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Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Μιχάλη Μελέτιου
•
Παρουσίαση βιβλίων Κώστα Χατζηκωστή
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Επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής στους «φονευθέντες στην Αθηνά στην διαδήλωση κατά του 		
απαγχονισμού Καραολή-Δημητρίου» – ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Καιρών & Ηρώων μνήμη» - ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
•
Παρουσίαση διάλεξης του Μιχάλη Παιδονόμου, με θέμα: «Η έννοια της Δικαιοσύνης στην Κυπριακή και
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Φωτογραφικό πανόραμα εκδηλώσεων (Παιδ. Εκδηλ. Καλαμένιες Φλογέρες, Εκδηλ. Αφιέρωμα Γρηγ. 		
Αυξεντίου, κ.ά.)
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Περιβαλλοντική Δράση - Let’s do it Greece, Αρμένιοι–επέτειος γενοκτονίας, Λόρδος Βύρων – επέτειος
θανάτου του, κ.ά.)
Ετήσια Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. [05/03/2017]
Ψήφισμα Γ.Σ. για το Κυπριακό
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών
Συγκρότηση του ΔΣ
Πλαίσιο Συνολικού Προγραμματισμού Δράσης
Μελλοντικές εκδηλώσεις

(Κοινόν Κυπρίων)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
της ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Ε.Κ.Ε.
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΠΛΑΚΑ,
10558 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2155 504646 / Φαξ. 210 3231339
Ιστοσελίδα: www.enosikyprionelladas.gr/
Facebook:
https://www.facebook.com/eke.attiki
https://www.facebook.com/groups/262357160505541/
https://www.facebook.com/groups/280596165344746/
e-mail: eke@cyprusnet.gr
eke.att@cyta.gr
eke.attiki@gmail.com
TWITTER: @ΕΚΕ_cy_gr
Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο:
• Γεώργιος Συλλούρης
e-mail: syllouris.g@gmail.com

Επέτειος Απελευθερωτικού Αγώνα - Δοξολογία και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Διευθυντής:
• Γεώργιος Μιχαηλίδης
e-mail: gmichaelides@cyprusnet.gr

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων με αναφορά στην
πηγή.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τις
απόψεις της Ε.Κ.Ε.
Φωτογραφίες:
Γιώργος Γρηγορόπουλος, Αρης Ρουπίνας,
Άλκης Φαρμάκης, Παναγιώτης Ελευθερίου
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Λευκωσία),
μέλη της Ε.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ο.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ε.Κ.Ε.)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Καιρών & Ηρώων μνήμη»

Πρόεδρος:
Γεώργιος Συλλούρης (δικηγόρος)
Αντιπρόεδροι:
Όμηρος Παπασάββας (φιλόλογός)
Λεωνίδας Μασσοστασής (μαθηματικός)
Μιχάλης Ευθυμίου (επιχειρηματίας)
Γραμματέας:
Γεώργιος Μιχαηλίδης (μηχανολόγος μηχανικός)
Αναπληρωτής Γραμματέας:
Γρηγόρης Κουνναμάς (Ναυπηγός μηχανικός)
Ταμίας:
Γιώργος Λιασής (οικονομολόγος)
Οργανωτικός Γραμματέας:
Χρυσόστομος Αγαθοκλέους (διεθνείς μεταφορές)
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας:
Παναγιώτης Ελευθερίου (φαρμακοποιός)
Μέλη:
Αλέξης Κωνσταντίνου (δικηγόρος)
Ζηνοβία Παπαφώτη (ηλεκτρονικός)

Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. – Νεολαία Ε.Κ.Ε. - Εθελοντική
Περιβαλλοντική Δράση - Let’s do it Greece
(Τα εξώφυλλα του 2017 θα έχουν ιστορικούς χάρτες της Κύπρου)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Στις 12 Μαρτίου διοργανώθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ε.Κ.Ε. Έκλεισε μια περίοδος στη δράση
του σωματείου και εγκαινιάστηκε μια νέα. Το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε, αφού για πρώτη φορά
συγκροτήθηκε ομόφωνα και συναινετικά, σύντομα ανέλαβε δράση. Με την ευκαιρία της ανάληψης
των καθηκόντων του απευθύνει εγκάρδιο αδελφικό χαιρετισμό.
Καλεί όλους να αγκαλιάσουν την προσπάθειά, ώστε το μεγαλύτερο και ιστορικότερο σωματείο
Κυπρίων στην Ελλάδα να φανεί αντάξιο της ιστορίας του και της αποστολής του.
Η «Ένωση Κυπρίων Ελλάδας» απαιτείται να καταστεί ενοποιητικός φορέας όλων των Κυπρίων που
ζουν και εργάζονται στην Αττική και να λειτουργεί πέραν και υπεράνω κομμάτων και πολιτικών
αντιλήψεων.
Όλοι μαζί ενωμένοι, οφείλουμε να παραμερίσουμε τις οποίες διαφορές μεταξύ μας και να
εργαστούμε ώστε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες και το κύρος του σωματείου μας,
υπηρετώντας τους καταστατικούς σκοπούς του.
Η βασικότερη αποστολή μας είναι να συμβάλουμε και να συνδράμουμε στον αγώνα που διεξάγει
η πατρίδα μας για απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας και απαλλαγή από τον τουρκικό
στρατό κατοχής και τους εποίκους.
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε με τις προτάσεις και εισηγήσεις σας, με την παρουσία σας και
την ενεργή συμμετοχή σας στις ομάδες εργασίας.
Να δυναμώσουμε την Ε.Κ.Ε.
Να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, βοηθώντας τους συμπατριώτες μας, που χρειάζονται
την βοήθειά μας. Να προάγουμε και να αναπτύξουμε τον Κυπριακό πολιτισμό μας και να φέρουμε
μια νέα πνοή στο σωματείο.
Να καταστήσουμε την Ε.Κ.Ε. φορέα ενότητας και αγωνιστικότητας για μια Κύπρο ελεύθερη,
ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ευημερούσα.

