
1 
 

  

 

19 Απριλίου 2021 

Αγαπητοί Δημότες και φίλοι του Καραβά, 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Η κατάσταση με την 

πανδημία του κορωνοϊού είναι ακόμη κρίσιμη. Ευχόμαστε όμως ότι σύντομα θα νικηθεί ο 

ιός και θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. 

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας ο Δήμος Καραβά συνεχίζει τις δραστηριότητές του. 

Κι αυτό γίνεται πάντοτε με όλες τις ενδεικνυόμενες προφυλάξεις και την τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων. Θεωρούμε καθήκον μας να διατηρούμε τον Δήμο και τα 

οργανωμένα σύνολα σε εγρήγορση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όσο αντίξοες κι αν 

είναι αυτές. 

Επικοινωνούμε λοιπόν μαζί σας ξανά για να σας ενημερώσουμε για μια σειρά από θέματα: 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

Ο Δήμος Καραβά, συνεχίζοντας την πολύπλευρη δράση του, έχει καταρτίσει προκαταρτικό 

κατάλογο δραστηριοτήτων για το έτος τις οποίες ανακοινώνουμε. 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. 

1. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης – Τρίτη, 4 Μαΐου 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό 

Σωματείο «Ο Καραβάς» και την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Ειρήνης Καραβά 

διοργανώνουν τον εσπερινό της Αγίας Ειρήνης. Ο εσπερινός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 

4 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 μ.μ., στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού στον Συνοικισμό 

Λινόπετρας στη Λεμεσό. Στον εσπερινό θα χοροστατήσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 

Κερύνειας.  

Καλούνται όλες και όλοι οι Καραβιώτες/τισσες που διαμένουν στη Λεμεσό και τη γύρω 

περιοχή να τιμήσουν με την παρουσία τους της εορτή της Αγίας Ειρήνης. 



2 
 

2. Προκαταρτικές εκδηλώσεις έτους 

Παραθέτουμε πιο κάτω προκαταρτικό κατάλογο εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί 

για φέτος. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε εκδήλωση θα ανακοινώνονται εγκαίρως. 

 

Παρουσίαση 13ου τεύχους Καραβιώτικα 

Δρώμενα 
Τετάρτη 20 Μαΐου 

Εκδρομή Συνταξιούχων Κυριακή, 23 Μαΐου 

Κατακλυσμός Επαρχίας Κερύνειας Δευτέρα, 21 Ιουνίου  

Μνημόσυνο Καραβιωτών  Κυριακή, 18 Ιουλίου 

Αντικατοχικές εκδηλώσεις Κερύνειας (Τύμβος) Πέμπτη, 22 Ιουλίου  

Ημερίδα Καραβιωτών Αποδήμων Παρασκευή, 27 Αυγούστου 

Βράβευση αθλητών από την ΑΕΚ Λάμπουσα Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 

Συνάντηση συνταξιούχων - Λευκωσία Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 

Συνάντηση συνταξιούχων - Λεμεσός Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 

Συνάντηση συνταξιούχων - Πάφος Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 

Έκθεση και Ημερίδα φερβολιτέ  15-17 Οκτωβρίου 

Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου  Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 

Κινηματογραφική βραδιά  Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 

Σύγκλιση των Δ.Σ. όλων των Σωμάτων Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 

Χορός του Λεμονιού  Σάββατο, 20 Νοεμβρίου  

Εκδήλωση υποτροφιών σε άριστους φοιτητές  Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 

 

Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(α)  Ανέγερση Μνημείου για τους πεσόντες Καραβιώτες της Τουρκικής Εισβολής και τους 

θανόντες στην προσφυγιά Καραβιώτες 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενές μας επιστολές, ο Δήμος Καραβά σε 

συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών έχουν ξεκινήσει την ανέγερση μνημείου 

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

αφιερωμένο σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, στους νεκρούς και αγνοούμενους 

μας και σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της επιστροφής στον Καραβά. Το 

έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος Μαΐου. Σημειώνεται ότι τα σχέδια έχουν 

ετοιμάσει οι Καραβιώτες αρχιτέκτονες Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Χάρης Σολωμού και 

Αλέξανδρος Ποστεκκής με τη συμμετοχή του Γιάννη Παπαϊωάννου.  
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Όσοι 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,  

ΙΒΑΝ: CY59002001170000000503082200, SWIFT: BCYPCY2N. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του 

Δήμου στο τηλ. 22516937 ή απευθείας με τον Δήμαρχο στο τηλ. 99492456. 

