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10 Μαρτίου, 2022 

Αγαπητοί Δημότες Καραβά και φίλοι του σκλαβωμένου Δήμου μας, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες που 
προγραμματίζουν ο Δήμος μας και τα οργανωμένα Σώματα του Καραβά, καθώς και για άλλα 
ενδιαφέροντα θέματα.  Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες 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.  Η είσοδος σε αυτές 
θα επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα εκάστοτε διατάγματα. 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

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

1. Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους – Τετάρτη, 30 Μαρτίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών με τη στήριξη του Δήμου 
Καραβά και του Σωματείου και τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά, 
διοργανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, ώρα 7.00μμ, στο οίκημα του Ιδρύματος στον 
Στρόβολο, την καθιερωμένη εκδήλωση «Αφιέρωμα στις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου και 
1ης Απριλίου».  

Η εκδήλωση θα έχει ως κεντρικό θέμα τον Πρόκριτο του Καραβά Χατζηνικόλα Λαυρεντίου 
Πρωτοσυγγέλλου, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Τούρκους τον Ιούλιο του 1821 και τους 
απογόνους του. 
 
Καλούνται οι απόγονοι του Χατζηνικόλα να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Δήμου και να 
δηλώσουν την παρουσία τους στην εκδήλωση. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην αίθουσα 
εκδηλώσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο δήλωσης. 

2. Εκδήλωση «Δευτέρα της Λαμπρής» - Δευτέρα, 25 Απριλίου  

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς», το Αθλητικό Σωματείο 
ΑΕΚ - «Λάμπουσα» και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καραβά, προγραμματίζουν και φέτος την 
καθιερωμένη εκδήλωση – συγκέντρωση των Καραβιωτών και φίλων του Καραβά, τη Δευτέρα του 
Πάσχα. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2022 στη στον χώρο της αίθουσας 
δεξιώσεων «Χαρίδειον» στην Χοιροκοιρία.  Στην αίθουσα δεξιώσεων θα προσφερθεί γεύμα στην 
επιχορηγημένη από τον Δήμο Καραβά τιμή των 10 ευρώ το άτομο. Για παιδιά μέχρι 12 ετών, η τιμή 
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θα είναι στα 5 ευρώ το άτομο. Στην τιμή περιλαμβάνεται απεριόριστο ποτό και φρούτο.  Η κάθε 
οικογένεια-παρέα πρέπει να μεριμνήσει για τα δικά της παραδοσιακά εδέσματα (φλαούνες, 
τσουρέκια κ.α.). Ποτά διατίθενται από το «Χαρίδειον». Μετά το γεύμα, εφόσον οι συνθήκες της 
πανδημίας και ο καιρός το επιτρέπουν, θα διοργανωθούν διαγωνισμοί με παραδοσιακά παιχνίδια 
(σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες, τράβηγμα σχοινιού κ.α).  

Σημαντική παράκληση προς όλους είναι όπως, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
συγκέντρωση και το φαγητό, πρέπει να το δηλώσουν, ώστε να παραγγείλουμε στο κέντρο.  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα τηλ. Λουκή Ιακωβίδη 99429281, 
Παναγιώτη Μανώλη 99843200.   

3. Εσπερινός Αγίας Ειρήνης – Τετάρτη, 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 Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 και ώρα 6.00 μ.μ., 
στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού στον Συνοικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό.  

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. 

4. Άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται 

Παραθέτουμε πιο κάτω μερικές από τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για φέτος. 
Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε εκδήλωση θα ανακοινώνονται εγκαίρως. 

