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Πανιερότατε,
Έντιμοι κύριοι βουλευτές,
Αγαπητοί Δήμαρχοι Κερύνειας και Λαπήθου,
Αγαπητή εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,
Αγαπητέ αναπληρωτή έπαρχε Κερύνειας,
Αγαπητοί πρόεδροι των σχολικών εφορειών Καραβά, Κερύνειας και Λαπήθου,
Αγαπητοί πρόεδροι των προσφυγικών σωματείων Καραβά, Λαπήθου,..
Λοιποί εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Φίλοι του Καραβά,
Αγαπητοί μου νέοι με καταγωγή τον Καραβά,
Η αποψινή εκδήλωση διοργανώνεται από τη σχολική εφορεία Καραβά με τη στήριξη του
Δήμου μας και του Προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς» με βασικό στόχο να δώσει
μηνύματα που έχουν σχέση με τον τόπο καταγωγής των νέων μας και να προβάλει τη δύσκολη
διαδρομή και την προσπάθεια που καταβάλλουμε για να επανενωθεί η πατρίδα μας μετά από
40 χρόνια Τουρκικής κατοχής.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και όλα τα μέλη της Σχολικής Εφορείας Καραβά που εργάστηκαν
με σωστό προγραμματισμό για να διοργανωθεί με επιτυχία η αποψινή εκδήλωση.
Όλοι αναγνωρίζουμε ότι στους νέους πρέπει να δίνουμε εφόδια και αρχές για να μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλα τα εμπόδια στο στίβο της ζωής. Η αποψινή εκδήλωση
επικεντρώνεται στον τόπο καταγωγής των νέων μας που πιστεύουμε προσδίδει ξεχωριστή
περηφάνια σε αυτούς αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα παράξενο συναίσθημα λύπης γιατί
ο πανέμορφος τόπος από όπου κατάγονται είναι απρόσιτος λόγω των συνθηκών που
δημιούργησε η Τουρκική εισβολή του 1974.
Είναι μια μεγάλη πρόκληση να αγαπήσουν οι νέοι μας όσο μπορούν περισσότερο τον τόπο
καταγωγής τους, να πιστέψουν ότι είναι μεγάλη αρετή να αγωνίζεσαι για να κερδίσεις κάτι

που σου ανήκει και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη
θρησκευτική παράδοση μιας περιοχής που μας λείπει και μας λυπεί ταυτόχρονα.
Ο Δήμος Καραβά θα είναι πάντα δίπλα στους νέους μας. Νιώθουμε μια ξεχωριστή
ικανοποίηση γιατί ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας που έχουμε δημιουργήσει
πριν μερικά χρόνια έχει αποδώσει καρπούς και ελπίζουμε ότι μέσα από την αποψινή
εκδήλωση θα κερδίσουμε και άλλους νέους συνοδοιπόρους.
Εύχομαι από καρδιάς στους νέους μας κάθε επιτυχία στους ευγενείς τους στόχους, να
κερδίσουν και άλλα εφόδια γνώσης μέσα από την ανώτερη εκπαίδευση που θα
ακολουθήσουν, να μην ξεχνούν την καταγωγή τους και να νιώθουν περήφανοι για αυτή. Είμαι
σίγουρος ότι αυτή η περηφάνια και η αγάπη μπορεί να δώσει επιλογές μιας ποιοτικής
προσφοράς και δημιουργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

