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Ομιλία Δημάρχου Καραβά 

Δεύτερη συνάντηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 

οργανωμένων συνόλων του Καραβά - 19 Απριλίου 2018 

 

Αγαπητές Καραβιώτισσες και Καραβιώτες, 

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά σας καλωσορίζω στη σημερινή 

δεύετεερη συνάντηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 

οργανωμένων συνόλων του Καραβά. Όπως και πέρσι, στη σημερινή συνάντηση 

έχουν προσκληθεί οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και Διοικητικών 

Συμβουλίων (τωρινοί και αμέσως προηγούμενοι) των ακόλουθων Σωμάτων: 

Δήμαρχοι 

Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά 

Κοινοτάρχες 

Σχολική Εφορεία Καραβά 

Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 

Ταμείο Υποτροφιών Καραβά 

Αθλητική Ένωση Καραβά-Λάμπουσα 

Η πρόσκληση και οι δηλώσεις έγιναν μέσω των οργανωμένων φορέων των 

αντίστοιχων σωμάτων και, σε κάποιες περιπτώσεις, προσωπικά. 

Θέλω να τονίσω ότι εσείς αποτελείτε το κομμάτι του Καραβά που αγωνίζεται από 

όλες τις επάλξεις που κτίσαμε ως Καραβιώτες. Είτε ως αξιωματούχοι, είτε ως απλά 

μέλη των Συμβουλίων των οργανωμένων συνόλων του Καραβά, εσείς είστε εκείνοι 

που δίνετε τη μάχη για την επιστροφή στη γη και τα σπίτια μας. 

Θεωρώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε κάτω από την ίδια στέγη για να 

προβληματιστούμε και να χαράξουμε μια κοινή πορεία πρώτα από όλα ως μια 

ύψιστη υποχρέωση μας απέναντι στον τόπο από τον οποίο καταγόμαστε. 

Αυτή η συνάντηση και ιδιαίτερα η θεσμοθέτησή της ήταν και είναι προσωπικά για 

μένα αποστολή ζωής. Είναι η έκφραση της ενότητας των Καραβιωτών και θέλω να 

σας εκφράσω τη βαθειά μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για το γεγονός 

ότι ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ. 

Στη σημερινή συνάντηση θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις σε μορφή σύντομης 

ανασκόπησης της δράσης την χρονιά που πέρασε και προγραμματισμού της φετινής 

χρονιάς για το κάθε ένα από τα Σώματα του Καραβά, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

που κυκλοφόρησε. Θα ακολουθήσει συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και θα 

κλείσουμε με μια μικρή δεξίωση, όπου μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας. 
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Επιτρέψτε μου λοιπόν να προσχωρήσω στο πρόγραμμα κάνοντας μια ανασκόπηση 

του έργου του Δήμου για το 2017.  

Όπως γνωρίζετε το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία αναλάβαμε τη 

Δημαρχία και το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: 

Δήμαρχος – Νίκος Χατζηστεφάνου 

Αντιδήμαρχος – Πανίκος Μανώλη 

Μέλη – Χρυσάνθη Επιφανίου,  

Κώστας Κωνσταντίνου,  

Μάριος Μούγης,  

Νίκος Παπαπέτρου,  

Σωτήρα Ποταμίτου,  

Αλέξανδρος Ποστεκκής,  

Κυριάκος Χατζηνικολάου 

Δεν ήταν για μας μια εύκολη χρονιά, το ομολογώ. Εκτός από τις τρέχουσες 

δυσκολίες, είχαμε και ένα άλλο, πολύ σημαντικό θέμα να υπερβούμε: Tο γεγονός ότι 

βρήκαμε τον πήχη πολύ ψηλά, εκεί που τον έβαλαν ο Γιαννάκης και ο Πανίκος μαζί 

με τα Δημοτικά Συμβούλια που τους περιέβαλλαν. Έπρεπε επομένως να 

καταβάλουμε πολλή προσπάθεια για να τον διατηρήσουμε στο ύψος που τον 

τοποθέτησαν οι προκάτοχοι μας.  

Εσείς θα κρίνετε αν τα καταφέραμε ή όχι. 

Είχαμε λοιπόν πρότυπα για να ακολουθήσουμε και το κάναμε βάζοντας τις δικές μας 

σκέψεις και ιδέες και εφαρμόζοντας τον δικό μας τρόπο δράσης. 

Από την αρχή του έτους διαμορφώσαμε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων όχι μόνο 

του Δήμου αλλά όλων των οργανωμένων συνόλων του Καραβά σε πλήρη 

συνεννόηση με τα σώματα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, αφού το 

παρουσιάσαμε στην περσινή μας πρώτη συνάντηση. 

