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«2ο CAPITAL LINK INVEST IN CYPRUS» FORUM
Το «2ο Capital Link Invest In Cyprus» Forum πραγµατοποίησε η Capital Link, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο
Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως κορυφαίος
παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός.
Ολες οι παρουσιάσεις
Ο κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link., αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους τόνισε: «Στόχος
µας είναι να διοργανώνουµε αυτό το Συνέδριο κάθε χρόνο για να διατηρήσουµε τη δυναµική της
προβολής της Κύπρου ως παγκόσµιου επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού σε ένα ευρύτερο
ακροατήριο επενδυτών. Νιώθουµε ιδιαίτερη τιµή και χαρά από την υψηλοτάτου επιπέδου συµµετοχή τόσο
κυβερνητικών παραγόντων όσο και κορυφαίων στελεχών από τον επιχειρηµατικό κόσµο, που παρουσίασαν
και συζήτησαν τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Κυπριακή οικονοµία, το πρόγραµµα της Κυπριακής
κυβέρνησης για την οικονοµία και τις επενδύσεις, καθώς και τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες
σε διάφορους τοµείς κλειδιά. Για παράδειγµα, ορισµένοι από τους βασικούς τοµείς στους οποίους
υπάρχουν µεγάλες προοπτικές, είναι ο τραπεζικός και ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, οι τοµείς της
ενέργειας, της ναυτιλίας, των logistics και του τουρισµού. Η εκµετάλλευση του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον µεγάλων Αµερικανών και παγκόσµιων
παραγόντων από τον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, µε το BREXIT να διαφαίνεται στον ορίζοντα, η
Κύπρος µπορεί να ωφεληθεί σηµαντικά ως χρηµατοοικονοµικός και επιχειρηµατικός κόµβος».
Economy – Business & Investment Framework
Εισαγωγική οµιλία: κ. Nicolas Nicolaou, President – Cyprus – US Chamber of Commerce
Ο κ. Nicolas Nicolaou τόνισε: «The Cyprus – US Chamber of Commerce congratulates Capital Link for a very
successful 2nd Annual Forum on Cyprus which was held in New York City on Friday September 28. The attendees
received an overview of 3 main sectors of the Cypriot economy and were able to hear the latest developments.
The economic recovery of the Cypriot economy is just beginning and there are many opportunities for
American companies and individual investors to participate».
Cyprus as an Investment & Business Destination
Οµιλία ενότητας: κ. Michalis P. Michael, Chairman – Cyprus Investment Promotion Agency
Ο κ. Michalis P. Michael τόνισε: «Αυτή η υψηλών προδιαγραφών εκδήλωση αυτή ήταν µια µοναδική
ευκαιρία όχι µόνο για να παρουσιαστεί η Κύπρος ως ελκυστικός επιχειρηµατικός και επενδυτικός
προορισµός αλλά και για να διερευνηθούν ευκαιρίες για ενδυναµωµένη συνεργασία και συνέργειες µεταξύ
Κύπρου και ΗΠΑ. Το µικρό µας νησί είναι ένα δυναµικό και σύγχρονο επιχειρηµατικό και επενδυτικό κέντρο,
που προσφέρει υψηλής ποιότητας, δεόντως εποπτευόµενες υπηρεσίες και πληθώρα ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εµπειρία για επενδυτές και επιχειρηµατίες
παγκοσµίως. Η χρηστή διακυβέρνηση και τα υγιή δηµόσια οικονοµικά, ο εκσυγχρονισµός του κράτους και
ένα σταθερό και εύρωστο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον προσφέρουν στις διεθνείς επιχειρήσεις
ευκαιρίες επένδυσης, ευηµερίας και ανάπτυξης».
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
Κεντρική οµιλία: κ. Harris Georgiades, Minister of Finance Republic of Cyprus
Ο κ. Harris Georgiades τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει επιτύχει αξιοσηµείωτη οικονοµική
ανάκαµψη. Οι ισχυρές επιδόσεις επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονοµίας και τις
εξαιρετικές προοπτικές των βασικών παραγωγικών τοµέων της. Η Κύπρος διαθέτει σήµερα έναν από τους
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στην ΕΕ και θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας σταθερός,
ασφαλής και ελκυστικός προορισµός για νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.
H κυβέρνησή µας παραµένει προσηλωµένη στη διατήρηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις οικονοµικού περιβάλλοντος προωθώντας
µεταρρυθµίσεις και κινήσεις εκσυγχρονισµού, προκειµένου να ενισχύουµε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας µας, στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις».
BANKING & FINANCIAL SERVICES
Εισαγωγική οµιλία: κ. Costas Kellas, CEO – Objecutive, Inc.; Former President – Hellenic American Bankers
Association
Παρουσίαση / Οµιλία: κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division – Hellenic Bank
Ο κ. Phivos Stasopoulos τόνισε: «Οι ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές που διαφαίνονται, δηµιουργούν νέες
ευκαιρίες στην προσπάθεια ανοικοδόµησης της κυπριακής οικονοµίας και του τραπεζικού τοµέα. Διεθνείς
επενδυτικά ταµεία µπορούν να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες, όπως για παράδειγµα
συγχωνεύσεις και εξαγορές, ανάπτυξη του τοµέα των επενδυτικών και επιχειρηµατικών ταµείων, καθώς
και η χρηµατοδότηση έργων υποδοµής στον τοµέα της ενέργειας, του καζίνο, της ανάπτυξης θέρετρων
και άλλων έργων µεγάλης κλίµακας.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των τραπεζικών ιδρυµάτων και της διαχείρισης των ΜΕΔ, πολύ πρόσφατα, η
Ελληνική Τράπεζα έχει αποκτήσει ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας. Η κίνηση αυτή προσφέρει ελκυστικά στρατηγικά, εµπορικά και οικονοµικά
πλεονεκτήµατα για την Ελληνική Τράπεζα. Η συµφωνία εξαγοράς καθιερώνει την Ελληνική Τράπεζα ως
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την ηγετική τράπεζα λιανικής τραπεζικής και ΜΜΕ στην Κύπρο».
Banking & Financial Services (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Frank Miller, Partner – Shearman & Sterling
Οµιλητές:
* κ. John Patrick Hourican, Chief Executive Officer – Bank of Cyprus
* κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus – Citibank Europe Plc.
* κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking – Eurobank Cyprus
* κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division – Hellenic Bank
O κ. Frank Miller, Partner – Shearman & Sterling discussed with the panelists the key priorities and challenges for the
banking sector following a watershed year in Cyprus, and the related risks of most concern to the sector.
Ο κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus – Citibank Europe Plc., τόνισε: «Η
Κύπρος έχει επιδείξει δυναµική ανάκαµψη και βρίσκεται σε µια ισχυρή πορεία ανάπτυξης, η οποία
υποστηρίζεται από τη δέσµευση της κυβέρνησης για δηµοσιονοµική πειθαρχία και τα µέτρα για την
επίτευξη ουσιαστικής µείωσης των µη-εξυπηρετούµενων δανείων στον τραπεζικό τοµέα. Αυτοί οι
παράγοντες αποτέλεσαν τον καταλύτη για την πρόσφατη αναβάθµιση ορόσηµο της χώρας στην
επενδυτική βαθµίδα της S&P και κατά συνέπεια την επιτυχηµένη έκδοση του δεκαετούς κρατικού
οµολόγου που ακολούθησε. Η Citi είναι αξιόπιστος συνεργάτης των πελατών µας στο νησί εδώ και πολλά
χρόνια και παραµένουµε εξίσου αφοσιωµένοι στηρίζοντας την προσπάθειά τους για οικονοµική ανάπτυξη
και πρόοδο».
Ο κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking – Eurobank Cyprus, τόνισε: «Η
εποχή της αβεβαιότητας και της αστάθειας, τόσο στον τραπεζικό τοµέα όσο και στην κυπριακή οικονοµία,
φαίνεται να έχει κλείσει τον κύκλο της. Τα σηµάδια εξάλλου αυτό καταδεικνύουν. Η οικονοµία παρουσίασε
σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία τρία χρόνια και έχει πρόσφατα αναβαθµιστεί από διεθνείς οίκους.
Εξάλλου, βρισκόµαστε εν µέσω µιας υπεύθυνης διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων του
τραπεζικού συστήµατος µε συγχωνεύσεις και πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων. Η Eurobank παραµένει
πολύ αισιόδοξη για το µέλλον της και το µέλλον της κυπριακής οικονοµίας, ενώ συνεχίζει την αναπτυξιακή
της πορεία µε σταθερά βήµατα. Συνεχίζουµε να στηρίζουµε την οικονοµία και τις βιώσιµες αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες, την καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα αλλά και να δηµιουργούµε θέσεις εργασίας στη
βάση της ανάπτυξης των εργασιών µας».
Ο κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division – Hellenic Bank, τόνισε: «Οι ισχυρές αναπτυξιακές
προοπτικές που διαφαίνονται, δηµιουργούν νέες ευκαιρίες στην προσπάθεια ανοικοδόµησης της κυπριακής
οικονοµίας και του τραπεζικού τοµέα. Διεθνείς επενδυτικά ταµεία µπορούν να αξιοποιήσουν τις
επενδυτικές ευκαιρίες, όπως για παράδειγµα συγχωνεύσεις και εξαγορές, ανάπτυξη του τοµέα των
επενδυτικών και επιχειρηµατικών ταµείων, καθώς και η χρηµατοδότηση έργων υποδοµής στον τοµέα της
ενέργειας, του καζίνο, της ανάπτυξης θέρετρων και άλλων έργων µεγάλης κλίµακας.
Στο πλαίσιο της ενοποίησης των τραπεζικών ιδρυµάτων και της διαχείρισης των ΜΕΔ, πολύ πρόσφατα, η
Ελληνική Τράπεζα έχει αποκτήσει ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας. Η κίνηση αυτή προσφέρει ελκυστικά στρατηγικά, εµπορικά και οικονοµικά
πλεονεκτήµατα για την Ελληνική Τράπεζα. Η συµφωνία εξαγοράς καθιερώνει την Ελληνική Τράπεζα ως
την ηγετική τράπεζα λιανικής τραπεζικής και ΜΜΕ στην Κύπρο».
ENERGY
Εισαγωγική οµιλία: κ. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
O κ. Aristos Constantine τόνισε: «It is readily apparent Cyprus proves out the old adage that «what does not kill you,
makes you stronger».
The transition that Cyprus has undergone over the last few years has resulted in our economy today being more
robust, diversified and competitive than ever before.
Cyprus has introduced investor and company-friendly measures that are fueling new growth sectors and make it an
ideal place within the European Union to establish regional – indeed, worldwide – operations. Cyprus is today a
uniquely competitive jurisdiction for EU regulated fund management solutions and is becoming one of the fastest
growing investment fund centers in Europe. With our attractive Intellectual Property (IP) regime, and with research
centers established in all major cities supporting innovative research and a rapidly growing startup ecosystem, Cyprus
is a perfect choice to start and scale companies and is already attracting many successful tech companies.
And now at a time of transition in a post Brexit Europe, as well as changes here in the United States and around the
world, Cyprus is positioned to be a unifying force for cooperation and stability in our very important region of the
EastMed and beyond.
The ever strengthening bilateral and trilateral relationships Cyprus has forged, encompass a plethora of important
sectors and issues but perhaps the most catalytic and impactful is the Energy sector».
Cyprus as a Regional Energy Hub
Κεντρική οµιλία: κ. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry & Tourism, Republic of Cyprus
Ο κ. Yiorgos Lakkotrypis τόνισε: «Η Κύπρος είναι πλήρως προσηλωµένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της
για εκµετάλλευση, µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, του υποθαλάσσιου πλούτου στην Αποκλειστική
Οικονοµική της Ζώνη, προς όφελος όλων των Κυπρίων. Προς τούτο, αναλαµβάνουµε συνεχώς
πρωτοβουλίες σε επίπεδο ενεργειακής διπλωµατίας, µε σκοπό την προώθηση των κοινών προσπαθειών από
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τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου για δηµιουργία των συνεργιών που απαιτούνται για την προσέλκυση
επενδύσεων σε υποδοµές παραγωγής και µεταφοράς υδρογονανθράκων, αξίας πολλών δισεκατοµµυρίων.
Η γεωπολιτική ευθυγράµµιση των συµφερόντων στην περιοχή µας και ευρύτερα, είναι ο µόνος τρόπος να
κτιστεί εµπιστοσύνη και να επιτευχθεί πραγµατική ενίσχυση σχέσεων, στοιχεία απαραίτητα για την
περιφερειακή σταθερότητα και, συνεπώς, τη νοµική και επενδυτική βεβαιότητα».
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Οµιλητές:
* κ. Ed Cox, Director – Noble Energy
* κ. Yaniv Friedman, Deputy CEO – Delek Drilling
* κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President – ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited
Ο κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus, τόνισε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν τοποθετήσει την Κύπρο στον Ενεργειακό χάρτη, καθιερώνοντάς
την ως αναδυόµενο ενεργειακό και ναυτιλιακό κόµβο. Πριν από λίγους µήνες, η ENI και η Total
ολοκλήρωσαν µια επιτυχηµένη γεώτρηση στο Block 6 και σχεδιάζουν ήδη την επόµενη, ενώ η ExxonMobil µε
την Qatar Petroleum έχουν ήδη ανακοινώσει την έναρξη του προγράµµατος γεωτρήσεως στο Block 10
αργότερα µέσα στη χρονιά. Την περασµένη εβδοµάδα, συνάφθηκε µεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης και
της Αιγύπτου µια διακρατική συµφωνία για αγωγό φυσικού αερίου για τη µεταφορά αερίου από το
οικόπεδο Αφροδίτη στην Αίγυπτο. Ανάλογα µε τα πρόσθετα αποθέµατα φυσικού αερίου που θα
ανακαλυφθούν στην περιοχή, οι επιλογές κατασκευής του αγωγού EastMed ή/και µιας µονάδας
υγροποίησης στο νησί βρίσκονται ακόµα στο τραπέζι».
Ο κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President – ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited, τόνισε: «Η ExxonMobil αναµένει αύξηση του φυσικού αερίου κατά 40% µέχρι το
2040, όταν θα έχει εκτοπίσει τον άνθρακα ως το δεύτερο µεγαλύτερο καύσιµο. Η Ευρώπη εισάγει ήδη
περισσότερο από το ήµισυ του φυσικού αερίου της και έτσι νέες προµήθειες από την Ευρώπη θα ήταν
ευπρόσδεκτες- αυτός είναι ένας ρόλος που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η Κύπρος αν βρεθεί αρκετό
φυσικό αέριο. Αναφέρθηκε επίσης στις συνολικές οικονοµικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου, οι οποίες µπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα, κάτι που µπορεί να
παρατηρηθεί ήδη στην κυπριακή οικονοµία, π.χ. αύξηση των δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας
στις βιοµηχανίες υποστήριξης, και τις νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες. Τέλος, µοιράστηκε τη θετική
εµπειρία της επιχείρησής του κατά τις µέχρι τώρα δραστηριότητες της στην Κύπρο».
Shipping & Logistics
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
Κεντρική οµιλία: Κα. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping, Republic of Cyprus
Η Κα. Natasa Pilides, τόνισε: «Το «2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum» αποτέλεσε µια εξαιρετική
πλατφόρµα για συζήτηση µεταξύ φορέων από την Κύπρο και τις Ηνωµένες Πολιτείες σχετικά µε τις
ευκαιρίες για συνεργασία σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Η συζήτηση που αφορούσε τη ναυτιλία
φιλοξένησε µεγάλο αριθµό σηµαντικών επενδυτών στην κυπριακή ναυτιλία, οι οποίοι µοιράστηκαν
χρήσιµες πληροφορίες αναφορικά µε τις προοπτικές του κυπριακού ναυτιλιακού τοµέα. Η κυπριακή
ναυτιλία έχει αναπτυχθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, διατηρώντας ένα από τους µεγαλύτερους
στόλους παγκοσµίως αλλά και ένα ολοκληρωµένο ναυτιλιακό σύµπλεγµα µε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσµα των ναυτιλιακών και συναφών υπηρεσιών».
The Shipowners’ Perspective (Panel Discussion)
Maritime Expertise and Infrastructure in Cyprus – Cyprus as an Operational Hub
Συντονιστής: κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Οµιλητές:
* κ. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers; Vice President – Cyprus Union of Shipowners
* κ. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Sea Lines Shipping; President – Cyprus Union of Shipowners
* κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director – Columbia Shipmanagement
* Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner – Osterreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd.
Ο κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte, τόνισε: «Συζήτηση µε πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές
γιατί η Κύπρος επιλέγεται ως έδρα για τις επιχειρήσεις τους. Θα γίνει σύγκριση µε άλλα ναυτιλιακά κέντρα
για να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε ότι αφορά το γενικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, η
ανάµειξη του κράτους και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις ναυτιλιακές εργασίες. Θα γίνει συζήτηση
σε ότι αφορά τα κόστα στο να δραστηριοποιείσαι από την Κύπρο αλλά και για την ποιότητα των
υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναµικού. Θα επιδιωχθεί να αναδειχτούν εκείνα τα επιπρόσθετα κίνητρα
και µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να γίνει η Κύπρος ακόµα πιο ελκυστική».
O κ. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers; Vice President – Cyprus Union of Shipowners, δήλωσε: «Είµαστε
διάδοχος της επιχείρησης του Βάσσου Χατζηιωάννου, ο οποίος επένδυσε για πρώτη φορά στη ναυτιλία το
1958 και φέτος γιορτάζουµε την 10η επέτειό µας ως εισηγµένη επιχείρηση και την 60η χρόνια της
αδιάκοπης παρουσίας της οικογένειάς µου στον τοµέα µεταφοράς ξηρού φορτίου. Εχουν περάσει 3 χρόνια
από την ίδρυση της εταιρείας Safe Bulkers Management Ltd. στο ναυτιλιακό κέντρο της Λεµεσού στην
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Κύπρο, από όπου διοικούµε αποτελεσµατικά µεγάλο µέρος του στόλου της εισηγµένης καθώς και του
ιδιωτικού µας στόλου.
Είµαστε περήφανοι για το γεγονός ότι έχουµε παίξει ένα µικρό ρόλο στην ανάδειξη της Κύπροu ως ένα
περιφερειακό ενεργειακό και ναυτικό κόµβο. Η Κύπρος απολαµβάνει έναν πολύ ανταγωνιστικό εταιρικό
φορολογικό συντελεστή και ένα απολύτως εναρµονισµένο µε την ΕΕ φορολογικό σύστηµα το οποίο
προσελκύει συνεχώς τους επενδυτές παγκοσµίως, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της. Η υποδοµή
της ναυτιλιακής κοινότητας και το υψηλό επίπεδο τραπεζικών και νοµικών υπηρεσιών υποστηρίζουν κάθε
είδους επιχείρηση.
Η Safe Bulkers έχει 41 σύγχρονα πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου, 39 εκ των οποίων φέρουν τη σηµαία της
Κύπρου σε όλο τον πλανήτη, µεταφέροντας κυρίως σιτηρά, άνθρακα και σιδηροµετάλλευµα παγκοσµίως
για τους µεγαλύτερους καταναλωτές υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών. Επιπλέον, 14 από τα 15 πλοία του
ιδιωτικού µας στόλου, φέρουν την κυπριακή σηµαία παρά το τουρκικό εµπάργκο».
Ο κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director – Columbia Shipmanagement, τόνισε: «Whilst Mr. Andreas Hadjipetrou
was very complimentary towards the very close collaboration between the private sector and the government, he
highlighted the fact that Cyprus has been welcoming to foreign investors for decades and not only during the recent
years. He mentioned that, similarly to Columbia Shipmanagement a number of the shipping companies on the island
were established by foreign entrepreneurs up to 30-40 years ago and they have nowadays grown to be worldwide
leaders in their sectors and especially in technical and crew management».
Ο Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner – Osterreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd., τόνισε: Capt.
Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner of OL Shipping Group in Limassol, a family owned shipping group, called
Cyprus «The Shipping Star of the Mediterranean» and he firmly believes in it.
His target during the Forum was to arouse participants interest in diversifying their investments with new investments
in Shipping in Cyprus.
He mentioned that Cyprus has the capacity of being a very strong & influential European as well as an international
Shipping hub. The Cyprus flag ranks no 3 in Europe and no 11 worldwide.
Shipping is one of the most important pillars of the Cyprus economy. The Cyprus registry is robust and positioned
amongst the world’s leading shipping powers.
With its ideal strategic geographical position at the cross road of 3 continents, Europe, Africa and Asia, Cyprus indeed
plays a key role. A safe, transparent, modern business center, the island is an ideal investment gateway, Capt. Koch
stated.
Εισαγωγική οµιλία: κ. Andreas Hadjiyiannis, President – Cyprus Sea Lines Shipping; President – Cyprus Union of
Shipowners
Ο κ. Andreas Hadjiyiannis, τόνισε: «Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε τους αρµόδιους Υπουργούς
τίµησαν µε την παρουσία τους το Συνέδριο «Επενδύοντας στην Κύπρο» στη Ν. Υόρκη δείχνοντας µε αυτό
τον άµεσο και έµπρακτο τρόπο την αποφασιστικότητα του κράτους στην ανάπτυξη της Κύπρου σε
παγκόσµιο Οικονοµικό και Ναυτιλιακό Κέντρο. Ο Πρόεδρος της Ενωσης Κυπρίων Εφοπλιστών µετέφερε ότι
η παρουσία τους προκάλεσε έκδηλη ικανοποίηση σε όλους τους επενδυτές και πλοιοκτήτες που επιλέγουν
την Κύπρο σαν έδρα των δραστηριοτήτων τους και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι αυτό θα έχει απτά
και γρήγορα αποτελέσµατα».
Κεντρικός οµιλητής: κ. Nicos Anastasiades, President – Republic of Cyprus
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στη δέσµευση της Κυβέρνησής του να διευκολύνει τις
επιχειρηµατικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Κύπρου και Ηνωµένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε στην
αξιοσηµείωτη οικονοµική ανάκαµψη της Κύπρου, ως αποτέλεσµα της συνετής διαχείρισης των δηµόσιων
οικονοµικών, της υιοθέτησης µέτρων που διευκόλυναν τις οικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες,
των σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, καθώς και της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού
συστήµατος.
Υπογράµµισε επίσης ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εφαρµόζουν µε επιµέλεια βέλτιστες πρακτικές
εταιρικής διακυβέρνησης και έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, και διαβεβαίωσε τους αµερικανούς επενδυτές ότι η Κυπριακή
Δηµοκρατία παρέχει επενδυτική ασφάλεια και προστασία, λόγω της πλήρους συµµόρφωσής της µε τα
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και επεκτάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει ο
Κύπρος από τα οποία µπορούν να επωφεληθούν.
Ο Πρόεδρος υπογράµµισε ότι πριν από δύο εβδοµάδες διεθνείς οργανισµοί αξιολόγησης αναβαθµίσαν την
αξιολόγηση της κυπριακής οικονοµίας στην «επενδυτική βαθµίδα» µια εξέλιξη που έρχεται επτά χρόνια
µετά την κατάταξή της στην κατηγορία «σκουπίδι» και τις διαδοχικές αναβαθµίσεις που ακολούθησαν. Η
εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει τη θετική οικονοµική προοπτική της Κύπρου, ενισχύει την εµπιστοσύνη των
υφιστάµενων επενδυτών και στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα σε νέους δυνητικούς επενδυτές.
Αναφερόµενος επίσης στον τοµέα της ενέργειας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την εκτίµηση για τη
συµµετοχή αµερικανικών εταιρειών στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη της Κύπρου για την εκµετάλλευση
των αποθεµάτων υδρογονανθράκων και αναφέρθηκε σε πρόσφατα σηµαντικά βήµατα, όπως η υπογραφή
της Διακυβερνητικής Συµφωνίας µε την Αίγυπτο την εκµετάλλευση της Αφροδίτης και τη µεταφορά αερίου
από την Κύπρο προς την Αίγυπτο, µε στόχο τη µετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε ενεργειακό κόµβο
που θα συµβάλει στη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
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Το Συνέδριο υλοποιήθηκε µε την ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και σε συνεργασία
µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).
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Το 2ο Φόρουμ του Capital Link αφιερωμένο στην Κύπρο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anastasiades and Government officials present Cyprus’ advantages as investment
destination at Capital Link Forum
New York.- By Apostolos Zoupaniots
Photos: Dimitrios Panagos
The opportunities offered by Cyprus as a global business and investment destination was presented to international
investor and economic stakeholders, during the 2nd Invest in Cyprus Capital Link Forum held at The Metropolitan
Club in NYC, on Friday, September 28, in the presence of Cyprus’ President Nicos Anastasiades.
Cyprus’ Minister of Finance Harris Georgiades, Minister of Energy Yiorgos Lakkotrypis, Deputy Minister of Shipping
Natasa Pilides as well as Deputy Assistant Secretary of State for European Affairs Matthew Palmer, also participated
and addressed the Forum.
The Forum was organized with the active support and involvement of the Cyprus Union of Shipowners and it was also
attended by business executives from the banking and shipping sectors from Cyprus, as well as representatives of
American energy companies.

