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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

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

στην αποψινή διάλεξη με θέμα «Η Μουσική σχολή της Βενετίας και ο 

Αναγεννησιακός Αβανκαρτισμός» και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. 

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, η διάλεξη αυτή δίδεται για δεύτερη στο Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Καραβιωτών.  Την πρώτη φορά παρουσιάστηκε σε ένα κλειστόν αλλά 

ευάριθμο ακροατήριο και αποτέλεσε το έναυσμα των διαλέξεων και των άλλων 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΠΙΚ. 

Από εκείνη την ημέρα το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών άνοιξε τις πόρτες του σε 

ποικίλες πολιτιστικές ενέργειες – ποιητικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων, 

εκδόσεων και άλλες, επιτελώντας τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.  Αυτός δεν 

είναι άλλος από την διατήρηση του πολιτισμού μας – στα μέτρα των δυνατοτήτων 

μας – μέχρι την επιστροφή στη γη μας σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και 

αξιοπρέπειας. 

Η ανταπόκριση είναι πέραν των προσδοκιών μας.  Αρκεί να αναφέρω ότι αυτόν 

τον μήνα ακολουθούν δύο παρουσιάσεις βιβλίων και μιας ποιητικής συλλογής. 

Φαίνεται ότι κάθε τι το ποιοτικό αγκαλιάζεται με αγάπη από τον κόσμο μας στον 

οποίο απευθυνόμαστε. 

Το θέμα θα μας παρουσιάσει ο Δρ. Ιάκος Δημητρίου, ένας νέος άνθρωπος με 

πολλές γνώσεις και ικανότητες, τον οποίο γνώρισα εδώ στο ΠΙΚ μετά από μια 

πρόβα της Χορωδίας.  Σε αυτούς τους ανθρώπους ανοίξαμε τις πόρτες του ΠΙΚ – 

και όχι μόνο. 

Θα σταθούμε δίπλα τους και είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρουν σε όλους μας 

έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και πιο ποιοτικό. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πολύ απλό: 

• Αμέσως μετά θα πάρει τον λόγο η Νέλλη Λουκαΐδου, Μέλος του Δ.Σ. του 

ΠΙΚ για έναν σύντομο χαιρετισμό 

• Ο Γραμματέας του ΠΙΚ κ. Ανδρέας Χαραλάμπους θα διαβάσει στη συνέχεια 

το βιογραφικό του Δρ. Ιάκου Δημητρίου. 

• Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της διάλεξης από τον Ιάκο Δημητρίου και  

• Τέλος θα γίνει συζήτηση για 20 λεπτά. 

Μετά είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι στην μικρή δεξίωση στον προθάλαμο. 

Τελειώνοντας και πάλι σας καλωσορίζω στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. 


