
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ  

 

 
Μετά από μια δημοκρατικά συμφωνημένη λύση στο Κυπριακό, την οποία θα εγκρίνει στη συνέχεια 
ενσυνείδητα και ελεύθερα ο λαός, θα έρθει, επιτέλους, η ευλογημένη ώρα της Επιστροφής. 
 
Η ομαλή και Ειρηνική Επιστροφή για τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες, ε/κ και τ/κ, πάντα 
ήταν και εξακολουθεί να είναι, θεμελιώδης παράμετρος για την ποθητή από όλους Δίκαιη και 
ειρηνική λύση, την ειρηνική απελευθέρωση και την οριστική συμφιλίωση και ευημερία, σε ένα 
κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος.  
 
Όποτε επιτευχθεί η πιο πάνω λύση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της και για την 
Ειρηνική Επιστροφή θα είναι η πιστή εφαρμογή και η τήρηση των συμφωνηθέντων, κατά γράμμα 
και στην ώρα τους, από όλους τους εμπλεκόμενους, μέσα σε πνεύμα συμφιλίωσης και 
συνεργασίας. Γι αυτό είναι επιτακτικό και απαραίτητο οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι 
σκέψεις, οι προτεραιότητες και οι συνέργειες, ει δυνατόν όλων των νόμιμων κυπρίων πολιτών, 
εκτοπισμένων και μη, να έχουν μια ξεκάθαρη βάση, λογική και φιλοσοφία για το καλό όλων. 
 
Μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να ακολουθηθεί προσεκτική διαδρομή, με   
επιστημονική προετοιμασία και επιμέλεια, ούτως ώστε οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου, οι οποίοι θα 
αποδεκτούν τη λύση δημοκρατικά και πλειοψηφικά, να μην βρεθούν σε μεγάλα αδιέξοδα με 
ανυπολόγιστες αντιδράσεις, άλλες ενέργειες και με καταστροφικές και μη ανατρέψιμες συνέπειες. 
 
Γι αυτό ο Δήμος Κερύνειας ίδρυσε το Γραφείο Επιστροφής στηριζόμενος κυρίως : 

 

(α) Στην άδολη Αγάπη των Κερυνειωτών για την πατρίδα και στον πόθο για Επιστροφή. 
(β) Στην ποικιλόμορφη συνεργασία του Δήμου με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  
     στο πνεύμα της σημερινής νέας τεχνολογικής και μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. 
(γ) Στην δωρεάν και εθελοντική προσφορά χρόνου και φαιάς ουσίας από δεκάδες εθελοντές. 
(δ) Στην πλήρη υιοθέτηση της φιλοσοφίας των συμπερασμάτων του μοναδικού Συνεδρίου 
     «Συμμετοχική Δημοκρατία και Επιστημονικός λόγος»  
      με οργανωτές τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

Με επιστημονικό σχεδιασμό, οργανωμένα, δημοκρατικά, με διαφάνεια, γρήγορα και αποφασιστικά, 
με θέληση και πίστη, μέσα σε πνεύμα ομοψυχίας, ο Δήμος Κερύνειας μπορεί, μέσω της 
προσομοίωσης και της εξομοίωσης της Ειρηνικής Επιστροφής, να αποτελέσει πρότυπο, για την 
αντίστοιχη εθελοντική οργάνωση, όλων των υπόλοιπων κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, 
ούτως ώστε η κοινή συνισταμένη εκτοπισμένων και μη, να συντείνει στο να γίνει πιο ορατή η 
Ειρηνική Απελευθέρωση και Επιστροφή, πάντα μέσα στο πλαίσιο της κοινά αποδεκτής λύσης. 
 

Το Γραφείο Επιστροφής του Δήμου Κερύνειας λειτουργεί συμβουλευτικά και δωρεάν  
για το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα σε αρμονία με τις αποφάσεις και τις  οδηγίες του 

 

 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (''S.W.O.T. ANALYSIS'') ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 

(α) ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (του Δήμου Κερύνειας):  

 

1. Η άδολη Αγάπη των Κερυνειωτών για την πατρίδα και ο πόθος για Επιστροφή. 
2. Η κουλτούρα αγωνιστικότητας και η ψυχική Δύναμη των Κερυνειωτών. 
3. Η απόφαση του Συμβουλίου του Δήμου Κερύνειας για συμβολή στην περαιτέρω 
    (α) Αφύπνιση των εκτοπισμένων και  (β) ακόμα πιο έντονη διεκδίκηση της Επιστροφής. 
4. Η πολύ ισχυρή ανθρώπινη δύναμη της επιθυμίας για Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Επιστροφή. 
5. 3500 χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, τα οποία δεν μπορούν με κανένα τρόπο να διαγραφούν. 
6. Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα των Κερυνειωτών και όλων των Κυπρίων. 
7. Η επαρχία της Κερύνειας (και όλη η Κύπρος) είναι πολύτιμη για την ασφάλεια της Ευρωπαίκής Ένωσης. 
8. Η υιοθέτηση από τον Δήμο της δωρεάν εθελοντικής προσφοράς προς την Κερύνεια και την πατρίδα. 
 
