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 Χαιρετισμός της Δημάρχου στο 13ο Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας με Θέμα «Ειρηνική 

Επιστροφή στην Κερύνεια μετά τη λύση του  Κυπριακού -Γραφείο Επιστροφής του Δήμου 

Κερύνειας», στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στις 3 Δεκεμβρίου 2022. 

Ο Δήμος Κερύνειας διοργανώνει φέτος το 13ο κατά σειρά Συμπόσιο του Δήμου, σε 

συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ευχαριστούμε θερμά το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για την καθοριστική συμβολή του στη διοργάνωση του φετινού 

Συμποσίου, ενός θεσμού που βοηθά όχι μόνο στη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων 

εδαφών μας, αλλά και μας ενημερώνει για τα τεκταινόμενα και τις νεότερες εξελίξεις σε ότι 

αφορά το εθνικό μας θέμα, ενώ ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία σε μας τους Κερυνειώτες να 

συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις και να θυμηθούμε τις παλιές, καλές 

μέρες στην όμορφη πόλη μας. 

Κάθε χρόνο το Συμπόσιο ενδιατρίβει σε ένα διαφορετικό θέμα. Φέτος το Συμπόσιο έχει θέμα 

««Ειρηνική Επιστροφή στην Κερύνεια μετά τη λύση του  Κυπριακού -Γραφείο Επιστροφής 

του Δήμου Κερύνειας»».  

Όλοι γνωρίζουμε ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα δύσκολο πρόβλημα δι’ αυτό και έχει  

περάσει μισός σχεδόν αιώνας και ακόμη δεν έχει επιλυθεί. Και είναι δύσκολο πρόβλημα 

γιατί οι ισχυροί της γης και τα συμφέροντα τους δεν επιτρέπουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση 

για το κυπριακό πρόβλημα. Εισβολή, κατοχή, εκδίωξη των κατοίκων από τις πατρογονικές 

εστίες, εποικισμός, αιχμαλωσίες, βιασμοί, αγνοούμενοι όλα εγκλήματα πολέμου που 

καταδικάζονται από όλους τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς, που όμως για τον 

εγκληματία που λέγεται Τουρκία αγνοούνται και δεν εφαρμόζονται. Εθελοτυφλούν οι 

ισχυροί της γης και αφήνουν την Τουρκία και το φερέφωνο της τον Τουρκοκύπριο δήθεν 

ηγέτη να προχωρούν και να συνεχίζουν ανενόχλητοι το καταστροφικό τους έργο.  

Εμείς όμως  οι εκτοπισμένοι από τις πατρογονικές μας εστίες έχουμε υπομονή και επιμονή. 

Η  εισβολή, η κατοχή, ο βίαιος ξεριζωμός και ο εκτοπισμός από την πατρώα γη, από τα σπίτια 

και τις περιουσίες μας μας έχουν σημαδέψει τη ζωή μας.  48 ολόκληρα χρόνια ζούμε εμείς 

οι πρόσφυγες, μακριά από τον τόπο που μας γέννησε και μας μεγάλωσε, μακριά από τη γη 

μας  που τόσο αγαπήσαμε και σήμερα αγαπούμε ακόμη περισσότερο.  

Τι και αν έχουν περάσει δεκαετίες. Για μας τους πρόσφυγες, για μας τους Κερυνειώτες, ο 

πόθος της επιστροφής στις πατρογονικές εστίες παραμένει άσβεστος, πολύ περισσότερο 

τώρα που φθάνουμε, σιγά- σιγά, ένας - ένας στο τέλος της ζωής μας. Εμείς οι Κερυνειώτες 

διακηρύττουμε παντού και δηλώνουμε, ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, διεκδικούμε ότι 

νόμιμα μας ανήκει, την επιστροφή στην πατρώα γη, στα σπίτια και στις περιουσίες μας.  

