
    

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Nοέμβριος - Δεκέμβριος 2020 / Τεύχος 15 Φωτογραφία τεύχους

Όπου και αν ευρίσκεστε, όποιο μέρος της Γης και αν έχετε επιλέξει ως δεύτερη 
πατρίδα σας, σας στέλνω τις πιο θερμές προσωπικές μου ευχές για τα Χριστούγεννα 
και τον νέο χρόνο. Τις ίδιες ευχές στέλνω και στους Έλληνες της Διασποράς. Μαζί 
αγωνιζόμαστε και προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον, όπως το αξίζει όλος ο ελληνισμός.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο σύνολό του ο πλανήτης μας λόγω του 
κορωνοϊού θα ξεπεραστούν. Να έχουμε δύναμη και υπομονή και να τηρούμε τις 
προφυλάξεις.

Μήνυμα συστράτευσης, δύναμης και αντοχής στέλνω και σε ό,τι αφορά στα 
προβλήματα λόγω της τουρκικής επιθετικότητας. Μαζί με την Ελληνική Κυβέρνηση 
και τη στήριξη φίλων χωρών και Κυβερνήσεων, αγωνιζόμαστε σθεναρά για την 
αντιμετώπιση των τουρκικών απειλών και εκβιασμών.

Οι θέσεις μας στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο το οποίο παραβιάζεται κατάφωρα από 
την Τουρκία. Σε αυτή την προσπάθεια μας έχουμε και τη δική σας πολύτιμη στήριξη 
και βοήθεια. Με τις οργανώσεις των όπου γης αποδήμων μας, μοιραζόμαστε το 
ίδιο όραμα και έχουμε τους ίδιους στόχους. Αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη, 
χωρίς στρατούς κατοχής και ξένες εξαρτήσεις. Για μια Κύπρο στην οποία όλοι οι 
κάτοικοί της θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και 
συνδημιουργίας, με ενισχυμένη την ελπίδα και την αισιοδοξία τους για το μέλλον.

Με αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης, σας εύχομαι καλή χρονιά, προσωπική 
και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Και είθε το 2021 να ικανοποιήσει τις προσδοκίες 
μας και να φέρει την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

«Αποχαιρετούμε σε λίγες ώρες μια χρονιά που θα 
καταγραφεί ως μια από τις καταστροφικότερες 
στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας σε 
καιρό ειρήνης.

Η πανδημία του κορωνοϊού, του αόρατου 
εχθρού, όπως αποκλήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα 
την απώλεια δύο εκατομμυρίων ανθρωπίνων 
ζωών, έπληξε τα συστήματα υγείας ακόμα και 
χωρών που εθεωρούντο από τις πιο προηγμένες 
στον τομέα, οδήγησε την παγκόσμια οικονομία 
σε μια χωρίς προηγούμενο κρίση, αποστέρησε 
σε δισεκατομμύρια πολίτες ανθρώπινες ελευθερίες, 
ενώ οδήγησε σε χρεοκοπία και απώλειες θέσεων 
εργασίας εκατομμύρια επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Οι ελπίδες πως η αναχαίτιση του πρώτου 
κύματος θα έδινε τέλος στις δοκιμασίες, δεν 
επαληθεύτηκαν, δυστυχώς, αφού μια δεύτερη 
φονικότερη εξάπλωση του ιού οδήγησε το ένα 
μετά το άλλο τα κράτη να παίρνουν σκληρά 
μέτρα καθολικού εγκλεισμού των πολιτών.

Η πανδημία δεν ήταν δυνατόν να αφήσει 
απρόσβλητη και τη δική μας πατρίδα. Είναι 
καλά γνωστό πως από την πρώτη στιγμή η 
Κυβέρνηση, με μια σειρά μέτρων, έκανε κατορθωτή 
την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος. 
Αυτόν τον αγώνα δίνουμε και σήμερα για 
αντιμετώπιση της πιο επιθετικής φάσης της 
πανδημίας, με αποφυγή των σκληρότερων μέτρων 
που έχουν υιοθετήσει στο σύνολο τους οι 
ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο.

Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ζωή των 
πολιτών, η διασφάλιση του συστήματος υγείας 
της χώρας, αλλά, βεβαίως, και η μη παραγνώριση 
της βιωσιμότητας επιχειρήσεων, η διάσωση 
θέσεων εργασίας και η προστασία των ευάλωτων 
ομάδων. Την ίδια ώρα, κατανοώ απόλυτα την 
πλειοψηφία των ευσυνείδητων πολιτών που 
υποβάλλονται στις δοκιμασίες που τα μέτρα 
προκαλούν.

Γνωρίζω πως απόψε κάποιοι θα είστε μόνοι 
χωρίς τους γονείς, χωρίς τα παιδιά ή τα εγγόνια 
ή και αγαπημένους φίλους. Νιώθω απόλυτα 
τη δυσφορία σας διότι και εγώ περνώ την ίδια 
δοκιμασία. Την ίδια στιγμή γνωρίζω πως κάποιοι 
φέρουν μεγαλύτερο βάρος και θυσίες ως αποτέλεσμα 
των μέτρων. Για αυτό και νιώθω την ανάγκη να 
τους βεβαιώσω πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να τους στηρίζει γενναιόδωρα. Εντός των επομένων 
ημερών, πέραν των προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ο Υπουργός Οικονομικών θα εξαγγείλει νέα 
μέτρα οικονομικής στήριξης.

Θέλω να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη 
και τις ευχαριστίες μου προς τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ευσυνείδητων πολιτών που 
υποβάλλονται στις δοκιμασίες, με αίσθημα 
ευθύνης και αλληλεγγύης.

Εκείνο, όμως, που νιώθω ως απόλυτη ανάγκη 
είναι, εκ μέρους όλων μας, είναι να εκφράσω 
τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους ήρωες της πρώτης 
γραμμής. Σε όσους αγωνίζονται για να μας δώσουν 
την ελπίδα, για να βοηθήσουν όλους όσοι υποφέρουν, 
για να σταθούν στο πλευρό της καθεμιάς και του 
καθενός από μας. Εκ βάθους καρδίας ευχαριστώ 
όλους και ευγνωμονώ όλους.

Την ίδια ώρα, ως εκείνος που ηγείται και φέρει 
την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων, νιώθω 
την ανάγκη να ζητήσω την επιείκεια και κατανόηση 
σας, δυστυχώς, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, 
δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Γνωρίζω πως 
η πολύμηνη δοκιμασία εξαντλεί πολλές φορές 
την υπομονή, προκαλεί δυσφορία και κουράζει. 

Η επιδημιολογική κατάσταση, όμως, όπως 
καταγράφεται, δυστυχώς, δεν επιτρέπει τη χαλάρωση, 
διότι κάτι ανάλογο θα οδηγούσε στα σκληρότερα 
μέτρα που οι υπόλοιπες χώρες έχουν υιοθετήσει.
Γι' αυτό και θέλω να σας παρακαλέσω να μην 
υποκύψετε. Ο αγώνας που όλη η ανθρωπότητα 
δίδει είναι αγώνας για τη ζωή. Να θυμάστε αυτό 
που ελέχθη σε δύσκολες στιγμές, πως η πιο 
σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν χαράξει το φως. 
Και το λέω επειδή, χάρη στην επιστήμη, άρχισε 
η αντίστροφη μέτρηση για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της πανδημίας που θα μας επιτρέψει 
να ζήσουμε ξανά τον τρόπο ζωής που 
αποστερηθήκαμε. Έως ότου, όμως, φτάσουμε 
εκεί, αυτό που έχει σημασία είναι, τηρώντας 
τα μέτρα, να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες 
ανθρώπινων ζωών.

Την επιβίωση μας δεν απειλεί μόνο ο αόρατος 
εχθρός, αλλά και ο ορατός κίνδυνος από 
τη στρατιωτική κατοχή, τις απειλές και τις έκνομες 
ενέργειες της Τουρκίας. Πέραν των προσπαθειών μας 
για τη διαχείριση της πανδημίας, ύψιστη των 
προτεραιοτήτων μας παραμένει η συνολική 
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος 
που, θέλω να το τονίσω, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη, πέραν των ανησυχιών 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας και των 
εύλογων ανησυχιών των Ελληνοκυπρίων. Μια 
διευθέτηση η οποία, πρωτίστως, θα οδηγεί σε 
λύση που θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα 
και, συνεπώς, τη βιωσιμότητα του κράτους και 
θα επιτρέπει τη συμβίωση με αλληλοσεβασμό, 

σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας 
και προόδου, χωρίς ξένες εξαρτήσεις.

Αυτό το όραμα μετέφερα προς τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και 
τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθιστώντας 
σαφή την αποφασιστικότητα και την πολιτική 
μου βούληση για τη συμμετοχή μου σε έναν 
νέο δημιουργικό διάλογο, με βάση τα μέχρι 
σήμερα συμφωνηθέντα, στο πλαίσιο μιας νέας 
πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα. Σε αυτή 
την πρωτοβουλία, θέλω να πιστεύω, ότι θα έχω 
τη συμπαράσταση του συνόλου των πολιτικών 
δυνάμεων. Αυτό για το οποίο την ίδια ώρα 
θέλω να διαβεβαιώσω είναι πως δεν αγνοώ 
πως τελικός κριτής της όποιας συμφωνίας θα 
είναι οι Κύπριοι πολίτες, προς τους οποίους 
είμαι υπόλογος.

