Λευκωσία 1η Δεκεμβρίου 2011
Προς Καραβιώτες, Καραβιώτισσες
και φίλους του Καραβά,
Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Εκδήλωση «Παρουσίαση του συγγραφικού έργου της Ελένης Παπαδημητρίου» - Πέμπτη, 8
Δεκεμβρίου 2011
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο «Εν τύποις» σας προσκαλούν στην εκδήλωση
παρουσίασης του πλούσιου συγγραφικού έργου της συνδημότισσας μας Ελένης Παπαδημητρίου,
που θα γίνει στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011
και ώρα 7.30μμ. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση δύο βιβλίων της Ελένης
Παπαδημητρίου, «Λαϊκή Ζωγραφική και γλυπτική» και «Λιθανάγλυφα της Κύπρου». Η εκδήλωση θα
συνοδεύεται με έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Μνήμες Καραβά» από το φωτογραφικό αρχείο της
Ελένης Παπαδημητρίου.
2. Εκδήλωση για τους άριστους μαθητές με καταγωγή την Επαρχία Κερύνειας – Πολιτιστικό
Κέντρο Αρχάγγελος , Λευκωσία – 30 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 7.30μμ
Οι Σχολικές Εφορείες Κερύνειας, Λαπήθου, Καραβά και Αγίου Αμβροσίου, διοργανώνουν την
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου την καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή όλων των αρίστων που
αποφοίτησαν την περσινή χρονιά από σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και έχουν καταγωγή την Επαρχία
Κερύνειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Κύκκου στον
Αρχάγγελο την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30μμ. Απόφοιτοι με καταγωγή τον Καραβά
που έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των
αποφοίτων που θα τιμηθούν.
3. Εκδήλωση «Απονομές Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά» - Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012, ώρα
7.00μμ
Η καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος μας για τις απονομές των χορηγιών από το
Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012 στο
Οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο και ώρα 7.00μμ. Έχουν ήδη σταλεί
με προηγούμενή μας επιστολή πληροφορίες για το θέμα. Χορηγίες θα δοθούν σε όλους τους
πρωτοετείς φοιτητές Πανεπιστημίων (Κύπρου και Εξωτερικού) με καταγωγή τον Καραβά και οι
οποίοι έχουν επίσης εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν
από τα γραφεία του Δήμου μας και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.karavas.org.cy.
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4. Δημοτικές Εκλογές – Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011
Όπως ήδη γνωρίζετε στις 18 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι Δημοτικές εκλογές για τους ελεύθερους
και κατεχόμενους Δήμους μας.
Για τη θέση του Δημάρχου και των μελών της Σχολικής Εφορείας Καραβά δεν θα γίνουν εκλογές
αφού δεν υπήρξαν ανθυποψήφιοι. Εκλογές θα γίνουν για την ανάδειξη των οκτώ μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά. Η ανάδειξη του Δημάρχου και των μελών της Σχολικής Εφορείας
Καραβά έγινε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στα γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Έφορο
Εκλογών Επαρχίας Κερύνειας κ. Μάριο Παναγίδη. Για την επομένη πενταετία θα υπηρετήσουν τα
κοινά του Καραβά από τη θέση του Δημάρχου ο Γιάννης Παπαϊωάννου και για τη Σχολική Εφορεία
Καραβά οι Χρίστος Γιαννήταης, Χρυστάλλα Γιάλλουρου, Έλενα Διγενή, Δημήτρης Δημητρίου,
Σωτήριος Φραντζέσκος, Χριστάκης Χριστοφόρου και Χριστόφορος Τσαγγαρίδης.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους έχουν εκφράσει την αγάπη και την εκτίμησή τους για το έργο που
έχω επιτελέσει την προηγούμενη δεκαετία και για τη στήριξή τους να είμαι ξανά στη θέση του
Δημάρχου Καραβά την επόμενη πενταετία. Ερμηνεύω αυτή τη συγκινητική στήριξη ως μια έκφραση
σημαντικής συμπαράστασης προς το έργο που επιτελεί ο Δήμος Καραβά, μια αποστολή την οποία
δεσμεύομαι να συνεχίσω να υπηρετώ με αφοσίωση, με συλλογική δράση, με τη συνεργασία των
σωματείων και των οργανώσεων της κωμόπολής μας μέσα από ένα ποιοτικό και πολύπλευρο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Κοινός στόχος μας θα είναι η καλύτερη προβολή της ιστορίας και του
πολιτισμού της κωμόπολής μας και η ενίσχυση όσο είναι δυνατό περισσότερο του στόχου για
εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Εθνικό μας θέμα στην οποία θα διασφαλίζεται η
επιστροφή μας στον Καραβά σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και νομιμότητας.
Σε συνέχεια ενός παραγωγικού προβληματισμού που έγινε και στην Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων,
μεταφέρω έκκληση προς όλους τους δημότες Καραβά να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για
το Δήμο Καραβά και να επιλέξουν μεταξύ των συνδυασμών που έχουν ήδη εξαγγελθεί τους
υποψήφιους που θεωρούν καλύτερους να υπηρετήσουν από τη θέση των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου Καραβά. Δεν πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι ο Προσφυγικός κόσμος δεν ενδιαφέρεται
για την εκλογή των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των κατεχομένων Δήμων μας. Η αποχή
πρέπει να περιοριστεί όσο είναι δυνατό περισσότερο. Μας ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας μας.
Δεν ξεγράφουμε τους κατεχόμενους τόπους μας, διατηρούμε τους θεσμούς και τους εκπροσώπους
μας και όλοι μαζί συνεχίζουμε με αισιοδοξία και πίστη στα δίκαια μας.
Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους μεταφέρω τις προσωπικές μου ευχές καθώς
και των υπόλοιπων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά για ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, υγεία, δύναμη,
χαρά και ευτυχία στις οικογένειές σας και σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας για να ανταλλάξουμε εισηγήσεις και απόψεις για θέματα που
αφορούν την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του Κατεχόμενου Δήμου μας.
Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά
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