
     

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Επικοινωνώ και αυτή τη φορά μαζί σας με ιδιαίτερη 
χαρά. Είστε ένα μεγάλο κομμάτι του κυπριακού 
ελληνισμού, που η καρδιά του πάλλει το ίδιο με 
τη δική μας, έχοντας τις ίδιες ανησυχίες και χαρές, 
τις ίδιες προσδοκίες και ελπίδες για το αγαπημένο 
μας νησί. Τα προβλήματα και οι συνέπειες της 
κατοχής εξακολουθούν να το πληγώνουν λόγω 
της αδιαλλαξίας της τουρκικής πλευράς, που κατά 
το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκτραχυνθεί 
συνεπεία της μεγαλομανίας της ηγεσίας της. 
Οι έκνομες και προκλητικές ενέργειές της στην 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου εκδηλώνονται 
πλέον ανοικτά σε βάρος και της Ελλάδας και 
άλλων χωρών, με τις ανησυχίες για τη διατάραξη 
της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή να 
είναι σαφώς γενικότερες. Τα μεγάλα και ισχυρά 
κράτη δεν παρακολουθούν απλώς παθητικά τις 
εξελίξεις αλλά εκδηλώνουν με διάφορους τρόπους  
τις ανησυχίες και το ενδιαφέρον τους. Όλη η περιοχή 
βρίσκεται στον πυρήνα σημαντικών γεωστρατηγικών 
εξελίξεων, στις οποίες η μικρή μας Κύπρος συμμετέχει 
με τις συνεργασίες της με διάφορες χώρες, 
προσδοκώντας ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις 
προοπτικές μας για το μέλλον.  

Διερχόμαστε, επίσης, μια περίοδο που όλη η 
ανθρωπότητα ανησυχεί και εξακολουθεί  να εφαρμόζει 
μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Κύπρος 
είναι από τις χώρες που κατέγραψαν μεγάλες 
επιτυχίες στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
αυτής πρόκλησης, πλην όμως έχει ενώπιον της 
προβλήματα από τις επιπτώσεις της, ιδιαίτερα 
στην οικονομία μας. Με τη δύναμη της πίστης 
μας για το καλύτερο και με τη συνεργασία και 
την αλληλεγγύη όλων μας, περιλαμβανομένων και 
εσάς των αποδήμων μας, είμαι όμως βέβαιος ότι 
θα ανταπεξέλθουμε. 
Προετοιμαζόμενοι για το Παγκόσμιο Συνέδριο 
Κυπρίων της Διασποράς 2020, το οποίο φέτος θα 
γίνει διαδικτυακά κατά τις τελευταίες ημέρες του 
Ιουλίου, με δύο τηλεδιασκέψεις - μία ημέρα με 
την ηγεσία των οργανώσεων ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ 
και την επόμενη με τη ΝΕΠΟΜΑΚ  θα έχουμε με 
βεβαιότητα να πούμε περισσότερα.
Εύχομαι σε όλους κάθε καλό. 

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ
Επίτροπος Προεδρίας

2 /  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
 ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

3 /  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
 ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

4 /  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ 
 ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 /  ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6 /  ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ   
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7 /  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΤΗΣΗΣ   
 (CYPRUSFLIGHTPASS) ΜΕΣΩ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

8 / Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ 
 ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
 ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9 / ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΜΑΥΡΕΣ   
 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ TOY EΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10 / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
 ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗ  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ 
 ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΞΗΡΕ 
 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

11 / «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 219 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ  
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

12 / TOGETHER / A PART: GOING NEW PLACES



2 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου προέβη 
σε απολογισμό των ενεργειών προς αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις 19 Ιουνίου. 

Στην εναρκτήρια δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας 
ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω 
και πάλι μετά από αρκετό καιρό που υποχρεωθήκαμε 
να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο εργασίας μας, 
εξαιτίας των περιορισμών για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή 
να ευχαριστήσω και δημόσια τους λειτουργούς 
του Τύπου για την πολύτιμη συμβολή σας στην 
προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης 
καθ’ όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. 
Η σωστή πληροφόρηση ενίσχυσε την επικοινωνία 
και τη συνεργασία μας με τους πολίτες και σε 
αυτό συνέτεινε και η προσπάθεια των Λειτουργών 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που 
ανέλαβε τη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους 
της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Από τον Ιανουάριο ήδη και παρόλο 
που το επίκεντρο της επιδημίας του SARS-CoV-2 
ήταν η Επαρχία Γουχάν στην Κίνα, μια περιοχή 
γεωγραφικά απομακρυσμένη από την Κύπρο, 
η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
του Υπουργείου Υγείας βρισκόταν σε συνεχή 
επικοινωνία και παρακολουθούσε τις εξελίξεις, 
υιοθετώντας τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας και του ECDC.

Για την καλύτερη οργάνωση όλων των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, στις 25 Ιανουαρίου 
καταρτίστηκε πλάνο δράσης και τέθηκαν 
σε εφαρμογή μέτρα. Αρκετά πριν αρχίσουν 
να καταγράφονται τα πρώτα κρούσματα σε 
ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο εφαρμόσαμε 
στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας αυστηρά 
μέτρα ελέγχου όλων των επιβατών που έφταναν 
από οποιαδήποτε περιοχή της Κίνας και όχι 
μόνο από τη Γουχάν. Ενισχύθηκαν τα ιατρεία 
στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, συμπληρωνόταν 
ερωτηματολόγιο και γινόταν θερμομέτρηση 
των ατόμων που αφικνούνταν από την Κίνα.
Αντίστοιχα μέτρα λήφθηκαν και στα οδοφράγματα.

Η περίοδος που ακολούθησε, με αποκορύφωμα 
τον Μάρτιο, έφερε καταιγιστικές αλλαγές στην 
καθημερινότητα όλων των πολιτών. Κάναμε αγώνα 
δρόμου με τον χρόνο για να μπορέσουμε να 
ετοιμαστούμε τόσο σε υποδομές όσο και σε έμψυχο 

δυναμικό. Δημιουργήσαμε τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας 
και τα Ιατρεία Βραχείας Νοσηλείας, ενώ φροντίσαμε 
ώστε τα ύποπτα περιστατικά να τυγχάνουν 
περίθαλψης στους θαλάμους υπόπτων περιστατικών. 
Τρέξαμε για να εξασφαλίσουμε επαρκή εξοπλισμό και 
αναλώσιμα για τους επαγγελματίες υγείας. Ενισχύσαμε 
τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε μόλις 25 
μέρες πετύχαμε τη δημιουργία νέας Μονάδας που, 
ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε. 
Μέρα με τη μέρα βελτιωνόμασταν και καταφέραμε 
να προετοιμαστούμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, 
γεγονός που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς.
Στις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες, η Κυβέρνηση 
χρειάστηκε και έλαβε αριθμό αποφάσεων, πολλές 
εκ των οποίων ήταν πολύ δύσκολες και επώδυνες. 
Χρειάστηκε να αναστείλουμε τη λειτουργία πολλών 
επιχειρήσεων και οργανισμών, να περιορίσουμε 
τις μετακινήσεις των πολιτών, να απαγορεύσουμε 
την επιστροφή Κύπριων συμπολιτών μας που 
βρίσκονταν στο εξωτερικό, να στερήσουμε από 
τους νοσηλευόμενους την οικογένειά τους σε μια 
περίοδο επίπονη για αυτούς. Όλα αυτά τα μέτρα 
δεν λήφθηκαν ελαφρά τη καρδία και ως μέλη αυτής 
της κοινωνίας, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
όσο τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αισθανόμασταν πόσο σκληρά ήταν.

