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Εύχομαι ολόψυχα σε εσάς, τους όπου γης αποδήμους μας, η γέννηση του Θεανθρώπου και ο νέος 
χρόνος να φέρει δύναμη και ελπίδα σε όλους και όλες σας για εκπλήρωση των προσωπικών και 
οικογενειακών σας επιδιώξεων.

Μαζί εκφράζω και την απεριόριστη εκτίμησή μας για την ενεργή και αδιάλειπτη συμβολή σας στον 
αγώνα για υπεράσπιση των δικαίων του λαού μας. Ακόμη μία χρονιά έφυγε χωρίς την επίτευξη μίας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης του εθνικού μας θέματος. Είμαστε πάντα μαζί σε αυτό τον αγώνα. Από εσάς 
αντλούμε θάρρος και δύναμη για διεκδίκηση των στόχων μας επιμένοντας σε μια λύση που θα φέρει 
την ελευθερία στο νησί μας και χαρά και ευτυχία σε όλους τους νόμιμους κατοίκους του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την ισχυρή θέλησή σας για στήριξη και μεταλαμπάδευση στους νεότερους 
των αξιών και των παραδόσεών μας. Η εθνική μας ταυτότητα είναι ό,τι πολυτιμότερο για όλους μας. 

Εύχομαι το νέο έτος να φέρει την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι 
το 2023 να είναι η χρονιά της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας, αλλά και της 
διακρίβωσης της τύχης και του τελευταίου αγνοουμένου μας.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους!

Φώτης Φωτίου 
Επίτροπος Προεδρίας

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες, 
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, ζήτησε από τους ηγέτες της 
ΕΕ να έχουν στην έγνοια τους το Κυπριακό, 
στη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχε, στις 
Βρυξέλλες.
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποχαιρέτησαν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλώντας με τα 
καλύτερα λόγια για τον φίλο τους Νίκο, όπως τον 
αποκάλεσαν, και τον ευχαρίστησαν για τη συνεισφορά 
του. 
Η δεκαετής παρουσία του Προέδρου Αναστασιάδη 
στις Συνόδους του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε στις 
16 Δεκεμβρίου με ειδική τελετή στο περιθώριο του 
δείπνου εργασίας, παρουσία των ηγετών των κρατών 
μελών της ΕΕ και των επικεφαλής των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης.
Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισιέλ χαρακτήρισε τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη ως μια εξαιρετικά ελκυστική 
προσωπικότητα και εκθείασε το γεγονός ότι ήταν από 
τα πολύ έμπειρα μέλη του Συμβουλίου. 
Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
ο κ. Μισιέλ είπε: «Όταν ανέλαβα Πρωθυπουργός 
του Βελγίου και συμμετείχα στο πρώτο μου 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μόλις σε είχα γνωρίσει 
και εντυπωσιάστηκα από τη χάρη σου, την ευγένειά 
σου, τη λεπτότητά σου, τον τρόπο με τον οποίο 
διατύπωνες τα επιχειρήματά σου και εξέφραζες 
τις απόψεις σου, για το καλό της χώρας σου και 
του λαού σου», σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ήταν πάντοτε πρόθυμος να 

συμμετάσχει υπέρ της οικοδόμησης της κοινής 
ευρωπαϊκής αντίληψης και υπέρ της άρρηκτης 
συνεργασίας, υπηρετώντας το κοινό πρόγραμμα. 
«Μας συνήθισες στην αψεγάδιαστη ρητορική 
σου, στην κατάθεση της τεκμηριωμένης 
επιχειρηματολογίας σου, αναπτύσσοντας πλήρως τα 
επιχειρήματά σου και για όλα αυτά σου οφείλω ένα 
ευχαριστώ», συμπλήρωσε ο κ. Μισιέλ.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  
ευχαρίστησε, επίσης, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αφοσίωση και 
του εξέφρασε θερμές και ειλικρινείς ευχές για ό,τι 
καλύτερο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, φανερά 
συγκινημένος, είπε ότι η ιδιότητα του ως μέλος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δέκα συναπτά έτη 
αποτελεί μιαν από τις εμπειρίες ύψιστης τιμής της 
ζωής του. 
«Σίγουρα δεν ήταν εύκολη διαδρομή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πολυάριθμες προκλήσεις και πολλές 
κρίσεις που όλοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε 
από κοινού», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
σημειώνοντας τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα 
όλων των μελών για εξεύρεση από κοινού ωφέλιμων 
λύσεων προς αντιμετώπιση των ανησυχιών και για 
ικανοποίηση των συμφερόντων εκάστου κράτους 
μέλους ξεχωριστά.  
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε προς τους 
Ευρωπαίους ηγέτες τη λύπη του που κατά τη δεκαετή 
του θητεία δεν πραγματοποίησε το όραμα του για 
επανένωση της Κύπρου και του λαού της.

«Αυτό που ζητώ από όλους εσάς είναι να έχετε έγνοια 
για το κυπριακό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα, το οποίο 
στην ουσία είναι ευρωπαϊκό, αφού ένα κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει διαιρεμένο. Ως 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος 
εισπράττει καθημερινώς απειλές και υποφέρει από 
παραβιάσεις ενάντια στην κυριαρχία της, καθώς και 
στην απρόσκοπτη εφαρμογή των κυριαρχικών της 
δικαιωμάτων», ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Προέτρεψε τους ηγέτες της ΕΕ να εργαστούν στενά 
με τον νέο Πρόεδρο για την εξεύρεση λύσης, 
στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των 
καθορισμένων παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, 
ασκώντας, ταυτόχρονα, επιρροή στην Τουρκία για να 
συμμετάσχει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις 
και να απέχει από οποιεσδήποτε προκλητικές και 
παράνομες ενέργειες εναντίον της Κύπρου.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ευχαρίστησε όλους για τη στενή συνεργασία, την 
αμέριστη υποστήριξη, αλλά κυρίως για τη γνήσια 
φιλία τους. 
Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε βίντεο-
αφιέρωμα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, για την 
πολύτιμη συνεισφορά και συμβολή του στην ΕΕ.
Στο τέλος της τελετής, ο Πρόεδρος Μισιέλ επέδωσε 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη αποχαιρετιστήριο 
αναμνηστικό δώρο ένα γλυπτό που απεικονίζει το 
κτίριο Εuropa, στο οποίο πραγματοποιούνται οι 
Σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Για το βίντεο από την τελετή πατήστε εδώ.

«ΝΑ ΈΧΈΤΈ ΣΤΗΝ ΈΓΝΟΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ», ΖΗΤΗΣΈ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΈΤΈΣ ΤΗΣ ΈΈ Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Το Έυρωπαϊκό Συμβούλιο αποχαιρέτησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ειδική 
τελετή στις Βρυξέλλες

https://www.youtube.com/watch?v=jVhrcZ4283k
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Τη σημασία της συλλογικής δράσης για την 
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής τόνισαν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ 
Σίσι, οι οποίοι συμπροήδρευσαν συνεδρίου 
για την παρουσίαση της Πρωτοβουλίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Το Συνέδριο έγινε στο περιθώριο των εργασιών της 
Συνόδου της COP27 που πραγματοποιήθηκε, το 
διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου, στο Σαρμ ελ Σέιχ, της 
Αιγύπτου.
Σημειώνεται ότι, η Κύπρος ανέλαβε τα τελευταία 
χρόνια σχετική πρωτοβουλία για ενίσχυση του 
συντονισμού και της περιφερειακής συνεργασίας 
των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, με στόχο την πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της 
κλιματικής κρίσης. Αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις 
που έχει αναπτύξει η Κύπρος με τις χώρες της 
περιοχής, η πρωτοβουλία αφορά, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης με 
τη συμβολή διακεκριμένων επιστημόνων.
Στην ομιλία του στο Συνέδριο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, εξέφρασε θερμές 
ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Σίσι για το 
προσωπικό του ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι η 
διεξαγωγή της COP27 στην Αίγυπτο αποδεικνύει τον 

μεγάλο σεβασμό της διεθνούς κοινότητας προς τον 
ίδιο τον Πρόεδρο της χώρας.
Όσον αφορά στην πρωτοβουλία του για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η περιοχή μας συνεπεία της 
κλιματικής αλλαγής, προσθέτοντας ότι περισσότεροι 
από 240 επιστήμονες από διάφορες χώρες της 
περιοχής έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της 
Κύπρου και έχουν ετοιμάσει θεματικές μελέτες σε 
ζητήματα, όπως η γεωργία, η εκπαίδευση, η υγεία, η 
τεχνολογία, η μετανάστευση, η ενέργεια, ο τουρισμός, 
η πολιτιστική κληρονομιά και τα ύδατα.
Επισήμανε ότι μέσα από την Πολιτική Διακήρυξη 
που θα εκδοθεί από την COP27 θα μπορέσουμε 
να προχωρήσουμε στο σχέδιο δράσης που θέτει 
συγκεκριμένες πολιτικές και έργα που θα έχουν 
πρακτικά και διαρκή οφέλη για τους πολίτες.
Είπε ακόμη ότι μέσω του σχεδίου δράσης, στόχος 
είναι η μείωση των ρύπων θερμοκηπίου σύμφωνα 
με τη Συμφωνία του Παρισιού, η δημιουργία νέων 
πράσινων θέσεων εργασίας και άλλα.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σίσι είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι η Αίγυπτος συμμετέχει στην πρωτοβουλία 
με μεγάλη προθυμία, σημειώνοντας, παράλληλα, τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι, η πρωτοβουλία της Κύπρου αποτελεί 
ένα σημαντικό μηχανισμό ανά το παγκόσμιο 
σε σχέση με τις δράσεις για αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας 
την επιστημοσύνη των δράσεων που περιλαμβάνει η 
Πρωτοβουλία.
Στο συνέδριο παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ιράκ, 
οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Ιορδανίας, της 
Παλαιστίνης και της Αγίας Έδρας, Υπουργοί και 
ανώτατα στελέχη των κυβερνήσεων του Ομάν, του 
Λιβάνου, του Μπαχρέιν, καθώς και εκπρόσωποι 
διεθνών οργανισμών.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής και ο Απεσταλμένος 
της Κύπρου για το Κλίμα Δρ Κώστας Παπανικόλας 
παρουσίασαν από κοινού, στο Συνέδριο, την 
Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Για την παρουσίαση, πατήστε εδώ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ 
ΤΏΝ ΣΥΝΈΠΈΙΏΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας της Κύπρου στο 
περιθώριο της Συνόδου της COP27 
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ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΜΈΓΑΛΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ COP27 
ΣΤΗΝ ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΈΏΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 

Τη μεγάλη σημασία της COP27 στην 
εφαρμογή αποφάσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, σε παρέμβαση του κατά 
τις εργασίες της Συνόδου COP27 που 
πραγματοποιήθηκαν, το διήμερο 7 και 8 
Νοεμβρίου, στο Σαρμ ελ Σέιχ, της Αιγύπτου.
Μιλώντας στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι πολλές επιστημονικές μελέτες 
στέλνουν το ξεκάθαρο μήνυμα πως μόνο με μια 
δραματική μείωση των ρύπων του μονοξειδίου του 
άνθρακα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή 
μιας περιβαλλοντικής καταστροφής από τις 
αυξανόμενες θερμοκρασίες, τονίζοντας ότι πρέπει να 

δράσουμε συλλογικά, αποφασιστικά και επειγόντως 
για την αποτροπή χειρότερων επιπτώσεων.
Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι ένα μεσογειακό νησί 
που βρίσκεται σε μια περιοχή που ήδη βιώνει τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με παρατεταμένες 
περιόδους ξηρασίας, αυξημένες θερμοκρασίες που 
θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα 
μας και επηρεάζει την καθημερινότητα των 
ανθρώπων.
Επισήμανε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση ήδη 
εφαρμόζει τη Στρατηγική Εθνικής Προσαρμογής 
από το 2017 και βρίσκεται στη διαδικασία 
αναβάθμισης της, με στόχο την καλύτερη 
αντιμετώπιση των πολλαπλών, περίπλοκων και 
αλληλένδετων κινδύνων και επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή.
«Παρά το μικρό μέγεθος της χώρας μας και του 
μικρού ποσοστού εκπομπών ρύπων, εντούτοις 
είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στη μείωση 
των ρύπων του μονοξειδίου του άνθρακα», είπε ο 
Πρόεδρος.
Επισήμανε ακόμα ότι η Κύπρος έχει δεσμευτεί στα 
πλαίσια της ΕΕ να μειώσει τους ρύπους θερμοκηπίου 

κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030.
Σημείωσε, επίσης, ότι σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος 
έχει αναθεωρήσει τις εθνικές της πολιτικές για να τις 
καταστήσει πιο κατάλληλες, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι που έχουν τεθεί μέχρι το 2030, ενώ έχει 
αρχίσει την εφαρμογή της μακρόχρονης στρατηγικής 
για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ακόμη ότι εις 
αναγνώριση της σημαντικής επίδρασης της 
κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, 
έχουμε αναπτύξει την πρωτοβουλία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, που οδήγησε στην 
ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδίου δράσης που 
αφορά πολιτικές και μέτρα στη βάση επιστημονικών 
ευρημάτων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε, επίσης, τη 
σημασία του ρόλου της νεολαίας στις προσπάθειες 
για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με στόχο 
την εξασφάλιση ενός ευοίωνου μέλλοντος.
Για το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του 
Προέδρου της Δημοκρατίας στην αγγλική πατήστε 
εδώ.
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Οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν την πρόθεση 
τους να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
αξιοποίηση της ενταξιακής προοπτικής 
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, κατά 
τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου 
Κορυφής της ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, 
στις οποίες συμμετείχε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Η Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
πραγματοποιήθηκε, από τις 5 μέχρι τις 6 
Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά  σε χώρα της 
περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, και πιο 
συγκεκριμένα, στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της 

Αλβανίας, ως ένδειξη της συνεχιζόμενης βούλησης 
της ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές και 
οικονομικές σχέσεις της με τα Δυτικά Βαλκάνια 
και να δώσει ώθηση στην ενταξιακή προοπτική 
των χωρών της περιοχής, εν μέσω μιας περιόδου 
αναταραχών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.
Κατά τη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων 
εξετάστηκαν ζητήματα που άπτονται των 
προσπαθειών μετριασμού των επιπτώσεων 
που έχει επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία 
για τα Δυτικά Βαλκάνια, περιλαμβανομένου 
του ενεργειακού και οικονομικού τομέα,  της 
ενταξιακής ατζέντας, της κατάστασης στην 

Ουκρανία, του μεταναστευτικού, όπως επίσης και 
των προσπαθειών για συντονισμό και συνεργασία 
σε θέματα διαχείρισης του μεταναστευτικού, 
κυβερνοασφάλειας, αντιμετώπισης υβριδικών 
απειλών, καθώς και της τρομοκρατίας.
Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της Συνόδου, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διμερείς 
χωριστές επαφές με τον Πρόεδρο της Σερβίας, τον 
Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, την επικεφαλής του 
Προεδρικού Συμβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας.

ΑΞΙΟΠΟΙΈΙΤΑΙ Η ΈΝΤΑΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΏΝ ΧΏΡΏΝ ΤΏΝ 
ΔΥΤΙΚΏΝ ΒΑΛΚΑΝΙΏΝ
Σύνοδος Κορυφής ΈΈ-Δυτικών Βαλκανίων, στα Τίρανα

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΜΈΤΈΙΧΈ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΈΈ-ASEAN ΚΑΙ ΤΟΥ ΈΥΡΏΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΈΛΛΈΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης συμμετείχε, στις 14 Δεκεμβρίου, 
στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ με τις 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και 
στις 15 Δεκεμβρίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.
Όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ASEAN, 
οι συζητήσεις των ηγετών περιστράφηκαν γύρω 
από τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά 
τη γεωπολιτική πτυχή και τις παγκόσμιες και 
περιφερειακές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και σταθερότητας, η δεύτερη αφορά 
τα οικονομικά με έμφαση στη συνδεσιμότητα, 
το εμπόριο και τη βιωσιμότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, και η τρίτη αφορά τη βιώσιμη 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την επισιτιστική 
ασφάλεια και την προστασία των φυσικών πόρων.
Στην παρέμβαση του για την πρώτη θεματική 
ενότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργεί η 
τουρκική κατοχή και η μη επίλυση του Κυπριακού 

στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και ενημέρωσε 
τους ομολόγους του για τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από την πλευρά μας προς την 
κατεύθυνση επίτευξης πολιτικής διευθέτησης. 
Η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τις 
δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, θέματα 
ενέργειας και οικονομίας, ζητήματα άμυνας και 
ασφάλειας, τις σχέσεις της ΕΕ με τους εταίρους της 
Νότιας Γειτονίας και τις διατλαντικές σχέσεις. 
Πιο αναλυτικά, η συζήτηση για την Ουκρανία 
επικεντρώθηκε στους τρόπους στήριξης της χώρας 
για να αντεπεξέλθει τον χειμώνα. Συζητήθηκε, 
ακόμη, η ανάγκη ευθυγράμμισης όλων των τρίτων 
χωρών, ειδικότερα των υποψηφίων για ένταξη, 
συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, με τις 
κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ.
Στα θέματα της ενέργειας και της οικονομίας, οι 
ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα μέτρα που 
λαμβάνονται για περιορισμό της αύξησης των 

τιμών της ενέργειας, καθώς και για την προστασία 
των ευάλωτων νοικοκυριών και τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στη συζήτηση για την άμυνα και την ασφάλεια, 
κύρια σημεία αποτέλεσαν η ανάγκη ενδυνάμωσης 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του 
αμυντικού τομέα της ΕΕ, καθώς επίσης και η 
ενίσχυση της δυνατότητας της ΕΕ να δρα αυτόνομα, 
όπου και όταν αυτό απαιτείται.
Η ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις της ΕΕ με 
τους εταίρους της Νότιας Γειτονίας - δηλαδή τους 
γείτονες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο 
Αφρική - κρίθηκε ως ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού η 
περιοχή της Νότιας Γειτονίας είναι στρατηγικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας και 
της ασφάλειας στην Ευρώπη, ειδικά υπό το φως 
των εξελίξεων στην Ουκρανία και των ευρύτερων 
επιπτώσεων του πολέμου, όπως είναι η ενεργειακή 
κρίση, η επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και άλλες 
αλληλένδετες με αυτές προκλήσεις, όπως είναι η 
παράτυπη μετανάστευση.
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Την κοινή βούληση των εννέα μεσογειακών 
χωρών μελών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν 
μαζί τις προκλήσεις εξέφρασαν, στις 
9 Δεκεμβρίου, οι ηγέτες τους στην 9η 
Σύνοδο Κορυφής της EUMED9 που 
πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε της 
Ισπανίας, μετά από πρόσκληση του 
Πρωθυπουργού της χώρας κ. Πέτρο Σάντσεθ 
και στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Στη Σύνοδο Κορυφής της EUMED9 έλαβαν μέρος, 
πέραν του οικοδεσπότη Πρωθυπουργού της 
Ισπανίας, οι ηγέτες της Ελλάδας, της Γαλλίας, της 
Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Κροατίας 
και της Σλοβενίας.
Τη Σύνοδο απασχόλησαν, πρωτίστως, οι 
ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ και αναζητήθηκαν 

τρόποι συντονισμού των μεσογειακών εταίρων 
της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισχυρή 
ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις αυτές, 
προσμετρώντας στην όλη εξίσωση και τα 
μεσογειακά συμφέροντα. 
Ανάμεσα στα κύρια σημεία της ημερήσιας 
διάταξης συγκαταλέγονταν αυτά του ρόλου της 
Μεσογείου για το Μέλλον της Ευρώπης, της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ με επίκεντρο τον 
ενεργειακό τομέα και το μέλλον της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ.
Οι ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για τη σύγκλιση 
απόψεων για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη 
μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.
Το κλίμα στη Σύνοδο ήταν πολύ ευχάριστο, 
απόδειξη της εξαιρετικής συνεργασίας που είχαν 
όλο αυτό το διάστημα οι ηγέτες του σχηματισμού 
EUMED9. Όπως τονίστηκε, όλοι οι ηγέτες 

εργάστηκαν σκληρά, με στόχο τη συνεργασία 
και την αλληλοεκτίμηση προς όφελος όλων των 
κρατών που αποτελούν τον σχηματισμό των νότιων 
χωρών της Μεσογείου.
Μετά τις εργασίες της Συνόδου οι ηγέτες της 
EUMED9 προέβησαν σε κοινές δηλώσεις στα 
ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν από 
τους πρωτεργάτες, ενόψει της ολοκλήρωσης της 
θητείας του τον προσεχή Μάρτιο. Αποχαιρέτησε 
τους ηγέτες του σχηματισμού των νότιων χωρών 
με τους οποίους, όπως ανέφερε, είχε μια άριστη 
συνεργασία, αλλά και μια ειλικρινή φιλία.
Όλοι οι ηγέτες μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για 
τον φίλο τους Νίκο, όπως τον αποκάλεσαν, και τον 
ευχαρίστησαν για τη συνεισφορά του.
Για τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, 
καθώς και των υπολοίπων ηγετών πατήστε εδώ.

«Υπενθυμίζοντας τα Συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2022 και 
προηγούμενα Συμπεράσματα, υπογραμμίζουμε τα 
στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ σε ένα σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και 
προς τον σκοπό αυτόν επαναλαμβάνουμε τη βαθιά 
μας ανησυχία για τις επανειλημμένες μονομερείς 
ενέργειες και προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας.
Οι λύσεις σε εκκρεμούντα θέματα πρέπει να 
βρίσκονται κατά τρόπο ειρηνικό και με πλήρη 
σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να 
διατηρηθεί και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα 
να τυγχάνουν σεβασμού. Αποκλιμάκωση των 
εντάσεων, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και 
προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας κατά 
τρόπο ουσιαστικό, θέτοντας τέρμα σε απαράδεκτες 
εχθρικές πρόσφατες αναφορές, είναι σημαντικά 
για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία 

περιλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση σημειώνουμε ότι το East 
Mediterranean Gas Forum υπηρετεί ως πλατφόρμα 
θετικής περιφερειακής συνεργασίας.
Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση 
σε μια βιώσιμη συνολική λύση του κυπριακού 
προβλήματος, στη βάση της δικοινοτικής 
διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, 
όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
που είναι δεσμευτικά για όλους, και σύμφωνη με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίες. Συνεπώς, προτάσεις για λύση δύο 
κρατών είναι απαράδεκτες. Οι προσπάθειες για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει 
να υπονομεύονται από παράνομες προκλητικές 
συμπεριφορές στις θαλάσσιες ζώνες και στο 
έδαφος της Κύπρου.
Καταδικάζουμε έντονα τις παράνομες τουρκικές 
ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων 

που αντίκεινται στα ψηφίσματα 550(1984) και 
789(1992) και καλούμε για την αναστροφή 
τους, σύμφωνα με την Προεδρική Δήλωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 
23 Ιουνίου 2021 και τη Διακήρυξη του Ύπατου 
Εκπροσώπου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 27 Ιουλίου 2021».  
Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε 
εδώ.

ΚΟΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ ΤΏΝ ΠΡΟΚΛΗΣΈΏΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΈΤΈΣ ΤΗΣ EUMED9
9η Σύνοδος Κορυφής της EUMED9, στο Αλικάντε της Ισπανίας

«ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΏΝ ΈΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΈΚΤΈΣ»
Απόσπασμα για την Κύπρο από την Κοινή Διακήρυξη του Αλικάντε - EUMED9

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=31901#flat
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2022/12/20221209_Declaration%20EUMED9.pdf
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Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 
9 Νοεμβρίου στην προεδρική κατοικία στην 
Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης παρασημοφορήθηκε 
από τον Πρόεδρο του κράτους του Ισραήλ    
κ. Ιτζάκ Χέρτζογκ με το Μετάλλιο της Τιμής, 
που αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση 
της χώρας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση για την 
απονομή της τιμητικής διάκρισης, το Μετάλλιο Τιμής 
απονέμεται στον Πρόεδρο Αναστασιάδη επειδή 
αποτελεί σύμμαχο και αληθινό φίλο του Ισραήλ και 
για τη συμβολή του στη μεγάλη φιλία μεταξύ Κύπρου 

και Ισραήλ και για το ότι διαδραμάτισε κύριο ρόλο 
στην εδραίωση και ανάπτυξη της τριμερούς σχέσης 
Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας που αποτελεί πυλώνα 
σταθερότητας στη Μεσόγειο.
Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμητική διάκριση που 
του απονέμεται αποτελεί τιμή για την Κυπριακή 
Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό, σημειώνοντας 
ότι αντανακλά τις άοκνες και ειλικρινείς προσπάθειες 
για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, οι 
οποίες είναι σήμερα στρατηγικής σημασίας.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην επίσημη επίσκεψη 
που πραγματοποίησε τον περασμένο Μάρτιο ο 

Νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου εξελέγη, στις 24 Δεκεμβρίου, από τα 
μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος.
Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος έλαβε 11 
ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 λευκή ψήφο από τα 
μέλη της Ιεράς Συνόδου. Ο εκ των στενότερων 
συνεργατών του τεθνεώτος Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Β΄, ο Πάφου Γεώργιος κατάφερε να 
υποσκελίσει την υποψηφιότητα του Μητροπολίτη 
Λεμεσού Αθανάσιου, ο οποίος είχε πρωτεύσει στις 
εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας 

το 35,68% των λαϊκών ψήφων έναντι 18,39% του 
Πάφου Γεωργίου. Ο Μητροπολίτης Ταμασού και 
Ορεινής Ησαϊας, είχε συμπληρώσει το τριπρόσωπο 
εξασφαλίζοντας το 18,10% των λαϊκών ψήφων.
Ο Πάφου Γεώργιος γεννήθηκε στην Αθηαίνου 
στις 25 Μαΐου 1949. Το 1967 αποφοίτησε από το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. 
σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(1968-1972), καθώς επίσης και Θεολογία (1976-
1980). Στη συνέχεια, μετεκπαιδεύθηκε στην Αγγλία 
στους πιο πάνω τομείς.
Στις 23 Δεκεμβρίου 1984 χειροτονήθηκε Διάκονος 
από τον Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος Βαρνάβα και 
στις 17 Μαρτίου 1985 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος 
και προεχειρίσθη σε Αρχιμανδρίτη από τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. Το 
1994 ανέλαβε καθήκοντα γραμματέως της Ιεράς 
Συνόδου.
Παράλληλα με τα πιο πάνω καθήκοντά του 
εργάστηκε και ως καθηγητής της Χημείας σε 
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Το 1993 
προήχθη σε Βοηθό Διευθυντή.

Με αφορμή τη σύλληψη και κακοποίησή του 
από τα τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια 
αντικατοχικής εκδήλωσης, το 1989, κατέθεσε 
προσφυγή εναντίον της Τουρκίας στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης διά της υπ' 
αριθμόν 507/3.2.94 απόφασής του καταδίκασε, 
για πρώτη φορά, την Τουρκία για καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο και της 
επέβαλε χρηματικό πρόστιμο.
Στις 24 Απριλίου 1996 εξελέγη από την Ιερά 
Συνόδο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και στις 26 
Μαΐου 1996 χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο.
Στις 29 Δεκεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί από 
την εκλογική συνέλευση, που συνήλθε ειδικά για 
τον σκοπό αυτόν, Μητροπολίτης Πάφου και την 
επομένη εγκαθιδρύθηκε στην έδρα του.
Εκπροσώπησε την Εκκλησία της Κύπρου 
στους διαλόγους με τους Λουθηρανούς και τις 
Μεταρρυθμισμένες εκκλησίες. Είναι, επίσης, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής και Παιδείας 
της Ιεράς Συνόδου.

ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΈΤΑΝΙΑΧΟΥ

Θέματα που άπτονται της ενέργειας, όπως 
ο Eurasia interconnector και η σημαντική 
εξέλιξη με τη χρηματοδότηση του έργου 
από ΕΕ συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης με τον 
νικητή των εκλογών στο Ισραήλ και τέως 
Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, στην 
Ιερουσαλήμ.

Το ποσό της χρηματοδότησης αφορά το πιο 
μεγάλο κονδύλι που δόθηκε ποτέ από την ΕΕ για 
παρόμοιου είδους έργο και κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι για να επιταχυνθούν 
οι διαδικασίες για την υλοποίηση του σκέλους της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου.
Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα του διακανονισμού 
μεταξύ των δύο χωρών για το κοίτασμα ishai 
Αφροδίτη, για το οποίο ο Πρόεδρος ενημέρωσε 
τον κ. Νετανιάχου αναφορικά με την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις με τον 
τελευταίο να συμφωνεί όσον αφορά τη σημασία να 
υπάρξει εξέλιξη το συντομότερο δυνατόν.
Εξετάστηκαν, ακόμα, οι πιθανές συνέργειες σε 
σχέση με τη  μεταφορά φυσικού αερίου στην 

Κύπρο από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και την 
εξαγωγή τους προς διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς 
και θέματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Νετανιάχου για 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις τουρκικές 
προκλήσεις με τον κ. Νετανιάχου να μεταφέρει 
τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει 
η πλευρά μας για επανέναρξη του διαλόγου 
για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών.

ΝΈΟΣ ΑΡΧΙΈΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΈΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΈΞΈΛΈΓΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΓΈΏΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΈΝΈΙΜΈ ΣΤΟΝ ΠΡΟΈΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΑΝΏΤΑΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ
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ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΟΥΝ «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΤΈΘΈΣΈ 
Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ

Προτάσεις, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
τη «βάση για ανάληψη μίας πρωτοβουλίας» 
στο Κυπριακό, κατέθεσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στη διάρκεια 
συνάντησης εργασίας που είχε στο Παρίσι με 
τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, στις 10 
Νοεμβρίου.
Aνακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε 
τον Πρόεδρο Μακρόν και για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο Κυπριακό, ευχαριστώντας τον, παράλληλα, 
για τη σταθερή θέση αρχών της Γαλλίας υπέρ μιας 
συνολικής λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
ως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, «μίας 
λύσης που θα πρέπει ακόμη να διασφαλίζει την πλήρη 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αξιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και την απρόσκοπτη 
απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Εξέφρασε, επίσης, βαθιά ευγνωμοσύνη για την 
πολύτιμη στήριξη του ιδίου προσωπικά όποτε 
κυπρογενή ζητήματα συζητούνται στα Ηνωμένα 
Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμη εντός του 
σχηματισμού των EUMED 9, και σε άλλα φόρα.
Προστίθεται ότι υπό το φως του ταχέως 
μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος σε 
συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέφερε στον Πρόεδρο 
Μακρόν την έντονη ανησυχία του ότι, όσο το κυπριακό 
πρόβλημα παραμένει άλυτο, θα εξακολουθήσει 
να αποτελεί υφέρπουσα απειλή για την ειρήνη και 
ασφάλεια, όχι μόνο στην επίσης εύθραυστη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην 
Ευρώπη.
Επί της ουσίας, αναφέρεται, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
κατέθεσε κάποιες προτάσεις στον Πρόεδρο Μακρόν, 
οι οποίες θα ήταν σε θέση να βοηθήσουν, αφενός, 

στην αποκλιμάκωση και γενικότερα την αποφυγή 
των εντάσεων ή τη δημιουργία νέων τετελεσμένων 
επί του εδάφους ή της θαλάσσης και, αφετέρου, στη 
δημιουργία - μέσα από κατάλληλη προετοιμασία - των 
απαραίτητων εκείνων συνθηκών για επανέναρξη ενός 
γόνιμου διαλόγου για διευθέτηση του Κυπριακού, 
πάντοτε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
«Οι εν λόγω προτάσεις, που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για ανάληψη μίας πρωτοβουλίας, 
προνοούν σε πρώτη φάση την ενεργότερη και 
καλή τη πίστη εμπλοκή εταίρων που έχουν ρόλο να 
διαδραματίσουν στο Κυπριακό, συγκαταλεγομένης 
βέβαια και της Γαλλίας, πάντοτε σε συνεννόηση με τα 
Ηνωμένα Έθνη» σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
«Και ασφαλώς», προστίθεται, «μόλις οι συνθήκες το 
επιτρέψουν, να υπάρξει και η ενεργός εμπλοκή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την υποβοήθηση όλων 
των εμπλεκομένων στην προσπάθεια για εξεύρεση 
λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα αποβεί προς 
όφελος όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Εξάλλου, η Κύπρος είναι 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λύση 
του κυπριακού προβλήματος είναι και ευρωπαϊκή 
υπόθεση».
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Μακρόν ότι μέχρι και 
την τελευταία ημέρα της θητείας του ως Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα εξακολουθήσει να 
εργάζεται για την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού, 
σύμφωνα με τα όσα προνοεί το διεθνές δίκαιο.
Εξάλλου, μετέφερε στον Γάλλο Πρόεδρο τις θερμές του 
ευχαριστίες και την ειλικρινή του εκτίμηση για το άριστο 
που διέκρινε τη μεταξύ τους συνεργασία κατά την 
περίοδο των τελευταίων χρόνων.
«Μια συνεργασία, αλλά και στενή φιλία που συνέβαλε 
στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου 

και Γαλλίας, τόσο σε διμερές επίπεδο σε ένα συνεχώς 
διευρυμένο φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος 
όσο και εντός της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας», 
σημειώνεται.
Επιπρόσθετα, οι δύο Πρόεδροι ανέλυσαν τη δυναμική 
και το στρατηγικό βάθος της αμοιβαία επωφελούς 
συνεργασίας των δύο χωρών. Εντός του πλαισίου 
αυτού, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι προοπτικές 
που παρουσιάζουν οι τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας, της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και της 
ενέργειας, αναφέρει η Προεδρία.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε για 
ακόμη μία φορά ότι η Γαλλία αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους εταίρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έναν στρατηγικό εταίρο, συμβάλλοντας 
τα μέγιστα στις προσπάθειες που καταβάλλουμε 
για δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης 
και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου.
«Συζήτησαν, επίσης, τις τρέχουσες προκλήσεις σε 
σχέση με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, 
ενώ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να 
τύχει πληροφόρησης από τον Γάλλο Πρόεδρο για τις 
τελευταίες δραματικές εξελίξεις, αλλά και τις όποιες 
προοπτικές τερματισμού των εχθροπραξιών. Εξάλλου, 
ο ίδιος ο κ. Μακρόν από την αρχή είχε αναλάβει κατά 
τρόπο ενεργό και εξακολουθεί να αναλαμβάνει πολύ 
σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την επίτευξη 
μίας ειρηνευτικής συμφωνίας», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γαλλική 
πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμμετείχε 
στο 5ο Φόρουμ του Παρισιού για την Ειρήνη, στο 
πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
θέματα που άπτονται των προσπαθειών για διατήρηση 
της διεθνούς συνεργασίας προς όφελος της 
παγκόσμιας ειρήνης.

