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Μέσα από την πολυτάραχη ιστορική διαδρομή του τόπου μας η επιστημονική έρευνα
προσδιορίζει και εντοπίζει πληροφορίες και γεγονότα, τα οποία δίνουν τα δικά τους,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο σταθμό και την περίοδο διεξαγωγής τους.
Η ίδρυση του Α’ Παγκύπριου Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών έχει κατά κύριο λόγο
Εθνικούς στόχους. Αγκαλιάστηκε δε με πολύ ενθουσιασμό από μια μεγάλη ομάδα Κυπρίων
εθελοντών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στους Ελληνικούς απελευθερωτικούς πολέμους σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Ο πρόεδρος του Α’ Παγκύπριου Ελληνικού Συνδέσμου Εθελοντών ήταν ο ιατρός Ιωάννης
Πηγασίου με καταγωγή τον Καραβά. Η δράση και η προσφορά του στους Βαλκανικούς
Πόλεμους υπήρξε πολυσύνθετη και σημαντική. Δικές του ανταποκρίσεις από το μέτωπο
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της εποχής «Φωνή της Κύπρου». Να μου επιτρέψετε να
μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα από τα πολλά δημοσιεύματά του, της τότε
εποχής:
«Ο αρχηγός στα Βοδενά έβλεπε ίσως πρώτην φοράν τοιαύτην μαγείαν φυσικής καλλονής
και εξέφραζε το θαυμασμόν του και την χαράν του, διότι ηξιώθη να ίδη τοιούτον
παράδεισον.
–Αφήσατε του έλεγα ολίγον θαυμασμόν και δια τα τοπεία της Κύπρου. Να σε αξιώση ο Θεός
να ίδης την Κερήνειαν, τον Καραβάν, την Λάπηθον, η οποία είναι παρομοία με τα Βοδενά.
Μόλις εισέλθης εις την επαρχίαν αμέσως εμφανίζεται προ του οφθαλμού σου μία
μεγαλοπρέπεια. Διακρίνεις ένα πράσινον πέπλον. Γην δεν βλέπεις. Μόνο θα ίδης την
κομψότατην πολίχνην της Κυρηνείας με τα ενετικά της φρούρια..»
Και σε ένα άλλο αναφέρει:
«Αι, θα ελευθερωθή και η πατρίς μου, έλεγον εις τους συναδέλφους μου, τότε θα ιδήτε
χαράν και πανηγυρισμόν που δεν ίδετε ποτέ σας. Όσα και αν σας είπω είναι ολίγα διά τον
καυμόν που έχομεν δια την ελευθερίαν...»
Χαιρετίζω με ξεχωριστή χαρά τη σημερινή εκδήλωση και συγχαίρω ιδιαίτερα τον ομιλητή
δρ. Ελευθέριο Αντωνίου για την αφοσιωμένη προσέγγισή του να συγκεντρώσει και να μας
παρουσιάσει στη συνέχεια το πλούσιο υλικό που σχετίζεται με το θέμα. Συγχαίρω επίσης,
την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, τον πρόεδρό της και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για το
πολύπλευρο και σημαντικό έργο που επιτελούν και για την πετυχημένη διοργάνωση της
αποψινής εκδήλωσης.
Αντλούμε από τη σημερινή εκδήλωση εφόδια γνώσης, πίστης, ελπίδας και αντοχές για τη
δύσβατη πορεία της ελευθερίας του τόπου μας. Καλή δύναμη!
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