Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
Εκδήλωση Καραβάς – Κύθηρα: Πολιτιστική συνάντηση αδελφοσύνης
Οίκημα ΠΙΚ – 18.11.13
Καλησπέρα σας,
Χαιρετίζω και καλωσορίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους στην αποψινή μας εκδήλωση,
Τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο,
Τους βουλευτές της επαρχίας μας Σοφοκλή Φυττή και Μάριο Μαυρίδη,
Την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Άννα Βιολάρη Α’ Λειτουργό
Εκπαίδευσης
Τον αναπληρωτή έπαρχο Λευκωσίας Κερύνειας κ. Μάριο Παναγίδη
Τους δημάρχους Κερύνειας, Γλαύκο Καριόλου και Λαπήθου Νεοπτόλεμο Κότσαπα,
Τον πρώην δήμαρχο Καραβά κ. Πανίκο Τσέντα,
Τους εκπροσώπους των κατεχόμενων Δήμων,
Κυριάκο Έλληνα, αντιδήμαρχο Κυθρέας
Χαρίλαο Χαριλάου, αντιδήμαρχο Μόρφου,
Τους κοινοτάρχες Πάνω Δικώμου Μαρία Τσιούρτου, Καραβά Πανίκο Στυλιανού και Ανδρέα
Ευτυχίου,
Τους προέδρους των προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων της επαρχίας μας,
Την κα Ελένη Κολιού του ομίλου Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας,
Τον πρόεδρο του προσφυγικού σωματείου «Η Λάπηθος», Ανδρέα Σταυρινό
Τον φίλο και συμπαραστάτη στο έργο του κατεχόμενου Δήμου μας, πρόεδρο του προσφυγικού
σωματείου «Ο Κραβάς» κ. Νίκο Χατζηστεφάνου και τους συνεργάτες του στο Δ.Σ.,
Τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας Καραβά κ. Χριστάκη Χριστοφόρου,
Τον εκπρόσωπο του ΓΕΕΦ, αντισυνταγματάρχη τεχνικού Μαλιάπη Φώτη,
Τον εκπρόσωπο της ΕΛΔΥΚ, ταγματάρχη Γιάννη …τον οποίο γνώρισα για πρώτη φορά ακριβώς
πριν ένα χρόνο στο Δήμο Αμυνταίου όταν αποστολή του Δήμου Καραβά συνέβαλε με την

παρουσία της στους εορτασμούς των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Δήμου
Αμυνταίου,
Τους άλλους εκπροσώπους προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων,
Χαιρετίζω με ιδιαίτερη συγκίνηση και αγάπη τους φίλους από το Δήμο Κυθήρων, το Δήμαρχο
Κυθήρων κ. Θεόδωρο Κουκούλη, τον πρόεδρο της κοινότητας Καραβά Κυθήρων κ. Γιώργο
Τζάκο και όλα τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που είναι απόψε μαζί μας.
Αγαπητοί συνδημότες του Καραβά και φίλοι του Καραβά, αγαπητοί νέοι του Καραβά που με
την παρουσία σας μας δίνεται πάντα ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις μας,
για άλλη μια φορά καλησπέρα σας,
Το πρόγραμμα φιλοξενίας της αποστολής από το Δήμο Κυθήρων στις δύο μέρες που βρίσκεται
η αποστολή στο νησί μας έχει διαφοροποιηθεί με τα δεδομένα που προέκυψαν μετά το
θάνατο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη. Είναι μια
οφειλόμενη τιμή για μια ξεχωριστή προσωπικότητα του Κυπριακού Ελληνισμού που
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες σε κρίσιμους σταθμούς του τόπου μας. Παρακαλώ όπως
τηρηθεί μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του.
Αιωνία του η μνήμη. Οι προσπάθειές του για να δικαιωθεί η Κύπρος, να δίνουν σε όλους μας
αισιόδοξα μηνύματα προσφοράς και δημιουργίας με στόχο πάντοτε ένα καλύτερο αύριο για
τον πολύπαθο τόπο μας.

Ο πολιτισμός είναι μια ενότητα που προσδίδει ιδιαίτερα στοιχεία στο χαρακτήρα της κάθε
περιοχής και αναδεικνύει αξίες που ενδυναμώνουν την ποιότητα ζωής και τις προοπτικές
δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης πρωτοβουλιών σε πάρα πολλούς τομείς. Καραβάς –
Κύθηρα, ένα ξεχωριστό συναπάντημα αδελφοσύνης είναι το περιεχόμενο της αποψινής μας
εκδήλωσης.
Μια σύντομη εισαγωγή έχουμε ακούσει από το μέλος του ΔΣΝΔΚ, Λουκία Μούγη. Ο
εκτοπισμένος Δήμος Καραβά μέσα στα πλαίσια της πολύπλευρης αποστολής του, έχει
αναπτύξει πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στη ενδυνάμωση των αδελφικών δεσμών
πρώτιστα μεταξύ του Ελλαδικού χώρου και έχει εντοπίσει γεωγραφικούς χώρους που
συνδέονται με την περιοχή μας. Το νησί των Κυθήρων είναι ένας πανέμορφος τόπος με μια
πλούσια ιστορία που όσο προσπαθείς να μάθεις νέα στοιχεία και πληροφορίες για αυτό, τόσο
περισσότερο μαγεύεσαι και αναζητάς νέες πληροφορίες.
Η κοινότητα Καραβά στα Κύθηρα ήταν η αρχή να ξεκινήσει η αναζήτηση και έρευνα μιας
διαδρομής που ξεκίνησε το 1996 και συνεχίστηκε με πολύ δημιουργικό τρόπο στις μέρες μας

