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3 Απριλίου 2012 

Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά. 

 

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

μας. 

1. Εκδήλωση  «Δευτέρα της Λαμπρής», 16 Απριλίου 2012 

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

Σωματείο Ρokka - ΑΕΚ Καραβά «Λάμπουσα» και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά, 

διοργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση των Καραβιωτών και φίλων του 

Καραβά τη Δευτέρα του Πάσχα. 

Η παραδοσιακή αυτή εκδήλωση που σκοπεύει στην 

αναβίωση των εθίμων του τόπου μας και τη σύσφιξη 

των σχέσεων μεταξύ των σκορπισμένων Καραβιωτών, 

θα γίνει φέτος στον Κόρνο στο χώρο που στεγάζεται το 

σώμα Προσκόπων Κύπρου. Της εκδήλωσης θα 

προηγηθεί μνημόσυνο πεσόντων και δέηση υπέρ των 

αγνοουμένων Καραβιωτών, στις 12.00 το μεσημέρι στο 

εκκλησάκι του Αγίου Ευφημιανού που βρίσκεται στο χώρο της εκδήλωσης και καλούνται όλοι να 

παραστούν. Τη δέηση θα τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος. 

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

γεύμα στη τιμή των 10 ευρώ κατ’ άτομο (παιδιά μέχρι 12 χρονών 5 ευρώ). Μέρος των εσόδων από το 

γεύμα θα διατεθεί για ενίσχυση ταμείου που έχει δημιουργηθεί για βοήθεια δυσπραγούντων 

οικογενειών σε αδελφοποιημένους Δήμους της Ελλάδας. 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 τηλ. του Δήμου Καραβά τηλ.  22516937 κα Μαρία 

Κλεάνθους, ή στα τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281 και Ιάκωβο Τσιουρούτη 99453960.  Σημείωση: 

Φαγητό θα προσφερθεί μόνο σε αυτούς που θα το δηλώσουν. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ 

Οδός Μιλήτου αρ.2, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία 

Τηλ. 22516937, 99620251, Φαξ. 22516941 

Email: karavas.municipality@cytanet.com.cy 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ 

Οι πιο κάτω εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί: 

 Κυριακή 22 Απριλίου 2012 – Διαγωνισμός τουρνουά futsal στη Λευκωσία 

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας. Θα είναι χαρά για 

τους διοργανωτές να συμμετάσχουν στην πιο πάνω εκδήλωση όσο το δυνατό περισσότεροι νέοι 

με καταγωγή τον Καραβά και φίλοι τους. Για περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία του 

Δήμου μας και στο τηλέφωνο του συντονιστή της εκδήλωσης Αλέξανδρου Ποστεκκή 99785887.  

 

 Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 – Εσπερινός Αγίας Ειρήνης – ώρα 6.00μμ 

Έχει καθιερωθεί παραμονή της γιορτής της Αγίας 

Ειρήνης, ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με όλα τα 

σωματεία και φορείς της κωμόπολης να διοργανώνει 

τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης. Ο εσπερινός θα 

γίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου παρά το 

Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία (στον ίδιο χώρο που έγινε και 

πέρσι). Σ’ αυτόν θα παραστεί ο Μητροπολίτης 

Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος.  

 

 Τρίτη 8 Μαΐου 2012 – Ημερίδα για την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας 

κληρονομιάς – Οίκημα Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών – ώρα 7.00μμ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου με τη στήριξη του Δήμου Καραβά και του 

Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», διοργανώνουν ημερίδα στην οποία οι νέοι του Καραβά 

θα παρουσιάσουν διάφορες ενότητες που σχετίζονται με την καταστροφή των εκκλησιών και 

άλλων θρησκευτικών μνημείων στον Καραβά και στην επαρχία Κερύνειας. Η παρουσία όλων μας 

στην ημερίδα ενισχύει τις πρωτοβουλίες των νέων μας για προβολή θεμάτων που έχουν σχέση με 

την ιστορία και τη θρησκευτική παράδοση της περιοχής μας.  

  

Με τις εγκάρδιες ευχές όλων των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου Καραβά, του Δ.Σ. του Προσφυγικού Σωματείου 

«Ο Καραβάς» και του Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Καραβά 

«Λάμπουσα» για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και είθε με την Ανάσταση 

του Χριστού να ακολουθήσει σύντομα και η Ανάσταση της 

Κύπρου μας.   

  

 

 

               Γιάννης Παπαϊωάννου  

               Δήμαρχος Καραβά 


