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Πανιερώτατε,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και κύριοι,
Βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο στις μέρες μας με μεγάλες ανατροπές και ένα απρόβλεπτο
ορίζοντα να πλανάται εφιαλτικά στη σκέψη του κάθε ενός από εμάς. Θα τα καταφέρει ο τόπος
να ορθοποδήσει και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα αδιέξοδα με τις
παραμέτρους τη οικονομικής κρίσης? Αυτό είναι το βασανιστικό ερώτημα που μας διακατέχει
και όλοι αναζητούμε δυνάμεις για να αντέξουμε σε αυτή τη μεγάλη φουρτούνα, σε αυτή τη
μεγάλη θύελλα που έχει ξεκινήσει.
Η αποψινή μας εκδήλωση έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Βασικός στόχος της εκδήλωσής μας είναι η ανάδειξη
ιστορικών πληροφοριών και άλλων στοιχείων που βοηθούν την ιστορική μνήμη να προβάλει
μηνύματα πίστης κα εγκαρτέρησης, σημαντικά εφόδια στη δική μας αποστολή για να
απαλλαγεί η πατρίδα μας από την Τουρκική κατοχή. Νιώθουμε στις μέρες μας, το μέγεθος
αυτής της αποστολής να γίνεται πιο βαρύ, με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την
οικονομική κρίση και τη μεγάλη αναστάτωση που υπάρχει στη ψυχολογία και στη διάθεση του
κάθε ενός από εμάς.
Η εκδήλωση μας απόψε περιστρέφεται σε δύο άξονες που συνδέονται με την ιστορία της
κατεχόμενης κωμόπολής μας. Για 39 χρόνια εξακολουθούμε να βιώνουμε τις τραγικές
συνέπειες της Τουρκικής εισβολής και με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε μέσα από εκδηλώσεις
και άλλες δραστηριότητες να αναδιπλώσουμε δυνάμεις για να συνεχίσουμε αταλάντευτοι την
ανηφορική και δύσβατη πορεία μας.
Πιστεύουμε ότι η αποψινή μας εκδήλωση μπορεί να δώσει τα ανάλογα μηνύματα πίστης και
ελπίδας όπως αυτά είναι προσδιορισμένα και αυτόφωτα μέσα από τη δράση και προσφορά
των προγόνων μας. Καταπραΰνεται ο πόνος της δοκιμασίας μας και κάθε φορά
αναβαπτιζόμαστε με νέες δυνάμεις τις οποίες αντλούμε από τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Η
δική μου ταπεινή ευχή είναι εκδηλώσεις όπως η αποψινή να βοηθήσουν σιγά-σιγά να
ξεπεράσουμε τη μεγάλη δοκιμασία που βιώνουμε όλοι μας αυτή την περίοδο και να
προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε ο καθένας ξεχωριστά με αισιοδοξία την αυριανή
μέρα.

Χαιρετίζω τους εισηγητές και τους ομιλητές μας στην αποψινή εκδήλωση. Οι παρουσιάσεις
που θα ακούσουμε στη συνέχεια συνδέονται με δύο ένδοξους ιστορικούς σταθμούς του
Ελληνικού Έθνους και της Κύπρου. Πάντοτε η ιστορική έρευνα βοηθά να προβληθούν
πληροφορίες και στοιχεία τα οποία μέσα από μια σωστή αξιολόγηση δίνουν τα ανάλογα
μηνύματα και τα απαραίτητα εφόδια γνώσης για μια πορεία προσφοράς και δράσης πάνω σε
σωστές στερεές βάσεις.
Η πρώτη είναι με θέμα «Ψηφίδες στην ιστορία του Καραβά» θα μας δώσει νέα ιστορικά
στοιχεία που έχουν άμεση σύνδεση με την ιστορία της περιοχής μας.
Η δεύτερη μας ενότητα «Αφιέρωμα στον ήρωα Ιάκωβο Πατάτσο» θα αναδείξει το μεγαλείο
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 55-59 που πίστεψαν στα ιδανικά της ελευθερίας και έδωσαν με τη
θυσία τους μια άλλη διάσταση Εθνικού προσανατολισμού.
Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών στο οποίο συμμετέχουν όλα τα οργανωμένα σύνολα της κατεχόμενης κωμόπολής
μας, σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση με τη δέσμευση ότι η αποστολή μας θα
είναι μια συνεχής συλλογική προσπάθεια μέσα από την οποία θα προβάλλεται η ιστορία του
τόπου μας, ο αγώνας μας για μια λεύτερη πατρίδα αλλά και το ενδιαφέρον και τη στήριξη μας
σε όλα τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Έχουμε χρέος να είμαστε
πάντα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα προβλήματα που βιώνει ο τόπος μας, Εθνικά,
οικονομικά, κοινωνικά και άλλα για μια από κοινή αντιμετώπιση τους με στόχο το καλό όλων,
το μέλλον του τόπου μας γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να
δημιουργήσουμε προοπτική αισιοδοξίας και ελπίδας για καλύτερες μέρες.
Με αυτά τα λίγα σας καλωσορίζω στην αποψινή μας εκδήλωση με την ευχή ο τόπος σύντομα
να ανασάνει και να αναπληρώσουμε σιγά-σιγά πολύτιμες δυνάμεις που χάσαμε. Δεν έχουμε
άλλη επιλογή, πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία.
Καλή δύναμη σε όλους!
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά.

