
Χαιρετισμός Δημάρχου 

Συγκέντρωση «Οι Διαπραγματεύσεις του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών» 

 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της Ένωσης Δήμων και της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Αλέξη Γαλανέ, 

Αγαπητέ πρώην Ευρωβουλευτή κ. Γιαννάκη Μάτση, 

Αγαπητέ πρώην Έπαρχε Κερύνειας, Ανδρέα Ασσιώτη 

Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων, 

Αγαπητοί πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. σωματείων και οργανώσεων της επαρχίας μας, 

Αγαπητέ μας κ. Μαυρογιάννη, 

Αγαπητοί φίλοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Εκφράζω πρώτιστα την ικανοποίηση των διοργανωτών της συγκέντρωσης  για τη δυνατότητα 

της άμεσης επικοινωνίας με τον διαπραγματευτή κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη. Να αναφέρω ότι η 

συγκέντρωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και απευθύνεται στα μέλη των Δημοτικών 

Συμβουλίων και Διοικητικών Συμβουλίων ων Δήμων, κοινοτήτων, σωματείων και οργανώσεων 

επαρχίας Κερύνειας. Καθορίσαμε αυτό το πλαίσιο για να δοθεί πρώτιστα η δυνατότητα στους 

οργανωμένους φορείς της Επαρχίας Κερύνειας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που αφορούν 

την επανέναρξη των συνομιλιών και αφού αξιολογήσαμε ότι η χωρητικότητα της αίθουσα δεν 

μας έδινε τη δυνατότητα να διευρυνθεί περισσότερο ο αριθμός των παρευρισκομένων στην 

εκδήλωση. Με χαρά καλωσορίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και άλλα άτομα που 

ενημερώθηκαν για την συγκέντρωση και είναι απόψε μαζί μας. 

Η συγκέντρωση διοργανώνεται από τους τρεις Δήμους της Επαρχίας μας, την Ένωση 

Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας με τη συνεργασία του Ομίλου Προβληματισμού για το 

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Τίτλος της ενημερωτικής μας συνάντησης «Οι 

διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος των πολιτών». Να σημειώσω 

ότι μετά την ενημέρωση του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη θα αφεθεί χρόνος για ερωτήσεις μέσα σε 

ένα χρονικό πλαίσιο που θα δούμε στη συνέχεια γιατί δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι 

ανεξάντλητος. Θα δοθεί προτεραιότητα να απευθύνουν ερωτήσεις κοινοτάρχες, πρόεδροι, 

μέλη συμβουλίων που προσκλήθηκαν γι αυτό θα θέλουμε να έχουμε την κατανόηση όλων για 

τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  

Προτού αφήσω το βήμα θα ήθελα να μεταφέρω κάποιους προβληματισμούς που απασχολούν 

όλους μας και θα ήταν χρήσιμο ο κ. Μαυρογιάννης να αναφερθεί σε αυτά τα σημεία αν και 

υπολογίζω ότι τα έχει ήδη συμπεριλάβει στην ενημέρωση που θα μας παρουσιάσει στη 

συνέχεια. 



Ένα θέμα που μεταδίδεται και διαδίδεται σε μια εκλαϊκευμένη μορφή από πολλούς είναι ότι 

για να επιτευχθεί μια λύση του Κυπριακού πρέπει μεταξύ άλλων να «θυσιαστεί» η επαρχία 

Κερύνειας με προέκταση εκπτώσεις ή και διαγραφή βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. 

Ένα θέμα που μας ενοχλεί αφάνταστα και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να ισχύσει με κανένα 

τρόπο. 

Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι η ερμηνεία που δίνεται για τις διάφορες 

θέσεις όπως συμφωνήθηκαν στο κοινό ανακοινωθέν μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και 

του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Έρογλου. Σαν τέτοια σημεία αναφέρω επιγραμματικά: τον  

τερματισμό της Τουρκικής κατοχής, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

επιστροφή των προσφύγων, τη διεθνή προσωπικότητα και τις εξουσίες του Ομόσπονδου 

κράτους, σημεία συγκλίσεων από το έγγραφο Ντάουνερ και τα μέτρα οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης. 

Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που πιστεύω ότι ο κ. Μαυρογιάννης θα επεκταθεί και θα μας 

διαφωτίσει με περισσότερα στοιχεία καθώς και άλλα που ο ίδιος θα αξιολογήσει σημαντικά, 

με την ευχή η συνάντηση απόψε να είναι παραγωγική και ωφέλιμη για το έργο και την 

αποστολή των  εκτοπισμένων Δήμων μας, των κοινοτήτων και των σωματείων της επαρχίας 

μας.  

Σας ευχαριστώ, 

Γ. Παπαϊωάννου 


