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Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
Αγαπητέ Απόδημε,
Μέσα από μια πολυδιάστατη και πολυμερή διπλωματία, η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει και να
διασφαλίσει τα συμφέροντα του λαού της αλλά και να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο ως ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως το απώτερο σύνορο της ΕΕ στον ευαίσθητο χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η Κύπρος αξιοποιεί τα γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα ώστε να καταστεί σταθεροποιητικός παράγοντας και παράγοντας ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή. Με διπλωματικές πρωτοβουλίες κατάφερε να έχει άριστες σχέσεις με τις πλείστες
χώρες της γειτονίας της και τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, γεγονός που της επιτρέπει να λειτουργεί
ως γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η πολύπλευρη αυτή
εξωτερική πολιτική επεκτείνεται και σε επιμέρους ζητήματα όπως είναι ο οικονομικός και ενεργειακός τομέας , αλλά και η συνεργασία στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν οι συχνές επισκέψεις του Προέδρου
της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών σε χώρες της περιοχής, συνεπικουρούμενοι από παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μένει απαρασάλευτα προσηλωμένη στον
στόχο της ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού, με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Η επίλυση του Κυπριακού δεν εξυπηρετεί μόνο το συμφέρον ολόκληρου του κυπριακού λαού, αλλά εδραιώνει την Κύπρο ως σταθεροποιητικό παράγοντα ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις χώρες της περιοχής. Μια
επανενωμένη Κύπρος, στην οποία θα εκλείψει η διαίρεση και η αστάθεια, θα μπορέσει να διαδραματίσει καλύτερα τον σημαντικό περιφερειακό της ρόλο στη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας στην
περιοχή, όπως είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής,
το οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση. Έτσι προσδίδεται και μια προστιθέμενη
ποιοτική και ποσοτική αξία στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
στην Κύπρο
«Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να προκύψει με πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με πλήρη
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου», διακήρυξε ο
νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο στις 30-31 Μαρτίου, την πρώτη του επίσημη επίσκεψη μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του. Θα πρέπει, υπογράμμισε, να γίνει κατανοητό και από πλευράς ΕΕ
ότι τα σύνορα της Κύπρου είναι σύνορα ευρωπαϊκά, η ΑΟΖ της Κύπρου είναι, υπό την ευρεία
του όρου έννοια, και ΑΟΖ της ΕΕ και κάθε προσβολή συνόρων και ΑΟΖ συνιστά προσβολή του
ευρωπαϊκού δικαίου.
/ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΜΕΓΑΡΟ
Ο Πρόεδρος Παυλόπουλος έφθασε στις 30 Μαρτίου
στην Κύπρο, και αμέσως μετά την άφιξή του, κατά
την οποία τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών
κ. Ιωάννης Κασουλίδης, μετέβη στο Προεδρικό Μέ4
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γαρο όπου έτυχε επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Κατά την τελετή υποδοχής στρατιωτικό άγημα
απέδιδε τιμές, ενώ έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων. Ο Πρόεδρος Παυλόπουλος κατέθεσε
στη συνέχεια στεφάνι στον ανδριάντα του
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’.
Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων, κατά την οποία ο Πρόεδρος Παυλόπουλος
είπε ότι στην Κύπρο αισθάνεται ωσάν να βρίσκεται στο σπίτι του. Πρόσθεσε ότι όσες δυσκολίες κι
αν συναντούν οι δύο χώρες, τόσο οι δεσμοί τους
γίνονται στενότεροι. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον Πρόεδρο
της Ελλάδας κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα αναφέροντας ότι προσβλέπει στη στενότατη συνεργασία τους καθώς οι δεσμοί των δύο
χωρών είναι άρρηκτοι και διαχρονικοί.
Αργότερα, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο
χωρών. Μετά τις συνομιλίες πραγματοποιήθηκε τε-

λετή παρασημοφόρησης με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να παρασημοφορεί τον Πρόεδρο Παυλόπουλο με το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του
Μακαρίου Γ’ και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να παρασημοφορεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη με τον Μεγαλόσταυρο του Σωτήρος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στον Πρόεδρο της Ελλάδας ένα ασημένιο αμφορέα και ο
Πρόεδρος Παυλόπουλος χάρισε στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ένα ερυθρόμορφο κρατήρα που
συμβολίζει την Αρπαγή της Ευρώπης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος υπέγραψε το Βιβλίο Επισκεπτών του Προεδρικού Μεγάρου.
/ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου.
Στην εναρκτήριά του δήλωση, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό και τις προοπτικές επανέναρξης του
διαλόγου και επανέλαβε για ακόμη μια φορά,
την αποφασιστικότητα και την αταλάντευτη στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης στις επιδιώξεις
της Ελληνικής Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της
οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης και την
αποφασιστικότητα για ενίσχυση του συντονισμού και των δράσεων μεταξύ των δύο χωρών
για εμβάθυνση περιφερειακών συμμαχιών που
θα οδηγούν στην ειρήνη, τη σταθερότητα και
την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.
/ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΝΑ

ΕΠΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟ BARBAROS
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος
είπε, μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα συμπαρίσταται στην
Κύπρο στην προσπάθεια δικαίωσής της. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τετελεσμένα ούτε σε ό,τι αφορά την
κατοχή εδαφών της Κύπρου ούτε στα θέματα του

εποικισμού ούτε τετελεσμένα σε ό,τι αφορά το θέμα
της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου».
Πρόσθεσε επίσης: «Ορθότατα διεκόπησαν οι δικοινοτικές συνομιλίες λόγω της πρόκλησης η
οποία διαμορφώθηκε μετά την παρουσία του
‘Barbaros’. Και ορθώς έχετε αποφασίσει να μην
ξαναξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες εάν δεν
επιστρέψει στην Τουρκία το ‘Barbaros’, όχι
απλώς να παραμείνει ελλιμενισμένο στην Αμμόχωστο.
Ο Έλληνας Πρόεδρος είπε επίσης: «Τονίζω, λοιπόν,
ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό
και από πλευράς ΕΕ ότι τα σύνορα της Κύπρου
είναι σύνορα ευρωπαϊκά, η ΑΟΖ της Κύπρου είναι,
υπό την ευρεία του όρου έννοια, και ΑΟΖ της ΕΕ
και κάθε προσβολή συνόρων και ΑΟΖ συνιστά
προσβολή του ευρωπαϊκού δικαίου.
/ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αργά το απόγευμα ο Έλληνας Πρόεδρος προσφώνησε Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας της
Βουλής των Αντιπροσώπων, στην παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του
Υπουργικού Συμβουλίου, πρώην Προέδρων της
Δημοκρατίας, μελών του διπλωματικού σώματος
και άλλων πολιτειακών αξιωματούχων.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Βουλής καλωσόρισε τον Έλληνα Πρόεδρο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η
επίσκεψη του κ. Παυλόπουλου επαναβεβαιώνει
τους αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου,
αναδεικνύοντας παράλληλα την αδιάσπαστη
ιστορική κοινή πορεία και μοίρα.
Κατά την προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέφρασε την ιερή συγκίνηση που αισθάνεται απευθυνόμενος στον λαό
της Κύπρου από το βήμα της Βουλής, μεταφέροντας το μήνυμα της «αδιάσπαστης ενότητας
του ελληνισμού, του διαχρονικού ελληνισμού, του
οποίου η καρδία κτυπάει σε όλα τα εδάφη της Ελλάδας».
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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/ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ

εκείνη τη στιγμή ήταν και Βουλή της Κύπρου».

ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Στη συνέχεια, ο κ. Παυλόπουλος παρακάθησε σε
επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στην προσφώνηση του στο δείπνο, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ελλάδα και Κύπρος, επιβεβαιώνουμε σήμερα τη θέλησή μας για την από κοινού αντιμετώπιση
κοινών προβλημάτων, δίνοντας συνέχεια στις πολύπλευρες, εξαίρετες και αδελφικές σχέσεις ανάμεσά μας.
Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος Παυλόπουλος
είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε μια αρραγή συμπόρευση και ενότητα για το ότι το Κυπριακό δεν μπορεί παρά να λυθεί με βάση το
διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπό την αιγίδα
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. «Φεύγω με μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι ήρθα και κυρίως έχοντας αντλήσει διδάγματα», είπε τέλος ο Έλληνας
Πρόεδρος, εκφράζοντας ευχαριστίες για «το δίδαγμα που μου δίνει τη δύναμη να επιτελώ το καθήκον μου, ακριβώς με βάση τον όρκο που
έδωσα ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων που
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Στο πλαίσιο της πρώτης μέρας της επίσκεψής του,
ο Έλληνας Πρόεδρος είχε, μεταξύ άλλων, χωριστές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστομο Β’, τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Γιαννάκη Ομήρου και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Επισκέφθηκε, επίσης, τον
Τύμβο Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα. Σε ειδική τελετή, αναγόρευθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
Κατά τη δεύτερη και τελευταία μέρα της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος πραγματοποίησε επίσκεψη στη γραμμή κατάπαυσης του
πυρός στην οδό Λήδρας με Ονασαγόρου, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβη κ. Αλέξανδρο
Ζήνων. Είχε, επίσης, συναντήσεις με την Επιτροπή
Συγγενών Αγνοουμένων, την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων,
το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ και
τη Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας.
Επισκέφθηκε, τέλος, το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ,
όπου έτυχε ενημέρωσης από τον Διοικητή της
ΕΛΔΥΚ και κατέθεσε στεφάνι, παρόντος του
Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη.

Επίσκεψη - ορόσημο του
Προέδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία
Την αποφασιστικότητα Κύπρου και Ρωσίας για περαιτέρω σύσφιγξη και ενδυνάμωση των παραδοσιακά καλών τους σχέσεων επιβεβαίωσε η
επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη Μόσχα και οι συναντήσεις που είχε στις 25 Φεβρουαρίου με τον
Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Βλαντιμίρ
Πούτιν, τον επικεφαλής της Ρωσικής Κυβέρνησης
κ. Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον Πρόεδρο της Κρατικής Δούμας κ. Σεργκέι Ναρίσκιν.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευαν κατά
τις συναντήσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών κ.
Ιωάννης Κασουλίδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γεώργιος
Λακκοτρύπης και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Νίκος Χριστοδουλίδης.
Αποτιμώντας το αποτέλεσμα των επαφών του
στη ρωσική πρωτεύουσα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως η επίσκεψή του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και εξέφρασε την
πλήρη ικανοποίησή του για την πορεία των
κυπρο-ρωσικών σχέσεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της
Ρωσίας υπέγραψαν Κοινό Πρόγραμμα Δράσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για την περίοδο 2015-2017.
Σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της τελετής
υπογραφής διακρατικών συμφωνιών μεταξύ των
δύο χωρών, ο Πρόεδρος Πούτιν είπε: «Οι διαπραγματεύσεις μας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν σε μια
εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα. Ανταλλάξαμε απόψεις για όλο το φάσμα της διμερούς
συνεργασίας, για θέματα-κλειδιά, διεθνή και περιφερειακά, και χαράξαμε προσανατολισμούς για
την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας».
«Φέτος τον Αύγουστο», ανέφερε ο Πρόεδρος
Πούτιν, «θα κλείσουν 55 χρόνια από τη μέρα της
εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ
των χωρών μας. Οι ρωσο-κυπριακές σχέσεις πάντοτε ήταν φιλικές και αμοιβαία επωφελείς. Η σημερινή συνάντηση το επιβεβαίωσε πλήρως. Το
διμερές θεσμικό πλαίσιο αριθμεί πάνω από 40
συμφωνίες. Μόλις υπογράφτηκε μια σειρά νέων
εγγράφων, μεταξύ των οποίων Κοινό Πρόγραμμα
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Δράσης για το 2015-2017, που αποβλέπει ανάμεσα σε άλλα και στη δραστηριοποίηση της οικονομικής συνεργασίας».
«Το 2014», πρόσθεσε, «οι εμπορικές ανταλλαγές
δυστυχώς μειώθηκαν. Όμως είμαι πεπεισμένος ότι
δρώντας από κοινού και έχοντας ένα κοινό στόχο
μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση και να
επαναφέρουμε τις κοινές μας ανταλλαγές στην
τροχιά της ανάπτυξης. Στον τομέα της επενδυτικής
συνεργασίας παραδοσιακά έχουμε υψηλούς δείκτες. Η Κύπρος παίρνει τη δεύτερη θέση ως προς
τον όγκο των επενδύσεων στη ρωσική οικονομία,
65 δις δολάρια. Οι ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο
ανέρχονται στα 33 δις δολάρια, πάνω από το 0%
όλων των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο».
Στη συνέχεια ο κ. Πούτιν επισήμανε τα εξής: «Είπαμε πως θα ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τις τράπεζες και τις εταιρείες μας για να διευρύνουμε τη
συνεργασία μας. Από αυτή την άποψη υπολογίζουμε να δουλεύει δραστήρια η διακυβερνητική
επιτροπή και το επιχειρηματικό συμβούλιο. Η
Ρωσία θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην
Κύπρο για να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης.
Παραχωρήσαμε μεγάλο σταθεροποιητικό δάνειο
ύψους 2,5 δις ευρώ. Ανταποκριθήκαμε και αναδιαρθρώσαμε το δάνειο πάνω σε πιο επωφελείς
όρους». Αναφέρθηκε, επίσης, στην αγορά από ρωσικής πλευράς ευρωομολόγων αξίας 750 εκ. ευρώ.
«Πέρσι», είπε ο κ. Πούτιν, «γιορτάσαμε τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Φιλίας των χωρών μας, στη
Λευκωσία», και πρόσθεσε ότι στο κρατικό Μουσείο Πούσκιν υπάρχει έκθεση αφιερωμένη στην
Κύπρο, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Ρώσων.
«Το 2014 επισκέφθηκαν την Κύπρο πάνω από 600
χιλιάδες Ρώσοι», ανέφερε.
/ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Πούτιν
είπε ότι «η Ρωσία είναι προσηλωμένη στη θέση
αρχών της για συνολική και δίκαιη διευθέτηση του
Κυπριακού πάνω στη βάση των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Πρόσθεσε ότι
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είναι σημαντικό η λύση να προέρχεται από τους ίδιους τους Κύπριους, χωρίς έξωθεν παρέμβαση.
Τέλος, κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη «στους
εορτασμούς με την ευκαιρία της αντιφασιστικής
νίκης που θα γίνουν τον Μάιο στη Μόσχα».
/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
είπε τα εξής: «Θέλω να εκφράσω τη δημόσια ευαρέσκειά μου για την πρόσκλησή σας και την πραγματοποίηση της επίσκεψής μου στη Ρωσία, αλλά
και τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την άκρως
εποικοδομητική και δημιουργική μας συνάντηση.
Οι σημερινές διαβουλεύσεις έχουν εξαιρετικά σημαντική πολιτική και κοινωνικοοικονομική σημασία, και, πέραν των άλλων, αναδεικνύουν τη
σπουδαιότητα που η Κύπρος και Ρωσική Ομοσπονδία αποδίδουν στον μεταξύ τους διάλογο και
την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους».
/ Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΛΥΣΗΣ

Ακολούθως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε
τα εξής: «Κατά τη συνάντησή μου με τον φίλο
Πρόεδρο είχαμε μια ειλικρινή και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων σε μια σειρά
θεμάτων, όπως το Κυπριακό και οι διμερείς μας
σχέσεις και η περαιτέρω ενίσχυσή τους. Επίσης,
συζητήθηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό το πρίσμα, βεβαίως, και
της ουκρανικής κρίσης.
Όπως αντιλαμβάνεστε, σημαντικό μέρος των συζητήσεων επικεντρώθηκε στο Κυπριακό. Για μας
είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ανάμεσα στις χώρες που παραδοσιακά
στηρίζουν έμπρακτα τις προσπάθειες επίλυσης
του Κυπριακού στη βάση αρχών οι οποίες εδράζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε τα
εξής: «Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω και

δημόσια τη βαθιά ευγνωμοσύνη τόσο εμού του
ίδιου όσο και του κυπριακού λαού για αυτή την
αταλάντευτη και ανιδιοτελή στάση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στο Κυπριακό, η οποία επιβεβαιώνεται και με την πρόσφατη δήλωση σε σχέση με
την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, αλλά και πιο πρόσφατα με τις εποικοδομητικές της παρεμβάσεις
στις διεργασίες για την έκδοση ψηφίσματος του
Συμβουλίου Ασφαλείας για ανανέωση της θητείας
της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ».
/ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε τα
εξής: «Συζητήσαμε ασφαλώς τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας και
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους. Δυστυχώς,
η ουκρανική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων από πλευράς ΕΕ και τη δημιουργία
προβλημάτων στις σχέσεις Μόσχας και Βρυξελλών
είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί τον καθένα.
Όπως γνωρίζετε η Κύπρος είχε ταχθεί από την
πρώτη στιγμή υπέρ ενός εποικοδομητικού δια-

λόγου με τη Ρωσία ως του κατάλληλου μέσου για
εκτόνωση της κρίσης. Ταυτόχρονα, έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, καθώς επίσης
και της αποκατάστασης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κάθε νόμιμου πολίτη
της Ουκρανίας.
Έχω μεταφέρει στον Πρόεδρο Πούτιν την αποφασιστικότητά μας να εργαστούμε για τη δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών ώστε το συντομότερο να
αποκατασταθεί η στρατιωτική συνεργασία ΜόσχαςΒρυξελλών προς επίτευξη των κοινών στόχων».
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε τα
εξής: «Θεωρώ ότι η επίσκεψή μου στη Μόσχα
αποτελεί ορόσημο στην παραπέρα ανάπτυξη των
ήδη εξαίρετων σχέσεων μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Κύπρου.
Ο Ρώσος Πρόεδρος αποκάλυψε κατά τη διάρκεια
της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη ότι μια εκ των συμφωνιών που υπογράφηκαν προνοεί τον ελλιμενισμό σκαφών της
Ρωσίας σε λιμάνια της Κύπρου. Πρόκειται για
σκάφη που συμμετέχουν στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και κατά
της διεθνούς πειρατείας, είπε ο κ. Πούτιν.
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Σημαντική επίσκεψη του Έλληνα
Πρωθυπουργού στην Κύπρο
/ Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα αρωγός και

συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
«Η Ελλάδα με όλες τις δυνάμεις της και σε όλους
τους τομείς θα παραμείνει αρωγός και συμπαραστάτης της αδελφής Κυπριακής Δημοκρατίας,
που αποτελεί κομβικό παράγοντα σταθερότητας
και νομιμότητας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, καθώς και των προσπαθειών του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
εξεύρεση συνολικής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής συμφωνίας λύσης με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες σας». Αυτό υπογράμμισε,
μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.
Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της διήμερης
επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο στις 2 και 3
Φεβρουαρίου.
/ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ελλάδα και Κύπρος θα δώσουν μαζί τον αγώνα για
δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού αλλά και
για διεκδίκηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας καλύτερης προοπτικής για τους δύο λαούς, τόνισε ο
Έλληνας Πρωθυπουργός.
Στην αντιφώνησή του, στο δείπνο που παρέθεσε
10
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προς τιμήν του το βράδυ της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε πως η παρουσία του στην
Κύπρο συμβολίζει την ανάγκη να υπάρξει ύστερα
από 40 χρόνια ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης
του Κυπριακού στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας και εξέφρασε παράλληλα την ετοιμότητα της Κυβέρνησής του για στενότερη συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση.
Μιλώντας «από καρδιάς», όπως ανέφερε, ο κ. Αλέξης Τσίπρας είπε πως η εδώ παρουσία του συμβολίζει την «ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στην
Κύπρο, στον αέναο αγώνα του κυπριακού λαού
για δικαίωση», έχοντας, ταυτόχρονα, όπως είπε,
και «την ουσία ότι αναζητούμε τη στενότερη δυνατή συνεργασία της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης
με την Κυπριακή Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας».
Προκλήσεις, συνέχισε, που αφορούν το κρίσιμο
θέμα της διεκδίκησης δίκαιης και βιώσιμης λύσης
στο κυπριακό πρόβλημα, «που ταλανίζει τον Ελ-

ληνισμό σχεδόν όσα χρόνια έχει η ηλικία μου. Γεννήθηκα λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα», είπε ο
κ. Τσίπρας, «και ανήκω σε μια γενιά που δεν ζούσε
τις δραματικές εκείνες στιγμές που ο ελληνισμός
ζούσε το δράμα της Κύπρου. Ανήκω σε μια γενιά
που γαλουχήθηκε και μεγάλωσε με τις μορφές
των ηρώων, αλλά και τη διαρκή επιθυμία μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που όλο είναι κοντά,
αλλά ποτέ δεν έρχεται. Και υπ’ αυτή την έννοια η
παρουσία μου εδώ συμβολίζει την ανάγκη επιτέλους μετά από 40 και πλέον χρόνια να υπάρξει μια
ουσιαστική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης».
/ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μιλώντας κατά την Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε με
την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κύπρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη και σύσσωμου του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι στο
πλευρό της Ελληνικής Κυβέρνησης στη σημαντική προσπάθεια που ξεκινά για να αντιμετωπίσει
μια πρωτοφανή σε διαστάσεις ανθρωπιστική
κρίση στην Ελλάδα.
«Σας θέλουμε στο πλευρό μας στην προσπάθεια να
πείσουμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ότι πρέπει όλοι μαζί να ρίξουμε το βάρος και
να δείξουμε ότι εμπιστευόμαστε τους ευρωπαϊκούς
δημοκρατικούς θεσμούς και όχι ξεπερασμένα σχήματα, μη νομιμοποιημένα, που έδειξαν ότι οδηγούν
σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα», συνέχισε ο κ. Τσίπρας.

λάδας και Κύπρου η οποία αντανακλάται στην αρμονική και καρποφόρα συνεργασία, και που έχει
αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και επίπεδα, θα
συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω επί πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα.
/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Στις δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, που ακολούθησαν των
συνομιλιών των αντιπροσωπειών των δυο Κυβερνήσεων στη Λευκωσία, ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο
κατάργησης της εποπτείας από την Τρόικα είπε
πως αυτό θα ήταν μια πολύ καλή αρχή και ένα σημαντικό θεσμικό θετικό βήμα, όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά για όλη την Ευρώπη.
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως η Ευρώπη πρέπει
να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις ώστε να
επιστρέψει η αναπτυξιακή ατζέντα και πως η νέα
Ελληνική Κυβέρνηση σηματοδοτεί την ανάγκη για
μια στροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου
να επιστρέψει η ατζέντα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Υπογράμμισε ακόμη πως η νέα διαπραγμάτευση της
Ελλάδας με τους εταίρους της γίνεται με όρους
ισοτιμίας, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σημείωσε
πως ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και αντάλλαξαν σκέψεις και πως επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι «και αυτή τη μάχη θα
τη δώσουμε μαζί».

Τη βαθιά ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για
την αταλάντευτη στήριξη, συμπαράσταση και
συμπαράταξη της Ελλάδας στον μακροχρόνιο
αγώνα για δικαίωση και απελευθέρωση εξέφρασε
προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε
πως «θα πρέπει τώρα να δούμε, και ιδιαίτερα με την
ισχυρή εντολή προς τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση,
πώς η ομάδα κρατών που ασπάζεται την ανάγκη
στροφής προς την ανάπτυξη να μετατρέψει τη θεώρηση σε πράξη. Συνεπώς είμαστε στην ίδια γραμμή
όσον αφορά την ανάγκη αλλαγών προς όφελος ευρύτερα των Ευρωπαίων πολιτών», σημείωσε.

Στην προσφώνησή του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας της
Βουλής, ο κ. Ομήρου εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η αδιάλειπτη αλληλεγγύη μεταξύ Ελ-

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, ο κ. Τσίπρας ανέφερε
πως «αποτελεί τη λυδία λίθο τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και για την πολυπόθητη
εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται σε μια περίοδο
κρίσεων και μεγάλης έντασης».
Η Κύπρος είναι στη καρδιά μας και στο μυαλό
μας και για τη νέα Κυβέρνηση η παρουσία μου
εδώ συμβολίζει ότι η Κύπρος και η προσπάθειά
σας για μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό αποτελεί
προτεραιότητα και η στήριξη μας σε αυτή την
προσπάθεια αποτελεί, επίσης, προτεραιότητα,
δήλωσε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας στη
σύντομη συνομιλία που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής
τους και τις διευρυμένες συνομιλίες. Επισήμανε
ακόμη ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το
πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό γίνεται στην
Κύπρο γιατί η Κύπρος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Έλληνες.
/ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, ενώ δέχθηκε, επίσης, τα
μέλη της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων και
ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το
ανθρωπιστικό πρόβλημα των αγνοουμένων.
12
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Το πρωί της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέτισε
φόρο τιμής στους Ελλαδίτες και Κύπριους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε, επίσης, με μέλη ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών μη κυβερνητικών οργανώσεων και τους έστειλε το μήνυμα ότι η
Ελλάδα στηρίζεται στις προσπάθειές τους για επανένωση της Κύπρου και είπε ότι η Αθήνα θα πράξει
ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μιλώντας στους οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατόπεδο της Δύναμης
στη Μαλούντα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό
Άμυνας Χριστόφορο Φωκαΐδη αλλά και τον Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα κ. Κυριάκο Κενεβέζο,
δήλωσε ότι η ΕΛΔΥΚ είναι ταγμένη να υπερασπίζεται στην Κύπρο τις αξίες της ελευθερίας, της
ανεξαρτησίας και της δικαιοσύνης στη βάση του
διεθνούς δικαίου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο
ο κ. Τσίπρας είχε επίσης συναντήσεις με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και με
τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη
Χριστόφια.

