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Ενωµένοι οι Κύπριοι της ΝΝΟ γιόρτασαν τα 59 χρόνια 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο Στάνµορ

Η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία γιόρ-
τασε την 1η Οκτωβρίου τα 59 
χρόνια ζωής της στην Κύπρο 
αλλά και οι Κύπριοι της ΝΝΟ 

δεν ξεχνούν την πατρίδα τους και 
γιόρτασαν κι αυτοί την εθνική τους 
γιορτή µε µια σεµνή εκδήλωση στο 
Κυπριακό Κλαµπ την περασµένη 
Κυριακή.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας Σωτήρης 
Τσουρής που για µια ακόµη χρο-
νιά διοργάνωσε υποδειγµατικά τον 
εορτασµό, ενώ συντονίστρια ήταν η 
κα Έλλη Στασή. Την Κυπριακή κυ-
βέρνηση εκπροσώπησε ο Πρέσβης 
της Κύπρου στην Αυστραλία, Βάκης 
Ζήσιµος, που ήταν ο βασικός οµι-
λητής της εκδήλωσης, ενώ την Ελ-
ληνική ∆ηµοκρατία και τον Γενικό 

Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ 
εκπροσώπησε ο Σύµβουλος Επικοι-
νωνίας του Προξενείου, κ. Κωνστα-
ντίνος Γιαννακοδήµος. Αµφότεροι 
οι διπλωµάτες αναφέρθηκαν στις 
προκλήσεις της Τουρκίας αλλά και 
τις νέες δυνατότητες της χώρας στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οικογένει-
ας. Παρών στην εκδήλωση και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κυπρια-
κής Λέσχης, κ. Πανίκος Αχιλλέως 
µε την σύζυγο του Θάλεια. Τον στο-
λισµός της αίθουσας είχε αναλάβει 
η γυναικεία επιτροπή της Κυπρια-
κής Κοινότητας και ο κ. Μπιλ Βα-
σίλης.
Για την ιστορία να αναφέρουµε ότι 
η 1η Οκτωβρίου, από το 1960 και 
µετά σηµατοδοτεί την επέτειο της 
ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της 

Κύπρου, µετά τον αγώνα ενάντια 
στους Άγγλους αποικιοκράτες, την 
περίοδο 1955-1959. Η ηµέρα αυτή 
θεσπίστηκε στις 11 Ιουλίου του 
1963 από το τότε Υπουργικό Συµ-
βούλιο, το οποίο τότε αποτελείτο 
από επτά Ελληνοκύπριους και τρεις 
Τουρκοκύπριους, ενώ η σηµαία της 
της Κύπρου που προέκυψε µέσα 
από διεθνή διαγωνισµό κυµατίζει 
από τις 16 Αυγούστου του 1960 και 
βασίστηκε σε σχέδιο του Τουρκο-
κύπριου ζωγράφου Ισµέτ Γκιουνέι. 
Θεµέλιο λίθο της της Ανεξαρτησίας 
της Κύπρου αποτέλεσαν οι συνθή-
κες Ζυρίχης-Λονδίνου που ακολού-
θησαν τον απελευθερωτικό αγώνα 
του 1955-1959, στον οποίο οι Ελ-
ληνοκύπριοι διεκδικούσαν ένω-
ση µε την Ελλάδα. Στη βάση των 

συµφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, 
συντάχθηκε το κυπριακό Σύνταγ-
µα του 1960. Πρώτος Πρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ήταν 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ και 
πρώτος αντιπρόεδρος ο ∆ρ. Φαζίλ 
Κιουτσούκ.

Οι Πρόεδροι της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας: Τον Αρχιεπίσκοπο Μακά-
ριο διαδέχθηκαν στην προεδρία της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο Σπύρος 
Κυπριανού (1977-1988), ο Γιώργος 
Βασιλείου (1988-1993), ο Γλαύκος 
Κληρίδης (1993-2003), ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος (2003-2008) και ο 
∆ηµήτρης Χριστόφιας (2008-2013). 
Τον Φεβρουάριο του 2013 εξελέγη 
στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας ο 
Νίκος Αναστασιάδης.




