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Η ιστορία και το ταξίδι μας είναι ένα ταξίδι διαρκούς εξέλιξης, τόνισε ο ΠτΔ. 

Σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ η οποία διοργανώθηκε σε αναγνώριση των 

στενών σχέσεων Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, της συνεργασίας τους στο πλαίσιο 

της Κοινοπολιτείας και της προσφοράς της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, παρέστη το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Οικοδεσπότης ήταν ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού 

θρόνου και διάδοχος της βασίλισσας Ελισάβετ στην ηγεσία της Κοινοπολιτείας. 

Δείτε επίσης: 

Σε δεξίωση για την Κύπρο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ο ΠτΔ 

ΠτΔ: Προσπάθεια για συνθήκες λύσης στη βάση αρχών 

Παρόντες ήταν και περισσότεροι από 150 Κύπριοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, 

καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και πολίτες που διαπρέπουν στον 

κοινωνικό βίο της Βρετανίας, προερχόμενοι από όλες τις κοινότητες της Κύπρου. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κύπρος Νικολαίδης, Θίο 

Παφίτης, Τουκάρ Σουλειμάν, Τρέισι Έμιν, Στέλιος Λαζαρή, Γιάννης 

Χριστοδούλου, Στέλιος Στέφανου, Λίντα Παπαδόπουλου, Ρόμπερτ Κυπριανού, 

Κωνσταντίνος Κοτζιάς και μέλη της οικογένειας Λεβέντη. 

Σε σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε για την ιδιαίτερη 

εκδήλωση που για πρώτη φορά διοργανώθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να 

τιμηθεί η προσφορά της κυπριακής ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι 

ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. 

Εξήρε επίσης «το όραμα, την ηγεσία και τη φιλανθρωπική δράση» της Αυτού 

Υψηλότητος του πρίγκιπα της Ουαλίας εδώ και δεκαετίες. 

«Απόψε μας παρέχεται η ευκαιρία να γιορτάσουμε τη μακρόχρονη φιλία και τους 

ανθεκτικούς δεσμούς που απολαμβάνουν οι δύο μας χώρες», σημείωσε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι οι δεσμοί αυτοί εορτάστηκαν και πέρυσι, στη 

συμπλήρωση 100 ετών από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη διάρκεια του 

οποίου 16.000 Κύπριοι πολέμησαν στο πλευρό των Βρετανών.  

Στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, πάνω από 30.000 

Κύπριοι, μεταξύ των οποίων και ο Γλαύκος Κληρίδης, συμπολέμησαν με τους 

Βρετανούς για την υπεράσπιση των κοινών ιδανικών τους κατά του φασισμού. 

«Η ιστορία και το ταξίδι μας είναι ένα ταξίδι διαρκούς εξέλιξης, βασισμένο στην 

εμπιστοσύνη και σε πολυάριθμες συνέργειες», συνέχισε, επισημαίνοντας ιδιαίτερα 

την κοινή συμμετοχή στην Κοινοπολιτεία στη βάση κοινών αρχών και αξιών. 

Στο σημείο αυτό εξήρε την καθοδήγηση του οργανισμού από τη βασίλισσα 

Ελισάβετ και τόνισε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως και ο πρίγκιπας Κάρολος θα 

είναι εξίσου επιτυχημένος στην ηγεσία της Κοινοπολιτείας όταν έρθει η ώρα της 

διαδοχής. 



«Η Κύπρος είναι ενεργό μέλος της Κοινοπολιτείας από το 1960 και θα ήθελα να 

διαβεβαιώσω για την αποφασιστικότητα της Κύπρου να συνεχίσει να παίζει 

δυναμικό ρόλο στην εφαρμογή της κοινής μας ατζέντας, ιδιαιτέρως στις όλο και πιο 

σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη 

ανάπτυξη, η έρευνα και καινοτομία, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

του περιβάλλοντος», ανέφερε επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Τόνισε δε και τις σημαντικές σχέσεις μεταξύ των δυο λαών πέρα από την πολιτική 

και τη διπλωματία, αναφερόμενος στους περισσότερους από 300.000 κατοίκους της 

Βρετανίας με κυπριακή καταγωγή, τους χιλιάδες φοιτητές, τις 60.000 Βρετανών 

που ζουν στην Κύπρο και τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο που 

επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. 

