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Λευκωσία, 4 Μαΐου 2018 

 

Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά, 

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

1. Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων με Καραβιώτικη καταγωγή  

Τετάρτη 13 Ιουνίου 

Η Σχολική Εφορεία Καραβά με τη στήριξη του Δήμου Καραβά και του Προσφυγικού 

Σωματείου «Ο Καραβάς» διοργανώνει την Τετάρτη 13 Ιουνίου και ώρα 7.15μμ, την 

καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων Λυκείων, Τεχνικών, Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον Καραβά και τα περίχωρα Ελιά, Φτέρυχα, 

Παλιόσοφος, Μότιδες.  

Παρακαλούνται όσοι έχουν στην οικογένειά τους ή γνωρίζουν νέους με Καραβιώτικη 

καταγωγή, που αποφοιτούν φέτος να επικοινωνήσουν στο τηλ. 99 512552 (κ. Ανδρούλα 

Ασσιώτου) ή στο τηλ. του Δήμου Καραβά  22 516937 και να δώσουν τις πληροφορίες. 

2. Πάρτι νέων με Καραβιώτικη καταγωγή – Πέμπτη 21 Ιούνιου 

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

πάρτι γνωριμίας νέων με Καραβιώτικη καταγωγή την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, ώρα 8.00μμ, 

στο οίκημα του Ιδρύματος στον Στρόβολο. Η συγκέντρωση θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και 

ζωντανή μουσική. Είσοδος 5 ευρώ.  

Προσκαλούνται όλοι οι νέοι του Καραβά μαζί με φίλους τους να συμμετέχουν σε αυτή την 

όμορφη συνάντηση. Για πληροφορίες και δηλώσεις στο τηλ. 99 769759 (Μάριος Μούγης). 

3. Εκδήλωση προς τιμή των αποδήμων 

Ο Δήμος Καραβά και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» προγραμματίζει 

εκδήλωση/συνεστίαση προς τιμή των απόδημων Καραβιωτών που θα βρίσκονται στην Κύπρο 

την περίοδο του Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα διεξαγωγής της 

εκδήλωσης και δηλώσεις συμμετοχής αποδήμων και Καραβιωτών που διαμένουν στην Κύπρο, 

παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον συντονιστή, Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα 

Κωνσταντίνου, στο τηλ. 99651554. 
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4. Αντικατοχικές εκδηλώσεις Ιουλίου 2018 

Οι αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από κοινού με τους Δήμους Κερύνειας, 

Λαπήθου, την Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και τα προσφυγικά μας σωματεία θα 

πραγματοποιηθούν και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η κύρια εκδήλωση 

προγραμματίζεται για την Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 7.00 στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, 

όπως κάθε χρόνο.  

5. Έκθεση Χειροτεχνημάτων – Πέμπτη με Σάββατο 27 -29 Σεπτεμβρίου 

Ο Δήμος Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών σε συνεργασία με το Προσφυγικό 

Σωματείο «Ο Καραβάς» και τη Νεολαία Καραβά διοργανώνουν έκθεση Καραβιώτικων 

χειροτεχνημάτων την περίοδο 27-29 Σεπτεμβρίου, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών. Η έκθεση θα περιλαμβάνει κεντήματα, δαντέλα με το βελονάκι (κροσιές), 

δαντέλα με το βελόνι, φερβολιτέ, μεταξωτά με κέντημα (σκεπάσματα τραπεζομάντηλα κ.ά), 

υφαντά (μαντίλιες, τραπεζομάντηλα κλπ). 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00μμ.  

Όσες Καραβιώτισσες ή/και φίλες του Καραβά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έκθεση με 

τις δημιουργίες τους παρακαλούμε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τηλ. του Δήμου      

22 516937 μέχρι την 31η Αυγούστου.  

Οι δημιουργίες που θα εκτεθούν πρέπει απαραιτήτως να κατασκευάστηκαν στον Καραβά πριν 

το 1974 ή μετά την εισβολή από Καραβιώτισσες. Η παράδοση θα γίνει μέχρι και τις 10 

Σεπτεμβρίου έναντι αποδείξεως. Η παραλαβή θα γίνεται με την παρουσίαση της απόδειξης, 

αρχίζοντας αμέσως μετά τη λήξη της έκθεσης.  

Σε όσες εκθέσουν δημιουργήματα θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα. 

 

Με τις θερμότερες ευχές μου για Καλό Καλοκαίρι, 

  

Νίκος  Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  

 


