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19 Σεπτεμβρίου, 2022. 

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 μόνον εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας 

το επιτρέπουν. 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται είναι οι ακόλουθες: 

1. Αποστολή Δήμου Καραβά στην Ελλάδα 

(α)  Έκθεση Φερβολιτέ στην Ένωση Κυπρίων Ελλάδας – Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με την Ένωση Κυπριών Ελλάδος και την Ομοσπονδία Κυπριακών 

Οργανώσεων Ελλάδος διοργανώνει έκθεση για παρουσίαση της Καραβιώτικης Δαντέλας 

Φερβολιτέ στην Αθήνα.  Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου στην 

Κυπριακή Εστία, οδός Κέκροπος αρ.3, Πλακα. 

(β)  Συνδιοργάνωση εκδήλωση με Δήμο Χαϊδαρίου – Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Καραβά και τον Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα 

«Κύπρος – Μικρά Ασία – Πόντος» και εντάσσεται στα πλαίσια των 100 χρόνων από την 

Μικρασιατική καταστροφή και των 103 χρόνων από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.   

Θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου, στο Χαϊδάρι, και σε αυτή 

θα λάβει μέρος το Χορευτικό Συγκρότημα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καραβά.  

2. Συναντήσεις συνταξιούχων σε Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία  

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

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

τις συναντήσεις θα προσφέρουμε κεραστικά και γεύμα σε όσους δηλώσουν ότι θα παρευρεθούν, 

για αυτό και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. 

 Λεμεσός:  Η συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 11.00 π.μ. - 

2.00 μ.μ. στο Πάρκο «Ανεμόμυλος» στο Κολόσσι.  Δηλώσεις συμμετοχής στον Δήμο 

Καραβά, τηλ. 22516937 και στον Πανίκο Μανώλη, τηλ. 99843200. 
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 Πάφος:  Η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 11.00 π.μ. - 

2.00 μ.μ. στο κέντρο «Mother’s Restaurant» που βρίσκεται πίσω από τα κεντρικά γραφεία 

του Μ. Λεπτού.  Δηλώσεις συμμετοχής στον Δήμο Καραβά τηλ. 22516937 ή στον  Δημήτρη 

Επιφανίου τηλ. 99493393. 

 Λευκωσία:  Η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 11.00 π.μ. 

- 2.00 μ.μ. στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο.  Δηλώσεις 

συμμετοχής στον Δήμο Καραβά - τηλ. 22516937.  

 

3. Φεστιβάλ βιβλίου – 15 και 16 Οκτωβρίου 

Ο Δήμος Καραβά θα πάρει μέρος στο φεστιβάλ βιβλίου που θα γίνει στο Πάρκο της Ακρόπολης 

στις 15 και 16 Οκτωβρίου.  Στο Φεστιβάλ ο Δήμος μας θα παρουσιάσει τις εκδόσεις του, μαζί με 

τους άλλους Εκτοπισμένους Δήμους. 

4. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου - Παρασκευή, 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.  Ο εσπερινός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 

21 Οκτωβρίου, ώρα 5.30 μ.μ. στην εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα – Δασουπόλεως. Σας 

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

5. Εκδήλωση Υπογραφής Β’ Φάσης Αδελφοποίησης με πόλη Suceava, Ρουμανίας – Δευτέρα, 

24 Οκτωβρίου 

Ο Δήμαρχος της πόλης Suceava θα επισκεφθεί την Κύπρο με πρόσκληση από τον Δήμο Καραβά 

από τις 21 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.  Με την ευκαιρία της παρουσίας του Δημάρχου θα γίνει στο 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου η τελετή υπογραφής της Β’ φάσης 

της αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Καραβά Κύπρου και Suceava Ρουμανίας. 

6. Μαθητική Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 

Ο Δήμος Καραβά και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά προσκαλούν όλους του νέους 

του Δήμου μας οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην παρέλαση εκπροσωπώντας τον 

Καραβά να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά στο τηλ. 22516937.   

7. Αποστολή Δήμου Καραβά στη Γαλλία 

 Έκθεση Φερβολιτέ στην πόλη Rouen στη Γαλλία - 29 με 30 Οκτωβρίου 

Στα πλαίσια προβολής και διάσωσης της δαντέλας φερβολιτέ και της προβολής του Κατεχόμενου 

Δήμου μας, ο Δήμος Καραβά  θα συμμετέχει σε Διεθνή Έκθεση Φερβολιτέ στη Γαλλία, που 

διοργανώνει η Ένωση Φερβολιτέ Γαλλίας, στην πόλη Rouen στις 29 με 30 Οκτωβρίου. Στην 
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έκθεση ο Δήμος μας θα παρουσιάσει τον Καραβιώτικο φερβολιτέ.  Στην αποστολή θα 

συμμετέχουν ο Δήμαρχος και Καραβιώτισσες εκπαιδεύτριες του φερβολιτέ. 

