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Δρ. Πέτρος Καρεκλάς, ο νέος Δήμαρχος της Κυθρέας

της Ανθής Πέτσα Σαββίδου

Σε ένα πλούσιο βιογραφικό που περιλαμβάνει πολ-
λές σελίδες σκιαγραφείται η ζωή και το μέχρι σήμερα
έργο του νέου Δημάρχου Κυθρέας, δρα Πέτρου Μ.
Καρεκλά, που από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα ηγεί-
ται της τοπικής αυτοδιοίκησης της κωμόπολής μας. 

Γνωστός σε όλους από τη μέχρι σήμερα δράση του
- ως Πρόεδρος αρχικά και στη συνέχεια ως Επίτιμος
Πρόεδρος της «Συντονιστικής Επιτροπής Ευρύτερης
Περιοχής Κυθρέας» - αναλαμβάνει τα ηνία με προ-
εξάρχοντα ζήλο, άκρατο ενθουσιασμό και υπέρμετρη αισιοδοξία πως θα
αναλώσει εαυτόν για το καλό της Κυθρέας και της ευρύτερης περιοχής και
πως θα είναι η αλογόμυγα του Σωκράτη, το μάτι που θα επαγρυπνεί σε
καιρούς ιδιαίτερα χαλεπούς όπου οι οποιεσδηποτε εξελίξεις προδιαγρά-
φονται να είναι καθοριστικής σημασίας και όπου επιχειρείται κατά τα φαι-
νόμενα ένα βιαστικό «κλείσιμο» του Κυπριακού με οποιοδήποτε κόστος.

Ο Πέτρος Καρεκλάς γεννήθηκε στην ενορία Αγίου Γεωργίου Κυθρέας
στις 19 Απριλίου 1949 από γονείς τον Μιχάλη Καρεκλά και την Ξενούλα
Παναγή Σοφοκλέους. Είναι το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια. Ακολου-
θούν η Αντρούλλα, η Παναγιώτα (Τούλλα) και ο Ανδρέας. Είναι παντρε-
μένος με την Ούρσουλα από τη Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας,
την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Κατοικούν στην
Αγλαντζιά και έχουν δύο κόρες, τη Μελίνα και τη Χριστίνα.

Μετά τη φοίτησή του στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας
(της Τούμπας), στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Οικονομικό Λύκειο Λευ-
κωσίας, με υποτροφία του Ιδρύματος D.A.A.D. σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο του Freiburg της Ο.Δ. της Γερμανίας από όπου απέκτησε
«Δίπλωμα Οικονομικών» (ισότιμο με Μ.Sc. Econ.). Στη συνέχεια με υπο-
τροφία του Κυπρο-Αμερικανικού Προγράμματος Υποτροφιών (C.A.S.P.)
φοίτησε στο Πανεπιστήμιο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας των
Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου και απέκτησε M.A. στα Oικονομικά και
Ph.D. Oικονομικά (Θέματα Εξειδίκευσης: Mακροοικονομία και Χρημα-
τοοικονομικά, Διεθνής Οικονομία, Οικονομικά Ανθρωπίνων Πόρων). 

Ο δρ. Καρεκλάς εργάστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία στο Τμήμα Στατιστι-
κής & Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών από το 1969 μέχρι το 1986,



ως Ειδικός Σύμβουλος του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων το
1986 και ως Γενικός Διευθυντής στα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
(Μάιος 2000 – Νοέμβριος 2004), ΄Αμυνας (Μάιος 1999-Μάιος 2000 και
Δεκ. 2004-Μάιος 2010), Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Μάιος 2010 –
Δεκ. 2011). Ενώ υπηρετούσε ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού εκτελούσε από τον Απρίλη μέχρι το Νοέμβριο του
2004 και χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας.

Για περισσότερο από μια δεκαετία ο κος Καρεκλάς υπηρέτησε ως Οι-
κονομικός Διευθυντής στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
(1986 – 1998) 

Ο δρ. Καρεκλάς έχει στο ενεργητικό του συμμετοχές στις εργασίες πολ-
λών Επιτροπών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως π.χ. στη Συμβου-
λευτική Οικονομική Επιτροπή, Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου &
Bιομηχανίας, στο ́ Ιδρυμα Τεχνολογίας και διάφορες Ερευνητικές δραστη-
ριότητες, για Ευρωπαϊκά Θέματα, για τον Τουρισμό, κλπ.. 

