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Επιμνημόσυνη ομιλία 

13 Ιουλίου 2014 

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους 

Καραβάς, Κύθηρα 

 

Πανιερώτατε, 

Σεβαστό ιερατείο, 

Αγαπητέ Δήμαρχε Κυθήρων, 

Αγαπητέ πρόεδρε της κοινότητας Καραβά Κυθήρων, 

Μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 

και του συμβουλίου της κοινότητας Καραβά Κυθήρων, 

Αγαπητοί φίλοι από το πεντάμορφο νησί των Κυθήρων. 

 

Μεταφέρω πρώτιστα εκ μέρους όλων των συνεργατών μου στο δημοτικό 

συμβούλιο του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά και όλων των σκορπισμένων 

Καραβιωτών της Κύπρου, τη βαθιά μου συγκίνηση και χαρά που βρίσκομαι για άλλη 

μια φορά στο όμορφο νησί σας. Εκφράζω δε τις θερμές μου ευχαριστίες στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων για την καθιέρωση να τελείται κάθε χρόνο στην 

εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στον Καραβά, μνημόσυνο για τους πεσόντες της 

εισβολής του 1974 και στη συνέχεια να γίνεται κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 

κοινότητας.  

Για τους κατοίκους της κωμόπολης Καραβά της Κύπρου συμπληρώνονται αυτές 

τις μέρες 40 χρόνια πικρής προσφυγιάς μακριά από τα σπίτια, τις εκκλησίες και τις 

περιουσίες μας. Ο Καραβάς της Κύπρου υπήρξε το πρώτο θύμα της Τουρκικής 

Εισβολής του 1974 αφού η πρώτη απόβαση των Τούρκων κατακτητών έγινε σε μια 

πανέμορφη παραλιακή περιοχή του Καραβά, στο Πέντε Μίλι. 

Από τότε η αποστολή μας είναι δύσκολη με ένα ποικιλόμορφο έργο που μας 

πονεί, μας πληγώνει και μας προβληματίζει. Διατηρούμε όμως την πίστη και την 

ελπίδα ότι μέσα από αυτή τη δύσκολη διαδρομή, μια μέρα θα ανατείλουν 

καλύτερες συνθήκες και το φως της λευτεριάς θα δώσει ζωή και χρώμα στα 

περιβόλια, στις γειτονιές, στις ακρογιαλιές και σ’ όλα τα αγαπημένα μας μέρη.  

Είναι με πολύ προβληματισμό και λύπη που σημειώνουμε ότι οι τραγικές 

συνέπειες της Τουρκικής Εισβολής εξακολουθούν να σημαδεύουν τη ζωή και τη 

σκέψη μας.  

Με βαθιά επίγνωση της αποστολής μας, μεταφέρω εκ μέρους του Δήμου 

Καραβά της Κύπρου  την αταλάντευτη θέση μας ότι ο χρόνος δεν έχει λυγίσει τις 

αντοχές μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με κανένα τρόπο με τα τετελεσμένα της εισβολής 

και της Τουρκικής κατοχής και ότι οι μνήμες των κατεχομένων εδαφών μας 

αποτελούν πυξίδα ζωής. Είναι το μεγάλο στήριγμα αντίστασης στις πολιτικές 

σκοπιμότητες και στις δόλιες μεθοδεύσεις των ξένων συμφερόντων. 
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Μνημονεύουμε σήμερα, όλους τους ήρωες της Κύπρου και αποτίουμε σ’ αυτούς 

τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Σε αυτούς, που είχαν ως υπέρτατες αξίες την ειρήνη, 

την ελευθερία, τη νομιμότητα, τη Δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και για τις οποίες 

αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, παραμένοντας μέχρι το τέλος συνεπείς και 