Ισραηλινός Πρόεδρος στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια 
της οποίας απένειμε στον Πρόεδρο Χέρτζογκ το 
Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ 
εις ένδειξη αναγνώρισης των στενών δεσμών του με 
την Κύπρο και της βαθιάς του πίστης στην Κυπρο-
ισραηλινή φιλία, καθώς και τη συμβολή του στην 
ενίσχυσή της.
Πρόσθεσε ότι οι δύο περιπτώσεις δεν είναι τυχαίες, 
σημειώνοντας πως αποτελούν παραδείγματα των 
αταλάντευτων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και 
τους λαούς τους.
Υπενθύμισε ακόμη ότι η πρώτη του επίσκεψη στο 
εξωτερικό όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2013 ήταν 
στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι έκτοτε ο ίδιος έχει 
επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για την 
καλλιέργεια των διμερών σχέσεων.
Η συνεργασία μας, είπε, καταδεικνύεται από απτά 
έργα είτε είναι στον τομέα, μεταξύ άλλων, της άμυνας 
είτε της ενέργειας, της καινοτομίας, της υγείας, της 
Διασποράς.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην τριμερή συνεργασία 
Κύπρου – Ισραήλ – Ελλάδας, αλλά και στη 
συνέργεια που έχουν με τις ΗΠΑ υπό το σχήμα 3 
συν 1.
Σημείωσε ακόμα ότι Κύπρος και Ισραήλ 

συμμετέχουν σε εμβληματικά έργα, όπως το 
EuroAsia Interconnector και το EMGF.
Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υπογράμμισε ότι μια άλλη εξέλιξη που είναι προς 
όφελος της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί 
η υπογραφή της συμφωνίας για οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 
την οποία ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική, και 
σημείωσε ότι η συμφωνία αποδεικνύει το πόσα 
μπορούν να επιτευχθούν μέσα από διάλογο και 
διπλωματία.
Εξέφρασε, εξάλλου, την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη 
θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω οριοθέτηση 
θαλάσσιων ζωνών, περιλαμβανομένων μεταξύ της 
Κύπρου και του Λιβάνου, στη βάση του διεθνούς 
δικαίου, κάτι που θα διευκολύνει την εκμετάλλευση 
ενεργειακών πόρων.
Επισήμανε, ωστόσο, ότι η Τουρκία συνεχίζει 
να συμπεριφέρεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο, 
σημειώνοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες συνεχούς 
κλιμάκωσης της αναθεωρητικής της συμπεριφοράς 
και επιθετικότητάς της, παρά το γεγονός ότι θα 
μπορούσε, αν υιοθετούσε εποικοδομητική στάση, να 
καταστεί μέρος της περιφερειακής συνεργασίας.
«Σας διαβεβαιώ», πρόσθεσε ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης, «ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι 
εποικοδομητικά για την επανένωση της νήσου, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 
και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και είμαι βέβαιος 
ότι μπορούμε να στηριζόμαστε στους φίλους και 
εταίρους μας για στήριξη».
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Χέρτζογκ είπε, 
μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έπαιξε 
τεράστιο ρόλο στην προώθηση ενός νέου πνεύματος 
ενότητας, υπογραμμίζοντας τα όσα ο ίδιος είδε κατά 
τη Σύνοδο COP27 και κατά το συνέδριο για την 
Πρωτοβουλία της Κύπρου για την Κλιματική Αλλαγή.
Αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του Προέδρου 
Αναστασιάδη, από την πρωτοβουλία για την 
κλιματική αλλαγή μέχρι τη δημιουργία του Eurasia 
interconnector, τον τετραμερή διάλογο με τα 
Εμιράτα, την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και 
το Ισραήλ που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και 
τόσα άλλα.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
ο Πρόεδρος του Ισραήλ τον αποκάλεσε «ένα 
πραγματικό δημοκράτη και μεγάλο ηγέτη του οποίου 
η δύναμη πηγάζει από τη μεγάλη γενναιότητα και 
κουράγιο», υπογραμμίζοντας την ακεραιότητα και 
την εντιμότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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ΚΑΓΚΈΛΑΡΙΟΣ ΣΟΛΤΣ: «Η ΣΧΈΣΗ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΈΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΈΥΡΏΠΗ» 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης είχε, στις 23 Νοεμβρίου, συνάντηση 
με τον Καγκελάριο της Γερμανίας κ. ΄Ολαφ Σολτς, 
στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.
Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες που 
ακολούθησαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και ο Καγκελάριος της Γερμανίας προέβησαν σε 
δηλώσεις στα ΜΜΕ.
Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εξέφρασε την  ικανοποίηση του για τη 
δημιουργική και σημαντικά εποικοδομητική 
συζήτηση με τον Καγκελάριο «από την οποία 
έχει αποδειχθεί εμπράκτως η κοινή βούληση και 
δέσμευση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και 
διεύρυνση των σχέσεων μας».
«Πιο συγκεκριμένα και σε σχέση με τις διμερείς 
σχέσεις», ανέφερε ο Πρόεδρος, «προβήκαμε 
σε ενδελεχή ανασκόπηση του φάσματος της 
συνεργασίας μας και εξετάσαμε πρακτικούς 
τρόπους εμβάθυνσης της, ιδιαίτερα στους τομείς 
της έρευνας, της καινοτομίας, της άμυνας, των 
ΑΠΕ, της ναυτιλίας, της υγείας και της παιδείας και 
σωρείας άλλων».  
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ανέφερε ότι συζήτησαν για καίρια 
ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό, η ενεργειακή 
κρίση, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, η 
διεύρυνση της ΕΕ με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, 
αλλά και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Κοινότητας. Συζήτησαν, επίσης, το ζήτημα 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τις 
συνακόλουθες επιπτώσεις, όχι μόνο στη χώρα, 
αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Κοινή ήταν η θέση πως η μεταναστευτική κρίση 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μια κοινή 
και συλλογική προσέγγιση, στη βάση της αρχής 
της αλληλεγγύης από το σύνολο των ευρωπαϊκών 
κρατών.
Σε σχέση με την ενεργειακή κρίση που η Ευρώπη, 
και όχι μόνο, βιώνει, κοινή και πάλι ήταν η 
θέση πως αυτό που προέχει είναι η διασφάλιση 
εναλλακτικών ενεργειακών πηγών και διαδρομών, 
με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας 
και της ασφάλειας του εφοδιασμού των κρατών 
μελών της Ένωσης. Ο Πρόεδρος τόνισε τον 
ρόλο που οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, 
περιλαμβανομένης και της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, δύναται να διαδραματίσουν προς 
αυτόν τον στόχο.
Αναφερόμενος στην ανάγκη διατήρησης της 
περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη 
συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από μια χώρα 
που επιδιώκει να καταστεί μέλος της ευρωπαϊκής 
οικογένειας.
«Είχαμε την ευκαιρία», είπε, «να μιλήσουμε για 
την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που προκαλούν, 
είτε προέρχονται από την Τουρκία ενάντια στην 
Ελλάδα ή στην Κύπρο ή σε χώρες της περιοχής».
Εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του ιδίου 
και του κυπριακού λαού για τη διαχρονική στάση 
αρχών της Γερμανίας τόσο στο Κυπριακό όσο 
και στα υπόλοιπα των ευρωπαϊκών θεμάτων και 
ευχαρίστησε τον Καγκελάριο για την αλληλεγγύη 
που δείχνει για τις μικρότερες χώρες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  
Από την πλευρά του, ο Καγκελάριος της Γερμανίας 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, «στις στενές, 
πολύπλευρες και πλήρους εμπιστοσύνης σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες». Κατά τη συνάντηση, 
σημείωσε, συμφώνησαν να συνεργαστούν πιο 
στενά και να εμβαθύνουν τις σχέσεις σε θέματα 
κλίματος και ενέργειας, καθώς και να εντείνουν τη 
συνεργασία των δύο χωρών στο μεταναστευτικό.  
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Καγκελάριος 
της Γερμανίας είπε ότι «η Γερμανία υποστηρίζει 
σθεναρά τη διζωνική, δικοινοτική λύση, στη βάση 
ασφαλώς των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. 
«Θα επιθυμούσα η αδιέξοδη αυτή διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό να ανακτήσει 
νέα δυναμική. Η Γερμανία είναι πρόθυμη να 
στηρίξει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης 
μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό θεωρηθεί 
επιθυμητό», πρόσθεσε.
Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
σημείωσε ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων 
των όμορων χωρών να καλλιεργούν σχέσεις 
καλής γειτονίας στην περιοχή. «Η εντύπωση που 
αποκόμισα είναι ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να 
συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και τρέφω 
μεγάλες ελπίδες το ίδιο να πράξουν και άλλες 
εμπλεκόμενες χώρες. Η σχέση μεταξύ Κύπρου και 
Τουρκίας είναι σημαντική για όλη την Ευρώπη και 
είμαι πεπεισμένος πως τα θέματα που εγείρονται 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν 
να επιλυθούν με διάλογο και στη βάση του 
διεθνούς δικαίου», συμπλήρωσε.
Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και του Καγκελάριου 
της Γερμανίας πατήστε εδώ.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Γερμανίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης κατά την επίσκεψή του στο 
Βερολίνο είχε, την ίδια μέρα, κατ΄ιδίαν συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της Γερμανίας κ. Frank-Walter 
Steinmeier. Αμέσως μετά, οι δύο Πρόεδροι 
παρακάθισαν σε διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ 
των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν 
η παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη να μεταφέρει την 
ετοιμότητα της πλευράς μας για επανέναρξη των 
συνομιλιών, αλλά και την ανάγκη η Τουρκία να 
απέχει από έκνομες ενέργειες.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, 
αλλά και το μεταναστευτικό, όπου ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στις 
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που πηγάζουν 
και από το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτητών 
ασύλου στην Κύπρο ισοδυναμεί με το 6% του 
πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν ακόμη θέματα 
που άπτονται της ενέργειας, με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη να τονίζει πως η Ανατολική 
Μεσόγειος, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 
πηγή ενεργειακών πόρων για την Ευρώπη.

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=31536#flat
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Ενόψει της λήξης της θητείας του απερχόμενου 
Προέδρου της Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου 
του 2023, ο Υπουργός Εσωτερικών με Διάταγμά 
του, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23.12.2022 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έχει 
προκηρύξει τις Προεδρικές Εκλογές για την 
εκλογή του επόμενου Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
2023 και, στην περίπτωση που χρειαστεί να 
γίνει επαναληπτική εκλογή, για την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου 2023.

Αναφέρεται ότι η διαδικασία εγγραφής στον 
εκλογικό κατάλογο του εξωτερικού έχει λήξει 
στις 27 Δεκεμβρίου 2022. Υπήρξαν δηλώσεις 
που αντιστοιχούν σε δυνατότητα διεξαγωγής 
εκλογών σε 25 πόλεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, στις 
πόλεις αυτές υπήρξαν πέραν των 50 δηλώσεων, 
που αποτελεί τον ελάχιστο αριθμό ψηφοφόρων 
για να συσταθεί εκλογικό κέντρο. Φαίνεται 
να υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν 
εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 

Ιωάννινα, Λάρισα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο και Βόλο. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε Λονδίνο, Γλασκώβη, 
Μάντσεστερ, Μπέρμινγχαμ, Μπρίστολ και Ληντς. 
Στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Στην Ολλανδία στη 
Χάγη. Στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Στη Γερμανία 
στο Βερολίνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα 
Υόρκη. Στη Γαλλία στο Παρίσι. Στη Σουηδία στη 
Στοκχόλμη. Στην Αυστρία στη Βιέννη. Επίσης, στο 
Λουξεμβούργο και στο Ντουμπάι.

ΈΝΈΡΓΟΠΟΙΈΙΤΑΙ Η ΈΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΈΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΝΈΈΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΈΣ ΣΈΙΡΈΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΏΝ
Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έθεσαν σε κυκλοφορία, 
στις 18 Νοεμβρίου, τις αναμνηστικές σειρές 
γραμματοσήμων «Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου FIFA 2022» με γραμματόσημο 
των €0,34 και «Χριστούγεννα 2022» με τρία 
γραμματόσημα των €0,34, €0,41, €0,64. 

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται κάθε 
τέσσερα χρόνια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου (FIFA). Θεωρείται η κορυφαία 
ποδοσφαιρική διοργάνωση και συμμετέχουν 
οι εθνικές ομάδες των χωρών μελών της 
Ομοσπονδίας που προκρίνονται μέσα από 
προκριματικούς αγώνες ανά ήπειρο, εκτός από τη 
διοργανώτρια χώρα που εξασφαλίζει απευθείας 
εισιτήριο. Η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική 
διοργάνωση προσελκύει πλήθος θεατών, 
τηλεθεατών και χορηγών. Για πρώτη φορά 
διοργανώθηκε το 1930 στην Ουρουγουάη. 
Πολυνίκης του θεσμού είναι η Βραζιλία με 5 
κατακτήσεις και ακολουθούν με 4 τρόπαια η 
Γερμανία και η Ιταλία. Ακολουθούν η Αργεντινή 
με 3 κατακτήσεις, η Γαλλία και η Ουρουγουάη με 

2 κατακτήσεις και με 1 κατάκτηση η Αγγλία και η 
Ισπανία. Το τρίτο της τρόπαιο, το κατέκτησε φέτος 
η Αργεντινή στην τελική φάση της διοργάνωσης, η 
οποία διεξήχθηκε στο Κατάρ με τη συμμετοχή 32 
ομάδων. 

Στα γραμματόσημα εορταστικού περιεχομένου 
αποτυπώνονται ο Άγιος Βασίλης με το γνωστό του 
γέλιο να εκφράζεται με γράμματα, καθώς και το 
έλκηθρο του Άγιου Βασίλη γεμάτο δώρα και τον 
Ρούντολφ να φωτίζει τη νύκτα με τη κόκκινη του 
μύτη για την πολύ σημαντική και γιορτινή αυτή 
διαδρομή του χρόνου, μεταφέροντας τα δώρα στα 
παιδάκια όλου του κόσμου. 

