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Αγαπητέ Απόδημε,

Η έκδοση του παρόντος τεύχους « Η Κύπρος μας», του περιοδικού για τους αποδήμους μας, συμπίπτει με τη
δύση του 2014 και την ανατολή του 2015. Ένα νέο έτος που μας καλεί να βρεθούμε και πάλι στις επάλξεις
ενός καθήκοντος και ενός αγώνα που εξακολουθεί να παραμένει αδικαίωτος. Οι απόδημοί μας, σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας, έχουν αποδείξει με την μέχρι τώρα σπουδαία προσφορά τους ότι ξέρουν
από καθήκον και από αγώνες για την πατρίδα. Θα βρεθούν και πάλι στην πρωτοπορεία ενός αγώνα που υπε-
ρασπίζεται τις πανανθρώπινες αξίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Έχουμε κάθε λόγο να προσβλέπουμε στο νέο χρόνο με συγκρατημένη αισιοδοξία. Όλα τα στοιχεία δείχνουν
πως θα είναι η απαρχή ανάκαμψης της οικονομίας. Έχουν τεθεί τα θεμέλια ώστε ο λαός μας να επανέλθει
στην ανάπτυξη και ευημερία, που κι αυτά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το θεμέλιο για ευόδωση του δίκαιου
αγώνα μας.

Οι τελευταίοι μήνες σημαδεύτηκαν από μια νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας. Με απροκάλυπτο
τρόπο, η Τουρκία έχει επέμβει στην Αποκλειστική  Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια πα-
ράνομη προσπάθεια να την εμποδίσει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι νέες προκλήσεις της
Τουρκίας έχουν καταδικαστεί από όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στο διεθνές δίκαιο και, φυσικά,
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε ισότιμο μέλος. Ταυτόχρονα, η κυπριακή Κυβέρνηση, ομό-
φωνα με την πολιτική ηγεσία και το λαό, αντιμετωπίζουν την τουρκική αυθαιρεσία με ψυχραιμία, αλλά και
αποφασιστικότητα. Ήταν φυσικό να αναστείλουμε τη συμμετοχή μας στις συνομιλίες, οι οποίες δεν μπορούν
να έχουν καμιά προοπτική υπό το κράτος νέων τετελεσμένων, απειλών και παρανομιών. Είναι όμως δεδομένη
από αποδεδειγμένη η προσήλωσή μας στην ειρηνευτική διαδικασία μέσα από την οποία αναζητούμε μια
λύση συμβιβαστική μεν, αλλά σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της αξίες της ενωμένης Ευρώ-
πης. Κι αυτό, γιατί είμαστε πεπεισμένοι πως είναι και προς το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών
μας, οι οποίοι θα ωφεληθούν από μια τέτοια διευθέτηση.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος συμμετέχει με το μικρό της μέγεθος αλλά το τεράστιο ηθικό της ανάστημα στη σύμ-
πηξη ενός άξονα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα από ένα ειλικρινή
διάλογο και με την ανίχνευση των αμοιβαίων και συνολικών συμφερόντων, οι χώρες της περιοχής που πι-
στεύουν στην σταθερότητα και ειρήνη, συνδημιουργούν ένα μέτωπο που θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν
τους φυσικούς πόρους της περιοχής για το καλό και την ευημερία των λαών τους. Αυτή η κοινή προσπάθεια
όχι μόνο δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά προσκαλούνται όλες οι χώρες να συμμετάσχουν και για το
καλό του δικού τους λαού.
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Με ενδυναμωμένη την υγεία του αλλά και με αποφα-
σιστικότητα να προχωρήσει σε τομές επανήλθε στην
Κύπρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης μετά την εγχείρηση καρδίας στην οποία υπο-
βλήθηκε στις ΗΠΑ. Σε μήνυμά του προς τον κυπριακό
λαό μέσω του Τύπου, στις 23 Δεκεμβρίου, υπογράμ-
μισε την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει σε
επανακαθορισμό ορισμένων σημαντικών πυλώνων
πολιτικής ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό το κυ-
βερνητικό πρόγραμμα. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις
δηλώσεις του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Είναι πραγ-
ματικά με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που ύστερα
από την περιπέτεια με την υγεία μου βρίσκομαι ξανά
μαζί σας στην αγαπημένη μας Κύπρο, ανάμεσα στην
οικογένεια μου, τους φίλους και τους συνεργάτες μου.

Θέλω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου να ευ-
χαριστήσω τις εκκλησιαστικές ηγεσίες, εννοώ τον
Προκαθήμενο και την Ιερά Σύνοδο, τις πολιτικές ηγε-
σίες, τα οργανωμένα σύνολα, τόσο της Κύπρου, της Ελ-
λάδας όσο και τις ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο
της Αμερικής. Θα πρέπει να πω με πολλή συγκίνηση,
όπου υπάρχει Ελληνισμός υπήρξε μια θετική ανταπό-
κριση, μια ευχή και αυτό ήταν πάρα πολύ υποστηρι-
κτικό στις δύσκολες ώρες που έχω περάσει.

Την ίδια ώρα θέλω βεβαίως να ευχαριστήσω τους για-
τρούς μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κύπρο για
όσα έκαναν ώστε να είμαι και πάλι υγιής ανάμεσά σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως και σε
κάθε περίοδο δοκιμασίας του καθενός μας, είχα την
ευκαιρία να κάνω μια εις βάθος ανασκόπηση της
μέχρι σήμερα πορείας, αλλά και με αυστηρότητα μια
αυτοκριτική και να επανεξετάσω πολλά των θεμάτων
για τα οποία είχα αποφασίσει ή για τα οποία είχα τρο-
χοδρομήσει κάποιες πολιτικές και να λάβω αποφάσεις
που να σηματοδοτούν μια νέα αρχή. Κατά τη διάρκεια
της ενδοσκόπησης υπήρξε το στοιχείο της αυτοκρι-
τικής και διαπίστωσα ότι κατά τη διάρκεια των πρώ-
των 22 μηνών δεν υπήρξαν μόνο θετικά από πλευράς
Κυβερνήσεως, αλλά υπήρξαν και τα αρνητικά, για τα
πλείστα των οποίων την ευθύνη και πλήρως αναλαμ-
βάνω. Στη βάση αυτών των δεδομένων, των επιτυχιών
αλλά και των παραλείψεων, και των όσων υπολείπον-
ται να γίνουν θέλω να ξεκαθαρίσω πως θα πρέπει να
επανακαθοριστούν πολιτικές και να ενισχυθεί η προ-
σπάθεια για υλοποίηση των τεσσάρων πυλώνων επί
των οποίων εδράζεται το πρόγραμμα διακυβέρνησης.
Δηλαδή:

1. Ο περαιτέρω εξορθολογισμός της κυπριακής οι-
κονομίας και η οριστική επιστροφή στην ανάπτυξη
και την ευημερία. Πώς αντιμετωπίζονται άμεσα τα
πραγματικά προβλήματα του Κύπριου πολίτη ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Μπορεί να
έχουμε επιτύχει όσον αφορά τα θέματα αξιοπιστίας
του κράτους, του τραπεζικού συστήματος, όμως τα
βασικά προβλήματα όπως η ανεργία, τα κοινωνικά
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παντοπωλεία είναι εκεί. Θα πρέπει να δούμε πώς
άμεσα αντιμετωπίζονται έτσι ώστε να υπάρξει μια
πραγματική ανταπόκριση στα όσα προβλήματα ο
λαός αντιμετωπίζει.

2. Ένα από τα σημαντικότερα που έχουμε αναλάβει
είναι η συνέχιση του εκσυγχρονισμού του κράτους
μέσω σειράς ήδη δρομολογούμενων συγκεκριμένων 
μεταρρυθμίσεων.

3. Η συνέχιση της μηδενικής ανοχής και ενίσχυση πε-
ραιτέρω της εν εξελίξει προσπάθειας για πάταξη της
διαφθοράς και οριστικό τερματισμό της ατιμωρησίας.
Εάν διαδράμετε την όλη ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, είναι η πρώτη Κυβέρνηση που δεν ανέχθηκε
είτε να παρέμβει για να συγκαλύψει ή για να καλύψει
είτε για να αποτρέψει τη δίωξη περιωνύμων, επωνύ-
μων ή και πολιτών ή πολιτικών που θεωρούνταν μέχρι
στιγμής ότι θα μπορούσαν να τεθούν στο απυρό-
βλητο. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και θα ήθελα να
ενθαρρύνω ακόμη περισσότερο όσους κατέχουν τα
οποιαδήποτε στοιχεία να τα δώσουν στις ανακριτικές
Αρχές, έτσι ώστε επιτέλους να δημιουργήσουμε μια
άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία όσον αφορά τη
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

4. Η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε
για επίλυση του κυπριακού προβλήματος μέσω πάντα
συλλογικής διαχείρισης, όπως τελευταίως τουλάχιστον
γίνεται με τη συνδρομή και των πολιτικών αρχηγών.
Είναι εκ των ων ουκ άνευ να συνειδητοποιήσουμε
αυτό που ο λαός αναμένει από εμάς: μέσα από τη συλ-
λογικότητα να λαμβάνονται οι σοφότερες των αποφά-
σεων προκειμένου να προστατεύσουμε τον κυπριακό
Ελληνισμό και να μην επιτρέψουμε τη δημιουργία τε-
τελεσμένων εις βάρος του κυπριακού Ελληνισμού, είτε
μέσω εκβιασμών είτε μέσω άλλων μεθοδεύσεων. Είναι
καλά γνωστή η αποφασιστικότητα, αλλά και η μεγάλη
επιθυμία του συνόλου του κυπριακού Ελληνισμού, επι-
τέλους, να δοθεί ένα τέρμα στην κατοχή και στη διαί-
ρεση. Όμως, να δοθεί τέρμα και όχι να γίνει απαρχή
νέων περιπετειών. 

Την ίδια ώρα, και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι
στις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε τα επόμενα τρία χρόνια, επέστρεψα έτοιμος
και αποφασισμένος να συζητήσω εξαντλητικά με όλες

τις πολιτικές δυνάμεις, να προτείνω και να ακούσω ει-
σηγήσεις κατά πόσο είναι δυνατόν σε κλίμα διαλόγου,
συναίνεσης, συνεννόησης και πάντοτε με γνώμονα το
συμφέρον του κυπριακού λαού, τη δυνατότητα σχη-
ματισμού μιας Κυβέρνησης κατά το δυνατόν είτε κοι-
νής αποδοχής είτε της ευρύτερης δυνατής αποδοχής.
Πιστεύω ότι - και μιλώ με γνησιότητα, ευθύτητα και ει-
λικρίνεια - τα προβλήματα που ο τόπος αντιμετωπίζει
ούτε οι ώμοι του ενός μπορούν να τα αντιμετωπίσουν
αλλά ούτε και η αρνητικότητα ή οι οποιεσδήποτε
άλλες σκοπιμότητες μπορούν να βοηθήσουν και να
συμβάλουν στο να μας κατανοήσει και ο λαός ότι, επι-
τέλους, πρώτιστη προτεραιότητα μας δεν είναι τα κομ-
ματικά ή τα προσωπικά μας οφέλη, αλλά του λαού το
συμφέρον και γενικότερα της πατρίδας.

Οι προθέσεις μου είναι ειλικρινέστατες και όχι για τους
όποιους λόγους για τους οποίους κάποιοι επιχείρησαν
ήδη να πουν, πριν καν με ακούσουν, είτε για να αιτιο-
λογήσουν την άρνηση είτε για να δημιουργήσουν κά-
ποιες εικόνες που νομίζουν ότι μπορεί να βοηθούν
κομματικές σκοπιμότητες. 

Δεν πρόκειται να υπηρετήσω κανενός κόμματος το
συμφέρον και του οποιουδήποτε τις βλέψεις ή τους
προγραμματισμούς, του εαυτού μου πριν και πάνω
από όλα μη εξαιρουμένου. Αυτό που πρέπει να διακρί-
νει όλους μας είναι το αίσθημα ευθύνης που μας διέ-
κρινε κατά την τελευταία περίοδο αντιμετωπίζοντας
τις προκλήσεις της Τουρκίας.

Πέραν από το θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας,
της αντιμετώπισης του εθνικού προβλήματος, της
αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος και
της οικονομίας, υπάρχουν σωρεία θεμάτων που
απασχολούν τον κόσμο. Θα πρέπει αυτά να είναι τα
πρώτιστα που πρέπει να καθορίζουν τις πολιτικές
μας επιλογές.

Εγώ είμαι έτοιμος για διάλογος, είμαι έτοιμος με ειλι-
κρίνεια να συζητήσω με όλους και θέλω να πιστεύω
ότι την ίδια προθυμία και αποφασιστικότητα θα επι-
δείξουν με υπευθυνότητα και οι πολιτικές δυνάμεις,
κάτι που ποτέ δεν αρνήθηκα, ότι δηλαδή τους διακρί-
νει αίσθημα ευθύνης. Θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο
ίδιο εποικοδομητικό κλίμα θα συνεργαστούμε όλοι
έτσι ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά».
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Πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στο Κάιρο,
με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη, η τριμερής Σύνοδος Κορυ-
φής Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου, στην οποία
συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου
κ. Abdel Fattah al Sisi και ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Αντώνης Σαμαράς.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
την τριμερή συνεργασία σε διεθνή φόρα και τρό-
ποι περαιτέρω εμβάθυνσής της, καθώς και οι προ-
οπτικές συνεργασίας σε άλλους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος. 

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν τις πε-
ριφερειακές εξελίξεις, μεταξύ αυτών και οι τουρκικές
παραβιάσεις της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και οι εξελίξεις
στο Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία, ενώ τη συνάντηση

απασχόλησαν η παρούσα φάση του Κυπριακού, το
Παλαιστινιακό, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και άλλα ζητήματα. 

Μετά τη Σύνοδο, οι δύο Πρόεδροι και ο Πρωθυ-
πουργός έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο Πρό-
εδρος της Αιγύπτου ανέφερε ότι η Σύνοδος προσ-
βλέπει την ενίσχυση των ιστορικών και ιδιαίτερων
δεσμών ανάμεσα στις τρεις χώρες. 

Πρόσθεσε ότι «η Αίγυπτος φιλοξένησε μια συνάντη-
ση κορυφής των τριών χωρών, εγκαινιάζοντας μια
νέα εποχή τριμερούς συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε
εδώ και ένα χρόνο, ενισχύοντας αυτή την εποικοδο-
μητική συνεργασία με δύο από τις χώρες που πραγ-
ματικά υποστήριξαν την πολιτική γραμμή της
Αιγύπτου για αποκατάσταση της δημοκρατίας και
κατανοούν πλήρως τα εξαιρετικά γεγονότα που συμ-
βαίνουν στη χώρα». 
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Επισήμανε, εξάλλου, τη συνεργασία των τριών χωρών
στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου και
πρόσθεσε ότι οι απόψεις τους ταυτίζονται πλήρως.

Ανέφερε ακόμη ότι η συνεργασία ανάμεσα στις τρεις
χώρες θα αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας και για
άλλες χώρες, ενώ επισήμανε το όφελος των τριών
χωρών μέσα από τις συμφωνίες που έχουν υπογρα-
φεί στο παρελθόν σε διάφορους τομείς. Επισήμανε
ακόμη ότι οι εξαίρετες σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου –
Αιγύπτου πηγάζουν από το σεβασμό τους στο διε-
θνές δίκαιο και ιδιαίτερα της κυριότητας των χωρών
και τη μη μεσολάβηση στα εσωτερικά τους. 

/ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέ-
φερε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμότατα τον Πρόεδρο Σίσι και τους Αιγύπτιους φί-
λους μας για τη φιλοξενία της σημαντικής αυτής Συ-
νόδου. Εκφράζω επίσης θερμότατες ευχαριστίες
προς την Αίγυπτο για την πρωτοβουλία της τριμε-
ρούς αυτής συνεργασίας, που ξεκίνησε το 2013 και
η οποία έκτοτε ωριμάζει και ενισχύεται. 

Η επίσκεψή μας εδώ και η πραγματοποίηση της
Συνόδου Κορυφής αποτελεί απτή απόδειξη της
αναβάθμισης του τριμερούς αυτού μηχανισμού
συνεργασίας και την από κοινού δέσμευση για εξέ-
ταση περαιτέρω τρόπων εμβάθυνσης της.

Η τριμερής συνεργασία μας βασίζεται σε τέσσερις
βασικούς πυλώνες: 

Πρώτο, αυτόν της πολιτικής συνεργασίας βάσει των
προτεραιοτήτων και των θεμάτων κοινού ενδιαφέ-
ροντος, ιδιαίτερα μέσω του διπλωματικού συντονι-
σμού των δράσεων μας, τόσο σε περιφερειακό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, πάντοτε με πλήρη σεβασμό
της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών. 

Δεύτερο, την ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος
των χωρών και των λαών μας, μέσω της ουσιαστικής
και πρακτικής ενίσχυσης των συμπράξεων μας σε
τομείς, όπως αυτόν της ενέργειας, της οικονομίας,
του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού και
της ναυτιλίας και σωρείας άλλων τομέων, όπου μπο-
ρούμε να συνεργαστούμε. 

Τρίτο, τη δημιουργία κοινού μετώπου αντιμετώπι-
σης των κινδύνων που απειλούν την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα η
τρομοκρατία, η ξενοφοβία και ο θρησκευτικός δια-
χωρισμός, που θέτουν σε κίνδυνο την κρατική υπό-
σταση πολλών χωρών και το μέλλον του πολιτικού
τους ανασχηματισμού. 

Τέταρτο, και το πλέον σημαντικό, αυτή η τριμερής
συνεργασία αποσκοπεί στο να καταστεί πρότυπο
εποικοδομητικής και επωφελούς περιφερειακής συ-
νεργασίας στην εύφλεκτη κοινή μας περιοχή. 
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Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώ να τονίσω πως ο διάλο-
γος και η συνεργασία αυτή δεν στρέφεται εναντίον
καμίας τρίτης χώρας.

/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, όπως η εφαρ-
μογή του διεθνούς δικαίου και στον κοινό στόχο
προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας, της
ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Συνεπώς, καλούμε τα κράτη της περιοχής που συμ-
μερίζονται το όραμά μας να συμμετάσχουν στις κοι-
νές μας προσπάθειες. 

Κατά τη σημερινή Σύνοδο, πέραν της ανάπτυξης
ιδεών για νέα πεδία στα οποία θα μπορούσε να δι-
ευρυνθεί η τριμερής μας συνεργασία, συζητήσαμε
θέματα που σχετίζονται με τις εσωτερικές εξελίξεις
στην Αίγυπτο, το Κυπριακό και τις τουρκικές προ-
κλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Δημοκρατίας, τη ενεργειακή μας συνεργασία, το
Μεσανατολικό, την τρομοκρατία και τις εξελίξεις
στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, το Λίβανο και
άλλες χώρες της περιοχής. 

Συνέπεια τούτου, υιοθετήσαμε τη «Διακήρυξη του
Καΐρου», ένα ιδιαίτερα σημαντικό και περιεκτικό έγ-
γραφο, το οποίο αποτελεί καθοδηγητικό σημείο
αναφοράς για τις προτεραιότητές μας τόσο στους
τομείς της τριμερούς συνεργασίας μας όσο και σε
όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσθεσε ότι συζητή-
θηκε και  το Κυπριακό και η ανάγκη τερματισμού της
αναχρονιστικής διαίρεσης της Κύπρου μέσω μιας
συνολικής, διαρκούς και βιώσιμης λύσης, η οποία θα
επανενώνει το νησί σε μια δικοινοτική, διζωνική ομο-
σπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζε-
ται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες Κορυφής, με
μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη
ιθαγένεια και μια και μόνη κυριαρχία. 

Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, τόνισε, όχι
μόνο θα επανενώσει το νησί, αλλά θα επιτρέψει
στους νόμιμους κατοίκους του να ευημερήσουν σε
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο θα σέ-
βεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές
ελευθερίες του συνόλου των πολιτών του, Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Επιπλέον, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «όπως
καταγράφεται και στη «Διακήρυξη του Καΐρου», κάτι
τέτοιο θα συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες
που καταβάλλουμε για επίτευξη σταθερότητας και
ειρήνης στην εύφλεκτη μας περιοχή και απτό παρά-
δειγμα επίλυσης χρονιζουσών διαφορών μέσω του
διαλόγου και όχι μέσω της στρατιωτικής ισχύος. 

Παρόλα αυτά, για να είναι δυνατόν να είναι επιτυχής
η διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει όχι μόνο
η τουρκοκυπριακή πλευρά – οι συμπατριώτες μου -
αλλά ιδιαίτερα η Τουρκία να επιδείξει την απαραί-
τητη καλή θέληση και να υιοθετήσει μια εποικοδο-
μητική προσέγγιση, μέσω λήψης ουσιαστικών και
πρακτικών βημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Συναφώς, καταδικάσαμε τις πρόσφατες παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, λίγες μόλις
μέρες προ της έναρξης της ουσιαστικής φάσης των
διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξευρεθεί μια
ειρηνική διαρκής και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. 
Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της
ενεργειακής μας συνεργασίας, καθώς είναι πεποί-
θησή μας πως η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο
μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης και κίνητρο για
την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, αντί
της πρόκλησης διαφορών.»

Τέλος επανέλαβε «τη δέσμευση της Κύπρου να πρά-
ξει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της το μέγιστο δυ-
νατό και να προωθήσει αποτελεσματικά τα κοινά
μας συμφέροντα και αξίες, προς όφελος των πολι-
τών των χωρών μας και ολόκληρης της περιοχής,
προσδοκώ στην επόμενη μας συνάντηση και στην
ενίσχυση αυτού του νέου, δυναμικού και σημαντικού
συνεταιρισμού».
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/ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, συ-
νεχάρη την Αίγυπτο και τον Πρόεδρο Σίσι για την
πρωτοβουλία για την τριμερή συνάντηση. «Είναι μια
συνάντηση που τη χρωστούσαμε στην ιστορία»,
πρόσθεσε.

«Ελλάδα και Κύπρος είναι μέλη της ΕΕ, η Αίγυπτος
είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αρα-
βικό κόσμο. Για αυτό και ήταν πολύ γόνιμη και χρή-
σιμη η ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα Συρίας,
Λιβύης, Ιράκ και για το πολύπαθο πρόβλημα της Πα-
λαιστίνης. Για αυτό και παίρνει πολυσήμαντες δια-
στάσεις η συζήτηση που είχαμε για το θέμα
επανένωσης της Κύπρου, κάτω από ένα μόνο κριτή-
ριο, με σεβασμό στην ιστορία τερματίζοντας επίσης
τις απαράδεκτες προκλήσεις που γίνονται τελευταία
σε βάρος της μεγαλονήσου». 

Επισήμανε ότι «Ελλάδα και Κύπρος δίνουν μεγάλη
σημασία στην προστασία των χριστιανικών πλη-
θυσμών που τελευταία κινδυνεύουν να εκδιωχ-

θούν από τις πατρογονικές τους εστίες. Δώσαμε
επίσης μεγάλο βάρος και στα θέματα ενεργειακής
ασφάλειας και της συνεργασίας στα θέματα των
υδρογονανθράκων. 

Είναι ένας τομέας που θα συνεργαστούμε στενά
προς όφελος των λαών μας και προς όφελος του
ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της ΕΕ.

Στη σχέση μεταξύ των τριών μας, Ελλάδα και Κύπρος
θα στηρίξουν την Αίγυπτο ως πρέσβεις της στην ΕΕ.
Γιατί γνώμονας για τα προβλήματα στην περιοχή
πρέπει να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια και ο
καλύτερος πρέσβης σταθερότητας και ασφάλειας
στην περιοχή είναι η Αίγυπτος. 

Η ΕΕ θα πρέπει πράγματι να στηρίξει την Αίγυπτο
στη σημερινή μεγάλη της προσπάθεια και να τη
στηρίξει τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Η Ελλάδα
και η Κύπρος θα βοηθήσουν με κάθε τρόπο προς
αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε κρίσιμη τη
διαμεσολάβησή μας και το ρόλο μας σε αυτή τη
νέα σχέση».
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Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαμαράς
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο στις 7 Νοεμ-
βρίου 2014, κατά την οποία έγινε δεκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στο
Προεδρικό Μέγαρο όπου είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση
στην παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου
και Ελλάδας. Μετά τη διευρυμένη συνάντηση των
δύο αντιπροσωπειών με τους αρχηγούς των πολιτι-
κών κομμάτων, ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός
έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας είπε ότι οι δύο κυβερνήσεις επαναβεβαί-
ωσαν τον κοινό στρατηγικό τους στόχο που είναι η
επίλυση του Κυπριακού και ότι συμφωνήθηκαν θέ-
ματα συντονισμού και λήψη μέτρων προς αντιμετώ-
πιση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας
με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε εξάλλου ότι οι
υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη ανήκουν στο κράτος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας πάντοτε και ότι μετά τη λύση από τα έσοδα από
την εκμετάλλευση θα επωφεληθεί το σύνολο των
νόμιμων κατοίκων της Κύπρου και «συνεπώς, το
θέμα της ενέργειας, κατ΄ εμάς, θα πρέπει να αποτελεί

κίνητρο προς επίσπευση ενός ουσιαστικού διαλόγου
και το συντομότερο δυνατόν μιας λύσης που δεν θα
αφήνει νικητές και ηττημένους, αλλά θα ανταποκρί-
νεται στις προσδοκίες για δημιουργία ενός σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού κράτους.»

/ ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τόνισε
ότι σε ώρες κλιμάκωσης της έντασης επιβεβαιώθηκε για
άλλη μια φορά η αρραγής ενότητα που υπάρχει ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο και η συναντίληψη με-
ταξύ Αθηνών και Λευκωσίας, ενώ επαίνεσε το πνεύμα
ενότητας και επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας
προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι κατά το πρόσφατο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο Κορυφής στο οποίο εκπροσώπησε
την Κύπρο λόγω ασθένειας του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, οι αποφάσεις εξ ονόματος ολόκληρης
της Ενωμένης Ευρώπης τόνισαν το σεβασμό της κυ-
ριαρχίας της Κύπρου στα χωρικά της ύδατα και το
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην
Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη.
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Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε επίσης στις οικογένειες
των αγνοουμένων τόσο της Κύπρου όσο και της Ελ-
λάδας από τη συνεχιζόμενη κατοχή και στην εθνο-
κάθαρση που συντελείται στην κατεχόμενη Κύπρο
εδώ και 40 χρόνια με την καταπάτηση των περιου-
σιών των νομίμων κατόχων και το μαζικό εποικισμό.

/ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ολόκληρο τον
Ελληνισμό, αλλά και όσους έχουν τη δυνατότητα πα-
ρεμβάσεων, πως δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί
τις όποιες πιέσεις για επάνοδο σε ένα διάλογο κάτω
από απειλές ή εκβιασμούς, προκειμένου να επιβλη-
θεί μια λύση που θα την υπαγορεύει η στρατιωτική
ισχύς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως ο φυσικός
πλούτος της Κύπρου ανήκει στο Κράτος και συνεπώς
μετά τη λύση τα οφέλη εκ της αξιοποιήσεως του θα
καρπούται το σύνολο των νομίμων κατοίκων της πα-
τρίδας, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, ενώ επα-
νέλαβε την αποφασιστικότητα της ελληνοκυπριακής
πλευράς να εργαστεί άοκνα προκειμένου η Κύπρος
να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος,
ένα κράτος ειρήνης και ευημερίας και κάλεσε όσους
επιθυμούν να συμβάλουν πραγματικά στη λύση, να
υποβοηθήσουν, ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος το
συντομότερο, μακριά από απειλές και εκβιασμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να εκ-
φράσει την ευγνωμοσύνη της Κύπρου για την πολύ-
τιμη στήριξη του μητροπολιτικού Ελληνισμού στην
αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας και εν
γένει στον αγώνα της Κύπρου για την επίτευξη μιας
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

/ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Την επιτακτική ανάγκη για περιφερειακή συνεννόηση
για αντιμετώπιση της παραβίασης των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς
στην αντιφώνησή του στο δείπνο που παρέθεσε προς
τιμήν του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαβεβαι-
ώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την απόφαση
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανα-
στείλει τη συμμετοχή του στις συνομιλίες μέχρις ότου
να συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις.

/ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσφωνώντας ειδική συνεδρία της Βουλής των Αν-
τιπροσώπων ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώ-
νης Σαμαράς τόνισε ότι «Ελλάδα και Κύπρος μαζί
είναι προπύργια σταθερότητας. Σε ένα περίγυρο τα-
ραγμένο και ανήσυχο. Και στον σταθεροποιητικό
μας ρόλο προσβλέπουν πλέον όλο και περισσότερο,
όλο και περισσότεροι. Η ενότητα ανάμεσά μας είναι
παράγγελμα αιώνων ιστορίας. Είναι φωνή της συνεί-
δησής μας. Τώρα όμως, αυτή την ενότητα, την σφρα-
γίζουν, την απαιτούν και την στηρίζουν οι γενικό-
τερες εξελίξεις στην περιοχή μας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου τό-
νισε ότι «οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν είναι νοητό
να επιδεικνύουν οποιαδήποτε ανοχή προς μια υπο-
ψήφια για ένταξη χώρα, η οποία ασεβεί προς την
κοινοτική νομιμότητα, παραβιάζει τους ευρωπαϊ-
κούς κανόνες δικαίου, αντιμάχεται τις αποφάσεις
των ευρωπαϊκών συλλογικών θεσμικών οργάνων και
ευτελίζει κάθε αρχή και αξία του ευρωπαϊκού νομι-
κού πολιτισμού.»

11Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ



Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών τρι-
μερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύ-
πρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, κ.κ. Ιωάννη Κασουλίδη,
Ευάγγελου Βενιζέλου και Sameh Hassan Shoukry,
αντίστοιχα. 

Η υπουργική συνάντηση της Λευκωσίας πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο
του εγκαθιδρυθέντος πλαισίου πολιτικών διαβου-
λεύσεων μεταξύ των τριών χωρών και αποτέλεσε
συνέχεια των επαφών που είχαν οι Υπουργοί Εξωτε-
ρικών των τριών χωρών στη Νέα Υόρκη τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 69ης Γενικής
Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Της τριμερούς υπουργικής συνάντησης προηγήθη-
καν χωριστές διμερείς συναντήσεις του Κύπριου
Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του από
την Ελλάδα και την Αίγυπτο καθώς και διευρυμένες
συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών. 

/ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της συνάντησης
ήταν η προετοιμασία της τριμερούς Συνόδου Κύ-
πρου, Αιγύπτου και Ελλάδας σε επίπεδο Αρχηγών
Κρατών/Κυβερνήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο
Κάιρο στις 8 Νοεμβρίου 2014.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέρον-
τος, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελί-
ξεων στο Κυπριακό, της διαδικασίας που αφορά
στην πολιτική μετάβαση στην Αίγυπτο και του περι-
φερειακού αντίκτυπου των εξελίξεων στη Μέση
Ανατολή.

Οι Υπουργοί εξέτασαν την πρόοδο του υφιστάμενου
μηχανισμού τριμερών πολιτικών διαβουλεύσεων και
εξέφρασαν την άποψη ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως
πρότυπο περιφερειακού διαλόγου και συνεργασίας,
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συμβάλλοντας στην εδραίωση της ειρήνης, σταθε-
ρότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι προφανές ότι αυτός ο τριμερής μηχανισμός, ως
ένας θετικός παράγοντας στο συνολικό πλαίσιο της
ευρύτερης περιοχής,  δεν πρόκειται να λειτουργήσει
εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας της περιοχής.

Συμφώνησαν επίσης να διευρύνουν το διάλογο και
σε άλλα επίπεδα, μέσω στενού συντονισμού και συ-
νεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, καθώς και μέσω
προσπαθειών για περαιτέρω προώθηση των σχέ-
σεων μεταξύ της Ε.Ε. και του αραβικού κόσμου.

Οι Υπουργοί αποδοκίμασαν τις παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας  στην ΑΟΖ της Κύπρου, καθώς και τις
χωρίς άδεια σεισμικές έρευνες που πραγματοποι-
ούνται σε αυτήν. Υπογράμμισαν ότι τέτοιες μονομε-
ρείς ενέργειες, που δυστυχώς συνεχίζουν αμείωτες,
υπονομεύουν περαιτέρω τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στην ήδη ταραχώδη περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσόγειου και της Μέσης Ανατολής.

Κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά  δι-
καιώματα  και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη,
καθώς και να σταματήσει όλες τις σεισμικές έρευνες
στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου και να αποφύ-
γει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Οι τρεις Υπουργοί επανέλαβαν την κοινή πεποίθησή
τους ότι η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπο-
ρεί και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια
ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο,
συμβάλλοντας έτσι στην ειρήνη και σταθερότητα
στην περιοχή.

Τέλος, υπογραμμίζοντας την περιφερειακή σημασία
της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την
εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης
στην ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασαν την προθυμία
τους να εργαστούν από κοινού για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου από
τη ρύπανση που προκαλείται από τις δραστηριότη-
τες υδρογονανθράκων. 

Αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός είναι μια συνι-
στώσα ζωτικής σημασίας των οικονομιών των τριών
χωρών, συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά, με
σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινών του-
ριστικών πακέτων και την ενίσχυση της θαλάσσιας
σύνδεσης μεταξύ των τριών χωρών. Κοινή προ-
ώθηση του τουρισμού με τη συμμετοχή τόσο κρα-
τικών, όσο και ιδιωτικών φορέων θα μπορούσε να
διευκολύνει τις επισκέψεις και τα τουριστικά ταξίδια
μεταξύ των αντίστοιχων προορισμών, καθώς και
από τις ξένες αγορές.

/ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΕΛΛHNA ΥΠΕΞ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. 

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε στους
δημοσιογράφους ότι «είχαμε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα και ουσιαστική συζήτηση με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών
κ. Κασουλίδη. 

Μας απασχόλησε ο σχεδιασμός της τριμερούς Συνό-
δου Κορυφής στο Κάιρο που είναι η πρώτη παρομοίου
επιπέδου συνάντηση και την προετοιμάζουμε τώρα
σε υπουργικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία
που έχει η κίνηση αυτή για την περιοχή, για την περι-
φερειακή σταθερότητα εν μέσω κρίσεων και φυσικά
μας απασχόλησε κυρίως η ανάλυση της κατάστασης
που υπάρχει στην Κύπρο, στην περιοχή της ΑΟΖ και
της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Μας απασχόλησε η τουρκική προκλητικότητα, η
προφανής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βε-
βαίως υπάρχει πλήρης συντονισμός και ανάλυση και
σχεδιασμός σε βάθος, με απόλυτη ψυχραιμία, με
βάση αναφοράς το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το
δίκαιο της θάλασσας, διότι για μας η ύπαρξη, η διε-
θνής νομική προσωπικότητα, η εθνική κυριαρχία και
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας είναι η βάση για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση του
Κυπριακού προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, όχι
μόνο της ελληνοκυπριακής αλλά και της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας, και αυτό πρέπει να γίνει απολύ-
τως αντιληπτό από τουρκικής πλευράς». 

/ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤIΟ ΥΠΕΞ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό
Εξωτερικών της Αιγύπτου κ. Sameh Hassan Shoukry.

Μετά τη συνάντηση, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτε-
ρικών δήλωσε στους δημοσιογράφους τα εξής:
«Ήταν τιμή να έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με
τον Πρόεδρο. Ήταν μια σημαντική συνάντηση, όπου
είχα την τιμή να διαβιβάσω στον Πρόεδρο τις καλύ-

τερες ευχές του Προέδρου Abdel Fattah al Sisi και το
ότι προσβλέπει πολύ στο να τον συναντήσει για
άλλη μια φορά στο Κάιρο στις 8 Νοεμβρίου για την
τριμερή Σύνοδο που θα γίνει μεταξύ Αιγύπτου, Ελ-
λάδας και Κύπρου. 

Συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετί-
ζονται με το πώς βελτιώνουμε τη διμερή μας σχέση
καθώς και την τριμερή μας σχέση με τα αδέλφια και
φίλους μας Έλληνες, και συζητήσαμε επίσης διά-
φορα περιφερειακά προβλήματα, αναφορικά με την
κατάσταση στη Λιβύη και τη διένεξη μεταξύ Παλαι-
στινίων και Ισραηλινών, τις εξελίξεις στο Ιράκ και την
κοινή μας συμμετοχή στη συμμαχία κατά του ΙSIS. 

Ήταν μια πολύ καρποφόρα συνάντηση για μένα.
Άκουσα τα σχόλια και την εκτίμηση του Προέδρου
για την κατάσταση και προσβλέπουμε στη συνέχιση
της συνεργασίας μας. 

Μεγάλο μέρος της συνάντησης αφορούσε τη διμερή
μας σχέση, όπου ο Πρόεδρος υπέδειξε την επιθυμία
του να ενισχύσει τη συνεργασία, ιδιαίτερα στον οι-
κονομικό τομέα, κάτι που θα οδηγήσει σε ένα καλύ-
τερο επίπεδο ζωής τόσο για τους Κύπριους όσο και
για τους Αιγύπτιους». 
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Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης, ο Υπουργός Πετρελαίων και Ορυκτών
Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ.
Sherif Ismail και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημο-
κρατίας κ. Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκαν στις 25
Νοεμβρίου, στη Λευκωσία, όπου είχαν μια ουσια-
στική και γόνιμη συζήτηση, σχετικά με τις προοπτι-
κές της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των
Κυβερνήσεών τους στον τομέα της ενέργειας.

Η συνάντηση των τριών Υπουργών αποτελούσε  την
πρώτη τριμερή υπουργική συνάντηση μεταξύ των
τριών Κυβερνήσεων, σε συνέχεια της Συνόδου Κο-
ρυφής σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών/Κυβερνήσεων
του Καΐρου, στις 8 Νοεμβρίου, η οποία αποτελεί ορό-
σημο. Εν προκειμένω, οι τρεις Υπουργοί επανέλαβαν
την κοινή θέση των χωρών τους, όπως αυτή διατυ-
πώνεται στη Διακήρυξη της τριμερούς Συνόδου Κο-
ρυφής του Καΐρου, και εξέφρασαν την κοινή τους
επιθυμία να αξιοποιήσουν τη δυναμική της τριμε-
ρούς συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεών τους,
σύμφωνα και με τη Διακήρυξη του Καΐρου της 8ης
Νοεμβρίου.

Οι τρεις Υπουργοί συμφώνησαν για τη θέσπιση ενός
πλαισίου που θα διέπει τις τριμερείς διαβουλεύσεις,
με σκοπό τη διευκόλυνση του διαλόγου και την προ-
ώθηση της μεταξύ τους τριμερούς συνεργασίας
στον τομέα των υδρογονανθράκων, προς όφελος

των χωρών τους και της ευρύτερης περιοχής. Εξέ-
φρασαν, επίσης, την ετοιμότητά τους να εξετάσουν
τους τρόπους και τα μέσα για τη βέλτιστη ανάπτυξη
των υδρογονανθράκων.

Οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να επαναλάβουν την
κοινή τους πεποίθηση ότι η ανακάλυψη σημαντικών
υδρογονανθρακικών αποθεμάτων στην Ανατολική
Μεσόγειο θα μπορούσε και πρέπει να χρησιμεύσει
ως καταλύτης για μια ευρύτερη συνεργασία σε περι-
φερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ειρήνη
και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί, επιθυμώντας την
προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των υδρογο-
νανθράκων προς όφελος και ευημερία των λαών
των χωρών τους και αναγνωρίζοντας την πιθανό-
τητα για διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων στις θα-
λάσσιες ζώνες των χωρών τους, προσδιόρισαν συγ-
κεκριμένους τομείς για τριμερή και ευρύτερη
περιφερειακή συνεργασία:

1) περιβαλλοντικά πρότυπα για τις υπεράκτιες δρα-
στηριότητες υδρογονανθράκων, 
2) μέθοδοι για διασφάλιση της ασφάλειας στις υπε-
ράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων, 
3) ενεργειακές υποδομές, 
4) έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των υδρογοναν-
θράκων, και 
5) ενδυνάμωση θεσμικών δομών και ανάπτυξη
δυνατοτήτων.

Τόνισαν, τέλος, ότι αυτή η συνεργασία θα προωθηθεί
καλύτερα μέσω της συμμόρφωσης των χωρών
της περιοχής, με τις εδραιωμένες αρχές του διεθνούς
δικαίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισαν τη δέσμευση και
τον σεβασμό των χωρών τους προς το διεθνές δί-
καιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην
οποία και οι τρεις χώρες είναι συμβαλλόμενα κράτη.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης συμμετείχε στις εργασίες της 10ης Συνόδου Κο-
ρυφής της ASEM, στο Μιλάνο 16-17 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εργασιών
της Συνόδου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πα-
ρέμβασή του με θέμα «Συνεργασία στη Μείωση και
Διαχείριση Κινδύνων» είπε ότι «οι αποτελεσματικές
πρακτικές μπορούν να δημιουργηθούν μόνο ως
αποτέλεσμα συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ
των κρατών και ότι οι φυσικές καταστροφές υπονο-
μεύουν την ανάπτυξη και εμποδίζουν τη γρήγορη
και πλήρη επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χι-
λιετίας». Πρόσθεσε δε ότι η ASEM έχει τη συλλογική
ευθύνη να συνεργαστεί ενεργά ώστε να μειωθούν οι
κίνδυνοι που πηγάζουν από καταστροφές με την ενί-
σχυση της πρόληψης και της ανταπόκρισης.

Ο κ. Αναστασιάδης στην παρέμβασή του επεσήμανε
ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την επένδυση
στην αποτροπή των κινδύνων, στη μείωσή τους και
στην πρόληψη, παρά από την ανακούφιση, την αν-
ταπόκριση και την ανοικοδόμηση τονίζοντας ότι
είναι απαραίτητη η συλλογική και συστηματική ερ-
γασία για την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης του
Hyogo του 2005.

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - PUTIN

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέ-
θεσε στις 16/10 ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρα-
τίας προς τους αρχηγούς κρατών και Κυβερνήσεων
που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της ASEM
στο Μιλάνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την
ευκαιρία να συζητήσει επί μακρόν με τον Πρόεδρο
της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Vladimir Putin, σε μια
σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, φιλικό-
τατη και εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Η συζήτηση των δύο ηγετών κατά το δείπνο αφορούσε
τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας, τις σχέσεις ΕΕ –
Ρωσίας, καθώς και την παρούσα φάση του Κυπριακού 

με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές δια-
μορφώθηκαν με αφορμή την τουρκική οδηγία προς
ναυτιλλομένους αναφορικά με την Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Putin επαναβεβαίωσε τη ρωσική θέση αρχής
τόσο σε ό,τι αφορά τη λύση του Κυπριακού όσο και
για το αναφαίρετο δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τους φυ-
σικούς πόρους εντός της ΑΟΖ της, χαρακτηρίζοντας
ως απαράδεκτη την όποια παραβίαση των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι
δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή
διάλογο και, αναλόγως των εξελίξεων, να διευθετη-
θούν επισκέψεις εκατέρωθεν.

/ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας των εργασιών
της 10ης Συνόδου Κορυφής της ASEM, στο Μιλάνο,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χωριστές διαδο-
χικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy και τον Ιταλό
Πρωθυπουργό, κ. Matteo Renzi, κατά τη διάρκεια
των οποίων συζητήθηκε κυρίως η κατάσταση που
διαμορφώθηκε μετά την τουρκική οδηγία προς ναυ-
τιλλομένους και την πρόθεση παραβίασης των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
από την Τουρκία, υπό το πρίσμα των εν εξελίξει
γεωτρήσεων από την εταιρεία ΕΝΙ-KOGAS στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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Το Κυπριακό και η συμβολή της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής στις προσπάθειες προώθησής του στην
Ουάσιγκτον, οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης της Ελ-
ληνοαμερικανικής κοινότητας προς ιδρύματα της
Κύπρου και εκπαιδευτικά ζητήματα, ήταν στην
ατζέντα της επίσημης επίσκεψης που πραγματο-
ποίησε στην Κύπρο, από τις 21 - 28 Οκτωβρίου, ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής  κ.κ. Δημήτριος, κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ο οποίος παρέθεσε επίσημο γεύμα
προς τιμήν του, ενώ συναντήθηκε με τον Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’, τον Πρόεδρο της
Βουλής, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και με τους Πρέ-
σβεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε, επίσης, ευαγή ιδρύ-
ματα, ενώ την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, παρέστη στη

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
στη Λευκωσία με την ευκαιρία της ονομαστικής του
γιορτής και στη συνέχεια παρέθεσε δεξίωση.

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα δεχθεί τις όποιες πιέ-
σεις για επάνοδο στις διαπραγματεύσεις κάτω από
απειλές ή εκβιασμούς προκειμένου να επιβληθεί
μια λύση που θα την υπαγορεύσει η στρατιωτική
ισχύς, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης.

Προσφωνώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημή-
τριο κατά το επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμή
του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην οικονομία, εκ-
φράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του γιατί έγινε
κατορθωτό μετά τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις της
Τρόικας και τις αναβαθμίσεις των Οίκων αξιολόγησης,
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Επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου
Αμερικής στην Κύπρο
/ Αλληλεγγύη της Εκκλησίας και των αποδήμων Αμερικής



να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους, μια αξιο-
πιστία, όπως σημείωσε, η οποία επεκτείνεται πλέον
και στο τραπεζικό σύστημα μετά και τις εξαγγελίες της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των αποτελε-
σμάτων των δοκιμασιών αντοχής.

Στην προσφώνηση του στο γεύμα, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξήρε το θεάρεστο έργο της Αρχιεπι-
σκοπής Αμερικής και του ιδίου του Αρχιεπισκόπου
Δημητρίου λέγοντας αρχικά πως η εδώ παρουσία
του ερμηνεύεται ως επαναβεβαίωση του αδιάλει-
πτου ενδιαφέροντος, της συνεπούς στήριξης και της
ειλικρινούς αγάπης του προς τον αγωνιζόμενο για
την ελευθερία και τη δικαίωσή του κυπριακό λαό.

«Θεωρώ πως το ελάχιστο για την πολύμορφη και πο-
λύχρονη προσφορά σας προς τον κυπριακό Ελληνι-
σμό θα ήταν η έκφραση εκ μέρους της Πολιτείας, του
κυπριακού λαού και του ιδίου προσωπικά, της βαθύ-
τατης ευγνωμοσύνης και ολόψυχων ευχαριστιών για
την προσφορά σας», είπε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης έκανε λόγο για την αδιαλλαξία της Άγκυρας
και τις πρόσφατες προκλητικές της ενέργειες. Σημεί-
ωσε πως παρά τις πολλαπλές δεσμεύσεις της Άγκυ-

ρας προς ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους και όχι
μόνον, ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη του νέου
γύρου ουσιαστικών συνομιλιών, η Τουρκία επιδει-
κνύοντας την ίδια μέχρι σήμερα απαράδεκτη στάση,
αντί της θετικής συμβολής στην εξεύρεση ειρηνικής
λύσης του κυπριακού προβλήματος, αποφάσισε να
επαναβεβαιώσει την αδιαλλαξία της με στρατιωτικές
επιχειρήσεις που εκτείνονται αυτή τη φορά και πα-
ραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη θάλασσα.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τόσο εσάς Σεβασμιότατε
όσο και τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά και να κα-
ταστήσω σαφές προς όσους έχουν τη δυνατότητα
παρεμβάσεων, πως δεν είμαι διατεθειμένος να
δεχθώ τις όποιες πιέσεις για επάνοδο σε ένα διάλογο
κάτω από απειλές ή εκβιασμούς προκειμένου να επι-
βληθεί μια λύση που θα την υπαγορεύσει η στρατιω-
τική ισχύς», τόνισε.

Επίσης επαναβεβαίωσε για τη γνήσια βούληση
αλλά και την αποφασιστικότητα του ιδίου και της
υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας, να εργαστούν άοκνα
προκειμένου η Κύπρος να μετατραπεί σε ένα σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό κράτος, ένα κράτος ειρήνης και
ευημερίας.
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Λέγοντας ότι ο φυσικός πλούτος της πατρίδας μας
ανήκει στο κράτος και πως μετά τη λύση τα οφέλη
εκ της αξιοποιήσεως του θα καρπούται το σύνολο
των νομίμων κατοίκων της χώρας, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης σημείωσε ότι στρατιωτικές απειλές και
παράνομες παρεμβάσεις στο όνομα δήθεν των
Τουρκοκυπρίων δεν υποβοηθούν στην κατοχύρωση
των αυτονόητων. Αντίθετα, συνέχισε, απομακρύ-
νουν τις προοπτικές εξεύρεσης λύσης και της δυνα-
τότητας αξιοποίησης του κινήτρου που ο φυσικός
πλούτος προσφέρει.

Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο, είπε πως η επί-
σκεψή του στην Κύπρο, θα ανανεώσει και θα ενι-
σχύσει ακόμη περισσότερο, τα ήδη πλούσια και
αμοιβαία αισθήματα μεταξύ του κυπριακού Ελλη-
νισμού, αλλά και του Ελληνισμού της Κύπρου προς
το πρόσωπο του. 

Για άλλη μια φορά τον καλωσόρισε με αισθήματα
αγάπης, βαθέως σεβασμού και ευγνωμόνων ευχαρι-
στιών οι οποίες απευθύνονταν όπως είπε, μέσω του
Αρχιεπισκόπου και προς ολόκληρο τον απόδημο Ελ-
ληνισμό της Αμερικής, του οποίου η βοήθεια, η συμ-
παράσταση και η αλληλεγγύη προς τη δοκιμαζόμενη
Κύπρο είναι αδιάλειπτη, πολύμορφη και πολύτιμη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στον Αρχιεπί-
σκοπο Δημήτριο ένα εικόνισμα του Ιδρυτή της Εκ-
κλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα. 

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στην
αντιφώνηση του στο γεύμα είπε, μεταξύ άλλων,
ότι η επίσκεψη του στην Κύπρο υπήρξε για τον ίδιο
προσκύνημα. 

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη
φιλοξενία, αλλά και επειδή, όπως είπε, ο Πρόεδρος
δεν έκανε μια τυπική προσφώνηση, αλλά έδωσε ένα
κείμενο πολύ βασικών θέσεων πολιτικής. 

Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για την εδώ παρουσία του
και τις καλύτερες των εντυπώσεων που αποκόμισε
από τον κυπριακό λαό, ο οποίος, όπως υπογράμμισε,
αποδεικνύει καθημερινά ότι αξίζει κάθε συμπαρά-
σταση γιατί είναι ένας λαός παραγωγικός.

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ενδυνάμωση των δεσμών του κυπριακού Υπουρ-
γείου Παιδείας και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ζη-
τήματα εκπαίδευσης των ομογενών, αλλά και το
θέμα της αναβάθμισης της ελληνικής γλώσσας στα
σχολεία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντηση
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα
Καδή με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Δημήτριο.

Στα πλαίσια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στο
σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο να
προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα θετική αποτίμηση του
προγράμματος Επιμόρφωσης των Ομογενών από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου που έχει πλέον κα-
ταστεί σημαντικός θεσμός, ενώ κατέθεσε και τις σκέ-
ψεις του ως προς την ενδυνάμωση των υφιστάμενων
δεσμών με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, τόσο
σε επίπεδο ανταλλαγής εκπαιδευτικών όσο και σε
επίπεδο ανάπτυξης δράσεων με τα παιδιά στα πλαί-
σια προγραμμάτων θερινών κατασκηνώσεων.   

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ευχαρίστησε
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο για την επί-
σκεψή του στο Υπουργείο σημειώνοντας τα εξής: «Η
επίσκεψη αυτή δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα
αλλά και ουσιαστικό, καθώς αναδεικνύει τους στε-
νούς δεσμούς του Υπουργείου Παιδείας με τον Ελ-
ληνισμό της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής καθώς και την πρόθεση όπως προχωρή-
σουμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση και βελτίωση
των υφιστάμενων προγραμμάτων, τα οποία ήδη
αξιολογούνται πολύ θετικά από τους ομογενείς
εκπαιδευτικούς». 

Ο κ. Καδής είχε την ευκαιρία, στα πλαίσια της επίσκε-
ψης του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, να
αναφερθεί σε συντομία στις εξελίξεις στην εκπαί-
δευση στην Κύπρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις
πολιτικές που προωθούνται σε σχέση με την ποιοτική
αναβάθμιση της κυπριακής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα
στους τομείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαι-
δευτικού τους έργου και της νέας πρότασης για το σύ-
στημα ένταξης στη δημόσια εκπαίδευση.

19Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης, στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και
των προσπαθειών για τη βελτίωση της υφιστάμενης
κατάστασης με συγκεκριμένα μέτρα που προωθεί το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς αυτή την
κατεύθυνση.

Αποτιμώντας την επίσκεψή του στο Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής υπογράμμισε ότι «είναι από εκείνες τις
περιπτώσεις όπου, ενώ το χρονικό περιθώριο μιας
συνάντησης είναι στενό, γίνεται τόσο ουσιαστική συ-
ζήτηση», και ευχαρίστησε εκ μέρους της Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
για το σύνολο των δράσεων και ενεργειών του για
την ομογένεια.  Από την πλευρά του, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού υπογράμμισε ότι ανάμεσα
στο Υπουργείο και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής
υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την οποία
επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων
ανάμεσα στους δύο φορείς.

/ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Θα «συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους» για επα-
νεύρεση της ενότητος της Κύπρου με δυνατότητα
ζωής και ευτυχίας για όλους τους ανθρώπους που

ζουν σε αυτό το νησί, υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος, ο οποίος συναντήθηκε στην
Ιερά Αρχιεπισκοπή, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Χρυσόστομο.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής είπε ότι το 1,5 με 2 εκατομμύρια ελληνικού
ορθοδόξου πληθυσμού της Αμερικής είναι ενήμερο
του πόνου και της δοκιμασίας που συνεπάγεται μια
τελείως άδικη, τελείως απαράδεκτη από κάθε
άποψη, κατοχή επί σαράντα χρόνια.

«Είμαστε εν γνώση αυτού του φαινομένου. Εν γνώση
μετά πολλού πόνου και μετά πολλής οδύνης. Και
επειδή θα θέλαμε - αυτό είναι και το πνεύμα στην
Αμερική- να αυξήσουμε στο μέγιστο και στο άριστο
την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας, θέ-
λουμε να έχουμε αυτή την αυτοψία, όπως λέμε, την
οποία είχαμε αυτές τις μέρες, ακόμη και σήμερα το
πρωί που περάσαμε από την Παλαιά Λευκωσία,
παρά τη διαχωριστική γραμμή με τα παλιά σπίτια, τα
οποία διατηρούνται και θυμίζουν ημέρες αγώνων.
Όλα αυτά τα θέλουμε να ζυμωθούν με την ύπαρξη
μας και την σκέψη μας, ώστε να μετατραπούν εν συ-
νεχεία σε στοιχεία που θα ζωογονήσουν την προ-
σπάθεια την οποία κάνουμε επί χρόνια στην
Αμερική», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι πάντοτε
υπάρχει ο πειρασμός του να θέλουμε να δούμε ένα
άμεσο αποτέλεσμα.
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«Είναι φυσικό αυτό, γιατί η αδικία έχει παραταθεί
πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά λέμε ότι η
διάρκεια του χρόνου της δοκιμασίας δεν θα φθείρει
τη διάθεση του αγώνος. Είπαμε ότι θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μέχρι τέλους. Το δε τέλος δεν μπορεί να
είναι άλλο παρά η επανεύρεση της ενότητος της Κύ-
πρου με δυνατότητα ζωής και ευτυχίας για όλους
τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το νησί. 

Είμαστε εδώ για ένα ιερό προσκύνημα, όχι για μια
απλή επίσκεψη. Είμεθα ευγνώμονες προς τον Μα-
καριώτατο και τη Σύνοδο για την πρόσκληση, προς
τον Πρόεδρο της Κύπρου ο οποίος, επίσης, ήταν
εκείνος ο οποίος επέμενε σε αυτή την επίσκεψη και
είμεθα ευγνώμονες προς την κυπριακή Κυβέρ-
νηση», συμπλήρωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής διαβεβαίωσε με όλη την
ειλικρίνεια, όπως είπε, ότι «δεν θα κοιμηθούμε
ήσυχα και δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε ύπνο ήσυχο
έως ότου δούμε την Κύπρο να είναι πάλι ενωμένη».

«Να είναι αυτό για το οποίο τη δημιούργησε ο Θεός,
δηλαδή, ένα νησί που θα δίνει πολιτισμό, πίστη,
χαρά και ευτυχία στους κατοίκους του», πρόσθεσε.       

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, σε δηλώ-
σεις του είπε ότι «θέλουμε να τον καταστήσουμε κοι-
νωνό όλων των θεμάτων και των ευχάριστων και των
δυσάρεστων που ζει ο λαός μας και όπως πάντοτε
να ζητούμε τη βοήθεια του, τη συμπαράσταση του.
Βρίσκεται στο κέντρο λήψεως αποφάσεων στην
Αμερική που αφειδώλευτα εργάζεται προς την  κα-
τεύθυνση αυτή και βρίσκω την ευκαιρία επισήμως
να τον ευχαριστήσω. Θα έχουμε αυτές τις μέρες το
περιθώριο να μπούμε και σε λεπτομέρειες για να
δούμε πως μπορούμε καλύτερα να υπηρετήσουμε
αυτό το βασανισμένο λαό», πρόσθεσε.

Όπως είπε σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
ήταν ένας από αυτούς που βοήθησε οι τοιχογραφίες
της Εκκλησίας του Αγίου Ευφημιανού στη Λύση που
αποτοιχίστηκαν από Τούρκους αρχαιοκάπηλους
μετά το 1974 να επαναπατριστούν.

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η Κύπρος αποτελεί ένα οργανικό και αδιαίρετο κομ-
μάτι της ζωής των ομογενών και δεν θα υπάρξει ανά-
παυλα όσο διαρκεί το μαρτύριο και η αφόρητη
αδικία, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δη-
μήτριος, στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου.

Ο Αμερικής Δημήτριος, εξέφρασε την πεποίθηση
ότι, με τη βοήθεια του Θεού, ο λαός θα ζει σε μια
ενωμένη Κύπρο, καθώς, όπως είπε, «είναι αδύνατο
να μην επικρατήσει το δίκαιο και η αλήθεια».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, στο γραφείο
του Προέδρου της Βουλής, στη Λευκωσία, ευχαρί-
στησε τον κ. Ομήρου για την εποικοδομητική συζή-
τηση και ανταλλαγή απόψεων και εξέφρασε την
αμέριστη υποστήριξη όλων των παραγόντων της
ομογένειας προς την Κύπρο.

Από την πλευρά του ο κ. Γιαννάκης Ομήρου είπε ότι
αντάλλαξαν απόψεις, με τον Αρχιεπίσκοπο να κατα-
δικάζει με πολύ κατηγορηματικό τρόπο την παρα-
βίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της, μέσω της αποστολής εκ
μέρους της Τουρκίας του ερευνητικού σκάφους
«Μπαρμπαρός».

Εξέφρασε ακόμη βαθιά ευγνωμοσύνη προς την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και ολόκληρη την
ελλαδική και κυπριακή ομογένεια για την τεράστια
προσφορά τους στον αγώνα του κυπριακού λαού
για αποκατάσταση των δικαιωμάτων και θεμελιω-
δών ελευθεριών του.

Είπε ότι 40 χρόνια μετά το έγκλημα και την προδοσία
του 1974 «διατρανώνουμε την απόφαση μας να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση».

Χαρακτήρισε τέλος τον Αρχιεπίσκοπο «μια σθεναρή
φωνή που προβάλλει τα δίκαια και δικαιώματα του
κυπριακού ελληνισμού» και είπε ότι οι προσπάθειες
και η δράση του άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.
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Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέ-
κρινε στις 13 Νοεμβρίου 2104 με συντριπτική πλει-
οψηφία ψήφισμα με το οποίο καλεί την Τουρκία να
σταματήσει τις απειλές και μονομερείς ενέργειες, να
σεβαστεί την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών
της ΕΕ και να αποσύρει τα σκάφη της από την κυ-
πριακή ΑΟΖ. 

