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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στην πρώτη Έκθεση του Δήμου Κερύνειας που αφορά την τριετία
2017 - 2019. Σκοπός της πρώτης αυτής Έκθεσης του Δήμου είναι να δώσει
πληροφορίες στους δημότες της Κερύνειας για το έργο, τις δραστηριότητες και
τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος, τους στόχους που έχει θέσει καθώς και
την πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων του. Η Έκθεση
παρουσιάζει χωριστά τις δραστηριότητες για τα έτη 2017, το 2018 και το 2019.
Οι Στόχοι του Δήμου συνοψίζονται στα πιο κάτω:
- η ενημέρωση και η διαφώτιση, στην Κύπρο και το εξωτερικό, για το κυπριακό
και τις θέσεις των Κερυνειωτών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αταλάντευτη θέση
τους για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
- η διοργάνωση εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να φέρνουν, τους
διεσπαρμένους ανά το Παγκύπριο, Κερυνειώτες, κοντά στο Δήμο και στους
συμπολίτες τους.
- η ευαισθητοποίηση και η εμπλοκή της νέας γενιάς στη διαχείριση όλων των
θεμάτων που αφορούν την Κερύνεια, δεδομένου του γεγονότος ότι, οι
παλαιότεροι φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή και οι νεότεροι θα πρέπει να
αναλάβουν τη σκυτάλη.
- η οικονομική βοήθεια προς δυσπραγούντες Κερυνειώτες, η οποία βέβαια είναι
πολύ μικρή, λόγω των πολύ περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του
Δήμου.
- η συνετή διαχείριση της κρατικής χορηγίας προς το Δήμο.
Συναφώς αναφέρεται ότι οι δαπάνες για τη λειτουργία του Δήμου καλύπτονται
αποκλειστικά από το Κράτος, το οποίο παρέχει ετήσια χορηγία στο Δήμο.
Ο εκτοπισθείς Δήμος Κερύνειας σήμερα στεγάζεται προσωρινά στη Λευκωσία,
σε ανακαινισθείσα Τουρκοκυπριακή κατοικία, παρά το οδόφραγμα του Λήδρα
Πάλας, η οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο από το Κράτος. Ο Δήμος καταβάλλει
στο Κράτος ετησίως, ένα μικρό συμβολικό ενοίκιο.
Παρόλο που έχουν περάσει 45 ολόκληρα χρόνια από την εισβολή και κατοχή
του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Τουρκικό Αττίλα, η Δήμαρχος και
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αγωνίζονται και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, για την
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επιστροφή, όλων των Κερυνειωτών, στα σπίτια και στις περιουσίες τους. Στη γη
που ανήκει μόνο σε μας και στα παιδιά μας και πριν από μας, αυτή η γη ανήκε
στους πάππους και στους προπάππους μας και όχι στους εγκάθετους από την
Ανατολία, που κουβάλησε και εγκατάστησε στα σπίτια και τις περιουσίες μας, η
Τουρκία.
Ύψιστης σημασίας για μας είναι επίσης η ευημερία των δημοτών μας. Οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν, τα οικονομικά ή και τα κοινωνικά
προβλήματα και οι πάσης φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σίγουρα ο
Δήμος Κερύνειας δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών του,
δεδομένου του γεγονότος, ότι είναι σήμερα ένας Δήμος, ο οποίος λειτουργεί με
Προϋπολογισμό που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική χορηγία. Μέσα από
τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες του, προσπαθεί να ενημερωθεί και να
βοηθήσει, όταν χρειασθεί και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του δυνατού, με μια
μικρή οικονομική στήριξη των πλέον δυσπραγούντων δημοτών του.
Όλα αυτά τα χρόνια, πολλοί από εμάς, η πρώτη γενιά ακόμη και η δεύτερη γενιά
προσφύγων έφυγαν από τη ζωή. Πικραμένοι γιατί το όνειρο της επιστροφής δεν
έγινε πραγματικότητα. Αυτό το όνειρο που δεν μπόρεσαν να
πραγματοποιήσουν οι παλαιότεροι πρέπει να το κληροδοτήσουμε στη νέα
γενιά, τους συνεχιστές του έργου μας και των προσπαθειών που καταβάλλουμε
για δικαίωση και επιστροφή.
Δεν πτοούμαστε από τις δυσκολίες, δεν απογοητευόμαστε από τις συνεχείς
ανατροπές, δε χαρίζουμε την πατρώα γη, δεν μιλούμε για χαμένες πατρίδες.
Αυτή την αγάπη και αυτό τον πόθο της επιστροφής οφείλουμε να
μεταλαμπαδεύσουμε στους απόγονους μας, στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Να
δημιουργήσουμε τη διάδοχο κατάσταση που θα συνεχίσει να εργάζεται για την
επιστροφή στην Κερύνεια μας, που να νοιώσει ότι ο τόπος καταγωγής τους είναι
η Κερύνεια και θα αγωνισθεί για την απελευθέρωση της από τον βάρβαρο
κατακτητή και την επιστροφή στις ρίζες τους. Ο Δήμος Κερύνειας κατέβαλε και
θα συνεχίσει να καταβάλλει, ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για να έρθουν οι
νέοι κοντά μας, κοντά στην Κερύνεια, στο Δήμο τις αρχές, τις αξίες και τα
πιστεύω του.
Η Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προσωπικό του Δήμου εργάζονται
φιλότιμα και με ζήλο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να
υλοποιήσουν τους σκοπούς και στόχους του εκτοπισμένου τους Δήμου, μέχρι
να έρθει η ευλογημένη εκείνη ώρα που θα επιστρέψουμε όλοι πίσω στην πόλη
μας, στα σπίτια και τις περιουσίες που μας κληροδοτήθηκαν από τους γονείς
και τους προγόνους μας.
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Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις πληροφορίες που σας προσφέρει η παρούσα
έκδοση, θα γνωρίσετε καλύτερα το Δήμο σας και το έργο που επιτελεί για σας,
τους δημότες του.
Την Έκδοση αυτή θα την βρείτε επίσης αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Κερύνειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kyreniamunicipality.com.
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2. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
2.1 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ
Βασική προτεραιότητα και πρώτιστο μέλημα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
είναι το Εθνικό θέμα. Συμφωνήθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. ότι θα εργασθεί
μακριά από κομματικούς χρωματισμούς, με μοναδικό στόχο τον αγώνα για την
απελευθέρωση της Κερύνειας και την επιστροφή όλων των Κερυνειωτών στα
σπίτια και τις περιουσίες τους. Θα εργασθεί για να βρεθεί ξανά η Κερύνεια στο
προσκήνιο και για το σκοπό αυτό θα εργασθεί στενά με όλα τα οργανωμένα
σύνολα της Κερύνειας. Τονίσθηκε επίσης η ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή των
νέων και ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στο Δήμο και στη διαχείριση των
θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα σε ότι αφορά το Εθνικό μας ζήτημα,
δεδομένου του γεγονότος ότι αυτοί θα είναι οι συνεχιστές του αγώνα των
Κερυνειωτών για επιστροφή.
Με κάθε ευκαιρία ο Δήμος Κερύνειας εκφράζει τις θέσεις και απόψεις του είτε με
ανοικτές επιστολές, είτε με αρθρογραφία, είτε χρησιμοποιώντας όλα τα στη
διάθεση του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τις οποίες διατρανώνει την
αταλάντευτη επιθυμία του και τον άσβεστο πόθο για επιστροφή στην
αγαπημένη του πόλη. Οι Κερυνειώτες δε ξεχνούν και εφόσον δε ξεχνούν σημαίνει
ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με μπροστάρη το Δήμο τους μέχρι την τελική
δικαίωση και την επιστροφή μας στα σπίτια και τις περιουσίες μας, σε συνθήκες
ασφάλειας και ειρήνης.
Από την πρώτη του Συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο
καθόρισε τις Αρχές Λύσης του Κυπριακού προβλήματος τις οποίες απέστειλε
και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι διαχρονικές θέσεις του Δήμου Κερύνειας
σε ότι αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος είναι:

2.2 ΑΡΧΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερύνειας επιβεβαιώνει και υποστηρίζει
τις διαχρονικές θέσεις του Δήμου Κερύνειας και απαιτεί:
Σεβασμό στις Αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης.
Σεβασμό των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των Κερυνειωτών, με βάση τον
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
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Επιστροφή όλων των Κερυνειωτών στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε
συνθήκες ασφάλειας, χωρίς εποίκους, χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς
ξένες εγγυήσεις.
Εμείς οι Κερυνειώτες δεν παραγράφουμε τα 3000 χρόνια ελληνικότητας του
νησιού μας και δεν την ανταλλάσσουμε με τα 45 χρόνια παράνομου εποικισμού
των εδαφών και των περιουσιών μας.
Οι Αρχές Λύσης του Κυπριακού προβλήματος που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο έχουν σταλεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της
Βουλής, στον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή και σε όλα τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας (παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 αυτούσιες οι επιστολές).
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3. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
01/01/2017 – 31/12/2021
Από την 1 Ιανουαρίου 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα του το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους πιο κάτω:
Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη…………………………………….. Δήμαρχος
Μαρία Μουστάκα Κουρούγιαννη…………………………… Αντιδήμαρχος
Ιωσήφ Βιολάρης………………………………………………… Μέλος
Έλενα Βράχα Χριστοφορίδου………………………………… Μέλος
Αιμιλία Σταυρίδου Γερούδη……………………………………. Μέλος
Απόλλωνας Κουμίδης………………………………………….. Μέλος
Θεόδωρος Λαφαζάνης………………………………………… Μέλος
Παναγιώτης Πάρπας…………………………………………… Μέλος
Σάββας Σχίζας………………………………………………….... Μέλος
Τον Απρίλη του 2019, ο κ Στράτος Δημοσθένους αντικαθιστά τον Απόλλωνα
Κουμίδη και τον Μάρτη του 2019, ο κ. Χριστόφορος Μιτσίδης αντικαθιστά την
αείμνηστη Αιμιλία Σταυρίδου Γερούδη.
Οι Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συγκαλούνται κάθε πρώτη Τρίτη
κάθε μήνα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στον πρώτο όροφο του προσωρινού
Δημαρχείου. Στις Συνεδριάσεις συζητούνται διάφορα θέματα με βάση την
Ημερήσια Διάταξη που ετοιμάζεται και η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζουν για τον περαιτέρω χειρισμό των θεμάτων που υποβάλλονται. Η
Δημοτική Γραμματέας παρίσταται κατά τις συνεδρίες του συμβουλίου,
μεριμνώντας για την παροχή διοικητικής συνδρομής, περιλαμβανομένης της
παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών των συζητήσεων και
των αποφάσεων. Στη συνέχεια, η Δήμαρχος και η Δημοτική Γραμματέας
προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο και αναγκαίο οι Δημότες της Κερύνειας
να τηρούνται ενήμεροι αναφορικά με
τις διάφορες αποφάσεις και
δραστηριότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό η Δήμαρχος
προχώρησε στην ετοιμασία του παρόντος σημειώματος στο οποίο
παρατίθενται οι κυριότερες Αποφάσεις που λήφθηκαν από το Δημοτικό
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Συμβούλιο και που έχουν ήδη υλοποιηθεί, οι Αποφάσεις που λήφθηκαν και μέχρι
στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί και γίνεται, επίσης, αναφορά σε ορισμένα θέματα
για τα οποία απαιτείται η ανάπτυξη πολιτικής.
Στο Δήμο Κερύνειας απασχολούνται η Δημοτική Γραμματέας κα Ειρήνη Κοκότη
και η Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός, κα Αλεξία Χρυσοχού.
Οι αρμοδιότητες της/του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, των επιτροπών
του Δήμου, καθώς και τα καθήκοντα της Δημοτικής Γραμματέως καθορίζονται
από τον Περί Δήμων Νόμο του 1985.
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4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019
Πρωταρχικής σημασίας για το νέο Δ. Σ. είναι, όπως προαναφέρθηκε, πέραν
από το Εθνικό Θέμα, η ευημερία, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η
οικονομική στήριξη των αναξιοπαθούντων Κερυνειωτών, μέσα βέβαια στα
στενά οικονομικά πλαίσια και τις δυνατότητες του Δήμου. Η οικονομική στήριξη
που παρέχεται σε Κερυνειώτες, που αποδεδειγμένα είναι δυσπραγούντες είναι
είτε μέσω της παροχής κουπονιών για την αγορά τροφίμων είτε μέσω της
παροχής μικρής χρηματικής βοήθειας.
Πέραν βέβαια από το Εθνικό Θέμα και την ευημερία των Κερυνειωτών τα οποία
βρίσκονται πάντοτε στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και
συζητούνται για να αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες υπάρχουν και πολλά
άλλα θέματα καθημερινότητας και μη που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από το Δήμο Κερύνειας με βάση τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίζονται για πρακτικούς σκοπούς
παρουσίασης σε τρείς Ενότητες:
• Ενότητα Α η οποία περιλαμβάνει τους στόχους γενικά που έθεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του
• Ενότητα Β η οποία περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν
και καταγράφηκαν στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου
• Ενότητα Γ η οποία περιγράφει τις δραστηριότητες της κάθε Επιτροπής του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρουσιάζονται πιο κάτω συνοπτικά οι κυριότερες δραστηριότητες του
Δημοτικού Συμβουλίου χωριστά για το κάθε έτος της τριετίας 2017, 2018, 2019.

4.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ
Οι στόχοι που τέθηκαν γενικά από το Δημοτικό Συμβούλιο για να επιτευχθούν
κατά τη διάρκεια της θητείας του συνοψίζονται στα πιο κάτω :
•
•

Προώθηση με διάφορες ενέργειες του Εθνικού Προβλήματος
Επίλυση προβλημάτων των δυσπραγούντων Κερυνειωτών στο μέτρο του
δυνατού
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Διοργάνωση εκδηλώσεων για να έρχονται κοντά στο Δήμο και τους
συνδημότες τους οι Κερυνειώτες
Στήριξη των προσπαθειών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Κερύνειας για να φέρει κοντά στο Δήμο τη Νεολαία των Κερυνειωτών
Ψηφιοποίηση του ιστορικού Αρχείου του Δήμου από το 1974 και
εντεύθεν*
Ψηφιοποίηση του φωτογραφικού υλικού που συγκέντρωσε ο Δήμος από
το 1974 και εντεύθεν*
Μηχανογράφηση του Αρχείου του Δήμου για να καταστεί paperless
Επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του Δήμου και μετάφραση στην Αγγλική
ή και σε άλλες γλώσσες
Απογραφή όλων των Κερυνειωτών στην Κύπρο και εξωτερικό που
διασπαρήκαν μετά το 1974 με συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων
που θα ετοιμάσει ο Δήμος*
Ετοιμασία Βιβλίου Υπογραφών για Επιστροφή στην Κερύνεια
Δημιουργία Σωματείου Ευημερίας Δημοτών Κερύνειας και ετοιμασία του
σχετικού Καταστατικού. Βρίσκονται στα τελικά στάδια της υλοποίησης.

Η υλοποίηση των περισσότερων στόχων είναι διαχρονική και θα συνεχίζεται
καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου σ’ ότου
υλοποιηθεί ένας έκαστος των στόχων.
Με * σημειώνονται οι στόχοι που δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί
μερικώς.