Μια άλλη εκ των προτεραιοτήτων μας είναι η 
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν 
τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Είμαι βέβαιος 
ότι οι πολιτικές δυνάμεις, πέραν των όποιων 
ιδεολογικών διαφορών, που είναι σεβαστές, 
θα συνεργαστούν ώστε τον νέο χρόνο να 
υλοποιηθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
που θα είναι προς όφελος του συνόλου.

Μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, που αφορούν:
• την υιοθέτηση των νομοσχεδίων που εκκρεμούν  
 για αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς,
• τη δημόσια υπηρεσία,
• την τοπική αυτοδιοίκηση,
• το σύστημα απονομής δικαιοσύνης,
• το εκπαιδευτικό σύστημα,
• την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του  
 Εθνικού Συστήματος Υγείας,
• τη δημιουργία μιας αυτόνομης διοικητικής  
 δομής για τον πολιτισμό, μέσω της δημιουργίας  
 σχετικού υφυπουργείου, και
• την αναδιοργάνωση, βελτίωση και αναβάθμιση 
 του κοινωνικού κράτους, μέσω της δημιουργίας  
 Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Μεταρρυθμίσεις που ως Πολιτεία, Κυβέρνηση 
και Βουλή, οφείλουμε στους πολίτες που μας 
εξέλεξαν.

Θέλω για άλλη μια φορά να μεταφέρω τα 
βαθύτατα αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού 
στην κάθε μια και στον κάθε ένα από εσάς, με 
την ευχή ο νέος χρόνος να φέρει στην πατρίδα 
μας ειρήνη, υγεία και ελπίδα για ένα σίγουρο 
και ασφαλές μέλλον για όλους. 
Χρόνια σας πολλά».
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O ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
συναντήθηκε, στις 16 Δεκεμβρίου, στο 
οίκημα της Αρχιεπισκοπής Μαρωνιτών, με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών στην Κύπρο 
κ.κ. Ιωσήφ Σουέηφ, με την ευκαιρία της 
αναχώρησης του Αρχιεπισκόπου από την 
Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Φωτίου εξέφρασε 
θερμές ευχαριστίες προς τον Αρχιεπίσκοπο 
Σουέηφ για το σημαντικό ανθρωπιστικό, 
κοινωνικό και θρησκευτικό έργο που έχει 
επιτελέσει, όσον αφορά τη μαρωνιτική 
θρησκευτική ομάδα στην Κύπρο.

Τον ευχαρίστησε, επίσης, εκ μέρους 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης για την τεράστια προσφορά 
του στην Κύπρο και στους αγώνες του 
κυπριακού λαού για τερματισμό της κατοχής 
και επανένωση της πατρίδας μας. Τόνισε 
ακόμα ότι η Κυβέρνηση στέκεται πάντοτε 
στο πλευρό των θρησκευτικών ομάδων στην 
Κύπρο και έχει στις προτεραιότητές της την 
επίλυση των διάφορων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι το κράτος συμβάλλει 
οικονομικά, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, 
στην ενίσχυση της προσπάθειας για δημιουργία 

αλλά και για βελτίωση υφιστάμενων έργων 
υποδομής και μνημείων της θρησκευτικής 
ομάδας στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και 
για αναστήλωση εκκλησιών και μονών των 
Μαρωνιτών στα κατεχόμενα.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχήθηκε στον 
Αρχιεπίσκοπο Σουέηφ καλή επιτυχία στα νέα 
σημαντικά καθήκοντα που αναλαμβάνει ως 
Αρχιεπίσκοπος Τρίπολης, της μεγαλύτερης 
θρησκευτικής περιφέρειας στον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μαρωνιτών ευχαρίστησε τον κ. Φωτίου 
για τη συνεργασία και τη στήριξη στο έργο 
του όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας 
ταυτόχρονα ευχαριστίες προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό για το ενδιαφέρον και 
τη συμπαράστασή τους τόσο προς την 
Αρχιεπισκοπή των Μαρωνιτών όσο και προς 
τους Μαρωνίτες στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης έλαβε, στις 27 Δεκεμβρίου, το 
εμβόλιο κατά του COVID-19, στο Κέντρο Υγείας 
στα Λατσιά. Εξερχόμενος από το Κέντρο Υγείας 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού αποτελεί δώρο ζωής.

Ερωτηθείς τι δώρο του έκαναν μετά το εμβόλιο, 
απάντησε «δώρο ζωής». Ακολούθως ανέφερε: 
«Αυτό που θέλω να δηλώσω σήμερα είναι 
πόσο ευτυχής νιώθω γιατί πραγματικά γεννιέται 
η ελπίδα αντιμετώπισης μιας πανδημίας που 
ανέτρεψε τη ζωή του καθενός - που χάθηκαν 
ζωές, που χάθηκαν δουλειές, που κατανοώ απόλυτα 
πόσο ο κόσμος υπέφερε και υποφέρει ακόμα.

Και είναι εδώ που θέλω, πρώτον, να ευχαριστήσω 
τους επιστήμονες για την ανακάλυψη, να ευχαριστήσω 
τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς όλους 
που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή για να μας 
κάνουν να αντέξουμε - και όλο τον λαό για τις 
θυσίες του βεβαίως - και να φτάσουμε σήμερα 
στο σημείο που ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. 
Η αντίστροφη μέτρηση που θα οδηγήσει τελικά 
στην ήττα του λεγόμενου αόρατου εχθρού. 
Υπάρχει, όμως, απόσταση μέχρι την τελική νίκη. 
Χρειάζεται να συνεχίσουν οι πολίτες.

Και κάνω θερμή έκκληση: Να τηρούν τα μέτρα 
υγιεινής, να τηρούν τα μέτρα που με πολλή 
δυσαρέσκεια, πολύ πόνο ψυχής η Κυβέρνηση 
παίρνει. Γνωρίζω πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, 
γνωρίζω πόσο αισθάνονται ότι κάπου οι 
ελευθερίες τους καταπατούνται, το νιώθω.

Την ίδια ώρα θέλω να κάνω μια έκκληση σε όσους 
έχουν αμφιβολίες ή ανησυχούν για το εμβόλιο. 
Δεν υπάρχει ασθένεια που δεν αντιμετωπίζεται 

με φαρμακευτική αγωγή ή και ασθένεια που 
δεν αντιμετωπίζεται με εμβόλιο. Δεν νομίζω να 
υπήρξε ποτέ τέτοια αντίδραση, όπως παρατηρείται 
σήμερα. Είναι δικαίωμα του καθενός, βεβαίως, να 
πιστεύει ό,τι θέλει και με ελεύθερη βούληση να 
αποφασίσει αν θα εμβολιαστεί ή όχι.

Όμως, αυτό για το οποίο κάνω έκκληση είναι να 
υπάρξει πραγματικά η αλληλεγγύη μεταξύ μας. 
Το εμβόλιο είναι που θα μας προστατεύσει, το 
εμβόλιο είναι που θα ενισχύσει όχι απλώς την 
ελπίδα, αλλά το δικαίωμα ζωής.

Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι σε όλους να 
είναι οι τελευταίες μέρες, οι τελευταίοι μήνες που 
δοκιμαζόμαστε. Το 2021 να είναι η επανεκκίνηση 

μιας νέας, επιτέλους, ζωής ή μιας νέας πορείας 
προς την πραγματική ζωή, όπως την είχαμε ζήσει 
για τόσα χρόνια».

Ερωτηθείς αν έχουν σταλεί στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα τα εμβόλια που της αναλογούν, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε: «Έχουμε παραγγείλει, 
στις διευθετήσεις που έγιναν, για να καλυφθεί 
ολόκληρος ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είτε Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι. Η Τεχνική 
Επιτροπή για θέματα Υγείας βρίσκεται σε διαβούλευση. 
Είναι θέμα των απαραιτήτων υποδομών που 
πρέπει να υπάρχουν και στο κατεχόμενο μέρος 
της πατρίδας μας ώστε να προμηθευτούν και 
οι Τουρκοκύπριοι τα ανάλογα εμβόλια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Σε φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε, στις 
3 Νοεμβρίου, η πρώτη συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη με τον 
νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
κ. Ερσίν Τατάρ.

Σε δηλώσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά 
την επιστροφή του από τη συνάντησή του με 
τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
από την οικία της Ειδικής Αντιπροσώπου του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην 
Κύπρο κα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είπε: «Πρέπει να πω ότι ήταν σε 
φιλική ατμόσφαιρα που πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, από 

δικής μου πλευράς έθεσα και εξέφρασα την 
αποφασιστικότητα να συμμετάσχω σε μια νέα 
πενταμερή συνάντηση, και σύμφωνα με το γράμμα 
του Γενικού Γραμματέα της 29ης Οκτωβρίου 
που απευθυνόταν σε εμένα, αλλά αντιλαμβάνομαι 
ότι ανάλογο είχε πάει και στον κ. Τατάρ, προκειμένου 
να συζητήσουμε στη βάση των ψηφισμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Ο κ. Τατάρ είπε ότι είναι πρόθυμος να συμμετάσχει 
σε μια άτυπη πενταμερή, αλλά θα πρέπει στο 
τραπέζι να τεθούν και άλλες ιδέες. Εν συνεχεία 
ήγειρα το θέμα της Αμμοχώστου και από πλευράς 
του ήγειρε το θέμα των υδρογονανθράκων.

