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2 Οκτωβρίου 2019 

 

Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας, 

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για τα 

ακόλουθα σημαντικά θέματα: 

1. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά   

Με μεγάλη χαρά σας κοινοποιούμε τον δεύτερο κατάλογο των ιδιωτών επαγγελματιών 

Καραβιωτών, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα στοιχεία συνδημοτών μας. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους έχουν ανταποκριθεί στην προσπάθεια αυτή. 

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να στηρίζουμε τους 

συνδημότες μας, αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ως έμπρακτη ένδειξη 

αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, μέχρι να 

περιλάβουμε αν είναι δυνατόν, όλους τους επαγγελματίες Καραβιώτες.   

Όσοι επιθυμούν να περιληφθούν στον επόμενο κατάλογο που θα σταλεί, παρακαλούμε 

όπως επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα τηλέφωνα και να δώσουν τα στοιχεία της 

επιχείρησης τους: Κυριάκος Χατζηνικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος - 99780198 ή στα 

γραφεία του Δήμου τηλ. 22516937, φαξ: 22516941 ή μέσω email στο 

karavas.municipality@cytanet.com.cy. 

2. Εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά διοργανώνει την επόμενη περίοδο δυο πολύ 

αξιόλογες εκδηλώσεις: 

α) Βραδιά Γνωριμίας Νέων Καραβιωτών στην Λεμεσό – Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019   

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά μέσα στα πλαίσια της δικτύωσης των 

μελών του διοργανώνει «Βραδιά Γνωριμίας Νέων Καραβιωτών» στην Λεμεσό. Η εκδήλωση 

αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των νέων Καραβιωτών που διαμένουν 

στην επαρχεία Λεμεσού. Το πάρτι γνωριμίας θα λάβει χώρα το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 

2019 και ώρα 21.00 στο Blue Apple (Σαριπόλου). Είσοδος 5 Ευρώ με ποτό και τσιμπήματα. 
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β) Έκθεση & Τελετή απονομής βραβείων μαθητικού διαγωνισμού σχεδιασμού αφίσας με 

θέμα « ΖΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ» -  Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019  

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου & Καραβά σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνουν Παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό 

σχεδιασμού αφίσας με θέμα « ΖΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ». 

Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους για μια ελεύθερη ενωμένη 

Κύπρο μέσα από τις δημιουργικές συνθέσεις τους. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο την 

έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων. Σας προσκαλούμε όλους λοιπόν 

να συμμετάσχετε και να δημιουργήσετε με την καρδιά και τη σκέψη στραμμένη σε μια 

ελεύθερη Κύπρο. 

Η έκθεση των έργων και η εκδήλωση απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την 

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18:30 στη Μεσαιωνική Αίθουσα «Καστελιώτισσα» (έναντι 

της Πύλης Πάφου στην παλαιά Λευκωσία) όπου θα εκτεθούν οι δημιουργίες όλων των 

διαγωνιζομένων και θα βραβευθούν οι διακριθέντες του διαγωνισμού. Η έκθεση θα είναι 

ανοικτή για το κοινό στις 13 Νοεμβρίου 2019 από τις 10:00 – 19:00. 

3. Εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του έτους 

Υπενθυμίζουμε πιο κάτω ΟΛΕΣ τις εκδηλώσεις που ακολουθούν μέχρι τις αρχές του 

Ιανουαρίου: 

1. Διάλεξη για τα Οκτωβριανά από την Άννα Νεοφύτου – Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 

2. Έκθεση Αγιογραφίας Καραβιωτών/τισσων Αγιογράφων – Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 

3. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 

4. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Καραβά, στην Αθήνα – Κυριακή 3 Νοεμβρίου 

5. Διάλεξη για τον Πενταδάκτυλο από τον Κυριακό Δημητριάδη - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 

6. «Χορός Λεμονιού», στο «PAVILION» Λευκωσία -  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 

7. Β’ Φάση συνεργασίας με Ρουμανία – 25 - 29 Νοεμβρίου 

8. Διάλεξη για την Μουσική Παράδοση των Χριστουγέννων από τον                                     

Δρ Χριστόδωρο Μνάσωνος - Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 

9. Εκδήλωση απονομής χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον 

Καραβά και τα περίχωρα  - Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 

10. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά - Κυριακή 12 Ιανουαρίου, 2020 

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, 

 

 

 

Νίκος Χατζηστεφάνου 

          Δήμαρχος  

 


