
Συνέντευξη

Χτυπάμε συνεχώς κλειστές πόρτες. 

Πέτρος Καρεκλάς: Σηκώνουμε μεγάλο φορτίο κατά της

τουρκικής κατοχής

του�Κώστα�Βενιζέλου�από�την�εφημερίδα�«Φιλελεύθερος»�27.8.2012

Ένας� κατεχόμενος� δήμος� έχει� άλλες� προτε�ραιότητες,� διαφορετική
ατζέντα�από�αυτούς�των�ελευθέρων�περιοχών.�Δεν�έχει�ενώπιόν�του�προ-
βλήματα�για�κατασκευή�δρόμων,�βελτίωση�των�συνθηκών�διαβίωσης�στις
γειτονιές�και�στις�κε�ντρικές�λεωφόρους.�Όταν�ο�δήμος�είναι�κατεχόμε�-
νος�όλη�η�ενέργεια,�η�δραστηριότητα�επικεντρώνε�ται�στις�προσπάθειες
για�άρση�των�κατοχικών�δε�δομένων.�Αυτό�πράττει�και�ο δήμαρχος�Κυ-
θρέας�Πέ�τρος�Καρεκλάς,�ο�οποίος�έχει�αναλάβει�το�έργο�της�συντήρησης
της�μνήμης�και�της�ανατροπής�των�κα�τοχικών�δεδομένων.�Οι�συμπολίτες
του�είναι�δια�σκορπισμένοι�σε�διάφορες�περιοχές�και�η�επικοι�νωνία�είναι
δύσκολη.�Η�διατήρηση�της�σύνδεσης�μεταξύ�Κυθρεωτών�συνεχής.

-  Ένας δήμαρχος κατεχόμενου δήμου δεν έχει να αντιμετωπίσει

τα προβλήματα του οδικού δικτύ ου, της καθαριότητας της πόλης,

αλλά το θέμα της κατοχής.

-�Όντως�είναι�πολύ�διαφορετική�η�λειτουργία�και�η�αποστολή�ενός
εκτοπισμένου�δήμου�και�ασφαλώς�και�του�εκλελεγμένου�δημάρχου�του.
Δεν�έχει�ως�κύριο�μέλημα�την�αντιμετώπιση�προβλημάτων�της�καθημερι-
νότητας�όπως�σ’�ένα�Δήμο�στις�ελεύθερες�περιοχές�και�ούτε�ασφαλώς
διαθέτει�τις�ανάλογες�υπη�ρεσίες� (τεχνικές,�καθαριότητας,�κ.ά).�Ένας
εκτοπι�σμένος�δήμος,�όπως�της�Κυθρέας,�λειτουργεί�κατ’�αρχάς�με�πολλές
ελλείψεις�σε�υποδομή�και�ανθρώ�πινο�δυναμικό�(ολιγομελές�προσωπικό
που� κάποτε� και� ένας� ν’� απουσιάζει� δημιουργούνται� σοβαρές δυ�σ�-
λειτουργίες)·�ο�δήμαρχος�είναι�αδιαμφισβήτητα�το�κεντρικό�πρόσωπο�και
η�ψυχή�του�δήμου,�επικε�φαλής�στις�πλείστες�περιπτώσεις�8-μελούς�Δη-
μοτι�κού�Συμβουλίου.�Μπροστά�του�έχει�το�τιτάνιο�έργο�να�παρακολουθεί
στενά�τις�πολιτικές�εξελίξεις�στο�εθνικό�θέμα�και�ανάλογα�να�δρα�κινη-
τοποιώντας�και�καθοδηγώντας�τους�δημότες�του�(όπως�π.χ.�στο�θέμα�της
Επιτροπής�Αποζημιώσεων�που�συστήσαμε�αποφυγή).�Επίσης,�πρέπει�να
γνωρίζουμε�τι�συμ�βαίνει�στον�υπό�κατοχή�δήμο�μας�και�ανάλογα�να�ενερ-
γούμε,�π.χ.�σε�περιπτώσεις�βεβήλωσης�θρη�σκευτικών,�αρχαιολογικών�και
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άλλων�πολιτιστικών�χώρων�καθώς�και�για�διάσωση�της�πλούσιας�αυτής
κληρονομιάς.�Μετά�είναι�το�μέγα�κεφάλαιο�της�δια�φώτισης�κυρίως�στο
εξωτερικό,�η�οργάνωση�αντικατοχικών,�πολιτιστικών�και�άλλων�εκδηλώ-
σεων�για�συντήρηση�της�μνήμης�και�σφυρηλάτηση�αγωνι�στικού�φρονή-
ματος,�η�ενεργοποίηση�της�νέας�γε�νιάς�γιατί�διαφορετικά�θα�έχουμε
ημερομηνία�λή�ξης,�η�ενασχόληση�με�προσφυγικά�προβλήματα�και�πολλά
άλλα.

