ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΡΑΒΙΩΤΩΝ
Εισαγωγή- Καλωσόρισμα από τον Νίκο Χατζηστεφάνου,
Δήμαρχο Καραβά
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 26 Αυγούστου 2019

Αγαπητέ Επίτροπε Αποδήμων, φίλε Φώτη Φωτίου,
Αγαπητέ τέως Δήμαρχε του Καραβά,
Αγαπητοί μου συνεργάτες, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,
Πρόεδρε και μέλη της Σχολικής Εφορείας Καραβά,
Φίλε Πρόεδρε και πρώην Πρόεδροι του Σωματείου μας,
Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών,
Πρόεδρε της Αθλητικής Ένωσης «Λάμπουσα» Καραβά,
Καραβιώτες και Καραβιώτισσες,
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω σε αυτή την συνάντηση των
οργανωμένων συνόλων του Καραβά στην Κύπρο με τους εκπροσώπους των
οργανώσεων των Αποδήμων Καραβιωτών.
Σήμερα έχουμε μαζί μας
Την Πρόεδρο του Σωματείου «Λάμπουσα» Αυστραλίας
Ελευθερία Χατζηστεφάνου - Λαούτα,
Τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης
Βρεττανίας Χριστάκη Καριολή,
Το Μέλος του ΔΣ του Σωματείου «Λάμπουσα» Αμερικής
Κωστάκη Παπαπέτρου
Τον εκπρόσωπο του «Παγκύπριου» Συνδέσμου Αμερικής Παράρτημα Κύπρου
Πέτρο Πετρίδη
Και επίσης, απόδημους Καραβιώτες και Καραβιώτισσες από τις ΗΠΑ, την
Ελλάδα, την Γαλλία, την Νότιο Αφρική.
Καλωσορίζω όλους τους απόδημους μας και σας παρακαλώ να τους δείξουμε
την αγάπη μας με ένα θερμό χειροκρότημα.
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Η ιδέα για την σημερινή μας συνάντηση δεν είναι νέα. Κάθε φορά που
σκεφτόμαστε τους απόδημούς μας, πάντα νοιώθουμε μια κρυφή υπερηφάνεια
τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα Σωματεία που κατόρθωσαν να
δημιουργήσουν και να διατηρούν στις χώρες που διάλεξαν για δεύτερες τους
πατρίδες. Και πάντα επιδιώκαμε να τους συναντήσουμε, να μιλήσουμε για τους
στόχους και τις επιδιώξεις τους ως οργανωμένοι Καραβιώτες στην ξενιτιά, να
ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις και - ίσως - να καταλήξουμε σε ένα βασικό
συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με τις δικές μας δραστηριότητες. Και
ακόμα - γιατί όχι - και την διοργάνωση κάποιων κοινών εκδηλώσεων.
Στα δίσεχτα χρόνια που περνά η πατρίδα μας, με την γενέτειρα γη του Καραβά
να βουλιάζει κάθε μέρα και πιο βαθειά κάτω από το πέλμα ενός βάρβαρου
κατακτητή, ο συντονισμός αυτός γίνεται ολοένα και πιο πολύ από αναγκαίος και
επιτακτικός. Ίσως τελικά να είναι συνδεδεμένος και με την ίδια την ύπαρξή μας
ως κοινότητα, ως οντότητα.
Εμείς οι Καραβιώτες μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συντονιστούμε.
Μπορούμε να πετύχουμε κοινούς στόχους.
Όλοι μαζί. Το έχουμε δείξει ξανά.
Το έχουμε αποδείξει.
Να βρούμε λοιπόν τους στόχους.
Αλλά για να τους βρούμε αυτούς τους στόχους, αυτές τις κοινές ενέργειες/
δραστηριότητες πρέπει πρώτα να βρεθούμε όλοι μαζί, να κάτσουμε σε ένα κοινό
τραπέζι, να βάλουμε τις σκέψεις μας κάτω και να μετρήσουμε μέχρι πού
μπορούμε να φτάσουμε.

Αυτές οι σκέψεις ζωντάνεψαν ξανά κατά την διάρκεια των επισκέψεων μας στις
ΗΠΑ, όταν είχαμε τη χαρά και την τιμή να αντιπροσωπεύσουμε τον Δήμο στο
Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Washington και στον Χορό του Λεμονιού που
οργάνωσε το Σωματείο «Λάμπουσα» Αμερικής. Τις μίλησα με τον Πρόεδρο
Σταύρο Καμηλάρη και βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Τις ανέπτυξα σε
εκπροσώπους των άλλων Σωματείων και βρήκα θετικήν ανταπόκριση. Το
συζητήσαμε ξανά ως Δημοτικό Συμβούλιο και το πρόσφορο έδαφος έγινε πιο
γόνιμο.
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Όπως ανέφερα, ιδέα για την σημερινή μας συνάντηση δεν είναι νέα. Το 2011
είχε οργανωθεί από το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» ημερίδα με
εκπροσώπους των αποδήμων μας. Η ημερίδα εκείνη είχε επίσης σκοπό τον
συντονισμό των δράσεων με τον Δήμο, αλλά δεν άντεξε στον χρόνο, λόγω
οικονομικών, οργανωτικών και άλλων δυσκολιών.
Με την εμπειρία εκείνη απευθυνθήκαμε στον Επίτροπο Προεδρίας για θέματα
Αποδήμων, κ. Φώτη Φωτίου. Τον φίλο Φώτη Φωτίου, τον οποίο είχα γνωρίσει
στο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ. Ο αγαπητός κ. Φωτίου ανταποκρίθηκε θετικά.
Υποβάλαμε υπόμνημα, το οποίο συζητήσαμε σε αρκετές συναντήσεις που
είχαμε μαζί του και διαμορφώσαμε - από κοινού θα έλεγα - το πλαίσιο για την
οργάνωση και δραστηριοποίηση των Αποδήμων Καραβιωτών, το οποίο
περιλαμβάνει και τη σημερινή συνάντηση.
Και σήμερα λοιπόν, με την θέληση του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, την
αιγίδα και την χορηγία του Επιτρόπου Προεδρίας, αυτή η ιδέα γίνεται
πραγματικότητα. Βεβαίως, χάρη στην δική σας παρουσία, εσάς των φίλων
αξιωματούχων των αδελφών Σωματείων των αποδήμων μας.

