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ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
                                                                             18 Νοεμβρίου 2019 
 

16ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Αγαπητοί Λατίνοι, 
 

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που αφορούν την Κοινότητα μας: 
 

• Παρασκευή 29 Νοεμβρίου ομάδα Λατίνων Πάφου οργανώνει δείπνο/χορό στο Aquamare Hotel για 

οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ».  Για κρατήσεις, 

επικοινωνήστε με Πάτερ Jim 99-793169 (€ 32,00 το άτομο / κρατήσεις για τραπέζι των 10 ατόμων). 

• Πρωί της Κυριακής 1 Δεκεμβρίου (9:30-13:00) διοργανώνεται αγορά στον Κήπο της Καθολικής 

Εκκλησίας στη Λεμεσό από τη φιλανθρωπική οργάνωση της Αγίας Αικατερίνης. 

• Κυριακή 1η Δεκεμβρίου (από τις 10:30) η οργάνωση του Αγίου Ιωσήφ στη Λάρνακα, διοργανώνει 

φιλανθρωπική αγορά στη Μονή του Αγίου Ιωσήφ στη Λάρνακα. 

• Επίσης Κυριακή 1η Δεκεμβρίου (9:30–15:00) διοργανώνεται φιλανθρωπική αγορά στη Μονή του 

Αγίου Ιωσήφ στη Λευκωσία από τις Αδελφές και τη φιλανθρωπική επιτροπή του Άγιου Ιωσήφ.  

• Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 20:00 στην Καθολική Εκκλησία Λεμεσού, η φιλανθρωπική οργάνωση 

«ΑΓΑΠΗ»  διοργανώνει συναυλία με κάλαντα και θα ακολουθήσει δεξίωση με μικρή αγορά  (είσοδος 

ελεύθερη). 

• Επίσης στις 8 Δεκεμβρίου διοργανώνεται Χριστουγεννιάτικο γεύμα στις 13:30 στο Parish Hall στην 
Πάφο – για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με Πάτερ Jim 99-793169  

• Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου (17:00– 20:00) και τη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου (08:00 – 12:00), 
διοργανώνεται η Φιλανθρωπική Αγορά του Αγίου Αντωνίου στην Αίθουσα Αγ. Αντωνίου της 
Καθολικής Εκκλησίας Τίμιου Σταυρού, Λευκωσία. 

Ελπίζω όλοι να υποστηρίξουμε τις πιο πάνω εκδηλώσεις διότι τα έσοδα θα διατεθούν για άπορους. 

 
Εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν Ιούνιο-Δεκέμβριο 2019 
Όλοι οι Λατίνοι είχαν προσκληθεί στις πιο κάτω εκδηλώσεις: 
 

• Στις 19 Ιουνίου διοργανώθηκε εκδήλωση στο «Σπίτι των Λατίνων» στη Λευκωσία για να τιμηθεί η 
συμβολή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη στη Κοινότητα μας. Η εκδήλωση 
συμπεριλάμβανε φωτογραφικό υλικό και την παρουσίαση συλλογής κρυστάλλινων ποτηριών  
προσωπικής συλλογής του ζεύγους Κληρίδη που δώρισε η Καίτη Κληρίδη στην Λατινική Κοινότητα. 

• Στις 18 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε στο «Σπίτι των Λατίνων» εκδήλωση «Κυπριακό Τραγούδι, 
Ζωγραφική και Αερομοντελισμός: Μια γιορτή για τον Αρμάνδο Τζιοζεφέν», με έκθεση από δικά του 
έργα (πίνακες ζωγραφικής, αερομοντέλα) και μουσικό σχήμα που ερμήνευσε τραγούδια του. 

• Η έκθεση «Οι Λατίνοι της Κύπρου» διοργανώθηκε στην αίθουσα Καστελλιώτισσα από τις 10-16  
Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής που τέλεσε τα εγκαίνια στις 10 Οκτωβρίου. Η 
έκθεση οργανώθηκε μετά από εισήγηση μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης για τους Λατίνους της Κύπρου. H έκθεση συμπεριλάμβανε ιστορικό και φωτογραφικό 
υλικό καθώς και αντικείμενα που συνδέονται με την μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο.  

Εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας   
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020 ! 


