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Λευκωσία, 20 Μαΐου 2015 

 

Αγαπητοί δημότες Καραβά και φίλοι της κωμόπολης Καραβά, 

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

1. Εκδήλωση «Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας», Δευτέρα 1η Ιουνίου, 5.00 μ.μ.  

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας με τη στήριξη των τριών Δήμων της Επαρχίας μας, 

Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, διοργανώνουν την εκδήλωση «Κατακλυσμός 

Επαρχίας Κερύνειας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο 

«Ονήσιλος» Αγίου Τύχωνα, δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 

Λεμεσού, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και ώρα 5.00 μ.μ. και θα περιλαμβάνει θαλάσσια 

αγωνίσματα και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αναβίωση των εθίμων και των παραδοσιακών 

εκδηλώσεων της επαρχίας μας, η συμμετοχή των νέων μας σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, 

καθώς επίσης η διατήρηση άσβεστης της μνήμης των κατεχόμενων περιοχών μας 

και η σύνδεση μεταξύ των σκορπισμένων κατοίκων της Επαρχίας μας. 

 

2. Εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών, Κυριακή 7 Ιουνίου 

 

Η εκδήλωση προς τιμή των συνταξιούχων Καραβιωτών έχει καθιερωθεί να 

διοργανώνεται από το Προσφυγικό μας Σωματείο με τη στήριξη του Δήμου μας. 

Σχετικές λεπτομέρειες επισυνάπτονται σε ξεχωριστή επιστολή του Προσφυγικού 

Σωματείου «Ο Καραβάς». 

 

3. Εκδήλωση προς τιμή των απόφοιτων νέων με καταγωγή τον Καραβά, Δευτέρα 

15 Ιουνίου, 7.15 μ.μ. 

 

Η Σχολική Εφορεία Καραβά σε συνεργασία με το Δήμο Καραβά και το Προσφυγικό 

Σωματείο «Ο Καραβάς», διοργανώνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 7.15μμ 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 
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και να δώσουν τις ανάλογες πληροφορίες. Σε όλους τους απόφοιτους που θα 

τιμηθούν θα σταλεί ξεχωριστή πρόσκληση από τη Σχολική Εφορεία Καραβά. 

Η εκδήλωση εκτός από απονομές τιμητικών ενθυμημάτων θα περιλαμβάνει 

προβολή δεκάλεπτου ντοκιμαντέρ με θέμα τον Καραβά και καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

 

4. Εκδήλωση σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού 

 

Ο Δήμος Καραβά και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού μέσα στα πλαίσια των 

προσπαθειών τους για ανάδειξη κοινών ιστορικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, 

κοινωνικών και άλλων πληροφοριών, έχουν προγραμματίσει τη διοργάνωση 

εκδήλωσης στον Αγρό το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Μεταξύ 

άλλων, θα τιμηθούν όλες οι οικογένειες που έχουν καταγωγή τον Καραβά και τον 

Αγρό.  

 

Έχουμε ήδη εντοπίσει 20 ζευγάρια όπου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχουν καταγωγή 

τους τον Καραβά ή τον Αγρό. Στόχος μας είναι να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο ο 

κατάλογος αυτός. Όσοι γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις, θα εκτιμούσαμε να 

επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας και να μας δώσουν τις ανάλογες 

πληροφορίες (τηλ. γραφείου Δήμου Καραβά 22516937).  

 

5. Αντικατοχικές εκδηλώσεις Ιουλίου 2015 

 

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 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 

Ιουλίου και ώρα 7.15 στον Τύμβο Μακεδονίτισσας. Περισσότερες πληροφορίες θα 

σας κοινοποιηθούν σύντομα.  

 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καραβά και όλων των συνεργατών μου, με την ευχή σύντομα να ανατείλουν 

καλύτερες μέρες για το πολύπαθο νησί μας και τον Καραβά μας.  

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου, 

Δήμαρχος Καραβά  