The conference featured the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot government’s program
for the economy and investments. It will also feature political and business leaders and decision makers from the
public and private sectors.
Nicholas Bornozis, President of Capital Link, offered welcoming remarks, followed by Michael Michael President of
the Cyprus Investment Promotion Agency.
The topics included:
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
Banking & Financial Services
Cyprus as a Regional Energy Hub Remarks
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business &
Investment Opportunities in Energy
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
The Shipowners’ Perspective – Maritime Expertise and
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Infrastructure in Cyprus – Cyprus as an Operational Hub
Perspective

PRESIDENT ANASTASIADES
The President of Cyprus Union of Shipowners Andreas Hadjiyiannis introduced the President of the Republic of
Cyprus Nicos Anastasiades, who presented in his remarks the comparative advantages of Cyprus as a business and
investment destination. The President was the keynote speaker during the Forum’s luncheom.
In his speech, President Anastasiades said his government was “fully committed to facilitating business and
investment collaborations between our two countries, in order to further widen and deepen our cooperation in all
envisioned fields and increase the inflow of direct investments from the US to Cyprus.”

He added that “one of the main priorities of our foreign policy remains the further enhancement of our relations and
cooperation with the United States.”

Referring to the comparative advantages of Cyprus as a business and investment hub, President Anastasiades said,
according to a press release issued by the Presidency, that they “have established our country as a major centre for
International Businesses” and “have been further reinforced leading to a number of new and substantial investments in
the fields of banking, energy, shipping, telecommunications, real estate and tourism, with new sea ports, Marinas and
the largest integrated casino resort in Europe under construction.”
“On behalf of the Government, I would like to emphasize that we remain committed so that Cyprus remains firmly on
a path of sustainable growth and will continue facilitating investment and economic opportunities,” he assured.
Referring to cooperation in the field of energy, President Anastasiades expressed “our deep appreciation for the
presence and involvement of American companies – Noble and now through the energy giant Exxon-Mobil – in
Cyprus’ Exclusive Economic Zone for the exploitation of hydrocarbon reserves.”
“This does not only mark a new chapter in our bilateral relations, but it is also a tangible sign of trust to the reliable,
predictable and stabilizing role we have assumed in our volatile neighbourhood,” he said.
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Regarding the Cyprus problem, President Anastasiades said “what is of course required is to create those necessary
conditions that will allow the dialogue to resume on the basis of good will and constructive stance from all
stakeholders, particularly by the Turkish side, in order to safeguard the positive outcome of the negotiations.”

MATTHEW PALMER
Speaking during the official lunch of the 2nd Capital Link Investment Forum, Deputy Assistant Secretary of State for
European and Eurasian Affairs Matthew Palmer said that US was seeing the Republic of Cyprus as an important
partner in its wider region and was working to build a stronger political relationship with the country. Palmer said that
the deepening of trade and investment links were offering new opportunities and were intensifying financial
engagement, while he described Cyprus as a “very attractive investment destination”.

He particularly stressed Cyprus opportunities in the field hydrocarbons and the importance of the discoveries in the
Eastern Mediterranean, saying that the energy sector could connect and integrate the region, improve economic and
political cooperation and bring the stability that the Eastern Mediterranean needs.

He also reaffirmed that US was supporting the Republic of Cyprus` rights to its Exclusive Economic Zone, but noted
however that the oil and gas reserves of the island, should be fairly shared between the two communities in the
context of a comprehensive settlement.
Palmer also said that US companies had a role to play in promoting Cyprus as an investment destination and were
playing a key role in building closer trade ties. As he said US companies had an increased presence in areas such as
energy, insurance, financial services, franchising and tourism. According to the Department of Commerce, the
outward US direct investment in Cyprus was $ 1.6 billion in 2016.
Palmer said that an investor should prefer Cyprus for the liberal investment climate, professional skills and relatively
low labor costs. He added that continuing economic recovery in Cyprus would create greater opportunities for US
exports in the future.
The US official said that a lasting and viable settlement of the Cyprus problem greatly facilitates the development of
its resources, ensuring that all Cypriots would benefit. For that reason, he said, the US government strongly supports
a bi-zonal bi-communal federation.
Speaking about strengthening US political cooperation with Cyprus, he mentioned the increased visits by US officials
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from the State, Finance and Defense Departments and stressed the strong bilateral co-operation to counter terrorism,
prevent the proliferation of weapons of mass destruction, the security in the sea and border protection.

CYPRIOT MINISTERS
Speaking to CNA, on the sidelines of the forum, the Minister of Finance stressed the latest positive developments
concerning the Cyprus economy, following the upgrading to the investment grade, the successful access to
international markets and the confirmation of the positive growth rate, saying that it was important to keep up to date
the international investors and especially Wall Street.
He also highlighted the importance of the presence of Deputy Assistant Secretary of State Matthew Palmer, who
spoke at the conference, and the support of the US administration to the efforts of Cyprus.
“It is especially important to build even closer and economic relations with the US. And through this relationship, the
emergence of the regional role of Cyprus, gives a different dimension to the country`s development policy, ” he added.
In his speech, President Anastasiades assured the investors for Cyprus’ strict compliance by with the regulations for
the prevention of money laundering.
Answering a relevant question, the Finance Minister said there should be more effort to explain the change in banking
processes that has taken place during the last years.
“The problems related to the reputation and reliability of the banking system belong to the past,” noted Georgiades.
In his speech at the Forum, the Minister of Commerce, Energy and Tourism Yiorgos Lakkotrypis presented Cyprus’
vision and strategy of Cyprus, in its quest to become an energy hub in the Eastern Mediterranean region.
Speaking to CNA, Lakkotrypis pointed out that international and American companies have shown great interest in
Cyprus’ Exclusive Economic Zone .
“As we progress and we have more discoveries, such as the Calypso deposit, there is even more interest in both the
research program and the infrastructure that should be created in the near future,” he added.
During his stay in New York, Lakkotrypis attended the meetings of President Anastasiades with Israel’s company
Delek Drilling. He also attended a meeting with top executives of Exxon Mobil together with Foreign Minister Nikos
Christodoulides, and said that he would have another meeting with the US energy giant before he leaves New York.
As the Minister said, the meetings were part of the effort for coordination with Exxon Mobil on its Cyprus’ research
programme and with Delek Drilling on the exploitation of Cyprus’ “Aphrodite” field.

He also said that he had a very good meeting with Assistant Secretary of State for Energy Resources Francis
Fannon.

The Deputy Minister of Shipping Natasa Pilides, presented Cyprus as a world-class shipping destination that has
many opportunities for companies operating in the sector.

As she told CNA, during the conference she explained the vision of the Deputy Ministry of Shipping and the
innovations that would make Cyprus more competitive.

The attraction of more companies, the expansion of relations and the presentation of the Cyprus registry, were among
the direct goals of the Deputy Ministry, as Pilides explained.

https://hellasjournal.com/
Publication date: 29/09/2018 14:12
Alexa ranking (Greece): 310
https://hellasjournal.com/2018/09/idiaitera-elkystikos-proorismos-gia-ependyseis-i-...

Ιδιαίτερα ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις η Κύπρος, δηλώνει από τη
Νέα Υόρκη ο Πάλµερ
Οι ΗΠΑ βλέπουν την Κυπριακή Δηµοκρατία ως σηµαντικό εταίρο στην ευρύτερη περιοχή και εργάζονται
για την οικοδόµηση µίας ισχυρότερης πολιτικής σχέσης µαζί της, δήλωσε ο Αµερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωασιατικές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, σε οµιλία του στο
επίσηµο γεύµα του 2ου Επενδυτικού Φόρουµ για την Κύπρο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου κεντρικός
οµιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.
Ο κ. Πάλµερ ανέφερε ότι η εµβάθυνση των εµπορικών και επενδυτικών δεσµών προσφέρει νέες ευκαιρίες
και εντατικότερη οικονοµική εµπλοκή, ενώ χαρακτήρισε την Κύπρο «ιδιαίτερα ελκυστικό προορισµό» σε
ό,τι αφορά επενδύσεις.
«Δεν υπάρχει αµφιβολία πως υπάρχει µεγάλος ενθουσιασµός για τις δυνατότητες της Κύπρου στον τοµέα
των υδρογονανθράκων. Οι ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σηµαντικές. Μπορούν να
διασυνδέσουν και να ενοποιήσουν την περιοχή. Μπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική και πολιτική
συνεργασία. Η ευηµερία που θα προκύψει µπορεί να ενδυναµώσει τις δηµοκρατίες και να φέρει την
πολιτική και οικονοµική σταθερότητα που έχει µεγάλη ανάγκη η Ανατολική Μεσόγειος», σηµείωσε.
Ο Μάθιου Πάλµερ τόνισε ότι σε σχέση µε αυτό, οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν σταθερά την υποστήριξή τους
στο δικαίωµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην ΑΟΖ της. Την ίδια στιγµή, είπε, οι ΗΠΑ έχουν σηµειώσει
πως συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα αποθέµατα πετρελαίου και αερίου της νήσου, όπως και όλοι οι άλλοι
πόροι του νησιού, θα πρέπει να µοιραστούν ακριβοδίκαια µεταξύ και των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο
µιας συνολικής διευθέτησης.
Ο Αµερικανός αξιωµατούχος είπε πως αµερικανικές εταιρείες έχουν το ρόλο τους στην προώθηση της
Κύπρου ως επενδυτικού προορισµού και διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόµηση στενότερων
εµπορικών δεσµών.
«Αµερικανικές εταιρείες έχουν αυξηµένη παρουσία σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι ασφάλειες, οι
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, το franchising και ο τουρισµός. Δηµιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εµπορίου, η άµεση αµερικανική επένδυση προς την Κύπρο το 2016 ανέρχονταν
στα 1,6 δισεκατοµµύρια δολάρια», πρόσθεσε.
Στο ερώτηµα γιατί ένας επενδυτής να προτιµήσει την Κύπρο, ο κ. Πάλµερ απάντησε «απλά για το
φιλελεύθερο επενδυτικό κλίµα, τις δεξιότητες των εργαζοµένων, το σχετικά χαµηλό κόστος εργασίας, που
την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισµό».
«Η ενισχυµένη εµπορική σχέση είναι επίσης καλή για τις ΗΠΑ. Αµερικανικές εταιρείες ανέπτυξαν
εξαγωγικές αγορές στον τοµέα του µηχανικού εξοπλισµού, ηλεκτρονικών, εργαλείων και µεταφορών. Η
συνεχής οικονοµική ανάκαµψη στην Κύπρο θα δηµιουργήσει µεγαλύτερες ευκαιρίες για αµερικανικές
εξαγωγές στο µέλλον».
Ο κ. Πάλµερ είπε πως είναι ξεκάθαρο ότι µία διαρκής και βιώσιµη διευθέτηση του Κυπριακού διευκολύνει
πολύ την ανάπτυξη των πόρων της, διασφαλίζοντας ότι θα ωφεληθούν όλοι οι Κύπριοι.
«Γι’ αυτό η αµερικανική κυβέρνηση παραµένει σθεναρή στην υποστήριξη µιας διζωνικής δικοινοτικής
οµοσπονδίας», πρόσθεσε.
Μιλώντας για την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας των ΗΠΑ µε την Κύπρο, αναφέρθηκε στις
αυξηµένες επισκέψεις Αµερικανών επισήµων από τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµικών και Άµυνας, ενώ
στάθηκε ιδιαίτερα στην ισχυρή διµερή συνεργασία για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, την αποτροπή
εξάπλωσης όπλων µαζικής καταστροφής και στην ασφάλεια στη θάλασσα και προστασία συνόρων. Είπε
πως στις αρχές του χρόνου έγινε µια δωρεά εξοπλισµού για τα κυπριακά τελωνεία αξίας 163.000
δολαρίων, µε τα οποία θα µπορούν να εντοπίζουν παράνοµη µεταφορά όπλων µαζικής καταστροφής.
«Σε δύο εβδοµάδες σχεδιάζουµε να εκπαιδεύσουµε 36 λιµενοφύλακες για τη βελτίωση της ασφάλειας στην
Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουµε να προσβλέπουµε σε άλλους αµοιβαία επωφελείς τρόπους
συνεργασίας», πρόσθεσε ο αξιωµατούχος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ.
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Παρουσία Αναστασιάδη, τριών υπουργών και αµερικανών αξιωµατούχων το
2ο επενδυτικό φόρουµ για την Κύπρο της Capital Link
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Οι δυνατότητες που προσφέρει η Κύπρος ως παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός,
παρουσιάστηκαν σε ένα ευρύ κοινό διεθνών επενδυτών και οικονοµικών παραγόντων, στη διάρκεια του
2ου Επενδυτικού Φόρουµ για την Κύπρο της Capital Link, το οποίο έλαβε χώρα την Παρασκευή στη Νέα
Υόρκη, παρουσία του προέδρου της Δηµοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Οι υπουργοί Οικονοµικών και Ενέργειας, Χάρης Γεωργιάδης και Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδη συµµετείχαν επίσης και µίλησαν στο Φόρουµ, όπως και ο βοηθό υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Οι βασικές ενότητες του συνεδρίου περιλάµβαναν,
Την κυπριακή οικονοµία και τις προοπτικές της
Τις Τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
Την Κύπρο ως περιφερειακό κόµβο ενέργειας
Την Κύπρο ως περιφερειακός ναυτιλιακός κόµβος.
Συµµετείχαν στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου, από τον τραπεζικό, ναυτιλιακό τοµέα που ήλθαν από
την Κύπρο, µαζί µε εκπροσώπους αµερικανικών ενεργειακών εταιρειών.
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Το συνέδριο άνοιξε ο πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης, ο οποίος σηµειώνοντας την επιτυχία του
1ο Επενδυτικού Φόρουµ για την Κύπρο τον περασµένο Μάρτιο, αλλά και την φετινή αναβάθµιση της
οικονοµίας της σε επενδυτική βαθµίδα, είναι σηµαντική η διατήρηση της δυναµικής για την προβολή της
ως παγκόσµιου επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού αναφέρθηκε
σήµερα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης µιλώντας στο επιχειρηµατικό φόρουµ “Invest
in Cyprus” του Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
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Στην οµιλία του στο φόρουµ, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές που εκτός
από το Capital Link είναι η Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών και το CIPA, είπε, µεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή
Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να παρέχει διευκολύνσεις σε επιχειρηµατικές και επενδυτικές συνέργειες
ανάµεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ.
Πρόσθεσε ότι µια εκ των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική είναι η
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών, σηµειώνοντας ότι η διµερής συνεργασία είναι
στρατηγικής σηµασίας.
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Ο Πρόεδρος επεσήµανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην
Κύπρο µε πιο πρόσφατη την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην εξυγίανση των κυπριακών τραπεζών και στην ανάκαµψη της κυπριακής
οικονοµίας.
Παράλληλα, είπε, συνεχίζεται ένας διάλογος ανάµεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ, ώστε να µελετηθούν διάφορα
θέµατα οικονοµικής συνεργασίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι Αµερικανοί επενδυτές έχουν επενδυτική
ασφάλεια και προστασία στην Κύπρο πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή επίπεδα.
Αναφερόµενος εκτενώς στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού
κέντρου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας υπογράµµισε ότι παρουσιάζονται επιπρόσθετα επενδυτικές
ευκαιρίες σε διάφορους τοµείς, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισµός, η
εκπαίδευση, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και άλλοι τοµείς.