Αυτές τις δραστηριότητες τις εφαρμόσαμε μέχρι και την τελευταία, όπως ακριβώς 

προνοούσε το χρονοδιάγραμμα που ετοιμάσαμε. Ο Δήμος συμμετείχε σε όλες τις 

εκδηλώσεις που αναγράφονται στον κατάλογο, είτε ως διοργανωτής, είτε ως 

συνδιοργανωτής, είτε ως αρωγός και συμπαραστάτης, αλλά πάντα παρών. 

Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη ως την τελευταία όλες οι δραστηριότητες 

σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε πλήρη συνεργασία, ομοψυχία και 

αδελφοσύνη με όλα τα οργανωμένα σύνολα που αφορούσαν. 

Επιτρέψτε μου επομένως από το βήμα να εκφράσω για ακόμη μια φορά τις 

ευχαριστίες και την εκτίμηση του Δήμου στους Προέδρους και τα μέλη των 

Συμβουλίων, όλους/ες εσάς, για την άψογη συνεργασία. 
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Από τις πολλές δραστηριότητες που προβλήθηκαν στη διαφάνεια θα ήθελα να 

σταθώ σε δύο μόνο από αυτές με κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. 

 Η μια αφορά τις συναντήσεις των συνταξιούχων Καραβιωτών που έγιναν στη 

Λευκωσία και στη Λεμεσό, στο οίκημα του ΠΙΚ και στον ΝΟΚ. Η ανταπόκριση 

που είχαν και η ικανοποίηση που έφεραν στους συνδημότες μας, μας 

οδήγησαν στην απόφαση να τις θεσμοθετήσουμε. 

 Η άλλη αφορά τις σχέσεις του Δήμου μας με τους αδελφοποιημένους Δήμους 

και στην περίπτωση που αναφέρομαι, τον Δήμο Αμυνταίου. Τον Αύγουστο 

ολοκληρώθηκε επίσκεψη στο Αμύνταιο μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

του Δήμου με τίτλο «Αμύνταια». Στην αποστολή συμμετείχε και το χορευτικό 

συγκρότημα της Νεολαίας Καραβά, το οποίο παρουσίασε ένα όμορφο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Ομιλία στην 

εκδήλωση έκανε η Πίτσα Πρωτοπαπά. Η φιλοξενία που είχε η αντιπροσωπεία 

μας ήταν εξαίρετη. 

Τον Νοέμβριο φιλοξενήσαμε μια αρκετά μεγάλη αντιπροσωπεία από το 

Αμύνταιο. Επιλέξαμε την περίοδο στην οποία το Σωματείο μας οργανώνει τον 

Χορό του Λεμονιού, ώστε να έχουμε ως κοινότητα μια σημαντική πολιτιστική 

εκδήλωση να παρουσιάσουμε. Προσθέσαμε στον Χορό του Λεμονιού μια 

ακόμη πολιτιστική εκδήλωση εδώ στο ΠΙΚ η οποία ήταν υψηλού επιπέδου και 

ταυτόχρονα θερμή και πρωτότυπη. Καταφέραμε έτσι με τα λιγοστά μέσα που 

είχαμε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία, χωρίς να υστερήσουμε το παραμικρό 

από την οργανωμένη πόλη του Αμύνταιου. 

Η επιτυχία αυτή μας οδηγεί στην σκέψη να θεσμοθετήσουμε τις ανταλλαγές 

την περίοδο του Χορού του Λεμονιού. Η σκέψη μας είναι φέτος να 

οργανώσουμε μια πολιτιστική δραστηριότητα αφιερωμένη στα Κύθηρα σε 

συνεργασία με τους Κοινοτάρχες μας, για να τονίσουμε την οντότητα και την 

ύπαρξή τους. 

Όμως αγαπητοί συνδημότες μας, δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας 

αναφέρονταν τις περσινές μας εκδηλώσεις, αφού πολλοί έχετε προσωπική γνώση γι 

αυτές.  

Υπάρχουν δραστηριότητες και ενέργειες του Δήμου δεν είναι τόσο γνωστές και 

αναφέρω για παράδειγμα ότι ετοιμάστηκαν Κανονισμοί Συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου –επίσημοι - και σταλθήκαν το Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση 

στο Υπουργικό Συμβούλιο και έγκριση.  

Επίσης, λήφθηκαν αποφάσεις για τις Δημοσιονομικές και λογιστικές οδηγίες που θα 

ακολουθεί ο Δήμος.  

