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Προσφώνηση 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας καλωσορίζω 

στην αποψινή  παρουσίαση του βιβλίου «ΒΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΠΡΟΣ 1974»   του Ηλία 

Παντελίδη.  

 

Η παρουσία σας απόψε εδώ είναι ύψιστη τιμή για εμάς.  

Τιμά ιδιαίτερα τους οργανωτές, αλλά και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών και 

κατ’ επέκταση τον Δήμο και τα οργανωμένα σύνολα του Καραβά. 

 

Όταν πέρασαν τα αποτρόπαια  γεγονότα του 1974,  

φορτωμένοι ο καθένας τα δικά μας βιώματα (τα τραγικά και ασήκωτα), 

στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς που ακολούθησαν, 

κάναμε σκέψεις οι Καραβιώτες, πώς να οργανωθούμε, 

για να διατηρήσουμε την οντότητά μας ως Δήμος, ως κοινότητα, ως άνθρωποι.  

 

Σε εκείνον τον προβληματισμό είπαμε όλοι  

πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος γι’ αυτό,  

παρά μέσα από την διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού μας.  

 

Έτσι αποφασίσαμε και ιδρύσαμε το Πολιτιστικό Ίδρυμα των Καραβιωτών.  

Δημιουργήσαμε αυτό τον χώρο από το υστέρημά μας, με σκοπό την διατήρηση 

του πολιτισμού μας – στα μέτρα των δυνατοτήτων μας – μέχρι την επιστροφή 

στα σπίτια και τη γη μας σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας. 

 

Εδώ και καιρό το Ίδρυμα έχει ανοίξει τις πόρτες του σε ποικίλες πολιτιστικές 

ενέργειες - ποιητικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδόσεων και άλλες -  

ανοίγοντας τους ορίζοντές του και διευρύνοντας τον σκοπό για τον οποίο 

ιδρύθηκε.   

 

 

 

 



 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια με χαρά φιλοξενούμε απόψε την παρουσίαση του 

βιβλίου του  φίλου Ηλία Παντελίδη «ΒΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΠΡΟΣ 1974», σε έκδοση του 

Ηλία Επιφανίου.   

 

Δεν έχω σκοπό να σας παρουσιάσω το βιβλίο του αγαπητού Ηλία, ο οποίος έχει 

εξελιχθεί σε ενθουσιώδη μελετητή της περιόδου του Ιουλίου/ Αυγούστου του 

1974. Θα αναμένουμε την πολυγραφότατο Καθηγητή Γιώργο Γιωργή - τον οποίο 

καλωσορίζω - να μας μιλήσει γι’ αυτό.  

  

Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι το βιβλίο του Ηλία Παντελίδη, μέσα από τα 

βιώματα των ατόμων που αναφέρει, καταφέρνει να κεντρίσουμε κι εμείς τη 

μνήμη, να  ψηλαφίσουμε - τελικά - μέρη αγαπημένα, γειτονιές και γωνιές  του 

πρωτομάρτυρα της εισβολής Καραβά και όλης της αξέχαστης γης μας. 

  

Ένα ακόμα λόγος να ευχηθούμε στον Ηλία Παντελίδη και στον Ηλία Επιφανίου 

καλή επιτυχία στο βιβλίο τους. 

 

Τελειώνοντας, επιτρέψετέ μου να βεβαιώσω γι’ ακόμα μια φορά ότι, οποιαδήποτε 

προσπάθεια γίνεται για ανάδειξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, θα μας 

βρίσκει αρωγούς και συμπαραστάτες και τις πόρτες του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Καραβιωτών ανοικτές. 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Κυρίες και Κύριοι,  

και πάλιν σας καλωσορίζω 

 

 


