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Προσφώνηση

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην εκδήλωση απονομής χορηγιών
και υποτροφιών που διοργανώνεται για ακόμη μια φορά στην προσφυγιά.
Οργανωτές της εκδήλωσης είναι το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ.
Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία Καραβά, ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος
«Γεώργιος Τσίμον». Δύο αυτόνομα και ανεξάρτητα Σώματα, τα οποία με τη δράση
και τη δραστηριότητά τους, κοσμούν τον Δήμο μας.
Η εκδήλωση διοργανώνεται φέτος υπό την αιγίδα του Δήμου Καραβά, ο οποίος με
ευχαρίστηση είναι πάντα πρόθυμος συμπαραστάτης σε τέτοιες δραστηριότητες των
δημοτών μας.
Είναι μεγάλη η τιμή για μας τους Καραβιώτες να έχουμε άξια τέκνα του Δήμου μας,
τον δημιουργικό κ. Νίκο Κ. Σιακόλα και τον αείμνηστο Γεώργιο Τσίμον, οι οποίοι
έβαλαν στις προτεραιότητές τους την στήριξη της μόρφωσης των νέων μας και
ίδρυσαν, ο μεν πρώτος το ομώνυμο Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά, ο δε δεύτερος
άφησε το κληροδότημα του για τον σκοπό αυτό.
Φρόντισαν να προάγουν με την ενέργειά τους, αφενός τη γνώση και τη μόρφωση της
νέας γενιάς Καραβιωτών και αφετέρου την άμιλλα των νέων μας. Ότι πιο πολύτιμο
μπορούσαμε να επενδύσουμε, και ότι πιο ευγενικό μπορούσαμε να τους
κατευθύνουμε.
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες και τη βαθειά μας εκτίμηση των Δημοτών στον
αγαπητό μας κ. Νίκο Σιακόλα για την ενέργειά του, όπως και στην οικογένεια του
αείμνηστου Γεώργιου Τσίμον, που αντιπροσωπεύεται σήμερα εδώ από την κ. Ελένη
Καλαβά-Καδή.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους διοργανωτές για την οργάνωση της
εκδήλωσης.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε δημόσια τη δομή και σύνθεση των δύο
αυτών Σωμάτων, η οποία είναι για τη

Σχολική Εφορεία
Ανδρούλα Ασσιώτου - Πρόεδρος
Σωτήριος Φραντζέσκου - Αντιπρόεδρος
Έλενα Αχιλλέως - Διγενή -Γραμματέας
Παναγιώτης Γεωργιάδης Α. -Ταμίας
Μέλη
Αντρούλα Κοζάκου Φιλίππου
Μαρία Καρασάββα
Γιώργος Γεωργίου
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Αλέξανδρος Ποστεκκής
Σωτήρα Ποταμίτου
Μάριος Μούγης
Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας»
Γιάννης Παπαϊωάννου - Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης - Αντιπρόεδρος
Μάρω Χατζηστεφάνου - Γραμματέας
Χρίστος Χριστοδούλου - Ταμίας
Νίκος Σιακόλας - Μέλος
Ελπίδα Σιακόλα - Μέλος
Μάριος Ηλιάδης - Μέλος
Στους νέους και τις νέες μας που αριστεύσαν θέλω να διαβιβάσω τα θερμά
συγχαρητήρια εκ μέρους των Δημοτών του Καραβά.
Τους συγχαίρω για τη φιλομάθεια και τις επιδόσεις τους και εύχομαι καλή συνέχεια
στις σπουδές τους και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.
Προσδοκούμε να τους δούμε στην κοινωνία, άξιες και άξιους Καραβιώτες και
Καραβιώτισσες, συνεχιστές της παράδοσης ενός ιστορικού και φιλοπρόοδου Δήμου,
ο οποίος στενάζει κάτω από τη βάρβαρη μεταχείριση ενός άξεστου καταπατητή.
Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή τους στην πρόοδο και ευημερία της Κύπρου
μας, ως διεκδικητές των δικαίων και των δικαιωμάτων μας, για επιστροφή στα σπίτια
και τη γη μας, τα χώματα και τα ιερά μας, σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και
αξιοπρέπειας.
Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους σας Καλό Νέο Έτος, προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία,
πάντα με την ευχή

«Του χρόνου στον Ελεύθερο Καραβά».

