
 

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο,  

κυρία Florent, 

Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων 

κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων 

Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο 

Κύριε Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, 

Κύριε Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων, 

Κυρίες και κύριοι Πρέσβεις 

Κύριε Δήμαρχε της Λάρνακας 

Κύριε Πρόεδρε του Κυπριακού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 

Κύριε Πρόεδρε του Τούρκο-Κυπριακού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου 

Κύριε Διευθυντή του Ιδρύματος Άγιος Λάζαρος  

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί φίλοι, 

 



 

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του 

Κύπρο-Γαλλικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου 

θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην 

χοροεσπερίδα  μας και να σας αναφέρω ότι 

αισθάνομαι ειλικρινά ευτυχής και περήφανος 

απόψε για την παρουσία όλων εσάς σε αυτή 

την φιλανθρωπική βραδιά,  βραδιά γεμάτη 

αγάπη για τον συνάνθρωπο μας. Την βραδιά 

του ιδρύματος Άγιος Λάζαρος. 

Όπως κάθε χρόνο από το 2002, έτσι και φέτος 

διοργανώνουμε το καθιερωμένο μας 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε ένα φιλικό 

Κύπρο-Γαλλικό περιβάλλον για να 

αποχαιρετίσουμε τον παλιό το χρόνο και  

αντλώντας  διδάγματα από το παρελθόν να 

διαχειριστούμε το μέλλον με περισσότερη 

σύνεση, περισσότερη αυτογνωσία και κυρίως 

με περισσότερη ανθρωπιά, μαθαίνοντας από 

τα λάθη μας. 



 

Ή αποψινή φιλανθρωπική χοροεσπερίδα 

εντάσσεται κάτω από την αιγίδα του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννη 

Γιαννάκη, και με την στήριξη της Γαλλικής 

Πρεσβείας στην Κύπρο και το ΚΕΒΕ. 

Σας ευχαριστούμε! 

Οι σχέσεις της Κύπρου και της Γαλλίας είναι 

παραδοσιακά στενές και αποδοτικές.   

Με αυτή την ευκαιρία, κύριε Πρέσβη, θα 

ήθελα για μια ακόμη φορά να εκφράσω τις 

ευχαριστίες όλων μας για την συνεχή 

υποστήριξη της Γαλλίας που συμμερίζεται και 

εκτιμά τις διεθνείς μας θέσεις για μια δίκαιη 

και βιώσιμη λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα. 

«Το Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα το 

Δίκαιο της Θάλασσας, πρέπει να γίνεται 

σεβαστό από όλα τα κράτη, 



 

συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας» 

υπογραμμίζει ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ 

σε απαντητική επιστολή του προς τον πρόεδρο 

Νίκο Αναστασιάδη σχετικά με τις προκλήσεις 

στην ΑΟΖ, επισημαίνοντας πως η Γαλλία θα 

υπενθυμίσει τη σημασία αποφυγής 

οποιασδήποτε κίνησης αντίθετης με το Δίκαιο, 

από τον οποιονδήποτε. H κυπριακή 

κυβέρνηση χαιρετίζει τις ισχυρές και 

ξεκάθαρες θέσεις της Γαλλίας αναφορικά με 

το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, 

καθώς και για τις αρχές που πρέπει να διέπουν 

μια λύση στο κυπριακό, θέσεις, οι οποίες 

εκφράστηκαν με τον πιο σαφή και επίσημο 

τρόπο, διά στόματος του προέδρου της 

Γαλλικής κυβέρνησης κ.Φρανσουά Ολάντ. 

 



 

Θέλουμε και στα επόμενα χρόνια να 

δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, 

ιδιαίτερα τώρα στον χώρο της ενέργειας και  

του τουρισμού για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 

συνεργασιών.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σε συνεργασία με 

το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο έχουμε προγραμματίσει 

Επιχειρηματική αποστολή στην Γαλλία το 

πρώτο εξάμηνο του 2015.   

Η φιλία της Κύπρου με την Γαλλία δεν 

βασίζεται μόνο στις άριστες πολιτικές και 

οικονομικές μας σχέσεις αλλά και στην 

εκπαίδευση γι’ αυτό  θα ήταν παράλειψη μου 

απόψε να μην αναφέρω ότι μετά από 3 χρόνια 

επιτυχούς  λειτουργίας του Γάλλο-Κυπριακού 

σχολείου που καλύπτει σήμερα όλες τις 

ηλικίες από το νηπιαγωγείο μέχρι και το 



 

απολυτήριο η το Baccalauréat το 50% των 

μαθητών για την χρονιά 2014-15 είναι 

Κύπριοι. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα 

μας τον τελευταίο καιρό δεν θα μπορούσε να 

μας αφήσει αδιάφορους. Έτσι λοιπόν, σε 

συνεργασία με το Ξενοδοχείο Χίλτον και το 

φιλανθρωπικό σωματείο Χίλτον Κύπρου 

συνδιοργανώνουμε το αποψινό δείπνο που τα 

καθαρά έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για 

την οικονομική στήριξη του Κέντρου ΑμΕΑ 

Άγιος Λάζαρος που προσφέρει τις υπηρεσίες 

του σε ενήλικα άτομα (άνω των 18 ετών) 

ελαφριάς και μέτριας νοητικής υστέρησης. 

Επίσης θα στηρίξουμε μια ομάδα άπορων 

μαθητών στο Λύκειο Ακρόπολης με την 

παροχή ειδών ένδυσης για τα Χριστούγεννα 



 

και ένα κύπριο φοιτητή που σπουδάζει στην 

Ελλάδα. 

Η ευτυχία της προσφοράς είναι το πιο γλυκό 

συναίσθημα που μπορεί να νιώσει  ο καθένας 

μας όταν στηρίζει τον συνάνθρωπο του. 

Για την επιτυχία της αποψινής βραδιάς 

οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις 

εταιρείες που έχουν συνεισφέρει οικονομικά η 

και με προϊόντα.  

Επιπρόσθετα εκφράζω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το 

ΚΕΒΕ και τη Γαλλική Πρεσβεία στη Κύπρο 

και το ξενοδοχείο Χίλτον. 

Τελειώνοντας ευχαριστώ όλους εσάς που μας 

τιμάτε με την παρουσία σας και να ευχηθώ σε 

σας και στην οικογένεια σας Καλά 



 

Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και ειρηνικό το 

2015.  