(β) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (του Κράτους και της Κοινωνίας, που έχουν επιπτώσεις και στον Δήμο Κερύνειας): 

 

1. Η αρνητικότητα, απογοήτευση, απάθεια, ηττοπάθεια κ.λπ. μέρους της κοινωνίας. 
2. Η καλπάζουσα διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτι, η δημαγωγία, η αχαλίνωτη κερδοσκοπία, αδικία κ.λπ. 
3. Οι πολύ αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής κρίσης αξιών. 
4. Η σταδιακή εξοικείωση, έστω λίγων, με την Κατοχή. 
5. Η αποστασιοποίηση πολλών, κυρίως νέων, από τα κοινά. 
6. Η μη ύπαρξη αποτελεσματικού συντονισμού ενεργειών για την Επιστροφή. 
7. Η απουσία ψηλού βαθμού Ενότητας. 
8. Η απουσία επιστημονικού υπόβαθρου σε πολλές σοβαρές αποφάσεις μας. 
9. Η αυξημένη τάση παραγκωνισμού παραδόσεων και αξιών. 
10. Η κουλτούρα προκατάληψης για οποιεσδήποτε νέες ιδέες. 
11. Μηδαμινοί οικονομικοί πόροι του Δήμου Κερύνειας. 
 
(γ) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: 
 
1. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο (βλέπε: δηλώσεις Μενέντες Junior). 
2. Οι μεγάλες και απρόβλεπτες ανατροπές στα γεωπολιτικά συμφέροντα (Αν. Μεσόγειος, ΕΕ, παγκοσμίως). 
3.  Η ποικιλόμορφη συνεργασία του Δήμου Κερύνειας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με άλλα 
     πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, δεξαμενές σκέψης, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς κ.λπ. 
4. Η συνεργασία και ο συντονισμός με τους άλλους κατεχόμενους (και μη) Δήμους και Κοινότητες.  

5. Τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» : 
     Η δυνατότητα για έξυπνη χρήση των διαφόρων τεχνολογιών νέας γενιάς. 
6. Συστηματική και επιστημονική ενίσχυση της ενημέρωσης των Κέντρων λήψης αποφάσεων και της κοινής 
    γνώμης στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
7. Οι δεσμοί με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σοβαρές συμμαχίες με γειτονικά και άλλα κράτη.  
8. Η ισχύς και οι διασυνδέσεις της Ελληνικής Ομογένειας/ Διασποράς.  
9. Η αναβάθμιση της θετικής εμπλοκής επιχειρηματιών, εκτοπισμένων και μη, στον αγώνα για Επιστροφή.  
10. Η  ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με τον επιστημονικό λόγο. 
11. Η  καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνταξιούχων και άλλων πολιτών, εκτοπισμένων και μη. 
12. Η καλύτερη αξιοποίηση των Μέσων μαζικής Ενημέρωσης καθώς και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
      (τα οποία ο Ερντογάν χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο μπελά της Τουρκίας). 
 

(Δ) ΑΠΕΙΛΕΣ: 
 

1. Οθωμανικές και νεο - Οθωμανικές παρακαταθήκες (Ερτογάν: «Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»).  
2. Το αειθαλές Σχέδιο του καθηγητή Ερίμ για τη σταδιακή κατάληψη όλης της Κύπρου, η οποία αποτελεί, 
    από το 2004, το  νοτιο - ανατολικότερο προπύργιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Η δεδομένη πολιτική και οι μεθοδεύσεις της Τουρκικής Κυβέρνησης εναντίον της Κύπρου  

    («Δεν μας δεσμεύουν οι θέσεις και ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο»). 