Αναβαθμίζονται οι σχέσεις Κύπρου-Μπαχρέιν
/ Επίσκεψη Αναστασιάδη και συνάντηση με τον Βασιλιά
του Μπαχρέιν
Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κύπρου και Μπαχρέιν σηματοδοτεί η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
στην πρωτεύουσα της χώρας Μανάμα στις -10
Μαρτίου. Σημειώνεται ότι από πλευράς του Μπαχρέιν έχει ληφθεί η απόφαση να διαπιστεύσει για
πρώτη φορά Πρέσβη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έτυχε επίσημης υποδοχής από τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Hamad bin
Isa Al Khalifa, στο Παλάτι, στην πρωτεύουσα του
Μπαχρέιν, Μανάμα. Κατά την τελετή υποδοχής
στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές και έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών.
Μετά την τελετή της επίσημης υποδοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν
και τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών παρακάθησαν σε συνομιλίες.

Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν, ανάμεσα σε
άλλα, το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου –
Μπαχρέιν, οι σχέσεις ΕΕ-Μπαχρέιν, περιφερειακά
και διεθνή ζητήματα, καθώς και η κατάσταση
στην οικονομία.
Από κυπριακής πλευράς στις συνομιλίες παρακάθησαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στο
Μπαχρέιν κ. Ελπιδοφόρος Οικονόμου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Από πλευράς Μπαχρέιν στις συνομιλίες πήραν
μέρος ο Πρωθυπουργός Khalifa bin Salman Al
Khalifa, ο Διάδοχος του Θρόνου Salman bin Hamad
bin Isa al Khalifa και ο Υπουργός Εξωτερικών
Sheikh Khalid Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Στη συνέχεια έγινε τελετή παρασημοφόρησης,
κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
απένειμε στον Βασιλιά το Μεγάλο Περιδέραιο του
Τάγματος του Μακαρίου Γ’. Από την πλευρά του, ο
Βασιλιάς του Μπαχρέιν παρασημοφόρησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το παράσημο του
Τάγματος του Al Khalifa.
Ακολούθως, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε με τον
Υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν Συμφωνία
για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης του Μπαχρέιν Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος, με τον Υπουργό Μεταφορών
και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν Συμφωνία και
Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα των Αεροπορικών Υπηρεσιών και Μνημόνιο Συναντίληψης για
συνεργασία στον τομέα των Αεροπορικών Υπηρεσιών και με τον Υπουργό Υγείας του Μπαχρέιν
Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Υγείας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η
κυπριακή αντιπροσωπεία παρακάθησαν σε επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Προέδρου ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας παρέθεσε δεξίωση προς τα
μέλη της κυπριακής κοινότητας στο Μπαχρέιν και
παρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του
ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο
Μπαχρέιν κ. Στέφανος Ζαχαριάδης.

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ρεκόρ όσον αφορά
τα χαμηλά επιτόκια, γεγονός που αποδεικνύει
την εμπιστοσύνη που υπάρχει. Οι τράπεζες
έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, έχουν περάσει τα
στρες τεστ, η οικονομία της Κύπρου έχει αναβαθμιστεί από τους οίκους αξιολόγησης, έχουμε
περάσει τέσσερις θετικές αξιολογήσεις από την
Τρόικα και η πέμπτη καθυστερεί, αλλά ελπίζω ότι
θα ξεπεραστεί αυτόν τον μήνα και πιστεύουμε
ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε εντελώς
ελεύθεροι για να ξαναβγούμε στην αγορά, κάτι
το οποίο έχουμε πράξει σε 14 τόσους μήνες. Σταδιακά η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί με πτωτικές τάσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
εφόσον είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».
Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Είναι γνωστά τα γεγονότα που
μας υποχρέωσαν ως ελληνοκυπριακή πλευρά να
αναστείλουμε τη συμμετοχή μας στον διάλογο,
ύστερα από όσα καταγράφηκαν την 3η Οκτωβρίου του 2014 με τη Navtex, με την παρουσία
του Barbaros στην Κύπρο. Ας ελπίσουμε ότι οι
επόμενες των εβδομάδων θα διαφοροποιήσουν
το κλίμα και οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται θα δώσουν την ευκαιρία επανέναρξης του διαλόγου».

Μιλώντας στους Κυπρίους επιχειρηματίες που
διαμένουν στο Μπαχρέιν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σταδιακά
ανακάμπτουμε από την κρίση που είχαμε αντιμετωπίσει ή δεν είχαμε αντιμετωπίσει έγκαιρα. Εν
πάση περιπτώσει, μετά τα γεγονότα του 2013 και
από την ώρα που έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα έχουμε επιτύχει πολύ περισσότερα από
ό,τι ανέμεναν και οι πλέον αισιόδοξοι.

Για τη συνάντησή του με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε: «Σήμερα,
στη συνάντηση με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν είχαμε έναν σημαντικότατα εποικοδομητικό και με
αποτελέσματα διάλογο. Αποφασίστηκε, για
πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Μπαχρέιν να διαπιστεύσει Πρέσβη
στην Κύπρο, όπως έκανε και η Σαουδική Αραβία
προσφάτως, και τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών
όσο και εγώ βρισκόμαστε σε μια διαρκή πορεία
και προσπάθεια να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις
μας με τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, διότι πιστεύω ότι θα συμβάλει σημαντικά και στις δικές
σας προσπάθειες».

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους
σήμερα είναι πλέον γεγονός. Σήμερα είχαμε ένα
ρεκόρ όσον αφορά τα επιτόκια των ομολόγων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε επίσης το Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν, στην πρωτεύουσα Μανάμα.
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/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Στα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και χωρών του Κόλπου, μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, την απόφαση
του Μπαχρέιν να διαπιστεύσει για πρώτη φορά
Πρέσβη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με
τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε, μεταξύ άλλων: «Ο στόχος μας
είναι διττός. Από τη μια για το Κυπριακό: Όλες οι
χώρες του Κόλπου συμμετέχουν στον Οργανισμό
Ισλαμικής Διάσκεψης ο οποίος μας ενδιαφέρει
λόγω της προσπάθειας της Τουρκίας να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος στο πλαίσιο του Οργανισμού αυτού, αλλά και την ίδια στιγμή για να
ενισχύσουμε τις διμερείς μας σχέσεις με ιδιαίτερη
έμφαση στον οικονομικό τομέα».
Ερωτηθείς για το πώς αντιμετωπίζει τις κυπριακές
θέσεις ο αραβικός κόσμος, ο Εκπρόσωπος είπε:

«Είναι εμφανές – το έχουμε δει ειδικότερα στο
πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης, στη Νέα Υόρκη – ότι
για πρώτη φορά δεν κατάφερε η Τουρκία να περιλάβει σε σχετικό ψήφισμα αναφορά στο ψευδοκράτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
Είναι μια εξέλιξη που στηρίχθηκε και από τις
χώρες του Κόλπου και είναι κάτι που χαιρετίζουμε.
Την ίδια στιγμή μια σημαντική διάσταση που προκύπτει από τις σημερινές συναντήσεις –κάτι που
έχουμε δει και με τις άλλες χώρες του Κόλπου
αλλά και ευρύτερα της περιοχής – είναι ο σημαντικός ρόλος που προσδίδουν στην ιδιότητα της
Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της
ΕΕ, μιας χώρας η οποία γνωρίζει την περιοχή και
τις ιδιαιτερότητές της, και αναμένουν από εμάς,
την Κυπριακή Δημοκρατία, να είμαστε η αντικειμενική φωνή εντός της ΕΕ όταν συζητούνται θέματα που τους ενδιαφέρουν».
Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο
Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον
Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν Shaikh
Khalid bin Ahmed al Khalifa.

Συγχαρητήρια στον νέο Βασιλιά της
Σαουδικής Αραβίας
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε στις 24 Ιανουαρίου, εκ μέρους
της Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου, τα συγχαρητήριά του στον Βασιλιά Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Θεματοφύλακα των Δύο Ιερών
Τεμένων, για την ανάληψη του θρόνου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Η ανάληψη των καθηκόντων του Βασιλέα έρχεται
σε δύσκολους καιρούς για την ευρύτερη περιοχή,
λόγω της μεγάλης αστάθειας που επέφεραν μακρόχρονες διενέξεις, καθώς επίσης και η άνοδος
ειδεχθών παρακρατικών ομάδων που στοχεύουν
στην καταστροφή των διεθνών κανόνων. Είναι κα-

θήκον των μετριοπαθών μερών να ενισχύσουν
τον συντονισμό και τις προσπάθειές τους, για να
διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτές τις τεράστιες και πολυεπίπεδες απειλές.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ικανοποίησή του για το πνεύμα ενδυνάμωσης της
συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς
και την πεποίθησή του ότι οι δύο χώρες θα εργαστούν εποικοδομητικά για την επίτευξη αυτού
του κοινού στόχου, προς αμοιβαίο όφελος των
λαών τους.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε
στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις Βρυξέλλες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε στη διήμερη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19-20
Μαρτίου στις Βρυξέλλες, προέβη, στις 20 Μαρτίου, μετά των πέρας των εργασιών στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου είχε μια βεβαρημένη,
από πλευράς ουσίας, ημερήσια διάταξη που μας
έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις
αλλά και να λάβουμε αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων που αφορούν σημαντικούς πυλώνες πολιτικής της ΕΕ όπως η Ενεργειακή Ένωση, αλλά και
διεθνείς εξελίξεις όπως η κρίση στην Ουκρανία
και η κατάσταση στη Λιβύη.

ρως αυτήν την ιδέα και θεωρεί πως η δημιουργία
μιας πιο ολοκληρωμένης και περιεκτικής προσέγγισης της ενεργειακής μας πολιτικής ως ΕΕ,
είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Να σταθώ ιδιαίτερα στις αναφορές στα Συμπεράσματα που αφορούν άμεσα την Κύπρο.

Επιθυμώ να επικεντρωθώ στο θέμα της Ενεργειακής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, εμείς δώσαμε
ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία εκμετάλλευσης
των εγχωρίων πηγών ενέργειας όπως μεταξύ
άλλων κρατών μελών και των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κύπρου. Θεωρώ πολύ σημαντικό για την ΕΕ
να δώσει προτεραιότητα στις εγχώριες πηγές, δηλαδή σε πηγές κρατών μελών, γεγονός που θα
συμβάλει καθοριστικά και στην επίτευξη του στόχου της ενεργειακής ασφάλειας.

Κατ’ αρχάς να τονίσω ότι χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Jean Claude Juncker ο
οποίος έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία
μιας Ενεργειακής Ένωσης. Η Κύπρος στηρίζει πλή-

Παράλληλα, τονίσαμε ότι, σε αυτές τις προσπάθειες η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τη διασφάλιση
του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών να εξερευ-

Φωτο: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
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νούν και να εκμεταλλεύονται τους ορυκτούς τους
πόρους. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας και στηριζόμενοι
στα πολύ σημαντικά Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου
για το θέμα, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να
υπάρξει μια ξεκάθαρη αναφορά.
Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου γιατί οι θέσεις μας έτυχαν πλήρους κατανόησης αλλά και
στήριξης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη
συμπερίληψη των σχετικών αναφορών στα Συμπεράσματα.
Να εκφράσω, επίσης, την ιδιαίτερη ικανοποίησή
μας γιατί στο κείμενο των Συμπερασμάτων γίνεται
συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής συμπεριλαμβανομένων
των διασυνδέσεων των απομονωμένων ενεργειακά κρατών μελών της Ένωσης που βρίσκονται
στην περιφέρεια, όπως η Κύπρος και η Ισπανία. Η
χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα
από αυτήν την άποψη, εάν ιδιαίτερα ληφθεί
υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας εξαιτίας της
απομόνωσης είναι τόσο υψηλό που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων αλλά και που ταυτόχρονα επιβαρύνει,
βεβαίως, τα νοικοκυριά. Επομένως, θεωρούμε τη
συμπερίληψη της συγκεκριμένης αναφοράς
άκρως ουσιαστική. Η ΕΕ αναγνωρίζει ξεκάθαρα
την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και θέτει
πλέον την επίλυσή του ανάμεσα στις προτεραιότητές της. Πρόκειται, εξάλλου, και για μια προτεραιότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης.
Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και για το θέμα της Ελλάδας. Χαιρετίζουμε
την πραγματοποίηση της χθεσινής συνάντησης.
Όπως είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η διαδικασία ξαναμπήκε στις ράγες. Υπήρξε μια, κατά την
άποψή μου, επιτυχής συνάντηση κατά την οποία
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη υλοποίησης της Συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου με τα συνακόλουθα
ωφελήματα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει θετική
κατάληξη για το καλό της Ελλάδας, της Ευρωζώνης
αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

/ ΚΑΜΙΑ ΣΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αυτό το διήμερο είχα την ευκαιρία να συζητήσω
εκτενέστερα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και
με την αφορμή αυτή θα ήθελα να στείλω και ένα
μήνυμα ως απάντηση σε όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τις δήθεν διαταραγμένες σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας. Είναι
και δική μου πεποίθηση αλλά και του φίλου Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ότι οι σχέσεις μας όχι μόνον βρίσκονται σε άριστο
επίπεδο, αλλά και μαζί συνεργαζόμαστε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις. Καμία σκιά στις σχέσεις μας, αντίθετα
εντονότερη συνεργασία.
Όπως κάθε φορά που βρίσκομαι στις Βρυξέλλες,
είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αριθμό Ευρωπαίων ηγετών προς τους οποίους ανέπτυξα
και την παρούσα φάση του κυπριακού προβλήματος. Θέλω να ελπίζω ότι οι συνθήκες που όλοι
επιδιώκουν να δημιουργηθούν, δηλαδή όσο
αφορά στην αποκατάσταση της νομιμότητας, θα
βοηθήσουν έτσι ώστε να επαναρχίσει το συντομότερο ένας εποικοδομητικός αλλά και γόνιμος
διάλογος, που μέσα από τον αλληλοσεβασμό
αλλά και την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ θα μας
δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις για μια λύση του
κυπριακού προβλήματος που να συνάδει απόλυτα με την ιδιότητα του κράτους μέλους, δηλαδή με τις βασικές αρχές και αξίες αλλά και το
κεκτημένο της ΕΕ.
Όσον αφορά την oυκρανική κρίση, αυτό που
έχει αποφασιστεί, και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, είναι η εμμονή των Ευρωπαίων εταίρων
στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Μινσκ
που εάν τελικά επιτευχθεί θα τερματίσει τις
όποιες κυρώσεις, ή ενδεχόμενα εάν δεν υλοποιηθεί να οδηγήσει τα κράτη μέλη στην ανανέωση των μέχρι σήμερα επιβληθεισών
κυρώσεων με στενή παρακολούθηση των διπλωματικών προσπαθειών για επίτευξη μιας
συνολικής λύσης με βάση τη Συμφωνία του
Μινσκ».
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Ενίσχυση σχέσεων με Ιταλία
σε πολλούς τομείς
/ Επίσκεψη του Υφυπουργoύ Εξωτερικών
και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας
Συνάντηση με τον Ιταλό Υφυπουργό Εξωτερικών
και Διεθνούς Συνεργασίας κ. Benedetto Della Vedova, είχε στις 6 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, στο πλαίσιο
επίσημης επίσκεψης του Ιταλού Υφυπουργού
στην Κύπρο.

καλωσορίζοντας τον Ιταλό Υφυπουργό, ανέφερε
ότι Κύπρος και Ιταλία μοιράζονται κοινή θάλασσα,
ιστορία και αξίες, αναφέροντας δε ότι η συζήτηση
επικεντρώθηκε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
και κοινών ανησυχιών.

Οι κ.κ. Κασουλίδης και Della Vedova είχαν κατ’
ιδίαν συνάντηση, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο της
συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς
σχέσεις Κύπρου – Ιταλίας και οι τρόποι περαιτέρω
εμβάθυνσής τους, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα ενέργειας και η κατάσταση στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, συμφωνήθηκε
όπως εξεταστούν τρόποι για περαιτέρω ανάπτυξη
της συνεργασίας των δύο χωρών σε πρακτικό επίπεδο σε διάφορους τομείς. «Συγκεκριμένα, συζητήσαμε τη διμερή μας συνεργασία στον τομέα της
ενέργειας, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του
ποικίλου φάσματος των σχέσεών μας, και ειδικότερα τη σταθερή πρόοδο των διερευνητικών
δραστηριοτήτων της ΕΝΙ στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη», πρόσθεσε ο κ. Κασουλίδης.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους
μετά το πέρας των συνομιλιών, ο κ. Κασουλίδης,

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, για τις
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οποίες εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την
απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας και τις
πραγματικές προθέσεις πίσω από αυτές τις ενέργειες», υπογράμμισε ο Κύπριος Υπουργός.
Ανέφερε, επίσης, ότι συζητήθηκαν οι πολλαπλές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου, με έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων της παράνομης
μετανάστευσης και της ανόδου της τρομοκρατίας, φαινόμενα που θεωρούνται υψίστης σημασίας για την Κύπρο και την Ιταλία.
Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία και επισημάνθηκε η ανάγκη
για ενεργή στήριξη των διπλωματικών ενεργειών
για επίλυση της κρίσης, καθώς και για αναζήτηση
τρόπων για την ενθάρρυνση εποικοδομητικού
διαλόγου με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ζήτησε από τον κ. Della Vedova να διαβιβάσει πρόσκλησή του προς τον Ιταλό ομόλογό του για να
πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο.
Με τη σειρά του, ο κ. Della Vedova ευχαρίστησε
τον κ. Υπουργό για την υποδοχή και τη φιλοξενία
και σημείωσε ότι, κατά τη συνάντηση, έγινε ανταλλαγή απόψεων για διμερή ζητήματα, το Κυπριακό, καθώς και την κατάσταση στην Ευρώπη
και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
«Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ιταλία θεωρεί την
Κύπρο ως έναν πολύ στενό εταίρο στην Ευρώπη.
Μοιραζόμαστε μια κοινή μεσογειακή διάσταση
και το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων είναι
εξαίρετο, αφού βασίζεται σε ισχυρή και εποικοδομητική συνεργασία σε πολλούς σχετικούς τομείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διμερές
επίπεδο», τόνισε ο κ. Della Vedova.
/ Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ-

ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, ο Ιταλός Υφυπουρ-

γός σημείωσε ότι θα μεταφέρει την πρόσκληση,
τόσο του κ. Κασουλίδη προς τον ομόλογό του,
όσο και του Προέδρου Αναστασιάδη προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας. «Αυτό αποτελεί αναγνώριση του σχετικού ρόλου της Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια
περιοχή που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
αστάθειας και σοβαρών απειλών. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε
να δεχθούμε περαιτέρω εντάσεις και πως χρειάζεται να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προωθήσουμε συνθήκες σταθερότητας στην
περιοχή», υπογράμμισε.
Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Della Vedova εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επανένωση της Κύπρου, μέσα από την εξεύρεση μιας συνολικής και
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, θα συμβάλει ιδιαίτερα στη σταθερότητα και την ευημερία τόσο
της Κύπρου όσο και ολόκληρης της περιοχής.
Συμπλήρωσε, επίσης, ότι «το μοντέλο της Κύπρου
για ειρηνική συνύπαρξη είναι εφικτό και θα επιφέρει πολλά οφέλη για όλες τις γειτονικές χώρες.
Για αυτόν τον λόγο, υποστηρίζουμε πλήρως την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των
δύο πλευρών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών και υπό το πνεύμα της Κοινής Διακήρυξης
που υπεγράφη πριν ένα χρόνο. Ευχόμαστε η Κυπριακή Δημοκρατία και τα άλλα εμπλεκόμενα
μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης το συντομότερο».
Όσον αφορά το θέμα των φυσικών πόρων στη
Μεσόγειο, ο Ιταλός Υφυπουργός εξέφρασε την
πεποίθηση ότι οι υδρογονάνθρακες θα αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης και συνεργασίας, και
όχι παράγοντα για περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Ιταλός Υφυπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ενώ
είχε χωριστές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ και τον Ελληνοκύπριο Διαπραγματευτή κ. Ανδρέα Δ.
Μαυρογιάννη.
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Ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνέδριο της
AIPAC στην Ουάσιγκτον
/ Τη σημασία των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ ανέπτυξε
ο Υπουργός Εξωτερικών
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης
συμμετέσχε στις αρχές Μαρτίου στην Ουάσιγκτον
σε τριήμερο συνέδριο της Αμερικανοϊσραηλινής
Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC - American Israel Public Aﬀairs Committee), μίας εκ των
ισχυρότερων ομάδων επιρροής (lobbying group)
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Ο κ. Κασουλίδης ήταν ένας εκ των κύριων ομιλητών σε δείπνο εργασίας στην παρουσία των συμμετεχόντων του φόρουμ Εθνικής Ασφάλειας του
συνεδρίου και διπλωματών με έδρα την Ουάσιγκτον. Στην ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών
ανέπτυξε τη σημασία των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ, με αιχμή τους τομείς και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας τους, όπως και τις
προκλήσεις και απειλές που οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν λόγω των συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή.
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των
διμερών σχέσεων Κύπρου - Ισραήλ και στις κοινές
αρχές και συμφέροντα, αλλά και κινδύνους που
αντιμετωπίζουν λόγω των συνθηκών αστάθειας
που επικρατούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη σημασία και προοπτικές που δίνει η ανακάλυψη
υδρογονανθράκων στην περιοχή, όπως και στις
προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε πολλούς
τομείς, η οποία μπορεί να αποβεί προς όφελος
όλων των κρατών της περιοχής.
Τόνισε επίσης τη σημασία εμπλοκής και των
υπολοίπων μετριοπαθών χωρών της περιοχής
στο γενικότερο πλέγμα συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στις παραβιάσεις της
κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία, εξηγώντας
τους λόγους που η ελληνοκυπριακή πλευρά
αναγκάστηκε να αναστείλει τη συμμετοχή της
στις συνομιλίες.
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Επίσης, καταδίκασε τον αντισημιτισμό ως φαινόμενο που προσβάλλει την ανθρώπινη φύση και
τις βασικές ελευθερίες. Τέλος, ο κ. Κασουλίδης ζήτησε την στήριξη του AIPAC στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου - Ισραήλ.
Είχε επίσης συνάντηση με μέλη του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της AIPAC και την εκτελεστική επιτροπή
του AIPAC, ενώ έλαβε μέρος και στη δεξίωση για
τους VIP του συνεδρίου, παρουσία μελών του Κογκρέσου, διπλωματών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.
/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ - ΝΟΥΛΑΝΤ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον
ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την
Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ευρώπης κα Βικτώρια Νούλαντ. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του στο Αμερικανικό
Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι
«η συνάντηση ήταν αναγκαία να γίνει προ πολλού
για μία εκατέρωθεν εξήγηση σε σχέση με τις προετοιμασίες για την ενδεχόμενη επανάληψη των
συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού».
Η συνομιλία τους διήρκεσε μία ώρα και κατά τη
διάρκειά της συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, τα παράπονα των Αμερικανών για την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα
καθώς και τα «tweets» του Αμερικανού Πρέσβη
στη Λευκωσία κ. John Koenig.
/ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον ο
Υπουργός Εξωτερικών είχε συναντήσεις με τον ει-

δικό συντονιστή του αμερικανικού Υπουργείου
Εξωτερικών κ. Amos Hochstein και μέλη του Κογκρέσου. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κ. Rober
Menendez, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Ed Royce και τον
επικεφαλής της μειοψηφίας στην ίδια επιτροπή κ.
Eliot Engel.

ρεσιών γερουσιαστή κ. John McCain και τον ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή κ Lindsey Graham,
μέλος της ίδιας επιτροπής. Πέραν του Κυπριακού,
των τουρκικών παραβιάσεων και των συμφωνιών
που υπεγράφησαν στη Μόσχα, η συζήτηση κάλυψε και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής, καθώς
και τη συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ.

Στις συναντήσεις του ο κ. Κασουλίδης ενημέρωσε
τα ηγετικά μέλη του Κογκρέσου για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό, τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και την πρόσφατη επίσκεψη
του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρωσία.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο κ. Κασουλίδης είχε συνάντηση με ηγετικούς παράγοντες της κυπριακής
παροικίας της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας
και τους ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Είχε τέλος συναντήσεις με τον Damon
Wilson, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Atlantic
Council και τον Sir Michael Leigh του German
Marshall Fund.