Η κυπριακή Κυβέρνηση εξέφρασε την πλήρη ικανο-
ποίησή της για το ψήφισμα υπογραμμίζοντας ότι
αποτελεί σημαντική εξέλιξη η διασύνδεση της συμ-
περιφοράς της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ με την
ενταξιακή της πορεία.

/ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντά-
σεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύ-
πρου ανέφερε τα εξής:

Καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και
να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εκφράζει
τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των απειλών
και για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την ΑΟΖ.
Υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να
συμμορφωθεί πλήρως προς τη δήλωση που εξέδω-
σαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της
στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένου
του όρου ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών
αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδι-
κασίας προσχώρησης.

Τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες και κυ-
ριαρχικό δικαίωμα να αναζητεί φυσικούς πόρους μέσα
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και ότι οι θα-
λάσσιες έρευνες της Τουρκίας πρέπει να θεωρηθούν
παράνομες και προκλητικές. Ζητεί να αποσυρθούν
αμέσως τα τουρκικά σκάφη που επιχειρούν στα ύδατα
εντός της κυπριακής ΑΟΖ και γύρω από αυτήν.
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Έντονο ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
/ Την καλεί να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών 

της ΕΕ και να αποσύρει τα σκάφη της από την κυπριακή ΑΟΖ

Φωτο: European Council



Τονίζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν
παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, πε-
ριλαμβανομένης της UNCLOS. Καλεί εκ νέου την
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την UNCLOS, η
οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.
Καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως την οδηγία
της προς ναυτιλλομένους και να απόσχει από κάθε
παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

Καλεί την Τουρκία να σέβεται την εθνική κυριαρχία
των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα.
Επαναλαμβάνει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των
κρατών μελών περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύ-
ναψη διμερών συμφωνιών καθώς και το δικαίωμα
για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους
πόρων σύμφωνα με την UNCLOS.

Πιστεύει ότι τα οφέλη της ανακάλυψης σημαντικών
αποθεμάτων υδρογονάνθρακα θα έπρεπε να χρη-
σιμεύσουν στην Κύπρο, την Τουρκία, το Λίβανο, το
Ισραήλ, τη Συρία, την Αίγυπτο και σε ολόκληρη την
περιοχή ως μέσο για την εξασφάλιση ευημερίας,
πλούτου και ειρηνικής και καλύτερης ζωής για
όλους του κατοίκους της περιοχής, με βάση το διε-
θνές δίκαιο. 

Πιστεύει ότι, με την κατάλληλη διαχείριση, η ανακά-
λυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων
στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις οικονο-
μικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.

Υποστηρίζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να ασκεί προσφυγές στον ΟΗΕ και στον Διε-
θνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για παραβιάσεις σε
εδάφη ή ύδατα της επικράτειάς της.

Επαναλαμβάνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην
εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και θεωρεί ότι η συ-
νέχιση και/ή η επανάληψη των ενεργειών αυτών θα
μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις
της Τουρκίας με την ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά
τη διαδικασία ένταξής της.

Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σταματήσουν
οι προκλητικές ενέργειες μέσα στην ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και να πάψουν οι απειλές
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επισημαίνει ότι
οι ενέργειες και οι απειλές αυτές υπονομεύουν τη
συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Ζητεί να
υπάρξει σταθερότητα στην πολύ ευαίσθητη αυτή
περιοχή, λόγω των προκλήσεων που θα χρειαστεί
να αντιμετωπιστούν.

/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας εξέφρασε  ικανοποίηση για την έγκριση
Ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε
σχέση με τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες
εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το Ψήφισμα καταγράφει την ενόχληση και δυσφο-
ρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και καλεί την Τουρ-
κία να αποσύρει την οδηγία προς ναυτιλλόμενους
(NAVTEX), υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη
σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί
και η διασύνδεση της συμπεριφοράς της Τουρκίας
στην κυπριακή ΑΟΖ με την ενταξιακή της πορεία. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχάρη τους Κύπριους
Ευρωβουλευτές για τις έντονες προσπάθειες που κα-
τέβαλαν για βελτίωση και τελική έγκριση του Ψηφί-
σματος. Λαμβανομένων υπόψη των εντονότατων
πιέσεων που ασκήθηκαν από τουρκικής πλευράς για
απόρριψη του, η τελική έγκριση του Ψηφίσματος
αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε η ανακοίνωση
του ΥΠΕΞ, όντας το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που εκφράζει τη βούληση των Ευρωπαίων
πολιτών, στέλνει με το Ψήφισμα αυτό ένα ισχυρό μή-
νυμα στην Τουρκία, αναδεικνύοντας τον παράνομο
χαρακτήρα των ενεργειών της, καλώντας την να
σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα και κυριαρχία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

23Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ



Ο Βρετανός Υπουργός για θέματα Ευρώπης κ.
David Lidington πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στις 25-26 Νοεμβρίου στην Κύπρο στο πλαί-
σιο της οποίας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

Μετά τη συνάντηση ο κ. Lidington δήλωσε ότι με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συζήτησαν θέματα
που αφορούν την τεχνική βοήθεια που λαμβάνει η
Κύπρος από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά
τον εκσυγχρονισμό των κυβερνητικών δομών, την
οικονομική και εμπορική τους σχέση, την αυξανό-
μενη στενή συνεργασία τους στην καταπολέμηση
της απειλής της διεθνούς τρομοκρατίας, και επισή-
μανε ότι όλα αυτά αποτελούν απόδειξη της σχέσης
μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών που βασίζεται στον
αμοιβαίο σεβασμό της μίας προς την άλλη. 

Αναφορικά με το θέμα επανέναρξης των συνομιλιών
ο κ. Lidington είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζει
ότι αυτές οι συνομιλίες μπορούν να επαναρχίσουν το
συντομότερο δυνατόν, θεωρώντας πως η κοινή δια-
κήρυξη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Η
Βρετανική Κυβέρνηση, είπε ο κ. Lidington αναγνωρί-
ζει την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και το δι-

καίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μόνον της
Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναπτύξει οποιουσδή-
ποτε υδρογονάνθρακες μπορεί να υπάρχουν εντός
των υδάτων της και ότι τα αποθέματα υδρογοναν-
θράκων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς όφελος
όλων των Κυπρίων, κάθε κοινότητας στην Κύπρο. 

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΞ

Ο Βρετανός Υπουργός για θέματα Ευρώπης κ. David
Lidington παρακάθισε σε δείπνο εργασίας με τον
Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Ιωάννη Κασουλίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης
βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις και τρό-
ποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους, το Κυπριακό, θέ-
ματα ενέργειας στον απόηχο των τουρκικών
ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ, η κατάσταση στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στις
εξελίξεις σε Συρία και Ιράκ, καθώς και άλλα ευρω-
παϊκά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι κ.κ. Κασουλίδης και
Lidington πραγματοποίησαν επίσκεψη στο βρετα-
νικό πλοίο “HMS Defender”, στο Λιμάνι Λεμεσού το
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Επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Ευρώπης
/ David Lidington: «Ποτέ δεν ήταν πιο δυνατές οι σχέσεις Κύπρου 

και Ηνωμένου Βασιλείου»



οποίο ακολουθούσε πορεία επιστροφής στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, μετά τη συμμετοχή του στις προ-
σπάθειες του Διεθνούς Συνασπισμού για την
καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Μετά το
πέρας της επίσκεψης στο πλοίο, οι δύο Υπουργοί
προέβησαν σε δηλώσεις.

/ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο κ. Κασουλίδης είπε ότι η επίσκεψη στο “HMS De-
fender” αποδεικνύει την προσήλωση των δύο
χωρών στις συλλογικές προσπάθειες για αντιμετώ-
πιση των ασύμμετρων απειλών που πολλαπλασιά-
ζονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αναφέρθηκε
στη συμβολή της Κύπρου κατά τα τελευταία δύο
χρόνια σε μεγάλες ανθρωπιστικές καταστάσεις, πα-
ρέχοντας ασφαλές καταφύγιο και λειτουργώντας
παράλληλα ως βάση υποστήριξης για την κοινή
αποστολή της OPCW και των Ηνωμένων Εθνών, για
την απομάκρυνση των χημικών όπλων από τη

Συρία, ενώ τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με το
Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο των προσπαθειών
διαφόρων εταίρων για την εξάλειψη της τρομακτι-
κής απειλής του Ισλαμικού Κράτους.

/ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ - ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Βρετανός Υπουργός είπε ότι το Βρετανικό Ναυτικό
είναι ενεργό στην προσπάθεια διατήρησης θαλάσ-
σιων οδών για αποστολές στην περιοχή της Ευρώ-
πης και παγκόσμια, και μια χώρα όπως η Κύπρος, με
μεγάλο ναυτιλιακό τομέα, ενδιαφέρεται για την προ-
στασία της εμπορικής ναυτιλίας από την πειρατεία
στον Ινδικό Ωκεανό.

Επομένως, η Βρετανική Κυβέρνηση προσβλέπει σε
περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της στενής συνεργα-
σίας, η οποία είναι προς όφελος τόσο των πολιτών
του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την
Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ
O Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συ-
ναντήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, στην έδρα της ΕΕ στις
Βρυξέλλες, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
κα Federica Mogherini. Κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο και φιλικό
κλίμα, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να
ενημερώσει την κα Mogherini για την κατάσταση
που δημιουργήθηκε στην Κύπρο λόγω των παράνο-
μων τουρκικών ενεργειών εντός της ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τις προϋπο-
θέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να επαναρχί-
σουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπρια-
κού προβλήματος.

Ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε, παράλληλα, στους
στόχους και τις προοπτικές των τριμερών συνεργα-
σιών μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ και Κύπρου
– Ελλάδας – Αιγύπτου. Στόχος μας, υπογράμμισε ο κ.
Κασουλίδης, αποτελεί η επίτευξη σταθερότητας και
ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και η αξιοποίηση

των υδρογονανθράκων προς όφελος όλων των
λαών της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός
Εξωτερικών, αφού τόνισε ότι η Κύπρος στρέφεται
προς άλλες χώρες της περιοχής που συμμερίζονται
αυτό το όραμα και τις καλεί να ενώσουν δυνάμεις
μαζί της, υπογράμμισε ότι αυτές οι συνεργασίες δεν
στρέφονται ενάντια κανενός.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αναφορά
και στο θέμα του Λιβάνου και στον κίνδυνο που δια-
τρέχει λόγω των απειλών του Ισλαμικού Κράτους. H
κα Mogherini συμφώνησε με εισήγηση του κ. Κα-
σουλίδη, όπως διοργανωθεί στο περιθώριο του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του ερχόμενου
Φεβρουαρίου, πρόγευμα εργασίας των «Φίλων του
Λιβάνου», στην παρουσία και του Υπουργού Εξωτε-
ρικών του Λιβάνου κ. Gebran Bassil. 

Ο κ. Κασουλίδης και η κα Μogherini αντάλλαξαν, επί-
σης, απόψεις για την κατάσταση στη Συρία και τις
προοπτικές λύσης στη βάση της Γενεύης.



Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματο-
ποίησε στις 5 και 6 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εξωτερι-
κών του Ισραήλ κ. Avigdor Lieberman κατά την
οποία χαρακτήρισε κρίσιμη τη συνεργασία Κύπρου
– Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ο συντονισμός με την
Κύπρο σε όλα τα διεθνή επίπεδα και σε διάφορους
διεθνείς φορείς, θα είναι πολύ χρήσιμος για τους δύο
λαούς. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Lieberman έγινε
δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον
Πρόεδρο της Βουλής, ενώ είχε συνάντηση και με την
επιτροπή Εξωτερικών σχέσεων της Βουλής.

Οι κύριοι Κασουλίδης και Lieberman πραγματοποί-
ησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε
διευρυμένη συζήτηση των δύο αντιπροσωπειών,
στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ
Κύπρου και Ισραήλ. 

Οι διμερείς σχέσεις και τρόποι περαιτέρω ενδυνά-
μωσής τους, το Κυπριακό, θέματα ενέργειας, η Ειρη-
νευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή και η
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, στον απόηχο
και των τουρκικών προκλήσεων στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρέ-
θηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σε δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες, ο κ. Lieber-
man αφού εξέφρασε τον σεβασμό του Ισραήλ για
την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
τα αποκλειστικά της δικαιώματα να προχωρεί σε
διερεύνηση για φυσικό αέριο στην οικονομική της
ζώνη, είπε ότι θεωρεί αχρείαστη την όποια επι-
πλέον ένταση προστίθεται σε όλα τα προβλήματα
της Μέσης Ανατολής. «Ελπίζουμε ότι όλες οι χώρες
στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία,
θα σεβαστούν την κυριαρχία όλων των γειτόνων
τους», ανέφερε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι είναι
κρίσιμο να υπάρχει σεβασμός σε όλες τις διεθνείς
νόρμες και υποχρεώσεις, καθώς και να υπάρχει
δράση σε συνάρτηση με όλους τους αποδεκτούς κα-
νόνες της διεθνούς κοινότητας.

Όπως είπε, κάθε χώρα, πρέπει να σέβεται την κυ-
ριαρχία των άλλων γειτόνων της, αναφέροντας ότι
το Ισραήλ προσπαθεί πραγματικά να είναι βοηθη-
τικό και υπεύθυνο, όπως και η Κύπρος, παρά την
ευαίσθητη και περίπλοκη κατάσταση που επικρατεί.
Η Κύπρος είπε, προσπαθεί να είναι υπεύθυνη και να
δρα μαζί με τη διεθνή κοινότητα.
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Επίσημη επίσκεψη του ΥΠΕΞ του Ισραήλ στην Κύπρο
/ Κρίσιμη η συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ



Στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Lieberman εξέφρασε
την ελπίδα ότι του χρόνου θα καταστεί δυνατόν ένα
στρατηγικό επίτευγμα στον τομέα της εξερεύνησης
των κοιτασμάτων και αποθεμάτων φυσικού αερίου,
μεταξύ των δύο χωρών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Lieberman
ανέφερε ότι υπάρχει διαρκής δραστηριοποίηση
στον τομέα αυτό. «Είναι ένα μεγάλο οικονομικό
έργο, υπάρχουν πολλές επενδύσεις, ενώ είναι επίσης
πολιτικά ευαίσθητο. Προσπαθούμε να χειριστούμε
αυτή την πρόκληση με έναν πολύ υπεύθυνο τρόπο»,
ανέφερε. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι μέσα
στον επόμενο χρόνο θα είναι δυνατό να επιτευχθούν
απτά αποτελέσματα στο πλαίσιο μιας διεθνούς κοι-
νοπραξίας με καθαρές υποχρεώσεις των διεθνών
εταιρειών, ενώ την ίδια ώρα να επιλυθούν όλες οι
πολιτικές εντάσεις.

«Είναι ένα πολύ περίπλοκο, πολύ σημαντικό έργο για
όλες τις χώρες στην περιοχή, όχι μόνο για το Ισραήλ
και την Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να
προχωρήσουν μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ενώ εξέ-
φρασε την ελπίδα να υπάρχει πλήρης στήριξη από
όλη τη διεθνή κοινότητα.

/ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Από την πλευρά του ο κ. Κασουλίδης δήλωσε ότι με
τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ είχαν την ευ-
καιρία να αναλύσουν το πλήρες φάσμα των διμερών
σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ασφά-
λειας και της ενέργειας. Συζητήθηκαν επίσης, όπως

είπε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εύφλεκτη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Συμφωνήσαμε
να διευρύνουμε το διμερή διάλογο, σε άλλα πεδία,
μέσω στενής συνεργασίας και συντονισμού σε πο-
λυμερή φόρα και διεθνείς οργανισμούς», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογό
του για τις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες
της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ και τόνισε ότι τέτοιες
μονομερείς ενέργειες υποσκάπτουν στην σταθερό-
τητα και ασφάλεια της περιοχής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου είπε ότι συζη-
τήθηκαν επίσης οι προοπτικές σχετικά με την ειρη-
νευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και πιθανούς
τρόπους υποστήριξης της διαδικασίας από την
Κύπρο και την ΕΕ, στην εξεύρεση ενός τελικού και
συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου.

«Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή της Συρίας,
του Ιράκ, της Γάζας, του Λιβάνου και της χερσονή-
σου του Σινά, αλλά και  ο αντίκτυπος τους στην
ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής, υπο-
γραμμίζουν την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ
των μετριοπαθών δυνάμεων της περιοχής προς
αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», είπε ο
κ. Κασουλίδης.

Πρόσθεσε ότι η άνοδος του ISIS, επιβεβαιώνει τη
διαπίστωση ότι η τρομοκρατία δεν έχει γεωγραφι-
κούς ή άλλους περιορισμούς και επηρεάζει όλες τις
χώρες της περιοχής και ολόκληρης της παγκόσμιας
κοινότητας και τόνισε την ανάγκη να ληφθεί αποτε-
λεσματική δράση για να περιοριστεί και να καταπο-
λεμηθεί το φαινόμενο αυτό.
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Το  ΥΠΕΞ καταδίκασε επίθεση σε ιερό χώρο
στην Ιερουσαλήμ
Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με  κατηγο-
ρηματικό τρόπο την επίθεση, στις 19 Νοεμβρίου, σε
τόπο λατρείας στη συνοικία Har Nof της Ιερουσαλήμ,
που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε αθώων αν-
θρώπων και τον τραυματισμό επτά άλλων.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οι-
κογένειες των θυμάτων, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση
στους τραυματίες της επίθεσης. Είναι εξόχως σημαν-
τικό όπως όλοι οι τόποι λατρείας προστατευθούν και
αφεθούν εκτός πεδίου πιθανών συγκρούσεων», επι-
σήμανε η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης δέχθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέ-
γαρο τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου κ.
Gebran Gerge Bassil, όπου συζήτησαν τις διμερείς
σχέσεις Κύπρου – Λιβάνου επιβεβαιώνοντας το εξαί-
ρετο επίπεδο των σχέσεων αυτών σε όλους τους το-
μείς. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και
περιφερειακά ζητήματα που αφορούν την καταπο-
λέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. 

Οι διμερείς σχέσεις και τρόποι επέκτασής τους, το Κυ-
πριακό και οι τουρκικές προκλήσεις στην Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
θέματα ενέργειας, και πιθανοί τρόποι στήριξης της
Κύπρου έναντι του Λιβάνου εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και η κατάσταση στην Ανατολική Με-
σόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που
είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλί-
δης και ο Λιβάνιος Υπουργός Εξωτερικών κ. Gebran
Bassil στο Υπουργείο Εξωτερικών.  

/ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Η
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Μετά τη συνάντηση οι κ.κ. Κασουλίδης και Bassil σε
δηλώσεις τους εξέφρασαν την από κοινού ανησυχία
τους για τις περιφερειακές εξελίξεις και τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί πιθανή διάχυση της κρίσης στη
Συρία και το Ιράκ ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη για
συνεργασία των μετριοπαθών δυνάμεων για να μπο-
ρέσουν να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές προκλήσεις
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Σε ό,τι αφορά την εξτρεμιστική δράση των Ισλαμι-
στών στην περιοχή οι δύο Υπουργοί ανέφεραν ότι ο
Λίβανος, όντας μια από τις πλέον ευάλωτες χώρες
της περιοχής χρειάζεται περαιτέρω στήριξη από τη
διεθνή κοινότητα, ενώ έγινε αναφορά στις ενέργειες
που η Κύπρος έχει αναλάβει με στόχο τη στήριξη

των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου και τη συν-
δρομή της στην αντιμετώπιση του θέματος των
Σύρων προσφύγων που έχουν καταφύγει στο Λί-
βανο, καθώς και στις πιθανές μελλοντικές υποστη-
ρικτικές ενέργειες της Κύπρου έναντι του Λιβάνου
στο πλαίσιο της ΕΕ. 

Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν κατάφορα ενάντια
στις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας
εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας που
υπονομεύουν τη σταθερότητα και ασφάλεια της πε-
ριοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής. Παράλληλα εξέφρασαν την κοινή αντί-
ληψη ότι η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπο-
ρεί και πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο ειρήνης
και σταθερότητας. 

Οι κ.κ. Κασουλίδης και Gebran Bassil συμφώνησαν να
ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών στον
τομέα της ενέργειας, της στρατιωτικής και αμυντικής
συνεργασίας, της έρευνας και διάσωσης, της διαχεί-
ρισης κρίσεων, της φιλελευθεροποίησης των πτή-
σεων και της αμοιβαίας προώθησης του τουρισμού. 

Εξάλλου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προ-
ωθήσουν την προστασία των θρησκευτικών μειονο-
τήτων στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων και
των Χριστιανών που σε κάποιες χώρες, όπως το Ιράκ,
απειλούνται με εξαφάνιση.
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Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών
του Λιβάνου στην Κύπρο
/ Σε εξαίρετο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου - Λιβάνου



Την υπογραφή διμερούς διακρατικής συμφωνίας για
έρευνα και διάσωση στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Κύπρου και Ελλάδος ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Εξω-
τερικών Ελλάδας και Κύπρου, Ευάγγελος Βενιζέλος
και Ιωάννης Κασουλίδης που συναντήθηκαν στην
Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014.

Η σημασία αυτής της συμφωνίας όπως είπαν, είναι
ότι ουσιαστικά ενοποιείται και υπάγεται στη δικαιο-
δοσία των δύο χωρών αλλά και του διεθνούς δι-
καίου, και ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου, κατά τα πρότυπα της ήδη υπάρχουσας συμ-
φωνίας του εναέριου χώρου μεταξύ των FIR Αθηνών
και Λευκωσίας,

Σε δηλώσεις τους, οι κ.κ. Βενιζέλος και Κασουλίδης
ανέφεραν ότι η συμφωνία αυτή στην ουσία θωρακί-
ζει την Ελλάδα και την Κύπρο από ενέργειες επιθετι-
κές, όπως αυτή που εκδηλώθηκε στην ΑΟΖ της
Κύπρου από την Τουρκία.

/ ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις δηλώσεις του ο κ. Βενιζέλος είπε ότι συμφωνή-
θηκε ανάμεσα στις δύο χώρες να προβούν σε μια
σειρά από ενέργειες, οι οποίες είναι αυτονόητες με-
ταξύ δυο γειτονικών αδελφικών κρατών που κινούν-
ται στην ενιαία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
που είναι κράτη μέλη της ΕΕ. «Η πρώτη κίνηση είναι
η υπογραφή μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυπριακής Δημοκρατίας της Διακρατικής Διμε-
ρούς Συμφωνίας για την Έρευνα και τη Διάσωση από
θαλάσσια ατυχήματα στην περιοχή που ενώνει τα
δύο κράτη. Στο πλαίσιο της σχετικής Συνθήκης του
Αμβούργου, είχαμε την υποχρέωση να οριοθετή-
σουμε τις περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, χρησιμο-
ποιώντας ως κριτήριο το θαλάσσιο χώρο που
αντιστοιχεί στο FIR της Αθήνας και της Λευκωσίας.
Έτσι στην πραγματικότητα ενώνονται τα δύο FIR και
οι θαλάσσιοι χώροι που αντιστοιχούν σε αυτά. Αυτή
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Ενοποίηση θαλάσσιου χώρου μεταξύ
Αθήνας και Λευκωσίας 
/ Συμφωνία που θωρακίζει τις δυο χώρες από επιθετικές 

ενέργειες, όπως αυτή στην ΑΟΖ της Κύπρου από την Τουρκία

Φωτο: ΚΥΠΕ



είναι μια κίνηση πολύ μεγάλης σημασίας για θέματα
έρευνας και διάσωσης βεβαίως, σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και την
ευρωπαϊκή πρακτική. Το πρότυπο αντίστοιχων διμε-
ρών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα εδώ
και πολλά χρόνια με την Ιταλία και τη Μάλτα, και αν-
τιλαμβάνεστε πόση μεγάλη σημασία έχει το γεγονός
ότι αυτό γίνεται τώρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Κύπρο».

«Είναι μια ένδειξη πλήρους σεβασμού του διεθνούς
δικαίου», πρόσθεσε «αλλά και πλήρους αξιοποίησης
των μηχανισμών που προβλέπονται από το διεθνές
δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τη Σύμβαση του
Αμβούργου, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση του Σι-
κάγο, για την Έρευνα και τη Διάσωση. H μια Σύμ-
βαση προβλέπει τα ναυτικά ατυχήματα η άλλη τα
αεροπορικά ατυχήματα και για αυτή τη δεύτερη,
ούτως ή άλλως, υπάρχουν περιεκτικοί διακανονισμοί
προ πολλού. Αποφασίσαμε, επίσης, στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών που είχαν αναπτύξει οι δύο Προ-
εδρίες, η κυπριακή παλαιότερα και η ελληνική το
προηγούμενο εξάμηνο, οι δύο Προεδρίες του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
εργασία μας στα θέματα θαλάσσιας πολιτικής. Η θα-
λάσσια πολιτική είναι μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα,
είναι μια προτεραιότητα των Μεσογειακών ευρωπαϊ-
κών χωρών, είναι μια προτεραιότητα και για την Ελ-
λάδα και για την Κύπρο, όπως προτεραιότητα είναι
και οι συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας ιδίως
τώρα που η κρίση στην Ουκρανία έδειξε ότι έχει
πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συνεχής μέριμνα για
τη διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης, αλλά και
των οδών διέλευσης του φυσικού αερίου και του πε-
τρελαίου. Αποφασίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε
μια θεσμική διαρθρωμένη μόνιμη συνεργασία των
δυο χωρών στους τομείς της ενέργειας και της θα-
λάσσιας πολιτικής.» 

Από τη δική του πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών της
Κύπρου υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει
για την Κύπρο και τον Ελληνισμό η υπογραφή της
συμφωνίας. Ο διάλογος, είπε, ένας διαρθρωμένος
διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου σε θέ-
ματα ενέργειας και θαλάσσιας πολιτικής, είναι και
επίκαιρα τα θέματα, ενώ ταυτόχρονα, πρόσθεσε,
στην εξέλιξη μελετήσανε και άλλους τρόπους αντί-

δρασης οι οποίοι όμως θα μπορέσουν να γίνουν,
αναλόγως και ποια θα είναι η κλιμάκωση των προ-
κλήσεων από την άλλη πλευρά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις τουρκικές προκλή-
σεις στην κυπριακή ΑΟΖ κι αν αυτές διαφοροποιούν
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ο κ. Κασουλίδης διαβεβαίωσε  ότι η ιτα-
λική εταιρεία ΕNI, σύμφωνα με τις συμβατικές της
υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα
προχωρήσει απρόσκοπτα στο πρόγραμμα των γεω-
τρήσεων, το οποίο έχει εξαγγείλει. Και επ’ αυτού δεν
πρόκειται να υπάρξει από μέρους της οπισθοχώ-
ρηση. Αυτό, είπε, έχουμε επί του παρόντος μπροστά
μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας διαγωνι-
σμός για εκχώρηση άλλων θαλασσίων οικοπέδων σε
άλλες εταιρείες για να μπορεί, διευκρίνισε.

/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΕΞ

Σε επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών
της Κύπρου ανέφερε  ότι «η Συμφωνία επιβεβαιώνει
την εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο κρατών και
προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων
αρμοδίων αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση κατα-
στάσεων έκτακτης ανάγκης μέσα στις Περιοχές
Έρευνας και Διάσωσης των δύο κρατών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυ-
τική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρ-
τημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του
1974 και των Πρωτοκόλλων της».

Προβλέπει, επίσης, μεταξύ άλλων, «τον συντονισμό
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τα αρμόδια
κέντρα των δύο κρατών, δηλαδή του JRCC Λάρνακας
και του JRCC Πειραιά, την ανταλλαγή πληροφοριών,
καθώς και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων Έρευνας
και Διάσωσης».

«Με τη Συμφωνία καθορίζεται το κοινό όριο μεταξύ Κύ-
πρου και Ελλάδας, δηλαδή το δυτικό όριο της Περιοχής
Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
το ανατολικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης
της Ελληνικής Δημοκρατίας, το μήκος του οποίου είναι
287 χιλιόμετρα», κατέληγε η ανακοίνωση.
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Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης εκ-
προσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην
15η Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυ-
βερνήσεων των μελών της Γαλλοφωνίας η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ της Σενεγάλης, 29-
30 Νοεμβρίου. 

Κατά τις εργασίες της Συνόδου, ο Υπουργός Εξωτερι-
κών σε παρέμβασή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
στις συλλογικές προσπάθειες καταπολέμησης της τρο-
μοκρατίας, με έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης
της επέλασης των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κρά-
τους σε Συρία και Ιράκ καθώς και στο ενδεχόμενο πα-
ρείσφρησης τους στον Λίβανο. Κατά την παρέμβασή
του ο Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε τις παράνο-
μες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός της
κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Η 15η Σύνοδος Κορυφής εξέλεξε νέα Γενική Γραμ-
ματέα του Οργανισμού την κα Μichaelle Jean, ενώ
κατά τις εργασίες της υιοθετήθηκε η Διακήρυξη
του Ντακάρ καθώς και σειρά άλλων θεματικών Ψη-
φισμάτων, ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει  ανα-
φορά στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω
Ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού χαιρετί-
ζουν τη δέσμευση της κυπριακής Κυβέρνησης για
εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυ-
πριακό, ενώ ζητούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή
των περί Κύπρου Ψηφισμάτων του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ και ειδικότερα του Ψηφίσμα-
τος 1251 (1999). Τέλος, υπογραμμίζουν τη σημασία
της αποφυγής δηλώσεων και πράξεων που οδη-
γούν στην όξυνση της κρίσης και την ανάγκη να
επικρατήσει κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να διευκο-
λυνθεί η διαπραγματευτική διαδικασία.

Στο περιθώριο της συμμετοχής του στη Σύνοδο Αρ-
χηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Διεθνούς Ορ-
γανισμού της Γαλλοφωνίας, ο Υπουργός Εξωτερικών
πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Πρωθυ-
πουργό της Αιγύπτου κ. Ibrahim Mahlab.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Mahlab και
Κασουλίδης επιβεβαίωσαν τη θέλησή τους για πε-
ραιτέρω ενίσχυση των ήδη στενών δεσμών μεταξύ
των δυο χωρών, τόσο σε διμερές, τριμερές όσο και
σε πολυμερές επίπεδο, με ανάπτυξη συνεργασιών
και συνεργιών σε διάφορους τομείς. Σε αυτό το πλαί-
σιο συζητήθηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργα-
σίας αλλά και επέκτασης των τομέων όπου αυτή
υλοποιείται. 

