Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
Εκδήλωση «Καραβάς και Αθλητισμός»
23/6/16
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Καραβιώτες και φίλοι του Καραβά,
Μοιράζομαι μαζί σας και με όλους τους συνεργάτες μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά,
τη μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση για τη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης.
Καραβάς και αθλητισμός, μια ενότητα αρκετά μεγάλη για την οποία χρειαζόμαστε πολλές
λεπτομέρειες και πληροφορίες για να δώσουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα.
Η φωτογραφία που βλέπετε στη συνέχεια θα μας βοηθήσει να ανατρέξουμε σε μια πορεία
αθλητικής και πολιτιστικής δράσης που ξεκίνησε στον Καραβά και έχει συνέχεια στα
δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς.
25 Ιανουαρίου 2004, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, πριν 12 χρόνια.
Από αριστερά: Δημητράκης Ασπρής, για αρκετά χρόνια πρόεδρος του σωματείου ΑΡΗΣ
Καραβά, το οποίο ιδρύθηκε το 1930 και πρώτος πρόεδρος του σωματείου ΑΕΚ. Στη
συνέχεια Ανδρέας Σεκκίδης, πρόεδρος του σωματείου ΠΑΟΚ Καραβά, το οποίο ιδρύθηκε
λίγους μήνες πριν την εισβολή του 1974. Τρίτος από δεξιά ο Κυριάκος Κοζάκος, ο οποίος για
μια περίοδο 16 χρόνων διατέλεσε πρόεδρος της ΑΕΚ Καραβά. Ήταν οι 3 πρόεδροι που
κουβαλούσαν στους ώμους τους σχεδόν όλη την αθλητική δραστηριότητα του Καραβά πριν
το 1974. Υπήρξε επίσης δραστηριοποιημένη για μια περίοδο από το 1943 και η Ένωση Νέων
Καραβά η οποία διαλύθηκε το 1957 για να ιδρυθεί η ΑΕΚ Καραβά.
Έχουμε δε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Νέων, Σάββα
Μαραγκό, ο οποίος φαίνεται στα δεξιά της φωτογραφίας. Ο χρόνος περνά και ο κ. Σάββας
δεν είναι πια νέος, είναι ήδη σε κάποια ηλικία πέραν των 90. Όμως νιώθει νέος στην
καρδιά και στη σκέψη και πάντα είναι δίπλα μας στις εκδηλώσεις του Δήμου και των
σωματείων μας. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και για την στήριξη που
μας προσφέρει. Και επειδή το θέμα μας είναι ο αθλητισμός θα του αφιερώσουμε ένα
φωτογραφικό στιγμιότυπο με την ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας του 1953. Στη
φωτογραφία ο κ. Σάββας Μαραγκός φαίνεται αριστερά. Μεταξύ των παικτών της ομάδας
υπάρχουν ακόμη 3 Καραβιώτες. Ο Γιώργος Τσιάλης, όρθιος τέταρτος από αριστερά, ο
Ανδρέας Βλάχος 8ος από αριστερά και στην άκρη ο Γιάννης Κούβακας. Μια φωτογραφία
από το αρχείο του Ανδρέα Κελέσιης, ο οποίος είναι μαζί μας και τον οποίο ευχαριστούμε.
Επιστρέφουμε ξανά στην προηγούμενη φωτογραφία. Αριστερά ο Δαμιανός Χατζηδαμιανού,
ο πρώτος πρόεδρος του σωματείου της ΑΕΚ Καραβά που επαναδραστηριοποιήθηκε μετά το

1974. Μια δραστηριοποίηση που ξεκίνησε το 2000. Είναι δε αυτή η φωτογραφία το μισό
και το πιο σημαντικό κομμάτι της αποψινής μας εκδήλωσης. Ήταν η στιγμή που όλα τα
σωματεία της κωμόπολής μας ένωσαν δυνάμεις στην προσφυγιά με την ίδρυση της ΑΕΚ
Καραβά Λάμπουσα με στόχο να ακούεται ο Καραβάς με μια φωνή στον αθλητικό τομέα,
ένα νέο πλαίσιο προσφοράς και δράσης για όσο το δυνατόν, καλύτερα αποτελέσματα.