 

Επίσης, έπλεξε το εγκώμιο του Υπάτου Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη για την 

«ειλικρινή του αφοσίωση και τις συνεχείς προσπάθειες ενδυνάμωσης των διμερών 

σχέσεων».  

Τέλος, αναφέρθηκε στις τρεις εκθέσεις που πλαισίωναν τη βραδιά ως «αναντίρρητη 

απόδειξη του ιστορικού βάθους και της δυναμικής σύγχρονης σχέσης μεταξύ των 

δύο χωρών». Εξέφρασε την ελπίδα να δούμε κάποια στιγμή τους κυπριακούς 

πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται στη Βρετανία σε μία έκθεση σε μια 

επανενωμένη Κύπρο. 

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας από την πλευρά του στάθηκε στην «απολύτως 

απαραίτητη» προσφορά των Κυπρίων της Βρετανίας στη χώρα και στην 

Κοινοπολιτεία. 



Σημείωσε ότι η Κύπρος διαχρονικά αιχμαλωτίζει τη φαντασία των Βρετανών που 

την επισκέπτονται μαζικά και την ερωτεύονται και ότι το νησί έχει υπάρξει 

σταυροδρόμι πολιτισμών με επιρροή πολύ πέρα από το έδαφός του. 

Αναφέρθηκε και ο ίδιος στη σύμπραξη των δυο λαών κατά τους παγκόσμιους 

πολέμους. 

Έκανε στη συνέχεια μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία της κυπριακής 

παροικίας αρχικά στο Λονδίνο και μετά σε άλλες πόλεις για να σημειώσει: «Όπου 

κι αν εγκαταστάθηκαν, οι κοινότητες αυτές άνθισαν, έκαναν τρομερή διαφορά στην 

κοινωνία, στην οικονομία και στον πολιτισμό μας». 

 

Χαριτολογώντας έκανε αναφορά στη μεγάλη κατανάλωση χαλουμιού στη 

Βρετανία, σχολιάζοντας ότι η αναφερόμενη έλλειψή του από την αγορά κάποια 

στιγμή αντιμετωπίστηκε ως «τίποτα λιγότερο από εθνική κρίση». 

Εξήρε τέλος την ηγεσία που επιδεικνύει η Κύπρος και ο πρόεδρος Αναστασιάδης 

ως εκπρόσωποι μικρών νησιωτικών χωρών και σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται 

του περιβάλλοντος, όπως η γαλάζια οικονομία, τα αγροτικά θέματα και η Μπλε 

Χάρτα της Κοινοπολιτείας. 

Η Αυτού Υψηλότης ο πρίγκιπας Κάρολος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν 

την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους καλεσμένους, καθώς επίσης και να δουν 

από κοντά τρεις εκθέσεις. 



Επρόκειτο για έκθεση αυθεντικών χαρτών της Κύπρου από τον λόρδο Κίτσενερ, 

που την περίοδο 1878-1883 πραγματοποίησε την πρώτη πλήρη τριγωνομετρική 

έρευνα του νησιού και για έκθεση αρχαιοτήτων της ύστερης περιόδου του χαλκού 

από την Έγκωμη. Τα ευρήματα από τις βρετανικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην 

Έγκωμη φυλάσσονται τόσο στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στο Κυπριακό 

Μουσείο στη Λευκωσία. 

 

Υπήρχε επίσης θεματική έκθεση με θέμα την ερευνητική και ακαδημαϊκή 

συνεργασία, με επίκεντρο το πρόγραμμα «Κοίος - Κέντρο Αριστείας», μία 

υποστηριζόμενη από την ΕΕ διεπιστημονική σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του Imperial College του Λονδίνου με αντικείμενο τη διαχείριση κρίσιμων 

υποδομών. 

Τον Πρόεδρο συνόδευαν στη δεξίωση η σύζυγός του, ο υπουργός Εξωτερικών, ο 

Ύπατος Αρμοστής και η σύζυγός του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο 

επίτροπος προεδρίας για τους απόδημους. 
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