Από την σύνταξη
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,

Ε

πικοινωνούμε μαζί σας με αισθήματα αισιοδοξίας, χαράς
και βαθειάς ικανοποίησης, διότι μετά από δεκαετίες
καταφέραμε να καταλήξουμε στην συγκρότηση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ένωσης Κυπρίων
Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση.
Η σημερινή μέρα είναι σημαδιακή. Πρώτη φορά το Δ.Σ.
καταρτίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ και μοιράζονται ευρύτερα αρμοδιότητες
για μια πιο αποτελεσματική και λειτουργική πορεία.

Συγχαρητήρια επιστολή κ.
Κυριάκου Κενεβέζου, Πρέσβη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Αθήνα

Όλοι πρέπει να δεσμευτούμε ότι την περίοδο αυτή η εξυγίανση
του παροικιακού κινήματος είναι προτεραιότητά μας. Ξεκινούμε
από την Ε.Κ.Ε. και θα προχωρήσουμε ενωμένοι και ομόθυμοι, ώστε
να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την Ομοσπονδία Κυπριακών
Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.). Θα μεριμνήσουμε ώστε οι
εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα σωματεία να γίνονται με απόλυτη
τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών.
Όλοι έχουμε εργαστεί για χρόνια στο παροικιακό κίνημα, έχουμε
αφιερώσει χρόνο, και οφείλουμε να στηρίξουμε τους θεσμούς,
που το υπηρετούν, που είναι τα σωματεία και η Ο.Κ.Ο.Ε. και όπου
υπάρχουν αδυναμίες να βοηθήσουμε, ώστε να εξαλειφθούν για να
ενισχυθεί το κύρος των θεσμικών μας οργάνων.
Στο κυπριακό, θα εργαστούμε με βάση το ομόφωνο ψήφισμα της
τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Ε.Κ.Ε., που καθορίζει ένα
ευρύ πλαίσιο για τις δράσεις και την προσφορά μας στον αγώνα
του λαού μας.

Συγχαρητήρια επιστολή κ. Φώτη
Φωτίου, Προεδρικού Επιτρόπου
για τους Απόδημους

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. που
συνέβαλαν με τη συμπεριφορά τους και το υψηλό αίσθημα
ευθύνης να επιτευχθεί η προσδοκώμενη και επιβαλλόμενη
ενότητα έχοντας κατά νουν ότι: «Αν μισούνται ανάμεσά τους δεν
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τους πρέπει λευτεριά» και ότι «εν τη ενώσει η ισχύς».
Το αξιοσημείωτο αυτό γεγονός αποτελεί προσκλητήριο για τη νεολαία μας και πόλο έλξης στα δρώμενα
της Ε.Κ.Ε.
Αφήσαμε πίσω μας παλιές πρακτικές και νοοτροπίες και αποφασίσαμε, όλοι μαζί ενωμένοι, ενεργώντας
υπεράνω κομμάτων και πολιτικών αντιλήψεων να εργασθούμε για την πατρίδα, για την Κύπρο μας.
Οι όποιες επιμέρους διαφωνίες μας ή προσωπικές απόψεις σε ότι αφορά στο εθνικό μας ζήτημα είναι
θεμιτές. Δεν μπορούν να σταθούν όμως εμπόδιο στη σύμπνοια, στην συνεργασία και στην αδελφοσύνη,
που πρέπει να διακατέχει τη δράση μας.
Ο στόχος όλων μας είναι κοινός και ξεκάθαρος, παλεύουμε για μια Κύπρο ευημερούσα, ειρηνική,
ευρωπαϊκή, χωρίς στρατό κατοχής, εποίκους και εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας.
Για μια Κύπρο, που όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα
κατοχυρώνει το ευρωπαϊκό και διεθνές κεκτημένο, χωρίς αποκλίσεις ώστε η λύση να είναι λειτουργική και
βιώσιμη.
Κύριοι προγραμματικοί στόχοι μας είναι:
•
Να φέρουμε κοντά μας τους νέους, ώστε να παραλάβουν τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και
να συμμετέχουν ενεργά στη δράση της Ε.Κ.Ε. Να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τα πολιτιστικά μας
τμήματα, θεατρικό, χορευτικό, χορωδία, αθλητικό.
•
Να οργανώσουμε εκδηλώσεις για την Κύπρο, ποιοτικές και μαζικές.
•
Να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τα μέλη μας.
Όλοι μαζί, θέλουμε και μπορούμε να ενισχύσουμε το κύρος της Ε.Κ.Ε ώστε να είναι χρήσιμη στον αγώνα
που διεξάγει η πατρίδα μας για απελευθέρωση από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.
Συναγωνιστικά,
Γιώργος Συλλούρης
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2719

6

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρουσίαση ποιητικής
συλλογής του Μιχάλη
Μελέτιου
«Ένα κενό Γεμάτο»

1

Παρουσίαση βιβλίων Κώστα
Χατζηκωστή

2

Για το βιβλίο μίλησαν:
1.
κ. Αντρέας Γρηγορίου (φιλόλογος, στιχουργός)
2.
κ. Αθανάσιος Γαλούσης (ποιητής – απαγγελίες)
3.
κ. Γιώργος Ρούσκας (ποιητής)
4.
κα. Διώνη Δημητριάδου (συγγραφέας, 			
φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας)
Μουσική έπαιξε η Ελληνική Συντεχνία φλογέρας από
Καλάμι.