Όμως, αν μάθαμε κάτι από αυτή την υγειονομική 
κρίση, είναι ότι ο κυπριακός λαός, όταν δοκιμάζεται, 
αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των στιγμών, 
παραμένει πειθαρχημένος και κάνει όλες τις θυσίες 
που απαιτούνται για την ανατροπή των αρνητικών 
δεδομένων. Είναι αυτές οι θυσίες των πολιτών 
που μας οδήγησαν στη σημερινή πολύ καλή 
επιδημιολογική εικόνα και που μας επέτρεψαν να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού για 
σταδιακή άρση των περιορισμών.

Η υγειονομική κρίση προκάλεσε πολλές ανατροπές 
σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. 
Πρωταρχική μας έγνοια ήταν η θωράκιση του 
Συστήματος Υγείας ώστε να προστατεύσουμε 
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους 
συνανθρώπους με προβλήματα υγείας και τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία. Η προσπάθεια στέφθηκε 
με επιτυχία και δικαιούμαστε ως κοινωνία να 
αισθανόμαστε υπερήφανοι. Παρά τα εξαιρετικά 
επιδημιολογικά αποτελέσματα, η μάχη κατά του 
κορωνοϊού συνεχίζεται.

Όπως και η ίδια η επιστημονική κοινότητα στην 
Κύπρο και διεθνώς τονίζει με κάθε ευκαιρία, ένα νέο 
κύμα έξαρσης του ιού τους προσεχείς μήνες είναι 

ορατό. Δεν αναμένουμε ότι θα σταματήσουμε να 
έχουμε κρούσματα στην Κύπρο. Γνωρίζουμε καλά 
ότι θα υπάρξουν νέες λοιμώξεις είτε αυτές θα είναι 
εισαγόμενες είτε θα είναι από εγχώρια μετάδοση. Το 
ουσιαστικό, ωστόσο, είναι ότι σε αυτό το ενδεχόμενο 
ενός νέου κύματος είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι 
και έχουμε καλύτερη γνώση για τον ιό. 

Γι’ αυτό, παραμένουμε οργανωμένοι και ενισχύουμε 
το πλάνο μας και την ετοιμότητά μας για διαχείριση 
είτε επόμενου κύματος είτε αυξημένου αριθμού 
κρουσμάτων. Η προσοχή μας στρέφεται στα σημεία 
εισόδου στη Δημοκρατία. Έχουμε κάνει ειδικές 
ρυθμίσεις, παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση 
και ο κατάλογος των χωρών επικαιροποιείται συνεχώς 
με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα στην 
Κύπρο και σε άλλες χώρες. Έχω αναθέσει στους 
Λοιμωξιολόγους του ΟΚΥπΥ Λίνο Χατζηχάννα και 
Κώστα Κωνσταντίνου την ευθύνη να παρακολουθούν 
και να με ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση 
στα νοσηλευτήρια. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
είναι σε πλήρη ετοιμότητα τόσο σε έμψυχο δυναμικό 
όσο και σε εξοπλισμό.

Η άρση των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί 
ένα νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε 
όλοι να συμπεριφερθούμε με προσοχή. Ενόσω 
δεν υπάρχει εμβόλιο ο κίνδυνος πισωγυρίσματος 
είναι υπαρκτός και πρέπει να τον αποφύγουμε. 
Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η στρατηγική 
της άρσης των περιορισμών στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην υπευθυνότητα των πολιτών, στην 
ατομική και συλλογική ευθύνη.

Η Κύπρος επιχειρεί την επιστροφή στην κανονικότητα 
με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε 
τη μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί. Μένουμε σε 
εγρήγορση και δεν επαναπαυόμαστε. Είμαστε όλοι 
πιο έμπειροι, πιο επαρκείς, πιο έτοιμοι.

Είμαι σίγουρος ότι και αυτή την φορά, με ευσυνειδησία, 
θα κάνουμε ό,τι πρέπει εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν».

Κλείνοντας, ο κ. Υπουργός απεύθυνε θερμές 
ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε άτομα και Υπηρεσίες 
που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε ετοιμότητα, 
προσφέροντας τις γνώσεις τους και δουλεύοντας 
εντατικά και ακούραστα για την αντιμετώπιση 
διαφόρων πτυχών της πανδημίας. 
Πέρα από τους επαγγελματίες υγείας που 
υπηρέτησαν στα νοσοκομεία και τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, 
ευχαρίστησε ειλικρινά, εκ μέρους της Πολιτείας, 
και τους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε, στις 19 Ιουνίου, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σε προγραμματισμένη Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 

2021-2027, στην οποία περιλαμβάνεται και το 
προτεινόμενο Πλάνο Ανάκαμψης που έχει ως 
στόχο τη στήριξη των οικονομιών των κρατών 
μελών για αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τον νέο 
προϋπολογισμό βρέθηκαν το συνολικό ύψος, 
τα μεγέθη των κυριότερων τομέων πολιτικής, 
η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαïκής Ένωσης, καθώς επίσης και το 
χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, το 
οποίο έχει διαφοροποιηθεί μετά και την έξαρση 
της νόσου του κορωνοϊού.

Κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την πρόταση και τις προσπάθειές 
της, και εξέφρασε την πεποίθηση του για θετική 
έκβαση των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας 
την ανάγκη έγκαιρης υιοθέτησης του νέου 
προϋπολογισμού.

Τόνισε πως η τελική συμφωνία πρέπει πρωτίστως 
να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των 
Ευρωπαίων πολιτών και να παρέχει στην Ευρωπαïκή 
Ένωση τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης
των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων και 

επισήμανε την ανάγκη να επιδειχθεί ιδιαίτερη 
αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τη χωρίς προηγούμενο κρίση 
στη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
παρουσίασε εκ νέου τις θέσεις και τα αιτήματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναλύοντας λεπτομερώς 
τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως νησιωτικού κράτους 
μέλους και τα προβλήματα συνδεσιμότητας που 
αντιμετωπίζει η χώρα.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η κυπριακή 
οικονομία και την ανάγκη περαιτέρω στήριξής 
της από την Ευρωπαïκή Ένωση, αφού οι κυριότεροι 
τομείς της, όπως αυτοί του τουρισμού και των 
υπηρεσιών, έχουν δεχθεί σοβαρότατο πλήγμα 
εξαιτίας της πανδημίας.

Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια υπογράμμισε 
ότι αυτά, είτε απευθύνονται σε κράτη μέλη είτε σε 
τρίτους, θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς 
προϋποθέσεις που να σχετίζονται όχι μόνο με τον 
σεβασμό στο κράτος δικαίου, αλλά πρωτίστως με 
τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
 ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΣΩ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης δέχθηκε, στις 25 Ιουνίου, στο 
Προεδρικό Μέγαρο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Josep 
Borrell.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς 
Κυπριακής Κυβερνήσεως, ο Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Άμυνας 
κ. Σάββας Αγγελίδης, καθώς και υπηρεσιακοί 
παράγοντες, ενώ ο κ. Borrell συνοδευόταν 
από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ιερόθεο 
Παπαδόπουλο.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων ήταν οι 
τουρκικές παραβιάσεις εντός των θαλάσσιων 
ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε 
εκτενώς τον κ. Borrell για τις έκνομες τουρκικές 
ενέργειες και για την κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες της Κυπριακής  
Κυβέρνησης για διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας 
με όλα ανεξαιρέτως τα κράτη της γύρω περιοχής, 
την προσήλωση της Κύπρου στη διεθνή νομιμότητα, 
εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του 
για τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας 
που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και ειρήνη 
στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Borrell εξέφρασε τη δέσμευση της Ευρωπαïκής 
Ένωσης για συνέχιση της προάσπισης της κυριαρχίας 
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, 
την οποία και η Ευρωπαïκή Ένωση καταδικάζει.

