
28 Φεβρουαρίου 2014 

Προς Δημότες και φίλους της κωμόπολης Καραβά, 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις δύο εκδηλώσεις που 

προγραμματίζουμε για το μήνα Μάρτιο. 

1. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 7.30μμ – Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον αείμνηστο 

Κώστα Χατζηστεφάνου 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό 

Σωματείο «Ο Καραβάς» και το Παγκύπριο Πολιτιστικό 

Σύλλογο διοργανώνουν την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και 

ώρα 7.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών φιλολογικό μνημόσυνο για τον αείμνηστο 

Κώστα Χατζηστεφάνου. Ο Κώστας Χατζηστεφάνου 

γεννήθηκε στον Καραβά, είχε μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή 

διαδρομή καθώς επίσης και μια πλούσια προσφορά στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό 

και τους Εθνικούς αγώνες του τόπου μας. Στις 14 Μαρτίου συμπληρώνονται 2 

χρόνια από το θάνατό του. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις για τη ζωή 

και το πολυδιάστατο έργο του. Επίσης θα γίνει παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης 

με τίτλο «Από τον Σολωμό στον Σεφέρη» του Κώστα Χατζηστεφάνου, από τον 

καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Πιερή. Στο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμμετάσχει η χορωδία «Η Φωνή της 

Κερύνειας». 



 

2. Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, ώρα 7.30μμ – Αφιέρωμα στις Εθνικές Επετείους της 25ης 

Μαρτίου και 1ης Απριλίου 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών στο 

οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Καραβά, το 

Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» και 

εκπρόσωποι των οργανωμένων 

συνόλων της κωμόπολής μας, έχει 

καθιερώσει τη διοργάνωση εκδήλωσης 

κάθε χρόνο για τις Εθνικές Επετείους της 

25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Η εκδήλωση φέτος θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 26 Μαρτίου και ώρα 7.30μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών. 

Μεταξύ άλλων θα γίνουν σύντομες παρουσιάσεις για την εκκλησία της Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στον Καραβά καθώς επίσης θα γίνει μια συνολική αναφορά για τη 

συμβολή των Καραβιωτών στον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Στο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμμετέχουν 20 παιδιά από το Μουσικό Λύκειο 

Λευκωσίας σε ένα εξαίρετο μουσικό πρόγραμμα με 10 μουσικά όργανα και χορωδία. 

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τις δύο πιο πάνω 

εκδηλώσεις όσο το δυνατό περισσότεροι Καραβιώτες και φίλοι του Καραβά. 

Αναδεικνύουμε μέσα από τις εκδηλώσεις μας ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες που 

σχετίζονται με την αποστολή μας να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα για επιστροφή στην 

αξέχαστη κωμόπολή μας. 

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς εκ μέρους όλων όσων συμμετέχουν στη διοργάνωση 

των πιο πάνω εκδηλώσεων.  

  

Γιάννης Παπαϊωάννου 



Δήμαρχος Καραβά 