Ήταν η πρώτη συνάντηση, δεν έχουμε μπει σε 
λεπτομέρειες ή συζητήσεις. Βεβαίως, επέμεινα 
ότι αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι το πώς 
επανενώνεται ο τόπος και η προοπτική για το 
μέλλον και ο ίδιος επέμεινε ότι ύστερα από τόσα 
χρόνια θα πρέπει να δούμε και άλλες μορφές 
λύσης.

Οπωσδήποτε αυτό που έχει σημασία είναι να 
υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία έτσι ώστε να 
επιτραπεί στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει 
μια άτυπη πενταμερή για να δούμε πού ακριβώς 
οδηγούμαστε».

ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΓΙΑ COVID-19 
ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Εθελοντές και εθελόντριες Κύπριοι και Κύπριες 
γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν 
να παρέχουν πληροφορίες και στήριξη σε φοιτητές 
και φοιτήτριες και απόδημους και απόδημες 
αναφορικά με τον κορωνοϊό.

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε συναφώς
ότι συνεχίζει προς τον σκοπό αυτό τη συνεργασία 
της με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου και με τη νεοσυσταθείσα Κυπριακή 
Ιατρική Εταιρεία Ηνωμένου Βασιλείου (Cyprus 
Medical Society UK- CMS UK) για τη λειτουργία 
γραμμής επικοινωνίας μέσω email και τηλεφώνου 
με ομάδα ιατρών της CMS UK.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, 
με την υποστήριξη της Υπάτης Αρμοστείας και της 

Ομοσπονδίας, ομάδα Κύπριων γιατρών παρείχε 
υπηρεσίες σε άτομα με συμπτώματα  COVID-19, 
καθώς και με άλλα ιατρικά προβλήματα. Με το 
τέλος του πρώτου κύματος η ίδια ομάδα ίδρυσε 
τη CMS UK, και επισήμως πλέον η προσπάθεια 
αυτή συνεχίζεται καθώς έχει ενσκήψει το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας.

Την περασμένη Κυριακή ολοκληρώθηκε και 
διαδικτυακά διάσκεψη που οργανώθηκε από την 
ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία έγιναν
παρουσιάσεις από γιατρούς της CMS UK.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του κυπριακού 
Υπουργείου Εξωτερικών. Η τηλεφωνική γραμμή 
που λειτουργεί είναι ο αριθμός 02071244090 (9 
π.μ.-9 μ.μ . Δευτέρα με Κυριακή) και η διεύθυνση 
email είναι το covid19@cyprusmedicalsociety.org.uk.

H CMS UK φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα
δίκτυο Κύπριων γιατρών, ανδρών και γυναικών, 
και φοιτητών/φοιτητριών ιατρικής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στόχος της εταιρείας είναι να προάγει 
τη συνεργασία μεταξύ των Κύπριων γιατρών 
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή 
εξειδικευμένων γνώσεων με απώτερο σκοπό την 
επαγγελματική ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, επιδιώκει τη 
δημιουργία ενός προγράμματος καθοδήγησης 
(Mentoring Scheme) για την επόμενη γενιά 
Κύπριων γιατρών δίνοντάς τους τα απαραίτητα 
εργαλεία για να πετύχουν τους δικούς τους 
στόχους.

mailto:covid19@cyprusmedicalsociety.org.uk
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1Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ÇΓΑΛΑΖΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗÈ
Οι Επίτροποι Προεδρίας και Περιβάλλοντος σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων 
Απόδημων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) ανακοίνωσαν, 
στις 2 Δεκεμβρίου, μία σειρά διαδικτυακών δράσεων 
που θα απευθύνονται προς την απόδημη νεολαία, 

με θεματικές που άπτονται της κλιματικής αλλαγής 
και της Κύπρου, ένεκα και της πρωτοβουλίας του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για την Κλιματική 
Αλλαγή. Στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση της 
νέας γενιάς των απόδημων.

Μετά από έντονο ενδιαφέρον της νεολαίας της 
διασποράς προγραμματίζονται έξι θεματικές 
διαδικτυακές συζητήσεις. Οι διαδικτυακές δράσεις 
θέτουν ως στόχο την ανάδειξη των περιβαλλοντικών 
θησαυρών του τόπου, τον εντοπισμό των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και πρόταση 
λύσεων, καθιστώντας τη διασπορά κοινωνό της 
πατρίδας τους στο εξωτερικό.

Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
διαδικτυακή δράση με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη 
και Κλιματική Αλλαγή». Η συζήτηση επικεντρώθηκε  
στη γαλάζια ανάπτυξη, μία στρατηγική που έχει 
καταστεί ζωτικό μέρος της ατζέντας του ΟΗΕ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική 

αλλαγή. Η γαλάζια ανάπτυξη αναφέρεται στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τομέα, των 
ωκεανών και των ποταμών.
Χαιρετισμούς στη διαδικτυακή δράση απηύθυναν 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, η 
Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Κλέλια Βασιλείου και 
ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστος Τούτον.
Κύριοι ομιλητές/ομιλήτριες της συζήτησης ήταν 
η δρ Ξένια Λοϊζίδου, Πολιτικός Μηχανικός/ 
Ακτομηχανικός, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Ακτής» και ο δρ Μιχάλης Ιερείδης, 
Χημικός/Βιοχημικός, Γενικός Γραμματέας της «CYMEPA». 
Στη διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχαν νέοι 
και νέες της διασποράς από πολλές χώρες.
Η Κυβέρνηση έρχεται πάντοτε αρωγός και 
συμπαραστάτης της διασποράς, και ιδιαίτερα της 
νέας γενιάς ώστε να παραμείνει κοντά στις ρίζες 
της και να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Κύπρου.

ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Μετά την πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στις 10-11 Δεκεμβρίου 2020, στις 
Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης πρόεβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδηλωμένη θέση μικρού 
αριθμού κρατών μελών, που χωρίς να παραγνωρίζουν 
τη συστηματική παραβατικότητα της Τουρκίας, 
θεωρούν πως η επιλογή του διπλωματικού 
διαλόγου είναι η ενδεδειγμένη οδός, έναντι της 
επιβολής τομεακών κυρώσεων, θα πρέπει να 
πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για τα 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
την Ανατολική Μεσόγειο, αφού:

(α) Στην παράγραφο 28 επισημαίνεται αλλά 
και επαναλαμβάνεται πως, παρά τους περί του 
αντιθέτου ισχυρισμούς της, η Τουρκία εμπλέκεται 
σε μονομερείς και προκλητικές ενέργειες και 
κλιμακώνει, την ίδια ώρα, τη ρητορική της εναντίον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών αλλά 
και Ευρωπαίων ηγετών. Τονίζεται πως οι μονομερείς 
και προκλητικές τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική 
Μεσόγειο συνεχίζονται, περιλαμβανομένης 
και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλώντας ταυτόχρονα 
την Τουρκία σε αποκλιμάκωση της έντασης.

(β) Στην παράγραφο 29, καταγράφεται ότι 
παραμένει ως προοπτική η θετική προσέγγιση 
στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τουρκίας, νοουμένου - και αυτό το υπογραμμίζω - 
ότι η Τουρκία θα επιδείξει ειλικρινή ετοιμότητα 
να επιλύσει τις όποιες διαφορές μέσω διαλόγου, 

με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο. Περαιτέρω 
επισημαίνεται η ανάγκη όπως η Τουρκία υλοποιήσει 
έναντι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τις δεσμεύσεις της για τη διαχείριση 
του Μεταναστευτικού.

(γ) Στην παράγραφο 30, και στη βάση των 
Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
1ης και 2ας Οκτωβρίου, επαναλαμβάνεται 
η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της αλλά και των 
κρατών μελών της, προκείμενου να επιτευχθεί 
περιφερειακή σταθερότητα.

Προς τον πιο πάνω σκοπό - και αυτό έχει σημασία - 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται 
να υιοθετήσει πρόσθετες καταχωρήσεις, δηλαδή 
πρόσθετες κυρώσεις εναντίον προσώπων, με 
βάση την Απόφαση της 11ης Νοεμβρίου του 
2019, λόγω των συνεχιζόμενων γεωτρήσεων 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, 
καλείται ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφαλείας αλλά 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλουν το 
αργότερο έως τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου 
του 2021, έκθεση με προτάσεις αλλά και επιλογές, 
ως προς τη διαχείριση των διαπιστώσεων που θα 
περιέχονται στη συγκεκριμένη έκθεση.

(δ) Στην παράγραφο 31 καταδικάζονται ρητώς οι 
μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια 
και η Τουρκία καλείται σε πλήρη συμμόρφωση με 
τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 
και 789.

