
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Επιμέλεια Ανθής Πέτσα-Σαββίδου 

Πολιτική τοποθέτηση Δήμου Κυθρέας & Συντονιστικής Επιτροπής
της Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας - (Ανακοίνωση 9.2.2016)

Αναφορικά με την εδαφική πτυχή του Κυπριακού εμείς οι ἈΚυθρεώτεςἈ, δη-
λαδή οι κάτοικοι της Κωμόπολης της Κυθρέας και της Ευρύτερης Περιοχής της
Κυθρέας (6 γύρω χωριά: Μια Μηλιά, Νέο Χωρίο, Τραχώνι, Βώνη, Έξω Μετόχι,
Παλαίκυθρο), τηρήσαμε μέχρι σήμερα μια συνεπή, συγκρατημένη και διακριτική
στάση που συνέβαλλε και στη διατήρηση αρραγούς προσφυγικού μετώπου, μη
προβάλλοντας δημόσια τις επιμέρους θέσεις μας με τοπικιστικό πνεύμα. Θέση
μας ήταν και παραμένει ότι η πλευρά μας στη διαπραγμάτευση του εδαφικού
θα πρέπει να στηριχθεί σε επιχειρήματα και αντικειμενικά δεδομένα που θα
μεγιστοποιούν σε κάθε ποσοστό εδάφους που θα επιστραφεί υπό Ε/Κ διοί-
κηση τον αριθμό των προσφύγων που θα μπορούν να επιστρέψουν. Στόχος θα
πρέπει να είναι η επιστροφή κατά ελάχιστον υπό Ε/Κ διοίκηση 100.000 –
120.000 Ε/Κ προσφύγων. 

Παρατηρούμε όμως το τελευταίο διάστημα να γίνονται από διάφορους δη-
μόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις με στόχο να πιέσουν ώστε να επιτευχθούν
θετικές ρυθμίσεις για τις περιοχές τους σε σχέση με το εδαφικό. Ως θέση αρχής
εμείς δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα κανενός να αγωνίζεται και να προβάλλει
θέσεις που θεωρεί ορθές, φτάνει να μη γίνεται τούτο σε αντιπαράθεση με διεκ-
δικήσεις άλλων ( όχι δηλαδή ανταγωνιστικά).

Συναφώς όμως, μια και γίνεται πλέον δημόσια λόγος γι’ αυτά τα θέματα, θέ-
λουμε να κάνουμε ξεκάθαρη και τη δική μας τοποθέτηση πως και οι 15.000
Κυθρεώτες έχουν κάθε λόγο ν’ απαιτούν όπως η περιοχή τους διεκδικηθεί
σθεναρά από την ηγεσία μας για συμπερίληψη στην υπό Ε/Κ διοίκηση περιοχή.
Σ’ ένα σχετικά μικρό ποσοστό εδάφους (γύρω στο 2+%), μάλιστα δίπλα από τη
Λευκωσία (ουσιαστικά είμαστε η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας), μπορούν
να επιστρέψουν πολλές χιλιάδες Ε/Κ πρόσφυγες κι έτσι να μειωθεί σημαντικά
και το κόστος της λύσης σε σχέση με τις περιουσίες τους. Παρεμπιπτόντως το-
νίζεται ότι η Κυθρέα όπως και τα 4 από τα γύρω χωριά είχαν πριν αμιγώς Ε/Κ
πληθυσμό και τα άλλα δύο ήταν μικτά (γύρω στο 15% Τ/Κ στο Νέο Χωρίο και
Παλαίκυθρο μόνον).

Τέλος ξεκαθαρίζουμε ότι για μας μια σωστή λύση δεν είναι ασφαλώς εκείνη
που απλά θέτει την περιοχή μας υπό Ε/Κ διοίκηση και δε θα πληροί άλλες ση-
μαντικές προδιαγραφές. Εμείς θέλουμε λύση που θα ικανοποιεί πρωτίστως τις
βασικές προϋποθέσεις μιας βιώσιμης και λειτουργικής πολιτείας και που θα
βασίζεται στις γνωστές αρχές μιας δημοκρατικής, ευρωπαϊκής χώρας – μέλους
της Ε.Ε και θ’ απαλλάσσει την Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα και την κα-
τοχή. Στην προσπάθεια της πολιτικής μας ηγεσίας να επιτύχει μια τέτοια λύση
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δίδουμε κάθε ενθάρρυνση και στήριξη γιατί ανησυχούμε για τον καταλυτικό αρ-
νητικό ρόλο που διαδραματίζει συνήθως ο παράγοντας χρόνος!