4.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β :
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ
2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και λαμβάνει
αποφάσεις που η Δημοτική Γραμματέας καταγράφει στα Πρακτικά. Στη συνέχεια
η Δήμαρχος και η Δημοτική Γραμματέας μεριμνούν για την υλοποίηση των
Αποφάσεων.
Οι σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν και καταγράφηκαν στα Πρακτικά
των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνονται πιο κάτω χωριστά για
το κάθε Έτος της τριετίας 2017-2019.
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4.2.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Στην πρώτη του Συνεδρίαση, στις 9 Ιανουαρίου 2017, το νεοεκλεγέν Δημοτικό
Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την ετοιμασία επιστολής στην οποία να
περιγράφονται οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο εθνικό μας θέμα. Η
επιστολή στάλθηκε στους, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής,
τον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή και όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Οι
Αρχές λύσης του Κυπριακού προβλήματος παρατίθονται στο Παράρτημα 1.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 λήφθηκαν επίσης οι πιο κάτω σημαντικές
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποφασίσθηκε :
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

ο καθορισμός των Προέδρων των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου
συνάντηση με τους Δημάρχους Λαπήθου, Καραβά και τον Πρόεδρο της
Ένωσης Κοινοτήτων για συζήτηση του εθνικού θέματος και εξεύρεση
κοινή γραμμής για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Κερυνειωτών
η επικαιροποίηση του Μητρώου των Δημοτών Κερύνειας που κατέχει ο
Δήμος
Η διεκδίκηση για συμπερίληψη των εκ μητρογονίας προσφύγων στο
Μητρώο Κερυνειωτών του Δήμου
η συμμετοχή στην οργάνωση της ετήσιας Αντικατοχικής εκδήλωσης του
Ιουλίου σε συνεργασία με τους κατεχόμενους Δήμους Καραβά και
Λαπήθου και τις Κατεχόμενες Κοινότητες
η επίσκεψη στις Πρεσβείες των πέντε Μόνιμων Χωρών του Συμβουλίου
Ασφαλείας μαζί με τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες της
Επαρχίας Κερύνειας και η υποβολή Υπομνήματος με τις θέσεις των
Κερυνειωτών τον Ιούλιο
η ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου
η μείωση της χρήσης χαρτιού και η εφαρμογή paperless συστήματος
η ετοιμασία ανακοινώσεων από την Επιτροπή Διαφώτισης για θέματα
που αφορούν το Εθνικό πρόβλημα, τους Δημότες και τις Εθνικές
Επετείους, οι οποίες θα εγκρίνονται από τη Δήμαρχο και θα
αποστέλλονται όπου δει*
η
καταγραφή Πολιτικών
και Διαδικασιών για την ομαλή και
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου*
ετοιμάζεται στο τέλος κάθε χρόνου Έκθεσης Πεπραγμένων της κάθε
Επιτροπής η οποία θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Δήμου*
η εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας και στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας
η ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση του Αρχείου του Δήμου Κερύνειας
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

η δημιουργία Σωματείου Ευημερίας Κερυνειωτών δημοτών (ετοιμασία
Καταστατικού)
η συνάντηση των τριών Δημάρχων με τον Διευθυντή του ΡΙΚ για
μεγαλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων της Επαρχίας Κερύνειας
η ετοιμασία Ερωτηματολογίου Απογραφής των Κερυνειωτών
η επίσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου στους δημότες του σε όλες τις
Επαρχίες
η οργάνωση Συνεστίασης των Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων
Κερύνειας
η ετοιμασία τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου στα ελληνικά και στα
αγγλικά που θα χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφώτισης
η διενέργεια επισκέψεων πριν τα Χριστούγεννα σε δυσπραγούσες
οικογένειες Κερυνειωτών
η ετήσια διοργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων με θέμα < Κερυνειώτες
Συγγραφείς>. Η πρώτη εκδήλωση να αφιερωθεί στη μ. Στέλλα Σπύρου
τα προσφυγικά Σωματεία Κερύνειας που αιτούνται οικονομικής στήριξης
να βοηθούνται με ποσό ύψους 100 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά να
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας θα
ενισχύεται οικονομικά, ετήσια, για τη διοργάνωση της γιορτής του
Κατακλυσμού με ποσά που θα συναποφασισθούν με τους Δήμους
Καραβά και Λαπήθου
η Δήμαρχος και η Δημοτική Γραμματέας να προχωρούν με ανοικτές
προσφορές για ποσά ύψους μέχρι 600 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά θα
αποφασίζει η Τεχνική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο
όπου κρίνεται αναγκαίο η Δημοτική Γραμματέας να συνοδεύει την
Αντιπροσωπεία του Δήμου για επισκέψεις στο εξωτερικό.
οι δυσπραγούντες Κερυνειώτες θα βοηθούνται σε είδος και μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις θα βοηθούνται με χρήματα
το ύψος του ποσού που θα διατεθεί για την αγορά κουπονιών για τους
δυσπραγούντες Κερυνειώτες που θα δοθεί τα Χριστούγεννα και το Πάσχα

Όλες οι αποφάσεις έχουν υλοποιηθεί εκτός από τις αποφάσεις που
σημειώνονται με * που δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί μερικώς. Όσες
αποφάσεις δεν υλοποιηθούν μεταφέρονται στο επόμενο έτος για υλοποίηση.

4.2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Παρατίθενται πιο κάτω οι σημαντικότερες
Συμβουλίου που έλαβε το 2018.
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αποφάσεις

του

Δημοτικού

Αποφασίσθηκε:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Η λειτουργία γραφείου Τύπου με την αγορά υπηρεσιών από κατάλληλο
άτομο, το οποίο θα ασχολείται κυρίως με το εθνικό θέμα και τις θέσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου*
η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο σε
Μνήμη Νίκου Κρανιδιώτη
ο προγραμματισμός επίσκεψης αντιπροσωπείας του Δήμου στους
ομογενείς στη Ν.Υόρκη και στο Λονδίνο*
η καταβολή των μισθών και συντάξεων που καταβάλλει ο Δήμος να
γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τους υφιστάμενους
Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας
η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων
η μελέτη των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων που ετοιμάσθηκαν παλαιότερα για
αναπαλαίωση του παρακείμενου τουρκοκυπριακού κτιρίου που
παραχωρήθηκε στο Δήμο έναντι συμβολικού ενοικίου και η εξεύρεση
πηγών χρηματοδότησης*
η μηχανογράφηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
η μηχανογράφηση του φωτογραφικού αρχείου του Δήμου*
η ψηφιοποίηση του ιστορικού Αρχείου του Δήμου, από το 1974 και
εντεύθεν*
η ετοιμασία προδιαγραφών για τα είδη που χρησιμοποιεί ο Δήμος σε
ετήσια βάση
η ανακαίνιση των αιθουσών του Λαογραφικού Ομίλου
η κατακύρωση προσφορών για αγορά υπηρεσιών από νέο λογιστή και
νέα Νομική Σύμβουλο
η οργάνωση Αντικατοχικής Εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δήμο
Έγκωμης στις 20 Ιουλίου και στις 22 Ιουλίου η οργάνωση της ετήσιας
Αντικατοχικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τους κατεχόμενους Δήμους
Καραβά και Λαπήθου
ο καθορισμός της 8ης Ιουλίου 2018 σαν μέρα τέλεσης του Μνημόσυνου
Πεσόντων και Αγνοουμένων
το Θέμα του ετήσιου Συμποσίου του Δήμου και οι ενέργειες που
απαιτούνται για την υλοποίηση του
η κατανομή των κονδυλίων του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού
η μετάφραση της Ιστοσελίδας του Δήμου στην Αγγλική
η μετάφραση της Ιστοσελίδας του Δήμου στην Τουρκική γλώσσα *
το ποσό που θα διατεθεί για την αγορά κουπονιών για τους
δυσπραγούντες Κερυνειώτες που θα δοθεί τα Χριστούγεννα και το Πάσχα
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•
•

•
•

•
•

η συμμετοχή στο Συνέδριο PEACE Messengers Cities της Αντιδημάρχου
και ενός Δημοτικού Συμβούλου
η εγκατάσταση φωτεινού Πίνακα Επιγραφών στην είσοδο του
Δημαρχείου στον οποίο θα αναγράφονται μηνύματα για την κατεχόμενη
πόλη μας
η φετινή γιορτή των Γραμμάτων να αφιερωθεί στη μνήμη της
λογοτέχνιδας Στέλλας Σπύρου
η συμμετοχή του Δήμου Κερύνειας στα εγκαίνια της Έκθεσης για τα
κατεχόμενα μέρη μας και το κυπριακό πρόβλημα που οργανώθηκε από
τους κύπριους φοιτητές του Δήμου Ιωαννίνων
η έγκριση της εισήγησης για την οργάνωση Χριστουγεννιάτικής Γιορτής
και στη Λεμεσό
στις κηδείες Κερυνειωτών να κατατίθεται στεφάνι και στις άπορες
οικογένειες να παραχωρείται και οικονομική βοήθεια

Όλες οι αποφάσεις έχουν υλοποιηθεί εκτός από τις αποφάσεις που
σημειώνονται με * που δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί μερικώς. Όσες
αποφάσεις δεν υλοποιηθούν μεταφέρονται στο επόμενο έτος για υλοποίηση.

4.2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Παρατίθενται πιο κάτω οι σημαντικότερες
Συμβουλίου που έλαβε το 2019.

αποφάσεις

του

Δημοτικού

Αποφασίσθηκε :
•

•
•

•
•
•

η συνδιοργάνωση με το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια Εβδομάδας
Κερύνειας το Νοέμβριο του 2019, στην οποία να προσκληθούν για να
συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Επαρχίας Κερύνειας
η συνδιοργάνωση με το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια εκδήλωσης με τίτλο
< ο Παγκόσμιος Ελληνισμός>
αποφασίσθηκε η δημιουργία στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ημερολογίου
Εκδηλώσεων στην οποία προσκλήθηκαν να υποβάλλουν για καλύτερο
συντονισμό τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων τους όλα τα οργανωμένα
σύνολα της Κερύνειας
η δημιουργία πλατφόρμας στην Ιστοσελίδα του Δήμου στην οποία θα
αναρτώνται οι επιχειρήσεις των Κερυνειωτών
η ανάρτηση στο YouTube του Συμποσίου 2018 το οποίο να χωρισθεί σε
6 Ενότητες όσοι και οι ομιλητές στο Συμπόσιο
η Νομική Σύμβουλος να αναλάβει επίσης τα καθήκοντα του υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ασφάλειας στα
γραφεία του Δήμου
τα μηνύματα του Δήμου για το Εθνικό θέμα και την Κερύνεια που
αναγράφονται στη φωτεινή πινακίδα στην είσοδο του Δημαρχείου να
μεταφράζονται και στην αγγλική για να ενημερώνονται οι διερχόμενοι
τουρίστες
η κάλυψη των δαπανών της κηδείας της αείμνηστης Δημοτικής
Συμβούλου Κερυνειώτισσας Αιμιλίας Γερούδη από το Δήμο Κερύνειας
η έγκριση των αναθεωρημένων εγγράφων που θα υποβάλλονται από
τους αιτητές βοηθήματος στην Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας. Στους
δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και οι κάτοικοι των πέριξ της
Κερύνειας 9 χωριών
η έγκριση των Σχεδίων Δράσης των Επιτροπών για το 2020 μαζί με τα κατά
προσέγγιση
ποσά
που
θα
συμπεριληφθούν
στον
ετήσιο
προϋπολογισμό του Δήμου που θα υποβληθεί στο Υπουργείο
Οικονομικών για έγκριση
το ύψος του ποσού για την αγορά κουπονιών για τις δυσπραγούσες
οικογένειες Κερυνειωτών για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα
εγκρίθηκε αίτημα του Λαογραφικού Ομίλου για την ανάρτηση Έκθεσης
με τίτλο < Ιστορία Κερύνειας > στον εξωτερικό διάδρομο του Δημαρχείου.
η συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου στην επίσκεψη που έγινε στον
Υπουργό Οικονομικών από την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
η σύσταση Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους η οποία να
μελετήσει την Πρόταση Βοσκαρίδη για δημιουργία Γραφείου Επιστροφής
στην Κερύνεια*
η ολοκλήρωση της Επικαιροποίησης του Μητρώου Δημοτών του Δήμου
η οποία θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία των παιδιών της πρώτης γενιάς
των Κερυνειωτών
η υποβολή από τους Προέδρους των Επιτροπών της Ετήσιας Έκθεσης
τους για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια του Έτους*
η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύνθεση Ύμνου/Τραγουδιού για την
Κερύνεια*
η ολοκλήρωση του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων της
Κερύνειας και η εγκατάσταση ειδικού φωτισμού στο Μνημείο*
εγκρίθηκε η έκδοση της Έκθεσης με τίτλο < Ιστορία Κερύνειας > σε
βιβλιάριο.

Όλες οι αποφάσεις έχουν υλοποιηθεί εκτός από τις αποφάσεις που
σημειώνονται με * που δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί μερικώς. Όσες
αποφάσεις δεν υλοποιηθούν μεταφέρονται στο επόμενο έτος για υλοποίηση.
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4.3. 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017, 2018 ΚΑΙ
2019
Στο Δήμο Κερύνειας λειτουργούν οκτώ (8) Επιτροπές. Η κάθε Επιτροπή
προεδρεύεται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο. Μέλη των Επιτροπών είναι είτε άλλοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι ή και άλλοι Δημότες της Κερύνειας. Με βάση τον Περί
Δήμων Νόμο έχει επίσης συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται
μία φορά το χρόνο, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου και η οποία εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
-

Ετοιμάζει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου και τους υποβάλλει στο
Συμβούλιο προς έγκριση
Ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του Δήμου
και τους υποβάλλει στο Συμβούλιο προς έγκριση
Βοηθά και συμβουλεύει το/τη Δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών και
την εκτέλεση των καθηκόντων του/της.
Συντονίζει το έργο των Επιτροπών

Οι Επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν και το έργο το οποίο επιτέλεσαν την τριετία
2017 – 2019 παρουσιάζεται πιο κάτω, ανά έτος και χωριστά για την κάθε
Επιτροπή.

4.3.3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017-2019
Μαρία Κουρούγιαννη Μουστάκα, Πρόεδρος
Άκης Βιολάρης, Μέλος
Άκης Σχίζας, Μέλος
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
του Δήμου. Σκοπός των Εκδηλώσεων είναι να φέρνει κοντά τους Κερυνειώτες και
να τους κρατά δεμένους με τον τόπο τους και μεταξύ τους.
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του Δήμου για
την προετοιμασία και την οργάνωση της κάθε εκδήλωσης. Για την κάθε
εκδήλωση ετοιμάζεται από τη Δημοτική Γραμματέα οργανόγραμμα, βάσει του
οποίου γίνεται και ο ανάλογος καταμερισμός εργασιών προς εκτέλεση.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 χωριστά για τα έτη 2017, 2018 και 2019
οργανώθηκαν από την Επιτροπή Εκδηλώσεων οι ακόλουθες θεσμοθετημένες
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και
έκτακτες εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός
Κερυνειωτών και Φίλων της Κερύνειας.
Πίνακας 1 : Εκδηλώσεις Δήμου Κερύνειας τα έτη 2017, 2018 και 2019
Εκδηλώσεις
Κοπή Βασιλόπιτας
Συμμετοχή στην
Έκθεση
Φωτογραφίας
Κυπρίων Φοιτητών
Ιωαννίνων
Ημέρα Γραμμάτων
Πανδημοτική
Συνάντηση
Κερυνειωτών στη
Λάρνακα
Επίσκεψη σε
Φυλάκια Ε.Φ.
Συνεστίαση Πάσχα
Πανδημοτική
Συνάντηση
Κερυνειωτών στην
Πάφο
Η Κερύνεια ζει και
μας καρτερεί
Φιλολογικό τσάι για
τον Ν. Κρανιδιώτη
Γιορτή του
Κατακλυσμού
Διεθνής Ημέρα
Παιδιού
Παγκύπριος
Μαθητικός
Διαγωνισμός
Απονομή
Βραβείων σε
τελειόφοιτους
Αντικατοχική
Εκδήλωση<Μνήμες
Κερύνειας>
Αντικατοχικές
Εκδηλώσεις
Μνημόσυνο
Πεσόντων

2017
15 Ιανουαρίου

2018
14
Φεβρουαρίου
1 Φεβρουαρίου

2019
20 Ιανουαρίου

13 Φεβρουαρίου

27 Φεβρουαρίου
3 Μαρτίου

19 Φεβρουαρίου

15 Απριλίου
21 Απριλίου

5 Μαΐου

10 Απριλίου
23 Απριλίου

14-20 Μαΐου
15 Μαΐου
5 Ιουνίου
10 Ιουνίου
19 Ιουνίου

26 Ιουνίου

2 Ιουλίου

3 Ιουλίου

9 Ιουλίου

24 Ιουλίου

24 Ιουλίου

22 Ιουλίου

25 Ιουλίου

8 Ιουλίου

14 Ιουλίου
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Εσπερινός Π.
Γλυκιώτισσας
Μουσικό ταξίδι
στην Κερύνεια
Οι Εγκλωβισμένοι
του Ντόουμ
Έκθεση
Κερυνειωτών
Καλλιτεχνών
Εκδρομή
Κερυνειωτών
Συνεστίαση
Αποφοίτων
Εσπερινός Αρχ.
Μιχαήλ
Αντικατοχικές
Εκδηλώσεις

Τιμητική Εκδήλωση
για Α. Κελέσιη
Συμπόσιο
Κερύνειας
Επίσκεψη στα
Φυλάκια Ε.Φ.

