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Πανιερώτατε,
Αγαπητέ Πρόεδρε της κοινότητας Αγρού
Λοιποί εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και Κύριοι,
Η διοργάνωση τη σημερινής εκδήλωσης εκπέμπει ένα βασικό μήνυμα. Η ιστορία, ο πολιτισμός,
οι παραδόσεις ενός τόπου συνθέτουν μια ξεχωριστή κατεύθυνση προσφοράς και δημιουργίας.
Είναι όλα μαζί ο φωτεινός φάρος από τον οποίο μπορεί ο κάθε λαός και η κάθε κοινωνία να
δώσει διέξοδο σε απρόβλεπτα προβλήματα και μια αισιόδοξη προοπτική για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Με ξεχωριστή χαρά διοργανώνουμε από κοινού ο Δήμος Καραβά και το Κοινοτικό Συμβούλιο
Αγρού αυτή την όμορφη εκδήλωση μέσα από την οποία στοχεύουμε να αναδείξουμε κοινά
ιστορικά στοιχεία των δύο γεωγραφικών χώρων και να ενδυναμωθούν οι δεσμοί και οι
προοπτικές για περεταίρω δραστηριοποίηση και σε άλλους τομείς.
Είναι δε γεγονός όταν για πρώτη φορά η αγαπητή μας Σωτήρα Ποταμίτου ανέφερε την
εισήγηση για διοργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης στον Αγρό με στόχο να προβληθούν οι
αδελφικοί δεσμοί μεταξύ Καραβά και Αγρού δεν αναμέναμε ότι μέσα από την έρευνα που
ακολούθησε ότι θα βρίσκαμε τόσα πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Η ομιλία του αγαπητού φίλου Τηλέμαχου Κληρίδη που θα ακολουθήσει θα μας δώσει όλες τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που όλοι περιμένουμε να ακούσουμε.
Σημειώνω και εγώ με τη σειρά μου ότι μέσα από προσωπική έρευνα, με αρκετές επισκέψεις
που είχα τελευταία στον Αγρό, οι επαφές μου με τους κατοίκους, η συνεργασία μου με τον
κοινοτάρχη και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ανέδειξαν με τον καλύτερο
τρόπο όλες αυτές τις αρχές και αξίες της αδελφοσύνης και της αλληλοστήριξης μεταξύ των δύο
γεωγραφικών χώρων.
Δυο γεωγραφικοί χώροι, ο ένας αγκαλιάζει τη θάλασσα της Κερύνειας και ο άλλος σμίγει με τις
βουνοπλαγιές του Τροόδους, και οι δύο περιοχές με μια πλούσια ιστορία και πολιτιστική
παράδοση.
Αντλούμε από τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας δυνάμεις, αναδεικνύουμε αρχές και αξίες
που έχουν σχέση με την ιστορία, τις θρησκευτικές μας παραδόσεις και συνεχίζουμε με

αξιοπρέπεια πάνω σε σωστές βάσεις τη διαδρομή που έχει στόχο να κρατηθούμε με
περηφάνια στις ρίζες μας. Ότι αυτό σημαίνει.
Το αποτέλεσμα από τη διοργάνωση της σημερινής μας εκδήλωσης είμαι σίγουρος ότι θα έχει
πολλά θετικά στοιχεία και συνδέεται άμεσα με τη δική μας αποστολή να απαλλαγεί η πατρίδα
μας από την Τουρκική κατοχή και διαίρεση. Σε μια δύσκολη ομολογουμένως διαδρομή στην
οποία σήμερα, προσμετρούμε συνοδοιπόρους στη δύσβατη ανηφορική πορεία επιστροφής
στον τόπο μας και τη φιλόξενη κοινότητα Αγρού με τους κατοίκους της.
Τα 41 χρόνια προσφυγιάς είναι πάρα πολλά. Αχνοφέγγει στον ορίζοντα μια χαραμάδα ελπίδας.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μεγαλώσουμε αυτή την αχτίδα φωτός; Και να ευχηθούμε
σύντομα να γευτούμε τη μεγάλη χαρά της ελευθερίας και του Καραβά μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον κοινοτάρχη Αγρού κ. Μιχάλη Κωνσταντινίδη και τα υπόλοιπα μέλη
του Συμβουλίου για την συνεργασία που είχαμε στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης
καθώς και όλα τα μέλη και συνεργάτες μου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά που
συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο για να στεφθεί η εκδήλωσή μας σήμερα με επιτυχία.
Έχουμε βάλει τις πρώτες στέρεες βάσεις για μια αδελφική σύνδεση την οποία θα
προβάλλουμε και θα την αναδεικνύουμε ακόμη περισσότερο και με άλλες κοινές
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γ. Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

