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Κυθρεώτικες εκδηλώσεις

Γράφει και επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου

Σε κλίμα συγκίνησης και νοσταλγίας πραγματοποιήθηκε χθες, 5 Φεβρουαρίου
2019, το ΙΒ΄ Μαθητικό Συνέδριο του Λυκείου Κύκκου Α΄ με θέμα: “Κυθρέα, μια
περιδιάβαση στη γη των Χύτρων”. Καλωσόρισμα απηύθυνε ο Διευθυντής του Λυ-
κείου, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ενώ το Συνέδριο χαιρέτισε ο Κυθρεώτης Υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα βιώματά του
κοντά στον Κυθρεώτη παππού του.

Η Κυθρέα είναι πράγματι ο τόπος καταγωγής του πατέρα μου. Προσωπικά
δεν έζησα την Κυθρέα. Ήμουν πολύ μικρός το καλοκαίρι του 1974, μόλις δυό-
μιση χρονών. Δεν την θυμάμαι την Κυθρέα, έχω μόνο κάτι μικρές αμυδρές αλλά
πολύτιμες μνήμες, μιας πίσω αυλής, προφανώς του σπιτιού του παππού και
της γιαγιάς μου, με πολλά δέντρα και με κότες, πάπιες και γάλους.

Δεν την έζησα, επαναλαμβάνω την Κυθρέα, όμως μπορώ να σας πω ότι μεγά-
λωσα με την Κυθρέα.  Μεγάλωσα με τις ιστορίες, τις περιγραφές, τα παραμύθια
και τους μύθους ενός τόπου που μου φαινόταν σπουδαίος και μαγικός.

Ιστορίες που άκουα για ώρες ατέλειωτες σε ένα μικρό μπαλκόνι στον δεύτερο
όροφο του σπιτιού, που οι γονείς μου ευτυχώς πρόλαβαν και έφτιαξαν στην Παλ-
λουριώτισσα, με καθαρή την θέα του Πενταδακτύλου, και με τον παππού μου
να μου υποδεικνύει το ακριβές σημείο κάτω από το οποίο ήταν η Κυθρέα. Και
να μου δείχνει πιο πάνω το Συχαρί, το Βουνό, το Δίκωμο και τα άλλα χωριά της
περιοχής.

Σε εκείνο το μπαλκόνι λοιπόν, τα απογεύματα του καλοκαιριού, πολλές
φορές άκουσα την ιστορία για τον γεωργό που όργωνε το χωράφι του και βρήκε
ξαφνικά το άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβήρου, μια επιβε-
βαίωση της σημαντικής και μακραίωνης ιστορίας του χωριού μας και των αρ-
χαίων Χύτρων.

Με παιδικό συγκλονισμό άκουα τις ιστορίες για τον Άγιο Δημητριανό της Κυ-
θρέας, που έφτασε μέχρι την Βαγδάτη για να απελευθερώσει τους Έλληνες όμη-
ρους.

Ή για την σημαντικότητα και την επίδραση της Φραγκοκρατίας στην Κυθρέα,
με την υπόμνηση πάντοτε από την γιαγιά μου ότι το επίθετο της δικής της οικο-
γένειας ήταν Φραγκούδη.

Άκουα τις ιστορίες για το κυνήγι στα περβόλια της Κυθρέας, στα Λακκοβού-
ναρα και στην Χαλεύκα, ακριβώς πάνω από το χωριό στις πλαγιές του Πεντα-
δακτύλου. Τις ιστορίες ακόμη για τον προπάππο μου τον Χατζηδημήτρη, που
μια φορά τον χρόνο έφευγε με το άλογο και την παρέα του, μαζί και με τον φίλο
του τον Τούρκο, για ένα πολυήμερο γλέντι πάνω στον Πενταδάκτυλο και για μια



μεγάλη λαμπρατζιά που πάντοτε άναβαν για να την βλέπουν όλοι από την Κυ-
θρέα. 

