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Πανιερότατε, 

Έντιμη κα Υπουργέ, 

Συνάδελφοι δήμαρχοι 

Πρόεδροι προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων επαρχίας Κερύνειας 

Καραβιώτες, Καραβιώτισσες 

Φίλοι του Καραβά, 

Νέοι και νέες με καταγωγή τον Καραβά  

Καλό απόγευμα 

Η διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης εκπέμπει ένα συμβολισμό αισιοδοξίας για το ότι 

βιώνουμε στις μέρες μας με το δύσκολο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και τις νέες 

εξελίξεις που αφορούν το Εθνικό μας θέμα με την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πολιτισμός 

για κάθε τόπο αποτελεί μια σημαντική στερεή βάση πάνω στην οποία αποτυπώνεται η 

ποιότητα και η προοπτική της κάθε κοινωνίας να συνδεθεί με το ιστορικό της παρελθόν και να 

αναδείξει όλα εκείνα τα όμορφα στοιχεία και δημιουργήματα των προγόνων μας που μας 

κάνουν περήφανους και μας δίνει κατεύθυνση να δημιουργούμε σε ένα νέο ορίζοντα με 

φωτεινά χρώματα αισιοδοξίας και πίστης για καλύτερες μέρες. 

Εκ μέρους όλων των συνεργατών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά εκφράζω τη μεγάλη 

μας ικανοποίηση για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και για τα αποτελέσματα που 

καταφέραμε να πετύχουμε. 

Με συνοδοιπόρους σε αυτό το όμορφο οδοιπορικό μνήμης τους νέους μας με καταγωγή τον 

Καραβά και τη μεγάλη στήριξη που είχαμε από το προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς» 

καταφέραμε να ανατρέξουμε στο ιστορικό μας παρελθόν και να αντλήσουμε εφόδια και 

πληροφορίες για μια σημαντική ενότητα πολιτισμού και δημιουργίας που αφορά την ιστορία 

της σκλαβωμένης μας κωμόπολης. 

Η μεγάλη παράδοση που είχε η κωμόπολη Καραβά σε όλα τα είδη «λαϊκής τέχνης» 

προσδιορίζεται με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο με τα όμορφα δημιουργήματα που μας 

κληροδότησαν οι πρόγονοι μας. Ειδικά στο θέμα των κεντημάτων και των υφαντών η 

παράδοση αυτή είναι πλούσια, ποιοτική και ξεχωριστή. Ενθαρρύναμε τους νέους μας να 

αναζητήσουν αυτές τις όμορφες ψηφίδες δημιουργίας από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

να ρωτήσουν να μοιραστούν με τις γιαγιάδες και τους γονείς τους όμορφες ιστορίες από την 



ανέμελή ζωή στον Καραβά πριν το 1974 αλλά και να νιώσουν τον πόνο ψυχής και τη θλίψη 

από τη μεγάλη ανατροπή που δημιούργησε η Τουρκική εισβολή και οι τραγικές συνέπειες της. 

Πιστεύουμε ότι πετύχαμε το βασικό μας στόχο. Μια μεγάλη ομάδα νέων του Καραβά 

κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιοθαύμαστο υλικό και εκθέματα τα οποία αποτελούν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποιότητας του πολιτισμού του τόπου μας. Με τα μάτια της 

ψυχής, με θαυμασμό και περηφάνια αξιολογούμε αυτά τα δημιουργήματα και 

αναλογιζόμαστε το δικό μας χρέος και τη δύσκολη αποστολή μας να απαλλαγεί η πατρίδα μας 

από την τουρκική κατοχή. 

Βιώνουμε με πολλές θυσίες 40 χρόνια πικρής προσφυγιάς. Οι δυσκολίες στοιβάζονται χρόνο 

με το χρόνο και εμείς αναζητούμε αυτή τη χαραμάδα αισιοδοξίας που θα φωτίσει τα βήματά 

μας στο κρυφό ακρογιάλι της αγαπημένης πατρίδας. 

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας που ήδη έχει ξεκινήσει με στόχο να τερματιστεί η 

κατοχή και διαίρεση , ο τόπος μας να ανασάνει και να δει καλύτερες μέρες. Ευχόμαστε κύρια 

Υπουργός ότι η προσπάθεια αυτή να είναι η τελευταία, να έχει αίσια κατάληξη και όλοι μαζί να 

γευτούμε τη μεγάλη χαρά της ελευθερίας του τόπου μας, να κτίσουμε τις βάσεις για πρόοδο, 

ειρήνη, ευημερία για ένα μέλλον με προοπτικές δημιουργίας και προφοράς για τους νέους 

μας. 

Προσφέρουμε και εμείς από τη δική μας έπαλξη όσο μπορούμε. Με αφοσίωση και περηφάνια 

για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας, δίνουμε εφόδια γνώσεων στους νέους μας, 

κρατούμε ενωμένοι τον πόθο για επιστροφή και δικαίωση. Αυτή είναι η αποστολή μας και την 

προβάλλουμε με κάθε ευκαιρία. Όλοι μαζί δημιουργούμε, προσφέρουμε, γνοιαζόμαστε για το 

μέλλον της πατρίδας μας. 

Πριν αφήσω το βήμα μεταφέρω τις ευχαριστίες μου σε όσους έχουν βοηθήσει στη 

διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, τους ομιλητές μας, τους νέους μας που έχουν εργαστεί 

με πολλή αφοσίωση για τη συλλογή όλων αυτών των όμορφων δημιουργημάτων λαϊκής τέχνης 

και πολιτισμού, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για τη χορηγία του καθώς επίσης και όλους 

όσους στηρίζουν το έργο του Δήμου και των σωματείων μας. 

Το μέλλον του τόπου μας πρέπει και έχει προοπτική για καλύτερες μέρες. Με πίστη στον 

πανάγαθο Θεό, με αξιοπρέπεια κρατάμε αρχές και αξίες, προβάλλουμε όλα όσα μας 

κληροδότησαν οι πρόγονοι μας με το έργο και την προσφορά τους, υφαίνουμε στον αργαλειό 

της μνήμης εικόνες και θύμησες και μαζί με τους νέους μας προσπαθούμε να δημιουργούμε 

φωτεινά χρώματα αισιοδοξίας και ελπίδας μέχρι να υποδεχτούμε μια μέρα, ευχόμαστε πολύ 

σύντομα την άνοιξη στον Καραβά μας με το μοσχοβόλημα των λεμονανθών να προκαλούν 

ρίγος συγκίνησης για τη μεγάλη χαρά της ελευθερίας του τόπου μας.. 



Σας ευχαριστώ πολύ, 

Γ. Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος 