Την ίδια ώρα επαναλαμβάνεται η στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς ταχεία επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και 
παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική 
λύση του Κυπριακού προβλήματος εντός των 
παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα 
πάντα με τα περί Κύπρου ψηφίσματα της Γενικής 
Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνεται η ετοιμότητα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να διορίσει 
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
αποστολή Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Έχω αναφέρει τα πλέον σημαντικά των όσων 
περιέχονται στα Συμπεράσματα. Θα ήθελα στο 
σημείο αυτό να τονίσω ότι κανένα από τα τρία 
προσχέδια που είχαν κυκλοφορήσει κατά τη 
διάρκεια του διημέρου δεν ήταν ικανοποιητικά 
και οι πρόνοιές τους δεν είχαν σχέση με το τελικό 
κείμενο Συμπερασμάτων που τελικά υιοθετήθηκε.

Επιθυμώ, τέλος, να εκφράσω θερμές ευχαριστίες, 
τόσο προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, όσο και σε 
πλειάδα άλλων φίλων ηγετών, που συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση των τελικών Συμπερασμάτων».
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΣΠΕΡΙΔΑ 
ÇΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ - ΣΑΛΑΜΙΣ 2500 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣÈ

Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου 
συμμετείχε στην τηλεσπερίδα «ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ 
- ΣΑΛΑΜΙΣ 2500 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ» που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 
28 Δεκεμβρίου 2020, η οποία διοργανώθηκε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Απόλλωνος 
Ναός» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 
Φυσικών, την Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ) και τις εκδόσεις 
Ινφογνώμων, και τελούσε υπό την αιγίδα 
του Δήμου Σαλαμίνος, του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της 
Περιφέρειας Αττικής. Στην εσπερίδα έγινε 
ειδική αναφορά στην Κύπρο και στα 
εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ενώ ερμηνεύθηκε από τη διαπρεπή Κυπρία 
υψίφωνο κα Κατερίνα Μηνά και η σύνθεση 
«Της Κύπριδος το νησί» όπου αναφέρεται 
η σκλαβωμένη Σαλαμίς, αποικία των Αρχαίων 
Σαλαμινίων.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εσπερίδα 
ο κ. Φωτίου είπε: «Από την Κύπρο με την 
υπερτρισχιλιετή ελληνική ιστορία, απευθύνω 
θερμό χαιρετισμό σε όλους τους συμμετέχοντες 
συγχαίρω ιδιαίτερα τους εμπνευστές και διοργανωτές 
της σπουδαίας αυτής εκδήλωσης.

Οι δεσμοί μας είναι τόσο ισχυροί που δεν 
μπορούν να διασπαστούν από κανένα. 
Αγωνιζόμαστε για τη συνέχεια της ιστορίας 
και των μακρών παραδόσεών μας και δεν 
πρόκειται να απεμπολήσουμε ποτέ ό,τι 
χαρακτηρίζει και υπογραμμίζει την εθνική 
ταυτότητα και συνείδησή μας.

Είμαστε ταγμένοι σε έναν κοινό αγώνα για 
την αντιμετώπιση του κάθε κινδύνου και της 
εξωτερικής απειλής, στηριζόμενοι όχι μόνο 
στις δικές μας δυνάμεις, αλλά και στο διεθνές 
δίκαιο και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην οποία Ελλάδα και Κύπρος 
συμμετέχουμε με κοινό όραμα και στόχους. 
Φίλες χώρες με τις οποίες αναπτύξαμε 
από κοινού σχέσεις και συνεργασίες πάνω 
σε μακρόπνοη βάση ενστερνίζονται και 
υποστηρίζουν τις ίδιες αρχές και αξίες μαζί 
μας ενδυναμώνοντας το δίκαιο των θέσεων μας.

Από τα πανάρχαια βάθη της ιστορίας του 
ελληνισμού ακούγεται στους αιώνες το 
παράγγελμα που απορρίπτει την υποταγή, 
την αδράνεια και την παραίτηση, το «Εις 
οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης». 
Έλληνες Κύπριοι συμμετείχαν στο πλευρό 
της Ελλάδας σε όλους τους αγώνες που 
έδωσε, όπως η Επανάσταση του 1821, 
όπως αποδεικνύουν τα ιστορικά στοιχεία, 
υπερασπίζοντας την ελευθερία της, ενώ 
και Έλληνες του μητροπολιτικού χώρου 
κλήθηκαν να φυλάξουν Θερμοπύλες στο νησί 
μας υπερασπίζοντας την ελευθερία και 

την εδαφική μας ακεραιότητα, όπως και την 
αξιοπρέπειά μας.
Με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σαλαμίνας, 
η Κύπρος συνδέεται πολύ στενά. Σύμφωνα 
με τα αρχαιολογικά ευρήματα, ιδρυτής της 
Σαλαμίνας της Κύπρου, όπου δημιουργήθηκε 
και ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα 
όλης της Μεσογείου με χωρητικότητα 20 
περίπου χιλιάδες θεατές, ήταν ο Τεύκρος, 
αδελφός του Αίαντα και γιος του Τελαμώνα, 
βασιλέα της Σαλαμίνας της Ελλάδας, που 
έδωσε στην πόλη το όνομα της πατρίδας του.
Ο Τεύκρος βρέθηκε στην Κύπρο μετά το 
τέλος του Τρωικού πολέμου. Άραξε πρώτα 
τα καράβια του στην ονομασθείσα γι’ αυτό 
Αχαιών Ακτή, στη βόρεια ακτογραμμή της 
Καρπασίας, όπου πολλά αρχαία κατάλοιπα 
μαρτυρούν ένα πλούσιο παρελθόν με μακρούς 
αγώνες κατά των κατακτητών, αλλά και κέντρο 
ανάπτυξης ενός πολιτισμού που κράτησε αιώνες.
Σε όλη την ιστορική μας διαδρομή, οι ιδιαίτεροι 
αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού δυστυχώς 
δεν ευοδώθηκαν στον βαθμό που θα θέλαμε, 
σύμφωνα με τους πόθους και τις προσδοκίες 
γενεών και γενεών, αλλά γνωρίζετε 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, και οι κυβερνήσεις μας 
συνεργάζονται πολύ στενά για την αντιμετώπιση 
όλων ανεξαίρετα των προκλήσεων που έχουμε 
απέναντί μας. Στον χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ευρύτερα διεθνώς, ειδικά όμως 
σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που υπάρχουν εξαιτίας της 
τουρκικής επιθετικότητας στην εγγύτερη για 
μας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχουν παρέλθει 60 χρόνια από την ίδρυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τον επικό 
απελευθερωτικό μας αγώνα κατά της 
βρετανικής αποικιοκρατίας, και μόνιμη 
απειλή κατά του λαού μας και των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων αποτελεί η επιθετική και 
εκβιαστική πολιτική και τακτική της Τουρκίας. 
Σε αυτά τα 60 χρόνια είδαμε να αναπτύσσεται 
βήμα προς βήμα η τουρκική επεκτατική 
πολιτική με αποκορύφωμα την εισβολή 
του Αττίλα στο νησί μας με πρόσχημα το 
προδοτικό πραξικόπημα κατά της νόμιμης 
κυβέρνησής μας στις 15 Ιουλίου 1974.

Παρά τη διεθνή καταδίκη της παράνομης και 
προκλητικής αυτής ενέργειας της Τουρκίας 
και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν 
υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, και με δεδομένη όλη την καλή θέληση 
από πλευράς μας, η Τουρκία εξακολουθεί να 
κατέχει σήμερα το 37 % των εδαφών μας και 

να επιχειρεί την πλήρη τουρκοποίησή τους 
με στόχο την επέκταση του ελέγχου της σε 
ολόκληρο το νησί μας.
Σε όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε αγώνα για τον 
τερματισμό της κατοχής, για την αποχώρηση 
των τουρκικών στρατευμάτων και την 
αποκατάσταση συνθηκών ομαλότητας, με 
αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
για όλους τους Κυπρίους. Με διπλωματικά 
και πολιτικά μέσα, στηριζόμενοι στο διεθνές 
δίκαιο, αλλά και στις αρχές και τους κανόνες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούμε για την 
οριστική επίλυση του κυπριακού ζητήματος.

Όλες οι διαδοχικές απόπειρες προσκρούουν 
μέχρι τώρα στην τουρκική αδιαλλαξία. 
Η Τουρκία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τις 
διαδοχικές απόπειρες διαπραγμάτευσης 
διεκδικώντας σε κάθε φάση όλο και 
επιπρόσθετες αξιώσεις που δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτές. Όπως και τελευταία, 
που προσπαθεί να κτίσει επιχειρήματα 
διεκδικώντας μια άλλη λύση, αυτή των δυο 
κρατών, που είναι φυσικά εκτός του πλαισίου 
των Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Και όχι μόνο αυτό. Κατά το τελευταίο 
διάστημα προκαλεί ακόμα περισσότερο 
με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων τόσο της Κύπρου όσο και της 
Ελλάδας στις θαλάσσιές τους περιοχές. 
Είναι πέρα για πέρα κατανοητό διεθνώς ότι 
η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει 
και επιζητεί έναν νεοοθωμανικό ρόλο στην 
ευρύτερη περιοχή, όπως καταδεικνύουν και 
οι κινήσεις της σε βάρος άλλων χωρών όπως 
στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ και την Αρμενία.