Με δέος άκουα τις ιστορίες για ΕΟΚΑ, για τους αγωνιστές και τους αντάρτες
της περιοχής, για τον θείο μου τον Θάσο Σοφοκλέους που ήταν τομεάρχης, για
τα curfew των Άγγλων που επέβαλλαν τον κατ’ οίκο περιορισμό σε ολόκληρη την
Κυθρέα. Για την σκηνοθετημένη κλοπή του γαλλικού κυνηγετικού όπλου του
παππού μου από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ για τις ανάγκες του αγώνα, το οποίο
όπλο σήμερα φυλάγω εγώ ως κειμήλιο.   

Φίλες και φίλοι, Τέτοιες είναι οι ιστορίες και οι αναφορές για την Κυθρέα,
που είναι χαραγμένες στη μνήμη μου. Ενός τόπου καταπράσινου, με τρεχούμενα
νερά, πλούσιου, με ιστορία, με τους προύχοντες της Κυθρεάς να αποτελούν  τους
οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της Λευκωσίας, με πνευματικούς αν-
θρώπους και με μακρά παράδοση στα γράμματα και στην εκπαίδευση.

Και είναι σε όλα αυτά τα θέματα που επικεντρώνεται το σημερινό σας συνέ-
δριο. Και είναι πραγματικά σημαντικό, να έχουν και οι δικές σας νεότερες γε-
νιές, την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν για τους τόπους μας. Και να
κρατήσουν έτσι ζωντανή την ιστορική μνήμη, τη συνέχεια και τη συνοχή, που
αποτελεί ότι πιο πολύτιμο έχουμε ως Έλληνες της Κύπρου. 

Μετά από σύντομο διάλειμμα αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την Κυθρέα
σε 9 διαφορετικές Ομάδες, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν
την κατεχόμενη κωμόπολη, αλλά και να υποβάλουν ερωτήσεις, να προβληματι-
στούν και να ενδιαφερθούν για άγνωστες πτυχές της ιστορίας και του πολιτι-
σμού της. Στον Δήμαρχο Κυθρέας δωρήθηκε πίνακας του Κεφαλόβρυσου, ο
οποίος κοσμεί τώρα τα προσωρινά γραφεία του Δήμου. 

• • •
Στις 16.5.1919  αυξημένη ήταν η προσέλευση  ιδιαίτερα νέων παιδιών, στην

Αιμοδοσία που διοργά-
νωσε ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
σε συνεργασία με τα οργα-
νωμένα σύνολα, εις μνήμη
του τέως Δημάρχου Μιχα-
λάκη Σάββα στο Οίκημα
της ΑΕΚ Κυθρέας στην
Αγλαντζιά. Οι συντελεστές
της εκδήλωσης ευχαρίστη-
σαν την οικογένεια του
τέως Δημάρχου  για την
παρουσία και συμβολή της
στην επιτυχία του φιλαν-
θρωπικού και ανθρωπιστι-
κού αυτού έργου.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019, η πρώτη για φέτος προ-
σκυνηματική μετάβαση στην κατεχόμενη και πολυαγαπημένη μας Κυθρέα με τη
συμμετοχή 102 νέων στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου “Γνωρίζω-
Αγαπώ-Διεκδικώ”. Οι νέοι ξεναγήθηκαν από τον Δήμαρχο και μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κυθρέας στις έξι ενορίες της Κωμόπολης, καταλήγοντας στον
χώρο του ξακουστού της Κεφαλόβρυσου, που έχει προ πολλού στερέψει. Το
δάσος της Χαλεύκας και η άγρια ομορφιά του Πενταδάκτυλου υποδέχτηκαν με
τα χρώματα και τις ευωδίες της άνοιξης την ομάδα των νέων βιωματικών προ-
σφύγων, που πολύ λίγο ή καθόλου δεν γνώρισαν τον τόπο καταγωγής τους. Η
περιδιάβαση στην Κυθρέα γέμισε με συγκίνηση όσους είχαν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν και αναζωπύρωσε τον πόθο για επιστροφή και ξαναρίζωμα στην
άλλοτε ακμάζουσα, σήμερα κατεχόμενη Κωμόπολη.

