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Η Κυθρέα ως Δημοκρατική Κοινότητα 

Η Κυθρέα υπήρξε ένα από τα πιο 

δημοκρατικά κατεχόμενα εδάφη του νη

σιού μας. Σ' αυτή ήταν τρόπος ζωής η 

δημοκρατία για όλο τον κόσμο της, είτε 

ανήκε στη δεξιά, είτε στην αριστερά είτε 

στην κεντρώα πολιτική τοποθέτηση. 

Γι' αυτό και οι Δημοτικοί άρχοντες 

της Κυθρέας, οι δήμαρχοί της, Νικόλαος 

Καττάμης, Κυριάκος Λεμονοφίδης, Χρί

στος Καττάμης, Ευέλθων Ιακωβίδης, 

Στυλιανός Αθανασιάδης, Γεώργιος Κυ

ριακού και Σάββας Χριστίδης που από το 

1915 έως το 1974 {1915- Ίδρυση του Δή
μου Κυθρέας μέχρι την εισβολή των 

Τούρκων 1974) όλοι τους εκλέγηκαν με 
την ψήφο του κόσμου της Κυθρέας που 

τη στόλιζε ο Κεφαλόβρυσος, οι ελαιώ

νες, οι λεμονανθοί. Όλοι τούτοι οι ηγέ

τες της Κοινότητας εφάρμοζαν πιστά 

την aρχή του Αγάθωνα: 1) Άρχειν κατά 
νόμο 2. Άρχειν ανθρώπους 3. Ουκ αεί άρ
χειν (Δεν θα είναι πάντα στην εξουσία). 

Από τα χρόνια του μεσοπολέμου η 

Κυθρέα είχε τα αθλητικά της σωματεία 

τα μορφωτικά και συντεχνιακά και κάθε 

σωματείο οργάνωνε τη δική του κομματι

κή βάση μέσα σε αρχές και πλαίσια δημο

κρατικά. 

Θυμούμαι τον αείμνηστο διδάσκαλό 

μου Πέτρο Πετρίδη που είχε ιδρύσει το 

Σύνδεσμο «Φίλοι του παιδιού» και ανέ

πτυσσε στα μέλη του το δημοκρατικό 

πνεύμα και έμπρακτα λειτουργούσε ο 

Σύνδεσμος με τις αρχές της δημοκρα

τίας. Παράλληλα ο αείμνηστος Πετρίδης 

δίδασκε και μας τους μικρούς μαθητές το 

διάλογο σαν μέσο ανταλλαγής ιδεών και 

προσπαθούσε να μας εμπνεύσει στις αρ-
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χές της δημοκρατίας και ν' αποβούμε έτσι 

δημοκρατικοί πολίτες της μέλλουσας Κυ

πριακής Δημοκρατίας σε λίγα χρόνια. 

Ο Πέτρος Στυλιανού, ο Θάσος Σο

φοκλέους, ο Αντώνης Ανδρονίκου, ο Ιά

κωβος Αριστείδου, ο Αντώνης Μαλαός εί

ναι μερικοί από τους κατοίκους που γέν

νησε και ανέθρεψε η Κυθρέα που αναδεί

χθηκαν σε δημόσια αξιώματα, σε βουλευ

τές, σε δημάρχους, σε υπουργούς, σε Γε

νικούς Διευθυντές υπουργείων και η ανά

δειξή τους οφείλεται που αναγιώθηκαν και 

ανδρώθηκαν σε μια δημοκρατική κοινότη

τα. 

Εχθρός της φυλής μας είναι ο διχα

σμός και η διχόνοια. Είναι αυτά που έφε

ραν το πραξικόπημα και την τουρκική ει

σβολή στην Κύπρο μας, που συνεχίζεται 

για 22 σχεδόν χρόνια η κατοχή του 37% 
του κυπριακού εδάφους. Η προσφυγιά 

των Κυθρεωτών δε τους έκαμε ν' αλλά

ξουν οι δε διαφορές του παρελθόντος 

μπορεί να τους έκανε aντίπαλους ποτέ 

όμως δε θεώρησε ο ένας τον άλλο εχθρό. 

Στη διάρκεια της παράνομης δράσης της 

ΕΟΚΑ Β' και στο πραξικόπημα δεν είχαμε 

στη δημοκρατική μας κωμόπολη δράση 

παράνομων ομάδων ούτε και πολιτικές 

δολοφονίες όπως έγιναν σ' άλλες κοινό

τητες. 

Στην προσφυγιά η δράση του κό

σμου της περιοχής μας στο αγώνα για 

λευτεριά και επιστροφή είχε σαν αποτέλε

σμα την ίδρυση και τη δημοκρατική οργά

νωση του Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥ-




