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Λευκωσία, 6 Φεβρουαρίου 2019 

 

Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά, 

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

Α. Εκδηλώσεις 

1. Συναντήσεις συνταξιούχων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο 

Με σκοπό το συναπάντημα και την ευχάριστη συναναστροφή των συνταξιούχων 

Καραβιωτών, προγραμματίζονται τρεις συναντήσεις για καφέ και αλμυρά, σε 

Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. 

Η συνάντηση στη Λεμεσό θα γίνει στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας, την Πέμπτη 21 

Φεβρουαρίου από τις 10.30πμ μέχρι τις 1.00μμ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

στον Δήμο Καραβά – 22516937 ή στους Πανίκο Μανώλη - 99843200 και Πανίκο 

Στυλιανού – 99674274. 

Η συνάντηση στη Λευκωσία θα γίνει στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών στον Στρόβολο, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου από τις 10.30πμ μέχρι τις 

1.00μμ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά – 22516937. 

Η συνάντηση στην Πάφο θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Λέμπας, την Κυριακή 14 

Απριλίου από τις 10.30πμ μέχρι τις 1.00μμ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον 

Δήμο Καραβά – 22516937 ή στους Πανίκο Μανώλη - 99843200 και Δημήτρη 

Επιφανίου 99493393. 

2. Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Φραντζέσκας Εμμανουήλ – Σάββατο, 9 

Φεβρουαρίου 

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της 

Καραβιώτισσας Φραντζέσκας Εμμανουήλ με τίτλο «Η δική μου γη..».  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλωσόρισμα από 

τους Δήμαρχους Καραβά και Λαπήθου, χαιρετισμό από τον Μητροπολίτη Ταμασού 
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και Ορεινής, παρουσίαση της ποιητικής συλλογής από τη Δήμαρχο Ακανθούς και 

απαγγελία ποιημάτων. Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη στήριξη των Δήμων Καραβά 

και Λαπήθου. 

3. Εκδήλωση Συνεστίαση Καραβιωτών - Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 

Η καθιερωμένη συνεστίαση του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30μμ, στο Pavilion στη 

Λευκωσία. Θέμα της συνεστίασης «Ο Καραβάς και οι Αθλητές του, 1899 – 1974». 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση σας έχουν δοθεί με ξεχωριστή 

επιστολή του Σωματείου. 

4. Εκδήλωση παρουσίασης των εκδόσεων «Καραβιώτικα Δρώμενα –τεύχος 

11ο» και «Άρωμα Καραβά» του Χαράλαμπου Δαμασκηνού - Πέμπτη, 7 

Μαρτίου 

Ο Δήμος Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών σας προσκαλούν στην 

εκδήλωση παρουσίασης των εκδόσεων: «Άρωμα Καραβά», του Χαραλάμπου 

Δαμασκηνού, Έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος  και «Καραβιώτικα Δρώμενα», 

τόμος 11ος, Ετήσια έκδοση Δήμου Καραβά. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών την Πέμπτη 7 Μάρτιου 2019, ώρα 7.00μμ. 

5. Γενική Συνέλευση Σωματείου – Τρίτη, 26 Μαρτίου  

Η Γενική Συνέλευση του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» θα πραγματοποιηθεί 

την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, ώρα 6.30μμ, στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών.  Καλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν. 

6. Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους – Τετάρτη, 27 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 Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 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 την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καραβά. 

Σημειώνεται ότι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου βρέθηκε στην Ελβετία και 

επαναπατρίσθηκε πρόσφατα. Στο καλλιτεχνικό μέρος θα συμμετέχει η χορωδία «Η 

Φωνή της Κερύνειας» με τραγούδια, απαγγελίες και πεζά κείμενα.  
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7. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέχρι τον Ιούνιο 

Προγραμματίζονται επίσης οι ακόλουθες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες γι’ αυτές θα 

δοθούν με άλλες ανακοινώσεις. 

 Τουρνουά Futsal Νεολαίας Καραβά  -  Σάββατο ή Κυριακή,  6 ή 7 Απριλίου 

 Εκδήλωση «Δευτέρα του Πάσχα» - Δευτέρα, 29 Απριλίου 

 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης (Λεμεσός) - Σάββατο, 4 Μαΐου 

 Εκδρομή Συνταξιούχων - Κυριακή, 26 Μαΐου 

 Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων  - Τετάρτη, 12 Ιουνίου 

 Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας - Δευτέρα, 17 Ιουνίου  

 Πάρτι γνωριμίας νέων του Καραβά - Πέμπτη, 20 Ιουνίου 

 Εκδήλωση προς τιμή των συνεργατών του Δήμου - Δευτέρα, 24 Ιουνίου 

 

Β. Άλλα Θέματα 

1. Μαθήματα φερβολιτέ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 

Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνονται τα 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 της στο τηλ. 96400441, 

είτε στο τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου).  

2. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά 

Συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι για συλλογή των στοιχείων των 

ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά. Σκοπός της προσπάθειας είναι να 

δημιουργήσουμε ένα κατάλογο με τους επαγγελματίες Καραβιώτες και να τον 

κοινοποιήσουμε σε όλους, ώστε να στηρίζουμε τους συνδημότες μας αγοράζοντας τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ως έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των 

Καραβιωτών.  

Όσοι επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα τηλέφωνα και να δώσουν τα στοιχεία της 

επιχείρησης τους: Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Χατζηνικολάου - 99780198 ή στα 

γραφεία του Δήμου τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου), φαξ: 22516941 ή μέσω email 

στο karavas.municipality@cytanet.com.cy. 



-4- 
 

3. Δωρεάν Συμβουλευτική και επαγγελματική καθοδήγηση σε Καραβιώτες 

ηλικίας 15-29 χρονών 

Ο Δήμος Καραβά στηρίζει την προσπάθεια της Καραβιώτισσας Συμβούλου Ελένης 

Χριστοδούλου και των συνεργατών της, για παροχή δωρεάν συμβουλευτικής και 

επαγγελματικής καθοδήγησης σε Καραβιώτες ηλικίας 15-29 χρονών, που βρίσκονται 

εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

παρέχονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Συμβουλευτική και επαγγελματική 

καθοδήγηση σε άτομα εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤ)». 

Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής διαδικασίας θα χρησιμοποιείται, το 

εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού «Άριστον - ΝΕΕΤ» για 

αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων των συμβουλευόμενων.  

Καλούμε τους νέους να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία. Για περισσότερες 

πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο 99877140 (Ελένη Χριστοδούλου). 

4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα που τέθηκε 

σε  εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οι δημότες Καραβά που επιθυμούν να λαμβάνουν 

ενημερωτικές επιστολές/ προσκλήσεις από τον Δήμο και τα υπόλοιπα οργανωμένα 

σύνολα του Καραβά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που επισυνάπτεται και 

αφορά τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση και επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, αν δεν έχουμε γραπτή τη 

συγκατάθεσή σας, ενδεχομένων να μην έχουμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί 

σας. Επομένως δεν θα μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές ,ας. 

Για αυτό και σας παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε στην προσπάθεια αυτή, να 

συμπληρώσετε και να μας στείλετε το έντυπο που επισυνάπτουμε. 

 

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

Συμβουλίου, 

 

Νίκος  Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  

 


