Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά
Εκδήλωση 3 Ιανουαρίου 2013
Απονομή Χορηγιών Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά.

Πανιερώτατε,
Σεβαστοί ιερείς,
Αγαπητέ μου κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Έντιμοι κ. Βουλευτές Κερύνειας,
Έντιμη κα εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,
Αγαπητέ πρώην Δήμαρχε Καραβά, κ. Πανίκο Τσέντα,
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Δημάρχων Κερύνειας και Λαπήθου,
Αγαπητοί πρόεδροι προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων,
Αγαπητοί πρόεδροι Σχολικών εφορειών,
Έντιμε πρόεδρε του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και ιδρυτή του Ταμείου Υποτροφιών
του Δήμου μας, κ. Νίκο Σιακόλα,
Αγαπητοί τιμώμενοι νέοι του Καραβά,
Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση απονομής χορηγιών η
οποία διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά μετά την ίδρυση του Ταμείου Υποτροφιών του
Δήμου Καραβά. Ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί μετά τις γενναιόδωρες εισφορές του ζεύγους
Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, συνολικού ποσού μέχρι σήμερα €400,000 ευρώ.
Η κωμόπολη του Καραβά είχε πάντοτε μια πολύ αξιόλογη παρουσία και προσφορά στον τομέα
της εκπαίδευσης, της πνευματικής ανάπτυξης, της επιστημονικής δημιουργίας μέσα από τη
δράση επιφανών προσωπικοτήτων της κωμόπολης μας που κατείχαν και κατέχουν μια ξεχωριστή
θέση στην κοινωνία μας. Και είναι πολύ σημαντική η διαπίστωση ότι αυτή η πορεία προσφοράς
συνεχίζεται από νέους ανθρώπους με Καραβιώτικη καταγωγή οι οποίοι έχουν οράματα, αρχές και
ευγενείς επιδιώξεις σταδιοδρομίας.
Η συμβολική επιβράβευση προς τους νέους μας είναι μια πρωτοβουλία η οποία τους
ενθαρρύνει να συνεχίσουν την πολύ αξιόλογη πορεία που έχουν ξεκινήσει θέτοντας
επιπρόσθετους ψηλότερους στόχους μέσα από τους οποίους θα καταξιωθούν στη συνέχεια σαν
ξεχωριστοί πολίτες της κοινωνίας μας.
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Εμείς νοιώθουμε την ικανοποίηση ότι μαζί με την προσπάθεια αυτών των παιδιών είναι
συνδεδεμένη και η Καραβιώτικη καταγωγή τους για την οποία είμαστε σίγουροι ότι οι ίδιοι και οι
γονείς τους νοιώθουν ξεχωριστή περηφάνια και τιμή.
Στη σημερινή μας εκδήλωση το ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά επιβραβεύει με
συμβολικές χορηγίες ύψους 500 ευρώ η κάθε μια, είκοσι νέους και νέες του Καραβά με άριστη
επίδοση στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και οι οποίοι φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε
πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού. Από τον καιρό ίδρυσης του ταμείου μέχρι σήμερα
έχουν δοθεί χορηγίες σε άριστους νέους του Καραβά συνολικού ύψους €132,000 εκατόν τριάντα
δύο χιλιάδων ευρώ.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται σήμερα προέρχεται: από τους τόκους της δωρεάς του
ζεύγους Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, μια πολύ σημαντική και ανεκτίμητη προσφορά για την οποία
εκφράζουμε για άλλη μια φορά τις θερμές μας ευχαριστίες και την απέραντη αγάπη μας προς το
ζεύγος Σιακόλα.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους Χριστάκη Μαούρη και το ζεύγος Πίτσα και Αντώνη
Πρωτοπαπά οι οποίοι με δικές τους χορηγίες βραβεύουν απόψε άριστους αποφοίτους μας.
Ευχαριστίες και στο συγκρότημα εταιρειών Αγαθοκλέους και ειδικότερα στο ζεύγος Μάρως και
Αγαθοκλή Αγαθοκλέους που και φέτος δίνουν χορηγίες σε νέους φοιτητές με καταγωγή τον
Καραβά. Ευχαριστούμε επίσης για τις εισφορές τους την φετινή χρονιά τον κ. Σάββα Μαραγκό για
την εισφορά του ύψους €500 ευρώ, την Τράπεζα Κύπρου για την εισφορά της ύψους €300 ευρώ,
καθώς επίσης και το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών για τη χορηγία ύψους €1,000.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας νέοι του Καραβά,
Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά μαζί με τα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα της
κωμόπολής μας συλλογικά, σε ένα πνεύμα ενότητας και αλληλοστήριξης, θα συνεχίσουμε με
αμείωτο ρυθμό να καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες μέσα από τους διάφορους τομείς των
δραστηριοτήτων μας προς την κατεύθυνση προβολής του Εθνικού μας θέματος και της σωστής
επίλυσης του.
