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Εκ μέρους του Δήμου Καραβά, σας καλωσορίζω στην Πρώτη Διεθνή Έκθεση της
δαντέλας Φερβολιτέ. Η παρουσία σας απόψε εδώ μας τιμά και μας γεμίζει χαρά και
ικανοποίηση.
Η δαντέλα φερβολιτές είναι ένα υπέροχο, καλαίσθητο χειροτέχνημα. Η αρχή της τέχνη
αυτής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μέσα από την εξέλιξη της διαδόθηκε στις χώρες
της Ευρώπης, όπου αγαπήθηκε, άκμασε και μεσουράνησε. Από την Ιταλία, τη Γαλλία,
την Αγγλία, τη Γερμανία, τις Ιβηρικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
διαδόθηκε στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική και όλη την Υφήλιο.
Στην πορεία της ανά τον κόσμο, η κομψή αυτή δαντέλλα έφτασε και στα δικά μας μέρη.
Οι συγκυρίες έφεραν ώστε, από όλη την Κύπρο, ο φερβολιτές να εμφανισθεί, να ριζώσει
και να αναπτυχθεί στον Καραβά. Είναι η τέχνη που την ήξεραν όλες σχεδόν οι
Καραβιώτισσες. Το στολίδι κάθε σπιτιού, που κοσμούσε και κοσμεί με τέχνη κάθε
γωνιά του. Είναι, θα έλεγα, το πολιτιστικό σήμα κατατεθέν του Καραβά. Αλλά και ως
ψηφίδα της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο φερβολιτές είναι πολύτιμο κομμάτι
από την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Μας συνδέει με το παρελθόν και ενδυναμώνει το
παρόν, την υπόστασή μας, σε τούτο τον τόπο.
Είναι γι' αυτό τον λόγο που ο Δήμος Καραβά επιδιώκει την προβολή της τέχνης του
φερβολιτέ σε Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν σχέση με τη δαντέλλα αυτή.
Προσπάθεια του Δήμου μας είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φερβολιτέ,
στο οποίο να συμμετέχουν Σύνδεσμοι και Οργανώσεις από διάφορες χώρες που
ασχολούνται με την κατασκευή τον φερβολιτέ. Μέσω του Δικτύου αυτού επιδιώκουμε να
προβάλουμε διεθνώς την πολιτιστική μας κληρονομιά και να ενδυναμώσουμε τις
πολιτιστικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Απώτερος σκοπός μας είναι η προώθηση
του Εθνικού μας θέματος.
Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα. Σήμερα διοργανώνουμε την Πρώτη Διεθνή Έκθεση
δαντέλας Φερβολιτέ. Και τη διοργανώνουμε στην προσφυγιά, εδώ, στο Πολιτιστικό
ίδρυμα των Καραβιωτών.
Συμμετέχουν τρείς Ευρωπαϊκές χώρες: η Ιταλία, η Γαλλία και η Κύπρος.
Είμαι ευτυχής να καλωσορίσω τις εκπροσώπους των δύο φίλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Από τη Γαλλία είναι η κ. Άντζελα Μίκαλλου-Jourdan, Πολιτιστική Σύμβουλος στη Διεθνή
Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι που εκπροσωπεί την Ένωση
Φερβολιτέ της Γαλλίας.

Από την Ιταλία είναι η κ. Αλεξάνδρα Ζαμπά, διακεκριμένη ποιήτρια, συγγραφέας,
Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων στην Ιταλία, που μας έφερε δαντέλλες φερβολιτέ από
πολλά μέρη της Ιταλίας.
Θερμά καλωσορίζω και τις δύο, και χαίρομαι ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι και οι
δύο Κύπριες. Σε λίγο θα θαυμάσουμε τα υπέροχα εκθέματα της Ιταλίας και της Γαλλίας
μαζί με τα εκθέματα των Καραβιώτισσων τεχνιτριών.
Συγχαίρω κι ευχαριστώ, επίσης θερμά, όλες και όλους που εργάστηκαν και έφεραν εις
πέρας το έκθεση.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Πίτσα Χαρμαντά - Πρωτοπαπά, που πάντα πρωτοστατεί και
παραστέκεται στον Δήμο σε όλα τα πολιτιστικά θέματα.
Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στις κοπέλες που εργάστηκαν και ετοίμασαν αυτή την
έκθεση και φρόντισαν για κάθε λεπτομέρεια στην οργάνωσή της:
Καλλισθένη Λουκά, Σωτήρα Ποταμίτου, Ανδρούλα Κοζάκου, Ελένη Κολιού, Μάρω
Χατζηστεφάνου, Δέσπω Ευτυχίου, Μαρία Δημοσθένους και Μαρία Κλεάνθους.
Άπειρες ευχαριστίες οφείλουμε στις εκπαιδεύτριες του φερβολιτέ που μεταλαμπαδεύουν
την τέχνη τους, Καλλισθένη Λουκά, Νούλλα Στυλιανού, Μαρούλα Μανώλη και
Ανδρούλα Τσιουρούτη. και σε όλες, μα όλες, τις Καραβιώτισσες τεχνίτριες που
συμμετέχουν με έργα τους στην έκθεση.
Καθοριστική στο Πρόγραμμα είναι η χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να
πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας. Θερμότατα τις ευχαριστούμε.
Ιδιαίτερα μεγάλη τιμή και χαρά είναι η εδώ παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυπριανού Λούη,
ο οποίος πρόθυμα αποδέχτηκε την πρότασή μας να τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης.
Ως Δήμος Καραβά θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρούμε
την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αγώνας μας για
επιστροφή ενισχύεται, όσο διαφυλάσσουμε και συντηρούμε αυτή την κληρονομιά.
Γι αυτό και μεριμνούμε να την διατηρούμε ζωντανή και ανθηρή.
Ως την ημέρα που θα βρεθούμε ξανά στον Καραβά μας.
Παρακαλώ τον αγαπητό κ. Κυπριανό Λούη να τελέσει τα εγκαίνια της Πρώτη Διεθνούς
Έκθεσης Δαντέλας Φερβολιτέ.
Νίκος Χατζηστεφάνου,
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