Πρωτοπόρος σε αυτή την πρωτοβουλία, ο Δαμιανός Χατζηδαμιανού τον οποίο θα
τιμήσουμε για την αθλητική του προσφορά στα δρώμενα του Καραβά και της Κύπρου μας.
Και μια λεπτομέρεια για όσους είναι φίλοι του Καραβά και μπορεί να μην γνωρίζουν όλα τα
Καραβιώτικα νέα. Και οι τρεις πρώην πρόεδροι που υπηρέτησαν στο σωματείο μας πριν το
1974 δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Έφυγαν με τον πικρό καημό της ανεκπλήρωτης επιθυμίας
για επιστροφή στην όμορφη κωμόπολή μας. Εκεί που πολλές φορές μας έλεγαν ότι
επιθυμούσαν να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις διακρίσεις του σωματείου μας.
Για το αγαπητό Δαμιανό, θα ακούσουμε στη συνέχεια πληροφορίες και λεπτομέρειες για
την προσφορά του. Γνωρίζουμε ότι πάντοτε στη σκέψη του είναι η ενότητα των
Καραβιωτών και η προβολή του Καραβά σε όλους τους τομείς. Μια συνειδητή αποστολή
που συνδέεται με την αγάπη του για την πατρική γη του Καραβά και της ενίσχυσης της
προσπάθειας για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από την Τουρκική κατοχή και τη διαίρεση.
Αξιολογούμε ότι η όλη προσφορά του αγαπητού μας συνδημότη Δαμιανού είναι
πολυδιάστατη, σημαντική και πολύτιμη και είναι γι αυτό το λόγο που τον τιμούμε απόψε.
Στο δεύτερο μισό και εξίσου σημαντικό κομμάτι της αποψινής μας εκδήλωσης είναι η
αναφορά στη δράση και την προσφορά του αθλητικού μας σωματείου ΑΕΚ Καραβά
Λάμπουσα, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς.
Ο Δαμιανός διετέλεσε ο πρώτος πρόεδρος και έβαλε τις βάσεις. Συνέχισε ο Ανδρέας
Πατέρας για μια περίοδο 3 χρόνων και τα τελευταία 6 χρόνια, πρόεδρος του σωματείου
είναι ο Παντελής Κωνσταντίνου. Όλοι πλαισιώθηκαν από άτομα, δημότες του Καραβά με
στόχο ο Καραβάς να ακούγεται και να διακρίνεται στον αθλητικό τομέα. Διακρίσεις που στη
μεγάλη πλειοψηφία έγιναν στη θητεία του νυν προέδρου Παντελή Κωνσταντίνου.
Μεταφέρουμε δε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο φίλο Παντελή και τους συνεργάτες του
για τις πρόσφατες διακρίσεις του σωματείου που δίνουν σε όλους μας μια ξεχωριστή
περηφάνια, χαρά και συγκίνηση.
Οι διακρίσεις είναι καταγραμμένες και είναι εξαιρετικές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα
ακούσουμε στη συνέχεια του προγράμματος.
Από την εκδήλωσή μας απόψε παίρνουμε όλοι μας ένα βασικό μήνυμα. Με συλλογική
δουλειά, σε πνεύμα ενότητας και προσήλωση σε στόχους, με καλή οργάνωση και αγάπη για
την κατεχόμενη γη μας μπορούν να γίνουν πάρα πολλά αξιόλογα και σημαντικά.

