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Πανιερώτατε, 

Αγαπητέ Δήμαρχε Κυθήρων, 

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων,  

νυν και πρώην, 

Αγαπητέ Πρόεδρε  και Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου του Καραβά Κυθήρων,  

Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, 

Αδελφοί  Κυθήριοι, Καραβίτες και Καραβιώτες, 

 

Βαρύς ο πόνος σήμερα, να μνημονεύουμε τους νεκρούς μας,  σαράντα τρία χρόνια από 

τη θυσία τους. 

Βαρύς είναι ο πόνος, γιατί το μνημόσυνο αυτό γίνεται μακριά από τη γενέτειρα γη του 

Κύπριου Καραβά. 

Κι’ αν κάτι απαλύνει τούτο τον πόνο,  

είναι η ζεστή αγκαλιά  που ανοίγετε  ξανά  

στον σεπτό τούτο ναό του  αδελφού Καραβά των Κυθήρων.  

Τα αγαπητά σας πρόσωπα,  

η ανοικτή σας καρδιά, 

η αγάπη που ακτινοβολεί στη ματιά σας.  

Η αγάπη που προσφέρετε  απλόχερα σε μας, από τότε που συναντηθήκαμε.  

 

Μνημονεύουμε  τους νεκρούς μας κι αποτείουμε φόρο τιμής  σε όσους  έδωσαν τη ζωή 

τους στη φρίκη της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο το  1974.  

 



Τα ανυπεράσπιστα θύματα της μανίας των ορδών του Αττίλα,  

όταν  η πανέμορφη  παραλία στο Πέντε Μίλι  μολύνθηκε από  την τουρκιά,   

η  γαλάζια θάλασσα του Πρωτομάρτυρα Καραβά βάφτηκε κόκκινη,  
 
ο Πενταδάκτυλος, το βουνό στις παριές του οποίου απλώνεται ο απέραντος 

λεμονόκηπος με τα σπίτια και τις αυλές μας, έγινε στάχτη από άκρη σε άκρη,   

κι ο   άλλοτε γήινος παράδεισος μας μετατράπηκε σε κόλαση.  

Και εμείς, φυγαδεμένοι και  κατατρεγμένοι, απομείναμε να θρηνούμε  

αγνοούμενους και  σκοτωμένους.  

 

Αυτούς μνημονεύουμε: 

Τους ήρωες μας, που πρόταξαν τη ζωή τους τον μαύρο εκείνο Ιούλη                          

υπερασπιζόμενοι την πατρίδα.  

Τους υπερασπιστές της ελευθερίας, της νομιμότητας, της δικαιοσύνης. 

Τους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι, πιστοί στις  αξίες του έθνους, δεν δείλιασαν, δεν 

έριξαν ασπίδες, και παρέμειναν στη μάχη, εκεί που τους έταξε η ιστορία να φυλάγουν 

Θερμοπύλες, να υπερασπίζονται πατρίδες.  

Με δέος και υπερηφάνεια καταγράφουμε  τη  θυσία των παλληκαριών από την Ελλάδα, 

τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ, τους καταδρομείς από την Κρήτη, που κατέγραψαν στα πεδία 

της μάχης  στιγμές ένδοξης φιλοπατρίας και αυταπάρνησης. 

Μνημονεύουμε  και όλους όσους μας έφυγαν με τον πικρό καημό της προσφυγιάς με 

ανεκπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην αγαπημένη γη του Καραβά. 

Τους μνημονεύουμε εδώ. Στον ιερό τούτο ναό του αδελφού Καραβά των Κυθήρων. 

 Στον ΄Αγιο Χαράλαμπο αναπέμπουμε δέηση να λάμψει τη Χάρη του για έναν ακόμα  

Καραβά - σκλαβωμένο - και να ελευθερώσει τη γη μας. 

Να επιστρέψουμε ελεύθεροι, ως οι νόμιμοι κάτοικοι, στα σπίτια μας.  

Να λειτουργήσουμε τις εκκλησιές και τα σχολεία μας. 

Να δικαιωθούν έτσι οι θυσίες των ηρώων μας. 



Και τότε, με ευλάβεια και συγκίνηση,  θα τελέσουμε το μνημόσυνό τους στις εκκλησίες 

του Καραβά, την Ευαγγελίστρια, την Αγία Ειρήνη, τον ΄Αγιο Γεώργιο, την Αχειροποιήτο. 

Με τη δική σας παρουσία, γιατί το θεωρούμε χρέος και καθήκον να μοιραστούμε μαζί 

σας, αδέλφια μας, μια τέτοια  ευτυχία. 

Κυθήριοι αδελφοί, 

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας για αυτή σας την θεσμική απόφαση τα 

τελείτε το μνημόσυνο των πεσόντων και αγνοουμένων αγωνιστών της τουρκικής 

εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Για την ηθική στήριξη και τη συμπαράσταση την οποία 

εκφράζει διαχρονικά,  ο Δήμος Κυθήρων, η κοινότητα του Καραβά Κυθήρων  και όλοι οι 

κάτοικοι του νησιού, με κάθε ευκαιρία. 

Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά για την  αδελφοσύνη  και τη  συνεργασία. 

Μια συνεργασία των Δήμων Κυθήρων και Καραβά, η οποία, όχι μόνο θα συνεχισθεί, 

αλλά  θα  αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί. 

Οι ευχαριστίες διαβιβάζονται και  εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου,  όλων των 

οργανωμένων συνόλων και όλων των δημοτών  του Καραβά. 

 

Στα  43 αυτά χρόνια, περάσαμε μέσα από συμπληγάδες και μύρια προβλήματα: 

 Πιέσεις, απειλές και εκβιασμούς ποικιλώνυμους  

– στρατιωτικούς, πολιτικούς, οικονομικούς. 

Παρά την επιθυμία μας για απελευθέρωση  και επιστροφή στα σπίτια μας,  

οι  προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος μας αποδείχτηκαν ατελέσφορες.  

Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε.   

Με σύμμαχο την Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό,  

με συμπαραστάτη το δίκαιο και το ηθικό, 

μιλήσαμε, ελιχθήκαμε, συμβιβαστήκαμε, προσπαθήσαμε ξανά και ξανά.  

Αυτό κάναμε, ακόμα και πριν λίγες μέρες στην Ελβετία.        

Συνομιλούμε χωρίς αποτέλεσμα για  σχεδόν μισό αιώνα,  

γιατί αντιμετωπίζουμε ένα αδίστακτο, σαρκαστή και σκληρό κατακτητή.   



Δεν θα του περάσει όμως. Ο χρόνος δεν έχει λυγίσει τις αντοχές μας.  
 
 

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά μεταφέρω την  αταλάντευτη θέση μας, 
  
ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. 
 
Ότι οι μνήμες των κατεχομένων εδαφών μας είναι για μας πυξίδα ζωής.  

Ότι διεκδικούμε την εφαρμογή των  αδιαπραγμάτευτων ανθρώπινων δικαιωμάτων μας, 

όπου κάθε ευρωπαίος πολίτης δικαιούται να ζει στη γη του σε συνθήκες ελευθερίας,  

μονιμότητας και αξιοπρέπειας. 

 

Οτιδήποτε λιγότερο, θα ήταν προδοσία στη θυσία όλων όσων μνημονεύουμε σήμερα. 
 
Αυτή η θυσία είναι για μας μια ακόμα ηθική προσταγή  
 
να παραμείνουμε ακοίμητοι στις επάλξεις,  

τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι. 

  

Αιωνία ας είναι η μνήμη τους.  

 

 


