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Τον φετινό κύκλο διαλέξεων του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου που 

διοργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και η Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα άνοιξε με ομιλία 

του, στις 24 Οκτωβρίου 2019, ο νέος Ύπατος Αρμοστής 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Ανδρέας 

Κακουρής, με τίτλο «Από την ανεξαρτησία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα». 

Στην κατάμεστη αίθουσα τελετών της Ελληνικής 

Κυπριακής Αδελφότητας, ο κ. Κακουρής, τόνισε ότι 

«εργαζόμαστε όλοι για μια λύση που σέβεται και 

διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Μια λύση που να είναι σύμφωνη και να σέβεται πλήρως τα 

ψηφίσματα του ΟΗΕ, τους  διεθνείς νόμους, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινοτικό 

κεκτημένο - το σύνολο των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών που πρέπει να τηρούν τα κράτη 

μέλη». Η Κύπρος, συνέχισε ο κ. Κακουρής, σήμερα θεωρείται ως προμηθευτής ασφάλειας και 

σταθερότητας σε μια ζωτικής σημασίας αλλά πτητική περιοχή και όχι ως καταναλωτή σταθερότητας. 

«Αποτελεί ακόμη μέρος της αναδυόμενης αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Αν συζητήσουμε το δυναμικό της ανατολικής Μεσογείου και του ρόλου της Κύπρου χωρίς να 

αναφερθούμε στο Κυπριακό πρόβλημα, θα ζωγραφίζαμε μια ελλιπή εικόνα. Μια βιώσιμη και λειτουργική 

λύση όχι μόνο θα ενίσχυε την ικανότητα γεφύρωσης της Κύπρου, αλλά θα σηματοδοτούσε επίσης μια 

σημαντική αναπροσαρμογή στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό είναι 

μια νίκη για όλους», κατέληξε ο Ύπατος Αρμοστής. 

Στο χαιρετισμό του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος αναφέρθηκε στην πολύτιμη και 

σημαντική προσφορά του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στον απόδημο 

Ελληνισμό και τόνισε ότι συμβάλλει στην  πνευματική άνοδο της παροικίας και ενθαρρύνει τους 

συμπατριώτες μας να αγκαλιάσουν ακόμα πιο θερμά το θεσμό.  Όλοι μας έχουμε υποχρέωση, συνέχισε, να 
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προασπιστούμε την ελευθερία και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενισχύσουμε τους 

αγώνες του Κυπριακού λαού για δικαίωση.   

Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Αδελφότητας, ο Γραμματέας κ. Ανδρέας Καραολής, ανέφερε ότι η 

Κύπρος άλλαξε πολλούς αφέντες, δεν άλλαξε όμως την καρδιά της.  Μετά από αιώνες σκλαβιάς και αγώνες 

ελευθερίας, είπε, τον Αύγουστο του 1960 είχαμε την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Κωνσταντίνος 

Αλεξάνδρου, τόνισε ότι μέσα από το πάθος, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα των μελών μας, 

εμπνεόμαστε για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακούραστα για να φέρουμε τη δικαιοσύνη στον λαό 

της Κύπρου. Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλα τα μέλη της NEΠOMAK για το χρόνο, την προσπάθεια και την 

αγάπη τους για την Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς τη βοήθεια τους, τόσο η NEΠOMAK όσο και η 

Ομοσπονδία δεν μπορούν να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους για μια ελεύθερη και επανενωμένη 

Κύπρο. Διαβεβαίωσε επίσης την παροικία για την ισχυρή 

παρουσία των μελών της NEΠOMAK στην Τουρκική 

Πρεσβεία στις 15 Νοεμβρίου 2019 για καταδίκη του 

ψευδοκράτος.   

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστος Καραολής είπε 

πως παρά την τουρκική εισβολή που ακολούθησε το 1960, 

η Ανεξαρτησία της Κύπρου παραμένει το μεγαλύτερο 

επίτευγμα του κυπριακού λαού στη μακρά ιστορία του 

νησιού. Επομένως, θα ήταν λάθος, πρόσθεσε, να μην 

θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους θυσίασαν τη ζωή τους 

για την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτούς που 

αγωνίστηκαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, ή όσους υπερασπίστηκαν την κυριαρχία της Κύπρου μετά 

την ανεξαρτησία κατά την Τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963/64, είτε στο πραξικόπημα της Χούντας τον 

Ιούλιο του 1974 ή της παράνομης τουρκικής εισβολής του 1974. 

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Κακουρή ακολούθησε γόνιμος διάλογος ανάμεσα στους 

παρευρισκόμενους, τους εκπροσώπους των κομμάτων, σωματείων και οργανώσεων της παροικίας και 

τους “φοιτητές” του Ελεύθερου  Πανεπιστημίου  στην Ομογένεια του Λονδίνου. 
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