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Εκφράζω τη μεγάλη μου ικανοποίηση εκ μέρους όλων των συνεργατών μου για τη διοργάνωση
της αποψινής εκδήλωσης. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας,
Τους βουλευτές,
Τον πρώην Δήμαρχο Καραβά κ. Πανίκο Τσέντα,
Τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη,
Την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Ντίνα Γεωργιάδου,
Τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Αγίου Τύχωνα, Αγίου Ανδρέα και Πετρογειτονιάς
Καραβά,
Τον αγαπητό πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας και πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ
Καραβά-Λάμπουσα κ. Δαμιανό Χατζηδαμιανού,
Τον εκπρόσωπο του κινήματος οικολόγων κ. Αγαθαγγέλου,
Τους δημοτικούς σύμβουλους, εκπροσώπους των Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Μόρφου
Τους προέδρους των προσφυγικών σωματείων Καραβά, Βασίλειας, ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα,
Την πρόεδρο του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας κα Ελένη Κολιού,
Τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Ομίλου Χρυσομηλιά Αγίου Αμβροσίου κ.
Αντρέα Προδρόμου και Νίκο Χαπέσιη.
Τον πρόεδρο του συνδέσμου ελλαδίτων παράρτημα Λεμεσού κ. Πέτρο Αλεξάκη.
Τους προέδρους των σχολικών Εφορειών Καραβά…
Καλωσορίζω όλους τους συνδημότες που διαμένουν στη Λεμεσό, τους φίλους του Καραβά που
είναι μαζί μας και τη νέα γενιά του Καραβά για τη φωτεινή αισιόδοξη παρουσία τους στην
εκδήλωσή μας.
Ένα εγκάρδιο καλησπέρα σε όλους.

Στο γκρίζο περιβάλλον που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό με όλες τις παρενέργειες της
οικονομικής κρίσης, με τα πάμπολλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη την
κοινωνία που ζούμε, η διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν θέμα τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις μας αποτελούν μια πρωτοβουλία αισιόδοξης προοπτικής για καλύτερες μέρες και
τόνωσης του ηθικού του λαού μας.
Ο εκτοπισμένος Δήμος Καραβά διοργανώνει την αποψινή εκδήλωση με κύριο θέμα την
προβολή της πολιτιστικής παράδοσης του Καραβά, με συνεργάτες και υποστηρικτές του τη νέα
γενιά του Καραβά, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας και το Προσφυγικό
σωματείο «Ο Καραβάς».
Η επιλογή του χώρου διοργάνωσης της εκδήλωσης εκπέμπει ένα συμβολισμό για τις τραγικές
συνέπειες της Τουρκικής εισβολής του 1974, ενισχύει την επανασύνδεση των δημοτών μας
που είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένοι στη Λεμεσό, με την αύρα της θάλασσας της
Λεμεσού να μας ξυπνά μνήμες από τη δική μας αγαπημένη θάλασσα του Καραβά με τις
παραλίες στο Πέντε, Έξι Μίλι, Ζέφυρο, Μάρε Μόντε, Λάμπουσα και τόσες άλλες.
Η διαδρομή των 39 χρόνων πικρής προσφυγιάς εξακολουθεί να μας πληγώνει και να μας
πονεί. Αναζητούμε με κάθε ευκαιρία όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες χαρές που ζήσαμε στο
γήινο παράδεισο του Καραβά μας. Οι πιο μεγάλοι από εμάς προσπαθούμε να μεταδώσουμε
αυτές τις αναμνήσεις και τις θύμησες, με εφόδια γνώσης και πληροφορίες για την ιστορία και
την πλούσια παράδοση μας, στη νέα γενιά που δεν γεννήθηκε στον Καραβά. Επενδύουμε
στους νέους μας αν και στις μέρες μας οι συνθήκες και τα νέα δεδομένα προκαλούν μια
απρόβλεπτη απογοήτευση σε αυτούς.
Μέσα από την αποψινή μας εκδήλωση αντλούμε δυνάμεις, ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι η
ποιοτική προσφορά μας για την κατεχόμενη γη μας θα συνεχιστεί, κρατάμε άσβεστη τη φλόγα
της επιστροφής. Προβάλλουμε για άλλη μια φορά την ιστορία του τόπου μας, τις παραδόσεις
μας, τον πολιτισμό μας, όλα εκείνα που μας κάνουν περήφανους για την καταγωγή μας και
μας δίνουν εφόδια θετικής διάθεσης να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες με πίστη και
αισιοδοξία.
Με ικανοποίηση σημειώνω το πλούσιο περιεχόμενο της αποψινής μας εκδήλωσης. Ευχαριστώ
από καρδιάς όλους όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα και όλους όσους βοήθησαν για να
πραγματοποιηθεί με επιτυχία η αποψινή μας εκδήλωση. Χρειάστηκε να γίνει πολλή
προεργασία και σωστός προγραμματισμός για να ετοιμάσουμε το αποψινό πρόγραμμα.
Πιστεύουμε ότι θα δώσουμε τα μηνύματα αισιοδοξίας και πίστης στους συνδημότες μας,
στους φίλους και ειδικότερα στη νέα γενιά του Καραβά.
Η συμμετοχή των νέων μας στην αποψινή εκδήλωση είναι ότι πιο αισιόδοξο μπορούμε να
προβάλουμε για τον πολιτισμό και την αποστολή του Δήμου μας. Νέα παιδιά με καταγωγή τον

Καραβά συμμετέχουν στις χορευτικές ενότητες και άλλα νέα παιδιά βοήθησαν στο
πρόγραμμα.
Έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας απόψε μια σημαντική ενότητα που αναδεικνύει την
εκτίμηση μας στο έργο που επιτελούν φορείς του Καραβά καθώς και άτομα που βοηθούν στην
αποστολή του Δήμου μας.
Χαιρετίζω με ξεχωριστή χαρά την παρουσία του πρόεδρου του αθλητικού μας σωματείου ΑΕΚ
Καραβά Λάμπουσα κ. Παντελή Κωνσταντίνου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. στην
εκδήλωσή μας. Στο πρόσωπο του προέδρου θα τιμηθεί το αθλητικό σωματείο του Καραβά για
τις επιτυχίες του και για τη πρόσφατη διάκρισή του με την κατάκτηση του κυπέλλου
πετόσφαιρας ανδρών Α’ κατηγορίας. Η συγκίνηση και περηφάνια που προσφέρει το αθλητικό
μας σωματείο, ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια είναι μεγάλη και αντικατοπτρίζει την
αφοσιωμένη δουλειά που γίνεται από όλους για να ακούεται η φωνή του Καραβά και όλης της
Επαρχίας Κερύνειας, δυνατή και κρυστάλλινη.
Υπάρχει διάθεση και πολλά περιθώρια προσφοράς από όλους μας. Θα κρατηθούμε γερά στις
ρίζες μας , σε όσα μας κληροδότησαν μέσα από τη δική τους πλούσια διαδρομή οι πρόγονοι
μας. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε μέσα από το περιεχόμενο της αποψινής μας
εκδήλωσης. Ένα αισιόδοξο μήνυμα το οποίο εύχομαι να το κρατήσουμε όλοι βαθιά μέσα στην
καρδιά μας, να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματά μας. Με αντοχές και πίστη για καλύτερες
μέρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.

