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Χαιρετισμός Δημάρχου Κυθρέας και Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής 

Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά, στην  Αντικατοχική  

Εκδήλωση Κυθρεωτών στον Ι.Ν. Αγίου Πολυδώρου, Καϊμακλί στις 16 Ιουλίου 2022 

Μας αξίωσε και φέτος  ο Θεός να μαζευτούμε σ’ αυτό τον φιλόξενο Ναό του Αγίου 

Πολυδώρου δίπλα από το συρματόπλεγμα της ντροπής, με την ευκαιρία του Εσπερινού 

της Αγίας Μαρίνας μας, μετά και που Αντιπροσωπεία του Δήμου Κυθρέας και της 

Συντονιστικής Επιτροπής Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας επέδωσε Ψήφισμα προς 

Αξιωματικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ώστε να σταλεί  προς τον Γενικό Γραμματέα των Η.Ε.  Μαζί 

μας έχουμε και  τ’ αδέλφια μας από τον Δήμο του Αιγάλεω, τον Δήμαρχο, τον  

Αντιδήμαρχο, τον τέως Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους, που δίδουν και πάλιν το 

παρόν τους σ’ αυτή την καθεχρονική εκδήλωση, μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό!    

Η Κυθρέα και η Ευρύτερη Περιοχή της βίωσαν στη χιλιόχρονη ιστορία τους τη δίνη των 

πράξεων διαφόρων επιδρομέων και κατακτητών, χιλιάδες τα θύματα, την αιχμαλωσία 

των κατοίκων, βεβηλώσεις και καταστροφές ιερών και οσίων και πολλά άλλα.  Στη 

νεότερη ιστορία, 48 τώρα χρόνια από το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974, με το 

προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, βιώνουμε τα ίδια θλιβερά, 

προσφυγιά, αγωνία για τους αγνοούμενούς μας, πόνο και θλίψεις.  Όπως όμως και 

πριν, δεν αλλάξαμε καρδιά!  Στεκόμαστε ακόμα όρθιοι οι Εκτοπισμένοι στις επάλξεις 

του αγώνα για να μην επικρατήσει η λήθη και να παραμείνει η φλόγα του πόθου 

ελεύθερης επιστροφής στα πάτρια εδάφη αναμμένη.  Γιατί, όπως χαρακτηριστικά 

γράφει ο Όμηρος στην Οδύσσειά του, "δεν γνωρίζω κάτι καλύτερο από τη γη της 

πατρίδος μου"! Πυξίδα μας και φέτος, το "ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΔΕ 

ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ"!   

Ο λαός μας διψά τη λύση όπως η γη της Κυθρέας και της γύρω περιοχής το νερό του 

ζωογόνου  Κεφαλόβρυσου που οι κατακτητές κατάφεραν, δυστυχώς, να εξαφανίσουν!  
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Είναι άδικο να συνεχιστεί και να παγιωθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και να 

στερηθούμε άλλο αυτή την ευλογημένη γη που τη σφραγίζουν χιλιάδων χρόνων 

πλούσιας ιστορίας, πολιτισμού και επιτευγμάτων σε διαφόρους τομείς. 

Αναγνωρίζουμε όλοι τις μεγάλες δυσκολίες, τις βιώνουμε καθημερινά. Έχουμε να 

κάμψουμε "την υπεροψία του Δαρείου", τον παραλογισμό, την άδικη στάση ενός 

αδηφάγου και άρπαγα γείτονα, της Τουρκίας.  Παρ’ όλα αυτά έχουμε επίγνωση πως η 

επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη από την ειρηνική οδό, απ’ αυτή του διαλόγου και της 

επιμονής στην εφαρμογή αρχών δικαίου όπως καταγράφονται στον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών για όλους τους λαούς, μικρούς ή μεγάλους.  Είμαστε χώρα – μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να  απολαμβάνουμε κι’ εμείς ό,τι όλοι οι άλλοι 

Ευρωπαίοι δικαιούνται και έχουν, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο! 

Γι’ αυτό από τη μια πρέπει να κάνουμε συνεχώς ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, κάθε 

μέρα, ουσιαστικές ενέργειες για να επαναρχίσει ο ειρηνικός διάλογος ώστε να 

επιτύχουμε μια λύση δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη προς όφελος όλων των νομίμων 

κατοίκων της χώρας μας, συμβατή όμως με το διεθνές δίκαιο.  Γι’ αυτό κι εμείς 

σεβόμαστε τις περί Κύπρου αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ και των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.  Η λύση θα πρέπει ν’ 

απαλλάσσει τη χώρα μας από την κατοχή, θα πρέπει να προνοεί για την αποχώρηση 

των κατοχικών στρατευμάτων, θα τερματίζει τις αναχρονιστικές "εγγυήσεις" τρίτων και 

τις όποιες επεμβατικές πρόνοιες και θα επιτρέπει την ελεύθερη επιστροφή στις εστίες 

μας υπό συνθήκες ασφαλείας. 

Επιβάλλεται επιτέλους η διεθνής κοινότητα να θέσει ένα τέρμα στις έκδηλα παράνομες 

ενέργειες της Τουρκίας σε ξηρά και θάλασσα, με συγκεκριμένα μέτρα όπως έπραξε 

τόσο γρήγορα και αποφασιστικά στην περίπτωση της Ουκρανίας μετά τη ρωσική 

εισβολή.  Δεν πρέπει να συνεχίσει η επίδειξη υποκρισίας και η εφαρμογή δύο μέτρων 

και δύο σταθμών! 
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Σημαδιακή είναι φέτος η χρονιά, με τα 100 χρόνια που πέρασαν από τη μαύρη σελίδα 

στην ιστορία του Ελληνισμού, τη Μικρασιατική Καταστροφή, που σήμανε την εκρίζωση  

του ελληνικού στοιχείου από τις εστίες του στην Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη 

Μικρά Ασία. "Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί", όπως ορθά τόνισε και ο 

μεγάλος Μικρασιάτης ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης.  Η επίγνωση των όσων 

δραματικών και τραγικών συνέβηκαν  τότε, επιβάλλει όπως όλοι αντλούμε διδάγματα 

από την ιστορία και όπως  αναγνωρίσουμε πως για να επιτύχουμε στους στόχους μας 

χρειάζεται η επίδειξη ομοψυχίας, η αποφυγή εσωτερικής διχόνοιας και λανθασμένων 

χειρισμών και ενεργειών.  Μόνον έτσι θα μπορούμε να προσβλέπουμε σε καλύτερες 

μέρες για τον τόπο μας, για το λαό μας. Έτσι μόνο μπορεί να επαληθευθεί αυτό που 

κάποτε είπε μεταφορικά ο μεγάλος Γάλλος λόγιος και ποιητής Βίκτωρ Ουγκώ, πως "και 

την πιο σκοτεινή νύκτα, τη διαδέχεται ο ήλιος".  Ο ήλιος της ελευθερίας μπορεί να 

φωτίσει άπλετα και τη σήμερα σκλαβωμένη γη μας, αν όλοι το πιστέψουμε και 

ανάλογα καθημερινά ενεργούμε, με σύνεση μεν αλλά και σταθερή αποφασιστικότητα 

και πίστη για το δίκαιο του αγώνα μας! Αμήν!    

 