ανυποχώρητοι υπερασπιστές τους. Σε αυτούς, που πιστοί στις πανάρχαιες 

παραδόσεις του Έθνους μας, δε δείλιασαν, δεν έγιναν ριψάσπιδες και παρέμειναν 

στα πεδία των μαχών, εκεί που τους έταξε η Ιστορία να φυλάγουν Θερμοπύλες και 

έδωσαν μαθήματα ηθικής, τόλμης και ανδρείας, θέτοντας πάνω απ’ όλα την 

πατρίδα. Μνημονεύουμε επίσης, όλους όσους μας έφυγαν με τον πικρό καημό της 

προσφυγιάς στα χείλη με ανεκπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην 

αγαπημένη γη του Καραβά μας.  

Σε μια εποχή που ιδανικά και αξίες ισοπεδώνονται, οι θυσίες των ηρώων μας, 

μας υπενθυμίζουν ότι αυτά που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή, αυτά που 

δίνουν υπόσταση στον άνθρωπο και στον πολιτισμό του, είναι τα ιδανικά της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στην 

Ιστορία μας και οφειλέτες στους μάρτυρες των Εθνικών μας αγώνων. Είμαστε όλοι 

χρεωμένοι στους ήρωες μας και σε ό,τι συμβολίζει και διαμηνύει η υπέρτατη θυσία 

τους.  

Καταγράφουμε με ξεχωριστή περηφάνια τη μεγάλη θυσία των παλληκαριών από 

την Ελλάδα, τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ, τους καταδρομείς από την Κρήτη, οι οποίοι 

πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Κυπριακής Ελευθερίας και έχουν καταγράψει 

στα πεδία της μάχης ένδοξες στιγμές φιλοπατρίας και αυταπάρνησης. 

Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα θυμόμαστε πάντα εκείνο το μαύρο καλοκαίρι. Για 

να αντλούμε δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο δρόμο προς την επίλυση του 

Κυπριακού Προβλήματος. Θα θυμόμαστε για να διδασκόμαστε από την ιστορία, για 

να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. 

Μεταφέρω επίσης, ένα σημαντικό μήνυμα αισιοδοξίας: Θα συνεχίσουμε τον 

αγώνα με πίστη υπευθυνότητα και με αδούλωτο φρόνημα όπως το έπραξαν οι 

υπερασπιστές της κατεχόμενης γης μας στην Κύπρο τον Ιούλη και τον Αυγούστου 

του 1974 Θα εργαστούμε με υπομονή, επιμονή και συνέπεια μέχρι τη τελική 

δικαίωση και την επιστροφή στα πατρογονικά μας εδάφη. Γιατί σ’ αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία των καιρών που περνούμε, με τις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, 

η ιστορία μας ζητά και πάλι να διασφαλίσουμε  απόλυτα την αξιοπρέπειά μας. 

Για άλλη μια φορά εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί με τους 

αδελφούς μας στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων και μεταφέρω την απέραντη 

αγάπη όλων των δημοτών του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά για την ηθική στήριξη 

και τη συμπαράσταση, την οποία εκφράζει διαχρονικά τόσο ο Δήμος Κυθήρων, η 

κοινότητα του Καραβά Κυθήρων και όλοι οι κάτοικοι του νησιού με κάθε ευκαιρία 

στον πολύπαθο λαό της Κύπρου που για χρόνια τώρα αγωνίζεται και διεκδικεί τα 

ανθρώπινα δικαιώματά του και την εφαρμογή τους σε συνθήκες ελευθερίας, 

μονιμότητας και αξιοπρέπειας. Η αδελφοσύνη, η συνεργασία και η αλληλοστήριξη 
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μεταξύ των δύο γεωγραφικών χώρων, Καραβά και Κυθήρων, θα συνεχιστεί και σε 

άλλα επίπεδα προσφοράς και δημιουργίας. 

Αιώνια, φωτεινή και τιμημένη η μνήμη όλων των ηρώων μας.  

 

Γιάννης Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Καραβά 

13 Ιουλίου 2014  