8. Τριήμερη Εκπαιδευτική Εξόρμηση σε χωριά της Ορεινής Λευκωσίας - 4 με 6 Νοεμβρίου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά στα πλαίσια της πολυεπίπεδης δραστηριότητας του, 

προγραμματίζει τριήμερη εκδρομή στην επαρχία της Λευκωσίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν νέους από τον Δήμο μας και παράλληλα να γνωρίσουν την περιοχή 

Πιτσιλιάς και το ιδιαίτερο θέμα της «Περμακουλτούρας».  Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 

99785887 (Αλέξανδρος Ποστεκκής). 

9. Παρουσίαση βιβλίου Κώστα Χατζηστεφάνου – Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και ο Πνευματικός Όμιλος Κύπρου διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του 

Κώστα Χατζηστεφάνου «Αρχαίου Ελληνικού Λόγου Ανάλεκτα».  Η παρουσίαση θα γίνει την 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ.μ. στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, στον 

Στρόβολο.  Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καραβά.  

10. Ημέρες Επαρχίας Κερύνειας - 14 με 20 Νοεμβρίου 

Ο Δήμος Καραβά θα συμμετέχει στις Ημέρες Επαρχίας Κερύνειας στις 14 – 20 Νοεμβρίου.  Μέσα 

στα πλαίσια αυτά θα λάβει μέρος στην Εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους με την Επιτροπή 

Κατεχόμενων Δήμων, στις 14 – 15 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα. 

11. Εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού» - Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 

Το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» διοργανώνει το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, ώρα 8.00 μ.μ. 

στο Κέντρο Royal Hall στη Λευκωσία, την καθιερωμένη εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού».  

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα σταλούν σε επιστολή του Προσφυγικού 

Σωματείου «Ο Καραβάς». 

12. Παρουσίαση εκδόσεων του Δήμου, βιβλία Φερβολιτέ και «Καραβιώτικα Δρώμενα» - 

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 

Η παρουσίαση των εκδόσεων του Δήμου Καραβά, του βραβευμένου βιβλίου «Ο Φερβολιτές του 

Καραβά» και του νέου τεύχους «Καραβιώτικα Δρώμενα» θα γίνει την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 

ώρα 7.00 μ.μ. στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. 

13. Εκδήλωση απονομής ενθυμημάτων στους απόφοιτους νέους με Καραβιώτικη καταγωγή 

και απονομή χορηγιών σε άριστους πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή τον Καραβά και τα 

περίχωρα – Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου. 

Ο Δήμος Καραβά, το Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά «Νίκος Κ. Σιακόλας» και η Σχολική Εφορεία 

Καραβά διοργανώνουν την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 7.00 μ.μ., στο οίκημα του Πολιτιστικού 
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Ιδρύματος Καραβιωτών, στον Στρόβολο, εκδήλωση απονομής 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 

(18,5/20)  στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.  Για έντυπα αιτήσεων ή περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 22516937.  

Διευκρινίζεται ότι την ίδια ημέρα θα γίνει απονομή ενθυμημάτων και σε όλους τους απόφοιτους 

Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών που κατάγονται από τον Καραβά, της σχολικής χρονιάς 

2021-2022 ανεξάρτητα αν έχουν αριστεύσει.  Παρακαλείστε όπως δηλώσετε τα στοιχεία των 

αποφοίτων στα γραφεία του Δήμου Καραβά τηλ. 22516937.    

14.  Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά - Κυριακή 8 Ιανουαρίου, 2023 

Η καθιερωμένη παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει το Προσφυγικό 

Σωματείο «Ο Καραβάς» από κοινού με τον Δήμο Καραβά, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 

Ιανουαρίου, 2023 και ώρα 11.00 π.μ. στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, στη 

Λευκωσία. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά, κόψιμο της 

βασιλόπιττας και προσφορά δώρων στα παιδιά από τον Άγιο Βασίλη.  Λόγω της φύσης της 

εκδήλωσης είναι απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 22516737.  

Όπως και στις άλλες εκδηλώσεις, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους παραλείψουν να 

δηλώσουν συμμετοχή. 

Β. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(α)  Έκδοση βιβλίου «Ο Φερβολιτές του Καραβά»  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έκδοση του βιβλίου «Ο Φερβολιτές 

του Καραβά», «Fervolites, the lace of Karavas».  Το βιβλίο είναι έκδοση του Δήμου Καραβά και 

είναι γραμμένο σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, είναι έγχρωμο και αποτελείται από  200 

σελίδες. 