Τόνισε πως η εξερεύνηση και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
αποτελούν αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας. Η Ευρωπαïκή Ένωση θα συνεχίσει να 
αποστέλλει σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα για 
σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, ασκώντας 

πιέσεις για άμεσο τερματισμό των τουρκικών 
παραβιάσεων και επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, 
είπε, σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα 
θα μεταφέρει ο ίδιος προσωπικά στην Άγκυρα.
Υπό το πρίσμα της απαράδεκτα προκλητικής 
πολιτικής της Τουρκίας και της μη συμμόρφωσης 
με τις δεσμεύσεις της, η συζήτηση επεκτάθηκε 
και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων 
Ευρωπαïκής Ένωσης-Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε 
τον κ. Borrell για τη στήριξη και την εκφρασθείσα 
αλληλεγγύη, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η 
αλληλεγγύη πρέπει, για να είναι αποτελεσματική, 
να μεταφράζεται και σε δράσεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε 
εκ νέου τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαïκής 
Ένωσης για την πρότασή του προς τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη όσον αφορά τη διαχείριση του φυσικού αερίου 
και εξέφρασε την ελπίδα, αλλά και τη δική του 
ετοιμότητα, για επανέναρξη των συνομιλιών το 
συντομότερο δυνατόν με σκοπό τη συνολική λύση 
του Κυπριακού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο επίκεντρο oι τουρκικές παραβιάσεις εντός των θαλάσσιων 
ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας
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ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων 
θα διεξαχθεί κατά τις τελευταίες ημέρες του  
Ιουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή 
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΟΜΑΚ-
ΠΣΕΚΑ και τους Προέδρους της ΝΕΠΟΜΑΚ, 
ανακοίνωσε, στις 3 Ιουλίου, ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου. Είναι η πρώτη 
φορά που το συνέδριο πραγματοποιείται 
χωρίς φυσική παρουσία, λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Την πρώτη ημέρα θα 
πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με την 
ηγεσία των οργανώσεων ΠΟΜΑΚ και 
ΠΣΕΚΑ, και την επόμενη θα ακολουθήσει
το Συνέδριο της ΝΕΠΟΜΑΚ, που υπό 
κανονικές συνθήκες θα ήταν εκλογικό, 
ωστόσο λόγω των εξελίξεων της πανδημίας 
θα παραταθεί η θητεία του υφιστάμενου 
Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας, 
αναμένεται ότι στην τηλεδιάσκεψη 
θα συμμετάσχουν περίπου 60 άτομα, 
ενώ το συνέδριο θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν και άλλοι δικαιούχοι.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συνέχισε, 
χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, όπου 
αναμένεται να ενημερώσει τους απόδημους 
και απόδημες για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο 
και την κατάσταση της οικονομίας, ενώ 
θα αναφερθεί και στις εξελίξεις γύρω 
από το εθνικό θέμα, τις τουρκικές προκλήσεις 
και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Παρέμβαση στο συνέδριο θα κάνει 
και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος 
Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναμένεται 
να επικεντρωθεί στις εξελίξεις στην περιοχή 
και στις προκλήσεις της Άγκυρας, ενώ θα 
ακολουθήσει συνεδρία για το ανθρωπιστικό 
ζήτημα των αγνοουμένων και τους τρόπους 
ανακίνησης του ζητήματος σε διπλωματικό 
επίπεδο, είπε ο κ. Φωτίου.

Σε άλλη ενότητα θα εξεταστούν θέματα και 
προβλήματα που προέκυψαν κατά την 

πανδημία σε διάφορες χώρες όπου υπάρχει 
παρουσία της ομογένειας. Οι ηγεσίες των 
οργανώσεων των αποδήμων κάθε χώρας θα 
έχουν την ευκαιρία να αναφερθούν σε τυχόν 
προβλήματα που υπάρχουν.

«Στόχος είναι να έχουμε παρέμβαση και από 
το Υπουργείο Ενέργειας, τη νέα Υπουργό 
ή κάποιον αρμόδιο από το Υπουργείο για 
να ενημερώσει αναφορικά με τις τελευταίες 
εξελίξεις στην ΑΟΖ και την ενεργειακή 
πολιτική» είπε ο κ. Φωτίου, ενώ αναλόγως 
της διαμόρφωσης του προγράμματος, 
ενδέχεται να μιλήσει και ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Παρεμβάσεις θα κάνουν, επίσης, ο Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων 
Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) Ανδρέας Παπαευριπίδης, 
ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) κ. Φίλιπ 
Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος της Νεολαίας 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων 
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) κ. Χρίστος Τούτον.

Το φετινό συνέδριο, που πραγματοποιείται 
μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των συνθηκών 
της πανδημίας του κορωνοϊού, θα είναι 
μονοήμερο. Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, 
αυτό συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες 
και συμμετέχουσες από τις διάφορες χώρες 
και ηπείρους θα πρέπει να συντονιστούν, 
κάποιοι πολύ νωρίς το πρωί και άλλοι αργά 
το βράδυ. Θα υπάρχει, επίσης, πρόνοια, 
ώστε να υποβάλλονται ερωτήσεις προς 
τους ομιλητές εκ των προτέρων για λόγους 
καλύτερου συντονισμού και οικονομίας χρόνου.

Έπειτα από διαβουλεύσεις του Επιτρόπου 
Προεδρίας με τους Προέδρους των 
οργανώσεων αποφασίστηκε, επίσης, 
να επισκεφθεί την Κύπρο μεγάλη 
αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου 

της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ τον Οκτώβριο, εφόσον 
το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
Αφορμή για την επίσκεψη είναι η μεγάλη 
εκδήλωση που προγραμματίζεται στην Κύπρο 
με αφορμή τα 60χρονα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενώ στο περιθώριο θα 
γίνουν επαφές και συναντήσεις με φυσική 
παρουσία.

Ο κ. Φωτίου είπε εξάλλου ότι τη δεύτερη ημέρα 
θα ακολουθήσει το Συνέδριο της Νεολαίας 
της ΝΕΠΟΜΑΚ, στο οποίο αναμένεται 
να λάβουν μέρος διαδικτυακά έως και 100 
συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Το φετινό 
Συνέδριο της Νεολαίας είναι εκλογικό, 
σύμφωνα όμως με τον Επίτροπο Προεδρίας, 
στο Συμβούλιο της ΝΕΠΟΜΑΚ φαίνεται ότι 
έχουν καταλήξει σε παράταση της θητείας 
του υφιστάμενου σώματος για ακόμη δύο χρόνια, 
μέχρι το επόμενο εκλογικό συνέδριο, λόγω 
της επικρατούσας κατάστασης με την 
πανδημία.

