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Προσφώνηση 

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών του 

Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς» και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Καραβά σας καλωσορίζω στην έκθεση χειροτεχνημάτων, που διοργανώνεται, 

στον χώρο αυτό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών, το σπίτι μας στην 

προσφυγιά. Η έκθεση που παρουσιάζουμε  περιλαμβάνει χειροτεχνήματα που 

κατασκευάστηκαν στον Καραβά πριν το 1974 ή μετά την εισβολή απαραίτητα 

από Καραβιώτισσες.   

Η ανταπόκρισή σας να παραστείτε απόψε εδώ είναι για μας μεγάλη χαρά και 

τιμή, και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια της διατήρησης 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπου κι αν βρισκόμαστε μακριά από τη γη 

μας. 

Συγχαίρω όλες Καραβιώτισσες που συμμετέχουν στην έκθεση με τις υπέροχες 

χειροποίητες δημιουργίες που θα θαυμάσουμε σε λίγο. Πολλές από αυτές είναι 

σήμερα μαζί μας  και θα τις τιμήσουμε με ένα απλό αναμνηστικό δίπλωμα. Είναι 

εκείνες που έταξαν σκοπό να συνεχίσουν την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, 

γι αυτό τους οφείλουμε κάθε έπαινο και τιμή. 

Φόρο τιμής οφείλουμε σε όσες δεν είναι σήμερα μαζί μας. Εκείνες που έπλασαν 

και δημιούργησαν και ανέδειξαν  την πολιτιστική μας παράδοση και έφυγαν με 

τον καϋμό του γυρισμού. Είναι κι αυτές απόψε μαζί μας, στο νου και στη σκέψη 

μας. Σίγουρα χαίρονται κι αυτές από ψηλά  τα κομψοτεχνήματα που μας χάρισαν 

φεύγοντας. 

Θερμά συγχαίρω κι ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής για την προβολή και 

ανάδειξη του φερβολιτέ που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας το δύσκολο έργο για 

τη συλλογή, την ταξινόμηση και την παρουσίαση όλων αυτών των υπέροχων 

εκθεμάτων. Την Πίτσα Χαρμαντά – Πρωτοπαπά, την Καλλισθένη Κοσιάρη – 

Λουκά, την Σωτήρα Ποταμίτου, Ανδρούλλα Κοζάκου, Μάρω Χατζηστεφάνου και 

τις  νέες δυναμικές παρουσίες Μαρία Πατσαλοσαββή και Λουκία Μούγη. Δεν 

βρίσκω λόγια να ευχαριστήσω την εξαίρετη Λειτουργό των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών Αντιγόνη Πολυνείκη για την ανεκτίμητη βοήθεια που μας προσφέρει.  



Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, ευχαριστώ, επίσης θερμά, τον Διευθυντή των 

Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ κ. Παύλο Παρασκευά, που δέχτηκε πρόθυμα 

να μας τιμήσει με την παρουσία του και να τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης μας.   

Ως Δήμος Καραβά κάνουμε ότι μπορούμε για να διατηρούμε τις τέχνες και τις 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι οι 

δεσμοί, είναι οι ρίζες, που μας κρατούν ενωμένους με τη γη μας. Πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι ο αγώνας μας  για επιστροφή ενισχύεται, όσο διαφυλάσσουμε και 

συντηρούμε αυτήν την  κληρονομιά. Γι αυτό και μεριμνούμε  με ενέργειες και 

προγράμματα που σύντομα θα ανακοινώσουμε να διατηρούμε αυτήν την 

κληρονομιά ζωντανή και ανθηρή. 

Ως την ημέρα που θα βρεθούμε ξανά στον Καραβά. 