• • •

Έγινε με επιτυχία τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, στο «Σπίτι της Κύπρου» στην
Αθήνα η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας
«Κύπρος ΄74» με θέμα: «Η Κυθρέα σήμερα – Όραμα επιστροφής». Ο Πρόεδρος
της Ένωσης, δρ Λοΐζος Λοΐζος, τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης του προσφυγι-
κού κόσμου μέσω τέτοιων εκδηλώσεων με σκοπό την ενδυνάμωση του αγωνι-
στικού φρονήματος και την τόνωση του αισθήματος συμπόρευσης στον συλλο-
γικό αγώνα για επιστροφή. Στη δική του παρέμβαση ο Δήμαρχος Κυθρέας, δρ
Πέτρος Καρεκλάς, ανέλυσε την κατάσταση στην Κυθρέα σήμερα, μετά τα τετε-
λεσμένα της τουρκικής εισβολής και την πάροδο 45 χρόνων από την κατάληψή
της. Μίλησε παράλληλα για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλονται σε πρα-
κτικό επίπεδο για διατήρηση της ιστορικής μνήμης και αποκατάσταση της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για εμπλοκή νέων Κυθρεωτών σε δράσεις
του Δήμου και των Οργανωμένων Συνόλων, με σκοπό να γνωρίσουν την κατεχό-
μενη γενέτειρα των προγόνων τους. Τέλος, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Νέου Χωρίου Κυθρέας, κ. Χρίστος Λαμπρίας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο
Νέο Χωριό και τις υπόλοιπες υπό κατοχή κοινότητες της Ευρύτερης Περιοχής
Κυθρέας, ανέδειξε μεταξύ άλλων και την αξία των κοινών δράσεων μεταξύ του
Δήμου, των Κοινοτήτων της Ευρύτερης Περιοχής και των Οργανωμένων Συνόλων
ως προς την υλοποίηση του οράματος επιστροφής. Με συγκίνηση και ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρακολούθησαν την εκδήλωση Κυθρεώτες απόδημοι και άλλοι πρό-
σφυγες, καθώς και φίλοι της Κύπρου που στηρίζουν ποικιλοτρόπως το έργο της
Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας και των κατεχόμενων Δήμων και κοινο-
τήτων της Κύπρου.

Στις 21 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε  μετάβαση Αντιπροσωπείας του
Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο δρα  Πέτρο Καρεκλά στον Άγιο Ανδρόνικο
Κυθρέας όπου έχουν αρχίσει οι εργασίες για την Α΄ φάση αναστήλωσης και απο-
κατάστασής του. Η μετάβαση έγινε με πρόσκληση της Δικοινοτικής Τεχνικής
Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Παρόντες ήταν οι δύο Συμπρόεδροι της
Επιτροπής Τάκης Χατζηδημητρίου και Ali Tuncay καθώς και άλλοι αξιωματού-
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χοι και λειτουργοί της. Εξηγήθηκε επιτόπου από τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε
το έργο, η πορεία των εργασιών της Α΄ φάσης και απαντήθηκαν σχετικά ερωτή-
ματα. Ελπίζεται,.με τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, να μην αρ-
γήσει πολύ ο χρόνος της ολικής αποκατάστασης του Ναού ο οποίος στον παρελ-
θόν ήταν ένα κόσμημα τόσον για την Κυθρέα όσον και ευρύτερα. “Η αρχή είναι
το ήμισυ του παντός”!

• • •
Εκδήλωση χρέους τιμής στον ηρωικό ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΤΑΣΟ ΜΑΡΚΟΥ πραγ-

ματοποιήθηκε την Τετάρτη 29η Μαΐου 2019 από τον Πνευματικό Αθλητικό
Όμιλο Κυθρέας ΠΑΟΚ. Ο Τάσος Μάρκου, Παραλιμνίτης μεν αλλά  στενή ήταν η
σχέση του με την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή της και Τομεάρχης περιοχής
Κυθρέας από το 1958 μέχρι το τέλος του αγώνα 1955-59, διοικητής του 395
Τ.Π. με έδρα την Κυθρέα το 1974. Υπερασπιζόμενος τη ματωμένη από το πρα-
ξικόπημα και την 1η εισβολή πατρίδα, οχυρώθηκε με ελάχιστα μέσα στην πε-
ριοχή Μιας Μηλιάς - Κυθρέας με τους άντρες του για να ανακόψουν την προέ-
λαση των εισβολέων στη 2η φάση τον Αύγουστο 1974 και έκτοτε αγνοούνται τα
ίχνη του. Στο βήμα της συγκινητικής εκδήλωσης, μίλησαν ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ
Κυθρέας Λουκάς Ορφανίδης, η αδελφή του του ήρωα Ελένη Μοσφίλη, ο υπουρ-
γός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης,

O πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ Θάσος Σοφοκλέους, ο συμπο-
λεμιστής των τελευταίων στιγμών του Τάσου Μάρκου το 1974 έφεδρος τότε αν-
θυπολοχαγός Μιχαλάκης Παυλίδης.

