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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

κυρίες και κύριοι, 

 

Είναι με ξεχωριστή συγκίνηση που χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση μέσα από την οποία θα 

προβληθούν για άλλη μια φορά οι ανοιχτές πληγές που δημιούργησε τη Τουρκική Εισβολή 

του 74, καθώς επίσης θα αναδειχτούν οι αρετές της ελευθερίας και της αυταπάρνησης που 

έδωσαν με τη θυσία τους οι ήρωες μας του 1974. Συγχαίρω δε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

Εφέδρων Μηχανικού για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν απόψε αυτή τη σεμνή 

τελετή «αφιέρωμα στους πεσόντες και αγνοούμενους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και 

οπλίτες του 70 Τάγματος Μηχανικού». 

Μπορεί η πατρίδα μας να εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της εισβολής του 

1974 με τα πάμπολλα προβλήματα που έχουν συγκεντρωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η 

μόνη αχτίδα αισιοδοξίας και ελπίδας που μπορεί να φωτίσει τη σκέψη και το λογισμό μας 

και να δώσει διέξοδο στα δύσβατα μονοπάτια είναι η σύνδεσή μας με το ιστορικό μας 

παρελθόν, είναι η διατήρηση άσβεστης της φλόγας της επιστροφής και της δικαίωσης, είναι 

η προσήλωση σε αρχές και αξίες, είναι τα μηνύματα προσφοράς προς την πατρίδα που μας 

στέλνουν οι θυσίες των παλληκαριών μας, είναι η αγάπη και η περηφάνια για την ιστορία 

του τόπου μας.  

Το 70 Τάγμα Μηχανικού την περίοδο της εισβολής είχε μια ποικιλόμορφη και δύσκολη 

αποστολή να επιτελέσει. Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες και περιγραφές που 

συνδέονται με την ομάδα του 70 Τάγματος Μηχανικού η οποία βρισκόταν στην περιοχή 

Καραβά – Λαπήθου, λίγο πριν ξεκινήσουν οι άνισες μάχες εκείνο το τραγικό καλοκαίρι στις 

6 Αυγούστου.  

32 παλληκάρια αξιωματικοί και οπλίτες του 70ΤΜΧ έπεσαν στο πεδίο της μάχης ή 

αγνοούνται εκείνη την τραγική περίοδο. Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών αυτών δεν 

γνώριζαν την περιοχή, είχαν όμως έντονα καλλιεργημένο το αίσθημα της προσφοράς για 

την πατρίδα, καθώς επίσης και της πίστης και αυταπάρνησης να κρατηθεί ο τόπος 

ελεύθερος. Μεταξύ τους κι ένας Καραβιώτης, ο Παναγιώτης Χατζηλούκας, ο οποίος μαζί με 

άλλα παλληκάρια του τάγματος βρίσκεται στον κατάλογο των αγνοουμένων. Εκφράζω το 

συγκλονισμό μου για τις μεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στις μάχες Καραβά-

Λαπήθου την περίοδο εκείνη. Είναι δύσκολο να περιγραφούν με λέξεις τα συναισθήματα 

που νιώθουν οι συγγενείς των παλληκαριών που έπεσαν στο πεδίο της μάχης ή 

εξακολουθούν να αγνοούνται. 

Υποκλινόμαστε με σεβασμό στον ηρωισμό και στην αυταπάρνησή τους και εκφράζω εκ 

μέρους του Δήμου Καραβά τη μεγάλη μας εκτίμηση και συμπαράσταση προς όλους τους 

συγγενείς που βιώνουν για τόσα χρόνια αυτή την τραγική δοκιμασία. Τέτοιες εκδηλώσεις 



σαν την αποψινή αναδεικνύουν τις μεγάλες αρετές του έθνους, αναδεικνύουν το μέγεθος 

της θυσίας όσων έπεσαν ή χάθηκαν στα πεδία των μαχών το τραγικό εκείνο καλοκαίρι του 

’74 και ταυτόχρονα δίνουν στη δική μας αποστολή μηνύματα αγωνιστικής αφύπνισης και 

διεκδίκησης, προσφοράς και δράσης.  

Μοιράζομαι μαζί σας μια ευχή. Σύντομα να γαληνέψουν οι φουρτουνιασμένες θάλασσες 

της εποχής μας και να σηκώσουμε μια μέρα όλοι μαζί τον ήλιο της ελευθερίας ψηλά, όσο 

πιο ψηλά μπορούμε πάνω από τον Πενταδάκτυλο να φωτίσει κάθε γωνιά της σκλαβωμένης 

γης μας, τις αξέχαστες κωμοπόλεις μας Λάπηθο και Καραβά και όλες τις περιοχές που 

θυσιάστηκαν ή χάθηκαν οι ήρωες μας στα πεδία των μαχών.  

Δεσμευόμαστε ότι αυτή την αποστολή θα υπηρετούμε με πίστη και υπομονή μέχρι το 

τέλος.  

Για άλλη μια φορά συγχαίρω τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Μηχανικού για τη 

διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης και για το σημαντικό έργο που επιτελεί. 

 

Σας ευχαριστώ 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος Καραβά 


