Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2016
Προς εκτοπισμένους δημότες Καραβά και φίλους της σκλαβωμένης κωμόπολης,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου – Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία με τα Προσφυγικά Σωματεία «Ο Καραβάς» και «Η
Λάπηθος», και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου
Δασουπόλεως, διοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά στην προσφυγιά τον εσπερινό του Αγίου Ευλαλίου,
πρώτου επισκόπου Λαμπούσης. Τον εσπερινό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος
και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21η Οκτωβρίου και ώρα 5.45 μ.μ. στην εκκλησία Αποστόλου
Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου Δασουπόλεως. Θα περιμένουμε όσο το δυνατό περισσότερους Καραβιώτες,
Λαπηθιώτες και φίλους της Επαρχίας Κερύνειας τιμώντας έτσι ένα τοπικό Άγιο της περιοχής μας ο οποίος
αποτελεί στήριγμα μας στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς.
2. «Χορός Λεμονιού», Χώρος εκδηλώσεων, «PAVILION» Λευκωσία - Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016
Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση της κωμόπολής μας «Ο Χορός του Λεμονιού» διοργανώνεται για
ακόμη μια χρονιά στην προσφυγιά από το Προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς» το Σάββατο 19 Νοεμβρίου
στο χώρο εκδηλώσεων Pavilion στη Λευκωσία. Σχετική ανακοίνωση με λεπτομέρειες θα σας σταλεί από
το Προσφυγικό μας Σωματείο. Μέσα στα πλαίσια της σύσφιξης των δεσμών μεταξύ του Δήμου Καραβά
και των αδελφοποιημένων Δήμων, στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Δήμαρχος Λειψών κ. Φώτης Μάγγος
μαζί με δωδεκαμελή αποστολή από το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Λειψών, η οποία θα
συμμετάσχει στην εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχει επίσης και το
χορευτικό συγκρότημα της νεολαίας του Δήμου μας.
3. Μνημόσυνο πεσόντων της Τουρκικής εισβολής, αποθανόντων προσφύγων Καραβιωτών –
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Καραβά διοργανώνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το πρωί, στην εκκλησία της Αγίου Νικολάου
Έγκωμης, μνημόσυνο πεσόντων της Τουρκικής εισβολής, αποθανόντων στην προσφυγιά Καραβιωτών
καθώς επίσης πρώην Δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων, κοινοταρχών, σχολικών εφόρων και
ευεργετών της κωμόπολής μας. Το μνημόσυνο θα τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ Χρυσόστομος.
Θα προσφερθεί καφές και αλμυρά μετά το μνημόσυνο στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας.
4. Τιμητική εκδήλωση για τον μεγάλο ευεργέτη της κωμόπολής μας κ. Νίκο Σιακόλα
Ο Δήμος Καραβά διοργανώνει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 7.15μμ στην αίθουσα της Πύλης
Αμμοχώστου στη Λευκωσία, εκδήλωση στην οποία θα τιμηθεί ο μεγάλος ευεργέτης της κωμόπολής μας κ.
Νίκος Σιακόλας. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης θα προβληθεί το πολυδιάστατο κοινωνικό έργο του κ.
Σιακόλα και η μεγάλη στήριξη και συμπαράστασή του προς το έργο και την αποστολή του Δήμου μας.
Προσκαλούνται όλοι οι δημότες Καραβά να παρευρεθούν στην εκδήλωση μέσα από την οποία θα

εκφράσουμε όλοι μαζί, τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μας προς μια εκλεκτή προσωπικότητα του
Καραβά.
5. Χορηγίες σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και η Διαχειριστική
Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον της Σχολικής Εφορείας Καραβά, δέχονται αιτήσεις για
περιορισμένο αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον
Καραβά που παρακολουθούν μαθήματα σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και
του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Από το
κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον θα δοθούν επίσης δύο πλήρεις υποτροφίες για όλα τα έτη σπουδών σε
άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά. Η εκδήλωση απονομής των χορηγιών θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο, την Τρίτη 27
Δεκεμβρίου 2016, Ώρα 7.00 μ.μ. Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα
γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 22-516937. Οι αιτήσεις για τις χορηγίες και τις πλήρεις υποτροφίες
υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά στη διεύθυνση www.karavas.org.cy. Όλες οι αιτήσεις
θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να φθάσουν το αργότερο μέχρι την 16ην Δεκεμβρίου
2016 στα γραφεία του Δήμου Καραβά.
6. Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2016» – τεύχος 9ο
Έχει κυκλοφορήσει η ετήσια έκδοση του Δήμου μας με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 2016», τεύχος ένατο.
Η έκδοση αποτελεί μια σημαντική ποιοτική πρωτοβουλία η οποία έχει καθιερωθεί για ένατη συνεχή
χρονιά με στόχο την προβολή και καταγραφή της ιστορίας, του πολιτισμού, των θρησκευτικών
παραδόσεων της κωμόπολης Καραβά, τη μεταλαμπάδευση ιστορικών πληροφοριών στους νέους μας και
τη διατήρηση άσβεστης της μνήμης της κατεχόμενης κωμόπολης. Στις 136 συνολικά σελίδες της έκδοσης,
περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στις δραστηριότητές του Δήμου μας, των Σωματείων και οργανώσεων
της κωμόπολης για το 2015. Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το περιοδικό, μπορούν να
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά. Η έκδοση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Δήμου Καραβά www.karavas.org.cy.
7. Διδασκαλία χορών σε παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών με καταγωγή τον Καραβά
Παράλληλα με τη λειτουργία της χορευτικής ομάδας νέων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του
Δήμου μας, από τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε μικρά
παιδιά με καταγωγή τον Καραβά ηλικία 5-12 χρονών. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών κάθε Δευτέρα και ώρα 5.30-7.00μμ. Δικαίωμα συμμετοχής 10 ευρώ
το μήνα. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να δηλώσουν τα παιδιά τους σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία μπορούν
να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου μας (22516937) για περισσότερες πληροφορίες.
Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος

