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Λευκωσία, 6η Ιουλίου 2020 

Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά, 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Η κατάσταση που 
βιώσαμε όλοι μας τους προηγούμενους μήνες ήταν αδιαμφισβήτητα πρωτόγνωρη και οι 
επόμενοι μήνες εξακολουθούν να είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη της πανδημίας. Ευχόμαστε 
σύντομα να νικηθεί ο ιός και να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας πιο δυνατοί. 

Ο Δήμος Καραβά, συνεχίζοντας την πολύπλευρη δράση του, έχει αναθεωρήσει τον 
κατάλογο δραστηριοτήτων για το έτος. Σημειώνεται ότι οι πιο κάτω εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέπουν.  

Όλες οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα διέπονται από τις εκάστοτε Οδηγίες και 
τα Διατάγματα της Κυβέρνησης για πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας. 

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε, είναι οι 
ακόλουθες: 

 

Α. Εκδηλώσεις 

1. Αντικατοχικές εκδηλώσεις Επαρχίας Κερύνειας (Τύμβος), Τετάρτη 22 Ιουλίου  

Οι Δήμοι Καραβά, Κερύνειας και Λαπήθου και η Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, τα 

Προσφυγικά Σωματεία «H Λάπηθος», «Ο Καραβάς» και ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας 

Κερύνειας θα διοργανώσουν και φέτος την καθιερωμένη Εκδήλωση Μνήμης, Τιμής και 

Αγώνα, για την 46η επέτειο της κατάληψης της πόλης, των Δήμων και Κοινοτήτων της 

επαρχίας Κερύνειας από τους Τούρκους εισβολείς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, ώρα 7.00 μ.μ.  

2. Συναντήσεις συνταξιούχων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο 

Με σκοπό το συναπάντημα και την ευχάριστη συναναστροφή των συνταξιούχων 

Καραβιωτών, προγραμματίζονται τρεις συναντήσεις των συνταξιούχων μας σε Λευκωσία, 

Λεμεσό και Πάφο. Και στις τρεις συναντήσεις θα προσφέρουμε γεύμα, για αυτό και είναι 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ώστε να μπορέσουμε να παραγγείλουμε 

τις ανάλογες μερίδες. 

• Η συνάντηση στη Λεμεσό θα γίνει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 

11.00πμ – 2.00μμ στο Δημαρχείο Ύψωνα.  Ο Δήμαρχος Παντελής Γεωργίου, ο οποίος 
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κατάγεται από τον Καραβά, θα μας προσφέρει τον καφέ και ο Δήμος Καραβά θα 

προσφέρει τα κεραστικά και το φαγητό σε κοντινό εστιατόριο. Απαραίτητη η 

ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά – 22516937 ή στους Πανίκο 

Μανώλη - 99843200 και Πανίκο Στυλιανού – 99674274. 

• Η συνάντηση στην Πάφο θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 

11.00πμ – 2.00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Λέμπας.  Ο Δήμος Καραβά θα προσφέρει τα 

κεραστικά και το φαγητό σε όσους δηλώσουν ότι θα παρευρεθούν.  Απαραίτητη η 

ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά – 22516937 ή στους Πανίκο 

Μανώλη - 99843200 και Δημήτρη Επιφανίου 99493393. 

• Η συνάντηση στη Λευκωσία θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 

11.00πμ – 2.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον 

Στρόβολο. Ο Δήμος Καραβά θα προσφέρει τα κεραστικά και το φαγητό σε όσους 

δηλώσουν ότι θα παρευρεθούν.  Απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον 

Δήμο Καραβά – 22516937. 

 

3. Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων και αρίστων μαθητών 

Η Σχολική Εφορεία Καραβά θα οργανώσει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση 

προς τιμή των αποφοίτων και αρίστων Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που 

κατάγονται από τον Καραβά και περίχωρα. Η εκδήλωση αυτή προγραμματίζεται για την 

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, στις 7.00 μ.μ.  Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τους 

τελειόφοιτους Καραβιώτες της σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 αποστέλλοντας τα πιο κάτω 

στοιχεία:  ονοματεπώνυμο μαθητή / τριας, oνοματεπώνυμο και καταγωγή γονέων, 

διεύθυνση και τηλέφωνο στο φαξ.  22516941 ή στο email 

karavas.municipality@cytanet.com.cy. 

4. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι το τέλος του έτους 

Οι κυριότερες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι οι πιο 

κάτω.  Λεπτομέρειες γι’ αυτές θα δοθούν με άλλες ανακοινώσεις. 

• Έκθεση φερβολιτέ του Καραβά στην Ι.Μ. Ταμασού – 30 Σεπτεμβρίου 

• Διάλεξη από τον καθηγητή Κώστα Δέλτα - 6 Οκτωβρίου 

• Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου μαζί με Λάπηθο - 21 Οκτωβρίου 

• Παρέλαση - 28 Οκτωβρίου 

• Χορός του Λεμονιού - 28 Νοεμβρίου  

• Β' Φάση αδελφοποίησης με Suceava Ρουμανίας -  30 Νοεμβρίου  

• Κινηματογραφική βραδιά στο ΠΙΚ – 11 Δεκεμβρίου 

• Εκδήλωση αποφοίτων και υποτροφιών σε άριστους φοιτητές - 29 Δεκεμβρίου 
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Β. Άλλα Θέματα 

1. Κυκλοφορία έκδοσης «Μια ζωή περιπέτεια» - Ημερολόγιο/Βιογραφία του 

Καραβιώτη Παντελή Ιωάννου Μιχάλα, έκδοση Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 

κυκλοφορία της νέας του έκδοσης με τίτλο «Μια ζωή περιπέτεια» - Ημερολόγιο/Βιογραφία 

1915-2002, του Παντελή Ιωάννου Μιχάλα. Η έκδοση είναι προσφορά του πρώην Δημάρχου 

Καραβά Παναγιώτη Τσέντα. 

Όσοι ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα γραφεία 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στο τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου).  

2. Ανέγερση Μνημείου για τους πεσόντες Καραβιώτες της Τουρκικής Εισβολής και 

τους θανόντες στην προσφυγιά Καραβιώτες 

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

συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών προγραμματίζουν να ανεγείρουν 

μνημείο μπροστά από το οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Το μνημείο θα 

είναι αφιερωμένο σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τους αγνοούμενους και 

πεσόντες της Τουρκικής Εισβολής και όσους πέθαναν στην προσφυγιά με τον καημό της 

επιστροφής στον Καραβά. Το έργο βρίσκεται στη φάση προκήρυξης προσφορών 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. 

3. Επιστημονικό συνέδριο και έκθεση για τον Καραβά, 2021 

To επιστημονικό συνέδριο για τον Καραβά που προγραμματιζόταν να γίνει τον Νοέμβριο 

του 2020, μεταφέρεται τον Απρίλιο του 2021.  
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Είναι παράκληση μας όσοι Καραβιώτες έχουν αρχαιότητες, εκκλησιαστικά κειμήλια, 

εικόνες, έγγραφα (ταυτότητες, πιστοποιητικά, γέννησης, θανάτου, βάπτισης, τίτλοι 

ιδιοκτησίας γης, κτηρίων, νομής νερού, λογαριασμοί εταιρειών κοινής ωφελείας), 

φωτογραφίες, βιβλία (χειρόγραφα, δευτέρια λογαριασμών, βιβλιάρια τραπέζης,  κλπ), 

σχέδια, πίνακες, αντικείμενα του καθημερινού βίου (υφαντά, κεντήματα, ενδυμασίες, 

έπιπλα, έργα λαϊκού πολιτισμού (αγγειοπλαστικής, ξυλόγλυπτα, θεάτρου σκιών, 

καλαθοπλεκτικής κλπ), ή οτιδήποτε άλλο που αναδεικνύει την πλούσια ιστορία του 

Καραβά, να τα διαθέσουν για τους σκοπούς της έκθεσης. 

Όσοι επιθυμούν να διαθέσουν αντικείμενα για την έκθεση, θα τους ζητήσουμε με άλλη 

ανακοίνωση, να στείλουν φωτογραφίες των αντικειμένων που έχουν στην κατοχή τους, για 

να τα εκτιμήσουμε και να οργανώσουμε το υλικό.  

4. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αποστέλλουμε την 3η έκδοση του καταλόγου των ιδιωτών 

επαγγελματιών Καραβιωτών, ο οποίος έχει συμπληρωθεί με περισσότερα στοιχεία 

συνδημοτών μας.  

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά, σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να στηρίζουμε τους 

συνδημότες μας, αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ως έμπρακτη ένδειξη 

αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, μέχρι να 

περιλάβουμε, αν είναι δυνατόν, όλους τους επαγγελματίες Καραβιώτες.   

Όσοι δεν έχουν γραφτεί και επιθυμούν να περιληφθούν στον επόμενο κατάλογο που θα 

σταλεί του χρόνου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα τηλέφωνα και να 

δώσουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους: Κυριάκος Χατζηνικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος 

- 99780198 ή στα γραφεία του Δήμου τηλ. 22516937, φαξ: 22516941 ή μέσω email στο 

karavas.municipality@cytanet.com.cy. 

5. Υποτροφίες σε νέους με καταγωγή τον Καραβά από το ΚES College 

Σας ενημερώνουμε ότι το KES College προτίθεται να δώσει υποτροφίες ύψους 20% των 

διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών σε 3 νέους με καταγωγή τον Καραβά, οι οποίοι 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές στο Κολλέγιο την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.  

Για την επιλογή των υποτρόφων θα λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας και η γενική επίδοση του υποψηφίου στο σχολείο.  

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του 

Δήμου στο τηλ. 22 516937 μέχρι την 31η Αυγούστου.  
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6. Πρόσκληση της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου στους δημότες Καραβά 

Η Βιοτράπεζα του Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

προσκαλεί τους δημότες του Καραβά να συμμετάσχουν ως εθελοντές δότες, στο πλαίσιο 

του παγκύπριου ερευνητικού προγράμματος ΜΙΤΟΣ-1-το DNA των Κυπρίων, με στόχο τη 

διάθεση  βιολογικού υλικού, του οποίου η μελέτη αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής όλων των συμπατριωτών μας.  

Το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ-1 εντάσσεται σε μεγαλύτερο ερευνητικό έργο για τη μελέτη των 

κληρονομικών νεφροπαθειών και στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση του DNA των Κυπρίων.  

Το DNA και οι πληροφορίες του ατομικού ιατρικού ιστορικού θα φυλάσσονται στη 

Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.  Οι 

εθελοντές δότες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, ηλικίας 18-70 ετών, που δεν 

πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις.  

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο για να διευθετήσετε την 

επίσκεψή σας. Τηλ.:  22892815 | E-mail: biobank@ucy.ac.cy  

Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια της πρόσκλησης της Βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στους δημότες Καραβά, ο Καθηγητής Γενετικής Κωνσταντίνος Δέλτας θα δώσει διάλεξη με 

θέμα «Η Γενετική Κληρονομιά των Κυπρίων».   

Η διάλεξη θα γίνει στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών την Τρίτη, 6 

Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μ.μ. 

        7.  Εργαστήρι Φερβολιτέ του Καραβά 

Ο Δήμος Καραβά έχει δημιουργήσει «Εργαστήρι Φερβολιτέ του Καραβά», στο οποίο θα 

συμμετέχουν όλες οι υφάντριες του φερβολιτέ που το επιθυμούν. Σκοπός είναι η 

διατήρηση ζωντανής της τέχνης του Φερβολιτέ, που αποτελεί στοιχείο της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Παράρτημα του εργαστηρίου θα λειτουργεί και στη 

Λεμεσό. Υπεύθυνοι θα είναι στη Λευκωσία ο Δήμος Καραβά, τηλ. 22516937 και στη Λεμεσό 

ο Πανίκος Στυλιανού, Κοινοτάρχης Έξω Γειτονιάς και η σύζυγος του Νούλλα, τηλ. 99674274. 

Όλες οι Καραβιώτισσες υφάντριες του φερβολιτέ και μη, όπως και όλες οι φίλες του 

Καραβά και του φερβολιτέ, είναι ευπρόσδεκτες και προτρέπονται να εγγραφούν στο 

εργαστήρι. Στόχος του Δήμου Καραβά είναι η καλύτερη ανάδειξη της τέχνης του Φερβολιτέ 

και η προβολή του Καραβά. 

Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Νίκος  Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  
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