Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά κ. Νίκου Χατζηστεφάνου
στην εκδήλωση για τα τριαντάχρονα
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς

Προσφώνηση.
Εκ μέρους του κατεχόμενου Δήμου μας χαιρετίζω τα 30 χρόνια ύπαρξης και προσφοράς
του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς».
Πέρασαν ήδη 30 χρόνια από τότε που ωρίμασε η ιδέα πως ήταν καιρός εμείς οι
Καραβιώτες να σκεφτούμε την δική μας οντότητα, να οργανώσουμε την κοινότητα, να
αποκτήσουμε υπόσταση – έστω και στην προσφυγιά, να οργανωθούμε επιτέλους και να
δούμε που πάμε, τι ζητούμε, πώς το διεκδικούμε.
Πέρασαν ήδη 30 χρόνια, από τότε που «ο κύβος ερρίφθη» και είπαμε πως ήταν καιρός
να ενωθούμε και όλοι μαζί, να κρατήσουμε τον Καραβά ζωντανό και να διεκδικήσουμε
τα δίκαια και τα δικαιώματα μας.
Να διεκδικήσουμε την επιστροφή μας στη γη μας. Και ιδρύσαμε το Σωματείο μας. Το
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς».
Πάνω από κομματικές τοποθετήσεις και ιδεολογικές αποχρώσεις, με σκοπό την
επιστροφή μας στον Καραβά, σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας.
Και το γράψαμε επί λέξει στο Καταστατικό μας.
Έκτοτε το οργανωμένο αυτό σύνολο ένωσε τους Καραβιώτες,
οργάνωσε τις δραστηριότητες,
ενδυνάμωσε τις σχέσεις τους.
Στάθηκε δίπλα και μαζί με την επίσημη οντότητα των Καραβιωτών, τον Δήμου Καραβά,
και έγινε το κυριότερο του στήριγμα.

Μέσα από την πολυφωνία έδρασε, δημιούργησε,
διεκδίκησε, διατήρησε την κληρονομιά και την οντότητα μας.
Έγινε η έπαλξη των Καραβιωτών.

Κυρίες και Κύριοι,
Δεν θα επεκταθώ σε άλλες αναφορές για το Σωματείο, και δη εγκωμιαστικές, ειδικά
επειδή οι δικές μου καταβολές προέρχονται από αυτό.
Θα ήθελα όμως από τη θέση του Δημάρχου να εκφράσω την εκτίμηση μου στους
πρωτοπόρους ιδρυτές αυτής της οντότητας.
Κάθε έπαινος αξίζει ακόμα

σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια.

Όλους εκείνους τους

Καραβιώτες και Καραβιώτισσες που εργάστηκαν και εργάζονται μέσα από τους
μηχανισμούς του Σωματείου για να το κρατούν ζωντανό, δημιουργικό και δραστήριο.
Ιδιαίτερα σε εκείνους που σήκωσαν το βάρος ως Πρόεδροι, τον Τηλέμαχο Κληρίδη,
τον Ντίνο Πατέρα και ξεχωριστά στον πρώτο Πρόεδρο, τον Ανδρέα Χατζηπαναγή.
Καλή δουλειά εύχομαι στον νέο Πρόεδρο Χριστόφορο Χριστοδουλίδη και το Διοικητικό
Συμβούλιο, άξιους συνεχιστές του έργου που έγινε μέχρι σήμερα.
Μερικοί από όσους ανάφερα μας έφυγαν με το πικρό παράπονο της προσφυγιάς και
την επιθυμία της επιστροφής ανεκπλήρωτη.
Τους μνημονεύουμε και ανανεώνουμε την δέσμευση μας, ότι θα κρατάμε ζωντανό το
Σωματείο μας μέχρις ότου λήξει ο σκοπός της ύπαρξης του, όπως εμείς την ορίσαμε:
Μέχρι την ασφαλή επιστροφή όλων μας στον Καραβά.

