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Καλησπέρα σας,
Να εκφράσω πρώτιστα τη μεγάλη μου συγκίνηση και το βαρύ χρέος που πηγάζει από το
πρόγραμμα της αποψινής εκδήλωσης.
Καλωσορίζω εκ μέρους όλων των διοργανωτών και των συνεργατών μου στο Δημοτικό
Συμβούλιο Καραβά,
τον εκπρόσωπο του Υπουργού Άμυνας, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Χρίστο
Μαληκκίδη,
το βουλευτή Κερύνειας Μάριο Μαυρίδη,
τους συνάδελφους Δημάρχους Κερύνειας και Λαπήθου, Γλαύκο Καριόλου και Νεοπτόλεμο
Κότσαπα,
τον πρώην Δήμαρχο Καραβά κ. Πανίκο Τσέντα,
τον πρώην δήμαρχο Λαπήθου και μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΑΚΕΛ Άθω Ελευθερίου,
τον Γρηγόρη Κατσελλή, εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ,
τον εκπρόσωπο της ΕΔΕΚ κ. Νίκο Χατζηστεφάνου,
τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιάννη Κοζάκου,
τον γραμματέα της πρεσβείας της Ελλάδος κ. Δημήτρη Σελίνη,
τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Λευκωσίας, Δ.Σ. Χρύσανθο Φάκα,
τον έπαρχο Λευκωσίας Κερύνειας κ. Μάριο Παναγίδη,
τους κοινοτάρχες Μιτσερού Ανδρέα Κυριάκου, Φτερικουδιού Κυριάκο Μουσούλη,
Συριανοχωρίου Μόρφου Μιχάλη Τενεκετζή,
τον εκπρόσωπο της κοινότητας Ακακίου,
τον αντιπρόεδρο της κοινότητας Π. Δικώμου Πανίκο Δημητριάδη,

τον κοινοτάρχη Μύρτου Ανδρέα Αθανασίου,
τον κοινοτάρχη Καρακουμίου και Δένειας, Σωτήρη Μεΐτανή και Χριστάκη Παναγιώτου
αντίστοιχα,
τους κοινοτάρχες Έξω Γειτονίας και Αγίου Ανδρέα Καραβά Πανίκο Στυλιανού και Ανδρέα
Ευτυχίου αντίστοιχα,
την Άννα Βιολάρη, Α' Λειτουργός Εκπαίδευσης επ. Λευκωσίας,
τον πρόεδρο της παγκύπριας επιτροπής προσφύγων κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου,
τον εκπρόσωπο των ελληνοκυπρίων στη διερευνητική επιτροπή για τους αγνοούμενους κ.
Νέστορα Νέστορος,
τους προέδρους των συνδέσμων πολεμιστών 256ΤΠΖ και 286 ΜΤΠΖ Μιχάλη Πηλαβάκη και
Χρήστο Τουφεξή αντίστοιχα,
τους προέδρους των προσφυγικών σωματείων της επαρχίας Κερύνειας «Η Λάπηθος» και «ο
Καραβάς» Ανδρέα Σταυρινό και Κώστα Πατέρα αντίστοιχα,
το Γιώργο Νικολάου, Πρόεδρος Προσφυγικού Σωματείου Διόριος,
τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Καραβά, την Άντρη Χρυσοστόμου Ανδρέου,
την Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Κερύνειας,
τους συγγενείς των επτά ηρώων στρατιωτών του ομαδικού τάφου στον Καραβά, Παναγιώτη
Κατσιδιάρη, Μιχάλη Χρίστου Κοκότση, Ανδρέα Θεοδοσίου, Σάββα Κυριάκου, Ανδρέα
Γεωργίου, Σωτήρη Τριμιθιώτη, Πέτρο Γιωργκακουδιού.