4. Η κατοχή, ο εποικισμός και ο σχεδιασμός: «Αμμόχωστος=πόλη του Τουρκομουσουλμανικού Πολιτισμού». 
5.  Οι από δεκαετίες οργανωμένες, ακριβοπληρωμένες, υπερκομματικές Δεξαμενές Σκέψης Παντουρκισμού. 
6. Η διαχρονική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό.  
7. Οι μεγάλες και απρόβλεπτες ανατροπές στα γεωπολιτικά συμφέροντα (Αν. Μεσόγειος, ΕΕ, παγκοσμίως).    

8.  Η από πολλών ετών ενίσχυση των σχέσεων της «ΤΔΒΚ» με τουρκογενή κράτη της Ασίας (και όχι μόνον). 

9. Ο επιδιωκόμενος, από την Τουρκία, νέος (δια ξηράς) «δρόμος του μεταξιού», από την Κίνα στην Ευρώπη. 
10. Η λεπτομερής σπουδή του Θουκυδίδη (και όχι μόνον) από όλους τους Τούρκους διπλωμάτες, όπως και 

     παλαιότερα από τους Οθωμανούς διπλωμάτες (βλέπε «Το Στρατηγικό Βάθος» του Αχμέτ Νταβούτογλου). 



 

ΟΡΑΜΑ: Ειρηνική Επιστροφή στην Ελεύθερη - Ευρωπαϊκή Κερύνεια για μόνιμη εγκατάσταση 
όλων των Κερυνειωτών στα σπίτια και στις περιουσίες τους, μετά  από μια Δίκαιη, δημοκρατικά 
συμφωνημένη λύση, η οποία θα εγκριθεί ενσυνείδητα και ελεύθερα από τον λαό της Κύπρου. 

ΣΚΟΠΟΣ: Ολοκληρωτικός και επιστημονικός σχεδιασμός και ανάληψη δράσεων για την 
προετοιμασία της οριστικής και Ειρηνικής Επιστροφής στην Ελεύθερη - Ευρωπαϊκή Κερύνεια στο 
πλαίσιο των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και του Διεθνούς 
Δικαίου, μέσω της επιστημονικής προσομοίωσης και της εξομοίωσης.  

ΣΤΟΧΟΙ:  
 

(α)  Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου του Δήμου Κερύνειας και τεχνολογική του αναβάθμιση  
(ψηφιακός μετασχηματισμός) για βελτίωση διεκπεραίωσης εργασιών και, κατ' επέκταση, βελτίωση 
της ενημέρωσης, εμψύχωσης και μεταλαμπάδευσης του Οράματος για  Επιστροφή. 
(β) Δραστηριοποίηση του Γραφείου Επιστροφής, σε εθελοντική βάση,  με επιστημονικά πρακτική 
προετοιμασία και διαφάνεια ως  Δεξαμενή Σκέψης - σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου. 
(γ) Περαιτέρω επιστημονική μελέτη της παρούσας κατάστασης στην Κύπρο και στη γύρω περιοχή 
και κατ’ επέκταση των σχεδιασμών και των απώτερων στόχων πρωτίστως της Τουρκίας κ.ά. 
(δ) Ανάληψη μεθοδευμένων δράσεων για προετοιμασία της Ειρηνικής Επιστροφής 
(συμπεριλαμβανομένων και προσομοίωσης και εξομοίωσης της Επιστροφής) σε συντονισμό με 
κρατικές υπηρεσίες και φορείς, τους υπόλοιπους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες,  
πανεπιστήμια, οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο και το εξωτερικό, την Ομογένεια, e-Lobbies κ.ά. 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
 

Αναπτέρωση του τρωμένου ηθικού κάποιων εκτοπισμένων και ψυχολογική ανάταση για συστηματική 
και αποτελεσματική διεκδίκηση, πρακτική αναβάθμιση της εθελοντικής συμβολής στον σχεδιασμό, 
στην προετοιμασία και στην εγρήγορση για ομαλή και  Ειρηνική Επιστροφή.   
Μεταλαμπάδευση της ενισχυμένης και άσβεστης θέλησης για Ειρηνική Επιστροφή σε άλλους 
κατεχόμενους δήμους και κατεχόμενες κοινότητες, σε άλλους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σε κέντρα λήψης αποφάσεων στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. 
Περαιτέρω ενημέρωση και διαφώτιση της κυπριακής, της ελλαδικής και της διεθνούς κοινότητας. 
 