Σε αυτό τον κοινό αγώνα κατά της τουρκικής 
επιθετικότητας και προκλητικότητας, Ελλάδα 
και Κύπρος επιδιώκουμε από τις άλλες χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από 
τρίτες χώρες, να συμβάλουν στην εφαρμογή 
ουσιαστικών μέτρων κατά της Τουρκίας, 
μετατρέποντας έτσι σε πράξη την καταδίκη 
από μέρους τους των τουρκικών προκλήσεων 
και την υποστήριξη των δικαιωμάτων κάθε 
χώρας στη θαλάσσιά της περιοχή βάσει των 
προνοιών του διεθνούς δικαίου.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας εμπνεόμενοι 
και από το μοναδικό αίσθημα ηρωισμού, 
αυτοθυσίας και φιλοπατρίας που επιδείχθηκε 
ανά τους αιώνες από τον ελληνισμό στο σύνολό 
του. Έχουμε πίστη στα δίκαιά μας και είμαστε 
αποφασισμένοι να κρατήσουμε ψηλά το 
λάβαρο της διεκδίκησής τους.
Εύχομαι σε όλους και όλες χρόνια πολλά και 
καλό νέο έτος με την ευχή ότι σύντομα θα 
ξεπεράσουμε τη δοκιμασία της πανδημίας, 
και ασφαλώς το 2021 να είναι χρονιά 
απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου μας».
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Ο μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας 
Cyprus Youth DiplomaCY διοργάνωσε, στις 
16 Δεκεμβρίου, διαδικτυακή εκδήλωση με 
θέμα «H Νεολαία της Κύπρου εορτάζει τα 
75 χρόνια του ΟΗΕ», και την επέτειο των 
60 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 
κράτους μέλους του ΟΗΕ.

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
σε δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να 
αφορά ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση 
πάνελ με υψηλόβαθμους φιλοξενούμενους 
ομιλητές και το δεύτερο μέρος διαδικτυακό 
εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή 
νέων της Κύπρου.

Στο πρώτο μέρος της διαδικτυακής 
εκδήλωσης, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά 
από τη σελίδα του Cyprus Youth DiplomaCY 
στο facebook, συμμετείχει ως κύριος 
ομιλητής ο Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με θέμα ομιλίας 
«Η σημασία της πολυμέρειας: Εορτάζοντας 
την 75η επέτειο του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και την 60ή επέτειο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως κράτους μέλους του ΟΗΕ».
Ακολούθησε συζήτηση πάνελ με θέμα 
«Νεολαία για την πολυμέρεια: Τα Ηνωμένα 
Έθνη που θέλουμε», στην οποία συμμετείχε 
ζωντανά από τη Νέα Υόρκη η Ειδική 
Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ για Θέματα Νεολαίας κα Jayathma 
Wickramanayake (UN Youth Envoy). Στο 
πάνελ, επίσης, συμμετείχε ως εκπρόσωπος 
του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα ο κ. George Charonis (Associate 
Human Rights Officer), καθώς, επίσης, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου κ. Μενέλαος Μενελάου. 
Τη συζήτηση συντόνισε η πρόεδρος του 
Cyprus Youth DiplomaCY κα Ιωάννα 
Δημοσθένους και οι συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες μπορούσαν να αποστέλλουν 
ζωντανά τις ερωτήσεις και τα σχόλιά τους.

Το δεύτερο μέρος της διαδικτυακής εκδήλωσης 
αποτελείτο από ένα διαδικτυακό εργαστήρι 
(workshop) με θέμα «Ιδέες και εισηγήσεις: 
Τα Ηνωμένα Έθνη που θέλουμε». Το 
διαδικτυακό εργαστήρι πραγματοποιήθηκε 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Zoom» 
και ήταν ανοικτό για συμμετοχή σε όλους 
τους νέους και τις νέες της Κύπρου, με σκοπό 
να εκφράσουν τις ιδέες και απόψεις τους για 
το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών και τον ρόλο 
που η νεολαία έχει να διαδραματίσει.

Σκοπός της όλης διαδικτυακής εορταστικής 
εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τη νεολαία της 
Κύπρου σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων 
Εθνών, τη σημασία της πολυμέρειας και τις 
προκλήσεις που η πολυμέρεια γενικά και 
ο ΟΗΕ ειδικά έχουν να αντιμετωπίσουν.

Η νεολαία είχε, επίσης, την ευκαιρία να
ενημερωθεί για τον ρόλο της Κύπρου ως 
κράτους μέλους του ΟΗΕ από τον Υπουργό 
Εξωτερικών, με την ευκαιρία και της συμπλήρωσης 
60 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου ως 
κράτους μέλους στον ΟΗΕ. Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκε ο ρόλος της νεολαίας εντός 
του συστήματος των Ηνωμένων  Εθνών 

καθώς και η σημασία του ψηφίσματος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας 2250/2015 
«Νεολαία, Ειρήνη και Ασφάλεια», από την 
υιοθέτησή του οποίου συμπληρώθηκαν 
πρόσφατα πέντε χρόνια.
Με τη συμμετοχή της Ειδικής Απεσταλμένης 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για Θέματα 
Νεολαίας κα Jayathma Wickramanayake, 
η οποία σημειώνεται πως πρώτη φορά 
συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιεί 
μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας στην 
Κύπρο, δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης 
του ρόλου και του έργου της εντός του 
συστήματος του ΟΗΕ. Παρουσιάστηκε, 
επίσης, ο ρόλος του Γραφείου του Ύπατου 
Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα σχετικά με τα δικαιώματα των 
νέων, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η προσπάθεια 
για τη συγγραφή μιας διεθνούς συνθήκης 
για τα δικαιώματα των νέων. Τέλος, ο λόγος 
δόθηκε στους ίδιους τους νέους και τις νέες 
της Κύπρου, που μέσα από το διαδικτυακό 
εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε, 
εξέφρασαν τις ιδέες και τις εισηγήσεις τους 
για το μέλλον των Ηνωμένων Εθνών.

Η διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το Cyprus Youth DiplomaCY με τη στήριξη 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Συμβούλιου Νεολαίας 
Κύπρου. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Χορηγός 
επικοινωνίας ήταν το Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Σημειώνεται ότι η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα.

H ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ CYPRUS YOUTH DIPLOMACY

Τρόπους υλοποίησης του Μνημονίου για 
συνεργασία Κύπρου και Σερβίας σε θέματα 
διασποράς συζήτησαν σήμερα, στη Λευκωσία, 
ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας κ. Νικόλα 
Σελάκοβιτς.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Φωτίου είπε πως 
«έχουμε αποφασίσει με τον νέο χρόνο να γίνουν 
διαδικτυακές δράσεις, ιδιαίτερα με την νεολαία».
«Η πρώτη που θα γίνει θα είναι με νέους της διασποράς 
των δυο χωρών που με τις παρεμβάσεις τις δικές 
μας θα έχουν μια διαδικτυακή επικοινωνία για να 
βρουν και τρόπους συνεργασίας σε κάθε χώρα 
όπου Σερβία και Κύπρος έχουν οργανωμένη 
διασπορά», σημείωσε.
Ο κ. Φωτίου είπε επίσης πως οι Σέρβοι θέλουν 
να αξιοποιήσουν την εμπειρία της Κύπρου για 
οργάνωση της δικής τους διασποράς και, γι' αυτό

τον λόγο, όπως του είπε ο Σέρβος Υπουργός 
Εξωτερικών θα διορίσει για λίγους μήνες κάποιον 
λειτουργό του Υπουργείου Εξωτερικών που θα έλθει 
στην Κύπρο«για να βοηθήσουμε να οργανωθούν 
και εκείνοι κατά χώρα».

Επίσης είπε ότι συμφώνησαν για τη διοργάνωση 
ενός κοινού ταξιδιού Σέρβων και Κυπρίων 
επιχειρηματιών της διασποράς όταν το επιτρέψουν 
οισυνθήκες στην Κύπρο και στη Σερβία.

Εξάλλου, ο κ. Φωτίου είπε πως επειδή και 
η Σερβία έχει πάρα πολλούς αγνοούμενους 
αποφασίστηκε όπως Λευκωσία και Βελιγράδι 
ανταλλάξουνεμπειρίες και τεχνογνωσία ώστε 
να βοηθήσει η μια χώρα την άλλη στο θέμα 
αυτό. Στις αρχές του χρόνου θα γίνει είτε μια 
τηλεδιάσκεψη είτεεπίσκεψη αν το επιτρέπουν 
οι συνθήκες για να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει 
ο ένας τον άλλο, σημείωσε ο Επίτροπος Προεδρίας.

Ακόμη ανέφερε πως προγραμματίζεται, όταν 
αυτό καταστεί δυνατό, τον επόμενο χρόνο 
να διοργανωθεί μια εκδήλωση με τη σερβική 
κοινότηταστην Κύπρο, που αριθμεί περίπου τρείς 
χιλιάδες άτομα, για τον πολιτισμό, την ιστορία, τα 
ήθη και τα έθιμα της Σερβίας.

