνο μία απάντηση 
στον ολοένα και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενο 
κόσμο. Πολυμερείς σχέσεις, αποφασιστική 
συλλογική δράση, διεθνής συνεργασία, μεγαλύτερη 
αλληλεγγύη και ισχυρότερες συνεργασίες. Για 
κάποιους, οι εναλλακτικές των πολυμερών 
σχέσεων ίσως φαντάζουν ελκυστικές. Μερικά 
κράτη ενδέχεται να θέλουν να εξυπηρετήσουν 
τα κοντόφθαλμα συμφέροντά τους εις βάρος 
καθολικών αρχών. Ωστόσο, η ιστορία μάς 
έχει διδάξει επανειλημμένα τις καταστροφικές 
συνέπειες της μη τήρησης των αρχών, κανόνων 
και συνεργιών που έχουμε αναπτύξει από κοινού 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτός είναι ακριβώς 
ο λόγος, για τον οποίο δίδουμε την αμέριστη 
συμπαράστασή μας στις μεταρρυθμιστικές 
προτεραιότητες του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Μεταρρυθμίσεις 
οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του Οργανισμού και στην 
περαιτέρω προώθηση των πολυμερών σχέσεων, 
της διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης, 
της ανθρωπιστικής βοήθειας και της μακροχρόνιας 
ανάπτυξης. Παρά τις αποκλίνουσες φιλοδοξίες 
ή τα αντικρουόμενα συμφέροντα, θα πρέπει να 
ανταποκριθούμε στην κοινή μας ευθύνη και να 
ενισχύσουμε συλλογικά την υποστήριξη και τη 
δέσμευσή μας προς τον ΟΗΕ».

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
Αναφερόμενος στην πρόκληση της κλιματικής 
αλλαγής ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε: 
«Μίλησα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
και την ανθρωπιστική κρίση των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών. Ταυτόχρονα, πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε μια καθοριστική 
στιγμή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Και 
με συγκίνησε ιδιαίτερα η μαζική παρουσία της 
νεολαίας στη Σύνοδο Κορυφής για την Κλιματική 
Αλλαγή και οι ειλικρινείς της εκκλήσεις ανησυχίας 
και έγνοιας σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Με συγκίνησαν ιδιαίτερα τα λόγια της 
16χρονης Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είπε ότι 
‘Τα μάτια όλων των μελλοντικών γενεών είναι 
στραμμένα προς εσάς’.
Πράγματι, έχουμε όλοι την υποχρέωση να 
παρέχουμε στις μελλοντικές γενιές ένα καλύτερο 
μέλλον, ένα πιο πράσινο πλανήτη. Φανταστείτε 
πως θα επηρεάσει τον κόσμο μας η κλιματική 
αλλαγή, αν δεν δράσουμε αποφασιστικά 
σήμερα. Οι υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και τα 
παρατεταμένα κύματα καύσωνα, οι καταστροφικές 
πυρκαγιές και η καταστροφή των δασών, το 
λιώσιμο των πάγων και η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας, η ανομβρία, οι πλημμύρες και ακραία 
καιρικά φαινόμενα, μαρτυρούν την κρίσιμη 
κατάσταση που αντιμετωπίζουμε.

Η Κύπρος, λαμβάνοντας υπόψη ανησυχητικές 
προβλέψεις που αφορούν την επίδραση της 
κλιματικής αλλαγής στην άμεση περιοχή μας – 
συγκεκριμένα την Ανατολική Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή – ανέλαβε πρόσφατα πρωτοβουλία 
για συντονισμό των δράσεων της περιοχής για την 
κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία 
έχει στόχο να φέρει κοντά τους κορυφαίους 
επιστήμονες και φορείς λήψης αποφάσεων της 
περιοχής μας, με σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών 
και εφικτών λύσεων που θα έχουν διαρκή οφέλη 
για τους πολίτες μας.

Η Κύπρος βρίσκεται, επίσης, στην πρώτη γραμμή 
άλλων πρωτοβουλιών με στόχο την εδραίωση 
συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή 
μας, μέσω, μεταξύ άλλων, της εδραίωσης συνεργιών 
και της αναβάθμισης των σχέσεων μας με τις 
γειτονικές χώρες. Αυτή η προηγμένη συνεργασία, 
βασίζεται στη φιλοσοφία των πολυμερών σχέσεων 
και των θετικών πολιτικών, χωρίς αποκλεισμούς. 
Αποτελεί ένα υποσχόμενο βήμα προς τη 
θεσμοθέτηση συνεργασιών στην Ανατολική 
Μεσόγειο».

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε: «Τα τελευταία 45 χρόνια 
αναλαμβάνουμε τις ίδιες θετικές πρωτοβουλίες 
με σκοπό να τερματίσουμε το απαράδεκτο στάτους 
κβο και να επιτύχουμε μια διαρκή ειρήνη και 
σταθερότητα στην πατρίδα μου. Ένα στάτους 
κβο που είναι αποτέλεσμα της παράνομης τουρκικής 
εισβολής του 1974, της παραβίασης της κυριαρχίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, της επακόλουθης 
στρατιωτικής κατοχής περισσότερου του ενός 
τρίτου της χώρας και του βίαιου εκτοπισμού του 
40% του πληθυσμού της.

Από τότε, παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες και 
την εποικοδομητική εμπλοκή και εμού και των 
προκατόχων μου προς μια λύση, η Κύπρος 
παραμένει η τελευταία ευρωπαϊκή διαιρεμένη 
χώρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσο μιας 
νέας προσπάθειας που δίνει μια λάμψη ελπίδας. 
Επιθυμώ να τονίσω με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο την πλήρη αφοσίωση και στήριξή μου σε 
αυτή τη νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, για συνέχιση της 

διαδικασίας από το σημείο που σταμάτησε στο 
Κραν Μοντάνα.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια έκκλησης 
από τον Γενικό Γραμματέα για μια συμφωνημένη 
βάση για τη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
υπάρχει μία συναντίληψη από τους ηγέτες των 
δύο κοινοτήτων ότι οι σχετικοί ‘Όροι Αναφοράς’ 
πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(i) την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουάριου 
2014, η οποία καθορίζει τις βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές και αρχές για το πλαίσιο της επιδιωκόμενης 
λύσης, καθώς και τη μεθοδολογία της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας,
(ii) τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν, οι οποίες 
είχαν οδηγήσει στη σύγκληση της Διάσκεψης για 
την Κύπρο στο Κρανς Μοντάνα, και
(iii) το πλαίσιο των έξι σημείων του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για την Ασφάλεια και τις 
Εγγυήσεις, τα Στρατεύματα, την Αποτελεσματική 
Συμμετοχή, τις Εδαφικές Αναπροσαρμογές, την 
Ακίνητη Περιουσία και την Ισομερή Μεταχείριση, 
όπως παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017 στο 
Κρανς Μοντάνα.

Μια τέτοια κατανόηση θα μπορούσε να ανοίξει 
τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών 
με μοναδικό στόχο την επίτευξη συνολικής 
διευθέτησης βάσει των όσων έχουν συμφωνηθεί 
ως ένας ιστορικός συμβιβασμός από την πλευρά 
μας: Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική 
ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου, με μια και μόνη κυριαρχία, 
μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα και 
μια και μόνη ιθαγένεια. Μια διευθέτηση, η οποία 
θα δημιουργήσει ένα βιώσιμο, λειτουργικό και 
μόνιμο ομοσπονδιακό Κράτος, απαλλαγμένο 
από ξένες εξαρτήσεις, ξένα στρατεύματα και 
δικαιώματα επέμβασης από τρίτες χώρες. Μια 
διευθέτηση, η οποία δεν θα αποκλίνει από τα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Και θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα: Τα Ηνωμένα 
Έθνη και η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του 
Γενικού Γραμματέα είναι για μας ο μόνος δρόμος 
προς τα εμπρός.

Δυστυχώς, ενώ οι προσπάθειες επανέναρξης 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας βρίσκονται 
σε εξέλιξη, πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας 
όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά 
υπονομεύουν σοβαρά τον στόχο ύπαρξης 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις. Αν και δεν προτίθεμαι να 
ξεκινήσω ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν 
μου επιτρέπεται - και η αξιοπρέπεια του λαού 
μας υπαγορεύει να μην το κάνω - να δεχθώ 
τη διπλωματία των κανονιοφόρων, τις τακτικές 
εκβιασμού και τις προσπάθειες εξαναγκασμού 
της πλευράς μας να διαπραγματευτεί υπό πίεση.

Είναι δυνατόν οι προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα να επιτύχουν, ενώ η Τουρκία 
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνώς 
αναγνωρισμένη Αποκλειστική Οικονομική της 
Ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα; Ή όταν η Τουρκία 
απειλεί την Κύπρο ότι θα υπάρξουν σοβαρές 
συνέπειες αν προχωρήσουμε με το ενεργειακό 
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μας πρόγραμμα; Ή όταν η Τουρκία απειλεί τα 
γειτονικά κράτη και τις ενεργειακές εταιρείες, 
με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έχουμε 
δημιουργήσει συμβατικές υποχρεώσεις;

Είναι δυνατόν οι προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα να επιτύχουν, όταν πρόσφατες 
δημόσιες δηλώσεις και πράξεις Τούρκων 
αξιωματούχων σηματοδοτούν σχέδια για τον 
εποικισμό της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, 
το ακατοίκητο τμήμα της Αμμοχώστου, που βρίσκεται 
υπό την παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή; 
Όσον αφορά τα Βαρώσια, θα ήθελα να τονίσω ότι 
το ξεχωριστό τους καθεστώς αναγνωρίστηκε σε 
όλες τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα και τις 
επιχειρήσεις του ΟΗΕ στην Κύπρο. 

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο για την 
επανεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων των 
Βαρωσίων στην περιοχή υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ, καθορίστηκε ως προτεραιότητα τόσο 
στη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979 
μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων όσο και 
στα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από αυτή την άποψη, εκτιμούμε βαθύτατα 
την πρόσφατη επιβεβαίωση από τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ ότι η θέση των Ηνωμένων 
Εθνών επί του θέματος παραμένει αμετάβλητη 
και καθοδηγείται από τα εν λόγω ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ενόσω μιλάμε, είμαστε, επίσης, αντιμέτωποι με 
μια ολοένα και πιο επιθετική στάση του τουρκικού 
στρατού και μια κλιμάκωση παραβιάσεων στη 
νεκρή ζώνη. Όλες αυτές οι εξελίξεις καθιστούν 
τον ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και την εκπλήρωση 
της εντολής της, πιο απαραίτητη από ποτέ.

