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Προσφώνηση 
 
Εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας καλωσορίζω 
στην εκδήλωση που αφιερώνουμε στις Εθνικές επετείους της 25ης 
Μαρτίου, 1821 και της 1ης Απριλίου, 1955.   
 
Από την ίδρυση του Δήμου Καραβά, στο τέλος του 19ου αιώνα, κι’ 
ακόμα πιο πριν, οι Καραβιώτες τιμούσαμε την επέτειο της γενέθλιας 
ημέρας του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Της ημέρας που οι 
αθάνατοι ήρωες της Ελληνικής επανάστασης  ξεσηκώθηκαν και 
αποτίναξαν από την Ελλάδα τον Τούρκο δυνάστη. 
 
Και όταν αργότερα  - στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα - έκτισαν 
με πολλή μόχθο την μεγαλοπρεπή εκκλησία μας στη μέση της 
κοινότητας, την αφιέρωσαν στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 
κάνοντάς την επίκεντρο των εθνικών εορτασμών. 
 
Προστέθηκε σ’ αυτούς η επέτειος της 1ης του Απρίλη του 1955, όταν ο 
Κυπριακός Ελληνισμός, με μπροστάρηδες τα νέα παιδιά της εποχής 
εκείνης, αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους 
Άγγλους αποικιοκράτες. 
 
Τες δύο αυτές ιστορικές επετείους συνεχίζουμε να τιμούμε στην 
προσφυγιά και  είναι μεγάλη η τιμή για μας τους Καραβιώτες  η  
παρουσία σας στην καθιερωμένη μας εκδήλωση. Ξεχωριστή τιμή 
αποτελεί η εδώ παρουσία της Ελλάδας δια της Προξένου της στην  
Κύπρο, την οποία καλωσορίζω ιδιαίτερα. 
 
Διοργανωτής της εκδήλωσης, όπως έχει καθιερωθεί, είναι το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα των Καραβιωτών, το οποίο ενσαρκώνει την 
ενότητα όλων των οργανωμένων συνόλων του Καραβά. Έχει σ’ αυτό 
την  ενεργό συμπαράσταση του Δήμου και του Προσφυγικού μας 
Σωματείου.  



Η συμμετοχή της Νεολαίας του Δήμου μας, προσδίδει στη 
διοργάνωση τη διάσταση  της συνέχειας, αλλά και της ελπίδας  που  
εναποθέτουμε στη νέα γενιά. 
 
Με την ευκαιρία των Εθνικών επετείων θεωρώ καθήκον μου να 
επαναλάβω για ακόμα μια φορά, ότι θα συνεχίσουμε την αγωνιστική 
προσπάθεια, μέχρι την ημέρα που θα αξιωθούμε την επιστροφή μας 
στα σπίτια και τη γη μας  και θάμαστε πραγματικά Ελεύθεροι. 
 
Το οφείλουμε στη γενιά που έκτισε την Ευαγγελίστρια. 
Το χρωστούμε στα παιδιά μας. 


