2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
Στις 23 και 24 Μαΐου 2015, συνήλθε στην «Κυπριακή Εστία», στην Αθήνα,
το 14ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Οµοσπονδίας Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ).
Στην επίσηµη έναρξη των εργασιών παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν:
• ο Μιχάλης Κόκκινος, Γεν. ∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου
Ελληνισµού που µετέφερε χαιρετισµό του ΥΠΕΞ, των Ελληνικών αρχών
και του Πρωθυπουργού.
• ο Λεωνίδας Μαρκίδης, ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήµων Κύπρου που
µετέφερε το χαιρετισµό του ΥΠΕΞ και του Επίτροπου Αποδήµων κ. Φώτη
Φωτίου.
• ο Πρέσβης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος που
κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.
Μήνυµα ακόµα απεστάλη από την KIBES (Οργάνωση Τ/Κ Κωνσταντινούπολης).
Στις εργασίες του Συνεδρίου συζητήθηκε και εγκρίθηκαν ο Απολογισµός και η
Έκθεση των Οικονοµικών πεπραγµένων για την απελθούσα διετία. Τονίσθηκε ότι
οι Κύπριοι απόδηµοι συνεχίζουν τον αγώνα για επανένωση και µόνιµη ειρήνη
που να αγκαλιάζει όλους τους νόµιµους κατοίκους του νησιού, σηµειώνοντας ότι
στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και όσο υπάρχει κατοχή ο αγώνας συνεχίζεται. Το
απερχόµενο Κ.Σ. αναφέρθηκε στην πολύπλευρη δράση της Οµοσπονδίας για
προβολή και προώθηση του Πολιτισµού, Αλληλεγγύης ανάµεσα στην παροικία,
και την επίλυση χρονιζόντων προβληµάτων που την απασχολούν.
Έγινε εκτενής συζήτηση για τη σηµερινή φάση του Κυπριακού, και υπήρξε ειδική
ενηµερωτική σύνοδος από τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, διαπραγµατευτή της Ε/Κ
πλευράς στις διακοινοτικές συνοµιλίες.
Στις Επιτροπές Εργασίας, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου και
στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι των Κυπριακών αρχών, τέθηκαν τα
προβλήµατα της Παροικίας (δικαίωµα ψήφου, δικαιώµατα προσφύγων, θέµατα
νεολαίας, ίδρυση υποεπιτροπής αποδήµων στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
αεροπορικά ναύλα, ΚΕΠ αποδήµων, διαδικασίες εισδοχής στα Κυπριακά ΑΕΙ, το
«Ασφαλιστικό», το ΡΙΚ, κλπ)», ενώ ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι συζητήσεις
για τα Πολιτιστικά δρώµενα, το διαδίκτυο, τον Τύπο και την απόδηµη Νεολαία,
καθώς και η συνεργασία µε τις Κυπριακές αρχές (Πρεσβεία, Προξενεία, Σπίτι της
Κύπρου, ΚΟΤ, Υπηρεσία Αποδήµων).
Το βράδυ της 23ης Μαΐου διοργανώθηκε Μουσική Βραδιά προς τιµή του 14ου
Συνεδρίου και των 25 χρόνων ∆ράσης της Ο.Κ.Ο.Ε.
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Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την οµόφωνη έγκριση ψηφίσµατος
για το Κυπριακό και Απόφασης για τα προβλήµατα της Παροικίας και το
Πρόγραµµα της ΟΚΟΕ.
Το συνέδριο έκλεισε µε την εκλογή νέου 15µελούς Κ.Σ. και 3µελούς Ε.Ε. της
Ο.Κ.Ο.Ε.
(Πληροφορίες και Φωτογραφίες:
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