Και σαν να μην αρκεί το γεγονός ότι είμαστε 
αντιμέτωποι με τις προαναφερθείσες προκλήσεις, 
ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κ. Ερντογάν πριν 
από δύο ημέρες σε αυτή τη σεβαστή Συνέλευση 
κατέφυγε σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς. 
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε μια αδιάλλακτη 
θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και ότι όσοι  
ισχυρίζονται ότι θα λύσουν το κυπριακό πρόβλημα 
με την προϋπόθεση «μηδενική ασφάλεια, 
μηδενικές εγγυήσεις» έχουν κακές προθέσεις εξ αρχής.

Και αναρωτιέμαι:
(i) Είναι ένδειξη αδιαλλαξίας και κακών 
προθέσεων η επιδίωξη να δημιουργηθεί ένα 
ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ελεύθερο από 
την παρουσία στρατευμάτων κατοχής;
(ii) Είναι ένδειξη αδιαλλαξίας και κακών 
προθέσεων να οραματίζεσαι τον τερματισμό 
μιας αναχρονιστικής Συνθήκης Εγγυήσεων και 
την εγκαθίδρυση ενός ισχυρού συστήματος 
ασφάλειας, βασισμένο στον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και στις Συνθήκες της ΕΕ;
(iii) Ποιο άλλο από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ 
υπόκειται σε εγγυήσεις από τρίτη χώρα;
(iv) Είναι ένδειξη αδιαλλαξίας και κακών προθέσεων 
η επιδίωξη να εγκαθιδρυθεί ένα κανονικό κράτος, στο 
οποίο όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται μόνο από 
τους Κύπριους, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις;

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
αρνείται να μοιραστεί την πολιτική δύναμη και την 
ευημερία με τους Τουρκοκύπριους. Αρνούμαστε να 
μοιραστούμε την πολιτική εξουσία και την ευημερία 
με τους Τουρκοκύπριους, όταν:

(i) Έχουμε αποδεχθεί την πολιτική ισότητα, όπως 
ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα και επιβεβαιώθηκε 
από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας;
(ii) Η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή 
κοινότητα, στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, κατέληξαν σε συμφωνία για το θέμα 
των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας;
(iii) Έχουμε, επίσης, διαβιβάσει την ετοιμότητά μας, 
πάντα στο πλαίσιο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, 
να καταθέσουμε έσοδα από την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων σε ανοικτό καταπιστευτικό 
λογαριασμό για την τουρκοκυπριακή κοινότητα; 
Έναν ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασμό, μέσω 
του οποίου προστατεύουμε το νόμιμο μερίδιο της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, σύμφωνα με την αναλογία 
πληθυσμού των μελλοντικών συνιστωσών πολιτειών.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η 
Τουρκία έχει μια λογική προσέγγιση στο ζήτημα 
των ενεργειακών πόρων και ότι θα προστατεύσει τα 
νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων μέχρι τέλους.
(i) Είναι λογική προσέγγιση η μονομερής και 
παράνομη διεξαγωγή γεωτρήσεων εξερεύνησης 
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη άλλης χώρας μέσω της απειλής χρήσης βίας;

Και αναρωτιέμαι: Ποιου τα δικαιώματα προστατεύει 
η Τουρκία όταν οι αξιώσεις της περιορίζουν, προς 
όφελός της, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
Κύπρου κατά 44% εις βάρος των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και 
των Τουρκοκυπρίων;

Όπως έχω δηλώσει, δεν ήταν και δεν είναι πρόθεσή 
μου να ξεκινήσω μια αντιπαράθεση. Αντίθετα, 
ταυτίζομαι πλήρως με τα συναισθηματικά καταληκτικά 
σχόλια του κ. Ερντογάν, καθώς εμπερικλείουν την 
ουσία αυτού που προσπαθούμε να επιτύχουμε στην 
Κύπρο: «Ελευθερία, ειρήνη, ευημερία, δικαιοσύνη και 
ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον για όλους».

Αυτό είναι το όραμά μου. Αυτό είναι το όραμα του 
λαού της Κύπρου. Ο τερματισμός του απαράδεκτου 
στάτους κβο με ένα κράτος το οποίο θα εξασφαλίσει 
ένα κοινό μέλλον ευημερίας για τις επόμενες γενιές 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ένα μέλλον 
το όποιο θα τους επιτρέψει να ζουν ελεύθερα μαζί 
και να συνεργάζονται από κοινού, υπό συνθήκες 
σταθερότητας, ασφάλειας και ειρηνικής συνύπαρξης. 
Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις 
ανεκπλήρωτες ακόμα προοπτικές και δυνατότητες 
της χώρας μας. Δεν θα παρεκκλίνω από την επιδίωξη 
αυτού του οράματος και επικαλούμαι την αλληλεγγύη 
σας στην υποστήριξη των προσπαθειών για επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος. Αυτό δεν είναι μόνο 
προς το συμφέρον του λαού της Κύπρου, αλλά και 
προς το συμφέρον της Τουρκίας, της περιοχής και 
της διεθνούς κοινότητας.

Μπορεί να έχω αφιερώσει μεγάλο μέρος της ομιλίας 
μου στο κυπριακό πρόβλημα. Δεν παραγνωρίζω, 
ωστόσο, ούτε και παραβλέπω την τεράστια σημασία 
των παγκόσμιων προκλήσεων, ιδιαίτερα της 
φτώχειας, της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων, έγκειται στην αποφασιστικότητα των 
κρατών μελών του ΟΗΕ να αφήσουν επιτέλους στην 
άκρη βραχυπρόθεσμα συμφέροντα και σκοπιμότητες 
και να φθάσουν σε μια κοινή κατανόηση της ανάγκης 
πλήρους συμμόρφωσης με τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις της κοινής 
μας οικογένειας. Μόνο τότε θα εκπληρώσουμε 
τους συλλογικούς σκοπούς και στόχους και θα 
προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας, 
στα εγγόνια μας και στις επόμενες γενιές».

Συνεχίζεται η συνεργασία σε θέματα 
διασποράς μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και 
Αιγύπτου, ενώ σύμφωνα με τον Επίτροπο 
Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, έμφαση 
δίνεται σε θέματα νεολαίας και κλιματικής 
αλλαγής. 

Σε δηλώσεις του, στις 30 Σεπτεμβρίου, 
ο κ. Φωτίου είπε ότι σύντομα αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση 
με τους ομολόγους του, την Υπουργό 
Μετανάστευσης της Αιγύπτου κα Ναμπίλα 
Μακράμ και τον Υφυπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδας, αρμόδιο για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού κ. Αντώνη Διαματάρη. 

Η νέα τριμερής συνάντηση μεταξύ Κύπρου 
-Ελλάδας - Αιγύπτου αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 
Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τη νεολαία και 
τις κλιματικές αλλαγές και το πρόγραμμα 
«ΝΟΣΤΟΣ».

Πρόσθεσε ότι στο πρόγραμμα της Τριμερούς 
Συνόδου περιλαμβάνονται ήδη οι δράσεις του 
προγράμματος «Νόστος» και αναμένεται να 
γίνει συζήτηση επ’ αυτού, ενώ θα ληφθούν 
αποφάσεις και για τη συνέχεια και τη 
θεματολογία του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας, το πιο 
πιθανό είναι το «Νόστος» να επικεντρωθεί σε 

θέματα νέας γενιάς, εντάσσοντας και τη νέα 
πρωτοβουλία της Κύπρου για την κλιματική 
αλλαγή. Η επόμενη συνάντηση του «Νόστος» 
ενδέχεται να γίνει είτε στην Γαλλία, είτε στην 
Αμερική, συμπλήρωσε. 

Είπε ακόμη ότι θα συζητηθούν και άλλα 
θέματα, όπως η διοργάνωση κοινής επίσκεψης 
νέων επιστημόνων της διασποράς σε Κύπρο, 
Ελλάδα και Αίγυπτο. 

Στις σκέψεις του Επιτρόπου Προεδρίας είναι 
και η διοργάνωση ενός συμποσίου ή 
συνεδρίου, ώστε να αναδειχθεί καλύτερα 
η ιστορία των Αιγυπτιωτών που σήμερα 
διαμένουν σε Κύπρο και Ελλάδα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΕ θΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
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Φαίνεται το ενδεχόμενο της τριμερούς συνάντησης να 
είναι ορατό, δήλωσε στις 27 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος 
είχε συνάντηση, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, 
στη Νέα Υόρκη, με τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε δηλώσεις του, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, 
μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ήταν μια ιδιαίτερα 
δημιουργική συνάντηση. Εξέθεσα στον Γενικό 
Γραμματέα τις δικές μας θέσεις, ότι είμαστε έτοιμοι 
δηλαδή για μια συμφωνία όρων αναφοράς, 
προκειμένου να επιτραπεί η επανέναρξη του 
διαλόγου με τα τρία συστατικά, όπως είναι η κοινή 

δήλωση της 11 Φεβρουαρίου 2014, οι συγκλίσεις 
που έχουν επιτευχθεί μέχρι το Κραν Μοντανά και, 
βεβαίως, το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, όπως 
έχει παρουσιαστεί στις 30 Ιουνίου από τον ίδιο.

Του έχω πει ότι είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να 
συναντηθούμε σε μια τριμερή, προκειμένου να βρεθεί 
ο τρόπος συμφωνίας ή τουλάχιστον να επαναληφθεί 
η συναντίληψη που επικράτησε στις 9 Αυγούστου 
και τις πρώτες ώρες μετά την άφιξη της κας Λουτ 
στην Κύπρο.

Αυτό που θέλω να πω είναι να εκφράσω την ικανοποίησή 
μου για την ετοιμότητα του Γενικού Γραμματέα να 
συνεργαστεί με τα μέρη, και φαίνεται το ενδεχόμενο 

της τριμερούς να είναι ορατό, όπως επίσης, ενδεχομένως, 
και αν υπάρξει κατάληξη κατά την τριμερή, να 
συγκληθεί και μια άτυπη πενταμερής, προκειμένου 
και οι εμπλεκόμενες πλευρές που αφορούν και τις 
εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού, να συμφωνήσουν 
στο αντικείμενο, όπως λέει ο κ. Τσαβούσογλου, 
των συζητήσεων. Η δική μας πλευρά ήταν απόλυτα 
ξεκάθαρη ως προς αυτό τον στόχο».

