14ο Συνέδριο
Οµοσ̟ονδίας Κυ̟ριακών Οργανώσεων Ελλάδας

Χαιρετισµός
Πρέσβη Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου Κενεβέζου

Είναι ̟ολύ µεγάλη η χαρά µου ̟ου βρίσκοµαι σήµερα κοντά
σας,
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Οργανώσεων Ελλάδας, ̟ου α̟οτιµά φέτος 25 χρόνια συνεχούς
̟αρουσίας, ̟ολυσχιδούς δράσης και ̟ολυσήµαντης ̟ροσφοράς
στην καθηµερινότητα των ̟αροικούντων εν Ελλάδι Κυ̟ρίων,
αλλά και στην κοινωνική, ̟ολιτιστική και ̟ολιτική ζωή των
το̟ικών κοινωνιών στις ο̟οίες έχουν δυναµικά ενταχθεί.
Α̟οτελεί για µένα, ό̟ως καλά γνωρίζετε, εξαιρετική τιµή και
µεγάλη ευθύνη το γεγονός ότι υ̟ηρετώ ως Πρέσβης της Κυ̟ριακής
∆ηµοκρατίας στη Μητρό̟ολη του Ελληνισµού. Θεωρώ ως µία α̟ό
τις ̟λέον σηµαντικές ̟τυχές του λειτουργήµατος αυτού τη στενή
ε̟ικοινωνία και την αγαστή συνεργασία µε τα ̟αροικιακά
σωµατεία και τις οργανώσεις των Κυ̟ρίων ̟ου ζουν στην Ελλάδα
και, βεβαίως, µε το δευτεροβάθµιο όργανό τους, την Οµοσ̟ονδία
Κυ̟ριακών Οργανώσεων Ελλάδας, ̟ου λειτουργεί συνεκτικά,
αριθµώντας,

σήµερα,

δραστηριο̟οιούνται
ε̟ικράτειας.
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Η αντίληψή µου αυτή είναι ̟ιστεύω δικαιολογηµένη, καθώς
η ̟ροσω̟ική ̟ροκο̟ή και ̟ρόοδος του καθενός και της καθεµίας
α̟ό εσάς στη δεύτερη αυτή ̟ατρίδα, ό̟ου ξεκινώντας α̟ό την
αρχή µαζέψατε κοµµάτι κοµµάτι και συνεχίσατε τη ζωή σας, η
ε̟ιτυχής ένταξη και η δυναµική ̟αρουσία σας σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας ζωής της Ελλάδας, ο κοµβικός ρόλος και η
ενεργός συµµετοχή σας στις το̟ικές κοινωνίες, ό̟ου ζείτε και
εργάζεστε, καθιστούν και εσάς, εν δυνάµει, ̟ρεσβευτές της Κύ̟ρου
και οριοθετούν τον σηµαντικό ρόλο ̟ου διαδραµατίζετε
Πραγµατικά, οι ε̟ιµέρους δράσεις και εκδηλώσεις των
̟εριφερειακών Σωµατείων και Οργανώσεων σας, καθώς και οι
συντονισµένες ενέργειές σας, µέσω της Οµοσ̟ονδίας συµβάλλουν
στην ευαισθητο̟οίηση της ελληνικής κοινής γνώµης για το µείζον
εθνικό θέµα της Κύ̟ρου και για τη συνεχιζόµενη ̟αραβίαση των
ανθρω̟ίνων
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εξαιτίας

των

τετελεσµένων

της

τουρκικής εισβολής και συνδράµουν στη διεθνο̟οίηση του
Κυ̟ριακού ̟ροβλήµατος.
∆ιαφυλάττουν την εθνική ταυτότητα και την ιστορική µνήµη
διασφαλίζοντας τη συνοχή της ̟αροικίας και δηµιουργώντας
̟ροσβάσεις και ε̟αφές στις νεότερες γενιές, µεταλαµ̟αδεύοντας
στα ̟αιδιά και τα εγγόνια σας την ιστορία των ελεύθερων και
κατεχοµένων τό̟ων µας και το σεβασµό στις ̟αραδόσεις µας.
Αναδεικνύουν, τέλος, τις δυνατότητες και τα ε̟ιτεύγµατα
της ̟αροικίας, ενώ ανα̟τύσσουν και ενισχύουν τους αδελφικούς
δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και Κύ̟ρου.

Αυτή την ανεκτίµητη ̟ροσφορά είχα ̟ολλές φορές την
ευκαιρία να δια̟ιστώσω ο ίδιος α̟ό την αρχή της ανάληψης των
καθηκόντων µου κάθε φορά ̟ου έχων τη χαρά και την τιµή να
̟αρευρίσκοµαι στις εκδηλώσεις σας, να συνοµιλώ µαζί σας και να
ενηµερώνοµαι για τα ̟ροβλήµατά και τα θέµατα ̟ου σας
α̟ασχολούν.
Η

Πρεσβεία

της

Κυ̟ριακής

∆ηµοκρατίας

και

εγώ

̟ροσω̟ικά οφείλουµε να βρισκόµαστε ̟άντοτε δί̟λα σας σε όλες
τις ̟ροσ̟άθειές σας, ό̟ως νιώθουµε και εσάς συµ̟αραστάτες του
έργου µας, καθώς κοινοί είναι οι στόχοι και οι ε̟ιδιώξεις µας ̟ου
α̟αιτούν όλες τις δυνάµεις µας ενωµένες.
Στη δύσκολη συγκυρία της εθνικής αλλά και της οικονοµικής
δοκιµασίας ̟ου βιώνουµε σήµερα δεν ̟ερισσεύει κανείς και όλοι
̟ρέ̟ει να είµαστε συνοδοι̟όροι στη µεγάλη εθνική ̟ροσ̟άθεια
και τον ̟ολυµέτω̟ο αγώνα ̟ου ακόµα διεξάγει η Κύ̟ρος για την
εξεύρεση µιας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιµης λύσης του
Κυ̟ριακού, στο ̟λαίσιο των ψηφισµάτων του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και των αρχών και θεσµών του
∆ιεθνούς

δικαίου,

̟ου

θα

διασφαλίζει

το

σεβασµό

των

ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των
Κυ̟ρίων.
Το

καθιερωµένο

συνέδριο

σας

α̟οτελεί,

ασφαλώς,

σηµαντικό θεσµό στη λειτουργία της Οµοσ̟ονδίας, καθώς
ε̟ισφραγίζει, µε τρό̟ο διαφανή και δηµόσιο, τις δηµοκρατικές της
δοµές και διαδικασίες, α̟οτιµά και α̟ολογίζει τα ̟ε̟ραγµένα

σας, ενώ ̟ροσδιορίζει το νέο ̟ρογραµµατισµό και τους
µελλοντικούς στόχους σας.
Σας εύχοµαι καλή ε̟ιτυχία στο υ̟όλοι̟ο των εργασιών του
και καλή ε̟ιτυχία στο εθνικό έργο ̟ου ε̟ιτελείτε.
Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών.