7 Σεπτεμβρίου

7 Σεπτεμβρίου

7 Σεπτεμβρίου

21 Οκτωβρίου

20 Οκτωβρίου

7 Νοεμβρίου

7 Νοεμβρίου

2 Οκτωβρίου
6 Οκτωβρίου
10 Οκτωβρίου

22 Οκτωβρίου
3 Νοεμβρίου
7 Νοεμβρίου
15 Νοεμβρίου

8-18 Νοεμβρίου
(Ημέρες
Επαρχίας
Κερύνειας)

22 Νοεμβρίου
2 Δεκεμβρίου

24 Νοεμβρίου

16 Νοεμβρίου

18 Δεκεμβρίου

Λεπτομέρειες για τις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο Δήμο
Κερύνειας φαίνονται στις εκδόσεις του Περιοδικού του Δήμου Κερύνειας για τα
αντίστοιχα έτη 2017, 2018, 2019, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Κερύνειας.
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4.3.3 .2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2017-2019
Πανίκος Πάρπας, Πρόεδρος
Θεόδωρος Λαφαζάνης, Μέλος (2017-2018)
Άκης Σχίζας, Μέλος
Στράτος Δημοσθένους (2018 και εντεύθεν)
Χριστόφορος Μιτσίδης (2018 και εντεύθεν)
Η Τεχνική Επιτροπή έχει την ευθύνη και χειρίζεται όλα τα τεχνικά θέματα που
αφορούν το Δήμο Κερύνειας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα κτιριακά προβλήματα
και τη συντήρηση του κτιρίου, την ετοιμασία, την προκήρυξη και την
κατακύρωση των Προσφορών.
Όλες οι εργασίες, υπηρεσίες και αγορά εξοπλισμού γίνονται με τη διαδικασία
των προσφορών. Από το Δημοτικό Συμβούλιο ορίσθηκε πενταμελής Επιτροπή
η οποία μελετά και κατακυρώνει τις προσφορές, με βάση τα κριτήρια που
ορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να
ομαδοποιηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες και να ζητούνται προσφορές ετήσια.
Παρουσιάζονται πιο κάτω χωριστά για τα έτη 2017, 2018 και 2019 οι κυριότερες
δραστηριότητες της Τεχνικής Επιτροπής και Επιτροπής Προσφορών.
Δραστηριότητες για το έτος 2017
Ένα από τα πρώτα θέματα που χειρίσθηκε η Επιτροπή ήταν η εξασφάλιση όλων
των αναγκαίων αδειών για τη λειτουργία
του Κυλικείου του Δήμου. Η
προσφορά για τη διαχείριση του Κυλικείου κατακυρώθηκε στην Εταιρεία G and
A Food Services Limited, στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση του Κυλικείου από
το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το Μάϊο του 2016 χωρίς όμως να
ακολουθηθεί η διαδικασία των προσφορών και χωρίς να εξασφαλισθούν οι
αναγκαίες άδειες.
Η Τεχνική Επιτροπή ετοίμασε και κατακύρωσε τις πιο κάτω προσφορές:
- Για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του Δήμου
- Για τοποθέτηση θυροκάμερας και θυροτηλεφώνου
- Ετήσιες προσφορές για τις ανάγκες του δήμου σε αναλώσιμα και
υπηρεσίες π.χ. γραφική ύλη, ηλεκτρολόγος, κηπουρός
- Για τη δεξίωση της Συνεστίασης του Πάσχα
- Για την επιδιόρθωση του συστήματος ποτίσματος
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-

Για υπηρεσίες κηπουρικής
Για την εγκατάσταση ράμπας και τουαλέτας στο Κυλικείο
Για εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης V - phone
Για επιδιόρθωση της εξέδρας
Για την εγκατάσταση Πινακίδας με φωτεινές επιγραφές

Δραστηριότητες για το έτος 2018
Μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητούνται ετήσιες
προσφορές για τις ανάγκες του Δήμου σε ότι αφορά υπηρεσίες και αγαθά η
Επιτροπή Προσφορών και Τεχνικών θεμάτων αποφάσισε την ετοιμασία
προσφορών για κάθε κατηγορία, βάσει της κατάστασης των ετήσιων αναγκών
του Δήμου, που ετοίμασε η Δημοτική Γραμματέας.
Η Επιτροπή ετοίμασε επίσης τον Προϋπολογισμό που χρειάζεται για να
εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες για συντήρηση του χώρου που
παραχωρήθηκε στο Λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας. Ο διάδρομος του χώρου
αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση μόνιμης Έκθεσης για την
Κερύνεια.
Αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες κουρτίνες, λάμπες και πλαστικές καρέκλες του
Οικήματος του Δήμου.
Η Τεχνική Επιτροπή μελέτησε επίσης τα σχέδια για αναστήλωση του
παρακείμενου κτιρίου Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού και ανέλαβε να διερευνήσει
πιθανές πηγές χρηματοδότησης που χρειάζονται για την αναστήλωση μεταξύ
των οποίων και την εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη συντήρηση
διατηρητέων.
Η Τεχνική Επιτροπή ετοίμασε και κατακύρωσε τις πιο κάτω προσφορές:
- Για την επικαιροποίηση του Αρχείου Δημοτών
- Για την ανακαίνιση των αιθουσών του Λαογραφικού Ομίλου
- Για την ετοιμασία ντοκιμαντέρ για την Κερύνεια
- Για την εγκατάσταση συστήματος συναγερμού συνδεδεμένου με κάμερα
- Για την εκτύπωση του Περιοδικού του Δήμου
- Για τη δεξίωση της Συνεστίασης του Πάσχα
- Για την ηλεκτρονική επιγραφή με εικόνες
- Για σχεδιαστικό και εκτύπωση Ημερολογίου με έργα μαθητών που
συμμετείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό
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Δραστηριότητες για το έτος 2019
Η Τεχνική Επιτροπή ετοίμασε και κατακύρωσε τις πιο κάτω προσφορές:
-

Για τη δεξίωση της Συνεστίασης του Πάσχα
Για αγορά υπηρεσιών φύλαξης του Δημαρχείου για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο από ιδιωτική εταιρεία
Για την εγκατάσταση Συστήματος παρακολούθησης και ασφάλειας του
Δημαρχείου
Για την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για επιδιόρθωση του
χώρου του Λαογραφικού Ομίλου
Για την ανακαίνιση διαδρόμου και κυλικείου για τοποθέτηση της έκθεσης
«Ιστορία Κερύνειας»
Για την εκτύπωση έκθεσης «Ιστορία Κερύνειας»

4.3.3. 3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ 2017-2019
Ιωσήφ Βιολάρης, Πρόεδρος
Μαρία Κουρούγιαννη, Μέλος
Άκης Σχίζας, Μέλος
Θεόδωρος Λαφαζάνης, Μέλος
Πάνος Ηλιόπουλος, Μέλος
Γιαννάκης Σιεκκέρσαβας, Μέλος
Πέτρος Χατζηχριστοδούλου, Μέλος

Στόχος της Επιτροπής είναι η συνεχής ενημέρωση και η διαφώτιση, τόσον στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, για τις θέσεις των Κερυνειωτών στο κυπριακό και
τις ξεκάθαρες θέσεις τους για δικαίωση και επιστροφή στις πατρογονικές εστίες.
Δραστηριότητες της Επιτροπής Διαφώτισης για το 2017
Για την προώθηση των στόχων του στο Εθνικό Θέμα η Δήμαρχος και Μέλη του
Δ.Σ. είχαν συναντήσεις με άτομα κλειδιά όπως με τον Διαπραγματευτή κ.
Μαυρογιάννη, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, το Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εξωτερικών, τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, τον Εκπρόσωπο της
Εκκλησίας στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αποδήμων
Αμερικής κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, τον Πρόεδρο των Αποδήμων Ην. Βασιλείου,
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συναντήσεις με Ευρωβουλευτές και Βουλευτές καθώς και συναντήσεις με
πολιτικούς αρχηγούς ή και εκπροσώπους κομμάτων.
Η Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης επισκέφθηκαν τον
Νοέμβριο του 2017 το Ευρωκοινοβούλιο και είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους
όλων των πολιτικών κομμάτων τους οποίους ενημέρωσαν για τις θέσεις των
Κερυνειωτών στο Εθνικό μας θέμα, την καταστροφή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και τη βάρβαρη καταστροφή του φυσικού πλούτου και του
Περιβάλλοντος.
Από την Επιτροπή Διαφώτισης ετοιμάσθηκε φυλλάδιο στην Αγγλική γλώσσα, με
θέμα «KYRENIA, a small town in Cyprus under military occupation by Turkey,
since 1974», στο οποίο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του 1974,
στη κατοχύρωση των δικαίων και των δικαιωμάτων των Κερυνειωτών από τους
διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς και στην αποφασιστικότητα των
Κερυνειωτών για αγώνα και επιστροφή. Το φυλλάδιο διανέμεται στους τουρίστες
που επισκέπτονται το Δημαρχείο και στις διάφορες αποστολές του Δήμου στο
Εξωτερικό (Παράρτημα 2)
Συμπόσιο 2017: Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 το 9ο Ετήσιο
Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος
Μακάριου Γ’ με θέμα «Η Κερύνεια στις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού». Στο
συμπόσιο υπήρξε πυκνή συμμετοχή, αριθμητικά και ποιοτικά, εκτοπισμένων
Κερυνειωτών και άλλων, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:
•
Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος «Προσπάθεια για
διευθέτηση του Κυπριακού 1955-1967»
•
Γιάννης Λάμπρου, Φιλόλογος - Ιστορικός, συγγραφέας «Οι
ενδοκυπριακές συνομιλίες 1968 - 1974: Η καλύτερη ευκαιρία για δίκαιη και
ειρηνική λύση του Κυπριακού πριν το 1974»
•
Ανδρέας Θεοφάνους, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πρόεδρος του
Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Πρόεδρος του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας « Οι διακοινοτικές Συνομιλίες 1974 - 2017, φιλοσοφία, αποτελέσματα
και προοπτικές»
•
Γιώργος Κέντας, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και
Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας «Η αναδυόμενη κατάσταση
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: Επιδράσεις για την
Κύπρο»
•
Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης «Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται
σήμερα όσον αφορά το Κυπριακό» (Συνομιλίες στο Μοντ Πελεράν και Γκραντ
Μοντάνα)
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Η Δήμαρχος μαζί με τους Δημάρχους Καραβά και Λαπήθου και τον Πρόεδρο
της Ένωσης Κοινοτήτων είχαν συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΡΙΚ
από τον οποίο ζήτησαν το Ίδρυμα να δίνει περισσότερη προβολή των
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας
Κερύνειας.
Η Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης κ. Ιωσήφ Βιολάρης και η
Δημοτική Γραμματέας συμμετείχαν στο 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποδήμων
Κυπρίων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, 22-24 Αυγούστου 2017 και
είχαν σύντομες συναντήσεις με Προέδρους ή και Μέλη των Οργανωμένων
Συνόλων των Αποδήμων μας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης είχε επαφές με σχετικούς φορείς για την
ετοιμασία ντοκιμαντέρ για την Κερύνεια.
Δραστηριότητες της Επιτροπής Διαφώτισης για το 2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης εισηγήθηκε το 2018 να είναι έτος
Επισκέψεων στο Εξωτερικό και συναντήσεων με τα οργανωμένα σύνολα των
ομογενών για να τους ενημερώσουν για τις θέσεις των Κερυνειωτών στο εθνικό
θέμα και να τους καταστήσουν κοινωνούς αυτών των θέσεων τις οποίες θα
προβάλλουν όπου και όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. Αποφασίσθηκε οι πρώτες
χώρες που θα επισκεφθεί αντιπροσωπεία του Δήμου να είναι η Αμερική και
συγκεκριμένα η Νέα Υόρκη και το Ην. Βασίλειο.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης ανάλαβε επίσης να εξεύρει και να
επικοινωνήσει με Κερυνειώτες δημοσιογράφους οι οποίοι να αναλάβουν τα
καθήκοντα του λειτουργού τύπου του Δήμου Κερύνειας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής
Εκδηλώσεων είχαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Κερύνειας για να συζητήσουν την οργάνωση κοινών
εκδηλώσεων αντικατοχικού χαρακτήρα και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους
στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Η Επιτροπή Διαφώτισης εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε αποδεκτή
η εισήγηση για τοποθέτηση ηλεκτρονικής, φωτεινής πινακίδας επιγραφών στην
κύρια είσοδο του Δημαρχείου, στον οποίο θα τοποθετούνται μηνύματα εθνικού
περιεχομένου με τις θέσεις του Δήμου Κερύνειας. Είχε επίσης ενεργό ρόλο στην
ετοιμασία των κειμένων που θα αναρτηθούν στο φωτεινό Πίνακα Επιγραφών,
ο οποίος συνδυάζει πέραν από το λεκτικό και εικόνα.
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Συμπόσιο 2018: Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στη
Λευκωσία, το 10ο ετήσιο Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας, με συνδιοργανωτή το
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Θέμα του συμποσίου ήταν
ΚΕΡΥΝΕΙΑ
«δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή»
(Κωστής Παλαμάς)
Στο συμπόσιο υπήρξε πυκνή συμμετοχή, αριθμητικά και ποιοτικά, εκτοπισμένων
Κερυνειωτών και όχι μόνο, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τις εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ακόλουθα
θέματα:
1. Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαιολογικός Λειτουργός, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου: «Κερύνεια: Αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία μιας πόλης-σύμβολο
του Ελληνισμού».
2. Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος: «Η στρατηγική αναδίπλωση του
Ελληνισμού».
3. Σώτος Βοσκαρίδης: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛ.Α.»: «Η ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της πολιτικής γελοιογραφίας».
4. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Το ομοσπονδιακό σύστημα».
5. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος Χατζηνικολάου: «Δεν
ξεχνώ, οραματίζομαι, προσεύχομαι, ελπίζω».
Βασικά συμπεράσματα από τις εισηγήσεις, είναι τα εξής:
-Η Κερύνεια με την μακραίωνη ιστορία (3.500 ετών περίπου), από αρχαιολογικής
και ιστορικής άποψης, είναι μια από τις πόλεις σύμβολα του Ελληνισμού
(Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου).
-Η ΑΟΖ διαμορφώνει καινούργια γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά δεδομένα στη
Μεσόγειο και είναι η απαρχή του αέρα απελευθέρωσης της Κύπρου (Νίκος
Λυγερός).
-Μέσα από τις ιστορικές γελοιογραφίες καταδείχτηκε η καλοσχεδιασμένη
πολιτική Άγγλων και Τούρκων με στόχο την Κύπρο. Επίσης, η διαχρονική
σταδιακή υποχώρηση στο Κυπριακό, το οποίο άρχισε με αίτημα Ένωση και
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φτάσαμε σήμερα, ως πολιτικές ηγεσίες, σχεδόν να έχουμε αναγνωρίσει
τετελεσμένα της εισβολής, πρωτίστως, δε, το κατοχικό καθεστώς (Σώτος
Βοσκαρίδης).
-Κανενός τύπου ομόσπονδο σύστημα δεν λειτουργεί εάν δεν υπάρχει σεβασμός
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν υπάρχουν, σε ομόσπονδα κράτη,
διαφορετικές εθνότητες και δυσπιστία, προκαλούνται προβλήματα (Σπυρίδων
Βλαχόπουλος)
- Είναι σημαντική η ανάμνηση του παρελθόντος, η διατήρηση της τοπικής
ιστορίας, η διαφύλαξη της ταυτότητας (πολιτισμικής και ιστορικής) για να
αντλούμε ελπίδες και να αναβαθμίσουμε τα παιδιά μας. Η αγάπη προς την
πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια δεν είναι οπισθοδρόμηση
(Μητροπολίτης Νικόλαος).
Δραστηριότητες της Επιτροπής Διαφώτισης για το 2019
Με ενέργειες της Επιτροπής Διαφώτισης εγκαταστάθηκε στην κύρια είσοδο του
Δημαρχείου η ηλεκτρονική φωτεινή πινακίδα επιγραφών και αναρτήθηκαν τα
πρώτα φωτεινά μηνύματα με εικόνα, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των
διερχομένων κυρίως τουριστών. Τα μηνύματα παρουσιάζονται και στην αγγλική
γλώσσα.
Η Επιτροπή Διαφώτισης συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση συνάντησης
γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τους Κοινοτάρχες και τα Μέλη των
Κοινοτικών Συμβουλίων η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σωματείο της
Αδούλωτης Κερύνειας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαφώτισης έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο
ολοκληρωμένη πρόταση από τον κ. Σ. Βοσκαρίδη, με την οποία συστήνεται η
δημιουργία Γραφείου Επιστροφής στο Δήμο Κερύνειας. Η πρόταση στηρίζεται
στο βιβλίο <Συμμετοχική Δημοκρατία και Επιστημονικός Λόγος> το οποίο
περιέχει τα συμπεράσματα του ομώνυμου Συνεδρίου το οποίο οργανώθηκε από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2005. Το Δημοτικό
Συμβούλιο συμφώνησε να μελετήσει διεξοδικά την πρόταση και την πιθανότητα
υλοποίησης της εισήγησης και να επανέλθει σε επόμενες Συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανάλαβε την ετοιμασία ανακοινώσεων του Δήμου
για το εθνικό θέμα μέχρι την εξεύρεση Λειτουργού Τύπου.
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11ο Συμπόσιο 2019:
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 το 11ο Ετήσιο Συμπόσιο του
Δήμου Κερύνειας στο Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ με θέμα «Νόστιμον Ήμαρ». Στο
συμπόσιο υπήρξε πυκνή συμμετοχή, αριθμητικά και ποιοτικά, εκτοπισμένων
Κερυνειωτών και άλλων, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:
•
Σώτος Βοσκαρίδης, Ερευνητικός Συνεργάτης / Πρώην Επίκουρος
Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. «Ειρηνική Επιστροφή σε μια
Ελεύθερη Κερύνεια: Η Ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταίως»
•
Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής
Θεωρίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Οι Γεωπολιτικές
Δυναμικές στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η Κύπρος»
•
Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος. «ΕΔΑΔ οι τελευταίες εξελίξεις για
υποθέσεις τύπου Λοιζίδου εναντίον της Τουρκίας»
•
Στέλιος Πλατής, Οικονομολόγος, «Η Οικονομική πτυχή της λύσης: Τι
πρέπει να προσέξουμε στις διαπραγματεύσεις»
•
Σίμος Αγγελίδης, Δικηγόρος, «Η Νομική πτυχή της λύσης: Τι πρέπει να
προσέξουμε στις διαπραγματεύσεις».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διαφώτισης για τα έτη 2017 - 2018 - 2019
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι δραστηριότητες της
Επιτροπής Διαφώτισης για την τριετία 2017-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνάντηση με Μητροπολίτη Κερύνειας
Συνάντηση με Υπουργείο Εξωτερικών (Γενικός Διευθυντής)
Συνάντηση με Επίσκοπο Νεάπολης Πορφύριο
Συνάντηση με Αντιπροσωπεία ΑΚΕΛ
Συνάντηση με Πρέσβη της Ελλάδας
Συνάντηση με απόδημους Ελλάδας (Αθήνα)
Συνάντηση με Ευρωβουλευτές (Βρυξέλλες)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (εκδήλωση φωτογραφίας για την Κερύνεια)
Συμπόσιο 2017
Επιτροπή Κατεχομένων
Παν-κοινοτικές συγκεντρώσεις σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο 2018
Συμπόσιο 2018
Εβδομάδα Κερύνειας 2018
Αντικατοχική εκδήλωση με ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ 2018
Αντικατοχική εκδήλωση με ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΡΑΒΑ , ΛΑΠΗΘΟΥ και ΕΝΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017, 2018
Δείπνο με Κύπριους Ευρωβουλευτές
Συνέδριο Peace Messenger για την Ειρήνη σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο
κ. Μαρία Κουρούγιαννη Σεπτέμβριος 2018 και Σεπτέμβριος 2019.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για το ψευδοκράτος εκδήλωση με την Ένωση
Κατεχομένων Δήμων Νοέμβριος 2018
Ηλεκτρονική επιγραφή στην είσοδο του Δημαρχείου
Φυλλάδιο διαφώτισης στα Ελληνικά και Αγγλικά
Σταθμός Κερύνειας.
Κανάλι YouTube.
Βιντεογραφήσεις (συμπόσιο 2018, συμπόσιο 2019, εκδρομή Κερυνειωτών
2018).
Διαλέξεις σε σχολεία για το Καράβι της Κερύνειας και διαφωτιστικό υλικό στους
μαθητές σε συνεργασία με τον κ. Γλαύκο Καριόλου τέως Δήμαρχο Κερύνειας.
Διαμαρτυρίες (Σύληση κοιμητηρίου, διαγωνισμός από πανεπιστήμια
ψευδοκράτους για μνημείο στην Κερύνεια, γλώσσας κλπ).
Εβδομάδα Κερύνειας Νοέμβριος 2019.
Καταδίκη του ψευδοκράτους με λαμπαδοφορία των Δημοτικών Συμβουλίων
Νεολαίας Κερύνειας - Λαπήθου - Καραβά και Ναυτοπροσκόπων Νοέμβριος
2019.
Συμπόσιο Νοέμβριος 2019.
Δημιουργία φιλμ για την Κερύνεια.

