Προς εκτοπισμένους Δημότες Καραβά
Λευκωσία, 30 Δεκεμβρίου 2014
και φίλους της κωμόπολης
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Κόψιμο βασιλόπιτας από Μητροπολίτη Κερύνειας στη Λεμεσό – 6 Ιανουαρίου 2015
Ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος θα είναι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των
Θεοφανίων, το μεσημέρι στο οίκημα του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας στη Λεμεσό όπου θα γίνει
μια σύντομη τελετή αγιασμού των υδάτων και θα αναβιώσει το έθιμο της ημέρας με τη ρίψη
του σταυρού στη θάλασσα. Προσκαλούνται οι Δημότες μας που διαμένουν στη Λεμεσό να
παρευρεθούν στην εκδήλωση. Στη συνέχεια θα γίνει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το
Μητροπολίτη στην παρουσία βουλευτών, Δημάρχων, κοινοταρχών και προέδρων σωματείων και
οργανώσεων της επαρχίας μας.
2. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αθλητικού σωματείου Pokka - ΑΕΚ Καραβά – Λάμπουσα –
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015, Λεμεσός, ώρα 4.00 μ.μ.
Η εκδήλωση, που διοργανώνει το αθλητικό μας σωματείο Pokka - ΑΕΚ Καραβά – Λάμπουσα για
τις γιορτές θα πραγματοποιηθεί στην καφετέρια του κλειστού γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού»
στη Λεμεσό, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ώρα 4.00 το απόγευμα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
κόψιμο βασιλόπιτας, προσφορά δώρων στα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη και προσφορά καφέ και
αλμυρών, καθώς επίσης και παιχνίδι τόμπολας. Ο Δήμος Καραβά είναι χορηγός της εκδήλωσης.
3. Καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με καταγωγή τον Καραβά –
Συνεστίαση με τίτλο «Ο ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ» - Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015
Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά με Καραβιώτικη καταγωγή, που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από κοινού με το προσφυγικό μας σωματείο, θα γίνει στον ίδιο χώρο
που έγινε και πέρυσι, στην αίθουσα δεξιώσεων στο κέντρο «Τρίκκης» στη Λευκωσία, την
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 η ώρα 11 το πρωί. Σχετικές λεπτομέρειες καταγράφονται σε
ξεχωριστή επιστολή που επισυνάπτεται. Στη συνέχεια ο Δήμος μας από κοινού με το
προσφυγικό μας σωματείο έχουν αναλάβει τη διοργάνωση συνεστίασης με πλούσιο φαγητό,
μουσική και ποτό για 12 ευρώ το άτομο και 5 ευρώ γα παιδιά μέχρι 12 ετών. Στην εκδήλωση θα
τιμηθούν άτομα που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της λεμονοκαλλιέργειας στον Καραβά πριν το
1974. Τίτλος της εκδήλωσης «Ο ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ».
Εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά μεταφέρω τις θερμές μας ευχές
για ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και Καλή Δύναμη με τη Νέα Χρονιά.

Γιάννης Παπαϊωάννου (Δήμαρχος)
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