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5 Οκτωβρίου, 2021. 

Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας, 

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ο Δήμος Καραβά συνεχίζει την 

πολύπλευρη δράση του με την διοργάνωση μιας σειράς από πολύ αξιόλογες δραστηριότητες, τις 

οποίες έχουμε κατατάξει με χρονολογική σειρά, καθώς και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα. 

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 και η είσοδος σε 

αυτές θα επιτρέπεται μόνο με safe pass. 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε, είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Συναντήσεις συνταξιούχων σε Πάφο και Λευκωσία  

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

προγραμματίζονται συναντήσεις των συνταξιούχων μας σε Πάφο και Λευκωσία. Σε όλες τις 

συναντήσεις θα προσφέρουμε γεύμα, για αυτό και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας. 

 Η συνάντηση στην Πάφο θα γίνει το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 11.00πμ - 

2.00μμ στο ξενοδοχείο «Βερόνικα» στην Πάφο.  Ο Δήμος Καραβά θα προσφέρει τα 

κεραστικά και το φαγητό σε όσους δηλώσουν ότι θα παρευρεθούν.  Απαραίτητη η 

ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά - τηλ. 22516937 ή στον  Δημήτρη 

Επιφανίου τηλ. 99493393. 

 Η συνάντηση στη Λευκωσία θα γίνει το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 11.00πμ 

- 2.00μμ στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο. Ο Δήμος 

Καραβά θα προσφέρει τα κεραστικά και το φαγητό σε όσους δηλώσουν ότι θα 

παρευρεθούν.  Απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής στον Δήμο Καραβά - τηλ. 

22516937.  
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 Σημειώνουμε ότι η συνάντηση των συνταξιούχων Καραβιωτών στη Λεμεσό έγινε με μεγάλη 

επιτυχία το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, στο Πάρκο Υψούπολης «Ο Ανεμόμυλος».   Ο Δήμος 

Καραβά πρόσφερε τα κεραστικά και το φαγητό σε όσους παρευρέθησαν. 

 

2. Ποιητική Συνάντηση - Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Οίκημα του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Καραβιωτών Πολιτιστική Εκδήλωση - Ποιητική Συνάντηση.  Η εκδήλωση οργανώνεται 

από τον Δήμο Καραβά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών.  Είσοδος κατόπιν δηλώσεων στο 

τηλ. 22516937. 

3. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου - Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 

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 Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, 

ώρα 5.30 μ.μ. στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα – Δασουπόλεως.   Σας προσκαλούμε και θα 

σας περιμένουμε για να εκκλησιαστούμε και να συναντηθούμε.  

4. Πρώτη Διεθνής Έκθεση Φερβολιτέ - 29 μέχρι 30 Οκτωβρίου 

Στα πλαίσια της προβολής και διάσωσης της δαντέλας φερβολιτέ, ο Δήμος Καραβά διοργανώνει 

την Πρώτη Διεθνή έκθεση Φερβολιτέ στις 29 και 30 Οκτωβρίου, στο οίκημα του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Καραβιωτών.  Στην έκθεση θα πάρουν μέρος τεχνίτριες φερβολιτέ από την Κύπρο, την 

Γαλλία και Ιταλία. 

Εκτός από την προβολή και διάσωση του φερβολιτέ, επιδίωξη του Δήμου Καραβά είναι να 

δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φερβολιτέ, στο οποίο να συμμετέχουν Σύνδεσμοι και 

Οργανώσεις από διάφορες χώρες που ασχολούνται με την κατασκευή της δαντέλας φερβολιτέ.  

Μέσω του Δικτύου αυτού επιδιώκουμε να προβάλουμε διεθνώς την πολιτιστική μας κληρονομιά 

και ταυτόχρονα να ενημερώσουμε ότι ο τόπος κατασκευής του φερβολιτέ στην Κύπρο, ο 

Καραβάς μας, είναι σήμερα κατεχόμενος. 

5. Εκδήλωση / Συνεστίαση «Δεν ξεχνάμε το Λεμόνι» - Κυριακή 28 Νοεμβρίου 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία δεν μπορεί ούτε φέτος να πραγματοποιηθεί 

ο «Χορός του Λεμονιού».  Έτσι το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» διοργανώνει την Κυριακή 

28 Νοεμβρίου 2021, ώρα 1.00 μ.μ. στο Κέντρο Royal Hall στη Λευκωσία, Εκδήλωση / Συνεστίαση 

με τίτλο «Δεν ξεχνάμε το Λεμόνι».  Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολή σύντομου φιλμ και 

φωτογραφιών για το λεμόνι και τον Χορό του Λεμονιού.  Θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα στην 

επιχορηγημένη τιμή των €10 το άτομο.  Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη, 24 