Οι δυο συνομιλητές συμφώνησαν επίσης επί της κοι-
νής βούλησης Κύπρου και Αιγύπτου να καταπολε-
μήσουν την τρομοκρατία στην κάθε της μορφή αλλά
και να προωθήσουν, μέσω κοινών προσπαθειών, τη
σταθερότητα και την ειρήνευση στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.
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Ο ΥΠΕΞ στην 15η Σύνοδο Γαλλοφωνίας

Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στη
10η Σύνοδο του «Manama Dialogue»
Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Κασουλίδης,
συμμετείχε στη Διεθνή Σύνοδο για την περιφερειακή
ασφάλεια «Manama Dialogue», οι εργασίες της
οποίας πραγματοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν την πε-
ρίοδο 5-7 Δεκεμβρίου 2014.

Το «Manama Dialogue» πραγματοποιείται σε ετήσια
βάση και αποτελεί πεδίο συζήτησης και ανταλλαγής
απόψεων για θέματα περιφερειακής ασφάλειας μεταξύ
των συμμετεχόντων εκπροσώπων κρατών, αλλά και

άλλων προσωπικοτήτων ειδικών σε θέματα διεθνούς
ασφάλειας. Στη 10η Σύνοδο του «Manama Dialogue»
συμμετείχαν Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων,
Υπουργοί Εξωτερικών, Υπουργοί Άμυνας και Ανώτατοι
Αξιωματούχοι πολλών κρατών της περιοχής.

Η συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο «Man-
ama Dialogue» αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας
για συμμετοχή της Κύπρου στις συλλογικές διεργα-
σίες για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.



Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διοργάνωσε
στις 8 Οκτωβρίου την παρουσίαση βιβλίου του Ευ-
γένιου Ρωσσίδη με τίτλο “Kissinger and Cyprus: A
Study in Lawlessness” το οποίο προλόγισε ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. 

Ο συγγραφέας, με ρίζες από την Κερύνεια, είναι βε-
τεράνος πολιτικός, παράγοντας της ελληνοαμερι-
κανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες και
πρωτοπόρος του αγώνα της Κύπρου στην Αμερική. 

Ο Ευγένιος Ρωσσίδης, μεταξύ άλλων, είναι ιδρυτής
και πρώην Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ιν-
στιτούτου (American Hellenic Institute - AHI) και
ηγήθηκε μιας εκ των πιο σημαντικών διεθνών εκ-
στρατειών για τη δικαίωση της Κύπρου. Υπηρέ-
τησε, μεταξύ άλλων, ως Βοηθός Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ από το
1969 έως το 1973, κατά τη διάρκεια της πρώτης θη-
τείας του Προέδρου Νίξον και από το 1958 έως το
1961 στη Διοίκηση Αϊζενχάουερ.

Ο συγγραφέας ελπίζει ότι αυτή η έκδοση θα δημι-
ουργήσει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το πρόβλημα
της Κύπρου, για τη σημασία του κράτους δικαίου
στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και για την ευ-
θύνη τους για αντιμετώπιση του Κυπριακού.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του
κ. Ρωσσίδη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης είπε ότι «καταρχάς, τα γραπτά του
Ευγένιου Ρωσσίδη καταδεικνύουν τον καθοριστικό
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ομογένεια
στην προώθηση των συμφερόντων του κυπριακού
ελληνισμού και τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να
διαδραματίζει μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού». 

Ενώ πρόσθεσε ότι «υιοθετώντας μια πρωτοφανή ορ-
γανωτική δομή, ο Ρωσσίδης και οι συνεργάτες του
κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την αμερικανική
Κυβέρνηση και την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες για το Κυπριακό, δημιουργώντας σημαντικές
και καθοριστικές συμμαχίες σε ολόκληρο το εύρος
του αμερικανικού πολιτικού συστήματος».  

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι θα πρέ-
πει να συνεχίσουν να στέλνουν το μήνυμα στην
Τουρκία ότι επωμίζεται σοβαρό πολιτικό, οικονο-
μικό και ενεργειακό κόστος από τη μη επίλυση του
Κυπριακού, ενώ η εξεύρεση λύσης θα επιφέρει σε
αυτή σημαντικά οφέλη», ανέφερε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος. Όπως είπε, μόνο μέσα από μια τέτοια
θεώρηση πραγμάτων η Τουρκία, αν σκεφτεί ορθο-
λογιστικά, θα εργαστεί για επίλυση του Κυπριακού.
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“Kissinger and Cyprus: A Study in Lawlessness” 
/ Παρουσίαση του βιβλίου του Ευγένιου Ρωσσίδη στην Κύπρο



Αναφέρθηκε στον σταθεροποιητικό ρόλο της Κύ-
πρου στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου και στην ενίσχυση της στρατηγικής
σημασίας της χώρας, λόγω της εξεύρεσης κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ και είπε ότι η Κύ-
προς, σε αντίθεση με την Τουρκία, «αποτελεί το
μοναδικό προβλέψιμο και αξιόπιστο εταίρο των
ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και άλλων παραδο-
σιακών φίλων, στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Κύπρος αποτελεί τη μονα-
δική χώρα που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ
χωρών όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος, το Ισραήλ, αλλά
και η Τουρκία σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού.
Σύντομο χαιρετισμό κατά την παρουσίαση του βι-
βλίου απηύθυνε και ο Πρόεδρος του ΑΗΙ Νίκος Λα-
ριγκάκης, ο οποίος συνόδευε τον κ. Ρωσσίδη στην
Κύπρο.

/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στο ρόλο που διαδραμάτισε ο πρώην Σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χένρι Κί-
σινγκερ κατά την κυπριακή τραγωδία του 1974
αναφέρθηκε ο Ευγένιος Ρωσσίδης. Μιλώντας κατά
την παρουσίαση του βιβλίου του “Kissinger and
Cyprus: A study in lawlessness” ο κ. Ρωσσίδης χα-
ρακτήρισε τον Κίσινγκερ «εγκληματία πολέμου»,
αφιερώνοντας, όπως είπε, και σχετικό κεφάλαιο
μέσα στο βιβλίο του.

Ο κ. Ρωσσίδης είπε ότι, ο Κίσινγκερ «ενθάρρυνε πλή-
ρως την τουρκική εισβολή», καθώς δεν παρεμπό-
δισε τη χούντα των Αθηνών και την ενθάρρυνε έτσι
στη δράση της κατά του εκλεγμένου Προέδρου της
Κύπρου. Συμπλήρωσε ότι ο Κίσινγκερ «έκανε περισ-
σότερη ζημιά στις ΗΠΑ απ` όλους τους Συμβούλους
Εθνικής Ασφαλείας που είχαμε στην ιστορία μας».

Παράλληλα χαρακτήρισε «παρακράτος» την Τουρ-
κία, καθώς όπως είπε «δεν αποτελεί αξιόπιστο σύμ-
μαχο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Δύσης» αλλά
στρέφεται σταθερά εναντίον τους, ενώ αναφέρθηκε
και στο στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρει η
Κύπρος στις ΗΠΑ και στη Δύση.

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Το Κυπριακό και τα ενεργειακά ήταν τα θέματα που
συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στο Προ-
εδρικό, με τον ιδρυτή και πρώην Πρόεδρο του Ελ-
ληνοαμερικανικού Ινστιτούτου-American Hellenic
Institute κ. Ευγένιο Ρωσσίδη, ο οποίος συνοδευόταν
από τον νυν Πρόεδρο του ΑΗΙ κ. Νίκο Λαρυγκάκη. 
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό και τα ενεργειακά θέματα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε τον ρόλο που δια-
δραματίζει η ομογένεια τόσο σε ό,τι αφορά στον
αγώνα που διεξάγει η Κύπρος για απελευθέρωση και
επανένωση καθώς και τον ρόλο των ομογενειακών
οργανώσεων στην ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-
ΗΠΑ. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις ανα-
βαθμισμένες σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνοντας
ότι η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου στην
Κύπρο αποτελεί ένα απτό παράδειγμα των αναβαθ-
μισμένων αυτών σχέσεων. 

Επισήμανε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο και τις προ-
σπάθειες που κατέβαλε και καταβάλλει ο κ. Ρωσσί-
δης αλλά και το AHI για δικαίωση του αγώνα της
Κύπρου. 

Από πλευράς του ο κ. Ρωσσίδης υπογράμμισε ότι η
ομογένεια στηρίζει τον αγώνα του κυπριακού λαού
για δικαίωση και επισήμανε τις συνεχείς ενέργειες
και τον ρόλο της ομογένειας για την περαιτέρω ενί-
σχυση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Κύπρου. 

/ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαν-
νάκης Λ. Ομήρου, τίμησε τον κ. Ευγένιο Ρωσσίδη,
ιδρυτή του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, τόσο
για την σημαντική στήριξή του προς την Κύπρο όσο
και για το όλο έργο του.
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Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής εξήρε την
προσφορά του κ. Ρωσσίδη στα αθλητικά, πολιτιστικά,
πολιτικά και οικονομικά δρώμενα, σημειώνοντας πως
ο κ. Ρωσσίδης υπήρξε πρωταγωνιστικός παράγοντας
για την Κύπρο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τελειώνοντας, ο κ. Ομήρου τίμησε τον κ. Ρωσσίδη με
το μετάλλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων σε έν-
δειξη ευγνωμοσύνης για την μακρόχρονη αφοσίωσή
του στην Κύπρο και το εθνικό μας πρόβλημα.

Από πλευράς του ο κ. Ρωσσίδης, εξέφρασε τη βαθιά
του συγκίνηση για την τιμή που του γίνεται και δια-
βεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την Κύπρο
μέχρι αυτή να ελευθερωθεί.
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Ο Φώτης Φωτίου διορίστηκε στη θέση του Επιτρόπου
Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, η τελετή διορισμού του νέου Επι-
τρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και
Θέματα Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη να τονίζει τα
σημαντικά θέματα που έχει να διαχειριστεί ο νέος
Επίτροπος.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι
τα καθήκοντα του Επιτρόπου είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικά και ευαίσθητα. Αναλαμβάνεις, όπως είπε απευ-
θυνόμενος στον κ. Φωτίου, την ευθύνη της
διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τους Αγνο-
ούμενους, τους Εγκλωβισμένους και τους Παθόντες
της τουρκικής εισβολής. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
τόνισε ότι «σήμερα με την ξεκάθαρη επιλογή στην
κατεύθυνση των εξωτερικών μας σχέσεων, ο ρόλος
των αποδήμων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η συ-
στράτευση των αποδήμων μας, στη δύσκολη προ-
σπάθεια της Κύπρου να δημιουργήσει στρατηγικές
συμμαχίες προς όφελος της εθνικής μας υπόθεσης
είναι απαραίτητη, όπως απαραίτητη είναι και η αμ-
φίδρομη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν».

Στην αντιφώνησή του ο κ. Φωτίου, αφού ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για το διορισμό,

διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του
Προέδρου. 

Αναφερόμενος στο ρόλο των αποδήμων ο κ. Φωτίου
είπε ότι «όλοι αναγνωρίζουμε το βαρυσήμαντο έργο
που επιτελούν στο εξωτερικό. Είναι επίσης σε όλους
γνωστοί, οι αγώνες και οι προσπάθειες που καταβά-
λουν για να προβάλουν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές,
το εθνικό μας ζήτημα, αναδεικνύοντας το ως πρό-
βλημα εισβολής και κατοχής. Γι’ αυτούς τους λόγους,
ως Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλουμε και πρέπει να
είμαστε δίπλα τους, για να ενισχύουμε τις προσπά-
θειες αυτές για το καλό του τόπου μας».

«Οι απόδημοί μας μπορούν να αναδείξουν με τον
καλύτερο τρόπο το σημαντικό πλέον διεθνή στα-
θεροποιητικό ρόλο, τον οποίο καλείται να διαδρα-
ματίσει η χώρα μας στην περιοχή. Αυτός ο νέος
ρόλος και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μπο-
ρεί να τύχει πολυδιάστατης εκμετάλλευσης για ενί-
σχυση των προσπαθειών μας για επίτευξη δίκαιης
και λειτουργικής λύσης του εθνικού μας ζητήμα-
τος, αλλά και της σύντομης εξόδου της χώρας μας
από την οικονομική κρίση. Η συμβολή των αποδή-
μων μας στην προσπάθεια αυτή είναι καθοριστι-
κής σημασίας». 



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης προήδρευσε στις 18 Νοεμβρίου, στο Προεδρικό
Μέγαρο, σύσκεψης των αρχηγών των κοινοβουλευ-
τικών κομμάτων.

Μετά τη σύσκεψη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογρά-
φους ότι «κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας
των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις τε-
λευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και έγινε ανταλλαγή
απόψεων και προβληματισμός σε σχέση με τους πε-
ραιτέρω χειρισμούς.

Από τη συζήτηση, που διεξήχθη σε κλίμα ομοψυχίας,
προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Ο φυσικός πλούτος της Κυπριακής Δημοκρατίας
ανήκει στο κράτος και ως είναι αυτονόητο μετά την
επίλυση του Κυπριακού, όπως εξάλλου κατ΄ επανά-
ληψη έχει διακηρυχθεί, και οι Τουρκοκύπριοι θα απο-
λαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν από την
αξιοποίηση και εκμετάλλευση του φυσικού αυτού
πλούτου.

2. Τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων διασφαλίζον-
ται πλήρως από το κυπριακό κράτος. Είναι ξεκάθαρο
ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τουρκο-
κυπρίων.

3. Δεν γίνεται αποδεκτή η όποια προσπάθεια συζή-
τησης του φυσικού αερίου είτε στο πλαίσιο των συ-
νομιλιών για επίλυση του Κυπριακού είτε στο
πλαίσιο της όποιας άλλης παράλληλης διαδικασίας.

4. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, παρά τη διακηρυγ-
μένη πολιτική της βούληση για επίλυση του Κυπρια-
κού, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες υπό

καθεστώς απειλών και ενόσω συνεχίζονται οι παρά-
νομες τουρκικές προκλήσεις εντός της ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Κατ’ επέκταση, για να γίνει
τούτο εφικτό θα πρέπει να υπάρξει από μέρους της
‘Άγκυρας έμπρακτος σεβασμός των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο Αρχηγών των κομμάτων συνεδρίασε
και στις 25 Νοεμβρίου. Σε σχετικές δηλώσεις του ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι πολύ ση-
μαντικό που το Συμβούλιο Αρχηγών συμφώνησε σε
σχέση με τη σταθερότητα της θέσης μας, επαναλαμ-
βάνω, για μη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος,
είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων είτε σε
οποιανδήποτε παράλληλη διαδικασία. 

Το θέμα της ενέργειας αποτελεί το σημαντικότερο
κίνητρο, τόσο προς τους Τουρκοκύπριους όσο και
προς την Τουρκία, για επίλυση του Κυπριακού το
συντομότερο δυνατόν. Οποιαδήποτε άλλη συζή-
τηση ή ιδέα για συζήτηση λειτουργεί ως όχημα για
μη επίλυση του Κυπριακού και η δική μας πλευρά
επιθυμεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον την
επίλυση του Κυπριακού και δεν θα επιτρέψουμε μια
τέτοια εξέλιξη».

Την ίδια μέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε
τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
για το Κυπριακό κ. Espen Barth Eide, στον οποίο ανέ-
πτυξε την επιχειρηματολογία της ελληνοκυπριακής
πλευράς (Φωτογραφία).
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Ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών
των Κομμάτων
/ Όχι στη διασύνδεση φυσικού αερίου με διακοινοτικό διάλογο



Εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Γενι-
κών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες, το κείμενο των Συμπερασμάτων για τη
Διεύρυνση. Ως γενική διαπίστωση, το τελικό κείμενο
κρίνεται ικανοποιητικό και σε αυτό αντανακλώνται
οι θέσεις και καλύπτονται οι ανησυχίες της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, σε συνεργασία και
συντονισμό με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου
Εξωτερικών, είχαν δώσει έντονες διπλωματικές
μάχες και συμμετείχαν σε συνεχείς διεργασίες, με
στόχο τα Συμπεράσματα να αντικατοπτρίζουν την
πραγματική εικόνα και συμπεριφορά της κάθε υπο-
ψήφιας χώρας έναντι της ΕΕ, αλλά και των κρατών
μελών της.

Πρόκειται για ένα ισοζυγισμένο και ισορροπημένο
κείμενο που στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα, καταγρά-
φει την πρόοδο και αναδεικνύει την όποια στασιμό-
τητα όσον αφορά στις σχέσεις έκαστης χώρας με την
ΕΕ. Και όλα αυτά έχουν επιτευχθεί σε κλίμα συναίνε-
σης, συνεργασίας και συνεννόησης με τα κράτη

μέλη της ΕΕ, τα οποία, παρά τις όποιες διαφορετικές
προσεγγίσεις επί διαφόρων πτυχών του κειμένου
Συμπερασμάτων, έχουν αποδεχθεί τις θέσεις, τις ει-
σηγήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις που είχαν
κατατεθεί.

Σε ότι αφορά στα Συμπεράσματα για την Τουρκία, το
Υπουργείο Εξωτερικών διαπίστωσε ότι στο κείμενο,
όχι μόνο διασώθηκε το δάσος, αλλά κανένα δέντρο
δεν τέθηκε εν κινδύνω.

Έχουν διατηρηθεί οι αναφορές που καλούν την
Τουρκία να εφαρμόσει τις κυπρογενείς της υποχρε-
ώσεις (Παράγραφος 22), όπως η εφαρμογή του Πρό-
σθετου Πρωτοκόλλου και η εξομάλυνση των
σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει επίσης
περιληφθεί αναφορά ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να αξιο-
λογεί όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη
Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.

Για πρώτη φορά, στη βάση λεκτικού που επιτεύχ-
θηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου,

36 Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ

Ικανοποιητικό το Κείμενο των Συμπερασμάτων για
τη Διεύρυνση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Φωτο: ΚΥΠΕ



προστίθεται η αναφορά στην ανάγκη αναγνώρισης
όλων των κρατών μελών, ως απαραίτητο συστατικό
της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας. 

Επίσης, στην Παράγραφο 22 που αφορά στις σχέσεις
καλής γειτονίας, διατηρούνται οι αναφορές που κα-
λούν την Τουρκία να αποφύγει τις απειλές ή τις ενέρ-
γειες εναντίον κρατών μελών της ΕΕ. Επαναλαμ-
βάνεται η ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων των κρατών μελών για έρευνα και εκμε-
τάλλευση φυσικών πόρων στην Αποκλειστική
Οικονομική τους Ζώνη, σύμφωνα και με τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS). 

/ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

Στα Συμπεράσματα, τονίζεται επίσης η ανάγκη σεβα-
σμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρι-
κών υδάτων και του εναέριου χώρου, με την αναφορά
στον εναέριο χώρο να αποτελεί νέα προσθήκη. 

Επιπλέον, ενσωματώθηκε το λεκτικό από τα Συμπερά-
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου,
μέσω του οποίου εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για
την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την
Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί
τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην παράγραφο για το Κυπριακό (Παράγραφος 24),
επαναλαμβάνεται το περσινό λεκτικό, το οποίο επιση-
μαίνει τον ρόλο της Τουρκίας στη διαπραγματευτική
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Η δέσμευση και
η συνεισφορά της Τουρκίας χαρακτηρίζεται ως κρί-
σιμη, όπως και η ανάγκη δημιουργίας θετικού κλίματος
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ενισχύθηκε το λεκτικό της Παραγράφου 19 σε σχέση
με την εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με
την προσθήκη σημαντικής αναφοράς στο Άρθρο 46
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, το οποίο αναφέρεται στον δεσμευτικό χα-
ρακτήρα των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Μετά από έντονες διπλωματικές διεργασίες που
προηγήθηκαν, έχουν απαληφθεί ονομαστικές ανα-
φορές στα Κεφάλαια 23 και 24, καθώς και αναφορές
στα κριτήρια ανοίγματος των εν λόγω Κεφαλαίων
(Παράγραφος 19). Η υφιστάμενη διατύπωση δεν δη-
μιουργεί καμία υποχρέωση στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, ούτε προδικάζει τη θέση του Συμβουλίου. 

Στην Παράγραφο 18, επαναλαμβάνεται η ανάγκη
όπως η Συμφωνία Επανεισδοχής και ο Οδικός Χάρ-
της για τις θεωρήσεις εφαρμοστούν πλήρως και
αποτελεσματικά έναντι όλων των κρατών μελών. 

Καινούργιο στοιχείο αποτελεί η αναφορά στην
ανάγκη παροχής πρόσβασης/εισόδου στην Τουρκία
χωρίς θεωρήσεις (visa free access) στους πολίτες
όλων των κρατών μελών χωρίς διακρίσεις. Πέραν τού-
του, ενσωματώθηκε αναφορά στην ανάγκη συνεργα-
σίας της Τουρκίας με όλα τα κράτη μέλη ειδικότερα
στο ζήτημα της διαχείρισης κοινών  συνόρων.

Στην Παράγραφο 21, όπου υπάρχει αναφορά στην
ενδυνάμωση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον
τομέα της ενέργειας, προστέθηκε αναφορά ότι αυτή
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου συμπε-
ριλήφθηκε λεκτικό, με το οποίο εκφράζεται δυσαρέ-
σκεια για τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία σε
σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και των ΜΜΕ. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι η πρόοδος στις ενταξιακές
της διαπραγματεύσεις θα εξαρτηθεί από τον σεβα-
σμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων από την Τουρκία. 

/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΞ

Σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο των εργασιών
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ο Υπουργός
Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης ευχαρίστησε την
Ιταλική Προεδρία για τις προσπάθειές της, «οι οποίες
οδήγησαν σε ένα συναινετικό κείμενο στο οποίο
όλοι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με βάση την ευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη». Υπενθύμισε ότι αυτή η ευρω-
παϊκή αλληλεγγύη ίσχυσε κατά τη διάρκεια των
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θεμάτων της Ουκρανίας παρόλα τα διαφορετικά
προβλήματα που είχε η κάθε χώρα και ιδιαίτερα η
δική μας επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την
αλληλεγγύη μας. 

Στις τοποθετήσεις του κατά τις εργασίες του Συμ-
βουλίου ο κ. Κασουλίδης είχε αναφερθεί στις παρού-
σες συνθήκες με το Μπαρμπαρός να βρίσκεται
ακόμη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη νοτίως
της Κύπρου και να διεξάγει σεισμογραφικές έρευνες,
χωρίς καμία ένδειξη ότι πρόκειται να αποχωρήσει. 

Απεναντίας παραμένει, αμφισβητώντας όχι μόνο τη
Σύμβαση του UNCLOS των Ηνωμένων Εθνών και τη
διεθνή νομιμότητα, αλλά και την οντότητα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Εξήγησε ότι πριν από πέντε χρόνια η Κύπρος υποχρε-
ώθηκε να παγώσει αυτά τα κεφάλαια εξαιτίας του γε-

γονότος ότι η Τουρκία μετά από έλευση τόσων χρό-
νων αρνήθηκε να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγ-
κυρας για να ισχύει για την Κύπρο και να αναγνωρίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της ΕΕ. 

Ο κ. Κασουλίδης πρόσθεσε ότι «γι’ αυτόν τον λόγο
τα δύο αυτά κεφάλαια παραμένουν παγωμένα και η
Τουρκία δεν έχει κάνει καμία κίνηση μέχρι αυτήν τη
στιγμή που μιλούμε, παρόλη τη δική μας διάθεση
εάν αποδεχόταν να μπει το άνοιγμα των κεφαλαίων
σε κάποιο πακέτο με το οποίο θα μπορούσε η δική
μας πλευρά να άρει τις ενστάσεις της για να ανοίξουν
αυτά τα κεφάλαια». 

«Αυτοί είναι βασικά οι λόγοι για τους οποίους εμείς
δεν μπορούμε να συναινέσουμε, παρόλο που σεβό-
μαστε και αναγνωρίζουμε την επιθυμία πολλών εταί-
ρων να ανοίξουν αυτά τα κεφάλαια», επεσήμανε ο
κ. Κασουλίδης.
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Σημαντικές επαφές του Προέδρου Αναστασιάδη
στο Άμπου Ντάμπι
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης, σε επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι, μεταξύ
άλλων, είχε συναντήσεις με τον Βασιλιά της Ιορδα-
νίας Abdullah II ibn al-Hussein, τον Πρωθυπουργό
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Seikh Mohamed
bin Rashid AlMaktoum, τον διάδοχο του θρόνου του
Άμπου Ντάμπι Seikh Mohammed bin Zayed Al
Nahyan, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων Seikh Abdullad bin Zayed Al
Nahyan, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και
Υπουργό Προεδρίας του Άμπου Ντάμπι Seikh Man-
soor bin Zayed Al Nahyan και τον Πρίγκηπα της Σα-
ουδικής Αραβίας Al Waleed Bin Talal Al Saud.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει
τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό, ενώ συζητήθηκαν και θέματα διμερών
σχέσεων, με τον Πρόεδρο να προβάλλει τόσο τα πλε-

ονεκτήματα της Κύπρου στο χρηματοπιστωτικό
τομέα, όσο και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται στο νησί.

Ακόμη, συζητήθηκαν και θέματα περιφερειακού εν-
διαφέροντος, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις
στην κοινή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής.

Με όλους τους συνομιλητές του, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης συμφώνησε όπως, μέσω της διπλωματι-
κής οδού, καθορισθούν ημερομηνίες ανταλλαγής
επισκέψεων, το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το γεγονός πως όλες οι συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν σε φιλικότατο κλίμα και κρί-
νονται ενθαρρυντικές ως προς τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.



Την επίσκεψη και τις ευχές αξιωματούχων στις Ηνω-
μένες Πολιτείες δέχθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
κατά την περίοδο της ανάρρωσης του μετά την επι-
τυχή εγχείρηση που του διενεργήθηκε στη Νέα
Υόρκη. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το θερμό εν-
διαφέρον που επεδείχθη από όλους και από την
ομογένεια της Αμερικής.

Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Joe Biden
επισκέφθηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατία κ. Νίκο Αναστασιάδη στις 10 Δε-
κεμβρίου. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δεκαπέντε
λεπτά κι όπως ανέφερε αργότερα στους δημοσιογρά-
φους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν περιορίστηκε
σε φιλοφρονητική ανταλλαγή απόψεων.

«Ήταν μια επίσκεψη ενδιαφέροντος, όμως για αυτά
θα πούμε πολύ περισσότερα όταν θα επιστρέψω
στην πατρίδα μας και θα είμαι σε θέση να ενημε-
ρώσω και τους πολιτικούς αρχηγούς», είπε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας και
άλλες υψηλού επιπέδου επισκέψεις.  Παρόντες στη
συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ήταν η

πρώτη κυρία, Άντρη Αναστασιάδη κι ο μόνιμος αν-
τιπρόσωπος, πρέσβης Νίκος Αιμιλίου.

Μετά την αναχώρηση του Αμερικανού Αντιπρο-
έδρου, πλαισιωμένος από τον καρδιοχειρουργό
David Adams που έκανε την επέμβαση και τον Ελλη-
νοαμερικανό καρδιοχειρουργό Γεώργιο Ντάγκα, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε την πρώτη του δη-
μόσια εμφάνιση μετά την εγχείρηση και μίλησε συγ-
κινημένος στους ομογενείς ανταποκριτές, απευθύ-
νοντας σ` αυτούς  ευχαριστίες.

«Θα ήθελα να εκφράσω σε όλους εσάς την βαθύτατη
ευγνωμοσύνη γιατί με πολλή ακεραιότητα και εξαί-
ρετο ήθος μεταδώσατε ακριβώς αυτό, που ένας εξαί-
ρετος καθηγητής  ο κ. David Adams και η ομάδα του,
μεταξύ των οποίων και ο κ. Γιώργος Ντάγκας, έχουν
επιτελέσει τις προηγούμενες των ημερών. Νιώθω ιδι-
αίτερα συγκινημένος αλλά και ικανοποιημένος για
τα αποτελέσματα της επεμβάσεως, μια επέμβαση
που δεν αποσκοπεί πλέον στην αντικατάσταση της
βαλβίδας αλλά στην διόρθωση και αυτό έχει πάρα
πολύ σημαντικές, ευεργετικές συνέπειες για τον
ασθενή.»
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Συγκινητικό ενδιαφέρον για την υγεία του Προέδρου
της Δημοκρατίας από αξιωματούχους στις Η.Π.Α

Φωτο: ΚΥΠΕ



Ο Πρόεδρος ευχήθηκε σε όλους τους παρόντες με
την ευκαιρία των εορτών και εμφανώς συγκινημένος
αναφέρθηκε σ` όλους όσοι εξέφρασαν το ενδιαφέ-
ρον και την αγάπη τους στο πρόσωπό του για την
εγχείρηση.

«Θέλω να μου επιτρέψετε να εκφράσω θερμότατες ευ-
χαριστίες και ευγνωμοσύνη για τις προσευχές της ηγε-
σίας της εκκλησίας μας, της πολιτικής ηγεσίας της
πατρίδας μας, των δεκάδων παροικιακών οργανώσεων
των οποίων η αγάπη θέλω να πω με εξέπληξε και θέλω
να ελπίζω πως πριν από τα Χριστούγεννα θα είμαι και
πάλι στην αγαπημένη μας πατρίδα για να εργαστούμε
όλοι μαζί για καλύτερες μέρες το 2015 και μετά».

/ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΩΝ Η.Π.Α 

Θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση εξέφρασε και
η Υφυπουργός Εξωτερικών, Victoria Nuland, η οποία
επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, στις 16 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο όπου κα-
τέλυε.  Η Αμερικανίδα αξιωματούχος μπαίνοντας
στο δωμάτιο εξέφρασε τη χαρά της για την πορεία
της υγείας και την εμφάνιση του Προέδρου.

