ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Χαιρετισμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη στην εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ της Ελληνικής Κοινότητας του Margate, με την ευκαιρία των
εορτασμών για τα 50χρονα της Κοινότητας

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Είναι με συγκίνηση που απευθύνω χαιρετισμό με την ευκαιρία της 50ς
επετείου της ίδρυσης της Ελληνικής Κοινότητας του Margate, κατά την εορτή
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, προς τιμήν των οποίων
είναι αφιερωμένος ο ιερός ναός της κοινότητάς σας, που με αγάπη και πίστη
αδιαλείπτως ιερουργείτε από το 1969, μέχρι σήμερα.
Δεχτείτε το μήνυμά μου ως ελάχιστο δείγμα στήριξης και εκτίμησης του
καθημερινού δύσκολου αγώνα για διατήρηση της ταυτότητας σας στη χώρα
που σας φιλοξενεί, αλλά και του ενδιαφέροντος σας για την επιβίωση του
κυπριακού Ελληνισμού.
Παρακολουθούμε διαρκώς και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δράση σας. Η
προσφορά σας προς την ιδιαίτερη σας πατρίδα είναι αναμφιβόλως ανεκτίμητη
γιατί βλέπουμε με θαυμασμό τις επιτυχίες και την πρόοδο που σημειώνετε στη
χώρα της διαμονής σας, για τα οποία θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και
τα συγχαρητήριά μου.
Η Ελληνική Κοινότητα του Margate, τα περισσότερα μέλη της οποίας
προέρχονται από την Κύπρο, είναι γνωστή στη Μεγάλη Βρετανία επειδή
καθιέρωσε, εδώ και πενήντα χρόνια, τον εορτασμό του Αγιασμού των
Υδάτων, ιερουργούντος του εκάστοτε αρχιεπισκόπου Θυατείρων, με τη
συμμετοχή των κοινοτικών αρχών της πόλης αλλά και των γύρω πόλεων,
δεκάδων δημάρχων, καθώς και τοπικών βουλευτών. Η κοινότητά σας
αποτελεί
ζωντανό
παράδειγμα
συνεργασίας,
αλληλεγγύης
και
αλληλοεκτίμησης μεταξύ του τοπικού στοιχείου και μιας εθνικής μειονότητας,
της ελληνικής-κυπριακής κοινότητας του Margate.
Το παράδειγμά σας, φωτίζει και εμάς στον αγώνα για την επανένωση της
Κύπρου και την επανασύνδεση όλων των κατοίκων της χώρας στα πλαίσια
μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος η οποία να δίνει
την ευκαιρία στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να
συνδημιουργήσουν σε συνθήκες ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας.
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Παραμένουμε σταθεροί στο στόχο μας όπως η λύση του εθνικού μας
προβλήματος οδηγήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού
κράτους μέλους της ΕΕ που θα σέβεται τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων της και θα
δημιουργήσει τις συνθήκες για ειρηνική συνύπαρξη, κοινή συνεργασία και ένα
ασφαλές μέλλον για όλους τους Κυπρίους.
Για τις πολύχρονες προσπάθειες που καταβάλλετε και τις σχέσεις που
αναπτύσσετε με το φίλο βρετανικό λαό προκειμένου να ευοδωθεί ο αγώνας
του κυπριακού Ελληνισμού, θα ήθελα εκ μέρους της πολιτείας και του
κυπριακού λαού να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ολόψυχες
ευχαριστίες μας.
Εξέλιξη των προσπαθειών και της συμβολής της κυπριακής παροικίας της
Αγγλίας, ήταν και η ιστορική συμφωνία που πετύχαμε και ολοκληρώθηκε τον
Ιανουάριο του 2014, κατά την επίσκεψή μου στο Λονδίνο, όταν υπογράψαμε
με τη βρετανική κυβέρνηση την απελευθέρωση, ύστερα από 54 χρόνων
προσπάθειες, 200 τετρ. χιλιομέτρων από τις βρετανικές βάσεις. Δημιουργείται
μια μεγάλη προοπτική αξιοποίησης της τεράστιας αυτής περιουσίας, η οποία
κάτω από τις κρίσιμες συνθήκες που περνούμε είναι σημαντικότατη και
αποτελεί τον προπομπό για παραπέρα συμφωνίες.
Απευθύνοντάς σας
τις θερμότερες ευχές για κάθε επιτυχία και πρόοδο στις
προσπάθειές σας, εκφράζω την πίστη ότι θα συνεχίσετε με το ίδιο σθένος και την ίδια
ένταση τον αγώνα σας για την ιδιαίτερή μας πατρίδα με την προσδοκία ότι σύντομα
το όραμα της λύσης και της επανένωσης της Κύπρου θα γίνει πραγματικότητα.

21/10/2014
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