Τα βιβλία παρουσιάστηκαν από τους:
1.
κ. Γιάννη Ιακωβίδη, επιστημονικό συνεργάτη
Παντείου Πανεπιστημίου
2.
κ. Αλέξη Κωνσταντίνου, δικηγόρο
Έκλεισε ο συγγραφέας κ. Κώστας Χατζηκωστής

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2705

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2686
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Επέτειος Απελευθερωτικού
Αγώνα - Δοξολογία και
κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη

3

Η Ελλάδα τίμησε τον αγώνα των ανθρώπων
«που έβαλαν πάνω από το “εγώ”, το
“εμείς”»
Η ελληνική πολιτεία τίμησε την Κυριακή στην Αθήνα
την Εθνική Επέτειο της Κύπρου για την έναρξη του
Απελευθερωτικού της Αγώνα.
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων
παρέστησαν στην δοξολογία που τελέστηκε στις 11
το πρωί στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, στην οδό
Μητροπόλεως, όπως και στην κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά στην
Βουλή, στη Πλατεία Συντάγματος.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε στην
Μητρόπολη ο πρώην Υπουργός και Αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Σούρλας, ο οποίος
εκθείασε την γενναιότητα και τον ενθουσιασμό των
απλών ανθρώπων της Κύπρου να αγωνιστούν για
να ζήσουν ελεύθερα σε μιαν ανεξάρτητη πατρίδα.
Ο αγώνας αυτός, είπε ο κ. Σιούρλας, εκτός από
εθνικοαπελευθερωτικός, έγινε για τις παναθρώπινες
αξίες, και επίσης ανέδειξε την ανάγκη για την ενότητα
του Ελληνισμού.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία Κύπρου,
την Ο.Κ.Ο.Ε. και την Ε.Κ.Ε.

Επετειακή εκδήλωση μνήμης
και τιμής στους «φονευθέντες
στην Αθηνά στην διαδήλωση
κατά του απαγχονισμού
Καραολή-Δημητρίου»
– ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Καιρών &
Ηρώων μνήμη» - ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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Η Κύπρος τίμησε Ελλαδίτες που
θυσιάστηκαν διαδηλώνοντας κατά του
απαγχονισμού των Καραολή και Δημητρίου
Η Κύπρος τίμησε τις οικογένειες τεσσάρων νέων
ανθρώπων που σκοτώθηκαν, και ενός πέμπτου, που
τραυματίστηκε σοβαρά, κατά τη διάρκεια παλλαϊκής
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην ελληνική
πρωτεύουσα κατά της απόφασης των Άγγλων
αποικιοκρατών να στείλουν στη κρεμάλα τους
Κύπριους αγωνιστές Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα
Δημητρίου, το Μάιο του 1956.
Ίσως η πιο χαρακτηριστική αλλά και συγκινητική
στιγμή της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,
στην Αθήνα, ήταν όταν δημοτικός σύμβουλος του
δήμου της Ερμούπολης, στη Σύρο, απένειμε τιμητική
πλακέτα σε συγγενή ενός εκ των 4 θυμάτων, του
28χρονου τότε Φραγκίσκου Νικολάου.
«Θέλω να ευχαριστήσω την κυπριακή πρεσβεία που
έψαξε και βρήκε τους συγγενείς των πεσόντων, και
έτσι μάθαμε και εμείς ότι ένας δικός μας, Συριανός,
ο Φραγκίσκος Νικολάου, ήταν ένας ήρωας. Δεν το
ξέραμε, Εσείς μας αφυπνίσατε. Και σίγουρα θα τον
τιμήσουμε και στο νησί μας», ανέφερε.
Μια μέρα πριν τον απαγχονισμό του Μιχαλάκη
Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου στις Κεντρικές
Φυλακές της Λευκωσίας, στις 10 Μαΐου του 1956, είχε
γίνει μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, όπου
χιλιάδες άνθρωποι ύψωσαν φωνή υπέρ της ένωσης
Κύπρου - Ελλάδος, και κατά της επικείμενης εκτέλεσης
των δύο αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία Κύπρου,
το Ίδρυμα Κακογιάννη, το ΣΙΜΑΕ. και την Ε.Κ.Ε.

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2710

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2721
συνέχεια στη σελ. 8
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Μιχάλης Παιδονόμος, διάλεξη με θέμα:
«Η έννοια της Δικαιοσύνης στην Κυπριακή και
Νεοελληνική ποίηση»

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2726

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ

Παιδική Εκδήλωση με τις Καλαμένιες Φλογέρες
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2668

Εκδήλωση Αφιέρωμα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2686
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Η Ε.Κ.Ε. συμμετείχε στις εξής εκδηλώσεις που οργάνωσαν διάφοροι φορείς:

N.OKOE-Ν.ΕΚΕ: Εθελοντική Περιβαλλοντική Δράση - Let'S do it Greece
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2709

102 Χρόνια της Γενοκτονίας των Αρμενίων
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2724

Επέτειος θανάτου του Λόρδου Βύρωνα
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2723
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 2017
[05/03/2017]
Η Γ.Σ. ασχολήθηκε με τον Απολογισμό δράσης και
προγραμματισμό της Ε.Κ.Ε. που βρίσκεται στον παρακάτω
δικτυακό δεσμό:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Perigramma.ApologismouMartios-2016-2017.pdf
Οι εκδηλώσεις της Ε.Κ.Ε. περιέχονται στον παρακάτω δεσμό:
http://www.enosikyprionelladas.gr/ekdiloseis
Φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δράσεις της Ε.Κ.Ε.
περιέχονται στον παρακάτω δεσμό:
http://www.enosikyprionelladas.gr/somateio/cat/fotografies
(Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα με 8 άτομα που
δήλωσαν παρόν)
Στη συνέχεια ακολούθησε ο Οικονομικός Απολογισμός
της Ε.Κ.Ε. και του Κληροδοτήματος Ρεβεκκάς Πολυμέρου
- Τσαγκαρίδου και διαβάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής, που βρίσκονται στον παρακάτω δικτυακό δεσμό:
http://www.cyprusnet.gr/assets/EKE-Oikon.ApologisosEkthesi.El.Epitropis-05.03.2017.pdf
Ο Ταμίας κατάθεσε αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στην
ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης των οικονομικών που
βρίσκεται στον πάρακάτω δεσμό:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Ekthesi.Tamia.GS05.03.2017.pdf
(Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα. Μετά την
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Ε. που εγκρίθηκε
ομόφωνα, το ΔΣ, ο Ταμίας και η Ελ.Επ. απαλλάγηκαν των
ευθυνών τους για την υπό ανασκόπηση περίοδο).
Ακόμα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Εφορευτική Επιτροπή για
τις αρχαιρεσίες της 12ης Μαρτίου 2017.
Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. ενέκρινε ομόφωνο ψήφισμα
για το Κυπριακό που βρίσκεται στον παρακάτω δικτυακό
δεσμό:
http://www.cyprusnet.gr/assets/EKE-Psifisma.Kypriako-05.03.2017.pdf
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. στον παρακάτω δικτυακό
δεσμό:
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2685
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Ψήφισμα ΓΣ για το Κυπριακό