Αποχωρώντας μετά τη σαραντάλεπτη συνομιλία της
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Αμερικανίδα
Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι υπέροχο
που βλέπει τον Πρόεδρο να πηγαίνει πολύ καλά,
τόσο σύντομα μετά την επέμβαση.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η συνάντηση ήταν
περισσότερο εθιμοτυπική, για να εκφράσει η κα Nu-
land τη συμπάθεια και τις ευχές της ίδιας, όσο και
του Υπουργού Εξωτερικών κ. John Kerry.

«Κατά τα λοιπά, δεν υπήρχε θέμα προς συζήτηση, με
δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
Κυπριακό και με δεδομένη την παρουσία των δυνά-
μεων επιβολής της Τουρκίας. Συνεπώς, τότε και
μόνο τίθεται θέμα συζήτησης, όταν κι εφόσον τερ-
ματιστεί η παρανομία.

Ήταν σαφέστατη η θέση μου, ότι δεν θα δεχθούμε
με κανένα τρόπο να τεθεί θέμα αμφισβήτησης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν ήθελαν επικαλε-
στούν και τα Ηνωμένα Έθνη ή οποιοιδήποτε άλλοι.
Η λύση του Κυπριακού θα δώσει και την απάντηση
και στους υδρογονάνθρακες», κατέληξε.
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Φωτο: ΚΥΠΕ



/ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Αργότερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας δέχθηκε την επίσκεψη και τις ευχές του προκα-
θήμενου της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας  Αμερικής,
Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.

«Είναι για μας ένα δώρο χριστουγεννιάτικο ότι έχουμε
το Πρόεδρό μας, μετά από μια σοβαρή επέμβαση, να
είναι σε μια φάση αναρρώσεως γεμάτος ζωντάνια και
έτοιμος να συνεχίσει το πολύ μεγάλο και δύσκολο
έργο που έχει στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα από τα
ωραιότερα δώρα που μας έδωσε ο Θεός τα Χριστού-
γεννα και ειδικά τα φετινά Χριστούγεννα το μεγαλύ-
τερο δώρο», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπενθύμισε ότι στις δη-
λώσεις του αμέσως μετά την επέμβαση, τον πρώτο
που μνημόνευσε στις ευχαριστίες, για τις ευχές  και
για τις προσευχές του αλλά και για τη συμπαρά-
σταση, ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο.

«Δράττομαι της ευκαιρίας και ενώπιον του να εκ-
φράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για τη πραγ-
ματικά ολόψυχο συμπαράσταση, τη ψυχική στάση
αλλά και ενίσχυση στις δύσκολες ώρες. Επομένως

αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου για το δικό σας δώρο, τις ευχές και
τις προσευχές σας, όσο και του κλήρου αλλά και του
πληρώματος», επεσήμανε .

/ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΓ ΤΟΥ Ο.Η.Ε

Σε φιλοφρονητικό επίπεδο κρατήθηκε η επίσκεψη του
ΓΓ του ΟΗΕ Ban Ki-moon στον Πρόεδρο Αναστασιάδη
στίς 17 Δεκεμβρίου. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου
μισή ώρα και τον κ. Ban συνόδευε ο αναπληρωτής ΓΓ
και στενός του συνεργάτης Kim Won-soo.

Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης
στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είπε πως η συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα
περιορίστηκε απόλυτα σε φιλοφρονητικά επίπεδα.

«Ήταν μια ευχάριστη συνάντηση και οπωσδήποτε
αυτό που ευχήθηκε ο Γενικός Γραμματέας είναι να
μείνω μακράν - κατά τη συμβουλή του - οποιασδή-
ποτε εμπλοκής η οποία οπωσδήποτε θα μπορούσε
να επιβραδύνει την ταχεία ανάρρωση. Τον ευχαρί-
στησα βεβαίως γιατί όντως ήταν μια σημαντική συμ-
βουλή, η οποία με προβλημάτισε», συμπλήρωσε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
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Επίσκεψη Εργασίας Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη
Στις 12 Οκτωβρίου ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Πρέσβης, Αλέξανδρος Ν. Ζήνων
πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ισλαμική
Δημοκρατία του Ιράν. O κ. Ζήνων συναντήθηκε με
τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα
Ασίας και Ωκεανίας Ebrahim Rahimpour, τον Υφυ-
πουργό Εξωτερικών αρμόδιο για Αραβικές και Αφρι-
κανικές Υποθέσεις Amir Abdollahian και τον
Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για Ευρώπη και
Αμερική Majid Takhtravanchi. Επίσης, έγινε δεκτός
από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, δρα Mo-
hammad Javad Zarif. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Ζήνων έγινε ανα-
σκόπηση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ιράν και συ-
ζητήθηκαν περιφερειακά θέματα, με έμφαση στην
κατάσταση στο Ιράκ, τη Συρία και στην αντιμετώ-
πιση του «Ισλαμικού Κράτους». 

Επίσης, συζητήθηκε η πορεία των συνομιλιών για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Γενικός Διευθυν-
τής Πρέσβυς κ. Ζήνων, ενημέρωσε τον συνομιλητή
του για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην
Κυπριακή ΑΟΖ.



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης δέχθηκε στις 9 Οκτωβρίου τα μέλη του Αμερι-
κανικού Κογκρέσου κ.κ. Gus Bilirakis, Gregory Meeks
και Jack Kingston.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αναφέρθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ
Κύπρου και ΗΠΑ. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τους συνο-
μιλητές του για τις τουρκικές παραβιάσεις στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας και για την παρούσα κατάσταση στο
Κυπριακό. 

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα κοινού ενδιαφέρον-
τος, όπως οι εξελίξεις στην περιοχή και στα σύνορα
Τουρκίας- Συρίας σε σχέση με τη δράση του ισλαμι-
κού κράτους. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Κύ-
προς μπορεί να καταστεί πυλώνας σταθερότητας και
ασφάλειας στην περιοχή τόσο μέσα από τη λύση Κυ-
πριακού όσο και μέσα από το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει σχετικά με τα θέματα ενέργειας. 

Μιλώντας εκ μέρους της αντιπροσωπείας ο κ. Bili-
rakis τόνισε ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό
εταίρο των ΗΠΑ και η εδώ επίσκεψή τους είναι
ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη
στρατηγική εταιρική σχέση με την Κυπριακή
Δημοκρατία.

Σημείωσε ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις
στο νησί και εξέφρασε τη συμπαράσταση του Κογ-
κρέσου προς την Κύπρο. Τέλος, ο κ. Bilirakis αναφέρ-
θηκε στο παράνομο των τουρκικών ενεργειών,
υπογραμμίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε
μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου



Την ανάγκη για συντονισμένες, συλλογικές και απο-
φασιστικές ενέργειες με στόχο την καταπολέμηση
της απειλής του “Ισλαμικού Κράτους” (ISIL/Da’esh)
υπέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασου-
λίδης στη διάρκεια της πρώτης Υπουργικής Συνόδου
του Συνασπισμού κρατών κατά του ISIL/Da’esh, που
συγκάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων
Πολιτειών κ. John Kerry.

H Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΝΑΤΟ
στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεμβρίου, και είχε ως στόχο
τον συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο των προσπα-
θειών του Συνασπισμού για αντιμετώπιση και κατα-
πολέμηση της απειλής του ISIL/Da’esh. Σε παρέμβασή
του ο κ. Κασουλίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια
απειλή που δεν προκαλεί απλά αναταράξεις στην πε-
ριοχή, αλλά απειλεί τις κοινές μας αξίες και γι` αυτό,
υπογράμμισε, πρέπει να ενεργήσουμε συντονισμένα,
συλλογικά και με αποφασιστικότητα.

Ο κ. Κασουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
ανάγκη στήριξης, με πρακτικούς τρόπους, της στα-
θερότητας και ασφάλειας της Ιορδανίας και του Λι-
βάνου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην
έμπρακτη συμβολή της Κύπρου στις προσπάθειες
της ΕΕ για στήριξη των δυνατοτήτων των Ενόπλων
Δυνάμεων του Λιβάνου. 

Κτίζοντας πάνω σε υφιστάμενα μοντέλα συνεργα-
σίας, η ΕΕ αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα
μέρη πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας
για επίτευξη του κοινού οράματος για ειρήνη, ασφά-
λεια και σταθερότητα στην περιοχή, είπε.

Η παρουσία 60 και πλέον αντιπροσωπειών είναι εν-
δεικτική της κρισιμότητας της κατάστασης, αλλά
και της πολιτικής βούλησης της διεθνούς κοινότη-
τας να καταπολεμήσει την απειλή του ISIL/Da’esh,
ανέφερε.
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Ο Ι. Κασουλίδης σε σύνοδο του ΝΑΤΟ

Διακρατική συμφωνία Κύπρου - ΗΠΑ 
Κύπρος και ΗΠΑ υπέγραψαν  διακρατική συμφωνία
για την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας
FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act),
πραγματοποιώντας ακόμη ένα βήμα για την ενδυ-
νάμωση της μεταξύ τους πολιτικής και οικονομικής
συνεργασίας.

Την διακρατική συμφωνία υπέγραψαν ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης και ο Αμερικανός
Πρέσβης στην Κύπρο κ. John Koenig σε ειδική τε-
λετή στο Υπουργείο Οικονομικών στις 2 Δεκεμβρίου.
Τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο κ. Koenig επεσήμα-
ναν ότι η συμφωνία θα αναβαθμίσει την Κύπρο ως
επιχειρηματικό κέντρο.

Με βάση τη συμφωνία, οι αρμόδιες Αρχές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Φορολογίας) θα πα-
ρέχουν στις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ (Υπηρεσία
Εσωτερικών Προσόδων) χρηματοοικονομικές πλη-
ροφορίες σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς Αμερικανών προσώπων, όπως αυτά καθορί-
ζονται στη συμφωνία.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών χαιρέτισε τη συμφωνία ανα-
φέροντας ότι η συμφωνία αυτή, που η προεργασία
για την επίτευξή της χρονολογείται από το 2012, στο-
χεύει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών των
Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, μέσω των φορο-
λογικών αρχών των δύο χωρών, με στόχο την πά-
ταξη της υπεράκτιας φοροδιαφυγής Αμερικανών
πολιτών. 

«Η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
φορολογικών αρχών της Κύπρου και των ΗΠΑ  ενι-
σχύει την εμπιστοσύνη των δύο κρατών στα χρημα-
τοπιστωτικά συστήματα τους» προστίθεται.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών σε ανακοίνωσή του αναφέ-
ρει ότι «μέσα στα πλαίσια για συμμόρφωση με διε-
θνείς απαιτήσεις διαφάνειας, στήριξε έμπρακτα με
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τα αρχικά στάδια
τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για  την
επίτευξη αυτής της σημαντικής συμφωνίας, η οποία
ενισχύει την αξιοπιστία και τη διεθνή εικόνα του τρα-
πεζικού συστήματος μας».



Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τις πρό-
σφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ
της Κύπρου και το μέλλον των διακοινοτικών συνομι-
λιών, έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν την Πέμπτη 20
Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης»,
του Υπουργείου Εξωτερικών, η Πρωτοβουλία «ΕΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ 2014», η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώ-
σεων Ελλάδας (OKOE), το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊ-
κής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το
Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιο-
ποίησης (ΠΑΔΟΠ), με τη στήριξη της Πρεσβείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Την εκδήλωση συντόνισε ο
δημοσιογράφος κ. Γιώργος Καπόπουλος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, υπο-
γράμμισε ότι η Τουρκία «σκοπίμως και σχεδια-
σμένα» προέβη τον περασμένο Οκτώβριο στην
«επιθετική και απαράδεκτη» ενέργεια παραβίασης
της κυπριακής ΑΟΖ, προκειμένου «να δημιουργή-
σει νέα κατάσταση πραγμάτων», να επιβάλει στην
περιοχή «το νόμο του δυνατού», και να καταργήσει
στην ουσία «την επί ίσοις όροις διαπραγμάτευση»
για το Κυπριακό.

Ξεκαθάρισε ότι υπό το καθεστώς «απειλών», κατα-
στρατήγησης «κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου και
Δικαίου της Θάλασσας», δεν μπορεί η Κυπριακή Κυ-
βέρνηση να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις.

«Αναμένουμε από τον ΟΗΕ, ως το κατ’ εξοχήν βήμα
προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων
των κρατών-μελών του, να ασκήσει πιέσεις ή αν θέ-
λετε να πείσει την Άγκυρα να αποκαταστήσει τη διε-
θνή νομιμότητα», επισήμανε τονίζοντας ότι η ΑΟΖ
της Κύπρου είναι και ΑΟΖ της Ε.Ε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δη-
μοκρατία έχει καταστήσει σαφές ότι οι υδρογονάν-
θρακες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκουν στο κράτος και
ότι μετά τη λύση, από τα έσοδα από την εκμετάλ-
λευση αυτού του φυσικού πλούτου, θα επωφεληθεί
το σύνολο των νόμιμων πολιτών της Κύπρου.

Ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και εκπρόσωπος της
Πρωτοβουλίας «Έτος Κύπρου 2014» κ. Νίκος Μαρ-
κάτος, στο σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι
οι πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή
ΑΟΖ ανέδειξαν την αναγκαιότητα ενεργοποίησης
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Ενημέρωση Κυβερνητικού Εκπροσώπου
σε  μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτο: Alkis Farmakis



μιας νέας διεθνούς διπλωματίας αλληλεγγύης για
τον κυπριακό λαό στο σύνολο του, Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους και τόνισε ότι «όσο καθυστερεί
η λύση του Κυπριακού, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος
οριστικής διχοτόμησης του νησιού». Ανακοίνωσε
επίσης ότι προγραμματίζεται επίσκεψη αντιπροσω-
πείας της Πρωτοβουλίας στην Κύπρο, για συναντή-
σεις με την πολιτική ηγεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Θάνος Ντό-
κος, έκανε λόγο για «αλαζονεία ισχύος» από πλευράς
της Τουρκίας, που σε συνδυασμό με «την απώλεια
ψυχραιμίας» αποτελούν ένα «δυνητικά εκρηκτικό
μείγμα», ενώ χαρακτήρισε προσχηματική τη δικαιο-
λογία της Τουρκίας για τις κινήσεις της στην κυ-
πριακή ΑΟΖ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΔΟΠ κ. Πάνος Τριγάζης, υπο-
γράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης ενός διεθνούς κι-
νήματος αλληλεγγύης υπέρ του Κυπριακού λαού και
τους αγώνες του, τονίζοντας πως η Κύπρος μπορεί
να καταστεί γέφυρα ειρήνης της Ευρώπης με τη Μ.
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Επίσης στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό η Κυ-
βερνητική Εκπρόσωπος της Ελλάδας κ. Σοφία Βούλ-

τεψη, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυ-
ριάκος Κενεβέζος, και ο Γεν. Γραμματέας της ΟΚΟΕ
κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων κ. Δ. Σιούφας, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Αθανασίου, η βουλευτής της
ΔΗΜΑΡ κ. Μ. Γιαννακάκη, ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ
κ. Ν. Μαγκανάρης, ο εκπρόσωπος των Οικολόγων
Πράσινων κ. Κ. Διάκος, μέλη Ξένων Διπλωματικών
Αποστολών (Ρωσίας & Σλοβενίας), ο αναπληρωτής
πρόεδρος της ΟΚΟΕ κ. Λ. Λοϊζος, ο υπεύθυνος
Τύπου του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα κ. Κάρλος Μαρτίν, η ΓΓ του ΠΑΔΟΠ κ.
Μ. Αβρανίτη Σωτηροπούλου, κ. Γιώργος Δολιανίτης,
εκπρόσωπος ΚΕΑΔΕΑ, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ελλά-
δας κ. Ανδρέας Καζαγκάς ως εκπρόσωπος του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, το μέλος
του παραρτήματος ΑΚΕΛ Ελλάδας κ. Σίμος Χαρα-
λάμπους, η πρόεδρος και μέλη της ΕΦΕΚ Αθήνας,
εκπρόσωποι Σωματείων Πολεμιστών Κύπρου 1974,
αντιπροσωπεία της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρ-
διστάν στην Ελλάδα, εκπρόσωποι της ΟΚΟΕ και της
Νεολαίας της, μέλη Κυπριακών και Παροικιακών
Σωματείων, εκπρόσωποι του Ελλαδο-Κυπριακού
Επιμελητηρίου.
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Σύμπλευση και ομοψυχία το μήνυμα του
νέου Πρέσβη Κυριάκου Κενεβέζου 
Γεύμα προς τιμή του νέου Πρέσβη της Κύπρου στην
Ελλάδα κ. Κυριάκου Κενεβέζου παρέθεσε η Ένωση
Κυπρίων Ελλάδας στις 14 Νοεμβρίου, σε συνε-
στίασή της, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο
της Αθήνας, με την ευκαιρία της ανάληψης των κα-
θηκόντων του.

Ο κ. Κενεβέζος ενημέρωσε τους παρευρισκόμε-
νους, μέλη της δραστήριας κυπριακής παροικίας
στην Αθήνα, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό, για την παρούσα φάση του εθνικού προ-
βλήματος, ενώ αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των
καιρών, την επιδειχθείσα ενότητα της πολιτικής
ηγεσίας της Κύπρου στην αντιμετώπιση της τουρ-
κικής απειλής, όπως και στην σημασία της απόφα-
σης του Ευρωκοινοβουλίου, σημειώνοντας ότι η

κατάσταση είναι τέτοια που χρειάζεται όσο ποτέ
άλλοτε «η σύμπλευση, η ομόνοια και το αγωνιστικό
πνεύμα» όλων των Κυπρίων, όπου γης.

Ο κ. Κενεβέζος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία ότι
«ακόμα μία φορά η Κύπρος και η Ελλάδα υπηρε-
τούν μαζί, σε όλα τα επίπεδα τον αγώνα της Κύπρου
για δίκαιη λύση».

Στο πνεύμα της «εθνικής ομοψυχίας» ήταν και ο
χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων
Ελλάδος, κ. Γιαννάκης Ιωάννου, καθώς υπογράμ-
μισε την σημασία «όλοι, μαζί, ενωμένοι, να μεταφέ-
ρουμε παντού το αίτημά μας για ελευθερία και
δικαιοσύνη στη Κύπρο». «Δεν περισσεύει κανένας»,
κατέληξε.



Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα
και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου σε τριή-
μερη επίσκεψή του στην Αθήνα από τις 20-22 Νοεμ-
βρίου προώθησε τον συντονισμό των ομογενειακών
οργανώσεων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, σε όλο
τον κόσμο, με πρώτο στόχο την υπογραφή μεταξύ
τους ενός «Μνημονίου Συνεργασίας», και απώτερο
στόχο τη δυναμικότερη προώθηση των θέσεων των
τριών χωρών σε διάφορα ζητήματα.

Ο κ. Φωτίου δήλωσε κατά την επίσκεψή του ότι σε
πολλά ζητήματα εθνικής πολιτικής «μπορεί και πρέ-
πει να υπάρξει ένας καλός συντονισμός μεταξύ ελ-
ληνικών και κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων
στο εξωτερικό», ιδίως δε στα «μεγάλα  κέντρα των
αποδήμων» των δύο χωρών, όπως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Μεγάλη
Βρετανία.

Επισήμανε ακόμα ότι, όπως είναι γνωστόν, οι ισραη-
λινές οργανώσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, ιδι-
αίτερα δε στην Αμερική, «έχουν και δύναμη, και
επιρροή, και εμπειρία».

Σε επίσκεψή του στην Αγγλία, ο κ. Φωτίου είπε ότι
συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρέσβη στο Λον-

δίνο, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την πι-
θανή αυτή συνεργασία την οποία υποστηρίζουν και
οι Ισραηλινοί .

Το  θέμα αυτό, ο κ. Φωτίου συζήτησε και με παρά-
γοντες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ
συναντήθηκε και τον κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, που
ως Υφυπουργός Εξωτερικών έχει την εποπτεία της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Στην Αθήνα, ο κ. Φωτίου είχε χωριστές συναντήσεις
με το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ένωσης Κυπρίων
Ελλάδας και της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώ-
σεων Ελλάδας. Τόνισε στους συνομιλητές του τη
σπουδαιότητα συντονισμού μεταξύ του απόδημου
ελληνισμού και των ομογενειακών οργανώσεων στις
προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρ-
νηση για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Εξάλλου, συναντήθηκε  με το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του εκφώνησε ομιλία σε
εκδήλωση, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την
οποία διοργάνωσε ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος
Κυπρίων Ελλάδας με θέμα «Γεωστρατηγική και Ενέρ-
γεια: Νέοι ρόλοι για τον Ελληνισμό».
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Συντονισμό αποδήμων Κύπρου, Ελλάδας,
Ισραήλ προωθεί ο Επίτροπος Προεδρίας 

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
με την Πρωτοβουλία «Έτος Κύπρου 2014»
Αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας «Έτος Κύπρου
2014» συναντήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014,
με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ Ιε-
ρώνυμο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας της Πρωτοβουλίας
«Έτος Κύπρου 2014», ενημέρωσαν τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών, για τη Διακήρυξη και το Πρό-
γραμμα Δράσης της και την προσπάθεια της να
δημιουργήσει ένα νέο κίνημα αλληλεγγύης στον
κυπριακό λαό, σε μια κρίσιμη καμπή του κυπριακού
προβλήματος. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Σε-

βασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσό-
στομος, ο πρώην πρύτανης του Πάντειου Πανεπι-
στημίου κ. Π. Τσίρης, ο αναπληρωτής πρόεδρος και
ο γ.γ. της ΟΚΟΕ κ.κ Λ. Λοϊζος και Γ. Μιχαηλίδης, ο Π.
Τριγάζης, πρόεδρος της ΠΑ.Δ.Ο.Π., και ο Π. Χρή-
στου, αντιπτέραρχος ε.ά.

Ο Μακαριότατος επανέλαβε την αμέριστη συμπα-
ράσταση του στον κυπριακό λαό, και ευχήθηκε μια
δίκαιη και βιώσιμη λύση. Η Εκκλησιά της Ελλάδας
θα μελετήσει τρόπους να συνδράμει στην προσπά-
θεια της Πρωτοβουλίας την οποία επαίνεσε.



Μέσα σε μια φορτισμένη από συγκίνηση ατμό-
σφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμ-
βρίου στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας ειδική
εκδήλωση για τους Αγνοουμένους Έλληνες πολίτες
στην Κύπρο από το 1974.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των
Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Αθήνα και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Το
Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ-
προσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο κ. Γεώργιο
Μπασιακούλη.

Χαιρετισμούς απεύθυναν, εκ μέρους του Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών κ. Άκη Γεροντόπουλου, η Πρέσβης
Α’ και διευθύντρια Α2 Διεύθυνσης Κύπρου κα Κάτια
Γεωργίου, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαβά-
στηκε ο χαιρετισμός του  Υφυπουργού κ. Ιωάννη
Λαμπρόπουλου από τον παρουσιαστή της εκδήλω-
σης, δημοσιογράφο κ. Χάρη Λαζαρόπουλο, για την
διπλωματική αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, μήνυμα απεύ-
θυνε ο Πρέσβης κ. Κυριάκος Κενεβέζος και για τον
Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου μετέφερε τον χαιρετισμό
ο Δήμαρχος κ. Αντρέας Ευθυμίου.

Την Κυπριακή Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος
Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτης
Φωτίου, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε την υποχρέ-
ωση εντατικοποίησης των προσπαθειών ανεύρεσης
των Αγνοουμένων, την ανάγκη συμμόρφωσης της

Τουρκίας με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και χα-
ρακτηριστικά ανέφερε «δεν επαιτούμε, απαιτούμε
από την Τουρκία».

Στην δική του προσφώνηση ο Ελληνοκύπριος Εκ-
πρόσωπος της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμέ-
νων κ. Νέστορας Νέστορος, μετέφερε την ανησυχία
του για τον χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας ανεύ-
ρεσης των αγνοουμένων, βάζοντας ενδεικτικό όριο
το 2017.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας
Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και
Αγνοουμένων κ. Νίκος Σεργίδης, διαμήνυσε την
κοινή πορεία των Επιτροπών και την υποχρέωση
συνέχισης του αγώνα για την διακρίβωση της τύχης
όλων των Αγνοουμένων. 

Τέλος στον χαιρετισμό της Προέδρου κα  Μαρίας
Καλμπουρτζή, εκ μέρους της Πανελλήνιας Επιτρο-
πής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων
και Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας, ανα-
φέρθηκε ο σκοπός της εκδήλωσης, που είναι η διαρ-
κής παρουσία των Αγνοουμένων Ελλήνων Πολιτών,
μέχρι την τεκμηριωμένη γνώση της αλήθειας για
όλους και κάθε ένα χωριστά.

Κύριος ομιλητής, ο διεθνολόγος καθηγητής του
Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Χριστόδουλος Γιαλλου-
ρίδης, ο οποίος καθήλωσε το ακροατήριο με τον
καθαρό του λόγο.

Η καταξιωμένη ηθοποιός κα Αιμιλία Υψηλάντη, μο-
ναδικά απήγγειλε στίχους του Κύπριου ποιητή
Κώστα Μόντη, ενώ απόλυτη συγκίνηση προκάλε-
σαν οι θεατρικοί μονόλογοι από τις ηθοποιούς Ει-
ρήνη Γκουρνέλου και Μαντώ Ηλιοπούλου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη των οικογενειών
των αγνοουμένων, πρέσβεις, εκπρόσωποι κοινοβου-
λευτικών κομμάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αξιωματικοί, απόστρατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι
σωματείων και συλλόγων από την Ελλάδα και την
Κύπρο, μέλη Δικηγορικών συλλόγων,  φοιτητικών ορ-
γανώσεων και  πλήθος κόσμου. 
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Τιμητική εκδήλωση για τους Έλληνες Αγνοουμένους



Διοργανώθηκε η ετήσια τελετή Μνήμης στο Συμμα-
χικό Κοινοπολιτειακό Κοιμητήριο στον Άλιμο, για να
τιμηθούν οι νεκροί των συμμαχικών δυνάμεων που
πολέμησαν κατά των δυνάμεων του Άξονα στον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η τελετή διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Με-
γάλης Βρετανίας, και συμμετείχαν από μέρους της
Ελλάδας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δέν-
διας, Πρέσβεις και εκπρόσωποι συμμετεχόντων
χωρών, οργανώσεις πολεμιστών, και άλλες. Η τε-
λετή έκλεισε με την έκκληση για Παγκόσμια Ει-
ρήνη, Ειρηνική Συμβίωση, Δίκαιο Μέλλον για όλη
την Ανθρωπότητα.

Στο Κοιμητήριο είναι θαμμένοι πλάι – πλάι Ελληνο-
κύπριοι, Τουρκοκύπριοι και Αρμενοκύπριοι συμπο-
λεμιστές που έδωσαν το αίμα τους στο αγώνα κατά
του Άξονα και του Ναζισμού. Ένας συμβολισμός που
τιμήθηκε από την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώ-
σεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ), την «Πρωτοβουλία Έτος Κύ-
πρου 2014», και την Πλατφόρμα Ενωμένη Κύπρος
των Αποδήμων Κυπρίων, υπογραμμίζοντας την

κοινή θέληση τους για μια Ειρηνική, Βιώσιμη και Δί-
καιη λύση που θα επανενώνει την Κύπρο.

Στεφάνια κατάθεσαν από μέρους της Πρεσβείας της
Κυπριακής Δημοκρατίας ο Α΄ Σύμβουλος κ. Μιχάλης
Καραγιώργης. Την  ΟΚΟΕ εκπροσώπησε ο Αναπλ.
Πρόεδρος κ. Λοίζος Λοίζος & ο Γεν. Γραμματέας Γε-
ώργιος Μιχαηλίδης, και την Πλατφόρμα Ενωμένη
Κύπρος των Αποδήμων Κυπρίων η Τουρκοκύπρια
Gulsen Ercin. Η αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας
«Έτος Κύπρου 2014» συμμετείχε με τον Παύλο Χρή-
στου, αντιπτέραρχο ε.ά.
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Συμμετοχή στην τελετή Μνήμης του 
Συμμαχικού Κοινοπολιτειακού Κοιμητηρίου

Παρουσίαση δίγλωσσης ανθολογίας στο
Σπίτι της Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου, την Πα-
ρασκευή 28 Νοεμβρίου, η παρουσίαση της δίγλωσ-
σης ανθολογίας, που εξέδωσαν οι Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τίτλο Διηγή-
ματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων /
Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Öykü Antolojis.

H ανθολογία περιλαμβάνει διηγήματα 44 λογοτε-
χνών, 26 Ελληνοκυπρίων και 18 Τουρκοκυπρίων,
που αντιπροσωπεύονται με 54 διηγήματά τους, τα
οποία μεταφράστηκαν και δημοσιεύονται και στις
δύο γλώσσες, ελληνικά και τουρκικά. Στο χαιρετι-
σμό που απέστειλε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, κ. Κυριάκος Κενεβέζος, εξέφρασε την
ευχή ότι σύντομα τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται
σε συνθήκες ελευθερίας και δικαιοσύνης μετά την
επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής
λύσης προς όφελος όλων των νομίμων κατοίκων
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ) κ. Γεώργιος Μιχαηλί-
δης τόνισε τη μεγάλη σημασία της έκδοσης στην
προώθηση ενός από τους βασικούς σκοπούς της
ΟΚΟΕ, δηλαδή τη δημιουργία διαλόγου και συνερ-
γασίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες με σκοπό την
επανένωση της Κύπρου.



Παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Σπίτι της Κύ-
πρου το βιβλίο του Μάριου Μιχαηλίδη «Ανατολικά
της Αττάλειας, Βόρεια της Λευκωσίας».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρια-
κών Οργανώσεων Ελλάδας κ. Λοΐζος Λοΐζος και ο
Πρόεδρος της Ενώσεως Κυπρίων Ελλάδος κ. Γιαννά-
κης Ιωάννου, οι οποίοι συνεχάρησαν τον συγγραφέα
για το έργο του το οποίο αναδεικνύει την ιστορική
μνήμη.  Το βιβλίο παρουσίασαν η συγγραφέας, κρι-
τικός λογοτεχνίας κ. Μαρία Στασινοπούλου, ο δημο-

σιογράφος, συγγραφέας κ. Κώστας Σερέζης και ο φι-
λόλογος, συγγραφέας κ. Νικήτας Παρίσης οι οποίοι
επεσήμαναν μεταξύ άλλων την ποιητική γλώσσα
στην οποία γράφει σαν λαϊκή αφήγηση και τη συγ-
κινησιακή του δυναμική στην αφήγηση του ξεριζώ-
ματος του Έλληνα. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν μικρασιάτικοι
σκοποί από τους μουσικούς Μιχάλη Γαμπιεράκη,
βιολί,  Στέφανο Δορμπαράκη, κανονάκι, Γιώργο
Παππά, λαούτο, ούτι και Βασίλη  Ι. Οικονόμου, τουμ-
πελέκι. Αποσπάσματα από το έργο διάβασε η φιλό-
λογος Νατάσα Μερκούρη.
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Παρουσίαση βιβλίου Μάριου Μιχαηλίδη
στο Σπίτι της Κύπρου

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Μιχαήλ
Παπαδοπούλου στο Σπίτι της Κύπρου
Παρουσιάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου στο Σπίτι της
Κύπρου στην Αθήνα η πρώτη ποιητική συλλογή του
εκπαιδευτικού και ψυχολόγου Μιχαήλ Κ. Παπαδό-
πουλου, με τίτλο «σωΜα το Ποίηση» που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Νήσος.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων
ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος
Κενεβέζος. Για τη «σωΜα το Ποίηση» μίλησαν ο εκ-
δότης και ποιητής Κώστας Κρεμμύδας, ο ιστορικός
Νίκος Σιγάλας και η φιλόλογος, συγγραφέας Αγάθη
Γεωργιάδου.

Ενδιαμέσως των εισηγήσεων ποιήματα από τη
«σωΜα το Ποίηση» διάβασαν ο Λεωνίδας Εμπειρί-
κος, η Μιλάγρος Αράνο και ο Στρατής Πανούριος. 

Ο ταλαντούχος Δημήτρης Σπύρου ερμήνευσε ποι-
ήματα σε μία εμπνευσμένη φωνητική περφόρμανς,
που συνδύασε απαγγελία και μουσική, ενώ ο μου-
σικός και τραγουδιστής Γιώργος Τζώρτζης έπαιξε
και τραγούδησε στο ρυθμό του ζεϊμπέκικου, τα βή-
ματα του οποίου ακολούθησε ο ποιητής Μιχαήλ
Παπαδόπουλος.

Φωτο: ΚΥΠΕ



Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου, στο βιβλιοπω-
λείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση των εκδόσεων του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού για το έτος 2013. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευ-
νών, σε συνεργασία με το ΜΙΕΤ και το Γενικό Προξενείο
της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Αίγλη Παν-
τελάκη, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσα-
λονίκη κ. Κώστας Ψευδιώτης και η Διευθύντρια του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών κα Άννα Λοϊζίδου-
Pouradier Duteil.  Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
οι εκδόσεις: 

• «Επετηρίδα, XXXVI, 2011-2012» από τον κ. Γιώργο
Κεχαγιόγλου, Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

• «Δεισιδαιμονίες και Μαγεία στην Κύπρο του χτες»
του Ιωάννη Ιωνά από την κα Σωτηρία Σταυρακο-
πούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 

• «Gênes et lʼOutre-Mer. Actes notariés de Fam-
agouste et dʼautres localités du Proche-Orient (XIVe-
XVes)» των M. Balard, L. Balletto, Chr. Schabel από
την κα Ρίκα Μπενβενίστε, Καθηγήτρια Ιστορίας της
Μεσαιωνικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, και 

• «Le Consulat de Venise à Chypre. Documents in-
édits, 1719-1749» του Νικόλα Καραπιδάκη από την
κα Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ομότιμη Καθη-
γήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
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Παρουσίαση εκδόσεων του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη

Βραδιά κυπριακής ποίησης πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στη Στέγη της Εταιρίας Λο-
γοτεχνών Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή επτά ποι-
ητών, μελών της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Λογοτεχνών
Κύπρου την εκδήλωση, που είχε  θέμα «Κύπριοι Λο-
γοτέχνες στη Θεσσαλονίκη», οργάνωσε η Εταιρία
Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την
Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας και
με χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.  

Στην εκδήλωση απάγγειλαν ποιήματά τους οι Λεωνί-
δας Γαλάζης, Γιώργος Μολέσκης, Γιώργος Φράγκος,
Ανδρέας Χατζηθωμάς, Βασίλκα Χατζήπαπα, Χρίστος
Χατζήπαπας και Γιώργος Χριστοδουλίδης. Τους Κύπρι-
ους ποιητές παρουσίασαν μέλη της Εταιρίας Λογοτε-
χνών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε
συντομία στη διαδρομή του κάθε λογοτέχνη.

Tην εκδήλωση προλόγισε ο Κύπριος ποιητής Αν-
δρέας Καρακόκκινος ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη
και είχε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής
της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε 32
χρόνια μετά από μια άλλη παρόμοια εκδήλωση, που
έγινε το 1982.

Στους χαιρετισμούς τους, τόσο η Πρόεδρος της Εται-
ρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης Ζωή Σαμαρά όσο και
ο Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Γιώρ-
γος Μολέσκης, τόνισαν ότι η εκδήλωση προσφέρει
μια μοναδική ευκαιρία για πάρα πέρα ανάπτυξη των
διαχρονικών σχέσεων και των επαφών μεταξύ της λο-
γοτεχνικής Ελλάδας και της λογοτεχνικής Κύπρου. 

Ανέφεραν επίσης ότι προγραμματίζεται ήδη μια πα-
ρόμοια εκδήλωση στην Κύπρο το 2015, με τη συμμε-
τοχή Ελλαδιτών λογοτεχνών και εξέφρασαν την
ελπίδα όπως τέτοιου είδους εκδηλώσεις καταστούν
θεσμός.

Βραδιά κυπριακής ποίησης στη Θεσσαλονίκη



«Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, εντός της
κυπριακής ΑΟΖ, ενοχλούν τα γειτονικά κράτη, το
Ισραήλ, το Λίβανο, την Αίγυπτο. Όλες αυτές οι
χώρες έχουν θαλάσσια σύνορα με την Κυπριακή
Δημοκρατία που είναι και τα θαλάσσια σύνορα της
ΕΕ και προσεγγίζουν με ανησυχία όλα εκείνα στα
οποία η τουρκική κυβέρνηση προβαίνει εντός της
ΑΟΖ. Άρα, ανησυχούν από τις εξελίξεις και προβαί-
νουν και οι ίδιοι στις δικές τους ενέργειες».

Τα παραπάνω επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
οποίος το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, βρέθηκε στην Λά-
ρισα προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση που συν-
διοργάνωσαν, ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας,
ο Δήμος Λαρισαίων και η Φοιτητική Ένωση Κυπρίων
Λάρισας, με θέμα «Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό - Συντονισμός δράσης Αθηνών-Λευκωσίας». 

Στην εισαγωγική του δήλωση, ο κ. Χριστοδουλίδης,
εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για το γεγονός ότι
βρέθηκε στην Λάρισα, μία πόλη που φιλοξενεί ση-
μαντικό αριθμό Κυπρίων, μία πόλη που είναι διδυ-
μοποιημένη με την Λάρνακα. «Η εδώ παρουσία μου
για μία εκδήλωση σε αυτή την συγκυρία, όπως γνω-
ρίζετε συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, σε σχέση με την παραβίαση της
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία,

η οποία σίγουρα αγγίζει και την Ελλάδα, με την
οποία υπάρχει μία εξαίρετη συνεργασία. Είναι πολύ
σημαντικό ότι αυτή η συνεργασία είναι διαχρονική,
δεν εξαρτάται από το «ποιος» βρίσκεται στην εξου-
σία αλλά στηρίζεται στις αδελφικές σχέσεις ανά-
μεσα στους δυο λαούς, και προσδοκούμε ότι μέσα
από τις προσπάθειες που καταβάλλονται, σύντομα
θα τερματιστούν αυτές οι παράνομες ενέργειες
ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος για το Κυπριακό
και ευελπιστούμε σύντομα να μπορούμε να φθά-
σουμε σε επίλυση του Κυπριακού», είπε.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθηναν σύν-
τομους χαιρετισμούς, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος
Λαρισαίων Αποστόλης Καλογιάννης, ο οποίος πα-
ρατήρησε ότι οι Ελλαδίτες και Κύπριοι, περνούν την
ίδια φάση και έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά
ως απότοκα της κρίσης. Και όπως σχολίασε, λόγω
της κρίσης δίδεται η δυνατότητα σε πάσης φύσεως
καταπατητές του Διεθνούς Δικαίου να προκαλούν
προβλήματα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Λάρισας Ντί-
νος Αυγουστή, ο οποίος ανέφερε ότι η Κύπρος και
η Ελλάδα μπορεί να είναι δύο ξεχωριστά κράτη
αλλά ο Ελληνισμός είναι ένας, κοινός και αδιαίρετος
και ενωμένος δίνει μία μεγάλη μάχη εναντίον της
τουρκικής προκλητικότητας.
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Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε εκδήλωση
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, στη Λάρισα

Φωτο: Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας



Εκατοντάδες μέλη της ομογένειας συμμετείχαν στην
πικετοφορία διαμαρτυρίας έξω από την τουρκική
πρεσβεία στο κεντρικό Λονδίνο, στην 31η επέτειο
της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Η πικετοφορία διοργανώθηκε από την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, αντιπρο-
σωπεία της οποίας επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας
στην πρεσβεία της Τουρκίας. Σχετικό ψήφισμα επι-
δόθηκε λίγο αργότερα και στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Το κείμενο του ψηφίσματος προς τον Πρέσβη της
Τουρκίας απαιτεί την απόσυρση των τουρκικών κα-
τοχικών στρατιωτικών δυνάμεων και των εποίκων
από την Κύπρο και καλεί την Κυβέρνηση της Άγκυ-
ρας να συμμορφωθεί προς τα ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της ΕΕ
και το διεθνές δίκαιο.

Το ψήφισμα καλούσε επίσης την Τουρκία να σταμα-
τήσει αμέσως τις παράνομες θαλάσσιες έρευνες στην
κυπριακή ΑΟΖ, που παραβιάζουν κατάφωρα το Δί-
καιο της Θάλασσας και συνιστούν προκλητική ενέρ-
γεια η οποία αντίκειται εντελώς στις προσπάθειες υπό
τα Ηνωμένα Έθνη για επανένωση του νησιού.

Με το ψήφισμα καλείται επίσης η Τουρκία, μεταξύ
άλλων, να βάλει τέλος στην ανθρώπινη τραγωδία
των αγνοουμένων συμβάλλοντας ουσιαστικά στη
διακρίβωση της τύχης τους, να αναγνωρίσει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, να σταματήσει την εκμετάλ-
λευση κλεμμένων περιουσιών στα κατεχόμενα και
την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής
κληρονομιάς του νησιού.

Το ψήφισμα προς τον Ντέιβιντ Κάμερον ανέφερε ότι
η Τουρκία εξακολουθεί να ενεργεί πολεμοχαρώς,
προκλητικά και αδικαιολόγητα στην περίπτωση των
ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ, κάτι που είχε επιση-
μανθεί σε επιστολή του κ. Δρουσιώτη προς τον Βρε-
τανό πρωθυπουργό στις 9 Οκτωβρίου.

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
έχει τόσο ηθικές όσο και νομικές υποχρεώσεις να
ασκήσει τη σημαντική επιρροή του επί της Τουρκίας
και να απαιτήσει μία δίκαιη και διαρκή λύση που
είναι σύμφωνη με τη Χάρτα των ΗΕ, τις ιδρυτικές
αρχές και αξίες της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο.

«Ως εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας και εδα-
φικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
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Δυναμική κινητοποίηση ενάντια στην
ανακήρυξη του ψευδοκράτους

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Φωτο: ΚΥΠΕ



μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ,
εταίρος στην ΕΕ και την Κοινοπολιτεία και με κυ-
ρίαρχες βάσεις στο νησί, η Βρετανία έχει έναν μο-
ναδικό, κρίσιμο και δυνητικά αποφασιστικό ρόλο
να παίξει σε σχέση με την Κύπρο. Η ευμεγέθης κοι-
νότητα των Κυπρίων της Βρετανίας προσβλέπει σε
εσάς και στην Κυβέρνησή σας να εκτελέσει αυτές
τις ευθύνες προληπτικά και εποικοδομητικά», τονί-
ζει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην επιστολή-
ψήφισμα προς τον κ. Κάμερον, καλώντας τον να
ενεργήσει υπέρ της εκπλήρωσης των ευθυνών της
Βρετανίας έναντι της Κύπρου και υπέρ της δικαιο-
σύνης, «με διπλασιασμό των προσπαθειών για μια
ενωμένη, ανεξάρτητη, διζωνική, δικοινοτική, ομο-
σπονδιακή Κύπρο, ένα κράτος με μία κυριαρχία,
μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, όπου
γίνονται σεβαστά και προστατεύονται τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων».

Σε δηλώσεις του ο Πήτερ Δρουσιώτης χαρακτήρισε
το ψευδοκράτος «σύμβολο της εκφοβιστικής συμπε-
ριφοράς της Τουρκίας», η οποία αντιπροσωπεύει μία
τεράστια απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή. 

Σημείωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία για
ακόμα μία φορά αψηφά τις διεθνείς συνθήκες και
τους κανόνες δικαίου πραγματοποιώντας επιδρομές
στην ΑΟΖ της Κύπρου υπενθυμίζει την αλαζονική
και πολεμοχαρή συμπεριφορά της.

«Η Τουρκία δεν κερδίζει τίποτα από τις ισχυρογνώ-
μονες, αδιάλλακτες και προκλητικές ενέργειές της σε
σχέση με την Κύπρο. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανέχε-
ται επ’ αόριστο τις αδικίες της Τουρκίας στην
Κύπρο», κατέληξε ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
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Με μια έκθεση έργων οκτώ διαπρεπών Κύπριων καλ-
λιτεχνών της Βρετανίας σηματοδότησε η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου τη συμπλή-
ρωση 40 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
και την ίδρυση της παροικιακής οργάνωσης.

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της
Ομοσπονδίας τέλεσαν τα επίσημα εγκαίνια της έκ-
θεσης και ο κόσμος είχε την ευκαιρία να την επισκε-
φθεί για μερικές μέρες και να γνωρίσει από κοντά
τους οκτώ καλλιτέχνες: τους ζωγράφους Ρένο Λα-
βίθη, Μιχάλη Μηνά, Φρίξο Παπαντωνίου, Κρις Σαβ-
βίδη, Κρίτωνα Τομάζο, Άντρια Τυρίμου, τη ζωγράφο
και χαράκτρια Δέσποινα Συμεού και τον καλλιτέχνη
γυαλιού Γιώργο Παπαδόπουλο.

Στην εκδήλωση που έγινε στο οίκημα της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελφότητας στο βόρειο Λονδίνο,
το οποίο έχει μετατραπεί σε γκαλερί φιλοξενώντας
δεκάδες έργα τέχνης, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας κ. Πήτερ Δρουσιώτης εγκαινίασε την έκθεση
κάνοντας λόγο για «μοναδική εκδήλωση που συγ-
κεντρώνει τα έργα οκτώ εκ των πιο ταλαντούχων

και αναγνωρισμένων Κύπριων καλλιτεχνών που
ζουν και εργάζονται στη Βρετανία σήμερα».

Ο κ. Δρουσιώτης, πλαισιωμένος από τα μέλη της
Γραμματείας της Ομοσπονδίας, σημείωσε πως η έκ-
θεση δεν είναι ένας εορτασμός, αλλά μία μνημό-
νευση των 40 ετών από τη βάρβαρη εισβολή και τη
βίαιη διαίρεση του όμορφου νησιού της Κύπρου. «Η
έκθεση έχει διοργανωθεί για να σημαδέψει την τρα-
γωδία της συνεχιζόμενης διαίρεσης του νησιού και
για να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι ο δίκαιος αγώνας
για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο συνεχίζεται»,
είπε ο κ. Δρουσιώτης.

Συμπλήρωσε ότι παράλληλα η έκθεση υπογραμμίζει
την ανεκτίμητη συνεισφορά της κυπριακής διασπο-
ράς προς τον κυπριακό σκοπό, με την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Η.Β. να αποτελεί «ζωτική
δύναμη και ζωηρό σύμβολο αυτής». Παρόντες στην
εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν ο Ύπατος Αρμοστής
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Ευ-
ρυβιάδης και ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Κωνσταντί-
νος Μπίκας.

Έκθεση ζωγραφικής για τα 40 χρόνια από την
εισβολή και την ίδρυση της Ομοσπονδίας



Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Ευριπίδης Ευρυβιάδης, στις 16 Οκτωβρίου, κήρυξε
την έναρξη των διαλέξεων του 12ου χρόνου διαλέ-
ξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την ομογέ-
νεια του Λονδίνου, με θέμα  «Η 54η Επέτειος της
Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας – Η Κύ-
προς στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας».

Ο Ύπατος Αρμοστής στην ομιλία του, αφού συγχά-
ρηκε την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα για την
αξιέπαινη πρωτοβουλία που ανέλαβε, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να διοργανώνει το
θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είπε ότι «η
Ανεξαρτησία είναι η πιο σημαντική επέτειος για κάθε
κράτος. Σηματοδοτεί αυτή καθ’ αυτή την ύπαρξη και
την υπόστασή του. Του προσδίδει την αναγνώριση,
ως νομική οντότητα υποκείμενη στο διεθνές δίκαιο.
Διασφαλίζει την ισότιμη λειτουργία του στο πλαίσιο
των κανόνων του ισχύοντος συστήματος διεθνών
σχέσεων, και το θωρακίζει απέναντι σε απειλές κατά
της ακεραιότητάς του».

Αναφερόμενος στην ομογένεια είπε ότι «η παρουσία
μεγάλης παροικίας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι
εξαιρετικά σημαντική προς ευόδωση εθνικών στό-
χων. Σημειώνω τη δραστηριότητα της εβραϊκής δια-
σποράς, της οποίας η συμβολή στη επιβίωση και
ισχυροποίηση του Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητη. Ση-
μειώνω επίσης τη σημαντική συμβολή της Αρμενι-
κής διασποράς στο να πετύχει αναγνώριση της
γενοκτονίας των Αρμενίων από σειρά ισχυρών κρα-
τών, ως απτά παραδείγματα.

Από πλευράς σας, ιδιαίτερα σε αυτή την χώρα, που συν
τοις άλλοις έχει θεσμικές υποχρεώσεις ως εγγυήτρια της
ανεξαρτησίας της Κύπρου και η οποία δεν έπαιξε δυ-
στυχώς αυτό τον ρόλο όταν τα τουρκικά αποβατικά
προσέγγιζαν την Κερύνεια, η παροικία μπορεί να ασκή-
σει πίεση, να διαφωτίσει και να ευαισθητοποιήσει.

Στον ένα σχεδόν χρόνο υπηρεσίας μου ως Ύπατος Αρ-
μοστής, έχω διαπιστώσει ότι η κυπριακή παροικία σε
αυτή την χώρα θεωρείται ως σύνολο επιτυχημένη,

τυγχάνει σεβασμού και εκτίμησης. Κύπριοι έχουν πε-
τύχει σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν ανάμεσα μας
εξαιρετικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, ακτι-
βιστές, άνθρωποι με επιρροή. Υπάρχουν δεκάδες ορ-
γανώσεις, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα
δραστήριες. Εσείς σαν Ελληνική Κυπριακή Αδελφό-
τητα, πέραν της δικής σας δραστηριότητας, συνδημι-
ουργήσατε την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, που
αποτελεί την πλατφόρμα από την οποία επιτυγχάνεται
η ενότητα σκοπών και δράσης της παροικίας.

Θεωρώ ότι η οργανωμένη παροικία έχει επιτύχει
πάρα πολλά, τόσο για τη δική της καταξίωση, όσο
και σε ό,τι αφορά την προσφορά προς την πατρίδα.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μπορεί να πετύχει πολύ
περισσότερα, ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων
βουλευτικών εκλογών τον ερχόμενο Μάιο. Θα ήθελα
συνεπώς να σας καλέσω και συνάμα να σας προσκα-
λέσω σε ένα διάλογο για το πώς μπορούμε καλύτερα
να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το δυναμικό που υπάρ-
χει εδώ, υπέρ των συμφερόντων της πατρίδας μας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η Οργανωτική Επιτροπή των διαλέξεων εξέφρασε
τις θερμές ευχαριστίες της στους χορηγούς επικοι-
νωνίας, Ραδιοφωνικό σταθμό LGR, τις εφημερίδες
«Παροικιακή» και «Ελευθερία», «Τα Νέα», το «Hel-
lenic TV», το ΚΥΠΕ, το ΡΙΚ και την εφημερίδα «Φιλε-
λεύθερος» και τις άλλες κυπριακές εφημερίδες για
την πολύχρονη συμβολή τους στην προβολή των
διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
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Έναρξη 12ου χρόνου διαλέξεων του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Λονδίνου



Εκδήλωση προς τιμή πρώην και νυν δημοτικών συμ-
βούλων της Βρετανίας με κυπριακή καταγωγή διοργα-
νώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο κτίριο της Υπάτης
Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο.

Ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης συνε-
χάρη όλους τους Κύπριους δημοτικούς συμβούλους
για την ανάληψη θέσης προσφοράς στην πολιτική
ζωή της Βρετανίας από τις επάλξεις της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. «Πρόκειται για τον καλύτερο και πιο
αποτελεσματικό τρόπο προώθησης και των κυπρια-
κών δικαίων εκεί όπου υπάρχει περισσότερη δυνα-
τότητα να εισακουσθούν. Με αυτή την προσφορά
σας τιμάτε τους εαυτούς σας, την παροικία και βέ-
βαια την Κύπρο», είπε ο Ύπατος Αρμοστής.

Στην πλειοψηφία τους, αλλά όχι αποκλειστικά, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι που παρέστησαν στην εκδήλωση
έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν σε δήμους του βο-
ρείου Λονδίνου. Πιο υψηλόβαθμος εξ αυτών ήταν ο
κ. Στηβ Αλαμπρίτης, επί έτη αρχηγός του  Δημοτικού
Συμβουλίου του Merton, περιοχή του νοτιοδυτικού
Λονδίνου. Παρών επίσης ήταν ο Αντιδήμαρχος του
Cambridge κ. Γιώργος Πίππας. Παρόντες ήταν επί-
σης νεαροί δημοτικοί παράγοντες κυπριακής κατα-
γωγής δεύτερης ή και τρίτης γενιάς.

Οι αρχαιότεροι ως δημοτικοί σύμβουλοι που παρέ-
στησαν στην εκδήλωση ήταν ο κ. Πήτερ Δρουσιώ-
της, νυν Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσ-
πονδίας, ο κ. Ανδρέας Ταμπουρίδης που υπηρέτησε
επί 16 χρόνια ως σύμβουλος, Αντιδήμαρχος και Δή-
μαρχος και ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης με επίσης
μακρά προσφορά ως Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος.
Παρούσα ήταν επίσης η μέχρι πρότινος ευρωβου-
λευτής κ. Μαρίνα Γιαννακουδάκη.

Σε δικό του χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας κ.
Κωνσταντίνος Μπίκας απηύθυνε τα συγχαρητήριά
του προς τους δημοτικούς συμβούλους, με την ευχή
αυτή η δραστηριότητα να έχει συνέχεια σε μεγαλύ-
τερη εμβέλεια.

Σε αντιφωνήσεις τους οι κ.κ. Ανδρέας Κωνσταντι-
νίδης, Στηβ Αλαμπρίτης, Μαρίνα Γιαννακουδάκη
και άλλοι, μαζί με τις ευχαριστίες τους για την
πρωτοβουλία του κ. Ευρυβιάδη, αφηγήθηκαν εμ-
πειρίες τους από την υπηρεσία τους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 

Όπως συμφώνησαν, ανεξάρτητα από τον πολιτικό
χώρο που ο καθένας υπηρετούσε, το υπέρτατο γι’
αυτούς κόμμα ήταν η Κύπρος.
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Εκδήλωση προς τιμή των Κυπρίων δημοτικών
συμβούλων της Βρετανίας

Φωτο: ΚΥΠΕ



Την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του
βρετανικού κοινοβουλίου είχαν οι δάσκαλοι της Κυ-
πριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) στις 3 Δε-
κεμβρίου, μετά από πρόσκληση του βουλευτή David
Burrowes. Περίπου 20 δάσκαλοι των ελληνικών πα-
ροικιακών σχολείων και η Επιθεωρήτρια-Προϊστα-
μένη της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα ξεναγήθηκαν
από τον ίδιο τον βουλευτή στους χώρους της Βου-
λής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων.

Ο Βρετανός βουλευτής εξήγησε τον τρόπο λειτουρ-
γίας του κοινοβουλίου και τις διαδικασίες που ακο-
λουθούνται για τη συζήτηση θεμάτων και την
ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στην εμπλοκή της βασίλισσας στις θεσμι-
κές διαδικασίες, στα πιο σημαντικά ιστορικά
γεγονότα του κοινοβουλίου και τις ιστορικές επισκέ-
ψεις ξένων ηγετών.

Ο κ. David Burrowes, βουλευτής των Συντηρητικών
στην περιφέρεια Enfield Southgate στο βόρειο Λον-
δίνο, είναι πρώην επικεφαλής και νυν αναπληρωτής
Πρόεδρος της βρετανικής Διακομματικής Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας για την Κύπρο. Εδώ και χρόνια ανα-
πτύσσει έντονη δραστηριότητα υπέρ των κυπρια-
κών συμφερόντων. 

«Έχω ένα ιδιαίτερο και μακρόχρονο ενδιαφέρον για
την Κύπρο, καθώς και για την εκπαίδευση και για τον
λόγο αυτό συνέβαλα στην προσπάθεια στήριξης του
πρώτου ελληνορθόδοξου σχολείου που άνοιξε
εντός της εκλογικής μου περιφέρειας πέρυσι», είπε
ο κ. David Burrowes. «Το βρετανικό κοινοβούλιο έχει
μια ιδιαίτερη ευθύνη έναντι του λαού της Κύπρου
και γι’ αυτό έχω υπάρξει και θα συνεχίσω να είμαι μια
ισχυρή φωνή για την Κύπρο», συμπλήρωσε ο Βρετα-
νός βουλευτής.
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Ξενάγηση των Κυπρίων εκπαιδευτικών
στο βρετανικό κοινοβούλιο

Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρ-
φου αποτελούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Πίττα, Δή-
μαρχο Μόρφου και τους κ.κ. Χάρη Χαραλάμπους,
Kώστα Κυριακίδη και Αγάθη Παπαμιχαήλ, δημοτι-
κούς συμβούλους, επισκέφθηκε το Λονδίνο, μετά
από πρόσκληση του Δήμου Μπάρνετ του Λονδίνου,
της Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου Μεγά-
λης Βρετανίας, και των Φίλων Μπάρνετ Μόρφου-Κύ-
προς. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η μεταφορά της
αγωνίας αλλά και της αποφασιστικότητας του προ-
σφυγικού κόσμου και ιδιαίτερα των κατοίκων της πε-
ριοχής Μόρφου, στα κέντρα αποφάσεων της
Βρετανίας, να συνεχίσουν τον αγώνα για τον τερμα-
τισμό της τουρκικής κατοχής, των προκλήσεων του
Μπαρπαρός και των τουρκικών κανονιοφόρων στην
κυπριακή ΑΟΖ όπως και την επιστροφή των προ-
σφύγων στα σπίτια τους, μαζί με τη συνεχή δραστη-
ριοποίηση των αποδήμων Μορφιτών.

Συγκεκριμένα η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση στο
βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών  με τον προϊστά-
μενο της διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών για
το Κυπριακό. Επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας για

την απαράδεκτη συνεχιζόμενη τούρκικη κατοχή και
την παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία,
στο Βρετανό Πρωθυπουργό. Παρέστη σε δεξίωση με
ενημερωτική ομιλία για το Κυπριακό του Δημάρχου
Μόρφου κ. Χαράλαμπου Πίττα, στην  αίθουσα Ju-
bilee του Βρετανικού Κοινοβουλίου, όπου ακολούθη-
σαν ομιλίες από τους βουλευτές Sir Alan Meale, Sir
Roger Gale, κ. David Crausby και το Γραμματέα της
Εθνικής Ομοσπονδίας κ. Ανδρέα Καραολή. 

Πραγματοποίησε, επίσης, επίσκεψη στο Δήμο Μπάρ-
νετ που είναι αδελφοποιημένος με τη Μόρφου όπου
είχαν ανταλλαγή απόψεων με το Δήμαρχο Ηugh
Rayner, τον ηγέτη του δημοτικού συμβουλίου Richard
Cornelius και άλλους δημοτικούς συμβούλους. Είχε
συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο και με τον
Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ευριπίδη
Ευρυβιάδη. Είχε συνάντηση και δείπνο εργασίας με
το Σύνδεσμο Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου και
πέραν των εκατόν  κατοίκων της Μόρφου και των πε-
ριχώρων όπου ανταλλάγησαν απόψεις για την εξεύ-
ρεση καλύτερων και πιο αποτελεσματικών τρόπων
διαφώτισης στη Βρετανία.

Οι Μορφίτες συνεχίζουν τον αγώνα για επιστροφή 



Ένα «Κονσέρτο για την Κύπρο», που πραγματοποι-
ήθηκε στις 25 Νοεμβρίου στο Λονδίνο ολοκλήρωσε τη
σειρά εκδηλώσεων της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ηνωμένου Βασιλείου για τη μνημόνευση των 40
ετών από την τουρκική εισβολή και την αρχή της κα-
τοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα.