Στο γραμματόσημο θρησκευτικού περιεχομένου, 
μπροστά από το άνοιγμα σπηλαίου εικονίζεται, 
αριστερά καθισμένη, η Θεοτόκος να κρατά σινδόνι 
με τον νεογέννητο Χριστό, που είναι φασκιωμένος 
και βρίσκεται μέσα στη φάτνη. Δεξιά, ιστορείται 
γονατισμένος ο Ιωσήφ και πίσω από τη φάτνη ένας 
άγγελος. Στο φυσιοκρατικό τοπίο απεικονίζονται 
οι τρεις Μάγοι και ο Ευαγγελισμός των Ποιμένων, 
ενώ στον ουρανό, ο αστέρας και ομάδα αγγέλων, 
οι οποίοι κρατούν ενεπίγραφο ειλητάριο «Δόξα 
εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις 
ευδοκία». Η εικόνα βρίσκεται στον ιερό Ναό του 
Αγίου Σάββα και ζωγραφίστηκε στο αγιογραφικό 
εργαστήριο της Μονής Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, σύμφωνα με 
τη ναζαρηνή τεχνοτροπία και την τεχνική της 
ελαιογραφίας. 
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Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας, καθώς 
και του Μνημονίου Συναντίληψης Κύπρου – 
Ελλάδας –  Αιγύπτου για θέματα Διασποράς, 
πραγματοποιήθηκε, στις 14 Νοεμβρίου στο 
Κάιρο, συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας για θέματα 
Απόδημου Ελληνισμού κ. Ανδρέας Κατσανιώτης 
και η Υπουργός Μετανάστευσης και Αποδήμων 
Αιγυπτίων κα Sοha Gendy.
Κατά τη συνάντηση τονίστηκαν και από τις τρεις 
πλευρές οι διαχρονικές σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας 
– Αιγύπτου και οι φιλικοί δεσμοί που ενώνουν τις 
τρεις χώρες μέσα από το πέρασμα των αιώνων. 
Περίτρανη απόδειξη η Τριμερής Συνεργασία των 
τριών χωρών σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών, μέσα 
από την οποία προωθήθηκε και η υπογραφή του 
Μνημονίου Συναντίληψης για θέματα Διασποράς.

«Η Τριμερής Συνεργασία σε θέματα Διασποράς 
ενδυναμώνει και ενισχύει περαιτέρω της ήδη 
άριστες σχέσεις των τριών χωρών, τόσο σε διμερές, 
όσο και σε τριμερές επίπεδο», επισήμανε ο 
Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου.
Συνεχίζοντας, είπε ότι «κοινή επιδίωξη και των 
τριών πλευρών είναι η συνέχιση της συνεργασίας 
για τα θέματα αυτά, αφού φέρνει τους λαούς μας 
στο εξωτερικό πιο κοντά, διατηρεί τους δεσμούς 
των αποδήμων με τις χώρες καταγωγής τους 
και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς φιλίας και 
συνεργασίας».
Κατά τη συνάντηση έγινε, επίσης, αναφορά στο 
επιτυχημένο πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε μέχρι τώρα σε Αλεξάνδρεια, 
Λονδίνο, Μελβούρνη και Κύπρο – Ελλάδα –
Αίγυπτο. Αποφασίστηκε όπως το πρόγραμμα αυτό 
συνεχιστεί με νέες πρωτοβουλίες, δίνοντας έμφαση 

στους νέους της Διασποράς.
Επισημάνθηκε ότι Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος 
αποτελούν πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης 
και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Οι τρεις χώρες έχουν κοινές αξίες, 
κοινά συμφέροντα, ισχυρούς δεσμούς και 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση των πιο πάνω, αλλά και να 
προωθήσουν κοινά συμφέροντα σε σημαντικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων μέσω των οργανωμένων 
συνόλων της Διασποράς των τριών χωρών.
Έγινε επίσης αναφορά στο κυπριακό πρόβλημα, το 
οποίο δυστυχώς, όπως υπογράμμισε ο κ.Φωτίου, 
παραμένει στάσιμο λόγω της αναθεωρητικής 
στάσης και της ηγεμονικής προσέγγισης της 
Τουρκίας.

ΤΡΙΜΈΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ – 
ΈΛΛΑΔΑΣ – ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΈΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΨΈΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ
«Συμπληρώνονται φέτος 39 χρόνια από τη μέρα 
που η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία 
προέβησαν στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους, 
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και κάθε 
νομιμότητας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση 
καταδικάζουν σθεναρά την αποσχιστική κίνηση, η 
οποία καταδικάζεται, επίσης, και από το σύνολο 
της διεθνούς κοινότητας με σειρά ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, η Τουρκία και η υποτελής σε αυτήν ηγεσία 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην κατεχόμενη 
Κύπρο, όχι μόνο συνεχίζουν, αλλά εντείνουν τις 
προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειές τους 
τόσο στη θάλασσα όσο και επί του εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποκορύφωμα 
τις κατά παράβαση κάθε διεθνούς νομιμότητας 
ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος στην 
Αμμόχωστο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει 
την πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα 

της πλευράς μας να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για επίτευξη λειτουργικής λύσης, στη βάση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών 
και αξιών, με στόχο την ειρηνική συμβίωση 
και συνδημιουργία Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, και η οποία θα κατοχυρώνει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου των Κυπρίων 
πολιτών, μακριά από εξαρτήσεις από τρίτους και 
αναχρονιστικές εγγυήσεις».

ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: «ΓΝΏΡΙΖΟΥΜΈ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ Η ΈΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΈΠΈΙΑ ΈΠΙΒΑΛΛΈΙ»
Έκδήλωση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης» για καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες Κατεχόμενης Γης» 
διοργάνωσαν, στις 15 Νοεμβρίου, οι Επιτροπές 
Κατεχόμενων Δήμων και Κατεχόμενων Κοινοτήτων, 
για καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους. 
Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο 
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Πέτρος 
Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας             
κ. Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι «η εκδήλωση, 
αποτελεί άλλη μια απόδειξη της θέλησης του λαού 
μας να αγωνιστεί ενωμένος, μέχρι να επιστρέψει 
στις πατρογονικές του εστίες, και ενισχύει την 
αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να συνεχίσει 
την προσπάθεια για μια ελεύθερη και επανενωμένη 
πατρίδα».
«Η 15η Νοεμβρίου του 1983», ανέφερε στον 
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
«αποτελεί μέρα κατά την οποία το διεθνές δίκαιο 
παραβιάστηκε βάναυσα, για μια ακόμα φορά, 
από εκείνους που τον Ιούλιο του 1974 εισέβαλαν 
στην πατρίδα μας και καταπάτησαν κάθε έννοια 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, νομιμότητας και 
δικαιοσύνης».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η 
μονομερής, αποσχιστική και παράνομη πράξη 
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους και η έκτοτε 
προσπάθεια συντήρησης, αλλά και αναγνώρισης 
αυτού του μορφώματος, καταδεικνύει τη 
συνεχιζόμενη αρνητική και άκαμπτη στάση της 
κατοχικής Τουρκίας να συμμορφωθεί με τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και να 
προσέλθει με ειλικρίνεια και εποικοδομητική 
διάθεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
«Η φετινή επέτειος ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους», είπε, «συνοδεύεται από 
περαιτέρω έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, 
σε όλα τα επίπεδα. Στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης της αυξανόμενης προκλητικότητας 
και του αναθεωρητισμού της εξωτερικής πολιτικής 
της Τουρκίας, η χώρα μας δεν είναι μόνη. Η 
συνεχής στήριξη της Ελλάδας και η θέση μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ενισχύουν και μας 
ενδυναμώνουν, για να  υπερασπιζόμαστε τα δίκαιά 
μας και να δίνουμε απαντήσεις στις τουρκικές 
προκλήσεις».

Αναφερόμενος στις συμμαχίες που έχουμε κτίσει 
με γειτονικά κράτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
τόνισε ότι αποτελούν εχέγγυο σταθερότητας στην 
περιοχή μας και σημαντικό παράγοντα στήριξης 
των προσπαθειών μας για μια ειρηνική, λειτουργική 
και βιώσιμη λύση του εθνικού μας προβλήματος.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας για επανέναρξη των συνομιλιών, 
γνωρίζοντας πολύ καλά τα όρια του συμβιβασμού, 
τα όρια που η εθνική αξιοπρέπεια επιβάλλει. 
Είμαστε έτοιμοι για μια έντιμη λύση. Όχι, όμως, 
μια λύση που θα περιλαμβάνει ξένες εγγυήσεις 
και δικαίωμα παρεμβάσεων από τρίτες χώρες ή 
παραμονή κατοχικών στρατευμάτων. Όχι μια λύση 
που θα καταστήσει τη χώρα μας προτεκτοράτο ή 
εξαρτώμενη μιας άλλης χώρας. Όχι μια λύση δύο 
κρατών, που θα καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο 
και θα περιφρονεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Προέδρου της Δημοκρατίας πατήστε εδώ.

https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=31361#flat
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Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής 
ήταν ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση που 
διοργάνωσαν, στις 15 Νοεμβρίου, η ΠΟΜΑΚ και η 
ΝΕΠΟΜΑΚ στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στο Λονδίνο, για την καταδίκη 
της επετείου της παράνομης ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την 
πορεία διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν και φέτος, 
όπως κάθε χρόνο, οι Οργανώσεις της κυπριακής 
παροικίας στο Λονδίνο έξω από την τουρκική 
πρεσβεία.
Κατά την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην παρουσία του αναπληρωτή Υπάτου 
Αρμοστή κ. Σπύρου Μιλτιάδη και του Γενικού 
Προξένου της Δημοκρατίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο κ. Οδυσσέα Οδυσσέως, και στην οποία 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ 
κ. Ανδρέας Παπαευρυπίδης, ο Υπουργός 
Εσωτερικών επισήμανε ότι η τουρκική εισβολή 
του 1974, αλλά και η παράνομη αποσχιστική 
ενέργεια του καθεστώτος των κατεχομένων 
εδαφών μας του 1983, εξακολουθούν να 
επιφέρουν σοβαρές συνέπειες για την πατρίδα 
μας, αφού η κατοχική Τουρκία συνεχίζει τον 
παράνομο εποικισμό των κατεχομένων μας, 
κατά παράβαση κάθε αρχής διεθνούς δικαίου.
«Μόνη επιλογή, η επανένωση της πατρίδας μας και 
η αποκατάσταση του δικαίου, με την αποχώρηση 
των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή 
μας στις πατρογονικές μας εστίες», κατέληξε ο      
κ. Υπουργός.

ΈΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΈΔΡΙΑΣ: «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ 
ΠΡΟΧΏΡΗΣΈΙ ΣΈ ΚΙΝΗΣΈΙΣ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΏΣΗΣ»

Η Τουρκία θα πρέπει δίχως άλλο να 
προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης 
και το διεθνές δίκαιο θα πρέπει επιτέλους 
να επικρατήσει, δήλωσε ο Επίτροπος 
Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου σε εκδήλωση 
για τη Μικρασιατική Καταστροφή, στην 
Αθήνα.
«Δεν μπορεί να αφήνεται να βαδίζει στον δρόμο 
του παραλογισμού, ενθαρρυμένη από την ανοχή 
κάποιων, αλλά και παραγνωρίζοντας την ίδια ώρα 
ισχυρά μηνύματα που παίρνει για τις απαράδεκτες 
αξιώσεις και επιδιώξεις της», σημείωσε.
Ο κ. Φωτίου  υπογράμμισε ότι οφείλουμε να 
σταθούμε ενωμένοι και ισχυροί απέναντι στον 
παροξυσμό της τουρκικής προκλητικότητας, όπως 
αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα με την έξαρση 
της αδιαλλαξίας της Τουρκίας στο Κυπριακό και 
τις απειλές και τους εκβιασμούς της σε ό,τι αφορά 
στα κυριαρχικά δικαιώματά μας στις θαλάσσιες μας 
περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου, δικαιώματα 
που είναι βασισμένα στο διεθνές δίκαιο και 
αδιαπραγμάτευτα.
Τα πιο πάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος 
Προεδρίας στα εγκαίνια έκθεσης Μνήμης και 
Τιμής με θέμα «Από το δεν λησμονώ στο δεν 
ξεχνώ – Μικρασιατική Καταστροφή – Γενοκτονία 
Ποντίων – Εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην 
Κύπρο – Τρεις Τραγωδίες – Μια Τριλογία», που 
πραγματοποίηθηκαν στις 23 Νοεμβρίου. Την 