Η

Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε. που συνήλθε την
Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 αφού συζήτησε και
ασχολήθηκε με το Κυπριακό πρόβλημα και την
κατάσταση στην Κύπρο.

Χαιρετίζει το ανανεωμένο διεθνές ενδιαφέρον για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επίτευξη
συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος.
Εκφράζει υποστήριξη στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της Ελληνοκυπριακής
Κοινότητας και στην αποφασιστικότητά τους να εργαστούν
ακούραστα με ισχυρή θέληση και με αποτελεσματικό
τρόπο, προς την κατεύθυνση μιας λύσης στο Κυπριακό
πρόβλημα, η οποία θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό
της, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, καθώς και το
κοινό τους μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του 37%
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το συνεχιζόμενο
εποικισμό των Κατεχομένων, καθώς και τη συνεχιζόμενη
παραβίαση από την Τουρκία των σχετικών ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και θεμελιωδών ελευθερίων των πολιτών της Κύπρου.
Καταδικάζει τη συστηματική τουρκική πολιτική του
εποικισμού του κατεχόμενου εδάφους της Κύπρου, που
είναι και Ευρωπαϊκό έδαφος. Υπογραμμίζει ότι ο εποικισμός
είναι έγκλημα πολέμου, που δεν παραγράφεται ποτέ κατά
το διεθνές δίκαιο και έχει ως στόχο την δραστική αλλαγή
του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού.
Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις από το
κατοχικό καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
των θεμελιωδών ελευθεριών των εγκλωβισμένων και την
άρνησή της Τουρκίας να εφαρμόσει τη Τρίτη Συμφωνία
της Βιέννης του 1975.
Καταδικάζει την καταστροφή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς στην κατεχόμενη Κύπρο, των θρησκευτικών
και πολιτιστικών μας μνημείων, που αποτελούν τμήμα της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

των αγνοουμένων.
Καλωσορίζει την υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης που αποσκοπούν στη βελτίωση της
καθημερινής ζωής των ανθρώπων και την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ώστε να
διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των νομίμων πολιτών
της Κύπρου, χωρίς να αποδυναμώνεται η υπόσταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ζητά την άμεση και άνευ όρων επιστροφή της Αμμοχώστου
στους νόμιμους ιδιοκτήτες της, ως μέτρο καλής θέλησης.
Καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και το Γ.Γ. να ασκήσουν τη επιρροή
τους στην Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη
μέχρι τώρα στάση της και να συμβάλει αποτελεσματικά
στην εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης
στο Κυπριακό, εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του
Ο.Η.Ε και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την
Τουρκία να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν
από την ιδιότητα της ως υποψήφια για ένταξη χώρας,
ειδικά τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της (ομαλοποίηση
σχέσεων με γειτονικά κράτη, πρωτόκολλο Άγκυρας) και
να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο οδικός
χάρτης και ειδικά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των
πολιτών της και την ελευθερία του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.
Επειδή το κυπριακό πρόβλημα είναι διεθνές πρόβλημα
στρατιωτικής εισβολής και κατοχής κράτους μέλους του
Ο.Η.Ε. προς άλλο κράτος.
Επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξη για μια λύση που
θα βασίζεται στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συμβουλίου του 2009, στο διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο.
Επιβεβαιώνει ότι μια συνολική, δίκαιη, βιώσιμη και
λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος, απαιτείται
να στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:

Καταδικάζει όλες τις ενέργειες της Τουρκίας που
υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επανένωση της
Κύπρου, προωθώντας αποσχιστικά σχέδια. Η μόνιμα
αδιάλλακτη και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας,
δυναμιτίζει την προοπτική δίκαιης, βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό.
Καταγγέλλει την Τουρκία ότι αρνείται να συνεργαστεί
εποικοδομητικά με τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
(ΔΕΑ) και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και
να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις στρατιωτικές
περιοχές των κατεχομένων, για τη διακρίβωση της τύχης

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
http://www.enosikyprionelladas.gr/syndiasmoi
συνέχεια στη σελ. 12
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Την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών
στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων.
Την κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων του
1960
Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου,
χωρίς αποκλίσεις
Την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και
ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.
Την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου
Την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ περί
Κύπρου
Την ενότητα της χώρας, του λαού, των θεσμών
και της οικονομίας και την κατοχύρωση μιας διεθνούς
προσωπικότητας, μιας ιθαγένειας, και μιας ενιαίας
κυριαρχίας.
Την κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών,
διακίνησης προσώπων, εγκατάστασης, απόκτησης
περιουσίας και ενάσκηση επαγγέλματος.