Η συναυλία έδωσε στους θεατές που γέμισαν το Ελ-
ληνικό Κέντρο τη σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν σε
μία βραδιά ορισμένους από τους πιο διαπρεπείς στη
Βρετανία καλλιτέχνες κλασικής μουσικής κυπριακής
καταγωγής, καθώς και μουσικούς φίλους της Κύ-
πρου: τους σολίστες πιάνου και διευθυντές ορχή-
στρας Μάριο Παπαδόπουλο και Χριστόδουλο
Γεωργιάδη, τη σοπράνο Κατερίνα Μηνά, τον Σουηδό
τσελίστα και συνθέτη Ματς Λίντστρεμ, αλλά και τη
χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στο Λον-
δίνο υπό τον Πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας κ. Πήτερ Δρουσιώτης σημεί-
ωσε ότι η συναυλία δεν ήταν εορτασμός αλλά
εκδήλωση μνήμης για τα 40χρονα της βάρβαρης ει-
σβολής και βίαιης διαίρεσης του όμορφου νησιού
της Κύπρου. 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο
οποίος ανέλαβε να ευχαριστήσει τους μουσικούς με
το πέρας της συναυλίας, χαρακτήρισε τη μουσική
εμπειρία μεγαλειώδη και εξέφρασε βαθιά εκτίμηση
για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, ο κ. Ευρυβιά-
δης απέτισε ειδικό φόρο τιμής στους κατά σειρά
Προέδρους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Όμηρο Χαμπίμπη, Γιώργο Χριστοφίδη, Χάρη Σοφο-
κλείδη και Πήτερ Δρουσιώτη για την «ακλόνητη δέ-
σμευση και αφοσίωσή τους».
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Ένα «Κονσέρτο για την Κύπρο» στο Λονδίνο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση προβολής
των Δρόμων του Κρασιού της Κύπρου που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Λονδίνο από τον
ΚΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου. Την εκδήλωση προσφώ-
νησε ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στο
Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης. Στον
χαιρετισμό του ο κ. Ευρυβιάδης αναφέρθηκε στη
μακρόχρονη παράδοση της Κύπρου στην παραγωγή
κρασιών, καθώς και στη μεγάλη πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στη βελτίωση των τρόπων παραγωγής
και επεξεργασίας του κυπριακού κρασιού, ιδιαίτερα
τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Η κα Caroline Gilby, ειδική στα θέματα κρασιών, έκανε
αναφορά στην ιδιαιτερότητα των κυπριακών αμπε-
λιών που σε αντίθεση με πολλά κρασιά μαζικής πα-
ραγωγής ανά το παγκόσμιο δεν περιορίζονται στο
επίπεδο της θάλασσας, αλλά ευδοκιμούν σε υψόμε-
τρο και σε απόκρημνες πλαγιές. Τα μοναδικά συστα-
τικά και η φρεσκάδα της ποικιλίας αυτής των
αμπελιών συμβάλλουν στη δημιουργία εξαίρετων
ποικιλιών κρασιού που κερδίζουν συνεχώς βραβεία
σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η κα Gilby εξήρε επίσης το γεγονός ότι, ενώ διατη-
ρούνται σαν κόρη οφθαλμού από τους οινοποιούς
οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής κρασιού, ταυ-
τόχρονα γίνονται επενδύσεις, σε σύγχρονες εγκατα-
στάσεις, από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις. Οι
επαγγελματίες αυτοί, είπε, καταρτισμένοι στα καλύ-
τερα πανεπιστήμια και οινοποιεία του κόσμου, ερ-
γάζονται σκληρά, με επιστημονική μέθοδο και
συνέπεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνε-
χώς ποιοτικά βελτιωμένες και εκλεπτυσμένες μέθο-
δοι παραγωγής και επεξεργασίας κρασιών.

Εκδήλωση KOT Ηνωμένου Βασιλείου για
τους Δρόμους του Κρασιού 

Φωτο αρχείου



Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του
Γιώργου Αθανασιάδη  «Κυπριακή Ονοματολογία –
Τα οικογενειακά Ονόματα των Κυπρίων» στις 5 Δε-
κεμβρίου στην αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κυ-
πριακής Αδελφότητας. 

Προλογίζοντας το βιβλίο του Γιώργου Αθανασιάδη ο
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευ-
ριπίδης Ευρυβιάδης, αφού εξέφρασε ειλικρινή αισθή-
ματα σεβασμού και εκτίμησης προς το έργο που
επιτελεί η  Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, είπε με-
ταξύ άλλων «το βιβλίο του κ. Αθανασιάδη εμπλουτίζει
σημαντικά έναν τομέα που παράλληλα με την επιστη-
μονική του αξία διατηρεί και μια εξέχουσα εθνική ση-
μασία, τη γλώσσα. Είναι πεποίθησή μου ότι η γλώσσα
αποτελεί όχι μόνο τον ακρογωνιαίο λίθο επί του
οποίου εδράζεται το πολύπλοκο οικοδόμημα της
εθνικής μας ταυτότητας αλλά συνάμα και τη λυδία
λίθο μέσω της οποίας προσμετρείται η ποιοτική μας
σύνδεση με ένα ένδοξο παρελθόν. Η Κύπρος μετρά
πλέον πέραν των 4000 χρόνων ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού με τη γλώσσα να παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη σύνδεσή της τόσο με το μητροπολιτικό ελ-
ληνισμό όσο και με τη διασπορά. 

Η γλώσσα, μαζί με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις
και τη θρησκεία μας  συναποτελούν τα κοινά σημεία
αναφοράς του ελληνισμού. Συνεπώς, η καλλιέργειά

τους είναι άκρως σημαντική για τη διατήρηση της
εθνικής μας ταυτότητας, ιδιαίτερα μάλιστα όσον
αφορά στην κυπριακή ομογένεια. Εδρεύοντας σε μια
πολυπολιτισμική χώρα, με πολύ ισχυρά αφομοι-
ωτικά στοιχεία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η
κυπριακή ομογένεια αντιμετωπίζει καθημερινά πο-
λυεπίπεδες προκλήσεις ως προς τη διαφύλαξη της
εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής της ταυτό-
τητας. Ως εκ τούτου καλωσορίζω με ιδιαίτερη θέρμη
μελέτες όπως το εν λόγω βιβλίο του Γιώργου Αθα-
νασιάδη όχι μόνο γιατί εμπλουτίζουν τη σαφώς πε-
ριορισμένη υπάρχουσα βιβλιογραφία στο συναφές
επιστημονικό πεδίο, αλλά πρώτιστα γιατί ισχυροποι-
ούν μια ασπίδα προστασίας κατά της στείρας εθνι-
κής αλλοτρίωσης. 

Μέσα από μια οριζόντια θα έλεγα μεθοδολογική
προσέγγιση ανάλυσης των κυπριακών ονομάτων, ο
συγγραφέας μεταφέρει στο κοινό ένα πλούτο πλη-
ροφοριών σε σχέση με την Ιστορία, τη Γεωγραφία,
τη Θρησκεία και την Κοινωνιολογία της Κύπρου  και
της επιμειξίας των πολιτισμών των εκάστοτε κατα-
κτητών της Κύπρου με τον αυτόχθονα πληθυσμό.
Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Ονοματολογία εμπεριέχει
ένα ειδικό  και άκρως ενδιαφέρον κεφάλαιο για
την Ονοματολογία των Τουρκοκυπρίων με ανα-
φορά στην προέλευση των Τουρκοκυπρίων και της
γλώσσας τους».
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Παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακή Ονοματολογία»



Με μεγάλη εκδήλωση και επίσημο δείπνο ο Σύλλο-
γος Ασγατιτών Αμερικής «Η Κύπρος» γιόρτασε την
80ή επέτειο της ίδρυσής του στις 23 Νοεμβρίου
2014.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακηρύχθηκαν επίτι-
μοι πρόεδροι του συλλόγου, το παλαίμαχο μέλος και
πρώην πρόεδρος κ. Νίκος Νεοκλέους και ο πρό-
εδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.

Όπως κάνει τα τελευταία 12 χρόνια, ο Σύλλογος Ασ-
γατιτών βράβευσε τέσσερις νέους και νέες με κατα-
γωγή από την Ασγάτα, τη Θεοφίλα Γεωργίου, την
Κρίστα Παπαθεοδώρου, το Νικόλαο Μιχαήλ Νεοκλέ-
ους και το Λουκά Abrunzo, οι οποίοι αποφοίτησαν
την άνοιξη από το πανεπιστήμιο και συνεχίζουν με
μεταπτυχιακές σπουδές. 

Τα τελευταία 12 χρόνια έχουν τιμηθεί περίπου 75
απόφοιτοι με ασγατίτικες ρίζες, πολλοί από τους
οποίους διατηρούν μια στενή επαφή με το σύλλογο,

ενώ αρκετοί έχουν υπηρετήσει και στο Διοικητικό
του Συμβούλιο.

Την πολύχρονη και πολυσχιδή προσφορά του συλ-
λόγου τόσο για την διατήρηση και προβολή της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, όσο και στα
εθνικά θέματα χαιρέτισε ο Γενικός Πρόξενος της Κύ-
πρου στη Νέα Υόρκη, Πρέσβης Βασίλης Φιλίππου.

Ο κ. Φιλίππου υπογράμμισε και το φιλανθρωπικό
έργο των Ασγατιτών της Αμερικής στους δύσκολους
καιρούς που περνά η πατρίδα τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόξενος της Ελλάδος,
Μάνος Κουμπαράκης, συγχαίροντας τα μέλη του
συλλόγου για το έργο τους. Την επετειακή εκδήλωση
ευλόγησε ο Επίσκοπος Ζήλων κ. Σεβαστιανός, ο
οποίος συνεχάρη το σύλλογο για τα 80 χρόνια κοι-
νωνικής προσφοράς και φιλανθρωπίας, ενώ ανα-
φέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κύπρο,
συνοδεύοντας τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.
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Τα 80χρονα του γιόρτασε ο Σύλλογος 
Ασγατιτών Αμερικής «Η Κύπρος»

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στο
Σπίτι της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, τα εγκαίνια της έκ-
θεσης έργων του Κύπριου χαράκτη, Χαμπή Τσαγ-
γάρη. Πρόκειται για μεταξοτυπίες, οι οποίες μετά την
ολοκλήρωση της έκθεσης διατέθηκαν για πώληση
σε πλειστηριασμό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού Πρό-
ξενου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, του Ωνάσειου Πο-
λιτιστικού Κέντρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αμερικής, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα, του Παμπάφιου και του Συνδέ-
σμου Νέων Κύπριων Επαγγελματιών του Κυπριοαμε-
ρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Πρόξενος Βασίλης
Φιλίππου, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκομένους παρουσίασε το έργο του καταξιωμένου
χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη. Στην έκθεση του, σημεί-
ωσε, ο Κύπριος δημιουργός παρουσιάζει την ιστορία
και τις παραδόσεις της πατρίδας του, ενώ έχει εμ-
πνευστεί από την αγάπη, τον πόλεμο και την καθη-
μερινή ζωή των Κυπρίων.

Ο κ. Φιλίππου αναφέρθηκε επίσης και στις πολύ θε-
τικές κριτικές που κέρδισε ο καλλιτέχνης για το
έργο σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των
οποίων, η Γαλλία, η Ιταλία, Ισπανία, το Μεξικό και η
Αυστραλία.

Έκθεση έργων του χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη
στη Νέα Υόρκη



Πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, στο Σπίτι
της Κύπρου στη Νέα Υόρκη η εκδήλωση “The
Frescoes of Asinou, Cyprus: A Small Paradise in
Time”, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Γενι-
κού Προξενείου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη και
του Κυπρο-Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστι-
τούτου Ερευνών. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν με διαφάνειες
οι τοιχογραφίες της εκκλησίας της Παναγίας της
Φορβιώτισσας, γνωστής ως Παναγία της Ασίνου,
οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο “Asinou
Across Time” των Annemarie Weyl Carr και An-
dréas Nicolaïdès.

Την παρουσίαση άνοιξε ο Γενικός Πρόξενος κ. Φι-
λίππου, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκομένους υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 

Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, ανέ-
φερε, είναι μεταξύ των πιο ευρέως γνωστών μνη-
μείων της βυζαντινής τοιχογραφίας με περισσότερα
από 100 έργα ζωγραφικής, η πλειοψηφία των
οποίων απεικονίζει τη ζωή του Χριστού. 

Η Ασίνου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO και αποτελεί ένα από τα σημαντικό-
τερα μνημεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύ-
πρου ενώ αντικατοπτρίζει τη μεγάλη επιρροή της
βυζαντινής περιόδου. 

Η εκδήλωση αυτή, σημείωσε, διοργανώθηκε από
εμάς στην προσπάθειά μας για την προώθηση της
πολιτιστικής διπλωματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την παρουσίαση των διαφανειών των τοιχογραφιών
έκανε η διακεκριμένη καθηγήτρια Ιστορίας της Τέ-
χνης και επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Southern Methodist κα Annemarie Weyl Carr. 

Η κα Carr είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του CAARI και μια από τους συγγρα-
φείς του βιβλίου “Asinou Across Time.” 

Το ακαδημαϊκό της έργο  έχει επικεντρωθεί στην
ιστορία της Βυζαντινής τέχνης, κυρίως του 12ου
και 13ου αιώνα ενώ έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία. 

Η καθηγήτρια Carr αναφερόμενη στην εκκλησία
Ασίνου, την περιέγραψε ως ένα μικρό εκκλησάκι
απομονωμένο στους πρόποδες του βουνού, με το
εσωτερικό της γεμάτο από τοιχογραφίες που αγ-
καλιάζουν τον επισκέπτη μέσα στη ζεστασιά και
το χρώμα τους. 

Οι τοιχογραφίες της Ασίνου, τόνισε η κα Carr, ανή-
κουν σε διαφορετικές περιόδους, η κάθε μια με
τον δικό της χαρακτήρα, με ζωντανά πορτρέτα
των ανθρώπων που την αγάπησαν, την χρησιμο-
ποίησαν και την υποστήριξαν. 

Στη συνέχεια ο φωτογράφος και μελετητής Gerald
L. Carr παρουσίασε τις δικές του φωτογραφίες για
την εκκλησία της Ασίνου. 

Οι φωτογραφίες του είχαν ως θέμα το τοπίο που
βρίσκεται η εκκλησία, τον νάρθηκα, τις δύο στέ-
γες – από ξύλο και με κεραμίδια – την αψίδα,
καθώς και όλες τις εικόνες των τοιχογραφιών. 

Ο καλλιτέχνης στην παρουσίασή του προσπά-
θησε να περιγράψει τις σημαντικές αλλαγές που
συνέβησαν από την ίδρυση της εκκλησίας μέχρι
και σήμερα.

Στην εκδήλωση εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής ο Αρχιμανδρίτης  Σεβαστιανός. 

Επίσης την εκδήλωση παρακολούθησαν, ο Πρό-
εδρος του CAARI Πρέσβης Raymond C. Ewing,
ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.
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Παρουσίαση “The Frescoes of Asinou” 
στη Νέα Υόρκη



Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παρουσίαση της διά-
λεξης «Οδυσσέας Ελύτης και η Κύπρος» από τον Επί-
κουρο καθηγητή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεο-
ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Μαρίνο Πουργούρη, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 22 Οκτωβρίου, στο Κυπριακό Σπίτι στη Νέα
Υόρκη. Η διάλεξη τελούσε υπό την αιγίδα του Γενι-
κού Πρόξενου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, του Συμ-
βουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, της Παγκύπριας
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και της
Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών «Οδυσσέας Ελύτης»
του Πανεπιστημίου Rutgers στο NewJersey.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κοσμήτωρ του Πανεπιστη-
μίου Rutgers Δρ. Θωμάς Παπαθωμάς, ο οποίος, με-
ταξύ άλλων, υπογράμμισε το έργο που επιτελεί η
Έδρα Ελύτη που ιδρύθηκε το 1980. 

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Γενικός Πρόξενος της Κύ-
πρου κ. Βασίλης Φιλίππου, αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στο έργο του νομ-
πελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, τονίζοντας την
αγάπη του για την Κύπρο. 

Η πρώτη εμφάνιση της Κύπρου στο ποιητικό του
έργο, σημείωσε, βρίσκεται στη συλλογή του ο «Μι-
κρός Ναυτίλος». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ποι-
ητής σε δήλωση του το 1966 είχε εκφράσει ως εξής
την επιθυμία του να επισκεφθεί την Κύπρο: «Το
έχω τάμα να πάω και να προσκυνήσω τα χώματά

της. Αν δεν μπόρεσα να το κάνω σήμερα ζητώ συ-
γνώμη και τους υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα το
πραγματοποιήσω».

Στην ομιλία του ο καθηγητής κ. Πουργούρης, ευχα-
ρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, καθώς
και το ακροατήριο για την παρουσία του. Ο Οδυσ-
σέας Ελύτης, τόνισε, είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους Έλληνες ποιητές, του οποίου πληθώρα
ποιημάτων έχει μελοποιηθεί και τραγουδηθεί από
πολλούς καλλιτέχνες. 

Ο κ. Πουργούρης έκανε μια ιστορική αναδρομή της
ζωής και του έργου του Οδυσσέα Ελύτη, τονίζοντας
τις στενές σχέσεις που είχε με την Κύπρο. Όπως ση-
μείωσε ο κ. Καθηγητής, ο Ελύτης είχε μεγάλο σεβα-
σμό για τους σύγχρονους Κύπριους ποιητές, δίνο-
ντας ιδιαίτερη σημασία στην παράδοση και τον πο-
λιτισμό της. Γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από
πού τη δήλωση που κάποτε είχε κάνει, πως «η Κυ-
πριακή διάλεκτος διατηρεί μια αρχαϊκή και Ομηρική
αυθεντικότητα και διατηρεί την αρχαία δόξα της».

Μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτε-
χνίας το 1979, συνέχισε ο κ. Πουργούρης, ο Οδυσ-
σέας Ελύτης χρησιμοποίησε τη φήμη του για να
ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για το πρόβλημα
της Κύπρου. «Μέσω της θέσης που μου παρέχει το
βραβείο και μέσω της δυνατότητας να έχω ισχυρό-
τερη φωνή σε διεθνές επίπεδο, υπόσχομαι ότι θα το
χρησιμοποιήσω για την περίπτωση της Κύπρου»,
είχε δηλώσει σε συνέντευξη του ο ποιητής. Λόγω της
αγάπης του για το νησί, είπε ο καθηγητής, ο Οδυσ-
σέας Ελύτης διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Αγνοου-
μένων της Κύπρου. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε απαγγελία
ποιημάτων του Ελύτη. Τη διάλεξη, στην οποία παρέ-
στησαν εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, ο
πάτερ Σαμαράς και η καλλιτέχνις Άννα Βίσση, παρα-
κολούθησαν διάφοροι ακαδημαϊκοί, φοιτητές του πα-
νεπιστημίου, δημοσιογράφοι και ομογενείς.
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Ο «Οδυσσέας Ελύτης και η Κύπρος» σε
διάλεξη στη Νέα Υόρκη



Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου,
μελών του διπλωματικού σώματος, της ακαδημαϊκής
κοινότητας και παραγόντων της ομογένειας, τελέ-
στηκαν στις 20 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κο-
λούμπια της Νέας Υόρκης τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Κύπριου ποιητή, Κώστα Μόντη. 

Την προτομή φιλοτέχνησε ο Αμερικανός γλύπτης
Αρκάντι Κότλερ, με δαπάνες του Ιδρύματος «Φώτος
Φωτιάδης». Η νέα αυτή προτομή του Κώστα Μόντη
είναι η δεύτερη, μετά την προτομή του που τοποθε-
τήθηκε στο Πανεπιστήμιο UNAM της Πόλης του Με-
ξικού, τιμώντας τον Κύπριο ποιητή και την Κύπρο.

Το 2014 ανακηρύχθηκε έτος Κώστα Μόντη, καθώς
συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση και 10
χρόνια από το θάνατο του ποιητή και η εκδήλωση
διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που γί-
νονται σ’ όλο τον κόσμο με την ευκαιρία αυτή.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», το Γε-
νικό Προξενείο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, η Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Αμερικής, η ΠΣΕΚΑ και το
Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κολούμπια. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η λέκτωρ
Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κο-
λούμπια, Μαρία Χατζηπολυκάρπου, με θέμα «Η
ποιητική της μεταμφίεσης» η οποία μίλησε για το
έργο του Κώστα Μόντη και την περίοδο που επη-
ρέασε το έργο του και συντέλεσε στην ανάπτυξη
της κυπριακής του ταυτότητας.

Στην εκδήλωση διαβάστηκαν ποιήματα του Κώστα
Μόντη από φοιτητές και καθηγητές της Έδρας Ελληνι-
κών Σπουδών του Κολούμπια, στα ελληνικά και τα αγ-
γλικά. Ένα σύντομο ποίημα του πατέρα της διάβασε η
Στάλλω Μόντη – Πουανκαρέ, «ένα από τα λίγα που δεν
την κάνουν να κλαίει», όπως είπε χαρακτηριστικά. 
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Αποκαλυπτήρια της προτομής του ποιητή
Κώστα Μόντη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

Την αποφασιστικότερη παρέμβαση της αμερικανι-
κής κυβέρνησης προς την Τουρκία για να αποσύρει
την οδηγία προς ναυτιλλομένους και το «Μπαρμπα-
ρός» από την κυπριακή ΑΟΖ, ζήτησαν ηγετικοί πα-
ράγοντες της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, σε
συναντήσεις που είχαν την Παρασκευή 31 Οκτω-
βρίου στην Ουάσιγκτον, με ανώτερους αξιωματού-
χους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου.

Οι ομογενείς συναντήθηκαν αρχικά στο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ με την υφυπουργό Εξωτερικών Βικτώρια Νού-
λαντ, τη βοηθό υφυπουργό Αμάντα Σλόατ και τη
διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης, Αμι Ντόουβ. Ακολού-
θησε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με το διευθυντή Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων του Συμβουλίου Εθνικής

Ασφαλείας, Charles Kupchan και το νέο διευθυντή Ελ-
λάδας - Κύπρου - Τουρκίας, William Tuttle.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί επίσημοι
τους διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβά-
σεις προς την Τουρκία, με στόχο να αποκλιμακωθεί
η ένταση και στηρίζουν την προσπάθεια που κατα-
βάλει ο ειδικός σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ, Έσπεν
Μπαρθ Άιντα.

Επανέλαβαν επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ στα
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της κι
έδειξαν να κατανοούν την αντίδραση του Προέδρου
Αναστασιάδη να αναστείλει την συμμετοχή του στις
συνομιλίες.

Διαβεβαιώσεις στους ομογενείς για επιρροή
ΗΠΑ προς Άγκυρα για την ΑΟΖ



Εννέα μεγάλοι οργανισμοί της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας, με επιστολή τους προς τον ειδικό σύμ-
βουλο του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την Κύπρο, Espen Barth
Eide, στις 14 Νοεμβρίου, τον καλούν να αποσυνδέ-
σει οποιαδήποτε συζήτηση για το ενεργειακό μέλ-
λον της Κύπρου, από την απαίτηση προς την
Τουρκία να αποσύρει τα πλοία της από την ΑΟΖ της
Δημοκρατίας.

Την επιστολή υπογράφουν ο εκτελεστικός διευθυν-
τής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας
(HALC) και οι πρόεδροι της ΠΣΕΚΑ, της ΑΧΕΠΑ, του
ΑΗΙ, του Ηνωμένου Ελληνοαμερικανικού Κογκρέ-
σου, του Αμερικανοελληνικού Συμβουλίου Καλιφόρ-
νιας, της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Συλλό-
γων Νέας Ιερσέης, της Ενιαίας Προσπάθειας Ελλή-
νων και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής.

Στην επιστολή τους οι ηγέτες των ομογενειακών
οργανισμών απευθύνονται στον κ. Eide εξαιτίας
της ανησυχίας τους για την ανταπόκρισή του στις
τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
στην Κύπρο, ενώ αναφέρουν ότι χαιρέτισαν με με-
γάλη αισιοδοξία την κοινή δήλωση που έγινε νω-
ρίτερα αυτό το έτος και στη συνέχεια τον διορι-
σμό ενός Ειδικού Συμβούλου με επίπεδο εμπει-
ρίας και ακεραιότητας. 

Εκφράζουν τη δέσμευσή τους σε μια επανενωμένη
Κύπρο, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε μια
διαδικασία που οδηγεί σε λειτουργικό και διαρκές
σχέδιο, που διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για
όλους τους Κυπρίους.

Οι ηγέτες των ομογενειακών οργανισμών επισημαί-
νουν στον κ. Eide ότι η μέχρι σήμερα αντίδραση του
κ. Eide στην παραβίαση από την Τουρκία των χωρι-
κών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
ΑΟΖ της, τους αφήνει λιγότερο βέβαιους για τις προ-
σπάθειες για να επανενωθεί η Κύπρος και ότι αν και
εκτιμούν τις προσπάθειές του για μείωση εντάσεων
μέσω «ήσυχης διπλωματίας», εκφράζουν ανησυχία
για το ότι οι προσπάθειες της ομάδας του με την

αποφυγή τους να κατονομάσουν τις προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας πάνε τη διαδικασία προς τα
πίσω.

Εξάλλου, εκφράζουν την υποστήριξη των οργανι-
σμών της Ομογένειας σε μια επανενωμένη Κύπρο,
όπου Ε/κ και Τ/κ θα επωφελούνται από όλα όσα η
Κύπρος έχει να τους προσφέρει ως πολίτες της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας τονίζοντας ότι «αυτό το
όραμα δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα μέσω της
κάννης του όπλου της Τουρκίας. 

Γι’ αυτό σας ζητούμε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε
συζήτηση για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου,
από την απαίτηση προς την Τουρκία να αποσύρει τα
πλοία της από την ΑΟΖ της Δημοκρατίας. Μας ζητή-
θηκε από διάφορους εμπλεκόμενους στη διαδικασία
φορείς να είμαστε υποστηρικτικοί προς τις πρωτο-
βουλίες που στοχεύουν στο να προχωρήσει προς τα
εμπρός η επανένωση της Κύπρου. 

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε
υποστηρικτικοί, όμως δεν μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε κάτι που προκύπτει από τον τουρκικό στρα-
τιωτικό εκβιασμό».

Τέλος, στην επιστολή εκφράζεται η ετοιμότητα των
ηγετών των ομογενειακών οργανισμών να συναντη-
θούν με τον κ. Eide και να συζητήσουν μαζί του πώς
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις προσπάθειές του.
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Επιστολή από εννέα ελληνοαμερικανικές 
οργανώσεις προς Espen Barth Eide 

Φωτο αρχείου



Να γίνουν ισχυρότερα και πιο ξεκάθαρα τα μηνύ-
ματα που στέλνει η αμερικανική κυβέρνηση προς
την Τουρκία, σε σχέση με τις προκλήσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, ζήτησαν ηγετικοί παράγοντες της Ελ-
ληνοαμερικανικής Κοινότητας από το Λευκό Οίκο,
στη διάρκεια συνάντησης που είχαν την Πέμπτη 13
Νοεμβρίου στην Ουάσιγκτον με το σύμβουλο Εθνι-
κής Ασφαλείας του αντιπροέδρου Biden, Colin Kahl.
Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, με
αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου Biden
στην Κωνσταντινούπολη και τη συνάντηση που θα
είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο Tayyip Erdogan και τον
Πρωθυπουργό Ahmet Davutoglu.

Στη συνομιλία που διήρκεσε μία ώρα, οι ομογενείς
χαρακτήρισαν απαράδεκτη την προσπάθεια που κα-
ταβλήθηκε από τον ειδικό σύμβουλο του ΓΓ του
ΟΗΕ, Espen Barth Eide να «μπουν από την πίσω
πόρτα» τα ενεργειακά στο τραπέζι των συνομιλιών.

Είπαν ότι με την ένταση που προκαλεί η Τουρκία επι-
διώκει να αποσπάσει με εκβιαστικό τρόπο ανταλ-
λάγματα και να δημιουργήσει τετελεσμένα και
υπογράμμισαν ότι σε καμιά περίπτωση η οποιαδή-
ποτε αποκλιμάκωση επιδιωχθεί από αμερικανικής
πλευράς δεν θα πρέπει να γίνει με θύμα την Κύπρο.

Οι ομογενείς, πάντως, δήλωσαν ικανοποιημένοι από
τη συνομιλία με τον κ. Kahl, ο οποίος ανέλαβε καθή-
κοντα μόλις πριν ενάμιση μήνα.

Στην αντιπροσωπεία των ομογενών συμμετείχαν ο
πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, ο αναπλη-
ρωτής πρόεδρος Τάσος Ζαμπάς, ο πρόεδρος της
Ενιαίας Προσπάθειας Ελλήνων Άντι Μάνατος, ο Μάικ
Μάνατος, ο διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμε-
ρικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδης κι ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας
Ιερσέης, Σάββας Τσίβικος.
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Συνάντηση ηγετών της ομογένειας με τον σύμβουλο
Εθνικής Ασφαλείας του Αντιπροέδρου Biden

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου κα Φώφη Κωνσταντινίδου τιμή-
θηκε με τον τίτλο Fellow από το American Speech
Language Hearing Association-ASHA σε επίσημη τε-
λετή βραβείων, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου
στο Ορλάνδο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έλα-
βαν μέρος πάνω από 12.000 σύνεδροι. 

Η ASHA ιδρύθηκε το 1925 και είναι ο κατ' εξοχήν πι-
στοποιών οργανισμός για περισσότερους από
173.000 επαγγελματίες και ερευνητές που ειδικεύον-
ται σε διαταραχές επικοινωνίας, παθολογίας λόγου,
ομιλίας και ακοής.

Η Κύπρια καθηγήτρια  τιμήθηκε και από το Αμερι-
κανικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης (Amer-
ican Congress of Rehabilitation Medicine -ACRM)
στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο Τορόντο του
Καναδά.

Η επιλογή της Καθηγήτριας Φώφης Κωνσταντινίδου
έγινε με βάση τη διαπρεπή συνεισφορά της στην
έρευνα που αφορά τις επίκτητες νευρολογικές πα-
θήσεις και τις επιδράσεις τους στις γνωστικές λει-
τουργίες όπως μνήμη και γλώσσα, την εμπλοκή της
στη διοίκηση  διεθνών επαγγελματικών οργανισμών
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ καθώς και την ουσια-
στική συνεισφορά της στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
στις HΠΑ (Παν. Μαϊάμι, 1995-2006).

