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Εκ μέρους του Δήμου Καραβά, σας καλωσορίζω σε αυτή την Πρώτη Διεθνή Συνάντηση
Τεχνιτριών της δαντέλας Φερβολιτέ. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας τιμά και μας
γεμίζει χαρά και ικανοποίηση.
Όπως είναι γνωστό, η δαντέλα φερβολιτές, όσο κι αν χάνεται στον χρόνο η αρχική του
προέλευση, διαδόθηκε στις χώρες της Ευρώπης, όπου αγαπήθηκε, άκμασε και
μεσουράνησε. Η τέχνη της κατασκευής του φερβολιτέ όχι μόνο εξαπλώθηκε από τη μια
άκρη της Ευρώπης στην άλλη, αλλά από εδώ έφτασε ως στα πέρατα της υφηλίου.
Στην πορεία της ανά τον κόσμο η δαντέλλα μας έφτασε στην Κύπρο και οι συγκυρίες
έφεραν ώστε, από όλη την Κύπρο, ο φερβολιτές να εμφανιστεί, να ριζώσει και να
αναπτυχθεί στον Καραβά. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Καραβά να εντάξουμε τη
δαντέλλα μας στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχουμε
ανάγει τον φερβολιτέ ως το πολιτιστικό σήμα κατατεθέν του Καραβά.
Είναι για μας ένα ανεκτίμητο κομμάτι από την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Μας ενώνει
με το παρελθόν και τονώνει το παρόν, την υπόστασή μας, σε τούτο τον τόπο. Ιδιαίτερα
τα δίσεχτα χρόνια που ζούμε στην προσφυγιά, μακριά από τη γη του Καραβά, ο
φερβολιτές στα χέρια της κάθε Καραβιώτισσας είναι η μαστοριά που συνδέει με τους
κόμπους και τις κλωστές του, τα νημάτινα λουλούδια που δημιουργεί στα δάκτυλά της,
με τα ζωντανά λουλούδια. Εκείνα που πότιζε στις γλάστρες, εκεί, στις δροσερές αυλές,
που άφησε πίσω της. Είναι η τέχνη που κρατά τον Καραβά ζωντανό.
Όπως ξέρετε, ο Δήμος Καραβά επιδιώκει την προβολή της τέχνης του φερβολιτέ σε
Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν σχέση με τον φερβολιτέ. Προσπάθεια του Δήμου
μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φερβολιτέ, στο οποίο να
συμμετέχουν Σύνδεσμοι και Οργανώσεις από διάφορες χώρες που ασχολούνται με την
κατασκευή της δαντέλας αυτής. Μέσω του Δικτύου επιδιώκουμε να προβάλουμε
διεθνώς την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να ενδυναμώσουμε τις πολιτιστικές
μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Απώτερος σκοπός μας είναι η προώθηση του Εθνικού
μας θέματος.
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δημιουργήσουμε και να ενδυναμώσουμε τέτοιες
σχέσεις από τη συναναστροφή. Αυτό είναι που κάνουμε σήμερα:

Σήμερα έχουμε την Πρώτη Διεθνή Συνάντηση των Τεχνιτριών που ασχολούνται με τον
φερβολιτέ. Συναντώνται και συναναστρέφονται οι μαστόρισσες του φερβολιτέ της
Γαλλίας και της Ιταλίας με τες μαστόρισσες της Κύπρου.
Εκπληρώνουμε το πρώτο βήμα των επιδιώξεων μας και διοργανώνουμε εδώ, στο
Πολιτιστικό ίδρυμα των Καραβιωτών την πρώτη αυτή συνάντηση με τη συμμετοχή τριών
Ευρωπαϊκών χωρών: της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.
Θερμά καλωσορίζω τις εκπροσώπους των δύο φίλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Από τη Γαλλία την κ. Άντζελα Μίκαλλου-Jourdan, Πολιτιστική Σύμβουλο στη Διεθνή
Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι που εκπροσωπεί την Ένωση
Φερβολιτέ της Γαλλίας.
Από την Ιταλία την κ. Αλεξάνδρα Ζαμπά, διακεκριμένη ποιήτρια και συγγραφέα,
Πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων στην Ιταλία “ΝΗΜΑ” που έφερε δαντέλλες φερβολιτέ
από πολλά μέρη της Ιταλίας.
Καλωσορίζω κι εσάς Καραβιώτισσες, που εκπροσωπείτε όλες τις γυναίκες του Καραβά.
Που είστε ολόκληρος ο Καραβάς στην προσφυγιά.
Σκοπός μας είναι η συνάντηση, η ενδυνάμωση των σχέσεων μας, η συναναστροφή,
εφαρμόζοντας στην πράξη εκείνο που σημαίνει η ονομασία του φερβολιτέ στην Ιταλία,
όπου λέγεται «chiacchierino», και σημαίνει «ομιλητικός», γιατί παράγεται από την
ομιλία που γίνεται κατά τη συναναστροφή των κυριών, όταν όλες μαζί συναντώνται και
φτιάχνουν τον φερβολιτέ τους.
Θερμά ευχαριστώ όλες και όλους τους συντελεστές αυτής της Ημερίδας.
Ευχαριστίες εκφράζω στις Εκπροσώπους των χωρών που θα παρουσιάσουν τες
ομιλίες τους, την Πίτσα Χαρμαντά-Πρωτοπαπά, για την Κύπρο, την Αλεξάνδρα Ζαμπά
για την Ιταλία, την
Άντζελα Μίκαλλου-Jourdan για τη Γαλλία και την Μαρία
Πατσαλοσαββή για της Νεολαίας μας.
Ευχαριστώ την παρουσιάστρια του Προγράμματος, δραστήριο μέλος της Νεολαίας μας,
Τάνια Κολιού - Γεωργίου, την Εκπαιδευτικό Μαρία Καράσαββα, από το Σωματείο μας,
την σοπράνο Ανδρούλα Σιάτη για τη συμμετοχή τους και την Μαρία Κλεάνθους για την
επιμέλεια όλων των λεπτομερειών της ημερίδας.
Άπειρες ευχαριστίες οφείλουμε σε όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την
Ημερίδα.

Καθοριστική στο Πρόγραμμα είναι η χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να
πραγματοποιήσουμε την ημερίδα μας. Θερμότατα τους ευχαριστούμε.
Ως Δήμος Καραβά θα μεριμνούμε με ενέργειες και προγράμματα, ώστε να διατηρούμε
την πολιτιστική μας κληρονομιά ζωντανή και ανθηρή.
Ως την ημέρα που θα βρεθούμε ξανά στον Καραβά μας
Νίκος Χατζηστεφάνου
Δήμαρχος Καραβά