«Εκ µέρους της Κυβέρνησης θα ήθελα να τονίσω ότι είµαστε προσηλωµένοι στο να παραµείνει η Κύπρος
στον δρόµο της αειφόρου ανάπτυξης και θα συνεχίσουµε να διευκολύνουµε τις επενδύσεις και τη
δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναφέρθηκε εξάλλου στην παρουσία των αµερικανικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ και στις τεράστιες προοπτικές που διανοίγονται λόγω της
ανακάλυψης υδρογονανθράκων στην περιοχή.
Σηµείωσε ακόµη τον σηµαντικό γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, επισηµαίνοντας τους τριµερείς µηχανισµούς, στους οποίους συµµετέχει η Κύπρος
µε χώρες της περιοχής.
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Αναφερόµενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σηµείωσε ότι απαιτείται η δηµιουργία των
συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη του διαλόγου στη βάση καλής θέλησης και εποικοδοµητικής
στάσης όλων των ενδιαφερόµενων µερών, ιδιαίτερα της τουρκικής πλευράς, ώστε να διασφαλιστεί ένα
θετικό αποτέλεσµα από τις διαπραγµατεύσεις.

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σε δηλώσεις του προς τη Greek News, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης είπε πως υπήρξαν
θετικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονοµία, µε την αναβάθµιση στην επενδυτική βαθµίδα, µε την
επιτυχηµένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την επιβεβαίωση το θετικού αναπτυξιακού ρυθµού.

«Είναι όµως εξ ίσου σηµαντικό αυτή την πληροφόρηση να την µεταδίδουµε συνεχώς προς την διεθνή
επενδυτική κοινότητα. Η παρουσία ενός κυβερνητικού επιτελείου, συνοδευόµενη µε µία επίσης µεγάλη
παρουσία του επενδυτικού τοµέα, υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή της συστηµατικής
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ενηµέρωσης, της προβολής των βηµάτων προόδου που έχουν γίνει και της συστηµατικής επαφής µε την
διεθνή επενδυτική κοινότητα, κυρίως µε την Wall Street, που αποτελεί το επίκεντρο».
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε σηµαντική την παρουσία του βοηθού υφυπουργού Εξωτερικών Μάθιου
Πάλµερ, ο οποίος µίλησε στο συνέδριο, µεταφέροντας τη στήριξη της αµερικανικής κυβέρνησης στις
προσπάθειες της Κύπρου.
«Είναι ειδικά σηµαντική η οικοδόµηση ακόµη πιο στενών σχέσεων – και οικονοµικών – µε τις ΗΠΑ. Και µέσα
απ’ αυτή την σχέση η ανάδειξη του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου που δίνει µία διαφορετική διάσταση
στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας».

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην οµιλία του έδωσε διαβεβαιώσεις στους επενδυτές για την πιστή τήρηση
από µέρους των αρχών της Δηµοκρατίας των κανονισµών για την αποτροπή του ξεπλύµατος βρόµικου
χρήµατος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Οικονοµικών είπε πως το θέµα αυτό είναι ένα
ειδικό σηµείο και ο ίδιος θεωρεί πως χρειάζεται ακόµη πιο συστηµατική προσπάθεια, ούτως ώστε να
επεξηγηθεί και να τεκµηριωθεί η διαφοροποίηση στις τραπεζικές διαδικασίες που έχει συµβεί τα τελευταία
χρόνια.
«Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την φήµη και την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος ανήκουν
στο παρελθόν. Τα πράγµατα έχουν αλλάξει, αλλά πρέπει συνεχώς να επεξηγούµε και να ενηµερώσουµε
τόσο τις αµερικανικές αρχές, όσο και τις επενδυτικές τράπεζες και τα στελέχη της Wall Street, για την
δραστικά ουσιαστικά διαφορετική βάση πάνω στην οποία εδράζεται και λειτουργεί το κυπριακό
τραπεζικό σύστηµα¨, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

Ο υπουργός Εµπορίου, Ενέργειας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης στην παρέµβασή του στο Φόρουµ
παρουσίασε το όραµα και τη στρατηγική της Κύπρου για να καταστεί ενεργειακός κόµβος στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαµβανοµένων όλων των συστατικών που αποτελούν την προσπάθεια.
Δηλαδή, το ερευνητικό πρόγραµµα, τις επιλογές για την εκµετάλλευση του φυσικού αερίου και τη
γεωπολιτική διάσταση της προσπάθειας, τόσο µε τις χώρες της περιοχής, όσο και µε άλλα κέντρα επιρροής
όπως η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και γενικότερα οι χώρες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.
«Καλύψαµε επίσης και το θέµα υποδοµών, της δηµιουργίας και προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναµικού
κατάλληλου να µας βοηθήσει µε τις απαραίτητες δεξιότητες», είπε ο υπουργός µιλώντας στη Greek News
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Ο κ. Λακκοτρύπης είπε πως το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν ιδιαίτερα έντονο.
«Καθώς, όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον πολυεθνικών και αµερικανών εταιρειών και µεγάλων συµφερόντων
που θα έλθουν στην ΑΟΖ µας, τόσο αυξάνεται η προσοχή σε ό,τι συµβαίνει και στην κυπριακή ΑΟΖ και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο προχωρούµε και έχουµε περισσότερες ανακαλύψεις, όπως αυτή του
κοιτάσµατος «Καλυψώ», υπάρχει ακόµη περισσότερο ενδιαφέρον τόσο για το ερευνητικό πρόγραµµα, όσο
και για τις υποδοµές που θα πρέπει να δηµιουργηθούν στο άµεσο µέλλον».
Στη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λακκοτρύπης παρέστη στη χθεσινή συνάντηση του
προέδρου της Δηµοκρατίας µε την DELEK και µαζί µε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη
ανώτατα στελέχη της EXXON. Μάλιστα όπως δήλωσε, πριν αναχωρήσει σήµερα από τη Νέα Υόρκη θα έχει
και νέα συνάντηση µε την EXXON.
«Σίγουρα οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια να συντονιστούµε, τόσο µε το ερευνητικό
πρόγραµµα – στην περίπτωση της ΕΧΧΟΝ – όσο και µε πρόγραµµα εκµετάλλευσης του «Αφροδίτη», που
αφορά ουσιαστικά την DELEK.
Είχα και µια πάρα πολλή καλή συνάντηση µε τον αµερικανό υφυπουργό για θέµατα Ενέργειας, Φράνσις
Φάννον. Ήταν µία θέση την οποίαν αναµέναµε από την εποχή του προέδρου Τραµπ να πληρωθεί, γιατί είναι
πολύ σηµαντική σε ότι αφορά την γεωστρατηγική διάσταση της ενεργειακής µας πολιτικής, την ενεργειακή
ασφάλεια, επάρκεια κ.ο.κ. Θα συνεχίσουµε την στενή συνεργασία που χτίστηκε όλο αυτό το διάστηµα
µεταξύ της Κύπρου και της Αµερικής».

ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ
Η υφυπουργός Ναυτιλίας παρουσίασε στο συνέδριο την Κύπρο ως ένα ναυτιλιακό σύµπλεγµα παγκόσµιας
εµβέλειας το οποίο έχει πολλές προοπτικές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
«Μαζί µου ήταν και διάφοροι επενδυτές από την Κύπρου, οι οποίοι πρόσθεσαν µε τη σειρά τους τις
εµπειρίες από την παρουσία τους στην Κύπρο, τους λόγους που βρίσκονται εκεί και πως βλέπουν την
εξέλιξη της ναυτιλιακής βιοµηχανίας και στην Κύπρο και παγκοσµίως. Εξηγήσαµε το όραµα του
υφυπουργείου Ναυτλίας, το γιατί µετεξελίχθηκε το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας σε υφυπουργείο και ποια
τα πράγµατα και οι τοµές που θα καταστήσουν την Κύπρο περισσότερο ανταγωνιστική».
Στο ερώτηµα της Greek News για τον άµεσο στόχο, η κ. Πηλείδου είπε πως είναι η προσέλκυση
περισσότερων εταιρειών, αλλά και η διεύρυνση των σχέσεων και η παρουσίαση του κυπριακού
νηολογίου».

