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Θέμα: Ειδική Συνεδρία για την Κύπρο στο αμερικανικό 

Κογκρέσο 
 
Τη Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης 

ηγήθηκε Ειδικής Συνεδρίας για την Κύπρο στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ 
(Κογκρέσο). Η Ειδική Συνεδρία αποτελεί κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία δίνει το 
δικαίωμα σε βουλευτές να μιλήσουν για ένα σημαντικό θέμα. Ο βουλευτής Γκας 

Μπλιράκης διευθέτησε την Ειδική Συνεδρία, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας μας, 
ως ενός σημαντικού και στρατηγικά σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ. 

 
Σημειώνεται ότι, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής αναφέρθηκε σε θέματα περιφερειακής 
ασφάλειας, τον τομέα υδρογονανθράκων της Κύπρου αλλά και την ενεργό εμπλοκή 

της χώρας στις ενέργειες κατά της τρομοκρατίας αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που 
έγιναν -κατά την περίοδο μετά την οικονομική κρίση- στην Κύπρο. Μάλιστα, ο κ. 
Μπιλιράκης έκανε ιδιαίτερα θετική αναφορά για τις προσπάθειες της Κύπρου να 

καταπολεμήσει το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, αλλά κα για τη μείωση της 
εξάρτησης που υπήρχε σε διεθνείς καταθέσεις και συναλλαγές.  

 
Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι η Ειδική Συνεδρία για την Κύπρο αποτελεί 
συνέχεια των επαφών που προηγήθηκαν από κυπριακή αποστολή στις ΗΠΑ τον 

περασμένο Ιούνιο. Στελέχη από την Κεντρική Τράπεζα και του Συνδέσμου Τραπεζών 
Κύπρου (από Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και Eurobank για τη 
συγκεκριμένη αποστολή) έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη αποστολή. Πιο 

συγκεκριμένα σημειώνεται ότι κατά τις συναντήσεις Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη η 
κυπριακή αποστολή είχε επαφές με τον βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, άλλους 

εκλελεγμένους αξιωματούχους, διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, εποπτικές αρχές 
και οικονομικούς συντάκτες.  
 

Η κυπριακή αποστολή ενημέρωσε για τις εξελίξεις που αφορούν την Κύπρο σε σχέση 
με τις μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε για πάταξη του ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τα τελευταία χρόνια. 
 
Ακόμη παρουσιάστηκαν λεπτομερή στοιχεία για τη σημερινή εικόνα και ανάκαμψη 

της κυπριακής οικονομίας, αλλά και για τις πολυεπίπεδες κινήσεις που γίνονται για 
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα.  
 

Καταληκτικά σημειώνεται ότι ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης υποστηρίχθηκε για την 
Ειδική Αναφορά από τη δημοκρατική βουλευτή Καρολίν Μαλόνι, τον Ντέιβιντ Σισιλίν 

και τον Τζον Σαρμπάνης, οι οποίοι επίσης αναφέρθηκαν με θετικά λόγια στην Κύπρο.   
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