Την κατοχύρωση των δημοκρατικών αρχών,
όπως εφαρμόζονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ,
χωρίς αποκλίσεις.
Η λύση πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του συνόλου του
Κυπριακού Λαού (όλων των νόμιμων κατοίκων της
Κυπριακής Δημοκρατίας), σε ένα απολύτως ελεύθερο
δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα για τη λύση είναι
επιβεβλημένη η συμμετοχή των αποδήμων Κυπρίων και
δη των προσφύγων.
Η Γ.Σ της Ε.Κ.Ε. δηλώνει την αταλάντευτη και ισχυρή
θέλησή της για άμεση λύση του Κυπριακού, που θα
εξασφαλίσει τις ανωτέρω αρχές και την ασφάλεια,
ευημερία και πρόοδο για όλους τους νόμιμους κατοίκους
της Κύπρου.
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2688

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) – 12
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.:
2017 (2015)
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 1.215 (1.351)
ΕΓΚΥΡΑ: 1.173 (1.336)
ΑΚΥΡΑ: 42 (15)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ 2017
(2015)

% 2017 (ΔΙΑΦΟΡΑ
2015)

ΕΔΡΕΣ Δ.Σ. 2017
(2015)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κίνηση Κυπρίων

183
(197)

15,71 %
(+ 0,95 %)

2
(2)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Εναλλακτική Πρωτοβουλία
Κυπρίων

81
(112)

6,71 %
(- 1,44 %)

1
(1)

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κίνηση Κυπριών Αθήνας

218
(248)

18,71 %
(- 0,12 %)

2
(2)

1
(1)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κυπρίων
Εργαζομένων

229
(230)

18,97 %
(+ 2,41 %)

2
(2)

1
(1)

ΕΛΛ.Α.Σ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

271
(382)

23,26 %
(- 5,37 %)

2
(3)

1
(1)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ

183
(165)

15,71 %
(+ 3,35 %)

2
(1)

ΛΕΥΚΟ

8
(2)

ΑΚΥΡΑ

42
(15)
1.215 (1.336)
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(2015)
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.):
2017 (2015)

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 1.223 (1.347)
ΕΓΚΥΡΑ: 1.186 (1.329)
ΑΚΥΡΑ: 37 (18)
ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 34 (37)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ 2017
(2015)

% 2017 (ΔΙΑΦΟΡΑ 2015)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 2017
(2015)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κίνηση Κυπρίων

177
(193)

15,02 %
(+ 0,44 %)

5
(5)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Εναλλακτική Πρωτοβουλία
Κυπρίων

80
(105)

6,79 %
(- 1,14 %)

2
(3)

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κίνηση Κυπριών Αθήνας

215
(251)

18,25 %
(-0,72 %)

6
(7)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κυπρίων
Εργαζομένων

238
(227)

20,20 %
( +3,05%)

7
(6)

ΕΛΛ.Α.Σ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

277
(408)

23,51 %
(- 7,33 %)

8
(11)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ

191
(157)

16,21 %
(+4,35 %)

6
(5)

ΛΕΥΚΟ

8
(6)

ΑΚΥΡΑ

37
(18)
1.223
(1.347)

34
(37)

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2702

Συγκρότηση του ΔΣ
Συνήλθε το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. με σκοπό τη συγκρότηση του, και κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ να συγκροτηθεί σε
σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Αναπληρ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Οργανωτικός Γραμματέας:
Αναπληρ. Οργανωτ.Γραμματέας:
Μέλη:

Γιώργος Συλλούρης
Όμηρος Παπασάββας
Μιχάλης Ευθυμίου
Λεωνίδας Μασσοστασής
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Γρηγόρης Κουνναμάς
Γιώργος Λιασής
Χρυσόστομος Αγαθοκλέους
Παναγιώτης Ελευθερίου
Ζηνοβία (Ζήνα) Παπαφώτη
Αλέξης Κωνσταντίνου

http://www.enosikyprionelladas.gr/article/2720
Στις πρώτες συνεδριάσεις του το Δ.Σ. ψήφισε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που
βρίσκεται στον εξής δεσμό:
http://www.enosikyprionelladas.gr/article/kanonismos
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Πλαίσιο Συνολικού Προγραμματισμού Δράσης
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η

1.ΚΥΠΡΙΑΚΟ:

ενότητα όλων μας
ανεξάρτητα από τυχόν
κομματικούς ή άλλους
επηρεασμούς ή διαφωνίες
είναι επιβεβλημένη, για να επιτύχουμε
το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ως
σωματείο, στον αγώνα που διεξάγει η
πατρίδα μας για απελευθέρωση από
τον τουρκικό στρατό κατοχής και για
δίκαιη και βιώσιμη λύση.
Σε ότι αφορά τις αποφάσεις και θέσεις
του σωματείου, όποιες διαφωνίες και
αν υπάρχουν, λαμβάνονται σύμφωνα
με τις προβλέψεις του καταστατικού
και τις αρχές της δημοκρατίας. Βάση
αποτελεί το ομόφωνο ψήφισμα της
Γ.Σ. της 05.03.2017: (http://www.
enosikyprionelladas.gr/article/2688).
Το Δ.Σ απαιτείται να λειτουργεί με
συλλογικότητα και να λαμβάνει τις
αποφάσεις μετά από δημοκρατικό
διάλογο και επιδίωξη σύνθεσης
απόψεων και θα αναδεικνύει
αποφασιστικά τον κοινό στόχο
που μας συνενώνει, δηλαδή την
απελευθέρωση των κατεχομένων
εδαφών μας και την επανένωση της
πατρίδας μας.
Στη Ε.Κ.Ε όλοι έχουν θέση και όλοι
οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
πέραν από κομματικά συμφέροντα
στον κοινό αγώνα για δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

