24 Ιουνίου 2014
Αγαπητοί μας Καραβιώτες, Καραβιώτισσες και φίλοι του Καραβά,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω δραστηριότητες:
1. Πολιτιστική εκδήλωση, Παρασκευή 4 Ιουλίου, 8.00μμ - Λεμεσός
Ο Δήμος Καραβά με τη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου μας και
τη στήριξη του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα
«Πολιτιστικές ψηφίδες: ποίηση, μουσική, χορός». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
υπαίθριο θέατρο «Ονήσιλλος» του Αγίου Τύχωνα το οποίο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο
Λεμεσού, δίπλα από το οίκημα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Λεμεσού την Παρασκευή 4 Ιουλίου
και ώρα 8.00 μ.μ.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση
Καραβιωτών ποιητών και απαγγελίες
ποιημάτων τους, από μέλη του Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Καραβά με θέμα «Τα
σαράντα χρόνια τουρκικής κατοχής της
πατρίδας μου, μας πονούν και μας
πληγώνουν». Επίσης θα παρουσιαστούν
μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια από τη
μουσική δημιουργία του Δήμου Καραβά
«Στον Καραβά» και άλλες μουσικές
δημιουργίες καταξιωμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών καλλιτεχνών, καθώς επίσης και χορευτική
ενότητα με Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καραβά
Πληροφορούμε τους συνδημότες μας που διαμένουν στην περιοχή Λευκωσίας που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και δεν έχουν μεταφορικό μέσο, ότι ο Δήμος
Καραβά θα διαθέσει λεωφορείο. Προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν εκ των
προτέρων στο τηλ. του Δήμου 22516937 (ώρες γραφείου).
Επίσης αναφέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας έχει κυκλοφορήσει
λαχεία προς 2 ευρώ το καθένα με πλούσια δώρα. Οι καθαρές εισπράξεις από τις πωλήσεις
των λαχείων θα διατεθούν για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της νεολαίας μας. Όσοι
ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία των νέων μας να επικοινωνήσουν με τα
γραφεία του Δήμου μας.
1

2. Αντικατοχικές εκδηλώσεις Επαρχίας Κερύνειας 2014
Διοργανώνουμε και φέτος μαζί με τους Δήμους και τις κοινότητες της Επαρχίας μας, τα
προσφυγικά σωματεία «Η Λάπηθος», «Ο Καραβάς» και τον Όμιλο Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας, αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μνήμης, τιμής και αγώνα», οι οποίες καταγράφονται
στη συνέχεια:
α) Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, ώρα 7.15μμ Τύμβος Μακεδονίτισσας, Λευκωσία
Τρισάγιο από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομο
Ομιλία εκ μέρους των διοργανωτών από το
Δήμαρχο Λαπήθου Νεοπτόλεμο Κότσαπα
Κατάθεση στεφάνων από αξιωματούχους της
πολιτείας, εκπροσώπους κομμάτων, στρατού,
αστυνομίας,
Δήμων,
κοινοτήτων
και
επαρχιακά σωματεία
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων της
επαρχίας μας, καθώς και τα Συστήματα Ναυτοπροσκόπων της επαρχίας Κερύνειας.
β) Τετάρτη & Πέμπτη, 23 και 24 Ιουλίου 2013 - Επίδοση ψηφισμάτων σε πρεσβείες, στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής.
3. Μνημόσυνο Κερυνειωτών – Κυριακή 27 Ιουλίου
Το μνημόσυνο Κερυνειωτών για τους πεσόντες της Τουρκικής εισβολής και τους αποθανόντες
στην προσφυγιά κατοίκους της Επαρχίας Κερύνειας θα γίνει την Κυριακή 27 Ιουλίου 2014
στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Μακεδονίτισσα, προϊσταμένου του Μητροπολίτη
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομου.
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη στήριξη που μας δίνετε με την παρουσία σας στις
εκδηλώσεις μας.
Με 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
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