Κυρίες και Κύριοι,

«Eκατόγχειρες νύκτες μες το στερέωμα όλο,
Τα σπλάχνα μου αναδεύουν,
Αυτός ο πόνος καίει,
Που να βρει η ψυχή μου
Το τετράφυλλο δάκρυ!»
Στίχοι Οδυσσέα Ελύτη από το έργο «Άξιον Εστί, τα πάθη»
Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Για 40 χρόνια βιώνουμε τις ανατροπές και τις
συνέπειες μιας μεγάλης τραγωδίας του τόπου με τη σκέψη να ταξιδεύει στις κατεχόμενες
περιοχές μας, να αναζητά ξεχασμένες ψηφίδες της ιστορίας μας και της προσφοράς των
προγόνων μας.
Η αποψινή μας εκδήλωση έχει δύο βασικούς άξονες αναφοράς. Να προβάλει την ιστορία του
τόπου μας με στοιχεία που θα ακουστούν για πρώτη φορά και έχουν σχέση με τη θυσία επτά
ηρώων στρατιωτών στο πεδίο μάχης στη γη του Καραβά και να αναδείξει στοιχεία που
συνδέονται με τη δική μας αποστολή που πρέπει να ενδυναμωθεί με τη συμμετοχή της νέας
γενιάς και του κάθε ενός από εμάς σε μια προσπάθεια τα γκρίζα χρώματα στον ορίζοντα να
γίνουν πιο φωτεινά και έντονα, με προοπτικές αισιοδοξίας για καλύτερες μέρες.
Πριν τα τραγικά γεγονότα της Τουρκικής εισβολής του 1974, στο δικό μας τόπο, στην
κωμόπολη Καραβά υπήρχαν όλα τα δεδομένα και οι συνθήκες της προόδου και ευημερίας της
κοινωνικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Δίνω στη συνέχεια κάποιες βασικές πληροφορίες
με βασικό αποδέκτη τους συγγενείς των ηρώων μας που είναι απόψε μαζί μας, οι οποίοι
πιστεύω πως θα ήθελαν να μάθουν για τον τόπο που πότισαν με τη θυσία τους οι δικοί τους
άνθρωποι.
Ο Καραβάς έχει τις ρίζες του από την αρχαία Λάμπουσα η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά
παράλια της κωμόπολης. Η φυσική ομορφιά της περιοχής μεταξύ βουνού και θάλασσας, τα
τρεχούμενα νερά, η προοδευτικότητα των κατοίκων ήταν τα στοιχεία που έδιναν την
προοπτική μιας ευημερούσας περιοχής. Στα χάρτη που προβάλλεται στην οθόνη φαίνονται
βασικά γεωγραφικά σημεία και θρησκευτικά μνημεία, παραλίες και άλλοι σημαντικοί χώροι
της κωμόπολης. Θα ακολουθήσει μια σύντομη προβολή φωτογραφιών με όλα τα
σημεία/μνημεία που αναφέρθησαν στον χάρτη.
Ο Καραβάς ήταν ο πρώτος μάρτυρας την περίοδο της Τουρκικής εισβολής αφού στην
παραλιακή περιοχή στο «Πέντε Μίλι» ανατολικά του Καραβά πραγματοποιήθηκε η πρώτη
απόβαση των τούρκων εισβολέων.

Η αντίσταση των δικών μας δυνάμεων δυστυχώς είχε πολλές αδυναμίες σε συντονισμό και
οργάνωση και δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την υπεροπλία που
διάθεταν οι υπέρτερες Τουρκικές δυνάμεις.
Πολλοί νέοι στρατιώτες χάθηκαν τις πρώτες ώρες της εισβολής στις 20 Ιουλίου όταν
κατευθύνθηκαν για την πόλη της Κερύνειας και εγκλωβίστηκαν στο σημείο απόβασης των
Τούρκων.