Τιμητική διάκριση σε Κύπρια καθηγήτρια 



Στις 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Βε-
ρολίνο, η πολιτιστική ημέρα της EUNIC (Ένωση Ευρω-
παϊκών Μορφωτικών Ινστιτούτων). Το πολιτιστικό
γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στο Βερολίνο φι-
λοξενήθηκε σε αίθουσα εκδηλώσεων του Γαλλικού Ιν-
στιτούτου και παρουσίασε το πρόγραμμα “Reflexions
on Nicosia and Paris”, με τον πιανίστα Κωνσταντίνο
Αθανασάκο (κάτοικο Βερολίνου), ο οποίος εκτέλεσε
έργα Γάλλων (Erικ Satie, Claude Debussy, Gabriel
Fauré και Κυπρίων συνθετών (Νικόλα Οικονόμου,
Γιώργου Κάρβελλου και Σάββα Σάββα). Οι Κύπριοι
συνθέτες, άγνωστοι οι περισσότεροι στο γερμανικό
και γαλλικό ακροατήριο, εντυπωσίασαν.

Εξάλλου στην Κολωνία και Βόννη πραγματοποιήθηκε
η πολιτιστική σειρά εκδηλώσεων, «Κυπριακές Στιγ-
μές», που διοργανώνει το Πολιτιστικό Γραφείο Βερο-
λίνου, για 7η συνεχή χρονιά, στην αίθουσα κοντσέ-
ρτων του Βελγικού Σπιτιού «Belgisches Haus» και στην
αίθουσα μουσικής δωματίου, στο Σπίτι του Μπέτοβεν
(Beethoven Haus), στη Βόννη.

Με τη μουσική βραδιά «Mediterranean Moods» ση-
ματοδοτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου η έναρξη της σει-
ράς, στο Βελγικό Σπίτι. Η γεννημένη στην Κύπρο
τραγουδοποιός Βάκια Σταύρου, μάγεψε το κοινό με
τη παρουσία της και την καθαρή και βελούδινη φωνή
της. Παρουσίασε δικά της τραγούδια καθώς επίσης
μια επιλογή διεθνούς ρεπερτορίου. Η Βάκια Σταύρου,
με μια ξεχωριστή ικανότητα να προσαρμόζει το
χρώμα και τον ήχο της φωνής της, μετέφερε το ακρο-
ατήριό της συναισθηματικά αλλά και γλωσσικά σε ένα
ταξίδι στην Μεσόγειο (Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία). Στο πιάνο, ο γνωστός και αγα-
πητός στο γερμανικό κοινό πιανίστας και συνθέτης,
Μάριος Τακούσιης. 

Στο φουαγιέ του Βελγικού Σπιτιού παρουσιαζόταν
κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής σειράς η έκθεση
φωτογραφίας “MOMENTS on FACES”. Πρόκειται για
ένα αφιέρωμα του Πολιτιστικού Γραφείου της Κυπρια-

κής Πρεσβείας στη Γερμανία για το «Έτος Κώστα
Μόντη», 100 χρόνια μετά τη γέννηση του ποιητή. Οι
«Στιγμές» του ποιητή Κώστα Μόντη (αυτούσια, ολο-
κληρωμένα ποιήματα, ο πυρήνας του ποιήματος),
προβλήθηκαν και φωτογραφήθηκαν σε πρόσωπα
από τον φωτογράφο Γιώργο Καλογερόπουλο.

Η πολιτιστική σειρά συνεχίστηκε στις 31 Οκτωβρίου
με το κοντσέρτο τζαζ “Nicosia Blues”, όπου o βιρτουό-
ζος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας συνάν-
τησε τον κοντραμπασσίστα Πέτρο Κλαμπάνη, σε ένα
διάλογο, πλούσιο σε ηχοχρώματα και δυναμικές μιας
μουσικής μεσογειακής αλλά και παγκόσμιας.

Η αυλαία για τις «Κυπριακές Στιγμές 2014» στην Κο-
λωνία και Βόννη, έκλεισε πανηγυρικά στις 9 Νοεμ-
βρίου στην αίθουσα μουσικής δωματίου στο Σπίτι του
Μπέτοβεν στη Βόννη (Beethoven Haus). Ο Γιάννης
Μυράλης στο σαξόφωνο, ο Michael Tsalka στο πιάνο
και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο βιολί, παρουσίασαν
το μουσικό πρόγραμμα (που επιμελήθηκαν αρχές του
έτους ειδικά για την κυπριακή Άνοιξη στο Μόναχο)
“Echo of silence”, με ένα ευρύ φάσμα έργων, για βιολί,
σαξόφωνο και πιάνο. Εκτέλεσαν έργα των Γιώργου
Κάρβελλου, Σταύρου Λάντσια, Νίκου Κυπουργού,
Ιννας Κουτρουπή, Φάνου Δυμιώτη, Σάββα Σάββα,
Μιλτιάδη Παπαστάμου. Στο κοντσέρτο της Βόννης το
τρίο φιλοξένησε στο τέλος του προγράμματος σε μια
ειδική εμφάνιση τον συνθέτη και πιανίστα Σάββα
Σάββα.

Με την ευκαιρία της επετείου της πτώσης του τείχους
του Βερολίνου, η Πολιτιστική Ακόλουθος, Γιώργα Σο-
λομώντος, σε χαιρετισμό της, ανάφερε, μεταξύ άλλων,
ότι ενώ «ο γερμανικός λαός εορτάζει για 25η φορά
ένα ιστορικό γεγονός, τη πτώση του τείχους του Βε-
ρολίνου και την επανένωση της χώρας, δυστυχώς, η
Κύπρος δεν έχει ακόμη μία τέτοια γιορτή. Η χώρα εξα-
κολουθεί μέχρι σήμερα να πενθεί για τη βίαιη διχοτό-
μηση που υπέστη πριν από 40 χρόνια, με την εισβολή
της Τουρκίας».
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Σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων για την
Κύπρο σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ



Το Σάββατο,  4 Οκτωβρίου 2014, παρουσιάστηκε σε
αίθουσα του Εθνικού Προϊστορικού Εθνογραφικού
Μουσείου L. Pigorini της Ρώμης το βιβλίο της αρχαι-
ολόγου Maria Rosaria Belgiorno «Το άρωμα της Κύ-
πρου», με θέμα την παραγωγή και την εξαγωγή
αρωμάτων και καλλυντικών στην προϊστορική
Κύπρο, στην παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη Ρώμη κ. Λεωνίδα Μαρκίδη. 

H παρουσίαση έγινε από την καθηγήτρια αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Macerata, Maria Antonietta
Rizzo και τον Διευθυντή του Ιδρύματος Τεχνολογίας
Εφαρμοσμένης στην Αρχαιολογία (ITAB)  του ιταλι-
κού Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου CNR, Paolo Mau-
riello, οι οποίοι μίλησαν με ενθουσιασμό για την
καταγραφή στο υπό παρουσίαση βιβλίο του αρχαι-
ολογικού πλούτου της Κύπρου κατά την προϊστο-
ρική περίοδο. Η σημασία των ανασκαφών που
διεξήγαγε η Belgiorno για πάνω από μια δεκαετία
στην τοποθεσία Πύργος Μαυροράχη συνίσταται
στην ανάδειξη της νήσου ως διεθνές κέντρο παρα-
γωγής και εξαγωγής ευρέως στη Μεσόγειο αρωμά-
των και καλλυντικών. Αυτή η δραστηριότητα είχε ως
αποτέλεσμα η Κύπρος να αφήσει βαθειά το στίγμα
της στον παγκόσμιο πολιτισμό του αρώματος,

καθώς μια από τις συνολικά επτά αποχρώσεις των
αρωμάτων ονομάζεται χαρακτηριστικά “Chypre”.

Στις ομιλίες έγινε εκτενέστατη αναφορά στην «εξαί-
ρετη συνεργασία» των Ιταλών αρχαιολόγων με τους
Κύπριους συναδέλφους τους καθώς και με τις αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ίδια η  Belgiorno μί-
λησε με τα καλύτερα λόγια για την παραμονή της
στην Κύπρο. Η συγγραφέας χαρακτήρισε το μύθο της
Αφροδίτης που αναδύεται από τον αφρό της θάλασ-
σας στην Πάφο μια τεραστίων διαστάσεων «διαφημι-
στική εκστρατεία», η οποία καταξίωσε τα καλλυντικά
και τα αρώματα της Κύπρου για χιλιετίες ως απαραί-
τητο συστατικό της γυναικείας ομορφιάς. Στο βιβλίο
της καταγράφεται ο κοινωνικός συμβολισμός του
αρώματος κατά την αρχαιότητα και η συστηματική
χρήση του σε θρησκευτικές τελετές, όπως εξ άλλου
συμβαίνει και σήμερα με το λιβάνι στις εκκλησίες. 

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου εξετέθη μάλιστα
στους παρευρισκόμενους και ακριβές αντίγραφο
του προϊστορικού αποστακτήρα που βρέθηκε στον
Πύργο, ενώ η Ιταλίδα αρχαιολόγος ανήγγειλε ότι
ετοιμάζει και δεύτερο βιβλίο με θέμα το κυπριακό
κρασί κατά την ίδια προϊστορική περίοδο.
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Παρουσίαση της έκθεσης «H Κύπρος του
Πολιτισμού» στην πόλη Agen στη Γαλλία

«Το άρωμα της Κύπρου» στη Ρώμη

Οργανώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, στην πόλη Agen
της νότιας Γαλλίας, σε συνεργασία με το Σπίτι της Ευ-
ρώπης της περιοχής Lot-et-Garonne, εκδήλωση για
την Κύπρο.

Η εκδήλωση περιλάμβανε διάλεξη για την Κύπρο
από τον Χαράλαμπο Πετεινό, και παρουσίαση της
έκθεσης φωτογραφιών με θέμα «H Κύπρος του Πο-
λιτισμού». O Πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης
κ. Didier Delanis έκανε μια σύντομη εισαγωγική πα-
ρουσίαση της Κύπρου, ενώ παράλληλα, δόθηκε στο

κοινό ενημερωτικό υλικό με γενικές πληροφορίες
για την Κύπρο. Τις Τοπικές Αρχές εκπροσώπησε ο
Αντιδήμαρχος της πόλης και Σύμβουλος Περιφέ-
ρειας κ. Mohamed Fellah.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, η οποία επικεν-
τρώθηκε στο κυπριακό πρόβλημα, τόσο από ιστο-
ρική σκοπιά αλλά και σε σχέση με τις πρόσφατες
εξελίξεις, τη συμμετοχή της Κύπρου ως μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία δέκα χρόνια, καθώς
και τις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ.

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ



Τρείς Κύπριες λογοτέχνιδες βραβεύτηκαν φέτος με
το πρώτο βραβείο (Grand Prix), κατηγορία Γαλλο-
φωνίας, στον διεθνή διαγωνισμό της Εταιρείας
APPEL (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ευρωπαίων Ποι-
ητών και Ζωγράφων / Association des Peintres,
Poètes Européens Libres), στην πόλη Biscarrosse της
Γαλλίας. 

Οι βραβευθείσες είναι: Η μυθιστοριογράφος Αντι-
γόνη Μοδέστου, για τα δύο μυθιστορήματα της «Το
Κόστος της Ζωής» και «Απαράμιλλη δύναμη», τα
οποία ξεχώρισαν για την πλοκή, την ποιότητα και
την εναλλαγή εντάσεων των χαρακτήρων τους. Η
ποιήτρια Αλεξάνδρα Γαλανού για μικρή συλλογή

ποιημάτων της, σε γαλλική μετάφραση της κυπρια-
κής καταγωγής μεταφράστριας Αγγέλας Μίκαλλου-
Jourdan, τα οποία ξεχώρισαν για το ιδιαίτερο χρώμα
που αποπνέουν. Η Κλαίρη Αγγελίδου για το διήγημα
της «Ο δρόμος μου στην Αμμόχωστο, πόλη φάντα-
σμα της Κύπρου», εκδόσεις Kallimages (με έδρα στο
Παρίσι), σε γαλλική μετάφραση της Αγγέλας Μίκαλ-
λου-Jourdan, το οποίο ξεχώρισε, ανάμεσα σε άλλα,
για το γλωσσικό ύφος, τις γλαφυρές περιγραφές για
την άλλοτε ευτυχισμένη πόλη Αμμόχωστο και, ιδιαί-
τερα,για την προσωπική αγωνία και τη συντριβή της
συγγραφέως, καθώς και για τη συγκινησιακή φόρ-
τιση που κατόρθωσε να μεταδώσει για τα πρόσφατα
ιστορικά γεγονότα της Κύπρου.
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Πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Γενεύη έκ-
θεση φωτογραφίας κατεχόμενων εκκλησιών και
μνημείων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κων-
σταντίας – Αμμοχώστου με τίτλο «Ένας πολιτισμός
που καταστρέφεται» 40 χρόνια κατοχής (1974 –
2014).

Η έκθεση περιελάμβανε 350 περίπου φωτογραφίες
από τις 144 καταγεγραμμένες εκκλησίες στο κατε-
χόμενο τμήμα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου. Μεταξύ αυτών είναι
32 εκκλησίες που βρίσκονται εντός των τειχών της
κατεχόμενης Αμμοχώστου, 19 εκκλησίες εκτός των
τειχών της Αμμοχώστου και 93 εκκλησίες που βρί-
σκονται στα υπόλοιπα χωριά. Η παλαιότερη εκκλη-
σία είναι του Αγίου Επιφανίου στη Σαλαμίνα,
προστάτη Αγίου της Μητροπόλεως Κωνσταντίας –
Αμμοχώστου, εκκλησία που χρονολογείται στον 4ο
αιώνα μ. Χ.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από την ελληνική κοι-
νότητα Γενεύης και την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταν-
τίας – Αμμοχώστου, με την ευκαιρία της επετείου της
συμπλήρωσης 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή
του 1974.

Κύπριες λογοτέχνιδες βραβεύτηκαν σε
διεθνή διαγωνισμό Γαλλοφωνίας

Έκθεση φωτογραφίας κατεχόμενων μνημείων
«Ένας πολιτισμός που καταστρέφεται» στη Γενεύη

ΕΛΒΕΤΙΑ

Φωτο αρχείου: 
Εκκλησία Αγίου Αντωνίου, Λεονάρισσο, 
Επαρχία Αμμοχώστου



Στις 22 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στο πολιτιστικό κέν-
τρο Sala Rúas που βρίσκεται στο Λαρέδο (Καντα-
βρία) της Ισπανίας ένα αφιέρωμα στον Κύπριο
ποιητή Κώστα Μόντη. Ο Κοινωνικοπολιτιστικός Φι-
λελληνικός Σύλλογος Periplo (Περίπλους) διοργά-
νωσε την εκδήλωση για να τιμήσει τα εκατό χρόνια
από τη γέννησή του, καθώς και για να φέρει στη
μνήμη την επέτειο των σαράντα χρόνων από την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με την υποστή-
ριξη του Ιδρύματος Κώστας Μόντης, και μεταξύ
άλλων περιελάμβανε χαιρετισμό του αντιπροέδρου
του Ιδρύματος, Θεόδουλου Μόντη, τοποθέτηση του
ποιητή στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της επο-
χής του, και ανάγνωση ποιημάτων του στα ισπανικά
με τη συμμετοχή τριών απαγγελτών και συνοδεία
βιολιού.

Στη συγκινητική αυτή εκδήλωση συμμετείχαν ο πρό-
εδρος και ο αντιπρόεδρος του Periplo, Δημήτρης
Ιωάννου και Joaquín Martínez Mollinedo αντίστοιχα,
ενώ παρευρέθηκε ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος
πολιτισμού Alejandro Liz. 

Μετά το πέρας του ρεσιτάλ προσφέρθηκαν στους
παρευρισκόμενους ελληνικά κεράσματα. Οι θεατές
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την ποίηση του
Κώστα Μόντη όσο και για την πρόσφατη ιστορία της
Κύπρου, και αρκετοί από αυτούς ζήτησαν να μάθουν
περισσότερες πληροφορίες από τους διοργανωτές.

Ο Σύλλογος Periplo ετοιμάζει ένα δεύτερο αφιέρωμα
στον Κώστα Μόντη το οποίο έχει προγραμματιστεί για
τις 30 Ιανουαρίου του 2015 στην πόλη της Παμπλόνα
στο πολιτιστικό κέντρο Civican του Ιδρύματος Caja
Navarra, όπου επίσης θα συμμετάσχουν φιλέλληνες και
Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εκδήλωση προς τιμήν του ποιητή Κώστα Μόντη

Έκδοση αφιερωμένη στον Κύπριο λόγιο
Επαμεινώνδα Φραγκούδη
Έκδοση αφιερωμένη στην πολύπλευρη προσωπικό-
τητα του διακεκριμένου Κύπριου λόγιου, καθηγητή,
ρήτορα, συγγραφέα και ζωγράφου Επαμεινώνδα
Φραγκούδη που τιμήθηκε πριν από 122 χρόνια από
τον βασιλιά Κάρολο Α’ της Ρουμανίας για την ανεκτί-
μητη του συμβολή στο τομέα της εκπαίδευσης, κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο
ΟΜΟΝΟΙΑ, που ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι πριν από
23 χρόνια με στόχο την προβολή του ελληνικού πο-
λιτισμού στη Ρουμανία . Ο Επαμεινώνδας Φραγκού-
δης (Λεμεσός, 1829 – Βουκουρέστι, 1897) έζησε στο

Βουκουρέστι  37 χρόνια, όπου διακρίθηκε ως  ένας
από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους της ελληνικής
κοινότητας της ρουμανικής πρωτεύουσας. Ο τόμος
περιλαμβάνει και τα έξι έργα  του Επαμεινώνδα
Φραγκούδη που εκδόθηκαν στο Βουκουρέστι, σε
δυσεύρετα έντυπα,  δύο ανέκδοτα κείμενα  καθώς
και την μελέτη της Rita Dobroiu  με θέμα το ανέκ-
δοτο ποίημα, το οποίο σώζεται σε χειρόγραφο, που
αφιέρωσε ο Φραγκούδης στον ηγεμόνα Αλεξάνδρο
Κούζα. Η έκδοση είναι δίγλωσση, στα ελληνικά και
στα ρουμάνικα.



Με την ευκαιρία των 50 χρόνων παρουσίας της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο, η φωτογραφική έκθεση «50 χρό-
νια UNFICYP: Με εκτίμηση» εγκαινιάστηκε στις 12
Νοεμβρίου από τον Πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ της Σουη-
δίας, στο Στρατιωτικό Μουσείο στη Στοκχόλμη. Η
φωτογραφική έκθεση, η οποία τελούσε  υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας είχε πρω-
τοπαρουσιαστεί τον περασμένο Μάιο στην Κύπρο,
όπου εγκαινιάσθηκε από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, και έκτοτε περιόδευσε σε σειρά πρωτευου-
σών χωρών που έχουν συνδράμει στην Ειρηνευτική
Δύναμη. Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Στρατιωτικό
Μουσείο στη Στοκχόλμη, το οποίο ήδη διαθέτει εκ-
θέματα σχετικά με τη σουηδική συνδρομή στην UN-
FICYP, από τις 13 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. 

Στα εγκαίνια παρέστησαν αξιωματούχοι της Σουηδι-
κής Κυβέρνησης, μέλη του Σουηδικού Κοινοβουλίου,
αριθμός βετεράνων του στρατού και της αστυνομίας
που είχαν υπηρετήσει στην UNFICYP, ξένοι διπλωμά-
τες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ενώ
η εκδήλωση καλύφθηκε από εγχώρια ΜΜΕ. Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκ-
χόλμη, με την ευγενική στήριξη των αρμόδιων

Υπουργείων της Σουηδίας, των Σουηδικών Ένοπλων
Δυνάμεων, της Σουηδικής Αστυνομίας, της Ακαδη-
μίας Folke Bernadotte, του Στρατιωτικού Μουσείο και
της Ομοσπονδίας Σουηδών Βετεράνων. 

Της τέλεσης των εγκαινίων της φωτογραφικής έκθε-
σης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
που είναι αφιερωμένο στους Βετεράνους στο κέντρο
της Στοκχόλμης, αποτίνοντας φόρο τιμής στους 17
Σουηδούς ειρηνευτές που έχασαν τη ζωή τους υπη-
ρετώντας στην Κύπρο. Στεφάνια κατατέθηκαν από
την Α.Ε. Πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ υπό την ιδιότητα του
Προστάτη των Σουηδών Βετεράνων, από τον Υφυ-
πουργό Άμυνας της Σουηδίας κ. Jan Salestrand, εκ
μέρους της Σουηδικής Κυβέρνησης, και από τον
Πρέσβη της Κύπρου στη Στοκχόλμη κ. Ανδρέα Σ. Κα-
κουρή, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η συνεισφορά της Σουηδίας στην UNFICYP θεωρεί-
ται η μεγαλύτερη και πιο μακροχρόνια συμμετοχή
στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας σε διεθνή ειρη-
νευτική αποστολή. Η σουηδική αποστολή διήρκησε
από το 1964 μέχρι το 1993, και κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου στην UNFICYP υπηρέτησαν
25.616 στρατιώτες και 2.365 αστυνομικοί, ενώ ήταν
η πρώτη φορά που σε διεθνή αποστολή συμμετεί-
χαν γυναίκες ειρηνευτές από τη Σουηδία.
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ΣΟΥΗΔΙΑ

Φωτογραφική έκθεση για την UNFICYP



Στο Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών Α.Σ. Πούσκιν
της Μόσχας εγκαινιάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου η
έκθεση «Αρχαία τέχνη της Κύπρου», η οποία για
πρώτη φορά παρουσιάζει στο κοινό τους αρχαι-
ολογικούς θησαυρούς του Μουσείου. Στις αποθή-
κες του Μουσείου Πούσκιν βρίσκονται περίπου 900
έργα κυπριακής τέχνης – πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη συλλογή στη Ρωσία. Η έκθεση, η προετοιμα-
σία της οποίας ξεκίνησε το 2002, περιλαμβάνει 350
εκθέματα.

Στο Μουσείο Πούσκιν κατέληξαν αντικείμενα που
προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές του αρχαιολό-
γου Alexei Uvarov, του οριενταλιστή Vladimir Golen-
ishchev και του πρώτου σοβιετικού Πρέσβη στην
Κύπρο Pavel Yermoshin. Ένα σημαντικό μέρος απο-
τελούν αντικείμενα από τη συλλογή αρχαιοτήτων
του Βερολίνου, που μεταφέρθηκε στη Ρωσία μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εκθέματα τοποθετήθηκαν σε μια στενόμακρη βάση
στο κέντρο της αίθουσας αρ. 16, που είναι αφιερω-
μένη στην τέχνη της αρχαίας Ελλάδα. Σύμφωνα με
την επιμελήτρια του έργου, την ανώτερη ερευνήτρια
του Τμήματος Αρχαίας Τέχνης του Μουσείου Καλών
Τεχνών Α.Σ. Πούσκιν κα Liudmila Akimova, αυτή η
γειτονιά τονίζει την πρωτοτυπία των έργων τέχνης
της αρχαίας Κύπρου.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα, που χρονολο-
γούνται στον IX-I αιώνα π.Χ., βρέθηκαν κατά τον ΧΙΧ
αιώνα στα μεγαλύτερα ιερά του Απόλλωνα στον Λι-
μνίτη και της Αφροδίτης στο Ιδάλιον. Τη βάση της
έκθεσης αποτελούν οι μινιατούρες- ειδώλια, ειδώλια
με κωνικά καπέλα, καθώς και κύπελλα, κανάτες και
δοχεία.

Πολλά έργα των αρχαίων Κυπρίων καλλιτεχνών εκτί-
θενται έξω από τις βιτρίνες. Η Διευθύντρια του Μου-
σείου κα Marina Lochak κατά την τελετή των
εγκαινίων εξήγησε πως αυτό γίνεται λόγω της επιθυ-

μίας να παρουσιαστούν τα πράγματα «όσο γίνεται
πιο φυσικά: Πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά σε μας,
έτσι ώστε να μπορούμε να αισθανθούμε την υφή, το
υπέροχο χρώμα, την πρωτοτυπία τους».

Ο βαθμός της ακεραιότητας των εκθεμάτων διαφέ-
ρει: από κάποια αντικείμενα έμειναν μόνο θραύ-
σματα, που είναι προσεκτικά συγκολλημένα και
τοποθετημένα από τους συντηρητές, άλλα έργα,
χάρη στις προσπάθειες των ίδιων των συντηρητών,
εμφανίζονται στο κοινό σε πλήρη ακεραιότητα.

Κατά την ετοιμασία της έκθεσης πραγματοποιήθηκε
τιτάνια επιστημονική εργασία, το αποτέλεσμα των
οποίας είναι η έκδοση ενός δίτομου επιστημονικού
καταλόγου-μελέτης. Περιλαμβάνει φωτογραφίες
όλων των αντικειμένων από τη συλλογή της αρχαίας
κυπριακής τέχνης του Μουσείου. Σύμφωνα με την
κα Lochak, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι
επισκέπτες θα τη δουν όπως είναι: μετά την ανασυγ-
κρότηση του Μουσείου Πούσκιν η συλλογή θα συμ-
περιληφθεί στη μόνιμη έκθεση.
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ΡΩΣΙΑ

Το Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας φιλοξένησε
έκθεση για την αρχαία τέχνη της Κύπρου

Φωτο αρχείου



Υπογράφηκε, στις 15 Οκτωβρίου στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, συμφωνία για
τη λειτουργία της «Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο», η
οποία αποτελεί Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Πολιτισμού. 

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα
Αίγλη Παντελάκη και ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού Καθηγητής Χριστόδουλος
Γιαλλουρίδης,. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας
Καδής, ο οποίος παρέστη στην τελετή, καλωσό-
ρισε την υπογραφή της συμφωνίας και εξέφρασε
την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία αυτή που στόχο
έχει την καλλιέργεια και διάδοση του ελληνικού
πολιτισμού, θα συμβάλει στην περαιτέρω προ-
ώθηση της ήδη στενής συνεργασίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και θα ενισχύ-
σει την προβολή όλων των συναφών πολιτιστικών
ζητημάτων. 

Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι
η προβολή, διάδοση και καλλιέργεια, κατά συστη-
ματικό τρόπο, του ελληνικού πολιτισμού, συμπερι-
λαμβανομένης και της ελληνικής γλώσσας, μέσα από
πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια επιστημονικού,
εκπαιδευτικού ή άλλου περιεχομένου και οποιασδή-
ποτε άλλης μορφής συναφών  δραστηριοτήτων. 

Η «Εστία Ελλάδος στην Κύπρο», η οποία θα έχει ως
στόχο της την από κοινού με το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού της Ελλάδος προώθηση, εντός και
εκτός Κύπρου, του ελληνικού πολιτισμού, θα στε-
γάζεται στο κτίριο του Κέντρου Επιστημονικών
Ερευνών και τα έξοδα λειτουργίας της θα επωμί-
ζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 

Στην τελετή υπογραφής παρέστη, επίσης, η
πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κα
Κλαίρη Αγγελίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο,  με
πρωτοβουλία της οποίας ξεκίνησε η προσπάθεια
αυτή το 1996 και ολοκληρώθηκε με την υπο-
γραφή αυτής της Συμφωνίας. 
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Ίδρυση παραρτήματος του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού - «Εστία Ελλάδος στην Κύπρο»



Ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση με-
ταξύ των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και
της Ομογένειας του Λονδίνου συνεχίστηκαν στο Ελεύ-
θερο Πανεπιστήμιο για την ομογένεια του Λονδίνου, με
τη διάλεξη της καθηγήτριας Σταυρούλας Κοντοβούρκη
“Η Διδασκαλία της Γλώσσας και η Μάθηση της Ελληνι-
κής ως Δεύτερης: Παιδαγωγικές Αρχές και Εκπαιδευτική
Πραγματικότητα”, που δόθηκε πρόσφατα στο oίκημα
της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας.

Η Δρ Κοντοβούρκη με τη βοήθεια φωτεινών διαφα-
νειών,  με απλή και κατανοητή γλώσσα, αναφέρθηκε σε
διδακτικές μεθόδους και σε βασικές παιδαγωγικές
αρχές διδασκαλίας της γλώσσας, ιδιαίτερα στα παιδιά
αποδήμων τρίτης και τέταρτης γενιάς,  δηλαδή  σε
πολλά παιδιά που ούτε οι παππούδες ούτε οι γιαγιάδες
μιλούν την ελληνική γλώσσα. Τόνισε ότι μετά από την
ανάγνωση του κειμένου  ή το πέρας του μαθήματος ο
μαθητής πρέπει να νοιώθει πάντοτε ευχάριστα  και να
αισθάνεται ότι εμπλούτισε τις γνώσεις του.

Επικεντρώθηκε  στη μάθηση της Ελληνικής ως δεύτε-
ρης γλώσσας και τη σχέση της με ευρύτερες προσεγγί-
σεις διδασκαλίας της γλώσσας, διερεύνησε επίσης
σημεία απόκλισης της μάθησης και διδασκαλίας της Ελ-
ληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης, και αναφέρθηκε

σε παιδαγωγικές αρχές που στηρίζουν τη γλωσσική/πο-
λιτισμική κοινωνικοποίηση μέσω της καλλιέργειας ικα-
νοτήτων χρήσης της γλώσσας και της ανάπτυξης
εγγράμματων ταυτοτήτων εκ μέρους των παιδιών.
Μετά τη διάλεξη η κυρία Κοντοβούρκη απάντησε σε
πολλές ερωτήσεις και έγινε μια εποικοδομητική συζή-
τηση και αναταλλαγή απόψεων. 

Την ομιλήτρια παρουσίασε ο Γραμματέας της Αδελφό-
τητας Ανδρέας Καραολής,  ο οποίος αναφέρθηκε στο
έργο της καθηγήτριας. 

Η Σταυρούλα Κοντοβούρκη είναι Λέκτορας στη Διδα-
κτική του Γλωσσικού Μαθήματος στο Τμήμα Επιστη-
μών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι
κάτοχος διδακτορικού τίτλου με κατεύθυνση στην Παι-
δαγωγική του Γραμματισμού,  από το Teachers College,
Columbia University (ΗΠΑ), ενώ έχει πρώτο πτυχίο στις
Επιστήμες Αγωγής - Δημοτική Εκπαίδευση (Πανεπιστή-
μιο Κύπρου) και μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα και Διδασκαλία (Teachers College, Columbia
University). Έχει εργαστεί σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξω-
τερικό, και εμπλέκεται ενεργά σε προγράμματα επιμόρ-
φωσης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της γλώσσας
στη δημοτική και μέση εκπαίδευση. 
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Διάλεξη για την ελληνική γλώσσα στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
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