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΦΩΤΙΟΥ-ΣΕΛΑΚΟΒΙΤΣ
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ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
ΤΙΜΗΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΪΡΟΥ

Την ικανοποίησή της για τις εξαιρετικές 
σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου σε όλους τους 
τομείς, εξέφρασε η Υπουργός Διασποράς 
και Μεταναστευτικής Πολιτικής κα Ναμπίλα 
Μάκραμ, σε μία σημαντική εκδήλωση που 
πραγματοποίησε, στις 18 Δεκεμβρίου, η Πρεσβεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο, 
παρουσία των Πρέσβεων Ελλάδας, Γαλλίας, 
Αρμενίας, Σερβίας, Πολωνίας, Λιθουανίας 
και Τσεχίας καθώς και κορυφαίων υπηρεσιακών 
παραγόντων του Αιγυπτιακού Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Την Αιγυπτία Υπουργό και τους ομολόγους 
της υποδέχθηκε θερμά ο Κύπριος Πρέσβης κ. 
Όμηρος Μαυρομάτης, στο Ελληνικό Κέντρο 
Καΐρου, με την κα Μάκραμ να λαμβάνει την 
ευκαιρία από την παρουσία της σε ένα από 
τα ιστορικότερα παροικιακά σωματεία της 
αιγυπτιακής πρωτεύουσας και να τονίζει τη 
σημασία της πρωτοβουλίας «ΝΟΣΤΟΣ» των 
τριών χωρών με την Ελλάδα, ευχαριστώντας 
για τη συνεισφορά του στον θεσμό αυτό τον 
Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.

«Η πρωτοβουλία αυτή εξιστορεί ακριβώς την 
ιστορία των τριών χωρών μας, τον κοινό μας 
πολιτισμό, την κοινή μας κουλτούρα, κάποτε-
κάποτε και κοινές λέξεις», είπε χαρακτηριστικά 
η κα Μάκραμ, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή 
που νιώθει να απευθύνει λόγο σε μία σημαντική 
εκδήλωση της Κυπριακής Πρεσβείας, στον 
συμβολικό χώρο για τους Έλληνες της Αιγύπτου, 
του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου.

Σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Καΐρου κ. Νίκος Κάτσικας, από κοινού 
με τον Ταμία του σωματείου κ. Άγγελο Αθανασούλη, 
τίμησαν την Υπουργό Διασποράς της Αιγύπτου 
κα Ναμπίλα Μάκραμ για τη μεγάλη αγάπη της 
προς την ελληνική παροικία, προσφέροντάς 
της έναν δίσκο προς ανάμνηση της επίσκεψής 
της στον ιστορικό αυτό για τους Έλληνες του 
Καΐρου χώρο. Από την πλευρά της, η Αιγυπτία 
Υπουργός μίλησε για τον σπουδαίο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ελληνικές κοινότητες τόσο 
από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα, και 
για την αλληλεπίδρασή τους με την αιγυπτιακή 
κοινωνία.

«Οι σχέσεις Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας 
βρίσκονται στο πιο υψηλό τους επίπεδο», 
τόνισε η κα Μάκραμ, σημειώνοντας την επιθυμία 
των τριών χωρών να επεκτείνουν τη μεταξύ 
τους συνεργασία. Παράλληλα, επεσήμανε τον 
σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η Αίγυπτος και 
οι ελληνικές κοινότητες στη Χώρα του Νείλου, 
που διαδραματίζουν έναν ζωτικό ρόλο με τη 
σημαντική δραστηριότητα που αναπτύσσουν 
στην Αίγυπτο, συμβάλλοντας από την πλευρά 
τους στην ανάπτυξη της αιγυπτιακής κοινωνίας.

Ευχήθηκε, ακόμη, το ερχόμενο 2021 να είναι 
καλύτερο από τη φετινή χρονιά, και να μας 
βρει απαλλαγμένους όσο είναι δυνατόν και 
γρήγορα από τον κορωνοϊό έτσι ώστε να 
επιστρέψουμε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Αίγυπτο κ. Όμηρος 

Μαυρομάτης εξήρε τον ρόλο του Ελληνικού 
Κέντρου Καΐρου ως ενός σημαντικού σημείου 
αναφοράς της ελληνικής παροικίας στο Κάιρο, 
τονίζοντας ότι ο ιστορικός αυτός χώρος 
συμβολίζει την παρουσία των Ελλήνων στην 
αιγυπτιακή πρωτεύουσα, έναν χώρο τον οποίο 
πολλές επιφανείς προσωπικότητες όπως και ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχαν επισκεφθεί και 
είχαν μιλήσει σε αυτόν.

Τόνισε τη μεγάλη συνεργασία της Κύπρου 
με την Αίγυπτο από κοινού με την Ελλάδα, 
ευχαριστώντας για την παρουσία τους 
τον Σύμβουλο του Αιγυπτίου Υπουργού 
Εξωτερικών για προξενικά θέματα καθώς και 
τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου 
του ίδιου Υπουργείου. Ευχαρίστησε, επίσης, 
όλους τους ομολόγους του στο Κάιρο για την 
εποικοδομητική συνεργασία κατά τον ένα 
χρόνο που ηγείται της διπλωματικής κυπριακής 
αποστολής στην Αίγυπτο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, 
ο Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων 
της Κυπριακής Πρεσβείας κ. Γωγάκης, ο 
Ακόλουθος Άμυνας Αντισυνταγματάρχης 
κ. Κώστας Φωτίου, ο Ακόλουθος για τις 
προξενικές υποθέσεις κ. Αριστόδημος Ασιώτης, 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής, ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου κ. Παντελής 
Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου Σχολής 
κ. Αλέξανδρος Καζαμίας και άλλοι επίσημοι.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΚΥΠΡΟΣ 
ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μνημόνιο Συναντίληψης για ενίσχυση της μεταξύ 
τους συνεργασίας στον τομέα της ψηφιακής
διακυβέρνησης υπέγραψαν στις 30 Νοεμβρίου 
το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας και η 
Υπηρεσία Government Digital Service (GDS) 
του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρίζοντας ότι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κλειδί 
για την προώθηση μίας βιώσιμης και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς και για τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση 
της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης 
και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη 
ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μοντέλου 
ανάπτυξης ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και 
την προώθηση της χρήσης τους από το ευρύ 
κοινό, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των δημοσίων υπαλλήλων και την υιοθέτηση 
ανοικτών προτύπων για δεδομένα και λογισμικό.

Υπογράφοντας το μνημόνιο εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος

δήλωσε ότι «μέσω αυτής της εξαιρετικά σημαντικής 
συνεργασίας, φιλοδοξούμε να επιτύχουμε την ευελιξία 
που απαιτείται για γοργή ανάπτυξη ποιοτικών 
ψηφιακών υπηρεσιών, μεγιστοποίηση του οφέλους 
για την κοινωνία, στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης 
και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στη βάση 
ενός νέου οικονομικού μοντέλου».

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής κ. Stephen Lillie, 
ο οποίος υπέγραψε το μνημόνιο εκ μέρους της
Βρετανικής Κυβέρνησης, σημείωσε ότι «αυτή η 
συμφωνία δηλώνει τη δέσμευση του Ηνωμένου
Βασιλείου για υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης 
στις προσπάθειές της για παροχή κυβερνητικών 
υπηρεσιών σε πολίτες μέσω ψηφιακών μέσων, όπως 
μίας ενιαίας ψηφιακής πύλης».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και κατευθυντήριες γραμμές για 
την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων στην κυπριακή κυβέρνηση, με στόχο 
την ανάπτυξη κυβερνητικών υπηρεσιών που να 
βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, 
υπηρεσιών προσβάσιμων και εύχρηστων από 
όλους τους πολίτες, και βασισμένων σε διεθνή 
πρότυπα», πρόσθεσε.

https://www.digital-herodotus.eu/archive/photo-archive/photographer/photographiko-arkheio-gtp/ (https://www.digital- herodotus.eu/
archive/photo-archive/photographer/photographiko-arkheio-gtp/)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη του Αρχείου ΡΙΚ www.digital-herodotus.eu (http://
www.digital-herodotus.eu) παρουσιάζει στους/στις χιλιάδες επισκέπτες/
επισκέπτριές  της μια νέα δραστηριότητα και ανοίγει μια νέα σελίδα στην 
ιστορία με τη λειτουργία του Φωτογραφικού Αρχείου της.
Το Φωτογραφικό Αρχείο (περίοδος 1950 μέχρι σήμερα) περιλαμβάνει 
περισσότερες από 100.000 φωτογραφίες και αρνητικά, στα περισσότερα 
από τα οποία το ΡΙΚ κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Μικρότερος αριθμός 
φωτογραφιών, των οποίων τα δικαιώματα δεν ανήκουν στο Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου, φυλάσσονται ως υλικό ιστορικής αξίας και έρευνας.

Μέσω των φωτογραφικών ντοκουμέντων, μέρος των οποίων αναρτήθηκε 
και στο Μουσείο Ραδιοτηλεόρασης ΡΙΚ, παρουσιάζεται η δραστηριότητα του 
Ιδρύματος, τόσο κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, όσο και αργότερα. 
Επιπρόσθετα, φίλοι και φίλες του Αρχείου του ΡΙΚ, καθώς και οργανωμένοι 
φορείς με τους οποίους η Υπηρεσία Αρχείου συνεργάζεται, προσφέρουν 
μέρος του φωτογραφικού τους αρχείου για να προβληθεί μέσω της 
Πλατφόρμας του «Ψηφιακού Ηρόδοτου».