Σημαντικές είναι και οι συναντήσεις που είχε στις
3 Μαρτίου με τον επικεφαλής Στρατιωτικών Υπη-

Μεγάλη η σημασία του ψηφίσματος
«Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας»
Το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του υπογράμμισε τη σημασία της υιοθέτησης από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του
ψηφίσματος «Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας».
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου
2014 με 153 ψήφους υπέρ και μια ψήφο εναντίον.
«Μοναδική χώρα η οποία καταψήφισε το εν λόγω
ψήφισμα ήταν η Τουρκία, γεγονός που αποδεικνύει την απομόνωση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε το Υπουργείο.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 13 Ιανουαρίου, το Υπουργείο προσθέτει ότι το ψήφισμα συνυπογράφεται από μεγάλο αριθμό χωρών, μεταξύ
των οποίων και η Κύπρος. Τρεις χώρες οι οποίες
δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης του Δικαίου
της Θάλασσας, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και το
Ελ Σαλβαδόρ, τήρησαν αποχή.
«Το ψήφισμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, προτάσσει
τον οικουμενικό και ενιαίο χαρακτήρα της Σύμβα-

σης του Δικαίου της Θάλασσας, επαναβεβαιώνει ότι
αυτή καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου
θα πρέπει να διενεργούνται όλες οι δραστηριότητες
στους ωκεανούς και τις θάλασσες. Το ψήφισμα θεωρεί τη Σύμβαση ως στρατηγικής σημασίας και
βάση για εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια
δράση και συνεργασία στον θαλάσσιο τομέα, και
ως εκ τούτου η ακεραιότητά της πρέπει να διατηρηθεί», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Τονίζεται ότι το ψήφισμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο υπό το φως των πρόσφατων
τουρκικών παράνομων ενεργειών εντός της ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ψήφισμα αναγνωρίζει, επίσης, την εξέχουσα
συνεισφορά της Σύμβασης στην ενίσχυση της ειρήνης, στην ασφάλεια, συνεργασία και στις φιλικές σχέσεις μεταξύ όλων των εθνών. Καλεί δε όσα
κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση να
το πράξουν ώστε ο σκοπός της οικουμενικότητας
να επιτευχθεί πλήρως.
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Στο στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης
του φυσικού αερίου η Κύπρος
Στο στάδιο της ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εισήλθε από τις 17
Μαρτίου η Κύπρος, όπως ανακοινώθηκε μετά από
συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ του
Ανώτερου Αντιπροέδρου της Εταιρείας Noble Energy Ανατολικής Μεσογείου κ. Κιθ Έλιοτ και του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας κ.
Γιώργου Λακκοτρύπη. Στόχος της Κυβέρνησης
είναι όπως το φυσικό αέριο αξιοποιηθεί τόσο
εντός όσο και εκτός Κύπρου.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως στη συζήτηση με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας τον
ενημέρωσαν για τους σχεδιασμούς της και την κατάθεση ενός σχεδίου ανάπτυξης του κοιτάσματος
Αφροδίτη και την ανακήρυξη του κοιτάσματος ως
εμπορεύσιμου εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων.
«Τα δύο αυτά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά για
την Κύπρο γιατί θα είναι η πρώτη φορά που ως
χώρα θα περάσουμε από το στάδιο της έρευνας
22
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υδρογονανθράκων στο στάδιο της ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων», είπε,
και σημείωσε ότι από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την ευαρέσκειά
του και πρόσφερε τη στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη συνέχιση των σχεδιασμών της
εταιρείας.
Ο κ. Λακκοτρύπης ευχαρίστησε στη συνέχεια τον
κ. Έλιοτ και τη Nοble για τη συνεργασία. Προσδοκούμε στη συνέχιση, υπάρχει αρκετός δρόμος να
καλύψουμε ειδικά σε ό,τι αφορά τις εμπορικές
συμφωνίες που θα πρέπει να συναφθούν, αλλά σίγουρα η κατάθεση ενός σχεδίου ανάπτυξης και η
ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμου θα
είναι ένα βήμα προς τα μπροστά για τη χώρα μας.
Ερωτηθείς αν η ανακήρυξη του κοιτάσματος ως
εμπορεύσιμου σημαίνει εξαγωγές προς την Αίγυπτο, ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι η ανακήρυξη αυτή
στέλνει το μήνυμα προς τους ξένους αγοραστές
ότι έχουμε φυσικό αέριο προς πώληση. Αυτό συνεπάγεται είτε εξαγωγή του φυσικού αερίου στο
εξωτερικό, είτε εκμετάλλευση στην Κύπρο, είτε

συνδυασμό και των δύο που είναι και η πρόθεση
της Κυβέρνησης.
Σε ερώτηση πότε θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό για
το πώς θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, ο κ. Υπουργός είπε πως άρχισαν κάποιες προσπάθειες προς
την κατεύθυνση της Αιγύπτου αλλά και της Κύπρου, και προανήγγειλε εξελίξεις για την Κύπρο
πολύ σύντομα. «Αναμένουμε τη διαδικασία που
θα ακολουθήσει η εταιρεία σε συνεργασία με την
Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου προς την
προσέλκυση των αγοραστών είτε ξένων είτε ντόπιων. Μπορεί να γίνει μέσω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνει σε κατευθείαν
επαφές, ή πολύ πιθανόν με συνδυασμό των δύο»,
είπε, και πρόσθεσε πως θα χρειαστεί να περάσουν
κάποιοι μήνες και να γίνει αρκετά λεπτομερής εργασία καθώς πρόκειται για συμβόλαια δις ευρώ,
οι όροι των οποίων θα πρέπει να τύχουν πάρα
πολύ προσεκτικής διαπραγμάτευσης.
Ερωτηθείς αν έχουν αναλυθεί οι τιμές πώλησης
του φυσικού αερίου, ο κ. Λακκοτρύπης απάντησε
θετικά, λέγοντας ωστόσο πως αυτές είναι προκαταρκτικές καθώς μέχρι να καταλήξει κάποιος σε
μια τελεσίδικη συμφωνία, δεν μπορεί να είναι
100% βέβαιος. «Βλέπουμε περίπου πού είναι οι
τιμές γιατί είναι και κρίσιμο για να δούμε ότι το
έργο είναι βιώσιμο», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος
της Noble στην Ανατολική Μεσόγειο κ. Κιθ Έλιοτ
δήλωσε πως είναι περήφανος που είναι εταίρος
με την Κυπριακή Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια
να μεταφερθούν οι ανακαλύψεις από το κοίτασμα
Αφροδίτη στο επόμενο στάδιο της εξαγωγής.
«Είναι κάτι το οποίο προσδοκούσαμε εδώ και αρκετό καιρό και είναι μια τεράστια ευκαιρία, η
οποία ελπίζουμε ότι θα φέρει ευημερία στον λαό
της Κύπρου, την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και
στις άλλες χώρες της περιοχής», κατέληξε.
/ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - TOTAL ΓΙΑ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 11
Εξάλλου, στις 1 Μαρτίου ο Υπουργός Ενέργειας
και ο Γενικός Διευθυντής της Total E&P Cyprus
B.V. κ. Jean-Luc Porcheron υπέγραψαν συμφωνία για τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνητικών εργασιών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου, στις οποίες θα προβεί η Total ούτως
ώστε να αξιολογήσει περαιτέρω το ενεργειακό
δυναμικό του Ερευνητικού Τεμαχίου 11. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης
συμβατικής σχέσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Total E&P, σε σχέση με το Τεμάχιο 11.

Στήριξη ΗΠΑ προς το δικαίωμα της
Κύπρου να εκμεταλλεύεται την ΑΟΖ της
Στη διμηνιαία έκθεση του Προέδρου των ΗΠΑ κ.
Μπαράκ Ομπάμα, η οποία επιδόθηκε στις 17
Μαρτίου στους Προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών της Βουλής και Γερουσίας, βάσει των
σχετικών προνοιών της αμερικανικής νομοθεσίας, και καλύπτει τις εξελίξεις του περασμένου
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στο Κυπριακό αναφέρεται:

«Οι ΗΠΑ εξέφρασαν σταθερά τη δημόσια υποστήριξη προς το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους των
υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της και ότι
οποιαδήποτε πιθανό έσοδο από τους ενεργειακούς πόρους να διανεμηθεί ακριβοδίκαια μεταξύ αμφοτέρων των κοινοτήτων, στο πλαίσιο
μιας συνολικής διευθέτησης».
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Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο διεθνές
συνέδριο για την οικονομική ανάπτυξη
της Αιγύπτου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέστη και χαιρέτισε στις 13 Μαρτίου τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με
θέμα την οικονομική ανάπτυξη της Αιγύπτου
που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμμετείχε στο Συνέδριο, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό
παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.
Μιλώντας στο Συνέδριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων: «Το Συνέδριο
αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα σημείο καμπής
για τη σύγχρονη ιστορία της Αιγύπτου, αφού
βρίσκει τη χώρα να εισέρχεται σε μια νέα
εποχή. Μια εποχή που σηματοδοτεί το τέλος
της πολιτικής αστάθειας και την απαρχή μιας
μακροπρόθεσμης διαδικασίας για να φτάσει η
χώρα στην προοπτική πλήρους ανάπτυξης
της.
Σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να συγχαρώ τον
Πρόεδρο Σίσι και την Κυβέρνησή του για τα
μέτρα που ήδη λαμβάνονται για την έναρξη
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και για προώθηση επενδύσεων: Οι προσπάθειές τους ήδη
καρποφορούν και είμαι βέβαιος ότι αυτό το Συνέδριο θα συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση».
/ Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Πρόσθεσε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία, από
την αρχή, υποστήριζε θερμά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες για οικονομική ανάπτυξη της Αιγύπτου οι οποίες,
πρέπει να πω, βρίσκονται στην ίδια γραμμή
24
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σκέψης με τις υφιστάμενες πολιτικές της δικής
μου Κυβέρνησης. Γεωγραφικά η Κύπρος έχει
το προνόμιο να είναι στο σταυροδρόμι μεταξύ
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Έχει, επίσης, το
προνόμιο να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιοανατολικότερο άκρο
της.
Επιπλέον, η στρατηγική τεχνογνωσία της Κύπρου
για την περιοχή όπως επίσης και οι πολύ καλές
σχέσεις που απολαμβάνει με όλες τις γειτονικές
της χώρες έχουν ήδη μετατρέψει τη χώρα μας σε
παροχέα διευκολύνσεων, συνδέοντας την ανατολική με τη δυτική γειτονιά μας, και ίσως και
πέραν αυτών, στις κοινές μας προσπάθειες για
επίτευξη μεγαλύτερης πολιτικής σταθερότητας,
ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας. Το όραμά μας για προώθηση αυτής της συνεργασίας Ανατολής – Δύσης άρχισε ήδη να
καρποφορεί με τη μορφή του πλαισίου τριμερούς συνεργασίας που έχουμε εγκαθιδρύσει
ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και την
Κύπρο.
Σε αυτό το πλαίσιο, και σε μια προσπάθεια να
υπάρξουν γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική και την Εγγύς και Μέση Ανατολή, η
Κύπρος είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει ένα ετήσιο
έκτακτο πολιτικό και οικονομικό συνέδριο στο
οποίο όλες οι χώρες της Αραβικής Συμμαχίας θα
μπορούν να συμμετάσχουν με στόχο τη διερεύνηση τρόπων για περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών
δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου».
Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαιρέτισε την
αυξανόμενη διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση εξτρεμιστικών ομάδων, σημειώνοντας ότι η
Κύπρος στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της διεθνούς συνεργασίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στη
2η Υπουργική Συνάντηση του Med Group
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης μετέβη
στις 19 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, όπου συμμετείχε στη

δεύτερη υπουργική συνάντηση της Μεσογειακής
Ομάδας (Med Group). Το Med Group συστάθηκε με
πρωτοβουλία του κ. Κασουλίδη και αποτελεί την
άτυπη ομάδα συντονισμού και διαβούλευσης των
επτά μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στην εν λόγω υπουργική συνάντηση συμμετείχαν
οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Γαλλίας,
της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, καθώς επίσης και η Ύπατη
Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ κα Federica Mogherini.
Στο επίκεντρο των εργασιών του Med Group βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στις εξελίξεις σε

Συρία, Ιράκ και Λιβύη, όπως επίσης και η κρίση στην
Ουκρανία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν
απόψεις, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων
σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, όπως επίσης και για τους στόχους
της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της «Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης», που θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας την περίοδο 21-22 Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, το πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Προέδρου του Ιδρύματος «Anna Lindh» κας Elizabeth Guigou και του
Γενικού Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο
(ΕγΜ) κ. Fathallah Sijilmassi, συζητήθηκαν ο πολιτισμικός διάλογος και η προώθηση της ανεκτικότητας, η προώθηση συνεργασιών προς όφελος της
νεολαίας και οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις
κλιματικές αλλαγές.

Επίσκεψη εργασίας του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Εξωτερικών στην Αυστρία και στην Αθήνα
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων πραγματοποίησε το διήμερο 26-27 Φεβρουαρίου
επίσκεψη εργασίας στην Αυστρία, όπου είχε πολιτικές διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών
της Αυστρίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρέσβη κ.
Michael Linhart. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα διμερών σχέσεων Κύπρου-Αυστρίας, το
Κυπριακό, οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, τη
Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και περιφερειακά
θέματα με έμφαση στη Συρία, την Αίγυπτο και τα
Δυτικά Βαλκάνια. O κ. Ζήνων είχε επίσης συνάντηση με τον εκ των Αντιπροέδρων της Ομοσπονδιακής Βουλής της Αυστρίας κ. Norbert Hofer.
Εξάλλου, το διήμερο 16-17 Μαρτίου ο κ. Ζήνων
πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα.
Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, πραγματοποι-

ήθηκε, με πρωτοβουλία του Πρέσβη της Σαουδικής
Αραβίας, γεύμα εργασίας με όλους τους Πρέσβεις
των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου
που είναι διαπιστευμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την Αθήνα, στην παρουσία αξιωματούχων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ζήνων ενημέρωσε τους
Πρέσβεις για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και αντηλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στις 16 Μαρτίου
τέλεσε, στο Σπίτι της Κύπρου, τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Τορναρίτη με
τίτλο «Hope for Cyprus», παρουσία του Υφυπουργού Επικρατείας της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Τέρενς Κουίκ και του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Πρέσβη κ.
Δημήτριου Παρασκευόπουλου.
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Τριμερής συνάντηση των Υπουργών
Εξωτερικών Κύπρου, Μάλτας και
Μαυροβουνίου
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τριμερής συνάντηση των
Υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου κ. Ιωάννη Κασουλίδη, της Μάλτας δρος George W. Vella και του
Μαυροβουνίου κ. Igor Lukšić.
Κατά τη συνάντηση, οι τρεις Υπουργοί προέβησαν
σε ανασκόπηση της ενταξιακής πορείας του Μαυροβουνίου και στον εντοπισμό τομέων, στους
οποίους Κύπρος και Μάλτα μπορούν να συνδράμουν διά της παροχής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.
Συζητήθηκαν, επίσης, περιφερειακά θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Της τριμερούς συνάντησης προηγήθηκε διμερής
συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου
και Μάλτας και διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Οι διμερείς σχέσεις
και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής τους, το Κυπριακό, το φαινόμενο της τρομοκρατίας, ο ISIL,
θέματα μετανάστευσης, καθώς και άλλα περιφερειακά ζητήματα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συζήτησης των δύο Υπουργών.
26
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/ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΗ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ – ΜΑΛΤΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ακολούθως οι τρεις Υπουργοί προέβησαν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Συγκεκριμένα, ο κ. Κασουλίδης είπε:
«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω σήμερα εδώ τους
Υπουργούς Εξωτερικών του Μαυροβουνίου και
της Μάλτας. Η τριμερής αυτή συνάντηση συμβολίζει την αλληλεγγύη και την ισχυρή φιλία που καθοδηγούν και θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τα
μικρά κράτη στην ΕΕ. Η σημερινή συζήτηση θέτει
τα θεμέλια για μια στερεή τριμερή συνεργασία
ανάμεσα στην Κύπρο, τη Μάλτα και το Μαυροβούνιο, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο
Μαυροβούνιο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας.
Η επιτυχής πορεία μας στη διαδικασία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο, ώστε να συνεισφέρουμε σε αυτή
την προσπάθεια με τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη μας. Το Μνημόνιο Συναντίληψης για

την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μεταξύ Κύπρου και
Μαυροβουνίου αποτελεί επίσης ένα σημαντικό
μέσο προς αυτή την κατεύθυνση, γεγονός που έχει
αποδειχθεί στο παρελθόν, και ειδικότερα κατά την
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
Συγχαίρουμε την παραδειγματική πρόοδο του
Μαυροβουνίου και ενθαρρύνουμε τη συνέχιση
της απαραίτητης διαδικασίας μεταρρύθμισης».
Πρόσθεσε επίσης: «Τόσο η Μάλτα όσο και η Κύπρος είναι έτοιμες να προσφέρουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε αυτή την πολύ σημαντική
πορεία του Μαυροβουνίου, σε συγκεκριμένους
τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως το κράτος
δικαίου, η δικαιοσύνη, η τελωνειακή ένωση και το
εμπορικό δίκαιο».
/ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

Με τη σειρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας ευχαρίστησε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών
για την πρωτοβουλία του να συγκαλέσει την τριμερή συνάντηση, η οποία για τη Μάλτα αποτελεί
συνάντηση «με έναν παλιό και έναν νέο φίλο».
Ο κ. Vella σημείωσε ότι η Κύπρος και η Μάλτα
είναι δύο χώρες με κοινή ιστορία και πολιτισμό.
Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενώ γίνεται συχνή ανταλλαγή απόψεων
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως νησιώτικες χώρες της Μεσογείου.
Παράλληλα, ανέφερε, η σημερινή συνάντηση δίνει
στις δύο χώρες τη δυνατότητα να εργαστούν από
κοινού με το Μαυροβούνιο, με στόχο να παρέχουν
στη χώρα όσο το δυνατό περισσότερη βοήθεια σε
επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης. Το
Μαυροβούνιο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της
Μάλτας, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την
ενταξιακή του πορεία και η Κύπρος και η Μάλτα
είναι έτοιμες να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια
προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη διμερή συνάντηση με τον κ.
Κασουλίδη, ο κ. Vella επισήμανε ότι τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες
είναι η τρομοκρατία, η μετανάστευση, καθώς και
περιφερειακά και ευρωπαϊκά ζητήματα. Υπάρχουν ήδη πολλές Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης, συμπλήρωσε, για τα οποία
εξετάστηκαν τρόποι για βέλτιστη χρήση τους.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του
Μαυροβουνίου, κ. Lukšić, ευχαρίστησε τον
Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
για τη φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή και αναφέρθηκε στις ομοιότητες των τριών χωρών, υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση αποτελεί μοναδική
ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων.
Αναφορικά με την προσπάθεια που καταβάλλει το
Μαυροβούνιο για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και την πλήρη στήριξη της Κύπρου και
τη Μάλτα στην ενταξιακή πορεία της χώρας στην
ΕΕ, ο κ. Lukšić σημείωσε ότι το Μαυροβούνιο βλέπει τις δύο αυτές χώρες ως εξαίρετη πηγή γνώσης,
που θα συμβάλει στο απαιτητικό έργο εναρμόνισης της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Παρά τα 16 διαπραγματευτικά κεφάλαια που
είναι ήδη υπό συζήτηση και την εμφανή πρόοδο,
το Μαυροβούνιο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν
ακόμα πολλά να γίνουν το επόμενο διάστημα,
σημείωσε.
«Αυτή η τριμερής συνάντηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά ζητήματα», είπε ο κ. Lukšić,
επισημαίνοντας το γεγονός ότι η Μεσόγειος
αποτελεί πεδίο αναταραχών και αυτό καθιστά
επιτακτική την ενδυνάμωση της συνεργασίας με
τις μεσογειακές χώρες στον τομέα της ασφάλειας. «Παρόλο που είμαστε τρία μικρά κράτη,
πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης και εγκαθίδρυσης
πολλαπλών διόδων επικοινωνίας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις», υπογράμμισε
ο Μαυροβούνιος Υπουργός.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών
με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης
είχε στις 20 Μαρτίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών,
συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του
Μαυρβουνίου κ. Igor Lukšić.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών
και τρόποι εμβάθυνσης τους, το Κυπριακό, θέματα ενέργειας και περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι δύο
Υπουργοί συζήτησαν εκτενώς την ενταξιακή
πορεία του Μαυροβουνίου και τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της χώρας,
στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ακολούθως, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων ποινικών αδικημάτων.
Σε δηλώσεις του στον Τύπο, μετά την υπογραφή
της Συμφωνίας, ο κ. Κασουλίδης ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον ομόλογό μου από το Μαυροβούνιο,
σε συνέχεια της παραγωγικής πρώτης τριμερούς
συνάντησης που είχαμε χθες μαζί με τον Υπουργό
Εξωτερικών της Μάλτας. Η Συμφωνία για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και
του Οργανωμένου Εγκλήματος που υπέγραψαν η
Κύπρος και το Μαυροβούνιο αποδεικνύει την πολυδιάστατη διμερή συνεργασία μας και την αποφασιστικότητά
μας
να
συμβάλουμε
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών.
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Η σημερινή συζήτηση θέτει τα πρακτικά θεμέλια
για μια νέα συνεργασία ανάμεσα στην Κύπρο και
το Μαυροβούνιο, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο Μαυροβούνιο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της ενταξιακής του
διαδικασίας».
Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών του
Μαυροβουνίου σημείωσε ότι το Μαυροβούνιο
αντιμετωπίζει τη σημερινή συνάντηση ως συνέχεια της εξαίρετης πολιτικής επικοινωνίας, συνεργασίας και σχέσης των δύο χωρών. Συμπλήρωσε
ότι με την υπογραφή της σημερινής Συμφωνίας,
οι δύο χώρες δείχνουν έμπρακτα την προσήλωσή
τους για συνεργασία σε άλλα επίπεδα, πέρα από
το πολιτικό.
Ο κ. Lukšić αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της
Συμφωνίας για την παραπέρα ενταξιακή πορεία
της χώρας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
Μαυροβούνιο θα εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Συνεχίζοντας, ο Μαυροβούνιος Υπουργός χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ευκαιρία που δίνεται
στη χώρα του να δεχθεί την εμπειρογνωμοσύνη
και την εμπειρία της Κύπρου, μιας χώρας εξίσου
μικρής όπως το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο
μπορεί να αποκομίσει πολλά οφέλη από αυτή τη
συνεργασία, τόνισε.

Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού
Εξωτερικών στο Ιράν
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης
πραγματοποίησε στις 10 και 11 Ιανουαρίου διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Κατά την
παρουσία του στην ιρανική πρωτεύουσα, ο κ. Κασουλίδης συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του
κ. Mohammad Javad Zarif, έγινε δεκτός από τον
Πρόεδρο της χώρας κ. Hassan Rouhani, ενώ
πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με τον
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της χώρας κ. Ali Larijani και τον Σύμβουλο του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη, αρμόδιο για θέματα εξωτερικής
πολιτικής κ. Ali Akbar Velayati.
Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Κασουλίδη και
κυρίως κατά τις συζητήσεις με τον Ιρανό ομόλογό του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς
σχέσεις και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής τους, το
Κυπριακό και η διαμορφωθείσα κατάσταση στον
απόηχο των παράνομων ενεργειών της Άγκυρας
στην κυπριακή ΑΟΖ, η κατάσταση στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις εξελίξεις σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη και Λίβανο, η αντιμετώπιση του ISIL, καθώς και οι συνομιλίες για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
/ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ιράν,
αναγνωρίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων περαιτέρω ενίσχυσής τους, με έμφαση στους τομείς
του τουρισμού, της αρχαιολογίας, της ανώτατης εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Προς τούτο, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση των τεχνοκρατικών
επαφών μεταξύ των δύο πλευρών για ολοκλήρωση των εκκρεμουσών διμερών συμφωνιών.
Σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, συζητήθηκαν τρόποι επίλυσης του πολιτικού προβλήματος, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην

αποτελεσματική αντιμετώπιση της οργάνωσης
Ισλαμικό Κράτος (ISIL). Ο Υπουργός Εξωτερικών
τόνισε την ανάγκη διατήρησης συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στο εσωτερικό του Λιβάνου, επισημαίνοντας τους κινδύνους που
εγκυμονούν από πιθανή διάχυση της κρίσης σε
Λίβανο και Ιορδανία. Ενημέρωσε επίσης τους συνομιλητές του και για τις ενέργειες της Κύπρου
για στήριξη του Λιβάνου διά της ενίσχυσης των
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Από πλευράς του
ο κ. Zarif, ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ιράν τόσο για την καταπολέμηση
του Ισλαμικού Κράτους όσο και για την εξεύρεση
πολιτικής λύσης στην κρίση της Συρίας.
Ο κ. Κασουλίδης ενημέρωσε τους συνομιλητές
τους για τις προσπάθειες της πλευράς μας για
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης
του Κυπριακού, οι οποίες ωστόσο εμποδίζονται
από τις παράνομες τουρκικές ενέργειες εντός της
κυπριακής ΑΟΖ. Ενέργειες οι οποίες συνιστούν
κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Επί των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων E3+3 για
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο κ. Υπουργός
μετέφερε την ενθάρρυνση της ΕΕ προς το Ιράν
έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση
που να επιτρέπει στη χώρα να προχωρήσει σε
ένα πρόγραμμα που να διασφαλίζει ότι η πυρηνική ενέργεια θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για ειρηνικούς σκοπούς. Μια ενδεχόμενη συμφωνία, συνέστησε, θα βοηθήσει και στη δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας με όλα τα κράτη
της περιοχής.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Ύπατη
Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ κα Mogherini, και τους
Ευρωπαίους ομολόγους του για τα αποτελέσματα
της επίσκεψής του στην Τεχεράνη.
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Επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων στην Κύπρο
Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε, στις 23
Μαρτίου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης
που πραγματοποιεί η κα Κωνσταντοπούλου στην
Κύπρο, με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων
καθηκόντων της.
Ο κ. Ομήρου και η κα Κωνσταντοπούλου είχαν
κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των
αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο
της συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας και τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο
Κοινοβουλίων τους, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ, η οικονομική κρίση και η πορεία της ΕΕ.
/ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους μετά το
πέρας της συνάντησης, ο κ. Ομήρου, καλωσορί30
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ζοντας την Ελληνίδα ομόλογό του, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη συνάντηση που είχε με
την κα Κωνσταντοπούλου, κατά την οποία αντηλλάγησαν απόψεις σε πληθώρα θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος. Υπογράμμισε δε ότι αυτή η
πρώτη επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων στην Κύπρο εκπέμπει ένα βαθύτατο
συμβολισμό, επαναβεβαιώνοντας ότι ο μητροπολιτικός Ελληνισμός στέκεται δίπλα στον αγώνα
της Κύπρου για τερματισμό της παράνομης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής και αποκατάσταση
των καταπατούμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών του κυπριακού λαού. Στο πλαίσιο
αυτό, όπως ανέφερε, αποφασίστηκε η πλήρης συνεργασία και ο συντονισμός των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών σε διεθνείς
και περιφερειακούς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, με απευθείας επικοινωνία των Προέδρων
των δύο Σωμάτων, όπου χρειάζεται, για προώθηση των κοινών εθνικών στόχων.
Παράλληλα, συμφωνήθηκε, κατόπιν πρότασης
της κας Κωνσταντοπούλου, η παρακολούθηση,
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδικασιών
που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον σχηματισμό

διάφορων ad hoc Επιτροπών από τη Βουλή των
Ελλήνων, όπως οι Επιτροπές για τις Γερμανικές
Αποζημιώσεις και τον Διαχειριστικό Έλεγχο του
Χρέους.
Αναφορικά με την οικονομική κρίση που ταλανίζει
αμφότερες τις χώρες, ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τη στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων
στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να
διαπραγματευθεί όρους απαράδεκτους που έχουν
επιβληθεί στον ελληνικό λαό.
Με τη σειρά της, η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό της για
την πρόσκληση που της απηύθυνε. Όπως είπε,
συνειδητά επέλεξε η εν λόγω επίσκεψη να αποτελεί την πρώτη επίσημή της επίσκεψη στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την
ανάγκη επαναβεβαίωσης της αδιαπραγμάτευτης
αλληλεγγύης που διέπει διαχρονικά τις σχέσεις
Ελλάδας – Κύπρου.
Η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε, επίσης, ότι η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για εμπέδωση και εμβάθυνση των θεμάτων που είχαν
συζητηθεί κατά τη συνάντηση που είχε με τον κ.
Ομήρου στην Αθήνα, πριν από περίπου ένα μήνα –
τον πρώτο Πρόεδρο Κοινοβουλίου που υποδέχθηκε από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
της, όπως είπε. Έκτοτε, ανέφερε, ανασυστάθηκε
από τη Βουλή των Ελλήνων η διακομματική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών,
αποζημιώσεων, επανορθώσεων, επιστροφής του
κατοχικού αναγκαστικού δάνειου και επιστροφής
των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών που συλήθηκαν επί ναζιστικής κατοχής. Επισήμανε ότι
πρότεινε στον κ. Ομήρου ενεργό συμμετοχή με αντιπρόσωπο από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή τη διεκδίκηση.
Αναφερόμενη, εξάλλου, στη δρομολόγηση της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, μέσω αυτού του ελέγχου,
θα αποδειχθεί ότι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το
ύψος και αυτή η ποσοτική αποτύπωση δεν αντιστοιχούν σε πραγματική οφειλή. Στη συγκεκριμένη
Επιτροπή θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από

διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ανέφερε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι έχει ανακοινωθεί από πλευράς Ελληνικής Κυβέρνησης ότι θα σταλεί στο Κοινοβούλιο η πρόταση για σύσταση εξεταστικής
Επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια υπαγωγής
της χώρας στο Μνημόνιο και τις ευθύνες για αυτήν
την καταστροφική πολιτική. «Είμαι βέβαιη ότι η
διερεύνηση θα αναδείξει στοιχεία που θα είναι
άκρως χρήσιμα και για τον κυπριακό λαό», είπε.
Κλείνοντας, η κα Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι
«είναι αυτονόητη η συμπαράσταση της Βουλής
των Ελλήνων στα δίκαια αιτήματα του κυπριακού
λαού για ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, για επίλυση του Κυπριακού, με επανεκκίνηση
των συνομιλιών χωρίς προκλήσεις που τορπιλίζουν τη διαδικασία συνομιλίας, διαλόγου και επίλυσης, για οριστική λύση στο πλαίσιο μια
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική
ισότητα και ισονομία στο πλαίσιο του διεθνούς
και ευρωπαϊκού κεκτημένου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια».
/ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Κωνσταντοπούλου έγινε επίσης δεκτή από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μετά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να έχω μια δια
μακρών και ουσιαστική συζήτηση με τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφενός να
ακούσω για τις προτεραιότητες σε επίπεδο διεκδικήσεων του κυπριακού λαού και της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αφετέρου να εκθέσω στον κ. Πρόεδρο τις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου οι οποίες έχουν άμεση σχέση και συνάφεια και
με προτεραιότητες και με τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, ιδίως ενόψει των δοκιμασιών που
ταλανίζουν και καταδυναστεύουν και τον ελληνικό
λαό και τον κυπριακό λαό και άλλους λαούς που
έχουν θυματοποιηθεί από τα μνημόνια».
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Στο Λονδίνο ο ΥΠΕΞ για την Υπουργική
Ομάδα Δράσης της Κοινοπολιτείας
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης,
συμμετείχε στη συνάντηση της Υπουργικής Ομάδας Δράσης της Κοινοπολιτείας (Commonwealth
Ministerial Action Group - CMAG), οι εργασίες της
οποίας πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 11-12
Μαρτίου στο Λονδίνο.
Η CMAG αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών εννέα κρατών μελών της Κοινοπολιτείας, τα
οποία εκλέγονται για περίοδο δύο χρόνων, ενώ η
απόφαση για συμμετοχή τους λαμβάνεται στο
πλαίσιο της Συνόδου Αρχηγών Κυβερνήσεων της
Κοινοπολιτείας.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της Κύπρου στην
εν λόγω Ομάδα Δράσης αποφασίστηκε κατά τη
Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας που πραγματοποιήθηκε στο Κολόμπο της
Σρι Λάνκα τον Νοέμβριο του 2013.
/ YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κατά τη 45η συνάντηση της CMAG, εξετάστηκε ο
ρόλος της Ομάδας ως συμβουλευτικού οργάνου
προς όσα κράτη μέλη του Οργανισμού αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εξάσκηση, μεταξύ
άλλων, του δημοκρατικού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου, των ελευθεριών της έκφρασης και
της συνάθροισης καθώς και της ανεξαρτησίας της
δικαστικής εξουσίας.
Η CMAG εξέτασε παράλληλα την κατάσταση στις
Μαλδίβες, στη Σουαζιλάνδη, στο Λεσόθο καθώς
και στη Μπαγκλαντές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο δίλημμα με
το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη
της Κοινοπολιτείας, τα οποία παγιδεύονται στο να
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εστιάζονται αποκλειστικά και μόνο είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στην ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών. Ο Υπουργός Εξωτερικών
χαρακτήρισε το πιο πάνω δίλημμα ως λανθασμένο, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι δύο έννοιες, όχι μόνο δεν ακυρώνουν, αλλά αντιθέτως,
αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη. Στην
πραγματικότητα, τόνισε, δεν δύναται όπως βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη λάβει χώρα εν τη
απουσία δημοκρατικού συστήματος το οποίο θα
λειτουργεί στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Από
την άλλη πλευρά, σημείωσε, ένα δημοκρατικό σύστημα δεν δύναται να αναπτυχθεί και να ακμάσει
στην απουσία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
/ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Λονδίνο, ο
Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών
της Νέας Ζηλανδίας κ. Murray McCully και τον
Υπουργό Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου κ.
David Lidington, με τους οποίους συζήτησε, μεταξύ άλλων, τις διμερείς σχέσεις, το Κυπριακό,
καθώς και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Με την ευκαιρία της παρουσίας τους στο Λονδίνο ο κ. Κασουλίδης υποδέχθηκε στην Υπάτη
Αρμοστεία τον ομόλογό του από τη Νέα Ζηλανδία Μάρεϊ ΜακΚάλι. Η σημασία της συνάντησης
έγκειται στο ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 20142015.
Ο Υπουργός Εξωτερικών παρακάθησε, επίσης,
σε δείπνο στην οικία του Γενικού Γραμματέα της
Κοινοπολιτείας Καμαλές Σάρμα. Έγινε επίσης δεκτός στο Φόρεϊν Όφις από τον Υπουργό Ευρώπης κ. Ντέιβιντ Λίντινγκτον. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν το Κυπριακό, διμερή, ευρωπαϊκά
και περιφερειακά θέματα.

Στο Λονδίνο για επαφές ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μετέβη στις 10 Μαρτίου στο Λονδίνο
όπου είχε συναντήσεις στην Πρωθυπουργία και
στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μίλησε σε εκδήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων, που διοργάνωσαν βουλευτές σε συνεργασία με την ηγεσία της
κυπριακής ομογένειας με θέμα τις εξελίξεις στην
Κύπρο.

ευτυχή κατάληξη και όχι απλώς και μόνο χάριν
διαλόγου.

Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε, επίσης, συναντήσεις με την ηγεσία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ηνωμένου Βασιλείου και του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με την ηγεσία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου στο οίκημα της
Αδελφότητας στο βόρειο Λονδίνο. Από την
πλευρά του έγινε μια ανεπίσημη γενική ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων,
ενώ δόθηκε και έμφαση σε θέματα που απασχολούν την ομογένεια, με ιδιαίτερη αναφορά
στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η παροικία στις γενικές εκλογές του Μαΐου στη Βρετανία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε συνάντηση με
τη Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης του Φόρεϊν Όφις Τζιλ Μόρις, με την οποία συζήτησε κυρίως το Κυπριακό, καθώς επίσης διμερή θέματα
και θέματα της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό,
κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε το πώς μπορεί
να επαναρχίσει ο διάλογος με προϋποθέσεις για

Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον εκπρόσωπο και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του
Βρετανού Πρωθυπουργού τέθηκαν επί τάπητος
θέματα επικοινωνίας και ζητήματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει ένας συνεχής
διάλογος.
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Ο κ. Χριστοδουλίδης δέχθηκε επίσης στην Υπάτη
Αρμοστεία την ηγεσία του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία έδωσε το
μήνυμα ότι πεποίθηση της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι πως ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι εφικτό, η επιστροφή της
Αμμοχώστου μπορεί να δώσει νέα δυναμική στις
συνομιλίες λύσης.
/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ:

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ
Η επίσκεψη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
έκλεισε με ομιλία του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό σε εκδήλωση σε αίθουσα του βρετανικού
κοινοβουλίου που διοργανώθηκε από μέλη της
Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου κ. Πήτερ
Δρουσιώτη, όπου εξέφρασε την απογοήτευση και
λύπη της Κυπριακής Κυβέρνησης για το γεγονός
ότι δεν έχει λάβει υποστήριξη από ορισμένους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με τις τουρκικές
παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
«Η αλληλεγγύη μεταξύ εταίρων είναι αμφίδρομη.
Στο θέμα της Ουκρανίας η Κύπρος έχει με συνέπεια συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή συναίνεση,
υποστηρίζοντας ενεργώς τη θέση της ΕΕ, έστω και
αν αυτό επέσυρε ένα σημαντικό κόστος για την
κυπριακή οικονομία σε μια στιγμή που ανακάμπτει από το πλήγμα που υπέστη από την απόφαση του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013.
Αναμένουμε την ίδια αλληλεγγύη από τους εταίρους μας στην ΕΕ σε θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για εμάς», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης,
σημειώνοντας ότι στο θέμα της ΑΟΖ η Κύπρος
έχει λάβει τη στήριξη μιας σειράς κρατών μελών,
αλλά όχι όλων.
Κάλεσε δε την ΕΕ και τους εταίρους να αναρωτηθούν τι σημαίνει για την αξιοπιστία της Ένωσης
και κατά πόσο είναι αποδεκτό το ότι υπήρξε τόσο
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ισχυρή αντίδραση κατά της Ρωσίας σε σχέση με
την Ουκρανία, αλλά μια πολύ συγκρατημένη προσέγγιση όσον αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας –
μίας υποψήφιας προς ένταξη χώρας – σε βάρος
της Κύπρου, δηλαδή μίας χώρας μέλους της ΕΕ.
Μιλώντας ενώπιον Βρετανών βουλευτών, της ηγεσίας της οργανωμένης παροικίας και μελών της
ομογένειας, ο κ. Χριστοδουλίδης επιχείρησε μία
συνοπτική περιγραφή του ιστορικού του νεότερου γύρου συνομιλιών για το Κυπριακό. Επικρίνοντας δριμύτατα την Τουρκία για τις ενέργειές
της στην κυπριακή ΑΟΖ που, όπως τόνισε, δεν
άφησαν στην Κυπριακή Κυβέρνηση άλλη επιλογή
από την αναστολή των συνομιλιών, είπε πως
αυτές δεν χρησιμεύουν παρά μόνο στη σοβαρή
υπονόμευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως η Κυπριακή
Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως είναι
έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις εφόσον σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως είναι η ελληνοκυπριακή
πλευρά που καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη
δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Παρέπεμψε
δε στην υποβολή μιας σειράς προτάσεων από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίες «δυστυχώς
απορρίφθηκαν από την άλλη πλευρά».
Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι
εντασσόταν στη μακρά πρακτική ισότιμης ενημέρωσης όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό. «Μία μικρή χώρα όπως η Κύπρος, με το
37% του εδάφους της υπό στρατιωτική κατοχή
από την Τουρκία, δεν δύναται να αγνοεί κανένα
από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος.
Συμπλήρωσε ότι αυτή η ιδιότητα της Ρωσίας είναι
κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο, ιδίως δεδομένου του ότι η Μόσχα παραδοσιακά τηρεί ρόλο
υποστηρικτικό προς την Κύπρο στο Συμβούλιο
Ασφαλείας όταν διεξάγονται σχετικές συζητήσεις.

Αντιπαρέβαλε δε τη στάση της Ρωσίας με τις συχνές «δυσκολίες» που προκαλεί η στάση άλλων
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ως σημαντική πτυχή της επίσκεψης επισήμανε τις
εξαίρετες διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. «Η
ακλόνητη προσήλωσή μας σε μια λύση μας οδηγεί στη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για να
μεταφέρουμε μηνύματα στην Τουρκία μέσω των
εταίρων της. Η επίσκεψη του Προέδρου στη
Ρωσία δεν αποτέλεσε εξαίρεση», εξήγησε.
Αναφερόμενος στο έντονο ενδιαφέρον των
μέσων ενημέρωσης για την προεδρική επίσκεψη
στη Μόσχα, έκανε λόγο για παραπληροφόρηση
σε πολλές περιπτώσεις. Ανέφερε ότι συχνά αγνοήθηκε το γεγονός πως σε όλες του τις συναντήσεις
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υποστήριζε την ενωμένη και βασισμένη σε αρχές θέση της ΕΕ αναφορικά με την ουκρανική κρίση, καλώντας τον
Πρόεδρο Πούτιν να συμβάλει στη διατήρηση της
εύθραυστης εκεχειρίας.
Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας για την οποία πολύς λόγος έγινε στα διεθνή ΜΜΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι
ανανεώνει και κωδικοποιεί το διαρκές πλαίσιο επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
και ότι το μνημόνιο περί Ναυτικής Συνεργασίας
αναφέρεται σε υφιστάμενες εκδοχές αυτής.

Αναφορικά με τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου,
ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως έχει επιδιωχθεί
ενεργά και σταθερά ένας κεντρικός και αποφασιστικός ρόλος στην προώθηση της ασφάλειας και
της σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή. Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τον καίριο ρόλο που παίζει η Κύπρος στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας,
με την εξαρχής υποστήριξη του συνασπισμού
εναντίον του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους.
Τόνισε, επίσης, την οικοδόμηση περιφερειακών
συνεργασιών που προωθεί η Κύπρος, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των ενεργειακών
αποθεμάτων. Όπως σημείωσε, οι υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας «έχουν
τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν το νησί σε
έναν σημαντικό πυλώνα για την εφαρμογή της
πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της ενεργειακής
ασφάλειας, εξασφαλίζοντας εναλλακτικούς διαδρόμους παροχής ενέργειας».
Αναφερόμενος, τέλος, στην οικονομική κατάσταση
στη χώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως
επιτεύχθηκε να μετατραπεί η οικονομική κρίση σε
ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις και αναδιάρθρωση.
«Η πιστή εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και προσαρμογής
και οι αποφασιστικές θυσίες που έκανε ο ανθεκτικός κυπριακός λαός αποφέρουν απτά και θετικά
αποτελέσματα», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.
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Επίσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας στην Κύπρο
/

Αναβαθμίζονται οι σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Κασουλίδης,
είχε στις 30 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της
Αλβανίας κ. Ditmir Bushati και τον Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της χώρας κ. Damian
Gjiknuri.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Κασουλίδης,
είχε στις 30 Ιανουαρίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της
Αλβανίας κ. Ditmir Bushati και τον Υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της χώρας κ. Damian
Gjiknuri. Οι τρεις Υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών
των δύο χωρών. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν διμερή Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της υγείας.
Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ.
Κασουλίδης, αφού καλωσόρισε τους δύο Υπουργούς, ανέφερε ότι είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο
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επίκεντρο της συνάντησης, σημείωσε ο κ. Υπουργός, βρέθηκε η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
και η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα, ενώ
κάλεσε την Αλβανία να προχωρήσει με την απαραίτητη διαδικασία μεταρρύθμισης και μετέφερε
τη θέληση της Κύπρου να συμβάλει σε αυτήν την
προσπάθεια με τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη της. «Το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, το οποίο υπογράψαμε
πρόσφατα, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο προς
αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε.
«Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, συμφωνήσαμε
να εξετάσουμε τρόπους για περαιτέρω ανάπτυξη
των διμερών μας σχέσεων και της συνεργασίας σε
πρακτικό επίπεδο. Η Συμφωνία για συνεργασία σε
θέματα υγείας που μόλις υπογράψαμε, παρέχει τη
δυνατότητα για μια διαφοροποιημένη συνεργασία σε έναν τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο και για τις
δύο χώρες», είπε ο κ. Κασουλίδης.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ενημέρωσε τους συναδέλ-

φους του για τις εξελίξεις και τις προσπάθειες που
καταβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά για την
εξεύρεση διευθέτησης το συντομότερο δυνατό,
καθώς και για την απειλητική στάση της Τουρκίας
στην ΑΟΖ της Κύπρου, ενώ εξέφρασε τις σοβαρές
ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις
πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας.
Ανταλλάξαμε απόψεις για περιφερειακά ζητήματα,
με ιδιαίτερη έμφαση στην άνοδο της τρομοκρατίας, ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο το
οποίο μας επηρεάζει όλους και αναπόφευκτα την
περιοχή μας, τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, τόνισε
ο κ. Κασουλίδης.
Τέλος, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, τη συγκεκριμένη
πολιτική της Κύπρου στο θέμα του Κοσόβου,
καθώς και για θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.
/ ΥΠΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΠΡΟ

Με τη σειρά του, ο κ. Bushati ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του για τη φιλοξενία και χαρακτήρισε τις επαφές που πραγματοποίησαν στο
πλαίσιο της επίσκεψής τους πολύ εποικοδομητικές. Εξέφρασε δε την πολιτική βούληση της Αλβανίας για αναβάθμιση των σχέσεων των δύο
χωρών, καθώς και τις πιθανότητες για συνεργασία
στον τομέα της ενέργειας.
Σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, ο κ. Bushati εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη
στήριξη που προσφέρει η Κύπρος στις προσπάθειες της Αλβανίας. Διαβεβαίωσε δε ότι η Αλβανία θεωρεί την υποψηφιότητά της ως ένα
σημαντικό βήμα προς το επόμενο στάδιο, δηλαδή την ενταξιακή διαδικασία.
Ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε,
επίσης, για τη διαδικασία μεταρρύθμισης που
πραγματοποιείται στην Αλβανία, ιδιαίτερα για τις
νομοθετικές αλλαγές που θα επιτρέψουν μια θε-

τική γνωμοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για έναρξη της ενταξιακής πορείας και
την υιοθέτησή της από τα κράτη μέλη.
Επιπρόσθετα, ο κ. Bushati τόνισε ότι η θέση της
Αλβανίας όσον αφορά το Κυπριακό παραμένει
σταθερή, ξεκάθαρη και σε πλήρη ευθυγράμμιση
με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας την εξεύρεση λύσης που θα
στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και θα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων.
Ο κ. Bushati χαρακτήρισε τις πρόσφατες κινήσεις
και θέσεις της Κύπρου στο ζήτημα του Κοσόβου
ενθαρρυντικές, καλώντας την Κύπρο να υιοθετήσει πιο ευέλικτη προσέγγιση στο εν λόγω ζήτημα.
Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπογραφή της Συμφωνίας για συνεργασία στον
τομέα της υγείας θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση άλλων συμφωνιών, δίνοντας στις δύο
χώρες την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις οικονομικές τους σχέσεις.
/ ΑΛΒΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΥΚΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Σε ερώτηση σχετικά με το θέμα της ενέργειας, ο
Αλβανός Υπουργός είπε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται πολλές ομοιότητες και προκλήσεις, οι
οποίες δημιουργούν πληθώρα ευκαιριών για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι δύο Αλβανοί
Υπουργοί έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ.
Ομήρου. Συναντήθηκαν, επίσης, με τον Υπουργό
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη. Οι κ.κ. Bushati και Gjiknuri
είχαν, τέλος, συνάντηση και με αξιωματούχους
του ΚΕΒΕ και του CIPA.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ

37

Ο Επίτροπος Αποδήμων συναντήθηκε με
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου είχε
στις 16 Φεβρουαρίου συνάντηση με τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι καλύτερης συνεργασίας και στοχευμένες
δράσεις σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του Επιτρόπου.
Σε ό,τι αφορά στους απόδημους, υπογραμμίστηκε η επιδίωξη της Κυβέρνησης για την περαιτέρω αξιοποίηση της παρουσίας τους στις χώρες
που διαμένουν και τονίστηκε ότι σε αυτή την προσπάθεια κεντρικό ρόλο πρέπει να έχουν οι νέοι
της ομογένειας. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις
για συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με τη στήριξη των αποδήμων σε θέματα γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι ώστε να διατηρηθεί η πολιτι-

στική τους ταυτότητα ισχυρή, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της διασποράς μέσω των
επερχόμενων γενεών.
Ειδικότερα, έγινε αναφορά σε απόδημους επιχειρηματίες και οργανωμένα σύνολα που μαζί με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια δεξαμενή σκέψης και πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση των αποδήμων σε
θέματα οικονομίας και περαιτέρω εδραίωσης της
κυπριακής αποδημίας στον διεθνή χώρο. Η μέχρι
τώρα συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με
τη διασπορά και ευρύτερα με τον απόδημο ελληνισμό κρίνεται ιδιαίτερα παραγωγική.
Αποφασίστηκε, εξάλλου, η ακόμα στενότερη και
ουσιαστικότερη συνεργασία του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και
θέματα Αποδήμων και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συνάντηση του Επιτρόπου Αποδήμων με
τον Εκτελεστικό Διευθυντή του HALC
Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου είχε
στις 5 Φεβρουαρίου συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic American Leadership
Council - HALC) κ. Έντυ Ζεμενίδη.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Φωτίου δήλωσε: «Το
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, αλλά
και προσωπικά ο κ. Ζεμενίδης, επιτελούν στις
ΗΠΑ ένα πολύ σημαντικό έργο για τη στήριξη των
συμφερόντων του ελληνισμού και ιδιαίτερα για
τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού.
Το σημαντικό με το Συμβούλιο είναι ότι έχει ως
κύριο στόχο τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση
νέων στελεχών της ομογένειας για την εμπλοκή
τους στα πολιτικά δρώμενα των ΗΠΑ, ιδιαίτερα
στους πολιτικούς μηχανισμούς των κομμάτων και
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των πολιτικών οργανισμών, ώστε να μπορέσουν
να προωθήσουν τα εθνικά μας ζητήματα με πιο
αποτελεσματικό τρόπο.
Σημαντική είναι και η στενή συνεργασία που έχει
η οργάνωση με το εβραϊκό λόμπυ και ειδικότερα
με το American Jewish Committee. Στον τομέα
αυτό διεξάγεται εξαιρετική δουλειά από το HALC
που στόχο έχει τη στενή συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ σε επίπεδο αποδήμων, με σκοπό
την προώθηση των κοινών συμφερόντων των
τριών χωρών.
Σήμερα συζητήσαμε, επίσης, τρόπους καλύτερης
συνεργασίας, ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια
που επιτελείται από την οργάνωση για προώθηση
των συμφερόντων του Ελληνισμού γενικότερα,
αλλά ιδιαίτερα των θέσεών μας στο Κυπριακό, σε
μια τόσο σημαντική χώρα όπως οι ΗΠΑ».

