
 

 

 

Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2013  

 

Προς εκτοπισμένους δημότες Καραβά 

και φίλους της σκλαβωμένης κωμόπολης 

 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 

 

1. Ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2013» - τεύχος αρ. 6 

 

Η ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα 

Δρώμενα 2013» έχει κυκλοφορήσει. Η έκδοση 

αποτελεί μια σημαντική ποιοτική πρωτοβουλία του 

Δήμου Καραβά, η οποία έχει καθιερωθεί για έκτη 

συνεχή χρονιά να συμβάλλει στην προβολή και 

καταγραφή της ιστορίας, του πολιτισμού και των 

θρησκευτικών παραδόσεων της κωμόπολης Καραβά, 

καθώς και των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2012. Στόχος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Καραβά είναι η έκδοση να 

κυκλοφορήσει σε όσο το δυνατό περισσότερες 

οικογένειες Καραβιωτών. Για το σκοπό αυτό όσοι 

επικοινωνήσουν με το γραφείο του Δήμου μας (τηλ. 

22516937) θα φροντίσουμε να τους σταλεί ή να τους 

παραδοθεί το περιοδικό. Προαιρετική εισφορά για ενίσχυση του ταμείου της 

επιτροπής εκδόσεων του Δήμου μας ορίστηκε και φέτος το ποσό των € 5. Το περιοδικό 

είναι αναρτημένο ήδη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.karavas.org.cy  

 

2. Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013: Διάλεξη, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων 

Επαρχίας Κερύνειας   

 

Οι Κατεχόμενοι Δήμοι Επαρχίας Κερύνειας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Μητρόπολη 

Κερύνειας συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά σειρά διαλέξεων με την 

επωνυμία «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας». 

Πρόκειται για σειρά εκλαϊκευμένων διαλέξεων, οι οποίες είναι ανοικτές για το κοινό 

και προσφέρουν την ευκαιρία στο ευρύτερο σύνολο να ενημερωθεί για διάφορα 

θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Οι διαλέξεις για την περίοδο 2013-2014 θα 

πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο μεταξύ 7:30 μ.μ. και 9:00 μ.μ. Η 

πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 με ομιλητή το 

διδάκτωρ χρηματοοικονομικής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστα Μαυρίδη και θέμα «Δικαίωμα ιδιοκτησίας και 

“επιτροπή” αποζημιώσεων».    

http://www.karavas.org.cy/


3. Παρασκευή 11 Οκτωβρίου: Φιλολογικό μνημόσυνο για το Μίκη Σιακαλλή  

 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος στις 12 Οκτωβρίου από το θάνατο του αξέχαστου 

εκπαιδευτικού, γυμναστή και χοροδιδάσκαλου Μίκη Σιακαλλή. Ο προσφυγικός 

λαογραφικός όμιλος «Οι Αδούλωτοι» Σιακαλλή σε συνεργασία με τους Δήμους 

Λαπήθου και Καραβά διοργανώνουν φιλολογικό μνημόσυνο την Παρασκευή 11 

Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο 

Στρόβολο. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει αναφορές στην πολύ 

αξιόλογη προσφορά του αξέχαστου μας Μίκη στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και 

στον πολιτισμό του τόπου μας.  

Θα προηγηθεί η ώρα 5:30 μ.μ. αιμοδοσία στη μνήμη του στο οίκημα του ΠΙΚ που θα 

γίνει η εκδήλωση. 

 

4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 

 

α) Παρασκευή 11 Οκτωβρίου: Αγώνας Πετόσφαιρας Supercup 2013 

  Γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» - Λεμεσός, ώρα 8.00μμ. Η πετοσφαιρική ομάδα ανδρών 

του αθλητικού μας σωματείου Pokka ΑΕΚ Καραβά-Λάμπουσα που στέφθηκε 

κυπελλούχος την προηγούμενη πετοσφαιρική περίοδο, αντιμετωπίζει την 

πρωταθλήτρια ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. 

β) Δευτέρα 21 Οκτωβρίου: Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου (Πρώτου Επισκόπου Λάμπουσας)  

  Η εκδήλωση διοργανώνεται από κοινού από το Δήμο μας, το προσφυγικό σωματείο «Ο   

Καραβάς» και τη Μητρόπολη Κερύνειας. Ο εσπερινός θα πραγματοποιηθεί η ώρα 

5.30μμ στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και Μακαρίου στο Στρόβολο και σ’ 

αυτόν θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. Χρυσόστομος.  

γ) Πέμπτη 24 Οκτωβρίου: Εκδήλωση με θέμα «Ταχυδρομική ιστορία του Καραβά και της 

επαρχίας Κερύνειας» 

Διοργανωτής το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας. Οίκημα ΠΙΚ, ώρα 

7:30μμ.  

δ) Σάββατο 16 Νοεμβρίου: Εκδήλωση «Χορός του λεμονιού»  

Διοργανωτής το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», κέντρο Pavilion, Λευκωσία, ώρα 

8:30 μμ. 

ε) Δευτέρα 18 Νοεμβρίου: Πολιτιστική συνάντηση Δήμων Καραβά και Κυθήρων  

Διοργανωτής Δήμος Καραβά, οίκημα ΠΙΚ, ώρα 7:30 μμ.  

 

Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες επιστολές μας η παρουσία σας στις εκδηλώσεις 

μας δίνει την ηθική στήριξη να συνεχίζουμε την αποστολή του Δήμου και των σωματείων 

μας με στόχο ο τόπος μας να επανακτήσει την ελευθερία του το συντομότερο δυνατό.  

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς  

όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος  