Η συνεχιζόμενη καταστροφή του Πενταδακτύλου - (Ανακοίνωση

13.6.2016)

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και όσους άλ-
λους στα κατεχόμενα έχουν υψώσει φωνή διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη
εγκληματική καταστροφή του Πενταδάκτυλου από παράνομες λατομεύσεις. Διε-
ρωτούμαστε: τί κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Γιατί δεν παρεμβαίνει δυναμικά
γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα, μια και χρηματοδοτούνται απ’ αυτήν και διάφορα
έργα στα κατεχόμενα; Τί κάνουν άλλοι ισχυροί διεθνείς παράγοντες;

Αν συνεχίσει δυστυχώς αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση με τις τεράστιες πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν θ’ αργήσει πιστεύουμε η μέρα που θα βλέπουμε
τη θάλασσα της Κερύνειας από τη Λευκωσία! (Εκτός κι αν συνειδητά το επιζη-
τούν για να τη βλέπουμε και να πονούμε πιο πολύ!).

Ακύρωση Μετάβασης στην Κυθρέα την Κυριακή, 17.6.2016. Δια-
μαρτυρία του Δήμου Κυθρέας για την εξευτελιστική συμπεριφορά
των κατοχικών αρχών και καταπάτηση θρησκευτικών δικαιωμάτων
- (Ανακοίνωση 14.7.2016)

Πριν 3 περίπου μήνες ο Δήμος Κυθρέας, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή, αιτήθηκε με τις ισχύουσες διαδικασίες (μέσω ΟΥΝΦΙΚΥΠ) να επιτραπεί
η τέλεση λειτουργίας στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Κυθρέα στις 17
Ιουλίου 2016, που γιορτάζεται η μέρα της Μεγαλομάρτυρος.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που κατα-
βλήθηκαν, οι Κατοχικές Αρχές δεν απάντησαν στο αίτημα μας! Όπως είναι εύ-
κολα αντιληπτό, δεν είναι δυνατό να γίνει έτσι σωστή προετοιμασία μιας λει-
τουργίας στα κατεχόμενα, ιδιαίτερα για μεγάλες Κοινότητες με πολύ κόσμο,
όπως είναι η Κυθρέα, μέσα σε 1 μόνο εργάσιμη μέρα που απομένει. Θεωρούμε
ότι αυτή η συμπεριφορά είναι σκόπιμη και προμελετημένη με στόχο να πλήξει
έτι περαιτέρω την αξιοπρέπεια των προσφύγων και για ν’ αποθαρρύνει την τέ-
λεση λειτουργιών στα κατεχόμενα, όπως εξάλλου είχε ουσιαστικά προαναγγελ-
θεί, όταν ανέλαβε η νέα ψευδοκυβέρνηση.

Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθρέας συνήλθε έκτακτα στις
14.7.2016 και αποφάσισε την ακύρωση της μετάβασης στην Κυθρέα την Κυ-
ριακή, 17.7.16 τόσο για πρακτικούς λόγους όσον και κυρίως για εκδήλωση δια-
μαρτυρίας για την καταδικαστέα και εξευτελιστική αυτή συμπεριφορά και την
καταπάτηση των θρησκευτικών μας δικαιωμάτων. Πώς αυτή η στάση συμβιβά-
ζεται με τις διακηρύξεις της τουρκικής πλευράς για καλή θέληση, ώστε να επι-
τευχθεί λύση εντός του 2016, είναι δύσκολο να γίνει από μας αντιληπτό!

Ο Δήμος θα δώσει το Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016 στις 10:15 π.μ. στα προσω-
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ρινά Γραφεία του στη Λευκωσία (Αμμοχώστου 37, κοντά στην Πύλη Αμμοχώ-
στου) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ γι’ αυτό το θέμα κυρίως αλλά και παράλ-
ληλα για την ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ και τον ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑ-
ΡΙΝΑΣ που θα γίνουν το βράδυ της ίδιας μέρας στο οδόφραγμα Μιας Μηλιάς
και στο Ιερά Ναό Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί, όπως έχει ήδη γίνει δημόσια
γνωστό.

Αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δήμου Αιγάλεω για άρση των απαρά-
δεκτων περιορισμών για εκκλησιασμό στα κατεχόμενα - (Ανακοί-
νωση 26.7.2016)

Συγκινητική, αξιέπαινη και ευπρόσδεκτη είναι η πρωτοβουλία του αδελφο-
ποιημένου με το Δήμο Κυθρέας Δήμου του Αιγάλεω Ελλάδος να καταγγείλει την
απαράδεκτη στάση των κατοχικών αρχών να μην επιτρέψουν τέλεση λειτουργίας
στην Αγία Μαρίνα Κυθρέας στις 17 Ιουλίου 2016, που γιόρταζε η εκκλησία
αυτή, και να ζητήσει από διάφορους φορείς να ενεργήσουν ώστε να αρθεί αυτή
η απαράδεκτη απαγόρευση άσκησης θρησκευτικών δικαιωμάτων.