Ερωτηθείς πότε τοποθετεί ο ίδιος χρονικά την τριμερή 
συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτό θα το αποφασίσει ο 
Γενικός Γραμματέας. Αναμένουμε εντός Οκτωβρίου, 
είτε στη Νέα Υόρκη είτε σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗθΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕθΝΩΝ, 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου 
για θέματα αποδήμων, υπέγραψαν στις 24 
Οκτωβρίου, ο Έλληνας αρμόδιος Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Αντώνης Διαματάρης και 
ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου.

«Ο ελληνισμός της διασποράς είναι ένας. 
Στο εξωτερικό ο ελληνισμός ζει και εργάζεται 
μαζί», ανέφερε ο κ. Φωτίου μετά την εκδήλωση 
υπογραφής του μνημονίου. Ο Επίτροπος 
Προεδρίας σημείωσε, παράλληλα, ότι Κύπρος 
και Ελλάδα καλούνται να ενισχύσουν περαιτέρω 
τις σχέσεις τους ώστε η ελληνική διασπορά να 
μπορέσει να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση των εθνικών θεμάτων, ιδιαίτερα 
σήμερα με τις παραβιάσεις των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων από την Τουρκία, τις παραβιάσεις 
διεθνών κανόνων, του Δικαίου της Θάλασσας, της 
διεθνούς νομιμότητας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με 
τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, ο κ. Φωτίου 
σημείωσε ότι ιεραρχήθηκαν οι δράσεις που πρέπει 
να γίνουν τους επόμενους μήνες και υπογράμμισε 
την ιδιαίτερη σημασία που δίνουν στις τριμερείς 
συνεργασίες με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την 
Αρμενία. Επιπλέον, ο κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι 
σημαντική πτυχή του μνημονίου είναι η στήριξη 
της νέας γενιάς της ελληνικής διασποράς. 

«Συζητήσαμε τρόπους και δράσεις για να βοηθήσουμε 
αυτά τα παιδιά να διατηρήσουν την εθνική τους 
ταυτότητα, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους, 
να μάθουν τη γλώσσα τους. Αυτοί θα είναι οι αυριανοί 
ηγέτες της διασποράς» είπε ο κ. Φωτίου.
«Το μνημόνιο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση 
της συνεργασίας και του συντονισμού Ελλάδας και 
Κύπρου στον τομέα της διασποράς και εστιάζει 
σε τομείς που αποτελούν προνομιακά πεδία 
συνεργασίας, όπως θέματα παιδείας, πολιτισμού, 
τέχνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, γιατί 
εκεί είναι το μέλλον του λαού και του έθνους μας» 
ανέφερε, από την πλευρά του ο κ. Διαματάρης, 
προσθέτοντας ότι για την Ελληνική Κυβέρνηση η 
Κύπρος είναι μείζον εθνικό θέμα του ελληνισμού.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ θΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΥΠΕΓΡΑψΑΝ
ΚΥΠΡΟΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
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ΟΙ ΓΕωΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤωΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙωΝ μΕ φΙΛΕΣ ΧωΡΕΣ, ΔΗΛωΣΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή μας 
είναι τόσο σημαντικές που οι συνεργασίες που 
έχουμε συνάψει με τις διάφορες φιλικές χώρες 
καταδεικνύουν συνεχώς την αναγκαιότητα και 
τη μεγάλη τους αξία, δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου, σε χαιρετισμό του το βράδυ της 
21ης Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που διοργάνωσε 
το Μέλαθρο Οικουμενικού Ελληνισμού, στο 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού.

Αναφερόμενος εξάλλου στις προσπάθειες 
για λύση του Κυπριακού, ο κ. Φωτίου σημείωσε
πως «εμμένουμε σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων 
η οποία να διασφαλίζει πρώτα και κύρια το μέλλον 
του Ελληνισμού σε αυτό τον τόπο, χωρίς εγγυήσεις 
και επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών, χωρίς 
κατοχικά στρατεύματα, μια λύση λειτουργική και 
βιώσιμη που να διασφαλίζει τα δικαιώματα 
και τις βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων 
κατοίκων του νησιού μας».

«Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά 
μας για συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθειά του 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά 
αναμένουμε ειδικά από την άλλη πλευρά 

να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια 
εγκαταλείποντας τις παράνομες και εκβιαστικές 
της κινήσεις», ανέφερε.

Ο κ. Φωτίου εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη 
προς το Μέλαθρο Οικουμενικού Ελληνισμού 
για το πολυσήμαντο έργο που επιτελεί με στόχο 
την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού 
της Ελλάδας, μέσω του συγγραφικού έργου και 
της έρευνας καταξιωμένων επιστημόνων και 
τη διοργάνωση πολυπληθών αποστολών ανά 
την υφήλιο σε κέντρα του Ελληνισμού και της 
Ορθοδοξίας.

Είπε πως κατά την πρώτη εικοσαετία της 
λειτουργίας και προσφοράς του (1996-2016) 
αυτό διένειμε δωρεάν 20.000 τόμους των 
έργων του «Μακεδονία», «Ελληνικοί Θησαυροί 
στην Οικουμένη», «Θράκη» και «Μέγας 
Αλέξανδρος», σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, 
κοινοβουλίων και μέσων μαζικής ενημέρωσης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη 
Βρετανία και την Αυστραλία, πέραν των 
αποστολών που διενήργησε, επίσης, στη 
Λατινική Αμερική, τη Νότιο Αφρική και σε 
κοιτίδες του Ελληνισμού 

στον Εύξεινο Πόντο, την Κωνσταντινούπολη και 
τα μικρασιατικά παράλια.

Μας συγκινεί ιδιαίτερα δε το γεγονός ότι η 
τρίτη δεκαετία της μεγάλης προσφοράς του 
Μελάθρου συνδέεται με τη δίτομη έκδοση 
«Ιστορία της Κύπρου» η οποία καταγράφει την 
ιστορία της νήσου από την προϊστορική περίοδο 
μέχρι και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2004, ανέφερε.

Τώρα, πρόσθεσε, το Μέλαθρο Οικουμενικού 
Ελληνισμού προχωρά στη μετάφραση 
του ογκώδους έργου στην αγγλική και 
προετοιμάζεται για την αποστολή του στις 
βιβλιοθήκες του εξωτερικού, με τη φιλοδοξία 
να αποτελέσει τόσο εργαλείο επιστημονικής 
μελέτης φοιτητών και ακαδημαϊκών, όσο και 
μοχλό πίεσης στα κέντρα εξουσίας σχετικά με 
τον αγώνα και τα δίκαια της Κύπρου.

Σημείωσε επίσης πως η όλη βοήθεια και 
συνδρομή του Μελάθρου προς τον Ελληνισμό 
«είναι πολύτιμη και υποβοηθητική και ως 
προς τις προσπάθειες που από κοινού με το 
μητροπολιτικό κέντρο καταβάλλουμε για την 
αξιοποίηση της διασποράς μας σε όλο τον κόσμο».

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης παρακάθισε, στις 28 
Σεπτεμβρίου, σε γεύμα με τους Μονίμους 
Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη 
Νέα Υόρκη.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους Μονίμους 
Αντιπροσώπους για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο κυπριακό ζήτημα, ζητώντας τη στήριξη 
των χωρών τους και του Συμβουλίου Ασφαλείας 
στην προσπάθεια για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε 
στη συνεργασία της πλευράς μας με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το 

θέμα της συνομολόγησης Όρων Αναφοράς 
και για την κατάλληλη προετοιμασία προκειμένου 
να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατόν 
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που να είναι 
προσανατολισμένες σε αποτέλεσμα. Εξέφρασε, 
επίσης, την πεποίθηση για τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν τα πέντε Μόνιμα 
Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς την 
κατεύθυνση προετοιμασίας του εδάφους 
για επανέναρξη των συνομιλιών και στην 
πτυχή που άπτεται της αποτελεσματικής 
διασφάλισης των συμφωνηθέντων σε 
περίπτωση επίτευξης λύσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, 
επίσης, για τις συνεχιζόμενες παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις 
παρεμβάσεις της τουρκικής πλευράς στη 
«νεκρή ζώνη», σημειώνοντας ότι τέτοια 
περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη 
διατήρησης της αποστολής της Ειρηνευτικής 
Δύναμης στην Κύπρο.

Τέλος, ενημέρωσε για τις εξαγγελίες και 
απειλές που γίνονται από την Τουρκία 
για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου, και για την απόφαση η 
Κυπριακή Δημοκρατία να απευθυνθεί στο 
Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί το 
θέμα και να αποτραπούν οι σχεδιασμοί 
της Τουρκίας και να επικρατήσουν τα όσα 
προβλέπονται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑθΙΣΕ ΣΕ ΓΕΥΜΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΙΜΩΝ
μΕΛωΝ ΤΟΥ ΣΥμβΟΥΛΙΟΥ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
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Συνεχώς η μια πρόκληση διαδέχεται την άλλη, 
δήλωσε, στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
αναφερόμενος στις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι θα δώσει το 
άπαν των δυνάμεών του για την επανένωση της 
Κύπρου.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, 
στη Νέα Υόρκη, προς τιμήν του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε ότι: «Είναι η έβδομη χρονιά 
που παρευρίσκομαι σε ένα συναπάντημα των 
Ελλήνων, είτε εξ Ελλάδος καταγόμενων είτε εκ 
Κύπρου προερχομένων, που ενώνουν δυνάμεις 
υπηρετώντας κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο 
τα συμφέροντα τόσο της πατρίδας όσο και της 
χώρας που τόσο γενναιόδωρα σας φιλοξενεί 
και που πραγματικά με την παρουσία και με τη 
δημιουργικότητά σας έχετε συμβάλει αυτό το 
μεγάλο έθνος να παραμένει μεγάλο.

Πριν από κάθε άλλο, θα ήθελα να εκφράσω θερμά 
συγχαρητήρια στον Μακαριότατο με την ανάληψη 
των καθηκόντων του, να του ευχηθώ επιτυχή 
πορεία σε μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή.

Ταυτόχρονα να εκφράσω τη θλίψη μου διότι 
φέτος δεν είναι μαζί μας δύο καταξιωμένοι 
συμπατριώτες μας, ο Νίκος Μούγιαρης και ο 
αγαπημένος Δημήτρης Καλοειδής. Ο Θεός 
να αναπαύσει την ψυχή τους. Όντως, εμείς οι 
Έλληνες, μη αγνώμονες σε όσους στάθηκαν 
συμπαραστάτες, αλλά και συμπρωταγωνιστές 
στους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού θα 
τιμούμε τη μνήμη τους αιωνίως.

Βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της 
Γενικής Συνέλευσης. Είμαι εδώ για να μεταφέρω 
την αποφασιστικότητά μας, την πολιτική 
βούληση, αλλά και τη μεγάλη επιθυμία, επιτέλους 
να δούμε μέσα από μια νέα πρωτοβουλία να 
δημιουργούνται οι συνθήκες ενός δημιουργικού 
διαλόγου. Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι τίποτα 
λιγότερο από αυτό που επιδιώκει ο κάθε ελεύθερα 
σκεπτόμενος άνθρωπος, ο κάθε Ευρωπαίος 
πολίτης, ο κάθε Αμερικανός πολίτης που σέβεται 
τους κανόνες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της δικαιοσύνης.

Αυτό που προσδοκούμε και διεκδικούμε δεν είναι 
τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό 
που οι συμπολίτες μας Ευρωπαίοι απολαμβάνουν στις 
χώρες μέλη της ΕΕ. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν 
τα διεκδικούμε μόνο για τους Ελληνοκύπριους, αλλά 
και για τους Τουρκοκύπριους. Αυτό που θέλουμε 
είναι επιτέλους να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα, 
δικαιοσύνη.

Εκείνο που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε 
ένα κράτος που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητο, 
μακριά από εγγυητές ή στρατούς κατοχής, 
να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που 
επιτέλους θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε ειρηνικά 
σε μια χώρα που υποφέρει εδώ και 45 χρόνια 
από μια απαράδεκτη, βάρβαρη εισβολή, που 
έχει εκτοπίσει το ένα τρίτο των πολιτών μας, που 
παραμένει υπό κατοχή το ένα τρίτο των αγαθών 
μας, που έχει εγκλωβίσει τους Τουρκοκύπριους 
ή τους μετατρέψει σε μειοψηφία.

Προσπαθούμε, επιτέλους, να πετύχουμε τον 
απεγκλωβισμό από τη βουλιμία κάποιων που 
ακόμη και τώρα που εμείς προσπαθούμε 
να δημιουργηθούν συνθήκες που επιτέλους 
θα επιτρέψουν στην ελπίδα να αναβιώσει, 
παρεμβαίνουν παραβιάζοντας τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
ΑΟΖ της, παρεμβαίνουν απειλώντας για τον 
εποικισμό της Αμμοχώστου παραγνωρίζοντας 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζουν 
κάθε κανόνα αυτή την ώρα που μιλούμε που 
αφορά το στάτους της νεκρής ζώνης. Συνεχώς 
η μια πρόκληση διαδέχεται την άλλη.

Κατά τα άλλα, ο κ. Ερντογάν κατά την ομιλία του 
στα Ηνωμένα Έθνη μίλησε και είπε ότι τάχα είναι 
η μη εποικοδομητική στάση των Ελληνοκυπρίων 
που οδήγησε στη μακρά, χωρίς εξελίξεις κατάσταση 
στην Κύπρο. Και διερωτάται κανείς αν πραγματικά 
αυτοί που δεν θέλουν τη λύση είναι εκείνοι που 
μένουν 45 χρόνια μακριά από τις περιουσίες 
τους, τα σπίτια τους, εκείνοι που ακόμα έχουν 
αγνοούμενους, εκείνοι που θα ήθελαν και 
επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη δημιουργία συνθηκών 
ειρηνικής συνύπαρξης με το σύνοικο στοιχείο.

Ο αγώνας δεν είναι μόνο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, είναι και της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Η στενότατη συνεργασία με τις εκάστοτε Ελληνικές 
Κυβερνήσεις είναι εκείνη που μας ενδυναμώνει. 
Και θέλω και χαίρομαι να πω ότι με την Κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε μια άριστη, 
άψογη συνεργασία η οποία μας ενδυναμώνει. 
Από κοινού ήταν οι προσπάθειες και κοινός ήταν 
ο στόχος των επαφών μας κατά τη διάρκεια των 
πολλών επαφών που είχαμε τόσο η Κυπριακή όσο 
και η Ελληνική Κυβέρνηση, με σωρεία αρκετών 
χωρών, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών. Σας διαβεβαιώνω ότι θα 
δώσουμε το άπαν των δυνάμεών μας και την 
τελευταία ρανίδα ζωής, προκειμένου να δούμε 
ένα και μόνο όραμα να πραγματώνεται, να δούμε 
την πατρίδα μας να επανενώνεται, να δούμε τον 
Κυπριακό Ελληνισμό να επιβιώνει, να δούμε όλους 
τους Κύπριους να νιώθουν ευτυχείς από αυτό που 
επιδιώκουμε, μια λύση που θα συνάδει απόλυτα 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Θέλω πριν ολοκληρώσω να συγχαρώ θερμά 
την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής, όλους 
γενικότερα τους απόδημους και τις οργανώσεις 
του που έχουν όχι μόνο δώσει και θυσιάσει και 
ώρες και χρήματα προκειμένου να διατηρούν 
«ζωντανό» το κυπριακό πρόβλημα και μάλιστα με 
επιτυχίες στη Διοίκηση, τα νομοθετικά σώματα στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων μιας, ή της πρώτης, 
υπερδύναμης σήμερα. Θέλω θερμά να συγχαρώ 
όλους που υπηρέτησαν αυτό τον στόχο και την 
ίδια ώρα να σας συγχαρώ διότι δεν παραμένετε 
απλά στη δική σας δράση, έχετε μεταλαμπαδεύσει 
ως αποτέλεσμα της επιτυχούς πορείας και των 
αγώνων σας στους νέους και αυτό είναι η ελπίδα 
μας. Και χαίρομαι που η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι μια 
ζωντανή πραγματικότητα, μια διάδοχος κατάσταση 
όσων σιγά σιγά έχουν δώσει τις μάχες και 
βρίσκονται σε στάδιο παράδοσης της σκυτάλης 
στους νεότερους.

Θέλω την ίδια ώρα να σας συγχαρώ για τις αποφάσεις 
που παίρνετε με το να τιμάτε καταξιωμένους και 
διακεκριμένους για την πατρίδα συμπατριώτες 
μας, όπως τον καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη και 
τον εξαίρετο νομικό Πέτρο Κακογιάννη.

Για ένα σας διαβεβαιώνω: θα φανούμε αντάξιοι 
των προσδοκιών σας, αλλά και των προσδοκιών 
των συμπατριωτών μας».

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος σε χαιρετισμό 
του ανέφερε, μεταξύ άλλων είπε: «Θα ήθελα 
να σας διαβεβαιώσω από την καρδιά μου, ότι η 
Ελλάδα σε πλήρη και απόλυτο συντονισμό με την 
Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της 
παράνομης τουρκικής κατοχής στη Μεγαλόνησο.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά 
και του Ελληνισμού συνολικά, παραμένει πάντα 
η επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και σε αρμονία με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σκοπός μας είναι μια λύση που θα εξασφαλίζει 
την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων, μια λύση που θα εξασφαλίζει 
την απαλλαγή της από το αναχρονιστικό και μη 
βιώσιμο, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας είπε, 
σύστημα εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων 
της δεκαετίας του ’60.

Η ταχύτερη δυνατή επανέναρξη και η επιτυχής 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια από τις 
κορυφαίες προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας. 
Αυτό είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη 
προς όλους τους συνομιλητές μας στη Νέα Υόρκη, 
καθ’ όλες τις συναντήσεις μας στο περιθώριο της 
Γενικής Συνέλευσης.

Είναι ιδιαίτερα ατυχές ότι αυτή η επίσκεψη 
πραγματοποιείται σε μια συγκυρία παράνομων 
ερευνητικών και γεωτρητικών δραστηριοτήτων 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που 
καταπατούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου, συνοδευόμενων από 
επιθετική ρητορική, προκλήσεις στην περίκλειστη 
πόλη των Βαρωσίων, συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και προβολή 
μαξιμαλιστικών όρων και προϋποθέσεων για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΕΣΤΗ 
ΣΕ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕθΕΣΕ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΥ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
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Η Ελλάδα γνωρίζει καλά αυτή την επικίνδυνη και 
παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, καθώς 
ίδια ή παρόμοια συμπεριφορά εκδηλώνεται στο 
Αιγαίο με προκλητικές, επίσης, ενέργειες.
Θεωρούμε τη συμπεριφορά της Τουρκίας καθολικά 
και απολύτως απαράδεκτη. Καταπατά το διεθνές 
δίκαιο, στρέφεται κατά της αρχής των καλών 
γειτονικών σχέσεων, υπονομεύει τις προσπάθειες 
από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 
Εκτιμώ και αναμένω ότι ειδικά οι ΗΠΑ, επιδεικνύοντας 
υψηλό αίσθημα ευθύνης θα πείσουν την Τουρκία να 
σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να πράξει τα ανάλογα.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Αμερικής και καθένας από τους κατά τόπους 
φορείς της σε όλη την Αμερική θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή».

Τέλος, υπογράμμισε απευθυνόμενος στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «θα ήθελα να 
υποσχεθώ κ. Πρόεδρε αυτό που ήδη όλοι οι 
Έλληνες απανταχού του πλανήτη γνωρίζουν, 
ότι η Ελληνική Κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη θα είναι δίπλα σας στην προσπάθεια 
αποκατάστασης των εθνικών δικαίων του 
Ελληνισμού».

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο κ. Νίκος 
Παφίτης επικεφαλής της διοργάνωσης της 
εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο Δρ Συμεών 
Συμεωνίδης με το βραβείο Lifetime Achievement 
και ο κ. Πέτρος Κακογιάννης με το βραβείο 
Community Service. Τηρήθηκε επίσης ενός λεπτού 
σιγή στη μνήμη των μελών της κυπριακής ομογένειας 
στις ΗΠΑ, Νίκο Μούγιαρη και Δημήτρη Καλοειδή.

H πιθανότητα υπογραφής διμερούς Μνημονίου 
Συναντίληψης σε θέματα διασποράς συζητήθηκε 
κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε, στις 18 
Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης 
Φωτίου, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για 
θέματα Διασποράς και Διεθνούς Ανάπτυξης 
της Ιρλανδίας, κ. Ciaran Cannon, στο πλαίσιο 
μονοήμερης επίσκεψης εργασίας στο Δουβλίνο.

Ο κ. Φωτίου ενημέρωσε παράλληλα για τις 
τουρκικές προκλήσεις σε ΑΟΖ και Αμμόχωστο, 
ενώ προσκάλεσε τον Ιρλανδό ομόλογό του να 
επισκεφθεί την Κύπρο. 