- Είναι όντως μεγάλο το φάσμα των δραστηριοτή των σας;

- Ναι,�είναι�τεράστιο�το�φάσμα�των�δραστηριοτή�των�που�μπορούν�ν’
αναπτυχθούν,�με�στόχο�πάντοτε�τη�διατήρηση�άσβεστης�της�φλόγας για
επιστροφή�στην�πατρογονική�γη�και�αποκατάσταση�των�παρα�βιασθέντων
ανθρωπίνων�δικαιωμάτων�μας.�Πιστέψ�τε�είναι�πολύ�εύκολο�και�ευχάρι-
στο�να�δημιουρ�γήσεις�και�να�εγκαινιάσεις�ένα�ωραίο�πάρκο�στο�Δήμο
σου�παρά�να�χτυπάς�κλειστές�πόρτες,�να�γράφεις�και�νά�ξαναγράφεις
και�ν’�αγωνίζεσαι�παντοιοτρόπως,�πολλές�φορές�δυστυχώς�εις�μάτην,�για
να�επιτραπεί�π.χ.�από�τις�κατοχικές�αρχές�η�συντήρηση�μιας�υπό�κα�-
τάρρευση�εκκλησίας�στη�γενέτειρα�γη.

- Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μακριά από τους τό πους σας, πόσο

εύκολο είναι να διατηρηθεί η επα φή με τους συμπολίτες σας;

Είναι, αντιλαμβανό μαστε, σκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο.

-�Είναι�πραγματικά�πολύ�δύσκολο�να�διατηρείται�η�κοινωνική�συνοχή
και�η�επαφή�μεταξύ�του�Δήμου�και�των�εκτοπισμένων�δημοτών�του.�Δεν
είναι�μόνον�διασκορπισμένοι�σ’�ολόκληρη�την�ελεύθερη�Κύπρο�αλλά�και
στο�εξωτερικό.�Η�προσπάθειά�μας,�σε�συνεργασία�και�ομοψυχία�με�άλλα
οργανωμένα� σύ�νολα� της�Κυθρέας�αλλά�και� της� γύρω�περιοχής,� επι�-
κεντρώνεται�στο�ν’�αποκαταστήσουμε�όσον�γίνεται�καλύτερα�αυτή�την
επαφή,�με�τη�διοργάνωση�ποι�κίλων�εκδηλώσεων�αλλά�και�τη�χρήση�συγ-
χρόνων�μέσων�επικοινωνίας�και�κοινωνικής�δικτύωσης.�Υπάρ�χουν�πολλά
που�μπορούν�να�γίνουν,�έχουμε�όμως�τους�περιορισμούς�μας�τόσο�σε�αν-
θρώπινους�όσο�και�χρηματικούς�πόρους,�ιδιαίτερα�σήμερα�σε�πε�ρίοδο
οικονομικής�κρίσης.�Παλεύουμε�συνεχώς�για�το�καλύτερο�και�για�να�δια-
τηρηθεί�ο�κοινωνικός�ιστός�και�η�επαφή�με�τον�κόσμο�μας�που�αντιμε-
τωπίζει� ποικίλα�προβλήματα� στην�προσφυγιά�και�που�πολλές�φορές
καλούμαστε�να�βοηθήσουμε�στην�επίλυση�ή�απάμβλυνσή�τους.

- Το κεφάλαιο διαφώτιση τι σημαίνει για εσάς; Πώς ενεργείτε

στον τομέα αυτό;

