
Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά στην Τελετή Υπογραφής Πρωτοκόλλου 
Αδελφοσύνης Καραβάδων  

ΠΙΚ, 16 Νοεμβρίου, 2018 
 

Αγαπητέ Έπαρχε Κερύνειας Εκπρόσωπε του Υπουργού των Εσωτερικών  

Αδελφοί Δήμαρχοι Αμυνταίου και Λειψών, 

Φίλοι Πρώην Δήμαρχοι του Καραβά, 

Αγαπητέ Πρόεδρε της Κοινότητας Καραβά των Κυθήρων,  

Φίλοι Κοινοτάρχες του Κατεχόμενου Καραβά, 

     Πετρογειτονιάς, Έξω Γειτονιάς, Πάνω Γειτονιάς, Αγίου Ανδρέα  

Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά της Σπάρτης,  

Αγαπητοί μου Συνδημότες, Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Σωματείων και  

των  Οργανωμένων Συνόλων του Καραβά, 

- της Σχολικής Εφορείας, 

- του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 

- του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» 

- της Νεολαίας του Δήμου Καραβά 

- Της  Αθλητικής Ένωσης Καραβά 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Πρόεδροι  του Ομίλου Γυναικών Κερύνειας  

και της Χορωδίας «Η Φωνή της Κερύνειας»    

Φίλες και φίλοι, 

 

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην συνάντηση για την υπογραφή 

Πρωτοκόλλου Αδελφοσύνης με τις άλλες Γεωγραφικές Οντότητες του Ελληνικού 

χώρου που έχουν την ονομασία Καραβάς.  

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, ειδικά τον φίλο Έπαρχο μας, που μας 

τιμά απόψε με την εκλεκτή παρουσία του, καθώς και τους αδελφούς μας, που 

ταξίδευσαν από την Ελλάδα για να είναι σήμερα μαζί μας. 

Σημαντική και ιστορική είναι για μας η συνάντησή μας, γιατί με αυτό το πρωτόκολλο 

εγκαινιάζουμε ένα δίκτυο συνεργασίας των Καραβάδων. Το κοινό μας όνομα μας 

ωθεί σε κοινές ενέργειες και δράσεις που θα επεξεργαστούμε από κοινού. 

Για εμάς, τους εκτοπισμένους κατοίκους του Καραβά, η δημιουργία αυτού του 

δικτύου των συνώνυμων μας φίλων, είναι ακόμα μια ένδειξη συμπαράστασης και 

συστράτευσης και μια ακόμα συμβολή εκ μέρους τους στον αγώνα μας.  

Μαζί και παράλληλα με του αδελφοποιημένους Δήμους Λειψών, Κυθήρων και 

Αμύνταιου, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για διεκδίκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων 

μας για αποτίναξη της τουρκικής κατοχής και επιστροφή στα σπίτια και τη γη μας 

Ελεύθεροι και ασφαλείς. Επαναλαμβάνω ότι διακαής επιθυμία μας είναι να έλθει 

σύντομα η ώρα που θα φιλοξενήσουμε τους εκλεκτούς φίλους και συμπαραστάτες 

μας στον δικό μας Καραβά.  


