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Εισαγωγή
Η Κερύνεια είναι από το 1974 κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα πόλη. Ο εκτοπισθείς
Δήμος Κερύνειας στεγάζεται προσωρινά στη Λευκωσία, σε ανακαινισθείσα Τουρκοκυπριακή
κατοικία, παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, η οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο από το
Κράτος. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Δήμου καλύπτονται αποκλειστικά από το Κράτος,
το οποίο παρέχει ετήσια χορηγία στο Δήμο.
Κύριες δραστηριότητες του Δήμου είναι:
- η ενημέρωση και η διαφώτιση, στην Κύπρο και στο 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.
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.

Μήνυμα της Δημάρχου
Καλώς ήρθατε στην πρώτη Ετήσια Έκθεση του Δήμου Κερύνειας για το 2017. Σκοπός της
πρώτης αυτής Έκθεσης του Δήμου είναι να σας δίνει πληροφορίες για το έργο, τις
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους στόχους και την πρόοδο που
επιτελείται για την επίτευξη των στόχων, την Κρατική χορηγία, τον Προϋπολογισμό και τις
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου σας.
Το επίκεντρο βέβαια όλων των ενεργειών και των προσπαθειών μας είναι το Εθνικό μας θέμα
και τα προβλήματα των Δημοτών, που από το 1974 βρίσκονται ξεριζωμένοι και
διασκορπισμένοι σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό.
Παρόλο που έχουν περάσει 43 ολόκληρα χρόνια από την εισβολή και κατοχή του 37% της
Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Τουρκικό Αττίλα, σας διαβεβαιώνω ότι η Δήμαρχος και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιλέξατε αγωνίζονται και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, για την
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 τη 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 όλες τις
ανάγκες των δημοτών του, δεδομένου του γεγονότος, ότι είναι σήμερα ένας πολύ μικρός
Δήμος, ο οποίος λειτουργεί με Προϋπολογισμό που στηρίζεται αποκλειστικά στην κρατική
χορηγία. Μέσα από τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες του, ωστόσο, προσπαθεί να
ενημερώνεται και να ενισχύει και να στηρίζει οικονομικά, όταν χρειασθεί και πάντοτε μέσα
στα πλαίσια του δυνατού, τους πλέον δυσπραγούντες δημότες του.
43 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και τον βίαιο εκτοπισμό
μας. 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 στις
προσπάθειές(των προσπαθειών μας) 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 και τα πιστεύω του.
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 αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας στην
ηλεκτρονική Διεύθυνση, kyreniamunicipality@cytanet.com.cy. Μπορείτε όμως να ζητήσετε
και να προμηθευτείτε αντίτυπο της Έκδοσης από το Δήμο, στην τιμή των 10 ευρώ.
Θα χαρούμε, ιδιαίτερα, αν έχουμε τα σχόλια , τις απόψεις και τις εισηγήσεις σας
Οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις και εισηγήσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση
της πρώτης αυτής Ετήσιας Έκδοσης του Δήμου Κερύνειας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα.

Οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κερύνειας (1880-2016)
Το πιθανότερο είναι ότι η Κερύνεια ιδρύθηκε από τον Αχαιό στρατιωτικό Κηφέα. Με το τέλος
του τρωικού πολέμου, γύρω στο 1050 π.Χ. μεγάλος αριθμός Αχαιών εποικίζει τη Βόρεια ακτή
της Κύπρου και ο αριθμός είναι τόσο μεγάλος που η περιοχή παίρνει το όνομα Αχαιών Ακτή.
Στο Αίγιο της Πελοποννήσου υπήρχε πόλη με το όνομα Κερύνεια και πιθανολογείται ότι από
αυτή πήρε το όνομά της η Κερύνεια της Κύπρου.
Ο πολιτισμός και η ιστορία της Κερύνειας ανάγεται σε μια από τις αρχαιότερες περιόδους της
Κύπρου και χρονολογείται γύρω στο 8200-4000 π.Χ. Από τους ιστορικούς χρόνους η Κερύνεια
αναφέρεται ως μία από τις πόλεις βασίλεια της Κύπρου που διατήρησαν τον ελληνικό τους
χαρακτήρα, παρά το πέρασμα πολλών κατακτητών από το νησί.
Πτολεμαίοι, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί και στο τέλος οι Άγγλοι
κατέκτησαν την Κύπρο και άφησαν τα σημάδια από το πέρασμα τους. Τη ρωμαϊκή εποχή
κτίζεται το Κάστρο της Κερύνειας, το οποίο ενισχύεται αργότερα από τους Βυζαντινούς, τους
Λουϊζινιανούς και τους Ενετούς κατακτητές.
Με την Οθωμανική κατοχή, 1572- 1878 η πόλη της Κερύνειας παρακμάζει και μόλις περί το
τέλος του 18ου αιώνα αρχίζει ξανά η πρόοδος.
Η Κερύνεια ανακηρύσσεται δήμος, λίγο πριν την αγγλική κατοχή. Οι πρώτοι Δήμαρχοι ήταν
Οθωμανοί. Οι κάτοικοι ήταν γύρω στους 1000, Έλληνες και Οθωμανοί μαζί.
Ακολουθεί η αγγλική κατοχή (1878-1974). Το 1880 γίνεται ανασύσταση των δημαρχείων. Τα
δημοτικά συμβούλια εκλέγονται με βάση τον Κανονισμό του 1882. Το δημοτικό συμβούλιο
της Κερύνειας είναι εννεαμελές και αποτελείται από 5 Οθωμανούς και 4 Χριστιανούς.
Ο πρώτος γνωστός Έλληνας Δήμαρχος της Κερύνειας εκλέγεται το 1884 και είναι ο έμπορας
ναυτικός Ιωάννης Δημητριάδης, γνωστός ως Καζινιέρης.
Το 1885 τον διαδέχεται ο Χατζημουσταφάς Χουλούσης.
Το 1886 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 4 Οθωμανοί και 4 Χριστιανοί, οι οποίοι
επιλέγουν Δήμαρχο τον Γιώργο Σιακαλλή, δικηγόρο, καταγόμενο από πλούσια οικογένεια της
Κύπρου. Αντιδήμαρχος εκλέγεται ο γιατρός Fuleihan από τη Βηρυτό. Ανάμεσα στα μέλη είναι
και ο Χ΄Γρηγόριος Δημητριάδης, ο κατ΄εξοχήν προύχοντας της Κερύνειας.
Το 1888 τον διαδέχεται ως Δήμαρχος ο Δημήτριος Δημητριάδης, γιος του προύχοντα
Χ΄Γρηγορίου, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, ο οποίος παραμένει μέχρι το 1891.

Την περίοδο 1891- 1893 εκλέγεται Δήμαρχος ο Μιλτιάδης Σιακαλλής και αντιδήμαρχος ο
Απτουλλά Μολλά Μεχμέτ.
Την περίοδο 1893- 1894 εκλέγεται Δήμαρχος ο Χασάν Φακκί Εφέντης.
Την περίοδο 1894-1906 ορίζονται από τον Αρμοστή, υπηρεσιακοί Δήμαρχοι κυρίως Άγγλοι
Επαρχιακοί Διοικητές.
Το 1907 γίνονται εκλογές και εκλέγεται Δήμαρχος ο Χριστόδουλος Φιερός ο οποίος μένει
Δήμαρχος μέχρι το 1914.
Την περίοδο 1917 – 1935 εκλέγεται Δήμαρχος ο Χαρίλαος Δημητριάδης, νέος 27 ετών,
δικηγόρος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον επόμενο χρόνο διορίζεται δημοτικός
Σύμβουλος ο γιατρός Σπύρος Χαραλαμπίδης, ο οποίος παραμένει μαζί με τον ίδιο Δήμαρχο
μέχρι το 1935. Το 1919 προστίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δικηγόρος Δωρόθεος
Καρολίδης και το 1920 ο δικηγόρος και λόγιος Σάββας Χρίστης.
Η αγαστή συνεργασία μεταξύ τους έφερε θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της πόλης.
Κτίζεται καλή Δημοτική Αγορά καθώς και γραφεία του Δημαρχείου, αγοράζεται ηλεκτρική
γεννήτρια και ηλεκτροφωτίζεται η πόλη, κτίζονται δημοτικά θαλάσσια λουτρά, αποχωρητήρια,
σφαγείο, γήπεδο του τένις, βελτιώνεται η υδροδότηση της πόλης. Λόγω της Μικρασιατικής
καταστροφής παρακμάζει το εμπόριο, αλλά προοδεύει ο τουρισμός. Κτίζεται το πρώτο
ευρωπαϊκού τύπου Ξενοδοχείο του Κώστα Κατσελλή, ενώ πολλοί Άγγλοι μετοικίζουν στην
Κύπρο, κτίζουν σπίτια και μένουν μόνιμα στην πόλη. Με την εξέγερση των Οκτωβριανών το
1931 διακόπτεται αυτή η ομαλότητα. Πολλοί (Κερυνειώτες?) συλλαμβάνονται στην Κερύνεια.
Ο δήμαρχος αρνείται να αναρτήσει την αγγλική σημαία στο Δημαρχείο και εκδιώκεται, το
1935, ύστερα από 18 χρόνια στη θέση του Δημάρχου.
Ο Κυβερνήτης Πάλμερ διορίζει την περίοδο 1935- 1943 νέο Δήμαρχο, τον Κώστα Φιερό,
δικηγόρο, απόφοιτο αγγλικού Πανεπιστημίου και νέο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι
εργάζονται για την συνέχιση της ανάπτυξης της πόλης. Ασφαλτοστρώνουν δρόμους,
αγοράζουν Πυροσβεστική, προσλαμβάνεται ταμίας του Δημαρχείου, ο Κώστας
Καπετανόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια γίνεται Δημοτικός Γραμματέας, θέση την οποία
διατηρεί μέχρι το 1970.
Το 1943 εκλέγεται πανηγυρικά, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Χαρίλαος Δημητριάδης με
Αντιδήμαρχο το Σάββα Χρίστη. Ο Χαρίλαος Δημητριάδης επανεκλέγεται για άλλες δύο θητείες
και παραμένει Δήμαρχος μέχρι το 1962.
Μετά τις δικοινοτικές ταραχές του 1963-1964 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διορίζει τα
Δημοτικά Συμβούλια. Στην Κερύνεια διορίζει τον Στέλιο Κατσελλή, Δήμαρχο, το γιατρό Ξάνθο
Χαραλαμπίδη Αντιδήμαρχο και τους Γιώργο Λεπτό, Ανδρέα Καριόλου και Σάββα Χατζηλαμπή
μέλη. Οι Οθωμανοί δεν αποδέχονται το διορισμό τους.
Διαχωρίζονται καινούργια οικόπεδα, πολλοί ντόπιοι και ξένοι αγοράζουν από αυτά τα
οικόπεδα, διαμορφώνεται το λιμάνι από την Αρχή Λιμένων. Η Κερύνεια αποκτά 12 νέα
ξενοδοχεία εντός των δημοτικών ορίων της πόλης και άλλα τόσα εκτός της πόλης. Ο
προϋπολογισμός του Δήμου ανέρχεται στις 110.000 λίρες. Μετά την αφυπηρέτηση του Σάββα
Καπετανόπουλου το 1970, ο Δήμος Καραμαλλάκης διορίζεται Δημοτικός Γραμματέας. Το νέο

