Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε
για τις πιο κάτω δραστηριότητες, τις οποίες έχουμε κατατάξει με χρονολογική σειρά, καθώς και για
άλλα ενδιαφέροντα θέματα:

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
1. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου - Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 2018
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 τον εσπερινό του Αγίου Ευλαλίου, πρώτου
επισκόπου Λαμπούσης. Τον εσπερινό έχει προσκληθεί να τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.
Χρυσόστομος και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, ώρα 5.30μμ στην εκκλησία
Αποστόλου Βαρνάβα – Δασουπόλεως.
Σας προσκαλούμε και θα σας περιμένουμε για να εκκλησιαστούμε και να συναντηθούμε.
2. Συνάντηση Συνταξιούχων Καραβιωτών στην Πάφο - Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 2018
Με σκοπό το συναπάντημα και την ευχάριστη συναναστροφή των συνταξιούχων Καραβιωτών,
προγραμματίζεται συνάντηση στην Πάφο για καφέ και αλμυρά. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 2018 από τις 11.00πμ μέχρι τις 1.00μμ.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο Δήμο Καραβά – 22516937 ή στον Πανίκο Μανώλη 99843200.
3. Εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, 2018
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων διοργανώνουν κοινή
εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, 2018 και ώρα
7.00μμ στο Κινηματοθέατρο «Παλλάς».
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
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4. «Χορός Λεμονιού», Χώρος εκδηλώσεων, «PAVILION» Λευκωσία - Σάββατο 24 Νοεμβρίου,
2018
Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση του Καραβά, «Ο Χορός του Λεμονιού», θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου, στο χώρο εκδηλώσεων Pavilion στη Λευκωσία. Σχετική ανακοίνωση με
λεπτομέρειες θα σας σταλεί από το Προσφυγικό μας Σωματείο «Ο Καραβάς».
5. Εκδήλωση απονομής χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά
και τα περίχωρα - Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, 2018
Η εκδήλωση απονομής των χορηγιών του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και του
Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών, την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 7.00μμ.
Για τούτο, 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.
Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Καραβά
τηλ. 22516937. Η αίτηση για τις χορηγίες υπάρχει 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 τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, 2018 στα γραφεία του Δήμου Καραβά.
6. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά - Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019
Η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο από κοινού με
το Δήμο Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό
πρόγραμμα για παιδιά, κόψιμο της βασιλόπιττας και προσφορά δώρων στα παιδιά από τον Άγιο
Βασίλη.
Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
(α) Προσπάθεια συντήρηση της Ιεράς Μονής Αχειροποιήτου και των άλλων θρησκευτικών
μνημείων του Καραβά
Εδώ και αρκετό καιρό ο Δήμος Καραβά βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και έχει
υποβάλει σχετικό υπόμνημα, με σκοπό τη συντήρηση των εκκλησιαστικών μνημείων του Καραβά,
της Ιεράς Μονής Αχειροποιήτου, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Ειρήνης και του κοιμητηρίου
Καραβά. Γίνεται επίσης προσπάθεια για συντήρηση των ξωκλησιών του Καραβά μας και για
επιστροφή των ιερών κειμηλίων που βρίσκονται στα κατεχόμενα.
Μόλις υπάρξουν εξελίξεις θα ενημερωθείτε.
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(β) Επιστροφή εικόνας Αγίου Γεωργίου
Ο Δήμος Καραβά βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους θρησκευτικούς φορείς για να
διευθετήσει ώστε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που έχει πρόσφατα επαναπατριστεί, όπως και τα
άλλα θρησκευτικά κειμήλια του Καραβά που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές, εκτεθούν σε
λαϊκό προσκύνημα. Εφόσον αυτό γίνει κατορθωτό θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
(γ) Χορευτικό συγκρότημα Νεολαίας Καραβά
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά ανακοινώνει την φετινή έναρξη μαθημάτων
παραδοσιακών Ελληνικών & Κυπριακών χορών για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη καταγωγή.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μαθημάτων χορού του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
Επιχορηγημένο κόστος μαθημάτων €20.00 / μήνα για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη
καταγωγή.
Για εγγραφές και πληροφορίες απευθύνεστε στο 99769759 - Μάριος Μούγης (Πρόεδρος Νεολαίας
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καραβά), ή στο 99463951 - Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους (Πρόεδρος
Χορευτικού Συγκροτήματος) ή στο 99693471 - Κώστας Κυπριανού (Χοροδιδάσκαλος).
(δ) Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2017» - τεύχος 11ο
Η ετήσια έκδοση του Δήμου μας με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 2018», τεύχος 11ο , αναμένεται να
κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου. Η έκδοση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει
καθιερωθεί με στόχο την προβολή και καταγραφή της ιστορίας, του πολιτισμού, των θρησκευτικών
παραδόσεων του Καραβά, τη μεταλαμπάδευση ιστορικών πληροφοριών στους νέους μας και τη
διατήρηση άσβεστης της μνήμης της κατεχόμενης γης μας. Στις σελίδες της έκδοσης,
περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στις δραστηριότητές του Δήμου, των Σωματείων και
οργανώσεων του Καραβά κατά το 2017.
Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το περιοδικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία
του Δήμου Καραβά.
(ε) Μνήμες Καραβά - Εκστρατεία συλλογής φωτογραφιών από τον Καραβά πριν το 1974
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ) εγκαινιάζει εκστρατεία για συλλογή φωτογραφιών από τον Καραβά. Η εκστρατεία έχει
σκοπό την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου Καραβά μέσω του πληθοπορισμού (crowdsourcing).
Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ομάδα στο Facebook με τίτλο «Μνήμες Καραβά», όπου τα
μέλη θα έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν φωτογραφίες από τον Καραβά, τους ανθρώπους, τις
δραστηριότητες και τη ζωή τους πριν την Τουρκική εισβολή του 1974.
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Το φωτογραφικό υλικό που έχουμε όλοι στην κατοχή μας είναι ανεκτίμητης αξίας πλούτος του
Δήμου μας. Κάθε φωτογραφία έχει την δικιά της μοναδική αξία και η συμβολή του ΤΕΠΑΚ με την
τεράστια τεχνογνωσία θα βοηθήσει στην δημιουργία ενός αρχείου της ιστορίας του Δήμου μας. Με
απλά και εύκολα βήματα καταγράφουμε την ιστορία μας μέσω των πολύτιμων φωτογραφιών που ο
καθένας από εμάς έχει στην κατοχή του.
Ανεβάστε τις φωτογραφίες με απλά βήματα:
Βήμα 1:
Βήμα 2:
Βήμα 3:
Βήμα 4:

