Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016
Προς δημότες και φίλους της κωμόπολης Καραβά,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα:
1. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής», 2 Μαΐου 2016
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.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαΐου στη Λεμεσό, στο δασικό πάρκο
Πολεμιδιών, δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας. Της εκδήλωσης θα
προηγηθεί δέηση η ώρα 12.30 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας.
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 5 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.
22516937 (ώρες γραφείου), Μαρία Κλεάνθους ή στο τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281,
Παναγιώτη Μανώλη 99843200 και Μάρω Χατζηστεφάνου 99344789. Σημείωση: Φαγητό θα
προσφερθεί μόνο σε αυτούς που θα το δηλώσουν.
2. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης, 4 Μαΐου 2016
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς», τις
εκκλησιαστικές επιτροπές Αγίας Ειρήνης Καραβά και Αγίου Φανουρίου Αγίου Γεωργίου
Κερύνειας διοργανώνουν για άλλη μια χρονιά τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης.
Ο εσπερινός θα τελεστεί την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ. στο εκκλησάκι του
Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία.
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3. Εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών, Κυριακή 29 Μαΐου 2016
Η εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται από
το Προσφυγικό μας Σωματείο με τη στήριξη του Δήμου μας. Φέτος η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει εκκλησιασμό στην εκκλησία του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο και
προσκυνήματα στα μοναστήρια Αγίου Νικολάου Ορούντας και Αγίου Παντελεήμονα στην
Αγροκηπιά. Θα προσφερθεί γεύμα στο κέντρο «Στου Κύπρου την παρέα» στο Μιτσερό.
Περισσότερες λεπτομέρειες με τους σταθμούς αναχώρησης των λεωφορείων κλπ θα σας
σταλούν με ξεχωριστή επιστολή του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» αρχές Μαΐου.
4. Εκδήλωση προς τιμή των απόφοιτων νέων με καταγωγή τον Καραβά, Τετάρτη 8
Ιουνίου, 7.00 μ.μ.
Η Σχολική Εφορεία Καραβά σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά και το Προσφυγικό Σωματείο
«Ο Καραβάς», διοργανώνουν την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 7.00μμ στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς τιμή των
απόφοιτων νέων με Καραβιώτικη καταγωγή.
Παρακαλούνται όσοι έχουν στην οικογένειά τους ή γνωρίζουν νέους με Καραβιώτικη
καταγωγή που αποφοιτούν από σχολεία Μέσης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 22516937 και να δώσουν τις
ανάλογες πληροφορίες. Σε όλους τους απόφοιτους που θα τιμηθούν θα σταλεί ξεχωριστή
πρόσκληση από τη Σχολική Εφορεία Καραβά.
5. Επικοινωνία με τους δημότες
Για το πιο πάνω θέμα σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε για
τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας. Η επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου έχει ένα
σημαντικό κόστος το οποίο με τα σημερινά δεδομένα των περικοπών στον προϋπολογισμό
του Δήμου μας πρέπει να περιοριστεί. Επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου θα έχουμε 1-2 φορές
το χρόνο για περιπτώσεις που κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνει.
Είναι θερμή παράκλησή μας, όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα
τους αποστέλλεται μήνυμα sms για τις εκδηλώσεις μας. Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν
ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η συνεργασία σας στο πιο πάνω θέμα θα μας βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να
έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις μας.
Εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, σας μεταφέρω τις ευχές μας
για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και είθε το ζωηφόρο φως της Ανάστασης του Κυρίου να δίνει δύναμη και
κουράγιο σε όλους μας να συνεχίζουμε χωρίς ταλαντεύσεις την αποστολή μας για επιστροφή
και δικαίωση.

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος
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