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Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα κατ΄ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την
τιµητική ̟ρόσκληση να ̟αρευρεθώ στο 14ο Συνέδριό σας
και να έχω την ευκαιρία να µιλήσω για τη συνεργασία του
Σ̟ιτιού της Κύ̟ρου τόσο µε την ΟΚΟΕ όσο και µε τις
κατά τό̟ους Κυ̟ριακές Οργανώσεις.
Μια συνεργασία ̟ου εκτός α̟ό δεδοµένη είναι
γόνιµη και στενή.

Το Σ̟ίτι της Κύ̟ρου ό̟ως όλοι

γνωρίζετε εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1987, σε µια
ε̟οχή ̟ου τα ̟ροβλήµατα ̟ου ε̟έφερε η εισβολή ήταν
ακόµα ̟ολλά και νω̟ά για τους εν Ελλάδι Κυ̟ρίους ̟ου
̟ροσ̟αθούσαν να ξαναστήσουν τις ζωές τους.

Έτσι

δηµιουργήθηκαν τα κατά τό̟ους σωµατεία ενώ το 1990
συστάθηκε και η Οµοσ̟ονδία Κυ̟ριακών Οργανώσεων
Ελλάδας, ο δευτεροβάθµιος φορέας ̟ου ανάµεσα στους

ιδρυτικούς σκο̟ούς του είναι, ̟έρα α̟ό τη συµβολή στον
αγώνα για το εθνικό µας ζήτηµα, η µέριµνα για τη
διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας, η διάσωση και
̟ροβολή της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς του Ελληνισµού
της Κύ̟ρου, η ανά̟τυξη των ̟ολιτιστικών ε̟ιτευγµάτων
και δυνατοτήτων της ̟αροικίας και φυσικά η ενίσχυση
και ̟αρα̟έρα ανά̟τυξη των αδελφικών δεσµών Ελλάδας
και Κύ̟ρου.
Έτσι αναδεικνύονται οι κοινοί στόχοι βάσει των
ο̟οίων λήφθηκε η α̟όφαση για τη δηµιουργία του
Σ̟ιτιού της Κύ̟ρου. Είχα την τιµή και την τύχη να είµαι
ενεργά ̟αρούσα στην ίδρυση του Σ̟ιτιού της Κύ̟ρου και
σας διαβεβαιώ ότι σχεδόν 30 χρόνια µετά, οι στόχοι
̟αραµένουν και ενισχύονται µε τις δράσεις και τη
συνέργειες ̟ου ανα̟τύσσουµε.
Η συνεργασία µας µε την ΟΚΟΕ και τα ̟αροικιακά
σωµατεία είναι συνεχής και ως Σ̟ίτι της Κύ̟ρου
̟ροσδοκούµε στην ̟εραιτέρω ανά̟τυξή της ειδικότερα µε
τα σωµατεία στην ̟εριφέρεια και στις άκρες του

Ελληνισµού. Θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά στη
Νεολαία ΟΚΟΕ ̟ου συστάθηκε το 2005, καθώς και στα
Τµήµατα Νεολαίας των σωµατείων-µελών ̟ου α̟οτελούν
το µέλλον και να τους καλέσω σε νέες δηµιουργικές
συνεργασίες καθώς ένας βασικός τους καταστατικός
σκο̟ός είναι να βρεθεί δηµιουργική διέξοδος στις
ανησυχίες

