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Αφιέρωμα στις εθνικές επετείους  
της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 

  

26 Μαρτίου 2014

 

Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

κυρίες και κύριοι, 

Η εκδήλωσή μας απόψε διοργανώνεται κάτω από το βαρύ κλίμα που βιώσαμε τις 

τελευταίες μέρες και ώρες με τον αδόκητο θάνατο του έντιμου και ξεχωριστού πολιτικού 

και αφοσιωμένου οικογενειάρχη Τάσου Μητσόπουλου. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ 

μαζί σας μερικές μικρές, αλλά πολύ σημαντικές ενέργειες με πρωταγωνιστή τον αξέχαστό 

μας πρώην Υπουργό που προσθέτουν στην ανάδειξη των μοναδικών χαρισμάτων του 

εξαίρετου χαρακτήρα του αλλά και της μεγάλης εκτίμησης που είχε από όλα τα στρώματα 

του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι μόνο. Υπήρξε πολύ μελετημένος σε όλα τα θέματα, 

γνώριζε δε με μεγάλη λεπτομέρεια το έργο και την αποστολή των κατεχόμενων Δήμων μας. 

Στις λίγες φορές που έτυχε να τον συναντήσω, το ενδιαφέρον του εκφραζόταν με 

διάφορους τρόπους. Ρωτούσε για τις δραστηριότητές μας και ο σεμνός του λόγος της 

συμπαράστασης και της εκτίμησής του προς το έργο μας ήταν μια ηθική στήριξη που δεν 

συναντούμε και τόσο συχνά τον τελευταίο καιρό.  

Σε δύο περιπτώσεις που ο Δήμος Καραβά είχε επικοινωνία μαζί του για θέματα 

ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητές μας, ο αείμνηστος Υπουργός και στις δύο 

περιπτώσεις απάντησε με επιστολή του εκφράζοντας τη μεγάλη εκτίμηση και τη στήριξή 

του για το έργο του κατεχόμενου Δήμου μας. Δεν σας κρύβω ότι τέτοιες ενέργειες δεν τις 

συναντούμε συχνά στο έργο του Δήμου μας. 

Εκφράζω εκ μέρους όλων των συνεργατών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά, καθώς 

και εκ μέρους όλων των εκτοπισμένων δημοτών Καραβά, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 

στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στους συνεργάτες του για τον αδόκητο 

θάνατό του. Η μνήμη του θα’ ναι φωτεινή πυξίδα προσφοράς που θα μας καθοδηγεί στη 

δύσκολη αποστολή μας. 

Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια να διοργανώνουμε την εκδήλωση «Αφιέρωμα στις 

εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955». Βασική επιδίωξη μας 

μέσα από το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη ιστορικών πληροφοριών και 

άλλων στοιχείων που βοηθούν την ιστορική μνήμη να προβάλλει μνήμες και να υπενθυμίζει 

τις αρετές της φιλοπατρίας και της ελευθερίας, εφόδια σημαντικά στη δική μας αποστολή. 

Θα ακούσουμε στη συνέχεια τρεις παρουσιάσεις με πολύ σημαντικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την ιστορία του τόπου μας. Συγχαίρω εκ μέρους όλων τους τρεις ομιλητές 

μας, το Δρα. Ιωάννη Ηλίαδη, το Δρα. Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου και την αγαπητή μας 

Πίτσα Πρωτοπαπά για την έρευνα που έχουν κάνει και για τις πληροφορίες που θα μας 

δώσουν στη συνέχεια.  
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Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στο γενικό επόπτη του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας, Χρίστο 

Χριστοφόρου για τη βοήθειά του και τον όλο συντονισμό για να έχουμε απόψε μαζί μας στο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα ταλαντούχα παιδιά που αγαπούν τη μουσική από το Μουσικό 

Λύκειο Λευκωσίας. Συγχαίρω θερμά όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

καθώς επίσης και τον καθηγητή τους Χρίστο Σταυρινίδη  για την ενορχήστρωση και τη 

διδασκαλία των τραγουδιών.  

Πιστεύουμε ότι η αποψινή μας εκδήλωση μπορεί να δώσει τα ανάλογα μηνύματα πίστης 

και ελπίδας όπως αυτά είναι προσδιορισμένα και αυτόφωτα μέσα από τη δράση και 

προσφορά των προγόνων μας. Καταπραΰνεται ο πόνος της δοκιμασίας και κάθε φορά 

αναβαπτιζόμαστε με νέες δυνάμεις, τις οποίες αντλούμε από τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. 

Η δική μου ταπεινή ευχή είναι εκδηλώσεις όπως η αποψινή να βοηθήσουν σιγά-σιγά να 

ξεπεράσουμε τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνουμε όλοι, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με 

τις ανατροπές που δημιούργησε η οικονομική κρίση στον τόπο μας, και να 

προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε ο καθένας ξεχωριστά με αισιοδοξία την αυριανή 

μέρα. 

Σημειώνω με ξεχωριστή συγκίνηση ότι η 25η Μαρτίου ήταν για την κωμόπολη Καραβά μια 

ξεχωριστή μέρα εθνικής περηφάνιας με εορτασμούς και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες 

ξεκινούσαν πρώτα με τον εκκλησιασμό και τη δοξολογία στην εορτάζουσα εκκλησία της 

κωμόπολης, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στη συνέχεια με παρελάσεις, 

κυρίως μαθητών από το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου, που ακολουθούσε. Ένα ιστορικό 

γεγονός που μας προκαλεί ένα βαθύ αναστεναγμό, συγκίνηση και αναπόληση μοναδική 

στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. 

Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών στο οποίο συμμετέχουν όλα τα οργανωμένα σύνολα της κατεχόμενης 

κωμόπολης μας, σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση με τη δέσμευση ότι η 

αποστολή μας θα είναι μια συνεχής συλλογική προσπάθεια μέσα από την οποία θα 

προβάλλεται η ιστορία του τόπου μας, ο αγώνας μας για μια λεύτερη πατρίδα, αλλά και το 

ενδιαφέρον και τη στήριξή μας σε όλα τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος 

μας. Έχουμε χρέος να είμαστε πάντα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα προβλήματα που 

βιώνει ο τόπος μας, εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα για μια από κοινού 

αντιμετώπισή τους με στόχο το καλό όλων, το μέλλον του τόπου μας. 

Με αυτά τα λίγα σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση με την ευχή ο τόπος 

σύντομα να ανασάνει και να αναπληρώσουμε σιγά-σιγά τις πολύτιμες δυνάμεις που 

χάσαμε. στα 40 χρόνια πικρής προσφυγιάς μακριά από την αγαπημένη μας κωμόπολη. 

Δεσμευόμαστε για άλλη μια φορά να παραμείνουμε πιστοί σε αρχές και αξίες, 

καλλιεργώντας το αγωνιστικό φρόνημα που μας κληροδότησαν μέσα από τη δική τους 

διαδρομή οι πρόγονοί μας και προσδοκούμε με αισιόδοξο προσανατολισμό την προοπτική 

για καλύτερες μέρες για τον Καραβά και την Κύπρο μας. 

Καλή δύναμη σε όλους! 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος Καραβά 

 


