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Λευκωσία, 3  Μαρτίου 2015  

 

Προς δημότες και φίλους της κωμόπολης Καραβά, 

 

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

 

1. Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015. Ώρα 7.30μμ 

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 της 1ης Απριλίου 

1955. Η εκδήλωση φέτος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 7.30μμ στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. 

Με στόχο την ανάδειξη ιστορικών πληροφοριών που έχουν σχέση με την κωμόπολή μας, η οργανωτική 

επιτροπή αποφάσισε ότι το κύριο θέμα της εκδήλωσης φέτος θα είναι «Η συμβολή των κατοίκων του 

Καραβά και των περιχώρων στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Θα γίνει παρουσίαση του θέματος από την 

ιστορικό/ερευνήτρια Πίτσα Χαρμαντά Πρωτοπαπά και θα δοθούν τιμητικά διπλώματα σε 

συγγενείς/εκπροσώπους των εθελοντών Καραβιωτών στρατιωτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που θα 

παρευρεθούν στην εκδήλωση. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες 

πληροφορίες για το σύνολο των Καραβιωτών εθελοντών. Έχουμε εξασφαλίσει το σχετικό κατάλογο 

(σύνολο 143 άτομα) και αναμένουμε ότι με τη δική σας συμβολή θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε 

στοιχεία και πληροφορίες για όλους τους Καραβιώτες και κάτοικους των περιχώρων Παλιόσοφος, 

Φτέρυχα, Μότιδες, Ελιά που υπηρέτησαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι θερμή παράκληση, όσοι έχουν 

τυχόν στοιχεία ή φωτογραφικό υλικό να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά για 

περισσότερες πληροφορίες (22516937). Οι συγγενείς ή εκπρόσωποι των εθελοντών που θα παρευρεθούν 

και θα παραλάβουν τιμητικά διπλώματα θα εκτιμούσαμε όπως το δηλώσουν στα γραφεία του Δήμου μας. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα συμμετέχει η χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας». 

2. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής», 13 Απριλίου 2015  

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 13 Απριλίου στη Λεμεσό, στο δασικό πάρκο Πολεμιδιών, 

δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας. Έχουμε προγραμματίσει όπως πριν την εκδήλωση 

προηγηθεί δέηση η ώρα 12.30 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας Γλυκιώτισσας. 

Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει μπουφέ από ιδιώτη επαγγελματία και θα προσφερθεί γεύμα 

στην τιμή των 8 ευρώ κατ’ άτομο. Για παιδιά και μέλη της νεολαίας Καραβά, καθώς και για τους 

συνταξιούχους, η τιμή θα είναι επιχορηγημένη από το Δήμο Καραβά με κόστος 5 ευρώ το άτομο. Η κάθε 
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οικογένεια, παρέα να μεριμνήσει για τα δικά της ποτά και παραδοσιακά εδέσματα (φλαούνες, τσουρέκια 

κ.α.). Μετά τη συνεστίαση θα διοργανωθούν διαγωνισμοί με αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα, 

σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες και τράβηγμα σχοινιού).  

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 στο τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281, Παναγιώτη Μανώλη 99843200 και Μάρω 

Χατζηστεφάνου 99344789. Σημείωση: Φαγητό θα προσφερθεί μόνο σε αυτούς που θα το δηλώσουν.  

3. Προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα – 27/6/15-1/7/15 

Το ίδρυμα φίλων Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους της οποίας ο ηγούμενος πατήρ Χριστοφόρος 

έχει καταγωγή τον Καραβά (γιος των αειμνήστων Πηγασίου και Ελένης (μοναχής Ελισάβετ) Μιχαήλ) 

διοργανώνει 5νθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Δράμα). Στην 

εκδρομή μεταξύ άλλων θα δοθεί η δυνατότητα στους προσκυνητές (άνδρες και γυναίκες) να συναντήσουν 

το νέο ηγούμενο και να πάρουν την ευχή του στην κρουαζιέρα που θα γίνει την πρώτη μέρα της εκδρομής 

(ξενάγηση με καράβι στις μονές του Αγίου Όρους). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 27 

Ιουνίου μέχρι 1η Ιουλίου. Το συνολικό κόστος έχει αξιολογηθεί στα 650 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται για 

συμμετοχή μπορούν να εξασφαλίσουν πληροφορίες από τα γραφεία του Δήμου Καραβά. 

4. Καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών για τον Καραβά 

Στα πλαίσια της αποστολής μας για συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών για την 

κωμόπολή μας, έχει συσταθεί επιτροπή με στόχο να καταγραφούν τα ονόματα όλων των οδών που 

υπήρχαν πριν το 1974 στον Καραβά. Έχουν γίνει ήδη κάποιες ενέργειες για το θέμα με στόχο να 

ετοιμαστεί ένας ολοκληρωμένος χάρτης με όλες τις ονομασίες των οδών του Καραβά. Είναι θερμή 

παράκληση προς όλους τους δημότες Καραβά να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνώντας με 

τα γραφεία του Δήμου μας για να μας δώσουν τη διεύθυνση και τον αριθμό της οικίας τους στον Καραβά. 

5. Μετάβαση δημοτών Καραβά και φίλων στον Καραβά – 26 Απριλίου 2015 

Ομάδα πρωτοβουλίας κατοίκων του Καραβά έχει αναλάβει τη διοργάνωση μετάβασης μιας μεγάλης 

ομάδας Καραβιωτών και φίλων στον Καραβά στις 26 Απριλίου με βασικό στόχο να γίνει δέηση στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και επίσκεψη στο κοιμητήριο του Καραβά. Για την πιο πάνω πρωτοβουλία 

έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Καραβά και έχει γίνει αναλυτική ανταλλαγή απόψεων για το 

θέμα. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι ο Δήμος Καραβά δεν θα συμμετάσχει 

στη διοργάνωση της πιο πάνω πρωτοβουλίας και ούτε θα παρέχει οποιαδήποτε στήριξη σε αυτή. Βασικό 

κριτήριο για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι διαδικασίες «έγκρισης» που απαιτούνται 

από το κατοχικό καθεστώς του ψευδοκράτους για τη μετάβαση της ομάδας στον Καραβά. 

  

Με τους θερμούς χαιρετισμούς  

όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 

 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Δήμαρχος  

 


