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Χαιρεηιζμός ηοσ κ. Ανδρέα Λοσκά, Αν. Έπαρτοσ Κερύνειας, 
Σηην Τελεηή εγκαθίδρσζης ηοσ νέοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ 

Κερύνειας 
(Πέμπτη,29 Δεκεμβρίου 2016,) 

Παληεξώηαηε, 

Έληηκνη θύξηνη Βνπιεπηέο Κεξύλεηαο, 

Αγαπεηέ Πξόεδξε ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ Κύπξνπ, 

Αγαπεηέ Πξόεδξε ηεο Έλσζεο Κνηλνηήησλ ηεο Δπαξρίαο Κεξύλεηαο, 

Κύξηνη Πξόεδξνη θαη Μέιε ησλ Κνηλνηηθώλ πκβνπιίσλ Κεξύλεηαο, 

Φίιε Γήκαξρε θαη Μέιε ηνπ απεξρόκελνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Αγαπεηή λέα Γήκαξρε θαη λενεθιεγέληα Μέιε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

   

            Με ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή βξίζθνκαη ζηε ζεκεξηλή ηειεηή 

εγθαζίδξπζεο ηνπ λένπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κεξύλεηαο.   

            Η ζεκεξηλή ηειεηή είλαη ζηελ νπζία ε αιιαγή ηεο ζθπηάιεο κε ηελ 

νπνία δίλεηαη ην κήλπκα ζε όινπο ηνπο Κεξπλεηώηεο αιιά θαη ζε όινπο 

ηνπο Κύπξηνπο όηη ν αγώλαο γηα επηζηξνθή ζηελ θαηερόκελε γε καο 

ζπλερίδεηαη! 

            Καηαξρήλ ζα ήζεια λα απεπζπλζώ πξνο ηνλ απεξρόκελν 

Γήκαξρν, θ. Γιαύθν Καξηόινπ, θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη λα ηνπο 

επραξηζηήζσ γηα ην αμηόινγν έξγν πνπ έρνπλ πξνζθέξεη δηαηεξώληαο ηε 

δσληάληα ηνπ Γήκνπ Κεξύλεηαο θαη θαη’ επέθηαζε όιεο ηεο Δπαξρίαο 

Κεξύλεηαο, έζησ θαη ζηνλ εθηνπηζκό, ηηκώληαο ηνπο αλζξώπνπο ηεο 

Κεξύλεηαο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ηόπν, θξαηώληαο δσληαλέο ηηο 

παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη πξν πάλησλ, δηαηεξώληαο άζβεζηε 
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ηε θιόγα ηνπ αγώλα γηα ηα δηθαηώκαηά ησλ δεκνηώλ ηεο θαηερόκελεο 

καο πόιεο.  

           Η αγαζηή ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο πνιηηηζηηθνύο θαη 

ζξεζθεπηηθνύο ζεζκνύο πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ Κεξύλεηα, ηε Μεηξόπνιε, 

ηνπο Γήκνπο, ηηο Κνηλόηεηεο θαη ηα ζσκαηεία, απνηειεί ζεκαληηθό έξγν 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκίαο, γηα επηζηξνθή ζηα ζθιαβσκέλα ζηα ηεξά 

θαη όζηα ηεο πόιεο θαη ηεο επαξρίαο ηεο Κεξύλεηαο.  

         Με ηδηαίηεξε ραξά απεπζύλσ ηα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηά πξνο ηελ 

λέα Γήκαξρν, θα Ρίηα Διηζζαίνπ Κσκνδίθε, γηα ηελ εθινγή ηεο θαη ηεο 

εύρνκαη από θαξδηάο θαιή επηηπρία ζην ηεξό απηό έξγν πνπ αλαιακβάλεη, 

δειαδή ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο θαηερόκελεο πξσηεύνπζαο ηεο Δπαξρίαο 

Κεξύλεηαο.  

          Δίλαη ρξένο όισλ καο πξνο ηε λέα γεληά λα κεηαιακπαδεύζνπκε 

θαηαξρήλ ηελ αγάπε καο γηα ηελ θαηερόκελε γε καο θαη ην ζεβαζκό καο 

πξνο ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ ιανύ καο, θαη λα δηαηεξήζνπκε έηζη 

δσληαλή ηελ επηζπκία γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο καο!    

Φίιεο θαη Φίινη,  

         Δδώ θαη 42 ρξόληα ε «Μάλα» Κεξύλεηα είλαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

θππξηαθνύ ειιεληζκνύ ζύκβνιν ηνπ αγώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη 

ηελ επηζηξνθή ζηνπο ζθιαβσκέλνπο καο ηόπνπο θαη ηελ επαλέλσζε ηεο 

παηξίδαο καο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαίσλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ καο. 

         Με ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε όισλ ησλ ζεζκώλ ηεο πνιηηείαο ζα 

ζπλερίζνπκε όινη καδί ηνλ αγώλα γηα βηώζηκε ιύζε ηνπ θππξηαθνύ 

πξνβιήκαηνο πνπ λα απνθαζηζηά ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα 
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αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όισλ ησλ Κππξίσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο επηζηξνθήο ζύκθσλα κε ην δηεζλέο θαη ην επξσπατθό 

δίθαην! 

         Αγαπεηή θα Γήκαξρε,  

 

          αο ζπγραίξσ μαλά από θαξδηάο γηα ηελ εθινγή ζαο θαη ζαο 

δηαβεβαηώλσ όηη ζα είκαη ζην πιεπξό ζαο ζηνλ αγώλα γηα επίηεπμε ησλ 

θνηλώλ καο ζηόρσλ γηα ηα δίθαηα ηεο θαηερόκελεο γεο καο. 

         Κιείλνληαο, ζα ήζεια γηα άιιε κηα θνξά λα επραξηζηήζσ ηνλ 

απεξρόκελν Γήκαξρν γηα ην έξγν ηνπ θαη λα επρεζώ ζε όινπο Καιά 

Χξηζηνύγελλα θαη θάζε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή επηπρία γηα ην λέν 

έηνο 2017, ην νπνίν εύρνκαη νιόςπρα λα είλαη έηνο απειεπζέξσζεο θαη 

επαλέλσζεο ηνπ λεζηνύ καο θαη επηζηξνθήο ζηα ρσξηά θαη ηηο πόιεηο 

καο!  

 

αο επραξηζηώ. 

-------------- 

/ΜΚ(νκηιία11) 

 

 

 