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε το
βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε στην
κατοικία του Γάλλου Πρέσβη
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο την τρομοκρατία και να υπερασπιστούμε τις αρχές της
ελευθερίας και της αδελφοσύνης, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης υπογράφοντας στις 13 Ιανουαρίου το βιβλίο
συλλυπητηρίων που άνοιξε στην κατοικία του Γάλλου Πρέσβη στη Λευκωσία μετά τα τραγικά γεγονότα στο περιοδικό Charlie Hebdo στο Παρίσι.

«Με αυτά εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου και τη
συμπάθειά μου προς τη Γαλλική Κυβέρνηση και
τον γαλλικό λαό», είπε ο κ. Κασουλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή του βιβλίου, ο
κ. Κασουλίδης είπε ότι πρώτα απ’ όλα έχει εκφράσει
«την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας
για να αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες και να περιφρουρήσουμε τις
αξίες όπως η ελευθερία του Τύπου αλλά και τις
αρχές που καθόρισε η Γαλλική Επανάσταση, την
ελευθερία, την ισότητα και την αδελφοσύνη».

Το ΥΠΕΞ καταδίκασε τη δολοφονία του
Ρώσου πολιτικού Boris Nemtsov και τις
τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κοπεγχάγη
Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε στις 2 Φεβρουαρίου ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τη δολοφονία του Ρώσου πολιτικού Boris
Nemtsov: «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας
για τη βίαιη δολοφονία του Ρώσου πολιτικού
Boris Nemtsov. Οι δράστες πρέπει να βρεθούν και
να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτή την εγκληματική πράξη. Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα θα συμμετάσχει σήμερα το
απόγευμα (5 μ.μ. τοπική ώρα) σε τελετή απόδοσης φόρου τιμής στον τόπο της δολοφονίας, παρουσία όλων των Πρεσβειών των κρατών μελών
της ΕΕ».
Εξάλλου, στις 15 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο
Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κο-

πεγχάγη: «Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει τις χθεσινές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κοπεγχάγη, κατά τις
οποίες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε
αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις αποτελούν άλλη μια ανησυχητική υπενθύμιση ότι η
τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Οι τρομοκρατικές αυτές ενέργειες υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ελευθερίας της έκφρασης,
του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών. Αξίες τις οποίες αγωνιζόμαστε για την προάσπισή τους. Στηρίζουμε τη
Δανία στις προσπάθειές της για καταπολέμηση
της τρομοκρατίας.
Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Δανίας».
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Άρθρο του Υπουργού Εξωτερικών με την ευκαιρία των εγκαινίων του εθνικού προγράμματος
της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης
Στον σύγχρονο κόσμο της αλληλεξάρτησης, τα
παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις. Οι παγκόσμιες λύσεις είναι απαραίτητες για τη διεθνή ασφάλεια, την πολιτική,
οικονομική, χρηματοπιστωτική και οικολογική
σταθερότητα όπως και για την πρόσβαση σε
πρώτες ύλες. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
είναι οι ανισότητες, μεταξύ αυτών κοινωνικές,
οικονομικές και φυλετικές. Μία από τις καλύτερες λύσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση των ανισοτήτων σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο είναι η ανάπτυξη.
Ο όρος ανάπτυξη σίγουρα δεν μετριέται μόνο
από το οικονομικό μέγεθος ενός κράτους αλλά
και από την ποιοτική ευημερία όλων των πολιτών
του. Αυτή προέρχεται από τη μείωση της φτώχειας, της ανισότητας και της ανεργίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών που μαζί αποτελούν την
ανάπτυξη και αυξάνουν την ανθρώπινη ευημερία
και ποιότητα ζωής, απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί το στοιχείο της αειφορίας, που περιλαμβάνει βιώσιμη γεωργία και ενέργεια αλλά και
κοινωνική προστασία, υγεία, παιδεία για όλους,
ανεξαρτήτως φύλου, και δημιουργία θέσεων εργασίας. Την ανάπτυξη εξασφαλίζουν, επίσης, η πολιτική και θρησκευτική ελευθερία, η προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηστή διακυβέρνηση και η εξάλειψη της διαφθοράς, η ειρήνη
και η ασφάλεια.
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας πλησιάζουν
στο τέλος της προθεσμίας που είχε τεθεί για την
υλοποίησή τους, ενώ ήδη από τον Ιανουάριο του
τρέχοντος έτους διεξάγονται διακυβερνητικές
διεργασίες που αποσκοπούν στον καθορισμό της
μετά το 2015 Αναπτυξιακής Ατζέντας. Κύριοι στόχοι της η εξάλειψη της φτώχειας και η αειφόρος
ανάπτυξη στις τρεις διαστάσεις της: Οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική. Βασικοί πυλώνες
40
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είναι επίσης η ειρήνη και η χρηστή διακυβέρνηση,
ενώ σημασία θα δίδεται στον οικουμενικό χαρακτήρα όπως και στη δυνατότητα εφαρμογής των
νέων στόχων σε βορρά και νότο.
Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία σε επίπεδο ΟΗΕ, ΕΕ και Κοινοπολιτείας. Επιπρόσθετα, και παρά το ότι, ένεκα της οικονομικής
κρίσης, έχει ανασταλεί το εθνικό πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία
εκπληρώνει τις απορρέουσες από το ευρωπαϊκό
κεκτημένο αναπτυξιακές της υποχρεώσεις.
Έχω την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί εγγύηση που ωφελεί όχι μόνο τους
παραλήπτες αλλά και τους δωρητές, αφού διαμέσου της αναπτυξιακής συνεργασίας αντιμετωπίζονται οικουμενικά προβλήματα όπως επιδημίες,
παράνομη μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, πειρατεία, ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία και εμπορία προσώπων. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι πολύ
πιο οικονομικό να εξαλείψουμε τις αιτίες της φτώχειας αντί απλώς να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματά της. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι
απαραίτητο να κινηθούμε συλλογικά, γρήγορα
και αποτελεσματικά για να διασφαλίσουμε τη
σταθερότητα και την ειρήνη, ιδιαίτερα σε γεωπολιτικά ταραγμένες περιοχές όπως η δική μας.
Θεωρώ, επομένως, πολύ επίκαιρο τον καθορισμό
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2015 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Η Κύπρος δεν θα
μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις και έχει
δηλώσει τη συμμετοχή της σε αυτή την προσπάθεια που έχει ως τίτλο: «Ο Κόσμος μας, η Αξιοπρέπειά μας, το Μέλλον μας». Η χώρα μας
λαμβάνει μέρος σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
ενημέρωσης των πολιτών με εθνικό πρόγραμμα
που εγκαινιάζεται σήμερα, υπό τον συντονισμό
του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία

με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Την ευθύνη της διεκπεραίωσης του προγράμματος έχει
αναλάβει η πλατφόρμα κυπριακών αναπτυξιακών
μη κυβερνητικών οργανώσεων CYINDEP, σε ένα
πλαίσιο αγαστής συνεργασίας και συνέργειας
κρατικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών.
Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, οι δραστηριότητες που διοργανώνονται φέτος θα μας
δώσουν την ευκαιρία να αναδείξουμε, από τη μια
την πολυπλοκότητα των ζητημάτων της αειφόρου
ανάπτυξης και από την άλλη τον αντίκτυπο που
μπορεί να έχει η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ σε
παγκόσμιο επίπεδο στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του Ευρωπαίου πολίτη σε τοπικό επίπεδο.
Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής

αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, το Έτος
προσφέρει επίσης την ευκαιρία στον Ευρωπαίο
φορολογούμενο να ενημερωθεί για τον προορισμό των συνεισφορών του.
Σε ένα αυξανόμενα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο,
η ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από απλή
χειρονομία βοήθειας: Είναι όραμα και τρόπος
ζωής. Έχουμε συλλογική ευθύνη να συνεισφέρουμε σε αυτό το όραμα, με αίσθημα αλληλεγγύης αλλά και περηφάνιας γιατί ανήκουμε σε μια
ευρωπαϊκή οικογένεια που προσφέρει στην ανθρωπότητα, στη βάση κοινώς διαμορφωμένου
μακροπρόθεσμου οράματος που απώτερο
στόχο έχει την προστασία και ευημερία των
ίδιων της των πολιτών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε
εκτελέσεις από τζιχαντιστές
Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση
στις 5 Φεβρουαρίου με την οποία καταδίκασε τις
πρόσφατες εκτελέσεις τις εκτελέσεις δύο Ιαπώνων πολιτών και ενός Ιορδανού πιλότου από το
Daesh:

χητές του ούτω καλούμενου «Ισλαμικού Κράτους»:
«Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τον βάρβαρο αποκεφαλισμό 21 Αιγυπτίων
χριστιανών που είχαν απαχθεί από μαχητές του
ούτω καλούμενου ‘Ισλαμικού Κράτους’ στη Λιβύη.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδίκασε απερίφραστα τις πρόσφατες
εκτελέσεις των δύο Ιαπώνων πολιτών, Haruna
Yukawa και Kenji Goto, και του Ιορδανού πιλότου
Moaz al-Kasasbeh από το Daesh.

Το γεγονός σηματοδοτεί μια ακόμα επικίνδυνη
τροπή στην εκστρατεία του ‘Ισλαμικού Κράτους’
με στόχο την επέκταση του ελέγχου που ασκεί
στην περιοχή.

Επαναλαμβάνουμε την πλήρη δέσμευσή μας
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της
βαρβαρότητας. Δεν θα επιτραπεί σε αυτές τις φρικαλέες πράξεις κτηνωδίας που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή
μας να μας τρομοκρατήσουν. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον ιαπωνικό και ιορδανικό λαό και στις φίλες κυβερνήσεις των χωρών
αυτών».
Εξάλλου, στις στις 16 Φεβρουαρίου το Υπουργείο
Εξωτερικών με ανακοίνωσή του καταδίκασε τον
αποκεφαλισμό 21 Αιγύπτιων χριστιανών από μα-

Αυτή η απάνθρωπη πράξη υπογραμμίζει ακόμα
μια φορά την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση του
αγώνα της διεθνούς κοινότητας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και
την ανάγκη για μια πολιτική λύση στη διένεξη της
Λιβύης το συντομότερο δυνατό.
Η Κύπρος καταδικάζει την απεχθή προσπάθεια του
‘Ισλαμικού Κράτους’ να εξολοθρεύσει αρχαίες εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, περιλαμβανομένων και των χριστιανών. Έχουμε από καιρό
τονίσει την ανάγκη να προστατεύσουμε πιο μαχητικά τις θρησκευτικές μειονότητες που καταδιώκονται από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές δυνάμεις.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ σε Σύνοδο
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων συμμετέσχε στις αρχές Μαρτίου στην 2η Σύνοδο του
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
στη Γενεύη.
Κατά την πρώτη μέρα των εργασιών, ο κ. Ζήνων
προσφώνησε τη Συνάντηση Υψηλού Επίπεδου
της Συνόδου. Στην ομιλία του ο κ. Ζήνων τόνισε
ότι η επανάληψη των συνομιλιών για τερματισμό
της κατοχής και της διαίρεσης του νησιού παραμένει προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, όμως οι
διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξάγονται
υπό εξαναγκασμό και απειλές.
Πρόσθεσε ότι για να επαναληφθούν οι συνομιλίες
πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ατμόσφαιρα και
σίγουρα η πολιτική των κανονιοφόρων δεν έχει
καμία θέση σε αυτό το περιβάλλον.
Ο κ. Ζήνων είπε ακόμη ότι η παρούσα κατάσταση στο νησί πρέπει να προκαλεί ανησυχία σε
όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για λύση και
για προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Εξάλλου, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο
Ιράκ και τη Συρία, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση και τονίζοντας ότι
όταν επικρατεί ένταση, ανομία και εθνική διαμάχη, καθίσταται εύκολο για τους τρομοκράτες
να προχωρήσουν με τις αποτρόπαιες πράξεις
τους.
Αναφορά έκανε και στην κατάσταση στην Ουκρανία λέγοντας ότι η Κύπρος χαιρετίζει τη συμφωνία του Μινσκ και ενθαρρύνει όλες τις πλευρές
να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο
την κατάπαυση του πυρός.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γενεύη
ο κ. Ζήνων συναντήθηκε με τον Ύπατο Αρμοστή
του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Zeid
Raʼad Al Hussein, τον Ύπατο Εκπρόσωπο του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Antonio Guterres, με
τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού κ. Peter Maurer και με τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ στη
Γενεύη κ. Michael Møller, καθώς επίσης και με
Αντιπροσώπους άλλων κρατών που μετείχαν
στη Σύνοδο.

Συνάντηση του Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΞ
με τον Ισραηλινό Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΞ
Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, ο Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Αλέξανδρος Ν.
Ζήνων συναντήθηκε στις 5 Μαρτίου στη Λευκωσία με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Πρέσβη κ. Nissim Ben-Shitrir.
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Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διμερή και
περιφερειακά θέματα και ειδικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι προσπάθειες για καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και των ασύμμετρων απειλών.

Ο Επίτροπος Αποδήμων συναντήθηκε
με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα
και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου είχε στις
2 Ιανουαρίου συνάντηση με τον Πρόεδρο του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτη Σεντόνα και τα μέλη της Γραμματείας του Οργανισμού.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία
με τη Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), αφού αναγνωρίζεται πλήρως η συμβολή των νέων αποδήμων,
αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην πρόοδο των παροικιών μας, καθώς και στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.
Συγκεκριμένα συζητήθηκαν ιδέες και τρόποι για
την περαιτέρω προώθηση και εμβάθυνση αυτής
της συνεργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί της απόδημης νεολαίας με την πατρίδα της.
Εξετάστηκαν, επίσης, δυνατότητες νέων δράσεων, αλλά και επέκτασης υφιστάμενων εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν αποδώσει σημαντικούς καρπούς τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τόσο τη γνωριμία της
απόδημης νεολαίας με την Κύπρο, τη γλώσσα
και τον πολιτισμό της όσο και την ενθάρρυνση
των νέων για την ανάμιξή τους σε παροικιακά
δρώμενα και τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της
ΝΕΠΟΜΑΚ.
Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε ο ρόλος
των νέων αποδήμων, οι οποίοι αποτελούν τη διασφάλιση της συνέχειας και του μέλλοντος των
απανταχού παροικιών μας και συμφωνήθηκε
όπως υπάρχει σε τακτή βάση συντονισμός ενεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του κράτους.
Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν νέους
που προέρχονται από οικογένειες εγκλωβισμένων, καθώς και νέους από τις θρησκευτικές κοινότητες του νησιού.

Συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού με τον Επίτροπο Αποδήμων
Θέματα θρησκευτικών μειονοτήτων, εγκλωβισμένων και απόδημων συζήτησαν στις 12 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κώστας Καδής και ο Επίτροπος Προεδρίας για
Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ.
Φώτης Φωτίου.
Ο κ. Καδής ενημέρωσε τον Επίτροπο για τις
δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού στους πιο πάνω σημαντικούς και ευαίσθητους τομείς αναφέροντας, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών, την

έρευνα για την καταγραφή της κυπριακής
μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας, καθώς και
την πολύπλευρη στήριξη των σχολείων του
Ριζοκαρπάσου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και του Γραφείου του Επιτρόπου.
Προς τον σκοπό αυτό, ορίστηκαν συντονιστές και
από τους δύο φορείς, με στόχο την προώθηση,
αλλά και τη διεύρυνση των δράσεων στους τομείς
της αρμοδιότητάς τους.
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Κρίσιμες αποφάσεις της ΕΚΤ στην Κυπρο
Την αγορά κρατικών και ιδιωτικών ομολόγων από
τις 9 Μαρτίου 2015 από τις δευτερογενείς αγορές
με ρυθμό €60 δις μηνιαίως, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
κ. Μάριο Ντράγκι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
στις 5 Μαρτίου.

Πλαισιούμενος από τη Διοικήτρια της Κεντρικής
Τράπεζας κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κ. Βίτορ Κονστάτσιο, ο κ.
Ντράγκι τόνισε πως η σημαντική περαιτέρω χαλάρωση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής στηρίζει και ενισχύει την εμφάνιση
περισσότερο ευνοϊκών εξελίξεων για την οικονομία της ευρωζώνης.

«Σε συνέχεια των αποφάσεων στις 22 Ιανουαρίου,
στις 9 Μαρτίου θα αρχίσουμε τις αγορές κρατικών
και ιδιωτικών ομολόγων από τις δευτερογενείς
αγορές», ανακοίνωσε ο κ. Ντράγκι σε συνέντευξη
Τύπου μετά τη συνεδρία του ΔΣ της ΕΚΤ. Ανέφερε,
επίσης, ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει καταληκτικό χρονοδιάγραμμα
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016, ωστόσο ο κ.
Ντράγκι, στις δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί
ότι ενδεχομένως αυτό να συνεχιστεί περαιτέρω,
αν χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Κεντρικό Τραπεζίτη,
«σε ένα περιβάλλον βελτιουμένων προσδοκιών
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η μετάδοση των μέτρων μας στην πραγματική οικονομία θα ενισχυθεί, συμβάλλοντας σε περαιτέρω
βελτίωση των προοπτικών για την οικονομική
ανάπτυξη και υποχώρηση της υποτονικότητας
της οικονομίας».

«Σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστούν (οι αγορές)
μέχρι να διαπιστώσουμε μια διατηρήσιμη προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού που να
συνάδει με τον στόχο επίτευξης ρυθμού πληθωρισμού κάτω αλλά κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», σημείωσε.
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Η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας κα Γιωρκάτζη ανακοίνωσε ότι οι λίγοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων που έχουν απομείνει στην Κύπρο
αναμένεται να αρθούν ως το τέλος του 1ου τριμήνου του 2015. Ταυτόχρονα τόνισε ότι χώρες όπως
η Κύπρος, οι οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, για να επωφεληθούν
από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από μέρους
της Τρόικας ή από τους θεσμούς.

/ ΝΤΡAΓΚΙ: Η ΚYΠΡΟΣ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΕΞEΛΘΕΙ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝIΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠO ΤΟ 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Προέδρου
της ΕΚΤ και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών
της Ευρωζώνης, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Στην προσφώνησή του στο δείπνο, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ και συγκεκριμένα στα
σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς μία
πραγματική Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση με
τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης και την
ανάληψη της κεντρικής εποπτείας όλων των μεγάλων τραπεζών στην Ευρωζώνη από την ΕΚΤ,
είπε, μεταξύ άλλων: «Υποστηρίζουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο της ΕΕ. Στο τέλος της
ημέρας, η Κύπρος έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα,
όχι μόνο από τις λανθασμένες πολιτικές του δικού
μας τραπεζικού τομέα και της δημοσιονομικής
κατάστασης, αλλά και από τις αδυναμίες της οικονομικής διακυβέρνησης και εποπτείας της ευρωζώνης και της ΕΕ».
Πρόσθεσε ότι η εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης και εξυγίανσης έχει φέρει ήδη απτά και θετικά
αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας τις θετικές αξιολογήσεις που πήρε η κυπριακή οικονομία. «Η
μακρά ύφεση φαίνεται να έφτασε στο τέλος της
και αναμένουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το
επόμενο έτος. Η κυπριακή οικονομία συνέχισε να
ξεπερνά τις προσδοκίες το 2014 με την ύφεση να
περιορίζεται στο 2,3% αντί 4,% που αναμενόταν
από την Τρόικα τον Φεβρουάριο του 2014. Για το
2015 η κυπριακή οικονομία αναμένεται να δείξει
τα πρώτα σημάδια αποκατάστασης με την επιστροφή στην ανάπτυξη, όπως έχει επιβεβαιωθεί
από τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής», είπε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσθεσε ότι έχουν
επιτευχθεί ουσιαστικά αποτελέσματα στον τραπεζικό τομέα με την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, σημειώνοντας ακόμη ότι η συνολική
αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα υποδεικνύει

ότι δεν θα χρειαστεί άλλο δημόσιο χρήμα για την
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.
Αυτό οφείλεται τα μέγιστα στο υψηλό επίπεδο
ξένων επενδύσεων, πρόσθεσε.
Επισήμανε ότι τα κεφάλαια αυτά αποτελούν τις
μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις που υπήρξαν στην
ιστορία της κυπριακής οικονομίας και σηματοδοτούν την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας
σε ό,τι αφορά τη στροφή της προς την Κύπρο.
Αναφέρθηκε ακόμη στις θετικές αξιολογήσεις της
κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και την επιστροφή της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, κάτι που στέλνει, όπως είπε, «ισχυρό
μήνυμα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία
μας».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο Νόμος για
τις Εκποιήσεις αναμένεται να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον τραπεζικό τομέα σε ό,τι αφορά την
παροχή κινήτρων προς μεγάλους δανειολήπτες
ούτως ώστε να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους,
και σημείωσε ότι το πλαίσιο αφερεγγυότητας θα
δημιουργήσει ένα δίκτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες ομάδες που έχουν επηρεαστεί από την κρίση.
Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε πως
«όραμά μας είναι να μεταμορφώσουμε την Κύπρο
έτσι ώστε να απελευθερωθούν πλήρως οι δυνατότητες της οικονομίας της», υπογραμμίζοντας ότι ο
ίδιος είναι πεπεισμένος πως «στο τέλος θα βγούμε
ισχυρότεροι και σοφότεροι από αυτή την κρίση».
Ο κ. Ντράγκι σε ομιλία του στο δείπνο εξέφρασε
την εκτίμηση ότι η Κύπρος μπορεί να εξέλθει του
μνημονίου πριν από το 2016, επισημαίνοντας ότι
δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό, καθώς
υπάρχουν προκλήσεις τόσο για την οικονομία
όσο και για τον τραπεζικό τομέα.
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ στην παρουσία
του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη,
της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας κας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Υφυπουργού
παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
τον Ευρωπαίο Επίτροπο Johannes Hahn
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης
συναντήθηκε στις 20 Ιανουαρίου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
και Ενταξιακών Διαπραγματεύσεων κ. Johannes
Hahn, στις Βρυξέλλες.
Μετά τη συνάντησή τους, οι κ.κ. Κασουλίδης και
Hahn προέβησαν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.
Στις δηλώσεις του ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι είχαν μια πολύ καλή και γόνιμη συνάντηση σε επίσημο επίπεδο για πρώτη φορά κατά
την οποία συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανησυχιών.
Ανέφερε συγκεκριμένα ότι συζητήθηκαν θέματα ενέργειας, μετανάστευσης, ασφάλειας και
το ζήτημα της ανόδου ριζοσπαστικών φαινομένων, ειδικότερα όσον αφορά την προοπτική
της Νότιας Γειτονίας, καθώς και τον σημαντικό
ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Κύπρος ως το πλησιέστερο στην περιοχή κράτος
μέλος.
/ Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

«Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι συνήθως,
όταν έχουμε επίσκεψη αξιωματούχου από την
Κύπρο, συζητούμε μόνο το κυπριακό πρόβλημα,
αλλά αυτή τη φορά εστιάσαμε στη διάσταση της
Νότιας Γειτονίας, διότι πραγματικά πιστεύω ότι η
Κύπρος βρίσκεται σε μια προνομιούχα - από γεωγραφική άποψη - θέση και, ως εκ τούτου, γνωρίζει
πολιτισμικά τη νοοτροπία των γειτόνων και των
συναδέλφων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Για μας είναι σημαντικό να έχουμε την Κύπρο ως
έναν διαμεσολαβητικό κόμβο, συνομιλητή, επιδιαιτητή σε αυτή την περιοχή και γι’ αυτό αφιερώνουμε τον περισσότερο χρόνο μας στην
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αντιμετώπιση αυτού του θέματος και τις ευκαιρίες που μπορεί να μας προσφέρει η Κύπρος από
αυτή την άποψη.
Για τον λόγο αυτό εκφράζω την ικανοποίησή
μου για τη θέση της Κύπρου, όπως τη μετέφερε
ο Υπουργός Εξωτερικών, σε σχέση με την ανασκόπηση των θεμάτων της Πολιτικής Γειτονίας.
Βεβαίως, συζητήσαμε ορισμένα θέματα που
σχετίζονται με την Κύπρο, αλλά θα ήθελα να
υπογραμμίσω αυτήν την περιφερειακή διάσταση η οποία είναι ύψιστης σημασίας για μας».
/ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών
εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Επίτροπος Hahn τόνισε τον ρόλο που η Κύπρος, ως
μέλος της ΕΕ, μπορεί να διαδραματίσει για τη
σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.
Πρόσθεσε επίσης: «Έχουμε εκφράσει τις απόψεις
μας αναφορικά με τις πολιτικές της ΕΕ έναντι σημαντικών γειτόνων μας όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία και ο Λίβανος. Συζητήσαμε και
το θέμα της Τουρκίας. Είναι φυσικό ότι αυτό ήταν
το κύριο θέμα.
Φυσικά, παρακολουθούμε με ανοικτό πνεύμα
την προοπτική της Τουρκίας στην ΕΕ, όμως
έχουμε εξηγήσει γιατί αυτό πρέπει να συνδυάζεται με τη συμπεριφορά της Τουρκίας προς την
Κύπρο, με βάση το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και
τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη
διατήρηση καλών σχέσεων γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της
θάλασσας».

