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11 Ιουλίου 2013 

Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά,    

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα. 

1. Αντικατοχικές εκδηλώσεις Επαρχίας Κερύνειας 2013  

Θα μας δώσει μεγάλη στήριξη η παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας οι οποίες 

διοργανώνονται από τους Δήμους της Επαρχίας μας, τα προσφυγικά σωματεία «Λάπηθος» 

και «Καραβάς», την Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και τον Όμιλο Γυναικών Επαρχίας 

Κερύνειας και οι οποίες καταγράφονται στη συνέχεια: 

α) Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013, ώρα 7.15μμ - Τύμβος Μακεδονίτισσας 

 Τρισάγιο από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο 

 Ομιλία εκ μέρους των διοργανωτών από το Δήμαρχο Καραβά Γιάννη Παπαϊωάννου 

 Κατάθεση στεφάνων από αξιωματούχους της πολιτείας, εκπροσώπους κομμάτων, 

στρατού, αστυνομίας, Δήμων, κοινοτήτων και επαρχιακά σωματεία 

β) Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, ώρα 8.00μμ. - Θεατρική παράσταση με τίτλο «Στο πέντε 

Μίλι» του Ανδρέα Κουκκίδη, σε σκηνοθεσία Πίτσας Αντωνιάδου, με θέμα την τραγική 

πτυχή των αγνοουμένων της Τουρκικής εισβολής 1974. Υπαίθριος χώρος στο προσωρινό 

οίκημα του Δήμου Κερύνειας παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας,  

γ) Τρίτη και Τετάρτη, 23 και 24 Ιουλίου 2013 - Επίδοση ψηφισμάτων στις πρεσβείες των 

πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον 

Πρόεδρο της Βουλής και στον Πρέσβη της Ελλάδας. 

2. Μνημόσυνο Κερυνειωτών – Κυριακή 21 Ιουλίου 

Το μνημόσυνο Κερυνειωτών για τους πεσόντες της Τουρκικής εισβολής και τους αποθανόντες 

στην προσφυγιά κατοίκους της Επαρχίας Κερύνειας θα γίνει με διοργανωτή τη Μητρόπολη 

Κερύνειας, την Κυριακή 21 Ιουλίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μάμμαρι, 

προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομου. 
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3. Καταγραφή στοιχείων για τους πεσόντες και αγνοουμένους της Τουρκικής εισβολής του 

1974 με καταγωγή τον Καραβά και τα περίχωρα. 

Ο Δήμος Καραβά μέσα στα πλαίσια της αποστολής του για καταγραφή ιστορικών 

πληροφοριών που αφορούν τον Καραβά έχει καταγράψει στοιχεία και πληροφορίες που 

έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα και αφορούν τους πεσόντες και αγνοουμένους της 

Τουρκικής εισβολής του 1974 με καταγωγή τον Καραβά. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά στο www.karavas.org.cy. 

Θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ όσοι μπορούν να βοηθήσουν με επιπρόσθετες συμπληρώσεις 

στοιχείων, διορθώσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ για τις πιο πάνω περιπτώσεις να 

επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας. Στόχος μας είναι η πλήρης καταγραφή και 

αξιοποίηση όλων των στοιχείων, τιμώντας ταυτόχρονα όλους όσους θυσιάστηκαν ή χάθηκαν 

για τα ιδανικά της ελευθερίας τη δύσκολη εκείνη περίοδο του Ιουλίου – Αυγούστου 1974. 

Με τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχές όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καραβά για καλή δύναμη, με πίστη και αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

Γιάννης Παπαϊωάννου (Δήμαρχος)  

http://www.karavas.org.cy/