Τριάντα εννιά σχεδόν χρόνια μετά την κατοχή της πατρίδας μας από τα Τούρκικα
στρατεύματα, δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι νοιαζόμαστε για το μέλλον της πατρίδας μας,
αντέχουμε στις πιέσεις και στις δυσκολίες, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο με το δύσκολο
περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και πρέπει για άλλη μια φορά να φανούμε δυνατοί και να
κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της επιστροφής και της λευτεριάς της πατρίδας μας. Θέλουμε δε
να περάσουμε το μήνυμα ότι σ’ αυτή την πορεία εγρήγορσης και προσφοράς θα έχουμε
συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους και τη νέα γενιά του Καραβά.
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Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο Καραβά έχει προχωρήσει πριν
πέντε χρόνια στην ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά με ξεχωριστό
καταστατικό και ανεξάρτητο πεδίο δράσης που συνδέεται με τους στόχους και τις επιδιώξεις του
Δήμου και του σωματείου μας. Διαπιστώνουμε ότι στα πρώτα στάδια λειτουργίας του
Συμβουλίου υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση και στήριξη από αρκετούς νέους Καραβιώτες.
Το συμβούλιο έχει ήδη πραγματοποιήσει και προγραμματίζει και διάφορες εκδηλώσεις που
έχουν σχέση με τους νέους και τον Καραβά μας. Αναμένουμε ότι και οι νέοι μας που τιμούνται
απόψε θα επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον και θα ενταχθούν ως μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας του Δήμου μας. Σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
Δήμου Καραβά θα απευθύνει στη συνέχεια η Φλωρεντία Φιλίππου.
Η αποστολή του Δήμου και των οργανωμένων συνόλων της κωμόπολής μας είναι δύσκολη
αλλά πάρα πολύ σημαντική. Νιώθουμε όμως ικανοποιημένοι ότι υπάρχουν στελέχη που
υπηρετούν με αφοσίωση τον κοινό στόχο για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από την Τουρκική
κατοχή. Η νέα γενιά πρέπει να είναι δίπλα στην αποστολή μας και εμείς με τη σειρά μας, με κάθε
ευκαιρία θα τους μεταδίδουμε γνώσεις και εφόδια για να είναι οι νέοι μας, δίπλα μας
συνοδοιπόροι πρώτης γραμμής σ’ αυτή τη δύσκολη πορεία. Πιστεύω έχουμε κάνει αρκετά
βήματα για να εντάξουμε τους νέους μας στο έργο του Δήμου μας και με αυτή την ευκαιρία
μεταφέρω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους, ιδιαίτερα στα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας που με τις δραστηριότητες τους αναδεικνύουν αυτή τη μεγάλη
συμπαράσταση και στήριξη.
Προτού αφήσω το βήμα, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους βοήθησαν στην
οργάνωση της αποψινής εκδήλωσης με ιδιαίτερη αναφορά στους συντελεστές του καλλιτεχνικού
προγράμματος, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν μια πάρα πολύ ποιοτική μουσική ενότητα.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας με τις ευχές του Δημοτικού
Συμβουλίου Καραβά και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Υποτροφιών του Δήμου μας για καλή δύναμη με τη νέα χρονιά και σύντομα ο γκρίζος ορίζοντας
που μας περιβάλλει με τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης, να γίνει φωτεινός με όμορφα
χρώματα αισιοδοξίας και το καράβι της ελπίδας και της πίστης για καλύτερες μέρες στην Κύπρο
και την Ελλάδα, να βρει απάνεμο λιμάνι και στη δική μας περίπτωση να αράξει στο κρυφό
ακρογιάλι της γλυκιάς μας πατρίδας, στα παράλια της αρχαίας Λάμπουσας στον αξέχαστο
Καραβά μας.

Σας ευχαριστώ πολύ
Γιάννης Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Καραβά
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