Μήνυμα της Α.Μ. Βασίλισσας Ελισάβετ,
Επικεφαλής της Κοινοπολιτείας, για την
Ημέρα Κοινοπολιτείας
Ένα απλό μάθημα της ιστορίας είναι ότι όταν οι
άνθρωποι συναντώνται για να μιλήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν κοινούς στόχους, μπορούν να συμβούν θαυμάσια πράγματα.
Πολλά από τα σημαντικότερα παγκόσμια τεχνολογικά και βιομηχανικά επιτεύγματα ξεκίνησαν ως
συνεργασίες μεταξύ οικογενειών, χωρών ακόμα
και ηπείρων. Αλλά, όπως συχνά μας υπενθυμίζεται, το αντίθετο μπορεί επίσης να ισχύει. Όταν οι
κοινοί στόχοι καταρρέουν, το ίδιο γίνεται και με
την ανταλλαγή ιδεών. Και αν οι άνθρωποι πλέον
δεν εμπιστεύονται ή δεν κατανοούν ο ένας τον
άλλον, η συζήτηση θα σταματήσει επίσης σύντομα.
Στη Κοινοπολιτεία είμαστε μια ομάδα 53 χωρών
με εντελώς διαφορετικά μεγέθη και κλίμα. Αλλά
με την πάροδο των χρόνων, αντλώντας από την
κοινή μας ιστορία, έχουμε δει και αδράξει τα τεράστια πλεονεκτήματα της αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης προς όφελος των χωρών μας
και των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτές.
Όχι μόνο υπάρχουν τεράστια οφέλη απ’ αυτή τη
συνεργασία, αλλά μέσω του διαλόγου προστατεύουμε τους εαυτούς μας από κινδύνους που
τόσο εύκολα μπορούν να αναφυούν από την αδυναμία μας να μιλήσουμε ή να αντιληφθούμε την
άποψη του συνομιλητή μας.
Πράγματι, μου φαίνεται πως τώρα, στη δεύτερη
δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, ό,τι μοιραζόμαστε ως μέλη της Κοινοπολιτείας είναι πιο σημαντικό και άξιο προστασίας από κάθε άλλη
στιγμή στην ιστορία της Κοινοπολιτείας. Είμαστε
φύλακες μιας πολύτιμης φλόγας, και είναι καθήκον μας όχι μόνο να διατηρήσουμε το λαμπρό της
φως, αλλά και να το αναζωπυρώνουμε για τις επόμενες δεκαετίες.

Με αυτά κατά νουν, θεωρώ εύστοχο το γεγονός ότι
τιμούμε «Την Κοινοπολιτεία των Νέων» αυτή τη
μέρα, και όλα όσα έχει να προσφέρει. Ως έννοια
μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία, η Κοινοπολιτεία μπορεί να ακμάσει μόνο εάν οι ιδέες και τα
ιδανικά της συνεχίσουν να είναι νεανικά και καινούργια και εάν ανταποκρίνονται σ’ όλες τις γενιές.
Η νεανικότητα και η ζωτικότητα που υποκινούν τις
συλλογικές μας προσπάθειες εμφανίστηκαν σε
αφθονία πέρσι στη Γλασκώβη. Θα τις ξαναδούμε
σε λίγους μήνες όταν οι Νεαροί Ηγέτες από νησιά
και ηπείρους θα συγκεντρωθούν για να φτιάξουν
νέες φιλίες και να εργαστούν σε συναρπαστικές
πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές. Τον περασμένο Νοέμβριο στην Ινδία,
ταλαντούχοι, νέοι επιστήμονες από πανεπιστήμια
και ιδρύματα έρευνας συσκέφθηκαν με διαπρεπείς
καθηγητές και πρωτοπόρους ανακαλύψεων στην
Επιστημονική Διάσκεψη της Κοινοπολιτείας, όπου
μοιράστηκαν σκέψεις για ιδέες και εφευρέσεις που
υπόσχονται ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Πρόκειται για συνταρακτικά παραδείγματα του τι
σημαίνει «Η Κοινοπολιτεία των Νέων». Είναι μια
παγκοσμίως ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα που διανοίγει νέες δυνατότητες
για ανάπτυξη μέσω της εμπιστοσύνης και της ενθάρρυνσης. Η Ημέρα της Κοινοπολιτείας παρέχει
στον καθένα μας, ως μέλη αυτής της παγκόσμιας
οικογένειας, την ευκαιρία να επαναδεσμεύσουμε
τους εαυτούς μας στην προάσπιση των αξιών της
Χάρτας της Κοινοπολιτείας.
Έχει τη δύναμη να μας εμπλουτίσει όλους, αλλά,
γεγονός εξίσου σημαντικό σε ένα αβέβαιο κόσμο,
μας δίνει και ένα καλό λόγο για να συνεχίσουμε
να συζητούμε.
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Ο ΓΔ ΥΠΕΞ στα εγκαίνια της έκθεσης
ζωγραφικής «HOPE FOR CYPRUS»
του Γιώργου Τορναρίτη
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ν. Ζήνων τέλεσε
στις 16 Μαρτίου, στο Σπίτι της Κύπρου στην
Αθήνα, τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του
Γιώργου Τορναρίτη με τίτλο «Hope for Cyprus»,
παρουσία του Υφυπουργού Επικρατείας της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Τέρενς Κουίκ και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας Πρέσβη κ. Δημήτριου Παρασκευόπουλου.
Στην ομιλία του ο κ. Ζήνων αναφέρθηκε στις δύο
χρονολογικές περιόδους στις οποίες διακρίνονται οι πηγές έμπνευσης και η θεματολογία του
ζωγράφου: Την πριν και την μετά το 1974. Το
ορόσημο αυτό έχει σημαδέψει καθοριστικά
όλους τους Κυπρίους της γενιάς του και εξακολουθεί, 40 χρόνια μετά, να μας προσδιορίζει με
διάφορους τρόπους, σημείωσε.
«Ο Γιώργος, όμως, από παιδί υπήρξε πνεύμα έντονα ανήσυχο, με ευρεία ενδιαφέροντα και ευαισθησίες που στη συνέχεια τον οδήγησαν σε
πολυσχιδείς αναζητήσεις και δραστηριότητες οι
οποίες, πέραν της ζωγραφικής, επεκτείνονται
στην ανακάλυψη και τη μελέτη της κυπριακής
φύσης, επίγειας και υποθαλάσσιας, στη συγγραφή, στη φωτογραφία, στην ίδρυση μουσείων
και πολλά άλλα. Στοιχεία από τα ενδιαφέροντά
του αυτά βρίσκει κανείς στις μετέπειτα καλλιτεχνικές του δημιουργίες. Πολλά καταγράφονται
παραστατικά και με γλαφυρότητα στο βιβλίο του
‘My Boat Κ.31’, που αποτελεί μια νοσταλγική περιδιάβαση στις ακτές και τις παραλίες της Κύπρου της δεκαετίας του '60», ανέφερε ο κ.
Ζήνων. Το Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής, στην Αγία
Νάπα και το Μουσείο Παλαιοντολογίας, στη
Λάρνακα είναι επίσης αποτέλεσμα των αναζητήσεων αυτών, σημείωσε.
4
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«Η συνεισφορά του στον πολιτισμό, και προς τον
τόπο γενικότερα, αναγνωρίζεται από το κράτος
με την απονομή του μεταλλίου πολιτιστικής προσφοράς ‘Στασίνος’ το 2011. Η αναγνώριση, όμως,
προς το έργο του έρχεται και από το εξωτερικό,
από την Ιαπωνία, με την έκφραση συγχαρητηρίων
προσωπικά από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα Hirohito για το έργο του ‘Mediterranean Sea Shells,
Cyprus’.
Τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 σημάδεψαν έντονα τον Γιώργο και το έργο του. Η επίδραση είναι εμφανής και άμεση, αφού
αποτυπώνει τις πλέον δραματικές πτυχές της τραγωδίας: Τους αγνοούμενους, την προσφυγιά, τις
μνήμες των κατεχομένων εδαφών, τον πόθο για
επιστροφή, τον Πενταδάκτυλο».
Αναφερόμενος στις πιο πρόσφατες δημιουργίες του
ο κ. Ζήνων είπε ότι βρίσκουν την έμπνευσή τους κυρίως στις κατεχόμενες περιοχές. Επισκέπτεται πόλεις και χωριά στην κατεχόμενη Κύπρο και
ζωγραφίζοντας τοπία και πρόσωπα, επιστρέφει
νοερά και ξαναζεί τις δεκαετίες του '60 και του '70,
ανέφερε, κάτι που αναζωπυρώνει την ελπίδα και την
έντονη επιθυμία της επιστροφής και της επανένωσης, όπως μπορεί κανείς να διακρίνει μέσα από κάποιες χαρούμενες μορφές που παρουσιάζει.
Κλείνοντας, ο κ. Ζήνων σημείωσε: «Η έκθεση που
παρουσιάζεται σήμερα στο αθηναϊκό κοινό θα
ήταν πιστεύω χρήσιμο να παρουσιασθεί και σε
άλλες πρωτεύουσες, γιατί, πέραν της καλλιτεχνικής της αξίας, εκπέμπει και τα κατάλληλα πολιτικά
μηνύματα. Ο Γιώργος Τορναρίτης υπήρξε πάντοτε
οραματιστής. Από παιδί μέχρι σήμερα, που διάγει
αισίως την όγδοη δεκαετία μιας γεμάτης από δημιουργική δράση και προσφορά προς τον τόπο
του ζωής».

Έκδοση για τον Οδυσσέα Ελύτη
παρουσιάστηκε στο Σπίτι της Κύπρου
Τα αναθεωρημένα πρακτικά της ημερίδας «Οδυσσέας Ελύτης: 100 χρόνια από τη γέννησή του» παρουσιάστηκαν στις 27 Φεβρουαρίου, στο Σπίτι της
Κύπρου, στην Αθήνα. Πρόκειται για έκδοση των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,
Ποίηση – Θεωρία – Πρόσληψη (Πρακτικά Ημερίδας)» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ύψιλον. Η
πρωτοβουλία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών να δημοσιευθούν οι εισηγήσεις των καταξιωμένων μελετητών της ημερίδας αποτελεί από πλευράς Κύπρου
ελάχιστη συνεισφορά στη μελέτη του έργου του
μεγάλου ποιητή του ελληνισμού, όπως είπε η Μορφωτικός Σύμβουλος κα Μαρία Παναγίδου.
Η ημερίδα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη και την ανακήρυξη του
2011 ως έτους αφιερωμένου στην ποίησή του,
συνδιοργανώθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας, το Τμήμα Βυζαντινών
και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κύπρου και το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών κα Νάντια Στυλιανού η οποία αναφέρ-

θηκε στις δράσεις με στόχο την προβολή του
έργου σημαντικών πνευματικών δημιουργών,
καθώς και η ποιήτρια κα Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η
οποία έκανε μια παρουσίαση των μελετημάτων
που περιλαμβάνονται στον παρουσιαζόμενο τόμο.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Παντελής Βουτουρής, ανέφερε ότι ο Ελύτης είναι ο
μόνος Έλληνας ποιητής ο οποίος έχει διαμορφώσει μιαν αισθητική θεωρία για την τέχνη στην
οποία προσαρμόζει τη δική του ποιητική, ενώ ο
επιμελητής της έκδοσης Μαρίνος Πουργούρης,
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου
είπε ότι το έργο του Ελύτη παραμένει ένα από τα
πιο συγκριτικά και οικουμενικά στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Συναυλία με το έργο του Γιώργου Σεφέρη
«Σαλαμίνα της Κύπρος»
Συναυλία για την Κύπρο, με το έργο του Γιώργου
Σεφέρη «Σαλαμίνα της Κύπρος», διοργάνωσε στις
 Φεβρουαρίου, η Πρωτοβουλία «Έτος Κύπρου
2014», σε συνεργασία με την Ελληνική Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση ΝΕΡΙΤ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναυλία δόθηκε στο στούντιο της ΝΕΡΙΤ, στην Αθήνα, με
αφορμή τα 40 χρόνια από το πραξικόπημα, την εισβολή και κατοχή.

Προστίθεται ότι η Πρωτοβουλία, που έχει συγκροτηθεί από προσωπικότητες του ευρύτερου
πολιτικού φάσματος, του πνευματικού κόσμου,
του χώρου της Αυτοδιοίκησης και στελέχη συνδικαλιστικών, φιλειρηνικών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων, έχει ως στόχο την ανάδειξη
της ουσίας του Κυπριακού και τη δημιουργία
ενός νέου διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης με
τον λαό της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Σε κλίμα συγκίνησης εκδήλωση για τον
Αυξεντίου στην Αθήνα
Η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος τίμησε, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου, στην Κυπριακή Εστία της Αθήνας, τη μνήμη του ήρωα του
Αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-1957, Γρηγόρη Αυξεντίου.
Στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 5 χρόνων
από τον θάνατο-θυσία του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ,
εκφώνησε σύντομο λόγο ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κυπρίων
Ελλάδος κ. Γιαννάκης Ιωάννου, πολλές προσωπικότητες του πνευματικού και κοινωνικού χώρου,
Ελλαδίτες και Κύπριοι, αλλά και φοιτητές των
Στρατιωτικών Σχολών.
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, παρουσιάστηκε ολόκληρο το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου «Αποχαιρετισμός του Γρηγόρη Αυξεντίου», το οποίο
απήγγειλε ο ηθοποιός Στέφανος Κυριακίδης. Τραγούδια του Μάριου Τόκα, εμπνευσμένα από τον
θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου, απέδωσε η Ιφι-

Φωτο: ΚΥΠΕ

γένεια Ιωάννου, την οποία συνόδευσε στο πιάνο ο
μαέστρος Γιώργος Παγιάτης, ενώ την εκδήλωση
έκλεισε ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους με το μελοποιημένο από τον ίδιο ποίημα «Ξύπνα Γληόρη»,
που έγραψε η Αντωνού Αυξεντίου, μητέρα του εκ
των αγωνιστών της κυπριακής αντίστασης κατά
της αγγλικής αποικιοκρατίας.
Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Ανδρούλα
Τουμάζου, αδελφή του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Παναγιώτη Τουμάζου.

Παρουσίαση του βιβλίου της τέως
ευρωβουλευτή Αντιγόνης Παπαδοπούλου
Το βιβλίο της τέως ευρωβουλευτή κας Αντιγόνης
Παπαδοπούλου «Η μετεξέλιξη της κυπριακής οικογένειας. Αφηγήσεις από τρεις γενιές γυναικών»
παρουσιάστηκε στις 2 Ιανουαρίου στο Σπίτι της
Κύπρου, στην Αθήνα.

Φωτο: ΚΥΠΕ
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Το βιβλίο βασίζεται στη διπλωματική εργασία της
συγγραφέως, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Στηρίχθηκε σε εθνογραφική ποιοτική
έρευνα και ιχνηλατεί το ιδεολογικό υπόβαθρο της
ραγδαίας μετεξέλιξης των κοινωνικών αξιών, τις
πολιτισμικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, ειδικά
στην κυπριακή οικογένεια.
Ο ιστορικός ερευνητής, μέλος του Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός» και Πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος
(Ε.Π.Ο.Κ.) κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης εξήρε την πολυσχιδή πολιτική, κοινωνική, συγγραφική και καλλιτεχνική προσφορά και δράση της συγγραφέως.
Για το βιβλίο μίλησαν επίσης ο φιλόλογος, λογο-

τέχνης και μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός» κ. Σταύρος Σταύρου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου
κα Μαρία Γκασούκα.
Από πλευράς της η κα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη μεθοδολογική προσέγγιση και τα
συμπεράσματα της έρευνάς της, ενώ ευχαρί-

στησε θερμά όλους όσοι υποστήριξαν την
έρευνα, τη συγγραφή και έκδοση του βιβλίου της.
Ακολούθησε σύντομο μουσικό πρόγραμμα με την
Πρέσβειρα Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Εύη Καπάταη. Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Παρουσίαση του βιβλίου «Τετράδια
των Φυλακών» στην Αθήνα
Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου του Ρένου Θ.
Κυριακίδη, τομεάρχη της Ε.Ο.Κ.Α., «Τετράδια των
Φυλακών», στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, με
τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος
ανέφερε ότι ο Ρένος Κυριακίδης σε όλη του τη
ζωή υπηρέτησε ιδανικά όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, τα οποία διεκδικούσε
κυρίως για τους άλλους, μέσα από τον προσωπικό
του αγώνα ως αγωνιστής και ως εκπαιδευτικός.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης
ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.)
κ. Γιαννάκης Ερρ. Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού κ. Δαμια-

νός Κωνσταντίνου, ο τέως Ειδικός Πάρεδρος του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κ. Νίκος Πρεάρης και ο
Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Χαράλαμπος Καραθάνος.
Το βιβλίο παρουσίασε ο Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέας
Βοσκός ο οποίος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο
του βιβλίου και διάβασε αποσπάσματα. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η φιλόλογος και λογοτέχνης κα Ανδρούλα Τουμάζου.
Ο συγγραφέας στην αντιφώνησή του ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους σημειώνοντας ότι
τα «Τετράδια των Φυλακών» είναι το κύκνειο
άσμα του, «ένα ουσιώδες μέρος της ζωής μου που
το έγραψα με πολύ κόπο και αγάπη».
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Κοπή βασιλόπιτας από τα μέλη του
Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας
Με το μυαλό στραμμένο στη δοκιμαζόμενη ιδιαίτερή τους πατρίδα και με την ελπίδα πως σύντομα
θα ανατείλουν καλύτερες μέρες και για την Κύπρο
και για την Ελλάδα, τήρησαν και φέτος το έθιμο
της κοπής της βασιλόπιτας, στις 1 Ιανουαρίου, οι
Έλληνες Κύπριοι της Λάρισας, παρουσία πολλών
επισήμων, μελών και φίλων του Συλλόγου Κυπρίων του Νομού Λάρισας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ευλογία της βασιλόπιτας από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου.
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ντίνο Αυγουστή, ο οποίος
αναφέρθηκε στην κοινή δύσκολη πορεία Κύπρου
και Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για να ανατείλουν καλύτερες μέρες για ολόκληρο τον
ελληνισμό. Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος και εκ μέρους του Δημάρχου Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος
κ. Γεώργιος Σούλτης. Και οι δύο εξήραν τη δράση
του Συλλόγου και έστειλαν μήνυμα ενότητας και
ευχές για καλύτερες μέρες για τη δοκιμαζόμενη
πατρίδα και την ημικατεχόμενη Κύπρο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, εκ μέρους
του Διοικητού 1ης Στρατιάς ο Υποστράτηγος κ. Ρέσκος Δημήτριος, εκ μέρους του Αρχηγού Α.Τ.Α. ο
Υποπτέραρχος κ. Αστρεινίδης Σίμος, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Τάχος, οι υποψήφιοι των ΑΝΕΛ κ.κ. Β. Κόκκαλης και Στ. Γατής, ο
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντ. Διαμάντος, ο Διευθυντής
των Εκπαιδευτηρίων Μ. Ν. Ράπτου κ. Νίκος Ράπτης,
οι πολεμιστές Κύπρου κ.κ. Ε. Διβράμης, Λ. Πλίτσης,
Κ. Ρουμελιώτης και Μανώλης Τούλιος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών κ. Βασίλειος Φραγκογιαννάκης., εκπρόσωπος της Λ.Ε.Κ. Λάρισας κ. Γ. Κάκας,
ο χοροδιδάσκαλος κ. Γ. Τσιπλακούλης, η συγγραφέας Ζωή Καλαφάτη, ο Πρόεδρος της Φοιτητικής
Ένωσης Κυπρίων Λάρισας (Φ.Ε.ΚΥ.Λ.) κ. Θέκλιος
Θωμά κ.ά. Παρευρέθηκαν, επίσης, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου καθώς και Κύπριοι φοιτητές.

Φωτο: Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας

Ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου Κυπρίων
Νομού Λάρισας
Πραγματοποιήθηκε, στις  Φεβρουαρίου, η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου Κυπρίων Νομού
Λάρισας. Προσδοκούμε ότι σύντομα θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό που δοκιμάζεται σε όλα τα μέτωπα, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ντίνος Αυγουστή στον χαιρετισμό του. Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Δεσπόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Λάρισας κ. Γιώργος Σούλτης και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Κρητών Λάρισας κα Μαρία
Παρασίδη.
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Αφροδίτη, θεά της Κύπρου, αντικείμενο
διάλεξης στο Λονδίνο
Διάλεξη σε αίθουσα του University of London με
θέμα «Κύπρος, Νησί της Αφροδίτης: Οι εικόνες
της, η λατρεία και τα ιερά της κατά την περίοδο
των πόλεων-βασιλείων (αρχαϊκή και κλασική περίοδος) παραχώρησε η δρ Άνια Ούλμπριχ, Έφορος Α.Γ. Λεβέντη της κυπριακής συλλογής στο
Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης.
Η διάλεξη ξεκίνησε με παραπομπές σε αναφορές
στην Αφροδίτη που εντοπίζονται στα αρχαιοελληνικά κείμενα, κυρίως στον Όμηρο και στον
Ησίοδο, στις οποίες προσφωνείται «πότνια Κύπρου» και περιγράφεται ως η πιο σημαντική θεότητα στο νησί κατά την περίοδο των
πόλεων-βασιλείων (περίπου 750-310 π.Χ.). Το
πρώτο μέρος της διάλεξης επικεντρώθηκε στις
απεικονίσεις των αναθηματικών μορφών σε
πέτρα και κεραμικά από τα ιερά της, ιδίως σε όσα
αναφέρεται ως Κυπρία Αφροδίτη. Το δεύτερο
σκέλος της παρουσίασης της δρος Ούλμπριχ
ασχολήθηκε με την κατανομή και την τοπογραφία των τόπων λατρείας της στην Κύπρο και στα
αστικά κέντρα και εδάφη των δώδεκα αυτόνομων
πόλεων-βασιλείων του νησιού.
Μέσα από την ανάλυσή της η εισηγήτρια κατέληξε
στο συμπέρασμα πως τόσο οι αναπαραστάσεις
των αναθηματικών μορφών όσο και η τοπογραφία

των ιερών της επιβεβαιώνει με τρόπο ξεκάθαρο
τον «τόπο» στην ελληνική λογοτεχνία, ότι η Κύπρος
ήταν πραγματικά το νησί της Αφροδίτης.
Η διάλεξη διοργανώθηκε από τους Φίλους της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Συντονιστής ήταν ο αρχαιολόγος Τζέραλντ Κάντογκαν, ενώ παρέστη πλήθος
Βρετανών αρχαιολόγων, κλασικιστών και ενδιαφερομένων. Στη διάλεξη παρέστησαν, επίσης, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης Αναστάσιος Π.
Λεβέντης, ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Υπάτης
Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Αχιλλέας Χατζηκυριάκου και ο φωτογράφος κ. Δώρος Παρτασίδης.
Ο κ. Χατζηκυριάκου σημείωσε: «Η Κύπρος είναι
ευρέως γνωστή ως το Νησί της Αφροδίτης, αλλά
υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε από τη συνεχιζόμενη αρχαιολογική έρευνα σχετικά με τη
σημασία της θεάς, σε ένα σταυροδρόμι αρχαίων
πολιτισμών και ιστοριών». Η δρ Ούλμπριχ παρείχε
πρωτότυπες λεπτομέρειες της παρουσίας της
Αφροδίτης στο νησί κατά την αρχαϊκή και κλασική
περίοδο, ενώ ταυτόχρονα εξερεύνησε με τρόπο
πειστικό την αλλαγή στις φυσικές αναπαραστάσεις και τους θρησκευτικούς συμβολισμούς της
θεάς στο πέρασμα του χρόνου και σε πολλούς τόπους, ανέφερε.
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Διάλεξη του δρος Κλέαρχου Κυριακίδη για
την τουρκική επιθετική πολιτική
Ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση μεταξύ του δρος Κλέαρχου Κυριακίδη, γνωστού ιστορικού και νομικού, καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο του Ηertfordshire και της ομογένειας του Λονδίνου συνεχίστηκαν στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο για τρίτο χρόνο με ένα πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα: «From Barbaros to
barbarity: the first few months of the First World
War and their enduring relevance in the Eastern
Mediterranean today» («Από το Barbaros στη
βαρβαρότητα: Οι πρώτοι μήνες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και η διαρκής συνάφειά τους στην
Ανατολική Μεσόγειο σήμερα»), στο οίκημα της
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας.
Στη διάλεξή του ο κ. Κυριακίδης ανέφερε ότι ένα
αιώνα μετά το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 4 Αυγούστου 1914, ο πόλεμος εξακολουθεί να ρίχνει τη σκιά του σε πολλά ζητήματα.
Ο ομιλητής ανέλυσε πώς από τους πρώτους δώδεκα μήνες του πολέμου αντλούμε μια σειρά από
διδάγματα της ιστορίας, που μπορούν να μας
βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε το τι έχει συμβεί
στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια
αλλά και αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
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Μετά το πέρας της διάλεξης ο δρ. Κυριακίδης
απάντησε σε ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση και δεξίωση.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της
ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης και ο Γενικός
Πρόξενος κ. Γιώργος Γεωργίου.
Στην εκδήλωση, της οποίας προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας κ. Νίνος Κουμέττου,
παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΟ κ. Μιχάλης
Έλληνας, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κ. Μιχάλης Κασιής,
τα μέλη του Συμβουλίου της Αδελφότητας κ.κ.
Γιώργος Δημητριάδης, Ιάσονας Χαραλάμπους,
Νίκος Αργυρίδης και Ανδρέας Καραολής.

