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18 Ιουνίου 2012
Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά.
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω που αφορούν
δραστηριότητες του Δήμου μας.
1. Εκδήλωση «Καραβάς η ψυχή μας» - Λεμεσός, 25 Ιουνίου 2012
Ο Δήμος Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά, διοργανώνουν τη
Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 8.00μμ εκδήλωση με τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας» στη Λεμεσό.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή του πενηντάλεπτου ντοκιμαντέρ παραγωγής Δήμου
Καραβά με τίτλο «Καραβάς η ψυχή μας» και θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Αγίου Αθανασίου
Η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ έγινε πέρυσι στη Λευκωσία, επαναλαμβάνεται δε στη
Λεμεσό για να μας δοθεί η ευκαιρία καλύτερης επικοινωνίας με τους εκτοπισμένους
Καραβιώτες που βρίσκονται στην περιοχή Λεμεσού και προβολής του έργου και της
αποστολής του Δήμου μας. Μέσα από το ντοκιμαντέρ, δεκατέσσερις ηλικιωμένοι
Καραβιώτες μιλούν για τον Καραβά, για τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς καθώς και για
τον άσβεστο πόθο για επιστροφή. Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τη Νεολαία του
Καραβά δίνει το μήνυμα ότι η παλιά γενιά μεταφέρει στους νέους μας εφόδια μνήμης,
πίστης, αισιοδοξίας και ελπίδας για καλύτερες μέρες στην πολύπαθη πατρίδα μας.
2. Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων», Τρίτη 3 Ιουλίου 2012, ώρα 8.30μμ – Δημοτικό
Θέατρο Στροβόλου
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και ο Δήμος Στροβόλου, διοργανώνουν και φέτος την
καθιερωμένη εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων» η οποία πραγματοποιείται με τη
συνεργασία των εννέα κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Τα παιδιά
μας θυμίζουν το χρέος» και σε αυτή θα συμμετέχουν παιδιά από το εργαστήρι εγχόρδων
του Υπουργείου Παιδείας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Ματθαίου Καριόλου. Ο
Δήμος Καραβά συμμετέχει με 5λεπτη ενότητα με τίτλο «Εάν ελευθερωθεί η πατρίς μου…» η
οποία αναφέρεται στη συμβολή των Καραβιωτών στους αγώνες του Έθνους για ελευθερία,
πριν από 100 χρόνια στους Βαλκανικούς πολέμους.
Πριν την εκδήλωση θα προηγηθούν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα την
καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Η παρουσία
σας στην εκδήλωση ενισχύει τις δραστηριότητες των κατεχόμενων Δήμων μας να
προβάλουν όσο το δυνατό καλύτερα το δρόμο της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας και
την αταλάντευτη διεκδίκηση των δικαίων του Προσφυγικού κόσμου για αποκατάσταση
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
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3. Έκδοση Δήμου Καραβά «Θρησκευτικά Μνημεία του Καραβά» η ιστορική τους
διαδρομή, η καταστροφή και βεβήλωσή τους από το κατοχικό καθεστώς της
Τουρκίας.
Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα (Μάιος 2012) η πιο πάνω έκδοση του Δήμου μας η οποία
αναφέρεται σε ιστορικές πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την
καταστροφή των θρησκευτικών μνημείων του Καραβά σήμερα. Είναι μια αξιόλογη
πρωτοβουλία του Δήμου μας να προβάλει αυτό το μεγάλο θέμα της καταστροφής και της
βεβήλωσης των θρησκευτικών μας μνημείων με στόχο να αποτελέσει η έκδοση αυτή ένα
σημαντικό εφόδιο στην αποστολή διαφώτισης για το Εθνικό μας θέμα. Η έκδοση
προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει και στα Αγγλικά στους επόμενους μήνες. Όσοι
ενδιαφέρονται να προμηθευτούν την έκδοση μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του
Δήμου Καραβά 22 516937.
4. Επικοινωνία με τους δημότες μας
Καταβάλλεται μια προσπάθεια από το Δήμο μας να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερη
επικοινωνία με τους δημότες μας. Θα παρακαλούσαμε όσοι έχουν, παιδιά, συγγενείς ή
γνωστούς Καραβιώτες που δεν λαμβάνουν αλληλογραφία του Δήμου μας να μας στείλουν
τα απαραίτητα στοιχεία για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους επικοινωνίας. Επίσης
ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, όσοι έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και επιθυμούν να
λαμβάνουν όλη την αλληλογραφία, ανακοινώσεις κλπ ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να μας
ενημερώσουν ανάλογα. Αυτό θα βοηθήσει και οικονομικά το έργο μας και ταυτόχρονα θα
μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας για
όσους θέλουν να αποστείλουν τα στοιχεία αυτά είναι karavas.municipality@cytanet.com.cy.
Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη συμπαράσταση στο έργο του
Δήμου και των Σωματείων μας.
Με θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους
όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά
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