-�Το�κεφάλαιο�διαφώτιση�είναι�κεφαλαιώδους�ση�μασίας�για�ένα�εκτο-
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πισμένο�Δήμο.�Εμείς�οι�πρό�σφυγες�είμαστε�αυτοί�που�πονούν�περισσό-
τερο�από�κάθε�άλλο�Κύπριο�και�εμείς�μπορούμε�να�μεταφέ�ρουμε�καλύ-
τερα�αυτό�τον�πόνο�και�τα�μηνύματα�για�αποκατάσταση�της�δικαιοσύνης
και�τερματισμό�της�κατοχής�σε�κέντρα�αποφάσεων�του�εξωτερικού.�Προ-
σπαθούμε�σ’�αυτό�τον�τομέα�να�ενεργούμε�από�κοινού�οι�9�εκτοπισμένοι
δήμοι�και�έχουμε�να�επι�δείξουμε�τελευταία�πολλές�κοινές�δράσεις,�όπως
στον�τομέα�της�διαφώτισης,�με�εκθέσεις�φωτογρα�φίας,�με�την�έκδοση�στ’
αγγλικά�Χάρτη�για�ολόκλη�ρη�την�κατεχόμενη�Κύπρο�οπού�σημειώνονται
οι�κύ�ριες�εκκλησίες�μας�και�η�σημερινή�τους�κατάσταση,�η�έκδοση�προ-
σεχώς�Λευκώματος�στα�ελληνικά�και�αγγλικά�για�την�ιστορία�και�τις�κύ-
ριες�δραστηριότη�τες�κάθε�δήμου�και�πολλά�άλλα.�Είναι�οπωσδήποτε
απαραίτητες�τόσο�μεμονωμένες�ενέργειες�κάθε�Δή�μου�λαμβανομένων
υπόψη�των�ιδιαιτεροτήτων�όσο�και�κοινές�σαν�μια�γροθιά�για�να�επιφέ-
ρουμε�ρήγματα�στο�τείχος�της�κατοχής.

- Ποια η κατάσταση σήμερα της Κυθρέας;

-�Η�κατάσταση�σήμερα�της�άλλοτε�«γελόεσσας»�και�«κεκαλλωπισμένης»
Κυθρέας�μόνο�λύπη,�απογοήτευση�και�θυμό�προκαλεί.�Ένας�από�τους
αρχαιότερους�δήμους�της�Κύπρου�(ιδρύθηκε�το�1915),�που�λειτουργούσε
μέσα�στη�δροσιά�του�Kεφαλόβpυσoυ�χωσμένος�μέσα�στο�πράσινο,�με�έξι
ενορίες�και�ξακουστές�εκκλησίες�που�λειτουργούνταν�κάθε�Κυριακή,�μ’
ένα�σωρό�οικονομικές,�κοινωνικές,�πολιτιστικές�και�άλλες�δραστηριότη-
τες�και�γενικά�που έσφυζε�από�ζωή,�σήμερα�να�είναι�ένας�τόπος�κατά-
ρας,�παραμελημένος.�Ο�Κεφαλόβρυσος�δεν�δροσίζει�πια�τη�διψασμένη
γη�της�Κυθρέας�και�των�γύρω�χωριών�της,�οι�εκκλησιές�και�τα�ξωκλήσια
της�είτε�να�έχουν�καταστραφεί�ή�να�είναι�έτοιμα�προς�κατάρρευση,�με-
ρικές�να�έχουν�μετατραπεί�σε�τζαμιά�ή�να�χρησιμοποιούνται�για�αλλό-
τριες�χρήσεις.�Παντού�έντονα�τα�σημάδια�που�αφήνει�η�βαριά μπότα�του
Τούρκου�εισβολέα�και�καταπατητή.�Δεν�υπάρχει�καμιά�αμφιβολία�πως
χωρίς�την�καταστροφή�του�1974�η�Κυθρέα�που�απέχει�μόνο�10-12χλμ
από�την�πρωτεύουσα,�θα�ήταν�σήμερα�μέρος�της�Μείζονος�Λευκωσίας.
Χαρακτηριστικά�να�αναφέρω�πως�τότε�εκκρε�μούσαν�στο�δήμο�περί�τις
2.000�αιτήσεις�για�διαχωρισμό�οικοπέδων.

Η�Κυθρέα,�διάδοχος�των�αρχαίων�Χύτρων,�με�πλούσια�οικονομικο-
κοινωνική,�πολιτιστική�και�θρησκευτική�διαδρομή�μέσα�στους�αιώ�νες,
ήταν�ένας�επίγειος�παράδεισος�κάτω�από�τη�σκεπή�του�γερο-Πενταδά-
κτυλου.�Δεν�μας�εγκαταλείπει�η�ελπίδα,�η�αποφασιστικότητα�και�η�πίστη
πως�παρά�τις�αντιξοότητες�θα�αξιω�θούμε�εμείς�ή�οι�απόγονοί�μας�να�επι-
στρέψουμε�σ’�αυτό�τον�ιερό�χώρο�και�πάλιν�να�δημιουργήσουμε�ξανά�τη
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νέα�γελόεσσα�Κυθρέα�και�τα�γύρω�στολίδια-χωριά�της.�Θα�κάνουμε�προς
τούτο�ό,τι�είναι�ανθρωπίνως�δυνατό.�Είναι�θέ�μα�ανθρώπινης�αξιοπρέ-
πειας�για�την�οποία�να�αξίζει�αγωνίζεται�ο�άνθρωπος!�

- Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον; Υπάρχει ευαισθησία στους ξέ-
νους για τη συνεχιζόμενη κατοχή; 

-� Το� διεθνές� ενδιαφέρον� για� το� πρόβλημα� μας� δεν� είναι� κάτι� το
αυτονόη�το�και�δεδομένο,�δυστυχώς.�Ο�κόσμος�μαστίζεται�συνεχώς�με�νέα
προβλή�ματα�και�καταστροφές�και�είναι�φυσική�η�τάση�να�ξεχνιούνται�τα
παλαιότε�ρα.�Εξάλλου�πέρασαν�38�χρόνια�από�το�1974.�Είναι�δικό�μας
καθήκον�να�κε�ντρίζουμε�συνεχώς�τις�συνειδήσεις�των�ξένων,�να�υπενθυ-
μίζουμε�τις�ευθύ�νες�τους�για�αποκατάσταση�της�δικαιοσύνης�στην�Κύπρο.
Ιδιαίτερα�ενεργοί�πρέπει�να�είμαστε�στα�πλαίσια�της�Ε.Ε.,�προς�τους�εταί-
ρους�μας,�για�να�μην�αγνοούν�ότι�ένα κομμάτι�της�Ενωμένης�Ευρώπης
βρίσκεται�υπό�κατοχή�και�κάποιοι�Ευρωπαίοι�συμπολίτες�τους�στερούν-
ται�βασικών�ανθρωπίνων�δι�καιωμάτων�τους�γι’�αυτόν�ακριβώς�το�λόγο.
Αυτοί�μπορούν�να�πάνε�να�κα�τοικήσουν�για�παράδειγμα�στην�Κυθρέα,
ενώ�εγώ�ο�εκλελεγμένος�Δήμαρ�χος�της,�όχι!�Με�ποια�λογική;�Οι�επαφές
μας�με�διάφορους�αξιωματούχους�που�επισκέπτονται�την�Κύπρο�ή�όταν
εμείς�τους�βλέπουμε�στο�εξωτερικό,�εί�ναι�πολλαπλά�χρήσιμες�για�να�συ-
νειδητοποιούν�την�ουσία�του�προβλήμα�τος�που�είναι�η�συνεχιζόμενη�κα-
τοχή� και� παρουσία� 43.000� τουρκικών� κατοχικών� στρατευμάτων� και
πολλαπλασίων�παρανόμων�εποίκων�στο�έδαφος�της�Ευρωπαϊκής�Κύπρου.

- Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στο πεδίο της πο-
λιτικής και της διπλωματίας;

-�Όλοι�γνωρίζουμε�τις�μεγάλες�δυνατότητες�της�τουρκικής�διπλωμα-
τίας�που�έχει�μια�μακρά�εμπειρία�και�παράδοση�και�έχει�παρουσία�και
ενεργεί�σε�όλα�τα�μήκη�και�πλάτη�του�πλανήτη.�Οι�δικές�μας�δυνατότητες
είναι�αντικει�μενικά�περιορισμένες.�Δεν�είναι�όμως�αμελητέες,�σε�σύμ-
πραξη�και�με�τις�Ελλαδικές,�φτάνει�να�τις�αξιοποιούμε�σωστά�και�στο-
χευμένα.�Έχουμε�το�μεγάλο�πλεονέκτημα�της�χώρας-μέλους�της�EE�και
το�δεδομένο�της�προσπάθειας�της�Τουρκίας�να�καταστεί�κάποτε�επίσης
μέλος.�Πρέπει�να�είναι�ξε�κάθαρο�πως�βάση�λειτουργίας�της�Ένωσης�είναι
το�ευρωπαϊκό�δίκαιο�που�εί�ναι�συμβατό�με�το�διεθνές.�Πάνω�σ’�αυτή�τη
στερεή�βάση�πρέπει�να�κτίζου�με�τα�επιχειρήματά�μας�στην�αντιμετώπιση
της�δόλιας�τουρκικής�διπλωμα�τίας.�Εμείς�επιδιώκουμε�λύση�συμβατή
με�το�ευρωπαϊκό�και�διεθνές�δίκαιο,�λύση�που�δεν�θα�μας�καθιστά�προ-
νομιούχους�Ευρωπαίους�αλλά�όχι�και�δεύτερης�κατηγορίας�τέτοιους.�Ξε-
κάθαρες�κουβέντες.