Συνδεόμαστε με το Facebook
Βρίσκουμε την ομάδα «Μνήμες Καραβά»
Ανεβάζουμε τη φωτογραφία μας
Γράφουμε τα σχόλιά μας.

Στα σχόλια γράφουμε όσες πληροφορίες έχουμε για τη φωτογραφία όπως για παράδειγμα:






Ημερομηνία / έτος
Ονοματεπώνυμα ατόμων που εμφανίζονται στην φωτογραφία
Τοποθεσία που πάρθηκε η φωτογραφία (π.χ. Ζέφυρος, Παλιά Βρύση, Οδός Πραξάνδρου κ.α.)
Εκδήλωση (π.χ. Χορός του Λεμονιού, αθλητικοί αγώνες στη Λάμπουσα)
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ο Δήμος Καραβά προσκαλεί όλους τους Καραβιώτες και Καραβιώτισσες, σε ένα ταξίδι στον χρόνο,
σε μια καταγραφή της ιστορίας του Καραβά μέσω εικόνων, στην δημιουργία μιας φωτογραφικής
κληρονομιάς για τη νέα γενιά Καραβιωτών, σε ένα έργο που οι παλαιοί θα θυμηθούν και οι νέοι θα
μάθουν.
Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος

15 Οκτωβρίου, 2018.
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