
 

 

 

Λευκωσία, 13  Οκτωβρίου 2014  

Προς εκτοπισμένους δημότες Καραβά και φίλους της σκλαβωμένης κωμόπολης, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 

1. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου – Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 

Οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία με τα Προσφυγικά Σωματεία «Ο Καραβάς» και «Η 

Λάπηθος», τη Μητρόπολη Κερύνειας 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. Ο εσπερινός θα πραγματοποιηθεί την 

Τρίτη 21η Οκτωβρίου και ώρα 5.45 μ.μ. στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου 

Δασουπόλεως και σε αυτό θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος. Θα περιμένουμε 

όσο το δυνατό περισσότερους Καραβιώτες και φίλους της Επαρχίας Κερύνειας. 

2. Εκδήλωση «Τιμούμε τους ήρωές μας - Δεν ξεχνούμε την προσφορά των προγόνων μας» - 

Τετάρτη  5 Νοεμβρίου 2014 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας και  τη στήριξη του 

Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» διοργανώνει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7.30μμ στο 

οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, εκδήλωση με τίτλο «Τιμούμε τους ήρωές μας - Δεν 

ξεχνούμε την προσφορά των προγόνων μας». Στην εκδήλωση θα τιμηθούν επτά οικογένειες πεσόντων 

στρατιωτών της Τουρκικής εισβολής του 1974 που τάφηκαν από έφεδρους εθελοντές Καραβιώτες σε 

ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Καραβά στις 23 Ιουλίου 1974. Και για τις επτά περιπτώσεις έχει γίνει η 

διαδικασία ταυτοποίησης και έχουν γίνει οι κηδείες και ενταφιασμός των οστών τους την περίοδο Μαΐου- 

Σεπτεμβρίου 2014. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση της εργασίας που 

ανέλαβε ομάδα της Νεολαίας Καραβά για καταγραφή στοιχείων που αφορούν το κοιμητήριο Καραβά.  

3. Εκδήλωση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων – Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 

Η Επιτροπή κατεχόμενων Δήμων σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, διοργανώνει την Παρασκευή 14 

Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7.00μμ στο Δημοτικό θέατρο Στροβόλου, εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης 

του ψευδοκράτους. Κύριος ομιλητής ο πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου. Η εκδήλωση θα 

περιλαμβάνει απονομή των βραβείων για τους δύο παγκύπριους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η 

Επιτροπή, ένα εικαστικό και ένα φωτογραφικό με θέμα «40 χρόνια πόνου, 40 χρόνια ελπίδας». Στο χώρο 

της εκδήλωσης θα εκτεθούν τα 20 καλύτερα έργα από κάθε διαγωνισμό. 

4. «Φιλολογικό μνημόσυνο για Γεώργιο Τσίμον» – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 

Οι Δήμοι Κερύνειας και Καραβά καθώς και οι Σχολικές εφορείες των δύο Δήμων διοργανώνουν την 

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 7.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών την 

εκδήλωση «Φιλολογικό μνημόσυνο για το Γεώργιο Τσίμον». Ο Γεώργιος Τσίμον υπήρξε μια ξεχωριστή 

προσωπικότητα του Καραβά και της επαρχίας Κερύνειας. Στη διαθήκη του άφησε ένα πολύ αξιόλογο 

κληροδότημα στις δύο σχολικές εφορείες Κερύνειας και Καραβά με το οποίο θα βοηθηθούν με χορηγίες 

άριστοι φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και την Κερύνεια. Η αξιοποίηση του ταμείου αυτού θα γίνει 

για πρώτη φορά φέτος με εκδηλώσεις που προγραμματίζουν ξεχωριστά οι δύο Σχολικές Εφορείες. Στις 26 

Νοεμβρίου θα γίνει κοινή εκδήλωση με τους πιο πάνω συνδιοργανωτές όπου θα αναφερθούν 



λεπτομέρειες για την προσφορά και το έργο του Γεώργιου Τσίμον. Το θέμα θα παρουσιάσει η πρώην 

βουλευτής Ρήνα Κατσελλή. Επίσης στο πρόγραμμα θα συμμετέχει με καλλιτεχνική ενότητα η χορωδία «Η 

Φωνή της Κερύνειας». Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην εκδήλωση. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

5. Εκδήλωση «Υδατική συνείδηση - Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον Καραβά πριν το 1974» 

- Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας και τη στήριξη του 

προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβά» διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Υδατική συνείδηση - Η διαχείριση 

των υδάτινων πόρων στον Καραβά πριν το 1974». Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση από τη λειτουργό 

του Τμήματος Υδάτων κα Μαρία Ποστεκκή σχετικά με την υδατική συνείδηση καθώς και η κα Πίτσα 

Πρωτοπαπά θα παρουσιάσει το θέμα «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον Καραβά πριν το 1974». Η 

εκδήλωση θα περιλαμβάνει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση. 

6.  «Χορός Λεμονιού», Χώρος εκδηλώσεων, «PAVILION» Λευκωσία  - Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου  

Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση της κωμόπολής μας «Ο Χορός του Λεμονιού» διοργανώνεται για 

ακόμη μια χρονιά στην προσφυγιά από το Προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς». Σχετική επιστολή θα σας 

σταλεί ταχυδρομικώς με λεπτομέρειες. Ο Δήμος Καραβά συμβάλει με οικονομική χορηγία για κάλυψη 

μέρους του εισιτηρίου των νέων Καραβιωτών που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. Η παρουσία όλων 

μας στην εκδήλωση ενισχύει την προσπάθεια που καταβάλλουμε συλλογικά για να διατηρηθεί η σύνδεση 

μεταξύ των σκορπισμένων Καραβιωτών και ειδικότερα των νέων μας, με επιπρόσθετο στόχο να 

προβάλλονται με κάθε ευκαιρία πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τον Καραβά. Στην 

εκδήλωση θα λάβει μέρος το χορευτικό συγκρότημα της νεολαίας του Δήμου μας σε μια ενότητα με 

Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. 

7. ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Καραβά, δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο 

αριθμό υποτροφιών υπό μορφή χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα σε 

κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει 

βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Το ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά 

ιδρύθηκε με τη γενναιόδωρη εισφορά ύψους 500,000 ευρώ από το ζεύγος Νίκου και Ελπίδα Σιακόλα. Για 

αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 22-

516937. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα και να φθάσουν το αργότερο μέχρι 

την 19ην Δεκεμβρίου 2014  στη διεύθυνση: Γραμματεία Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά, Μιλήτου 2, 

2028 Στρόβολος με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η σχετική αίτηση υπάρχει καταχωρημένη και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά στο www.karavas.org.cy. Η εκδήλωση για την απονομή των χορηγιών θα 

πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2014 στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο 

Στρόβολο.  Στην ίδια εκδήλωση θα δοθούν χορηγίες για πρώτη φορά σε άριστους απόφοιτους από το 

Ταμείο του κληροδοτήματος «Γεώργιου Τσίμον» που διαχειρίζεται η Σχολική Εφορεία Καραβά. 

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη χορηγιών από το κληροδότημα «Γεώργιου Τσίμον» θα σας 

δοθούν σε ξεχωριστή επιστολή. 

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς  

όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος  

 

http://www.karavas.org.cy/