Παρούσα στην εκδήλωση η ευρύτερη οικογένεια του ήρωα. Με πολλή συγκί-
νηση ο Αντισυνταγματάρχης Πάρις Μάρκου, γιος του του ηρωϊκού Τάσου, πα-
ρέλαβε τιμητική πλακέτα που του απένειμε ο Πρόεδρος του Σωματείου Λουκάς
Ορφανίδης. Σεμνή και μεστή νοημάτων η όλη εκδήλωση, με μουσική επένδυση
από τη χορωδία “Γένεσις”.

• • •
Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων η  20η Ιουνίου και ο  Δήμος Κυθρέας τη γιόρ-

τασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Σε μια κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Αγοράς
Παλλουριώτισσας, δόθηκε  εμπεριστατωμένη  διάλεξη από το διακεκριμένο νο-
μικό Αχιλλέα Δημητριάδη με θέμα τα περιουσιακά δικαιώματα των Εκτοπισμέ-
νων μας από νομικής απόψεως. Το κυθρεώτικο κοινό μετά την παρουσίαση του
θέματος υπέβαλε σωρεία ερωτημάτων στα οποία δόθηκαν από τον ομιλητή εύ-
στοχες απαντήσεις. 

Συγκινητικές στιγμές έζησαν όσοι συμμετείχαν στον Προεόρτιο Εορτασμό
στην κατεχόμενη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας  μας στις 13.7.2019. Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος πρόσφυγες από την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή πά-
τησαν τα άγια χώματα της Κυθρέας μας και εκκλησιάστηκαν στην εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας που γιορτάζει στις 17 του Ιούλη. Φοβερά ηλεκτρισμένη η ατμό-
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σφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των προσκυνητών  στο ιερό χώρο
της εκκλησίας...

Δεκάδες ήταν οι πρόσφυγες Κυθρεώτες και άλλοι πιστοί, από τις γύρω κατε-
χόμενες κοινότητες, οι οποίοι συμμετείχαν στον προεόρτιο εκκλησιασμό για την
προστάτιδά της...

• • •
Στις 16 Ιουλίου ο προσφυγικός

κόσμος της Κυθρέας και της Ευ-
ρύτερης Περιοχής όπως και κάθε
χρόνο, έδωσαν βροντερό το παρόν
τους στον Εσπερινό της Αγίας Μα-
ρίνας και στην Αντικατοχική Εκ-
δήλωση-Πορεία από τον κυκλοφο-
ριακό κόμβο του Μπάτα προς το
Οδόφραγμα Μιας–Μηλιάς και την
επίδοση Ψηφίσματος προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στον
καθιερωμένο Εσπερινό της Αγίας Μαρίνας στον στον Ι.Ν. Αγίου Πολυδώρου στο
Καϊμακλί την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας εκφώνησε  ο Υπουργός
Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης. 

• • •
Τελέστηκε την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 μέσα σε κλίμα κατάνυξης στον

Ι. Ν. Αποστόλου Αντρέα του Συνοικισμού Στρόβολος 3, προϊσταμένου του Θεο-
φιλεστάτου Επισκόπου Χύτρων, το Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων της Κυθρέας
και της Ευρύτερης Περιοχής που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Κυθρέας.
Επίσης έγινε δέηση υπέρ ανεύρεσης των Αγνοουμένων μας. Ομιλητής ο Έντιμος
Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο
στο Μνημείο Πεσόντων του Δήμου Κυθρέας, το οποίο βρίσκεται στο προαύλιο
του οικήματος του Σωματείου ΠΑΟΚ Κυθρέας στον Στρόβολο και κατατέθηκε
πλήθος στεφάνων από την Πολιτεία, την Εκκλησία, τα Κόμματα, Τοπικές Αρχές,
Σωματεία και Οργανώσεις, καθώς και συγγενείς Πεσόντων. 

Παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία του εντίμου Υπουργού  Εξωτερικών, κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη:Είναι με συναίσθηση του εθνικού χρέους που έχουμε απέναντι
σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για τον τόπο αλλά και απέναντι στις επερχόμενες
γενεές Κυπρίων, που βρισκόμαστε όλοι εδώ. Τελούμε σήμερα με βαθιά συγκί-
νηση το ετήσιο μνημόσυνο των Κυθρεωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά την
τουρκική εισβολή του 1974 και των εν ειρήνη κοιμηθέντων στην προσφυγιά και
αναπέμπουμε την ίδια ώρα δέηση για τη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνο-
ουμένων μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στα χώματα που τους ανέ-
θρεψαν. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ευρύτερη περιοχή Κυθρέας είναι από τις πε-
ριοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από την τουρκική εισβολή, από τις
πλέον χαροκαμένες και μαυροφορεμένες, με τους περισσότερους νεκρούς και
αγνοούμενους κατ’ αναλογία πληθυσμού.
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Επιτρέψτε μου, πριν και πάνω από όλα, να απευθυνθώ προς τους συγγενείς
αυτών των ανθρώπων και να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την
τιμή να μου δώσουν βήμα λόγου μια τόσο σημαντική μέρα γι’ αυτούς. Μνημο-
νεύουμε τη γενναιότητα, την τόλμη, την αυτοθυσία όσων υπερασπίστηκαν μέχρι
την τελευταία ρανίδα του αίματός τους την ελευθερία της πατρίδας μας. Τους
κουβαλούμε στη σκέψη μας όχι μόνο σήμερα, αλλά και κάθε μέρα που αδιάκοπα
προσπαθούμε, υπερβάλλοντας εαυτούς, να δικαιώσουμε τον αγώνα και τη θυσία
τους διασώζοντας το μέλλον της χώρας, επιδιώκοντας την επανένωση, με μια
λύση βιώσιμη και λειτουργική.  Και αυτούς και όσους έφυγαν από τη ζωή με το
παράπονο και την πίκρα της προσφυγιάς. Συμπάσχουμε με τους συγγενείς των
αγνοουμένων που ταλαιπωρούνται ακόμα από βασανιστικά ερωτήματα. Πέραν
όμως από την έκφραση εκτίμησης και ευγνωμοσύνης από πλευράς της Πολι-
τείας,  σας μεταφέρω το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε τις ακαταπόνητες
προσπάθειες για να βρεθεί επιτέλους λύση στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοου-
μένων που εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια να προκαλεί πόνο και οργή.

Φίλες και Φίλοι, 45 χρόνια μετά, ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά. Ο πόθος για
επιστροφή παραμένει ασίγαστος παρά το πέρασμα του αδηφάγου χρόνου και οι
Κυθρεώτες διατηρούν άσβεστη τη μνήμη της πόλης  και του κόσμου της. Σαρά-
ντα πέντε τραγικά χρόνια μετράμε φέτος, από την τουρκική εισβολή. Δεν παραι-
τούμαστε όμως, δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή, ούτε και αποδεχόμαστε τα
τετελεσμένα. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι παρά τις συνεχείς προκλήσεις της
Άγκυρας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσης.
Στόχος μας μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμ-
φωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και αξίες της
ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο. Μια λύση που θα επανενώνει πραγματικά την
Κύπρο, θα την αποκαθιστά ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με μία και μόνη
κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μία και μόνη ιθαγένεια. Σε
αυτό το πλαίσιο, εργαζόμαστε συστηματικά προς την επανέναρξη ουσιαστικών
συνομιλιών με προοπτική θετικής κατάληξης, νοουμένου φυσικά ότι η Τουρκία
θα συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, τερματίζοντας τις έκνο-
μες ενέργειές της εντός της χωρικής θάλασσας και της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας
της Κύπρου, όπως επίσης τους όποιους  σχεδιασμούς για τη δημιουργία νέων
τετελεσμένων, όπως για παράδειγμα με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Η πρόσφατη παρουσία της κυρίας Λουτ στην Κύπρο και οι επαφές με τους
δύο Ηγέτες, απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας τη δυνατότητα συνομολόγησης
Όρων Αναφοράς που θα οδηγούσαν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών
από το σημείο που διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά. Δυστυχώς, η παρέμβαση
της Τουρκίας, η τοποθέτησή της για την ανάγκη μιας νέας διαδικασίας που δεν
θα αποτελεί συνέχεια του Κρανς Μοντανά αλλά θα έχει ως αντικείμενο νέες μορ-
φές λύσεις σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, δεν επέτρεψε τη θετική κατά-
ληξη. Παρά τις δυσκολίες, παρά τα όποια προβλήματα, το μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο: Με αφοσίωση και αποφασιστικότητα και αξιοποι-
ώντας κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεση μας, συνεχίζουμε τις ειλικρινείς
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και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού, για να διασφαλί-
σουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας, για να ζήσουμε σε φυσιολογικές
συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, για να θέσουμε καλύτερες βάσεις ευημερίας.
Για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και να συνδημιουργήσουμε με όλους τους
νόμιμους κατοίκους αυτού του τόπου.