Με βάση τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους πρέπει να διεκδικούμε την κατοχύρωση του 

συνόλου των δικαιωμάτων μας, την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις 

περιουσίες μας, την αποχώρηση όλων των εποίκων, την καταδίκη, γενικά, της Τουρκίας για 

τη σωρεία των εγκλημάτων  που διενήργησε και συνεχίζει να διενεργεί σε βάρος της Κύπρου 

και της κατεχόμενης γης μας. Να μη τα ξεχνούμε και να μη τα παραγράφουμε χάριν της μιας 

οποιασδήποτε λύσης.  



2 
 

Και εφ’ όσο πιστεύουμε και διεκδικούμε την ειρηνική επιστροφή μας στην πατρώα γη σε 

περίπτωση λύσης του κυπριακού προβλήματος, πρέπει και να είμαστε έτοιμοι, όταν έρθει η 

ευλογημένη αυτή ώρα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω στην γη μας, στα σπίτια και 

τις περιουσίες  μας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και εμπόδια. Στόχος του φετινού Συμποσίου 

είναι ακριβώς αυτός. Να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα τι ακριβώς εννοούμε με την 

ειρηνική επιστροφή  και πως μπορούμε αυτό να το πετύχουμε. 

Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι καταξιωμένοι ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας. Ο κ. 

Σώτος Βοσκαρίδης συνεργαζόμενος καθηγητής του ΤΕΠΑΚ με την εισήγηση του <Είμαστε 

έτοιμοι για ειρηνική επιστροφή στην Κερύνεια ?>, ο κ. Κώστας Μαυρίδης Ευρωβουλευτής  

με θέμα < Το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη μέρα της επιστροφής> 

και με την εισήγηση του καθηγητή του ΤΕΠΑΚ κ. Παντελή Κελίρη <ο κοινοτικός ενοριακός 

τρόπος ζωής στον ελληνικό πολιτισμό. Προϋποθέσεις για μια ειρηνική επιστροφή> 

 Ευχαριστώ θερμά τους τρεις καταξιωμένους ομιλητές, που αποδέχθηκαν την πρόσκληση 

του Δήμου Κερύνειας και βρίσκονται  σήμερα μαζί μας για να μας ενημερώσουν και μας 

πληροφορήσουν για τα τρία αυτά σημαντικά θέματα.  

Προτού τελειώσω θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Βουλευτές Κερύνειας, κα. Ρίτα 

Θεοδώρου Σούπερμαν, Βουλευτή ΔΗΣΥ, τον κ. Μάριο Μαυρίδη Βουλευτή ΔΗΣΥ  και τον κ. 

Χρίστο Χριστόφια, Βουλευτή ΑΚΕΛ για την αμέριστη συμπαράσταση, τη συνεχή στήριξη και 

την καθοριστική συμβολή τους στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων  που αφορούν το 

Δήμο αλλά και τους δημότες του, τους πρόσφυγες Κερυνειώτες, δι’ αυτό και η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τη σημερινή τιμητική διάκριση. Τιμούμε σήμερα επίσης τον κ. 

Γιώργο Θεοφίλου, φιλόλογο τέως Δημοτικό Σύμβουλο για τη διαχρονική και ποικιλότροπη 

στήριξη που προσφέρει μέχρι σήμερα στο Δήμο μας αλλά και σαν βασικό εμπνευστή, 

καθιερωτή και συνεχιστή της ετήσιας διοργάνωσης του Συμποσίου του Δήμου μας 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωση του 

Συμποσίου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα τον Πρύτανη αυτού τον  

K.Παναγιώτη Ζαφείρη, την Οργανωτική Επιτροπή, και ιδιαίτερα τον Κ. Ιωσήφ Βιολάρη και 

τον Κ. Σώτο Βοσκαρίδη, το προσωπικό του Δήμου Κερύνειας και ιδιαίτερα τη Δημοτική 

Γραμματέα κα. Ειρήνη Κοκότη. 

Τέλος ευχαριστώ  όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας το σημερινό Συμπόσιο 

αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν ξεχνάτε τη πόλη μας, τη όμορφη Κερύνεια μας που είναι 

εκεί και στωικά καρτερεί εμάς τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουμε πίσω κοντά 

της ειρηνικά.  