Μεταξύ άλλων, η νεολαία θα ενημερωθεί 
για την πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή, ενώ 
θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και 
με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Ο κ. Φωτίου είπε, τέλος, ότι θα συζητηθούν 
με τη ΝΕΠΟΜΑΚ τα διαδικτυακά 
προγράμματα που θα τρέξουν κατά τον 
μήνα Ιούλιο αλλά και η προοπτική της 
δημιουργίας ενός γενικότερου διαδικτυακού 
προγράμματος για την ιστορία και την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το 
πρόγραμμα θα απευθύνεται σε διάφορες 
ηλικιακές κατηγορίες, ενώ μετά το πέρας 
της παρακολούθησης θα δίνεται και 
σχετικό δίπλωμα. «Είμαστε σε επαφή με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα είναι ένα τεράστιο 
πρότζεκτ» είπε ο κ. Φωτίου, λέγοντας ότι το 
ενδιαφέρον που υπάρχει είναι μεγάλο.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα ονόματα των νέων μελών του Υπουργικού 
Συμβουλίου ανακοίνωσε, στις 24 Ιουνίου, 
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Κούσιος είπε 
ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκώντας
τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα 
αποφάσισε να διορίσει τους πιο κάτω 
ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου:

Στη θέση Υπουργού Άμυνας διορίζεται
ο μέχρι σήμερα Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
κ. Χαράλαμπος Πετρίδης.

Στη θέση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας διορίζεται η μέχρι σήμερα 
Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα Πηλείδου.

Στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης διορίζεται η νομικός κα Έμιλυ Γιολίτη.

Στη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας διορίζεται 
ο κ. Βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος είναι 
ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας για θέματα 
Ναυτιλιακής Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση 
Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής».
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Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, 
ανταποκρινόμενο στις αλλαγές και στα νέα 
δεδομένα που προκύπτουν, ανακοινώνει την 
έναρξη διαδικτυακών προγραμμάτων για απόδημους 
νέους και απόδημες νέες της διασποράς από 
τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020. Τα προγράμματα 
πραγματοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα του 
Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας, αλλά και 
τις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε αντικατάσταση 
των προγραμμάτων NDCP και NCCT που 
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
μας για τη διασπορά είναι η αξιοποίηση της νέας γενιάς 
των αποδήμων μας και η συνεχής προσπάθεια για 
να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, να γνωρίζουν 
τον πολιτισμό τους, την ιστορία τους, τα ήθη και 
τα έθιμά τους, τις ρίζες τους και τη γλώσσα τους. 
Η νέα γενιά μας είναι οι αυριανοί ηγέτες της 
διασποράς μας και οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους.

Το πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης των 
νέων της διασποράς μας θα αποτελείται από δύο 
μέρη. Το πρώτο θα αφορά προβολή βίντεο που 

θα αναδεικνύουν την κουλτούρα, την παράδοση, 
τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία της Κύπρου και 
την κυπριακή κουζίνα, μέσα από την ιστοσελίδα 
του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας.

Το δεύτερο μέρος αφορά εξ αποστάσεως 
μαθήματα και διαλέξεις για την ελληνική γλώσσα, 
τη γλωσσική ιστορία της Κύπρου, τη νεότερη και 
σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και παραδοσιακούς 
κυπριακούς χορούς, σε συνεργασία του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει ζωντανά 
μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και 
διάλεξη με θέμα «Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου». 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσα από 
την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα προσφέρει 
βιντεοσκοπημένες διαλέξεις για τη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπρου και μαθήματα παραδοσιακών 
χορών. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα πιο πάνω 
μαθήματα και διαλέξεις μέσα από την πλατφόρμα 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαριστεί τα δύο 
πανεπιστήμια για την τόσο σημαντική προσφορά 
τους στην υλοποίηση του διαδικτυακού προγράμματος 
των απόδημων νέων μας και τονίζει τη διαχρονική 
συμβολή και συνεργασία των δύο πανεπιστημίων 
με το Γραφείο του στα θέματα των αποδήμων.

Επίσης, ο κ. Φωτίου ευχαριστεί τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ, καθώς και όλους όσοι 
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα υπάρχουν 
συμμετοχές από νέους και νέες της διασποράς 
μας από χώρες της Ευρωπαïκής Ένωσης , το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα 
Ζηλανδία και από χώρες της Αφρικής.
Το πρόγραμμα και περαιτέρω πληροφορίες και 
οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας στον πιο 
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/
anthropos/anthropos.nsf/onliney
outh_gr/onlineyouth_gr?Opendocument

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, στις 14 
Ιουνίου, προγραμματισμένη τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κα Ursula von der Leyen.

Στο επίκεντρο της μεταξύ τους συζήτησης τέθηκε 
το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027 και το Πλάνο Ανάκαμψης 
της Ευρωπαïκής Ένωσης, ενόψει της επικείμενης 
Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 19ης Ιουνίου, υπό μορφή τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε 
την πρόταση της Επιτροπής ως καλή βάση για 
συζήτηση και παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις
και τα αιτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισήμανε εκ νέου τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου 
ένεκα της γεωγραφικής της θέσης και των προβλημάτων 
συνδεσιμότητας που αντιμετωπίζει, ως νησιωτικό 
κράτος μέλος, αλλά και των δυσανάλογων 
μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται, ζητώντας 
από την Επιτροπή να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
όλων αυτών των διαφορετικής φύσεως προκλήσεων. 
Σημείωσε, επίσης, ότι η κυπριακή οικονομία, η οποία 
βασίζεται στους τομείς του τουρισμού και των 
υπηρεσιών, έχει πληγεί σημαντικά, εφιστώντας 
την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάγκη 
περαιτέρω στήριξής της από την Ευρωπαïκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την 
κα von der Leyen ότι η Κύπρος θα συμβάλει κατά 
τρόπο εποικοδομητικό στις προσπάθειες για 
επίτευξη τελικής συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία επίτευξης συμφωνίας εγκαίρως.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για την εποικοδομητική στάση 
της Κύπρου, και τον συνεχάρη για τον τρόπο 
αντιμετώπισης της πανδημίας και της διαχείρισης 
της σημερινής κατάστασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε, επίσης, 
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα 
εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανέδειξε, εξάλλου, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι έκνομες 
ενέργειες της οποίας θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης 
περιοχής και τόνισε την ανάγκη ανάληψης, από 
πλευράς Ευρωπαïκής Ένωσης, πιο αποφασιστικών 
μέτρων έτσι ώστε να αναχαιτιστούν οι απαράδεκτες 
τουρκικές επιδιώξεις και να ασκηθούν περαιτέρω 
πιέσεις στην Άγκυρα, τόσο για τερματισμό 
των παράνομών της γεωτρήσεων όσο και για 
αποσόβηση επεισοδίων που θα υπονομεύσουν 
τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ενημέρωσε 
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
διμερείς επαφές που είχε με αρχηγούς κρατών 
της Ευρωπαïκής Ένωσης και ηγέτες ευρωπαϊκών 
θεσμών, επισήμανε ότι υπάρχει συναντίληψη ως 
προς την καταδίκη των παράνομων ενεργειών 
της Τουρκίας και την ανάγκη για συντονισμό και 
αποφασιστικότητα ως προς τα επόμενα βήματα. 
Τέλος, συμφωνήθηκε όπως παραμείνουν σε 
επικοινωνία για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/
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Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων ανακοινώνει ότι από τις 20 Ιουνίου 2020 
όλοι οι επιβάτες που προτίθενται να ταξιδέψουν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούνται, για 
σκοπούς επιβίβασης, να προσκομίσουν την 
Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass). 
Για την απόκτηση της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης 
(CyprusFlightPass) οι επιβάτες πρέπει εκ των 
προτέρων να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά 
τα απαιτούμενα έγγραφα που βρίσκονται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.
cyprusflightpass.gov.cy .

Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί με σκοπό να 
διευκολυνθούν τόσο οι επιβάτες όσο και οι 
αεροπορικές εταιρείες, καθώς, μέσω αυτής, οι 
επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία θα υποβάλλουν εκ των 
προτέρων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
και έγγραφα (όπως πιστοποιητικό υγείας για 
COVID-19, δηλώσεις, κλπ) προκειμένου να 
λάβουν έγκριση (Κυπριακή Κάρτα Πτήσης) 
από την Κυπριακή Δημοκρατία και να καταστεί 
δυνατή η αναχώρηση τους από αεροδρόμιο του 
εξωτερικού προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε πρώτη φάση θα επιτρέπεται επίσης, σε 
επιβάτες άνω των 65 ετών, ειδικά εκείνους 

που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά 
μέσα ή επιβάτες οι οποίοι, για οποιονδήποτε 
δικαιολογημένο λόγο, δεν μπορούν συμπληρώσουν 
τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ή σε περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω 
τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης 
συντήρησης, να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 
έγγραφα χειρόγραφα μέσω εντύπων, τα οποία θα 
είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα CyprusFlightPass.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.
cyprusflightpass.gov.cy) είναι προσβάσιμη μέσω 
οποιασδήποτε κινητής συσκευής και τέθηκε σε 
λειτουργία την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020.

Η πλατφόρμα CyprusFlightPass παρέχει, επίσης, 
τα πιο κάτω:

• Ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις υπηρεσίες 
της πλατφόρμας και τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούνται για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 
έγκριση

• Γρήγορο έλεγχο (Quick Check) από επιβάτη 
που θα του/της επιτρέπει να γνωρίζει κατά πόσο 
πληροί τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψει προς 
την Κύπρο

• Εξυπηρέτηση Επιβατών:
• Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και 
προφίλ χρήστη
• Υποβολή στοιχείων και ανέβασμα (upload) του 
απαιτούμενου αρνητικού πιστοποιητικού υγείας 
COVID-19.
•Έλεγχος, έγκριση/απόρριψη του αιτήματος και 
αποστολή σχετικού αποδεικτικού μέσω email στον 
επιβάτη.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης τεχνικού 
προβλήματος ή προγραμματισμένης συντήρησης 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι επιβάτες 
θα πρέπει να συμπληρώνουν χειρόγραφα τα 
απαιτούμενα έντυπα τα οποία είναι αναρτημένα 
στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΤΗΣΗΣ (CYPRUSFLIGHTPASS) 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
https: //www.cyprusflightpass.gov.cy

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη στη δύσκολη εποχή της 
παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, μετέφερε, 
στις 6 Μαΐου, στους Κυπρίους και Κύπριες της 
Αιγύπτου και της Αφρικής, ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου, μεταφέροντας μήνυμα 
συμπαράστασης στο ιστορικό αυτό κομμάτι του 
απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού.

«Απευθύνομαι σήμερα σε όλον τον απόδημο 
Ελληνισμό που ζει στην Αίγυπτο. Και θέλω να 
τούς μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς τόσο 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη όσο και όλων μας αυτές τις δύσκολες 
ώρες που περνούμε, όχι μόνον εδώ στην Κύπρο, αλλά 
και στην Αίγυπτο και σε όλον τον κόσμο», τόνισε 
ο κ. Φωτίου στο μήνυμά του στην εφημερίδα 
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας 
«Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» και την επίσημη 
ιστοσελίδα του πρεσβυγενούς παροικιακού 
οργανισμού.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Φωτίου δεν έκρυψε την 
αισιοδοξία του για το γεγονός ότι τα σημερινά 
προβλήματα με τον COVID-19 θα ξεπεραστούν. 

«Θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και θα 
ξεκινήσουμε ξανά αυτήν την άριστη συνεργασία 
όσον αφορά τα θέματα διασποράς που ξεκινήσαμε 
με την Αίγυπτο, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα 
ΝΟΣΤΟΣ…», είπε ο κ. Φωτίου.

Μάλιστα, επεσήμανε την επιθυμία του να συμβάλει έτσι 
ώστε όλα τα προγράμματα που τέθηκαν στο τραπέζι 
των συζητήσεων και αποφασίστηκαν στην τελευταία 
Τριμερή Σύνοδο για θέματα Διασποράς Κύπρου - 
Ελλάδας - Αιγύπτου, τον περασμένο Δεκέμβριο 
στην Αθήνα, να υλοποιηθούν.

«Είμαι σε επαφή με την Υπουργό Διασποράς της 
Αιγύπτου κα Nabila Makram και τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Αποδήμων στην 
Ελλάδα κ. Κώστα Βλάση για να δούμε εναλλακτικούς 
τρόπους ώστε κάποια προγράμματα να υλοποιηθούν 
και να συνεχιστεί αυτό το πετυχημένο πρόγραμμα», 
δήλωσε ο κ. Φωτίου.

Παράλληλα, ο κ. Φωτίου απευθύνθηκε και προς τους 
Κυπρίους και Κύπριες απόδημους/απόδημες που 
ζούνε σε όλη την Αφρική, σημειώνοντας: «Θέλω, με 
την ευκαιρία που μου δίνετε, να απευθυνθώ σε όλους 
τους απόδημους της Αφρικής και να τους πω ότι 
βρισκόμαστε δίπλα τους, η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, εμείς εδώ στην Υπηρεσία των 
Αποδήμων, είμαστε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε».

Και κατέληξε: «Ξέρω και είμαι γνώστης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Έχω επικοινωνήσει 
με όλους τους Προέδρους των Ομοσπονδιών 
της Διασποράς μας και γνωρίζω πολύ καλά τα 
προβλήματα που έχουν οι κοινότητές μας αυτήν 
την περίοδο. Είμαστε δίπλα σας. Θα συνεχίσουμε να 
είμαστε δίπλα σας. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, 
χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο σε εσάς και τις 
οικογένειές σας».

http://cyprusflightpass.gov.cy/
http://cyprusflightpass.gov.cy/
http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου είχε 
στις 17 Ιουνίου, στο γραφείο του, συνάντηση 
με τον Πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεοχάρη Λαλάκο. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της άριστης και ουσιαστικής συνεργασίας του Επιτρόπου 
Προεδρίας με την Πρεσβεία της Ελλάδας για 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας 
εξέφρασε ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη, τόσο 
του ιδίου όσο και της Κυβέρνησης, για τη διαχρονική 
στήριξη και βοήθεια της Ελλάδας στις προσπάθειες 

της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα και τις συνέπειες της συνεχιζόμενης 
κατοχής μέρους της πατρίδας μας, από την Τουρκία. 
Η στήριξη και βοήθεια της Ελλάδας, ανέφερε, 
ήταν και είναι καθοριστική, ιδιαίτερα σήμερα 
που η κατοχική δύναμη δημιουργεί νέες εντάσεις 
και προκλήσεις αμφισβητώντας τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Συζητήθηκαν, επίσης, τα προβλήματα και οι 
δυσκολίες που προκύπτουν στην επίλυση της 
τραγωδίας των αγνοούμενων Ελληνοκυπρίων 
και Ελλαδιτών, λόγω της αρνητικής στάσης της 
Τουρκίας και της έλλειψης συνεργασίας από 
μέρους της, όπως και τρόποι συντονισμού 
των δύο χωρών σε διπλωματικό επίπεδο για 
προώθηση του προβλήματος των αγνοουμένων 
σε διεθνή φόρα και κέντρα αποφάσεων.
Τρόποι υπερπήδησης προβλημάτων λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού τα οποία συνέβαλαν 
στη στασιμότατα που παρατηρείται στην επίλυση 
του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοούμενων 
μας αποτέλεσαν, επίσης, θέμα συζήτησης.

Ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι παρά την 
ανθρωπιστική προσέγγιση που ακολουθείται από 
την πλευρά μας για επίλυση της ανθρωπιστικής 
πτυχής της τραγωδίας των αγνοουμένων, η Τουρκία 
εξακολουθεί να τηρεί αρνητική και απαράδεκτη 
στάση που εμποδίζει την επίτευξη προόδου για 
τερματισμό του πόνου και της αγωνίας που βιώνουν 
καθημερινά, για σχεδόν μισό αιώνα, χιλιάδες 
συνάνθρωποί μας σε Κύπρο και Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες και τη 
βούληση της δικής μας πλευράς, τα σοβαρά 
προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη 
προόδου παραμένουν άλυτα λόγω της τουρκικής 
αδιαλλαξίας με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια 
να παρατηρείται δραματική μείωση στον αριθμό 
εντοπισμού λειψάνων στις κατεχόμενες περιοχές 
και ως συνεπακόλουθο τη μείωση του αριθμού 
των ταυτοποιήσεων με τη μέθοδο του DNA.

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της 
συνεργασίας για τον απόδημο Ελληνισμό και τις 
δράσεις που πηγάζουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας 
των δύο χωρών για θέματα διασποράς, ιδιαίτερα των 
τριμερών συνεργασιών με Ισραήλ, Αίγυπτο και Λίβανο.

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
συμμετείχε, στις 26 Ιουνίου, σε τηλεδιάσκεψη 
με την Υπουργό Μετανάστευσης και Υποθέσεων 
Αποδήμων Αιγυπτίων κα Nabila Makram και τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο 
για θέματα Αποδήμων κ. Κώστα Βλάσση.

Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα 
που άπτονται του σχεδιασμού και των δράσεων 
της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας - 
Αιγύπτου, σε θέματα Διασποράς, υπό το φως 
και των περιορισμών που προέκυψαν, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αποφασίστηκε όπως μέσα από εναλλακτικούς 
τρόπους αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις 
έτσι ώστε αυτή η συνεργασία να παραμείνει 
εποικοδομητική και παραγωγική.

Εξάλλου, στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί 
τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή ιατρών της 

διασποράς των τριών χωρών, για να συζητηθούν 
τρόποι στήριξης τόσο των τριών χωρών όσο 
και των αποδήμων τους, γενικότερα για θέματα 
υγείας, αλλά ειδικότερα για θέματα που άπτονται 
του Covid -19.

Κατά την τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε, επίσης, 
όπως σε δεύτερο στάδιο, με τη συμμετοχή των 
οργανωμένων συνόλων της διασποράς και των 
αρμόδιων Υπηρεσιών των τριών χωρών, γίνει 
προσπάθεια, ιδιαίτερα μέσα από τις ομογένειες 
Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, για προώθηση του 
τουρισμού σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τέλος, συμφωνήθηκε όπως συνεχιστούν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα οι τριμερείς τηλεδιασκέψεις, 
με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των 
δράσεων ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο 
στους τομείς των αρμοδιοτήτων των τριών 
αξιωματούχων.
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ 
ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης της γενοκτονίας 
των εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων αδελφών μας, 
αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Γραφείο του 
Επιτρόπου Προεδρίας.

«Ημέρα μνήμης και θλίψης για μια από τις πλέον 
μαύρες σελίδες της ανθρωπότητας. Αλλά και ημέρα 
απόδοσης τιμής και έκφρασης σεβασμού για ένα 
μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού που υπέστη τα πάνδεινα 
από τη βαρβαρότητα και αγριότητα των Νεοτούρκων 
του Κεμάλ Ατατούρκ. Η 19η Μαΐου 1919 είναι 
η ημέρα κατά την οποία άρχισε στη Σαμψούντα 
του Πόντου η πιο σκληρή φάση της εφαρμογής 
του εθνικιστικού σχεδίου διωγμού και ξεκαθαρίσματος 
των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής, 
επιδιώκοντας να αναβιώσουν την ισχύ της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι μέχρι τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922, οι Ελληνοπόντιοι που 
έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τις 200 χιλιάδες, 

ενώ ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό 
τους στις 350 χιλιάδες, σε ένα σύνολο 750 
περίπου χιλιάδων που αποτελούσαν το 40% του 
συνολικού πληθυσμού στις περιοχές του Πόντου.

«Με το ίδιο μένος και τη βαρβαρότητα, οι 
Νεοτούρκοι στράφηκαν και κατά των Αρμενίων, 
στα αμέσως επόμενα δε χρόνια και εναντίον των 
άλλων Ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. 
Η ίδια εγκληματική συμπεριφορά επεδείχθη το 
1974, με τον όλεθρο, τον πόνο και τη δυστυχία 
που έφερε στην Κύπρο η βαρβαρότητα του Αττίλα», 
σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι καθώς η Ιστορία δεν μπορεί 
να παραγραφεί, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες 
ακόμη μιας έξαρσης του νέο-οθωμανισμού στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.

«Βασικά γνωρίσματα οι παράνομες εισβολές, 
κατοχές και εποικισμοί, γενοκτονίες, εκτοπίσεις 

και διωγμοί με διαρκή επιθετικότητα και 
παραβατικότητα του διεθνούς δικαίου, καθώς και 
οι συνεχιζόμενες τουρκικές επιθετικές ενέργειες 
σε βάρος της αποκλειστικής οικονομικής
της ζώνης της Κύπρου και άλλων κρατών 
της περιοχής», προσθέτει.

Σημειώνει ότι μαζί με τους Έλληνες του Πόντου 
και τον ευρύτερο Ελληνισμό συνεχίζουμε τον 
αγώνα για δικαίωση της ιστορικής αλήθειας.

«Συνεργαζόμαστε με Ελλάδα και άλλα κράτη για 
την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας 
και προκλητικότητας. Στη βάση των αρχών του 
διεθνούς δικαίου που πρέπει να επικρατήσουν 
και στην περίπτωση όλων των λαών που έπεσαν 
θύματα βάναυσων και άγριων συμπεριφορών 
και ενεργειών, επιδιώκουμε την ειρηνική συνύπαρξη 
των κρατών», καταλήγει το Γραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας στην ανακοίνωσή του.