δραστηριότητες (Ιούλιος 74, 1
Οκτώβρη, 15 Νοέμβρη, 1 Απριλίου),
με δράσεις με την Πρεσβεία, την
Ο.Κ.Ο.Ε., τα άλλα παροικιακά
σωματεία κτλ.
Σχετικά με τις αρχές και την μορφή
λύσης του Κυπριακού αναφερόμαστε
στη σχετική ομόφωνη απόφαση
του εθνικού συμβουλίου του
2009, επισημαίνοντας ότι δεν έχει
σημασία η ονομασία της λύσης,
αλλά το περιεχόμενό της. Στις όποιες
αναφορές εκ μέρους της Ε.Κ.Ε. θα
τονίζεται η επιθυμία μας για λύση, που
πρέπει να είναι δίκαιη, βιώσιμη και
λειτουργική και θα αναφέρονται (όταν
χρειάζεται) όσα περιλαμβάνονται στο
σχετικό ψήφισμα της Ε.Κ.Ε. Η λύση
προϋποθέτει την πλήρη αποχώρηση
των κατοχικών στρατευμάτων
και των εποίκων, την κατάργηση
της συνθήκης εγγυήσεων και την
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και
του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς
αποκλίσεις.
Στην πορεία των συνομιλιών –
πιθανού δημοψηφίσματος, θα
λαμβάνεται πρόνοια για ολόπλευρη
και πλουραλιστική ενημέρωση της
παροικίας ώστε να μπορούν τα
μέλη της παροικίας να ασκήσουν το
ατομικό τους δικαίωμα ενημερωμένα.

Οφείλουμε να στηριχθούμε στα
πολλά που μας ενώνουν και κυρίως
στον κοινό αγώνα για απελευθέρωση
της ημικατεχόμενης πατρίδας μας και
να παραμερίσουμε τα λίγα που μας
χωρίζουν.

Σε κάθε περίπτωση θα προβάλλεται
η θέση ότι η προτεινόμενη λύση
πρέπει να τεθεί υπό την κρίση του
συνόλου του Κυπριακού Λαού
(όλων των νόμιμων κατοίκων της
Κυπριακής Δημοκρατίας), σε ένα
απολύτως ελεύθερο δημοψήφισμα.
Στο δημοψήφισμα για τη λύση είναι
επιβεβλημένη η συμμετοχή των
αποδήμων Κυπρίων και δη των
προσφύγων.

Να κρατείται το Κυπριακό σε
επικαιρότητα μέσα από επετειακές

Στις επικείμενες Προεδρικές εκλογές
η Ε.Κ.Ε. θα είναι ουδέτερη, και δεν θα

συναχθεί με κανένα υποψήφιο. Θα
λαμβάνεται πρόνοια για ολόπλευρη
και πλουραλιστική ενημέρωση της
παροικίας ώστε να μπορούν τα
μέλη της παροικίας να ασκήσουν το
ατομικό τους δικαίωμα ενημερωμένα.

2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ:
Είναι ζήτημα ομαλής λειτουργίας αλλά
και δημοκρατικής αναγκαιότητας
η συνέχιση της επικοινωνίας με τα
μέλη του σωματείου και η ενημέρωσή
τους για όλα τα δρώμενα, τις θέσεις,
εκδηλώσεις και ενέργειές του.
Για να μην αισθάνονται αποξενωμένα
τα μέλη μας πρέπει να ενημερώνονται
συνεχώς και να καλούνται στις
εκδηλώσεις και κυρίως στις γενικές
συνελεύσεις.
Είναι αδιανόητο και υφίσταται
ζήτημα έλλειψής νομιμότητας και
καταστατικής τάξης να γίνονται
γενικές συνελεύσεις και να μην
καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να
λυθεί χωρίς ιδιαίτερη οικονομική
επιβάρυνση ως εξής:
α.
Με περαιτέρω συλλογή email και κινητών τηλέφωνων όσο
το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
μελών μας.
β
Να ζητηθεί από τα μέλη αυτά
να μεταδώσουν το μήνυμα που θα
τους σταλεί σε όλα τα γνωστά τους
μέλη, ώστε να διευρυνθεί περεταίρω
ο κατάλογος e-mail και κινητών
τηλεφώνων, μέσω των οποίων θα
πολλαπλασιαστεί η επικοινωνία.
γ Να αξιοποιηθεί το facebook και
το twitter της Ε.Κ.Ε.

15
δ Να στέλλεται το περιοδικό
ηλεκτρονικά στα μέλη μας, ώστε
να αφαιρεθεί το σημαντικό κόστος
ταχυδρομικών τελών. Για όσα
μέλη δεν έχουν e-mail, να γίνεται
επικοινωνία με δικά τους άτομα
κατά το δυνατόν.
ε Να αξιοποιηθεί περαιτέρω η
ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ε.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
α) Η Ε.Κ.Ε πρέπει να συντονίζεται με
το Σπίτι της Κύπρου, με την Ο.Κ.Ο.Ε,
με άλλα κυπριακά και ελλαδικά
σωματεία και φορείς για εκδηλώσεις
που αφορούν στο κυπριακό, με στόχο
την πιο μαζική και ποιοτική επιτυχία
τους.
β) Μια μακροχρόνια αδυναμία μας
είναι η αδυναμία προβολής των
εκδηλώσεων μας στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ζήτημα που επίσης
πρέπει να προσπαθήσουμε να
αντιμετωπίσουμε.
γ) Σε ότι αφορά στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις υπάρχει περιθώριο, όσο
αυτό είναι εφικτό, να γίνονται συχνά
συνεστιάσεις χαμηλού κόστους,
με στόχο την αμεσότητα στην
επικοινωνία μεταξύ των μελών μας.
δ) Επίσης θα ήταν χρήσιμο να γίνονται
μουσικές, χορευτικές και θεατρικές
δράσεις και εκδηλώσεις και στην
Κυπριακή Εστία, με την περαιτέρω
δραστηριοποίηση των αντίστοιχων
ομάδων εργασίας, που ενδείκνυται να
πλαισιωθούν και από νέα σε ηλικία
μέλη μας.
ε)
Θεωρούμε θέμα πρώτης
προτεραιότητας την ενίσχυση του
θεατρικού ομίλου, την ενίσχυση και
ενοποίηση του χορευτικού ομίλου,
την δημιουργία μουσικού τμήματος σε
συντονισμό και συνεργασία με φορείς
και την χορωδία του Πολιτιστικού
Συλλόγου «η Κύπρος», και της Κίνησης
για την Προβολή και προώθηση του
Κυπριακού Πολιτισμού.
στ) Η ιδέα για διοργάνωση συναυλιών
και πολιτιστικών Φεστιβάλ κ.ά.
πρέπει να υλοποιηθεί. Η διοργάνωση
αθλητικών διοργανώσεων (σκάκι,
τάβλι, κ.ά.) δημιουργία ομάδων
αθλητικού περιεχομένου.
ζ)
Να συνεχιστούν τα επιτυχημένα
οδοιπορικά στις κατεχόμενες περιοχές
(με νέο περιεχόμενο και μορφή) και