Οι προσεχείς μέρες και βδομάδες, Κυρίες και Κύριοι, θα είναι καθοριστικής
σημασίας, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Προσβλέπουμε σε αυτές χωρίς
να επιδιώκουμε να «νικήσουμε» αλλά να επανενώσουμε και να δικαιώσουμε
όλους, ΕΚς και ΤΚς.

Κυρίες και Κύριοι, Ξεκάθαρο και μοναδικό όραμά μας είναι η Κύπρος να
γίνει ξανά στην ολότητά της, από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα, από την
Αμμόχωστο μέχρι την Κερύνεια, τόπος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και
ασφάλειας, που θα προσφέρει προστασία και ίσες προοπτικές ευημερίας σε
όλους τους νόμιμους κατοίκους της, αποτελώντας για την Ευρώπη έναν αξιό-
πιστο εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο.Μια λύση χωρίς εγγυήσεις και ξένους
στρατούς κατοχής, θα είναι επιτυχία όλων μας. Θα είναι κυρίως το βασικό συ-
στατικό για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τα παιδιά μας.

Παρά τις ενδεχόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις, που είναι απόλυτα θεμιτές
σε μια δημοκρατία, οφείλουμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο του διαλόγου
και να είμαστε ενωμένοι. Σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή και με μια Τουρκία
που επιχειρεί συνειδητά, σε διάφορα επίπεδα, να διαβρώσει το εσωτερικό, απαι-
τείται από όλους μας να βάλουμε την Κύπρο πάνω από τις όποιες διαφωνίες
μας. Χρειαζόμαστε, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, συνεργασία και
ενότητα, μετριοπάθεια και πραγματισμό. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή και
άλλος δρόμος, παρά να  τερματιστεί η κατοχή, να επανενωθεί η πατρίδα μας
και να φέρουμε επιτέλους την ειρήνη στον τόπο μας, και για να απαντήσω και
στη σημερινή συνέντευξη του κ. Τσαβούσογλου, λύση Δικοινοτικής Διζωνικής
Ομοσπονδίας.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε για ακόμη μια φορά έτοιμοι να προσέλθουμε
στον διάλογο από το σημείο που είχε διακοπεί τον Ιούλιο του 2017. Αν και η
άλλη πλευρά επιδείξει βούληση και εφόσον προχωρήσουμε στη βάση των Όρων
Αναφοράς για τους οποίους υπήρξε συναντίληψη από τους δύο ηγέτες από τις
9 Αυγούστου, τότε ΝΑΙ μπορούμε να ελπίζουμε.

Φίλες και Φίλοι,Από την πατρίδα μας ποτέ δεν έλειψαν οι δοκιμασίες, ο
πόνος και η πίκρα. Αναρίθμητα χρόνια και αιώνες πληρώνουμε βαρύ το τίμημα
της Ιστορίας και της γεωγραφικής μας θέσης. Αποτελεί, όμως, εξίσου αλήθεια
πως σε αυτό τον τόπο ποτέ δεν σταματήσαμε τον αγώνα για την ιστορική μας
συνέχεια. Δεν πάψαμε ποτέ να πιστεύουμε πως μπορούμε με σύνεση, επιμονή
και υπομονή να δημιουργήσουμε ξανά συνθήκες επανένωσης της πατρίδας μας
και ειρηνικής συμβίωσης όλων των νομίμων κατοίκων της.

