
 
 
 
 

Προς Δημότες και φίλους του Καραβά             Λευκωσία 10 Ιουλίου 2011  
 
 
Αγαπητοί Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά. 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα: 
 
1. Αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μνήμης, Τιμής και Αγώνα» Επαρχίας Κερύνειας 2011 

Εσωκλείεται πρόσκληση σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διοργανώνουν οι τρεις Δήμοι 
της επαρχίας μας Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, τα προσφυγικά σωματεία «Η Λάπηθος», «Ο 
Καραβάς» και ο Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας, σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων 
Επαρχίας Κερύνειας και άλλα προσφυγικά σωματεία.  
Θα μας δώσει μεγάλη στήριξη η παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

a) Παρασκευή 22 Ιουλίου, ώρα 7.00 μ.μ. 
Εκδήλωση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία 

b) Κυριακή 24 Ιουλίου, ώρα 8.30 π.μ.  
Μνημόσυνο στην εκκλησία Αποστόλου Λουκά στο συνοικισμό Αγίου Αθανασίου Λεμεσού 

c) Δευτέρα 25 Ιουλίου και Τρίτη 26 Ιουλίου  
Επίδοση ψηφισμάτων από Δήμαρχους και Προέδρους Προσφυγικών Σωματείων 

 
Σημείωση: 
Πριν την εκδήλωση στον Τύμβο Μακεδονίτισσας της 22ας Ιουλίου, θα προηγηθεί πορεία από τα γραφεία 
του Δήμου Κερύνειας μέχρι τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας με τη συνεργασία δρομέων από το σωματείο 
«Περικλής Δημητρίου». Όσοι νέοι θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα των δρομέων που θα διανύσουν τη 
διαδρομή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου μας για να τους δοθούν σχετικές λεπτομέρειες.  
 

2. Εκδήλωση «Μνήμες που αγρυπνούν» - 21 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός 
Η πιο πάνω εκδήλωση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 4 
Ιουλίου. Θα επαναληφθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό στις 21 Ιουλίου 2011 
(σχετική πρόσκληση για τους Καραβιώτες που διαμένουν στη Λεμεσό εσωκλείεται).  



3. Έκδοση βιβλίου «Λάπηθος – Καραβάς διά πυρός και σιδήρου» του Νεοπτόλεμου Κότσαπα 
Έχει κυκλοφορήσει αρχές του χρόνου το πιο πάνω βιβλίο το οποίο αναφέρεται 
σε ιστορικές μαρτυρίες και πληροφορίες για τα γεγονότα της εισβολής του 
1974 στις περιοχές Λαπήθου – Καραβά. Για την έκδοση του βιβλίου έχει 
συνδράμει με υλικό που παραχωρήθηκε στο συγγραφέα από το αρχείο του 
Δήμου Καραβά. Το βιβλίο αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών η 
οποία συνδέεται με την ιστορία των κατεχομένων περιοχών μας Λαπήθου και 
Καραβά την τραγική περίοδο του Ιουλίου - Αυγούστου 1974. Διάθεση του 
βιβλίου γίνεται και στα γραφεία του Δήμου Καραβά στην ειδική τιμή των 10€. 

 
4. Τιμητική εκδήλωση για τους καθηγητές του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου  - 4 Οκτωβρίου 2011  

Οι Δήμοι, οι Σχολικές Εφορείες και τα Προσφυγικά Σωματεία των κωμοπόλεων Λαπήθου και Καραβά, 
διοργανώνουν «Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής των Εκπαιδευτικών του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου» 
την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία. 
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν όλοι οι καθηγητές που δίδαξαν στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου.  
 

Γι’ αυτό παρακαλούνται οι ίδιοι, ή οι συγγενείς τους για όσους δεν βρίσκονται στη ζωή, να δηλώσουν τα 
στοιχεία τους στα προσωρινά γραφεία των Δήμων Λαπήθου και Καραβά, συμπληρώνοντας σχετικό 
έντυπο μέχρι τέλος Αυγούστου. Όσοι έχουν επαφή ή μπορούν να επικοινωνήσουν με καθηγητές που 
δίδαξαν στο Γυμνάσιο Λαπήθου, παρακαλούνται να μας δώσουν τις ανάλογες πληροφορίες με στόχο να 
ετοιμαστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο Λαπήθου.  
 

5. Τουρνουά Beach Volley  – 16 Ιουλίου 2011 – Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Λεμεσού 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καραβά με τη στήριξη του Δήμου Καραβά, διοργανώνει 
ερασιτεχνικό τουρνουά Beach Volley με τίτλο «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι» στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Λεμεσού, το Σάββατο 16 Ιουλίου 2011, ώρα 10.00πμ. Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν μικτές 
ομάδες των τριών όπου τουλάχιστον ένας παίκτης θα πρέπει να έχει καταγωγή τον Καραβά ή την 
Επαρχία Κερύνειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Καραβά 

– Λάμπουσα, υπό την αιγίδα την Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Για δηλώσεις συμμετοχής 
στα τηλ. 22516937 ή 99353485. 

 
Με τους χαιρετισμούς μου 
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά 
 
 
Γιάννης Παπαϊωάννου  
Δήμαρχος Καραβά  