Νοεμβρίου, στα γραφεία του Δήμου Καραβά, τηλ.  22516937. 
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Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(α) Έκδοση ετήσιας έκδοσης Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα»  

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

«Καραβιώτικα Δρώμενα», τεύχος  14ο. 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. Μπορείτε να προμηθευτείτε την έκδοση από τα 

γραφεία του Δήμου Καραβά. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το προηγούμενο τεύχος της ετήσιας 

έκδοσης του Δήμου μας «Καραβιώτικα Δρώμενα» έχει βραβευθεί από τον Ελληνικό Πολιτιστικό 

Όμιλο Κύπρου Ελλάδος (ΕΠΟΚ).  Στα «Καραβιώτικα Δρώμενα» έχει απονεμηθεί «Αριστείο» ως 

το περιοδικό της Χρονιάς 2021 σε αναγνώριση για τη συμβολή του στον αγώνα για επιστροφή 

και την προαγωγή των αξιών του Καραβά.  Το νέο μας τεύχος είναι εφάμιλλο του προηγούμενου. 

(β) Μαθήματα φερβολιτέ σε Λεμεσό και Λευκωσία 

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

αρχίζουν στις αρχές του μήνα Οκτωβρίου. Τα μαθήματα στη Λευκωσία γίνονται στο οίκημα του 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο από την κ. Καλλισθένη - Λουκά και κ. 

Μαρούλα Μανώλη - Γεωργιάδου και στη Λεμεσό από την κ. Νούλα Π. Στυλιανού, στο σπίτι της.  

Ο Δήμος Καραβά προσφέρει τα μαθήματα του φερβολιτέ δωρεάν. 

Όσες ενδιαφέρονται να μάθουν την ιδιαίτερη αυτή τέχνη παρακαλούμε όπως προκρατήσουν  

θέση επικοινωνώντας για τη Λευκωσία με το τηλέφωνο του Δήμου 22516937 ή με την κ. 

Καλλισθένη Λουκά τηλ. 96400441 και για τη Λεμεσό με την κ. Νούλα Στυλιανού, τηλ.  99220731. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

(γ) Έναρξη Μαθημάτων Παραδοσιακών Χορών 2021 - 2022 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά ανακοινώνει την φετινή έναρξη μαθημάτων 
παραδοσιακών Ελληνικών & Κυπριακών χορών για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη 
καταγωγή. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χορού του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών.  Περαιτέρω πληροφορίες στο έντυπο που επισυνάπτεται.  

(δ) Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικού Έργου «Ζω – Δημιουργώ σε μια 

ελεύθερη Κύπρο»  

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου & Καραβά σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνουν Παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό 

εικαστικού έργου με θέμα «ΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ».  Οι νέοι θα έχουν την 

ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους για μια ελεύθερη ενωμένη Κύπρο μέσα από τις 
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δημιουργικές συνθέσεις τους.  Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο την έναρξη ενός εποικοδομητικού 

διαλόγου μεταξύ των νέων.  Σας προσκαλούμε όλους λοιπόν να συμμετάσχετε και να 

δημιουργήσετε με την καρδιά και τη σκέψη στραμμένη σε μια ελεύθερη Κύπρο.  Περαιτέρω 

πληροφορίες στο έντυπο που επισυνάπτεται. 

(ε) Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων και αρίστων μαθητών 

Η Σχολική Εφορεία Καραβά θα οργανώσει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς 

τιμή των αποφοίτων και αρίστων Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από 

τον Καραβά και περίχωρα. Η εκδήλωση αυτή προγραμματίζεται για την Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου, 

στις 7.00 μ.μ.  Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τους τελειόφοιτους Καραβιώτες της 

σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 αποστέλλοντας τα πιο κάτω στοιχεία:  ονοματεπώνυμο μαθητή / 

τριας, oνοματεπώνυμο και καταγωγή γονέων, διεύθυνση και τηλέφωνο στο φαξ.  22516941 ή 

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

(στ) Κατάλογος ιδιωτών επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά 

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 12 Νοεμβρίου 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. 

(ζ)  Ναυτοπρόσκοποι του Καραβά 

Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά στεγάζεται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 

όπου μπορούν να εγγραφούν παιδιά από 6 μέχρι 17 χρονών.  Ο προσκοπισμός είναι μια μεγάλη 

εθελοντική οργάνωση στην οποία τα παιδιά σας μπορούν να διασκεδάζουν, να αποκτούν νέες 

δεξιότητες και εμπειρίες. Οι επίσημες εγγραφές των μελών στο Σύστημα μας για τη περίοδο 

2021-22 αρχίσαν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 2021.  Μπορείτε να έρθετε στο σύστημα ημέρα 

Σάββατο 15:15-17:00 για να σας γνωρίσουμε.  Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας 143ον Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 99491679 - Άρτεμις Ζέρβα.  

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

 

 
Νίκος Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  
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