Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2020
Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα:
Α. Εκδηλώσεις
1. Εκδήλωση παρουσίασης των εκδόσεων «Καραβιώτικα Δρώμενα –τεύχος 12ο»
και «Ματωμένες μνήμες 1974» του Χαράλαμπου Δαμασκηνού
Τετάρτη, 4 Μαρτίου
Ο Δήμος Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών σας προσκαλούν στην
εκδήλωση παρουσίασης των εκδόσεων: «Καραβιώτικα Δρώμενα», τεύχος 12ο, Ετήσια
έκδοση Δήμου Καραβά και «Ματωμένες μνήμες 1974», του Χαραλάμπου Δαμασκηνού,
Έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
στον Στρόβολο, την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις ώρα 7.00μμ.
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 Τετάρτη 11 Μαρτίου από τις 10.30πμ μέχρι
τις 1.00μμ στο οίκημα του Δημαρχείου Ύψωνα, όπου θα μας φιλοξενήσει ο
Δήμαρχος Παντελής Γεωργίου, ο οποίος κατάγεται από τον Καραβά. Το φαγητό θα
προσφερθεί 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 την Κυριακή 26 Απριλίου από τις 11.00πμ μέχρι
τις 1.00μμ στο Mother’s Restaurant (οδός Αποστ. Παύλου, Vasilica Center, Κάτω
Πάφος). Απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά –
22516937 ή στους Πανίκο Μανώλη - 99843200 και Δημήτρη Επιφανίου 99493393.
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Η συνάντηση στη Λευκωσία θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου από τις 10.30πμ
μέχρι τις 1.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
Απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά – 22516937.
3. Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους – Τρίτη, 24 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών με τη στήριξη του
Δήμου Καραβά και του Σωματείου και τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Καραβά, διοργανώνει την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, ώρα 7.00μμ, στο οίκημα
του Ιδρύματος στον Στρόβολο, την καθιερωμένη εκδήλωση «Αφιέρωμα στις Εθνικές
Επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου».
Η εκδήλωση θα έχει ως κεντρικό θέμα τους ιερείς των εκκλησιών του Καραβά. Στο
καλλιτεχνικό μέρος θα συμμετέχει η χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας».
4. Γενική Συνέλευση Σωματείου – Τρίτη, 31 Μαρτίου
Η Γενική Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 31 Μαρτίου 2019, ώρα 6.30μμ, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Καραβιωτών. Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να παρευρεθούν.
5. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι τον Ιούνιο
Προγραμματίζονται επίσης οι ακόλουθες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες γι’ αυτές θα δοθούν
με άλλες ανακοινώσεις.
1. Εκδήλωση «Δευτέρα του Πάσχα», Δευτέρα, 20 Απριλίου
2. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης (Λεμεσός), Δευτέρα, 4 Μαΐου
3. Κινηματογραφική βραδιά, Τετάρτη 20 Μαΐου στο οίκημα του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Καραβιωτών (ΠΙΚ)
4. Εκδρομή Συνταξιούχων, Κυριακή, 24 Μαΐου
5. Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας, Δευτέρα, 8 Ιουνίου
6. Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων, Τετάρτη, 10 Ιουνίου στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών (ΠΙΚ)
7. Πάρτι γνωριμίας νέων του Καραβά, Πέμπτη, 11 Ιουνίου
Β. Άλλα Θέματα
1. Ανέγερση Μνημείου για τους πεσόντες Καραβιώτες της Τουρκικής Εισβολής και
τους θανόντες στην προσφυγιά Καραβιώτες
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
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ελευθερία, τους αγνοούμενους και πεσόντες της Τουρκικής Εισβολής και όσους πέθαναν
στην προσφυγιά με τον καημό της επιστροφής στον Καραβά. Ήδη, το έργο έχει
προχωρήσει και βρίσκεται στο στάδιο για προκήρυξη προσφορών με προοπτική 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 – 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.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του
Δήμου στο τηλ. 22516937 ή απευθείας με τον Δήμαρχο στο τηλ. 99492456.
2. Επιστημονικό συνέδριο και έκθεση για τον Καραβά, 2020
Ο Δήμος Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, σε συνεργασία με το
Βυζαντινό Μουσείο και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών προγραμματίζει να
διοργανώσει εντός του 2020 (περί τον Οκτώβριο) επιστημονικό συνέδριο και μεγάλη
έκθεση για τον Καραβά.
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
ανακοίνωση, να στείλουν φωτογραφίες των αντικειμένων που έχουν στην κατοχή τους,
για να τα εκτιμήσουμε και να οργανώσουμε το υλικό.
Στην κατάλληλη ώρα θα πρέπει να δώσουν τις εξής πληροφορίες:




Χρονολογία
Προέλευση
Δημιουργός (αν γνωρίζουν και πώς περιήλθε στα χέρια τους)
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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.
3. Συνάντηση Καραβιώτισσων που γνωρίζουν την τέχνη του φερβολιτέ
Πέμπτη, 18 Ιουνίου
Ο Δήμος Καραβά προγραμματίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 11.00πμ, στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, συνάντηση γνωριμίας με όλες τις Καραβιώτισσες
που γνωρίζουν την τέχνη του φερβολιτέ. Προσκαλούμε όσες Καραβιώτισσες επιθυμούν
να παρευρεθούν στη συνάντηση γνωριμίας. Όσοι γνωρίζουν Καραβιώτισσες που θα
ενδιαφέρονταν να παρευρεθούν στη συνάντηση, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του
Δήμου στο τηλ. 22516937 και να δώσουν τα στοιχεία τους.
4. Μαθήματα φερβολιτέ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών
Για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώνονται μαθήματα εκμάθησης «φερβολιτέ» στο
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη και
Τετάρτη. Δασκάλα η Καραβιώτισσα Καλλισθένη Κοσιάρη Λουκά.
Όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν είτε μαζί με την κ. Καλλισθένη στο
τηλ. 96400441, είτε στο τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου).
5. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά
Στην επόμενη επιστολή προγραμματίζουμε να στείλουμε νέο κατάλογο των ιδιωτών
επαγγελματιών Καραβιωτών, ο οποίος θα 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, 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. Παρακαλούμε να μας στείλετε τις νέες εγγραφές
το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος
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