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Ομιλία Δημάρχου Καραβά 

6 Ιουλίου 2015 

 

Σεβασμιότατε, 

Αγαπητέ Δήμαρχε Έγκωμης, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους και των συναδέλφων Δημάρχων, Κερύνειας και Λαπήθου, οι οποίοι 

απουσιάζουν στο εξωτερικό σε αποστολή διαφώτισης, χαιρετίζω την αποψινή 

εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Δήμο Έγκωμης με στόχο να αναδείξει 

πολύτιμα εφόδια που πηγάζουν από την ιστορική μνήμη και να δώσει μηνύματα 

πίστης και ελπίδας, τα οποία χρειαζόμαστε στη δύσκολη περίοδο που περνούμε.  

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έγκωμης να αφιερώσει τη φετινή ετήσια αντικατοχική του εκδήλωση στους τρεις 

δήμους της επαρχίας μας. Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη 

συμπαράσταση κύριε Δήμαρχε και λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης 

στο έργο για την αποστολή των κατεχόμενων δήμων μας, μια δράση που έχει ένα 

πολυδιάστατο περιεχόμενο με πολλές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στην 

Κύπρο και το εξωτερικό. Ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής μας είναι και 

συμμετοχή των νέων μας στις εκδηλώσεις μας. Αισιόδοξη από κάθε άποψη η 

συμμετοχή των νέων μας στο πρόγραμμα της αποψινής εκδήλωσης. Στο αφιέρωμα 

για τους τρεις κατεχόμενους δήμους μας, στο μουσικό μέρος και στη χορευτικό 

ενότητα.  

Σαράντα ένα χρόνια από την Τουρκική εισβολή στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου. 

Τέτοιες μέρες μετρούμε ξανά τις πληγές μας και η μνήμη καρφώνεται εφιαλτικά 

στην περίοδο του Ιούλη του 1974 και στην αγαπημένη μας επαρχία της Κερύνεια. 

Σαράντα ένα χρόνια μετά, θυμόμαστε τις οδυνηρές συνέπειες του πραξικοπήματος, 

της Τουρκικής Εισβολής, της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής της πατρίδας μας, 

τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, τον προσφυγικό κόσμο της Κύπρου που 

περιμένει καρτερικά το γλυκό φως της λευτεριάς και της δικαίωσης. Για μας το 

κεντρί της μνήμης ζωντανεύει ξανά την πιο τραγική μορφή της ιστορίας μας, της 

μνήμης που γυροφέρνει στα σκληρά βράχια του Πενταδάκτυλου στην κατεχόμενη 

Κύπρο, που αγναντεύει με πόνο και θλίψη στην αγριεμένη θάλασσα της Κερύνειας, 

αναζητώντας εφόδια καρτερίας και πίστης για μια σταθερή πορεία διεκδίκησης και 

στοχευμένου Εθνικού προσανατολισμού. 

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 
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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.  

Με πολύ προβληματισμό και περίσκεψη παρακολουθούμε τα γεγονότα που είναι 

σε εξέλιξη σχετικά με την οικονομία της Ελλάδας. Σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές της 

ιστορίας του τόπου μας η Ελλάδα ήταν το βασικό μας στήριγμα. Παιδιά της ΕΛΔΥΚ 

θυσιάστηκαν την τραγική περίοδο του 1974 για να κρατηθεί ο τόπος μας ελεύθερος. 

Υποκλινόμαστε με σεβασμό και εκτίμηση στο μέγεθος της θυσίας τους. Σ’ αυτό το 

δύσκολο σταυροδρόμι που περνά ο ελληνισμός ευχόμαστε να γίνουν ενέργειες και 

χειρισμοί που θα δίνουν διέξοδο και προοπτική για καλύτερες μέρες.  

Παρακολουθούμε με προσοχή τη νέα προσπάθεια στο εθνικό μας θέμα για να 

εξευρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Επανατονίζουμε την ξεκάθαρη θέση μας ότι 

μια λύση για να μπορέσει να αντέξει στο χρόνο, πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που θα οικοδομούν συνθήκες διαρκούς ειρήνης, προόδου και ευημερίας 

για το λαό της Κύπρου στο σύνολό του. Επιδιώκουμε μια λύση, η οποία θα 

κατοχυρώνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, της ελευθερίας, της νομιμότητας, 

της δημοκρατίας, της ασφάλειας, της επιστροφής στα σπίτια και τις περιουσίες μας.  

Ευχή όλων μας στο γκρίζο ορίζοντα που μας περιζώνει να ανατείλουν φωτεινά 

χρώματα αισιοδοξίας και πίστης για καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό στο σύνολό 

του και σύντομα να γευτούμε τη μεγάλη χαρά της ελευθερίας του τόπου μας.  

Σας ευχαριστώ πολύ! 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος Καραβά 