και θα συνεχιστεί και στο μέλλον με την ίδια αγάπη και με όλα τα στοιχεία της αδελφοσύνης
και της συμπαράστασης που έχουν ήδη δημιουργηθεί μεταξύ των δύο γεωγραφικών χώρων.
Καλωσορίζω από καρδιάς τον αδελφό Δήμαρχο Κυθήρων κ. Θεόδωρο Κουκούλη για άλλη μια
φορά στην Κύπρο καθώς και όλα τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Αντλούμε από την
παρουσία τους την ηθική στήριξη που χρειαζόμαστε στη δύσκολη περίοδο που περνούμε,
ενισχύουμε τους αδελφικούς δεσμούς και κτίζουμε προοπτικές για να συνεχιστεί αυτή η
αδελφική σύνδεση σε ένα ορίζοντα ποιοτικής δημιουργίας.
Απόψε έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά τρεις βασικές παρουσιάσεις που δίνουν το στίγμα
αυτής της σύνδεσης και αναδεικνύουν ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους δύο
γεωγραφικούς χώρους. Χαιρετίζω δε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συμμετοχή της νέας γενιάς
στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο δίνει μια σημαντική στήριξη
στην αποστολή μας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. Καραβά για
την πολύτιμη βοήθεια τους στη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης και τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα φιλοξενίας της αποστολής από το Δήμο Κυθήρων, στον πρόεδρο του Δ.Σ. του
προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς» και τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο για
την έμπρακτη συμπαράσταση και βοήθειά τους , τα μέλη της νεολαίας του Δήμου Καραβά που
μας χαρίζουν ένα μοναδικό αίσθημα περηφάνιας και χαράς με τη δράση τους καθώς και όλους
του άλλους φορείς που ανταποκρίθηκαν θετικά και με αγάπη στο πρόγραμμα φιλοξενίας της
αποστολής από το Δήμο Κυθήρων.
Αναφέρομαι δε ειδικά στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Λευκωσίας,
Λευκάρων και Κυθρέας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Επίσης ευχαριστίες μεταφέρω στο
καλλιτεχνικό σχήμα του Μάριου Χαραλαμπίδη για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και σε
όλους όσους έχουν στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα μια ποιοτική πολιτιστική
δραστηριότητα του Δήμου μας.
«Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα», στίχοι από ένα τραγούδι που αναφέρεται στην πόλη της
επαρχίας μας την Κερύνεια και συνεχίζει . «Το χώμα περιμένει τη βροχή». Δεν σας κρύβω ότι
οι ψεσινές βροχές είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα από τη φιλοξενία της αποστολής από το
Δήμο Κυθήρων το οποίο έχει το δικό του συμβολισμό μέσα στη δύσκολη διαδρομή που
βιώνουμε στις μέρες μας με την οικονομική κρίση και άλλες ανατροπές που προέκυψαν. Είναι
η βροχή που θα δώσει την ελπίδα να ανθίσει και να φωτίσει τις καρδιές όλων μας η αισιοδοξία
και η πίστη ότι η γη θα δώσει καρπούς και αυτό θα είναι παραγωγικό και ωφέλιμο για τον
τόπο και την κοινωνία μας.
Αγαπητέ μου αδελφέ Δήμαρχε και λοιπά μέλη της αποστολής από το όμορφο νησί των
Κυθήρων. Στις καρδιές μας φυλάμε το συμβολισμό της βροχής που συνδέθηκε με την

παρουσία σας στην Κύπρο. Την περιμέναμε για αρκετούς μήνες, περιμένουμε δε καρτερικά για
πολλά χρόνια την βροχή που θα ποτίσει τα ξεραμένα περιβόλια του Καραβά και της ψυχής
μας.
Ευχή μας η αδελφική συνεργασία που έχει ξεκινήσει και θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο
μεταξύ των Δήμων μας να καρπίσει σε γόνιμο έδαφος, να προσφέρει γλυκούς καρπούς
δημιουργίας με διάφορες γεύσεις και χρώματα και να έχει μια πλούσια ανθοφορία χαράς και
περηφάνιας στο δένδρο της ελευθερίας του τόπου μας που είναι βαθιά ριζωμένο στα σπλάχνα
της ηρωομάνας Κυπριακής γης.
Σας ευχαριστώ πολύ,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

