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Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας, 

 

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά επικοινωνούμε μαζί σας 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. Προσκύνημα της επαναπατρισθείσας εικόνας του Αγίου Γεωργίου Καραβά στην Πάφο – 

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 2019 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κερύνειας θα μεταφέρει στην Πάφο για 

προσκύνημα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Μεζερέ, που επαναπατρίσθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.  Η 

Λειτουργία, στην οποία αναμένεται να χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ. Χρυσόστομος, θα γίνει 

την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

 

Παρακαλούνται όλοι οι Καραβιώτες/τισσες που διαμένουν στην Πάφο να είναι παρόντες/ούσες στη Θεία 

Λειτουργία. 

2. Συνάντηση Συνταξιούχων Καραβιωτών στην Λευκωσία – Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 2019 

Με σκοπό το συναπάντημα και την ευχάριστη συναναστροφή των συνταξιούχων Καραβιωτών, 

προγραμματίζεται συνάντηση στην Λευκωσία για καφέ και αλμυρά. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, 2019 από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 1.00μμ.  

Προσοχή:  Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά Τηλ. 22516937. 

3. Διάλεξη για τα Οκτωβριανά από την Άννα Νεοφύτου – Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, 2019 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών έχει καθιερώσει σειράν Πολιτιστικών, Ιστορικών και άλλων 

δραστηριοτήτων.  Στα πλαίσια της αποστολής του το Ίδρυμα διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Τα Οκτωβριανά 

στην Επαρχία Κερύνειας».  Ομιλήτρια η γνωστή Φιλόλογος Άννα Νεοφύτου.  Η διάλεξη θα γίνει στο οίκημα 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, 2019 ώρα 7.30 μ.μ. 

4. Έκθεση Αγιογραφίας Καραβιωτών/τισσων Αγιογράφων – Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, 2019 

Ο Δήμος Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών διοργανώνουν έκθεση Αγιογραφίας στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.  Στην έκθεση καλούνται να συμμετέχουν όσοι/σες Καραβιώτες/τισσες 

επιθυμούν. Τα εγκαίνια της έκθεσης προγραμματίζονται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μ.μ. Η 

έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου (ώρες 10.00 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 7.00). 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να εκθέσουν έργα τους, παρακαλούνται όπως δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι 

την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, μαζί με σύντομο βιογραφικό τους, έκτασης μισής σελίδας. 
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5. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, 2019 

Οι Δήμοι Καραβά και Λαπήθου σε συνεργασία με τα Προσφυγικά Σωματεία «Ο Καραβάς» και «Η Λάπηθος» 

και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα – Αγίου Μακαρίου Δασουπόλεως, 

διοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά τον εσπερινό του Αγίου Ευλαλίου, πρώτου Επισκόπου Λαμπούσης. Τον 

εσπερινό έχει προσκληθεί να τελέσει ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος και θα πραγματοποιηθεί 

την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, ώρα 5.30μμ στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα – Δασουπόλεως.                                            

Σας προσκαλούμε και θα σας περιμένουμε για να εκκλησιαστούμε και να συναντηθούμε.  

6. Εκδήλωση αφιερωμένη στον Καραβά, στην Αθήνα – Κυριακή 3 Νοεμβρίου, 2019 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Ελλάδας και την Ομοσπονδία Κυπριακών 

Οργανώσεων Ελλάδας, προγραμματίζει εκδήλωση με τίτλο «Αφιέρωμα στον Κατεχόμενο Δήμο Καραβά – 

Πρωτομάρτυρα της εισβολής 1974», στην Αθήνα.  Η εκδήλωση θα γίνει στην «Κυπριακή Εστία» (Κέκρωπος 3, 

Πλάκα) την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου στις 7.00 μ.μ. και σε αυτήν θα προβληθεί σύντομο φιλμ για τον Καραβά 

και θα παρουσιαστεί το Χορευτικό συγκρότημα Νεολαίας Δήμου Καραβά. 

Ειδοποιείστε τους δικούς, φίλους και γνωστούς στην Ελλάδα να παραστούν.  

7. Διάλεξη για τον Πενταδάκτυλο από τον Κυριακό Δημητριάδη - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, 2019 

Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Επαρχίας Κερύνειας, θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρα 7.30 μ.μ., διάλεξη από τον 

Κυριάκο Δημητριάδη με θέμα «Τα κάστρα και τα κεφαλόβρυσα του Πενταδαχτύλου».  Είσοδος ελεύθερη για 

το κοινό. 

8.  «Χορός Λεμονιού», στο «PAVILION» Λευκωσία -  Σάββατο 23 Νοεμβρίου, 2019 

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

Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στο χώρο εκδηλώσεων Pavilion στη Λευκωσία. Σχετική ανακοίνωση με λεπτομέρειες 

θα σας σταλεί από το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς».  