ΜΑΘΙΟΥ ΠΑΛΜΕΡ
Οι ΗΠΑ βλέπουν την Κυπριακή Δηµοκρατία ως σηµαντικό εταίρο στην ευρύτερη περιοχή και εργάζονται
για την οικοδόµηση µίας ισχυρότερης πολιτικής σχέσης µαζί της, δήλωσε ο αµερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωασιατικές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Ο αµερικανός
αξιωµατούχος ήταν οµιλητής στο επίσηµο γεύµα του 2ου Επενδυτικού Φόρουµ για την Κύπρο της Capital
Link στη Νέα Υόρκη, όπου κεντρικός οµιλητής ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.
Ο κ. Πάλµερ ανέφερε ότι η εµβάθυνση των εµπορικών και επενδυτικών δεσµών αναδύει νέες ευκαιρίες και
εντατικότερη οικονοµική εµπλοκή.
«Δεν υπάρχει αµφιβολία πως υπάρχει µεγάλος ενθουσιασµός για τις δυνατότητες της Κύπρου στον τοµέα
των υδρογονανθράκων. Οι ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σηµαντικές. Μπορούν να
διασυνδεόσουν και να ενοποιήσουν την περιοχή. Μπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική και πολιτική
συνεργασία. Η ευηµερία που θα προκύψει µπορεί να ενδυναµώσει τις δηµοκρατίες και να φέρει την
πολιτική και οικονοµική σταθερότητα που έχει πολύ ανάγκη η Ανατολική Μεσόγειος».
Ο Μάθιου Πάλµερ τόνισε ότι σε σχέση µ’ αυτό, οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν σταθερά την υποστήριξή τους
στο δικαίωµα της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην ΑΟΖ της. Την ίδια στιγµή έχουν σηµειώσει πως συνεχίζουν
να πιστεύουν ότι τα αποθέµατα πετρελαίου και αερίου της νήσου, όπως κι όλοι οι άλλοι πόροι του, θα
πρέπει να µοιραστούν ακριβοδίκαιο µεταξύ και των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο µιας συνολικής
διευθέτησης.
Ο αµερικανός αξιωµατούχος είπε πως αµερικανικές εταιρείες έχουν το ρόλο τους στην προώθηση της
Κύπρου ως επενδυτικού προορισµού και διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόµηση στενότερων
εµπορικών δεσµών.
«Αµερικανικές εταιρείες είναι αυξηµένα παρούσες σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι ασφάλειες, οι
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, το franchising και ο τουρισµός. Δηµιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εµπορίου, η άµεση αµερικανική επένδυση προς την Κύπρο το 2016 ανέρχονταν
στα 1,6 δισεκατοµµύρια δολάρια».
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Στο ερώτηµα γιατί ένας επενδυτής να προτιµήσει την Κύπρο, ο κ. Πάλµερ απάντησε «απλά για το
φιλελεύθερο επενδυτικό κλίµα, τις δεξιότητες των εργαζοµένων, το σχετικά χαµηλό κόστος εργασίας, που
την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισµό.
«Η ενισχυµένη εµπορική σχέση είναι επίσης καλή για τις ΗΠΑ. Αµερικανικέ εταιρείες ανέπτυξαν εξαγωγικές
αγορές στον τοµέα του µηχανικού εξοπλισµού, ηλεκτρονικών, εργαλείων και µεταφορών. Η συνεχής
οικονοµική ανάκαµψη στην Κύπρο θα δηµιουργήσει µεγαλύτερες ευκαιρίες για αµερικανικές εξαγωγές στο
µέλλον».
Ο κ. Πάλµερ είπε πως είναι ξεκάθαρο ότι µία διαρκής και βιώσιµη διευθέτηση του κυπριακού διευκολύνει
πολύ την ανάπτυξη των πόρων της, διασφαλίζοντας ότι θα ωφεληθούν όλοι οι Κύπριοι.
«Γι’ αυτό η αµερικανική κυβέρνηση παραµένει σθεναρή στην υποστήριξη µιας διζωνικής δικοινοτικής
οµοσπονδίας».
Μιλώντας για την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας των ΗΠΑ µε την Κύπρου, αναφέρθηκε στις
αυξηµένες επισκέψεις αµερικανών επισήµων από τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονοµικών και Άµυνας, ενώ
στάθηκε ιδιαίτερα στην ισχυρή διµερή συνεργασία για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, την αποτροπή
εξάπλωσης όπλων µαζικής καταστροφής και στην ασφάλεια στη θάλασσα και προστασία συνόρων. Είπε
πως στις αρχές του χρόνο έγινε δωρεά εξοπλισµού για τα κυπριακά τελωνεία αξίας 163.000 δολαρίων, µε
τα οποία θα µπορούν να εντοπίζουν παράνοµη µεταφορά όπλων µαζικής καταστροφής.
Ενώ σε δύο εβδοµάδες σχεδιάζουµε να εκπαιδεύσουµε 36 λιµενοφύλακες για τη βελτίωση της ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουµε να προβλέπουµε για άλλους αµοιβαία επωφελείς τρόπους
συνεργασίας», πρόσθεσε ο αξιωµατούχος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ.
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"Θα συνεχίσουµε να διευκολύνουµε τις επενδύσεις και τη δηµιουργία
οικονοµικών ευκαιριών"
Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας στο επιχειρηµατικό φόρουµ "Invest in Cyprus"
του Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του στο φόρουµ, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, αφού
συνεχάρη τους διοργανωτές που εκτός από το Capital Link είναι η Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών και το
CIPA, είπε, µεταξύ άλλων, ότι η κυπριακή Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να παρέχει διευκολύνσεις σε
επιχειρηµατικές και επενδυτικές συνέργειες ανάµεσα σε Κύπρο και ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι µια εκ των
προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική είναι η περαιτέρω ενίσχυση των
σχέσεων των δύο χωρών, σηµειώνοντας ότι η διµερής συνεργασία είναι στρατηγικής σηµασίας. Ο
Πρόεδρος, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Προεδρίας, επεσήµανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί
σηµαντικές επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο µε πιο πρόσφατη την επένδυση στην...
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Συνάντηση Αναστασιάδη µε Γκουτέρες: Προσεκτικά βήµατα για την λύση του
Κυπριακού
Τα Ηνωµένα Έθνη παραµένουν στη διάθεση των µερών και µόλις λάβει την έκθεση της προσωπικής
απεσταλµένης του Τζέιν Χολ Λούτ και ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών του µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, ο ΓΓ
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα αποφασίσει τα επόµενα βήµατα, σε συνεννόηση µε τις δύο πλευρές.
Αυτή ήταν, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, η αντίδραση του ΓΓ του ΟΗΕ
στις θέσεις που του παρουσίασε στη διάρκεια της συνάντησή τους, αναφορικά µε τα επόµενα βήµατα στο
Κυπριακό.
Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερα από 20 λεπτά, και σ’ αυτήν παρακάθισαν από ελληνοκυπριακής
πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδροµος
Προδρόµου, ο διαπραγµατευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα
Ηνωµένα `Εθνη, Κορνήλιος Κορνηλίου κι ο διπλωµατικός σύµβουλος του Προέδρου Παντελής Παντελίδης.
Από µέρους των Ηνωµένων Εθνών συµµετείχαν η κ. Λουτ, η Βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ αρµόδια για Πολιτικές
Υποθέσεις Ρόζµαρι ΝτιΚάρλο και άλλοι.
`Οπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, σε δηλώσεις στους δηµοσιογράφους, η συνάντηση µε τον ΓΓ
του ΟΗΕ ήταν ουσιαστικού περιεχοµένου και του µετέφερε τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς που
συνοψίζονται ως εξής:
«Πρώτον, στην ετοιµότητα αλλά και αποφασιστικότητα µας να συνεργαστούµε µε τα ΗΕ προκειµένου να
επιτύχουµε την επανέναρξη των συνοµιλιών, µε στόχο να επιτύχουµε το ταχύτερο δυνατόν µια λύση που
θα είναι απόλυτα συµβατή µε τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ αλλά και το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο». Ο κ.
Αναστασιάδης επανέλαβε ότι στόχος θα πρέπει να είναι το υπό συζήτηση νέο καθεστώς να διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα, τη βιωσιµότητα και τη διάρκεια, ενώ ταυτόχρονα να είναι πλήρες απεξαρτηµένο από
αναχρονιστικές εγγυήσεις ή παρουσία κατοχικού στρατού.
«Δεύτερον, βάση για µια νέα εντατική προσπάθεια θα είναι, πέραν των σχετικών ψηφισµάτων και του
ευρωπαϊκού κεκτηµένου, η µέχρι σήµερα επιτευχθείσα πρόοδος αλλά και το περίγραµµα έξι σηµείων του ΓΓ
όπως διαµορφώθηκε στις 4 Ιουλίου 2017». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε ως προϋπόθεση για να
στεφθεί µε επιτυχία µια νέα προσπάθεια, «η τ/κ και τουρκική πλευρά να θέσουν γραπτώς τις θέσεις τους
και επί των έξι σηµείων του πλαισίου Γκουτέρες, όπως έπραξε και η ε/κ πλευρά».
Ανέφερε ότι προς αποφυγή µιας νέας αποτυχίας, ο ΓΓ και ο /η απεσταλµένος του, µε τη βοήθεια και των 5
µονίµων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας και / ή όσα εκ τούτων επιθυµούν πρέπει να διερευνήσουν αλλά
και να προετοιµάσουν µια νέα προσπάθεια ώστε να µην οδηγηθούµε σε καταστροφικό αδιέξοδο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας τόνισε επίσης στο ΓΓ του ΟΗΕ τη σηµασία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη διασφάλιση
ενός κλίµατος ασφάλειας και σταθερότητας στο νησί, υπογραµµίζοντας πως οι τελευταίες προκλητικές
ενέργειες του τουρκικού στρατού αποδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη διατήρησης των όρων εντολής της
ως έχουν.
«Η αντίδραση του Γενικού Γραµµατέα ήταν πως τα Ηνωµένα Έθνη παραµένουν στη διάθεση των µερών,
τονίζοντας πως µόλις λάβει την έκθεση της κ. Λούτ και ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, θα αποφασίσει τα επόµενα βήµατα, σε συνεννόηση µε τις δύο πλευρές. Ταυτόχρονα,
σηµείωσε πως στόχος είναι να επανενωθεί η Κύπρος, µε µόνο γνώµονα το καλώς νοούµενο συµφέρον των
δύο κοινοτήτων», επεσήµανε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε συνοπτικά και στο σύνολο των επαφών του στη διάρκεια και στο
περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς και στο γεύµα µε τα πέντε µόνιµα µέλη
του Συµβουλίου Ασφαλείας.
«Μετάφερα επίσης, όπως σας έχω αναφέρει, την πεποίθησή µας ότι τα µόνιµα µέλη του Συµβουλίου
Ασφαλείας, µαζί µε τον ΓΓ των ΗΕ και την ειδική του απεσταλµένη, έχουν σηµαντικό ρόλο να
διαδραµατίσουν προς την κατεύθυνση προετοιµασίας του εδάφους για επανέναρξη των συνοµιλιών, όπως
επίσης και στην πτυχή που άπτεται της απρόσκοπτης διασφάλισης των συµφωνηθέντων σε περίπτωση
επίτευξης λύσης».
Σήµερα (Παρασκευή), ο Πρόεδρος Αναστασάδης θα συναντηθεί µε τον Διευθυντή της Delek, Γιτζάκ
Τσουβά. Τόνισε τη σηµασία της συνάντησης «όσον αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασµούς της χώρας, υπό
το πρίσµα βεβαίως και της υπογραφής της διακρατικής συµφωνίας µε την Αίγυπτο».
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Ο Πρόεδρος θα χαιρετίσει σήµερα το Επενδυτικό Φόρουµ για την Κύπρο της Capital Link που στοχεύει στην
προβολή της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού.
«Μια εκδήλωση που επίσης έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς λαµβάνει χώρα δύο βδοµάδες µετά και την
αναβάθµιση της Κύπρου στην επενδυτική βαθµίδα. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν επίσης οι Υπουργοί
Οικονοµικών και Ενέργειας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας και ο Υφυπουργός των ΗΠΑ για θέµατα της Ευρώπης,
κ. Matthew Palmer”, σηµείωσε.
Αναφέρθηκε επίσης και στις επαφές που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το σύνολο των
συναντήσεων του στη Νέα Υόρκη, όπως επίσης και των συναντήσεων των άλλων αξιωµατούχων της
Κυβέρνησης και για τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.
Ερωτηθείς αν ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει ενώπιον του τα συµπεράσµατα της κ. Λουτ, ο Πρόεδρος απάντησε
αρνητικά.
Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι η κατάθεση χαρτών ήταν µια εκ των προϋποθέσεων για να οδηγηθούµε
στη Σύνοδο στη Γενεύη και στο Κραν Μοντάνα, χάρτη που απέσυρε η τουρκοκυπριακή πλευρά.
Σε ερώτηση αν ο ΓΓ σχηµάτισε εικόνα για το κατά πόσο υπάρχει έδαφος για µια νέα προσπάθεια, ο
Πρόεδρος είπε ότι ο ΓΓ «ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός επαναλαµβάνοντας ότι θα πρέπει πρώτα να λάβει την
έκθεση της κ. Λουτ, ποιά η εικόνα που αποκόµισε, τί µπορούν να προσφέρουν τα ΗΕ αναµένοντας την
ολοκλήρωση και δικών του επαφών µε τα εµπλεκόµενα µέρη».
Κληθείς να πει αν η επανεργοποίηση αφορά και τη συµµετοχή των πέντε µονίµων µελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «η παρουσία των πέντε µονίµων µελών είναι σε περίπτωση
που συγκληθεί Σύνοδος. Όµως δεν αποκλείσαµε αν ο ΓΓ θεωρήσει χρήσιµο να καλέσει τα πέντε µόνιµα µέλη
να συµβάλουν, να βοηθήσουν στο να διαµορφωθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να επιτρέψουν την
επανέναρξη του διαλόγου”.
“Παραδείγµατος χάριν, στο Πλαίσιο Γκουτέρες προνοείται, µεταξύ άλλων, η κατάργηση των εγγυήσεων
και τα θέµατα της κάθετης µείωσης τουρκικού στρατού µε απόφαση κατά πόσο θα ήταν µε οριστικό
τερµατισµό της παρουσίας ή ενδεχόµενα κάτι άλλο που τα µέρη αποφάσισαν. Εάν κάποια των µονίµων
µελών µπορούν να επηρεάσουν την Τουρκία επικαλούµενα τις πρόνοιες του καταστατικού χάρτη των ΗΕ,
επικαλούµενα τη Συνθήκη της ΕΕ, ότι δηλαδή δίνει επαρκή ασφάλεια, και συνεπώς ο αναχρονιστικός
θεσµός των εγγυήσεων δεν απαιτείται, είναι µια σηµαντική βοήθεια που θα δηµιουργούσε τις προοπτικές
και τις προϋποθέσεις να προχωρήσει µπροστά µε προοπτική ο διάλογος».
Ερωτηθείς αν έχει διαπιστώσει τα πέντε µόνιµα µέλη να έχουν τη διάθεση να εµπλακούν στην
προετοιµασία του εδάφους, ο Πρόεδρος είπε ότι «δεν τοποθετούνται όταν είναι και οι πέντε. Κατ’ ιδίαν
υπάρχουν και αυτοί που είναι πρόθυµοι και θέλουν και επιδιώκουν την εµπλοκή, και άλλοι που διατηρούν
επιφυλάξεις µε βάση τη δική τους εξωτερική πολιτική».
Κληθείς να πει αν είναι ξεκάθαρο ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες δεν έχει σχέση µε την ερµηνεία που δίνει η
τουρκική πλευρά, ο Πρόεδρος είπε ότι «έχω την εντύπωση ότι ο ΓΓ µελετά τους τρόπους που θα
επιτρέψουν την επανέναρξη, δεν συζητά αυτή τη στιγµή ποιά είναι ή δεν είναι τα έξι σηµεία του πλαισίου
που κατέθεσε. Εξάλλου, είναι καλά γνωστό ότι είναι µε δικές του εντολές που διαµορφώθηκε στις 4
Ιουλίου το τελικό κείµενο του πλαισίου».
Κληθείς να πει αν το τέλος αυτής της περιόδου θα είναι όταν κατατεθεί η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ στο
Συµβούλιο Ασφαλείας, ο Πρόεδρος απάντησε αρνητικά.
“Κατά την άποψή µου θα είναι όταν καταθέσει η κα Λουτ την έκθεση της. Ενδεχόµενα να αποτυπώνονται
κάποιες των θέσεων ή εάν κρίνει σοφότερο, να αποφύγει να πράξει κάτι ανάλογο αν και εφόσον υπάρξουν
πρωτοβουλίες από ένα ειδικό απεσταλµένο που θα συνεχίσει τις επαφές», ανέφερε.
Σε ερώτηση αν η κ. Λουτ θα µπορούσε να είναι αυτή η ειδική απεσταλµένη, ο Πρόεδρος είπε ότι «αυτή τη
στιγµή τουλάχιστον τυγχάνει της αποδοχής όλων η κ. Λουτ. Είναι καλά γνωστό ότι ο ΓΓ επιχείρησε κάτι
ανάλογο και νωρίτερα ήέτος µε την υπόδειξη προσωπικότητας από τη Γαλλία, την οποίαν η Τουρκία
απέρριψε».
Κληθείς να πει αν αναµένει ότι θα γίνει ένα πήγαινε – έλα της κ. Λουτ για συναντήσεις στην περιοχή, ο
Πρόεδρος είπε ότι ο ΓΓ θα αποφασίσει.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ανέφερε ότι «ο ΓΓ είπε ότι είναι στη διάθεση των
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µερών, ότι τα ΗΕ ενδιαφέρονται για την επανένωση της Κύπρου και µε αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον
και των δύο κοινοτήτων. Είπε ότι ακόµα δεν έχει αποκρυσταλλώσει άποψη πώς µπορεί να επαναρχίσει ένας
διάλογος µε προοπτική επιτυχίας, διότι αναµένει την έκθεση της κ. Λουτ και την ολοκλήρωση των επαφών
του».
Πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις του ΓΓ θα µπορούσαν να ήταν, για παράδειγµα, να ζητήσει από την κ. Λουτ να
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων, να ζητήσει τη βοήθεια των µελών του ΣΑ ώστε
να διαµορφωθούν εκείνες οι συνθήκες που θα του επιτρέψουν σε συνεννόηση µε τα µέρη να ορίσει
επανέναρξη του διαλόγου.
Κληθείς να σχολιάσει αρνητικές τοποθετήσεις για τη χθεσινή του οµιλία στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είπε ότι «ή επιτέλους θα είµεθα κράτος των Ηνωµένων
Εθνών, που συµµετέχει στο τι συµβαίνει, και κράτος µέλος της ΕΕ που ενδιαφέρεται για όλα όσα πρέπει να
ενδιαφέρουν τα κανονικά κράτη, ή που θα πρέπει να µετατραπούµε σε µια κοινότητα ή ένα σωµατείο που
δεν έχει άλλο παρά να επαναλαµβάνει συνθήµατα, προκειµένου να ικανοποιηθεί το εσωτερικό µέτωπο”.
“Δεν ήρθα εδώ να εκφωνήσω οµιλία για να ικανοποιήσω το εσωτερικό µέτωπο”, ανέφερε. Σηµείωσε πως
έθεσε το Κυπριακό στις σωστές του παραµέτρους, έβαλε τα πλαίσια µέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί
µια νέα πρωτοβουλία για να βρεθεί µια βιώσιµη και λειτουργική λύση, η οποία µάλιστα να είναι
απαλλαγµένη είτε από εγγυήσεις, αναχρονιστικά συστήµατα είτε από στρατεύµατα.
“Είπα ότι η λύση θα πρέπει να συνάδει απόλυτα µε τα ψηφίσµατα των ΗΕ και, µεταξύ άλλων, τα ψηφίσµατα
µιλούν για απόσυρση των ξένων στρατευµάτων, µιλάµε για το κεκτηµένο, για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και συνεπώς µε όλο το σεβασµό που τρέφω προς οποιονδήποτε, δεν
καθοδηγούνται οι πολιτικές µου από τα social media», επεσήµανε.
Σε ερώτηση για το θέµα του ανοίγµατος οδοφραγµάτων, ο Πρόεδρος είπε ότι «εµείς είµαστε ήδη έτοιµοι.
Εκείνο το οποίο αποµένει είναι να διαπιστωθεί ότι και η άλλη πλευρά είναι από µεριάς τεχνικών
προδιαγραφών έτοιµη και όχι µόνον. Διότι υπάρχει η συµφωνία ότι για να λειτουργήσει το οδόφραγµα
Δερύνειας θα πρέπει να µετακινηθεί το φυλάκιο του τουρκικού στρατού. Εξ όσων γνωρίζω, από τουρκικής
ή τουρκοκυπριακής πλευράς προβάλλεται ότι κάτι ανάλογο δεν έχει συµφωνηθεί ή ότι ο τουρκικός
στρατός δεν έχει πρόθεση µετακίνησης του φυλακίου. Οπότε υπάρχει µια σαφέστατη παραβίαση των όσων
έχουν συµφωνηθεί».
Τέλος, ερωτηθείς αν διαπίστωσε από τις επαφές του στη Νέα Υόρκη ότι στον επενδυτικό τοµέα υπάρχει
ενδιαφέρον, ο Πρόεδρος είπε ότι οι επαφές µε τις άλλες χώρες για περαιτέρω εµβάθυνση των σχέσεων για
διµερείς συµφωνίες, όπως αποφυγής διπλής φορολογίας, συµβάλλουν ώστε να ενθαρρυνθούν υπήκοοι
χωρών να επενδύσουν.
ΚΥΠΕ – Αποστόλης Ζουπανιώτης – ΗΠΑ/Νέα Υόρκη 28/09/2018 20:17
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Αυτά είπε ο ΠτΔ σε δηµοσιογραφική διάσκεψη µετά τη συνάντηση µε τον ΓΓ
ΟΗΕ
Στη διάθεση των εµπλεκοµένων µερών στο Κυπριακό, παραµένει ο γενικός γραµµατέας των Ηνωµένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά προς το παρόν δεν έχει παρουσιάσει τις τελικές θέσεις του διεθνούς
οργανισµού, στη βάση των επαφών που είχε η προσωπική απεσταλµένη του Τζέιν Χολ Λουτ. Αυτό δήλωσε
στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Αναστασιάδης, µετά την εικοσάλεπτη συνάντηση που είχε µε τον Αντόνιο
Γκουτέρες.
Μιλώντας σε δηµοσιογραφική διάσκεψη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ανέφερε :
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχα την ευκαιρία να µεταφέρω στο Γ.Γ. τις θέσεις της Ε/Κ πλευράς που
συνοψίζονται:(α) Στην ετοιµότητα αλλά και αποφασιστικότητα µας να συνεργαστούµε µε τα Η.Ε.
προκειµένου να επιτύχουµε την επανέναρξη των συνοµιλιών, µε στόχο να επιτύχουµε το ταχύτερο δυνατόν
µια λύση που θα είναι απόλυτα συµβατή µε τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ αλλά και το Ευρωπαϊκό
κεκτηµένο.Στόχος έχω αναφέρει θα πρέπει να είναι το υπό συζήτηση νέο καθεστώς, να διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα, τη βιωσιµότητα και τη διάρκεια, ενώ ταυτόχρονα να είναι πλήρες απεξαρτηµένο από
αναχρονιστικές εγγυήσεις ή παρουσία κατοχικού στρατού.(β) Βάση για µια νέα εντατική προσπάθεια θα
είναι, πέραν των σχετικών ψηφισµάτων και του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου, η µέχρι σήµερα επιτευχθείσα
πρόοδος αλλά και το περίγραµµα έξι σηµείων του Γ.Γ όπως διαµορφώθηκε στις 04 Ιουλίου 2017.(γ)
Προκειµένου να στεφθεί µε επιτυχία µια νέα προσπάθεια θα πρέπει η Τ/Κ και Τουρκική πλευρά να θέσουν
γραπτώς τις θέσεις τους και επί των έξι σηµείων του πλαισίου Γκουτέρες, όπως έπραξε και η Ε/Κ
πλευρά.(δ) Προς αποφυγή µιας νέας αποτυχίας, ο Γ.Γ και /ή ειδικός προς τούτο αντιπρόσωπος του, µε τη
βοήθεια και των 5 Μονίµων Μελών του Σ.Α και / ή όσα εκ τούτων επιθυµούν, να διερευνήσουν αλλά και να
προετοιµάσουν µια νέα προσπάθεια ώστε να µην οδηγηθούµε σε καταστροφικό αδιέξοδο.(ε) Τόνισα τη
σηµασία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη διασφάλιση ενός κλίµατος ασφάλειας και σταθερότητας στο νησί,
υπογραµµίζοντας πως οι τελευταίες προκλητικές ενέργειες του Τουρκικού στρατού αποδεικνύουν εκ νέου
την ανάγκη διατήρησης των όρων εντολής της ως έχουν.Η αντίδραση του Γενικού Γραµµατέα ήταν πως
τα Ηνωµένα Έθνη παραµένουν στη διάθεση των µερών, τονίζοντας πως µόλις λάβει την έκθεση της κ.
Λούτ και ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, θα αποφασίσει τα επόµενα βήµατα
σε συνεννόηση µε τις δύο πλευρές.Ταυτόχρονα, σηµείωσε πως στόχος είναι να επανενωθεί η Κύπρος, µε
µόνο γνώµονα το καλώς νοούµενο συµφέρον των δύο κοινοτήτων.Καταλήγοντας, εξέφρασε τις θερµές του
ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία της ΚΔ µε τα Ηνωµένα Έθνη.
Κατά την διάρκεια της εδώ παραµονής µου είχα και µια σειρά άλλων σηµαντικών συναντήσεων. Πιο
συγκεκριµένα, παρακάθισα σε γεύµα εργασίας µε τους Μονίµους Αντιπροσώπους των 5 Μονίµων Μελών
του Συµβουλίου Ασφάλειας, κατά την διάρκεια του οποίου ανταλλάξαµε απόψεις επί των
προαναφερθέντων.Μετάφερα επίσης, όπως σας έχω αναφέρει, την πεποίθηση µας ότι τα Μόνιµα Μέλη του
Συµβουλίου Ασφαλείας, µαζί µε τον ΓΓ των ΗΕ και την ειδική του απεσταλµένη, έχουν σηµαντικό ρόλο να
διαδραµατίσουν προς την κατεύθυνση προετοιµασίας του εδάφους για επανέναρξη των συνοµιλιών, όπως
επίσης και στην πτυχή που άπτεται της απρόσκοπτης διασφάλισης των συµφωνηθέντων σε περίπτωση
επίτευξης λύσης.Συναντήθηκα επίσης µε το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών κ. Λαβρόφ, µε τον οποίο
συζητήσαµε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των άριστων σχέσεων Λευκωσίας και Μόσχας, ως επίσης και
για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.Εξέφρασα την ευαρέσκεια µου για την διαχρονική στάση αρχών
της Ρωσίας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και στη θετική ανταπόκριση σε σχέση µε τη θέση
µας για την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας από τα Μόνιµα Μέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας έτσι ώστε
να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προοπτικές για επανέναρξη του διαλόγου.Σηµαντική θεωρώ επίσης τη
συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αλ-Σισι, µε τον οποίο θα συναντηθούµε εκ νέου στις 10
Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της νέας Τριµερής συνάντησης σε επίπεδο Αρχηγών Κυβερνήσεων ανάµεσα
στην Κύπρο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα.Με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, πέραν του Κυπριακού, συζητήσαµε
θέµατα που άπτονται των ενεργειακών σχεδιασµών των δυο χωρών, λαµβάνοντας υπόψη και την
πρόσφατη υπογραφή της διακρατικής Συµφωνίας υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου στην
Αίγυπτο, την πρώτη του είδους της στην περιοχή µας. Συµφωνήσαµε όπως ενισχυθεί ο διάλογος µας, ώστε
να διασφαλίσουµε πως µέσα από κοινές δράσεις στο τοµέα της Ενέργειας µπορούν να προωθηθούν
περαιτέρω οι στόχοι των δυο χωρών, πάντα προς όφελος του Κυπριακού και Αιγυπτιακού λαού.Είχα επίσης
συναντήσεις µε τον Βασιλιά της Ιορδανίας, έναν στενό φίλο της Κύπρου, µε τον οποίο συζητήσαµε τις
περιφερειακές εξελίξεις στη γειτονιά µας, καθώς επίσης και µε τον Πρόεδρο της Αλβανίας και τους
Πρωθυπουργούς της Αρµενίας και της Μολδαβίας, µε τους οποίους συζητήσαµε θέµατα που άπτονται της
αναβάθµισης των διµερών µας σχέσεων.Ακόµη, συναντήθηκα µε την Αµερικάνικη Εβραϊκή Επιτροπή
(American Jewish Committee), όπου ανταλλάξαµε απόψεις για την ανάληψη κοινών δράσεων µε στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Ισραήλ και των Ηνωµένων Πολιτειών,
ενώ είχα και τις καθιερωµένες µου συναντήσεις µε την Κυπριακή Οµοσπονδία Αµερικής, όπως επίσης και µε
τον Αρχιεπίσκοπο Δηµήτριο, µε τον οποίο µας συνδέει µια στενή φιλία.Κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα
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συναντηθώ µε το Διευθυντή της Delek, κ. Γιτζάκ Τσουβά, η οποία έχει τη δική της σηµασία όσον αφορά
τους ενεργειακούς σχεδιασµούς της χώρας, υπό το πρίσµα βεβαίως και της υπογραφής της διακρατικής
συµφωνίας µε την Αίγυπτο, ενώ θα χαιρετίσω το Διεθνές Συνέδριο του Capital Link που στοχεύει στην
προβολή της Κύπρου ως επιχειρηµατικού και επενδυτικού προορισµού.
Μια εκδήλωση που επίσης έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς λαµβάνει χώρα δύο βδοµάδες µετά και την
αναβάθµιση της Κύπρου στην επενδυτική βαθµίδα. Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν επίσης οι Υπουργοί
Οικονοµικών και Ενέργειας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας και ο Υφυπουργός των ΗΠΑ για θέµατα της Ευρώπης,
κ. Matthew Palmer.
Να αναφέρω επίσης, οτι πέραν των δικών µου συναντήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Χριστοδουλίδης,
είχε σειρά επαφών µε αντικείµενο το Κυπριακό, για θέµατα που άπτονται των διµερών σχέσεων µας µε
χώρες µε τις οποίες µοιραζόµαστε κοινά ενδιαφέροντα και κοινές προκλήσεις, καθώς επίσης και για
θέµατα που άπτονται της ενεργειακής µας πολιτικής.Συγκεκριµένα, είχε επαφές µε τους οµολόγους του
από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν,
το Κατάρ, το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία, καθώς επίσης και µε τον Γ.Γ. της Ένωσης για
τη Μεσόγειο, τον Γ.Γ. του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των Η.Ε. για το Μεσανατολικό και
στελέχη του Αµερικανό-εβραϊκού Συµβουλίου.
Σε συνέχεια αυτών των επαφών και στο πλαίσιο της εξωτερικής µας πολιτικής µας για ενίσχυση των
διµερών µας σχέσεων µε τις ΗΠΑ όσο και για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος, ο Υπουργός
Εξωτερικών είχε συνάντηση µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Wess Mitchell και παρακάθησε σε δείπνο µε
τον Αµερικανό ΥΠΕΞ, κ. Mike Pompeo. Στο πλαίσιο αυτό, αναµένεται πως λίαν συντόµως ο Υπουργός
Εξωτερικών θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για συνάντηση µε τον Αµερικανό οµόλογο του.
Επαφές πραγµατοποίησε επίσης και ο Υπουργός Ενέργειας µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ενώ ο Υπουργός Οικονοµικών είχε
συναντήσεις για θέµατα της αρµοδιότητας του, στο πλαίσιο της προσπάθειάς προώθησης της χώρας µας
ως επενδυτικού κέντρου.
Ταυτόχρονα, τόσο ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, όσο και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συµµετείχαν σε
διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
Καταληκτικά , θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση µου για το σύνολο των εδώ συναντήσεων
µου, όπως επίσης και των αξιωµατούχων της Κυβέρνησης, και για τα αποτελέσµατα που προέκυψαν.
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://riknews.hosted.pixelactions.com
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Συνάντηση Αναστασιάδη – Γκουτέρες το απόγευµα στη Νέα Υόρκη
Την αποφασιστικότητά του για επανέναρξη του διαλόγου για το κυπριακό θα διαβιβάσει ο
πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στη συνάντηση που θα έχει το απόγευµα
µε τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Στη συνέχεια ο ΓΓ του ΟΗΕ θα έχει ξεχωριστή συνάντηση µε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί.
Απαντώντας χθες σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «εµείς θα διαβιβάσουµε την
αποφασιστικότητά µας για επανέναρξη του διαλόγου, για την ανάγκη να υπάρξει τέτοιο κλίµα, µακράν
οποιωνδήποτε παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, έτσι ώστε να
αποφευχθούν ανεπιθύµητες καταστάσεις που δεν θα οδηγούν σε διάλογο, αλλά σε ενδεχόµενα αδιέξοδα».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναµένεται να ενηµερώσει τους δηµοσιογράφους.
Στις 12.30 τοπική ώρα (19.30 ώρα Κύπρου) θα παραστεί και θα µιλήσει στο 2ο Capital Link Forum.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη αύριο Σάββατο.
Tags : cy news cy politics Αναστασιάδης Γκουτέρες Νέα Υόρκη
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2ND CAPITAL LINK INVEST IN CYPRUS” FORUM