Είναι ακριβώς για αυτούς τους λογούς που είμαστε αποφασισμένοι να εξα-
ντλήσουμε κάθε περιθώριο προκειμένου να τερματιστεί η σημερινή απαράδεκτη



76 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

κατάσταση πραγμάτων. Το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στις μελλο-
ντικές γενεές.

Το χρωστάμε σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες και
όσους ακόμη η τύχη αγνοείται. Σε όλους αυτούς υποκλινόμαστε σήμερα ως ελά-
χιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους προς την πατρίδα. Αναλογιζόμαστε το
δικό μας χρέος έναντι της Ιστορίας και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας, πως
δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από τον αγώνα μέχρι την άγια μέρα της επανένω-
σης της πατρίδας μας σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και εθνικής συμβίω-
σης για όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού μας, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκυπρίους. Αιωνία τους η μνήμη.

• • •
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη

επιτυχία το Σάββατο 5 Οκτωβρίου
2019 η Προσκυνηματική εκδρομή
των Συνταξιούχων της Κυθρέας που
διοργάνωσε ο Δήμος Κυθρέας στην
περιοχή Σολέας: στο μοναστήρι Αγίου
Σεραφείμ Σαρώφ, στον Άγιο Δημη-
τριανό (τον Άγιο της Κυθρέας) στη
Φλάσου, στο Μουσείο του Κυπριακού
Σιδηροδρόμου στην Ευρύχου. Αποκο-
ρύφωμα της μέρας ήταν σίγουρα τα
Αποκαλυπτήρια της ονομασίας ενός
δρόμου στην περιοχή Ευρύχου-Φλάσου σε “Οδό Χαρδιακιώτισσας Κυθρέας”!
Εκεί κατοικεί με τον σύζυγό της Μιχάλη, μια δραστήρια Κυθρεώτισσα από την
ομώνυμη ενορία της Κυθρέας, η Ευρυδίκη Κακαρή-Ιερείδη. Στην οργάνωση της
όλης εκδήλωση και τη φιλοξενία  συμμετείχε το Σωματείο «Ενωμένη Σολιά» την
οποία και ο Δήμος ευχαρίστησε.

• • •
Την Τρίτη, 8.10.19 και ώρα 5:30μμ οι Κυθρεώτες εόρτασαν και φέτος τη

μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου  και Αθανασίας, με Εσπερινό στον Καθεδρικό Ναό
Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία και Λειτουργία στον ίδιο Ναό την επομένη το πρωί
πρωτοστατούντος του  Θεοφιλεστάτου  Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγόριου.
Του εσπερινού ακολούθησε ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο από τον Διευθυντή
του, Δρα Ιωάννη Ηλιάδη.

• • •
Με πρόσκληση της διεύθυνσης του γειτονικού στο οίκημα του Δήμου μας  στη

Λευκωσία Δημοτικού Σχολείου Αγ. Κασσιανού, ο Δήμαρχος Κυθρέας μίλησε στις
17 Οκτωβρίου στα παιδιά των μεγάλων τάξεων για πολλά και διάφορα θέματα
που απασχολούν ένα Κατεχόμενο Δήμο και τους δημότες του στην προσφυγιά,



για την Κυθρέα και την πλούσια
ιστορία της, για την ανάγκη η νέα
γενιά να ξέρει τις ρίζες της και να
συμβάλλει στην προσπάθεια για
μια Κύπρο ειρηνική, ελεύθερη, δη-
μοκρατική και απαλλαγμένη από
κατοχικό στρατό, για πραγματική
ειρήνη με δικαιοσύνη. Σωρεία οι
απορίες και με υπομονή και ιδιαί-
τερη χαρά ο δρ Καρεκλάς έδωσε
εμπεριστατωμένες και σαφείς
απαντήσεις στα παιδιά.

• • •
Δίνεις αίμα, δίνεις ζωή!

