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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Η σύνδεσή μας με το ιστορικό μας παρελθόν προσφέρει πολύτιμα εφόδια στη δύσκολη πορεία που
διανύουμε στα 42 χρόνια πικρής προσφυγιάς.
Στο δύσκολο περιβάλλον που βιώνουμε στις μέρες μας με τις μεγάλες ανατροπές και δυσκολίες σε
πολλούς τομείς, αντλούμε καθημερινά όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να
ενδυναμωθούν οι αντοχές για να συνεχίσουμε την ανηφορική μας πορεία
Η αποστολή του κατεχόμενου Δήμου μας και των σωματείων μας είναι δύσκολη γιατί ο χρόνος
καταφέρνει να αφήνει πίσω του σημάδια απογοήτευσης με τα χρώματα της μνήμης να
ξεθωριάζουν.
Οι ηλικιωμένοι Καραβιώτες ένας-ένας μας φεύγουν και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να
αναπληρώσουμε αυτό το μεγάλο κενό. Χρειαζόμαστε συνοδοιπόρους επιστροφής, χρειαζόμαστε
συμπαραστάτες στην πολυδιάστατη και σημαντική αποστολή μας.
Τα μαθητικά βιώματα ιδιαίτερα για όσους είχαν τη μεγάλη χαρά να είναι στα Δημοτικά Σχολεία
Καραβά σκορπούν μεγάλες συγκινήσεις και περηφάνια. Περηφάνια για τους δασκάλους μας για τα
πρώτα γράμματα, το φρόνημα και την αγάπη για την πατρίδα. Η σημερινή εκδήλωση είναι
αφιερωμένη στα Δημοτικά Σχολεία του Καραβά με ειδική αναφορά για τους τελειόφοιτους μαθητές
και δασκάλους της περιόδου 1973-74. Όταν το μαύρο εκείνο καλοκαίρι ανέτρεψε όλους τους
σχεδιασμούς και εξανέμισε τα όνειρά μας και ανάγκασε τους κατοίκους του Καραβά να
αναζητήσουν νέους ορίζοντες δημιουργίας μακριά από το γήινο παράδεισο μας.
Τιμούμε όλους τους δασκάλους μας που μας έδωσαν τα πρώτα γράμματα, μας έδωσαν εφόδια και
συμβουλές για να γίνουμε σωστοί και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία.
Συγκίνηση και περηφάνια είναι τα δύο βασικά στοιχεία που πηγάζουν από τη σημερινή εκδήλωση.
Στόχος μας είναι να κεντρίσουμε ξανά τη μνήμη να μας ξυπνά και να μας θυμίζει το μεγάλο μας
χρέος.
Συνεχίζουμε αταλάντευτοι την αποστολή και τη δράση μας με ποιοτικές εκδηλώσεις και ενέργειες
με στόχο στον γκρίζο ορίζοντα που μας περιβάλλει να δούμε σύντομα φωτεινά χρώματα
αισιοδοξίας και χαράς που θα φτιάχνουν το μεγάλο πίνακα της ελευθερίας του τόπου μας και του
Καραβάς μας.
Εκφράζω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τη στενή συνεργασία που έχει ο Δήμος μας με το
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θερμά συγχαίρω όλους όσους
έχουν εργαστεί για να στεφθεί με επιτυχία η σημερινή εκδήλωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε θετικά στην πρόσκλησή μας και θα
μοιραστούμε όλοι μαζί όμορφες στιγμές χαράς και περηφάνιας για τον αξέχαστο Καραβά μας.
Γιάννης Παπαϊωάννου - Δήμαρχος Καραβά

