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Φίλε Πρόεδρε της ΟΚΟΕ,
Εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Εξοχότατε Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
Πρόεδροι Κυπριακών Κοινοτήτων και Οργανώσεων,
Αγαπητοί συµπατριώτες.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας για να
χαιρετίσω την έναρξη του 14ου συνεδρίου της Οµοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος.
Στο διήµερο αυτό συνέδριο είµαι σίγουρος ότι θα έχετε τη
δυνατότητα, να ανασκοπήσετε, σε ένα ιδιαίτερα εποικοδοµητικό
πνεύµα το έργο που έχετε επιτελέσει µέχρι τώρα, να θέσετε τους
µελλοντικούς σας στόχους και να συζητήσετε τα θέµατα που σας
απασχολούν.
Ο ρόλος και οι διαχρονικές και πολύπλευρες δράσεις σας στον
ελλαδικό χώρο αναµφισβήτητα αναδεικνύουν τους δεσµούς σας
µε την ιδιαίτερη σας πατρίδα, καθώς και τις αδιάκοπες
προσπάθειες σας για την προβολή του πολιτισµού µας, όπως
επίσης και για την ευόδωση του αγώνα για το εθνικό µας θέµα
Αναγνωρίζουµε πως µε τις δικές σας προσπάθειες συµβάλλετε
ενεργά στην προβολή του Κυπριακού στην µητρόπολη του
Ελληνισµού, έχοντας δεδοµένη τη διαχρονική και αταλάντευτη
στήριξη και συµπαράσταση της Ελλάδος, τόσο του λαού όσο και
της πολιτικής της ηγεσίας.

Έστω και αν οι συνθήκες για τους απόδηµους Κύπριους στον
γνώριµο ελλαδικό χώρο είναι διαφορετικές, απ’ότι στις υπόλοιπες
κυπριακές παροικίες, η συµβολή σας, είναι αδιαµφισβήτητα
σηµαντική, και αξίζει της εκτίµησης της κυπριακής πολιτείας.
Ο απόδηµος Κυπριακός ελληνισµός, διατηρεί ζωντανό το εθνικό
µας θέµα µε συστηµατικότητα, πάθος και αποφασιστικότητα,
δηµιουργώντας πολύτιµες προσβάσεις σε κέντρα πολιτικής και
στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Με αίσθηµα ικανοποίησης παρακολουθούµε την πρόοδο της εδώ
παροικίας, την καταξίωση και το σκληρό της έργο και εκφράζουµε
την ικανοποίηση µας, αφού µε τα επιτεύγµατα σας στον
καθηµερινό σας βίο προβάλλετε επάξια το πρόσωπο της Κύπρου
και του λαού της.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις πολύπλευρες δράσεις σας,
που όλοι γνωρίζουµε ότι διεξάγονται σε εθελοντική βάση και
απαιτούν την αφιέρωση µεγάλου µέρους του πολύτιµου σας
χρόνου καθώς και για την ενασχόληση σας, η οποία δεν
περιορίζεται µόνο
στην προώθηση του εθνικού µας
προβλήµατος, αλλά και στα παροικιακά θέµατα, όπως επίσης και
στα άλλα ζητήµατα που σας απασχολούν. Αυτό, αποδεικνύει το
γνήσιο πάθος σας για την Κύπρο άλλα και την ενίσχυση της εδώ
παροικίας µας.
Ξεχωρίζουµε φυσικά τις δράσεις της νεολαίας σας στα δρώµενα
της ΟΚΟΕ, αλλά και της παγκόσµιας οργάνωσης ΝΕΠΟΜΑΚ,
αναγνωρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν και τη συνέχεια αλλά και το
µέλλον των παροικιών µας.

Χαιρετίζουµε επίσης τις πρωτοβουλίες σας όσον αφορά την
διατήρηση και προβολή της κουλτούρας και του πολιτισµού µας.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως Υπηρεσία Αποδήµων και
Επαναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών είµαστε
γνώστες των προσπαθειών και του έργου σας και ότι θα
συνεχίσουµε να στηρίζουµε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας,
τις δραστηριότητες σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς αλλά και
την πρεσβεία µας στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ όπως γνωρίζετε η πατρίδα µας,
αντιµετωπίζει µια ιδιάζουσα οικονοµική κατάσταση, θα θέλαµε να
σας διαβεβαιώσουµε ότι η συµβολή και η στήριξη µας, εκεί που
είναι δυνατή, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.
Με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων µου,
προσβλέπω σε µια στενή και αρµονική συνεργασία και είµαι
βέβαιος ότι µέσα από πνεύµα συλλογικότητας θα µπορέσουµε να
συµβάλλουµε από κοινού στην προώθηση των θεµάτων που
σας απασχολούν.
Η ετήσια διοργάνωση των παγκόσµιων συνεδρίων της ΠΟΜΑΚ –
ΠΣΕΚΑ και ΝΕΠΟΜΑΚ στη Λευκωσία αποτελεί ακριβώς το
επιστέγασµα αυτής της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται η
ευκαιρία επαφής µε την ιδιαίτερη σας πατρίδα και ενηµέρωσης
σας ιδιαίτερα επί του εθνικού µας θέµατος, αλλά και επί
συγκεκριµένων ζητηµάτων που αφορούν τον τόπο µας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους χαιρετισµούς του
Υπουργού Εξωτερικών κου Κασουλίδη, ως επίσης και του
Επιτρόπου Προεδρίας κου Φωτίου και να σας διαβεβαιώσω για
την αναγνώριση και την εκτίµηση τους για το αξιόλογο έργο που
επιτελείτε. Από πλευράς µου, θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα
δηµιουργικό, παραγωγικό και επιτυχηµένο συνέδριο .
Ευχαριστώ