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία τίμησε
τον Αντώνη Αντωνιάδη
Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) στις 26 Φεβρουαρίου, η Γραμματεία της οργάνωσης τίμησε τον
βετεράνο λαϊκό αγωνιστή Αντώνη Αντωνιάδη
από την Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακας.
Στην εκδήλωση εκφώνησαν ομιλίες ο Γραμματέας
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Ανδρέας
Καραολής και ο επίτιμος Αντιπρόεδρος της ΕΚΟ
κ. Χριστόδουλος Στυλιανού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη ζωή και τη δράση του τιμώμενου.
Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης κ. Πήτερ Δρουσιώτης παραδίδοντας τιμητική πλακέτα στον κ. Αντωνιάδη ανέφερε:

τρα αποφάσεων της Βρετανίας, η Γραμματεία της
οργάνωσής μας σας τιμά επαξίως και σας εύχεται
αγαπητέ Αντώνη Αντωνιάδη χρόνια πολλά, υγεία
και χαρά».

«Ως δείγμα αγάπης και εκτίμησης προς τον Αντώνη Αντωνιάδη για την πολύχρονη υπηρεσία
του στη Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, τη μεγάλη προσφορά του στην ελληνική παροικιακή εκπαίδευση και για την πρόοδο
και προκοπή της ομογένειας και τη συμμετοχή
του στους αγώνες για την προβολή και προάσπιση των δικαίων του κυπριακού λαού στα κέν-

Από πλευράς του ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε: «Σας
υπερευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε απόψε και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω
να προσφέρω τις ίδιες υπηρεσίες στους αγώνες
της ομογένειας και του κυπριακού λαού, που άρχισα το 1952 και θα τις συνεχίσω μέχρι την τελευταία μου πνοή».

Έκθεση γλυπτών του Cos Γερολέμου στο Λονδίνο
Η βουλευτής του Chipping Barnet κα Theresa Villiers επισκέφθηκε πρόσφατα την έκθεση χάλκινων, μαρμάρινων και ξύλινων γλυπτών του
Κύπριου γλύπτη Cos Γερολέμου στο Alston Works
Studios στο Λονδίνο.

πωσιακά και μοναδικά έργα τέχνης. Ανυπομονώ
να δω περισσότερα από το έργο του στο μέλλον».

Η θεματική της έκθεσης βασίστηκε στην ελληνική μυθολογία και τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.
Η κα Villiers χαρακτήρισε την έκθεση ως εξαιρετική και πρόσθεσε: «Είμαστε τυχεροί που έχουμε
ένα τόσο δημιουργικό ταλέντο στο Barnet και ο
Cos Γερολέμου έχει δημιουργήσει μερικά εντυΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Η Βρετανίδα βουλευτής κα Villiers απένειμε
διπλώματα σε μαθητές ελληνικού σχολείου
στο Λονδίνο
Η βουλευτής του Chipping Barnet κα Theresa Villiers επισκέφθηκε στις 31 Ιανουαρίου, το Ελληνικό
Σχολείο Μάνορ Χίλ στο Totteridge Academy στο
Barnet Lane του Λονδίνου, και απένειμε διπλώματα στους μαθητές που πέτυχαν στις εξετάσεις
GCSE και A level σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 500
άτομα, γονείς, μαθητές και δάσκαλοι. Μεταξύ
των επίσημων προσκεκλημένων ήταν και η Επικεφαλής της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο κα Μαρία
Παπαλούκα.
Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Μιχάλης Έλληνας
ευχαρίστησε την κα Villiers για την υποστήριξή
της προς το σχολείο Μάνορ Χιλ και την κυπριακή
κοινότητα.

Η κα Villiers προσφωνώντας το ακροατήριο
ανέφερε: «Θέλω να συγχαρώ το σχολείο
Μάνορ Χιλ και όλους τους μαθητές για το
εξαίρετο έργο που επιτελούν. Το σχολείο προσφέρει μια υπέροχη ευκαιρία στα παιδιά με
ελληνοκυπριακή καταγωγή να μάθουν περισσότερα για την ελληνική γλώσσα και ελληνική
κουλτούρα».

Καλλιτεχνική συνάντηση με συζήτηση για
τον κυπριακό τουρισμό
Ο γνωστός φωτογράφος και κινηματογραφιστής
της παροικίας κ. Δώρος Παρτασίδης παρέθεσε
γεύμα εργασίας στο Λονδίνο στη γνωστή Βρετανίδα συγγραφέα κα Victoria Hislop, την κυπριακής
καταγωγής ηθοποιό κα Δάφνη Αλεξάντερ και τον
Διευθυντή του ΚΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ορέστη Ρωσσίδη με θέμα συζήτησης τις τουριστικές
ομορφιές της Κύπρου.
Ο κ. Ρωσσίδης προσκάλεσε την κα Hislop και τον
σύζυγό της κ. Ian Hislop, διευθυντή του δημοφιλούς σατιρικού περιοδικού «Private Eye» και συνεργάτη του BBC, να επισκεφθούν λιγότερο γνωστές περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να
βιώσουν από πρώτο χέρι την κυπριακή φιλοξενία
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και το εξαιρετικό φαγητό και κρασί του νησιού.
Η συγγραφέας είπε ότι, παρά το βεβαρημένο της
πρόγραμμα, θα προσπαθήσει να επισκεφθεί τους
ερχόμενους μήνες την Κύπρο, για τις ομορφιές της
οποίας έχει συντάξει άρθρα για τον βρετανικό Τύπο.
Η κα Αλεξάντερ αναφέρθηκε στα πολλά πολιτιστικά αξιοθέατα της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένης της νέας Λεβέντειου Πινακοθήκης.
Ο κ. Παρτασίδης πρόσφερε στους καλεσμένους
του το βιβλίο του «Faces of Cyprus» με πορτρέτα
που απεικονίζουν την ανθρωπογεωγραφία του
νησιού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε
επίσκεψη στο Λονδίνο
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.
Γιαννάκης Λ. Ομήρου πραγματοποίησε στις αρχές
Μαρτίου επίσκεψη στο Λονδίνο όπου είχε επαφές
με την ομογένεια. Τον κ. Ομήρου συνόδευσε η Γενική Διευθύντρια της Βουλής κα Βασιλική Αναστασιάδου και η Διευθύντρια της Υπηρεσίας
Διεθνών Σχέσεων κα Εύη Χατζηγιάννη.

«Να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή ιδιότητα της
χώρας μας», είπε, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραβιάζει ρητές υποχρεώσεις που της ανατέθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αφορούν τόσο
την ΕΕ όσο και την Κύπρο. Να θέσουμε βέτο σε
κάθε απόπειρα συνέχισης της ενταξιακής πορείας
της Τουρκίας, είπε.

/ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο Γ. ΟΜΗΡΟΥ

Κατηγόρησε την Άγκυρα για κορυφούμενη στρεψοδικία, αδιαλλαξία και κακοπιστία. «Η εξαγγελία
του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
για δημιουργία και αποστολή πλατφόρμας για γεωτρήσεις και εξόρυξη φυσικού αερίου αποκαλύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας τους τουρκικούς
στόχους. Οι δε δηλώσεις Τούρκων αλλά και Τουρκοκυπρίων καθιστούν σαφές ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί έχουν περάσει τώρα σε νέα φάση», είπε
ο κ. Ομήρου.

Κατά την παραμονή του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος της Βουλής παρέστη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, σε εκδήλωση της
παροικίας, στην οποία τιμήθηκε ο Άγγλος βουλευτής του κόμματος των Εργατικών κ. Andy
Love, για την πολύχρονη στήριξή του στους αγώνες του κυπριακού λαού.
Ανασχεδιασμό της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής ζήτησε από το Λονδίνο ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου,
καθώς όπως είπε «οι υποτονικές αντιδράσεις των
Ευρωπαίων εταίρων μας και η ποντιοπιλατική έως
μεροληπτική στάση υπέρ της τουρκικής έκνομης
συμπεριφοράς, ακόμα και της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ, επιβάλλουν άμεση και κατεπείγουσα διαφοροποίηση στρατηγικών και
χειρισμών».
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο κ. Ομήρου τάχθηκε
υπέρ αυστηρών διαβημάτων προς ΕΕ και ΟΗΕ και
της άμεσης προσέγγισης παραδοσιακών φίλων
και συμμάχων της Κύπρου, όπως η Ρωσία, η Γαλλία και η Κίνα, προσθέτοντας ότι πρέπει να υφανθεί ένα μέτωπο πολυεπίπεδης συνεργασίας στην
ευρύτερη περιοχή με φίλες χώρες, με Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο, Ιορδανία και τον ευρύτερο αραβικό
κόσμο, οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με
την Τουρκία και απορρίπτουν τις ηγεμονικές της
επιδιώξεις στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το Eurogroup μετέτρεψε την Κύπρο σε «πειραματόζωο»,
υπονόμευσε την ασφάλεια των συναλλαγών και
την ελευθερία των συμβάσεων, εξουθενώνοντας
ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
χώρας και επιφέροντας βαρύ πλήγμα στην εθνική
κυριαρχία.
Ο Γιαννάκης Ομήρου απένειμε επίσης τιμητική
πλακέτα στον βουλευτή των Εργατικών κ. Andy
Love, τον οποίο χαρακτήρισε «αφοσιωμένο και
εργατικό φίλο της Κύπρου και του λαού της στο
Ηνωμένο Βασίλειο».
Ο κ. Ομήρου είχε, επίσης, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
κ.κ. Γρηγόριο. Εξάλλου, στο πλαίσιο δείπνου εργασίας, που παρέθεσε ο Ύπατος Αρμοστής της
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης
Ευριβιάδης, ο κ. Ομήρου συζήτησε με την ηγεσία
της ομογένειας θέματα που απασχολούν την
Κύπρο και την κυπριακή παροικία.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας από
ομογενείς στο Λονδίνο
Τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα της Πρωτοχρονιάς αναβίωσαν ομογενείς της Βρετανίας στην
κατάμεστη αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας την 1η Ιανουαρίου.
Οι ευχές όλων ήταν για καλό νέο έτος, ανάκαμψη
από την οικονομική κρίση, πρόοδο, ανάπτυξη και
ελευθερία στην Κύπρο και ειρήνη σε όλο τον
κόσμο.
Πολλοί φίλοι της Αδελφότητας παρέστησαν στο
καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιτας. Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, όπως κάθε χρόνο, ευλόγησε,
έκοψε και μοίρασε τη βασιλόπιτα, στην παρουσία
του Επισκόπου Τροπαίου Αθανασίου, του Γενικού
Προξένου της Κύπρου κ. Γιώργου Γεωργίου, του
Προέδρου της ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέα Παπαευριπίδη,
του επιτίμου Προέδρου της ΝΕΠΟΜΑΚ κ. Χρίστου
Καραολή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αδελφότητας, Προέδρων σωματείων και οργανώσεων και παραγόντων της παροικίας μας.
Ο Γραμματέας της Αδελφότητας κ. Ανδρέας Καραολής κάλεσε τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν μονόλεπτη σιγή εις μνήμη του μεγάλου
αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για
τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής Ιάκωβου
Προδρόμου που απεβίωσε ξαφνικά την ημέρα
των Χριστουγέννων.
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Ο εκ των Αντιπροέδρων της Αδελφότητας κ.
Νίνος Κουμέττου, μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Αδελφότητας κ. Τώνη Γερολέμου, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε τη
βοήθεια και συμπαράσταση που πρόσφερε η
Αδελφότητα στους πρώτους Κύπριους μετανάστες, αρχίζοντας από τη δεκαετία του ‘30.
Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος κ. Γιώργος Γεωργίου εξήρε τον ρόλο που διαδραμάτισε η
Αδελφότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς στη διαχρονική προσπάθεια διαφώτισης για το Κυπριακό, στην ευαισθητοποίηση
βουλευτών και άλλων παραγόντων για το εθνικό
μας θέμα, και αναφέρθηκε στην πολύ στενή συνεργασία που έχει με την Υπάτη Αρμοστεία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος είπε ότι αυτές τις μέρες
οι σκέψεις όλων των ξενιτεμένων είναι πάντα με τις
οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η Εκκλησία για να κρατήσει και να μεταδώσει
την πίστη και τη θρησκεία μας στις επόμενες γενεές. Επαίνεσε την εργατικότητα και τη φιλοπατρία
αλλά και τη φιλανθρωπία της ομογένειας, ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Το Συμβούλιο της Αδελφότητας έδωσε δέματα
αγάπης στους ηλικιωμένους και δώρα στα παιδιά.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δέχθηκε
αντιπροσωπεία της Αμερικανο-Εβραϊκής
Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε στις 6 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία των μελών του Συμβουλίου της
Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής, στο Προεδρικό
Μέγαρο.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Επιτροπής κ. David Harris ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι βρίσκονται στην
Κύπρο ως φίλοι για να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. «Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον
Πρόεδρο και καλύψαμε θέματα που αφορούν την
Κύπρο και την περιοχή», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Harris σημείωσε ότι η οικονομία στην Κύπρο βελτιώνεται και η εμπιστο-

σύνη αποκαθίσταται, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Επισήμανε ότι «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι
μια πολύ αξιοσέβαστη φυσιογνωμία στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ» και εξέφρασε ικανοποίηση
για το σημερινό επίπεδο των σχέσεων Κύπρου –
ΗΠΑ, καθώς και για «τη στρατηγική απόφαση της
Κύπρου, η οποία λήφθηκε πριν από κάποια χρόνια, αλλά ενισχύθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, για εμβάθυνση των σχέσεων με το
Ισραήλ».
Τέλος, εξήρε τη συνεργασία μεταξύ της Αμερικανο-Εβραϊκής Επιτροπής και της ελληνικής ομογενειακής κοινότητας στις ΗΠΑ.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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Στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο εξέφρασαν
Αμερικανοί βουλευτές σε εκδηλώσεις στις ΗΠΑ
Στελέχη και μέλη ελληνοαμερικανικών και αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων, μαζί με Αμερικανούς βουλευτές, γιόρτασαν στη διάρκεια
δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου στο Καπιτώλιο τη δεύτερη επέτειο της
«Ελληνικής Ισραηλινής Συμμαχίας στο Κογκρέσο
(Congressional Hellenic Israeli Alliance), μιας δικομματικής ομάδας μελών του Κογκρέσου που
έχει στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.
Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), του
Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας και της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής. Περισσότεροι
από 12 βουλευτές έδωσαν το «παρών» τους και
απηύθυναν χαιρετισμούς, τονίζοντας τη σημασία
της CHIA, καθώς και τον σταθεροποιητικό ρόλο
που διαδραματίζουν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος
σε μια πολύ ασταθή περιοχή.
Ο συμπρόεδρος της «Συμμαχίας» Ted Deutch,
στην εναρκτήρια ομιλία του εξήρε τον ρόλο των
οργανώσεων της ελληνικής, κυπριακής και εβραϊκής κοινότητας που υποστήριξαν την εκδήλωση.
Ο συμπρόεδρος της «Συμμαχίας» βουλευτής κ.
Κώστας Μπιλιράκης δήλωσε υπερήφανος γιατί
μέσα σε δύο μόλις χρόνια η CHIA έχει εξελιχθεί σε
μια ομάδα μελών του Κογκρέσου που έχει στόχο
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ φυσικών συμμάχων σε μία αμφιλεγόμενη περιοχή, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Πρέσβης της
Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες κ. Γιώργος Σιακαλλής ανέφερε πως αν και το περασμένο έτος,
κατά τον εορτασμό της πρώτης επετείου της Συμμαχίας ήταν λίγο περισσότερο αισιόδοξος για τις
προοπτικές επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, δεν συμβαίνει το ίδιο και φέτος, εξαιτίας των
τουρκικών παραβιάσεων στην ΑΟΖ της Κύπρου
και τη χρήση βίας από την Τουρκία με στόχο τον
εκβιασμό της Κύπρου.
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Ο Κύπριος Πρέσβης κάλεσε όλους τους βουλευτές μέλη της Συμμαχίας να μεταφέρουν το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο δυναμικοί
προς την Τουρκία, καλώντας την να σταματήσει
την εκβιαστική τακτική της.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Χρήστος
Παναγόπουλος εξήρε τις προσπάθειες της
Συμμαχίας να φέρει σε επαφή τα μέλη του
Κογκρέσου και να βοηθήσουν Ισραήλ, Κύπρο,
Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν
από κοινού ένα ρόλο για τη σταθερότητα της
περιοχής.
Συνεχίζοντας μια παράδοση τριών χρόνων, το
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC)
και η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) – με
συμμετοχή και εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής και της Συντονισμένης Προσπάθειας Ελλήνων – διοργάνωσαν μία ημέρα
κοινών επαφών στο Κογκρέσο.
Σαράντα μέλη της HALC από το Ιλινόις, τη Νέα
Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Μίσιγκαν, Οχάιο, Ινδιάνα,
Πενσυλβάνια και Μέριλαντ, συνεργάστηκαν με
αντιπροσώπους της AJC για μια σε βάθος ενημέρωση, περισσοτέρων από 30 μελών της Βουλής και της Γερουσίας ή ανωτέρων συνεργατών
τους.
Στις επαφές δόθηκε η δυνατότητα να υπογραμμιστεί η σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου, όχι
μόνο από την άποψη της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και από
την άποψη των αμερικανικών συμφερόντων,
καθώς τα κοιτάσματα ενέργειας στην Ανατολική
Μεσόγειο έχουν γίνει ένα ζήτημα πρώτης γραμμής για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις παραβιάσεις από την
Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της. Τα μέλη του HALC ζήτησαν
από τα μέλη του Κογκρέσου να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η σειρά κοντσέρτων «Κυπριακές Μινιατούρες»
για 3η συνεχή χρονιά στο Βερολίνο
Διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, στο Βερολίνο, η σειρά κοντσέρτων «Κυπριακές Μινιατούρες». Οι παραστάσεις άρχισαν στις 27
Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 29
Απριλίου. Η σειρά διευρύνθηκε με μια τέταρτη εκδήλωση από τον πολιτιστικό τομέα του θεάτρου.
Με το κοντσέρτο «Πέραν» σηματοδοτήθηκε στις
27 Φεβρουαρίου η έναρξη της σειράς «Κυπριακές
Μινιατούρες», στο μουσικό «Πράσινο Σαλόνι» του
ιστορικού θεάτρου Volksbühne (People's Theatre).
Στο πρώτο μέρος, o βιρτουόζος συνθέτης και πιανίστας Σταύρος Λάντσιας παρουσίασε ένα σολιστικό πρόγραμμα. Αυτοσχεδίασε (πιάνο,
μελόντικα, κρουστά) και δημιούργησε, συνδυάζοντας την εμπειρία του με την παιδική αθωότητα
που χαρακτηρίζει γενικά τη μουσική του. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, ο Σταύρος Λάντσιας
μαζί με τον δεξιοτέχνη μουσικό Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι, ένωσαν δυτικά και ανατολικά ηχοχρώματα και ταξίδευσαν τον ακροατή
σε οικεία, αλλά και άγνωστα μονοπάτια και σε
εσωτερικούς κόσμους.
Το «Πράσινο Σαλόνι», χωρητικότητας περίπου 120
ατόμων, ήταν κατάμεστο. Το κοντσέρτο παρακολούθησαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Βερολίνο κ. Μηνάς Χατζημιχαήλ, ο Πρέσβης
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Πάνος Καλογερόπουλος, ο Πρέσβης της Βουλγαρίας κ. Radi Naidenov, άλλοι επίσημοι, καλλιτέχνες, καθώς και
πολυάριθμο κοινό, κυρίως από τη Γερμανία.
Το Πολιτιστικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας
στο Βερολίνο έχει θέσει ως ένα από τους στόχους
του, να καθιερωθεί αυτή η πολιτιστική σειρά και
να δημιουργηθεί ένας θεσμός στην πρωτεύουσα
της Γερμανίας, όπου η κουλτούρα ανθεί, ώστε να
προωθούνται Κύπριοι καλλιτέχνες.

Οι χώροι που επιλέγηκαν αρχικά για τα κοντσέρτα
στο Βερολίνο είναι μικρότερες, οικείες αίθουσες,
χώροι κατάλληλοι για μια αρχή που μπορεί να
αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικές παραστάσεις Κυπρίων καλλιτεχνών.
Οι «Κυπριακές Μινιατούρες», όπου παρουσιάζονται κυρίως πρεμιέρες, είναι μια προσπάθεια για
παρουσίαση του πλούτου της πολιτιστικής δημιουργίας Κύπριων καλλιτεχνών. Χαρακτηριστικό
των προγραμμάτων αυτών είναι, επίσης, η συμμετοχή καλλιτεχνών άλλων εθνικοτήτων, μια προσπάθεια για δημιουργία πολιτιστικών γεφυρών
όχι απαραίτητα μεταξύ χωρών, αλλά σαν πρώτη
προσπάθεια, μεταξύ καλλιτεχνών.
Στις «Κυπριακές Μινιατούρες» 2015 συμμετέχουν
οι καλλιτέχνες Σταύρος Λάντσιας, Πάνος Δημητρακόπουλος, Γαβριήλ Καραπατάκης, Ζαχαρίας
Σπυριδάκης, Hub Hildenbrand, Γιώργος Ροδοσθένους, Μιχάλης Χριστοδούλου, Δημήτρης Μπινιάρης, Ανδρέας Φυλακτού, Lauren Jackson,
Θάνος Χρόνης, Γιώργος Κάρβελλος, Μαριαλένα
Αναστασιάδου, Νικόλας Μελής, Γιάννης Μυράλης,
Michael Tsalka και Μιλτιάδης Παπαστάμου.
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Υπόθεση Ντικμέν: Επαναπατρίζονται
34 εκκλησιαστικά κειμήλια
Το Εφετείο του Μονάχου στις 16.3.2015 αποφάσισε
την απόδοση στην Κυπριακή Δημοκρατία προς
επαναπατρισμό 34 εκκλησιαστικών κειμηλίων μετά
από εντεκάχρονη δικαστική διαμάχη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά του Τούρκου αρχαιοκάπηλου A. Dikmen. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται
τοιχογραφίες από τη Μονή του Αντιφωνητή Χριστού, τον ναό της Αγίας Σολομωνής στην Κώμα του
Γιαλού και τη Μονή της Παναγίας της Αψινθιώτισσας. Περαιτέρω επιστρέφονται τρία ζεύγη βημοθύρων από τη Μονή του Αντιφωνητή Χριστού, τη
Μονή της Παναγίας της Καντάρας και τον Άγιο Δημητριανό στο Δάλι, το χειρόγραφο Ευαγγέλιο (1ος
αιών.) της αρμενικής κοινότητας της Κύπρου και χειρόγραφο ομιλιάριο (17ος αιών.) από τη Μονή της
Παναγίας της Τροοδίτισσας.
Επαναπατρίζονται επίσης δέκα προϊστορικές αρχαιότητες που προέρχονται από τη συλλογή του
Χριστάκη Χατζηπροδρόμου, τον Άγιο Επίκτητο
Κερύνειας και άλλα. Τα 34 αυτά κειμήλια είναι τα
πιο σημαντικά της συλλογής που αποτέλεσαν το
αντικείμενο της υπόθεσης αυτής.
Για τα υπόλοιπα 49 αντικείμενα (14 εικόνες ρωσικής τεχνοτροπίας και άλλες προϊστορικές αρχαιότητες), οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας
έθεσαν ενώπιον του Δικαστηρίου όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία ως προς την ταυτότητα των αντικειμένων
αυτών για τα οποία το Δικαστήριο, αφού έλαβε
υπόψη τα εμπεριστατωμένα ευρήματα δύο εμπειρογνωμόνων, αποφάσισε ότι δεν ήταν δυνατόν να
διασυνδεθούν με την κυπριακή πολιτιστική και
θρησκευτική κληρονομιά. Τα 49 αυτά αντικείμενα
δεν πρόκειται να επιστραφούν στον Τούρκο αρχαιοκάπηλο αφού η Κυπριακή Δημοκρατία, διαβλέποντας τις αδυναμίες του μαρτυρικού υλικού
που τέθηκε ενώπιον του Εφετείου, είχε ήδη ζητήσει
με οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, πολύ πριν εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου, τη δέσμευση των
αντικειμένων έναντι του ποσού που είχε επιδικάσει το Δικαστήριο ως έξοδα υπέρ της Δημοκρατίας
(€500.000) και τα οποία σύμφωνα με το γερμανικό
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δίκαιο θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοπράτησης.
Μετά από 40 χρόνια οι συντονισμένες προσπάθειες των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσω και προηγούμενων γερμανικών δικαστικών αποφάσεων οι
οποίες διέταξαν την επιστροφή στην Κύπρο
άλλων 173 εκκλησιαστικών κειμηλίων που βρέθηκαν στα χέρια του Τούρκου αρχαιοκάπηλου,
απέδωσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία τη συνολική επιστροφή 207 κειμηλίων πολύ μεγάλης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής αξίας άρρηκτα
συνδεδεμένων με την εκκλησιαστική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.
Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπείται ενώπιον
των βαυαρικών δικαστικών Αρχών από μεγάλο
γερμανικό οίκο δικηγόρων ο οποίος βρίσκεται σε
συνεχή και στενή επαφή με τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνοντας οδηγίες από τη
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Η διαδικασία του επαναπατρισμού των 34 κειμηλίων στην Κύπρο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα.