Οι έξι ήρωες που θα τιμήσουμε απόψε έλαβαν μέρος σε μάχες σε μια δεύτερη γραμμή
αμυντικής διάταξης των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς που ξεκινούσε από το ξενοδοχείο
Ζέφυρος και το εξοχικό κέντρο «Φοντάνα Αμορόζα». Σε αυτή την περιοχή εντοπίστηκαν από
εθελοντές στρατιώτες την επομένη της εκεχειρίας που έγινε στις 23 Ιουλίου. Ο έβδομος ήρωας
που σκοτώθηκε στην περιοχή «Έξι Μίλι» πολύ κοντά στο σημείο απόβασης των Τούρκων
εντοπίστηκε από άνδρες του 286 ΜΤΠΖ.
Υποκλινόμαστε με απέραντο σεβασμό στη θυσία των 7 παλικαριών που έχουν προστεθεί στον
κατάλογο των ηρώων του Καραβά. Για 36 χρόνια βρίσκονταν θαμμένοι στο κοιμητήριο Καραβά
μέχρι που οι επιστημονικές διαδικασίες με τη μέθοδο DNA μας βοήθησαν να αποκαλύψουμε
πλήρως τα στοιχεία τους.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να νιώσουμε τα συναισθήματα που βιώσαν και
εξακολουθούν να βιώνουν οι συγγενείς τους.
Αναδεικνύουμε μέσω της αποψινής εκδήλωσης πολλά στοιχεία που είναι συγκλονιστικά για το
μέγεθος της θυσίας τους καθώς και τα προσωπικά δεδομένα για τον καθένα ξεχωριστά.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους συγγενείς των ηρώων μας που μοιράστηκαν μαζί μου αυτές τις
πληροφορίες που θα ακούσετε στη συνέχεια.. Φωτοδότρα θα είναι η μνήμη τους και θα
ενισχύσει την αποστολή μας. Μια αποστολή δύσκολη, ανηφορική, που χρειάζεται δυνάμεις
και συνοδοιπόρους.
Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Καραβά να διοργανώνει αξιόλογες δραστηριότητες και ενέργειες που σχετίζονται με την
ιστορία του Δήμου μας και τις προσπάθειες να προβάλλουμε όλα εκείνα τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι σημαντικά και πολύτιμα στην αποστολή μας.
Μια ομάδα νέων έχει αναλάβει να καταγράψει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα στο
κοιμητήριο Καραβά. Ομολογώ ότι το υλικό που έχουν συγκεντρώσει είναι πολύ αξιόλογο και
σημαντικό για το αρχείο του Δήμου μας. Εκ μέρους όλων των δημοτών Καραβά τους συγχαίρω
και τους επαινώ γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες τις χρειαζόμαστε και δίνουν τα ανάλογα
μηνύματα για το ενδιαφέρον και την περηφάνια των νέων μας για την κατεχόμενη γη μας και
τη σύνδεσή τους μα αυτή. Ας αναλογιστούμε ότι το κοιμητήριο Καραβά σήμερα είναι ο

μοναδικός τόπος στον Καραβά που μπορούμε να βρούμε Ελληνικά ονόματα και να
ανατρέξουμε στην προσφορά των προγόνων μας μέσα από τη δική τους διαδρομή στο χρόνο
και την ιστορία. «Δεν ξεχνούμε την προσφορά των προγόνων μας – Τιμούμε τους ήρωές μας».
«Με το λύχνο του άστρου στους ουρανούς εβγήκα» γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημα
του Άξιον Εστί που ανέφερα στην εισαγωγή μου. Αφήνουμε τη σκέψη να ταξιδέψει απόψε
στους ουρανούς να συναντήσει τις αγγελικές μορφές των ηρώων μας, να ζωγραφίσει
φωτοστέφανα ανδρείας, τιμής και αξιοπρέπειας με τη ευχή να αξιωθούμε μια μέρα να
γιομίσουν τα δικά μας μάτια με το υπέρλαμπρο εκείνο φως της ελευθερίας του τόπου μας!
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

