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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 ΠΙΚ. 

Είμαι σίγουρος ότι εκφράζω όλους τους συνεργάτες μας που εργάστηκαν με 

αφοσίωση και ενθουσιασμό αν ομολογήσω τη μεγάλη χαρά και βαθειά ικανοποίηση 

όλων μας που φτάσαμε σε αυτή τη μέρα. Να παρουσιάσουμε σε εσάς, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινό τις τρεις αυτές εκδόσεις. 

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 τις τρεις ποιοτικές εκδόσεις που θα παρουσιάσουμε σε λίγο. 

Μέσα από το «Ημερολόγιο ενός μετανάστη» αναβλύζει ο πόθος του απόδημου, οι 

δυσκολίες, οι κακουχίες, οι περιπέτειες στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. 

Εκφράζεται ο πόνος του ξενιτεμένου - του κάθε ξενιτεμένου - για τη μάνα και τον 

τόπο, τον πατέρα και τους συγγενείς. Δίνεται ακόμα με απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο 

το περίγραμμα της καθημερινής ζωής, τόσο στην Κύπρο, όσο και στις χώρες που 

επέλεξε να ζήσει. 

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. 

Και το μικρό λεύκωμα με τίτλο «Ο Καραβάς», μέσα από σύντομα κείμενα στα 

ελληνικά και στα αγγλικά περιγράφει τη γεωγραφία, την ιστορία και τις 

δραστηριότητες των κατοίκων του Καραβά. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε στο 

χαρτί το απέραντο κάλλος του τόπου μας. Την ομορφιά των ανθρώπων και της γης 

μας. Εσείς θα πείτε αν το πετύχαμε και σε πιο βαθμό. 

 

 

 



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

τις εκδόσεις τρεις άνθρωποι των γραμμάτων, μοναδικοί στην ειδικότητά τους και 

καταξιωμένοι στον Ελληνικό χώρο: 

Ο συντοπίτης μας (συγχωριανός μας να μου επιτρέψετε να πω) Ιστορικός, Αν. 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πέτρος Παπαπολυβίου. Η φιλόλογος-

λαογράφος Χρυστάλλα Χατζηλούκα-Χαραλάμπους και η φιλόλογος- ερευνήτρια 

Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά. 

Αγαπητοί μου Πέτρο, Πίτσα και Χρυστάλλα, σας ευχαριστώ για την ποιοτική 

συμμετοχή στην εκδήλωσή μας. 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Καραβιώτισσες και Καραβιώτες. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς όσους εργάστηκαν για να έχουμε σήμερα 

μπροστά μας αυτές τις εκδόσεις: 

 τον τέως Δήμαρχο Καραβά Γιάννη Παπαϊωάννου, 

 Την Πίτσα Πρωτοπαπά, 

 Τους Χρυσάνθη Επιφανίου, Χριστόφορο Χριστοδουλίδη, Μάρω 

Χατζηστεφάνου, Χρυστάλλα Χατζηλούκα, Ανδρέα Πατέρα, Χριστάκη 

Χριστοφόρου, Ανδρέα Ν. Χαραλάμπους και Έμιλυ Καραΐσκου. 

 Την Έλενα Κύρου, Άντρη Γιαλλουρίδου για την επεξεργασία των εξωφύλλων, 

τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου και τα τυπογραφείο ΚΩΝΟΣ και Theopress 

για τη συνεργασία. 

Επίσης, ευχαριστούμε τους χορηγούς:  

 Την οικογένεια του Ματθαίου Γεωργίου, 

 τον Αντώνη και Πίτσα Πρωτοπαπά,  

 τους Δημοτικούς Συμβούλους ΑΚΕΛ Αριστερά Καραβά. 

Επιτρέψετε του πριν αποχωρήσω από το βήμα να εκφράσω δημόσια τις θερμές 

ευχαριστίες εκ μέρους του Δήμου Καραβά και του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών στην παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μαρία Πατσαλοσαββή, τον 

δάσκαλό μας Ανδρέα Τσιάλη και τη Ρεβέκκα Μούγη που απαγγέλλουν, 

Τέλος, ευχαριστώ τη Νεολαία μας και τους άλλους αφανείς ήρωες για τη συμμετοχή 

τους, στις πωλήσεις των βιβλίων, στα μικρόφωνα, στις προβολές και όχι μόνο. 

 