Πρέπει να σημειώσω ότι ως Καραβιώτες πάντα τιμούσαμε τους απόδημους μας
και εκτιμούσαμε την προσφορά και την αγάπη τους στον τόπο μας. Θυμίζω ότι
στον Καραβά γινόταν η εκδήλωση του Απόδημου Καραβιώτη, η οποία είχε
καθιερωθεί από το 1968 από τον Δήμο Καραβά επί Δημαρχίας Ιωάννη
Χαρμαντά. Μια εκδήλωση που διακόπηκε από την βάρβαρη εισβολή των
Τούρκων.
Και εμείς στην Προσφυγιά, ως εκτοπισμένος Δήμος και Προσφυγικό Σωματείο
«Ο Καραβάς», είχαμε κάμει μια σειρά εκδηλώσεων για τους απόδημούς μας από
το 1988 και μετά.
Εν τούτοις, η μορφή των εκδηλώσεων που ανάφερα ήταν διαφορετική από την
σημερινή.
Σήμερα καθόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι. ΄Οσοι Καραβιώτες και
Καραβιώτισες μπορέσαμε, από εμάς που μένουμε στην Κύπρο και από τους
εκπροσώπους των αδελφών μας που διαμένουν στο εξωτερικό.
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Ο Δήμος Καραβά έχει προσκαλέσει τους εκπροσώπους όλων των οργανωμένων
συνόλων του Καραβά που βρίσκονται στην Κύπρο:
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,
τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου μας
της Σχολικής Εφορείας Καραβά,
του Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά,
της Αθλητικής Ένωσης «Λάμπουσα» Καραβά
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών,
Από το εξωτερικό έχουμε προσκαλέσει τους εκπροσώπους των οργανώσεων
των Αποδήμων Καραβιωτών
«Λάμπουσα» Νέας Υόρκης,
του Συνδέσμου Λαπήθου-Καραβά και Περιχώρων Λονδίνου και
«Λάμπουσα» Μελβούρνης.
Προσκαλέσαμε επίσης τον εκπρόσωπο του «Παγκύπριου» Συνδέσμου Αμερικής,
Κύπρου.

Συνειδητά διατηρήσαμε τη συνάντηση μεταξύ Καραβιωτών, σε ένα καθαρά
Καραβιώτικο περιβάλλον, χωρίς την παρουσία άλλων επισήμων, εκτός από τον
Επίτροπο Προεδρίας ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Λόγω των αργιών
των ημερών, συγχωρείστε μας για τυχόν ατέλειες στην οργάνωση.
Μετά τον χαιρετισμό από τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου θα
ακούσουμε το σύντομο ιστορικό και περιγραφή των δραστηριοτήτων των
Σωματείων μας, τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Σκοπός του μέρους
αυτού είναι να πάρουμε μια καλή ιδέα για κάθε ένα από τα Σωματεία μας.
Στο δεύτερο μέρος θα γίνει συζήτηση για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα Σωματεία μας και θα ακολουθήσουν εισηγήσεις για το
συντονισμό των ενεργειών και των δραστηριοτήτων μας, τους κοινούς στόχους
και τις επιδιώξεις μας.
Σε εκείνο το στάδιο προγραμματίζω να σας παρουσιάσω μερικές εισηγήσεις, τις
οποίες αναφέρουμε και στο Υπόμνημα που υποβάλαμε στον Επίτροπο
Προεδρίας. Οι εισηγήσεις αυτές είναι απλά τροφή για σκέψη, και έχουν σκοπό να
διευκολύνουν την ανταλλαγή ιδεών και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
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Τη συζήτηση εκείνη να μου επιτρέψετε να συντονίσω. Η Γραμματεία του Δήμου
θα κρατήσει σημειώσεις, για να μπορέσουμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα
στο τέλος.
Αυτή είναι η δομή της σημερινής πρώτης συνάντησης οργανωμένων συνόλων
του Καραβά.
Δεν θα μπορούσα να εγκαταλείψω το βήμα, χωρίς να απευθυνθώ στους
απόδημους αδελφούς μας, μέσω των εκπροσώπων τους, και να επαναλάβω
αυτό που αισθάνομαι και είπα πολλές φορές: Ότι εμείς οι Καραβιώτες της
Κύπρου είμαστε υπερήφανοι για σας. Είσαστε ένα πολύτιμο κομμάτι του
Καραβά. Εκτιμούμε το δυναμισμό σας, την αγάπη σας για την κατεχόμενη
Κύπρο μας και την ιδιαίτερη μας πατρίδα, τον Καραβά. Είσαστε το στήριγμα του
αγώνα μας. Προσωποποιείτε την ελπίδα μας για επιστροφή και δικαίωση. Με
συμπαραστάτες σαν κι εσάς μπορούμε να προσβλέπουμε στην επιστροφή μας
στον Ελεύθερο Καραβά.
Καλή συνέχεια.
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