και

τους

οραµατισµούς

των

Α̟όδηµων

Κυ̟ρίων Νέων, να ενισχυθεί η γνωριµία και η µεταξύ
τους διασύνδεση, καθώς και

αυτή µε την ιδιαίτερη

̟ατρίδα τους, να γίνει συνείδηση η µεγάλη σηµασία της
̟ολιτιστικής τους κληρονοµιάς και ιστορίας και τέλος να
συµβάλουν στην ανά̟τυξη του σύγχρονου ̟ολιτιστικού
µας γίγνεσθαι.
Η οικονοµική κρίση, δεν αφήνει ̟ολλά ̟εριθώρια
για συχνές ε̟ισκέψεις και συναντήσεις στην ̟εριφέρεια,
̟ροσ̟αθούµε όµως να είµαστε κοντά στους συµ̟ατριώτες
µας µε ό̟οιο δηµιουργικό τρό̟ο µ̟ορούµε.
Τα κυ̟ριακά σωµατεία ̟ου βρίσκονται κάτω α̟ό
την οµ̟ρέλα της ΟΚΟΕ αριθµούν ̟ενήντα, γεγονός ̟ου

καταδεικνύει την αναγκαιότητα της ε̟ικοινωνίας και
συνεργασίας σε όλα τα ε̟ί̟εδα της ̟ολιτικής, της
κοινωνικής και της ̟ολιτιστικής ζωής.
Το Σ̟ίτι της Κύ̟ρου, το Πολιτιστικό Κέντρο της
Πρεσβείας της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα και
όλοι εµείς είµαστε ανοικτοί σε εισηγήσεις και νέες ιδέες για
συνεργασία, ό̟ως άλλωστε και όλα τα της Πρεσβείας υ̟ό
την καθοδήγηση και την αµέριστη στήριξη του Πρέσβη κ.
Κυριάκου Κενεβέζου. Πέρα α̟ό τις ̟ολιτιστικές δράσεις
όµως, ̟ου οι Πολιτιστικές Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού ενισχύουν σε ετήσια βάση, το
Μορφωτικό Γραφείο συνεργάζεται µε την ΟΚΟΕ και τα
σωµατεία και στα θέµατα της Εκ̟αίδευσης και ιδιαίτερα
στα

θέµατα

̟ου

αφορούν

στην

Πανε̟ιστηµιακή

Εκ̟αίδευση.
Μέσα

α̟ό

την

ανανεωµένη

ιστοσελίδα

µας

̟ροβάλλουµε τις κατά τό̟ους εκδηλώσεις και αναρτούµε
τις ανακοινώσεις ̟ου αφορούν στην Παιδεία και τον
Πολιτισµό.

Εν κατακλείδι, η Παιδεία και ο Πολιτισµός είναι οι
̟ιο ισχυροί συνεκτικοί κρίκοι, αυτοί ̟ου µας ̟ροσφέρουν
εφόδια αλλά και ανάταση ψυχής και αντοχή στον αγώνα
µας, ιδιαίτερα κάτω α̟ό τις σηµερινές συγκυρίες κατά τις
ο̟οίες δοκιµάζονται οι αρχές και οι αξίες µας.
Τελειώνοντας θα ήθελα και ̟άλι να σας ευχαριστήσω
για την ̟ρόσκληση και να ε̟αναλάβω ότι θεωρούµε τη
συνεργασία µας µε την ΟΚΟΕ, τη Νεολαία ΟΚΟΕ και τις
κατά τό̟ους Κυ̟ριακές Οργανώσεις, ιδιαίτερα σηµαντική
για τους κοινούς µας στόχους.

Και ̟ραγµατικά

χαιρόµαστε για τους καρ̟ούς ̟ου έχει µέχρι τώρα
α̟οδώσει αυτή η συνεργασία και είµαστε βέβαιοι ότι θα
συνεχίσει και στο µέλλον να είναι α̟οτελεσµατική και
̟αραγωγική.
Καλή ε̟ιτυχία στο έργο σας, καλή δύναµη και το
Σ̟ίτι της Κύ̟ρου είναι και θα είναι ̟άντα αρωγό στην
κοινή µας ̟ροσ̟άθεια.

Να ευχηθώ ε̟ίσης καλή ε̟ιτυχία στις εργασίες του
14ου Συνεδρίου της ΟΚΟΕ και σε όλους τους υ̟οψήφιους
της ε̟ερχόµενης εκλογικής διαδικασίας.