να επεκταθούν και στις υπόλοιπες
ελεύθερες περιοχές.
η)
Εκδηλώσεις για την ΑΟΖ
θ)
Να συνεχιστεί η ετήσια
εκδήλωση-δοξολογία προς τιμή των
εν Κύπρω Διαλάμψαντων Αγίων
(1η Κυριακή του Οκτωβρίου) και
δοξολογίας για την Ανεξαρτησία της
Κύπρου.
Είναι προφανής μακροχρόνια
αδυναμία μας να μην μπορούμε να
μεταδώσουμε στις νέες γενιές τους
παραδοσιακούς μας χορούς και το
τραγούδι, που αποτελούν βασικό
συστατικό της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
Να επιδιωχθεί τα Χριστούγεννα/
Πρωτοχρονιά, να ψαλθούν τα
κάλαντα στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας/Πολιτειακή ηγεσία,
όπως άλλα οργανωμένα σύνολα
Κρητικοί, Πόντιοι, Θράκες κ.λ.π.
Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
(ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ):
•
Μέτρα για την δημιουργία
συνθηκών ισότιμης συμπεριφοράς
προς τους απόδημους ως Κυπρίων
πολιτών & προσφύγων.
•
επίλυση θεμάτων που
σχετίζονται με τη μεταφορά
ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων και την αναγνώριση
της στρατιωτικής θητείας ως
συντάξιμου χρόνου στην Ελλάδα.
•
επίλυση ζητημάτων, που
έχουν σχέση με τον επαναπατρισμό
στην Κύπρο (οικοσκευές, ατέλειες,
στεγαστικό επίδομα, κ.ά.),
•
ίση μεταχείριση προσφύγων
αποδήμων σε σχέση με όσους
παρέμειναν στη Κύπρο με αιχμή το
στεγαστικό (απόκτηση α’ κατοικίας
στην Κύπρο) και το εκπαιδευτικό
(φοιτητική χορηγία – δανειοδότηση),
δικαίωμα χρήσης από Απόδημους
πρόσφυγες Τ/Κ κατοικιών που
έχουν εγκαταλειφθεί.. Έγκριση
στα πλαίσια του Φορέα Ισότιμης
Κατανομής ενός νέου ειδικού
σχεδίου επιδότησης στέγης για τους
Κύπριους απόδημους,
•
επίλυση του ζητήματος που
σχετίζεται με το δυσανάλογο
κόστος αεροπορικών εισιτηρίων

μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου
•
επίλυση του αιτήματος
παροχής δικαιώματος ψήφου
στις Προεδρικές και Βουλευτικές
εκλογές σε όλες τις κατηγορίες των
Κυπρίων μεταναστών, στα πλαίσια
της ισότητας πολιτών με Κυπριακή
Ιθαγένεια, καθώς και η επέκταση
της άσκησης του δικαιώματος
αυτού στο εξωτερικό για όλους.
Δ. ΑΛΛΗΛΟ-ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
•
Συνέχιση της βοήθειας & της
Συνεργασίας με την Εκκλησία της
Κύπρου, τους Γιατρούς του Κόσμου,
άλλων φορέων αλληλεγγύης και
αναζήτηση νέων χορηγών
•
Συγκρότηση κινήματος
αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης
προς αναξιοπαθούντες από
επιχειρηματίες,
γιατρούς,
δικηγόρους.
•
Βοήθεια στην εξεύρεση
εργασίας
•
Λειτουργία με την ΕΦΕΚΑθήνας και την Πρεσβεία Τράπεζας
Αίματος και Αιμοπεταλίων
Ε. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. &
ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. – ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•
Δημιουργία σχετικών
επιτροπών επεξεργασίας των
καταστατικών εγγράφων &
Κανονισμών με προτεραιότητα το
επικείμενο συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε.
•
Για την Ε.Κ.Ε. ως την επόμενη
Γ.Σ.
•
Έγκριση και θέση σε
λειτουργία εσωτερικού Κανονισμού
λειτουργίας της Ε.Κ.Ε.
ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
•
Θεατρικός όμιλος σε
συνεργασία με την αντίστοιχη
Κίνηση Πολιτισμού
•
Χορευτικός Όμιλος –
ενοποίηση των σχημάτων
•
Προσπάθεια για δημιουργία
μουσικού ομίλου με παραδοσιακή
μουσική
•
Συνεργασία με την Χορωδία
συνέχεια στη σελ. 16

