Χαιρετισμός Δημάρχου
Εκδήλωση «Αξίες της πολιτιστικής μας παράδοσης»
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Καλησπέρα σας,
Εκφράζω τη μεγάλη μου ικανοποίηση εκ μέρους όλων των συνεργατών μου για τη διοργάνωση
της αποψινής εκδήλωσης. Χαιρετίζω το Δήμαρχο Στροβόλου, το γραμματέα της Ελληνικής
Πρεσβείας, τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας τους πρόεδρους των Σχολικών
Εφορειών Καραβά και Αγίου Αμβροσίου, την πρόεδρο του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας, την πρόεδρο του σωματείου Άγιος Ερμόλαος, τους προέδρους και εκπροσώπους
σωματείων της επαρχίας Κερύνειας.
Καλωσορίζω όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας και θα μοιραστούμε στη
συνέχεια όμορφες στιγμές της πλούσιας πολιτιστική μας παράδοσης.
Ο βραβευμένος με νόμπελ Άγγλος πολιτικός Ουίνστον Τσώρτσιλ σε ένα σημείωμα του για τον
πολιτισμό είπε «Όσο πιο πολύ πάμε πίσω στο παρελθόν, τόσο πιο μακριά μπορούμε να δούμε
στο μέλλον». Οι αξίες του πολιτισμού είναι πολύτιμες και ανεκτίμητες. Ο κάθε λαός, η κάθε
κοινωνία αναδεικνύει και διαφυλάσσει αυτές τις πολιτιστικές ψηφίδες που δίνουν την
ταυτότητα και την προοπτική δημιουργίας του κάθε κράτους της κάθε περιοχής.
Ο πολιτισμός είναι η σύνδεσή μας με το παρελθόν, είναι η επαφή με τις ρίζες μας, τις
παραδόσεις μας, είναι η ποιότητα της ζωής που ζούμε, είναι το όραμα κατεύθυνσης για τους
στόχους και τις επιδιώξεις μας.
Είναι δε γεγονός ότι στο δύσκολο περιβάλλον που ζούμε με τις τόσες πολλές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νέοι μας, ο πολιτισμός αποτελεί ανάχωμα δημιουργίας και μια
αισιόδοξη προοπτική, στα οποιαδήποτε προβλήματα και δυσκολίες.
Χαιρετίζω με ξεχωριστή ικανοποίηση τη συμμετοχή των νέων μας στην αποψινή μας
εκδήλωση, καθώς επίσης σημειώνω τη μεγάλη χαρά που μας δίνουν με τις πρωτοβουλίες και
τη δραστηριοποίηση τους. Και όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, η δράση των νέων του
Καραβά είναι πλούσια και ποικιλόμορφη.
Ευχαριστίες μεταφέρω στους συνεργάτες του Δήμου μας που λαμβάνουν μέρος στο μουσικό
πρόγραμμα «Αφιέρωμα στον Καραβά» που θα μας χαρίσουν όμορφα ακούσματα και θα
ξυπνήσουν μνήμες και θύμησες από την κατεχόμενη γη μας.
Ιδιαίτερα ευχαριστίες και στα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος «Ελληνικοί Ρυθμοί» για τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με μικρασιατικούς χορούς, το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα

ξεχωριστό κομμάτι της πολιτιστικής μας παράδοσης που συνδέεται με την ιστορία του
Ελληνικού Έθνους στο σύνολο του.
Ευχαριστώ επίσης το Δήμο Στροβόλου και το Δήμαρχό του για τη στήριξη και τις διευκολύνσεις
καθώς και όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η αποψινή εκδήλωση.
Προτού αφήσω το βήμα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις και θέσεις του
Δήμου Καραβά που συνδέονται με το Εθνικό θέμα.
Είναι γεγονός ότι στον ορίζοντα αχνοφέγγει μια αισιόδοξη προοπτική επίλυσης του Εθνικού
μας προβλήματος. Λέω αχνοφέγγει γιατί κατά τη δική μου άποψη υπάρχει ακόμη πολύς
δρόμος να διανύσουμε.
Μια σταθερή και ανυποχώρητη θέση η οποία διακηρύττεται προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι
το δικαίωμα επιστροφής και περιουσίας πρέπει να ισχύει για ΟΛΟΥΣ χωρίς περιορισμούς. Η
διασφάλιση και εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια μιας τελικής
η λύσης πρέπει να ισχύσει για όλους τους κατοίκους του νησιού. Δεν δεχόμαστε με κανένα
τρόπο κατηγοριοποιήσεις προσφύγων και ούτε κριτήρια καταγωγής.
Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να ισχύουν και να εφαρμοστούν για τους κατοίκους της επαρχίας
Κερύνειας, της περιοχής Καρπασίας, της Μεσαορίας της Αμμοχώστου. Μόνο έτσι η λύση θα
είναι λειτουργική και θα μπορέσει να αντέξει στο χρόνο. Μόνο έτσι θα υπάρξει σωστή
αντίληψη ότι η βιωσιμότητα της λύσης αφορά όλους και συνδέεται άμεσα και καθοριστικά με
το μέλλον της πατρίδας μας.
Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που συνδέονται με τις τρέχουσες εξελίξεις, με τις
συνομιλίες, τα οποία παρακολουθούμε και επαγρυπνούμε.
Από τα μηνύματα του πολιτισμού και των πολιτιστικών μας παραδόσεων που στοχεύουμε να
δώσει η αποψινή εκδήλωση αντλούμε δυνάμεις και συνεχίζουμε τη δύσκολη αποστολή μας.
Καλή δύναμη, καλή θέαση στο πρόγραμμα που ακολουθεί.
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