Η Ιρλανδία στηρίζει τις προσπάθειες της 
Κυπριακής Κυβέρνησης για επίλυση του 
Κυπριακού, ανέφερε από την πλευρά του ο 
κ. Cannon ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των 
αγνοουμένων διαβεβαίωσε ότι η στήριξη της 
Ιρλανδίας θα συνεχισθεί.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι 
συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιρλανδίας σε 
θέματα διασποράς, ενώ ο Επίτροπος Προεδρίας 
αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά των 
απόδημων Κυπρίων και των απόδημων Ιρλανδών 
και στη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ των οργανώσεων της διασποράς 
των δύο χωρών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πιθανότητα υπογραφής 
διμερούς Μνημονίου Συναντίληψης σε θέματα 
διασποράς, το οποίο να περιλαμβάνει τη θέσπιση 
μηχανισμών διαβούλευσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε θέματα διασποράς, καθώς και 
τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και κοινών 
προγραμμάτων των οργανωμένων συνόλων της 
κυπριακής και ιρλανδικής διασποράς.

Επίσης, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τον κ. Cannon 
τόσο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, 
καθώς και για τις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και τα χωρικά 
ύδατα, αλλά και σε σχέση με τις τουρκικές 
προκλήσεις για την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανάπτυξε ιδιαίτερα 
το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων και 
ενημέρωσε για τα προβλήματα και τις δυσκολίες 
που υπάρχουν, λόγω της αρνητικής στάσης της 
Τουρκίας.

Επεσήμανε, εξάλλου, τη δραματική μείωση στον 
εντοπισμό οστών στις κατεχόμενες περιοχές 
λόγω της έλλειψης συνεργασίας της κατοχικής 
δύναμης και τη σημασία άσκησης πίεσης προς 
την Τουρκία, για την εποικοδομητική επίλυση του 
ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος.

Ο κ. Φωτίου εξέφρασε ευχαριστίες για τη 
διαχρονική στήριξη της Ιρλανδίας στο θέμα των 
αγνοουμένων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών 
οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
καθώς και για τη χρηματοδότηση που προσφέρει 
η Ιρλανδία στο πρόγραμμα της Διερευνητικής 
Επιτροπής Αγνοουμένων.

Εξέφρασε, επίσης, τη στήριξη και την αλληλεγγύη 
της Κύπρου προς την Ιρλανδία, καθώς και την 
προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ιρλανδός Υφυπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε 
για τη στήριξη της Κύπρου και τόνισε ότι η 
Ιρλανδία στηρίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής 
Κυβέρνησης για επίλυση του Κυπριακού, ενώ σε 
ό,τι αφορά το θέμα των αγνοουμένων διαβεβαίωσε ότι η 
στήριξη της Ιρλανδίας θα συνεχισθεί.

Ο Επίτροπος Προεδρίας είχε, επίσης, συνάντηση 
με τον Πρόεδρο του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου 
κ. Sen Fearghail. Κατά τη συνάντηση συζήτησαν 
τις ιστορικά φιλικές σχέσεις Κύπρου – Ιρλανδίας 
και τους διαρκώς αναπτυσσόμενους και αμοιβαία 
επωφελείς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου επανέλαβε 
τις σταθερές θέσεις αρχών της Ιρλανδίας στο 
Κυπριακό και τη στήριξη της χώρας του στις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στη βάση 

των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας συναντήθηκε 
με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
Φιλίας Κύπρου-Ιρλανδίας, Γερουσιαστή Frank 
Feighan και άλλα μέλη της Ομάδας, τους οποίους 
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, 
τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ, για το θέμα των αγνοουμένων, αλλά και για τις 
πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών 
σε θέματα διασποράς.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι καλές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και εκφράσθηκε 
εκατέρωθεν η επιθυμία για περαιτέρω 
ενίσχυσή τους.

Στις επαφές του, ο κ. Φωτίου συνοδευόταν από 
την Πρέσβειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ιρλανδία κα Χάρις Χριστοδουλίδου.

ΤΑ θΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕψΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
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Αισθάνομαι ιδιαίτερη τη συγκίνηση για την 
παρουσία μου ενώπιόν σας, ως αρμόδιου για τα 
θέματα αποδήμων της ιδιαίτερης μου πατρίδας, 
από την τιμητική θέση του Επιτρόπου Προεδρίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ελλάδα και Κύπρος έχουν κοινή ιστορική 
διαδρομή. Κοινές θυσίες, κοινές ανησυχίες 
και προβληματισμούς, κοινές προκλήσεις για 
το μέλλον. Βαδίσαμε μαζί σε πολύ χαλεπούς 
καιρούς και συνεχίζουμε μαζί με αδιάσπαστους 
τους δεσμούς που μας ενώνουν. Οι ρίζες της 
ιστορίας μας είναι πολύ βαθιές. Χάνονται στα 
βάθη των αιώνων και με τίποτα δεν μπορούν να 
διαγραφούν.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, η ιστορική μοίρα δεν 
θέλησε, δυστυχώς, την ευόδωση των ιδιαίτερων 
αγώνων του κυπριακού ελληνισμού, σύμφωνα 
με τους πόθους και τις προσδοκίες γενεών 
και γενεών. Γνωρίζετε όμως το ίδιο καλά μαζί 
μας, πως η καρδιά μας πάλλει το ίδιο έντονα 
με την καρδιά της Ελλάδας και ολόκληρου του 
ελληνισμού. Ζούμε και αναπνέουμε με τα ίδια 
οράματα και τις ελπίδες. Στον αγώνα μας δε για 
την απελευθέρωση των κατεχομένων από τον 
τουρκικό Αττίλα εδαφών μας, έχουμε ως έμπνευση 
και καθοδηγητικό φάρο το αίσθημα ηρωισμού, 
αυτοθυσίας και φιλοπατρίας που επιδείχθηκε 
στις μεγάλες στιγμές του Έθνους, κατά τις οποίες 
Κύπριοι Έλληνες αγωνίστηκαν δίπλα- δίπλα με 
τους Ελλαδίτες αδελφούς.

Το συναίσθημα αυτό είναι ό,τι περισσότερο 
τονώνει την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε 
στον αγώνα μας για τερματισμό της κατοχής, 
την επανένωση της Κύπρου και τη διασφάλιση 
συνθηκών ελευθερίας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, 
απ’ άκρου εις άκρου της νήσου μας.

Με αυτά τα συναισθήματα βρίσκομαι ενώπιόν 
σας, στο σπίτι της Ελληνικής Δημοκρατίας, για 
να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον του 
ελληνισμού της διασποράς-αυτής της μερίδας 
του ελληνισμού που ως ελλαδική και κυπριακή 
Πολιτεία οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη 
οφθαλμού. Καθώς το όραμα είναι κοινό, κοινές 
πρέπει να είναι και οι ενέργειες μας.

Είναι τα ίδια συναισθήματα που τονώνουν, επίσης, 
την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει να 
αντιμετωπίσουμε από κοινού τις νέες προκλήσεις 
στην περιοχή μας εξαιτίας της αλαζονείας και της 
έπαρσης της τουρκικής ηγεσίας.

Παρακολουθούμε την έξαρση αυτή της 
παρανομίας και της προκλητικότητας της 
Τουρκίας, όχι μόνο στα χωρικά ύδατα και την 
περιοχή της Αποκλειστικής Οικονομικής μας 
Ζώνης, αλλά ευρύτερα στην περιοχή με την 
παραβίαση συθέμελα του διεθνούς δικαίου 
και την καταπάτηση κάθε αρχής που σχετίζεται
με τη διαφύλαξη της ειρήνης και τη συνεργασία 
των κρατών, όπως και με την υπεράσπιση 
και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής.

Και δεν είναι μόνο εδώ που περιορίζεται η 
τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα. 

Όλοι παρακολουθούμε μαζί και γινόμαστε 
μάρτυρες των επεκτατικών βλέψεων και των 
διεκδικήσεων της Τουρκίας εγγύτερα προς τον 
μητροπολιτικό χώρο. Στο ίδιο το Αιγαίο και το 
Κρητικό Πέλαγος. Φθάσαμε μέχρι του σημείου 
να παρουσιάζονται επίσημα χάρτες από τον 
Τούρκο Πρόεδρο και τους συνεργάτες του 
για το μέχρι πού φθάνουν οι νέο-οθωμανικές 
βλέψεις τους. Χωρίς αμφιβολία, με τις όλο 
αυξανόμενες και εντεινόμενες παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου, η τουρκική ηγεσία παίζει 
ένα πολύ επικίνδυνο παιγνίδι που δεν μπορεί 
παρά διεθνώς να αποτελεί στοιχείο σοβαρού 
προβληματισμού και ανησυχίας.

Τα νέα αυτά δεδομένα καθιστούν πιο επιτακτική 
την ανάγκη να αξιοποιήσουμε, στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, τις μεγάλες δυνάμεις και δυνατότητες 
που περικλείει ο ελληνισμός της διασποράς που 
ως ελλαδική και κυπριακή Πολιτεία οφείλουμε να 
διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Διερωτήθηκα ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων 
και πριν από τέσσερα χρόνια, από την ίδια θέση:
Αλήθεια, ποιο έθνος θα μπορούσε να κρατήσει 
άφθαρτα και αμείωτα τα ιδανικά και τις αξίες του, 
χιλιάδες μίλια μακριά από το εθνικό κέντρο; Μέσα 
στην ξενιτιά, το φως του ελληνισμού διατήρησε 
τη συνείδηση της εθνικής υπόστασης και κράτησε 
ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής.

Είναι πάντοτε αυτή τη συνείδηση που πρέπει 
να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε 
περισσότερο για να μπορούμε να ελπίζουμε σε 
ένα καλύτερο αύριο.

Αποτελεί στοιχείο κοινής διαπίστωσης ότι σήμερα 
οι Έλληνες της διασποράς έχουν διαπρέψει και 
χαίρουν του σεβασμού και της εκτίμησης όλων 
των συμπολιτών τους στις τοπικές κοινωνίες 
όπου ζουν. Προσαρμόστηκαν κάτω από αντίξοες 
συνθήκες, έμαθαν τη γλώσσα, έκαναν οικογένειες, 
ανάθρεψαν και σπούδασαν τα παιδιά τους και 
ανάπτυξαν έντονη επιχειρηματική και κοινωνική 
δράση, χωρίς, όμως, να έχουν πολιτισμικά 
αλλοτριωθεί και αφομοιωθεί.

Τα τελευταία τρία χρόνια προωθήσαμε και 
υλοποιήσαμε σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο 
της Εθνικής Στρατηγικής μας στην Κύπρο για τη 
Διασπορά η οποία λειτουργεί ως επιχειρησιακός 
μας χάρτης. Βασικός άξονας της Εθνικής μας 
Στρατηγικής αποτελεί και η περαιτέρω αναβάθμιση 
της ήδη στενής συνεργασίας που έχουμε με την 
Ελλάδα για τη διασπορά, γιατί πιστεύουμε 
ότι ένας πρέπει να είναι ο απόδημος ελληνισμός.