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Φωτογραφικού Αρχείου εδώ:

https://www.digital-herodotus.eu/archive/photo-archive/photographer/photographiko-arkheio-gtp/%20(http
https://www.digital-herodotus.eu/archive/photo-archive/photographer/photographiko-arkheio-gtp/%20(http
https://www.digital-herodotus.eu/
https://www.digital-herodotus.eu/
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ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
(ΣΠΕΚ), στο πλαίσιο των δράσεών του για τη 
Λογοτεχνία και την Επιστήμη, απονέμει από το 
2019 το «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο 
του Έργου του» ενώ από, το 2020 καθιέρωσε 
το «Βραβείο Επιστήμης» και το «Βραβείο 
Ανθρωπισμού».

Για κάθε ένα από τα τρία βραβεία, ο ΣΠΕΚ έχει 
συστήσει και μία αυτόνομη κριτική επιτροπή, που 
την απαρτίζουν προσωπικότητες με σημαντική 
συμβολή στο αντικείμενό τους (λογοτεχνία, 
επιστήμη), όπως καθηγητές, μελετητές, 
αντικειμενικοί κριτικοί. 

Η κάθε κριτική επιτροπή θέτει απαιτητικά κριτήρια 
αξιολόγησης, γιατί ο ΣΠΕΚ θέλει να έχει τον πήχη 
ψηλά, οι δε βραβεύσεις να είναι αδιαμφισβήτητες
και να δικαιώνουν τους υπεράξιους. Υποψήφιοι 
είναι Έλληνες, Κύπριοι και ομογενείς στα εξής 
τρία πεδία των βραβεύσεων:

1. Αναφορικά με το «Βραβείο Λογοτέχνη» 
(ποιητή, πεζογράφου, δοκιμιογράφου) οι 
υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμβάλει ουσιαστικά 
στα ελληνικά γράμματα, με έργο που είναι οδηγός 
για τις νέες γενεές, φάρος για την κοινωνία των 
τριών γεωγραφικών χώρων του απανταχού 
ελληνισμού και, ακόμα, πρότυπο στην ευρεία 
ευρωπαϊκή γραμματεία. Το 2019 βραβεύθηκαν
η Μαρία Κέντρου Αγαθοπούλου με ένα πολύ 
σημαντικό, έστω και αθόρυβα δοσμένο, έργο 
και ο Κύπριος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης, 
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, 
Μέλος της Ακαδημίας Κύπρου και Επίτιμο Μέλος 
του ΣΠΕΚ. Για το 2020 βραβεύθηκαν:  Ο καλύτερος 
εν ζωή ποιητής, ο Τίτος Πατρίκιος και ο Κύπριος 
Ανδρέας Ονουφρίου που το έργο του για την 
τραγωδία της Κύπρου είναι εμβληματικό.

2. Με το «Βραβείο Ανθρωπισμού», ο Σύνδεσμος 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου θέλησε να τιμήσει και 
δικαιώσει την προσωπικότητα (από Ελλάδα, Κύπρο 

ή αλλοδαπή) που με το έργο της, παιδαγωγικό, 
κοινωνικό ή πολιτισμικό, διαπαιδαγώγησε και 
ευεργέτησε την κοινωνία και τον άνθρωπο, 
διδάσκει τις νέες γενεές και προάγει το επίπεδο 
ζωής υπέρ του ανθρώπου και της Πολιτείας. Το 
2020, πρώτη χρονιά του θεσμού,  βραβεύθηκαν 
ισότιμα η Ζωή Σαμαρά, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, 
Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας 
και του Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και η Natalia Moreleon, Καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, ελληνίστρια και 
μεταφράστρια Ελλήνων και Κύπριων λογοτεχνών 
στην ισπανική. 

Και οι δύο είναι μεγάλοι παιδαγωγοί, έχοντας 
διδάξει για μισό αιώνα τα ελληνικά γράμματα σε 
αμέτρητους φοιτητές, σε αρκετές χώρες.

3. Με το «Βραβείο Επιστήμης» ο ΣΠΕΚ βράβευσε 
από το 2020 τον λαμπρό επιστήμονα εκείνο, 
απόγονο του Αρχιμήδη και του Ευκλείδη, που με 
το έργο του διάνοιξε μεγάλους ορίζοντες στην 
επιστήμη και στη γνώση και έγινε ο ίδιος πρότυπο 
να τον ακολουθούν νεότεροι, προς όφελος του κόσμου 
και της ανάπτυξης. Μοναδικός υποψήφιος για το 
2020 ήταν ο παρολίγον νομπελίστας της Φυσικής, 
Δημήτριος Ψάλτης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Αριζόνα, που με τα πειράματα του επαληθεύει 
τη θεωρία του Αϊνστάιν.

Το ετήσιο τριήμερο Φεστιβάλ Πολιτισμού 2020 
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 19 Δεκεμβρίου, 
σε ψηφιακή προβολή με τη χρήση της πλατφόρμας 
«ZOOM», ως τηλεδιάσκεψη, σε απευθείας 
ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση μέσα από τη 
σελίδα facebook του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου και στη συνέχεια μέσα από το 
αντίστοιχο κανάλι YouTube αλλά και τον διεθνή 
διαδικτυακό κόμβο www.cultural-association.org

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα συνεχίσουν 
μέσα και από άλλες επετειακές εκδόσεις 
γραμματοσήμων να αποτυπώνουν την ιστορία 
και τον πολιτισμό του λαού μας και να προβάλλουν 
σημαντικά γεγονότα, τα οποία άφησαν ανεξίτηλα 
το αποτύπωμά τους στη διαχρονική πορεία της 
χώρας μας, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, 
σε χαιρετισμό σε συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, με την 
ευκαιρία της έκδοσης επετειακών προσωπικών 
γραμματοσήμων για τα εξηντάχρονα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Υπουργός είπε ότι τα δεκαπέντε επετειακά 
γραμματόσημα, πέραν του ειδικού λογοτύπου 
των εξηντάχρονων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
απεικονίζουν σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και σημαντικά 
αναπτυξιακά έργα που έχουν συμβάλει στην 
οικονομική και κοινωνική ευημερία του λαού μας. 

Ανέφερε ότι μέσα από την αναδρομή σε κάθε ένα 
από τα σημαντικά αυτά ορόσημα, ανακαλείται με 
απλό, παραστατικό και συγκινησιακό τρόπο, ένα 
σημαντικό μέρος της ιστορίας του τόπου μας 
αλλά και του λαού μας. «Μέσα από την επετειακή αυτή 
έκδοση προσωπικών/εταιρικών γραμματοσήμων, 
κάνουμε ανασκόπηση στα γεγονότα του παρελθόντος 
και βλέπουμε την ιστορία μας που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη τόσο με το μέλλον μας όσο και 
με την υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για την επανένωση της χώρας μας 
και τη διασφάλιση της συνέχισης της ύπαρξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε ο κ. Υπουργός.

Ανέφερε, επίσης, ότι στη μέχρι σήμερα πορεία 
μας, δεν είναι λίγες οι φορές που ο λαός μας 
ένιωσε να απειλείται η ύπαρξη της Δημοκρατίας 
μας, με αποκορύφωμα τη βάρβαρη τουρκική 
εισβολή του 1974 αλλά και τις τελευταίες προκλήσεις
της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική μας 
Ζώνη και την κλειστή πόλη της Αμμοχώστου. 

Είπε ότι αυτές οι προκλήσεις, αντί να μας λυγίζουν, 
μας ενδυναμώνουν στον αγώνα μας για διαφύλαξη 
της αναγνωρισμένης διεθνώς κρατικής οντότητάς μας 
και είναι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, μέσα 
από τη συνεχή προσπάθεια του λαού μας για 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ως ελάχιστη 
οφειλή στους προγόνους μας, στους ήρωές μας στους 
αγωνιστές της ελευθερίας, στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

https://www.cultural-association.org/
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ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΤΠ 
«60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣÈ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης, τέλεσε, στις 5 Νοεμβρίου 
2020, τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
«60 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία», που 
διοργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Φιλοξενία», στο πλαίσιο των επετειακών 
εκδηλώσεων τιμής με αφορμή τη συμπλήρωση 
των 60 χρόνων από την ανεξαρτησία της 
Κύπρου. 

Τελώντας τα εγκαίνια της έκθεσης το 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ 
άλλων: «Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι 
στην έκθεση φωτογραφίας "60 Χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας", που διοργανώνεται 
στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων 
τιμής με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 
χρόνων από την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Ομολογώ ότι είναι εντονότατη η συγκίνησή 
που προκαλεί, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά 
σε όλους εμάς, το πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό της έκθεσης που αποτυπώνει σε 
μία αναδρομική παρουσίαση την ιστορική 
διαδρομή και πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Μία αναδρομή η οποία δημιουργεί πρωτίστως 
αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης, μέσα 
από μια ανασκόπηση στους των αγώνων 
και τον ηρωισμό όλων όσων θυσιάστηκαν ή 
αγωνίστηκαν για να απαλλαγεί η πατρίδα μας 
από τον αποικιακό ζυγό, και, υπερασπίστηκαν 
στη συνέχεια τη δημοκρατία, την εδαφική 
κυριαρχία και ακεραιότητα της πατρίδας 
μας κατά το προδοτικό πραξικόπημα και τη 
βάρβαρη τουρκική εισβολή.

