Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
Ετήσια συνεστίαση Καραβιωτών με θέμα
«Οι αθλητές του Καραβά»
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, 2019 – Κέντρο Pavilion, Λευκωσία

Προσφώνηση,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά σας καλωσορίζω στην ετήσια
συνεστίαση των Καραβιωτών και των κατοίκων των περιχώρων του Δήμου μας, Ελιά,
Μότιδες, Παλιόσοφος, Φτέρυχα.
Η ετήσια αυτή συνεστίαση ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα έχει γίνει επιτυχημένος θεσμός. Η μεγάλη προσέλευση που
βλέπουμε σήμερα, είναι τρανή απόδειξη της επιτυχίας του θεσμού αυτού που
αγκαλιάσαμε με αγάπη όλοι οι Καραβιώτες.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια του Δήμου στους οργανωτές, τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» και τη
Νεολαία του Δήμου μας. Τους συγχαίρω για τον ζήλο και την προσήλωση, τις άοκνες
προσπάθειες που κατέβαλαν για να οργανώσουν και διεκπεραιώσουν αυτή την
εκδήλωση.
Παρακολούθησα από κοντά την προσπάθεια που κατέβαλε η οργανωτική επιτροπή για
μέρες και βδομάδες για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζονταν και να ετοιμάσει
όλες τις λεπτομέρειες της σημερινής εκδήλωσης που μας προσφέρει το Σωματείο μας.
Θερμά συγχαρητήρια τους οφείλουμε και για την επιλογή του θέματος, που όπως
ξέρουμε όλοι, είναι η απόδοση τιμής στους ανθρώπους του Καραβά που προσέφεραν
στον αθλητισμό από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι την μέρα που διωχτήκαμε από τον
τόπο μας.
Το ειδυλλιακό περιβάλλον της γης μας, η ανεπανάληπτη φύση και οι ομορφιές της,
πρόσφεραν απλόχερα τα χαρίσματά τους και συνέβαλαν στη διάπλαση ατόμων με
μυαλά υγιή σε σώματα υγιή. Αυτούς τους αθλητές, τους τότε τους νέους και τις νέες του
Καραβά, τιμούμε σήμερα.

Τους τιμούμε με την σκέψη στραμμένη στην αξέχαστη γη μας και τη θέληση να
ατσαλώνει την πίστη μας για επιστροφή όλων μας στον Καραβά σε μια πατρίδα
ελεύθερη.
Σε πείσμα των όσων λέγονται, σε πείσμα των όσων δηλώνονται, σε πείσμα των όσων
τεκταίνονται, εμείς τζιαμαί:
Διεκδικούμε και εμμένουμε στην επιστροφή μας στον Καραβά
σε συνθήκες Ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας.

