Λευκωσία, 19 Απριλίου 2019
Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα:
Α. Εκδηλώσεις
1. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής» - Δευτέρα, 29 Απριλίου
Προσκύνημα της επαναπατρισθείσας εικόνας του Αγίου Γεωργίου Καραβά
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», το
Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ «Λάμπουσα» και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά,
διοργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση των
Καραβιωτών και φίλων του Καραβά, τη Δευτέρα του Πάσχα. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 στη Λεμεσό, στο δασικό πάρκο
Πολεμιδιών, δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Κερύνειας σε
συνεργασία με τον Δήμο Καραβά έχουν διευθετήσει ώστε να εκτεθεί σε προσκύνημα
η εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Καραβά που επαναπατρίσθηκε πριν λίγο καιρό. Η
εικόνα θα βρίσκεται στην εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας, όπου θα γίνει δέηση
από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κερύνειας κ. Χρυσόστομο η ώρα 12 το μεσημέρι.
Διαδώστε το! Να είμαστε όλες και όλοι εκεί!
Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει μπουφέ από ιδιώτη επαγγελματία και θα
προσφερθεί γεύμα στην τιμή των 10 ευρώ το άτομο. Για παιδιά και μέλη της
Νεολαίας Δήμου Καραβά, η τιμή θα είναι επιχορηγημένη από το Δήμο Καραβά, στα 5
ευρώ το άτομο. Η κάθε οικογένεια-παρέα πρέπει να μεριμνήσει για τα δικά της ποτά
και παραδοσιακά εδέσματα (φλαούνες, τσουρέκια κ.α.). Μετά το γεύμα θα
διοργανωθούν διαγωνισμοί με παραδοσιακά παιχνίδια (σακκουλοδρομίες,
αυγοδρομίες, τράβηγμα σχοινιού κ.α).
Σημαντική παράκληση προς όλους είναι όπως, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
συγκέντρωση και το φαγητό, να επικοινωνήσουν στα τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281,
Παναγιώτη Μανώλη 99843200.
Προσοχή: Φαγητό θα προσφερθεί ΜΟΝΟ σε αυτούς που θα το δηλώσουν
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2. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης - Σάββατο, 4 Μαΐου - Λεμεσός
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και την
Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Ειρήνης Καραβά διοργανώνουν για άλλη μια χρονιά
τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης. Ο εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο 4 Μαΐου 2018
και ώρα 6.00μμ, στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού στον Συνοικισμό Λινόπετρας στη
Λεμεσό.
3. Δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
α) Τρίτη, 7 Μαΐου: Μουσική διάλεξη από τον μαέστρο Ιάκο Δημητρίου
β) Παρασκευή, 10 Μαΐου: Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Γιάννη Αθανασοπούλου
γ) Τετάρτη, 15 Μαΐου: Παρουσίαση βιβλίου Ηλία Παντελίδη
δ) Τετάρτη, 22 Μαΐου: Παρουσίαση βιβλίου Αναστασίας Χειμωνίδη
Οι δραστηριότητες θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών. Ώρα έναρξης 7.30μμ.
4. Ημέρα Μουσείων – Σάββατο, 18 Μαΐου
Ο Δήμος Καραβά θα είναι ο τιμώμενος Δήμος στις εκδηλώσεις της Ημέρας Μουσείων
που θα γίνουν το Σάββατο 18 Μαΐου το πρωί, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στη
Λευκωσία. Θα υπάρχει έκθεση φερβολιτέ, τεχνίτριες που θα επιδεικνύουν την τέχνη
κατασκευής του φερβολιτέ, θα προβληθεί σχετικό φιλμ για τον φερβολιτέ, ενώ το
χορευτικό συγκρότημα της Νεολαίας θα παρουσιάσει ενότητα με Κυπριακούς
παραδοσιακούς χορούς.
5. Εκδρομή Συνταξιούχων - Κυριακή, 19 Μαΐου
Η εκδρομή προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών έχει οριστεί για την Κυριακή 19
Μαΐου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας κοινοποιηθούν με ξεχωριστή επιστολή
του προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς».
6. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι τον Ιούνιο
Προγραμματίζονται επίσης οι ακόλουθες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες γι’ αυτές θα
δοθούν με άλλες ανακοινώσεις.
• Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων - Τετάρτη, 12 Ιουνίου
Σημείωση: Λόγω του Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα που τέθηκε σε
εφαρμογή το 2018, παρακαλούμε όπως όσοι έχουν παιδιά που αποφοιτούν φέτος
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από Λύκεια/Τεχνικές Σχολές/Ιδιωτικά σχολεία να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τα
γραφεία του Δήμου και να δώσουν τα στοιχεία τους.
• Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας - Δευτέρα, 17 Ιουνίου
• Πάρτι γνωριμίας νέων του Καραβά - Παρασκευή, 21 Ιουνίου
• Αντικατοχικές εκδηλώσεις Κερύνειας (Τύμβος) - Δευτέρα, 22 Ιουλίου
• Ημερίδα Αποδήμων Καραβιωτών - Δευτέρα, 26 Αυγούστου
• Σύγκλιση όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωμάτων - Πέμπτη, 19
Σεπτεμβρίου
Β. Άλλα Θέματα
1. Μαθήματα φερβολιτέ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
Συνεχίζονται για τρίτη συνεχή χρονιά τα μαθήματα εκμάθησης «φερβολιτέ» στο
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη
και Τετάρτη. Δασκάλα η Καραβιώτισσα Καλλισθένη Κοσιάρη Λουκά.
Όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν είτε μαζί της στο τηλ. 96400441,
είτε στο τηλέφωνο του Δήμου 22516937 (ώρες γραφείου).
2. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά
Συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι για συλλογή των στοιχείων των
ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά. Σκοπός της προσπάθειας είναι να
δημιουργήσουμε ένα κατάλογο με τους επαγγελματίες Καραβιώτες, ώστε να
στηρίζουμε τους συνδημότες μας αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους,
ως έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών. Ο κατάλογος δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί, επειδή η ανταπόκριση είναι πολύ μικρή.
Όσοι επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα τηλέφωνα και να δώσουν τα στοιχεία της
επιχείρησης τους: Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Χατζηνικολάου - 99780198 ή στο
τηλέφωνο του Δήμου τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου), φαξ: 22516941 ή μέσω email
στο karavas.municipality@cytanet.com.cy.
Εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, σας μεταφέρω τις

ευχές μας για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και σύντομα να γιορτάσουμε την Ανάσταση με την
παρουσία όλων μας, στον Ελεύθερο Καραβά.

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος
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