Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου
στην παρουσίαση του βιβλίου «Γρηγόρης Αυξεντίου» του Ανδρέα Καουρή
Λατσιά, 5 Φεβρουαρίου 2020

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά χαιρετίζω την έκδοση του δίτομου έργου «Γρηγόρης
Αυξεντίου» του αγαπητού συναδέλφου και καλού φίλου Ανδρέα Καουρή.
Εύχομαι το βιβλίο αυτό να έχει επιτυχημένη κυκλοφορία και τη μια λαμπρή διαδρομή,
ώστε οι αναγνώστες του να πληροφορηθούν, να διδαχτούν και να
παραδειγματιστούν από τη ζωή, τους αγώνες και τη θυσία του μεγάλου ήρωα του
απελευθερωτικού μας αγώνα.
Εμείς οι Καραβιώτες έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον Γρηγόρη Αυξεντίου: Όπως
είναι γνωστόν ο Αυξεντίου ήταν ο πρώτος τομεάρχης των ομάδων της ΕΟΚΑ στην
περιοχή μας και κατεύθυνε την δράση του από τον Καραβά.
Ήρθε στον Καραβά στις 3 Απριλίου 1955, δυο μέρες μετά την έναρξη της ένοπλης
δράσης της οργάνωσης. Φιλοξενήθηκε στη Μονή Αχειροποιήτου και στα σπίτια
Καραβιωτών αγωνιστών και, μεταξύ άλλων καταδρομικών ενεργειών, οργάνωσε την
πολύ λίγο γνωστή, αλλά και πολύ επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον του
στρατοπέδου των Άγγλων στην Αγύρτα.
Κυριότερο όμως ιστορικό γεγονός που συνδέει τον ήρωα με τον Καραβά, ήταν ο
γάμος του στην Ιερά Μονή Αχειροποιήτου, τον οποίο, με εντολή του Διγενή,
οργάνωσε ο μετέπειτα Δήμαρχος του Καραβά Φιλοθεος Χατζηδαμιανού. Ήταν μια
οργάνωση σχεδόν μυθιστορηματική! Επιλεγμένοι νέοι αγωνιστές του Καραβά
αποτελούσαν την φρουρά που προστάτευε τους παρευρισκόμενους την ώρα του
γάμου. Θυμίζω ότι κουμπάροι ήσαν ο Φιλής Χατζηδαμιανού και ο Ανδρέας Μαλέκκος
και κουμπάρες οι Ελένη Κασανού και η Γιανούλα Παπασταύρου.
Στη μοναδική συνέντευξη που είχα την ευκαιρία να πάρω από τον Φιλόθεο
Χατζηδαμιανού- άνκαι δεν είμαι δημοσιογράφος, φίλε Ανδρέα - κατέγραψα και τα
εξής:
«Μπορώ να πω ότι κουμπάρος ήταν και ο γιος μου ο Βασίλης, ο οποίος σε ηλικία
σχεδόν τριών χρονών με κρατούσε από το παντελόνι όταν γινόταν το μυστήριο».
Αναφέρω το απόσπασμα, επειδή απόψε παρευρίσκεται στην εκδήλωση ο Βασίλης
Χατζηδαμιανού, ο νεαρότερος μάρτυρας του γάμου του Αυξεντίου.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου με την αγωνιστικότητα, την αφοσίωση, την αυταπάρνηση και
τον ηρωικό του θάνατο, αλλά και την ηγετική του μορφή, αποτελεί φαινόμενο
φυσιογνωμίας, από τα σπάνια που μπορεί κάποιος να συναντήσει στην παγκόσμια
ιστορία των αγωνιζόμενων λαών.
Αιωνία ας είναι και καθοδηγητική η μνήμη του.