Το βιβλίο είναι μια έκδοση για την δαντέλα φερβολιτέ που άνθισε στον Καραβά και την τέχνη 

της  κατασκευής της εξασκούσαν σχεδόν όλες οι Καραβιώτισσες. Γι΄ αυτό και είναι αφιερωμένο 

στις μανάδες, τις γιαγιάδες μας και όλες τις γυναίκες του Καραβά που διαφύλαξαν και ανάδειξαν 

την τέχνη του φερβολιτέ.   

Αποτελεί εξαιρετική τιμή για τον Δήμο Καραβά το γεγονός ότι το βιβλίο «Ο Φερβολιτές του 

Καραβά» έχει βραβευτεί από το APPEL στη Γαλλία με το βραβείο «Grand prix de la 

Francophonie».  Το βραβείο θα απονεμηθεί στις 29 Οκτωβρίου στην πόλη Biscarrosse στη Γαλλία.  

Στην Κύπρο θα οργανωθεί ιδιαίτερη εκδήλωση κατά την οποία θα δοθεί το βραβείο στον Δήμο 

Καραβά.  Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία του Δήμου Καραβά στην τιμή 

των 20 ευρώ. 
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(β) Κυκλοφορία ετήσιας έκδοσης Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα» - Τεύχος 15ο   

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει η νέα ετήσια έκδοση 

του Δήμου μας «Καραβιώτικα Δρώμενα», τεύχος 15ο. 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 2021. Μπορείτε να προμηθευτείτε την 

έκδοση από τα γραφεία του Δήμου Καραβά. 

 (γ) Έναρξη Μαθημάτων Παραδοσιακών Χορών 2022 - 2023 

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. 

Επιχορηγημένο κόστος μαθημάτων (από Δήμο Καραβά & Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 

Καραβά)  €10.00 / μήνα για παιδιά και ενήλικες με Καραβιώτικη καταγωγή. Νέα μέλη μαθητές 

& φοιτητές 1ο έτος δωρεάν. 

(δ) Έναρξη λειτουργίας θεατρικής ομάδας του Δήμου στη Λεμεσό 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί θεατρική ομάδα του Δήμου Καραβά στη Λεμεσό, υπό 

την καθοδήγηση της Καραβιώτισσας Ηρούλας Παναγίδου.  Όσοι Καραβιώτες ενδιαφέρονται να  

συμμετάσχουν στην θεατρική ομάδα παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του 

Δήμου στο τηλ. 22516937 ή με την κ. Ηρούλα Παναγίδου στο τηλ. 99665582 και να δηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους.  

 (ε) 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. Ο κατάλογος των ιδιωτών 

επαγγελματιών με καταγωγή τον Καραβά είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου μας 

www.karavas.eu  

Όσοι δεν έχουν γραφτεί και επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά για να δώσουν τα στοιχεία της επιχείρησής 

τους, στο τηλ. 22516937 ή στο φαξ. 22516941 ή μέσω του email στο 

karavas.municipality@cytanet.com.cy  

http://www.karavas.eu/
mailto:karavas.municipality@cytanet.com.cy
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(στ)  Ναυτοπρόσκοποι του Καραβά 

Το 143ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά στεγάζεται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών 

όπου μπορούν να εγγραφούν παιδιά από 6 μέχρι 18 χρονών.  Ο προσκοπισμός είναι μια μεγάλη 

εθελοντική οργάνωση στην οποία τα παιδιά μπορούν να διασκεδάζουν και να αποκτούν νέες 

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

2022-23 αρχίζουν το Σάββατο, 1η Οκτωβρίου 2022.  Μπορείτε να έρθετε στο σύστημα ημέρα 

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

μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας 143ον Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 97630762 – Μαριλένα Πάγκαλου.  

(ζ) Βοηθήματα Ταμείου Ευημερίας Καραβιωτών 

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 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 μέρες 

των γιορτών.  Καλούνται όσοι έχουν ανάγκη τέτοιας βοήθειας ή γνωρίζουν άλλους 

δυσπραγούντες, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Καραβά, στο τηλ.  22516937, για 

περισσότερες πληροφορίες. 

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.  

Αναμένουμε ότι στο μέλλον και άλλοι συγχωριανοί μας θα κάνουν παρόμοιες εισφορές, 

βοηθώντας μας έτσι να συγκεντρώσουμε περισσότερα χρήματα για το Ταμείο.   

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

 

 

 
Νίκος Χατζηστεφάνου 

Δήμαρχος  

 


