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τους τομείς, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ 
την πατρίδα τους».

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύ-
πρου, κα Νατάσα Πυλείδου ανέφερε 
«Δύσκολο το έργο μου μετά από όλες 
τις συγκινητικές ομιλίες. Είμαι ανά-
μεσα σε φίλους που μοιράζονται τις 
ίδιες αξίες και τον ίδιο πόνο. Μεγάλο 
ευχαριστώ στους ανθρώπους που θυ-
σιάστηκαν για την πατρίδα αλλά και 
τους ομογενείς που ποτέ δεν ξεχνάνε 
την Κύπρο» και στη συνέχεια διάβασε 
το μήνυμα του Προέδρου Νίκου Ανα-
στασιάδη.

Ο κ. Νεοφύτου ξεκίνησε την ομιλία 
του λέγοντας: «ήρθαμε για να φέρου-
με μήνυμα αλλά η δική σας παρουσία 
και θέληση με οπλίζει και μου δίνει 
μηνύματα για να πάρω στην Κύπρο», 
και στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά 

την κα ΜακΚιού για την υποστήριξη 
της στον κυπριακό λαό. Η κ. Νεοφύ-
του ανέφερε επίσης ότι «το προδοτι-
κό πραξικόπημα έδωσε την ευκαιρία 
στην Τουρκία που την προγραμμάτιζε 
επί σειρά ετών. Το μόνο κόμμα εδώ 
στην ξενιτειά είναι το κόμμα της Κύ-
πρου.  Οι Τούρκοι δεν ξεχώρισαν αρι-
στερούς και δεξιούς. Αν θέλουμε να 
απαλλαγούμε από τα τουρκικά στρα-
τεύματα πρέπει να παραμερίσουμε τις 

διαφορές μας… Έμεινε μια προίκα 
από το πλαίσιο Γκουτιέρες που για 
πρώτη φορά δεν εννοείται λύση του 
κυπριακού αν δεν αποχωρήσουν τα 
τουρκικά στρατεύματα… Σε 8 μέρες 
από σήμερα ειδική αντιπρόσωπος 
του ΟΗΕ επισκέφτεται την Κύπρο και 
θα ακολουθήσουν άλλες συναντή-
σεις στην Αθήνα». Τέλος τόνισε ότι 
η «Ελλάδα ήταν πάντα το ανιδιοτέλες 
στήριγμα του αγώνα μας. Θα κάνουμε 
ότι περνάει από το χέρι μας για να 
επανενώσουμε την πατρίδα μας, όσες 
θυσίες κι αν χρειαστούν» και έκλεισε 
την ομιλία του λέγοντας «Έχω καιρό 
να νιώσω τέτοια συγκίνηση. Να βλέ-
πω τα εγγόνια σας με την παραδοσι-
ακή στολή να κρατάνε την σημαία της 
Κύπρου… Σεμνύνομαι μπροστά στην 
αγωνιστικότητα σας και την μεγάλη 
σας αγάπη για τον τόπο».


