
 

 

 

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2012 

Προς εκτοπισμένους δημότες Καραβά 

και φίλους της σκλαβωμένης κωμόπολης, 

 

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

1. Ετήσια Έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2012»: 

Η ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2012» έχει 

μόλις κυκλοφορήσει. Η έκδοση αποτελεί μια σημαντική ποιοτική 

πρωτοβουλία του Δήμου Καραβά για προβολή και καταγραφή της ιστορίας, 

του πολιτισμού και των θρησκευτικών παραδόσεων της κωμόπολης Καραβά. 

Όσοι ενδιαφέρονται να την προμηθευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με 

τα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλ. 22 516937 και θα γίνουν οι ανάλογες 

διευθετήσεις παράδοσης ή αποστολής της. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως η ετήσια έκδοση του Δήμου μας να διατίθεται προς τους 

δημότες και φίλους έναντι του ποσού των πέντε ευρώ, το οποίο θα 

θεωρείται ως εισφορά προς το ταμείο του Δήμου για να συνεχίσει 

απρόσκοπτα την πολύπλευρη και σημαντική αποστολή του. 

2. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας: 

Οι Κατεχόμενοι Δήμοι Επαρχίας Κερύνειας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Μητρόπολη Κερύνειας 

συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά σειρά διαλέξεων με την επωνυμία «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας». Πρόκειται για σειρά εκλαϊκευμένων διαλέξεων οι οποίες 

είναι ανοικτές για το κοινό και προσφέρουν την ευκαιρία στο ευρύτερο σύνολο να ενημερωθεί για 

διάφορα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε πρώτη 

Δευτέρα έκαστου μήνα στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του Δημαρχείου Κερύνειας, κοντά στο 

οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, μεταξύ 7:30μ.μ. και 9:00μ.μ. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 στο οίκημα του Δήμου Κερύνειας με ομιλητή τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και θέμα «Για το μέλλον του μέλλοντος». 

3. Εκδήλωση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου – Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, ώρα 7.30μμ: 

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και τα Δημοτικά Συμβούλια των Κατεχόμενων Δήμων Αμμοχώστου, 

Κερύνειας, Μόρφου, Λύσης, Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου και Ακανθούς σας προσκαλούν 

στην εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 7:30 μ.μ. στο 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος».  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ 
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Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Γεώργιος Γιωργής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση 

του βιβλίου «Κατεχόμενες Πόλεις-Εκτοπισμένοι Δήμοι Κυπριακής Δημοκρατίας», έκδοση της Επιτροπής 

Κατεχόμενων Δήμων, προβολή δεκαπεντάλεπτου ντοκιμαντέρ για την καταστροφή της θρησκευτικής 

και πολιτιστικής μας κληρονομιάς που συντελείται στις κατεχόμενες περιοχές μας καθώς και σύντομο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  

4. Εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού» - Κέντρο Pavilion, Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012, ώρα 8.30μμ: 

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

26η συνεχή χρονιά στην προσφυγιά από το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς». Σχετική επιστολή σας 

έχει σταλεί ταχυδρομικώς. 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 την κωμόπολή 

μας. Στην εκδήλωση θα λάβει μέρος το χορευτικό συγκρότημα της Νεολαίας του Δήμου μας με μια  

ενότητα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. 

5. ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 

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 350,000 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 21ην Δεκεμβρίου 2012  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 την πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου 2013 στο οίκημα 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο.  Ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σύντομα. 

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους όλων 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, 

  

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος 
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