οίκημα του Δημαρχείου ολοκληρώνεται το 1970, με έξοδα της Πριγκίπισσας Ζήνας Ντε Τύρας.
Ασφαλτοστρώνονται όλοι οι δρόμοι, βελτιώνεται ο οδικός φωτισμός, κτίζονται νέες
υδατοδεξαμενές.
Το 1966 ιδρύεται ο Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας με πρώτο πρόεδρο του το Νίκο Χιωτέλλη,
ο οποίος στεγάζεται στο νέο Δημαρχείο και ο οποίος αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την
οργάνωση πολλών κοινωνικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων οργανώσεων.
Αυτή την ανάπτυξη διακόπτει η βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. Ο εκτοπισμένος Δήμος
Κερύνειας βρίσκει καταφύγιο και φιλοξενείται στο Δημαρχείο Λεμεσού. Το 1978 διαδέχεται
το Στέλιο Κατσελλή ως Δήμαρχος ο Γιώργος Τσίμον, ο οποίος αναπτύσσει έντονη αγωνιστική
δραστηριότητα, αποστέλλοντας μηνύματα διαμαρτυρίας σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης,
ενώ παράλληλα βοηθά με σεβαστά ποσά εκτοπισμένους και εκτοπισμένα σωματεία.
Την περίοδο 1989-1992 διορίζονται Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας από κάθε κόμμα, οι οποίοι
εναλλάξ αναλαμβάνουν τη θέση του Δημάρχου. Αυτοί είναι οι Κωστάκης Κωνσταντίνου,
Γιώργος Χρυσοχός, Κωνσταντίνος Ωρολογάς και Κρίνος Ελισσαίου.
Το 1989 η Κυβέρνηση παραχωρεί στο Δήμο ένα σπίτι επί της οδού Οθέλου 9, όπου και
στεγάζονται τα γραφεία του Δήμου και επιστρέφει η Βάσω Σιδερά στη θέση της Δημοτικής
Γραμματέως.
Την περίοδο 1992-1996 και την περίοδο 1996-2001, με συμφωνία μεταξύ των κομμάτων
εκλέγεται Δήμαρχος η δικηγόρος Έλλη Λεπτού.
Την περίοδο 2002-2006 εκλέγεται Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Ωρολογάς, Ιατρός, και
παραχωρείται έναντι συμβολικού ενοικίου, νέο οίκημα για το Δημαρχείο, παλαιά
τουρκοκυπριακή κατοικία η οποία επιδιορθώθηκε από το Κράτος στην οδό Λεωφόρου
Μάρκου Δράκου, 8, 1102 στη Λευκωσία.
Την περίοδο 2007- 2011 εκλέγεται Δήμαρχος η Μαρία Ιωάννου και στη συνέχεια ο Γλαύκος
Καριόλου την περίοδο 2012 -2016.
Όλοι αναπτύσσουν έντονη δράση ενάντια στην εισβολή και τη κατοχή και συνεχίζουν τον
αγώνα για διαφώτιση και δικαίωση των εκτοπισμένων δημοτών.

Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο 1/1/2017-31/12/2021
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

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα,
Συνεδριάσεων του προσωρινού Δημαρχείου στο οποίο στεγάζεται.

στην Αίθουσα

Στο Δήμο Κερύνειας απασχολούνται η Δημοτική Γραμματέας κα Ειρήνη Κοκότη και η Βοηθός
Γραμματειακός Λειτουργός, κα. Αλεξία Χρυσοχού.
Οι αρμοδιότητες της/του Δημάρχου, της Διαχειριστικής Επιτροπής, καθώς και τα καθήκοντα
του Δημοτικού Γραμματέα καθορίζονται από τον Περί Δήμων Νόμο του 1985.

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.
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:

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 43 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.
Βασικοί Στόχοι του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2017.
Πρωταρχικής σημασίας για το νέο Δ. Σ. είναι η ευημερία, η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και η οικονομική στήριξη των δυσπραγούντων 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 η παροχή
κουπονιών για την αγορά τροφίμων είτε η παροχή μικρού χρηματικού ποσού.
Πέραν από την επίλυση των καθημερινών οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων και
των τεχνικής φύσεως καθημερινών θεμάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συντήρηση του
υφιστάμενου τουρκοκυπριακού οικήματος το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο Κερύνειας, το
Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε επίσης Βασικούς Στόχους για το 2017 οι οποίοι συνοψίζονται στα
πιο κάτω.
Μηχανογράφηση του Αρχείου του Δημαρχείου ( Paperless Αρχείο)
Επικαιροποίηση και ανανέωση της Ιστοσελίδας του Δημαρχείου
Δημιουργία Επίσημης Σελίδας στο FACEBOOK
Απογραφή των Κερυνειωτών (ετοιμασία Ερωτηματολογίου σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Ετοιμασία Βιβλίου Υπογραφών για Επιστροφή στην Κερύνεια το οποίο κυκλοφορεί ενός και
εκτός Κύπρου για συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας με στόχο να επιδοθεί στο
Ευρωκοινοβούλιο
Δημιουργία Σωματείου Ευημερίας Δημοτών Κερύνειας (ετοιμασία Καταστατικού).
Δημιουργία Πολιτιστικού Ιδρύματος «Εστία Γνώσης και Πολιτισμού Δήμου Κερύνειας»
Μηχανογράφηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Επιτροπές του Δήμου
Γενικά
Στο Δήμο Κερύνειας λειτουργούν 8 Επιτροπές. Της κάθε επιτροπής προεδρεύει ένας
Δημοτικός Σύμβουλος. Με βάση τον Περί Δήμων Νόμο έχει, επίσης, συσταθεί Διαχειριστική
Επιτροπή 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 το 2017 είναι οι
ακόλουθες:
Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Μαρία Κουρούγιαννη, 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 διατηρεί τους
δεσμούς 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 εργασίας.
Το 2017 οργανώθηκαν οι ακόλουθες θεσμοθετημένες και έκτακτες εκδηλώσεις, στις οποίες
παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός Κερυνειωτών και Φίλων της Κερύνειας :
15/01/2017
13/02/2017
10/04/2017
23/04/2017
05/06/2017
10/06/2017
19/06/2017
03/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
07/09/2017
02/10/2017
06/10/2017
10/10/2017

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΦΥΛΑΚΙΑ Ε. Φ.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (αριθμό π.χ. 21ος)
ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ
ΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ DOME ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

22/10/2017
03/11/2017
07/11/2017
15/11/2017
22/11/2017
02/12/2017
18/12/2017

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΕΛΕΣΙΗ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΦΥΛΑΚΙΑ Ε. Φ.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Συνεστίαση των Αποφοίτων του Γυμνασίου Κερύνειας στις 3
Νοεμβρίου 2017 στην οποία παρευρέθηκαν πέραν των 550 Κερυνειωτών αποφοίτων του
Γυμνασίου Κερύνειας, όλων των χρονολογιών, οι οποίοι απόλαυσαν μια εξαιρετική βραδιά
παρέα με τους παλιούς συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους.
Στην εκδήλωση του μαθητικού διαγωνισμού, πέραν από τους βραβευθέντες μαθητές των
διαφόρων μαθητικών διαγωνισμών, τιμήθηκαν η πρώην Δήμαρχος της Κερύνειας κ. Έλλη
Λεπτού επί της Δημαρχίας της οποίας ξεκίνησε ο θεσμός και στο πρόσωπο αυτής όλοι οι
πρώην Δήμαρχοι και όλα τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων. Τιμήθηκαν, επίσης, όλα τα
προηγούμενα μέλη των Επιτροπών, οι νυν Πρόεδροι των Επιτροπών και δύο μέλη της
Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων τα οποία συμμετέχουν για 20 συνεχείς χρονιές στις Επιτροπές.
Μεγάλη επιτυχία είχε επίσης η «Συνεστίαση του Πάσχα» στην οποία παρευρέθηκαν πέραν
των 470 Κερυνειωτών οι οποίοι πέρασαν όμορφες στιγμές γεμάτες αναμνήσεις και νοσταλγία
με τους συνδημότες τους, τους φίλους και τους συγγενείς τους.
Η «Ετήσια Εκδρομή Κερυνειωτών» πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου και περιελάβανε
εκκλησιασμό στην Παναγία την Αγγελόκτιστη στο Κίτι, επίσκεψη στο εκκλησάκι στο χωριό
Μαζωτός και γεύμα που προσέφερε το Δημαρχείο σε Εστιατόριο στη Χοιροκοιτία.

Τεχνική Επιτροπή και Επιτροπή Προσφορών
Πανίκος Πάρπας, Πρόεδρος
Θεόδωρος Λαφαζάνης, Μέλος
Άκης Σχίζας, Μέλος
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.
Όλες οι εργασίες, υπηρεσίες, 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.
Για την ασφάλεια του κτιρίου του Δημαρχείου τοποθετήθηκε θυροτηλέφωνο, θυροκάμερα
και θυροτηλεόραση, δωρεά του Κερυνειώτη κ. Σωτήρη Φανή. Τοποθετήθηκαν, επίσης, νέες
κλειδαριές ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα περιορίσθηκε ο αριθμός των κατόχων κλειδιών
εισόδου στο Δημαρχείο.

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, από το
Μάϊο του 2016 χωρίς όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία των προσφορών και χωρίς να
εξασφαλισθούν οι αναγκαίες άδειες, οι οποίες έχουν εξασφαλιστεί από το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο. Στο Κυλικείο έχουν τοποθετηθεί ράμπα και αποχωρητήρια αναπήρων, όπως
απαιτεί η Νομοθεσία.
Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιδιόρθωση
της εξέδρας που βρίσκεται στο χώρο της οπίσθιας αυλής του Δημαρχείου, η οποία είχε
φθαρεί σε πολλά σημεία λόγω της συνεχούς έκθεσης της στις καιρικές συνθήκες. Το κόστος
της επιδιόρθωσης /συντήρησης ανήλθε στα 3600 ευρώ + ΦΠΑ.
Επιτροπή Διαφώτισης
Ιωσήφ Βιολάρης, Πρόεδρος
Μαρία Κουρούγιαννη,
Έλενα Χριστοφορίδου ,
Αίμιλη Γερούδη ,
Γιάννης Σιεκκέρσαββας ,
Πέτρος Χατζηχριστοδούλου ,
Πάνος Ηλιόπουλος
Η Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μέλη στην Επιτροπή
Διαφώτισης.
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.
Για την προώθηση των στόχων του στο Εθνικό Θέμα η Δήμαρχος και Μέλη του Δ.Σ. είχαν
συναντήσεις με τον Διαπραγματευτή κ. Μαυρογιάννη, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο,
το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, Εκπρόσωπο
της Εκκλησίας στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αποδήμων Αμερικής κ. Φίλιπ
Κρίστοφερ, τον Πρόεδρο των Αποδήμων Ην. Βασιλείου, συναντήσεις με Ευρωβουλευτές και
Βουλευτές καθώς και συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς ή και εκπροσώπους κομμάτων.
Από την Επιτροπή Διαφώτισης ετοιμάσθηκε νέο, ανανεωμένο 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.
Το φετινό Συμπόσιο οργανώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, 2017 και είχε θέμα

