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Επιμνημόσυνη ομιλία από τον Δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου 

22 Αυγούστου, 2018 

Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Καραβάς, Κύθηρα 

 

 

Εκ μέρους του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά της Κύπρου, των μελών της 

αποστολής που παρευρίσκονται σήμερα εδώ και όλων των σκορπισμένων 

Καραβιωτών, εκφράζω τη βαθιά μας συγκίνηση και χαρά που βρισκόμαστε 

ξανά στο νησί σας.  

 

Για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων 

και το Συμβούλιο της Κοινότητας Καραβά για την ενέργειά τους να 

καθιερώσουν να τελείται κάθε χρόνο το μνημόσυνο για τους πεσόντες της 

εισβολής του 1974 στον πάνσεπτο τούτο ναό του Αγίου Χαραλάμπους και να 

ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Κοινότητας.   

 

Ύψιστη τιμή για μας είναι η σημερινή παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών 

της Κύπρου, ως Εκπροσώπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο απέριττο αυτό μνημόσυνο. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας δια του Υπουργού Εσωτερικών, είναι για μας μήνυμα στήριξης, 

ενδυνάμωσης και ελπίδας. 

 

Για τους κατοίκους του Δήμου Καραβά της Κύπρου έχουν ήδη 

συμπληρωθεί  44 χρόνια πικρής προσφυγιάς, μακριά από τα σπίτια, τις 

εκκλησίες και τις περιουσίες μας. Ο Καραβάς  ήταν το πρώτο θύμα της 

Τουρκικής Εισβολής, αφού η απόβαση των Τούρκων εισβολέων στις 20 

Ιουλίου του 1974, έγινε σε μια πανέμορφη παραλιακή περιοχή στα Δημοτικά 

μας όρια, το Πέντε Μίλι. 

 

Από τότε η αποστολή μας ως Δήμος είναι δύσκολη με ένα ποικιλόμορφο 

έργο που μας πονεί, μας πληγώνει και μας προβληματίζει. Διατηρούμε όμως 

την πίστη και την ελπίδα ότι, μέσα από αυτή την ανηφορική διαδρομή, μια 

μέρα θα ανατείλουν καλύτερες συνθήκες και το φως της ελευθερίας θα δώσει 

ζωή και χρώμα στις γειτονιές, τις αυλές, τα περιβόλια, τις ακρογιαλιές και σ’ 

όλα τα αγαπημένα μας μέρη.  

 

Κι εμείς εδώ, αδελφωμένοι, μνημονεύουμε σήμερα, όλους τους ήρωες μας 

που έδωσαν τη ζωή τους τον μαύρο εκείνο Ιούλη και αποτίουμε σ’ αυτούς τον 

οφειλόμενο φόρο τιμής.  

 

Τους υπερασπιστές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της νομιμότητας, 

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

τις ασπίδες και παρέμειναν στη μάχη, εκεί που τους έταξε η πατρίδα να 

φυλάγουν Θερμοπύλες. 
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     Με ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στη  θυσία των παλληκαριών από την 

Ελλάδα, τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ, τους καταδρομείς από την Κρήτη, οι 

οποίοι στα πεδία της μάχης  έγραψαν σελίδες ένδοξης ιστορίας.  

 

    Μνημονεύουμε επίσης, όλους όσους μας έφυγαν με τον πικρό καημό της 

προσφυγιάς στα χείλη, και ανεκπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην 

αγαπημένη γη του Καραβά μας.  

 

     Όσα χρόνια κι αν πέρασαν θα θυμόμαστε τον Γολγοθά που μας έφερε  

εκείνο το φοβερό καλοκαίρι  και θα προσδοκούμε  την Ανάσταση.  

 

     Με βαθιά επίγνωση της αποστολής μας, μεταφέρω εκ μέρους του Δήμου 

Καραβά της Κύπρου  την αταλάντευτη θέση μας ότι ο χρόνος δεν έχει λυγίσει 

τις αντοχές μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με κανένα τρόπο με τα τετελεσμένα της 

εισβολής και της Τουρκικής κατοχής και ότι οι μνήμες των κατεχομένων 

εδαφών μας αποτελούν πυξίδα ζωής. Είναι το μεγάλο στήριγμα αντίστασης 

στις ποικιλόμορφες σκοπιμότητες και στις δόλιες μεθοδεύσεις των ξένων 

συμφερόντων. 

 

Μεταφέρω επίσης, μήνυμα αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας από όλους 

τους Καραβιώτες: Ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με πίστη, υπευθυνότητα και 

με αδούλωτο φρόνημα, όπως το έπραξαν οι υπερασπιστές της κατεχόμενης 

γης μας το 1974. Θα εργαστούμε με υπομονή, επιμονή και συνέπεια, μέχρι τη 

τελική δικαίωση και την επιστροφή στα πατρογονικά μας εδάφη σε συνθήκες 

ελευθερίας, μονιμότητας και Εθνικής αξιοπρέπειας. 

 

Για άλλη μια φορά εκφράζω τη μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε μαζί με 

σας, τους αδελφούς μας, στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων.  Εκφράζω την 

απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη όλων των δημοτών του εκτοπισμένου 

Δήμου Καραβά για την ηθική στήριξη και τη συμπαράσταση, την οποία 

προσφέρει διαχρονικά ο Δήμος Κυθήρων, η κοινότητα του Καραβά Κυθήρων 

και όλοι οι κάτοικοι του νησιού, με κάθε ευκαιρία στον πολύπαθο λαό της 

Κύπρου.  

 

Η αδελφοσύνη και η αλληλοστήριξη μεταξύ των δύο Δήμων, Καραβά και 

Κυθήρων, θα συνεχιστεί σε όλα τα  επίπεδα προσφοράς και δημιουργίας. Και 

θα παραμείνει αμάραντη, ως την ευλογημένη ώρα που καρτερούμε για να 

γιορτάσουμε τα Ελευθέρια μαζί στον δικό μας Καραβά 

 

Ας είναι αιώνια, φωτεινή και τιμημένη η μνήμη των ηρώων μας.  
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Έντιμε Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, 

Σεβαστόν ιερατείο, 

Αγαπητέ Δήμαρχε των Κυθήρων, 

Αγαπητέ Πρόεδρε της Κοινότητας Καραβά Κυθήρων, 

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων 

και του Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβά Κυθήρων, 

Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,  

Ναυτικού, Στρατού, Αστυνομίας, Λιμενικού, Πυροσβεστικής 

Αγαπητοί φίλοι από τα Κύθηρα,  

Καραβίτες και Καραβίτισσες,  

Καραβιώτες και Καραβιώτισσες 

 

 


