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Προσφώνηση.
Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου «Η
Απόδρασή μου από τον Αττίλα όπως την έζησα», έργο του κ. Στέφανου Άννινου.
Συγχαίρω τον κ. Άννινο για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Δεν είναι σκοπός μου να
αναφερθώ στο βιβλίο αυτό καθαυτό, το περιεχόμενο, τα ποιοτικά και λογοτεχνικά του
χαρακτηριστικά, ούτε για τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρει.
Εξάλλου δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Θα αναμένουμε από τον εκλεκτό συντοπίτη
Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου, τον οποίο
καλωσορίζω, να ακούσουμε γι αυτά.
Τον συγχαίρω γιατί είχε το ψυχικό σθένος να καταγράψει στις σελίδες του βιβλίου του,
τις φοβερές καταστάσεις που έζησε, τις αποφράδες εκείνες ημέρες της Τουρκικής
εισβολής.
Και εκφράζω την εκτίμηση και τον θαυμασμό μου στον μαχητή ΕΛΔΥΚάριο
πολέμησε με ηρωισμό για την Ελευθερία της Κύπρου μας.

που

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον εκδοτικό οίκο Ηλία Επιφανίου για την
έκδοση και να ευχηθώ όπως το βιβλίο έχει επιτυχημένη κυκλοφορία.
Επιτρέψετέ μου να επισημάνω επίσης πως η έκδοση του βιβλίου αυτού έχει και μια
ακόμα σημασία: Ότι μας δίνει τη αφορμή να κεντρίσουμε τη μνήμη, και την ευκαιρία να
αντλήσουμε διδάγματα από την θλιβερή ιστορία του πολύπαθου τόπου μας.
Πέραν τούτου, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την καταγραφή των γεγονότων και
τη συμβολή στην ιστορία της περιοχής Καραβά και Λαπήθου, θα μας βρίσκει πάντα
αρωγούς και συμπαραστάτες.
Ευχαριστώ, επομένως, και συγχαίρω ξανά τον Στέφανο Άννινο και τον Εκδοτικό Οίκο
Ηλία Επιφανίου, οι οποίοι, με την παρουσίαση του βιβλίου τους, δίνουν και στον Δήμο
Καραβά αυτή την δυνατότητα.
Κυρίες και Κύριοι, και πάλιν σας καλωσορίζω.
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