24 Ιανουαρίου 2014
Προς Δημότες και φίλους της κωμόπολης Καραβά,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εκδήλωση που περιγράφεται πιο
κάτω με τίτλο «Κεντήματα και υφαντά του Καραβά».
Η εκδήλωση στοχεύει στη συμμετοχή νέων με καταγωγή τον Καραβά καθώς και στην προβολή
της μεγάλης παράδοσης που έχει η κωμόπολη Καραβά σε είδη λαϊκής τέχνης και ειδικά στα
κεντήματα και τα υφαντά. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Καραβά με τη συνεργασία
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καραβά και του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς»
και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 4.00μμ στο οίκημα του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η έντιμη Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση με υφαντά ,κεντήματα και δαντέλλες φτιαγμένα από
Καραβιώτισσες. Η συγκέντρωση των εκθεμάτων θα γίνει με τη συμμετοχή των νέων μας.
Ενθαρρύνουμε τους νέους και νέες με καταγωγή τον Καραβά να ρωτήσουν στο οικογενειακό
τους περιβάλλον (μητέρα, γιαγιά, θεία κλπ) για τα κεντήματα και τα υφαντά του Καραβά και
να επιλέξουν όπου υπάρχει δυνατότητα μερικά δείγματα από αυτά για να συμπεριληφθούν
στην έκθεση. Ο γενικός τίτλος που δόθηκε από τους νέους μας για την έκθεση είναι «Κεντούμε
μνήμες…» Σημειώνουμε ότι μητέρες και γιαγιάδες μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ για
να πετύχει τους στόχους της η εκδήλωση, ενθαρρύνοντας τους νέους μας να συμμετάσχουν.
Για συμμετοχές να συμπληρωθεί το έντυπο που επισυνάπτεται.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εκτός από την έκθεση υφαντών, παρουσίαση για το
παραδοσιακό Καραβιώτικο κέντημα «Φερβολιτές» από τη συνδημότισσά μας κα Νανια
Χαραλάμπους Αντωνιάδου, καθώς και σύντομη ομιλία για τις Λαϊκές Τέχνες του Καραβα από
την Λουκία Α. Μούγη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου νεολαίας του Δήμου μας.
Θα εκτιμούσαμε επίσης πάρα πολύ, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εκθέματα είτε για να
παραμείνουν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Καραβά ,είτε να πωληθούν για ενίσχυση της
πρωτοβουλίας ίδρυσης του Μουσείου, να μας ενημερώσουν ανάλογα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για την πιο πάνω εκδήλωση επικοινωνήστε με τα γραφεία του
Δήμου Καραβά στο τηλ. 22516937 (ώρες γραφείου).
Εκ μέρους όλων όσων συμμετέχουν στην διοργάνωση της εκδήλωσης μεταφέρω τους θερμούς
μου χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες μου για τη στήριξη και συμπαράσταση στο έργο μας.
Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά

