ΚΥΠΕ – 25.05.2015 - Σε κλίµα ανησυχίας και προβληµατισµού για το Κυπριακό και την
οικονοµία το συνέδριο ΟΚΟΕ στην Αθήνα
(Ανταπόκριση του ΚΥΠΕ)
Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο το 14ο συνέδριο της Οµοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΚΟΕ), µέσα σε ένα κλίµα ανησυχίας και προβληµατισµού,
όπως ειπώθηκε, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό µε την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόµενα και την
ανακοίνωση της επανέναρξης των συνοµιλιών, αλλά και σε ό,τι αφορά την οικονοµική κρίση σε
Ελλάδα και Κύπρο.
«Αισθανόµαστε, µέσα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνά η Μητέρα Πατρίδα και η
Κύπρος, ότι εξακολουθούµε να έχουµε την συµπαράσταση της Ελλάδας, ολόκληρου του
Ελληνισµού, και παίρνουµε δύναµη και θάρρος για να συνεχίσουµε», είπε ο Πρόεδρος της
ΟΚΟΕ Κώστας Σταµατάρης, προσθέτοντας «είµαστε βέβαιοι ότι θα ‘ρθουν καλύτερες µέρες για
την Ελλάδα και την Κύπρο».
«Στη δύσκολη συγκυρία της εθνικής αλλά και της οικονοµικής δοκιµασίας που βιώνουµε σήµερα
δεν περισσεύει κανείς και όλοι πρέπει να είµαστε συνοδοιπόροι στη µεγάλη εθνική προσπάθεια
και τον πολυµέτωπο αγώνα που ακόµα διεξάγει η Κύπρος για την εξεύρεση µιας ειρηνικής,
δίκαιης και βιώσιµης λύσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των ψηφισµάτων του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και των αρχών και θεσµών του ∆ιεθνούς δικαίου, που θα
διασφαλίζει το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των
Κυπρίων», ανέφερε στον δικό του χαιρετισµό προς τους συνέδρους ο Πρέσβης της Κύπρου
στην Ελλάδα.
Ο Κυριάκος Κενεβέζος είπε πως θεωρεί ως «µία από τις πλέον σηµαντικές πτυχές του
λειτουργήµατός» του, την στενή επικοινωνία και την αγαστή συνεργασία µε τα παροικιακά
σωµατεία και τις οργανώσεις των Κυπρίων που ζουν στην Ελλάδα και, βεβαίως, µε το
δευτεροβάθµιο όργανό τους, την Οµοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, που
λειτουργεί συνεκτικά, αριθµώντας, σήµερα, πενήντα επιµέρους σωµατεία που
δραστηριοποιούνται από άκρου εις άκρον της ελληνικής επικράτειας.
«Η αντίληψή µου αυτή είναι πιστεύω δικαιολογηµένη, καθώς η προσωπική προκοπή και
πρόοδος του καθενός και της καθεµίας από εσάς στη δεύτερη αυτή πατρίδα, όπου ξεκινώντας
από την αρχή µαζέψατε κοµµάτι κοµµάτι και συνεχίσατε τη ζωή σας, η επιτυχής ένταξη και η
δυναµική παρουσία σας σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής της Ελλάδας, ο κοµβικός
ρόλος και η ενεργός συµµετοχή σας στις τοπικές κοινωνίες, όπου ζείτε και εργάζεστε, καθιστούν
και εσάς, εν δυνάµει, πρεσβευτές της Κύπρου και οριοθετούν τον σηµαντικό ρόλο που
διαδραµατίζετε».
Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Αποδήµων και Επαναπατρισθέντων, Πρέσβης Λεωνίδας
Μαρκίδης, είπε πως το Υπουργείο Εξωτερικών, και προσωπικά ο Υπουργός Γιαννάκης
Κασουλίδης, αναγνωρίζουν πως οι προσπάθειες των αποδήµων στην Ελλάδα συµβάλλουν
ενεργά στην προβολή του Κυπριακού.
«Έστω και αν οι συνθήκες για τους αποδήµους Κύπριους σον γνώριµο ελλαδικό χώρο είναι
διαφορετικές απ’ ότι στις υπόλοιπες κυπριακές παροικίες, η συµβολή σας είναι αδιαµφισβήτητα
σηµαντική, και αξίζει της εκτίµησης της κυπριακής πολιτείας», ανέφερε ο κ. Μαρκίδης.
Με µεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι σύνεδροι την ενηµερωτική οµιλία του πρέσβη
Ανδρέα Μαυρογιάννη, για την επικείµενη επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την
τουρκοκυπριακή πλευρά, και συµµετείχαν στην ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε µε την
υποβολή από µέρους τους σχετικών ερωτηµάτων.

Στη σύνοδο της Κυριακής συζητήθηκαν θέµατα και προβλήµατα που απασχολούν την κυπριακή
παροικία στην Αθήνα, όπως «Η ισότητα των αποδήµων ως πολιτών και προσφύγων» και
«Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό», µε τη συµµετοχή του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήµων και
υπηρεσιακών παραγόντων της Πρεσβείας.
Το Σάββατο, µετά τη λήξη της πρώτης µέρας των εργασιών του συνεδρίου, πραγµατοποιήθηκε
λιτή και ευχάριστη µουσική βραδιά στην «Κυπριακή Εστία», στην περιοχή της Πλάκας. Τους
συνέδρους κράτησαν συντροφιά η Ανδριάνα Κόλια και ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος, στο
τραγούδι, ο Γιώργος Σαλβάνος στο πιάνο, και ο Γιώργος Πολίτης στην κιθάρα.
Το νέο Κεντρικό Συµβούλιο της ΟΚΟΕ θα συσταθεί σε σώµα τις επόµενες εβδοµάδες.
ΚΥΠΕ

