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Αγαπητές Καραβιώτισσες και Καραβιώτες, 
 
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω  στην σημερινή μας συνάντηση.   
 
Σας καλωσορίζω, την καθεμιά  και τον καθένα ξεχωριστά, ως τους πιο ενεργούς 
Καραβιώτες και Καραβιώτισσες στα δύσκολα χρόνια που περνάμε στην προσφυγιά. 
 
Αποτελείτε το κομμάτι του Καραβά που αγωνίζεται από όλες τες επάλξεις που έχει 
κτίσει ο τόπος μας.  Είτε ως αξιωματούχοι, είτε ως απλά μέλη των Συμβουλίων των 
οργανωμένων συνόλων του Καραβά, εσείς είσαστε εκείνες και εκείνοι που δίνετε κάθε 
μέρα τη μάχη για την επιστροφή μας. 
 
Την ίδια στιγμή εσείς – ή αν θέλετε εμείς, όλοι μαζί – διατηρούμε τον Καραβά ζωντανό 
και ενεργό. 
 
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, όλων των οργανωμένων 
συνόλων του Καραβά κάτω από την ίδια στέγη 
πρώτα από όλα για να αναδείξουμε την κοινή καταγωγή μας  
και τον προσανατολισμό όλων μας στον τόπο  μας, τον Καραβά.    
Να γνωριστούμε.  
Να ενημερωθούμε για την δραστηριότητα που αναπτύσσει η κάθε οντότητα του Καραβά 
Να μοιραστούμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας 
Να επισφραγίσουμε έμμεσα, αλλά ξεκάθαρα την ενότητά μας ως Καραβιώτες.  
 
Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε ως εδώ: 
   
Νομίζω πως χρειάζεται  
Να οργανωθούμε καλύτερα 
Να θεσμοθετήσουμε  συλλογική προσπάθεια  
 
Αν είναι δυνατόν, ακόμα και να χαράξουμε κοινή πορεία. 
 
Οι καιροί είναι δύσκολοι και η ενότητα αναγκαία. 
 
 
 
Πριν μερικούς μήνες, όταν μου δόθηκε το ερέθισμα και αποφάσισα να διεκδικήσω το 
αξίωμα του Δημάρχου, με απασχόλησε έντονα ένας προβληματισμός, για το πώς 
μπορώ να συμβάλω καλύτερα στην δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο 
Καραβάς.   
 
Δεν χρειάστηκε πολλύς χρόνος για να καταλήξω ότι, αν θέλω να συμβάλω σε κάτι, θα 
πρέπει να επιδιώξω την  συλλογική προσπάθεια:    
«Εν τη ένωση η ισχύς».   
Αν ο ένας δεν μπορεί, όλοι μαζί μπορούμε.   
Είμαστε πιο δυνατοί και   
Έχουμε ελπίδες. 
 



Αλλά ποιοι είναι εκείνοι, με τους οποίους έπρεπε να επιδιώξω να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας; 
 
Απλά, είναι όλοι οι ενεργοί Καραβιώτες και Καραβιώτισσες.  Αυτοί που αφιέρωσαν 
χρόνο και σκέψη για τα κοινά.  Είναι όσες και όσοι μετέχουν στα Συμβούλια, τις 
Επιτροπές του Δήμου, του Σωματείου, της Νεολαίας, της Αθλητικής Ένωσης, της 
Εφορείας, κάθε οργανωμένου φορέα του Καραβά. 
 
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, μια από τις πρώτες μου ενέργειες ήταν να 
εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο την ιδέα για την Συνέλευση των Οργανωμένων 
Συνόλων του Καραβά.  Προς τιμή των μελών του ΔΣ, η απόφαση ήρθε ομόφωνα και 
ορίστε που σήμερα έχουμε την χαρά να την υλοποιούμε. 
 
 
Στη σημερινή συνάντηση έχουν προσκληθεί οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Δημοτικών και 
Διοικητικών Συμβουλίων (τωρινοί και αμέσως προηγούμενοι) των ακόλουθων Σωμάτων: 
 
Δήμαρχοι 
Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά 
Κοινοτάρχες 
Σχολική Εφορεία Καραβά 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών  
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 
Ταμείο Υποτροφιών Καραβά 
Αθλητική Ένωση Καραβά – Λάμπουσα 
 
Ονομαστικά προσκλήθηκαν τα άτομα που προβάλλονται στη οθόνη. 
 
Σημειώνω την πρόσκληση 3 ατόμων που δεν ανήκουν στα Σώματα που ανάφερα. Είναι  
Νίκος Σιακόλας, 
Σάββας Μαραγκός και  
Μιχάλης Πατσάλης. 
  
 
Πρέπει να σημειώσω ότι στην αρχή ζητήσαμε τον ονομαστικό κατάλογο από το κάθε 
οργανωμένο σύνολο, ώστε να μηδενίσουμε - κατά το δυνατόν - την πιθανότητα να 
ξεχάσουμε κάποιους.  Αυτό έγραφε και η πρώτη μας επιστολή. 
 
Όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση (εκτός από τη Νεολαία) και έτσι αποφασίσαμε να 
στείλουμε επιστολές στα άτομα που αποτελούν τα σημερινά και τα αμέσως 
προηγούμενα Δ.Σ. των Οργανωμένων συνόλων. 
 
Η εργασία έγινε από τις υπαλλήλους του Δήμου – κυρίως – και δεν αποκλείουμε την 
πιθανότητα παραλείψεων, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να διορθώσουμε. 
 
Στην επιστολή που στείλαμε υπήρχε η παράκληση να απαντήσει ο/η κάθε παραλήπτης 
αν θα παρουσιαστεί στην συνάντηση.  
Απάντησαν όσοι φαίνονται με κόκκινο. 
Παρόντες ήσαν μέχρι την έναρξη: 
 
Οποιαδήποτε κι αν είναι η ανταπόκριση, εμείς θα προχωρήσουμε.   
Θα πορευτούμε όσοι είμαστε εδώ, και σίγουρα οι άλλοι θα ακολουθήσουν. 



Ως η πρώτη συνάντηση των οργανωμένων συνόλων του Καραβά, θεωρώ σωστό ότι 
σήμερα  ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι η ενημέρωση, η  γνωριμία  και η οργάνωση. 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση από τους Προέδρους των οργανωμένων 
συνόλων διάρκειας μέχρι 10 λεπτών με την ακόλουθη σειρά: 
 
Δήμος Καραβά 
Σχολική Εφορεία Καραβά 
Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά 
Ταμείο Υποτροφιών Καραβά 
Αθλητική Ένωση Καραβά 
 
Θα ακολουθήσει διάλλειμα 20 λεπτών για ένα ποτό και όχι μόνο.  
Στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο για γνωριμία μεταξύ μας. 
 
Μετά το διάλλειμα θα ακολουθήσει μισή ώρα για εισηγήσεις από όσους θα ήθελαν να 
εκφράσουν απόψεις και θα κλείσουμε με εισήγηση που έχω για την οργάνωση των 
Καραβιωτών και, φυσικά, για την επόμενη συνάντηση, εάν και εφόσον γίνει δεκτή η 
εισήγηση.  
 
 
 
 
 


