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Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
αγαπητοί μου Καραβιώτες, Καραβιώτισσες,
νέοι με καταγωγή τον Καραβά,
κυρίες και κύριοι.
Η αποψινή μας εκδήλωση διοργανώνεται μετά από εισήγηση μιας πολύ καλής φίλης του
Δήμου μας, της Μαρίας Ποστεκκή, η οποία πρότεινε στο Δήμο Καραβά να συμμετάσχει σε
εκδήλωση με την παρουσίαση ενός θέματος με άξονα αναφοράς το πολύτιμο αγαθό το
νερό. Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία για την εισήγησή της, η οποία υλοποιείται απόψε και
μας δίνεται ταυτόχρονα η ευκαιρία να συνδέσουμε το θέμα του νερού με ιστορικά στοιχεία
που σχετίζονται με τον Καραβά και τους κατοίκους του.
«Υδατική συνείδηση στις μέρες μας και οι υδάτινοι πόροι στον Καραβά πριν το 1974». Για
το πρώτο θέμα είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε, από την αγαπητή Μαρία, σημαντικά
στοιχεία και πληροφορίες για το υδατικό πρόβλημα στην Κύπρο και πώς το
αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. Για τη δεύτερη ενότητα, την οποία συνδέσαμε με τον
Καραβά θα ακούσουμε δύο παρουσιάσεις από δύο εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες του
Δήμου μας. Η αγαπητή Πίτσα Πρωτοπαπά θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τους
υδάτινους πόρους του Καραβά και τη διαχείρισή τους πριν το 1974 και ο Ντίνος Πατέρας
θα μας δώσει άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον ποταμό και τα αυλάκια του Καραβά.
Πολλά από τα στοιχεία που θα ακούσουμε στη συνέχεια αναφέρονται για πρώτη φορά και
είναι πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου μας.
Το γλυκό κελάρυσμα του κεφαλόβρυσου στα αυλάκια του Καραβά, ο καταρράκτης στο
χωριό Παλιόσοφος, το Κεφαλόβρυσο στους Μύλους του Καραβά, το πότισμα των
περβολιων, ήταν στιγμές μεγάλης χαράς και περηφάνιας για κάθε Καραβιώτη, ιδιαίτερα σε
όσους έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές και έχουν βιώματα από τη γενέθλια γη του Καραβά και
τη γύρω περιοχη..
Είμαι σίγουρος ότι μέσα από την αποψινή εκδήλωση οι νέοι μας θα κερδίσουν εφόδια
γνώσης για τον τόπο καταγωγής τους και ταυτόχρονα θα ενημερωθούν για ένα
περιβαλλοντικό θέμα που απασχολεί όλους μας, τη διαχείριση και την εξοικονόμηση του
νερού.
Σημειώνω την ικανοποίηση τη δική μου και των συνεργατών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο
γιατί μέσα από τις εκδηλώσεις μας αναδεικνύουμε το στόχο της συστράτευσης της νέας
γενιάς στις εκδηλώσεις μας και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κερδίσουμε το ενδιαφέρον
και τη συμμετοχή τους σ’ αυτές. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε κάνει θετικά
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βήματα και αυτό φαίνεται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας σε διάφορους τομείς. Για να μπορέσουμε να
παραδώσουμε τη σκυτάλη στη νέα γενιά πρέπει να τους έχουμε δίπλα μας και αυτός είναι
ο στόχος μας.
Να ευχαριστήσω όσους έχουν βοηθήσει στη διοργάνωση της εκδήλωσής μας, το φίλο
Σάββα Παυλίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου Καραβά και Περιχώρων
Μεγάλης Βρετανίας για την παρουσία και το χαιρετισμό του που θα μας μεταφέρει στη
συνέχεια, τους ομιλητές μας Μαρία Ποστεκκή, Πίτσα Πρωτοπαπά, Ντίνο Πατέρα, τους
νέους που θα μας παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τον Ανδρέα και Χρίστο,
καθώς και την Ελένη Δημοσθένους κόρη της Μαρίας Πίττα από τον Καραβά, η οποία
πρόθυμα ανέλαβε την παρουσίαση της εκδήλωσής μας απόψε. Ευχαριστώ επίσης, και
όλους εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας την εκδήλωσή μας.
Στόχος μας οι σκορπισμένες ψηφίδες της ιστορίας του Καραβά μας να επανασυνδεθούν,
όσο το δυνατό πιο σύντομα και να αξιωθούμε να γευτούμε μια μέρα τη μεγάλη χαρά της
ελευθερίας του τόπου μας.
Καλή δύναμη με τις ευχές μου για Καλές Γιορτές σε όλους .

Σας ευχαριστώ
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος
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