Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2017
Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα:
1. Γενική Συνέλευση Σωματείου – 28 Μαρτίου 2017
Η Γενική Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, ώρα 6.30μμ, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
2. Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους - 29 Μαρτίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών διοργανώνει την Τετάρτη
29 Μαρτίου 2017, ώρα 7.00μμ, στο οίκημα του Ιδρύματος στον Στρόβολο, την καθιερωμένη
εκδήλωση «Αφιέρωμα στις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου». Η
εκδήλωση θα έχει ως κεντρικό θέμα τους πεσόντες Καραβιώτες στους Βαλκανικούς Πολέμους
και στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς και αφήγηση για τα γεγονότα του Ιουλίου 1821
στην Κύπρο, όπως τα διηγήθηκε Καραβιώτης αυτόπτης μάρτυρας. Θα ακολουθήσει ομιλία με
τίτλο «Οι πεσόντες Καραβιώτες στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο»,
από την κ. Πίτσα Πρωτοπαπά, Φιλόλογο – Ερευνήτρια και απονομή αναμνηστικών στα μέλη
των οικογενειών των τιμωμένων. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια
από τη Χορωδία "Η Φωνή της Κερύνειας" και απαγγελίες ποιημάτων.
3. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής», 17 Απριλίου 2017
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 17 Απριλίου 2017 στη Λεμεσό, στο δασικό
πάρκο Πολεμιδιών, δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας. Της εκδήλωσης θα
προηγηθεί δέηση η ώρα 12.00 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας.
Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει μπουφέ από ιδιώτη επαγγελματία και θα
προσφερθεί γεύμα στην τιμή των 8 ευρώ το άτομο. Για παιδιά και τα μέλη της Νεολαίας
Δήμου Καραβά, 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 το γεύμα θα διοργανωθούν διαγωνισμοί με
παραδοσιακά παιχνίδια (σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες, τράβηγμα σχοινιού κ.α).
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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 στα τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281,
Παναγιώτη Μανώλη 99843200.
Σημείωση: Φαγητό θα προσφερθεί μόνο σε αυτούς που θα το δηλώσουν.
4. Συνέλευση Οργανωμένων Συνόλων Καραβά – 25 Απριλίου 2017
Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά καλούν τα μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς», της Σχολικής Εφορείας Καραβά, του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου και της
Αθλητικής Ένωσης Καραβά «Λάμπουσα», καθώς και όσους/ες διετέλεσαν μέλη στο αμέσως
προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συνόλου, σε Συνέλευση για ενημέρωση και
συζήτηση για θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον Καραβά.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου, ώρα 5.30μμ στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.
5. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης, 4 Μαΐου 2017 - Λεμεσός
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και την
Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Ειρήνης Καραβά διοργανώνουν για άλλη μια χρονιά τον
εσπερινό της Αγίας Ειρήνης.
Ο εσπερινός θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ. στην εκκλησία Αγίου
Στυλιανού στον Συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό.
6. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι τον Σεπτέμβριο
Προγραμματίζονται επίσης οι ακόλουθες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες γι’ αυτές θα δοθούν με
άλλες ανακοινώσεις.








Κυπριακή βραδιά στο ΠΙΚ – Δραστηριότητα του Χορευτικού της Νεολαίας - 19 Μαΐου
Εκδρομή Συνταξιούχων - 28 Μαΐου
Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας- 5 Ιουνίου
Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων με καταγωγή τον Καραβά - 8 ή 15 Ιουνίου
Μνημόσυνο Καραβιωτών από τον Δήμο Κυθήρων στον Καραβά Κυθήρων - 15 Ιουλίου
Αντικατοχικές εκδηλώσεις επαρχίας Κερύνειας (Τύμβος) - 22 Ιουλίου
Εκδήλωση για τον Καραβά στο Δήμο Αμυνταίου - 24 Αυγούστου
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7. Νέοι Κοινοτάρχες Καραβά
Σας ενημερώνουμε ότι οι νέοι Κοινοτάρχες Καραβά για την περίοδο 2017-2021 είναι οι
ακόλουθοι:
Παναγιώτης Στυλιανού – Κοινοτάρχης Έξω Γειτονιάς (τηλ. 99674274)
Ειρηνούλα Χριστοδουλίδου – Κοινοτάρχης Πάνω Γειτονιάς (τηλ. 99303103)
Αντρέας Ποταμίτης – Κοινοτάρχης Αγίου Ανδρέα (τηλ. 99570408)
Στάλω Κύρου – Κοινοτάρχης Πετρογειτονιάς (τηλ. 99660486)
8. Συνάντηση ηλικιωμένων Καραβιωτών στη Λεμεσό
Με σκοπό το συναπάντημα και την ευχάριστη συναναστροφή των ηλικιωμένων Καραβιωτών,
άνω των 70 ετών, προγραμματίζεται συνάντηση για καφέ και αλμυρά στον Ναυτικό Όμιλο
Κερύνειας στη Λεμεσό, την Τρίτη 20 Ιουνίου από τις 10.30πμ μέχρι τις 1.00μμ.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο Δήμο Καραβά – 22516937 ή στους Πανίκο Μανώλη 99843200, και Πανίκο Στυλιανού – 99674274.
Ο Δήμαρχος Νίκος Χατζηστεφάνου μαζί με τον Αντιδήμαρχο, Δημοτικούς Συμβούλους, τον
Κοινοτάρχη Έξω Γειτονιάς και τη Γραμματέα του Δήμου θα είναι μαζί σας για να συζητήσετε
θέματα που τυχόν σας απασχολούν.
9. Επικοινωνία με τους Δημότες
Είναι θερμή παράκλησή μας όπως, όσοι έχουν κινητό τηλέφωνο να επικοινωνήσουν μαζί μας,
για να καταχωρήσουμε τον αριθμό τους και να τους αποστέλλεται μήνυμα sms για τις
εκδηλώσεις μας. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η συνεργασία σας στο πιο πάνω θέμα, θα μας βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε
μια καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις μας.

Επειδή μέχρι το Πάσχα δεν θα επικοινωνήσουμε ξανά γραπτώς μαζί σας, εκ μέρους όλων των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, σας μεταφέρω τις ευχές μας για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και
σύντομη επιστροφή όλων μας στον Καραβά.
Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς,

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος
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