2ND CAPITAL LINK INVEST IN CYPRUS” FORUM

Capitalizing on the long established track record of organizing highly successful large scale investment conferences
in major industry centers around the world, the “2nd Capital Link Invest in Cyprus” Forum will be held on September
28th 2018, at The Metropolitan Club in New York City.
The Forum is organized at the initiative and active support of the Cyprus Union of Ship-owners and in cooperation with
the Cyprus Investment Promotion Agency. Hellenic Bank is the Lead Sponsor, while Deloitte and EY are the Grand
Sponsors.
The conference aims to raise awareness about Cyprus as a global business and investment destination to a wider
investor audience through a prestigious, high caliber, high impact event in New York City. It will feature the
developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot government's program for the economy and
investments. It will also feature political and business leaders and decision makers from both public and private
sectors, including the CEOs of major Cypriot organizations, senior executives of US and international companies
active in the region, and:
H.E. Nicos Anastasiades, President - Republic of Cyprus, will deliver the Keynote address of the Forum
Ηon. Harris Georgiades, Minister of Finance of the Republic of Cyprus, will deliver Keynote remarks on “The
Economy of Cyprus – Developments & Outlook”
Hon. George Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus,
will deliver Keynote remarks on “Cyprus as a Regional Energy Hub”
Hon. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping of the Republic of Cyprus, will deliver keynote remarks on
“Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub”

The event provides a high level informative platform for the US investment, financial and business communities on
the investment and business opportunities, including opportunities arising out of the oil and gas exploitation at the
Cypriot Exclusive Economic Zone, with Cyprus enhancing its position as an energy, shipping and logistics hub.

REGISTRATION
To register please visit the link: http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/signup.html
PANEL & PRESENTATION TOPICS
Welcome remarks: Mr. Nicolas Bornozis, President - Capital Link.
ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT FRAMEWORK
Introduced by: Mr. Nicolas Nicolaou, President – Cyprus – US Chamber of Commerce
Cyprus as an Investment & Business Destination
Section remarks: Mr. Michalis P. Michael, Chairman - Cyprus Investment Promotion Agency

The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
Keynote Remarks: H.E. Harris Georgiades, Minister of Finance Republic of Cyprus
BANKING & FINANCIAL SERVICES
Introduced by: Mr. Costas Kellas, CEO – Objecutive, Inc.; Former President – Hellenic American Bankers
Association
Presentation / Remarks: Mr. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
Banking & Financial Services (Panel Discussion)
Moderator: Mr. Frank Miller, Partner - Shearman & Sterling
Panelists:
John Patrick Hourican, Chief Executive Officer - Bank of Cyprus
Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus - Citibank Europe Plc.
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Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus - Citibank Europe Plc.
Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking - Eurobank Cyprus
Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
ENERGY
Introduced by: Mr. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
Cyprus as a Regional Energy Hub
Keynote Remarks: H.E. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry & Tourism, Republic of
Cyprus
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy (Panel Discussion)
Moderator: Mr. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Panelists:
Ed Cox, Director - Noble Energy
Yaniv Friedman, Deputy CEO - Delek Drilling
Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President - ExxonMobil Exploration and Production
Cyprus (Offshore) Limited
Gianni Di Giovanni, Chairman - Eni Petroleum Co. Inc.
SHIPPING & LOGISTICS
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
Keynote Remarks: H.E. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping, Republic of Cyprus
The Shipowners’ Perspective (Panel Discussion)
Maritime Expertise and Infrastructure in Cyprus - Cyprus as an Operational Hub
Moderator: Mr. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Panelists:
Polys Hajioannou, CEO - Safe Bulkers; Vice President - Cyprus Union of Shipowners
Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union of Shipowners
Andreas Hadjipetrou, Managing Director - Columbia Shipmanagement
Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner - Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd.

LUNCHEON & KEYNOTE ADDRESS
Introductory Remarks: Mr. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union
of Shipowners
Keynote Address: H.E. Nicos Anastasiades, President - Republic of Cyprus
KEYNOTE REMARKS
Mr. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs - US Department of State

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS:
CIPA • Bank of Cyprus • Citibank Europe Plc. • Columbia Shipmanagement • Cyprus Sea Lines Shipping • Cyprus
Union of Shipowners • Delek Drilling • Deloitte • Eni Petroleum Co. Inc. • Eurobank Cyprus • ExxonMobil Exploration
and Production Cyprus (Offshore) Limited • EY Cyprus • Hellenic Bank • Noble Energy • Objecutive, Inc. •
Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd. • Safe Bulkers • Shearman & Sterling

THE CONFERENCE IS ORGANIZED:
IN COOPERATION WITH: Cyprus Union of Shipowners, Invest Cyprus (Cyprus Investment Promotion Agency)
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SPONSORS:
LEAD SPONSOR: Hellenic Bank
GRAND SPONSORS: Deloitte, EY
SPONSORS: Columbia Shipmanagement, Eurobank Cyprus, Safe Bulkers, Shearman & Sterling
SUPPORTING SPONSORS: Cyprus US Chamber of Commerce, Flott & Co. PC Attorneys, Osterreichischer Lloyd
Shipping, Treppides
LUNCH SPONSOR: Mana

MEDIA PARTNERS: All About Shipping • Ant1 • Banking News • Cosmos 91.5 NY • Country Profiler • National Herald
• European Business Review • Greek Reporter • Hellas Journal by Mignatiou.com • Hellenic News of America • MC
Media • NGTV • TV One • World Energy News

SUPPORTING ORGANIZATIONS: Ahepa • AHI-American Hellenic Institute • EMBCA-Eastern Mediterranean
Business Culture Alliance • Greek American Chamber • Greek Energy Forum • HABA-Hellenic American Bankers
Association • HACC-Hellenic American Chamber of Commerce • HALC-Hellenic American Leadership Counsil • THIThe Hellenic Initiative • Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Cyprus • Wista International • Wista
Hellas • Wista USA

For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 - Email: [email protected] ; [email protected]

For more details and extensive information, please visit:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com

ORGANIZERS
Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications and advisory
firm with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs, as well as Closed-End
Funds and ETFs. Based in New York City, Capital Link has presence in London, Athens & Oslo. Capital Link is
a member of the Baltic Exchange and works very closely with the New York Stock Exchange, NASDAQ and the
London Stock Exchange as well as with major international and supranational organizations and industry
associations in the areas of the firm's strategic concentration.
Our proactive approach, which integrates Investor Relations, Information Technology and Media, enhances
awareness and branding for our clients through tailored outreach programs targeting analysts, institutional and
individual investors and the financial media complemented by extensive and uniquely powerful marketing platforms.
Capital Link offers a full suite of services including strategic and corporate advisory, investor relations, media
relations, public and industry relations and the organization of corporate events. Capital Link is also known
for the organization of large scale, high quality Investment Forums focusing on maritime transportation and U.S.
investment products in key industry centers, such as New York, London, Athens, Limassol, Shanghai, Singapore
and as of this year in Tokyo. We organize twelve to fourteen conferences annually, of which seven are focused on
the maritime sector. The Capital Link Investment Forums feature industry leaders and draw the elite of the global
financial and investment communities. The Capital Link brand is widely-recognized and valued worldwide by
participants in these communities for combining rich informational and educational content with as well as superior
networking opportunities. In addition to conferences, Capital Link organizes Webinars focusing on investment
strategies, sectors, critical topics of interest to the investment community and company presentations. Capital Link's
global marketing platform enhances the visibility and reach of these events on a global scale that lasts well beyond
the date on which each event is held, becoming a continuous reference point for market participants.
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Capital Link’s efforts have been recognized by the 2011 Lloyds’s List Greek Shipping Awards, in 2012 and 2013 by
the InterContinental Finance Magazine and in 2016 by the Wealth & Finance Magazine, Also, by the International
Propeller Club of the United States and AHI-American Hellenic Institute.
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“2ο Capital ink Invest In Cyprus” Forum στην Νέα Υόρκη: Οµιλητής ο Αναστασιάδης
Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων µεγάλης
κλίµακας στα σηµαντικότερα κέντρα του κόσµου, η Capital Link πραγµατοποιεί το “2ο Capital Link Invest In
Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Το Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και
σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus). Κύριος Χορηγός του
Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η Deloitte και η EY.
Πρόκειται για µια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισµένου κύρους, µε µεγάλο αντίκτυπο στην
πόλη της Νέας Υόρκης, που στοχεύει στην προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως
κορυφαίος παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός.
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην Κυπριακή οικονοµία, και το
πρόγραµµα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονοµία και τις επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί
ηγέτες θα συµµετάσχουν και κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηµατικό χώρο, όπως επίσης
και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα. Συγκεκριµένα, θα
παρευρεθούν Διευθυντές σηµαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη Αµερικανικών και
Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία
τους οι:
Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί µια πλατφόρµα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε
εκπροσώπους Αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών αγορών σχετικά µε τις
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν από την
εκµετάλλευση πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της
θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και ναυτιλιακός κόµβος, αλλά και κόµβος διανοµών.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για συµµετοχή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/signup.html
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Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Ενέργειας για επαφές
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με τον Αµερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρµόδιο για Ενεργειακές
Πηγές Francis Fannon, καθώς και µε αξιωµατούχους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ), θα συναντηθεί µεταξύ άλλων ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος Λακκοτρύπης που αναχώρησε την Τρίτηγια τη Νέα Υόρκη.
Σύµφωνα να ανακοίνωση του ο Υπουργός το πρωί της Παρασκευής θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας σε επιχειρηµατικό φόρουµ (2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum), παρουσιάζοντας, σε
Αµερικάνους και ξένους επενδυτές και επιχειρηµατίες, τις εξελίξεις αναφορικά µε την εξερεύνηση
υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο,
καθώς και τις προοπτικές να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.
Σηµειώνεται ότι στο φόρουµ, που συνδιοργανώνουν η εταιρεία Capital Link, η Κυπριακή Ένωση
Πλοιοκτητών και ο Κυπριακός Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων, θα παραστεί, επίσης, ο Αµερικανός
αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Matthew Palmer.
Ο κ. Λακκοτρύπης θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη το Σάββατο, 29 Σεπτεµβρίου.
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Στη Νέα Υόρκη o Λακκοτρύπης για ενεργειακές επαφές
Με τον Αµερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρµόδιο για Ενεργειακές Πηγές Francis Fannon, καθώς και µε
αξιωµατούχους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή, Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ),
θα συναντηθεί, µεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Γιώργος
Λακκοτρύπης, που αναχωρεί σήµερα, Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2018, για τη Νέα Υόρκη.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στο ΓΤΠ, ο Υπουργός το πρωί της Παρασκευής θα συνοδεύσει
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σε επιχειρηµατικό φόρουµ (2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum),
παρουσιάζοντας, σε Αµερικάνους και ξένους επενδυτές και επιχειρηµατίες, τις εξελίξεις αναφορικά µε την
εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και γενικότερα στην Ανατολική
Μεσόγειο, καθώς και τις προοπτικές να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.
Σηµειώνεται ότι στο φόρουµ, που συνδιοργανώνουν η εταιρεία Capital Link, η Κυπριακή Ένωση
Πλοιοκτητών και ο Κυπριακός Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων, θα παραστεί, επίσης, ο Αµερικανός
αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Matthew Palmer.
Ο κ. Λακκοτρύπης θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη το Σάββατο, 29 Σεπτεµβρίου.
(sigmalive.com)
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To «2ο Capital Link Invest in Cyprus» της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί µια πλατφόρµα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε
εκπροσώπους Αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών αγορών σχετικά µε τις
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες
Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων
µεγάλης κλίµακας στα σηµαντικότερα κέντρα του κόσµου, η Capital Link πραγµατοποιεί το “2ο
Capital Link Invest In Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη. Το
Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών
Κύπρου και σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest
Cyprus). Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η
Deloitte και η EY.
Πρόκειται για µια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισµένου κύρους, µε µεγάλο αντίκτυπο στην
πόλη της Νέας Υόρκης, που στοχεύει στην προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως
κορυφαίος παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός.
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην Κυπριακή οικονοµία, και το
πρόγραµµα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονοµία και τις επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί
ηγέτες θα συµµετάσχουν και κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηµατικό χώρο, όπως επίσης και υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων από τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα. Συγκεκριµένα, θα παρευρεθούν Διευθυντές
σηµαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη Αµερικανικών και Διεθνών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους οι:
•
κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής του
Συνεδρίου
•
κ. Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονοµικών της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής
στην Ενότητα “The Economy of Cyprus – Developments & Outlook”
•
κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Energy Hub”
•
κα. Νατάσα Πηλείδη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρική οµιλήτρια
στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub”.
Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί µια πλατφόρµα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε
εκπροσώπους Αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών αγορών σχετικά µε τις
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν από την
εκµετάλλευση πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της
θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και ναυτιλιακός κόµβος, αλλά και κόµβος διανοµών.
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Στις 24/9 το 2ο Capital Link Invest in Cyprus Forum
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Το Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και
σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).
Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η Deloitte και η EY.
Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας &amp; Τουρισµού της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην Ενότητα Cyprus as a Regional Energy Hub -κα.
Συγκεκριµένα, θα παρευρεθούν Διευθυντές σηµαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη
Αµερικανικών και Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο θα τιµήσουν
µε την παρουσία τους οι: -κ.
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Στις 24/9 το 2ο Capital Link Invest in Cyprus Forum
Στις 24/9 το 2ο Capital Link Invest in Cyprus Forum
Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων
µεγάλης κλίµακας στα σηµαντικότερα κέντρα του κόσµου, η Capital Link πραγµατοποιεί το “2ο
Capital Link Invest In Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Το Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και
σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).
Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η Deloitte και η EY.
Πρόκειται για µια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισµένου κύρους, µε µεγάλο αντίκτυπο στην
πόλη της Νέας Υόρκης, που στοχεύει στην προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως
κορυφαίος παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός.
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην Κυπριακή οικονοµία, και το
πρόγραµµα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονοµία και τις επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί
ηγέτες θα συµµετάσχουν και κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηµατικό χώρο, όπως επίσης και υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων από τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα.
Συγκεκριµένα, θα παρευρεθούν Διευθυντές σηµαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη
Αµερικανικών και Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο θα τιµήσουν
µε την παρουσία τους οι:
-κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου
-κ. Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονοµικών της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην
Ενότητα “The Economy of Cyprus – Developments & Outlook”
-κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Energy Hub”
-κα. Νατάσα Πηλείδη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρική οµιλήτρια στην
Ενότητα “Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub”
Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί µια πλατφόρµα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε
εκπροσώπους Αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών αγορών σχετικά µε τις
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν από την
εκµετάλλευση πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της
θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και ναυτιλιακός κόµβος, αλλά και κόµβος διανοµών.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για συµµετοχή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/signup.html
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Χαιρετισµός – Καλωσόρισµα: κ. Nicolas Bornozis, President - Capital Link.
ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT FRAMEWORK
Εισαγωγική οµιλία: κ. Nicolas Nicolaou, President – Cyprus – US Chamber of Commerce
Cyprus as an Investment & Business Destination
Οµιλία ενότητας: κ. Michalis P. Michael, Chairman - Cyprus Investment Promotion Agency
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Harris Georgiades, Minister of Finance Republic of Cyprus
BANKING & FINANCIAL SERVICES
Εισαγωγική οµιλία: κ. Costas Kellas, CEO – Objecutive, Inc.; Former President – Hellenic American Bankers
Association
Παρουσίαση / Οµιλία: κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
Banking & Financial Services (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Frank Miller, Partner - Shearman & Sterling
Οµιλητές:
-κ. John Patrick Hourican, Chief Executive Officer - Bank of Cyprus
-κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus - Citibank Europe Plc.
-κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking - Eurobank Cyprus
-κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
ENERGY
Εισαγωγική οµιλία: κ. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
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Cyprus as a Regional Energy Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry & Tourism, Republic of Cyprus
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Οµιλητές:
-κ. Ed Cox, Director - Noble Energy
-κ. Yaniv Friedman, Deputy CEO - Delek Drilling
-κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President - ExxonMobil Exploration and Production Cyprus
(Offshore) Limited
-κ. Gianni Di Giovanni, Chairman - Eni Petroleum Co. Inc.
SHIPPING & LOGISTICS
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping, Republic of Cyprus
The Shipowners’ Perspective (Panel Discussion)
Maritime Expertise and Infrastructure in Cyprus - Cyprus as an Operational Hub
Συντονιστής: κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Οµιλητές:
-κ. Polys Hajioannou, CEO - Safe Bulkers; Vice President - Cyprus Union of Shipowners
-κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union of Shipowners
-κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director - Columbia Shipmanagement
-Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner - Österreichischer Lloyd Seereederei (Cyprus) Ltd.
LUNCHEON & KEYNOTE ADDRESS
Εισαγωγική οµιλία: κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President - Cyprus Union of
Shipowners
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Nicos Anastasiades, President - Republic of Cyprus
KEYNOTE REMARKS
κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs - US Department of State
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018london/index.html
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com
www.bankingnews.gr
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2ο Capital Link Invest In Cyprus

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018, The Metropolitan Club, Νέα Υόρκη
Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων µεγάλης
κλίµακας στα σηµαντικότερα κέντρα του κόσµου, η Capital Link πραγµατοποιεί το “2ο Capital Link Invest In
Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Το Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και
σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus). Κύριος Χορηγός

του Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η Deloitte και η EY.