Υπηρέτησε ακόμα, κατά καιρούς, στα Δ.Σ. πολλών άλλων Συνδέσμων
από διάφορες θέσεις, ενώ υπήρξε μέλος διαφόρων Επαγγελματικών Συν-
δέσμων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότη-
τές του αξίζει να αναφερθούν η θητεία του για 5½ χρόνια περίπου ως
Μέλους του Συμβουλίου του (επίσημου) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(1993-Απρίλιο 1999), ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus
Fulbright Commission (2000-2004) και ως Μέλους της Κυπριακής Διοι-
κούσας Επιτροπής της Ορχήστρας Νέων της Ε.Ε.. Διατέλεσε επίσης Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού (2000-2004) και
Μέλος του Δ.Σ. (Board of Trustees) και ένα από τα επτά ιδρυτικά μέλη
(Founding Members) του Cyprus Research and Educational Founda-
tion/CYPRUS INSTITUTE (2003-σήμερα)

Όμως το φάσμα των δραστηριοτήτων του νέου δημάρχου επεκτείνεται
και σε άλλους τομείς. Ως φοιτητής υπήρξε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλα-
διτών & Κυπρίων Φοιτητών «Αθηνά» στο Πανεπιστήμιο του Freiburg/ Ο.Δ.
Γερμανίας (1972-1977).΄Ηταν Υπεύθυνος Συντάκτης για Κριτικές Βιβλίων
(Book Review Editor) στο Οικονομικό Περιοδικό Studies in Economic
Analysis του Πανεπιστημίου της Ν. Καρολίνας/Κολούμπια, ΗΠΑ. Επιπρό-
σθετα υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Κυπρο-Γερμανικού
Πολιτιστικού Συνδέσμου», του οποίου τώρα είναι Επίτιμος Πρόεδρος.

Αξίζει να προστεθεί επίσης ότι είναι Εκλελεγμένο Μέλος της «Interna-
tional Honor Society» στα Οικονομικά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το
1999 ανακηρύχθηκε από το γνωστό Ελληνικό Περιοδικό Eco-Q. ως «Πρό-
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σωπο Χρονιάς 1999» σε σχέση με την Ποιότητα στην Κύπρο και πως η
απονομή έγινε στις 5.6.2000 από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής των Ελ-
λήνων κ. Α. Κακλαμάνη στο Ζάππειο, καθώς επίσης και το ότι το όνομά
του συμπεριλήφθηκε στο Marquis Who’s Who in the World (διάφορες εκ-
δόσεις) και στο Dictionary of International Biography (23η  Έκδοση).

Τον περασμένο Οκτώβρη του απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας κ. Nicholas Sarkozy για εξαιρετικές υπηρεσίες προς
ενδυνάμωση των σχέσεων Κύπρου-Γαλλίας (Οκτώβριος 2011) ο βαθμός
του «Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής», ενώ το 1989 του είχε επίσης απο-
νεμηθεί Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΙΑΣ (Πρώτης Τάξης) από τον πρώην Πρόεδρο της
Ο.Δ. Γερμανίας, δρα R. von Weizsaecker για εξαιρετικές υπηρεσίες στην
ανάπτυξη των Κυπρο-Γερμανικών σχέσεων.

Η δράση του δρα Καρεκλά δεν σταματά εδώ. Απλώς αναφέρονται ακρο-
θιγώς οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις άρθρων, κριτικών βιβλίων και άλλα
συναφή σε ντόπια και ξένα περιοδικά και βιβλία και η συμμετοχή σε με-
γάλο αριθμό Σεμιναρίων, Συμποσίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων,
όπως επίσης και η συμμετοχή του σε σωρεία Υπουργικών Διασκέψεων που
αφορούσαν τα Υπουργεία στα οποία υπηρέτησε.

Σίγουρα η Κυθρέα πρέπει να περηφανεύεται για το νέο της Δήμαρχο
που είναι καθ’ όλα «άρτιος» και έχει όλα τα εχέγγυα για μια πετυχημένη
πενταετία. Ευελπιστούμε και περιμένουμε πως θα σταθεί ασπίδα για την
προάσπιση της Κυθρέας και της ευρύτερης περιοχής, θα συμβάλει στα μέ-
γιστα στην εξύψωση του γοήτρου της Κυθρέας και πως, όπως ο ίδιος υπο-
σχέθηκε, «η φωνή της Κυθρέας θα ακούγεται δυνατά, καθαρά και μακριά».
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Από την τελετή παρασημο-
φόρησης από τον πρέσβη
της Γαλλίας στην Κύπρο,
κ. Jean-Marc Rives.
4/10/2011




