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Αγαπητοί μου Καραβιώτες και Καραβιώτισσες,
Φίλες και φίλοι, Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανωμένων συνόλων του
Καραβά.
Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ, εθελοντικά όσα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
των οργανωμένων συνόλων του Καραβά μπορούσαν, σε αυτόν τον χώρο που είναι
σαν το σπίτι μας, έχοντας δύο πράγματα στο νου μας:
Πρώτα για να εκμεταλλευτούμε το ευχάριστο κλίμα των ημερών της αποκριάς, να
συναναστραφούμε και να περάσουμε ευχάριστα και εμείς. Όπως είναι παράδοση για
εμάς τους Καραβιώτες. Μια παράδοση που χάνεται στα βάθη των χρόνων και που
πρέπει να διατηρήσουμε.
Η συγκέντρωση μας όμως προγραμματίστηκε να έχει και έναν άλλο σκοπό:
Στην ευχάριστη συναναστροφή μας, να τιμήσουμε απόψε τους εκλεκτούς συνδημότες
μας, που πρόσφεραν στον Καραβά και σε μας, τους Δημότες του Καραβά, από
διάφορα αξιώματα του Δήμου μας και δεν έχουν διεκδικήσει την επανεκλογή τους
στις θέσεις που κατείχαν και που τίμησαν.
Σπεύδω να διευκρινίσω ότι η αποψινή μας εκδήλωση έχει οικογενειακό χαρακτήρα
και σαν τέτοια θα είναι απλή και απέριττη. Ως Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεννόηση
με τον Γιάννη Παπαϊωάννου προγραμματίζουμε άλλη εκδήλωση για το ευρύ κοινό,
την οποία τοποθετήσαμε ήδη προκαταρτικά για την Τετάρτη 31 Μαΐου.
Εμείς λοιπόν, τα μέλη του Δ.Σ. των οργανωμένων συνόλων των Καραβιωτών, μέσα
στο σπίτι μας, απλά, σεμνά και απέριττα, θα αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή και
εκτίμηση
στον πρώην Δήμαρχό μας για τρείς συνεχόμενες θητείες Γιαννάκη Παπαϊωάννου,
τον Πρώην Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας για 18 χρόνια Χριστάκη Χριστοφόρου,
τους πρώην Δημοτικούς Συμβούλους
Λάμπρο Μαούρη που ήταν και Πρόεδρος της Νεολαίας μας,
Δημήτρη Επιφανίου,
Δέσπω Ευτυχίου και

Μάρω Χατζηστεφάνου που διετέλεσε Αντιδήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλος και
Μέλος της Σχολικής Εφορείας Καραβά
Προσθέτουμε επίσης τον Λουκή Ιακωβίδη, που επίσης διετέλεσε Αντιδήμαρχος και
ο οποίος είχε αποχωρήσει πιο νωρίς, δίνοντας εθελοντικά τη θέση του σε άλλο
Δημοτικό Σύμβουλο.
Τιμούμε επίσης τα μέλη της Σχολικής Εφορείας Καραβά
Χριστόφορο Τσαγγαρίδη,
Δημήτρη Δημητρίου,
Ειρήνη Χριστοδουλίδου και
Χρυστάλλα Γιάλλουρου.
Ο Δήμαρχος μας Γιάννης Παπαϊωάννου, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
ο Πρόεδρος της Εφορείας μας Χριστάκης Χριστοφόρου και οι Σχολικοί Έφοροι που
τιμούμε, εργάστηκαν ακούραστα, με πάθος και ζήλο για τον Καραβά. Αφιέρωσαν την
ζωή τους για να υπηρετήσουν τα κοινά του τόπου μας στην προσφυγιά και άφησαν
ανεξίτηλη την σφραγίδα τους στα δρώμενα του Καραβά, της επαρχίας μας και ακόμα
πάρα πέρα.
Τίμησαν τη θέση που κατείχαν. Τίμησαν τον Καραβά και μας έκαμαν να νιώσουμε
υπερήφανοι που είμαστε Καραβιώτες.
Η αναμνηστική πλακέτα που θα τους απονέμουμε σε λίγο είναι μικρή για να εκφράσει
την προσφορά τους. Έχουν όμως κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση στις καρδιές
μας. Στις καρδιές όλων των Καραβιωτών, ιδιαίτερα εμάς που τους ζήσαμε στην
καθημερινή τους προσπάθεια και προσφορά.
Η αγάπη αυτή δεν σβήνεται με τον χρόνο, αλλά στέκει και διαρκεί και υπάρχει, όσο
υπάρχουν εκτιμητές του έργου τους.
Φίλοι και φίλες,
Δεν θα επεκταθώ με πολλά λόγια για τον καθένα,
Πιστεύω ότι η απέριττη αφιέρωση στην πλακέτα εκφράζει την προσφορά του
καθενός και της καθεμιάς από τους συνδημότες και συνδημότισσες που τιμούμε
απόψε. Γράφει η πλακέτα:
Για την μεγάλη και ανεκτίμητη προσφορά στον προσφυγοποιημένο Δήμο Καραβά και
τους αγώνες του για επιστροφή στα σπίτια και τη γη μας.
Επιτρέψετέ μου λοιπόν να απονέμω τις πλακέτες που ετοιμάσαμε.