4.3.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 2017-2019
Έλενα Χριστοφορίδου, Πρόεδρος
Μαρία Κουρούγιαννη, Μέλος
Αίμιλη Γερούδη, Μέλος( μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 )
Απόλλωνας Κουμίδης, Μέλος (μέχρι τα μέσα του 2018)
Χριστόφορος Μιτσίδης, Μέλος

Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας είναι υπεύθυνη για :
α) τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας στους δυσπραγούντες Κερυνειώτες,
κατόπιν κατ΄οίκον επίσκεψης για εξακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης τους
β) ετοιμασία καταλόγου των ατόμων που χρειάζονται άμεση στήριξη
γ) υποβολή του καταλόγου με εισηγήσεις για το ύψος της χρηματικής βοήθειας
που θα δοθεί στην κάθε οικογένεια, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
δ) διερεύνηση και χειρισμός έκτακτων περιπτώσεων δυσπραγούντων
Κερυνειωτών που αιτούνται από το Δήμο οικονομική στήριξη.
Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται είναι συνήθως κουπόνια από Υπεραγορές
τα οποία οι δημότες ανταλλάσσουν με τρόφιμα. Συνήθως η παραχώρηση
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κουπονιών λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Η αξία των κουπονιών που αγοράζονται ανέρχεται γύρω στις 5000 ευρώ το
χρόνο, το οποίο διανέμεται σε 29 οικογένειες κατά μέσο όρο, κάθε φορά. Σπάνια
μπορεί να χορηγηθεί χρηματική βοήθεια, αν η Επιτροπή και το Δημοτικό
Συμβούλιο πεισθούν ότι πράγματι χρειάζεται η οικονομική στήριξη του δημότη.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας χειρίζεται επίσης όλες τις χορηγίες που
παραχωρούνται προς το Δήμο από δημότες, της Κερύνειας συνήθως, με
σκοπό να βοηθηθούν άπορες οικογένειες της πόλης μας.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας ετοίμασε και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο κριτήρια αξιολόγησης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε
αναξιοπαθούντες Κερυνειώτες. Για το σκοπό αυτό, ο αιτητής θα πρέπει να
συμπληρώνει ειδικά έντυπα τα οποία μελετώνται από την Επιτροπή Κοινωνικής
Ευημερίας προτού εγκριθεί το αίτημα για οικονομική στήριξη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη Ίδρυση Ταμείου Ευημερίας Δημοτών
Κερύνειας. Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας προχώρησε και ετοίμασε
Καταστατικό σύστασης του Ταμείου. Το Καταστατικό υποβλήθηκε στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Κράτους για έγκριση. Η διαδικασία της έγκρισης συνεχίζεται και
αναμένεται σύντομα ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για να
αρχίσει το Ταμείο τη λειτουργία του.

4.3.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 2017-2019
Απόλλωνας Κουμίδης, Πρόεδρος (μέχρι τα μέσα 2018)
Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη, Παρατηρητής
Γιώργος Θεοφίλου, Μέλος
Αυγή Πάρπα, Μέλος
Ελένη Καλαβά, Μέλος
Άννα Νεοφύτου, Μέλος
Τάκης Νεοφύτου, Μέλος
Πέτρος Χατζηχριστοδούλου, Μέλος
Ο κ. Απόλλωνας Κουμίδης διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής μέχρι τα μέσα
περίπου του 2018, οπότε και παραιτήθηκε από τη θέση του Δημοτικού
Συμβούλου. Νέος Δημοτικός Σύμβουλος ορίσθηκε ο κ. Στράτος Δημοσθένους
ο οποίος και διαδέχθηκε τον κ. Κουμίδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής.
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Σκοπός της έκδοσης του Περιοδικού είναι η επικοινωνία του Δήμου με τους
δημότες του, να τους κρατά ενωμένους, να τους ενημερώνει για τις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Δήμου, να παρουσιάζει άρθρα των
δημοτών με τις αναμνήσεις τους από την Κερύνεια και όχι μόνο.
Ευθύνη της Επιτροπής είναι η εξασφάλιση θεμάτων για την Ετήσια Έκδοση του
Περιοδικού του Δήμου Κερύνειας, σε συνεργασία με διάφορους φορείς και
άτομα που βρίσκονται στην Κύπρο ή και το εξωτερικό και οι οποίοι μπορούν να
συγγράψουν άρθρα, με περιεχόμενο που να αφορά κατά κύριο λόγο την
Κερύνεια, την πόλη και τους ανθρώπους της. Από την Επιτροπή γίνεται η
επιλογή των θεμάτων, επεξεργασία όπου χρειάζεται, τελική μορφή των κειμένων
και του περιοδικού και το περιοδικό προωθείται στον εκδοτικό οίκο στον οποίο
κατακυρώθηκε η προσφορά εκτύπωσης. Το περιοδικό εκδίδεται μία φορά το
χρόνο.
Όλες οι εκδόσεις του Περιοδικού βρίσκονται αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του
Δήμου Κερύνειας.

4.3.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ 2017-2019
Άκης Σχίζας, Πρόεδρος
Ρίτα Κωμοδίκη, Σύμβουλος
Μία από τις προτεραιότητες που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και η
απογραφή των Δημοτών της Κερύνειας. Μετά από 45 χρόνια από τον
εκτοπισμό των Κερυνειωτών και το διασκορπισμό τους, σε όλα τα ελεύθερα
μέρη της Κύπρου και εκτός αυτής είναι πασιφανής η ανάγκη για καταγραφή των
Κερυνειωτών και των προσωπικών τους δεδομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί
σήμερα. Δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι πολλοί, από την πρώτη και τη
δεύτερη γενιά των προσφύγων έφυγαν από τη ζωή, ενώ ταυτόχρονα
αναπτύσσεται η τρίτη και η τέταρτη γενιά προσφύγων, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να διενεργήσει έρευνα μεταξύ των Κερυνειωτών, κατά την οποία θα
καταγράψει όλους τους Κερυνειώτες, όλων των γενεών, εκ πατρογονίας και εκ
μητρογονίας, που κατοικούν στην Κύπρο ή και το εξωτερικό και να δημιουργήσει
ένα επικαιροποιημένο Μητρώο Δημοτών. Το Μητρώο θα παρουσιάζει τη
σημερινή κατάσταση των εκτοπισμένων Κερυνειωτών, όπως διαφοροποιήθηκε
με την πάροδο των χρόνων, αλλά και πληροφορίες για τους δημότες πριν το
1974.
Για το σκοπό αυτό ετοιμάσθηκε από την Επιτροπή Απογραφής σε συνεργασία
με ειδικούς το Ερωτηματολόγιο της Απογραφής των Κερυνειωτών. Το
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Ερωτηματολόγιο θα καταβληθεί προσπάθεια να συμπληρωθεί με κατ΄οίκον
επισκέψεις της Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, έτσι ώστε να υπάρχει
και μία επαφή με τους δημότες της Κερύνειας και αν τούτο στην πορεία διαφανεί
ότι δεν είναι εφικτό, θα γίνει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τους
Δημότες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή θα χρησιμοποιηθούν
εθελοντές.
Το Ερωτηματολόγιο Απογραφής έχει ετοιμασθεί και επισυνάπτεται στο
Παράρτημα 3.

4.3.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Θεόδωρος Λαφαζάνης, Πρόεδρος
Ειρήνη Κοκότη, Μέλος
Ένα από τα πρώτα θέματα που ασχολήθηκε η Επιτροπή ήταν η ανανέωση και
η επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του Δήμου. Ο Δήμος σήμερα διαθέτει νέα,
ανανεωμένη
Ιστοσελίδα
η
οποία
βρίσκεται
στην
Διεύθυνση
www.kyreniamunicipality.com. Η Ιστοσελίδα του Δήμου έχει ήδη μεταφρασθεί
στην Αγγλική.
Η Επιτροπή επίσης προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για να καταστεί το Δημαρχείο Paperless, όλα δηλαδή τα έγγραφα
του Δήμου να αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά. Ο Δήμος κατέστη Paperless το
Σεπτέμβριο του 2017.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην Δημιουργία καναλιού στο YOUTUBE στο οποίο
θα παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες του Δήμου

4.3.8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2017-2019
Αιμιλία Γερούδη, Πρόεδρος (μέχρι το Φεβρουάριο του 2019)
Δυστυχώς η Πρόεδρος της Επιτροπής απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2019, μετά
από πολύ δύσκολη ασθένεια. Σήμερα προεδρεύει της Επιτροπής η
Αντιδήμαρχος κα Μαρία Κουρούγιαννη Μουστάκα και Μέλος είναι ο κ. Σάββας
Σχίζας.
Ο μαθητικός Διαγωνισμός στα Σχολεία καθιερώθηκε πριν 20 ακριβώς χρόνια,
το 1917, από το Δήμο Κερύνειας, με σκοπό να διαδοθεί ο διαχρονικός στόχος
«Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ», που καθιέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και
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Πολιτισμού και ειδικότερα για το Δήμο Κερύνειας το μήνυμα «Δεν Ξεχνώ την
Κερύνεια» μεταξύ των μαθητών.
Για την εξυπηρέτηση του στόχου προκηρύσσονται από το Δήμο Κερύνειας κάθε
χρόνο, τρείς διαγωνισμοί και λειτουργούν αντίστοιχα στο Δήμο τρείς Επιτροπές.
•
•
•

Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων, όπου προκηρύσσεται διαγωνισμός για
τη συγγραφή έκθεσης
Επιτροπή για τα Γυμνάσια και ο Διαγωνισμός είναι η Ζωγραφική
Μία Επιτροπή για το Διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών των λυκείων και
είναι η συγγραφή Δοκιμίου ή διηγήματος

Νίτσα Σολομωνίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής των Δημοτικών
Κλέα Στρογγυλού, Πρόεδρος της Επιτροπής Γυμνασίων
Άννα Νεοφύτου, Πρόεδρος της Επιτροπής Λυκείων
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία για την
οργάνωση της τελετής βράβευσης των τελειόφοιτων μαθητών με καταγωγή
από την Κερύνεια και τα πέριξ της Κερύνειας 9 χωριά δηλ. Άγιος Γεώργιος,
Μπέλλα - Πάϊς, Άγιος Επίκτητος, Κάρμι, Τριμίθι, Θέρμια, Καζάφανι, Κλεπίνη,
Καράκουμι, και τα χωριά Συγχαρί, Δίκωμο, Βουνό και Κουτσοβέντης.
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5. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Τα προσφυγικά Σωματεία της Κερύνειας που δημιουργήθηκαν μετά το 1974 είναι
τα πιο κάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας
Ερυθρός Σταυρός κλάδος Κερύνειας
Πολιτιστικό Ίδρυμα Κερύνεια Χρυσοκάβα
Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας
Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
Αδούλωτη Κερύνεια
Γ.Σ. «Ο Πενταδάκτυλος»
Γ.Σ. «Πράξανδρος»
Χορωδία «Αδούλωτη Κερύνεια»
Χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας»
Φιλοτελικός Όμιλος Κερύνειας
Οργ. Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών Κερύνειας (Ο.Γ.Ε.Ε)
Φωτογραφικός Όμιλος Κερύνειας
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κερύνειας

Έχει καταβληθεί προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων του Δήμου με όλα τα
οργανωμένα σύνολα τόσο της πόλης, όσο και της Επαρχία Κερύνειας κατά τα
τρία αυτά χρόνια. Ο Δήμος Κερύνειας στηρίζει τα Οργανωμένα Σύνολα της
πόλης του με όποιο τρόπο διαθέτει. Το Δ.Σ. αποφάσισε, επίσης, ότι θα
επιχορηγεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Κερύνεια Χρυσοκάβα» με ετήσια συνδρομή
αποκλειστικά για την συντήρηση του ομοιώματος του «Κερύνεια Χρυσοκάβα»
το οποίο βρίσκεται στην Μαρίνα της Λεμεσού.
Ο Δήμος Κερύνειας αντιπροσωπεύεται επίσης σε πολλές άλλες εκδηλώσεις που
οργανώνονται από άλλους φορείς όπως Πρεσβείες, εκδηλώσεις που
οργανώνουν οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου, εκδηλώσεις που οργανώνονται
από Κοινότητες και Επαρχίες Κερύνειας ή και άλλα Προσφυγικά Σωματεία και
Οργανώσεις.
Ο Δήμος Κερύνειας συμμετέχει επίσης στην Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων με τη
Δήμαρχο ή την Αντιδήμαρχο. Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το μήνα και σε
αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν όλο τον Προσφυγικό Κόσμο.
Συνήλθε μετά από 7 περίπου χρόνια η Συντονιστή Επιτροπή Δήμων, Κοινοτήτων
και Σωματείων Επαρχίας Κερύνειας με πρωτοβουλία του Δήμου μας και μέσα
από τις συναντήσεις αυτές διοργανώθηκαν δυο αξιόλογες εκδηλώσεις.
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Η πρώτη, που ονομάστηκε «Εβδομάδα Κερύνειας» πραγματοποιήθηκε τον Μάιο
του 2018 όπου συμμετείχαν τα περισσότερα Σωματεία της πόλης μας.
Μετα από την επιτυχία της συγκεκριμένης διοργάνωσης ο Δήμος μας
προσκάλεσε τους δυο Δήμους της Επαρχίας, Λαπήθου και Καραβά, και όλα τα
οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας και διοργάνωσε δεύτερη εκδήλωση με
ονομασία «Ημέρες Επαρχίας Κερύνειας». Κατά την διάρκεια των ημερών αυτών
που διήρκησαν από της 8-16 Νοεμβρίου, οργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις
όπως ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, άρθρα στις εφημερίδες, πορεία, ομιλίες
έκθεση φωτογραφίας κα.
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6. ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ο Δήμος Κερύνειας επιχορηγείται από το Κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών αφορά την καταβολή των μισθών και των συντάξεων όλων όσων
υπηρετούν και όσων υπηρέτησαν στο Δήμο Κερύνειας από το 1974 και εντεύθεν
(περιλαμβάνονται ο μισθός και οι συντάξεις δημάρχων, οι μισθοί των
Δημοτικών Συμβούλων, οι μισθοί και οι συντάξεις του προσωπικού του Δήμου).
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κερύνειας χωρίζεται σε πέντε Ενότητες τις
παρακάτω:
Α. Δαπάνες προσωπικού
Β. Λειτουργικές Δαπάνες
Γ. Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες
Δ. Άλλα Έξοδα
Ε. Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΡΧΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: “KYRENIA : A SMALL TOWN IN CYPRUS UNDER MILITARY
OCCUPATION BY TURKEY SINCE 1974”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΤΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΡΧΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερύνειας επιβεβαιώνει και υποστηρίζει
τις διαχρονικές θέσεις του Δήμου Κερύνειας και απαιτεί:
Σεβασμό στις Αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης.
Σεβασμό των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των Κερυνειωτών, με βάση τον
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Επιστροφή όλων των Κερυνειωτών στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε
συνθήκες ασφάλειας, χωρίς εποίκους, χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς
ξένες εγγυήσεις.
Εμείς οι Κερυνειώτες δεν παραγράφουμε τα 3000 χρόνια ελληνικότητας του
νησιού μας και δεν την ανταλλάσσουμε με τα 45 χρόνια παράνομου εποικισμού
των εδαφών και των περιουσιών μας.
Οι Αρχές Λύσης του Κυπριακού προβλήματος που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο έχουν σταλεί και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της
Βουλής, στον ελληνοκύπριο διαπραγματευτή και σε όλα τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας (παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 αυτούσιες οι επιστολές).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: “KYRENIA : A SMALL TOWN IN CYPRUS UNDER MILITARY
OCCUPATION BY TURKEY SINCE 1974”
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΚΡΑΝΤ ΜΟΝΤΑΝΑ
Hμερομηνία 10/07/2017
Ο κατεχόμενος Δήμος Κερύνειας στη προσφυγιά παρακολουθεί με μεγάλη
αγωνία τα τεκταινόμενα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.
Ανησυχούμε από τις εξελίξεις βλέποντας την αδιαλλαξία της Τουρκίας, αλλά και
των Τουρκοκυπρίων, να μην υποχωρούν καθόλου από τις παράλογες
απαιτήσεις τους και να επιμένουν σε παραμονή Τούρκικων στρατευμάτων,
εγγυητικά δικαιώματα στον κατακτητή, παραμονή των εποίκων με καθεστώς
Ευρωπαίου πολίτη ή μόνιμου μετανάστη και υπερπρονόμια, όπως η εκ
περιτροπής προεδρία, τα μικρά και μεγάλα βέτο, η προτεραιότητα στη
διεκδίκηση των περιουσιών μας στους σφετεριστές που κατέχουν παράνομα τις
περιουσίες μας και όχι στους νόμιμους ιδιοκτήτες και παρουσία Τούρκων
αστυνομικών στην Κύπρο μετά τη λύση.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του τόπου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να μην επιτρέψουν λύση
που να απεμπολά τα ανθρώπινα δικαιώματα μας, αλλά και την ασφάλεια
ολόκληρου του Κυπριακού λαού.
Απαιτούμε λύση που να διασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
χωρίς ξένους στρατούς, εγγυήσεις και εποίκους, λύση που να διασφαλίζει το
δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους,
λύση που να διασφαλίζει ειρήνη και ασφάλεια για όλους τους κατοίκους του
νησιού.
Προειδοποιούμε τέλος ότι δεν θα δεχτούμε τίποτε λιγότερο από τα πιο πάνω και
θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για απελευθέρωση της κατεχόμενης
πόλης και επαρχίας μας και επιστροφή όλων των κατοίκων στα σπίτια και τις
περιουσίες τους με ασφάλεια ειρήνη και ελευθερία.
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Ανοικτή επιστολή του Δήμου Κερύνειας προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας 11/10/2017
Ο Δήμος Κερύνειας και οι Δημότες του άκουσαν με πολύ μεγάλη προσοχή,
αλλά και έκπληξη και απογοήτευση, τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ Νίκου Αναστασιάδη στην Αντικατοχική πορεία Μόρφου, ο
οποίος δήλωσε με πολύ μεγάλο πάθος και εμφαντικά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει
λύση του κυπριακού χωρίς την επιστροφή της Μόρφου. Δηλώσεις που
υποστηρίχθηκαν και από άλλο υποψήφιο Πρόεδρο για τις επερχόμενες
Προεδρικές εκλογές.
Εμείς οι Κερυνειώτες χαιρόμαστε, ιδιαίτερα, όταν ακούμε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να υποστηρίζει και να διεκδικεί, με τόσο πάθος, το αναφαίρετο
δικαίωμα των Μορφιτών ή των Αμμοχωστιανών για επιστροφή στα σπίτια και
τις περιουσίες τους. Έχουμε, όμως κάθε δικαίωμα να διερωτόμαστε, γιατί οι
Κερυνειώτες δεν άκουσαν ποτέ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρει και
να διεκδικεί και το αναφαίρετο δικαίωμα των Κερυνειωτών για επιστροφή στα
σπίτια και τις περιουσίες τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα ίδια για όλους
τους πρόσφυγες και είναι το ίδιο κατοχυρωμένα από τους διεθνείς Νόμους και
Κανονισμούς. Δυστυχώς, εμείς εδώ στην Κύπρο φαίνεται ότι έχουμε από μόνοι
μας απεμπολήσει τα ανθρώπινα μας δικαιώματα και τα έχουμε διαχωρίσει με
βάση τη γεωγραφική περιοχή των προσφύγων, απλά και μόνο για να
προωθήσουμε μια λύση, η οποία θα καταπατά παράφορα κάθε αρχή, αξία και
έννοια του διεθνούς δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,
Εμείς οι Κερυνειώτες ζητούμε από σας να διεκδικείτε τα δικαιώματα όλων των
προσφύγων ισότιμα και να μη παραγνωρίζετε, για σκοπούς λύσης του εθνικού
μας προβλήματος, τα δικαιώματα εμάς των Κερυνειωτών. Σας πληροφορούμε
ότι εμείς οι Κερυνειώτες δεν απεμπολούμε τα δικαιώματα μας, δεν
απογοητευόμαστε, δε πτοούμεθα, δεν κουραζόμαστε και δε θα σταματήσουμε
ποτέ να διεκδικούμε τα δίκαια και τα δικαιώματα μας. Εμείς οι Κερυνειώτες
αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση
και την επιστροφή στην πόλη μας, στις πατρογονικές μας εστίες, στη γη των
πατέρων μας, στη γη που μας ανήκει.
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Ανοικτή Επιστολή προς
ημερομηνία 21/07/2017