Εκδρομή Συνταξιούχων Κυριακή, 22 Μαΐου 

Πάρτι Γνωριμίας Νέων στην Παλιά Λευκωσία Παρασκευή, 1η Ιουλίου 

Μνημόσυνο Καραβιωτών στην Κύπρο Κυριακή, 3 Ιουλίου 
Αντικατοχικές εκδηλώσεις Κερύνειας (Τύμβος) Παρασκευή, 22 Ιουλίου  

Εκπαιδευτική Εκδρομή ΔΣΝΔΚ στην επ. Λεμεσού 2-4 Σεπτεμβρίου 

Συνάντηση συνταξιούχων στη Λευκωσία  Οκτώβριος 

Συνάντηση συνταξιούχων στη Λεμεσό Οκτώβριος 

Συνάντηση Συνταξιούχων στην Πάφο Οκτώβριος 
Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου  Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 

Παρέλαση Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 
Εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους Τρίτη, 15 Νοεμβρίου  

Απονομή Βραβείων Διαγ. Φωτογραφίας ΔΣΝΔΚ  Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 
Χορός του Λεμονιού  Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 

Τουρνουά Φούτσαλ ΔΣΝΔΚ Δεν Ξεχνώ & Αγωνίζομαι  Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 
Φιλανθρωπικό Παζαράκι Νεολαίων Κερύνειας Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 

Εκδήλωση αποφοίτων και αρίστων  Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 
Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση  Κυριακή, 8 Ιαν. 2023 
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Β. Προσπάθεια του Δήμου για Διεθνή ενημέρωση και προβολή του Καραβά 

Ο Δήμος Καραβά καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για προβολή του Καραβά και ενημέρωση για 
το εθνικό μας πρόβλημα σε χώρες του εξωτερικού.   

Παραθέτουμε πιο κάτω σύντομη ενημέρωση για τις δραστηριότητες που προγραμματίζουμε το 
2022. 

α) Εκδήλωση/διάλεξη στην Αθήνα και στα Κύθηρα  – 4 και 7 Απριλίου  

Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά με επικεφαλής τον Δήμαρχο θα μεταβεί  τη 
Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 στην Αθήνα.  Προγραμματίζεται  εκδήλωση στο «Σπίτι της Κύπρου» με 
θέμα «Η συμβολή της Κύπρου και η ιδιαίτερη συνδρομή του Καραβά στην Ελληνική Επανάσταση 
του 1821». Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος και το «Σπίτι της 
Κύπρου». 

Την επομένη ο Δήμαρχος μαζί με άλλους Δημάρχους των Κατεχόμενων Δήμων θα έχει συνάντηση 
με την Πρόεδρο της Ελληνική Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα της 
Ελλάδας. 

Ακολούθως, αντιπροσωπεία του Δήμου Καραβά θα μεταβεί στο αδελφοποιημένο νησί των 
Κυθήρων, όπου θα παρουσιάσει την ίδια διάλεξη και στους αδελφούς Κυθήριους, σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απρίλιου. 

β) Έκθεση φερβολιτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Μάιος 

Ο Δήμος Καραβά προγραμματίζει να διοργανώσει τον ερχόμενο Μάιο την Πρώτη Διεθνή Έκθεση 
Φερβολιτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έκθεση θα πάρουν μέρος οι Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, 
Ελλάδα και άλλες χώρες στις οποίες θα εντοπισθεί η δαντέλα φερβολιτές και θα θελήσουν να 
συμμετάσχουν. Η παρουσίαση του φερβολιτέ από  τις  ευρωπαϊκές χώρες που θα πάρουν μέρος  
στην Έκθεση θα δώσει το μήνυμα στο κέντρο της Ευρώπης ότι η τέχνη αυτή είναι κοινή  και 
αποτελεί κοινή Ευρωπαϊκή  πολιτιστική κληρονομιά.  Σε αυτή την κοινή κληρονομιά μετέχουν όχι 
μόνο οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, αλλά και η Κύπρος, η οποία θα πρωτοστατεί στην 
οργάνωση της Έκθεσης.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί ότι στην Κύπρο, ο τόπος της κατασκευής του φερβολιτέ, της κοινής 
αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Ευρώπης, είναι κατεχόμενος από τα τουρκικά 
στρατεύματα εδώ και 48 χρόνια.   