Με τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών Αρμόδιο για 
Θέματα Αποδήμων κ. Αντώνιο Διαματάρη έχουμε 
θέσει από κοινού στις τελευταίες συναντήσεις 
μας στην Κύπρο προτεραιότητες και στόχους. 
Συμφωνήσαμε να προωθήσουμε περισσότερες 
δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του ελληνισμού με σκοπό την προώθηση των 
ευρύτερων συμφερόντων του και, παράλληλα, 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά της 
διασποράς μας ώστε να διατηρήσει την εθνική 

της  ταυτότητα. Συμφωνήσαμε, επίσης, να συνεχίσουμε 
τις συνεργασίες που αναπτύξαμε σε θέματα 
διασποράς σε τριμερές επίπεδο με άλλες χώρες.
Εξάλλου, βασικός στόχος της επίσκεψής μου 
εδώ στην Αθήνα είναι η υπογραφή του νέου 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και 
Ελλάδας για θέματα διασποράς.

Η ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης 
των δεσμών και των σχέσεων των ομογενών με 
τη χώρα καταγωγής τους, παραμένει κομβικό 
σημείο της κοινής μας προσπάθειας, όπως και 
οι κατευθύνσεις της τόσο προς τις ομογενειακές 
οργανώσεις όσο και με αντίστοιχους αρμόδιους 
φορείς τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η συνεχής και 
συστηματική επικοινωνία με τον απόδημο 
ελληνισμό, ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων 
των ομογενειακών οργανώσεων με τα εθνικά 
κέντρα, η ενίσχυση της εκμάθησης και χρήσης της 
ελληνικής γλώσσας και η ανάδειξη και προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η αναζήτηση 
νέων τρόπων προσέγγισης και ενεργοποίησης της 
νεολαίας του απόδημου ελληνισμού.

Εν μέσω των ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και 
γεωστρατηγικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη 
περιοχή μας, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να 
λειτουργήσουν ως πυλώνες σταθερότητας και ως 
αξιόπιστες γέφυρες της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης 
Ανατολής, των οποίων ο βαθμός σταθερότητας 
επηρεάζει άμεσα και την ευημερία στην ΕΕ.

Μάλιστα, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή 
μας είναι τόσο σημαντικές που οι συνεργασίες που 
έχουμε συνάψει με τις διάφορες φιλικές χώρες 
καταδεικνύουν συνεχώς την αναγκαιότητα και 
τη μεγάλη τους αξία. Οι χώρες μας έχουν ήδη 
τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο 
και την Αρμενία, βάσει των οποίων υλοποιούνται 
διάφορες δράσεις που αφορούν τη διασπορά μας 
με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Επίσης, εμείς ως Κύπρος έχουμε προχωρήσει 
και σε διμερείς συνεργασίες με χώρες όπως η 
Ιρλανδία, η Σερβία, η Ρουμανία και αναμένονται 
συναντήσεις με την Ιταλία, Πορτογαλία και 
τον Λίβανο. Εκεί και όπου επιβάλλεται θα 
μετατρέψουμε αυτές τις διμερείς συνεργασίες σε 
τριμερείς μαζί με την Ελλάδα.

Είναι μέσα από αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό 
πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί να 
αξιοποιηθεί η συνεργασία των διασπορών διαφόρων 
χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό εργαλείο 
για την προώθηση κοινών στόχων και συλλογικών 
συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων, 
κατά το παράδειγμα του επιτυχημένου Κύπρο-Ελληνο-
Εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χρειαζόμαστε όμως την έμπρακτη στήριξη 
των οργανωμένων συνόλων της διασποράς σε 
κρίσιμα θέματα όπως οι τουρκικές παραβιάσεις 
των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, οι παρόμοιες απειλές 
κατά της Ελλάδας μαζί με τις παραβάσεις και του 
εναέριου δικού της χώρου, καθώς και το Κυπριακό.

ΟμΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ κ. ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤωΝ μΕΛωΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ μΟΝΙμΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣμΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤωΝ ΕΛΛΗΝωΝ
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Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κυπριακή 
διασπορά στην προσπάθεια για επίλυση του 
Κυπριακού συζήτησε με παράγοντες της παροικίας 
στο Λονδίνο, στις 3 Οκτωβρίου, η Ειδική 
Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και επικεφαλής 

της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η κα Σπέχαρ είχε, επίσης, συναντήσεις 
με αξιωματούχους του Foreign Office και με ομάδα 
ακαδημαϊκών.
Η κα Σπέχαρ αξιοποίησε τη μικρής διάρκειας 
παραμονή της στη βρετανική πρωτεύουσα, για να 

συναντήσει τον κυπριακής καταγωγής βουλευτή, 
Πάμπο Χαραλάμπους, τον πρόεδρο της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, 
κ. Χρίστο Καραολή, τη διευθύντρια της 
οργάνωσης διαχείρισης εθνικών και διεθνών 
συγκρούσεων Engi, κα Γιεσίμ Χάρις και τον 
καθηγητή Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων στο 
Πανεπιστήμιο του Κεντ, κ. Νεόφυτο Λοϊζίδη.
Στη συνάντηση με τους Κύπριους του Λονδίνου 
η Καναδή αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών 
άκουσε για την οπτική της διασποράς για την 
προοπτική λύσης του Κυπριακού, καθώς φέρεται 
να θεωρεί πως οι Κύπριοι του εξωτερικού 
μπορούν να συνδράμουν στη δημιουργία μίας 
θετικής δυναμικής.

Συζήτησε, επίσης, για τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η νεολαία των δύο κοινοτήτων στο 
νησί, μέσα από κοινές δράσεις σε επίπεδο πολιτών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην προοπτική της 
ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών 
της οποίας προΐσταται.

Όπως γνωρίζετε, εδώ και αρκετό χρόνο βρίσκεται 
σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας, με τη δική 
μας στόχευση να είναι ο τερματισμός της κατοχής 
και η επίτευξη μιας λύσης που θα προστατεύει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες 
όλων των Κυπρίων, να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο και να επανενώνει το νησί.

Έχουμε δε επανειλημμένα εκφράσει την 
ετοιμότητά μας για συνεργασία με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δυστυχώς 
η άλλη πλευρά, πέρα από την επιθετικότητα 
και τις εκβιαστικές και απειλητικές της κινήσεις, 
επιμένει σε θέσεις που καθιστούν δύσκολη 
την όλη προσπάθεια. Παρά τις δυσκολίες 
εμμένουμε όμως στη θέση μας για στήριξη 
των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα και 
αναμένουμε από την άλλη πλευρά να στηρίξει 
έμπρακτα αυτή την προσπάθεια εγκαταλείποντας 
τις παράνομες και εκβιαστικές της κινήσεις, 
όπως και θέσεις που κάθε άλλο μπορούν να 
οδηγήσουν σε πρόοδο στο Κυπριακό.

Ιδιαίτερα σημαντική για αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μας είναι 
η ενίσχυση της ανάγκης ενεργοποίησης και 
κινητοποίησης των ομογενών μας στους 
πολιτικούς κύκλους των χωρών που επέλεξαν 
ως δεύτερη πατρίδα τους.

Η φωνή των οργανωμένων συνόλων της 
διασποράς καθίσταται ολοένα και πιο ζωτική 
για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η πρόσβαση και 
επιρροή τους στα κομβικής σημασίας κέντρα 
λήψης αποφάσεων του εξωτερικού επιβάλλεται 
να τύχει περαιτέρω ενθάρρυνσης, υποστήριξης 
και καθοδήγησης από τα δύο εθνικά κέντρα, με 
τρόπο προσεκτικά σχεδιασμένο, διατηρώντας τη 
διακομματική συναίνεση και με γνώμονα πάνω 
από όλα το καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον.

Κορυφαία, πάντως, προτεραιότητα της στρατηγικής 
μας είναι η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή 
της απόδημης νεολαίας. 

Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει διασπορά 
χωρίς τη νέα γενιά. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό 
που με συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις 
προσπαθούμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά, 
έτσι ώστε να διοργανώνουν και να μετέχουν 
σε κοινές εκδηλώσεις σε όλα τα επίπεδα και 
με διάφορες θεματικές, όπως ο πολιτισμός, η 
ιστορία και η κουλτούρα της κάθε χώρας.

Θα πρέπει, λοιπόν, να συνεχίσουμε να επενδύσουμε 
σε αυτήν με τα διάφορα προγράμματά μας. 
Από τη νέα γενιά είναι που θα αναδειχθούν οι 
αυριανοί ηγέτες στα παροικιακά και πολιτειακά 
δρώμενα των χωρών όπου βρίσκονται.

Με τους σχεδιασμούς μας επιδιώκουμε, επίσης, 
να φέρουμε τη νέα γενιά των αποδήμων πιο 
κοντά στην πατρίδα καταγωγής, την Κύπρο 
μας, με προγράμματα φιλοξενίας, ανταλλαγής 
επισκέψεων, πρακτικής άσκησης και άλλα. 
Πρόσφατα, έχουμε προχωρήσει και σε μνημόνια 
συνεργασίας με διάφορα Πανεπιστήμια στην 
Κύπρο για παροχή υποτροφιών σε απόδημους 
Κύπριους, και αυτό σε μια προσπάθεια να τους 
κρατήσουμε κοντά στη γλώσσα τους, κοντά στις 
ρίζες τους.

Είναι σημαντικό στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής για τον Απόδημο Ελληνισμό 
να ενθαρρυνθεί η χρήση και δυνατότητες 
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης), ιδιαίτερα μεταξύ 
των νέων, για την επέκταση της επαφής και 
επικοινωνίας της διασποράς, για την προβολή 
της Κύπρου και του εθνικού μας θέματος.

Εξάλλου, με γνώμονα την ενθάρρυνση και 
ενεργό συμμετοχή της απόδημης νεολαίας έχει 
αποφασιστεί η υλοποίηση από κοινού μίας 
εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, που πλέον γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης 
του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολωμού. 
Πρωτοβουλίες όπως αυτή βοηθούν στο να κρατούμε 
τους νέους κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία, τον 
πολιτισμό και τη γλώσσα τους.

Βρισκόμαστε, αλήθεια, σε ένα ιστορικό 
σταυροδρόμι της πορείας της διασποράς μας, 
καθώς η γενιά των μεταναστών της πρώτης 
γενεάς θα δώσει σιγά-σιγά τη σκυτάλη στους, 
γεννημένους στο εξωτερικό, Έλληνες.

