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29 Οκτωβρίου 2020 

 

Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας, 

 

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ο Δήμος Καραβά συνεχίζει τις 

δραστηριότητες του. Κι αυτό γίνεται πάντοτε με όλες τις ενδεικνυόμενες προφυλάξεις και την 

τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Θεωρούμε καθήκον μας να διατηρούμε τον Δήμο και 

τα οργανωμένα σύνολα σε εγρήγορση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όσο αντίξοες κι αν 

είναι αυτές. 

Επικοινωνούμε λοιπόν μαζί σας ξανά για να σας ενημερώσουμε για μια σειρά από πολύ 

αξιόλογες δραστηριότητες, τις οποίες έχουμε κατατάξει με χρονολογική σειρά, καθώς και για 

άλλα ενδιαφέροντα θέματα: 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

1. Μνημόσυνο Καραβιωτών - Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 2020 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα Καραβιωτών, τον ιερέα και την 

Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου Δασούπολης, 

θα τελέσουν μνημόσυνο για τους πεσόντες Καραβιώτες την περίοδο της Τουρκικής εισβολής, 

καθώς και για όλους όσους απέθαναν στην προσφυγιά με τον καημό της επιστροφής στον 

Καραβά μας. Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, στην 

εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου Δασούπολης. Η παρουσία όλων μας είναι 

οφειλόμενο χρέος στους νεκρούς μας. 

2. «Χορός Λεμονιού», στο «PAVILION» Λευκωσία -  Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 2020 

Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση του Καραβά, «Ο Χορός του Λεμονιού», θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο χώρο εκδηλώσεων Pavilion στη Λευκωσία. 

Σχετική ανακοίνωση με λεπτομέρειες θα σας σταλεί από το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς».  

3. Φωτογραφικός διαγωνισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά με θέμα 

«Καραβιώτικες Συντυσιές» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά προκηρύσσει Παγκύπριο διαδικτυακό 

φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Καραβιώτικες Συντυσιές». Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται 

υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου Καραβά, σε συνεργασία με τα 

Οργανωμένα Σύνολα του Καραβά. Την δραστηριότητα στηρίζει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Ο φωτογραφικός διαγωνισμός ενθαρρύνει νέους και 
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παλιούς, να προβάλουν μέσα από φωτογραφίες την ιστορία και τις μνήμες μας από το 

κατεχόμενο Δήμο Καραβά. Στόχος είναι η συλλογή παλιών αλλά και σύγχρονων φωτογραφιών, 

μέσω ειδικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά www.karavas.eu.   

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στο φυλλάδιο που επισυνάπτεται. 

4. Δείπνο προς τιμή των αποφοίτων νέων με Καραβιώτικη καταγωγή και  απονομή χορηγιών 

σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα  

- Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, 2020 

Ο Δήμος Καραβά, το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία 

Καραβά διοργανώνουν, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.00μμ, στο Royal Hall στη 

Λευκωσία (οδός Ξάνθης Ξενιέρου 29, 1015, Παλιά Λευκωσία), δείπνο προς τιμή των αποφοίτων 

νέων με Καραβιώτικη καταγωγή.  Στο δείπνο θα γίνει επίσης και απονομή χορηγιών σε 

πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά που παρακολουθούν σπουδές σε κολλέγια, 

ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει 

βαθμολογία άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.  

Διευκρινίζεται ότι στο δείπνο θα τιμηθούν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών 

Σχολών που κατάγονται από τον Καραβά, της σχολικής χρονιάς 2019-2020 ανεξάρτητα αν έχουν 

αριστεύσει ή όχι.  

Στη συνέχεια θα δοθούν χορηγίες σε όλους τους απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει άριστα στο 

απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (18,5/20) και φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών.   

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Δήμου Καραβά μέχρι τη Δευτέρα 14 

Δεκεμβρίου 2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Οι αιτήσεις υπάρχουν και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά, στη διεύθυνση www.karavas.org.cy              

Σημειώνουμε ότι λόγω της πανδημίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Royal Hall υπό 

μορφή δείπνου. Στο δείπνο θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι πρόνοιες των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται: 

• Ονομαστική δήλωση όλων όσων θα συμμετέχουν. 

• Κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται από δύο άτομα της οικογένειάς του μόνο. 

• Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους παραλείψουν να δηλώσουν συμμετοχή, ανεξάρτητα 

αν έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι. 

• Δηλώσεις συμμετοχής στο δείπνο θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 18 

Δεκεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα γραφεία του Δήμου τηλ 22516937.     

5. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά - Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 2021 

Η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο από κοινού 

με το Δήμο Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 2021 και ώρα 11.00 π.μ. 

http://www.karavas.eu/
http://www.karavas.org.cy/
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στο Royal Hall, στη Λευκωσία. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά, 

κόψιμο της βασιλόπιττας και προσφορά δώρων στα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθεί πρόγευμα στα παιδιά και στους συνοδούς.  

Λόγω της φύσης της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής.  Όπως και 

στις άλλες εκδηλώσεις, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους παραλείψουν να δηλώσουν 

συμμετοχή. 

Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(α)  Ανέγερση Μνημείου για τους πεσόντες Καραβιώτες της Τουρκικής Εισβολής και τους 

θανόντες στην προσφυγιά Καραβιώτες 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη μας επιστολή, ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με 

το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών θα ανεγείρουν μνημείο μπροστά από το οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Το μνημείο θα είναι αφιερωμένο σε όσους αγωνίστηκαν 

για την ελευθερία, στους νεκρούς και αγνοούμενους μας και σε αυτούς που έφυγαν από τη 

ζωή με τον καημό της επιστροφής στον Καραβά. Το έργο βρίσκεται στη φάση υλοποίησης και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Σημειώνεται ότι τα σχέδια έχουν 

ετοιμάσει οι Καραβιώτες αρχιτέκτονες: Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Χάρης Σολωμού και 

Αλέξανδρος Ποστεκκής, με τη συμμετοχή του Γιάννη Παπαϊωάννου.  

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Μνημείο θα εκφράζει ΟΛΟΥΣ εμάς τους Καραβιώτες, αφού 

αφιερώνεται – εκτός από τους ήρωες, νεκρούς και αγνοούμενους μας – σε ΟΛΟΥΣ τους δικούς 

μας που χάσαμε στην προσφυγιά. Γι’ αυτό παρακαλούμε, όσοι Καραβιώτες επιθυμούν να 

ενισχύσουν οικονομικά την πιο πάνω πρωτοβουλία, μπορούν να το πράξουν με εισφορές προς το 

ταμείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Εισφορές μπορούν να γίνουν είτε στα γραφεία 

του Δήμου, είτε απευθείας στον λογαριασμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στην 

Τράπεζα Κύπρου με αριθμό 011705030822. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Δήμου 

στο τηλ. 22516937 ή απευθείας με τον Δήμαρχο στο τηλ. 99492456. 

(β) Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2020» -  τεύχος 13ο 

Έχει κυκλοφορήσει η ετήσια έκδοση του Δήμου μας με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 2020», 

τεύχος 13ο. Η έκδοση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί και έχει στόχο 

την προβολή και καταγραφή της ιστορίας, του πολιτισμού, των θρησκευτικών παραδόσεων του 

Καραβά, τη μεταλαμπάδευση ιστορικών πληροφοριών στους νέους μας και τη διατήρηση 

άσβεστης της μνήμης της κατεχόμενης γης μας. Στις σελίδες της έκδοσης, περιλαμβάνονται 

επίσης αναφορές στις δραστηριότητές του Δήμου, των Σωματείων και Οργανώσεων του Καραβά 

κατά το 2019. Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το περιοδικό, μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τα γραφεία του Δήμου Καραβά.  
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(γ)  Μαθήματα φερβολιτέ στη Λεμεσό 

Το εργαστήρι «φερβολιτέ» του Δήμου Καραβά, παράρτημα Λεμεσού, έχει αρχίσει μαθήματα 

εκμάθησης της παραδοσιακής δαντέλας του Καραβά «φερβολιτέ» στη Λεμεσό, από την Πέμπτη 8 

Οκτωβρίου, 2020. Όσες ενδιαφέρονται να μάθουν την ιδιαίτερη αυτή τέχνη παρακαλώ να 

επικοινωνήσουν με την κ. Νούλα Στυλιανού, τηλ.  99220731.  

Σύντομα θα ανακοινώσουμε μαθήματα φερβολιτέ και στη Λευκωσία. 

(δ)  Επιστημονικό συνέδριο και έκθεση ενθυμημάτων για τον Καραβά 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης μας σας πληροφορούμε ότι το επιστημονικό 

συνέδριο, το οποίο ο Δήμος Καραβά προγραμματίζει σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών 

Σπουδών μετατίθεται για τον Οκτώβριο του 2021. Εν τούτοις την άνοιξη του 2021 

προγραμματίζεται έκθεση ενθυμημάτων Καραβά.  

Για τούτο είναι παράκληση μας όσοι Καραβιώτες έχουν αρχαιότητες, εκκλησιαστικά κειμήλια, 

εικόνες, έγγραφα (ταυτότητες, πιστοποιητικά γέννησης, βάπτισης, θανάτου, τίτλους ιδιοκτησίας 

γης, κτηρίων, νομής νερού, λογαριασμούς εταιρειών, κοινής ωφελείας, φάκελους 

ταχυδρομικούς, αποδείξεις), φωτογραφίες, βιβλία (χειρόγραφα, δεφτέρια λογαριασμών, 

βιβλιάρια τραπέζης κλπ), σχέδια, πίνακες, αντικείμενα του καθημερινού βίου (υφαντά, 

κεντήματα, ενδυμασίες, έπιπλα, έργα λαϊκού πολιτισμού (αγγειοπλαστικής, ξυλόγλυπτα, 

θεάτρου σκιών, καλαθοπλεκτικής κλπ), καπνιστομέρρεχα, ή οτιδήποτε άλλο που αναδεικνύει την 

πλούσια ιστορία του Καραβά να τα διαθέσουν για τους σκοπούς της έκθεσης. Τα αντικείμενα θα 

σας επιστραφούν μετά το τέλος της έκθεσης. 

Όσοι επιθυμούν να διαθέσουν ογκώδη αντικείμενα για την έκθεση, μπορούν να μας στείλουν, 

φωτογραφίες των αντικειμένων που έχουν στην κατοχή τους, για να τα εκτιμήσουμε και να 

οργανώσουμε το υλικό. 

Μαζί με τα αντικείμενα που θα διαθέσετε είναι χρήσιμες και οι εξής πληροφορίες: 

• Ιδιοκτήτης 

• Χρονολογία κατασκευής, 

• Προέλευση, 

• Δημιουργός/κατασκευαστής (αν γνωρίζετε, σχέση με το αντικείμενο) 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Δρ. Γιάννη Ηλιάδη 

στο τηλ. 99 519998 ή με τα γραφεία του Δήμου στο τηλ. 22 516937. 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, 

 

  

Νίκος Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος 

 