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με

Νέοι βανδαλισμοί στο Κοιμητήριο της Κερύνειας
Ο Δήμος Κερύνειας έχει πληροφορηθεί για νέα προκλητική ενέργεια των
Τούρκων στο Κοιμητήριο της Πόλης μας. Ένας μεγάλος αριθμός Τάφων στην
Βορειοανατολική πλευρά του Κοιμητηρίου έχει καταστραφεί πολύ πρόσφατα,
όπως μαρτυρούν Κερυνειώτες που επισκέπτονται το Κοιμητήριο για να ανάψουν
ένα κεράκι στον τάφο των γονιών τους και επιβεβαιώνουν φωτογραφίες που
λήφθηκαν και τις οποίες ο Δήμος κατέχει.
Συγκρινόμενες οι νέες αυτές φωτογραφίες με προηγούμενες φωτογραφίες που
κατέχει ο Δήμος υπολογίζεται ότι οι νέοι βανδαλισμοί πρέπει να έγιναν τις
τελευταίες 20-30 μέρες.
Ο Δήμος Κερύνειας καταδικάζει έντονα τη συνεχή σύληση των ιερών,
θρησκευτικών και των πολιτιστικών του χώρων και ζητά από την Πολιτεία να
καταβάλει μία ειλικρινή προσπάθεια, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να
προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, για να σταματήσει αυτή η βίαιη και καθόλα
παράνομη καταστροφή των πολιτιστικών και ιερών μας χώρων.
Η παράνομη εισβολή και κατοχή της πατρώας γης δεν δημιουργεί δικαιώματα
στους κατακτητές και στους έποικους και γι’ αυτό δεν πρέπει ούτε το Κράτος
ούτε εμείς οι ίδιοι, να τους επιτρέπουμε να συμπεριφέρονται ως να ήταν οι
προαιώνιοι ιδιοκτήτες της δικής μας γης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Hμερομηνία 06/03/2018
Στις 3 Μαρτίου 2018 η Δήμαρχος και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κερύνειας
είχαν συνάντηση στο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο στον Άγιο Λάζαρο με
Κερυνειώτες που διαμένουν στην Λάρνακα. Σκοπός της συνάντησης ήταν να
αναθερμάνουν τις σχέσεις τους, να συσφίξουν τους δεσμούς μεταξύ των
Κερυνειωτών και να μη επιτρέψουν στις αποστάσεις, στο χρόνο και στη λήθη
να χωρίσουν τους Κερυνειώτες.
Η Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίασαν τις
δραστηριότητες του Δήμου και άκουσαν τις εισηγήσεις και τις απόψεις των
παρευρισκόμενων για ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από το Δήμο, έτσι
ώστε οι Κερυνειώτες, ιδιαίτερα η νέα γενιά να έρθουν πιο κοντά στο Δήμο.
Τόνισαν την αποφασιστικότητα και τη θέληση τους για αγώνα, μέχρι την τελική
δικαίωση και την επιστροφή όλων των Κερυνειωτών πίσω στην αγαπημένη τους
πόλη, στην πατρώα γη, στα σπίτια και στις περιουσίες τους.
Για την προώθηση των κοινών τους στόχων εξελέγη Επιτροπή αποτελούμενη
από τους: Αδάμο Τριγγή, Τάσια Μικελλίδου, Ιόλη Καϊμακάμη και Μαρία
Ευθυμίου, η οποία θα συναντηθεί, θα συζητήσει και θα υποβάλει στο Δήμο
Κερύνειας τις εισηγήσεις της για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας στις 8η Μαρτίου 2018
Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Κερύνειας, το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Κερύνειας και η Οργάνωση Γυναικών Επιχειρηματιών Κερύνειας με
αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας στις 8η Μαρτίου εκδίδουν το πιο κάτω
κοινό ανακοινωθέν:
Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας και τιμούμε όλες τις
Γυναίκες, σε όποια γωνιά της γης και αν ευρίσκονται. Τιμούμε τη γυναίκα και τον
πολυποίκιλο ρόλο της. Τιμούμε τη γυναίκα μάνα, σύζυγο, εργαζόμενη,
φροντίστρια των ηλικιωμένων και της οικογένειας, τη γυναίκα με τους τόσους
ρόλους και τις τόσες πολλές ευθύνες. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά έχουμε
κάθε υποχρέωση να τιμούμε τις γυναίκες που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα
αυτονόητα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ισότητα των δύο φύλων, δικαίωμα
ψήφου.
Eμείς οι Κερυνειώτες έχουμε ένα ακόμη ένα λόγο παραπάνω για να τιμούμε την
Κερυνειώτισσα Γυναίκα. Γιατί η Κερυνειώτισσα Γυναίκα αξίζει κάθε τιμή και
έπαινο.
Γιατί η Κερυνειώτισσα γυναίκα έζησε την αγριότητα του πολέμου, εκδιώχθηκε
με τη βία από τις πατρογονικές της εστίες, προσφυγοποιήθηκε στην ίδια της την
πατρίδα, υποχρεώθηκε να αναζητήσει νέα γη και νέα στέγη για να ζήσει με την
οικογένεια της. Υποχρεώθηκε να δημιουργήσει εκ του μηδενός το βιός και το
νοικοκυριό της και μέχρι σήμερα αγωνίζεται για να προσαρμοσθεί στο νέο της
περιβάλλον και να μπορεί να προσφέρει το καλύτερο στους γονείς, στα παιδιά
και τα εγγόνια της.
Η Κερυνειώτισσα είναι μια γυναίκα που δεν ξεχνά, που υπομένει και αναμένει την
ευλογημένη εκείνη ώρα που θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι και την περιουσία της,
στην πόλη και στα χωριά της, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, εκεί όπου
έζησε ευτυχισμένα, ανέμελα και ξέγνοιαστα τα καλύτερα χρόνια της ζωής της. Η
γυναίκα της Κερύνειας είναι το σύμβολο της Γυναίκας της Κύπρου που ζει με το
νόστο για Επιστροφή, που με πείσμα αγωνίζεται για την άρση της αδικίας και
την αποκατάσταση του δικαίου.
Αυτή τη γυναίκα και αυτή τη Κερυνειώτισσα γυναίκα τιμούμε και αναγνωρίζουμε
το ρόλο της κάθε ώρα της μέρας, κάθε μέρα και κάθε χρόνο που περνά. Η
γυναίκα της Κερύνειας ΔΕΝ ξέχασε τον τόπο της .
Δεν ξέχασε την αδικία. ΔΕΝ ξέχασε την Κύπρο.
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ, ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗ.
48

Λευκωσία, 16 Απριλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2018, στην παρουσία του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτη Κερύνειας, κ. Χρυσoστόμου, του Θεοφιλέστατου Επισκόπου
Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, των Βουλευτών της Επαρχίας Κερύνειας, του
Δημάρχου Καραβά και πολλών άλλων Κερυνειωτών και φίλων της Κερύνειας, η
καθιερωμένη Πασχαλινή Συνεστίαση των Κερυνειωτών, στους κήπους του
προσωρινού Δημαρχείου Κερύνειας.
Πέραν των 450 Κερυνειωτών και φίλων της Κερύνειας από όλες τις επαρχίες της
Ελεύθερης Κύπρου τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και
ξανάσμιξαν, έστω και για λίγο, με συγγενείς, γνωστούς και φίλους, με μερικούς
από τους οποίους μπορεί να μην είχαν ιδωθεί ξανά από το 1974.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Αντιδήμαρχος Κερύνειας, ο
Μητροπολίτης Κερύνειας και η Δήμαρχος Κερύνειας, ενώ στο χαιρετισμό τους
έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τις μέρες της Ανάστασης και του αγώνα
διεκδίκησης των δικαίων και δικαιωμάτων των Κερυνειωτών που διεξάγουν και
την αμετάθετη θέση τους, για επιστροφή στην Κερύνεια και στην πατρώα γη.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε παραδοσιακούς Κυπριακούς και
Ελληνικούς χορούς που παρουσίασε το χορευτικό συγκρότημα Κώστα
Λειβαδιώτη, τσιαττίσματα και γωνιά ταβλού και παραδοσιακά Πασχαλινά
παιγνίδια που οργανώθηκαν από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
του Δήμου μας, για τα παιδιά και τη νέα γενιά Κερυνειωτών.
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Δελτίο Τύπου
ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 στα προσωρινά Γραφεία του
Δήμου Κερύνειας στη Λευκωσία, η προγραμματισμένη Γενική- Εκλογική
Συνέλευση
του
Συμβουλίου
Νεολαίας
του
Δήμου
Κερύνειας.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία στις 4 Μαΐου 2018
καταρτίστηκε σε Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που
προνοεί το καταστατικό ως ακολούθως:
Εκτελεστικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:

Θεόδωρος Λαφαζάνης

Αντιπρόεδρος:

Χρυσάνθη Σχίζα

Γραμματέας:

Ολίβια Πέρδικου

Βοηθός Γραμματέας

Χρίστος Κουμίδης

Ταμίας:

Κατερίνα Γαλακτίου

Βοηθός Ταμία:

Γιώργος Κυριακίδης

Μέλος:

Ανδρέας Παπαέλληνας

Μέλος:

Γιώργος Παπαλουκάς

Μέλος:

Στέλλα Κυριακίδου

Επιλαχόντες:
Μάριος Στυλιανού
Κυριάκος Μαυρίδης
Έρως Ιακωβίδης
Ελένη Βιολάρη
Βικτόρια Νικολαΐδου
Ρένος Βιολετής
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Το νέο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας, υπόσχεται να κρατήσει ψηλά το
φρόνημα και άσβεστη τη θέληση για επιστροφή συνεχίζοντας το έργο και τις
προσπάθειες για μεταλαμπάδευσης της αγάπης για την πόλη μας και τη
διατήρηση της νεολαίας μας ενωμένη και δυνατή για την επίτευξη του κοινού
μας στόχου.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΔΣΝΔΚ
να επικοινωνήσουν μέσω της σελίδας μας στο FACEBOOK «KYRENIA YOUTH
COUNCIL» ή στο Email: kyreniayouthcouncil@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο
του Δήμου Κερύνειας: 22818040.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16 ΜΑΙΟΥ, 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΑΪ
… Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε
Σαν τα δέντρα που μάχεται ο άνεμος
Που τα δέρνουν οι μπόρες μα ασάλευτα
Τον καρπό ετοιμάζουν στα κλώνια …
Στίχοι παρμένοι από το Νίκο Κρανιδιώτη, τον Κερυνειώτη, το Δάσκαλο, τον
Πολιτικό, το Διπλωμάτη, το Λογοτέχνη, μα πάνω από όλα τον άνθρωπο Νίκο
Κρανιδιώτη.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 15 Μαΐου 2018 το Φιλολογικό Τσάι
αφιερωμένο στο αείμνηστο Νίκο Κρανιδιώτη, με διοργανωτές το Δήμο
Κερύνειας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαία του Δήμου Κερύνειας, τον
Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο και την ΟΓΕΕ Κερύνειας.
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Εβδομάδα Κερύνειας» (14-20
Μαΐου 2018), που σκοπό έχει τη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης πόλης
και επαρχίας μας και τον αγώνα για επιστροφή να συνεχίζεται με τον ίδιο πόθο,
μέχρι την ευλογημένη ημέρα που ελεύθεροι θα γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας
και στα χωριά μας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Δήμαρχος Κερύνειας, Κυρία Ρίτα Ελισσαίου
Κωμοδίκη, η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους.
Στη συνέχεια διαβάστηκε χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον
εκπρόσωπο του, Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κύριο Θεοδόση
Τσιόλα.
Εκ μέρους της οικογένειας του Νίκου Κρανιδιώτης μίλησε η κ. Ρήνα Κατσελλή και
έγιναν απαγγελίες ποιημάτων του αείμνηστου Ν. Κρανιδιώτη από την
φιλόλογος Άννα Νεοφύτου και τους Κυριάκο Καποδίστρια, Έλενα Κάρενου και
Αγνή Χαραλάμπους.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Παγκύπριου Πολιτιστικού
Συλλόγου, Δόκτωρ Γεώργιος Κιτρομιλίδης, φιλόλογος, συγγραφέας, μελετητής,
ο οποίος μίλησε για το ποιητικό έργο του Ν. Κρανιδιώτη με τίτλου: «Νίκος
Κρανιδιώτης, ο ποιητής της Κερύνειας»
“Οι ημέρες τρέχουνε, τα χρόνια περνούνε όμως το χώμα παραμένει αθάνατο.
Βαθιές οι ρίζες να αντέξουν τις μπόρες και τη θύελλα.
Ώσπου με ένα καράβι θα έρθει και δικός μας Θησέας να πνίξει το Μινώταυρο!”
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Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΓΛΥΠΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ

Ο Δήμος Κερύνειας καταδικάζει την απόφαση του παράνομου καθεστώτος των
κατεχομένων, για ανέγερση Γλυπτού έργου τέχνης, ύψους 40 μέτρων, στον
Πενταδάκτυλο.
Η ψευδοκυβέρνηση προχώρησε σε προκήρυξη διεθνούς καλλιτεχνικού
διαγωνισμού μέσω του παράνομου πανεπιστημίου Arucad Arkin of Creative
Arts Design το οποίο εδρεύει στην κατεχόμενη Κερύνεια.
Η Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Κερυνειώτες πρόσφυγες, καλούμε
την Κυβέρνηση όπως προβεί σε παραστάσεις προς τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες να ζητά όπως υποχρεωθούν οι κατοχικές
αρχές να εφαρμόσουν τις διεθνείς περιβαλλοντικές αρχές και να θέσουν τέρμα
στην παράνομη καταστροφή του Πενταδάκτυλου.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε καταγγελία και προς τα Ηνωμένα
Έθνη, για καταδίκη των παράνομων ενεργειών της ψευδοκράτους, που στόχο
έχει να αλλάξουν για πάντα την εικόνα της γραφικής πόλης της Κερύνειας.
H συνεχής παρέμβαση του καθεστώτος, προκαλεί ανεπανόρθωτη οικολογική
καταστροφή που έχει ως συνέπεια να χαθούν σημαντικοί οικότοποι και να
απειλούνται με ολοκληρωτικό αφανισμό σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, τα
οποία είναι μοναδικά και τα συναντούμε μόνο στην περιοχή του Πενταδακτύλου.
Καλούμε τα αρχιτεκτονικά γραφεία που εδρεύουν στις ελεύθερες περιοχές όπως
διαμαρτυρηθούν για την προκλητική ενέργεια του ψευδοκράτους και σε καμία
περίπτωση να μην συμμετέχουν στον παράνομο διεθνή διαγωνισμό γιατί με τον
τρόπο αυτό εδραιώνουν την εισβολή και κατοχή που βιώνει εδώ και 43 χρόνια η
πατρίδα μας.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
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Λευκωσία, 12 Ioυλίου 2018
Αντικατοχική Εκδήλωση «Μνήμες Κερύνειας»

Οι Δήμοι Κερύνειας και Έγκωμης πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
αντικατοχική εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες Κερύνειας», σε πνεύμα αγωνιστικό και
με στόχο να ακουστεί για ακόμη μια φορά η επιθυμία των Κερυνειωτών να
επιστρέψουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε λαμπαδηφορία από τα Δημοτικά Συμβούλια
Νεολαίας των δύο Δήμων, τους προσκόπους και ναυτοπροσκόπους και
πλήθος Κερυνειωτών και Εγκωμιτών.
Η λαμπαδηφορία, συνοδεύοντας την φλόγα που μετέφεραν οι Δήμαρχοι
Κερύνειας και Εγκωμης με τους δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου»,
κατέληξε στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Κερυνειωτών, προκαλώντας
ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκομένους, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με
χειροκροτήματα.
Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε με εξαίρετα κείμενα και ύφος, ο Σάββας
Κοσιάρης άρχισε με καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Έγκωμης, κ. Ζαχαρία
Κυράκου και ακολούθησε ομιλία από τη Δήμαρχο Κερύνειας, κ. Ρίτα Ελισσαίου
Κωμοδίκη.
Στην ομιλία της η Δήμαρχος τόνισε ότι «Ο αγώνας που διεξάγουμε σήμερα για
επιβίωση, δικαίωση και επιστροφή, είναι αγώνας κοινός για όλους τους Έλληνες
της Κύπρου, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς σε εκτοπισμένους και μη
εκτοπισμένους πολίτες, σε κατεχόμενους και σε μη κατεχόμενους Δήμους και
Κοινότητες. Γιατί όλων η Πατρίδα είναι μια και κανένας από εμάς δεν θέλει μια
Πατρίδα κολοβωμένη, μια Πατρίδα μοιρασμένη, μια Πατρίδα χαμένη».
Συνέχισε αναφέροντας ότι «Όλοι θέλουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Κανένας
από εμάς δε θέλει μια λύση που θα θυσιάζεται η Κερύνεια ή οποιαδήποτε
περιοχή χάριν της λύσης. Θέλουμε λύση που να στηρίζεται στις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου. Λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα
όλων ανεξαίρετα των νόμιμων πολιτών αυτού του τόπου. Λύση που να επιτρέπει
σε όλους εμάς τους πρόσφυγες, στα παιδιά και στα εγγόνια μας, να
επιστρέψουν πίσω και να εγκατασταθούμε στη γη, τη δική μας γη, σε συνθήκες
Ασφάλειας, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Ελευθερίας, Ειρήνης και με την οποία
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θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα, όπως τα απολαμβάνουν
και τα εκατομμύρια όλων των άλλων ευρωπαίων πολιτών».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε σύντομη ταινία που ετοιμάσθηκε
από το ΡΙΚ με πλάνα από την Κερύνεια πριν την τουρκική εισβολή και έκλεισε με
μουσικό ταξίδι από τις χορωδίες «Αδούλωτη Κερύνεια» και τη Δημοτική Χορωδία
Έγκωμης.
Εγκρίθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας των συνδιοργανωτών, για την τουρκική
εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή των εδαφών μας, το οποίο
διαβάστηκε από τη Χρυσάνθη Σχίζα, Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Κερύνειας.
Παρουσιαστής του προγράμματος ήταν ο Σάββας Κοσιάρης.

55

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερύνειας
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
τη μνήμη των πεσόντων Κερυνειωτών
κατά την βάρβαρη Τουρκική εισβολή του 1974
και τη δέηση για τους αγνοούμενους της πόλης της Κερύνειας
που θα τελεστεί
την Κυριακή, 8 Iουλίου 2018
στον Ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος
στην Μακεδονίτισσα
Θα ακολουθήσει τελετή κατάθεσης στεφάνων, στο Mνημείο Πεσόντων και
Αγνοουμένων του Δήμου Κερύνειας, κοντά στον Τύμβο Μακεδονίτισσας

Αλλ΄ αν τις απεθάνη δια την πατρίδα
Η μύρτος φύλλον ατίμητον,
Και καλά τα κλαδιά της κυπαρίσσου.
-
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Ανδρέας Κάλβος

Λευκωσία, 12 Ioυλίου 2018
Αντικατοχική Εκδήλωση «Μνήμες Κερύνειας»
Οι Δήμοι Κερύνειας και Έγκωμης πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
αντικατοχική εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες Κερύνειας», σε πνεύμα αγωνιστικό και
με στόχο να ακουστεί για ακόμη μια φορά η επιθυμία των Κερυνειωτών να
επιστρέψουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε λαμπαδηφορία από τα Δημοτικά Συμβούλια
Νεολαίας των δύο Δήμων, τους προσκόπους και ναυτοπροσκόπους και
πλήθος Κερυνειωτών και Εγκωμιτών.
Η λαμπαδηφορία, συνοδεύοντας την φλόγα που μετέφεραν οι Δήμαρχοι
Κερύνειας και Εγκωμης με τους δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου»,
κατέληξε στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Κερυνειωτών, προκαλώντας
ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με
χειροκροτήματα.
Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε με εξαίρετα κείμενα και ύφος, ο Σάββας
Κοσιάρης άρχισε με καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Έγκωμης, κ. Ζαχαρία
Κυράκου και ακολούθησε ομιλία από τη Δήμαρχο Κερύνειας, κ. Ρίτα Ελισσαίου
Κωμοδίκη.
Στην ομιλία της η Δήμαρχος τόνισε ότι «Ο αγώνας που διεξάγουμε σήμερα για
επιβίωση, δικαίωση και επιστροφή, είναι αγώνας κοινός για όλους τους Έλληνες
της Κύπρου, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς σε εκτοπισμένους και μη
εκτοπισμένους πολίτες, σε κατεχόμενους και σε μη κατεχόμενους Δήμους και
Κοινότητες. Γιατί όλων η Πατρίδα είναι μια και κανένας από εμάς δεν θέλει μια
Πατρίδα κολοβωμένη, μια Πατρίδα μοιρασμένη, μια Πατρίδα χαμένη».
Συνέχισε αναφέροντας ότι «Όλοι θέλουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Κανένας
από εμάς δε θέλει μια λύση που θα θυσιάζεται η Κερύνεια ή οποιαδήποτε
περιοχή χάριν της λύσης. Θέλουμε λύση που να στηρίζεται στις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου. Λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα
όλων ανεξαίρετα των νόμιμων πολιτών αυτού του τόπου. Λύση που να επιτρέπει
σε όλους εμάς τους πρόσφυγες, στα παιδιά και στα εγγόνια μας, να
επιστρέψουν πίσω και να εγκατασταθούμε στη γη, τη δική μας γη, σε συνθήκες
Ασφάλειας, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Ελευθερίας, Ειρήνης και με την οποία
θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα, όπως τα απολαμβάνουν
και τα εκατομμύρια όλων των άλλων ευρωπαίων πολιτών».
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε σύντομη ταινία που ετοιμάσθηκε
από το ΡΙΚ με πλάνα από την Κερύνεια πριν την τουρκική εισβολή και έκλεισε με
μουσικό ταξίδι από τις χορωδίες «Αδούλωτη Κερύνεια» και τη Δημοτική Χορωδία
Έγκωμης.
Εγκρίθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας των συνδιοργανωτών, για την τουρκική
εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή των εδαφών μας, το οποίο
διαβάστηκε από τη Χρυσάνθη Σχίζα, Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Κερύνειας.

58

Το Γλωσσάρι του Σουλτάνου Ερντογάν και των αυλικών του
Hμερομηνία 13/07/2018
Ο Νεοσουλτάνος Έρντογαν , οι υποτελείς του και το Γλωσσάρι
Για άλλη μια φορά επισκέφθηκε παράνομα τη χώρα μας ο νεοεκλεγής
Πρόεδρος της Τουρκίας κος Ρετσέπ Ταγίπ Έρντογαν και έδωσε κοινή συνέντευξη
τύπου μαζί με τον Τουρκοκύπριο υποτελή του, τον κύριο Μουσταφά Ακκιντζί.
Παρακολουθώντας τη διάσκεψη τύπου που έδωσαν, συνειδητοποιήσαμε ότι
θα ήταν πολύ χρήσιμο για όλους όσους επεξεργάζονται και υιοθετούν τη
δημιουργία Γλωσσαρίου για την Κύπρο, να παρακολουθούν και να παίρνουν
μαθήματα από αυτού του είδους τις συνεντεύξεις, γιατί πραγματικά
χρησιμοποιούν ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο το οποίο θα τους βοηθήσει στη
σύνταξη του Γλωσσαρίου τους (είμαστε βέβαιοι ότι οι συντάκτες του
Γλωσσαρίου ήδη παίρνουν κατευθείαν από τους ίδιους την αναγκαία
πληροφόρηση).
Δικαιολογούμε τη θέση μας αυτή αναφέροντας παρακάτω μερικά
αποσπάσματα /παραδείγματα από τη συνέντευξη τους, στα οποία δίνουμε
αφενός τη χρήση από αυτούς του Γλωσσαρίου και αφετέρου παραθέτουμε την
φρασεολογία που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να αποδοθούν τα
πραγματικά γεγονότα, χωρίς δηλαδή τη χρήση του Γλωσσαρίου :
Με Γλωσσάρι<<Στόχος της Τουρκίας είναι να βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση,
κάτι για το οποίο η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες τα τελευταία 50 χρόνια>>
Χωρίς Γλωσσάρι: Είναι άδικη λύση, η οποιαδήποτε λύση θα νομιμοποιεί τα
τετελεσμένα της εισβολής, της κατοχής, του εποικισμού, του εκτοπισμού
χιλιάδων ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές εστίες, τα τελευταία 44 χρόνια,
λύση την οποία επιδιώκει η Τουρκία.
Με Γλωσσάρι: <<η ελληνοκυπριακή πλευρά βλέπει τον εαυτό της ως το μόνο
ιδιοκτήτη του νησιού και δεν είναι υπέρ του διαμοιρασμού της πολιτικής εξουσίας
με τους Τουρκοκύπριους για τη δημιουργία ενός συνεταιρισμού στη βάση της
πολιτικής ισότητας>>
Χωρίς Γλωσσάρι: μία μικρή μειονότητα του 18% του πληθυσμού ζητά να
επιβάλει τη θέληση της, με τη βία των όπλων στο 82% του πληθυσμού, ενώ σε
όλες τις χώρες του κόσμου και με βάση τους Διεθνείς Νόμους και Κανονισμούς
η πλειοψηφία κυβερνά και όλα τα δικαιώματα των μειονοτήτων διασφαλίζονται.
Μόνο παράνομα, η πολιτική εξουσία διαμοιράζεται μεταξύ της μειοψηφίας και
της πλειοψηφίας του λαού μιας χώρας>>
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Με Γλωσσάρι: <<η ελληνοκυπριακή διοίκηση τηρεί μια στάση μακριά από τη
συνεργασία και το διαμοιρασμό>>
Χωρίς Γλωσσάρι:<<η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει λύση του Κυπριακού στη
βάση Αρχών, που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές από όλες τις χώρες που τις
συνέταξαν και τις υπέγραψαν>>
Με Γλωσσάρι:<< εκφράζει την ετοιμότητα του για μια δίκαιη λύση ώστε όλοι να
ζούμε με ισότητα, ασφάλεια και ελευθερία στο νησί και να μοιράζονται την
ευμάρεια>>
Χωρίς Γλωσσάρι<<δεν μπορεί η πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού να
νοιώθει ασφάλεια στο νησί με την παραμονή 40,000 τούρκων στρατιωτών, με
την Τουρκία να είναι εγγυήτρια χώρα και να έχει παρεμβατικά δικαιώματα>>.
Εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε ζήσει σε όλο της το μεγαλείο << την ειρηνευτική
επιχείρηση>> την τούρκικη εισβολή του 1974, την κατοχή, τον εκτοπισμό, τον
εποικισμό, την τουρκική βαρβαρότητα, τη διανομή των περιουσιών μας στους
έποικους από την Ανατολία. Εμείς που ζούμε με το σώμα στο νότο και τη ψυχή
στο βορρά, θέλουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να διδάσκονται και να
γνωρίζουν την αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα όπως τα ζήσαμε εμείς οι
μεγαλύτεροι και όχι παραποιημένες και ωραιοποιημένες εκφράσεις κενού
περιεχομένου που μόνο τα τουρκικά και τα ξένα συμφέροντα εξυπηρετούν, ενώ
ταυτόχρονα υποβοηθούν την αποδοχή των τετελεσμένων και την επιβολή μιας
άδικης λύσης για τον κυπριακό ελληνισμό.
Όλοι εκείνοι που συμβάλλουν ενσυνείδητα στην παραχάραξη της ιστορίας, όλοι
εκείνοι που απεργάζονται μέσα, όπως το Γλωσσάρι, υπό την καθοδήγηση
έμμισθων σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς που πλειστάκις το παρελθόν τους
είναι σκοτεινό, προσβάλλουν τη μνήμη των χιλιάδων νεκρών και αγνοουμένων
που
θυσιάστηκαν για την Πατρίδα, προσβάλλουν όλους εμάς τους
εκτοπισμένους που ζήσαμε τα πραγματικά γεγονότα και υποφέραμε λόγω της
εισβολής και της κατοχής και μέχρι σήμερα ζούμε ακόμη τα επακόλουθα του
βίαιου ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες. Και το τραγικότερο είναι
ότι όλοι αυτοί που συντάσσουν τα γλωσσάρια και τα κάθε είδους γλωσσάρια
είναι, οι ίδιοι, άτομα που έζησαν τα τραγικά γεγονότα της εισβολής και της
κατοχής ή που έχουν εκτοπισμένους γονείς ή συγγενείς ή που έχουν στις
οικογένειες τους νεκρούς και αγνοούμενους.
Ας μας λυπηθεί ο Θεός για την κατάντια μας.
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - Ανακοίνωση για την εξέγερση στο Πολυτεχνείο
Hμερομηνία 15/11/2018
Ο Δήμος Κερύνειας χαιρετίζει την 45η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο
Πολυτεχνείο. Η αυθόρμητη και ηρωική εξέγερση της φοιτητικής νεολαίας των
Αθηνών και ευρύτερα της ελληνικής νεολαίας (μαθητές και εργαζόμενοι) από
τις 14-17 Νοεμβρίου του 1973, υπήρξε η δεύτερη και μαζικότερη αντίδραση προς
τη δικτατορία, η οποία είχε βάλει την Ελλάδα στον γύψο από το 1967. Δυστυχώς,
η αντίσταση των άοπλων νέων κατεστάλη αιματηρά από τα τανκς, την
αστυνομία και τον ελεγχόμενο από τους δικτάτορες στρατό, χωρίς να επιτευχθεί
ο απώτερος στόχος και σκοπός, δηλαδή η πτώση της δικτατορικής συμμορίας.
Ωστόσο, έστειλε μηνύματα προς τον ελληνικό λαό, καθώς και προς τη διεθνή
κοινή γνώμη, ότι, η χώρα-λίκνο της δημοκρατίας στέναζε υπό την μπότα μιας
στρατιωτικής χούντας.
Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι, από συγκεκριμένους κύκλους
(πολιτικούς και άλλους) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που νοσταλγούν χούντες,
καταβάλλεται εσχάτως προσπάθεια αποδόμησης της εξέγερσης του 1973. Εμείς
καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα την ελεεινή μεθόδευση των ανιστόρητων, οι
οποίοι, πρωτίστως, σκυλεύουν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ανάμεσά τους
και τον 18χρονο Κύπριο πρωτομάρτυρα, Διομήδη Κομνηνό.
Σήμερα, αν αναλογιστούμε τις τραγικές καταστάσεις που βιώνει ο ελληνικός
λαός τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, την κρίση θεσμών και αξιών,
την φτωχοποίηση, τα μνημόνια και όλες τις άλλες συνέπειες (ανεργία,
αναγκαστική μετανάστευση), αβίαστα μπορούμε να πούμε ότι είναι επίκαιρο το
κεντρικό σύνθημα των εξεγερμένων του Πολυτεχνείου: «Ψωμί-ΠαιδείαΕλευθερία»!
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - Ανακοίνωση καταδίκης του ψευδοκράτους
Hμερομηνία 15/11/2018
Ο Δήμος Κερύνειας καταδικάζει μετά βδελυγμίας την 35η μαύρη επέτειο της
ανακήρυξης του τουρκικού ψευδοκράτους, στο κατεχόμενο έδαφος της
Κύπρου. Το παράνομα κατοχικό μόρφωμα, στήθηκε από την Τουρκία κατά
παράβαση των Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος
καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την αυθαίρετη και διχοτομική αυτή ενέργεια
εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τα ψηφίσματα 541/1983 και 550/1984,
αλλά η Τουρκία, όπως συνηθίζει, έγραψε την διεθνή κοινότητα στα παλαιότερα
των υποδημάτων της. Έκτοτε, η Άγκυρα, μεθοδικά και απροκάλυπτα, ενίοτε και
ύπουλα, προχωρεί στον «Αττίλα 3». Δηλαδή στην παγίωση της κατοχής στο 37%
του εδάφους του νησιού μας, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία αποτελεί ουσιαστικώς, και εν δυνάμει,
μειονότητα στο ψευδοκράτος, όπου κυριαρχεί ο τουρκικός στρατός κατοχής και
οι δεκάδες χιλιάδες έποικοι από την Τουρκία.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι, η Τουρκία (είτε «κεμαλική», είτε στρατοκρατική, είτε
ισλαμιστική) διαχρονικώς στόχευε αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο
ολόκληρης της Κύπρου, με την παγίωση ενός αμιγούς τουρκικού κρατιδίου στο
βόρειο τμήμα του νησιού μας. Πλέον, με τον ισλαμιστή δικτάτορα Ερντογάν
στην ηγεσία του, το τουρκικό κράτος μεθοδικά προβαίνει, σε εξισλαμισμό του
ψευδοκράτους, ενώ ορέγεται, δίχως να το κρύβει, τον υποθαλάσσιο πλούτο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη λύση της ξεκάθαρης ή υπό κάλυψη
συνομοσπονδίας στην Κύπρο.
Ο Δήμος Κερύνειας, εκ στόματος των προσφύγων δημοτών του, καθώς και των
συνεπαρχιωτών μας, διατρανώνει για πολλοστή φορά ότι, μια μόνιμη λύση και
εδραίωση του δικαίου, της ευημερίας και της ειρήνης στην Κύπρο, περνά από
την Κερύνεια. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα και του τελευταίου Κερυνειώτη, η
επιστροφή στις ρίζες του, υπό συνθήκες ασφάλειας, άρα χωρίς το κατοχικό
ασκέρι στα χώματα του νησιού μας και δίχως να διατηρεί η Τουρκία δικαιώματα
οιασδήποτε μορφής επέμβασης στην Κυπριακή δημοκρατία.
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Το 10ο Συμπόσιο
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στη Λευκωσία, το 10ο ετήσιο
Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας, με συνδιοργανωτή το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’. Θέμα του συμποσίου ήταν
ΚΕΡΥΝΕΙΑ
«δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή»
(Κωστής Παλαμάς)
Στο συμπόσιο υπήρξε πυκνή συμμετοχή, αριθμητικά και ποιοτικά, εκτοπισμένων
Κερυνειωτών, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις
των εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:
1.Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαιολογικός Λειτουργός, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου: «Κερύνεια: Αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία μιας πόλης-σύμβολο
του Ελληνισμού».
2. Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος: «Η στρατηγική αναδίπλωση του
Ελληνισμού».
3. Σώτος Βοσκαρίδης: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕΛ.Α.»: «Η ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της πολιτικής γελοιογραφίας».
4. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Το ομοσπονδιακό σύστημα».
5. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος Χατζηνικολάου: «Δεν
ξεχνώ, οραματίζομαι, προσεύχομαι, ελπίζω».
Βασικά συμπεράσματα από τις εισηγήσεις, είναι τα εξής:
-Η Κερύνεια με την μακραίωνη ιστορία (3.500 ετών περίπου), από αρχαιολογικής
και ιστορικής άποψης, είναι μια από τις πόλεις σύμβολα του Ελληνισμού
(Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου).
-Η ΑΟΖ διαμορφώνει καινούργια γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά δεδομένα στη
Μεσόγειο και είναι η απαρχή του αέρα απελευθέρωσης της Κύπρου (Νίκος
Λυγερός).
-Μέσα από τις ιστορικές γελοιογραφίες καταδείχτηκε η καλοσχεδιασμένη
πολιτική Άγγλων και Τούρκων με στόχο την Κύπρο. Επίσης, η διαχρονική
σταδιακή υποχώρηση στο Κυπριακό, το οποίο άρχισε με αίτημα Ένωση και
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φτάσαμε σήμερα, ως πολιτικές ηγεσίες, σχεδόν να έχουμε αναγνωρίσει
τετελεσμένα της εισβολής, πρωτίστως, δε, το κατοχικό καθεστώς (Σώτος
Βοσκαρίδης).
-Κανενός τύπου ομόσπονδο σύστημα δεν λειτουργεί εάν δεν υπάρχει σεβασμός
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν υπάρχουν, σε ομόσπονδα κράτη,
διαφορετικές εθνότητες και δυσπιστία, προκαλούνται προβλήματα (Σπυρίδων
Βλαχόπουλος)
-Είναι σημαντική η ανάμνηση του παρελθόντος, η διατήρηση της τοπικής
ιστορίας, η διαφύλαξη της ταυτότητας (πολιτισμικής και ιστορικής) για να
αντλούμε ελπίδες και να αναβαθμίσουμε τα παιδιά μας. Η αγάπη προς την
πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια δεν είναι οπισθοδρόμηση
(Μητροπολίτης Νικόλαος).
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13 Απριλίου, 2018
Κάλυψη της Συνεστίασης των Κερυνειωτών
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ετήσια Συνεστίαση
των Κερυνειωτών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 15 Απριλίου 2018
στο προσωρινό Δημαρχείο Κερύνειας, Μάρκου Δράκου 8, Λευκωσία (παρά το
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας)
Η πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 1:30μμ και αναμένεται να συμμετέχουν πέραν
των 450 Κερυνειωτών.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμπεριλαμβάνει χαιρετισμούς,
παραδοσιακούς κυπριακούς και ελληνικούς χορούς, παραδοσιακά Πασχαλινά
παιχνίδια για τα παιδιά με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του
Δήμου Κερύνειας και διαγωνισμού τσατιστού!
Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του Δήμου Κερύνειας γι’ αυτό
παρακαλούμε θερμά να καλυφτεί η εκδήλωση
Αναμένουμε να
εκδήλωση μας.

ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκληση να καλύψετε στην

Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε σε σας και την οικογένεια σας Χρόνια Πολλά
με Υγεία, Χαρά και Ευτυχία.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία μας.

Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη
Δήμαρχος Κερύνειας
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Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
Λευκωσία, 12 Ioυλίου 2018
Αντικατοχική Εκδήλωση «Μνήμες Κερύνειας»
Οι Δήμοι Κερύνειας και Έγκωμης πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
αντικατοχική εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες Κερύνειας», σε πνεύμα αγωνιστικό και
με στόχο να ακουστεί για ακόμη μια φορά η επιθυμία των Κερυνειωτών να
επιστρέψουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε λαμπαδηφορία από τα Δημοτικά Συμβούλια
Νεολαίας των δύο Δήμων, τους προσκόπους και ναυτοπροσκόπους και
πλήθος Κερυνειωτών και Εγκωμιτών.
Η λαμπαδηφορία, συνοδεύοντας την φλόγα που μετέφεραν οι Δήμαρχοι
Κερύνειας και Έγκωμης με τους δρομείς του σωματείου «Περικλής Δημητρίου»,
κατέληξε στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Κερυνειωτών, προκαλώντας
ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με
χειροκροτήματα.
Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε με εξαίρετα κείμενα και ύφος, ο Σάββας
Κοσιάρης άρχισε με καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Έγκωμης, κ. Ζαχαρία
Κυριάκου και ακολούθησε ομιλία από τη Δήμαρχο Κερύνειας, κ. Ρίτα Ελισσαίου
Κωμοδίκη.
Στην ομιλία της η Δήμαρχος τόνισε ότι «Ο αγώνας που διεξάγουμε σήμερα για
επιβίωση, δικαίωση και επιστροφή, είναι αγώνας κοινός για όλους τους Έλληνες
της Κύπρου, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς σε εκτοπισμένους και μη
εκτοπισμένους πολίτες, σε κατεχόμενους και σε μη κατεχόμενους Δήμους και
Κοινότητες. Γιατί όλων η Πατρίδα είναι μια και κανένας από εμάς δεν θέλει μια
Πατρίδα κολοβωμένη, μια Πατρίδα μοιρασμένη, μια Πατρίδα χαμένη».
Συνέχισε αναφέροντας ότι «Όλοι θέλουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Κανένας
από εμάς δε θέλει μια λύση που θα θυσιάζεται η Κερύνεια ή οποιαδήποτε
περιοχή χάριν της λύσης. Θέλουμε λύση που να στηρίζεται στις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου. Λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα
όλων ανεξαίρετα των νόμιμων πολιτών αυτού του τόπου. Λύση που να επιτρέπει
σε όλους εμάς τους πρόσφυγες, στα παιδιά και στα εγγόνια μας, να
επιστρέψουν πίσω και να εγκατασταθούμε στη γη, τη δική μας γη, σε συνθήκες
Ασφάλειας, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Ελευθερίας, Ειρήνης και με την οποία
θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα, όπως τα απολαμβάνουν
και τα εκατομμύρια όλων των άλλων ευρωπαίων πολιτών».
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε σύντομη ταινία που ετοιμάσθηκε
από το ΡΙΚ με πλάνα από την Κερύνεια πριν την τουρκική εισβολή και έκλεισε με
μουσικό ταξίδι από τις χορωδίες «Αδούλωτη Κερύνεια» και τη Δημοτική Χορωδία
Έγκωμης.
Εγκρίθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας των συνδιοργανωτών, για την τουρκική
εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή των εδαφών μας, το οποίο
διαβάστηκε από τη Χρυσάνθη Σχίζα, Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Κερύνειας.
Παρουσιαστής του προγράμματος ήταν ο Σάββας Κοσιάρης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
Hμερομηνία 20/07/202018
Για άλλη μια φορά ο Δήμος Κερύνειας καταδικάζει το άφρον και προδοτικό
πραξικόπημα που άνοιξε τις κερκόπορτες στον τουρκικό Αττίλα και οδήγησε
στην κατάληψη του 37 % του εδάφους της χώρας μας, άφησε πίσω του χιλιάδες
νεκρούς και αγνοούμενους και 200000 πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την
πατρίδα.
44 χρόνια μετά εμείς οι πρόσφυγες ζούμε ακόμη τα επακόλουθα της τουρκικής
εισβολής και κατοχής, μακριά από τη γη τη δική μας, τη πατρώα γη, μακριά από
τα σπίτια και τις περιουσίες μας, με τους κουβαλητούς από την Ανατολία να
κατοικούν μέσα στα σπίτια μας και να διαχειρίζονται τις περιουσίες μας, τις δικές
μας περιουσίες, που κληροδοτήθηκαν σε μας από γενιά σε γενιά. Και η Τουρκία
συνεχίζει ανενόχλητη να καταστρέφει ότι θυμίζει τους πραγματικούς, τους
νόμιμους κάτοικους της γης που παράνομα κατέχει, συνεχίζει τη θρησκευτική,
την πολιτιστική, την πολιτισμική, τη φυσιογνωμική καταστροφή της δικής μας
γης και της δικής μας κληρονομιάς γιατί πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα
νομιμοποιήσει τα επακόλουθα της παράνομης εισβολής και κατοχής. Εμάς τους
Κερυνειώτες μας λυπεί η σιωπηλή ανοχή και η συνενοχή των μεγάλων δυνάμεων
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενάντια σε κάθε Νόμο Ηθικής και κάθε Αρχή
Δικαίου, ενάντια σε όλα τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας που ζητούν αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Κύπρο συνεχίζουν να εθελοτυφλούν και να επιτρέπουν στην Τουρκία να
συνεχίζει την παράνομη κατοχή και τις διχοτομικές και παράλογες αξιώσεις της.
Εμείς οι Κερυνειώτες δε θα αποδεχθούμε ποτέ οιανδήποτε συμβιβαστική λύση η
οποία δε θα επιτρέπει την επιστροφή όλων των προσφύγων, των Κερυνειωτών
συμπεριλαμβανομένων, πίσω στην πατρογονική γη, στα σπίτια και τις
περιουσίες μας. Μία τέτοια λύση είναι άδικη, καταπατά παράφορα τα
ανθρώπινα μας δικαιώματα και δεν την αποδεχόμαστε. Έχουμε ιερή υποχρέωση
στους ηρωϊκούς νεκρούς και στους αγνοούμενους μας και στις ιστορικές
παρακαταθήκες του τόπου και της πόλης μας να αγωνισθούμε για να
επιστρέψουμε πίσω στα κατεχόμενα εδάφη μας σε συνθήκες ασφάλειας,
ειρήνης, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Εμείς οι Κερυνειώτες δεν πτοούμαστε από
τους παράνομους σχεδιασμούς της Τουρκίας και των συμμάχων της, είμαστε
αποφασισμένοι και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, την
επιστροφή μας στη γη των πατέρων μας.
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Απάντηση Δήμου Κερύνειας στη συνέντευξη του ΠτΔ στην εφημερίδα
«Πολίτης», 17 Φεβρουαρίου 2019.
Δεν ξέρει ο Πρόεδρος τον πληθυσμό της Κερύνειας!
Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, ως Λεμεσιανός, πιθανόν να μην είχε επισκεφθεί πότε
την Κερύνεια προ του 1974. Ως Λεμεσιανός, έχει δικαίωμα να μην γνωρίζει τον
ακριβή (ή έστω κατά προσέγγιση) πληθυσμό της Κερύνειας έως το 1974. Ως
Πρόεδρος (ήδη διανύει τη δεύτερη θητεία του) της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όμως, δεν δικαιούται να αγνοεί, άρα να κάνει λάθος, στους αριθμούς που
αφορούν στην Κερύνεια. Εκτός αν το κάνει επίτηδες, πράγμα που δεν θέλουμε
να πιστέψουμε.
Δυστυχώς, όμως, ο κ. Αναστασιάδης έδωσε (συνέντευξη στην εφημερίδα
«Πολίτης», 17 Φεβρουαρίου 2019) λανθασμένους αριθμούς για τον πληθυσμό
της Κερύνειας και της επαρχίας Κερύνειας έως το 1974! Είναι εξωφρενικό, αλλά
γεγονός. Ο ΠτΔ είπε ότι Κερύνεια και επαρχία είχαν 12.000 κατοίκους το 1974.
Να διορθώσουμε τον κ. Αναστασιάδη, λοιπόν: Οι Δήμοι και μόνο Κερύνειας,
Λαπήθου και Καραβά είχαν 12.000 κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός, δε, της
επαρχίας μας, σύμφωνα με την απογραφή του 1973, ήταν 32.586 ψυχές. Εξ
αυτών, μόλις 4.382 ήσαν Τουρκοκύπριοι. Σε ποσοστιαία αναλογία, αλλά και σε
απόλυτους αριθμούς, η επαρχία Κερύνειας είχε μακράν τους λιγότερους
Τουρκοκύπριους κατοίκους, αλλά και το μικρότερο ποσοστό τουρκοκυπριακής
ακίνητης ιδιοκτησίας (12%).
Το ότι σήμερα, σύμφωνα με τον ΠτΔ, κατοικούν 44.000 Τούρκοι (εκ Τουρκίας και
Τουρκοκύπριοι) στην ευρύτερη περιοχή Κερύνειας (και ίσως να ξεπερνούν τις
100.000 σε όλη την επαρχία) είναι απότοκο της εισβολής του 1974, της
συνεχιζόμενης επί 45 χρόνια κατοχής και του εποικισμού που αποτελεί έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας, βάσει των διεθνών συνθηκών.
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ΠΑΡΑΔΟΧΗ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗ
45 χρόνια θύματα κοροϊδίας οι Κερυνειώτες!
Σε ωμή παραδοχή ότι, οι Κερυνειώτες εκτοπισμένοι και πρόσφυγες είναι θύματα
κοροϊδίας εδώ και 45 χρόνια, προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα
«Πολίτης» (17 Φεβρουαρίου 2019). Η παραδοχή Αναστασιάδη έγινε υπό μορφήν
ερώτησής («πόσα χρόνια θα κοροϊδεύουμε τους Κερυνειώτες ότι θα
επιστρέψουν;»).
Με άλλα λόγια, ο κ. Αναστασιάδης ουσιαστικώς παραδέχτηκε ότι, το «Κυπριακό
Πολιτικό Σύστημα» γενικώς (με ελάχιστες εξαιρέσεις ίσως) από το 1974 έως
σήμερα «περιπαίζει» τους πρόσφυγες και εκτοπισμένους της πόλης και
επαρχίας Κερύνειας, με τα βαρύγδουπα και πομπώδη συνθήματα περί «αγώνα
για επιστροφή» ή «για επιστροφή και του τελευταίου πρόσφυγα στην
πατρογονική εστία του», για υφαρπαγή ψήφων σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Στην πραγματικότητα συμβαίνει ό,τι χρόνια καταγγέλλουν οι Κερυνειώτες εδώ
και δεκαετίες. Δηλαδή, πως, σε κανένα σχέδιο λύσης δεν λαμβάνουν οι
«σχεδιαστές» υπ’ όψιν τους την Κερύνεια, υπό την απόλυτη ανοχή και αποδοχή
του Κυπριακού Πολιτικού Συστήματος, ή έστω μεγάλου μέρους του. Προκλητικά
και φασιστικά, ιταμά και κατά παράβαση κάθε δημοκρατικής αρχής, θέλουν να
αφαιρέσουν από τους Κερυνειώτες το αναφαίρετο δικαίωμα επιστροφής στον
τόπο τους και της ειρηνικής απόλαυσης των περιουσιών τους. Καμώνονται ότι,
δεν γνωρίζουν ότι ΟΛΟΙ οι κάτοικοι της πόλης και επαρχίας Κερύνειας
ξεριζώθηκαν βιαίως από τον τουρκικό στρατό εισβολής και από τους
Τουρκοκύπριους τρομοκράτες και δολοφόνους της ΤΜΤ.
Για χάρη μιας λύσης, όποιας λύσης, θέλουν να θυσιάσουν την Κερύνεια και
τους αυθεντικούς, νόμιμους (πέραν των 3.000 ετών) κατοίκους της. Εμείς, και
ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού),
απαντούμε ότι, δεν θα συναινέσουμε ποτέ στο τούρκεμα της πόλης μας.
Αξιώνουμε επιστροφή στις ρίζες μας, ως απόλυτο ανθρώπινο δικαίωμά μας.