(1) Τμήμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ και ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
(α) Από τώρα: Συνεχής συμβολή στην ενημέρωση για θέματα υγείας/ ασφάλειας/ περιβάλλοντος.   
(β) Κατά τη διάρκεια των τελικών προετοιμασιών για την Επιστροφή: Διασφάλιση των 
     απαραίτητων συνθηκών υγείας και ασφάλειας για την επικείμενη Επιστροφή. 
(γ) Την ημέρα της Επιστροφής: Φροντίδα, με ιδιαίτερη εγρήγορση και επιμέλεια για απρόσκοπτη 
      Επιστροφή σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.  

 

(2) Τμήμα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Περαιτέρω αξιοποίηση ψηφισμάτων και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, καθώς και μελετών κρατικών, επιστημονικών και άλλων 
φορέων της Κύπρου και του εξωτερικού (Πανεπιστημίων, Δεξαμενών Σκέψης κ.λπ.). 

 

(3) Τμήμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
Εξασφάλιση πρακτικής και σημαντικής στήριξης των δράσεων των διαφόρων Τμημάτων του 
Γραφείου Επιστροφής, από ομάδες έμπειρων και αξιόπιστων εθελοντών, οι οποίοι θα προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν, μετά από επιλογή τους από το Γραφείο Επιστροφής.  

(4) Τμήμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ενίσχυση της συμμετοχής και/ ή ακροαματικότητας στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου 
και ποικιλότροπος εμπλουτισμός της προβολής του σημαντικού ρόλου και έργου του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Κερύνειας, σε συντονισμό με το Γραφείο Τύπου του Δήμου.  

(5) Τμήμα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
Συμβολή στην επιστημονική και λεπτομερή καταγραφή των, προ του Ιουλίου του 1974, περιουσιών 
των εκτοπισμένων Κερυνειωτών και εκπόνηση επιστημονικών μελετών για βέλτιστη αξιοποίηση 
τους από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, αμέσως μετά την Ειρηνική Επιστροφή, απαραίτητα χωρίς 
δαιδαλώδεις, αμφισβητούμενες και χρονοβόρες διαδικασίες.  

 

(6) Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Παρακολούθηση των τρεχουσών καθημερινών εξελίξεων για το Κυπριακό και κατ’ επέκταση, 
παροχή συχνής ενημέρωσης και εμπεριστατωμένων επιστημονικών συμβουλών στο Γραφείο 
Επιστροφής/ Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερύνειας, με βάση (α) μελέτες και αναλύσεις 
ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή και 
αλλού και (β) εκτιμήσεων των σχεδιασμών και των μεσοπρόθεσμων και απώτερων στόχων 
πρωτίστως της Τουρκίας, των υπερδυνάμεων και άλλων χωρών. 

 

(7) Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Επιστημονική έρευνα, μελέτη και λεπτομερής καταγραφή, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, (α) 
των οφειλών της Τουρκίας, ως κατοχικής δύναμης, σε κάθε εκτοπισμένο  Κερυνειώτη και στους 
κληρονόμους του, για απώλεια χρήσης περιουσίας από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, από το 1974 
μέχρι σήμερα, συν νόμιμες αποζημιώσεις για στέρηση εγκατάστασης σε αυτές κ.ά και (β) των 
απαιτούμενων δαπανών για την ασφαλή Ειρηνική Επιστροφή. 

 

(8) Τμήμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Ενίσχυση και αναβάθμιση, όπου είναι δυνατόν, του επιπέδου των παρεχομένων στα παιδιά της 
Κερύνειας (και όχι μόνον): (α) παιδείας από το οικογενειακό περιβάλλον, (β) εκπαίδευσης από το 
σχολικό περιβάλλον και (γ) γνώσεων και εμπειριών από το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Κερύνειας και άλλους φορείς και πηγές γνώσης. 

 

(9) Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Ανάδειξη του πολιτισμού πρωτίστως της επαρχίας Κερύνειας και γενικότερα της Κύπρου, με 
οργάνωση ή/ και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις στις ελεύθερες περιοχές και το εξωτερικό, 
καθώς και ανάληψη/ενίσχυση επιστημονικών ερευνών και δράσεων για κατεχόμενα μνημεία μας. 

 

(10) Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Βέλτιστη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για στήριξη και ενίσχυση, όπου χρειάζεται, της 
λειτουργίας των υπολοίπων τμημάτων του Γραφείου Επιστροφής του Δήμου Κερύνειας. 
Σωστή και βέλτιστη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για στήριξη και ενίσχυση, όπου χρειάζεται, της 
της λειτουργίας των υπολοίπων τμημάτων του Γραφείου Επιστροφής και του Δήμου Κερύνειας.  


