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Προσφώνηση, 

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας 

καλωσορίζω στην απέριττη αυτή εκδήλωση παρουσίασης τριών εκδόσεων, δύο από 

τον Δήμο και μιας από το Πολιτιστικό Ίδρυμα. 

Είμαι σίγουρος ότι εκφράζω όλους τους συνεργάτες μας που εργάστηκαν με 

αφοσίωση και ενθουσιασμό αν ομολογήσω τη μεγάλη χαρά και την βαθειά 

ικανοποίηση όλων μας που φτάσαμε σε αυτή τη μέρα: Να παρουσιάσουμε σε εσάς, 

αλλά και στο ευρύτερο κοινό τις τρεις αυτές ποιοτικές εκδόσεις.  

Αισθάνομαι δε ιδιαίτερα ευτυχής, που για δεύτερη  χρονιά καταφέρνουμε να 

επαναλάβουμε το περσυνό επίτευγμα: Να παρουσιάσουμε άλλες τρείς εκδόσεις σε 

ένα χρόνο, όταν μάλιστα προδιαγράφεται η προοπτική, αυτή η επιτυχία να 

επαναληφθεί του χρόνου για τρίτη συνεχή χρονιά. 

Η οργανωμένη δουλειά, η προσήλωση στη λεπτομέρεια, η άψογη συνεργασία και 

ειδικά η αγάπη για κάθε τι που έχει σχέση με την κατεχόμενη γη του Καραβά μας, 

είχαν ως αποτέλεσμα, τόσο την  ποσοτική, όσο και την ποιοτική δουλειά των  

εκδόσεων που θα παρουσιάσουμε σε λίγο.  

 

Το « Άρωμα Καραβά…μέσα από τις αναμνήσεις μου» περιγράφει τον τόπο μας και 

την καθημερινή του ζωή, το ειδυλλιακό περιβάλλον και τους ανθρώπους του με ένα 

μοναδικό τρόπο.  Όλα τα κείμενα στο βιβλίο αυτό, οι αναμνήσεις, οι περιγραφές, οι 

ιστορίες, οι άνθρωποι, έχουν ως επίκεντρο τον κατεχόμενο Δήμο μας. Από το πρώτο 

κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο, όλα,  μυρίζουν Καραβά.  

Αυτήν την ευωδία μας προσφέρει ο Χαράλαμπος Δαμασκηνός με το έργο του.  

 

Τα «Καραβιώτικα Δρώμενα» περιγράφουν την δράση όλων των οργανωμένων 

συνόλων του Καραβά στην προσφυγιά τη χρονιά που πέρασε. Δεν περιορίζονται 

όμως σε αυτήν. Με ιστορικές φωτογραφίες και κείμενα καλύπτουν μια σειρά από 

ενδιαφέροντα θέματα σε μια επιμελημένη έκδοση. 

Και ο χάρτης της Επαρχίας Κερύνειας και της περιοχής Καρπασίας είναι μια 

παραστατική αποτύπωση των δύο υπέροχων κομματιών της κατεχόμενης γης μας, 

ειδικά προσεγμένη για να είναι χρήσιμη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και για 

τον καθένα και την κάθε μια από εμάς. 

 



Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να μιας παρουσιάσουν 

τις εκδόσεις τρεις εκλεκτοί και εξειδικευμένοι στο θέμα τους συνδημότες μας: 

Η φιλόλογος-λαογράφος Χρυστάλλα Χατζηλούκα-Χαραλάμπους, η φιλόλογος και 

καταξιωμένη συγγραφέας Μαρία Περατικού- Κοκαράκη και ο αρχιτέκτονας 

Αλέξανδρος Ποστεκκής 

Αγαπητές μου Χρυστάλλα και Μαρία, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, σας ευχαριστώ για 

την ποιοτική συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Καραβιώτισσες και Καραβιώτες, 

 

Είναι τιμή και καθήκον μας να επαινέσουμε και να  ευχαριστήσουμε δημόσια όλες και 

όλους που αφιέρωσαν χρόνο και προσπάθεια, και πρόσφεραν με αγάπη και χωρίς 

φειδώ  κόπο και μόχθο για να φτάσουμε σ΄ αυτό το αποτέλεσμα. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς όσους εργάστηκαν για να έχουμε σήμερα 

μπροστά μας αυτές τις εκδόσεις: 

 Για το βιβλίο «‘Αρωμα Καραβά … μέσα από τις αναμνήσεις μου», 

 Τον συγγραφέα, πολύτιμο δημότη Καραβά κ. Χαράλαμπο Δαμασκηνό 

 Την φιλόλογο-ερευνήτρια Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά που είχε τον 

συντονισμό, επιμελήθηκε τα κείμενα, επεξεργάστηκε την δομή και 

φρόντισε το βιβλίο σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας μέχρι την τελική 

του μορφή. 

 Την Χρυστάλλα Χατζηλούκα-Χαραλάμπους που μαζί με την Πίτσα 

επιμελήθηκε φιλολογικά την έκδοση   

 Τον Κώστα Πατέρα μέλος της Επιτροπής Έκδοσης και 

 Τον Χρίστο Αγιομαμίτη, ο οποίος βιτεογράφησε τον Χαράλαμπο 

Δαμασκηνό και θα μας παρουσιάσει το απόσπασμα που θα δούμε σε λίγο. 