9. Β’ Φάση συνεργασίας με Ρουμανία – 25 - 29 Νοεμβρίου, 2019 

Όπως έχει ανακοινωθεί, ο Δήμος Καραβά έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Πολιτιστικής συνεργασίας με την 

UNESCO Ρουμανίας.  Σε συνέχεια της Α’ Φάσης Υπογραφής του Πρωτοκόλλου, η οποία έγινε στη Ρουμανία,  η 

Ρουμανική αποστολή θα ευρίσκεται στην Κύπρο την εβδομάδα 25 – 29 Νοεμβρίου. Η Β’ Φάση της 

υπογραφής θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Κύπρο με την ευκαιρία 

της Εθνικής Ημέρας της Ρουμανίας.  Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.   

10. Διάλεξη για την Μουσική Παράδοση των Χριστουγέννων από τον Δρ Χριστόδωρο Μνάσωνος - 

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, 2019 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής του προσφοράς, θα πραγματοποιήσει 

την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος, μουσική διάλεξη 

με θέμα «Η Μουσική των Χριστουγέννων στον Ελληνικό Χώρο».   

 

Ομιλητής ο διακεκριμένος μουσικός Χριστόδωρος Μνάσωνος, Καθηγητής Παραδοσιακής Μουσικής στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.   
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11. Εκδήλωση απονομής χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά 

και τα περίχωρα  - Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, 2019 

Η εκδήλωση απονομής των χορηγιών του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και του 

Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 

την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, 2019 ώρα 7.00μμ.  

Για τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά Νίκου Κ. Σιακόλα και η Διαχειριστική 

Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεώργιου Τσίμον της Σχολικής Εφορείας Καραβά, δέχονται αιτήσεις για 

περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ή/και χορηγιών.  Οι υποτροφίες / χορηγίες αφορούν πρωτοετείς φοιτητές 

με καταγωγή τον Καραβά που παρακολουθούν μαθήματα σε Κολλέγια, Ανώτερες Σχολές ή Πανεπιστήμια της 

Κύπρου και του εξωτερικού και έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία Άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.  

Για αιτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 

22516937. Οι αιτήσεις υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά, στη διεύθυνση 

www.karavas.org.cy. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα ειδικά έντυπα και να φθάσουν το 

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, 2019 στα γραφεία του Δήμου Καραβά.  

12. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά - Κυριακή 12 Ιανουαρίου, 2020 

Η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο από κοινού με το Δήμο 

Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά, 

κόψιμο της βασιλόπιττας και προσφορά δώρων στα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη.  Αναμένουμε ότι θα φέρετε 

τα παιδιά σας στην εκδήλωση αυτή. 

Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(α)  Συντήρηση Κοιμητηρίου Καραβά και άλλων θρησκευτικών μνημείων του Καραβά 

Εδώ και αρκετό καιρό ο Δήμος Καραβά βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και έχει 

υποβάλει σχετικό υπόμνημα, με σκοπό τη συντήρηση των εκκλησιαστικών μνημείων και του κοιμητηρίου του 

Καραβά.  Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας η Δικοινοτική Επιτροπή Συντήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, έχει περιλάβει την συντήρηση του κοιμητηρίου Καραβά στον κατάλογο των έργων που 

προγραμματίζει στο άμεσο χρονικό διάστημα.  Έχουμε ενημερωθεί ότι σύντομα θα αρχίσει η συντήρηση του 

κοιμητηρίου και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει η συντήρηση και άλλων θρησκευτικών μνημείων του 

Καραβά.   

Μετά από την αποκατάσταση του Κοιμητηρίου (που περιλαμβάνει επιδιόρθωση του περιτοιχίσματος, 

ευπρεπισμό, βαψίματα κ.α.) όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συντηρήσουν τους τάφους των δικών τους.  Ο 

Δήμος Καραβά θα ενημερώσει λεπτομερώς για τις απαιτούμενες ενέργειες. 

(β)  Μαθήματα Παραδοσιακών χορών του Χορευτικού συγκροτήματος Νεολαίας Καραβά 
Τα μαθήματα παραδοσιακών Ελληνικών & Κυπριακών χορών για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη 
καταγωγή, που διοργανώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά αρχίζουν και φέτος. Τα 
μαθήματα θα γίνονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μαθημάτων χορού στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Καραβιωτών. 

