Δήμος Καραβά
Μιλήτου 2, 208 Στρόβολος
Τηλ. 22 516937 - Fax. 22 516941
Email: karavas.municipality@cytanet.com.cy
Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2011
Προς Δημότες Καραβά
και φίλους της κωμόπολης,
Αγαπητοί μας,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:
1. Εκδήλωση «Αφιέρωμα στον αοίδιμο Μητροπολίτη Κυρηνείας Παύλο» - Σάββατο, 12
Νοεμβρίου 2011, Οίκημα ΠΙΚ, ώρα 10.30πμ:
Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο
Καραβάς» και το σύνδεσμο «Συνεξέλιξη», διοργανώνουν το
Σάββατο 12 Νοεμβρίου και ώρα 10.30πμ στο οίκημα του ΠΙΚ,
εκδήλωση «Αφιέρωμα στον αοίδιμο Μητροπολίτη Κυρηνείας
Παύλο». Σχετική πρόσκληση με λεπτομέρειες επισυνάπτεται.
2. Εκδήλωση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου – Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, Πύλη
Αμμοχώστου, ώρα 7.30μμ:
Η επιτροπή κατεχόμενων Δήμων Κύπρου, διοργανώνει εκδήλωση
με θέμα «Η Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Ευρωπαϊκή Κύπρο από την Τουρκία». Σχετική πρόσκληση
επισυνάπτεται.

3. Εκδήλωση «Χορός του Λεμονιού» - Κέντρο Pavilion Λευκωσία, Σάββατο 19 Νοεμβρίου
2011, ώρα 8.30μμ:
Η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση της κωμόπολής μας «Ο
Χορός του Λεμονιού» διοργανώνεται για 25η συνεχή χρονιά από
το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς». Σχετική επιστολή σας
έχει ήδη σταλεί ταχυδρομικώς. Ο Δήμος Καραβά συμβάλει με
οικονομική χορηγία για κάλυψη μέρους του εισιτηρίου των νέων
Καραβιωτών που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. Η παρουσία όλων μας στην εκδήλωση
ενισχύει την προσπάθεια που καταβάλλουμε συλλογικά για να διατηρηθεί η σύνδεση
μεταξύ των σκορπισμένων Καραβιωτών και ειδικότερα των νέων μας, με επιπρόσθετο
στόχο να προβάλλονται με κάθε ευκαιρία πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και
πληροφορίες για την κωμόπολή μας.
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4. Εκδήλωση «Η λαϊκή Τέχνη και το κέντημα ως Πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση
των Δήμων μας» - Κυριακή 20 Νοεμβρίου, Οίκημα ΠΙΚ, ώρα 6.00 μμ:
Η πιο πάνω εκδήλωση διοργανώνεται από το Προσφυγικό μας
Σωματείο «Ο Καραβάς» με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από
τους αδελφούς Δήμους Κυθήρων, Λειψών και Αμυνταίου. Ο Δήμος
Καραβά στηρίζει και συμμετέχει στην εκδήλωση η οποία
προβάλλει μια πολύ αξιόλογη πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς
και παράδοσης του κάθε Δήμου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για το θέμα
από εκπροσώπους του κάθε Δήμου καθώς και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη
χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας».
5. Ετήσια Έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα 2011»:
Η ετήσια έκδοση του Δήμου Καραβά «Καραβιώτικα Δρώμενα
2011» έχει ολοκληρωθεί. Μια γενική παρουσίαση της έκδοσης θα
γίνει το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 στο οίκημα του ΠΙΚ κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στον Μητροπολίτη Κυρηνείας
Παύλο». Η έκδοση δεν θα σταλεί ταχυδρομικώς στους δημότες
όπως γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Όσοι ενδιαφέρονται να
την προμηθευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία
του Δήμου Καραβά, τηλ. 22 516937 και θα γίνουν οι ανάλογες
διευθετήσεις για να τους παραδοθούν όσα αντίτυπα ζητηθούν.
Λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού που έχει λάβει φέτος ο Δήμος μας από το
Υπουργείο Εσωτερικών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η ετήσια έκδοση του
Δήμου μας να διατίθεται προς τους δημότες και φίλους έναντι του ποσού των πέντε ευρώ,
το οποίο θα θεωρείται ως εισφορά προς το ταμείο του Δήμου για να συνεχίσει
απρόσκοπτα την πολύπλευρη και σημαντική αποστολή του.

Με τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά,

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος
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