14η Δεκεμβρίου, 2021

Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα και εκδηλώσεις.
Σημειώνεται ότι οι 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 και η
είσοδος σε αυτές θα επιτρέπεται μόνο με safe pass.
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παραθέτουμε πιο κάτω σύντομη ενημέρωση για τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για
διεθνή προβολή του Καραβά.
α) Πρώτη Διεθνής Έκθεση Φερβολιτέ
Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία η Πρώτη Διεθνής Έκθεση Φερβολιτέ στο
οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στις 29 Οκτωβρίου. Στην Έκθεση
συμμετείχαν με υπέροχα εκθέματα φερβολιτέ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.
Εκ μέρους του Γαλλικού Συνδέσμου Φερβολιτέ παρευρέθηκε η κ. Άντζελα ΜίκαλλουJourdan, Πολιτιστική Σύμβουλος στη Διεθνή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
στο Παρίσι. Την Ιταλία εκπροσώπησε η κ. Αλεξάνδρα Ζαμπά, διακεκριμένη ποιήτρια και
συγγραφέας, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων στην Ιταλία «ΝΗΜΑ».
Ο Δήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου επισήμανε ότι η δαντέλα φερβολιτές άκμασε στις
χώρες της Ευρώπης, από όπου διαδόθηκε σε όλη την Υφήλιο. Οι ιστορικές συγκυρίες έφεραν
ώστε η κομψή αυτή δαντέλλα να εμφανισθεί, να ριζώσει και να αναπτυχθεί στον Καραβά
και τα περίχωρα του. Είναι η τέχνη που την ήξεραν όλες σχεδόν οι Καραβιώτισσες. Είναι, το
πολιτιστικό σήμα κατατεθέν του Καραβά. Αλλά και ως ψηφίδα της άυλης πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, ο φερβολιτές είναι πολύτιμο κομμάτι από την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
Προσπάθεια του Δήμου είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φερβολιτέ, στο οποίο
να συμμετέχουν Σύνδεσμοι και Οργανώσεις από διάφορες χώρες που ασχολούνται με την
κατασκευή του φερβολιτέ. Μέσω του Δικτύου αυτού ο Δήμος επιδιώκει να προβάλει
διεθνώς την πολιτιστική μας κληρονομιά και να ενδυναμώσει τις πολιτιστικές μας σχέσεις με
τις χώρες αυτές. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση του Εθνικού μας θέματος. Με τη
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διοργάνωση της Πρώτης Διεθνούς Έκθεσης δαντέλας Φερβολιτέ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα των
Καραβιωτών έγινε το πρώτο βήμα.
β) Πρώτη Διεθνής Ημερίδα Φερβολιτέ
Η Πρώτη Διεθνής Συνάντηση Τεχνιτριών της δαντέλας Φερβολιτέ με τη συμμετοχή και πάλι
της Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου, διοργανώθηκε στις 30 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε χαιρετισμό του Δημάρχου Καραβά, προβολή
σύντομου ντοκιμαντέρ για τον φερβολιτέ και παρουσιάσεις από τις εκπροσώπους των
χωρών που πήραν μέρος στην Ημερίδα. Για την Κύπρο η Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά,
Φιλόλογος- Ερευνήτρια, ανέπτυξε το θέμα «Αναφορά στον φερβολιτέ του Καραβά, Κύπρου».
Η κ. Άντζελα Μίκαλλου-Jourdan, Πολιτιστική Σύμβουλος στη Διεθνή Ακαδημία Γραμμάτων,
Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι μίλησε με θέμα «Ο φερβολιτές στη Γαλλία». Η Αλεξάνδρα
Ζαμπά, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων στην Ιταλία “ΝΗΜΑ παρουσίασε το θέμα «Η
εμπειρία της Ιταλίας» και τέλος, η Μαρία Πατσαλοσαββή, Ιστορικός-Μουσειολόγος, μέλος
της Νεολαίας του Δήμου Καραβά, μίλησε με θέμα «Ο Καραβιώτικος φερβολιτές στη νέα
γενιά». Ενδιάμεσα των ομιλιών η εκπαιδευτικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» Μαρία Καράσαββα απάγγειλε το ποιητικό
ανάγνωσμα της Αλεξάνδρας Ζαμπά «Στις γυναίκες του Καραβά». Το πρόγραμμα
εμπλουτίστηκε με ένα σύντομο Κυπριακό Μουσικό διάλειμμα, στο οποίο η Ανδρούλα Σιάτη
τραγούδησε μαζί με όλο το ακροατήριο τα τραγούδια “Το γιασεμίν” και “Πορτοκαλιά του
Καραβά”.
γ) Αδελφοποίηση με τον Δήμο Σουτσεάβα Ρουμανίας
Αντιπροσωπεία του Δήμου Καραβά με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Χατζηστεφάνου,
πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη Suceava της Ρουμανίας, από τις 25 Νοεμβρίου, μέχρι
τις 29 Νοεμβρίου 2021, με σκοπό την διδυμοποίηση των δύο πόλεων. Την αντιπροσωπεία
αποτελούσαν, εκτός από τον Δήμαρχο, οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σωτήρα Ποταμίτου και
Χρυσάνθη Επιφανίου, καθώς και η σύζυγος του Δημάρχου Μάρω Χατζηστεφάνου.
Η ιδέα για την αδελφοποίηση των δύο πόλεων ξεκίνησε όταν ο Δήμος Καραβά υπέγραψε
Πρωτόκολλο Πολιτιστικής συνεργασίας με την UNESCO Ρουμανίας. Στις 24 Ιουνίου του 2019
με πρωτοβουλία της Δρ.Daniella Popescu, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ομίλων
και Σωματείων της UNESCO, οργανώθηκε έκθεση της δαντέλλας φερβολιτέ του Καραβά στο
παραδοσιακό χωριό της πόλης Suceava, όπου διοργανώνονται παρόμοιες εκθέσεις. Από τότε