Την ίδια στιγμή, η ιστορική αυτή αναδρομή 
δεν μπορεί παρά να δημιουργεί αισθήματα 
εκτίμησης και περηφάνιας για τα όσα με την 
υπομονή, την επιμονή και την εργατικότητα 
που χαρακτηρίζει τον λαό μας, έχουμε 
συλλογικά επιτύχει. Όπως αναδεικνύεται και 
μέσα από τις φωτογραφίες που εκτίθενται, 
στα 60 αυτά χρόνια από την ανακήρυξη και 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
πετύχαμε υψηλά επίπεδα προόδου, μετατρέποντας 
παράλληλα την πατρίδα μας σε μία ευρωπαϊκή 
χώρα με διεθνή αναγνώριση.

Επιδίωξη μας είναι, μέσα από την πρόοδο 
που επετεύχθη, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις 
που προωθούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία να 
μην υστερεί κανενός άλλου των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών κρατών. Είναι σημαντικό να 
σημειώσω πως η Κύπρος αναγνωρίζεται 
από τις χώρες της περιοχής ως αποτέλεσμα 
των διμερών, τριμερών ή και πολυμερών 
συνεργασιών, αλλά και μιας διαχρονικής σχέσης 
που είχαμε πάντοτε με όλους τους γείτονες 
και όχι μόνο, και επίσης αναγνωρίζεται ως 
σημαντικός πυλώνας και αξιόπιστος εταίρος στις 
προσπάθειες επίτευξης ειρήνης, ασφάλειας 
και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από το φωτογραφικό υλικό θα διαπιστώσετε 
πως η σύγχρονη πορεία της Κύπρου δεν ήταν 
πάντοτε ομαλή, δεν ήταν πάντοτε χωρίς τριβές, 
εσωτερικές διαφωνίες ή απροκάλυπτες ξένες 
παρεμβάσεις στα εσωτερικά δρώμενά της. 

Δυστυχώς, οι συνθήκες εγκαθίδρυσης ενείχαν 
στοιχεία που επέτρεπαν ή επέτρεψαν στις 
εγγυήτριες δυνάμεις να εφαρμόζουν πολιτικές 
όχι προς όφελος του κυπριακού λαού, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά 
προς ίδιον όφελος των εγγυητριών δυνάμεων.

Δεν είναι της παρούσης και δεν θεωρώ σκόπιμο 
να κάνω εκτενή αναφορά στα όσα επισυνέβησαν 
κατά την περίοδο 1960-1974 είτε μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κατά την 
περίοδο 1963-64 με τις απόπειρες απόσχισης 
είτε μεταξύ των Ελληνοκυπρίων που μέσα 
από τον διχασμό και την παρέμβαση της 
ελληνικής Χούντας οδήγησαν στο προδοτικό 
πραξικόπημα του 1974. Μια προδοτική 
ενέργεια που επέτρεψε στην Τουρκία να την 
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εκμεταλλευτεί, αξιοποιώντας την ως πρόσχημα, 
για να εισβάλει υλοποιώντας κατά αυτό τον 
τρόπο τους μακροχρόνιους στόχους της.

Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω 
γεγονότων, από το 1974 βιώνουμε μια 
απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων με τη 
συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή του 37% 
της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και τον βίαιο εκτοπισμό του 40% των συμπολιτών 
μας από τις πατρογονικές τους εστίες.

Ουδείς αποδέχθηκε και ουδείς αποδέχεται 
την επιβολή τετελεσμένων που αντιβαίνουν το 
διεθνές δίκαιο, και είναι εκ διαμέτρου αντίθετα 
με την όποια έννοια δικαίου, τις οικουμενικές 
αρχές σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καλά γνωστή 
η βούληση που επιδείξαμε διαχρονικά, τόσο 
εγώ όσο και οι προκάτοχοί μου, θέτοντας ως 
πρώτιστο στόχο την επίτευξη μίας συνολικής 
λύσης, χωρίς παρεκκλίσεις από τα σχετικά 
Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Μιας λύσης που θα δημιουργεί 
ένα πραγματικά ανεξάρτητο και σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κράτος του οποίου η κυριαρχία, 
η εδαφική ακεραιότητα και η συνταγματική 
τάξη δεν θα εξαρτώνται από αναχρονιστικά 
συστήματα εγγυήσεων ή την παρουσία ξένων 
στρατευμάτων. Μίας λύσης η οποία θα 
διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, και, συνεπώς, 
τη βιωσιμότητα του κράτους, επιτρέποντας 
σε όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, ασχέτως 
εθνικής καταγωγής, να συμβιώσουν με 
αλληλοσεβασμό και να συνδημιουργήσουν 
μέσα σε συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας, 
ασφάλειας και προόδου.

Είναι αυτόν τον στόχο και αυτό το όραμα που 
μετέφερα και προς τον νέο Τουρκοκύπριο 

ηγέτη, στην πρώτη άτυπη συνάντηση που 
είχαμε την περασμένη Τρίτη, εκφράζοντας 
την ετοιμότητα μου να συμμετάσχω σε μια 
νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη, σύμφωνα 
και με τα όσα έχουν συμφωνηθεί στις κατά 
καιρούς Συνόδου σε επίπεδο Κορυφής 
που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην πιο 
πρόσφατη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου 
2019, στο Βερολίνο, και όπως ο ίδιος ο 
Γενικός Γραμματέας διατύπωσε πρόσφατα 
στην επιστολή που απέστειλε στους δύο ηγέτες 
στις 26 Οκτωβρίου 2020 και που προνοεί 
σαφέστατα ότι η λύση θα πρέπει να είναι 
στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί στη 
βάση των όσων διαλαμβάνονται στα κατά 
καιρούς ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
δηλαδή της εξ αδήριτου ανάγκης, όπως είχε 
διατυπωθεί και από τον αείμνηστο Εθνάρχη, 
στο να προχωρήσουμε μια λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά εν πάση 
περιπτώσει που θα δημιουργεί τις προοπτικές 
και τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργούμε 
σαν ένα και μόνο κράτος.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισα προς τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη πως απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία 
των προσπαθειών είναι να μείνουμε προσηλωμένοι 
στη συμφωνημένη λύση του Κυπριακού, αλλά 
και στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος μέσα 
από άμεσο τερματισμό των μονομερών 
και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, 
είτε αυτές αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες 
της Δημοκρατίας είτε την επί του εδάφους 
παραβίαση του καθεστώτος των Βαρωσίων.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως όραμά 
μου παραμένει η οριστική λύση του Κυπριακού 
μέσα στις παραμέτρους που έχω αναφέρει. 
Την ίδια στιγμή, θα επαναλάβω ότι, παράλληλα 
με το εθνικό ζήτημα, προτεραιότητά μου παραμένει 

η με αποφασιστικότητα αντιμετώπιση των 
υπαρκτών ακόμη αδυναμιών που παρουσιάζονται 
στα θέματα εκσυγχρονισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Παρά τις όποιες αδυναμίες, θα πρέπει να νιώθουμε 
περήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει χωρίς, 
επαναλαμβάνω, να παραγνωρίζουμε πως απαιτούνται 
σημαντικές ακόμη μεταρρυθμίσεις. Και αναφέρομαι 
σε μια σειρά μεταρρυθμιστικών δράσεων που 
θα δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό, 
πιο δημιουργικό και παραγωγικό κράτος, 
προς όφελος του συνόλου των πολιτών».

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:
«Ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους, 
δεν εξαρτάται μόνο από την αποφασιστικότητα 
και τη βούληση της Κυβέρνησης, αλλά απαιτεί 
και τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων 
που, παρά τις υπαρκτές διαφωνίες, οι οποίες 
είναι απόλυτα σεβαστές, η υπέρβαση είναι 
επιβαλλόμενη, αφού οι όποιες μεταρρυθμίσεις 
δεν θα είναι για χάριν της όποιας Κυβέρνησης, 
αλλά του κυπριακού λαού.

Θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου πως 
το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων έχουν 
ως προτεραιότητα το καλό του συνόλου, 
πέραν και μακριά από όποιες κομματικές 
σκοπιμότητες. Αυτό υπαγορεύει η καθολική 
βούληση του λαού, αλλά και η ελάχιστη τιμή 
στα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
που σήμερα γιορτάζουμε.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το 
Υπουργείο Παιδείας, το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών και τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τη διοργάνωση της 
φωτογραφικής έκθεσης, μέσα από την οποία 
πέτυχαν να ζωντανέψουν σημαντικές στιγμές 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τιμώντας και 
παρουσιάζοντας την ιστορία της».

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας 
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
T +357 22400102, 22400238
Φ +357 22400173  Ε cyprusdiaspora@presidency.gov.cy
www.PresidentialCommissioner.gov.cy 
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