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Καθώς υποδεχθήκαμε το Νέο Έτος με ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε λάβει, 

είμαι αισιόδοξη για το τι μας περιμένει. Αυτή ήταν μια δυνατή χρονιά για τις 

σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου και έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι το 2022 θα είναι ακόμα 

καλύτερο. 

 

Το 2021 εμβαθύναμε τη διμερή μας συνεργασία μας με μια σειρά από “για πρώτη 

φορά” γεγονότα:  Η πρώτη ομάδα Κύπριων στρατιωτικών συμμετείχε στο 

πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης των ΗΠΑ· η 

πρώτη επιχειρησιακή κοινή εκπαίδευση που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο μεταξύ 

των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού Ναυτικού, SEALS, και των Ομάδων 

Ειδικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς Κύπρου· και ο πρώτος Στρατηγικός 

Αμυντικός Διάλογος ΗΠΑ-Κύπρου που προώθησε την κατανόηση και εντόπισε 

μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας.  Καθώς η συνεργασία μας στον τομέα της 

ασφάλειας συνεχίζει να αναπτύσσεται, νέα “για πρώτη φορά” γεγονότα είναι στον 

ορίζοντα το 2022, συμπεριλαμβανομένων των εγκαινίων του Κυπριακού Κέντρου 

για την Ασφάλεια στη Ξηρά, τις Ανοιχτές Θάλασσες και τα Λιμάνια – CYCLOPS, 

ένα εκπαιδευτικό κέντρο που θα βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο και 

την περιοχή να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις ασφάλειας. 

 

Η ασφάλεια, όμως, είναι μόνο μια πτυχή του τί επιτυγχάνουν μαζί η Κύπρος και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες.  Καθώς η πανδημία συνεχίζεται, χώρες σε όλο τον κόσμο 

εργάζονται για να αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και η Κύπρος δεν αποτελούν εξαίρεση. Συνεργαζόμαστε για να αυξήσουμε τους 

οικονομικούς μας δεσμούς και να ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας σε ισχυρότερα, 

πιο σταθερά, πιο διαφανή και ανθεκτικά θεμέλια.  Το 2021, η Πρεσβεία των ΗΠΑ 

και η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάστηκαν με ηγέτες επιχειρήσεων και 

κοινοτήτων για να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τη διεύρυνση και την εμβάθυνση 

των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων σε τομείς κλειδιά. Το 2022, η ομάδα 

μου θα εργαστεί για να εντοπίσει καινοτόμους και αμοιβαία επωφελείς τρόπους 

για να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη ωφελεί τους ανθρώπους εδώ 

και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς ανακάμπτουμε οικονομικά από την COVID-

19, πρέπει επίσης να επενδύσουμε για να οικοδομήσουμε καλύτερα με έναν 

βιώσιμο και ευαίσθητο για το κλίμα τρόπο. 

 



Το 2021 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν όλα τα έθνη να κάνουν φιλόδοξα σχέδια 

για να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

την κλιματική πρόκληση τώρα, όχι να την αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές. 

Αυτή είναι η αποφασιστική δεκαετία για να επενδύσουμε σε βιώσιμες βελτιώσεις 

– ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ηλιακή και αιολική ενέργεια, οχήματα 

χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια – όλα αυτά 

για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την παγκόσμια άνοδο της 

θερμοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμούς Κελσίου.  Όταν πρόκειται για την κλιματική 

αλλαγή, κανένας από εμάς δεν κερδίζει, εκτός εάν κερδίσουμε όλοι. Και ο λαός 

της Κύπρου το γνωρίζει αυτό, όπως αποδεικνύεται από την εργασία 

Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων επιστημόνων σε πανεπιστήμια και 

ερευνητικούς οργανισμούς σε όλη την Κύπρο. 

 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις καθοριστικές προκλήσεις της εποχής μας. 

Μια άλλη καθοριστική σημερινή πρόκληση είναι ότι σε όλο τον κόσμο η 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται όλο και περισσότερο υπό 

διωγμό. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την Κύπρο για να διατηρήσουμε τις 

κοινές μας αρχές και ελευθερίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στην 

αντιμετώπιση του αυξανόμενου αυταρχισμού, στην υποστήριξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην ίδια μας τη χώρα και σε 

όλο τον κόσμο. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν πρόσφατα από Κύπριους, 

Αμερικανούς και ηγέτες από όλο τον κόσμο στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής για τη 

Δημοκρατία. Στη Σύνοδο, αρχηγοί κυβερνήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών και θεσμοί του ιδιωτικού τομέα ασχολήθηκαν με τις προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες, και ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου 

του Προέδρου Αναστασιάδη, ανακοίνωσαν ατομικές και συλλογικές δεσμεύσεις, 

μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανυπομονώ να διαδραματίσει η Κύπρος έναν παρόμοιο 

βασικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία το 2022 με προσωπική 

παρουσία, όταν οι ηγέτες θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και θα 

αρχίσουν την εφαρμογή σχεδίων για την επίτευξη των δηλωμένων στόχων τους. 

 

Αναμένω ότι το 2022 θα φέρει μαζί του νέες και θετικές εξελίξεις στις σχέσεις 

ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας και περισσότερες “για πρώτη φορά” 

δραστηριότητες για να γιορτάσουμε μαζί. Είμαι βέβαιη ότι όταν έρθει η ώρα να 

αξιολογήσουμε το 2022, θα δούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος 

συνέχισαν να σημειώνουν τεράστια πρόοδο από κοινού σε διμερή και παγκόσμια 

ζητήματα, με βάση τις κοινές μας αξίες και τις ελπίδες μας για μεγαλύτερη ειρήνη 

και ευημερία στις χώρες μας και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 



Στέλνω τις πιο θερμές ευχές σε όλους για μια πολύ χαρούμενη νέα χρονιά! 