άρχισαν οι διεργασίες για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων.
Η Suceava είναι η Πρωτεύουσα της περιοχής Bucovina της Ρουμανίας. Μια πόλη ιστορική,
με κοινούς αγώνες και πόθους, με εθνικές προσδοκίες επανένωσης με περιοχές που της
ανήκαν και τώρα ανήκουν σε άλλες χώρες. Είναι μια πόλη κέντρο του Χριστιανισμού και της
Ορθοδοξίας, γειτονική με την άλλη ιστορική πόλη της περιοχής, το Ιάσιο, όπου - ως γνωστόν
- σπούδασε και έζησε για 17 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός.
Η αντιπροσωπεία αγκαλιάστηκε με μια ζεστή και ξεχωριστή φιλοξενία και αγάπη από την
πρώτη στιγμή της άφιξής της. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την κύρια εκδήλωση που ήταν η
υπογραφή πρωτοκόλλου διδυμοποίησης και αυτή έγινε στις 27 Νοεμβρίου, 2021 το
μεσημέρι στο μεγαλοπρεπές κτίριο του Δήμου της Suceava. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ
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μέρους του Δήμου Καραβά ο Δήμαρχος Νίκος Xατζηστεφάνου και εκ μέρους του Δήμου της
Suceava ο Δήμαρχος κ. Ion Lungu. Σε όλες τις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία στον Δήμαρχο
να ενημερώσει για τον Καραβά, την Τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή της πατρίδα
μας.
Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε, είναι οι
ακόλουθες:
1. Απονομή ενθυμημάτων στους απόφοιτους νέους με Καραβιώτικη καταγωγή και
απονομή χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και
τα περίχωρα - Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, 2021
Ο Δήμος Καραβά, το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία
Καραβά προγραμματίζουν, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 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. Η απονομή θα γίνει στο οίκημα
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών μεταξύ των ωρών 10.00πμ – 1.00μμ και 3.00μμ –
5.00μμ.
Διευκρινίζεται ότι θα γίνει απονομή σε όλους τους απόφοιτους Λυκείων, Τεχνικών και
Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον Καραβά, της σχολικής χρονιάς 2020-2021
ανεξάρτητα αν έχουν αριστεύσει ή όχι και θα δοθούν χορηγίες σε όλους τους απόφοιτους
που έχουν εξασφαλίσει άριστα στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (18,5/20) και φοιτούν
στο πρώτο έτος σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα γραφεία του Δήμου τηλ
22516937.
2. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά
Με λύπη σας πληροφορούμε ότι η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που
διοργανώνει το Σωματείο από κοινού με το Δήμο Καραβά, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος,
λόγω του απαγορευτικού Διατάγματος που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για τον Covid-19.
Γίνονται σκέψεις να οργανωθεί άλλη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά μας όταν το
επιτρέψει η κατάσταση με την πανδημία.
Γ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
1. Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αποστέλλουμε την έκδοση του καταλόγου του 2021 των ιδιωτών
επαγγελματιών Καραβιωτών, ο οποίος έχει συμπληρωθεί με περισσότερα στοιχεία
συνδημοτών μας.
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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.
2. Έναρξη Μαθημάτων Παραδοσιακών Χορών 2021 - 2022
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά ανακοινώνει τη διεξαγωγή μαθημάτων
παραδοσιακών Ελληνικών & Κυπριακών χορών για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη
καταγωγή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χορού
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.
3. Βοηθήματα Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών
Αυτές τις μέρες, αρκετοί δυσπραγούντες συνδημότες μας θα λάβουν βοήθεια για τα
Χριστούγεννα από το Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να
προσφέρουμε στους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη στήριξης τις γιορτινές αυτές
μέρες.
Σημειώνουμε ότι τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από εθελοντικές εισφορές συνδημοτών
μας και κυρίως από τις εισφορές που γίνονται στις κηδείες των δικών μας ανθρώπων που
φεύγουν από τη ζωή. Εκφράζουμε και δημόσια τις θερμές μας ευχαριστίες προς όσους
εισφέρουν εθελοντικά και στις οικογένειες των Καραβιωτών, που διευθέτησαν ώστε στις
κηδείες προσφιλών τους προσώπων να γίνουν εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Καραβιωτών.

Με την ευκαιρία των γιορτών ο Δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το
προσωπικό του Δήμου Καραβά, σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ με υγεία
και σύντομα στον Καραβά μας.
Με θερμούς χαιρετισμούς,

Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος
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