Πραγματοποιήθηκε φέτος
ακόμα μια  αιμοδοσία του
Δήμου Κυθρέας στο Οίκημα
του Σωματείου ΠΑΟΚ στο
Στρόβολο στις 17.10.19 το
βράδυ. Η αιμοδοσία ήταν
αφιερωμένη στον μακαρι-
στό Αντρέα Χρίστου που
έφυγε  πρόωρα. Ο Αντρέας
ήταν ένας φιλοπρόοδος Κυ-
θρεώτης, πρώην Αντιπρόε-
δρος του Σωματείου Χύτροι
και Ταμίας της Συντονιστι-
κής Επιτροπής Ευρύτερης
Περιοχής Κυθρέας. 

• • •
Από τον απερχόμενο Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-

λαίας, δρα Κώστα Χαμπιαούρη έγιναν στις 2. Δεκεμβρίου 2019  τα εγκαίνια της
Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης “ΚΥΘΡΕΑ” στην Αμμοχώστου 20Γ (απέναντι από
τα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Κυθρέας στην Παλιά Λευκωσία) Η ανακαίνιση
αυτής της Τ/Κ αποθήκης, που  παραχωρήθηκε στο Δήμο από την αρμόδια Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε κατορθωτή με τη στενή συνεργασία
του Δήμου με τη Σχολική Εφορείας Λευκωσίας κυρίως, το γειτονικό  Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Κασσιανού και το ΥΠΠΑΝ. Τώρα θα μπορεί ν’ αξιοποιείται τόσον
από το Δημοτικό Σχολείο όσον και το Δήμο μας για τις ανάγκες τους. Στον απερ-
χόμενο Υπουργό απονεμήθηκε από το Δήμαρχο   αναμνηστική πλακέτα και εκ-
δόσεις του Δήμου Κυθρέας.

• • •

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 77



Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στις 19.12.1919 η Εορταστική Εκδήλωση
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος και η Σχολική Εφορείας Κυθρέας για βράβευση
των αρίστων Αποφοίτων 2017-18 που έλκουν την καταγωγή τους από την Κυ-
θρέα και την Ευρύτερη Περιοχή της. Η εκδήλωση έγινε στην “Παλαιά Αγορά
Παλλουριώτισσας” που αποδείχθηκε μικρή για να χωρέσει τον κόσμο  που προ-
σήλθε, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Μετά τους χαιρετισμούς και την
απονομή των Βραβείων, παρουσιάστηκε το νέο Ημερολόγιο του Δήμου για το
2020 καθώς και μουσικό πρόγραμμα από χορωδία του “Αστρινίδειου Ωδείου”
με εορταστικές μελωδίες.

• • •

Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυ-
θρέας ίδη

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
«Κυθρέα», απέναντι από τα Γραφεία του Δήμου Κυθρέας στη Λευκωσία, Γενική
Συνέλευση Νέων της Κυθρέας και επίσημη σύστασή τους σε Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Δήμου Κυθρέας.

Οι εκλεγέντες καταρτίστηκαν τελικά σε Σώμα για διετή θητεία ως ακολού-
θως:

• Πρόεδρος: Μάριος Ζαμπακίδης (Αντιδήμαρχος)

• Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Χατζηγιακουμή

• Γραμματέας: Σόφη Καλογήρου

• Βοηθός Γραμματέας; Μιχαέλλα Γεωργίου

• Ταμίας; Χρίστος Ζαμπακίδης

• Μέλος: Αλέξανδρος Ορφανίδης

• Μέλος: Σπύρος Χατζηγιακουμή (Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Γιαννού, Γιάννης Κακαρής και Ανδρέας Ια-
κώβου.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και ακόμα ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Κυθρέας ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται
στο σχετικό Καταστατικό το οποίο ενέκρινε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Τακτικά Μέλη στο Συμβούλιο Νεολαίας δύνανται να εγγραφούν οποτεδήπο -
τε όσοι νέοι έλκουν την καταγωγή τους από την Κυθρέα (τουλάχιστον ο ένας
γονέας εκ Κυθρέας) και το επιθυμούν, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση εγ -
γραφής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τον Δήμο Κυθρέας ή από τα
Μέλη του Συμβουλίου ή ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα του Δήμου Κυ θρέας:
www.kythrea.com. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα ηλικίας 15 μέχρι 35 ετών.
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