Επιχορηγημένο κόστος μαθημάτων €20.00 / μήνα για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη καταγωγή. 

http://www.karavas.org.cy/
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Για εγγραφές και πληροφορίες απευθύνεστε στο 99769759 - Μάριος Μούγης (Πρόεδρος Νεολαίας 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καραβά), ή στο 99463951 - Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους (Πρόεδρος 

Χορευτικού Συγκροτήματος) ή στο 99693471 - Κώστας Κυπριανού (Χοροδιδάσκαλος). 

(γ)  Ετήσια Έκδοση Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2019» -  τεύχος 12ο 

Η ετήσια έκδοση του Δήμου μας με τίτλο «Καραβιώτικα Δρώμενα 2019», τεύχος 12ο , αναμένεται να 

κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου. 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 2018.  

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το περιοδικό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου 

Καραβά.  

(δ)  Μαθήματα φερβολιτέ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώνονται τα μαθήματα εκμάθησης «φερβολιτέ» στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.  Δασκάλα, η Καραβιώτισσα Καλλισθένη Κοσιάρη Λουκά.  

Όσες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν είτε μαζί της στο τηλ. 96400441, είτε με το γραφείο του 

Δήμου στο τηλ. 22516937.  

(ε)  Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά   
Σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε πέρσι για συλλογή των στοιχείων των ιδιωτών επαγγελματιών με 
καταγωγή τον Καραβά, σας επισυνάπτουμε τον πρώτο κατάλογο των επαγγελματιών που ανταποκρίθηκαν 
μέχρι τώρα. Σκοπός της προσπάθειας είναι να στηρίζουμε τους συνδημότες μας, αγοράζοντας τις υπηρεσίες 
και τα προϊόντα τους, ως έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των Καραβιωτών.  

Όσοι επιθυμούν να περιληφθούν στον επόμενο κατάλογο που θα στείλουμε, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσουν με τα ακόλουθα τηλέφωνα και να δώσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους: Κυριάκος 

Χατζηνικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος - 99780198 ή στα γραφεία του Δήμου τηλ. 22516937, φαξ: 22516941 ή 

μέσω email στο karavas.municipality@cytanet.com.cy. 

(ζ)  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 των προσωπικών τους 
δεδομένων. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, αν δεν έχουμε γραπτή τη συγκατάθεσή σας, ενδεχομένως να 

μην έχουμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας. Για αυτό και σας παρακαλούμε θερμά, όσοι δεν έχουν 

ήδη ανταποκριθεί στην προσπάθεια αυτή, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε το έντυπο που 

επισυνάπτουμε. 

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

 

 

 

12 Σεπτεμβρίου, 2019 

 
Νίκος Χατζηστεφάνου 

          Δήμαρχος  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

(Α)  Προσωπικά στοιχεία 

 

1. Επίθετο …………………………………………………………………………………… 

2. Όνομα    ………………………………………………………………………………….. 

3. Έτος γεννήσεως  …………………………………………………………………………. 

4. Δημότης Καραβά      ΝΑΙ                          ΟΧΙ 

(Β)  Διεύθυνση:  Οδός:  …………………………………………………  Αρ.:  ……………….. 

                            Πόλη:  ………………………………………... Ταχ. Τομέας:  ………............. 

                   Τηλ. οικίας: ……………………………..    Κινητό………………………………..                  

 

       E-Mail:  …………………………………………………………………………………….. 

 

(Γ) Παρακαλώ επιλέξτε αυτό που ισχύει. 

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

 

α) Για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καραβά  

 

β) Για τις εκδηλώσεις των οργανωμένων συνόλων Καραβά  

 

γ) Θέματα που αφορούν τον Δήμο και τους Δημότες Καραβά 

 

δ) Ενημέρωση για κηδείες Καραβιωτών 

 

Δια της υπογραφής του παρόντος εγγράφου παρέχω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των 

προσωπικών μου δεδομένων από τον Δήμο Καραβά, για τους σκοπούς που φαίνονται πιο πάνω, για τους 

οποίους σημείωσα «ΝΑΙ». Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία μου θα διαφυλαχτούν και θα τυγχάνουν 

επεξεργασίας με πλήρη εμπιστευτικότητα.  

 

H πιο πάνω συγκατάθεση μου θα ισχύει μέχρι την γραπτή ανάκλησή της από εμένα.  Αντιλαμβάνομαι ότι έχω 

το δικαίωμα να διαφοροποιήσω τις προτιμήσεις μου ή και να αποσύρω την συγκατάθεση μου όποτε τυχόν το 

επιθυμήσω, αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στο karavas.municipality@cytanet.com.cy. Κατανοώ πως σε 

περίπτωση που αποσύρω την συγκατάθεση μου, δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η επεξεργασία που 

έχει εκτελεστεί προηγουμένως 

 

Ημερομηνία:  …………………………………  Υπογραφή:……………………………………… 


