
 

Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2013  

 

Αγαπητοί Καραβιώτες, Καραβιώτισσες 

και φίλοι του Καραβά, 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω εκδηλώσεις, 

δραστηριότητες του Δήμου, των σωματείων και της νεολαίας μας. 

 

1. Κυριακή 17 Μαρτίου 2013, ώρα 8.30μμ – Καρναβαλίστικος χορός σωματείου 

Pokka ΑΕΚ – Καραβά «Λάμπουσα» 

Το αθλητικό σωματείο της κωμόπολής μας διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαρτίου και 

ώρα 8:30μμ Καρναβαλίστικο Χορό στο ξενοδοχείο Αρσινόη στη Λεμεσό. Την 

εκδήλωση στηρίζει ο Δήμος Καραβά και βασικό στόχο έχει τη σύσφιγξη των δεσμών 

μεταξύ των μελών του σωματείου και των σκορπισμένων Καραβιωτών, καθώς επίσης 

την προβολή της πλούσιας αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου μας. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης σε διάφορες 

κατηγορίες. Για δηλώσεις συμμετοχής και εισιτήρια εισόδου προς €25 για μεγάλους 

και €15 για μικρούς, μπορείτε να αποτείνεστε στους: Ιάκωβο Τσιουρούτη, τηλ. 

99453960, Ρία Χατζηδαμιανού, τηλ. 99540568, Μαρία Τσέντα, τηλ. 99353485, και στο 

τηλέφωνο του γραφείου του Δήμου μας 22516937.  

2. Τρίτη 19 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30μμ - Γενική Συνέλευση Προσφυγικού 

Σωματείου «Ο Καραβάς  

Η Γενική Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη, 19 Μαρτίου, στις 6.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών.  Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου όπως παραστούν.   

3. Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013, ώρα 7.30μμ –Εκδήλωση «Αφηγήσεις, βιώματα από 

τα τραγικά γεγονότα του πολέμου του 1974 στον Καραβά» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας, με τη στήριξη του Δήμου Καραβά 

διοργανώνει εκδήλωση στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, στην 

οποία θα ακουστούν αφηγήσεις από εμπειρίες στρατιωτών που έζησαν τα τραγικά 

γεγονότα του 1974 στον Καραβά. Είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία των νέων 

μας, οι οποίοι μέσα από την εκδήλωση θα αντλήσουν πληροφορίες και διδάγματα 

για τις δύσκολες και τραγικές στιγμές της περιόδου του 1974. Μερικές πληροφορίες 

θα ακουστούν για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές που έζησαν τα 

γεγονότα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.   



4. Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, ώρα 7.30μμ – Εκδήλωση «Αφιέρωμα στις εθνικές 

επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955» 

Η εκδήλωση αυτή έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Καραβιωτών. Στην εκδήλωση αυτή θα γίνουν δύο βασικές παρουσιάσεις. Η 

πρώτη θα είναι ένα σεμνό αφιέρωμα στον ήρωα της ΕΟΚΑ Ιάκωβο Πατάτσο, ο οποίος 

καταγόταν από τον Καραβά και είναι ένας από τους δεκατρείς απαγχονισθέντες του 

απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1995-1959. Η δεύτερη παρουσίαση θα έχει τίτλο 

«Ψηφίδες από την ιστορία του Καραβά και της γύρω περιοχής 14ος – 18ος αιώνας». 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει στο καλλιτεχνικό μέρος η χορωδία «Η φωνή της 

Κερύνειας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Καραβιωτών.  

5. Τρίτη 2 Απριλίου 2013 – Ομιλία από το Μητροπολίτη Κερύνειας κ. Χρυσόστομο 

Μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του 

Δήμου μας, ο Μητροπολίτης Κερύνειας θα παρουσιάσει μια πολύ αξιόλογη ομιλία με 

θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τους νέους μας και τις νέες συνθήκες ζωής 

που βιώνουμε στις μέρες μας (ανεξαρτησία των νέων, θεσμός της οικογένειας, 

σχέσεις γονέων και νέων, ο ρόλος της εκκλησίας). Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο 

οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 

7.15μμ. Σας παρακαλούμε να προτρέψετε τα παιδιά σας να συμμετάσχουν σε αυτή 

την εκδήλωση γιατί θα είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με 

τον Ιεράρχη της επαρχίας μας. Επίσης, γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να 

παρακολουθήσουν την ομιλία. 

6. Σάββατο 6 Απριλίου 2013, ώρα 3.00μμ - Καραβιώτικο απόγευμα – Τσάι  

Η καθιερωμένη εκδήλωση «Καραβιώτικο Απόγευμα – Τσάι», που διοργανώνει το 

Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς»,  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Απριλίου η 

ώρα 3.00 το απόγευμα στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.  Θα 

υπάρξει διάλεξη από ψυχολόγο πάνω σε σχετικό θέμα.  Περισσότερες πληροφορίες 

για την εκδήλωση θα υπάρξουν σε επόμενη επιστολή που θα σταλεί. 

Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι ο χρόνος της προσφυγιάς δεν μας κουράζει, θα 

συνεχίζουμε αταλάντευτοι το έργο και την αποστολή μας, ενωμένοι, Δήμος, 

σωματεία και νεολαία μέχρι να ανατείλουν καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας με 

βασικό προσανατολισμό και στόχο την ελεύθερη επιστροφή στον αξέχαστο Καραβά 

μας και σ’ όλη την κατεχόμενη γη μας.  

Εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,  

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος 