του Πολιτιστικού Συλλόγου «η
Κύπρος»
•
Φιλολογικές βραδιές
•
Κινηματογραφικές βραδιές
•
Εκθέσεις & παρουσιάσεις
•
Προσπάθεια για ανάπτυξη
αθλητικών δραστηριοτήτων
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ
•
Συνεργασία σε εξειδικευμένους
τομείς (επιστήμονες, πρόσφυγες)
•
Συνεργασία με τοπικά
σωματεία και συλλογικότητες
(Τρικωμίτες, Καρπασίτες, Μορφίτες,
Αμμοχωστιανοί, Μεσαορίτες,
Κερυνειώτες κ.ά.) ή περιφερειακά
σωματεία στην Αττική και προβολή
των κατεχόμενων περιοχών
μας μέσω των αντίστοιχων
κατεχόμενων δήμων).
•
Ενίσχυση της υπόστασης της
Ο.Κ.Ο.Ε., της συνεχούς παρουσίας
της στις δραστηριότητες των
σωματείων-μελών σ' ολόκληρη
την Ελλάδα, της ενίσχυσης
της λειτουργίας τους, αλλά
και το κυριότερο μέσα από μια
πολύπλευρη πολιτική συναίνεσης
ανάμεσα σ' όλες τις δημοκρατικές
συνισταμένες του παροικιακού
κινήματος που ουσιαστικά
επέβαλαν το ρόλο της Ο.Κ.Ο.Ε. σαν
της κορυφαίας δευτεροβάθμιας
συντονιστικής οργάνωσης της
παροικίας, και την δημιουργική
προσφορά της στην Παγκόσμια
Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ) και την ΠΣΕΚΑ.

•
Προώθηση της αναβάθμισης
των υπηρεσιών για τους απόδημους
και επαναπατρισθέντες της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
•
Ανάπτυξη σχέσεων με
Ελλαδικούς φορείς & οργανώσεις
Η. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & FACEBOOK
•
Χρήση των μέσων αυτών
για προβολή των θέσεων και
δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. στα
μέλη και φίλους της Ε.Κ.Ε.
•
Κανόνες για ισότιμη και
πλουραλιστική προβολή στην
προσέγγιση των πολιτικών
δυνάμεων και επιλογών στην
Κύπρο. Αυστηρή τήρηση της
πολυφωνίας και του πλουραλισμού
και αποφυγή μονόπλευρων
πρακτικών, ιδιαίτερα μέσα από τις
σελίδες των συνδυασμών (http://
www.enosikyprionelladas.gr/syndiasmoi ).
•
Περαιτέρω προβολή του
έργου της παροικίας από το Ρ.Ι.Κ.
•
Οικονομική αυτοτέλεια του
περιοδικού (διαφημίσεις, χορηγίες)
Θ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
•
Αναζήτηση χορηγιών από
φορείς & επιχειρηματίες
•
Αναζήτηση διαφημίσεων
•
Χοροεσπερίδες
•
Αναζήτηση φορέων για
προσφορά δωρεάν υλικών
(φωτοτυπικό) και υλικών –
υπηρεσιών σχετικών με την
περαιτέρω ανασυγκρότηση και
συντήρηση της «Κυπριακής Εστίας»
•
Επικαιροποίηση
του

Συμφωνητικού με την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Ι. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
Η «Κυπριακή Εστία» να θεσμοθετηθεί
ότι θα ανοίγει κάθε Σαββατοκύριακο
και τις άλλες ημέρες για λειτουργία
των πολιτιστικών ομάδων. Να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για
να προσελκύσει Κύπριους (Τάβλι,
σκάκι, τηλεόραση, Ιντερνέτ. κ.ά.)
αλλά και να τοποθετηθούν αυτόματα
μηχανήματα με αναψυκτικά, χυμούς,
και ροφήματα.
Περαιτέρω εκσυγχρονισμός της
Κυπριακής Εστίας (κουφώματα,
κάγκελα, οπτικοακουστικά μέσα, κ.ά.)
ΙΑ. ΑΠΟΔΗΜΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Προσοχή και ανάπτυξη δράσης για
την απόδημη νεολαία, ιδιαίτερα την
β’ και γ’ γενιά (πολιτισμός, δεσμοί
με την Κύπρο, Κυπριακή διάλεκτος,
εθελοντικές και περιβαλλοντικές
δράσεις, κ.ά.). Στήριξη των
προσπαθειών της Νεολαίας Ε.Κ.Ε.
και Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. Να στηριχθεί
η απόδημη νεολαία στη δημιουργία
δράσεων (πάρτι, εκδηλώσεις,
αθλητισμός, Ιντερνέτ, κλπ).
Συνεργασία με την ΕΦΕΚ/Αθήνας
Σημαντική επιδίωξή μας θα είναι η
συντονισμένη συνεργασία μας, τόσο
με τους Κύπριους φοιτητές όσο και
με την υπόλοιπη νεολαία μας ώστε
να εμπλουτισθούν τα πολιτιστικά
τμήματα της Ε.Κ.Ε κυρίως στους
τομείς του αθλητισμού, στο χορευτικό
και θεατρικό τμήμα.
http://www.enosikyprionelladas.gr/

Μελλοντικές εκδηλώσεις
1.
2.
3.
4.

ΑΘΗΝΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: «Αιχμάλωτος των γαλάζιων
κουάξ» – Τετάρτη 31/05/2017 (με τη στήριξη της Ε.Κ.Ε.)
ΑΘΗΝΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - Πρώτη προβολή στην Αθήνα της ταινίας του Πανίκκου Χρυσάνθου:
«Ιστορία της Πράσινης γραμμής» - Παρασκευή 16/06/2016 (με τη στήριξη της Ε.Κ.Ε., Σπιτιού της 		
Κύπρου, Ιδρύματος Κακογιάννη)
ΑΘΗΝΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Κυπριακή Σατιρική Θεατρική Παράσταση: «Οι Εξουσιάζουσες» Τόπος: 		
Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού, - Κυριακή 25/06/2017 		
(Ερασιτ. Θεατρικός Όμιλος Ε.Κ.Ε., Κίνηση για την Προβολή και Προώθηση του Κυπριακού Πολιτισμού)
Επετειακές Εκδηλώσεις Ιουλίου 2017:
•
Επιμνημόσυνη Δέηση στο Καθεδρικό Ναό Αθηνών (Πλατεία Μητροπόλεως) και κατάθεση 		
Στεφάνων στο Σύνταγμα
•
Κεντρική αντικατοχική εκδήλωση στη Πλατεία Κανάρη, Πειραιάς (Λιμάνι Ζέας)