Ακόμη, δημιουργήθηκε εξ’ αρχής και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αρχειοθέτησης των 

εγγράφων του Δήμου. Εννοώ από την παραγγελία των files, την αρίθμηση, 

ταξινόμηση μέχρι και τα roneo που τοποθετήθηκαν.  
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Μια άλλη πρωτοβουλία ήταν η συνάντηση με τους Κοινοτάρχες του Καραβά με 

σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου τους στον εκτοπισμένο Δήμο μας. Έγιναν δυο 

τέτοιες συναντήσεις μέχρι σήμερα και η συνεργασία με τον Δήμο θα συνεχιστεί.  

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος ανέλαβε την διεκπεραίωση μιας σειράς δραστηριοτήτων 

ως δικό του project, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω δραστηριοποίηση του 

Δήμου. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω σημαντική ήταν η βοήθεια και η συμπαράσταση όλων 

των ενεργών Καραβιωτών. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε ιδιαίτερα στους πιο 

κάτω: 

 στον Αντιδήμαρχο και τα Μέλη του Δ.Σ. Καραβά,  

 στον τέως Δήμαρχο Γιάννη Παπαϊωάννου  για τη συνεργασία και τη στήριξή 

του, 

 στον πρώην Δημοτικό Γραμματέα Στροβόλου Ανδρέα Λάμπρου για την 

πολύτιμη βοήθεια και τις συνεχείς συμβουλές του, 

 στον Δήμαρχο Στροβόλου και τους συνεργάτες του για την σημαντική βοήθεια 

που παρείχε στον Δήμο Καραβά, 

 στον Πρόεδρο και τα μέλη του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», 

 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών, 

 στη Νεολαία του Δήμου και τα μέλη του Χορευτικού συγκροτήματος, 

 στους καθημερινούς συνεργάτες του Δήμου, Ανδρέα Πατέρα, Πίτσα 

Πρωτοπαπά, Λουκή Ιακωβίδη και Μάρω Χατζηστεφάνου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στη Δημοτική Γραμματέα Έμιλυ Καραΐσκου 

και στη γραφέα Μαρία Κλεάνθους. 

Από τα όσα έχω αναφέρει κι αυτά που δεν έχω τον χρόνο να πω, αν υπάρχει κάτι 

που κάναμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να ξεχωρίσω είναι αυτό που κάνουμε 

σήμερα. Η σύγκλιση όλων μας, των Συμβουλίων όλων των οργανωμένων φορέων 

του Καραβά, η ομοψυχία και η κοινή προσπάθεια που υποδηλώνει. Και η 

συνεπακόλουθη δημιουργία του Συμβουλευτικού Σώματος Καραβιωτών με τη 

συμμετοχή, τόσο των νυν, όσο και των προηγούμενων Δημάρχων και Προέδρων 

των ΔΣ των οργανωμένων συνόλων του Καραβά. 

Το ΣΣΣ συνήλθε σε 2 συνεδρίες μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων συζήτησε γα τη δομή 

του και διόρισε τον αγαπητό φίλο Ντίνο Πατέρα Γραμματέα του. Επίσης διαμόρφωσε 

το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2018, το οποίο παρουσιάστηκε, συζητήθηκε 

και εγκρίθηκε από τα Σώματα που αποτελούν το ΣΣΣ. 

Το πρόγραμμα αυτό σας είναι γνωστό. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες εκδηλώσεις 

που περιλαμβάνει. 

Αγαπητοί Συνδημότες, 
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Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται στην προσφυγιά και δεν μπορεί να 

παραβλέπουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Από πέρσι δεν 

άλλαξε τίποτε. Εδώ και 44 χρόνια δεν άλλαξε τίποτε. Θα επαναλάβω την ίδια 

διαφάνεια με την περσινή: 

- Η γη μας είναι σκλαβωμένη - Δεν έχουμε γεωγραφική υπόσταση 

- Οι Καραβιώτες είναι διασπαρμένοι 

- Η διοικητική ικανότητα και φροντίδα είναι ανεπαρκής 

- Τα οικονομικά εξαρτώνται απόλυτα από τη Κυβερνητική χορηγία 

 

ΚΑΙ 

 

- Ο Δήμος χρειάζεται να πλαισιωθεί από Καραβιώτες 

- Δεν υπάρχει βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες, 

- Έλλειψη φροντιστή 

Όμως είμαστε αισιόδοξοι. Τα προβλήματα δεν μας πτοούν και αμετάθετος στόχος 

μας παραμένει η επιστροφής τον Καραβά. Ελεύθεροι. 

 

 

 

 

 

 