Οι επιστολές του Δημάρχου Αιγάλεω κ. Δημήτρη Μπίρμπα απευθύνθηκαν
προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά από τον οποίο ζητείται να συ-
μπεριλάβει στην ατζέντα των διεθνών ενεργειών του και την άρση αυτής της
απαράδεκτης απαγόρευσης. Παρόμοιες επιστολές για συντονισμένες ενέργειες
απευθύνθηκαν προς τον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, Πρόεδρο της Εθνικής Ελ-
ληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και
προς τον κ. Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο της ΚΕΔΕ (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος).

Xαιρετισμός του Δημάρχου Κυθρέας δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά στο
Συμπόσιο του Ινστιτούτου του Κυθηραϊσμού στα Κύθηρα
(18-21 Αυγούστου 2016)

Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί μου δίδεται η ευκαιρία ν’ απευθύνω
αυτό τον εγκάρδιο χαιρετισμό σ’ όλους τους Κυθηραίους αδελφούς επ’ ευκαιρία
του Συμποσίου του Ινστιτούτου του Κυθηραϊσμού με θέμα ἈΠεριφερειακός Κυ-
θηραϊσμός, Παγκόσμιες Κυθηραϊκές Περιφέρειες.

Το θέμα των σχέσεων της Κυθρέας με τα Κύθηρα είναι αδιαμφισβήτητα μια
σημαντική ιστορική πτυχή που ενδιαφέρει όλους μας ιδιαίτερα και που κατά
την άποψή μου χρήζει μιας πλέον ενδελεχούς επιστημονικής διερεύνησης και
μελέτης. Είναι γνωστή η θέση του μακαριστού Δημάρχου της Κυθρέας Σάββα
Χριστίδη στο βιβλίο του ἈΚΥΘΡΑΙΑ – Η Πράσινη μας ΚοιλάδαἈ (Λευκωσία 2003)
που καταγράφει τη στενή σχέση Κυθρέας με τα Κύθηρα. Θεωρώ εύλογα τα επι-
χειρήματά του: ότι Κυθηραίοι Δρύππες που εγκατέλειψαν το νησί όταν αυτό κα-
τελήφθη από τους Ίωνες, ήρθαν στην Κύπρο και εγκαταστάθηκαν εκεί που
υπήρχε το νερό του Κεφαλόβρυσου της Κυθρέας και το αξιοποίησαν εφόσον κα-
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τείχαν και την τότε τεχνολογία των μυλόπετρων και των νερόμυλων, όπως έγινε
και στον Καραβά της Κύπρου.

Κατά την προσωπική μου άποψη αυτή η θέση ουδόλως συγκρούεται με την
ταύτιση της Κυθρέας με την αρχαία πόλη των Χύτρων, η ίδρυση της οποίας απο-
δίδεται στον βασιλιά Χύτρο, εγγονό του βασιλιά Ακάμαντα και δισέγγονο του
βασιλιά Θησέα της Αττικής. Η ύπαρξη της πλούσιας πηγής του Κεφαλόβρυσου
μετά την ίδρυση των Χύτρων από Έλληνες αποίκους διαφόρων περιοχών (συ-
μπεριλαμβανομένων και εκ Πελοποννήσου και ενδεχομένως και εκ Κυθήρων),
αναμφίβολα λειτούργησε ως πόλος έλξης για νέους αποίκους που θα ήταν σε
θέση να αξιοποιήσουν καλύτερα τα νερά της πηγής με τις μυλόπετρες και τους
νερόμυλους. Σ’ αυτό το τομέα οι Κυθηραίοι ήταν ίσως οι πρωτοπόροι της εποχής,
μια και εμπορεύονταν μυλόπετρες από το νησί της Δωδεκανήσου Νίσυρο.

Θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και όλων
των δημοτών της Κυθρέας, που σήμερα ακόμη στενάζει κάτω από την μπότα του
Τούρκου κατακτητή που πάτησε τα χώματά μας το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του
1974, κάθε επιτυχία στο Συμπόσιό σας και συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές,
ιδιαίτερα τον καθηγητή Ηλία Α. Μαρσέλλο. Εκφράζω επίσης την ευχή να ενδυ-
ναμωθούν περαιτέρω οι σχέσεις Κυθρέας και Κυθήρων και όπως μας δοθεί η
ευκαιρία να μάθουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον με τη σχετική επιστημονική
τεκμηρίωση, για το πλούσιο και ένδοξο, μακρινό κοινό παρελθόν μας!



Δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στις 19 Μαΐου 2016 στο Δημαρχείο Ρόδου
με την ευκαιρία της παρουσίασης του θεατρικού δρώμενου «Μαρτυρίες»

από τον Όμιλο Γυναικών Περιοχής Κυθρεας.
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