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Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά,    30 Μαΐου 2013 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω δραστηριότητες του Δήμου και των 

σωματείων μας: 

1. Εκδήλωση προς τιμή των απόφοιτων νέων με καταγωγή τον Καραβά, Τρίτη 11 Ιουνίου, 7.30μμ  

Η Σχολική Εφορεία Καραβά σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο 

Καραβάς», διοργανώνουν την Τρίτη 11 Ιουνίου και ώρα 7.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς τιμή των απόφοιτων νέων με Καραβιώτικη 

καταγωγή. Έχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις σε νέους που αποφοιτούν από σχολεία Μέσης και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης με τις σχετικές λεπτομέρειες. Όσοι δεν έχουν πάρει τέτοια πρόσκληση παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των νέων που θα 

τιμηθούν. Η εκδήλωση εκτός από απονομές τιμητικών ενθυμημάτων θα περιλαμβάνει προβολή 

δεκάλεπτου ντοκιμαντέρ με θέμα τον Καραβά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή μαθητών από 

τη μουσική σχολή Λεωνίδα Πιτσιλλίδη. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

2. Εκδήλωση «Η ιστορική διαδρομή της 190 μοίρας πυροβολικού στον Καραβά», Πέμπτη 20 

Ιουνίου, 8.00μμ  

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού και το 

Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» διοργανώνει την Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 8.00μμ στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, εκδήλωση με θέμα «Η ιστορική διαδρομή της 190 μοίρας 

πυροβολικού στον Καραβά». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για την ιστορική διαδρομή της 

190 μοίρας πυροβολικού που είχε ως έδρα της την Ιερά Μονή Αχειροποιήτου στον Καραβά. 

Μεταξύ άλλων θα αναφερθούν ιστορικές πληροφορίες για την αποστολή και τη συμβολή των 

οπλιτών και αξιωματικών της μοίρας που πολέμησαν την περίοδο της εισβολής καθώς επίσης θα γίνει 

παρουσίαση ενός ιστορικού αφιερώματος για την Ιερά Μονή Αχειροποίητου. Στο πρόγραμμα της 

εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες στις δέκα οικογένειες των πεσόντων και αγνοουμένων 

της 190 Μοίρας Πυροβολικού. 

3. Εκδήλωση «Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας», Δευτέρα 24 Ιουνίου, 5.00μμ  

Ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας με τη στήριξη των τριών Δήμων της Επαρχίας μας διοργανώνουν και 

φέτος την εκδήλωση «Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα 

του ομίλου στη Λεμεσό και θα περιλαμβάνει θαλάσσια αγωνίσματα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 
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4. Εκδήλωση «Αφιέρωμα στην Πολιτιστική παράδοση της κωμόπολης Καραβά», Παρασκευή 5 

Ιουλίου, 8.00μμ 

Ο Δήμος Καραβά με τη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας και τη 

στήριξη του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Αφιέρωμα στην 

Πολιτιστική παράδοση της κωμόπολης Καραβά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο 

«Ονήσιλλος» του Αγίου Τύχωνα το οποίο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, δίπλα από το 

οίκημα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Λεμεσού. 

Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση από την κα. Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά για τις εκδηλώσεις 

και την πολιτιστική παράδοση του Καραβά πριν το 1974. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης το χορευτικό 

συγκρότημα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας θα παρουσιάσει μια εικοσάλεπτη 

ενότητα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. Ο Μάριος Χαραλαμπίδης και οι συνεργάτες του θα 

συμμετέχουν στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης με τραγούδια από τη μουσική δημιουργία του Δήμου μας 

«Στον Καραβά». 

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί το αθλητικό σωματείο της κωμόπολής μας ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα για 

την πρόσφατή διάκρισή του με την κατάκτηση του κυπέλου πετόσφαιρας ανδρών Α’ κατηγορίας. 

Πληροφορούμε τους συνδημότες μας που διαμένουν στην περιοχή Λευκωσίας που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν την εκδήλωση και δεν έχουν μεταφορικό μέσο, ότι ο Δήμος Καραβά θα διαθέσει 

λεωφορείο. Προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν εκ των προτέρων στο τηλ. του Δήμου 

22516937 (ώρες γραφείου).  

Επίσης αναφέρουμε ότι για την εκδήλωση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας έχει 

κυκλοφορήσει λαχεία προς 2 ευρώ το καθένα με πλούσια δώρα. Οι καθαρές εισπράξεις από τις πωλήσεις 

των λαχείων θα διατεθούν για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της νεολαίας μας. Όσοι ενδιαφέρονται να 

στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία των νέων μας να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας. 

Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά, 

Ο Δήμος μας και όλοι οι φορείς, σωματεία και οργανώσεις του Καραβά συνεχίζουν την αποστολή τους με 

ποιοτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Αξιολογούμε ότι το δύσκολο περιβάλλον την οικονομικής 

κρίσης δεν πρέπει να είναι αφορμή για να υποβαθμιστούν οι εκδηλώσεις μας. Όλοι μαζί προσφέρουμε, 

δημιουργούμε και συνεχίζουμε την ανηφορική πορεία με αισιοδοξία και πίστη για καλύτερες μέρες. 

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς, 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου (Δήμαρχος)  


