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Προς  Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2012  

Δημότες Καραβά και φίλους του Καραβά 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω εκδηλώσεις: 

1. Εκδήλωση «Φιλανθρωπικό τσάι», Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012, Λεμεσός 

Υπό την αιγίδα των τριών δήμων της επαρχίας μας, Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, 

ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας διοργανώνει απογευματινό τσάι, το Σάββατο 

17 Μαρτίου 2012 στις 4.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Ποσειδώνια» στη Λεμεσό.  

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας 

κ.κ. Χρυσόστομος.  

Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης, οι τρεις δήμαρχοι της επαρχίας μας.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Κερυνειωτών και η 

ευκαιρία επικοινωνίας τους με το νέο Μητροπολίτη και τους Δημάρχους της επαρχίας.  

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ. 

Για δηλώσεις συμμετοχής (τιμή εισιτηρίου 10 €) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 

με το γραφείο του Δήμου μας στο 22516937 και στο τηλέφωνο της Προέδρου του 

Ομίλου Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας, Ελένης Κύρκου Κολιού 99651101 

 

2. Εκδήλωση «Αφιέρωμα στους εγκλωβισμένους της Καρπασίας», Σάββατο, 24 

Μαρτίου 2012, οίκημα Π.Ι.Κ. 

Ο Δήμος Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά τιμούν 

τη δημοσιογράφο Αθηνά Κρικέλη, παραγωγό και σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας 

μικρού μήκους  «Οι εγκλωβισμένοι της Κύπρου» που πήρε το πρώτο βραβείο 

καλύτερου πολιτικού ντοκιμαντέρ 2011 στην Αμερική και παγκοσμίως από το διεθνές 

φεστιβάλ κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο 

οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο Στρόβολο. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ διάρκειας 20 

λεπτών και απονομή τιμητικού ενθυμήματος στη δημοσιογράφο Αθηνά Κρικέλη.  
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Θα γίνει επίσης παρουσίαση του λευκώματος του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου με τίτλο 

«Σεργιάνι στην Άκρα Γη». 

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με έργα 

μαθητών του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Εκπρόσωπος των μαθητών θα χαιρετίσει την 

εκδήλωση.  

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας σ’ αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, για την 

οποία η νεολαία του Καραβά είχε την πρωτοβουλία της οργάνωσής της και με πολλή 

αφοσίωση έχει συμβάλει στο ποιοτικό περιεχόμενό της.  

 

3. Εκδήλωση «Αφιέρωμα στις Εθνικές μας επετείους της 25
ης

 Μαρτίου και της 1
ης

 

Απριλίου», Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012  

Η εκδήλωση αυτή έχει καθιερωθεί να διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Καραβιωτών. Θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Ιδρύματος την Τετάρτη 28 

Μαρτίου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει: 

 Ιστορικά στοιχεία για την περιοχή Καραβά – Λαπήθου το 1821 

(Άφιξη Κωνσταντίνου Κανάρη και εκτελέσεις προκρίτων) 

Ομιλία για το θέμα από την κ. Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά 

 Αφιέρωμα μνήμης για τον ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκο Μάτση  

Προσωπικές μαρτυρίες από το συναγωνιστή του ήρωα Ανδρέα Παναγιώτου, σε 

γεγονότα που σχετίζονται με την παρουσία του Κυριάκου Μάτση στον 

Καραβά. 

Αναφορά σε ηθικές αρχές του ήρωα από τον κ. Νίκο Χατζηστεφάνου. 

 Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη χορωδία «Η φωνή της Κερύνειας» 

 

Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη στήριξη που προσφέρετε στο Δήμο και τα 

σωματεία της κωμόπολής μας, με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις και τις 

δραστηριότητές μας.  

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς  

όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά  

 

 

 Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος  

 

 