 

 Για τον εντέκατο τόμο της Έκδοσης του Δήμου Καραβά  

«Καραβιώτικα Δρώμενα», 

 

 Τη συντονίστρια της έκδοσης Μάρω Χατζηστεφάνου, καθώς και 

 Τα μέλη της Επιτροπής Έκδοσης  Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά  και 

Έμιλη Καραΐσκου 

 Όλες και όλους που έγραψαν τα κείμενα, πρόσφεραν φωτογραφικό και 

άλλο υλικό και βοήθησαν ποικιλότροπα στην έκδοση 

 

 



 Για τον Χάρτη της Επαρχίας Κερύνειας και της περιοχής Καρπασίας  

 Τον  Ηλία Παντελίδη, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις 

προσπάθειες και ενέργειες για τη έκδοση του χάρτη. 

 Τον Διευθυντή και το προσωπικό του Κλάδου Χαρτογραφίας του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών που μας βοήθησαν παντοιοτρόπως στην έκδοση του 

χάρτη.  

 

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στους χορηγούς μας, χωρίς την οικονομική 

συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν δυνατές οι εκδόσεις που παρουσιάζουμε:  

 Τις οικογένειες Κατερίνας Παντελίδη και Νίκης Μενελάου που εισέφεραν εις 

μνήμη της γιαγιάς τους, δασκάλας του Καραβά Χαριτίνης Νίκου Διγενή και της 

μητέρας τους   Πόλυς Διγενή-Πασχαλίδου, για την έκδοση του χάρτη 

 Τον Αντώνη και Πίτσα Πρωτοπαπά,  

 Την Αγγελική  Δαμασκηνού-Καλλή 

 Τον Ανδρέα Πατέρα 

 Τον Ανδρέα Ευτυχίου Χαραλάμπους και όλα 

 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά που εισέφεραν για την έκδοση 

του βιβλίου «Άρωμα Καραβά» 

 

Τον τέως Δήμαρχο Καραβά, φίλο Γιάννη Παπαϊωάννου ευχαριστώ για τις 

πολύτιμες συμβουλές του και την βοήθειά του.    

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Έλενα Κύρου για την  σχεδίαση του 

εξωφύλλου του βιβλίου, και να ευχαριστήσω την Αντιγόνη Θεοφάνους για την 

καλλιτεχνική επεξεργασία και σχεδίαση του 11ου τόμου των ΚΔ, καθώς επίσης  

και τα τυπογραφεία Theopress και ΚΩΝΟΣ για τη άψογη συνεργασία. 

Επιτρέψετε μου, πριν αποχωρήσω από το βήμα, να εκφράσω θερμές ευχαριστίες εκ 

μέρους του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών στην 

παρουσιάστρια της εκδήλωσης Ελένη Δημοσθένους, τα μέλη της  Νεολαίας μας και 

τους άλλους αφανείς ήρωες, για τη συμβολή τους στη σημερινή εκδήλωση. 

 

 

 

 

 

 



 

Απονομή  Αναμνηστικών 

 Για το βιβλίο «‘Αρωμα Καραβά … μέσα από τις αναμνήσεις μου», 

 

 Στον συγγραφέα, πολύτιμο δημότη Καραβά κ. Χαράλαμπο Δαμασκηνό 

  

 Στην φιλόλογο-ερευνήτρια Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά που είχε τον 

συντονισμό, επιμελήθηκε και το βιβλίο. Επίσης ευχαριστούμε την κ. 

Πρωτοπαπά για τη συμβολή της στην έκδοση του Δήμου μας 

«Καραβιώτικα Δρώμενα» ως μέλος της Επιτροπής έκδοσης   

 

 Την Χρυστάλλα Χατζηλούκα-Χαραλάμπους που επιμελήθηκε φιλολογικά  

το βιβλίο    

 

 Τον Κώστα Πατέρα μέλος της Επιτροπής Έκδοσης και 

 

 Τον Χρίστο Αγιομαμίτη, ο οποίος βιτεογράφησε τον Χαράλαμπο 

Δαμασκηνό. 

 

 Για τον εντέκατο τόμο της Έκδοσης του Δήμου Καραβά  

«Καραβιώτικα Δρώμενα», 

 

 Τη συντονίστρια της έκδοσης Μάρω Χατζηστεφάνου, καθώς και 

 

 Την Έμιλη Καραϊσκου μέλος της Επιτροπής Έκδοσης 

 

 

 

 Για τον Χάρτη της Επαρχίας Κερύνειας και της περιοχής Καρπασίας  

 

 Τον  Ηλία Παντελίδη, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις 

προσπάθειες και ενέργειες για τη έκδοση του χάρτη. 

 

 

 

 

 

 

 



Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στους χορηγούς μας, χωρίς την συνδρομή 

των οποίων δεν θα ήταν δυνατές οι εκδόσεις που παρουσιάζουμε:  

 

 Τις οικογένειες Κατερίνας Παντελίδη και Νίκης Μενελάου εις μνήμη της γιαγιάς 

τους, δασκάλας του Καραβά Χαριτίνης Νίκου Διγενή και της μητέρας τους,   

Πόλυς Διγενή-Πασχαλίδου, εισέφεραν για την έκδοση του χάρτη 

 

 Τον Αντώνη και Πίτσα Πρωτοπαπά,  

 

 Την Αγγελική  Δαμασκηνού-Καλλή 

 

 Τον Ανδρέα Πατέρα 

 

 Τον Ανδρέα Ευτυχίου Χαραλάμπους  

 

 και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά που εισέφεραν για την 

έκδοση του βιβλίου «Άρωμα Καραβά»  

 