εκδήλωση διοργάνωσε η Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΚΟΕ) σε συνεργασία 
με τον Δήμο Νεάπολις- Συκεών, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού και το Ιδρυμα 
«Δεν λησμονώ» Γεώργιος Καραμάνος.
Όπως είπε ο κ. Φωτίου, το θέμα της έκθεσης 
αποτυπώνει στο απόλυτο τη θλιβερή κατάσταση 
πραγμάτων που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει το 
έθνος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Μια περίοδο, τόνισε, της οποίας η σημερινή 
τουρκική ηγεσία επισείει τη φρικαλέα μνήμη της 
με τις γενοκτονίες, τις βίαιες αρπαγές και την 
απάνθρωπη μεταχείριση ανθρωπίνων ζωών, 
προκειμένου με τον αναθεωρητισμό και τη 
νεοοθωμανική προσέγγιση και τακτική της να 
διευρύνει τις βλέψεις και τις απειλές σε βάρος 
του Eλληνισμού επιβουλευόμενη το Αιγαίο και 
επιδιώκοντας την πλήρη αποσταθεροποίηση.
Ανέφερε ακόμη ότι, το τουρκικό αφήγημα περί 
«Γαλάζιας Πατρίδας», το παράνομο Τουρκο-
Λιβυκό μνημόνιο με το οποίο επιδιώκεται η 
καταπάτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας 
στη θαλάσσια της περιοχή, καθώς και οι άλλες 
ενέργειες της Τουρκίας στη Λιβύη, τη Συρία, το 
Ιράκ και την Αρμενία, όπως βέβαια και στην Κύπρο 
μας, καταδεικνύουν, ακριβώς, πως τα ίδια ένστικτα 
απάνθρωπης βίας και συστηματικής επιθετικότητας 
και τρομοκρατίας που κληρονόμησε από τότε 
το τουρκικό κράτος, επιβιώνουν δυστυχώς και 
σήμερα με όλη τη θρασύτητα που χαρακτηρίζει την 
τουρκική ηγεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό 
της Άγκυρας.
Αναφερόμενος στη Μικρασιατική Καταστροφή, ο 
Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε ότι ήταν ένα πολύ 
μεγάλο χτύπημα για τον Ελληνισμό. Ακολούθησε 
τις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων. 
Ήταν ο γεωγραφικός ξεριζωμός από χώματα 
ελληνικά και αγιασμένα για δυόμιση χιλιάδες 
χρόνια, η διάλυση των εθνικών ονείρων της 
Μεγάλης Ιδέας.
«Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης 
αποτίουμε φόρο τιμής στα αθώα θύματα της 

Μικρασιατικής Καταστροφής. Φέρνουμε στο νου 
όλους εκείνους τους ανθρώπους που έφυγαν 
κατατρομοκρατημένοι, με φρίκη στα μάτια και 
ανεπούλωτα τραύματα στην ψυχή, αφήνοντας 
πίσω το σπίτι, το βιος τους όλο, και τον τόπο τους», 
είπε.
Ο κ. Φωτίου ανεφερε ότι η Κύπρος που, όπως 
κι άλλοι τόποι Ελλήνων παντού, υποδέχτηκε 
και έδωσε μια δεύτερη πατρίδα σε Μικρασιάτες 
πρόσφυγες, συνενώθηκε με τον υπόλοιπο 
Ελληνισμό σε μια προσπάθεια μνήμης, ιστορικής 
συνείδησης και αναστοχασμού.
«Στενοί και μακροί ήταν οι δεσμοί της Κύπρου 
με την Ελληνική Μικρά Ασία. Εμπορικοί και 
πνευματικοί, μορφωτικοί. Στην ελληνική 
εκστρατεία μετείχαν και αρκετοί Κύπριοι, ενώ 
πρωτοφανής χαρακτηρίζεται στα έντυπα της 
εποχής η κινητοποίηση των Κυπρίων για υποδοχή 
των 2.400 περίπου Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
περιλαμβανομένων και των πιέσεων προς την 
αποικιοκρατική κυβέρνηση για την κατάργηση των 
περιορισμών που έθετε», σημείωσε.
Αναφερόμενος στη Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, που προηγήθηκε της Μικρασιατικής 
Καταστροφής του 1922, ο Επίτροπος Προεδρίας 
είπε ότι «οι Νεότουρκοι τους στέρησαν τη ζωή, 
τη γη, τις περιουσίες τους. Όχι όμως και την 
ψυχή τους. Παρά τις κακουχίες οι Έλληνες 
του Πόντου επέδειξαν ένα αδάμαστο φρόνημα 
και κατάφεραν, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά 
και να μεγαλουργήσουν στις νέες εστίες όπου 
εγκαταστάθηκαν».
Ανέφερε ότι με την ίδια βαρβαρότητα και αγριότητα 
οι Τούρκοι στράφηκαν και εναντίον της Κύπρου το 
1974, σπέρνοντας τον όλεθρο και την καταστροφή.
«Γι’ αυτό και ο Ελληνισμός στο σύνολό του», 
τόνισε, «πρέπει να είναι, και είναι, συνεχώς 
σε εγρήγορση, έχοντας πλήρη συνείδηση της 
πραγματικότητας, αλλά και ακέραια ιστορική 
συνείδηση».
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Επιτρόπου 
Προεδρίας πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΨΈΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/44FA9B303A0D6926C2258908002C1440?OpenDocument
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Σειρά επαφών είχε ο Επίτροπος Προεδρίας          
κ. Φώτης Φωτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 
τις 18 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του.
Στις 18 Νοεμβρίου έγινε δεκτός από τον 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
Νικήτα, με τον οποίο είχε την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων για το κυπριακό πρόβλημα. Ο 
Επίτροπος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για 
τις εξελίξεις όσον αφορά την τραγική πτυχή του 
θέματος των αγνοουμένων, δίνοντας έμφαση σε 
πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν στο 

πλαίσιο του δια-θρησκευτικού διαλόγου, τόσο 
για την προώθηση επίλυσης του θέματος των 
αγνοουμένων όσο και για την αντιμετώπιση της 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κατά  τη συνάντηση επισημάνθηκε ο σημαντικός 
ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση της επαφής 
του απόδημου Ελληνισμού με τις ρίζες, τη γλώσσα, 
την ιστορία και τις παραδόσεις, αλλά και η στενή 
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή τόσο στη 
λειτουργία των ομογενειακών σχολείων όσο και σε 
ευρύτερα θέματα που απασχολούν την παροικία 
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ακολούθησε συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας 
με τον Πρόεδρο κ. Νεοκλή Νεοκλέους και μέλη 
της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου 
Βασιλείου, κατά την οποία συζητήθηκε η τραγική 
κατάσταση όσον αφορά στο ανθρωπιστικό θέμα 
των αγνοουμένων λόγω της αδιαλλαξίας και 
άρνησης της κατοχικής δύναμης να συνεργαστεί 
για τερματισμό της τραγωδίας.
Παράλληλα, συζητήθηκαν διάφοροι τρόποι 
προώθησης του θέματος τόσο σε σημαντικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
όσο και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
για το θέμα αυτό. Σημειώθηκε ότι το ΗΒ μπορεί 
να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία έτσι ώστε να 
δώσει πρόσβαση στα στρατιωτικά αρχεία, αλλά και 
να ανοίξει τις λεγόμενες στρατιωτικές περιοχές.
Πρόσθετα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο 
ΗΒ, ο Επίτροπος Προεδρίας συναντήθηκε με 
την επικεφαλής της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής (ΚΕΑ) ΗΒ, κα Μαρία Λόη, με την 
οποία συζήτησε το πολυδιάστατο και πολυσήμαντο 
έργο της ΚΕΑ ως κύριου φορέα, μέσω του οποίου 
προωθείται και συντηρείται η καλλιέργεια της 
ιστορικής ταυτότητας των νέων αποδήμων, καθώς 
και του συνόλου της Διασποράς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στη συνάντηση αναφορά έγινε και σε 
κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΕΑ, με 
τον κ. Φωτίου να διαβεβαιώνει ότι θα τα συζητήσει 
με τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας και 
Αθλητισμού στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο των επαφών του στο ΗΒ, ο Επίτροπος 
πραγματοποίησε συναντήσεις με την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ, τη ΝΕΠΟΜΑΚ, 
την ΑΧΕΠΑ Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και 
άλλες ομογενειακές οργανώσεις, όπως την 
Κυπριακή Κοινότητα στο Birmingham, μία από τις 
μεγαλύτερες κοινότητες των Κυπρίων στο ΗΒ. 
Πρόσθετα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο 
Επίτροπος Προεδρίας παρέστη και απηύθυνε 
χαιρετισμό σε διάφορες δράσεις των ομογενειακών 
σχολείων και συγκεκριμένα στην Ετήσια 
Χοροεσπερίδα που διοργανώνει το Ελληνικό 
Σχολείο Finchley, στο Λονδίνο, καθώς και στην 
τελετή του Ελληνικού Σχολείου Άγιος Δημήτριος 
στο Έτμοντον, όπου σε συνεργασία με τη 
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ έγινε παράδοση δώρων για τα 42 
εγκλωβισμένα παιδιά του κατεχόμενου σχολείου 
Ριζοκαρπάσου. Επιπλέον, ο κ. Φωτίου απηύθυνε 
χαιρετισμό στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Holy 
Trinity and St Luke, στο Μπέρμιγχαμ.

ΈΠΑΦΈΣ ΤΟΥ ΈΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΈΔΡΙΑΣ ΦΏΤΗ ΦΏΤΙΟΥ 
ΣΤΟ ΗΝΏΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ

Από την Ετήσια Χοροεσπερίδα του      
Ελληνικού Σχολείου Finchley, στο Λονδίνο
Για τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας 
πατήστε εδώ.

Από την τελετή του Ελληνικού Σχολείου Άγιος Δημήτριος στο Έτμοντον, όπου σε συνεργασία 
με τη ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ έγινε παράδοση δώρων για τα 42 εγκλωβισμένα παιδιά του κατεχόμενου 
σχολείου Ριζοκαρπάσου 
Για τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

Ο κ. Φωτίου απευθύνει χαιρετισμό στην 
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Holy Trinity and   
St Luke, στο Μπέρμιγχαμ
Για τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας 
πατήστε εδώ.

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/3B59BD1B1F339CFCC22589020028247A?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/31894C43EF70FA3AC225890200277608?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/7149D0758A88D85AC22589020028C425?OpenDocument
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Ως την «πιο οδυνηρή και επώδυνη πληγή της 
τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης 
κατοχής» χαρακτήρισε την τραγωδία των 
αγνοουμένων και των οικογενειών τους, ο 
Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου.
Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση 
Κυπρίων Ελλάδας με θέμα «Οι Αγνοούμενοι της 
Κυπριακής Τραγωδίας», που πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Νοεμβρίου στην Κυπριακή Εστία, στην 
Αθήνα, ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι γονείς, σύζυγοι, 
αδέλφια και παιδιά ακόμη αγνοουμένων, 
ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους και 
φεύγουν με αναπάντητα ερωτήματα για την τύχη 
των αγαπημένων τους προσώπων.
Παράλληλα, ο κ. Φωτίου υπενθύμισε ότι η Κύπρος 
έχει καταθέσει τέσσερις προσφυγές εναντίον της 
Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην 
απόφαση του το 2001, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία 
για παραβίαση σειράς άρθρων της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε 
σχέση με τα δικαιώματα των αγνοουμένων μας και 
των συγγενών τους. Αλλά και σε μεταγενέστερες 
αποφάσεις του το ΕΔΑΔ, όπως αυτήν του 2014, 

καταδίκασε και πάλι την Τουρκία χωρίς αυτή να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 
«Ο εμπαιγμός, η άρνηση και η περιφρόνηση της 
Τουρκίας στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ αποτελούν 
πρόκληση, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και 
για τη διεθνή νομιμότητα», τόνισε ο κ. Φωτίου, 
αναφερόμενος ενδεικτικά στο εξής απόσπασμα 
σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
«Για το Δικαστήριο, η σιωπή των αρχών του 
ερωτώμενου κράτους (δηλαδή της Τουρκίας) 
απέναντι στις πραγματικές ανησυχίες των συγγενών 
των αγνοουμένων, προσεγγίζει ένα επίπεδο 
σκληρότητας που μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 
μόνο ως απάνθρωπη μεταχείριση».
«Ασφαλώς η Τουρκία έχει τεράστιες ευθύνες, και 
ηθικές, και νομικές και πολιτικές, και θα πρέπει 
επιτέλους με ειλικρίνεια και ανθρωπισμό να 
συνεργαστεί για τον τερματισμό του δράματος 
που βιώνουν καθημερινά για τόσες δεκαετίες οι 
συγγενείς», υπογράμμισε ο Επίτροπος Προεδρίας.
Ο κ. Φωτίου σημείωσε, επίσης, ότι δεν μπορεί να 
επαφίεται μόνο στη θέληση της Τουρκίας αν θα 
εφαρμοστούν οι καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά 
θα πρέπει η διεθνής κοινότητα, το διεθνές σύστημα 
της δικαιοσύνης να μπορεί να τις επιβάλει. 
«Σχετικά», συνέχισε ο Επίτροπος, «υπάρχει και 
τίθεται επί τάπητος και το μέγα ερώτημα της 
εποχής για τη διεθνή κοινότητα: γιατί δύο μέτρα 
και δύο σταθμά; Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία 
σπέρνοντας τον όλεθρο και την καταστροφή, και 
κινητοποιήθηκε όλος ο κόσμος». «Γιατί, όμως, 
δεν υπήρξε και δεν υπάρχει έστω και τώρα στον 
ίδιο βαθμό η αντίδραση αυτή στην περίπτωση 
της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο και στις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην πατρίδα μας;», αναρωτήθηκε.

