2018 ΕΤΟΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
700 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
“2018 -ΕΤΟΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ”

Για επίτευξη των στόχων του εορτασμού
αναμένεται ότι η κάθε Κατωκοπίτισσα και
ο κάθε Κατωκοπίτης θα συμβάλουν
με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις,
με στόχο να στηρίξουμε το κοινοτικό αίσθημα
και να ενδυναμώσουμε τη συνοχή μας,
προσβλέποντας στην ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Λεπτομέρειες για το χρόνο υλοποίησης της κάθε
δράσης θα ανακοινώνονται από την
Οργανωτική Επιτροπή.

ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ
700 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Φέτος, συμπληρώνονται 700 χρόνια από την πρώτη γραπτή αναφορά για την Κατωκοπιά σε
Κώδικα της Μονής της Παναγίας της Φορβιώτισσας της Ασίνου (31 Αυγούστου 1318).
Συμπληρώνονται, επίσης, 200 χρόνια από την ανακαίνιση του παλαιού ναού μας το 1818, όπως
μαρτυρείται από εντοίχια επιγραφή στο νότιο τοίχο του παλαιού ναού.
Είναι και τα δύο χρονολογίες ορόσημα, που καλούμαστε οι σύγχρονοι Κατωκοπίτες να τις
αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία του χωριού μας, έστω και σε
συνθήκες κατοχής και προσφυγιάς. Ένα ορόσημο ενότητας και συνέχειας της Κατωκοπιάς.
Το 2018, βρίσκει την κοινότητα Κατωκοπιάς σκορπισμένη σε όλη την Κύπρο και σε όλο τον
κόσμο. Τέσσερεις και πλέον δεκαετίες μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, η κοινότητα Κατωκοπιάς,
όπως και όλες οι κατεχόμενες κοινότητες της Κύπρου, κινδυνεύει να χάσει τα συστατικά εκείνα
στοιχεία που την συγκροτούν ως κοινότητα. Παρά τις δυστυχείς συνέπειες της τραγωδίας του 1974,
οι πρόσφυγες της Κατωκοπιάς συνέχισαν να διατηρούν τη συνοχή τους, κυρίως κατά τις πρώτες
δεκαετίες μετά την προσφυγιά, λόγω της αδιάκοπης καλλιέργειας της ελεύθερης γης της Κατωκοπιάς
και λόγω της διαβίωσης της πλειοψηφίας των Κατωκοπιτών στις φιλόξενες κοινότητες της
Περιστερώνας, του Αστρομερίτη και του Ακακίου. Με την πάροδο του χρόνου όμως, κατά τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, η νεότερη γενεά των Κατωκοπιτών ξεμακραίνει, εξ ανάγκης, όλο και
περισσότερο από την πατρώα γη.
Κατά το 2018 καλούμαστε οι όπου γης Κατωκοπίτες να δούμε το μέλλον με προβληματισμό και
αισιοδοξία και να αφήσουμε ως παρακαταθήκη μια κληρονομιά ενότητας και άμιλλας για τις γενιές που
θα έρθουν. Η Κατωκοπιά του χθες, ειδικά των τελευταίων δεκαετιών πριν από την κατοχή,
χαρακτηριζόταν από φιλοπρόοδο ζήλο και συναγωνιστική άμιλλα. Αυτός ο τρόπος της Κατωκοπιάς
χρειάζεται να ξαναζήσει και να μεταλαμπαδευτεί στους απογόνους της Κατωκοπιάς. Μπορούμε να το
πετύχουμε αυτό αν καταφέρουμε να εργαστούμε για το κοινό καλό προβάλλοντας και πάλι το καλό
όνομα της Κατωκοπιάς και θέτοντας όλες τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κάτω από αυτό
τον στόχο: Να προβάλουμε την Κοινότητα της Κατωκοπιάς.

Η νέα γενιά της Κατωκοπιάς θα πρέπει να βαδίσει ενωμένη και να διατηρήσει την κοινοτική
σχέση ζωντανή, για να την παραδώσει στις επόμενες γενιές. Είναι αυτό ένα χρέος προς το παρελθόν,
προς τους εαυτούς μας και προς το μέλλον μας ως κοινότητα.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω στόχων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κατωκοπιάς, η Εκκλησιαστική
Επιτροπή, το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς, ο Πολιτιστικός Όμιλος “ΕΝ –ΔΟΞΗΣ” και
το Κοινοτικό Συμβούλιό Νεολαίας Κατωκοπιάς, συνεργάζονται για να αναδείξουν την Ιστορία, τον
Πολιτισμό και τους Αγώνες της Κοινότητάς μας.
ΔΡΑΣΕΙΣ «2018 - ΕΤΟΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ»
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των εορτασμών των δυο επετείων στοχεύουν στην:
(i) προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της κοινότητάς μας,
(ii) ενίσχυση την κοινωνικής συνοχής
(iii) μεταλαμπάδευση στις νεότερες γενιές, του πόθoυ για επιστροφή στο κατεχόμενο χωρίο μας,
Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΜΕ:
 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΛΥΚΩΝ
 ΦΑΓΗΤΟ - ΣΟΥΒΛΑΚΙ
 ΠΟΤΟ – ΚΑΡΠΟΥΖΙ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΧΟΡΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
 ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)
 ΣΤΙΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΣΕ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ:
 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ 5 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
 ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
 ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΤΕΣ
 ΛΑΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΤΕΣ
 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
 ΛΑΪΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

KOINEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
EPISKEPTETAI ΤΟΝ
ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΔΗΜΟ ΤRUYES
ΓΑΛΛΙΑΣ

 «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ»
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:
o
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ,
o ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ
o ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Για επίτευξη των στόχων του εορτασμού αναμένεται ότι η κάθε Κατωκοπίτισσα και ο κάθε
Κατωκοπίτης θα συμβάλουν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις, με στόχο να στηρίξουμε
το κοινοτικό αίσθημα και να ενδυναμώσουμε τη συνοχή μας, προσβλέποντας στην ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το χρόνο υλοποίησης της κάθε δράσης,
θα ανακοινώνονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: “2018 -ΕΤΟΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ”