Πρόκειται για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους, με μεγάλο
αντίκτυπο στην πόλη της Νέας Υόρκης, που στοχεύει στην προβολή της Κύπρου, σε ένα
ευρύ επενδυτικό κοινό, ως κορυφαίος παγκόσμιος επιχειρηματικός και επενδυτικός
προορισμός.
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις στην Κυπριακή
οικονομία, και το πρόγραμμα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονομία και τις
επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί ηγέτες θα συμμετάσχουν και κορυφαία
στελέχη από τον επιχειρηματικό χώρο, όπως επίσης και υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Συγκεκριμένα, θα παρευρεθούν
Διευθυντές σημαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη Αμερικανικών και
Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το Συνέδριο θα τιμήσουν
με την παρουσία τους οι:
•

κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεντρικός
ομιλητής του Συνεδρίου

•

κ. Χ άρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Κεντρικός ομιλητής στην Ενότητα “The Economy of Cyprus – Developments &
Outlook”

•

κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεντρικός ομιλητής στην Ενότητα “Cyprus as
a Regional Energy Hub”

•

κα. Νατάσα Πηλείδη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Κεντρική ομιλήτρια στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry
Hub”

Το “2 ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί μια πλατφόρμα πληροφόρησης υψηλού
επιπέδου σε εκπροσώπους Αμερικανικών επενδυτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών
αγορών σχετικά με τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή
ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και
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ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και
ναυτιλιακός κόμβος, αλλά και κόμβος διανομών.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για συμμετοχή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/signup.html
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα: κ. Nicolas Bornozis, President - Capital Link.

ECONOMY – BUSINESS & INVESTMENT FRAMEWORK
Εισαγωγική ομιλία: κ. Nicolas Nicolaou, President – Cyprus – US Chamber of Commerce

Cyprus as an Investment & Business Destination
Ομιλία ενότητας: κ. Michalis P. Michael, Chairman - Cyprus Investment Promotion Agency
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Harris Georgiades, Minister of Finance Republic of Cyprus
BANKING & FINANCIAL SERVICES
Εισαγωγική ομιλία: κ. Costas Kellas, CEO – Objecutive, Inc.; Former President – Hellenic
American Bankers Association
Παρουσίαση / Ομιλία: κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic
Bank

Banking & Financial Services (Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Frank Miller, Partner - Shearman & Sterling
Ομιλητές:
·

κ. John Patrick Hourican, Chief Executive Officer - Bank of Cyprus

·

κ. Emilios Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer: Greece & Cyprus Citibank Europe Plc.

·

κ. Stephanos Kassianides, General Manager, International Business Banking Eurobank Cyprus

·

κ. Phivos Stasopoulos, General Manager, Business Division - Hellenic Bank
ENERGY

Εισαγωγική ομιλία: κ. Aristos Constantine – Cyprus Trade Commissioner
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Cyprus as a Regional Energy Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry &
Tourism, Republic of Cyprus
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business & Investment Opportunities in Energy
(Panel Discussion)
Συντονιστής: κ. Stavros Pantzaris, Country Manager Partner – EY Cyprus
Ομιλητές:
·

κ. Ed Cox, Director - Noble Energy

·

κ. Yaniv Friedman, Deputy CEO - Delek Drilling

·
·

κ. Varnavas Theodossiou, Lead Country Manager & Vice-President - ExxonMobil
Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited
κ. Gianni Di Giovanni, Chairman - Eni Petroleum Co. Inc.

SHIPPING & LOGISTICS
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: κ. Natasa Pilides, Deputy Minister of Shipping, Republic of Cyprus
The Shipowners’ Perspective (Panel Discussion)
Maritime Expertise and Infrastructure in Cyprus - Cyprus as an Operational Hub

Συντονιστής: κ. Costas Georghadjis, Audit Partner – Deloitte
Ομιλητές:
·

κ. Polys Hajioannou, CEO - Safe Bulkers; Vice President - Cyprus Union of
Shipowners

·

κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping; President Cyprus Union of Shipowners

·

κ. Andreas Hadjipetrou, Managing Director - Columbia Shipmanagement

·

Capt. Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner - Österreichischer Lloyd
Seereederei (Cyprus) Ltd.
LUNCHEON & KEYNOTE ADDRESS

Εισαγωγική ομιλία: κ. Andreas Hadjiyiannis, President - Cyprus Sea Lines Shipping;
President - Cyprus Union of Shipowners
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Nicos Anastasiades, President - Republic of Cyprus

KEYNOTE REMARKS
κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs - US
Department of State
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧ ΟΥΝ:
CIPA • Bank of Cyprus • Citibank Europe Plc. • Columbia Shipmanagement • Cyprus Sea
Lines Shipping • Cyprus Union of Shipowners • Delek Drilling • Deloitte • Eni Petroleum Co.
Inc. • Eurobank Cyprus • ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Oﬀshore) Limited •
EY Cyprus • Hellenic Bank • Noble Energy • Objecutive, Inc. • Österreichischer Lloyd
Seereederei (Cyprus) Ltd. • Safe Bulkers • Shearman & Sterling
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: Cyprus Union of Shipowners, Invest Cyprus (Cyprus Investment
Promotion Agency)
Χ ΟΡΗΓΟΙ:
ΚΥΡΙΟΣ Χ ΟΡΗΓΟΣ: Hellenic Bank
ΜΕΓΑΛΟΙ Χ ΟΡΗΓΟΙ: Deloitte, EY
Χ ΟΡΗΓΟΙ: Columbia Shipmanagement, Eurobank Cyprus, Safe Bulkers, Shearman &
Sterling
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΚΤΕΣ Χ ΟΡΗΓΟΙ: Cyprus US Chamber of Commerce, Flott & Co. PC Attorneys,
Osterreichischer Lloyd Shipping, Treppides
Χ ΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Mana
Χ ΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: All About Shipping • Ant1 • Banking News • Cosmos 91.5 NY •
Country Profiler • National Herald • European Business Review • Greek Reporter • Hellas
Journal by Mignatiou.com • Hellenic News of America • MC Media • NGTV • TV One • World
Energy News
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ahepa • AHI-American Hellenic Institute • EMBCA-Eastern
Mediterranean Business Culture Alliance • Greek American Chamber • Greek Energy Forum
• HABA-Hellenic American Bankers Association • HACC-Hellenic American Chamber of
Commerce • HALC-Hellenic American Leadership Counsil • THI-The Hellenic Initiative •
Leadership 100 • The Rotary Club of New York • Wista Cyprus • Wista International • Wista
Hellas • Wista USA
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018london/index.html
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η
Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων
και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και
των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των
εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των
ETF.
Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το
Χ ρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χ ρηματιστήριο του Λονδίνου
καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου,
εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.
H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη,
Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη και από φέτος στο Τόκιο, που αφορούν
στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται
στον ναυτιλιακό τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό
συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές
στρατηγικές, σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική
κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της
Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια
κλίμακα, με διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε
γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το
περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο
AHI στην Washington.
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Το “2ο Capital Link Invest In Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη

Έχοντας στο ενεργητικό της σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων Επενδυτικών Συνεδρίων µεγάλης
κλίµακας στα σηµαντικότερα κέντρα του κόσµου, η Capital Link πραγµατοποιεί το “2ο Capital Link Invest In
Cyprus” Forum, στις 28 Σεπτεµβρίου, στο Metropolitan Club στη Νέα Υόρκη.
Το Συνέδριο υλοποιείται µε την πρωτοβουλία και ενεργό υποστήριξη της Ενώσεως Εφοπλιστών Κύπρου και
σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus). Κύριος Χορηγός του
Συνεδρίου είναι η Ελληνική Τράπεζα και Μεγάλοι Χορηγοί η Deloitte και η EY.
Πρόκειται για µια διοργάνωση υψηλού επιπέδου και αναγνωρισµένου κύρους, µε µεγάλο αντίκτυπο στην
πόλη της Νέας Υόρκης, που στοχεύει στην προβολή της Κύπρου, σε ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, ως
κορυφαίος παγκόσµιος επιχειρηµατικός και επενδυτικός προορισµός.
Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι µεταρρυθµίσεις στην Κυπριακή οικονοµία, και το
πρόγραµµα της Κυπριακής κυβέρνησης για την οικονοµία και τις επενδύσεις, ενώ εκτός από πολιτικοί
ηγέτες θα συµµετάσχουν και κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηµατικό χώρο, όπως επίσης και υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων από τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα.
Συγκεκριµένα, θα παρευρεθούν Διευθυντές σηµαντικών Κυπριακών οργανώσεων, ανώτερα στελέχη
Αµερικανικών και Διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ το
Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους οι:
• κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου
• κ. Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονοµικών της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην
Ενότητα “The Economy of Cyprus – Developments & Outlook”
• κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, Κεντρικός οµιλητής στην Ενότητα “Cyprus as a Regional Energy Hub”
• κα. Νατάσα Πηλείδη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, Κεντρική οµιλήτρια στην
Ενότητα “Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub”
Το “2ο Capital Link Invest in Cyprus” αποτελεί µια πλατφόρµα πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σε
εκπροσώπους Αµερικανικών επενδυτικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών αγορών σχετικά µε τις
επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προκύπτουν από την
εκµετάλλευση πετρελαίου και αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, και οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της
θέσης της Κύπρου ως ενεργειακός και ναυτιλιακός κόµβος, αλλά και κόµβος διανοµών.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για συµµετοχή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή στο:
http://forums.capitallink.com/cyprus/2018/signup.html
Share this...
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Join President Nicos Anastasiades at Capital Link 2nd Invest in Cyprus Forum - Friday,
September 28, 2018 in NYC
Attendance is free of charge for qualified attendees Capital Link 2nd Invest in Cyprus Forum will take place on Friday,
September 28, 2018 at The Metropolitan Club in NYC. The Forum is organized with the active support and
involvement of the Cyprus Union of Shipowners and CIPA. Capitalizing on the success of last year's forum, we aim to
maintain the momentum of raising awareness about Cyprus as a global business and investment destination to a
wider investor universe through a prestigious, high caliber, high impact event in New York City. The repetition of this
event on a regular basis provides a high level platform for informing the US investment, financial and business
communities on the progress, developments and outlook of the Cypriot economy and relevant investment and
business opportunities, including opportunities arising out of the oil and gas exploitation at the Cypriot Exclusive
Economic Zone, with Cyprus enhancing its...
Hellenicnews.com ·
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AGENDA
MONDAY

• Prime Minister Alexis Tsipras begins a

five-day

visit to New York He will be accompanied
by Foreign Minister Nikos Kotzias

gh Friday Info ccs2018.web.auth.gr
Listed companies Unibios Edrasi C

•

Psallidas and Varangis hold their annual
general meetings

To Friday

• The Center for European Constitutional
Law CECL organizes a seminar on the
Extrajudicial Mechanism for Corporate
Debt Settlement Foundation and practical
application At 4.30-9 p.m at 43 Acade
mias Athens Info 210.362.3089

www.cecl.gr
The Branded Content Show opens at
the Domotel Kastri hotel Eleftheriou Veni
zelou Romylias Nea Erythrea Athens To
tomorrow Info brandedcontentshow.gr
The conference on Complex Systems
2018 opens at the Makedonia Palace hotel
in downtown Thessaloniki and runs throu¬

•
•

TUESDAY

•

Prime Minister Alexis Tsipras will have a
meeting with Turkish President Recep
Tayyip Erdogan in New York
The 4th Food Safety Conference is held
at the Domotel Kastri hotel Eleftheriou Ve
nizelou Romylias Nea Erythrea Athens
Info 210.661.7777 mvasilikoudi@bous
sias.com
The 5th National Conference on Town
Planning Zoning and Regional Development
opens at the University of Thessaly in
Volos To Friday Info 2410.235.435

•
•

• Capital Link holds its Annual
Marine Services Forum in London
• The Hellenic Statistical Authority
11th

Shipping

EL

will publish its second-quarter statistics
on employment working hours and
salaries and its August data on hew house
construction material prices
Public Power Corporation Tema Energy
and laso will issue their first-half financial
results
Athens-listed Neorion and Iktinos hold
general meetings of shareholders
STAT

merce holds its Back-to-Business Dinner
2018 at the British Ambassador's Residence
with Coca-Cola HBC Chairman Emeritus
George A David as the guest of honor Info
210.721.0361
Listed Space Hellas will publish its
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Agenda
MONDAY
Prime Minister Alexis Tsipras begins a five-day visit to New York. He will be accompanied by Foreign Minister Nikos
Kotzias. To Friday.
The Center for European Constitutional Law (CECL) organizes a seminar on the “Extrajudicial Mechanism for
Corporate Debt Settlement: Foundation and practical application.” At 4.30-9 p.m. at 43 Academias, Athens. (Info:
210.362.3089, www.cecl.gr)
“The Branded Content Show” opens at the Domotel Kastri hotel, Eleftheriou Venizelou & Romylias, Nea Erythrea,
Athens. To Tuesday. (Info: brandedcontentshow.gr)
The conference on Complex Systems 2018 opens at the Makedonia Palace hotel in downtown Thessaloniki and runs
through Friday. (Info: ccs2018.web.auth.gr)
Listed companies Unibios, Edrasi C. Psallidas and Varangis hold their annual general meetings.
TUESDAY
Prime Minister Alexis Tsipras will have a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in New York.
The 4th Food Safety Conference is held at the Domotel Kastri hotel, Eleftheriou Venizelou & Romylias, Nea Erythrea,
Athens. (Info: 210.661.7777, mvasilikoudi@boussias.com)
The 5th National Conference on Town Planning, Zoning and Regional Development opens at the University of
Thessaly in Volos. To Friday. (Info: 2410.235.435)
Capital Link holds its 11th Annual Shipping & Marine Services Forum in London.
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publish its second-quarter statistics on employment, working hours
and salaries, and its August data on hew house construction material prices.
Public Power Corporation, Terna Energy and Iaso will issue their first-half financial results.
Athens-listed Neorion and Iktinos hold general meetings of shareholders.
WEDNESDAY
The 4th ShipIT Conference is held at the Benaki Museum, 138 Pireos, Athens. (Info: shipit.boussiasconferences.gr)
The British-Hellenic Chamber of Commerce holds its Back-to-Business Dinner 2018 at the British Ambassador’s
Residence, with Coca-Cola HBC Chairman Emeritus George A. David as the guest of honor. (Info: 210.721.0361)
Listed Space Hellas will publish its second-quarter financial figures.
THURSDAY
Organizations of Cypriots in Greece hold an event on the anniversary of the independence of Cyprus. Keynote
speaker will be former Democratic Rally leader Yiannakis Matsis. At 7.30 p.m., at the Michael Cacoyannis
Foundation, 206 Pireos, Tavros, Athens. (Info: 210.341.8579)
The Ramada Plaza Thraki hotel in Alexandroupoli hosts an international food tourism workshop titled: “Food Tourism:
A Piece of Cake?” (Info: www.toptourism.info)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will release its first-quarter details on cargo transport by road and its July
data on road accidents.
Folli Follie Group is scheduled to publish its first-half financial results.
Olympic Technical will hold an extraordinary general meeting.
FRIDAY
Prime Minister Alexis Tsipras will address the UN General Assembly.
The Uzakrota Tourism Summit, titled “Aegean Talks 2018,” takes place at The Cube Athens, 8 Klisovis. (Info:
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www.uzakrota.com/aegeantalks18)
The 2nd Annual Capital Link Invest in Cyprus Forum is held in New York.
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publish its second-quarter service-sector producer prices, its July
retail commerce turnover data and the August reading of its industrial producer prices.
ELTRAK and Aloumyl Mylonas will release their first-half financial figures.
Listed Altec will hold a general meeting of shareholders.
SATURDAY
The 43rd Athens Home expo opens at the Helexpo Maroussi exhibition center, 39 Kifissias, Maroussi. To October 7.
(Info: 210.262.1444, www.athenshomeexpo.gr)
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Κυπριακό: "Επιδιώκουµε ένα κανονικό κράτος" δήλωσε ο Αναστασιάδης
Η φετινή Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, με δεδομένη τη στασιμότητα του Κυπριακού και τις
αναμενόμενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ του
ΟΗΕ, είπε...
... ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας χθες στους
δημοσιογράφους, μετά την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα
συμμετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Εντός της εβδομάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο
επενδυτικό Φόρουμ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28
Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα
Πειλίδου. Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, με δεδομένη τη στασιμότητα του Κυπριακού και τις αναμενόμενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεμήνυσε η κα Λουτ ή με βάση
τις συναντήσεις που θα έχουμε στις 28 Σεπτεμβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη μορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη μορφή μιας νέας Συνόδου.
Η δική μας θέση είναι καλά γνωστή, ότι και αποφασισμένοι είμαστε και βούληση διαθέτουμε ώστε να
επαναρχίσει ο διάλογος -αφού υπάρξει μια προεργασία για να μην οδηγηθούμε σε μια νέα αποτυχία- σε
μια νέα Σύνοδο από εκεί όπου είχαμε μείνει με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούμενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σημεία παραμένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιμασία.
«Χρειάζεται προετοιμασία ακόμα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση με την ασφάλεια, που
περιλαμβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευμάτων. Αυτό που επιδιώκουμε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδομάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και με σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναμένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει, πέραν των
διμερών επαφών, και τους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ.
Δημήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειμένου και να ενημερώσει και να δημιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και μερικά χρόνια από την κυβέρνηση, μια πραγματικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η Κύπρος
για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το
Σάββατο ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου μας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέμενη αξία που η χώρα μας μπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις με ομολόγους μου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ με τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
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Είναι, επίσης, μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ με τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αμερικανο-εβραϊκού Συμβουλίου, ενώ θα συμμετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει στην περιοχή, μέσα από συγκεκριμένες
δράσεις, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιμότητα της χώρας μας
να συμμετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος μέλος της ΕΕ, στην αντιμετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
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Στη Νέα Υόρκη για κρίσιµες επαφές ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (KYΠΕ). Την αποφασιστικότητα και τη βούλησή του για να επαναρχίσει ο διάλογος – αφού
υπάρξει προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µία νέα αποτυχία – σε µία νέα σύνοδο από εκεί όπου είχαµε
µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε
δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, µετά την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις
εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας συνοδεύουν, η Πρώτη Κυρία Αντρη Αναστασιάδη, ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο Υφυπουργός παρά τω
προέδρω Βασίλης Πάλµας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είπε ότι «η φετινή Σύνοδος των ΗΕ παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον,
µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από
πλευράς του ΓΓ, αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κ. Λουτ ή µε βάση τις συναντήσεις που
θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο διάλογος είτε υπό τη
µορφή των δικοινοτικών, είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου».
«Η δική µας θέση είναι καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε, και βούληση διαθέτουµε ώστε να
επαναρχίσει ο διάλογος – αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε
µια νέα Σύνοδο από εκεί όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες», τόνισε.
Διευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στην προεργασία που πρέπει να γίνει, επειδή θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για να οδηγηθούµε στη
Σύνοδο της Γενεύης, «εν τη ουσία τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την Ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακόµη στις επαφές που θα έχει ο ίδιος και ο Υπουργός
Εξωτερικών κατά τη βδοµάδα της Συνόδου των Ηνωµένων Εθνών, ενώ σηµείωσε ότι επαφές θα έχουν
επίσης τόσο ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, όσο και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης, οι οποίοι θα έρθουν αργότερα αυτή την εβδοµάδα – µαζί µε την Υφυπουργό Ναυτιλίας
Νατάσα Πειλίδου – για το 2ο επενδυτικό Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link.
«Θα έχω ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Υπουργό Εξωτερικών της
Κίνας, τον Βασιλιά της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες, ενώ αναµένεται εντός Οκτωβρίου
συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών µε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εδώ
παραµονής µου θα έχω την ευκαιρία να ενηµερώσω, πέραν των διµερών επαφών, και τους Μονίµους
Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθώ µε
αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο, και θα έχω επίσης και άλλες
επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσουµε και να δηµιουργήσουµε αυτό που καλλιεργούµε εδώ και µερικά
χρόνια: µια πραγµατικά πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική», κατέληξε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
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President Anastasiades underlines determination for resumption of talks
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Photos: GANP/Dimitrios Panagos
President of Cyprus Nicos Anastasiades underlined on Saturday his determination and willingness to work for the
resumption of Cyprus talks. The President was speaking to the press after arriving in New York to attend the 73rd
Session of the UN General Assembly The President is accompanied by the First Lady Andri Anastasiades, Foreign
Minister Nikos Christodoulides, Government Spokesman Prodromos Prodromou, Undersecretary to the President
Vassilis Palmas and other officials.
President Anastasiades stressed that this year’s session is of particular interest, given the inactivity in Cyprus’
settlement talks. He also referred to the initiatives anticipated from the part of the UN Secretary-General, in case
Antonio Guterres deems that the resumption of talks is possible – either in the form of bicommunal talks or a new
Conference – on the basis of the report of his special envoy Jane Holl Lute or the scheduled meeting between the two
men on September 28th.
“Our position is well-known, we are determined and we also have the will in order for talks to resume – after there has
been a preparation to avoid a new failure – at a new Conference from where we were left off on the basis of the
Guterres framework” he underlined.
He explained that his reference to the need for preparation had to do with the withdrawal of the map, which was
submitted by the Turkish Cypriot side in January 2017 as a prerequisite to start talks in Geneva.
The President added that preparation was also necessary in relation to Turkey’s intentions vis-à-vis the chapter of
security, which includes the abolition of intervention rights and the withdrawal of Turkish occupation troops. What we
are aiming at is a normal state, as the Secretary General so eloquently put it, he added.
He referred to the meetings he and the Foreign Minister are having during the week of the UN General Assembly and
noted that more meetings will be conducted by the Minister of Finance Harris Georgiades and Energy Minister Yiorgos
Lakkotrypis, who are arriving next week together with Deputy Minister of Shipping Natasa Pilides for the 2nd Capital
Link Invest in Cyprus forum.
President Anastasiades said that in the margins of the General Assembly, he will have the chance to meet with the
Foreign Minister of Russia, the Foreign Minister of China, the King of Jordan and other leaders.

