
 

 

  

 
 

ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ: «ΕΦΘΑΣΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΩ ΤΗΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΩ» 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΧΡΟΝΙΑ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε τη Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 ανοιχτή συζήτηση με τον Ύπατο 

Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Matthew Kidd, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα "Απολείπειν – Farewell 

to diplomacy".  

Ο Βρετανός διπλωμάτης άρχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η θητεία 

του στην Κύπρο καθώς και η διπλωματική του καριέρα. Παρέθεσε προσωπικούς στοχασμούς από τη 

διπλωματική του καριέρα στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας του είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε ζητήματα επανένωσης και επανασυγκρότησης 

δημοσίων δομών σε χώρες όπως η Αιθιοπία και η Γερμανία. Κατά την ομιλία του ο κ. Kidd ανέλυσε τον 

ρόλο της διπλωματίας και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας διπλωμάτης, παραθέτοντας σύντομα 

σχόλια για τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα της νήσου και 

έδωσε συμβουλές σε πολίτες και πολιτικούς. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βρετανός Ύπατος 

Αρμοστής μοιράστηκε κανόνες για τη ζωή και χρησιμοποίησε λέξεις από το ποίημα του Κ. Καβάφη, 

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», αναφέροντας ότι τώρα είναι η στιγμή να ακούσει τα εξαίσια όργανα του 

μυστικού θιάσου και να αποχαιρετήσει την Αλεξάνδρεια που χάνει. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,  αφού καλωσόρισε και 

ευχαρίστησε τον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Matthew Kidd για την ομιλία του, 

επεσήμανε ότι η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο ιστορική για την περιοχή. Χωρίς να επιλέξουμε 

το χρόνο διοργάνωσης του σημερινού γεγονότος, είπε ο Πρύτανης, αυτό συμπίπτει σε μια κρίσιμη περίοδο 

τόσο ιστορική όσο και γεωπολιτική  για την περιοχή. Απευθυνόμενος στον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή 

εξέφρασε την πεποίθηση πως θα έχει σημαντικό έργο και ρόλο να διαδραματίσει και στη συνέχεια στην 

Κοινοπολιτεία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση που παρέθεσε ο κ. Kidd, ήταν στην ελληνική γλώσσα.  Ακολούθησε 

συζήτηση με το κοινό την οποία συντόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, κ. Matthew Kidd μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια ως διπλωμάτης, 

περισσότερα από αυτά υπηρετώντας τα στην Κύπρο από οπουδήποτε αλλού, ξεκίνησε την καριέρα του στο 

Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας το 1978 και ανέλαβε την πρώτη του αποστολή στην Κύπρο το 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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1980.  Αργότερα τοποθετήθηκε σε διπλωματικές αποστολές του Ηνωμένου Βασιλείου στη Νέα Υόρκη, το 

Παρίσι, την Αιθιοπία, τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ.  Τον Μάιο του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2014 

διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο. Τον Ιούνιο του 2016 επέστρεψε πάλι στην Κύπρο 

και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το τέλος Απριλίου 2018. 

Τέλος ανακοίνωσης 
 
 

 