Φωτο: ΚΥΠΕ

ΑΥΣΤΡΙΑ

«Κυπρίων Συναυλία» στο Μέγαρο Φίλων
της Μουσικής στη Βιέννη
Το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης διοργάνωσε στις 1 Δεκεμβρίου 2014, μεγάλη συναυλία
με τον τίτλο «Κυπρίων Συναυλία» στο Μέγαρο
Φίλων της Μουσικής στη Βιέννη, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυση
και εθνικά κοινωφελή δράση του στην Αυστρία.
Η συναυλία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, με
κύριο χορηγό το Υπουργείο και με τη στήριξη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιέννης.
Στην εκδήλωση - συναυλία παρευρέθηκαν αρχηγοί διπλωματικών αποστολών, με επικεφαλής
τους Πρέσβεις της Κύπρου και της Ελλάδας, εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής της Αυστρίας, ο μητροπολίτης Αυστρίας – Έξαρχος Ουγγαρίας και
Μεσευρώπης Αρσένιος και εκατοντάδες προσκεκλημένοι.
Συντελεστές της λυρικής βραδιάς ήταν ο διεθνούς
φήμης Κύπριος βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, ο
Έλληνας τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, η Ελληνίδα υψίφωνος Φιούλη Καταγκούνη, η Ελληνίδα
μεσόφωνος Έλσα Γιαννουλίδου και η Μικτή Χορωδία Νέων «Επιλογή» της Κύπρου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγελίνας Νικολαΐδου.

Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Μουζάκη, Σουγιούλ και των Κύπριων συνθετών Σόλωνα Μιχαηλίδη και Σάββα Σάββα.
Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ο Κύπριος
Πρέσβης κ. Μάριος Ιερωνυμίδης αναφέρθηκε στο
σημαντικό έργο που επιτελεί το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Βιέννης, τονίζοντας την ενεργό εμπλοκή του στα κοινά, και κάλεσε τους Κύπριους
της διασποράς σε συστράτευση, εθνική ανάταση
και προβολή, μέσω του πολιτισμού, των απαράγραπτων εθνικών δικαίων.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε μήνυμά
του, τόνισε τη σημασία της πολιτιστικής προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό. Υπογράμμισε το
σύντονο ενδιαφέρον και τη στήριξη του Υπουργείου στο έργο του Κέντρου για προβολή της Κύπρου και του πολιτισμού της στην Αυστρία, μέσω
ενδυνάμωσης και περαιτέρω αναβάθμισης των
διμερών πολιτιστικών σχέσεων και ανταλλαγών
οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε ζηλευτά επίπεδα.

Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η «Ορχήστρα Δωματίου Ορφέας» της Βιέννης, που αποτελείται από
νέους κυρίως μουσικούς της αυστριακής πρωτεύουσας από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ορχήστρα ιδρύθηκε πριν τρία χρόνια από τον
συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Κωνσταντίνο
Δημηνάκη, ο οποίος και τη διηύθυνε στη συναυλία.
Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν αποσπάσματα από
έργα των μουσουργών Ροσίνι, Μότσαρτ, Μπιζέ,
Βέρντι, Κράισλερ, όπως επίσης μια επιλογή έργων
των μεγάλων Ελλήνων μουσικοσυνθετών Μίκη
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Έκθεση του Κύπριου ζωγράφου Λευτέρη
Ολύμπιου στην Ουτρέχτη
Παρουσιάστηκε στον καθεδρικό ναό της Ουτρέχτης (Domkerk) από τις 30 Νοεμβρίου 2014 μέχρι
τις 25 Ιανουαρίου 2015, έκθεση του καταξιωμένου Κύπριου ζωγράφου κ. Λευτέρη Ολύμπιου με
τίτλο: «Βεβηλωμένη Ομορφιά: Τραγωδία και σημασία του Εικονοστασίου της Κύπρου».
Την έκθεση αποτελούσαν 14 πίνακες τους οποίους ο ζωγράφος εμπνεύστηκε από εικόνες που
κλάπηκαν από την κατεχόμενη Κύπρο, ένας πίνακας του Αγίου Μαρτίνου, προστάτη του Καθεδρικού της Ουτρέχτης, καθώς και 14 μικρά
προσχέδια των τελικών έργων που έπαιζαν τον
ρόλο «ξεναγού» για τους επισκέπτες της έκθεσης.
Στον καθεδρικό τοποθετήθηκαν επίσης φωτογραφίες από βεβηλωμένες εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου και διανέμονταν καθ’ όλη τη
διάρκεια της έκθεσης ενημερωτικά έντυπα για
την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
στα κατεχόμενα.
Ο καθεδρικός ναός της Ουτρέχτης είναι ένα από
τα πιο επιβλητικά γοτθικά μνημεία της Ολλανδίας
και έχει περίπου 250.000 επισκέπτες τον χρόνο. Ο
καθεδρικός αρχικά κτίστηκε ως ρωμαιοκαθολικός
ναός αλλά μετατράπηκε σε προτεσταντικό κατά
τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα.
Τα εμφανή μέχρι σήμερα σημάδια βίας και βεβήλωσης των γλυπτών από την καθολική περίοδο
του ναού από τους προτεστάντες ενέπνευσαν τον
κ. Ολύμπιο να αντιπαραβάλει την ιστορία του καθεδρικού με ένα «αγνοούμενο» εικονοστάσι εμπνευσμένο από εικόνες που έχουν κλαπεί από τις
εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 30 Νοεμβρίου 2014
από την κα Τασούλα Χατζητοφή, ιδρύτρια της μη
κυβερνητικής οργάνωσης «Walk of Truth». Στην
ομιλία της η κα Χατζητοφή σημείωσε ότι κάθε
θρησκεία έχει τη δική της ερμηνεία για τη σχέση
ανάμεσα στα θεία και την αναπαράστασή τους.
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Υπογράμμισε ότι η καταστροφή της πολιτιστικής
κληρονομιάς διεθνώς, όπως στο Ιράκ, τη Συρία
και την κατεχόμενη Κύπρο, αποτελεί τη σύγχρονη
εκδοχή της «εικονοκλασίας». Σημείωσε, τέλος, ότι
ο Λευτέρης Ολύμπιος ζητά τον σεβασμό για κάθε
θρησκεία και οι πίνακες του θέτουν επίκαιρες πολιτικές και κοινωνικές ερωτήσεις.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν ο Πρέσβης
της Δημοκρατίας στις Κάτω Χώρες δρ Κυριάκος
Κούρος, η κα Γκλόρια Κασσιανίδου, μέλη της Επιτροπής Εκθέσεων του Καθεδρικού Domkerk, Ελλαδίτες και Κύπριοι της Ολλανδίας και πλήθος
κόσμου. Η επιτυχία της έκθεσης ήταν τέτοια που
ενώ αρχικά ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, δόθηκε παράταση
μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2015.
O δίγλωσσος κατάλογος της έκθεσης στα ολλανδικά και αγγλικά επιχορηγήθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και περιλαμβάνει κείμενα της επιμελήτριας της έκθεσης, ιστορικού τέχνης κας Liesbeth A. de Jong και του βυζαντινολόγου κου
Γιώργου Φιλοθέου.
Ο Λευτέρης Ολύμπιος ζει και εργάζεται στο Άμστερνταμ από το 194.

ΓΑΛΛΙΑ

Η έκθεση «H Κύπρος του Πολιτισμού»
στις πόλεις Saint-Cyr-sur-Loire και Βléré
Οργανώθηκε στις 22 Ιανουαρίου, στην πόλη
Saint-Cyr-sur-Loire της κεντρικής Γαλλίας, εκδήλωση για την Κύπρο σε συνεργασία με τον δήμο
της πόλης και τον Σύνδεσμο Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Τουρ.
Η εκδήλωση περιλάμβανε διάλεξη για την Κύπρο
από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας στη Γαλλία κ.
Μάριο Λυσιώτη και παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφιών «H Κύπρος του Πολιτισμού». Η διάλεξη, υπό μορφή συζήτησης με την Αντιδήμαρχο
της πόλης, υπεύθυνη για τις Εξωτερικές Σχέσεις
κα Francine Lemarié, διεξήχθη στην παρουσία
φίλων της Κύπρου, μελών των τοπικών Αρχών και
δημοσιογράφων του τοπικού Τύπου. Μεταξύ των
παρευρισκομένων ήταν η κα Gisèle Papin, Αντιδήμαρχος της πόλης Bléré, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
περιοχή της Τούρ κ. Paul Olivier, η Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου κα Κλεοπάτρα Ρομπινέ και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Αδελφοποίησης των πόλεων Saint-Cyr-sur-Loire και Truyes.
Ο κ. Λυσιώτης ανέλυσε εκτενώς τη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού, υπό το φως των απειλών
της Τουρκίας και την παράνομη παρουσία του
ερευνητικού πλοίου Barbaros στην κυπριακή
ΑΟΖ, το θέμα των υδρογονανθράκων καθώς και
τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και του λαού
της Κύπρου να αντιμετωπίσουν την οικονομική
κρίση. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό που
περιστράφηκε γύρω από το κυπριακό πρόβλημα,
την οικονομική κρίση και τις σχέσεις Γαλλίας - Κύπρου.
Παράλληλα, στην επιβλητική αίθουσα του Δημαρχείου όπου έγινε η διάλεξη παρουσιάστηκε
και η έκθεση φωτογραφιών του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών με θέμα «Η Κύπρος του Πολιτισμού».

/ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΒLÉRÉ

Ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου και στην πόλη Bléré της κεντρικής Γαλλίας
μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή Τουρ της Γαλλίας,
σε συνεργασία με τον δήμο της πόλης.
Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο Δήμαρχος του Bléré
κ. Daniel Labaronne μίλησε για τη μακραίωνη
ιστορία της Κύπρου και του πολιτισμού της αλλά
και για τη σημερινή κατάσταση της χώρας, τη συνεχιζόμενη διαίρεσή της και την οικονομική κρίση
που αντιμετωπίζει το νησί.
Από πλευράς του, ο κ. Paul Olivier αναφέρθηκε
στην πολιτική κατάσταση στην Κύπρο, καταγγέλλοντας την τουρκική κατοχή, τον βίαιο ξεριζωμό
των Ελληνοκυπρίων, τον εποικισμό των κατεχομένων και την καταστροφή της πολιτιστικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Στη
συνέχεια, ο Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας της
Δημοκρατίας στο Παρίσι κ. Χαράλαμπος Πετεινός
παρουσίασε την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Κύπρου.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, η Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για Ευρωπαϊκά θέματα κα Gisèle Papin, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αδελφοποίησης της πόλης Truyes, που
βρίσκεται στην ίδια περιοχή, με την Κατωκοπιά κα
Marie-Dominique Faye, η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποιήτρια κα Κλεοπάτρα Ρομπινέ και ο Καθηγητής κ.
Γιάννης Κατσιάπης.
Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, η οποία περιστράφηκε γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και
την οικονομική κρίση. Η έκθεση αναρτήθηκε στην
αίθουσα του Συμβουλίου του Δήμου της πόλης.
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Παρουσίαση κυπριακών παραδοσιακών
γεωργικών προϊόντων στο Δουβλίνο
/

Επαφές του Υπουργού Γεωργίας στην Ιρλανδία

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 13
Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο, εκδήλωση παρουσίασης κυπριακών παραδοσιακών γεωργικών
προϊόντων.
Την εκδήλωση, που διοργάνωσε η Πρεσβεία της
Δημοκρατίας, στο Δουβλίνο τίμησαν με την παρουσία τους αξιωματούχοι της Ιρλανδικής Κυβέρνησης, Μέλη της Ιρλανδικής Βουλής και
Γερουσίας, ευρωβουλευτές, ξένοι Πρέσβεις, εισαγωγείς και μέλη της κυπριακής παροικίας.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης προσφώνησε
την εκδήλωση τονίζοντας τη μοναδικότητα των
παραδοσιακών προϊόντων σε ποιότητα και
γεύση, προϊόντων όπως ο κυπριακός οίνος, το
χαλούμι, οι πατάτες και τα λαχανικά.
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Στόχος μας είναι η προώθηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, σημείωσε, και η προσπάθειά
μας είναι η προώθησή τους και σε νέες αγορές.
Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Σταυρινός, μιλώντας στην εκδήλωση, σημείωσε τα κοινά
ιστορικά και πολιτικά στοιχεία που συνδέουν την
Ιρλανδία με την Κύπρο. Αφού μίλησε για την ιστορικότητα και εξαιρετική ποιότητα των κυπριακών
προϊόντων, κάλεσε τους Ιρλανδούς καταναλωτές
και εισαγωγείς να τα συμπεριλάβουν στις επιλογές τους.
Τέλος, ευχαρίστησε την Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και τον λαό της Ιρλανδίας για τη σταθερή
θέση αρχών που τηρούν στο Κυπριακό.

Ο κ. Κουγιάλης, συνοδευόμενος από τον κ.
Σταυρινό, είχε επίσης συνάντηση με την Ιρλανδή Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κα Ann Phelan και αντάλλαξαν απόψεις
για θέματα των αρμοδιοτήτων τους και πιο συγκεκριμένα τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στην ευρωπαϊκή οικονομία, την
επιμήκυνση των πληρωμών του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και την
ανάγκη επίσπευσης που απαιτείται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έγκριση των
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των κρατών μελών.

Συζήτησαν, επίσης, την ανάγκη ενεργοποίησης του Ταμείου Κρίσεων, με την προϋπόθεση τα κράτη μέλη να δύνανται να το
αξιοποιήσουν σε περιπτώσεις περιφερειακών
κρίσεων.
Τέλος, συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων τόσο σε πολιτικό
επίπεδο, αλλά και με ανταλλαγές επισκέψεων
τεχνοκρατών και ανταλαγή καλών πρακτικών.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Εκδήλωση προς τιμήν του ποιητή Κώστα
Μόντη στην Παμπλόνα
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, στο
πολιτιστικό κέντρο Civican στην Παμπλόνα
(Ναβάρα) της Ισπανίας, εκδήλωση - αφιέρωμα
στον Κύπριο ποιητή Κώστα Μόντη. Το αφιέρωμα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Κοινωνικοπολιτιστικού Φιλελληνικού Συλλόγου
«Periplo» (Περίπλους) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του με αφορμή τα δέκα χρόνια
από τον θάνατο του ποιητή και την τραγική
40ή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο (2014).
Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κώστας Μόντης. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος κ. Δημήτριος Ιωάννης και ο Πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία κ. Αντώνης Τουμαζής. Προβλήθηκαν, επίσης, σκηνές
από την Κύπρο και απαγγέλθηκαν ποιήματα του
μεγάλου ποιητή στα ισπανικά με τη συνοδεία πιάνου, που ερμήνευε μελωδίες του Κύπριου συνθέτη Μάριου Τόκα.
Το ακροατήριο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο
για την ποίηση του Κώστα Μόντη όσο και για την
πρόσφατη ιστορία της Κύπρου.
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Φωτο: ΚΥΠΕ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
στο συνέδριο της KOA στις ΗΠΑ
Επαφές στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, με
αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και
των Ηνωμένων Εθνών, είχε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος
πραγματοποίησε επίσκεψη στις ΗΠΑ, στα τέλη
Μαρτίου, και εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο συνέδριο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (KOA) και στις εκδηλώσεις της
ομογένειας για την εθνική παλιγγενεσία, με αποκορύφωμα την εθνική παρέλαση στην 5η Λεωφόρο.
/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου ο κ. Χριστοδουλίδης
είχε συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τη βοηθό
Υφυπουργό Εξωτερικών κα Αμάντα Σλόατ, τον
αξιωματούχο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
κ. Ουϊλιαμ Τετλ, τον Σύμβουλο του Αντιπροέδρου
6
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Μπάιντεν για θέματα εθνικής ασφαλείας κ. Μάικλ
Κάρπεντερ, ενώ ενημέρωσε στη διάρκεια προγεύματος εργασίας εμπειρογνώμονες και αναλυτές δεξαμενών σκέψης (think tanks). «Είμαι
ικανοποιημένος από τις συνομιλίες μου τόσο για
τα διμερή θέματα όσο και το Κυπριακό», δήλωσε
λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Συζητήσαμε για τις
προοπτικές επανέναρξης του διαλόγου, αλλά και
το τι θα γίνει αν θα επαναρχίσει ο διάλογος». Οι
συνομιλίες διεξήχθησαν σε πολύ θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κρίση στις
σχέσεις μας με τις ΗΠΑ».
/ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Τις εξελίξεις στο Kυπριακό και την προοπτική επανάληψης των διαπραγματεύσεων συζήτησε ο Κυ-

βερνητικός Εκπρόσωπος με τη Διευθύντρια Ευρώπης της Γραμματείας του ΟΗΕ κα Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ρωσίας
στα Ηνωμένα Έθνη κ. Βιτάλι Τσούρκιν. Στις συναντήσεις τον συνόδευε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβης κ. Νίκος
Αιμιλίου. «Με την κα Σπέχαρ συζητήσαμε για τις
προοπτικές επανέναρξης του διαλόγου», ανέφερε
σε δηλώσεις του ο κ. Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να δημιουργηθούν οι συνθήκες
εκείνες που υπήρχαν προ της διακοπής των συνομιλιών ώστε να μπορέσει να επαναρχίσει ο διάλογος. Νωρίτερα, συναντήθηκε με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανο-εβραϊκής
Επιτροπής κ. Ντέιβιντ Χάρις, με τον οποίο συζήτησαν το Κυπριακό, τις κυπρο-ισραηλινές σχέσεις
και τα ενεργειακά.
Το απόγευμα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, συνοδευόμενος από τον κ. Αιμιλίου, τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη κ. Βασίλειο
Φιλίππου και τον τέως Πρόεδρο της ΚΟΑ κ. Πανίκο Παπανικολάου, επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και συναντήθηκε με τον
Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Αργά το βράδυ είχε διαδοχικές συναντήσεις με τα μέλη της εκτελεστικής
επιτροπής της ΚΟΑ και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κυπρο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου.
Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, μίλησε σε ανοικτή
συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπό την Προεδρία του Υπουργού
Εξωτερικών της Γαλλίας, με θέμα «The victims of
attacks and abuses on ethnic or religious grounds
in the Middle East» (Τα θύματα των επιθέσεων και
βίαιης μεταχείρισης λόγω εθνότητας ή θρησκείας
στη Μέση Ανατολή).
Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε,
στη Νέα Υόρκη, η ετήσια εκδήλωση του Παμπάφιου Συνδέσμου Αμερικής, κατά την οποία ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τιμήθηκε με το βραβείο
«Ευαγόρας Παλληκαρίδης». Παραλαμβάνοντας το
βραβείο, ευχαρίστησε τον Παμπάφιο, του οποίου
διετέλεσε μέλος κατά τα φοιτητικά του χρόνια στη
Νέα Υόρκη, τονίζοντας πόσο μεγάλη τιμή είναι γι’

αυτόν. Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε: «Ελπίζουμε ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν να επαναρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Και εννοώ
με αυτό ότι η Τουρκία θα τερματίσει την διπλωματία των κανονιοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και θα δεσμευτεί συγκεκριμένα και γνήσια
στον τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου».
Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμούς, μεταξύ
άλλων, ο κ. Φιλίππου, ο Πρόεδρος της ΚΟΑ κ. Κώστας Τσέντας, Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Philip
Christopher, ο Πρόεδρος του Παμπάφιου κ. Γιώργος Σοφοκλέους και ο Πρόξενος της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη κ. Μάνος Κουμπαράκης εκ μέρους του
Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας κ. Πάνου Καμμένου.
/ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΟ 44Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΑ

Το Σάββατο, 2 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη, το 44ο ετήσιο συνέδριο της ΚΟΑ, στη
διάρκεια του οποίου έγινε αποτίμηση του έργου
της Ομοσπονδίας και των σωματείων της για τον
χρόνο που πέρασε και λήφθηκαν αποφάσεις σε
ό,τι αφορά τη δράση της στο νέο έτος.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρευρέθηκε στο
συνέδριο και μίλησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρέστη επίσης και χαιρέτισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Πάνος
Καμμένος, τον οποίο συνόδευαν ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μ. Κωσταράκος και άλλοι επίσημοι. Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσιγκτον κ. Γιώργος
Σιακαλλής, ο Πρέσβης κ. Αιμιλίου, ο Γενικός Πρόξενος κ. Φιλίππου, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της
Ελλάδας Πρέσβης κα Αικατερίνη Μπούρα και ο
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.
Στην ομιλία του ο κ. Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε την Κυπριακή Ομοσπονδία και τον Πρόεδρό της για την πρόσκληση, μετέφερε την
ευγνωμοσύνη και εκτίμηση του Προέδρου Αναστασιάδη για το πολύτιμο έργο που η παροικία
επιτελεί για την Κύπρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε ότι αποτελεί
την υπ’ αριθμό ένα πρόκληση που η Κύπρος καλείται να αντιμετωπίσει. Έκανε μια αναδρομή των
εξελίξεων από την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Οκτωβρίου 2014 που
διενεργήθηκε η νέα προκλητική και παράνομη
ενέργεια της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, η
οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της συμμετοχής της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες.
Το πλέον βέβαιο, είπε, είναι πως ο χρόνος που η
Τουρκία επέλεξε να προχωρήσει στις νέες προκλήσεις δεν είναι τυχαίος και εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη δέσμευση και τις
πραγματικές της προθέσεις να υποβοηθήσει τη
διαπραγματευτική διαδικασία σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα,
ανέφερε, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Eide
στην Κύπρο, στις 16 Μαρτίου, μεταφέραμε το μήνυμα ότι ενόσω βρίσκεται σε ισχύ η παράνομη
τουρκική Navtex και το Μπαρμπαρός βρίσκεται
στην ΑΟΖ της Κύπρου, η πλευρά μας δεν μπορεί
να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών.
Ο φυσικός πλούτος, σημείωσε, δεν θα πρέπει να
αποτελεί πρόσχημα για δημιουργία νέων τετελε-
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σμένων εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Δημοκρατίας, αλλά κίνητρο για λύση, και ότι
αυτό είναι και το μήνυμα που η πλευρά μας στέλνει στην Τουρκία μέσω εταίρων μας και εταίρων
της Τουρκίας.
Καταλήγοντας ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι Κυπριακή Κυβέρνηση και ομογένεια θα πρέπει να
επικεντρωθούμε στη διατήρηση της στρατηγικής σαφήνειας που έχει δημιουργηθεί στην εξωτερική μας πολιτική, αναδεικνύοντας την
ιδιότητα της Κύπρου ως σταθερού, προβλέψιμου και αξιόπιστου εταίρου. Με το ενδεχόμενο
επανέναρξης των συνομιλιών στον ορίζοντα θα
πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και αποτελεσματικά ώστε να εισακουστούν οι θέσεις μας και
να ασκηθούν πιέσεις προς την Τουρκία να συμβάλει εμπράκτως και με εποικοδομητικό τρόπο,
μακριά από απειλές.
Αργότερα το βράδυ της ίδιας μέρας παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο της επιτροπής εθνικής παρελάσεως Νέας Υόρκης, όπου τιμήθηκε
ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου
Κουόμο, και την Κυριακή, 29 Μαρτίου, στη δοξολογία για την εθνική επέτειο και στην εθνική
παρέλαση.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
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