Η έκθεση θα απευθύνεται στο κοινό που επισκέπτεται το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά  κυρίως, στους 
Ευρωβουλευτές, οι οποίοι, προερχόμενοι από τις 27 χώρες της ΕΕ, θα ενημερωθούν για το μέγεθος 
της αδικίας που συντελείται σε βάρος ενός Ευρωπαϊκού κράτους από την Τουρκία. 

γ) Διεθνής Έκθεση φερβολιτέ στην Κυπριακή Εστία - Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 

Άλλη μια πρωτοβουλία που προγραμματίζει ο Δήμος μας για τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι η 
πραγματοποίηση Διεθνούς Έκθεσης Φερβολιτέ στην Αθήνα, με στόχο την προβολή της τέχνης του 
Καραβά μας, αλλά και την ενημέρωση για τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας.  

δ) Διεθνής Έκθεση φερβολιτέ στη Γαλλία – 29 -30 Οκτωβρίου 

Μετά από πρόσκληση του Γαλλικού Συνδέσμου Φερβολιτέ, ο Δήμος Καραβά θα συμμετέχει σε 
Διεθνή Έκθεση Φερβολιτέ στη Γαλλία, στην περιοχή Bois-Guillaume κοντά στη Rouen την περίοδο 
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29 με 30 Οκτωβρίου 2022. Στην έκθεση ο Δήμος μας θα παρουσιάσει τον Καραβιώτικο φερβολιτέ. 
Στην αποστολή θα συμμετέχουν και τεχνίτριες του φερβολιτέ. 

 

Γ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

1. Μαθήματα φερβολιτέ σε Λεμεσό και Λευκωσία 

Σας ενημερώνουμε ότι και αυτή τη χρονιά συνεχίζονται τα μαθήματα «φερβολιτέ» του Δήμου 
Καραβά σε Λευκωσία και Λεμεσό. Τα μαθήματα στη Λευκωσία γίνονται στο οίκημα του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στον Στρόβολο από την κ. Καλλισθένη - Λουκά και την 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 επικοινωνήσουν 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. 

2. Δημιουργία θεατρικής ομάδας του Δήμου στη Λεμεσό 

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια δημιουργίας θεατρικής ομάδας στη 
Λεμεσό, υπό την καθοδήγηση της Καραβιώτισσας Ηρούλας Παναγίδου. Ήδη έχει εξασφαλιστεί ο 
χώρος για τις πρόβες της ομάδας και προγραμματίζεται συνάντηση με όσους Καραβιώτες 
ενδιαφέρονται να εμπλακούν ή να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Πολύ σύντομα θα σας 
δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εν τούτοις, εάν επιθυμείτε από τώρα να βοηθήσετε στην 
προσπάθεια αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Δήμου στο τηλ. 22516937 
και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας.  

3. Στήριξη αθλητικών ομάδων της Επαρχίας Κερύνειας 

Σας πληροφορούμε ότι στην επαρχία μας δραστηριοποιούνται δύο αθλητικές ομάδας, η ΑΕΚ 
Λάμπουσα Καραβά στο βόλεϊ και η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, στην Α’ κατηγορία Ποδοσφαίρου. 
Προτρέπουμε τους συνδημότες μας  να ενισχύουν τις ομάδες αυτές, τόσο με την παρουσία τους 
στο γήπεδο, όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούν. 

Με την ευκαιρία των γιορτών ο Δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το προσωπικό 
του Δήμου Καραβά, σας ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή, ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Είθε 
σύντομα να αξιωθούμε να γιορτάσουμε και την  Ανάσταση του Καραβά μας και όλων των 
σκλαβωμένων περιοχών μας.  

Με θερμούς χαιρετισμούς, 

 

 
Νίκος Χατζηστεφάνου 
Δήμαρχος  
 