Κρατούμε με περηφάνια τις παραδόσεις μας τη σύνδεσή μας με τις ρίζες μας και την
καταγωγή μας. Με πίστη και με αισιοδοξία για καλύτερες μέρες, συνεχίζουμε την αποστολή
μας. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους έχουν βοηθήσει για να πραγματοποιηθεί η αποψινή
μας εκδήλωση. Η συνεργασία μου με τα μέλη του Δ.Σ. του αθλητικού μας σωματείου ΑΕΚ
Λάμπουσα ήταν άψογη και λειτούργησε πολύ θετικά για το ποιοτικό πρόγραμμα που θα
παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη νέα γενιά του Καραβά, τα μέλη
του χορευτικού συγκροτήματος της νεολαίας του Δήμου μας που πάντοτε με την προσφορά
και την παρουσία τους αναβαθμίζουν και δίνουν χρώματα χαράς και αισιοδοξίας στις
εκδηλώσεις μας. Ευχαριστίες στους δύο μουσικούς μας, Νικόλα και Οδυσσέα για το
όμορφο μουσικό τους πρόγραμμα. Ευχαριστούμε το φίλο Κώστα Κίρκο με καταγωγή τον
Καραβά για την παραχώρηση της αίθουσας και του δείπνου σε ειδική τιμή. Ευχαριστούμε
επίσης όλους όσους έχουν προσφέρει για την κλήρωση των δώρων. Συνδέσαμε και το
οικονομικό κομμάτι στην αποψινή μας εκδήλωση αφού η οικονομική στήριξη είναι
απαραίτητη για να πετυχαίνουμε στόχους.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την παρουσία σας στην αποψινή εκδήλωσή μας, για την
ηθική σας στήριξη, που μας βοηθά να συνεχίζουμε την αποστολή μας.
Η αποψινή μας εκδήλωση είναι ακόμη ένα αναβάπτισμα μνήμης και πίστης από το οποίο
αντλούμε δυνάμεις να συνεχίζουμε την πορεία μας. Μέχρι που μια μέρα, το καράβι με τις
θύμησες και τις αναμνήσεις θα αράξει στα καταγάλανα νερά της αρχαίας Λάμπουσας, εκεί
όπου θα νιώσουμε την πραγματική γαλήνη στις καρδιές μας. Καλή δύναμη σε όλους, με την
ευχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο αθλητικό μας σωματείο.

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

Απονομές κείμενο Δημάρχου
Πριν επιδώσω το αναμνηστικό στον τιμώμενο μας συνδημότη Δαμιανό Χατζηδαμιανού, θα
ήθελα να αναφέρω κάποιες βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την επιλογή του
ενθυμήματος.
Στην περιοχή του Καραβά, βρίσκεται η Αρχαία Λάμπουσα. Πόλη πλούσια που έλαμπε από
πολιτισμό και αίγλη η οποία συνδέεται με την ιστορία της αρχαίας Λαπήθου. Στην περιοχή
βρέθηκαν πολύτιμα αρχαία ασημένια αντικείμενα καθώς και δυο θησαυροί. Ο δεύτερος
θησαυρός ο οποίος ανακαλύφθηκε αρχές του 19ου αιώνα από Καραβιώτες αποτελείται στο
κύριο μέρος τους από 9 ασημένιους δίσκους, τρεις από τους οποίους βρίσκονται στο
αρχαιολογικό μουσείο στη Λευκωσία και οι άλλοι 6, για λόγους που χρειάζεται χρόνο να
εξηγήσουμε, βρίσκονται στο Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης.
Όταν ο επισκέπτης βρεθεί στο Μουσείο της Νέας Υόρκης , θα παρατηρήσει στις προθήκες,
ένα επεξηγηματικό κείμενο για τους θησαυρούς. Μεταξύ άλλων υπάρχει ένας χάρτης της
Κύπρου με μόνο μια τοποθεσία να φαίνεται σε όλη την επικράτεια του νησιού. Η λέξη
Καραβάς, το μέρος όπου βρέθηκαν οι ασημένιοι δίσκοι. Αυτό μας έδωσε και την ιδέα να
επιλέξουμε το δώρο για την αποψινή εκδήλωση.
Μια Κύπρος ενιαία, χωρίς διαχωριστικές γραμμές με τον Καραβά να μας δείχνει την
σταθερή πορεία πλεύσης και προφοράς με πυξίδα την κατεχόμενη γη μας.
Ασημένια η Κύπρος, πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό η περιοχή μας. Με πολλή συγκίνηση
θα επιδώσω στη συνέχεια εκ μέρους όλων των δημοτών Καραβά στον αγαπητό μας
Δαμιανό Χατζηδαμιανού το αναμνηστικό. Με τη σκέψη στραμμένη στην αρχαία Λάμπουσα
και στον Καραβά και την ευχή να μην αργήσει ο καιρός που θα γευτούμε όλοι μαζί τη
μεγάλη χαρά την ελευθερίας του Καραβά και όλων των κατεχόμενων περιοχών μας.

