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Προσφώνηση

Απερίγραπτη είναι η συγκίνηση μου απόψε, γιατί ως Δήμαρχος ενός από τους
μικρούς αριθμητικά Δήμους της Κύπρου, βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα, την πόλη
που γέννησε την Δημοκρατία, το κέντρο του Ελληνισμού, την πρωτεύουσα του
σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Βρίσκομαι εδώ, με δέος στον χώρο, τον τόπο,
την ιστορία και τον μύθο, για να παρουσιάσω μαζί με τους πιο εκλεκτούς
συνδημότες μου τον μικρό, αλλά ιστορικό Δήμο του Καραβά της Κύπρου.
Ήταν για μας απαράβατη υπόσχεση να φέρουμε λίγο από το άρωμα του Καραβά
στην Αθήνα και να παρουσιάσουμε εδώ τον Δήμο, που έμελλε να είναι ο πρώτος
μάρτυρας της εισβολής των Τούρκων 1974. Το πολύπαθο αυτό κομμάτι του
Ελληνισμού, που έκτοτε στενάζει σκλαβωμένο σε χέρια βάναυσων κατακτητών.
Απόψε το όραμα αυτό γίνεται πράξη κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης, με
τον Παρθενώνα πάνω του, δημιούργημα του κλασσικού Ελληνισμού και
απαράμιλλο κόσμημα του παγκόσμιου πολιτισμού.
Μεγάλη λοιπόν είναι η τιμή για μένα να σας καλωσορίσω, τον καθένα και την
κάθε μια ξεχωριστά και όλους μαζί, στην σεμνή αυτή εκδήλωση, η οποία
διοργανώνεται

από

τον

Δήμο

Καραβά,

την

Ομοσπονδία

Οργανώσεων Ελλάδος και την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος.

Κυπριακών

Καλωσορίζω εν πρώτοις τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα
κ. Κυριάκο Κενεβέζο που μας τιμά με την παρουσία του υπογραμμίζοντας την
κρατική οντότητα της Κύπρου μας.
Χαιρετισμό

εκτίμησης

απευθύνω

επίσης

στους

Δημάρχους

των

αδελφοποιημένων Ελλαδικών Δήμων με τον Δήμο Καραβά. Τον Δήμαρχο
Αμυνταίου κ. Άνθιμο Πιτάκη, τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη και
τον Δήμαρχο Λειψών κ. Φώτη Μάγγο, καθώς επίσης τον κ. Νίκο Καρμοίρη,
πρωτοπόρο στην δημιουργία του Δικτύου Γεωγραφικών Οντοτήτων με την
ονομασία Καραβάς. Η παρουσία εδώ των Δημάρχων Κυθήρων και Λειψών και η
αποστολή μηνύματος από τον Δήμαρχο Αμυνταίου υποδηλώνει την αμέριστη
συμπαράσταση τους και τους αδελφικούς δεσμούς που μας ενώνουν.
Καλωσορίζω επίσης τον Πρόεδρο του Συλλόγου Λαπήθου, Καραβά και
Περιχώρων Μ. Βρετανίας κ. Σάββα Παυλίδη που ήρθε από το Λονδίνο με τη
σύζυγο του, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος
κ. Γιώργο Συλλούρη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος κ. Λεωνίδα
Μασσοστασή, τον καθηγητή κ. Ανδρέα Βοσκό, τον μεγάλο φίλο της Κύπρου κ.
Παντελή Σοφιανό, τους αγαπητούς συντοπίτες και τους άλλους αδελφούς
Κυπρίους που παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας, καθώς και όλους εσάς που μας
τιμάτε με την παρουσία σας.
Από τα βάθη της ψυχής μας, οι συνδημότες μου κι εγώ, σας ευχαριστούμε που
ήρθατε απόψε εδώ, να μοιραστούμε την ομορφιά της γης μας

- όση θα

μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε - και να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε μέχρι την ημέρα που θα μπορέσουμε να την δούμε ελεύθερη.

