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Στη δύσκολη περίοδο που περνούμε με τα πάμπολλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε 

όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η αποστολή του Δήμου Καραβά και των προσφυγικών μας 

σωματείων γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και χρειάζονται επιπρόσθετες θυσίες για να προβάλλεται η 

κωμόπολή μας, ο πόθος για επιστροφή και να συνεχίζονται πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 

καταγωγή μας, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδόσεις μας. 42 χρόνια μακριά από τη 

γενέθλια γη του Καραβά είναι πάρα πολλά και πρέπει να έχουμε δυνάμεις και αντοχές να 

αναδεικνύεται με κάθε τρόπο η αταλάντευτη θέση μας, ότι ο Καραβάς είναι η έπαλξη προσφοράς 

και χρέους για απελευθέρωση όλης της σκλαβωμένης γης μας.  

Με ικανοποίηση σημειώνω το πολύ αξιόλογο έργο που επιτελεί το Αθλητικό Σωματείο της 

κωμόπολής μας Pokka ΑΕΚ Καραβά-Λάμπουσα. Νιώθουμε πραγματικά περήφανοι γιατί το αθλητικό 

μας Σωματείο προβάλλει τον Καραβά με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις του, οι οποίες είναι πάρα 

πολλές και σημαντικές. Για την εξαίρετη διαδρομή και δράση του σωματείου μας στον αθλητικό 

τομέα, μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καραβά, πρώτιστα στον πρόεδρο του Σωματείου κ. Παντελή Κωνσταντίνου, στα υπόλοιπα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλους όσους προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο για να μπορει το 

σωματείο μας να υλοποιεί τέτοιους μεγάλους στόχους και διακρίσεις. 

Η διοργάνωση του Καρναβαλίστικου χορού είναι μια εκδήλωση που έχει καθιερωθεί να γίνεται τα 

τελευταία χρόνια από το Δ.Σ. του σωματείου της Pokka - ΑΕΚ Λάμπουσα και βοηθά πάρα πολύ στην 

επανασύνδεση μεταξύ των μελών και των φίλων του Σωματείου. Χρειαζόμαστε αυτή τη σύνδεση 

και όλοι μαζί πρέπει ενωμένοι να συνεχίσουμε την αποστολή μας με στόχο να δικαιωθούν οι 

προσδοκίες και οι προσπάθειες όλων μας για να τερματιστεί η Τουρκική κατοχή, να ελευθερωθεί η 

πατρίδα μας και να γευτούμε επιτέλους τη μεγάλη χαρά να παρακολουθούμε και να χαιρόμαστε 

αθλητικές και άλλες δραστηριότητες στην πανέμορφη κωμόπολή μας, στις εγκαταστάσεις του 

Σωματείου μας στη λεωφόρο Πραξάνδρου και στο γήπεδο της Λάμπουσας.            

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά, 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος Καραβά 


