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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,
Την εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κα Ελένη Λοΐζου
Τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Αγίου Τύχωνα, Αγίου Ανδρέα και Πετρογειτονιάς
Καραβά,
Τους Δημοτικούς Σύμβουλους από τους εκτοπισμένους Δήμους Κερύνειας και Λαπήθου,
Τους προέδρους και εκπροσώπους των προσφυγικών σωματείων Καραβά, Βασίλειας, ΑΕΚ
Καραβά Λάμπουσα, Χρυσομηλιάς Αγίου Αμβροσίου,
Τους προέδρους των σχολικών Εφορειών Καραβά,
Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μεγάλης Βρετανίας
κ. Σάββα Πατσαλίδη,
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.
Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 40 χρόνια πικρής προσφυγιάς. Μια διαδρομή με πολλές
δυσκολίες που εξακολουθεί να συνεχίζεται, να μας πονεί και να μας πληγώνει. Βιώνουμε,
επίσης, στις μέρες μας τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης, με τα πάμπολλα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη την κοινωνία του τόπου μας. Αξιολογούμε ότι η
διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν θέμα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας μπορούν να
δώσουν και να δημιουργήσουν μια αισιόδοξη προοπτική για καλύτερες μέρες και τόνωσης του
ηθικού του λαού μας.
Ο εκτοπισμένος Δήμος Καραβά διοργανώνει την αποψινή εκδήλωση με συνεργάτες τους νέους
με καταγωγή τον Καραβά, με κύριο θέμα τη δημιουργία πολιτιστικών ψηφίδων σε τρεις

ενότητες: ποίηση, χορός, μουσική, τραγούδι. Όλα ένα σεμνό αφιέρωμα για την κατεχόμενη γη
μας, για το χιλιοτραγουδημένο Καραβά μας.
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.
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 μεγάλη συμμετοχή των νέων μας στην αποψινή εκδήλωση είναι ότι πιο αισιόδοξο μπορούμε
να προβάλουμε για τον πολιτισμό και την αποστολή του Δήμου μας. 25 νέα παιδιά με
καταγωγή τον Καραβά συμμετέχουν στις απαγγελίες ποιημάτων, στο μουσικό πρόγραμμα και
στη χορευτική ενότητα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.
Με ξεχωριστή περηφάνια έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας, δύο συμβολικές απονομές σε
νέα παιδιά του Καραβά. Προβάλλουμε τις αρχές του αθλητισμού και το «ευ αγωνίζεσθε»,
συγχαίρουμε δε την Ειρήνη Τσιουρούτη για τη βράβευσή της από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού. Χαιρόμαστε δε ιδιαίτερα όταν νέα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά όπως η
Ειρήνη Χαραλάμπους (οικογένεια Πατσαλοσαββή) ασχολούνται με την ποίηση και κερδίζουν
διακρίσεις. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα κοινωνικής προσφοράς και

λογοτεχνικής δημιουργίας μεταξύ των νέων του Καραβά και θα τα προβάλουμε με κάθε
ευκαιρία.
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 στόχο πάντα την ελευθερία της
πατρίδας μας και μαζί και του Καραβά μας. Με αντοχές και πίστη για καλύτερες μέρες όλοι
μαζί συνεχίζουμε την ανηφορική αποστολή μας.
Για άλλη μια φορά συγχαίρω από καρδιάς τους νέους του Καραβά για τη συμμετοχή τους και
για το περιεχόμενο της όμορφης εκδήλωσης που ετοίμασαν και θα παρακολουθήσουμε στη
συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.

