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Σεβασμιότατε,
Σεβαστό Ιερατείο,
Αγαπητέ μας εκπρόσωπε του Πρέσβη της Ελλάδας,
Αγαπητέ αναπληρωτή έπαρχε Κερύνειας
Αγαπητοί αδελφοί Δήμαρχοι Κυθήρων και Λειψών
Φίλοι συνδημότες Καραβιώτες, Εκλεκτό εκκλησίασμα,
Στη δύσκολη διαδρομή μας από τα τραγικά γεγονότα της Τουρκικής εισβολής
1974 μέχρι σήμερα, ο Δήμος Καραβά προσπαθεί και εξακολουθεί
δραστηριοποιείται με κατεύθυνση να αναδιπλώνει δυνάμεις, να ενώσει
κοινωνικό ιστό των κατοίκων του, να δίνει ηθική στήριξη και προοπτική για
πορεία με ένα αισιόδοξο πλαίσιο δημιουργίας και ποιοτικής προσφοράς .
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Πάντοτε στον ορίζοντα η απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας και η συνένωση
δυνάμεων για να υπάρχουν οι αντοχές που θα μας καθοδηγούν στα δύσκολα
χρόνια της προσφυγιάς. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή η αποστολή των Δημοτικών
Συμβουλίων Καραβά υπήρξε καθοριστική και σημαντική.
Με πολλές θυσίες καταφέρνουμε να συντηρούμε τη μνήμη της κατεχόμενης
κωμόπολής μας, προβάλλουμε τις παραδόσεις μας, δίνουμε εφόδια γνώσεις στους
νέους μας, ενισχύουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για εξεύρεση μιας δίκαιης
και βιώσιμης λύσης στο Εθνικό μας θέμα που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα
δικαιώματά μας και θα τερματίζει την Τουρκική κατοχή.
Σήμερα μνημονεύουμε όλους τους συνοδοιπόρους που υπηρέτησαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο Καραβά μετά το 1974 και έδωσαν με την προσφορά τους μια σημαντική
βοήθεια στο έργο και την αποστολή μας. Μνημονεύουμε τους Δημοτικούς
Συμβούλους, Δημήτρη Κοζάκο, Σάββα Μαύρο, Γεώργιο Μαούρη, Κώστα Μυλωνά,
Κώστα Νεοφύτου, οι οποίοι σε διάφορες περιόδους ήταν πάντα δίπλα μας,
αφοσιωμένοι στο καθήκον και το χρέος για μια λεύτερη πατρίδα.
Μνημονεύουμε επίσης όλους τους συνδημότες μας που μας έφυγαν με τον πικρό
καημό της προσφυγιάς στα χείλη και δεν κατάφεραν να γευτούν τη χαρά της
επιστροφής στη αξέχαστη γη του Καραβά μας.
Δεν ξεχνούμε και είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά των δωρητών, των
ευεργετών της κωμόπολής μας. «Ευ ποιειν» μας αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος Αριστοτέλης. Και εμείς γνωρίζουμε πόσο μεγάλη αρετή είναι η
ευεργεσία. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά και προσφέρουν, ο Αριστοτέλης τους
αποκαλεί μεγαλοπρεπείς. Μια λέξη που αντικατοπτρίζει όλα τα χαρακτηριστικά και

τις αρετές που συνδέονται με την κοινωνική προσφορά και τη στήριξη προς το
συνάνθρωπο.
Τιμούμε και μνημονεύουμε όλους τους αποδήμους μας, οι οποίο σε χώρες του
εξωτερικού αγωνίστηκαν και έχουν προσφέρει πάρα πολλά για την πρόοδο και την
ευημερία των συνδημοτών μας.
Εξαιρετική και χαρισματική η προσωπικότητα του συνδημότη μας και μεγάλου
ευεργέτη Γεώργιου Τσίμον, ο οποίος άφησε ενα σημαντικό κληροδότημα για τους
νέους μας και την πρόοδό τους με ένα μεγάλο ποσό.
Όλοι όσοι έχουν στηρίξει το έργο μας και έφυγαν από τη ζωή, τους μνημονεύουμε
και τους τιμούμε.
Τιμούμε και μνημονεύουμε με ξεχωριστή περηφάνια όλους τους ήρωες μας που
έπεσαν στα πεδία της μάχης για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Μεγάλη η περηφάνια από τις θυσίες τους και ακόμη πιο μεγάλο το δικό μας
χρέος.Όλες οι θυσίες των παλληκαριών μας ακτινοβολούν αρχές και αξίες οι οποίες
φωτίζουν τη δική μας πορεία προσφοράς με ένα φως πατρίδας για καλύτερες
μέρες.Ακριβή πυξίδα με στοχευμένο προσανατολισμό είναι τα ηθικά διδάγματα και
μηνύματα που αντλούμε από όλους όσους μνημονεύουμε σήμερα.
Το πιο αισιόδοξο κομμάτι της δικής μας αξιολόγησης είναι ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν αντοχές, εξακολουθεί να ανθίζει στις καρδιές μας η ελπίδα,
εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο τόπος θα ανασάνει και το γλυκό φως της
λευτεριάς θα φωτίσει μια μέρα από άκρη σε άκρη όλη την βουνοπλαγιά του
Πενταδακτύλου και θα δώσει ζωή και χρώμα στην αξέχαστη κωμόπολή μας, στα
περιβόλια, στις εκκλησιές μας, στις ακρογιαλιές και σε όλα τα αγαπημένα μας
μέρη.
Με ξεχωριστή συγκίνηση έχουμε υποδεχθεί αυτές τις μέρες αντιπροσωπεία από
τους αδελφοποιημένους Δήμους Κυθήρων και Λειψών με επικεφαλής τους δύο
Δήμαρχους και μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο περιοχών και οι οποίοι
είναι σήμερα μαζί μας.Η στήριξη που μας έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να
μας δίνουν με τα απλά αλλά σημαντικά θέματα που οργανώνουμε μαζί είναι
συγκινητική και πολύτιμη. Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ηθική στήριξη
και νιώθουμε τη δική τους συνεισφορά και αγάπη απλώνει κλαδιά αδελφοσύνης
που δίνουν ίσκιο και κουράγιο στην κοινή μας πορεία για δικαίωση των εθνικών
μας στόχων.
Με πίστη στο δίκαιο και στη χάρη του Πανάγαθου Θεού ευχόμαστε σύντομα να
αλλάξουν τα γκρίζα χρώματα στον ορίζοντα και ένα γλυκό φως ελευθερίας να
πλημμυρίσει τις καρδιές μας από χαρά και συγκίνηση.
Αιώνια ας είναι η μνήμη όλων όσων μνημονεύουμε σήμερα.
Γιάννης Παπαϊωάννου -Δήμαρχος Καραβά