He also announced that Foreign Minister Nikos Chirstodoulides is meeting with US Secretary of State Mike Pompeo
in October.
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Moreover, he said that while in New York, his contacts include the five Permanent Members of the Security Council,
Jewish-American organizations, as well as Archbishop Demetrios of America and others, in the framework of Cyprus’
multidimensional foreign policy.
On Sunday evening the President and the delegation accompanying him will attend a dinner by the Federation of
Cypriot American Organizations. Foreign Minister Christodoulides will meet earlier with his Greek counterpart, Nikos
Kotzias.

FM CHRISTODOULIDES
Emphasizing the role of Cyprus in the Middle East and the Mediterranean and the added value this could give to the
international community in its efforts to address the challenges in the region, is one of the key pillars of the foreign
policy of the Republic of Cyprus, Foreign Minister Nicos Christodoulides has said.
Speaking to journalists in New York, where he will hold a series of meetings on the sidelines of the UN General
Assembly, the Foreign Minister noted that challenges in the region have implications on European and international
level beyond the ones on regional level.
`It is within this context that meetings have been arranged with my counterparts from Greece, Egypt, Jordan, Saudi
Arabia, United Arab Emirates, Oman, Qatar, Syria, Iraq, Morocco, Algeria , Palestine and Tunisia, “he said.
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Christodoulides said that within this framework, he will meet with the Secretary General of the Union for the
Mediterranean, the SG of the Arab League, the UN Special Coordinator for the Middle East, the members of the
American-Jewish Council, while he will participate in closed conferences for the Middle East, EU meetings on
developments in Syria and Libya, and in a working dinner organized by the US Secretary of State for Transatlantic
Relations.
The Cypriot Foreign Minister also said that in all these meetings he will have the opportunity to present the role that
the Republic of Cyprus plays in the region through concrete actions, on bilateral and multilateral level, but also to
express Cyprus’ readiness to participate in a substantive manner – as a state of the region and an EU Member State
– in the efforts to address common challenges.
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Οι στόχοι της Κύπρου στην επερχόµενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται από εχθές ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόµενος από
υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη, προκειµένου να δώσει το παρών στην επερχόµενη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ αλλά και σε σωρεία άλλων εκδηλώσεων και επαφών. Η ατζέντα της κυπριακής αντιπροσωπίας.
Τον Νίκο Αναστασιάδη συνοδεύουν η πρώτη κυρία, Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τω
προέδρω Βασίλης Πάλµας και υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα
Υόρκη για το 2ο επενδυτικό Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου,
ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η
υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου. Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα
ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για
να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κα
Λουτ ή µε βάση τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν
να επαναρχίσει ο διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου.
Η δική µας θέση είναι καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε
να επαναρχίσει ο διάλογος - αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια
νέα αποτυχία - σε µια νέα Σύνοδο από εκεί όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την
ασφάλεια, που περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση
των κατοχικών στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει:
ένα κανονικό κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον
βασιλιά της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου
συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του
Συµβουλίου Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον
Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να
ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια
πραγµατικά πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να έχει η
Κύπρος για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε
το Σάββατο ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το
Κατάρ, τη Συρία, το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο,
τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα
στελέχη του Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που
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διοργανώνονται για τη Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη
Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις
διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από
συγκεκριµένες δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την
ετοιµότητα της χώρας µας να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ,
στην αντιµετώπιση των όποιων κοινών προκλήσεων».
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Στη Νέα Υόρκη αποφασισµένος για διάλογο αν υπάρξει προετοιµασία ο
Πρόεδρος
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (KYΠΕ). Την αποφασιστικότητα και τη βούλησή του για να επαναρχίσει ο διάλογος – αφού
υπάρξει προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µία νέα αποτυχία – σε µία νέα σύνοδο από εκεί όπου είχαµε
µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε
δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, µετά την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις
εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας συνοδεύουν, η Πρώτη Κυρία Αντρη Αναστασιάδη, ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο Υφυπουργός παρά τω
προέδρω Βασίλης Πάλµας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είπε ότι «η φετινή Σύνοδος των ΗΕ παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον,
µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από
πλευράς του ΓΓ, αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κ. Λουτ ή µε βάση τις συναντήσεις που
θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο διάλογος είτε υπό τη
µορφή των δικοινοτικών, είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου».
«Η δική µας θέση είναι καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε, και βούληση διαθέτουµε ώστε να
επαναρχίσει ο διάλογος – αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε
µια νέα Σύνοδο από εκεί όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες», τόνισε.
Διευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στην προεργασία που πρέπει να γίνει, επειδή θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για να οδηγηθούµε στη
Σύνοδο της Γενεύης, «εν τη ουσία τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την Ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακόµη στις επαφές που θα έχει ο ίδιος και ο Υπουργός
Εξωτερικών κατά τη βδοµάδα της Συνόδου των Ηνωµένων Εθνών, ενώ σηµείωσε ότι επαφές θα έχουν
επίσης τόσο ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, όσο και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης, οι οποίοι θα έρθουν αργότερα αυτή την εβδοµάδα – µαζί µε την Υφυπουργό Ναυτιλίας
Νατάσα Πειλίδου – για το 2ο επενδυτικό Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link.
«Θα έχω ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Υπουργό Εξωτερικών της
Κίνας, τον Βασιλιά της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες, ενώ αναµένεται εντός Οκτωβρίου
συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών µε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εδώ
παραµονής µου θα έχω την ευκαιρία να ενηµερώσω, πέραν των διµερών επαφών, και τους Μονίµους
Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθώ µε
αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο, και θα έχω επίσης και άλλες
επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσουµε και να δηµιουργήσουµε αυτό που καλλιεργούµε εδώ και µερικά
χρόνια: µια πραγµατικά πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική», κατέληξε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
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Αναστασιάδης: Αποφασισµένοι για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό
Ο Κύπριος πρόεδρος λέει ότι η φετινή Σύνοδος του ΟΗΕ παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να
αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του γενικό γραµµατέα του Οργανισµού.
Η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη
στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ
του ΟΗΕ, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους, µετά
την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον συνοδεύουν η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τωn πρόεδρο Βασίλης Πάλµας και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό
Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου.
Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο Κύπριος πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κ. Λουτ ή µε βάση
τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου. Η δική µας θέση είναι
καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος –
αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε µια νέα Σύνοδο από εκεί
όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την
ώρα που ο κ. Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν
προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε
και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και εύστοχος ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια πραγµατικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας
είναι η ανάδειξη του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία
που µπορεί να έχει η Κύπρος για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το Σάββατο ο Κύπριος υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
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Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από συγκεκριµένες
δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα της χώρας µας
να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην αντιµετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
Tags : cy politics Ακκιντζί επανέναρξη διαλόγου κυπριακό Κύπρος Νίκος Αναστασιάδης Νίκος
Χριστοδουλίδης ΟΗΕ Σύνοδος Ηνωµένων Εθνών
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Αναστασιάδης: Αποφασισµένοι για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

Η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη
στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ
του ΟΗΕ, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους, µετά
την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον συνοδεύουν η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τω προέδρω Βασίλης Πάλµας και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό
Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου.
Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο Κύπριος πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κ. Λουτ ή µε βάση
τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου. Η δική µας θέση είναι
καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος –
αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε µια νέα Σύνοδο από εκεί
όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια πραγµατικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να έχει η Κύπρος
για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το
Σάββατο ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
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ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από συγκεκριµένες
δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα της χώρας µας
να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην αντιµετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
Πηγή: in.gr
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Αναστασιάδης: Αποφασισµένοι για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό
Ο Κύπριος πρόεδρος λέει ότι η φετινή Σύνοδος του ΟΗΕ παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε
δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από
πλευράς του γενικό γραµµατέα του Οργανισµού in.gr
Η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη
στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ
του ΟΗΕ, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους, µετά
την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον συνοδεύουν η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τω προέδρω Βασίλης Πάλµας και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό
Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου.
Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο Κύπριος πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κ. Λουτ ή µε βάση
τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου. Η δική µας θέση είναι
καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος –
αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε µια νέα Σύνοδο από εκεί
όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια πραγµατικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να έχει η Κύπρος
για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το
Σάββατο ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
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ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από συγκεκριµένες
δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα της χώρας µας
να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην αντιµετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
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Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ ο Νίκος Αναστασιάδης
Η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη
στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ
του ΟΗΕ, είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους, µετά
την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον συνοδεύουν η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τω προέδρω Βασίλης Πάλµας και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό
Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου.
Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο κύπριος πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κα Λουτ ή µε βάση
τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου. Η δική µας θέση είναι
καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος –
αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε µια νέα Σύνοδο από εκεί
όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια πραγµατικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να έχει η Κύπρος
για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το
Σάββατο ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
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διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από συγκεκριµένες
δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα της χώρας µας
να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην αντιµετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
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ΟΗΕ: Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης και ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης
Η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη
στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ
του ΟΗΕ, είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, µιλώντας χθες στους δηµοσιογράφους, µετά
την άφιξη του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συµµετέχει στις εργασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τον συνοδεύουν η πρώτη κυρία Άντρη Αναστασιάδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, ο υφυπουργός παρά τω προέδρω Βασίλης Πάλµας και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό
Φόρουµ για την Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Οικονοµικών Χάρης
Γεωργιάδης, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου.
Κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η φετινή Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει ένα ειδικότερο
ενδιαφέρον, µε δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από πλευράς του ΓΓ, «αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κα Λουτ ή µε βάση
τις συναντήσεις που θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο
διάλογος είτε υπό τη µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου. Η δική µας θέση είναι
καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία - σε µια νέα Σύνοδο από εκεί
όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Είπε πως έκανε αναφορά στην προεργασία που πρέπει να γίνει γιατί θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για τη Σύνοδο της
Γενεύης, επί της ουσίας τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
«Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Κύπρου είπε πως κατά την εβδοµάδα της Συνόδου του ΟΗΕ, τόσο ο ίδιος όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Οικονοµικών και ο υπουργός Ενέργειας, θα έχουν σειρά επαφών,
µεταξύ άλλων µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον βασιλιά
της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες. Πρόσθεσε ότι αναµένεται εντός Οκτωβρίου συνάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι θα έχει την ευκαιρία να ενηµερώσει, πέραν των
διµερών επαφών, και τους Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου
Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθεί µε αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ.
Δηµήτριο, και θα έχει επίσης και άλλες επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσει και να δηµιουργήσει αυτό
που καλλιεργείται εδώ και µερικά χρόνια από την κυβέρνηση, µια πραγµατικά πολυδιάστατη και
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική.
Νίκος Χριστοδουλίδης
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι η ανάδειξη
του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί να έχει η Κύπρος
για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή, είπε το
Σάββατο ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών ερωτηθείς για τις
επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ότι «ένας από τους βασικούς
πυλώνες της εξωτερικής µας πολιτικής είναι η ανάδειξη του ρόλου µας στη Μέση Ανατολή και τη
Μεσόγειο, η προστιθέµενη αξία που η χώρα µας µπορεί να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια
της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή που, όπως γνωρίζετε, έχουν επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.
Είναι, επίσης, µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που θα συναντηθώ µε τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τον
ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα στελέχη του
Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετέχω σε κλειστά συνέδρια που διοργανώνονται για τη
Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και σε δείπνο εργασίας που
διοργανώνει ο Αµερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις».
Ο κ. Χριστοδουλίδης καταλήγοντας είπε ότι «σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία να
παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από συγκεκριµένες
δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα της χώρας µας
να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην αντιµετώπιση των
όποιων κοινών προκλήσεων».
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όποιων κοινών προκλήσεων».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε το περιεχόµενο του άρθρου.

http://www.greeknewsonline.com/
Publication date: 23/09/2018 08:47
Alexa ranking (Greece): 56332
http://www.greeknewsonline.com/me-echmi-ta-ethnika-themata-ke-tis-ependysis-s...

Με αιχµή τα εθνικά θέµατα και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη Τσίπρας και
Αναστασιάδης
Παρουσία προέδρου της Κύπρου και Ελληνα πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ – Σηµαντικές επαφές µε
θεσµικού επενδυτές
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με αιχµή τα εθνικά θέµατα και την προσέλκυση επενδύσεων, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης και ο Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη ηγούµενοι
κυβερνητικών κλιµακίων, για να συµµετάσχουν στις εργασίες της 73ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ και να έχουν σηµαντικές επαφές µε θεσµικούς επενδυτές.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης έφτασε το απόγευµα του Σαββάτου συνοδευόµενος από την
πρώτη κυρία Αντρη Αναστασιάδη, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο Πρόδροµο Προδρόµου, τον υφυπουργό παρά τω προέδρω Βασίλη Πάλµα και υπηρεσιακούς
παράγοντες. Εντός της εβδοµάδας φτάνουν επίσης στη Νέα Υόρκη για το 2ο επενδυτικό Φόρουµ για την
Κύπρο, της Capital Link, την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου, ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλίδου. Κεντρικός
οµιλητής στο γεύµα του συνεδρίου είναι ο πρόεδρος Αναστασιάδης.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Την αποφασιστικότητα και τη βούλησή του για να επαναρχίσει ο διάλογος – αφού υπάρξει προεργασία για
να µην οδηγηθούµε σε µία νέα αποτυχία – σε µία νέα σύνοδο από εκεί όπου είχαµε µείνει µε βάση το
πλαίσιο Γκουτέρες, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις του στους
δηµοσιογράφους, µετά την άφιξη του στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «η φετινή Σύνοδος των ΗΕ παρουσιάζει ένα ειδικότερο ενδιαφέρον, µε
δεδοµένη τη στασιµότητα του Κυπριακού και τις αναµενόµενες για να αναληφθούν πρωτοβουλίες από
πλευράς του ΓΓ, αν και εφόσον βεβαίως βάσει τα όσα διεµήνυσε η κα Λουτ ή µε βάση τις συναντήσεις που
θα έχουµε στις 28 Σεπτεµβρίου, κρίνει ή θεωρήσει ότι είναι δυνατόν να επαναρχίσει ο διάλογος είτε υπό τη
µορφή των δικοινοτικών είτε υπό τη µορφή µιας νέας Συνόδου.
«Η δική µας θέση είναι καλά γνωστή, ότι και αποφασισµένοι είµαστε και βούληση διαθέτουµε ώστε να
επαναρχίσει ο διάλογος – αφού υπάρξει µια προεργασία για να µην οδηγηθούµε σε µια νέα αποτυχία – σε
µια νέα Σύνοδο από εκεί όπου είχαµε µείνει µε βάση το πλαίσιο Γκουτέρες».
Διευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στην προεργασία που πρέπει να γίνει, επειδή θεωρεί ότι από την ώρα που ο κ.
Ακκιντζί έχει αποσύρει τους χάρτες που κατατέθηκαν και ήταν προαπαιτούµενο για να οδηγηθούµε στη
Σύνοδο της Γενεύης, «εν τη ουσία τα έξι σηµεία παραµένουν πέντε και συνεπώς χρειάζεται προετοιµασία.
Χρειάζεται προετοιµασία ακόµα όσον αφορά τις προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση µε την Ασφάλεια, που
περιλαµβάνει βεβαίως την κατάργηση των επεµβατικών δικαιωµάτων και την απόσυρση των κατοχικών
στρατευµάτων. Αυτό που επιδιώκουµε είναι αυτό που και ευστόχως ο ΓΓ έχει αναφέρει: ένα κανονικό
κράτος», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακόµη στις επαφές που θα έχει ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών
κατά τη βδοµάδα της Συνόδου των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και οι υπουργοί Οικονοµικών και Ενέργειας
και η υφυπουργός Ναυτιλίας.
“Θα έχω ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Υπουργό Εξωτερικών της
Κίνας, τον Βασιλιά της Ιορδανίας και µε σειρά άλλους ηγέτες, ενώ αναµένεται εντός Οκτωβρίου
συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών µε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εδώ
παραµονής µου θα έχω την ευκαιρία να ενηµερώσω, πέραν των διµερών επαφών, και τους Μονίµους
Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, ενώ θα συναντηθώ µε
αµερικανοεβραϊκές οργανώσεις, τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο, και θα έχω επίσης και άλλες
επαφές, προκειµένου και να ενηµερώσουµε και να δηµιουργήσουµε αυτό που καλλιεργούµε εδώ και µερικά
χρόνια: µια πραγµατικά πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική», κατέληξε ο πρόεδρος
Αναστασιάδης.
Το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος και η αντιπροσωπεία επρόκειτο να παρακαθίσουν σε δείπνο που
παραθέτει προς τιµή τους η Οµοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αµερικής. Νωρίτερα, ο υπουργός
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, επρόκειτο να έχει συνάντηση µε τον Ελληνα οµόλογό του, Νίκο
Κοτζιά.

ΕΠΑΦΕΣ ΤΣΙΠΡΑ-ΚΟΤΖΙΑ

Με εφόδια την έξοδο από τα µνηµόνια και τη συµφωνία των Πρεσπών για την ονοµασία των Σκοπίων, ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναµένεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Τον συνοδεύουν, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς (που έφτασε αργά το βράδυ της Παρασκευής), ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
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Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουργός παρά των
πρωθυπουργώ Δηµήτρης Λιάκος.
Όπως ανέφερε διπλωµατική πηγή, η έξοδος από τα µνηµόνια δίδει ενισχυµένη δυναµική και ενδιαφέρον,
όσον αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, ενώ το θέµα των Σκοπίων έχει ενισχύσει την
αναγνωρισιµότητα του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης
της περιοχής.
Το πρόγραµµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα – που θα προσφωνήσει την 73η σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης το απόγευµα της Παρασκευής – περιλαµβάνει συναντήσεις και δραστηριότητες εντός και
εκτός του ΟΗΕ, συµπεριλαµβανοµένων και συναντήσεων µε θεσµικούς επενδυτές.
Τη Δευτέρα, ο κ. Τσίπρας θα προσφωνήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για την Ειρήνη – Νέλσον Μαντέλα
και το βράδυ θα παρευρεθεί στην καθιερωµένη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραµπ προς τιµή των
επικεφαλής των αντιπροσωπειών που λαµβάνουν µέρος στη Γ.Σ. του. Ενώ την Τρίτη θα συµµετάσχει το
πρωί στο καλωσόρισµα των επικεφαλής των αντιπροσωπειών από τον Γενικό Γραµµατέα και αργότερα στο
γεύµα. Η συνάντηση του πρωθυπουργού µε το ΓΓ του ΟΗΕ έχει οριστεί για το απόγευµα της Πέµπτης. Την
Τρίτη θα έχει επίσης µία διµερή συνάντηση µε τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως ανέφερε διπλωµατική πηγή, η έµφαση στις δραστηριότητες του πρωθυπουργού εκτός ΟΗΕ θα
εστιαστεί σε επαφές µε µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµούς, όπως η Bank of America, η
Μεριλ Λιντς, Morgan Stanley κ.α., συµµετέχοντας σε πρωινά και γεύµατα εργασίας και εκπροσώπους
µεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων.
«Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και οι επαφές τους δίνουν συνέχει στην προβολή που
δόθηκε στην αµερικανική συµµετοχή στη φετινή ΔΕΘ µε συµµετοχή µεγάλων και γνωστών εταιρειών και
την στήριξη από τις ΗΠΑ που δίδει ένα θετικό για την Ελλάδα µήνυµα προς τις αγορές και για τις
µεταρρυθµίσεις και για την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Θα συµµετάσχει επίσης στις 5 το απόγευµα της Τρίτης στη ετήσια σύνοδο του οργανισµού Concordia.
Στις επαφές του πρωθυπουργού αναµένεται να συµπεριληφθούν και Ελληνοαµερικανοί επενδυτές, ενώ το
βράδυ της Τετάρτης θα παρευρεθεί σε δεξίωση που παρατίθεται προς τιµή του στο Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων της κοινότητας.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς θα εκπροσωπήσει τη χώρα στις περισσότερες υψηλού επιπέδου
εκδηλώσεις και συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης κι έχει ένα βαρύ
πρόγραµµα διµερών επαφών.
Την Κυριακή θα έχει συνάντηση µε τον Κύπριο οµόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στις διµερείς
συναντήσεις συµπεριλαµβάνονται αυτές µε τους οµολόγους του της Ινδονησίας, του Οµάν, του Μαρόκου,
του Αζερµπαϊτζάν, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων,, του Ισηµερινού, της
Αλβανίας, του Καζακστάν, της Αρµενίας, της Αιγύπτου, του Περού, της Κούβας, της Ιαπωνίας, της
Σαουδικής Αραβίας, της Γεωργίας και των Φιλιππίνων). Θα έχει επίσης συνάντηση µε εκπροσώπους
εβραϊκών οργανώσεων και διεθνείς αξιωµατούχους.
Στις πολυµερείς συνόδους, συµπεριλαµβάνεται η τριµερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου (την
Παρασκευή) και η τετραµερής των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Βουλγαρίας – Κροατίας – Ρουµανίας,
την Τετάρτη.
Την Πέµπτη θα λάβει χώρα η συνάντηση υπουργών Εξωτερικών της ελληνικής πρωτοβουλίας «Φόρουµ
Αρχαίων Πολιτισµών», ενώ την ίδια µέρα ο κ. Κοτζιάς θα είναι κεντρικός οµιλητής στη δεξαµενή σκέψης
Κέντρο για την Εξωτερική Πολιτική (Council on Foreign Relations).
Θα συµµετάσχει τέλος στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, στο Διατλαντικό Δείπνο υπουργών Εξωτερικών,
στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου του προέδρου Τραµπ για τα ναρκωτικά και στην εκδήλωση υψηλού
επιπέδου του ΓΓ του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Η ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και η προστιθέµενη αξία που µπορεί
να έχει για τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια της να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις στην περιοχή,
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας, είπε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ερωτηθείς από τους δηµοσιογράφους, στη Νέα Υόρκη, για τις επαφές που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις αυτές στην περιοχή έχουν
επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πέραν των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
«Είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουν διευθετηθεί συναντήσεις µε οµολόγους µου από την Ελλάδα, την
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Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν, το Κατάρ, τη Συρία,
το Ιράκ, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι µέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο , θα συναντηθείµε τον ΓΓ της Ένωσης για
τη Μεσόγειο, τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσµου, τον Ειδικό Συντονιστή των ΗΕ για το Μεσανατολικό, τα
στελέχη του Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου, ενώ θα συµµετάσχει σε κλειστά συνέδρια που
διοργανώνονται για τη Μέση Ανατολή, σε συναντήσεις της ΕΕ για τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λιβύη και
σε δείπνο εργασίας που διοργανώνει ο Αµερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τις διατλαντικές σχέσεις.
Καταλήγοντας, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι “σε όλες αυτές τις συναντήσεις θα έχω την ευκαιρία
να παρουσιάσω τον ρόλο που η Κυπριακή Δηµοκρατία διαδραµατίζει στην περιοχή, µέσα από
συγκεκριµένες δράσεις, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο, αλλά και να εκφράσω την ετοιµότητα
της χώρας µας να συµµετέχει ουσιαστικά, ως κράτος της περιοχής και κράτος µέλος της ΕΕ, στην
αντιµετώπιση των όποιων κοινών προκλήσεων».
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Με γεµάτη την ατζέντα στη Νέα Υόρκη ο ΠτΔ.

Για Νέα Υόρκη αναχωρεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όπου θα έχει σειρά επαφών – Στις 28
Σεπτεµβρίου η συνάντηση µε Γκουτέρες.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναχωρεί σήµερα, 22 Σεπτεµβρίου, το πρωί από το
Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 73η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχει επαφές
στο περιθώριο της µε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Προεδρίας, κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας θα έχει, επίσης, επαφές µε εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ, εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, καθώς και µε µέλη της κυπριακής παροικίας.
Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο οποίος θα αφιχθεί στη Νέα Υόρκη σήµερα (στις 7µµ ώρα
Κύπρου) θα παρακαθίσει αύριο 23 Σεπτεµβρίου σε δείπνο µε µέλη της Οµοσπονδίας Κυπριακών
Οργανώσεων Αµερικής.
Στις 24 Σεπτεµβρίου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα συµµετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
των ΗΕ και στη συνέχεια, στο χώρο των ΗΕ, θα έχει συναντήσεις µε αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων
χωρών που συµµετέχουν στη Συνέλευση.
Αργότερα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα µεταβεί στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, όπου θα έχει
συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο.
Το βράδυ, ο Πρόεδρος και η σύζυγος του κα Άντρη Αναστασιάδη θα παραστούν στη δεξίωση που
παραθέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγος του.
Στις 25 Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο ΓΓ του ΟΗΕ
για τους αρχηγούς κρατών και στη συνέχεια θα συµµετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος θα έχει στη συνέχεια συνάντηση µε τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αµπντάλλα Β΄, ακολούθως µε
τον Πρόεδρο της Αλβανίας κ. Ίλιρ Μέτα, και αργότερα µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Σεργκέι
Λαβρόφ.
Το µεσηµέρι της ίδιας µέρας, ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε γεύµα που παραθέτει ο ΓΓ των ΗΕ προς τιµή
των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.
Το βράδυ της 25ης Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παρακαθίσει σε πρόγευµα εργασίας µε την
ηγεσία της Αµερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (AJC).
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 27 Σεπτεµβρίου, ενώ
αργότερα την ίδια µέρα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα παρακαθίσει σε γεύµα εργασίας µε τους
Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Το βράδυ ο Πρόεδρος θα παραστεί στο ετήσιο επίσηµο δείπνο της Οµοσπονδίας Οργανώσεων Κυπρίων
Αµερικής.
Στις 28 Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έχει συνάντηση στα ΗΕ, µε τον ΓΓ του ΟΗΕ κ.
Αντόνιο Γκουτέρες.
Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα µιλήσει στις εργασίες του επιχειρηµατικού φόρουµ Capital Link.
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Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έχει επίσης
συναντήσεις µε εκπροσώπους αµερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναµένεται να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη στις 29 Σεπτεµβρίου.
Στις ΗΠΑ, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών,
Ενέργειας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και η Υφυπουργός Ναυτιλίας.
cyprustimes.com
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Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης αναχωρεί σήµερα, 22 Σεπτεµβρίου, το πρωί από το
Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει την 73η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχει επαφές
στο περιθώριο της µε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.
Κατά την παραµονή του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έχει, επίσης, επαφές µε
εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ, εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο,
καθώς και µε µέλη της κυπριακής παροικίας.Συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο οποίος θα
αφιχθεί στη Νέα Υόρκη σήµερα (στις 7µµ ώρα Κύπρου) θα παρακαθίσει αύριο 23 Σεπτεµβρίου σε δείπνο µε
µέλη της Οµοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αµερικής.
Στις 24 Σεπτεµβρίου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα συµµετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
των ΗΕ και στη συνέχεια, στο χώρο των ΗΕ, θα έχει συναντήσεις µε αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων
χωρών που συµµετέχουν στη Συνέλευση.Αργότερα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα µεταβεί στην
Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, όπου θα έχει συνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. Δηµήτριο. Το
βράδυ, ο Πρόεδρος και η σύζυγος του κα Άντρη Αναστασιάδη θα παραστούν στη δεξίωση που παραθέτει
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγος του.
Στις 25 Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο ΓΓ του ΟΗΕ
για τους αρχηγούς κρατών και στη συνέχεια θα συµµετάσχει στις εργασίες της Συνέλευσης.Ο Πρόεδρος
θα έχει στη συνέχεια συνάντηση µε τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αµπντάλλα Β΄, ακολούθως µε τον Πρόεδρο
της Αλβανίας κ. Ίλιρ Μέτα, και αργότερα µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Σεργκέι Λαβρόφ.Το
µεσηµέρι της ίδιας µέρας, ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε γεύµα που παραθέτει ο ΓΓ των ΗΕ προς τιµή των
ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.Το βράδυ της 25ης Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα
παρακαθίσει σε πρόγευµα εργασίας µε την ηγεσία της Αµερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (AJC).
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 27 Σεπτεµβρίου, ενώ
αργότερα την ίδια µέρα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα παρακαθίσει σε γεύµα εργασίας µε τους
Μονίµους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίµων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.Το βράδυ ο
Πρόεδρος θα παραστεί στο ετήσιο επίσηµο δείπνο της Οµοσπονδίας Οργανώσεων Κυπρίων Αµερικής.
Στις 28 Σεπτεµβρίου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα έχει συνάντηση στα ΗΕ, µε τον ΓΓ του ΟΗΕ κ.
Αντόνιο Γκουτέρες. Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας θα µιλήσει στις εργασίες του
επιχειρηµατικού φόρουµ Capital Link.Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας θα έχει επίσης συναντήσεις µε εκπροσώπους αµερικανικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αναµένεται να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη στις 29 Σεπτεµβρίου.Στις
ΗΠΑ, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ενέργειας, ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και η Υφυπουργός Ναυτιλίας.
Πηγή: ΓΤΠ
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National issues and investments top Tsipras – Anastasiades agendas in New York
United Nations.- By Apostolos Zoupaniotis
Prime Minister of Greece Alexis Tsipras and Cyprus President Nicos Anastasiades arriving in New York for the high –
level week of the UN General Assembly that begins on Monday, September 24. In addition to their UN meetings, they
will both meet with US investors.
Prime Minister Tsipras is expected to arrive on Sunday. He will be accompanied by Foreign Minister Nikos Kotzias
(who arrived on Friday), Digital Policy Minister Nikos Pappas, Alternate Finance Minister Giorgos Chouliarakis and
deputy minister to the Prime Minister Dimitri Liakos.
According to diplomatic sources, the exit from the memoranda gives increased momentum and interest in the
prospects of the Greek economy, while the Skopje issue reinforces the recognition of Greece’s role as a regional
factor of stability and growth in the region.
Prime Minister Alexis Tsipras’ programme – who will speak at the 73rd session of the UN General Assembly on
Friday afternoon – also includes meetings with institutional investors.
On Monday, Tsipras will address the Nelson Mandela Peace UN Summit and in the evening he will attend a reception
held by US President Donald Trump in honour of the heads of delegations taking part in the UNGA. On Tuesday, he
will attend the event to welcome the heads of delegations. The prime minister’s meeting with the UN SecretaryGeneral is scheduled for Thursday afternoon. He will also have a bilateral meeting with Turkish President Recep
Tayyip Erdogan on Tuesday.
Emphasis will also be given on contacts with large financial institutions such as Bank of America, Merrill Lynch and
Morgan Stanley. He will also participate in Concordia annual conference.

PRESIDENT ANASTASIADES
The President of the Republic of Cyprus Nicos Anastasiades is arriving in New York on Saturday, September 22,
Cyprus’s delegation during the High-level week of the 73rd Session of the UN General Assembly. The President will
be accompanied by the First Lady, Andri Anastasiades, the Minister of Foreign Affairs, Nikos Christodoulides, the
Deputy Minister to the President, Vasilis Palmas, and the Government Spokesman, Prodromos Prodromou.
By the middle of the week the Ministers of Finance Haris Georgiades, Energy and Commerce George Lakkotrypis and
the Deputy Maritime Minister Natassa Pillidou will arrive in New York, to participate at the 2nd Invest in Cyprus Capital
Link Forum, that will take place on Friday, September 28.
On Monday, September 24, Mr. Anastasiades will attend the UN High-Level event on “Global Call to Action on the
World Drug Problem” organized by the President of the United States and the High-Level Plenary Meeting on Global
Peace in honor of Nelson Mandela.
President Anastasiades will also have a series of bilateral meetings with many Head of States and Governments
including the Presidents of Egypt, Albania and Mauritius, the Prime Ministers of Armenia and Moldova, the King of
Jordan, as well as the Foreign Minister of the Russian Federation.
On Thursday morning, 27 September, Mr. Anastasiades will address the 73rd Session of the UN General Assembly,
followed by a working lunch with the ambassadors of the 5 permanent members of the Security Council and in the
evening he will attend the Annual Testimonial Dinner hosted by the Federation of Cypriot American Organizations.
On Friday, September 28, President Anastasiades will have a meeting with the Secretary-General of the United
Nations Mr. António Guterres and later that day he will address the 2nd Capital Link Forum.
During his stay in New York, President Anastasiades will meet leaders of the Greek and Cypriot Community, Jewish
and other organizations and will pay a visit to his Eminence Archbishop Demetrios of America.
President Anastasiades will depart on Saturday, September 29.

NIKOS KOTZIAS
Greek Foreign Minister Nikos Kotzias will participate in many of the high level meetings that are taking place in the
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sidelines of the UN General Assembly and he will hold many bilateral meetings. On Sunday he will attend the
Ministerial dinner on the Middle East organized by the International Peace Institute.
On Monday he will attend the High Level Event on “Global Call to Action on the World Drug Problem”, organized by
the President of the United States Donald Trump. He also attend the informal EU Foreign Ministers meeting on Syria
and Libya .
On Tuesday he will attend the high level events on “Action for Peacekeeping organized by UN Secretary General
Antonio Guterres. In the evening he will attend the Transatlantic Foreign Ministers Dinner. On Thursday he is the main
speaker at a breakfast organized by the Council on Foreign Relations, followed by a meeting of the foreign ministers
of the Forum of Ancient Civilizations, a Greek initiative.
In addition he will participate in the quadripartite meeting of Greece, Croatia, Bulgaria and Romania and the Trilateral
meeting between the Ministers of Foreign Affairs of Cyprus, Greece and Egypt.
His bilateral meetings include his counterparts of Cyprus, Indonesia, Oman, Morocco, Azerbaijan, Jordan, Lebanon,
UAE, Equador, Albania, Kazakhstan, Armenia, Egypt, Peru, Cuba, Japan, Saudi Arabia, Georgia, Philippines etc.

CHRISTODOULIDES
A press release by the Foreign Ministry says that on the sidelines of the UN Assembly, the Minister of Foreign
Affairs, Nikos Christodoulides will hold a number of meetings with counterparts and officials from regional and
international organizations. According to the program as it currently stands, Christodoulides will hold bilateral
meetings with his counterparts from Greece, Algeria, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Libya, Montenegro, Morocco,
Norway, Oman, Qatar, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates and Palestine.
In addition to bilateral contacts, the Foreign Minister will attend a trilateral meeting with the Foreign Ministers of
Greece and Egypt and co-chair with his Italian counterpart the First Ministerial Meeting of the Group of Friends for the
Protection of Cultural Heritage in New York, which was recently set up at the initiative of Cyprus and Italy.
He will also hold meetings with the Secretary-General of the Union for the Mediterranean, the Secretary-General of the
Arab League and the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process.
Furthermore, Christodoulides will attend the Ministerial meeting on Syria, as well as the 18th Meeting of
Commonwealth Foreign Ministers and will attend a dinner hosted by the US Secretary of State for the 28 EU Foreign
Ministers.
The Foreign Minister will accompany the President of the Republic to his meetings with the UN Secretary-General, the
King of Jordan, the Russian Foreign Minister, the Chinese Foreign Minister and the Permanent Representatives of the
five permanent members of the Security Council.
The Foreign Minister will return to Cyprus on Sunday, 30 September.

CAPITAL LINK FORUM
President of the Republic of Cyprus Nicos Anastasiades will be the Keynote speaker at the Capital Link 2nd Invest in
Cyprus Forum that will take place on Friday, September 28, 2018, at The Metropolitan Club in NYC. The Forum is
organized with the active support and involvement of the Cyprus Union of Shipowners. President Anastasiades will
speak during the Forum’s luncheon, while the newly appointed Deputy Assistant Secretary for European & Eurasian
Affairs Matthew Palmer, will offer his remarks.
The Capital Link 2nd Invest in Cyprus Forum will be attended by top government and business leaders including the
Minister of Finance Harris Georgiades, the Minister of Energy Yiorgos Lakkotrypis, and the Deputy Minister of
Shipping Natasa Pilides
Capitalizing on the success of last year’s forum, the organizers aim to maintain the momentum of raising awareness
about Cyprus as a global business and investment destination to a wider investor universe through a prestigious, high
caliber, high impact event in New York City.
The repetition of this event on a regular basis provides a high level platform for informing the US investment, financial
and business communities on the progress, developments and outlook of the Cypriot economy and relevant
investment and business opportunities, including opportunities arising out of the oil and gas exploitation at the Cypriot
Exclusive Economic Zone, with Cyprus enhancing its position as an energy, shipping and logistics hub.
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The conference will feature the developments and reforms in the Cypriot economy and the Cypriot government’s
program for the economy and investments. It will also feature political and business leaders and decision makers from
the public and private sectors.
The topics include:
The Economy of Cyprus – Developments & Outlook
Banking & Financial Services
Cyprus as a Regional Energy Hub Remarks
Cyprus as a Regional Energy Hub – Business &
Investment Opportunities in Energy
Cyprus as a Regional Maritime & Logistics Industry Hub
The Shipowners’ Perspective – Maritime Expertise and
Infrastructure in Cyprus – Cyprus as an Operational Hub
Perspective
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