
 

Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά,         24 Απριλίου 2013 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω δραστηριότητες και εκδηλώσεις μας: 
 

1. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής», 6 Μαΐου 2013  

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», το Αθλητικό Σωματείο Pokka 

– ΑΕΚ Καραβά «Λάμπουσα» και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά, διοργανώνουν και φέτος την 

καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση των Καραβιωτών και φίλων του Καραβά, τη Δευτέρα του Πάσχα. 

Είναι γεγονός ότι προβληματιστήκαμε κατά πόσο, με τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, να αναβάλαμε 

για φέτος τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Αξιολογήσαμε στα θετικά την πολύ αθρόα προσέλευση 

Καραβιωτών σ’ αυτήν την εκδήλωση τις προηγούμενες χρονιές και τη δυνατότητα που δίνεται σε Καραβιώτες 

όλων των ηλικιών να γνωριστούν και να ανταλλάξουν τα νέα τους. Θεωρούμε ότι στις δύσκολες συνθήκες 

που περνούμε η εκδήλωση φέτος θα δώσει μια διαφορετική προοπτική αλληλοστήριξης και ανανέωσης 

δυνάμεων για να αντέξουμε στα νέα δεδομένα.   

Η εκδήλωση της Δευτέρας της Λαμπρής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαΐου στον ίδιο χώρο που 

έγινε και πέρσι, στον Κόρνο, στις εγκαταστάσεις του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Της εκδήλωσης θα 

προηγηθεί δέηση η ώρα 1.00 μετά το μεσημέρι στο εκκλησάκι του Αγίου Ευφημιανού που βρίσκεται στο 

χώρο της εκδήλωσης στην οποία θα προστεί ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος. 

Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει μπουφέ από ιδιώτη επαγγελματία και θα προσφερθεί γεύμα 

στην τιμή των 8 ευρώ κατ’ άτομο. Για παιδιά και μέλη της νεολαίας Καραβά, καθώς και για τους 

συνταξιούχους, η τιμή θα είναι επιχορηγημένη από το Δήμο Καραβά με κόστος 4 ευρώ το άτομο. Η κάθε 

οικογένεια, παρέα να μεριμνήσει για τα δικά της ποτά και παραδοσιακά εδέσματα (φλαούνες, τσουρέκια 

κ.α.). Μετά τη συνεστίαση θα διοργανωθούν διαγωνισμοί με αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα, 

σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες και τράβηγμα σχοινιού).  

Σημαντική παράκληση προς όλους είναι όπως όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση και το 

φαγητό να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του Δήμου Καραβά, τηλ. 22518937 (ώρες γραφείου),  Μαρία 

Κλεάνθους ή στο τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281. Σημείωση: Φαγητό θα προσφερθεί μόνο σε αυτούς που θα 

το δηλώσουν.  

 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, μέσα στα πλαίσια του ίδιου προβληματισμού και της ιεράρχησης των 

εκδηλώσεων που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν φέτος,  η καθιερωμένη εκδρομή και συνεστίαση για 

τους συνταξιούχους μας με διοργανωτή το Προσφυγικό μας Σωματείο «Ο Καραβάς» και τη στήριξη του 

Δήμου μας, με απόφαση του Σωματείου  δεν θα γίνει την άνοιξη και αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο.



 

2. Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών  

Σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενη επιστολή μας ότι ο Δήμος Καραβά  από κοινού με το 

Προσφυγικό μας Σωματείο «Ο Καραβάς» έχουν ιδρύσει Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών, το οποίο λειτουργεί 

εδώ και τρία χρόνια περίπου. Βασικά έσοδα του Ταμείου είναι εισφορές που γίνονται (αντί στεφάνων) από 

Καραβιώτες και φίλους, σε κηδείες Καραβιωτών.  

Η περίοδος που περνούμε με την οικονομική κρίση, υπολογίζουμε ότι έχει δημιουργήσει σημαντικές 

οικονομικές δυσκολίες σε πολλούς συνανθρώπους μας. Στα πλαίσια της κοινωνικής μας αποστολής και 

ευαισθητοποίησής μας για απρόβλεπτα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε άπορες οικογένειες 

Καραβιωτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου απεφάσισε να βοηθήσει στα μέτρα των δυνατοτήτων του 

περιπτώσεις που έχουν άμεση ανάγκη. Προς τούτο θα εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα που θα μας σταλεί 

γραπτώς στο  Δήμο Καραβά ή το Σωματείο «Ο Καραβάς» με λεπτομερείς πληροφορίες.        

Ενθαρρύνουμε δε, συνδημότες μας που θέλουν να ενισχύσουν το Ταμείο με εισφορές τους με σκοπό να 

βοηθηθούν άπορες οικογένειες Καραβιωτών, να μας ενημερώσουν ανάλογα.  
 

3. Χορευτικό Συγκρότημα Νεολαίας Δήμου Καραβά  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έχει 

δημιουργήσει χορευτικό συγκρότημα. Το συγκρότημα έχει δώσει αρκετές παραστάσεις σε εκδηλώσεις του 

Δήμου και του σωματείου μας. Η επόμενη παρουσίαση του συγκροτήματος θα είναι στη Διεθνή Έκθεση 

Κύπρου, στο περίπτερο του Δήμου Κερύνειας (τιμώμενος δήμος) το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013.  

Το Συμβούλιο Νεολαίας απευθύνει έκκληση σε νέους με καταγωγή τον Καραβά που επιθυμούν να 

ενταχθούν στο χορευτικό συγκρότημα να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου για περισσότερες 

λεπτομέρειες, τηλ. 22516937.  
 

4. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας για έγκαιρη ενημέρωση και επικοινωνία 

Ο Δήμος Καραβά και η νεολαία του Δήμου μας αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας έχουν 

δημιουργήσει σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook, μέσα από τις οποίες τα μέλη ενημερώνονται για 

διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο και τις δραστηριότητές μας. Για τους δημότες μας η σελίδα του Δήμου 

Καραβά είναι καταχωρημένη ως Δήμος Καραβά και έχει ήδη 300 περίπου μέλη. Για τους νέους μας, η σελίδα 

είναι group, Νεολαία Καραβά – Karavas Youth. Τα πλεονεκτήματα από την επικοινωνία αυτή είναι πάρα 

πολλά και καλούμε όσους θέλουν να ενημερώνονται έγκαιρα για διάφορα θέματα που αφορούν το Δήμο μας 

να ενταχθούν στις πιο πάνω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογη σελίδα υπάρχει και για το αθλητικό μας 

σωματείο Pokka ΑΕΚ – Λάμπουσα. 
 

Εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά μεταφέρω τις ευχές μας για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και να 

διατηρήσουμε όσο το δυνατό περισσότερες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που βιώνουμε 

στις μέρες μας. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
 

Με τους χαιρετισμούς μου,   
 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου (Δήμαρχος)  