Τα εθνικά κέντρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
την κάθε κοινότητα στο εξωτερικό σύμφωνα με 
τις ιδιαιτερότητές της. Δεν μπορεί να ασκηθεί 
η ίδια πολιτική για όλες τις χώρες διαμονής 
όπου έχουμε ενεργό ομογένεια ούτε για 
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Πρέπει να είναι 
διαφοροποιημένη ανά τόπο και ανά θέμα για να 
πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε πετυχημένους επιχειρηματίες της 
διασποράς μας οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν 
σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στις χώρες μας και γιατί οι ίδιοι να 
μην αποτελέσουν και υποψήφιους επενδυτές. 
Θα πρέπει, επίσης, σε συνεργασία με τα αρμόδια 
Υπουργεία να επιδιώξουμε την περαιτέρω 
ενίσχυση από τις ομογένειές μας του τουριστικού 
ρεύματος προς τις χώρες μας. Δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία στους αξιόλογους ακαδημαϊκούς 
γιατρούς και επιστήμονες της διασποράς μας. 
Αποτελούν ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα 
για τις χώρες μας και μπορούν να γίνουν οι πιο 
αποτελεσματικοί πρέσβεις των χωρών μας.

Οι κοινοί στόχοι και οι αδελφικοί και άριστα 
ιστορικοί κοινωνικοί πολιτικοί δεσμοί Ελλάδας 
Κύπρου επιβάλλουν συνεχή συντονισμό σε όλα 
τα επίπεδα. Πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη αυτή της 
διατήρησης των αξιών, ιδανικών και στόχων της 
ομογένειάς μας, κρατώντας ψηλά τις κατακτήσεις 
του παρελθόντος, διασφαλίζοντας έτσι και τη συνέχεια 
της αδιάλειπτης ιστορικής πορείας του έθνους.

Εύχομαι θερμά σε όλους υγεία, καλή συνέχεια 
στους μεγάλους κοινούς αγώνες και επιτυχή 
κατάληξη των εθνικών μας προσδοκιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μΕ μΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΙΧΕ Η ΕΛΙΖΑμΠΕθ ΣΠΕΧΑΡ
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
απηύθυνε ομιλία σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν 
του η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου, στις 22 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο όπου  
βρέθηκε, καθοδόν προς τη Νέα Υόρκη, για να 
συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ αλλά και για να έχει επαφές με επίκεντρο 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 

Στην ομιλία του κατά το δείπνο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι πριν από 
τη μετάβαση του στα Ηνωμένα Έθνη επιθυμούσε 
να ενημερώσει τους ομογενείς, που διαβιούν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Επισήμανε με ικανοποίηση την παρουσία του νέου 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
κ.κ. Νικήτα και της νεολαίας των αποδήμων στην 
εκδήλωση και στη συνέχεια προέβη σε ενημέρωση 
των παρευρισκομένων για τις πρόσφατες εξελίξεις 
στο κυπριακό πρόβλημα: «Χρειάζεται υπερβολική 
υπομονή για να χειριστεί κανείς τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε. Και είναι με αυτό τον τρόπο 
που προσπαθούμε μέσα από τη διπλωματική 
οδό, μέσα από την Ευρωπαïκή Ένωση, μέσα από 
φίλες χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς, να 
αποτρέψουμε τις απειλές που δεχόμαστε. Πάντα 
στο πλευρό μας είναι οι εκάστοτε Κυβερνήσεις 
της Ελλάδας. Και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
που λέω ότι πέρα από τον άψογο συντονισμό που 
είχαμε με την Κυβέρνηση Τσίπρα, εξίσου στενές είναι 
οι σχέσεις και ο συντονισμός και η συνεργασία με 
τη σημερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις 9 Αυγούστου ήταν μια ημερομηνία ελπίδας, 
που αναπτέρωνε την προσδοκία ότι θα μπορούσε, 
αν υπήρχε η λογική και η αποφασιστικότητα 
μεταξύ των ηγετών, να καθοριστούν ή να 
συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, έτσι ώστε να 
μας δοθεί η ευκαιρία επανέναρξης του διαλόγου 
από όπου είχε διακοπεί στο Κρανς Μοντανά. 
Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η συνάντησή 
μου με τον κ. Ακκιντζί απέδωσε. Απέδωσε στο 
γεγονός ότι και οι δύο, αγωνιώντας για την τύχη 
και την προοπτική της πατρίδας μας, είχαμε πει 
ότι μπορεί να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς 
και καθορίστηκαν σε τρεις εν τη ουσία που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω 

διαλόγου. Το πρώτο ήταν το κοινό ανακοινωθέν 
του Φεβρουαρίου του 2014, το δεύτερο ήταν οι 
συγκλίσεις που είχαμε πετύχει μέχρι το Κρανς 
Μοντανά, το τρίτο ήταν το πλαίσιο Γκουτέρες 
όπως κατατέθηκε από τον ίδιο στις 30 Ιουνίου.

Ακολούθως και ο κ. Ακκιντζί και ο ίδιος προσωπικά, 
ενημερώσαμε την κα Λουτ, αφού εν τω μεταξύ 
προηγουμένως εκδόθηκε ανακοινωθέν, στο οποίο 
καταγράφαμε το θετικό της συνάντησης αλλά 
και της συναντίληψης που κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης επικράτησε. Ενημερώσαμε την κα 
Λουτ, η οποία ενθαρρυμένη από τα όσα είχαν 
συμφωνηθεί επισκέφθηκε την Κύπρο. Ετοίμασε, 
με βάση τα όσα την είχαμε ενημερώσει, ένα ανάλογο 
κείμενο, το οποίο εμείς αποδεχθήκαμε πλήρως, 
ο κ. Ακκιντζί αποδέχθηκε εξίσου, αλλά έπρεπε να 
καθυστερήσει την απάντηση για τους γνωστούς λόγους. 
Έπρεπε να συνεννοηθεί ή να πάρει την έγκριση. 

Και η έγκριση δεν ήρθε. Ήρθαν κάποιες παρατηρήσεις 
για να προσθέσουν στο ανακοινωθέν ή στους όρους 
αναφοράς, που εν τη ουσία προδίκαζαν αξιώσεις 
της τουρκικής πλευράς που θα ήταν, στη βάση 
των όσων είχαμε συμφωνήσει, στην τράπεζα των 
διαπραγματεύσεων προς συζήτηση.

Το ένα ήταν να συνδυαστεί η πολιτική ισότητα 
και να προστεθεί η αποτελεσματική συμμετοχή 
υπονοώντας εκ περιτροπής προεδρία αλλά και θετική 
ψήφο για κάθε απόφαση είτε της κυβέρνησης είτε 
των θεσμών του νέου καθεστώτος και το δεύτερο 
ήταν ότι έπρεπε να κατατεθούν νέες ιδέες, ανεξαρτήτως  
του ποια θα ήταν η τελική έκβαση ως προς τη λύση 
του Κυπριακού.

Αντιλαμβάνεστε ότι με ανάλογους όρους ή αναλόγως 
συμπεριφερόμενος - και ήταν κάτι για το οποίο είχαμε 
συνεννοηθεί με τον κ. Ακκιντζί να αποφευχθεί - θα  
μπορούσα να ζητήσω ότι για να πάω σε διάλογο 
θα έπρεπε να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα, 
θα πρέπει να τερματιστούν οι εγγυήσεις, να αποδοθεί 
η Αμμόχωστος και άλλα. Όμως, προκειμένου 
να επαναρχίσει ο διάλογος, είπαμε ότι οι όποιες 
διαφορές που είναι υπαρκτές, να συζητηθούν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αποτέλεσμα ήταν η κα Λουτ να αποτύχει υπό μια 
έννοια στο να καθοριστούν οι όροι αναφοράς, 
αλλά εκείνο που μαρτυρεί την αλήθεια των όσων 
λέγω ήταν η επιστολή που απέστειλε και στους 

δύο εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία 
και την αποφασιστικότητα να συμβάλουμε στο να 
συμφωνηθούν όροι αναφοράς».

Αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε: «Όσο είμαι αποφασισμένος 
να μπω σε έναν ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο 
άλλο τόσο είμαι αποφασισμένος να μην μπω ποτέ 
σε διάλογο ενόσω και εφόσον η Τουρκία θα συνεχίσει  
τις παράνομες, τις έκνομες ενέργειες παραβιάζοντας 
το διεθνές δίκαιο ή απειλώντας για εποικισμό της 
Αμμοχώστου. Και χαίρομαι να πω πως σε τούτο το 
σημείο ομόφωνη είναι η θέση όλων των πολιτικών 
δυνάμεων. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι κάτω 
από την απειλή κανονιοφόρων, κάτω από την απειλή 
δημιουργίας νέων τετελεσμένων.

Έχουμε πει ότι για να αποδώσει ένας διάλογος 
απαιτείται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
δύο κοινοτήτων. Πώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη 
όταν υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις, τέτοιες παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου, τέτοια περιφρόνηση του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου;»

Επιδίωξή μας, συνέχισε, είναι και παραμένει ο 
διάλογος που θα αποδώσει λειτουργικότητα, 
βιωσιμότητα, αλληλοσεβασμό, ειρηνική 
συνύπαρξη και συνδημιουργία. 

Τέλος, απευθυνόμενος στους απόδημους, ο Πρόεδρος  
της Δημοκρατίας είπε: «Εκφράζω για άλλη μια φορά  
την ευγνωμοσύνη και την ικανοποίησή μου για το 
έργο που επιτελεί η Ομοσπονδία και οι απόδημοί 
μας στο σύνολό τους. Οι νέοι μηχανισμοί που έχουν 
μπει μπροστά, η νέα προσπάθεια που καταβάλλεται 
και ιδιαίτερα η εμπλοκή των νέων, μάς δίνει μια ελπίδα 
ότι μπορούμε να εργαστούμε συντονισμένα, 
μεθοδικά, με σημαντικές επιτυχίες».

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. κ. Νικήτας 
και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Χρίστος Καραολής, οι οποίοι 
εξέφρασαν την επιθυμία του απόδημου Κυπριακού 
Ελληνισμού για επανένωση της Κύπρου και για 
τερματισμό της κατοχής.

