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Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
Έντιμε κύριε υπουργέ,
Έντιμοι κύριοι βουλευτές,
Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι,
Αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και οργανώσεων,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι.
Στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνουμε στις μέρες μας με τις μεγάλες ανατροπές που
δημιούργησε η οικονομική κρίση και τα πολλά ερωτηματικά που στριφογυρίζουν στου νου
τα παρακλάδια για την προοπτική επιτυχίας του νέου κύκλου συνομιλιών για το Εθνικό μας
θέμα , η εκδήλωσή μας απόψε εκπέμπει ένα ξεχωριστό συμβολισμό αφύπνισης και
αναζήτησης εφοδίων γνώσης που θα βοηθήσουν την αποστολή του κάθε ενός από εμάς,
αλλά και τη συλλογική προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες για καλύτερες μέρες
για την πατρίδα μας.
Πυξίδα ζωής πρέπει να είναι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν στέρεες
βάσεις σε σωστά πλαίσια με ποιοτικό περιεχόμενο αλλά και γνώσεις. Αναδεικνύουμε μέσα
από την αποψινή μας εκδήλωση ποιοτικές ψηφίδες δημιουργίας ενός αξέχαστου
εκπαιδευτικού που μέσα από τη δική του διαδρομή στο στίβο της ζωής δημιούργησε και
πρόσφερε πολλά στο χώρο της Παιδείας, του Πολιτισμού, αλλά και των Εθνικών αγώνων.
Ο αείμνηστος Κώστας Χατζηστεφάνου υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα με εθνικές
αναζητήσεις και οράματα και μια πλούσια προσφορά στον τόπο για την οποία θα
ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες στη συνέχεια από τους εκλεκτούς
ομιλητές μας.
Θα περιοριστώ σε δύο σύντομες αναφορές για τις οποίες η προσωπική μου σύνδεση με τον
αείμνηστο Κώστα Χατζηστεφάνου μου άφησαν μια ξεχωριστή θετική εικόνα για τα
χαρίσματα του χαρακτήρα του αλλά και την περηφάνια που διέκρινα στο σεμνό του λόγο
για την καταγωγή του.
Στα πρώτα στάδιο της λειτουργίας του προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς» το 1989
ανέλαβα συντονιστής της έκδοσης «Καραβάς». Στα περιεχόμενα του πρώτου τόμου της
σειρας υπάρχει ένα σύντομο κείμενο για την προσφορά του Καραβά στους Εθνικούς
αγώνες με βασικό στοιχεία αναφοράς μια επιστολή που απέστειλε ο Ελευθέριος Βενιζέλος
το 1913 στον τότε Δήμαρχο Καραβά Γρηγόρη Χατζηλάμπρου και στον πατέρα του
αείμνηστού μας Κώστα, Ελευθέριο Χατζηστεφάνου.
Στο σύντομο κείμενο της επιστολής αναφέρονται οι ευχαριστίες του μεγάλου Έλληνα
πολιτικού υπό την ιδιότητα του προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους
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κατοίκους της κωμόπολης Καραβά για τη μικρή αλλά σημαντική δωρεά ενός κιβωτίου
υφασμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού στρατού.
Με την παραχώρηση του αντιγράφου της επιστολής αυτής στα μέλη της επιτροπής του
βιβλίου, ο αείμνηστος Κώστας Χατζηστεφάνου έδωσε σε όλους εμάς τους νεότερους τα
πρώτα στοιχεία και πληροφορίες για να συνεχίσουμε την έρευνα και να καταγράψουμε
περισσότερα για την προσφορά του Καραβα στους Εθνικούς αγώνες . Και το πέτυχε. Γιατί η
έρευνα συνεχίστηκε, με τη βοήθεια και του ίδιου και με πολλή περηφάνια εντοπίσαμε
ιστορικό υλικό που αναφέρει ότι η κοινότητα του Καραβα ήταν η πρώτη σε αριθμό
εθελοντών παγκύπρια (σύνολο 46) την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13.
Μια άλλη πολύ σημαντική συνεισφορά στην αποστολή του Δήμου και του σωματείου μας
είναι η διαχρονική στήριξη που μας έδινε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις με συμβουλές, αλλά
και με τη δική του παρουσία και συμμετοχή σε πολλές από αυτές. Σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών στις 27 Μαρτίου 2006, ήταν ο κύριος
ομιλητής της εκδήλωσης με θέμα «Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση
του 1821». Μέσα από την παρουσίασή του έδωσε σημαντικές πληροφορίες, συνέδεσε δε μ’
αυτή, τη μεγάλη συνεισφορά των Καραβιωτών και των κατοίκων της γύρω περιοχής στους
αγώνες του Ελληνικού έθνους τη δύσκολη εκείνη περίοδο.
Η σύνδεση και η επαφή μας με τον αείμνηστο Κώστα Χατζηστεφάνου υπήρξε διαρκής,
ποιοτική και έχει εμπλουτίσει τις δραστηριότητές μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Υποκλινόμαστε με
σεβασμό μπροστά στο πολυδιάστατο πνευματικό του έργο.
Καταγράφουμε δε με ξεχωριστή περηφάνια ότι όλες οι πτυχές της ζωής του ήσαν γεμάτες
από ηθικές αξίες, οράματα και ευγενείς στόχους.
Διδαχτήκαμε πάρα πολλά από τις ομιλίες του και τα κείμενά του και θα κρατάμε με
περηφάνια σε μια κρυφή γωνιά της καρδιάς μας όλες τις νουθεσίες του και τις συμβουλές
του. Τιμούμε απόψε μια ξεχωριστή προσωπικότητα του τόπου και του Καραβά μας. Η
συνολική πνευματική προσφορά του αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου θα είναι για όλους
μας μια φωτεινή πυξίδα ζωής, μια ξεχωριστή σφραγίδα δημιουργίας που θα μας δίνει
στήριξη και θα μας καθοδηγεί στα πέτρινα χρόνια της πικρής προσφυγιάς.
Θα διαφυλάξουμε με αφοσίωση τις αξίες και τα οράματά του, τους αγώνες και την
προσφορά του για τα Ελληνικά γράμματα την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Η
κληρονομιά που μας άφησε θα έχει προοπτική και συνέχεια. Είναι η καλύτερη δέσμευση
που μπορούμε να καταθέσουμε με τη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Μένουμε
πιστοί σε αρχές και αξίες, καλλιεργούμε το αγωνιστικό πνεύμα και το φρόνημα που μας
κληροδότησαν οι πρόγονοί μας και προσδοκούμε με αισιόδοξο προσανατολισμό τις
συνθήκες για καλύτερες μέρες για τον Καραβά και την Κύπρο μας.
Σας ευχαριστώ
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά
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