«Σίγουρα», πρόσθεσε, «υπάρχουν 
παθογένειες στο διεθνές στερέωμα με την 
αναποτελεσματικότητα του συστήματος ως 
προς την επίλυση μείζονων ανθρωπιστικών 
προβλημάτων, όπως οι αγνοούμενοι της 
κυπριακής τραγωδίας. Το θέμα που προέχει 
είναι οι παθογένειες αυτές να αντιμετωπιστούν 
και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στην πράξη, ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων 
σκοπιμοτήτων».
Ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί 
η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, στην 
οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ηνωμένων 
Εθνών, σημειώνοντας, παράλληλα, τη μη 
συμμετοχή της Τουρκίας σε οποιαδήποτε από τις 
σχετικές ενέργειες, καθώς και την άρνηση από 
μέρους της για παρουσίαση αρχείων της για τους 
αγνοουμένους ή τους αιχμαλώτους πολέμου, όπως 
απαιτείται από τις Συμβάσεις της Γενεύης. «Με 
ειλικρίνεια και καλή θέληση», σημείωσε, «η δική 
μας πλευρά συμμετέχει στις σχετικές προσπάθειες, 
διευκολύνοντας το διερευνητικό έργο και θέτοντας 
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεση της». 
Κλείνοντας, ο κ. Φωτίου διαβεβαίωσε ότι παρά τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα και την άρνηση της 
κατοχικής δύναμης να συνεργαστεί, συνεχίζουμε 
και εντατικοποιούμε τις προσπάθειες μας για 
τη διακρίβωση και της τελευταίας περίπτωσης 
αγνοουμένου μας.«Δεν θα συμβιβαστούμε ούτε και 
θα ενδώσουμε στις ορέξεις και τακτικισμούς της 
κατοχικής δύναμης. Θα εκπληρώσουμε το χρέος 
μας απέναντι στους ήρωές μας και στην ιστορία 
μας, όπως αυτό επιτάσσει η συνείδηση και το 
καθήκον μας», κατέληξε.
Για το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του 
Επιτρόπου Προεδρίας πατήστε εδώ.

ΦΏΤΙΟΥ: «Η ΠΈΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΈΙΣ 
ΤΟΥ ΈΔΑΔ ΑΠΟΤΈΛΈΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΈΘΝΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ» 
Έκδήλωση με θέμα «Οι Αγνοούμενοι της Κυπριακής Τραγωδίας», στην Αθήνα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΈΔΡΙΑΣ ΜΈ ΤΟΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΈΞΏΤΈΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΈΛΛΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου 
Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου στην Ελλάδα για 
να παραστεί στις εκδηλώσεις για το θέμα των 
αγνοουμένων, πραγματοποιήθηκε στις 24 
Νοεμβρίου, συνάντηση με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη.
Ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τον κ. Βαρβιτσιώτη για 
την απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στο 
ζήτημα των αγνοουμένων, καθώς και για την 
αδιαλλαξία της Τουρκίας να συνεργαστεί για τον 

τερματισμό αυτής της τραγωδίας που προκαλεί 
πόνο στους συγγενείς των αγνοουμένων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου-
Ελλάδας για την προώθηση του ζητήματος των 
αγνοουμένων, εξετάστηκαν οι ενέργειες που θα 
μπορούσαν να γίνουν προς τα θεσμικά όργανα 
και τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ούτως ώστε να ασκηθεί πίεση προς την 
Τουρκία να ανοίξει τις λεγόμενες στρατιωτικές 
περιοχές και να δώσει πρόσβαση στα στρατιωτικά 
αρχεία για να διακριβωθεί η τύχη όλων των 
αγνοουμένων μας.

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/F0E04B3D1B7EA128C2258908002CE590?OpenDocument
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«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ιστορική 
πραγματικότητα, αλλά να αντλούμε από 
αυτήν διδάγματα. Η ιστορία δεν είναι μόνο 
μάρτυρας και κριτής των πράξεων και των 
συμπεριφορών μας, αλλά και σύμβουλος 
μας για την πορεία που οφείλουμε να 
ακολουθήσουμε, με στόχο τη δικαίωση 
αυτών που θυσιάστηκαν με όραμα για μια 
ελεύθερη πατρίδα».
Τα πιο πάνω ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας 
κ. Φώτης Φωτίου, σε ομιλία που απέστειλε σε 
εκδήλωση, με θέμα τους αιχμαλώτους πολέμου της 
τουρκικής εισβολής, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την 1η  Δεκεμβρίου, στο Σπίτι της Κύπρου, στην 
Αθήνα.
«Κάθε εκδήλωση ή έργο που συμβάλλει 
στη διατήρηση αλώβητης της μνήμης για τα 
κατεχόμενα μας εδάφη και τους τόπους που είναι 
γεμάτοι από τον ιδρώτα και το αίμα των προγόνων 
μας, καθώς και για εκείνους εκ των συμπατριωτών 
μας που υπερασπίστηκαν με απαράμιλλο θάρρος 
και ηρωισμό την ελευθερία της πατρίδας μας, 
γράφοντας με ανεξίτηλα γράμματα το όνομα τους 
στο Πάνθεο των Αθανάτων μας, αποτελεί υπηρεσία 
προς την πατρίδα και τον αγώνα που συνεχίζουμε 
να διεξάγουμε με πρωταρχικό στόχο την επιβίωση 
του Ελληνισμού της Κύπρου», υπογράμμισε στην 
ομιλία του ο Επίτροπος Προεδρίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε το 
ντοκιμαντέρ «Αιχμάλωτοι μιας Προδοσίας», 
σε σκηνοθεσία και κινηματογράφηση του 
Μιχάλη Γεωργιάδη, έρευνα του Δρα Χρύσανθου 
Χρυσάνθου και παραγωγή του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974. 
Συνέβαλαν, επίσης, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών και το Αρχείο του ΡΙΚ.
Σχολιάζοντας το ντοκιμαντέρ με τις συγκλονιστικές 
μαρτυρίες για τα δεινά που βίωσαν οι αιχμάλωτοι 
πολέμου στα χέρια του Αττίλα, ο κ. Φωτίου 
σημείωσε ότι αποτελεί «ένα ιστορικό ντοκουμέντο, 
ένα σημαντικό όπλο μνήμης, την οποία οφείλουμε 
να συντηρούμε για να μην ξεχνάμε και να 
παραδειγματιζόμαστε».
«Ιδιαίτερα καθώς οι τουρκικοί σχεδιασμοί με τον 
αναθεωρητισμό και τη νεοοθωμανική προσέγγιση 
και τακτική της Άγκυρας συνεχίζουν να βρίσκονται 
σε εξέλιξη όχι μόνο σε ό,τι αφορά την Κύπρο, αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή», επισήμανε.
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο κ. Φωτίου 
αναφέρθηκε στα ορόσημα της δημιουργίας του 
κυπριακού προβλήματος, ενώ ειδική μνεία έκανε 
στη θυσία των Κυπρίων που προάσπισαν την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Κύπρου το 1974.
Ως την πιο τραγική πτυχή των όσων βίωσε η 

πατρίδα μας το 1974 χαρακτήρισε το ζήτημα των 
αγνοουμένων και επισήμανε ότι εξακολουθούν να 
αγνοούνται 800 τόσοι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες, 
ενώ για 48 τώρα χρόνια η Τουρκία αρνείται 
να συνεργαστεί με καλή θέληση και ειλικρίνεια 
για τη διακρίβωση της τύχης τους, παρά και τις 
αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων.
«Είναι ανεπίτρεπτο 48 χρόνια μετά να έχουμε 
ακόμη αγνοούμενους. Παρά τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα, όμως, συνεχίζουμε και 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για τη 
διακρίβωση και της τελευταίας περίπτωσης 
αγνοουμένου μας», κατέληξε ο Επίτροπος 
Προεδρίας.
Για το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Επιτρόπου 
Προεδρίας πατήστε εδώ.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Σπίτι 
της Κύπρου, την Ομοσπονδία Κυπριακών 
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ) και τον Παγκύπριο 
Συνδέσμο Αιχμαλώτων Πολέμου 1974. Χαιρετισμό 
στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος της 
ΟΚΟΕ Γιώργος Συλλούρης και ο Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 
1974, Βάσος Χρίστου, ενώ την ομιλία του 
Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου ανέγνωσε 
ο Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη Αθήνα, Ιωάννης Αδάμου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ «ΑΙΧΜΑΛΏΤΟΙ ΜΙΑΣ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» 
Φωτίου: «Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα σημαντικό όπλο μνήμης»

ΈΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ- 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΈ ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Την κοινή βούληση τους για εμβάθυνση της 
διμερούς συνεργασίας σε θέματα Διασποράς, 
εξέφρασαν ο Επίτροπος Προεδρίας ο κ. Φώτης 
Φωτίου και η Υφυπουργός Πολιτισμού της 
Ρουμανίας κα Diana-Ştefana Baciuna σε συνάντηση 
που είχαν στις 2 Δεκεμβρίου.
 Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, «τα 62 χρόνια 
διμερών διπλωματικών σχέσεων δείχνουν 
τις μακροχρόνιες σχέσεις μας, την πολιτική, 
οικονομική και πολιτιστική μας συνεργασία. Τις 
χώρες μας ενώνουν ιστορικοί δεσμοί, κοινές αξίες, 
αρχές και επιδιώξεις».

Από τη μεριά της η κα Baciuna ανέφερε ότι 
«στην Κύπρο υπάρχει μια ζωντανή και δυναμική 
Διασπορά από τη Ρουμανία που αριθμεί γύρω 
στους 45.000 Ρουμάνους. Οι σχέσεις μας είναι 
πέρα για πέρα φιλικές, μας ενώνουν πολλά και 
συνεργαζόμαστε σε όλους τους τομείς».
Κλείνοντας, ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι «δίνουμε 
ιδιαίτερη σημασία στη νέα γενιά, γι’ αυτό και 
στo πλαίσιo της διμερούς συνεργασίας θα 
συνδιοργανώσουμε διάφορες δράσεις και 
εκδηλώσεις, τόσο στην Κύπρο και τη Ρουμανία όσο 
και σε άλλες χώρες όπου έχουμε οργανωμένες 
κοινότητες Διασποράς.

