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 Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2015 

Προς εκτοπισμένους Δημότες Καραβά 
και φίλους της κωμόπολης 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 

 
1. Εκδήλωση απονομής χορηγιών Ταμείου Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλα» και 

Κληροδοτήματος «Γεωργίου Τσίμον» – 29 Δεκεμβρίου 15, ώρα 7.00μμ 

Η καθιερωμένη μας εκδήλωση στην οποία τιμούμε, μαζί με τη Σχολική Εφορεία Καραβά, τους άριστους 
πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και 
ώρα 7.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση 17 
νέοι με καταγωγή τον Καραβά στους οποίους θα δοθούν χορηγίες από το Ταμείο Υποτροφιών Καραβά 
«Νίκος Κ. Σιακόλας» και το Κληροδότημα της Σχολικής Εφορείας Καραβά «Γεωργίου Τσίμον». Το 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ιστορικές αναφορές και πληροφορίες για την κατεχόμενη κωμόπολή μας, 
χαιρετισμούς εκ μέρους των διοργανωτών, το Μητροπολίτη Κυρηνείας, τον Υπουργό Παιδείας, 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση. 

2. Μουσική βραδιά με τη Νεολαία Καραβά – 4 Ιανουαρίου 2016,  ώρα 9.00μμ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας μέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς του για ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τη γνωριμία μεταξύ των νέων του Καραβά, διοργανώνει μουσική 
βραδιά με ζωντανή μουσική και ποτό στο οίκημα του ΠΙΚ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 
Ιανουαρίου και ώρα 9.00μμ. Εισηγούμαστε στους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να παρευρεθούν 
και να συμμετάσχουν στην όμορφη αυτή εκδήλωση, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Περισσότερες 
πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης των νέων μας στο facebook – Karavas 
Youth. 

3. Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από τη Νεολαία Καραβά 
Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016, ώρα 6.00μμ 
 

Μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας είναι η δημιουργία 
θεατρικής ομάδας. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε με πολλή ενθουσιασμό από τους νέους μας και μετά 
από μια πολύμηνη προετοιμασία η ομάδα θα μας παρουσιάσει την πρώτη της θεατρική δουλειά. Το 
Σάββατο 9 Ιανουαρίου η ώρα 6.00μμ στο οίκημα του ΠΙΚ, θα γίνει παρουσίαση του θεατρικού έργου 
«Τταλλού η προξενήτρα» του Άνθου Ροδίνη. Το γενικό συντονισμό της θεατρικής ομάδας, τη σκηνοθεσία 
και την καθοδήγηση ανέλαβε ο συνδημότης μας Χριστόφορος Τσαγγαρίδης τον οποίο ευχαριστούμε 
θερμά για τη συμβολή του. Σας περιμένουμε να χειροκροτήσουμε θερμά αυτή την αξιόλογη καλλιτεχνική 
πρωτοβουλία των νέων μας. 

 
Εκ  μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά μεταφέρω  τις θερμές μας ευχές για  

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και Καλή Δύναμη με τη Νέα Χρονιά. 

 
 
 
Γιάννης Παπαϊωάννου  
Δήμαρχος 
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Λευκωσία, Δεκέμβριος 2015. 

Αγαπητοί Καραβιώτες / Καραβιώτισσες, 
 
Με την επιστολή αυτή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 
 
1.  Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά  
     Κυριακή 10   Ιανουαρίου 2016. 
 
Ο Δήμος και το Προσφυγικό μας Σωματείο διοργανώνουν και φέτος από κοινού την καθιερωμένη Παιδική 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00 το πρωί στο οίκημα του ΠΙΚ 
στον Στρόβολο.  
 
Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή διαφανειών με φωτογραφίες από τον Καραβά και επεξηγήσεις γι’ 
αυτές προς τα παιδιά. Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες για τον Καραβά από τα παιδιά, μαζί με νεαρές 
Καραβιώτισσες δασκάλες. Η γιορτή θα κλείσει με το κόψιμο της βασιλόπιτας, χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, την άφιξη του Άη Βασίλη και προσφορά δώρων προς τα παιδιά. 
 
2.  Συνεστίαση Καραβιωτών – Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016. 
 
Η συνεστίαση θα πραγματοποιηθεί φέτος για τρίτη φορά στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΤΡΙΚΚΗΣ» στη 
Λευκωσία, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 1.00 μ.μ.  Η συνεστίαση είναι φέτος αφιερωμένη στα 
Δημοτικά Σχολεία του Καραβά. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης θα τιμηθούν οι μαθητές που αποφοίτησαν το 1974 και οι δάσκαλοί 
τους.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνεστίαση θα δοθούν σε επόμενή μας επιστολή. 
 
3.  Χορός του Λεμονιού 
 
Οι τυχεροί λαχνοί, που κληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Χορού του Λεμονιού, που πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Νοεμβρίου 2015, είναι οι εξής:  6975, 4800, 5571, 3581, 5551, 4678, 6995, 4875, 5027, 4672, 4904, 
5876, 5564, 5195, 5596, 2523, 6311, 5882. 
 
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των τυχερών λαχνών να επικοινωνήσουν με τη Μαρία Κλεάνθους, τηλ.  
22516937, για να παραλάβουν τα δώρα τους. 
 
Με τις εγκάρδιες ευχές μας για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και σύντομη επιστροφή στην αξέχαστη 
κωμόπολή μας. 
 
 
 
 

Κώστας Πατέρας 
Πρόεδρος Προσφυγικού Σωματείου  
«Ο Καραβάς» 