Σημείωσαν, επίσης, τις προσπάθειες και τις 
συντονισμένες ενέργειες των αποδήμων Κυπρίων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κυβέρνηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗμΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΗμΕΡωΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ μΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟμΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΝωμΕΝΟΥ βΑΣΙΛΕΙΟΥ

της χώρας, με τις οποίες ζητούν να συμβάλει 
η Βρετανία, ως εγγυήτρια δύναμη, σε λύση του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
να συμβάλει στην κατάργηση των εγγυήσεων, 
να στηρίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής 
Κυβέρνησης για αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
και για αποχώρηση τουρκικών πλοίων από την 
κυπριακή ΑΟΖ.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε στην 
εκδήλωση η σύζυγός του κα Άντρη Αναστασιάδη. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, ο Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ύπατος 
Αρμοστής της Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
κ. Ανδρέας Κακουρής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ κ. ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ βΙβΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕμμΑΝΟΥΗΛ 
ÇΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥÈ

Δεν πρόκειται για απλή παρουσίαση ενός 
βιβλίου. Αλλά για την αποκάλυψη των 
ενδότερων της ψυχής ενός επίλεκτου και 
ξεχωριστού μέλους της διασποράς μας στην 
Αυστραλία, που έχει σταθερά καi  βαθειά 
μέσα στην καρδιά του την ιδιαίτερη του 
πατρίδα, την Κύπρο μας.

Για το βιβλίο αυτό ο Κωνσταντίνος 
Εμμανουήλ εργάστηκε με μοναδικό πάθος, 
συγκεντρώνοντας, για επτά χρόνια, τις 
ζωντανές αναμνήσεις και τις ιστορίες 
περισσοτέρων από 40 ηλικιωμένων Κυπρίων 
οι οποίοι γεννήθηκαν και ζούσαν στην Κύπρο 
κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα.

Οι «Ιστορίες της Κύπρου: Αφιέρωμα σε μια 
αλλοτινή εποχή» ξεκίνησαν ως μια σελίδα 
στο Facebook η οποία σήμερα έχει πέραν 
των 22.000 φίλων. Σε υπογράμμιση του 
πάθους και της αγάπης του για την Κύπρο, 
ο Κωνσταντίνος γράφει εκεί ότι πρόκειται 
για μια προσωπική του σταυροφορία 
προκειμένου να διερευνήσει την πατρίδα των 
γονιών του όπως ήταν πριν από το 1950. 
Με τις αναρτήσεις του που περιλαμβάνουν 
όμορφες και σπάνιες παλιές φωτογραφίες, 
σκοπεύει, είπε, να αναδείξει και να εξυμνήσει 
την πολιτιστική του κληρονομιά.

Και συνεχίζει να το κάνει αυτό, αποδεικνύοντας 
και κάτι άλλο. Ότι οι ρίζες μας είναι πολύ 
δυνατές και αντέχουν στο χρόνο, δημιουργώντας 
γέφυρες μεταξύ διαφορετικών τόπων, ανθρώπων 
και χρονικών περιόδων. Ένας επιστήμονας 
της διασποράς, ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε 
και μορφώθηκε στην Αυστραλία, όπου δημιουργεί 
και συμβάλλει στην πολιτιστική ζωή της νέας 
του πατρίδας, προσπαθεί να διατηρήσει, 
παράλληλα, την ταυτότητα και τις πολιτιστικές 
του ρίζες, ανιχνεύοντας με τις αναμνήσεις και τις 
θύμησες των μεγαλυτέρων τον τρόπο ζωής μιας 
άλλης εποχής.

Οι «Ιστορίες της Κύπρου» του Κωνσταντίνου 
Εμμανουήλ, επιβεβαιώνουν όμως και κάτι άλλο 
ακόμα. Τους πολύ ισχυρούς και ακατάλυτους 
δεσμούς των όπου γης αποδήμων μας με 
την Κύπρο. Φέτος επισκέφθηκα τέσσερις 
πολιτείες της Αυστραλίας στο πλαίσιο των 
ετήσιων εκδηλώσεων των αποδήμων μας 
για την Κύπρο. Σε όλες τις επαφές και τις 
εκδηλώσεις που παρευρέθηκα, διαπίστωσα 
για μια ακόμη φορά με ιδιαίτερη συγκίνηση 
το πόσο πολύ η εκεί διασπορά μας είναι 
συνδεδεμένη με την Κύπρο και προσπαθεί 
και αγωνίζεται να μετουσιώσει σε πράξη, σε 
κάθε ευκαιρία, το μεγάλο ενδιαφέρον και τη 
βαθιά της αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα. 
Αυτοί οι δεσμοί προσφέρουν μια τεράστια 
δύναμη στον αγώνα μας για την προώθηση 
μιας ορθής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του 
εθνικού μας προβλήματος.

Οι εποχές άλλαξαν βέβαια. Το σήμερα 
είναι πολύ διαφορετικό από το χθες. Δεν 
είναι αυτές που περιγράφει στο βιβλίο 
ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, όταν, για 
παράδειγμα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι 
συζούσαν σχετικά αρμονικά. Σήμερα έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που 
ονομάζεται τουρκική επιβουλή. Έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε τα τετελεσμένα της 
επεκτατικής και διχοτομικής πολιτικής και 
τακτικής της Τουρκίας, τα τετελεσμένα της 
εισβολής και της προσπάθειας της Τουρκίας 
να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρη την 
Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο.

Το ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της 
Τουρκίας για την Κύπρο και την περιοχή, 
υπογραμμίζεται καθημερινά με δηλώσεις και 
ενέργειες που προκαλούν για την αλαζονεία 
και την έπαρσή τους, αλλά και με τη σύγκρουση 
τους με κάθε έννοια δικαίου.

Παρόλες τις δυσκολίες, εμείς εμμένουμε στην 
απόφαση μας να εργαστούμε για την επίτευξη 

μιας λύσης που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα, 
όχι της κατοχικής δύναμης, αλλά όλων των 
Κυπρίων που στοχεύουν σε μια ελεύθερη 
και ασφαλή πατρίδα με κατοχυρωμένα και 
διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις βασικές τους ελευθερίες. Οφείλουμε να 
αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τη σημερινή 
απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων στο νησί 
μας με την κατοχή του 37,5% των εδαφών μας, 
την παρουσία 40 τόσων χιλιάδων τουρκικών 
στρατευμάτων, τη συνεχή ροή εποίκων και 
την προσπάθεια πλήρους και οριστικής 
τουρκοποίησης, ακόμα, εδαφών όπου για τρείς 
και πλέον χιλιάδες χρόνια έπαλλε η ελληνική 
καρδιά και γραφόταν ιστορία μεγάλων θυσιών 
και αγώνων για τη διατήρηση της εθνικής 
ταυτότητας και των παραδόσεών μας.

Ναι, άλλαξαν οι εποχές, αλλά δεν μπορούν να 
παραγραφούν ή να διαγραφούν οι ιστορικές, 
εθνικές και θρησκευτικές μας καταβολές, 
η λύση δε που επιδιώκουμε να επιτευχθεί 
θα πρέπει δίχως άλλο να  διασφαλίζει τη 
συνέχεια του ελληνισμού σε αυτή την εσχατιά 
της ανατολικής μεσογείου.

Συγχαίρω θερμά τον συγγραφέα του βιβλίου, 
στον οποίο, σημειώνω, επίδωσα τον περασμένο 
Ιούλιο στη Μελβούρνη ειδική πλακέτα με τις θερμές 
ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει το πολύ 
αξιόλογο έργο του ως επιστήμονας, καλλιτέχνης 
και δημιουργός προβάλλοντας την κυπριακή 
πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την έρευνα 
και τις τέχνες.

Συγχαίρω, επίσης, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Αποφοίτων Πανεπιστημίων Αυστραλίας και 
προσωπικά τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 
κ. Σάκη Φειδογιάννη για τις προσπάθειες 
προβολής και διάδοσης του βιβλίου, όπως και 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συνεργασία τους.



ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ μΕ μΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ NicOsia BOOk Fest 2019 
Το πάρκο Ακρόπολης, στη Λευκωσία, μεταμορφώθηκε 
σ’ έναν κήπο γεμάτο βιβλία και φιλοξένησε το 
Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου, το 4ο Nicosia 
Book Festival, το οποίο συνδιοργανώνουν το 
Ινστιτούτου Ερευνών «Προμηθέας», το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών, ο Δήμος Στροβόλου 
και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Κατά 
τη διάρκεια των δύο ημερών, δημιουργοί και 
αναγνώστες βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν πολλές παρουσιάσεις και 
να έρθουν σε επαφή με τα αγαπημένα τους βιβλία.

Στο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν πέραν των 40 
δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, που 
είχαν στο επίκεντρό τους το βιβλίο. Παρουσιάσεις, 
συζητήσεις, απαγγελίες ποιημάτων, παιχνίδι, 
μουσική, χορός, θέατρο, είναι μόνο μερικά 

απ’ όλα όσα εξελίχθηκαν στις τρεις σκηνές του 
φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του διημέρου. 

Το πάρκο Ακρόπολης φιλοξένησε γύρω στους 
60 διαφορετικούς φορείς που ασχολούνται με το 
βιβλίο όπως βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι, κρατικοί 
φορείς, πανεπιστήμια, σύνδεσμοι και οργανώσεις, 
από τους οποίους οι επισκέπτες μπορούσαν, όχι 
μόνο να προμηθευτούν τα αγαπημένα τους βιβλία, 
αλλά και να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες.

Άνευ προηγουμένου ήταν η συμμετοχή επισκεπτών 
και δημιουργών. Πέραν των δέκα χιλιάδων ατόμων 
επισκέφθηκαν το φεστιβάλ, αποδεικνύοντας ότι 
είναι πολλοί αυτοί που αγαπούν το βιβλίο και ότι 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας, που είναι και ο στόχος που έθεσαν 
οι διοργανωτές. 

Το ενδιαφέρον του κοινού προσέλκυσε, μεταξύ 
άλλων και το περίπτερο του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών, όπου εκτέθηκαν και διατέθηκαν 
δωρεάν στο κοινό πολλές επιλεγμένες κρατικές 
εκδόσεις. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, έχοντας πάντα ως στόχο τη 
διάχυση της γνώσης, παρουσίασε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά μια ξεχωριστή εκπαιδευτική 
δράση για τα παιδιά. Μαζί με το Τυπογραφείο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, διοργάνωσε  διήμερο 
εργαστήρι τυπογραφίας για παιδιά με τίτλο «Μικροί 
τυπογράφοι», στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς τυπώνονταν 
παλιά τα βιβλία αλλά και να εκτυπώσουν σε ειδική 
μηχανή τη δική τους δημιουργία. Το εργαστήρι 
αγκαλιάστηκε από μικρούς και μεγάλους και 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Κυπριακή 
Δημοκρατία


