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Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2011 

Προς Δημότες Καραβά  

και φίλους Καραβά, 

 
Αγαπητοί μας, 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω θέματα: 
 
Α. Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται: 

1. Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής για τους εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Γυμνασίου 
Λαπήθου – Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011 

Οι Δήμοι, οι Σχολικές Εφορείες Λαπήθου – Καραβά και τα Προσφυγικά Σωματεία «Η 
Λάπηθος» και «Ο Καραβάς» διοργανώνουν από κοινού την πιο πάνω εκδήλωση η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 7.30μμ στην Αίθουσα 
Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75). Σχετική πρόσκληση 
επισυνάπτεται. 

2. Τιμητική Εκδήλωση για τον Καραβιώτη Ιατρό που διαπρέπει στην Αμερική Δρ. Γιώργο 
Χριστούδια, Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμος Καραβά με τη στήριξη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και με τη 
συνεργασία των Σωματείων και Οργανώσεων της κωμόπολής μας, διοργανώνει 
εκδήλωση την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 7.30μμ στο Οίκημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Καραβιωτών στην οποία θα τιμηθεί ο Καραβιώτης ιατρός Δρ. Γιώργος 
Χριστούδιας ο οποίος διαπρέπει με το επιστημονικό του έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Δρ. Χριστούδιας διετέλεσε επίσης για σειρά ετών, πρόεδρος του Σωματείου 
Αποδήμων Αμερικής «Λάμπουσα» Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα 
περιλαμβάνει και ομιλία του ιατρού Χριστούδια με θέμα τη «Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική». 
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3. Εσπερινός Αγίου Ευλαλίου – Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμος Καραβά σε συνεργασία με το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς» 
διοργανώνουν για δεύτερη φορά στην προσφυγιά τον εσπερινό του Αγίου Ευλαλίου, 
πρώτου Επισκόπου Λαμπούσης. Ο εσπερινός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2011 στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη – ώρα 
6.00μμ. 

Β. Άλλα Θέματα: 

4. Ιστοσελίδα Δήμου Καραβά www.karavas.org.cy 

Η ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά η οποία λειτουργεί στο διαδίκτυο έχει αναβαθμιστεί 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και άλλες πληροφορίες. Επιδιώκουμε μέσα από την 
ιστοσελίδα μας να δώσουμε ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας σε όλους τους 
σκορπισμένους Καραβιώτες, ιδιαίτερα τους απόδημους και τη νεολαία, με στόχο να 
γίνεται ενημέρωση για τρέχοντα θέματα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κλπ. 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καραβά www.karavas.org.cy έχει δημιουργηθεί ένα πολύ 
καλό αρχείο με φωτογραφικό υλικό και άλλες ιστορικές πληροφορίες για τον Καραβά 
το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα, από Καραβιώτες και φίλους του Καραβά. 

5. Περιοδικό «Καραβιώτικα Δρώμενα» 2011 – Τεύχος 4 

Έχει ήδη συμπληρωθεί το υλικό που αφορά την ετήσια έκδοση του Δήμου μας 
«Καραβιώτικα Δρώμενα» 2011. Με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει το 
περιοδικό θα είναι έτοιμο γύρω στις 15-20 Οκτωβρίου 2011. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για τη διάθεσή του θα σας σταλούν σύντομα με την επόμενη 
επικοινωνία μας. 
 
Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς,  
εκ μέρους όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά, 
 
 
Γιάννης Παπαϊωάννου 
Δήμαρχος Καραβά 