70

Ανακοίνωση Δήμου Κερύνειας
25η Μαρτίου 1821 και 1η Απριλίου 1955
Με συγκίνηση, σεβασμό και ευλάβεια, ο Δήμος Κερύνειας τιμά και φέτος τις
ιστορικές επετείους της άνοιξης: τον ξεσηκωμό του Γένους, την 25η Μαρτίου του
1821, και την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα στην Κύπρο (1η
Απριλίου 1955).
Ο Δήμος Κερύνειας, οι όπου γης εκτοπισθέντες και-επί 45 χρόνια- πρόσφυγες
Κερυνειώτες, αισθάνονται περηφάνεια και αντλούν σθένος, υπομονή, κουράγιο
και πίστη από τους επαναστάτες του 1821 και τους αγωνιστές του 1955, τους
τιμούν και τους ευγνωμονούν. Τα ηθικά διδάγματα από τις δύο ιστορικές και
καθοριστικές επετείους, για την πορεία του ελληνικού έθνους και για το νησί μας
ειδικά, είναι διαχρονικά.
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ήταν στο είδος της η πλέον ριψοκίνδυνη και
θαρραλέα του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων, στους
Τούρκους, Ελλήνων έγινε σε μια μαύρη εποχή για τους ευρωπαϊκούς λαούς,
εναντίον όχι μόνον της σκοταδιστικής και βάρβαρης Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, αλλά και σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες υπερδυνάμεις της
εποχής (Ρωσική Αυτοκρατορία, Αυστροουγγαρία, Πρωσία), οι οποίες με την
συνομολόγηση της «Ιεράς Συμμαχίας», ήλεγχαν την χριστιανική Ευρώπη.
Με την Επανάσταση του 1821, οι «ξυπόλητοι» φουστανελάδες, όχι μόνο
αποτίναξαν σημαντικό μέρος του τουρκικού-οθωμανικού ζυγού, αλλά
ουσιαστικώς οδήγησαν σε διάλυση και τη φοβερή Ιερά Συμμαχία, δίνοντας το
παράδειγμα για τις επαναστάσεις που ακολούθησαν στη δυτική Ευρώπη
(Γαλλία, Βέλγιο και αλλού).
Ούτε ο αντιαποικιακός Αγώνας του 1955, υπήρξε λιγότερο παράτολμος, καθώς
η Κύπρος, ένα μικρό νησί, με πληθυσμό που έφτανε δεν έφτανε τις 500 χιλιάδες
ψυχές, τα έβαλε με την Βρετανική Αυτοκρατορία. Ο κύριος στόχος του Αγώνα
του 1955-1959, που ήταν η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, δεν ευδοκίμησε,
ωστόσο, μέσα από τις θυσίες των παληκαριών και ευρύτερα του κυπριακού
λαού, γεννήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Σήμερα, 64 χρόνια από την έναρξη του Απελευθερωτικού-Αντιαποικιακού
Αγώνα, υπερασπιζόμαστε το κράτος που προέκυψε από τον ξεσηκωμό, δηλαδή
την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλουμε να τη διαφυλάξουμε και να φροντίσουμε
για εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων Κυπρίων
πολιτών, ανάμεσα στους οποίους κατέχουν θέση οι πρόσφυγες δημότες της
Κερύνειας.
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Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Κερύνειας, είναι η κύρια νόμιμη
(αιρετή) Αρχή της κατεχόμενης πόλης μας και ακολουθεί τη ρητή και
αταλάντευτη εντολή του προσφυγικού λαού της Κερύνειας: Επιστροφή όλων
των Κερυνειωτών στις πατρογονικές τους εστίες, απόλαυση ειρηνική των
περιουσιών τους, δίχως την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων ή άλλων ξένων
στοιχείων.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έγινε δεχτή χθες, Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, από
τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο γραφείο του.
Η συνάντηση είχε σκοπό την κατατόπιση και την ανταλλαγή απόψεων
αναφορικά με το εθνικό μας θέμα όπως επίσης και την ενημέρωση του
Υπουργού για τις διάφορες δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εκτοπισμένοι Δήμοι.
Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία και την απογοήτευση τους για
τη συνεχή περιθωριοποίηση του προσφυγικού κόσμου στην Κύπρο και
κατέθεσαν εισηγήσεις για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Ο Υπουργός, αφού τόνισε τη σημασία κατάλληλης προβολής των Κατεχόμενων
Δήμων και του αξιόλογου έργου που επιτελούν, εισηγήθηκε τον
προγραμματισμό νέας συνάντησης στο άμεσο μέλλον κατά την οποία θα
αποφασιστεί ένα ανανεωμένο σχέδιο δράσης μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών
και Κατεχόμενων Δήμων, κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα της διαφώτισης.
Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση.
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Λευκωσία, 12 Ioυλίου 2019

Ανακοίνωση Δήμου Κερύνειας
Ο κατεχόμενος Δήμο της Κερύνειας εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή
των Κερυνειωτών για τις συνεχιζόμενες απειλές και προκλήσεις της Άγκυρας
εναντίον της Κύπρου, εναντίον της Ευρώπης.
Ο ελλιμενισμός του τουρκικού υποβρυχίου στο λιμάνι της Κερύνειας συνιστά
κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής
Δημοκρατίας και σοβαρή πρόκληση τόσο για τους Κερυνειώτες όσο και για
ολόκληρη την πατρίδα μας.
Καταγγέλλουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας την νέα αυτή παραβίαση της
κατεχόμενης πατρίδας μας και καλούμε τον Πρόεδρο και την Kυβέρνηση της
Κυπριακής δημοκρατίας καθώς και τους ευρωβουλευτές και βουλευτές μας, να
ενεργήσουν αποφασιστικά και στοχευμένα εναντίον των απαράδεκτων και
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, η οποία καταδυναστεύει την Κύπρο εδώ
και μισό αιώνα.
Δηλώνουμε πως καμία από αυτές τις παράνομες ενέργειες δεν θα κάμψει την
αγωνιστική μας διάθεση. Θα παραμείνουμε διεκδικητές της πατρώας γης μας,
με όρθια την ψυχή και κατακόρυφο το φρόνημα μέχρι την ευλογημένη
επιστροφή μας.
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Λευκωσία, 15 Ioυλίου 2019

Ανακοίνωση Δήμου Κερύνειας
Με την ευκαιρία της επετείου του διπλού εγκλήματος που επιτελέστηκε στην
Κύπρο το 1974, του επαίσχυντου Πραξικοπήματος και της βάρβαρης Τουρκικής
Εισβολής, που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση δεινών στην πατρίδα μας,
ο Δήμος της Κερύνειας, ο κατ’ εξοχήν πληγείς Δήμος της Κύπρου, απευθύνει
έκκληση σε όλους τους πολίτες του νησιού και σε όλους τους Κερυνειώτες:
1. Μη παύσετε να αγωνίζεστε για την απελευθέρωση του νησιού μας και για
την επιστροφή μας στην πατρική γη.
2. Μην ολιγωρήσετε και μην λιγοψυχήσετε μπροστά στις κακουχίες και τις
δυσκολίες που συναντούμε καθημερινά.
3. Παραμείνετε με όρθια την ψυχή και κατακόρυφο το φρόνημα, πιστοί στο
δίκαιο και τα δικαιώματα μας, ιδιαίτερα στο ξεσκλάβωμα της κατεχόμενης
γης μας.
Από το Δήμο Κερύνειας
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
28η Οκτωβρίου και Οκτωβριανά
Ο Δήμος Κερύνειας τιμά ευλαβικά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της
εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931. Αντλώντας δύναμη και υπερηφάνεια
από αμφότερα τα ορόσημα της σύγχρονης Ιστορίας μας, ο επί 44 χρόνια
προσφυγικός δήμος μας, τιμά τη μνήμη των συμπολιτών και ευρύτερα των
συνεπαρχιωτών μας και όλων των Κυπρίων, οι οποίοι με παρρησία και
δυναμισμό συμμετείχαν στην αντίσταση κατά του φασιστοναζιστικού άξονα και
στον τερματισμό της Αποικιοκρατίας.
Οι Κερυνειώτες από όλη την Επαρχία μας έδωσαν βροντερά το παρών τους
στους αγώνες του 1931 και προπάντων του 1940-1945, με αθρόα εθελοντική
συμμετοχή στις Στρατιωτικές Δυνάμεις της Ελλάδας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ και
της Αυστραλίας, με ποσοστό εντυπωσιακά υψηλότερο-βάσει της
πληθυσμιακής αναλογίας- από άλλες περιοχές του νησιού μας. Κερυνειώτες
εθελοντές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πότισαν με το αίμα τους
τη γη σε Ελλάδα (Μακεδονία, Ήπειρο, κ.ά.), Βόρειο Αφρική, Μέση Ανατολή,
Ιταλία, Τσεχοσλοβακία και Γερμανία, ενώ εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή
αιχμαλωτίστηκαν. Επίσης αρκετοί φυλακίστηκαν λόγω της συμμετοχής τους
στην εξέγερση του 1931.
Ενώ οι θυσίες των Κερυνειωτών για τη συντριβή του φασισμού και ναζισμού
στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο Κόσμο, δικαιώθηκαν το 1945, δυστυχώς, τρεις
δεκαετίες αργότερα η ιδιαίτερη πατρίδα τους προδόθηκε και εγκαταλείφθηκε στο
έλεος του τουρκικού Αττίλα.
Με αφορμή τις δύο ιστορικές επετείους του Οκτωβρίου, ο Δήμος Κερύνειας, ως
κύρια νόμιμη Αρχή της κατεχόμενης πόλης μας, απηχώντας τα συναισθήματα
και τον ασίγαστο πόθο των όπου γης (ξεριζωμένων) Κερυνειωτών, διατρανώνει
ξανά την αξίωση των αυτονόητων: Επιστροφή όλων των Κερυνειωτών στις
πατρογονικές τους εστίες, δίχως την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων ή
άλλων ξένων στοιχείων.
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Νοεμβρίου 2019
Μέσα σε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πρωτόγνωρο προβληματισμό και υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη,
πραγματοποιήθηκε το 11ο Συμπόσιο Κερύνειας το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
στη Λευκωσία, με τίτλο «Νόστιμον Ήμαρ - Ειρηνική Επιστροφή σε μια Ελεύθερη
Κερύνεια μετά από μια συμφωνημένη και εγκεκριμένη από τον λαό λύση», με
ομιλητές τους Σώτο Βοσκαρίδη, Ιωάννη Μάζη, Αχιλλέα Δημητριάδη, Στέλιο
Πλάτη και Σίμο Αγγελίδη.
Στον χαιρετισμό του στο Συμπόσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε μεταξύ
άλλων τα εξής:
1. Ουδέποτε θα δεχτούμε λύση η οποία δεν θα επιτρέπει την επιστροφή όλων
ανεξαίρετα των προσφύγων στα σπίτια τους. Στόχος μας πρέπει να είναι η
επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα θέτει τέρμα στην
κατοχή των κυπριακών εδαφών από την Τουρκία.
2. Οφείλουμε να συντηρούμε τη μνήμη και να καλλιεργούμε το αγωνιστικό
φρόνημα. Η συνεχής επαγρύπνηση, η μελέτη των εξελίξεων, η αξιολόγηση της
όλης πολιτικής κατάστασης αποτελούν γνώμονα λήψης ορθών αποφάσεων.
3. Η θεματολογία του Συμποσίου αποσκοπεί στο να γίνει κατανοητή η
συνταγματική δομή ενός ανεξάρτητου δημοκρατικού κράτους, η οποία θα
διασφαλίζει την ενότητα και την κυριαρχία του πάνω σε όλη την επικράτεια της
νήσου και θα κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα όλων των πολιτών.
4. Επιστροφή σημαίνει αποκατάσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων, σημαίνει
επαναλειτουργία σχολείων και εκκλησιών. Κάθε προσπάθεια επιβολής λύσης η
οποία θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και θα απεμπολεί τα Ανθρώπινα
Δικαιώματά μας θα είναι άκυρη, διότι πρώτον, δεν θα την δεχτούμε και, δεύτερον
διότι θα είναι αντίθετη με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον Καταστατικό
Χάρτη του ΟΗΕ και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, η
οποία θα θέτει τέρμα στη μακρόχρονη και παράνομη κατοχή των κυπριακών
εδαφών από την Τουρκία.
6. Μια λύση, η οποία θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, το
ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές της δημοκρατίας.
7. Μια λύση, η οποία θα διασφαλίζει την ακεραιότητα του κράτους μας, τις
βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών, εξυπηρετώντας το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυπριακού λαού.
8. Εστιάζοντας όμως και στο εσωτερικό του κράτους σημαντική προτεραιότητα
αποτελεί παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών μηχανισμών, καθώς
και η εν γένει κοινωνική και πολιτειακή αναβάθμιση.
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9. Η εξυγίανση των θεσμών και η εξάλειψη οιωνδήποτε στοιχείων κακονομίας και
διαφθοράς, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δόμηση μιας ευνομούμενης
και υγιούς κυπριακής κοινωνίας, η οποία θα δύναται να αποτελέσει ένα κράτος
πρότυπο και ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και ισοπολιτείας.
10. Πρωτοβουλίες σαν και τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου ενισχύουν
τις γνώσεις και την άποψή μας αναφορικά με σημαντικά εθνικά ζητήματα και
ειδικότερα για πτυχές που άπτονται της λύσης του Κυπριακού προβλήματος,
όπως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τα σημερινά δεδομένα, το περιουσιακό
στη βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και στη βάση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και, γενικότερα, αναφορικά με την οικονομική
και νομική πτυχή της οποιασδήποτε προτεινόμενης λύσης».
Η Δήμαρχος Κερύνειας Δρ Ρίτα Κωμοδίκη Ελισσαίου στον δικό της χαιρετισμό,
τον οποίο ανέγνωσε η αντιδήμαρχος κυρία Μαρία Κουρούγιαννη, ανέφερε ότι
ο Δήμος Κερύνειας προγραμματίζει τη δημιουργία Γραφείου Ειρηνικής
Επιστροφής με σκοπό τον ολοκληρωτικό, άμεσο, επιστημονικό σχεδιασμό και
στη συνέχεια την ανάληψη δράσεων για την προετοιμασία της οριστικής και
Ειρηνικής Επιστροφής, όποτε αυτή γίνει κατορθωτή στο μέλλον, με γνώμονα
τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο, σε άμεση συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αρμονία με
τις αποφάσεις του.
Οι υψηλού επιστημονικού επιπέδου εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από τους
εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίες περιείχαν πολλές πικρές αλήθειες και
αποκαλυπτικές πληροφορίες, όσο και η πολύ ζωντανή συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης που ακολούθησε, κράτησαν σε συνεχή εγρήγορση, συγκίνηση και
προβληματισμό όλους τους συνέδρους και έδωσαν την ευκαιρία για μια
εποικοδομητική παράθεση απόψεων και ιδεών μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα
και πρωτοφανή προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον των κατεχομένων
περιοχών αλλά και προ πάντων το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας εν γένει.
Οι απόψεις, προτάσεις, προβληματισμοί, διαπιστώσεις, και εισηγήσεις που
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου από τους ομιλητές και πολλούς
συνέδρους, οι οποίες έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά με βιντεογράφηση, θα
αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο άμεσο μέλλον ο Δήμος Κερύνειας, με βάση τα επίσημα συμπεράσματα του
Συμποσίου και άλλες σχετικές μελέτες τις οποίες διεξάγει, θα προχωρήσει με
πλήρη διαφάνεια σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για πρακτικές δράσεις προς τους
άλλους κατεχόμενους Δήμους και σε όλες τις κατεχόμενες Κοινότητες και στη
συνέχεια προς την πολιτική ηγεσία, σχετικά με τον αταλάντευτο στόχο της
Ειρηνικής Επιστροφής όλων των εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες
τους.
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ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1974
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προσωρινή διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 8, 1102, Λευκωσία
: +357 22 818040 |  : +357 22 818228| : info@kyreniamunicipality.com
: www.kyreniamunicipality.com
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