Διμερής εκδήλωση Κύπρου-Ρουμανίας
Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας 
Κύπρου-Ρουμανίας για θέματα Διασποράς 
πραγματοποιήθηκε, στις 2 Δεκεμβρίου, στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κοινή εκδήλωση.Την 
εκδήλωση χαιρέτισε ο Επίτροπος Προεδρίας        
κ. Φώτης Φωτίου.
Για τον χαιρετισμό του Επιτρόπου Προεδρίας 
πατήστε εδώ.

http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/1855389B2CDA89E8C225890C002E5F44?OpenDocument
http://www.presidentialcommissioner.gov.cy/anthropos/anthropos.nsf/All/75C7C14F78D49A91C225890F0044BF5E?OpenDocument
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ΑΡΧΙΣE Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΈΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
NDCP ΚΑΙ NCCT ΤΗΣ ΝΈΠΟΜΑΚ 
Η ΝΕΠΟΜΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για 
τα προγράμματά της Discover Cyprus (NDCP) και Cyprus Culture 
Tour (NCCT) για το 2023. Τα δύο αυτά προγράμματα προσφέρουν τη 
δυνατότητα σε Κύπριους και Κύπριες της Διασποράς από ολόκληρο 
τον κόσμο να μάθουν περισσότερα για την Κύπρο, για την ιστορία της 
και τον πολιτισμό της. Και τα δύο επιδοτούνται σημαντικά από την 
Κυπριακή Κυβέρνηση και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Αιτήσεις για 
τα προγράμματα θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Δείτε πιο 
κάτω πληροφορίες για τα δύο προγράμματα:

Πρόγραμμα NDCP
Ηλικίες: 18-22
Ημερομηνίες: 3-24 Ιουλίου 2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Φεβρουαρίου 2023

Το NDCP είναι πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων και προσφέρει 
στους συμμετέχοντες μια εις βάθος γνωριμία με την Κύπρο και τη 
δυνατότητα να μάθουν για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
Οι συμμετέχοντες κάνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ξεναγούνται σε ορισμένα από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Το πρόγραμμα αποτελεί, επίσης, 
έναν εξαιρετικό τρόπο για τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 
δεσμούς ζωής με άλλους απόδημους Κύπριους και Κύπριες από 
ολόκληρο τον κόσμο, καθώς σε αυτό συμμετέχουν άνθρωποι από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τον 
Καναδά και την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-  Γνωριμία με τον κυπριακό πολιτισμό και την κυπριακή κληρονομιά 
μέσα από ξεναγήσεις και μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
-  Δημιουργία δεσμών με νέους από όλο τον κόσμο

-  Επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα και σημαντικά μνημεία
-  Εκμάθηση παραδοσιακών χορών με επαγγελματία δάσκαλο
-  Δοκιμή της νόστιμης κουζίνας και της μοναδικής νυχτερινής ζωής της
   Κύπρου 

Πρόγραμμα NCCT
Ηλικίες: 23-30
Ημερομηνίες: 17-28 Αυγούστου 2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Φεβρουαρίου 2023

Το NCCT είναι μια περιοδεία 10 ημερών περίπου στην Κύπρο, όπου 
οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα καλύτερα που έχει να προσφέρει 
ο κυπριακός πολιτισμός. Είναι μια αξέχαστη διαδρομή εξερεύνησης 
της Κύπρου με ξεναγήσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες 
ξεναγούνται στα σημαντικότερα αξιοθέατα, καθώς και στα βουνά του 
Τροόδους και τη χερσόνησο του Ακάμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-  Εξερεύνηση ιστορικών μνημείων
-  Γνωριμία με συγκλονιστικές θέες και τοπία
-  Κολύμβηση σε παραλίες παγκόσμιας κλάσης
-  Δημιουργία δεσμών με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου
-  Δοκιμή αυθεντικής κυπριακής κουζίνας

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
βρουν στη διεύθυνση: nepomak.org/ncct. Για υποβολή αιτήσεων 
οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μεταβούν στη διεύθυνση:              
nepomak.org/ncct-app.

ΠΟΛΥΈΚΘΈΣΗ: «ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΈΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΈΙΜΗΛΙΑ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΑΝ), στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων για τη μνήμη του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού,  διοργάνωσε μέσω της αρμόδιας 
Επιτροπής του, Πολυέκθεση με τίτλο «Μικράς 
Ασίας Ενθυμήματα και Κειμήλια», από τις 5 μέχρι 
τις 28 Δεκεμβρίου.
Τα εγκαίνια της Πολυέκθεσης πραγματοποιήθηκαν 
στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου 
Προδρόμου, της Αναπληρώτριας επικεφαλής 
και Σύμβουλου Πρεσβείας Α΄ κας Ελένης 
Μπισμπικοπούλου, εκ μέρους του Πρέσβη της 
Ελλάδας στην Κύπρο, και του Μητροπολίτη Πάφου 
και Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου  
κ.κ. Γεώργιου.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Προδρόμου τόνισε ότι 
η Πολυέκθεση αποτελεί ένα δείγμα διατήρησης 

της ιστορικής μνήμης, αναπαράστασης της ζωής 
των Μικρασιατών, αλλά και μνημόσυνο για όλους 
αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση και σφυρηλάτηση του ελληνικού 
πολιτισμού. Επίσης, αναφέρθηκε στους τέσσερις 
θεματικούς πυλώνες της Πολυέκθεσης, οι οποίοι 
σφράγισαν την ιστορία και τον πολιτισμό του 
Πόντου και της Μικράς Ασίας, στους τομείς της  
παιδείας, του πολιτισμού, της θρησκείας και της  
ιστορίας.
Η κα Μπισμπικοπούλου στον δικό της χαιρετισμό 
αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης της 
ιστορικής μνήμης. Η Μικρασία, ανέφερε, αποτελεί 
το λίκνο του πολιτισμού και εξέφρασε ευχαριστίες 
στα άτομα που άνοιξαν την καρδιά τους και 
μοιράστηκαν μαζί μας τα ενθυμήματα και τα 
κειμήλια τους.
Ακολούθως, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Πάφου κ.κ. Γεώργιος στον χαιρετισμό του 
σημείωσε ότι οι Μικρασιάτες έδωσαν το φως του 
πολιτισμού και του χριστιανισμού.
Η επαφή των επισκεπτών με τα τεκμήρια έδωσε 
τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους/
στις μαθητές/μαθήτριες να έλθουν σε άμεση 
επαφή με τη μακρινή στον χρόνο Μικρασία, και 
να γνωρίσουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της, 
καθώς επίσης και τον πλούτο του πολιτισμού της.

https://nepomak.org/ncct.
https://nepomak.org/ncct-app.


Κοινότητα στην Καρπασία, στην επαρχία Αμμοχώστου. 
Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά της κωμόπολης 
Γιαλούσα και 56 χιλιόμετρα από την Αμμόχωστο. Θα 
μπορούσε να θεωρηθεί προέκταση της Γιαλούσας, αλλά 
και εξέλιξη παλαιότερων οικισμών που υπήρχαν στην 
περιοχή κατά τη βυζαντινή περίοδο ή και σε παλαιότερες 
εποχές (Μονάγρι, Αρκαστήρκα, Παλαιοσκουτέλλα). 
Ειδικά η περιοχή της Ανασσίας (Αναχίδας), που 
βρίσκεται στη νότια πλευρά του χωριού και δεν έπαψε 
να κατοικείται ως τα πιο πρόσφατα χρόνια, αποτελεί 
επιβίωση οικισμού της ενετικής περιόδου.
Μόλις το 1939 η Αγία Τριάδα εξελίχθηκε σε χωριστή 
κοινότητα. Πήρε το όνομά της από την εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας, που κτίστηκε γύρω στα 1900. Το χωριό 
αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς και έφτασε το 1973 
να αριθμεί 1.212 κατοίκους. Από νωρίς ιδρύθηκε στην 
Αγία Τριάδα εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ακολούθως 
και οκτατάξιο. Επίσης, απέκτησε ελαιοτριβείο και 
συνεργατική τράπεζα. Οι κάτοικοι ασχολούνταν, κυρίως, 

με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, πιο παλιά και με τη 
σηροτροφία.
Σήμερα ζουν στο χωριό ελάχιστοι ηλικιωμένοι 
(γύρω στους 50), ενώ από το 1976 εγκαταστάθηκαν 
εκεί Τούρκοι έποικοι από τον Πόντο. Το πιο 
σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο της κοινότητας 
είναι η πρωτοχριστιανική εκκλησία της Παναγίας της 
Οπτομυλιάς ή Βασιλική Αγίας Τριάδας (πρώτο μισό 
του 5ου αιώνα). Είναι τρίκλιτη, βασιλικού ρυθμού, με 
ψηφιδωτό δάπεδο, που ανασκάφθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1960 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ανατολικά 
της Αγίας Τριάδας σώζονται μερικές εκκλησίες της 
βυζαντινής περιόδου, όπως του Αγίου Γεωργίου Σακκά 
(όπου λειτουργούσε γυναικείο μοναστήρι), του Αγίου 
Θύρσου, της Αγίας Μαρίνας των Πύργων, του Αγίου 
Φωτίου κ.ά. Άλλες εκκλησίες είναι του Αγίου Φανουρίου, 
της Αγίας Παύλας, της Αγίας Μαρίνας και μερικά 
εξωκκλήσια.

σ τ η ν  κ α τ ε χ ό μ ε ν η  γ η  μ α ς

* Πηγή κειμένων και φωτογραφιών: 
Έκδοση ΓΤΠ 253/2019 Μνήμες Κατεχόμενης 
Γης- Έκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες 
Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων 
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου
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Αγία Τριάδα

Η κοινότητα Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας ήταν μεικτό 
χωριό που το 1974 αριθμούσε περίπου 1.500 κατοίκους, 
η πλειονότητα των οποίων ήταν Ελληνοκύπριοι. Χωριό 
που έχει τις καταβολές του από αρχαιοτάτων χρόνων, 
με πλούσια ιστορία, ήταν φέουδο και ανήκε αρχικά στη 
βασίλισσα Ελένη Παλαιολόγου, σύζυγο του Φράγκου 
βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' των Λουζινιάν και στη 
συνέχεια στη θυγατέρα της βασίλισσας αυτής, και 
μάλιστα τελευταία του οίκου των Λουζινιάν, Καρλότα. 
Όταν, όμως, η Δημοκρατία της Βενετίας προσάρτησε την 
Κύπρο, ο Άγιος Ανδρόνικος συνέχισε να είναι κρατική 
περιουσία και να εκμισθώνεται σε πλούσιες οικογένειες 
της Κύπρου. 
Εύφορο και καταπράσινο από καλλιέργειες χωριό, 
φημισμένο κυρίως για το κολοκάσι του, τα καπνά 
του αλλά και για τις μουριές-συκαμινιές του, που 
καλλιεργούνταν στο παρελθόν για την εκτροφή 
μεταξοσκώληκα και για την παραγωγή αρίστης 
ποιότητας μεταξιού. Η ευφορία του χωριού οφειλόταν 

στα πλούσια νερά του Αγίου Ανδρονίκου. Έξι νερόμυλοι 
είναι καταγεγραμμένοι στο Κτηματολόγιο της Κύπρου 
κατά μήκος του ποταμού με την ονομασία Ποταμός τους 
Μύλους.
Το χωριό χωριζόταν σε τέσσερις περιοχές/γειτονιές: Το 
πάνω χωριό με το καταπράσινο δάσος της Καβάλας, 
το κάτω χωριό με τη θάλασσα, το Μαυροβούνι στο 
ύψωμα και την Κακκοσκάλα κάπου στο κέντρο του 
χωριού. Διάσπαρτα εξωκκλήσια, της Αγίας Μαρίνας, 
της Παναγίας του Αγγαρκού, του Αγίου Ανδρονίκου, 
η εκκλησία της πολιούχου Αγίας Φωτούς της 
θαυματουργού.
Οι κάτοικοι του χωριού είναι διασκορπισμένοι σε όλες 
τις επαρχίες της Κύπρου και ο σύνδεσμός τους είναι το 
Κοινοτικό Συμβούλιο και το σωματείο του χωριού, τα 
οποία με τις διάφορες εκδηλώσεις τους καταβάλλουν 
μεγάλες προσπάθειες για να κρατηθεί άσβεστη η μνήμη 
και η νοσταλγία για το πανέμορφο κατεχόμενο χωριό, 
μέχρι την πολυπόθητη επιστροφή.
Στα διάφορα έγγραφα και μελέτες, το χωριό αναφέρεται 
ως Άγιος Ανδρόνικος Κανακαρίας. Παρόλο που το 
όνομα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρόνικο, εντούτοις 
πολιούχα Αγία του είναι η Αγία Φωτού, αφού η εκκλησία 
του Αγίου έχει μετατραπεί σε τέμενος προ πολλών 
χρόνων.
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, οι κάτοικοι 
παρέμειναν εγκλωβισμένοι με εξαίρεση μερικές 
οικογένειες, μέχρι το 1976, όταν αναγκάστηκαν να 
περάσουν στις ελεύθερες περιοχές του νησιού.

Άγιος Ανδρόνικος
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