Ο Επίτροπος Προεδρίας και η Υπηρεσία Κυπρίων 
Αποδήμων & Επαναπατρισθέντων του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας, εκφράζουν τα ειλικρινή 
συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του 
Ανδρέα Τσιαλούφα, Πρόεδρου της Επιτροπής 
Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Όλη του η ζωή ήταν μία προσφορά στον άνθρωπο, 
στην οικογένεια, στην πατρίδα και στον Ελληνισμό 
γενικότερα. Ας είναι αυτή ένα παράδειγμα προς 
μίμηση για όλους μας, στην κοινωνία μας που τόσο 

διψά για αξίες και ιδανικά όπως αυτά που τον 
διακατείχαν.
Ο Ανδρέας Τσιαλούφας ήταν ένας από τους 
επιφανέστερους εκπροσώπους της διασποράς 
του κυπριακού ελληνισμού στον τόπο που 
έζησε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στήριγμα 
για εκατοντάδες Κύπριους και Κύπριες που 
επαναπατρίσθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αφού τα τελευταία του χρόνια ζούσε στην Κύπρο.
Τον ευχαριστούμε για την ευπρέπειά του, καθώς και για 
την προσφορά του στους αγώνες για την Κύπρο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ TOY EΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗ  
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Το φωτεινό παράδειγμα του Ευγένιου Ρωσσίδη 
θα συνεχίσει να εμπνέει τον αγώνα της Κύπρου 
μέχρι την πλήρη δικαίωση, ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στις 19 
Μαΐου, εκφράζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια 
για τον θάνατο του εκλιπόντος.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο 
του Ευγένιου Ρωσσίδη, μιας εμβληματικής 
προσωπικότητας της ομογένειας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ιδρυτή του Αμερικανο-Ελληνικού 
Ινστιτούτου και σθεναρού μαχητή υπέρ των 
δικαιωμάτων της Κύπρου και του ελληνισμού» 
ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.

Συνέχισε, λέγοντας ότι ο Ευγένιος Ρωσσίδης 
υπήρξε ένας γνήσιος πατριώτης που η ιδιαίτερη 
αγάπη του για την Κύπρο, την Ελλάδα και η 
αφοσίωσή του στους δίκαιους αγώνες τους 
τον οδήγησαν στην ίδρυση του Αμερικανικο-
Ελληνικού Ινστιτούτου μετά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο το 1974, με σκοπό την προάσπιση 
της διεθνούς νομιμότητας. 

Η μαχητικότητά του για την προάσπιση των 
δικαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

του κυπριακού ελληνισμού είναι ευρέως 
αναγνωρισμένη τόσο από τον ελληνισμό, 
ευρύτερα, αλλά και από τις ΗΠΑ, όπου έδινε τον 
αγώνα του για την ελευθερία της Κύπρου από το 
1954, πρόσθεσε. Σε αναγνώριση της μεγάλης του 
προσφοράς προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η 
Πολιτεία τίμησε επάξια τον Ευγένιο Ρωσσίδη με το 
Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς το 2016, όπως 
ανέφερε.

«Η αγωνιστικότητα του ευπατρίδη Ευγένιου 
Ρωσσίδη στους σκοπούς και τα ιδανικά της 
ελευθερίας και της διεθνούς νομιμότητας αποτελούν 
καθοδηγητικό φάρο για όσους αγωνίζονται για την 
ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. 
Το φωτεινό παράδειγμά του θα συνεχίσει να εμπνέει 
τον αγώνα της Κύπρου μέχρι την πλήρη δικαίωση. 
Εκ μέρους της Κυβέρνησης και του ιδίου 
προσωπικά εκφράζω στους οικείους του, στο 
Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο και στον ευρύτερο 
απόδημο ελληνισμό, βαθιά συλλυπητήρια» 
κατέληξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Ο Ευγένιος (Τζιν) Ρωσσίδης, μία από τις πλέον 
εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνο- 
αμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ έφυγε από τη 
ζωή το Σάββατο 16 Μαΐου, σε ηλικία 92 

ετών. Υπήρξε ιδρυτής του Ελληνοαμερικανικού 
Ινστιτούτου (ΑΗΙ) και μετά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο το 1974, το όνομά του έγινε 
συνώνυμο με τους αγώνες στο Κογκρέσο για την 
επικράτηση των κανόνων του δικαίου στην Κύπρο 
και την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. 
Καταλείπει σύζυγό, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΞΗΡΕ 
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Τα συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Νίκου Αναστασιάδη για την απώλεια, από 
επιπλοκές λόγω κορωνοϊού, του Προέδρου 
της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου Αντρέα 
Μαυρομάτη, εξέφρασε, στις 14 Μαΐου, 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.

Ο κ. Φωτίου εξήρε το τεράστιο έργο που 
προσέφερε ο Αντρέας Μαυρομάτης, μέσα 
από την Κυπριακή Αδελφότητα Καΐρου, δίνοντας 
ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή του στο να 
ενισχύσει και να αναδείξει το έργο του κυπριακού 
αιγυπτιώτη Ελληνισμού, στηρίζοντας ιδιαίτερα τη 
νέα γενιά και συμβάλλοντας στη σύσφιγξη των 
σχέσεων Κύπρου - Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στην 
ξαφνική απώλεια του καταγόμενου από την 
ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας, Αντρέα 
Μαυρομάτη, στις 14 Μαΐου τα ξημερώματα σε 
ιδιωτικό νοσοκομείο του Καΐρου, σε ηλικία 66 
ετών: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε 
σήμερα τον θάνατο ενός αγαπημένου μας φίλου, 
του Προέδρου της Κυπριακής Αδελφότητας 
Καΐρου, του Αντρέα Μαυρομάτη. Και πραγματικά, 
έχουμε συγκλονιστεί».

«Θέλω να μεταφέρω τα ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην 
αγαπημένη του σύζυγο, στα παιδιά του, σε όλους 
τους συγγενείς του, εκ μέρους του Προέδρου της 

Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρου του κυπριακού 
λαού. Ο Αντρέας Μαυρομάτης, που όλα αυτά τα 
χρόνια εργάστηκε τόσο σκληρά για να υπάρχει μία 
οργανωμένη διασπορά Κυπρίων της Αιγύπτου στο 
Κάιρο, έχει συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει η 
νέα γενιά Κυπρίων στην Αίγυπτο να κρατηθεί στις 
ρίζες της, να γνωρίζει για την Κύπρο, και, επίσης, 
έχει βάλει το δικό του μικρό λιθαράκι μαζί με την 
Κυπριακή Αδελφότητα στο Κάιρο, μαζί με όλους 
τους συνεργάτες του ώστε τα τελευταία χρόνια οι 
καλές σχέσεις Κύπρου - Αιγύπτου να ενισχυθούν 
και να ενδυναμωθούν».

«Θα θυμάμαι πάντα τον Αντρέα Μαυρομάτη, 
συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια μαζί του. Ήταν 
ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με «Α» κεφαλαίο, 
ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Και αυτό που 
πραγματικά θα μείνει σε μένα είναι ο μεγάλος 
του ζήλος για την Κυπριακή Αδελφότητα. Αιωνία 
ας είναι η μνήμη του αγαπημένου μας Αντρέα 
Μαυρομάτη», κατέληξε.

Τα συλλυπητήριά της απέστειλε και η Υπουργός 
Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής της 
Αιγύπτου κα Nabila Makram προς τον κ. Φώτη 
Φωτίου και προς την Κυπριακή Αδελφότητα 
Καΐρου και την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου αλλά 
και τους λαούς των δύο χωρών. «Σήμερα χάσαμε 
έναν αγαπητό φίλο που αποτέλεσε και ένα από τα 
πιο σημαντικά στελέχη των Κυπρίων αποδήμων 
στην Αίγυπτο», τόνισε η κα Makram. «Δεν θα 

ξεχάσουμε τη συμβολή του Αντρέα Μαυρομάτη, 
μέσω της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου, στην 
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των λαών 
μας, μέσω της πρωτοβουλίας των Προέδρων 
των τριών χωρών, Αιγύπτου, Κύπρου Ελλάδας 
«ΝΟΣΤΟΣ – επιστροφή στις Ρίζες», για την 
ομογένεια των τριών χωρών», σημείωσε.

Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε και ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Όμηρος Μαυρομάτης. 
Επίσης, τη μεγάλη θλίψη όλου του κυπριακού 
αιγυπτιώτη Ελληνισμού εξέφρασε η Πρόεδρος 
της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας 
κα Μαίρη Φορμόζη.
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ÇΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗÈ 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 219 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η έκθεση «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» άνοιξε στην Κρατική 
Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ την Τρίτη 
16 Ιουνίου, μετά την αναβολή της τον περασμένο 
Μάρτιο λόγω του COVID-19.

Η έκθεση παρουσιάζει τα 219 έργα τέχνης 
που επεστράφησαν, μετά από 46 χρόνια, από 
την τουρκοκυπριακή στην ελληνοκυπριακή 
κοινότητα, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν μεταξύ των 

ηγετών των δύο κοινοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, 
η τουρκοκυπριακή κοινότητα έλαβε από την 
ελληνοκυπριακή κοινότητα ηχητικά και τηλεοπτικά 
αρχεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
(ΡΙΚ), της περιόδου πριν το 1963, τα οποία είναι 
συνυφασμένα με την ιστορία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας.

Η ευθύνη για την υλοποίηση της διαδικασίας 
επιστροφής των έργων τέχνης και του αρχειακού 
υλικού ανατέθηκε στη Δικοινοτική Τεχνική 
Επιτροπή για τον Πολιτισμό. Ως γνωστό, η εν λόγω 
Επιτροπή είχε συσταθεί το 2015 από τους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων, έχοντας ως κύριο στόχο την 
προβολή και τη διευκόλυνση της διοργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φέρουν τις δυο 
κύριες κοινότητες της Κύπρου πιο κοντά.

Τα έργα τέχνης, στα οποία συγκαταλέγονται πολύ 
σημαντικά έργα Ελληνοκύπριων και Ελλήνων 
καλλιτεχνών από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70, 
είχαν παραμείνει μετά το 1974 στο βόρειο τμήμα 

του νησιού. Αργότερα εντοπίστηκαν σε σπίτια 
και δημόσιους χώρους στην Αμμόχωστο και 
διαφυλάχθηκαν από Τουρκοκυπρίους. Εξηνταεπτά 
από τα έργα αυτά, μαζί με το οπτικοακουστικό 
υλικό, παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Λήδρα 
Πάλας στη Λευκωσία για περιορισμένο κοινό, 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση 
εγκαινιάστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020 σε μια 
ιδιαίτερη τελετή, παρουσία των δύο ηγετών και 
της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ στην Κύπρο, των μελών της Τεχνικής 
Επιτροπής, διπλωματών, καλλιτεχνών και συγγενών 
τους, και παρέμεινε ανοικτή για δύο μέρες. Στη 
συνέχεια, τα έργα παραδόθηκαν επίσημα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ανέλαβε, μέσω 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
να τα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, 
ενεργοποιείται η διαδικασία απόδοσης των έργων 
στους νόμιμους δικαιούχους, μέσω της Ειδικής 
Επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου.  
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H σύγχρονη όψη
της παραλίας 
της Λεμεσού

TOGETHER/APART: GOING NEW PLACES
Μετά την ολοκλήρωση, στις 30 Ιουνίου, της 
διαδικτυακής έκθεσης Together/Apart: Going 
New Places, υπό την επιμέλεια της σκηνογράφου 
Μαρίνας Χατζηλούκα, το Πολιτιστικό Τμήμα 
της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο κυκλοφορεί, επίσης διαδικτυακά, 
τον κατάλογο της επιτυχημένης έκθεσης, 
στον σύνδεσμο: www.culturalchc.co.uk/togetherapart.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα έργα και βιογραφικά 
των επτά συμμετεχόντων Κύπριων καλλιτεχνών, 

Χουν Αδάμογλου, Μιχάλη Χαραλάμπους, 
Δήμητρας Καλλίτση, Παναγιώτη Μηνά, 
Αλέξανδρου Πισσούριου, Μάλας Σιαμπτάνη 
και Νάταλι Γιαξή, όπως επίσης πληροφορίες 
για τις δύο παράλληλες δράσεις: τη διαδικτυακή 
συζήτηση ανάμεσα στους καλλιτέχνες για το 
πάντα επίκαιρο ζήτημα της κινητικότητας των 
τεχνών, και τη διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα σε 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον χώρο 
των τεχνών για τις παρούσες δραστικές αλλαγές 

στον δημόσιο χώρο και τις επιπτώσεις της 
κοινωνικής απόστασης στη δημόσια τέχνη.

Η διαδικτυακή έκθεση διοργανώθηκε από 
το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας 
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο με την 
επιχορήγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ συντονιστής
της έκθεσης ήταν ο Μάριος Ψαράς.

Διαδικτυακή έκθεση σύγχρονης τέχνης:
Διαθέσιμος ο κατάλογος της έκθεσης

Η έκθεση στη ΣΠΕΛ με τίτλο «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», 
η οποία χωρίζεται σε ενότητες ανάλογα με την 
εικαζόμενη ή επιβεβαιωμένη προέλευση των 
έργων (π.χ. Δημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου), 
φέρνει στο φως εμβληματικά έργα ιστορικών 
Ελληνοκύπριων καλλιτεχνών, όπως των Γεώργιου 
Πολ. Γεωργίου, Γιώργου Σκοτεινού, Στέλιου Βότση, 
Χριστόφορου Σάββα, Ανδρέα Χαραλαμπίδη, 
Μιχαήλ Κκάσιαλου, Ιωάννη Κισσονέργη, Νίκου 
Νικολαΐδη, Ρέας Μπέιλυ, Αδαμάντιου Διαμαντή, 
Τηλέμαχου Κάνθου κ.ά. Παρουσιάζονται, επίσης, 
έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών όπως 
των Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Νίκου 
Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιώργου Γουναρόπουλου, 
Φώτη Κόντογλου κ.ά.

Η έκθεση διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, σε επιμέλεια του δρος 
Γιάννη Τουμαζή, ιστορικού-θεωρητικού τέχνης 
και Συν-Αντιπροέδρου της Τεχνικής Επιτροπής 
για τον Πολιτισμό, ο οποίος διεξήγαγε τη σχετική 
έρευνα, φέρνοντας εις πέρας την πρώτη διαδικασία 
ταυτοποίησης των έργων. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα λειτουργεί 
σημείο συλλογής πληροφοριών από το κοινό 
για περαιτέρω εμπλουτισμό της έρευνας και του 
ιστορικού των έργων. Σχετικές παρουσιάσεις και 
ξεναγήσεις θα ανακοινώνονται.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

* Αφίσα: Λεπτομέρεια από το έργο του Γεώργιου 
Πολ. Γεωργίου «Η Ξαναγέννηση της Κύπρου»  
(1960), λάδι σε κόντρα πλακέ, 180x90 εκ. 
Προέλευση: Εργαστήρι του καλλιτέχνη, Αμμόχωστος.
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