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Στην αξιόλογη διαδρομή πολιτιστικής προσφοράς και δράσης των τελευταίων 14 χρόνων, 

έχει καθιερωθεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών να διοργανώνει ανελλιπώς την ετήσια 

εκδήλωσή του την περίοδο που τιμούμε τις εθνικές επετείους, της 25ης Μαρτίου 1821 και 

της 1ης Απριλίου 1955. Βασική επιδίωξή μας μέσα από το περιεχόμενο των εκδηλώσεων 

αυτών είναι η ανάδειξη ιστορικών πληροφοριών και άλλων στοιχείων που βοηθούν την 

ιστορική μνήμη, προβάλλουν ξεχωριστούς σταθμούς της ιστορίας του τόπου μας και 

υπενθυμίζουν τις αρετές της φιλοπατρίας και της ελευθερίας, εφόδια σημαντικά στη δική 

μας αποστολή.  

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. 

Να αναφέρω επίσης ότι η κωμόπολη του Καραβά έχει μια ξεχωριστή προσφορά την 

περίοδο της ΕΟΚΑ 55-59. Αναφορές σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σε προηγούμενες 

εκδηλώσεις μας, αναφέρω ενδεικτικά τα αφιερώματα που έγιναν για τους ήρωες Γρηγόρη 

Αυξεντίου, Κυριάκο Μάτση και Ιάκωβο Πατάτσο και τη σύνδεση που είχαν με την 

κωμόπολή μας. 

Η περίοδος του 1821 έχει επίσης μια σημαντική ιστορία με την περιοχή μας. Καταγράφουμε 

την άφιξη του Κωνσταντίνου Κανάρη στην ακρογιαλιά της Ασπρόβρυσης της Λαπήθου και 

τη θυσία των προκρίτων του Καραβά, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό στις 9 Ιουλίου 

1821.  

Στο πρόγραμμα της αποψινής μας εκδήλωσης έχουμε συμπεριλάβει τρεις πολύ αξιόλογες 

παρουσιάσεις που αναδεικνύουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την κωμόπολη του 

Καραβά και της γύρω περιοχής. 

Ο Χατζηνικόλας Λαυρεντίου συγκαταλέγεται μεταξύ των προκρίτων της Κύπρου που 

φονεύθηκαν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό τον Ιούλιο του 1821. Σύντομη αναφορά 

στην προσωπικότητα του Χατζηνικόλα θα μας δώσει στη συνέχεια ο αναπληρωτής 

Πρόεδρος του ΠΙΚ και Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»  Κώστας 

Πατέρας. 

Άλλες δύο παρουσιάσεις θα γίνουν για τον Άγιο Ευλάλιο από τους εκλεκτούς συνεργάτες 

του Δήμου μας και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών κα Πίτσα Πρωτοπαπά και το 

δρα Γιάννη Ηλιάδη. Ένα αφιέρωμα με πλούσια ιστορικά στοιχεία για το εκκλησάκι στην 



περιοχή της Αρχαίας Λάμπουσας που παραμένει ακοίμητος φρουρός να μας θυμίζει το 

χρέος και να μας δίνει κατεύθυνση στη δύσκολη αποστολή μας. 

Ευχαριστώ από καρδιάς, εκ μέρους όλων των μελών του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών, τους τρεις ομιλητές μας, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κυρηνείας που θα 

χαιρετίσει στη συνέχεια την εκδήλωση, καθώς και τις χορωδίες «Η Φωνή της Κερύνειας» 

και της Παγκύπριας Ένωσης ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης» που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα της εκδήλωσής μας. 

Πρόσφατα πριν μερικές μέρες βρεθήκαμε μαζί με ομάδα νέων του Καραβά προσκυνητές 

στη γη μας σε εκκλησίες, ιστορικά μνημεία και περιοχές του Καραβά. 

Περηφάνια, χαρά, θλίψη και συγκίνηση ήταν τα βασικά συναισθήματα των παιδιών που 

ήταν μαζί μου. Τα δικά μου συναισθήματα πολύ πιο έντονα με μια γλυκόπικρη γεύση 

αισιοδοξίας, πίστης και ελπίδας. Εύχομαι το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών που 

αποθανάτισε η φωτογραφική μηχανή μπροστά από το εκκλησάκι του Αγίου Ευλαλίου να 

είναι προμήνυμα χαράς και πίστης για τη ΜΕΓΑΛΗ επιστροφή στους τόπους μας που όλοι 

περιμένουμε. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος  