«Η Κερύνεια μέσα από τα διάφορα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού». Το προγράμματος του
Συμποσίου συμπεριλάμβανε «Προσπάθεια για διευθέτηση του Κυπριακού 1955–1967»
Εισηγητής: Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
«Oι ενδοκυπριακές συνομιλίες 1968 – 1974: Η καλύτερη ευκαιρία για δίκαιη
και ειρηνική λύση του Κυπριακού πριν το 1974»
Εισηγητής: Γιάννης Λάμπρου, Φιλόλογος - Ιστορικός, συγγραφέας
«Οι διακοινοτικές Συνομιλίες 1974 – 2017, φιλοσοφία, αποτελέσματα
και προοπτικές»
Εισηγητής: Ανδρέας Θεοφάνους, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πρόεδρος του Κυπριακού
Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
«Η αναδυόμενη κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή:
Επιδράσεις για την Κύπρο"
Εισηγητής: Γιώργος Κέντας, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
«Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα όσον αφορά το Κυπριακό
(Συνομιλίες στο Μοντ Πελεράν και Γκραντ Μοντάνα)
Εισηγητής: Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης
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 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.
Μέσα στα πλαίσια της Διαφώτισης, ο Δήμος Κερύνειας έχει εμπλουτίσει επίσης το Δημαρχείο
με εκδόσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που αναφέρονται σε θέματα όπως την
ιστορία της Κύπρου, το Κυπριακό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα κατεχόμενα χωριά και τις
πόλεις μας, δημιουργώντας τον «Σταθμό Διαφώτισης» του Δήμου τον οποίο επισκέπτονται
δεκάδες τουρίστες που περνούν από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας καθημερινά. Τα
φυλλάδια αυτά διανέμονται στους ξένους που επισκέπτονται το προσωρινό Δημαρχείο της
Κερύνειας, όπου γίνεται και μια σύντομη παρουσίαση και ιστορική αναδρομή στην πόλη μας,
επεξηγώντας ταυτόχρονα τους λόγους για τους οποίους το Δημαρχείο μας βρίσκεται
προσωρινά σε ξένη πόλη. Κατά την επίσκεψη τους ζητούμε την στήριξη τους υπογράφοντας
στο «Βιβλίο Υπογραφών» και στόχος του Δήμου είναι να δοθεί στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός.

Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας
Έλενα Χριστοφορίδου, Πρόεδρος
Μαρία Κουρούγιαννη, Μέλος
Αίμιλη Γερούδη, Μέλος
Απόλλωνας Κουμίδης, Μέλος
Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας είναι υπεύθυνη για α) τον εντοπισμό και την παροχή
βοήθειας στους δυσπραγούντες Κερυνειώτες, κατόπιν κατ΄ οίκον επίσκεψης β) ετοιμασία
καταλόγου των ατόμων που χρειάζονται άμεση στήριξη και γ) υποβολή του καταλόγου με
εισηγήσεις για το ύψος της χρηματικής βοήθειας που θα δοθεί στην κάθε οικογένεια, στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Επιτροπή παρουσιάζει ενώπιον του Δημοτικού
Συμβουλίου όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της και λαμβάνει την έγκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τον παραπέρα χειρισμό των υπό συζήτηση θεμάτων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την Ίδρυση Ταμείου Ευημερίας Δημοτών Κερύνειας. Η
Επιτροπή Ευημερίας θα προχωρήσει στην ετοιμασία Καταστατικού λειτουργίας του Ταμείου.
Το 2017 η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας βοήθησε δυσπραγούντες Κερυνειώτες είτε με την
παραχώρηση χρηματικών ποσών, το ύψος των οποίων κυμαινόταν από 50-150 ευρώ ή την
παραχώρηση κουπονιών για την εξασφάλιση τροφίμων από Υπεραγορά.

Επιτροπή Επικοινωνίας και Περιοδικού
Απόλλωνας Κουμίδης, Πρόεδρος
Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη, Παρατηρητής
Γιώργος Θεοφίλου, Μέλος
Αυγή Πάρπα, Μέλος
Ελένη Καλαβά, Μέλος
Άννα Νεοφύτου, Μέλος
Τάκης Νεοφύτου, Μέλος
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.
Επιτροπή Απογραφής Κερυνειωτών
Ρίτα Κωμοδίκη, Σύμβουλος
Άκης Σχίζας
Μία από τις προτεραιότητες που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και η απογραφή των
Δημοτών της Κερύνειας. Μετά από 43 χρόνια από τον εκτοπισμό των Κερυνειωτών και το
διασκορπισμό τους σε όλα τα ελεύθερα μέρη της Κύπρου και εκτός αυτής, είναι έκδηλη
(πασιφανή) 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 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.
Αναμένεται ότι η Έρευνα θα αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2018.
Μέσα στο πλαίσιο της απογραφής και της καταγραφής των Κερυνειωτων στο γενικό μητρώο
του δήμου, μέσα από τη διαδικασία ζήτηση προσφορών, ο Δήμος θα επικαιροποιήσει το
υφιστάμενο μητρώο του δήμου (2006), στο οποίο θα προστεθούν και στοιχεία την νέας
γενεάς Κερυνειωτών που δεν πρόλαβαν να ζήσουν στην πόλη τους, με στόχο να τους κρατάμε
ενήμερους για τις δραστηριότητες τόσο του Δήμου, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας.
Το Ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.

Επιτροπή Ιστοσελίδας και Κοινωνικής Δικτύωσης
Θεόδωρος Λαφαζάνης, Πρόεδρος
Ειρήνη Κοκότη, Δημοτική Γραμματέας
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 . Στη ιστοσελίδα
μπορείτε να βρείτε διάφορες ενότητες ενδιαφέροντος, φωτογραφικό υλικό από παλιές
εκδηλώσεις του Δήμου, το ημερολόγιο εκδηλώσεων του Δήμου και ανακοινώσεις για τις
δραστηριότητες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, της Σχολικής Εφορείας και του
Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας. Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η μετάφραση της
ιστοσελίδες δε διάφορες γλώσσες, ξεκινώντας με την Αγγλική.
Μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής Δικτύωσης και με στόχο την επαφή με τους νέους της
Κερύνειας, δημιουργήθηκε, επίσης, σελίδα του Δήμου Κερύνειας στο FACEBOOK, όπου
υπάρχει πια άμεση επικοινωνία με τους δημότες και φίλους της Κερύνειας.
Η Επιτροπή προχώρησε, επίσης, στην υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
για να καταστεί το Δημαρχείο Paperless. Όλα δηλαδή τα έγγραφα του Δήμου να
αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, τόσο για

οικονομικούς, αλλά κυρίως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και μείωσης των
απορριμμάτων. Ο Δήμος κατέστη Paperless το Σεπτέμβριο του 2017.

Επιτροπή Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού
Αίμιλη Γερούδη, Πρόεδρος
Ο Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός του Δήμου Κερύνειας καθιερώθηκε πριν 20 ακριβώς
χρόνια, το 1917, από το Δήμο Κερύνειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό
να διαδοθεί ο διαχρονικός στόχος «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ», που καθιέρωσε το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ειδικότερα για το Δήμο Κερύνειας το μήνυμα «Δεν
Ξεχνώ την Κερύνεια» μεταξύ των μαθητών.
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του δήμου να βοηθήσει τους νέους μας να
γνωρίσουν καλύτερα τα κατεχόμενα εδάφη μας, τον πολιτισμό και την ιστορία τους,
προκηρύσσει, για 21η συνεχή χρόνια, τον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό σε θέματα που
σχετίζονται με τις υπό τουρκική κατοχή περιοχές της Κύπρου. Η κάθε Επιτροπή του Μαθητικού
Διαγωνισμού αποφασίζει το δικό του θέμα:
•
•
•

Η Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων με τη συγγραφή έκθεσης
Η Επιτροπή Γυμνασίων με Διαγωνισμό Ζωγραφικής
Η Επιτροπή Λυκείων με τη συγγραφή Δοκιμίου ή διηγήματος

Οι Προέδροι των αντίστοιχων Επιτροπών είναι.
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 9 χωριά
που βρίσκονται πέριξ της κοντά στην Κερύνειας δηλ. Άγιος Γεώργιος, Μπέλλαπαϊς, Άγιος
Επίκτητος, Κάρμι, Τριμίθι, Θέρμια, Καζάφανι, Κλεπίνη, Καράκουμι, και τα χωριά Συγχαρί,
Δίκωμο, Βουνό, και Κουτσοβέντης.
Εκπρόσωπος του Δήμου Κερύνειας στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων
ορίσθηκε, πέραν από τη Δήμαρχο η οποία συμμετέχει υποχρεωτικά, η Έλενα Βράχα
Χριστοφορίδου. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχει και η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου
κ. Ειρήνη Κοκότη.
Όταν συνέρχονται οι Επιτροπές, με βάση το Νόμο, οφείλουν να τηρούν πρακτικά επί του
θέματος το οποίο καταγράφηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και για το οποίο
συνήλθε η Επιτροπή για να συζητηθεί. Τα πρακτικά εγκρίνονται από την ολομέλεια και
υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής, και φυλάσσονται από τη Δημοτική
Γραμματέα στο Αρχείο του Δήμου.

Με βάση των Περί Δήμων Νόμο του 1985 λειτουργεί στο Δήμο Κερύνειας και η Διαχειριστική
Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν η Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κυριότεροι στόχοι της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι :
- η ετοιμασία των Ετήσιων Προϋπολογισμών
- η ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης και των ετήσιων λογαριασμών
- η γνωστοποίηση των λογαριασμών μετά τον έλεγχο από τον Γενικό Ελεγκτή εάν αυτό
αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
- η παροχή συμβουλών και εισηγήσεων προς τη Δήμαρχο
- ο συντονισμός του έργου των Επιτροπών.
Η Διαχειριστική Επιτροπή συνήλθε δύο φορές εντός του 2017 και συζήτησε τα πιο πάνω
θέματα

Προσφυγικά Σωματεία της Κερύνειας
Τα προσφυγικά Σωματεία της Κερύνειας είναι τα πιο κάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ερυθρός Σταυρός Κερύνειας
Πολιτιστικό Ίδρυμα «Κερύνεια Χρυσοκάβα»
Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας
Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας
Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας
Γ.Σ.Πράξανδρος
Αδούλωτη Κερύνεια
Φωνή της Κερύνειας
Φιλοτελικός Όμιλος Κερύνειας
ΟΓΕΕ Κερύνειας
Φωτογραφικός Όμιλος Κερύνειας
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κερύνειας

Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Κερύνειας
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κερύνειας διαχωρίζεται στις πέντε παρακάτω Ενότητες:
Το 2017, Δήμος Κερύνειας επιχορηγήθηκε από το Κράτος με ποσό που ανήλθε στις 360.623
Ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών (ποσοστό 63% ) αφορά την καταβολή των μισθών και των
συντάξεων όλων όσων υπηρετούν ή υπηρέτησαν στο Δήμο Κερύνειας από το 1974 και εντεύθεν
(περιλαμβανομένου και του μισθού και των συντάξεων των Δημάρχων, των μισθών
των Δημοτικών Συμβούλων, των μισθών και των συντάξεων του προσωπικού του Δήμου).
Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών (ποσοστό 37%) αφορά τα λειτουργικά, κοινωνικά, πολιτιστικά
και άλλα έξοδα του Δήμου.

Πιο αναλυτικά:
Α. Δαπάνες προσωπικού: Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το 2017 για τις δαπάνες
προσωπικού ήταν €263,797.88 ευρώ.
Β. Λειτουργικές Δαπάνες: Εγκρίθηκαν 65,000 ευρώ λειτουργικές δαπάνες
Γ. Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δαπάνες: Εγκρίθηκαν
πολιτιστικές δαπάνες (εκδηλώσεις, διαφώτιση)

23,000 ευρώ για κοινωνικές και

Δ. Άλλα Έξοδα: Για άλλα απρόβλεπτα έξοδα εγκρίθηκαν 950 ευρώ
Ε. Άλλες πληρωμές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία εγκρίθηκαν 4000 ευρώ

Παραρτήματα
Παράρτημα 1 :

Ερωτηματολόγιο Απογραφής

Παράρτημα 2 :

Διάφορες Επιστολές που στάληκαν από το Δήμο Κερύνειας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
1. 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 αυτό
επιβεβαιώνονται από 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 (αυτό
πρέπει να αλλάξει)

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
τερματιστεί 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.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΟ
ΓΚΡΑΝΤ ΜΟΝΤΑΝΑ
Ο κατεχόμενος Δήμος Κερύνειας στη προσφυγιά παρακολούθησε 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 απεμπολεί 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.

3. 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.
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 κατάφορα 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.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Το 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Κερύνειας δραστηριοποιήθηκε
διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων της νεολαίας της
Κερύνειας και την εγγραφή νέων μελών.
Στις 10 Ιουνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Κερύνειας διοργάνωσαν ημέρα
γνωριμίας με το καράβι Κερύνεια – Ελευθερία και το Ενάλιο Λεωφορείο που περιοδεύει στην
Κύπρο από την Αγγλία. Μέσα από την εκδήλωση, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να
ζήσουν ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της «Ενάλιας Αρχαιολογίας» όπου έμαθαν
πληροφορίες για το καράβι και την πόλη της Κερύνειας.
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Κερύνειας
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία Τουρνουά Φούτσαλ στα Γήπεδα Φούτσαλ της ΠΑΕΕΚ
Κερύνειας. Στόχος του Τουρνουά ήταν να φέρει τους Κερυνειώτες νέους και φίλους κοντά
στην Κερύνεια, να γνωριστούν μεταξύ τους και να αγωνίζονται με το κοινό σύνθημα
«Αγωνίζομαι για την Κερύνεια». Στο τουρνουά παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ.
Κλεάνθης Γεωργιάδης, η Δήμαρχος Κερύνειας κα. Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη, Πρόεδρος του
Σωματείου ΠΑΕΕΚ κ. Ανδρέας Σταυρίδης και η τέως Πρόεδρος του ΚΟΑ κα. Κλέα
Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Ανάμεσα στους χορηγούς του Τουρνουά ήταν ο ΚΟΑ και η
αλυσίδα καταστημάτων Holland and Barrett.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης το 2017, Εθελοντική Αιμοδοσία εις μνήμη του φύλακα του
Κάστρου Κερύνειας κ. Γιάννη Κλεάνθους, στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης και το 1ο Πολιτιστικό
Φεστιβάλ Επαρχίας Κερύνειας όπου τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των κατεχόμενων
Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας (ΟΝΕΚ)
διοργάνωσαν εκδήλωση με στόχο την γνωριμία των νέων με την παράδοση και την
πολιτιστική κληρονομιά της Επαρχίας μας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
λάβουν μέρος σε διαδραστικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παράδοση αλλά και
οι μικροί μας φίλοι με μουσικά παιχνίδια και χειροτεχνίες. Απόλαυσαν παραδοσιακά
εδέσματα που έφτιαξαν οι νέοι της επαρχίας μας μαζί με την καθοδήγηση των πιο μεγάλων.
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