(β) Αδήλωτες περιουσίες στα κατεχόμενα 

Ο Υπουργός Εσωτερικών σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Βουλή, ανέφερε ότι το 19,81% 

των περιουσιών στα κατεχόμενα είναι αδήλωτες από τους ιδιοκτήτες τους στο 

Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού προβλήματος αυτές οι περιουσίες δεν θα 

αποκατασταθούν. Για αυτό κάνουμε θερμή έκκληση στους κατόχους των περιουσιών που 

δεν έχουν δηλωθεί, να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την εγγραφή τους. Όσοι κατέχουν 

ήδη Βεβαιώσεις Ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο, δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια 

ενέργεια.  

Επισυνάπτουμε τα έγγραφα που απαιτούνται για εγγραφή αυτών των ακινήτων στο 

Επαρχιακό Κτηματολόγιο Κερύνειας. Για τη συμπλήρωσή τους θα χρειαστείτε πιστοποίηση 

από ένα Κοινοτάρχη του Καραβά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο 

Κερύνειας: 

Γενικό Τηλέφωνο:                                22804919 

Τηλέφωνο Λειτουργού:                      22804916 

Φαξ:                                                        22303838 

Για διευθέτηση ραντεβού: kydlo-declarations@dls.moi.gov.cy 

(γ) Βράβευση της ετήσιας έκδοσης Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα»  

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ετήσια έκδοση του Δήμου μας «Καραβιώτικα 

Δρώμενα», τεύχος  13ο, έχει τιμηθεί από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος 

(Ε.Π.Ο.Κ.). 

Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητική για τον Δήμο μας τη διάκριση του περιοδικού μας. Η διάκριση 

αυτή είναι μια δικαίωση της αγωνιστικής προσπάθειας του Δήμου μας για διατήρηση 

άσβεστης της μνήμης του Καραβά, η οποία γίνεται αδιάληπτα, μεταξύ άλλων 

δραστηριοτήτων και μέσω της έκδοσης «Καραβιώτικα Δρώμενα». Το γεγονός ότι προέρχεται 

από τον καταξιωμένο Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος δίνει ξεχωριστή 
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βαρύτητα στη βράβευση. Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν την έκδοση, μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά.  

Σας πληροφορούμε επίσης ότι το τεύχος 14ο είναι στο τυπογραφείο και αναμένεται να 

κυκλοφορήσει στις αρχές Ιουνίου. 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 2020.  

(δ) Μαθήματα φερβολιτέ σε Λεμεσό και Λευκωσία 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «φερβολιτέ» του Δήμου Καραβά σε Λευκωσία και 

Λεμεσό αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το 

επιτρέπουν. Τα μαθήματα στη Λευκωσία γίνονται στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών στον Στρόβολο από την κ. Καλλισθένη Λουκά και στη Λεμεσό στο σπίτι της κ. 

Νούλας Π. Στυλιανού. Ο Δήμος Καραβά προσφέρει τα μαθήματα του φερβολιτέ δωρεάν. 

Όσες ενδιαφέρονται να μάθουν την ιδιαίτερη αυτή τέχνη παρακαλώ όπως προκρατήσουν τη 

θέση τους επικοινωνώντας, για τη Λευκωσία, με την κ. Καλλισθένη Λουκά τηλ. 96400441 και 

για τη Λεμεσό με την κ. Νούλα Στυλιανού, τηλ.  99220731. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

(ε) Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά 

Η 4η έκδοση του καταλόγου των ιδιωτών επαγγελματιών Καραβιωτών θα σας κοινοποιηθεί 

με την επόμενη επιστολή που θα σας σταλεί φέτος.  

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 μέχρι τις 28 Μαΐου 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. 

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

 

 
Νίκος  Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  
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