Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2017
Προς τους εκτοπισμένους δημότες Καραβά και φίλους του σκλαβωμένου Δήμου,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω δραστηριότητες:
1. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου – Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017
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 έχει προσκληθεί να τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.
Χρυσόστομος και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21η Οκτωβρίου, ώρα 5.30μμ στην εκκλησία Αποστόλου
Βαρνάβα – Δασουπόλεως. Σας προσκαλούμε και θα σας περιμένουμε.
2. Τιμητική Εκδήλωση για τον Γιάννη Παπαϊωάννου – Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017
Ο Δήμος Καραβά διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τον τέως Δήμαρχο Καραβά Γιάννη Παπαϊωάννου,
την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ώρα 7.00μμ., στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Η
εκδήλωση θα περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις και αναφορές σε διάφορους σταθμούς της αξιόλογης
δράσης και προσφοράς του κ. Γιάννη Παπαϊωάννου ως Δημάρχου Καραβά για 15 συνεχή χρόνια.
3. «Χορός Λεμονιού», Χώρος εκδηλώσεων, «PAVILION» Λευκωσία - Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017
Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση του Καραβά, «Ο Χορός του Λεμονιού», θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 18 Νοεμβρίου, στο χώρο εκδηλώσεων Pavilion στη Λευκωσία. Σχετική ανακοίνωση με
λεπτομέρειες θα σας σταλεί από το Προσφυγικό μας Σωματείο «Ο Καραβάς».
4. Εκδήλωση με τον Δήμο Αμυνταίου – Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, ώρα
7.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, εκδήλωση με θέμα τις σχέσεις ΚαραβάΑμυνταίου.
Σημειώνεται ότι, αποστολή από τον Δήμο Αμυνταίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο θα βρίσκεται το νησί
μας την περίοδο 17-21 Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.
5. Χορηγίες σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου
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.
22-516937. 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 18 Δεκεμβρίου, 2017 στα γραφεία του Δήμου Καραβά.
Η εκδήλωση απονομής των χορηγιών θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 7.00μμ.
6. Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2017» – τεύχος 10ο
Η ετήσια έκδοση του Δήμου μας με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 2017», τεύχος 10ο αναμένεται να
κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου. 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 144 συνολικά σελίδες της έκδοσης, περιλαμβάνονται επίσης
αναφορές στις δραστηριότητές του Δήμου, των Σωματείων και οργανώσεων του Καραβά το 2016.
Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το περιοδικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του
Δήμου Καραβά.
7. Κατάρτιση καταλόγου με επαγγελματίες Καραβιώτες
Ο Δήμος Καραβά καταβάλλει προσπάθεια για συγκέντρωση και καταγραφή των ιδιωτών επαγγελματιών
από τον Καραβά που δραστηριοποιούνται σε όλη την Κύπρο. Σκοπός της προσπάθειας, είναι η κατάρτιση
καταλόγου που θα περιλαμβάνει όλους τους Καραβιώτες ιδιώτες, με τα επαγγέλματα και τις υπηρεσίες
που προσφέρουν. Όταν ο κατάλογος αυτός ολοκληρωθεί, θα σταλεί σε όλους τους Δημότες Καραβά με την
παράκληση όλοι να στηρίζουμε τους συνδημότες μας αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ως
έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Δήμου και να μας δώσετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας, στο τηλ.
22516937 (ώρες γραφείου), στο φαξ: 22516941 ή μέσω email στο karavas.municipality@cytanet.com.cy.
8. Κηδείες
Τον τελευταίο καιρό πολλοί συνδημότες και συνδημότισσές μας έχουν φύγει από τη ζωή με το πικρό
παράπονο της προσφυγιάς. Θα εκτιμούσαμε όπως οι οικογένειες πληροφορούν έγκαιρα τον Δήμο, ώστε
να ανακοινώνει την κηδεία και να εκπροσωπείται σε αυτήν. Ιδιαίτερα θα εκτιμούσαμε την ενέργεια των
οικογενειών, όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών. Με τον τρόπο
αυτό θα μπορούμε να βοηθούμε οικογένειες συνδημοτών μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική
κατάσταση.
Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος

