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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
«Παραμύθια, σκοποί και τραγούδια της Ίμβρου»
στο Σύλλογο Ιμβρίων
Νέα Σμύρνη, 28.02.2019

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων στη Νέα Σμύρνη
παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά στο κοινό δύο έργα
που αποτυπώνουν το λαογραφικό πλούτο της Ίμβρου, το βιβλίο «Παραμύθια της
Ίμβρου» και ο μουσικός δίσκος «Ούτε να σ’ αρνηθώ μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω».
Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ιμβρίων και τις Εκδόσεις Σαΐτη,
εκτός από τους συντελεστές των έργων Γιώργο Νταλάρα, Εύη ΤσιτιρίδουΧριστοφορίδου, Δημήτρη Κάσσαρη και Νικόλα Ανδρικόπουλο συμμετείχαν ως
ομιλητές ο συγγραφέας Μάνος Κοντολέων για το βιβλίο και για τον μουσικό δίσκο ο
Κυριάκος Γκουβέντας, καθηγητής παραδοσιακής μουσικής και σολίστ (βιολί).
Παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς της Ίμβρου ερμήνευσαν ο Βασίλης Κασούρας, ο
Κυριάκος Γκουβέντας και η Καίτη Κουλλιά.
Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιμβρίων Κώστας
Χριστοφορίδης στην εισαγωγή του περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν
εκδοθεί αυτά τα δύο έργα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή επιστροφή των
Ιμβρίων στην πατρογονική γη τα τελευταία 25 χρόνια, το άνοιγμα των ελληνικών
σχολείων όλων των βαθμίδων με συνολικά 50 μαθητές και την επανεγκατάσταση
πολλών οικογενειών στο νησί. «Τα έργα που σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε αλλά και το
μικρό θαύμα που συντελείται εδώ και μερικά χρόνια στην Ίμβρο, αποτελούν
διαφορετικές όψεις της ίδιας προσπάθειας. Μίας προσπάθειας για την αναγέννηση της
πατρίδας μας που βασίζεται στο τρίπτυχο «Δεν ξεχνάμε-Διεκδικούμε-Δημιουργούμε».
Δεν ξεχνάμε τα πάθη μας, αλλά και τον πλούτο της παράδοσής μας, την ιστορία μας.
Διεκδικούμε σε κάθε μήκος και πλάτος της γής σε εθνικά και διεθνή φόρα και κυρίως
μέσα στην ίδια την Τουρκία τα αυτονόητά δικαιώματά μας για ισονομία και ισοπολιτεία

στον τόπο μας. Και τέλος, δημιουργούμε. Δημιουργούμε στη Διασπορά, δημιουργούμε
όμως και στην ίδια την πατρίδα. Χτίζουμε γέφυρες με την τουρκική κοινωνία σε πείσμα
των όποιων καιρών. «Κεντάμε ελπίδα, στης αλήθειας την ασπίδα» για να δανειστώ τον
στίχο της Εύης [Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου]. Γιατί γνωρίζουμε από προαιώνια πείρα ότι
οι φουρτούνες του Θρακικού Πελάγους πάντα περνάνε κι ύστερα σκορπάνε τα σύννεφα,
έρχεται η λιακάδα". Κάλεσε δε τους πάντες να συστρατευθούν στον αγώνα αυτό των
Ιμβρίων με την εγγραφή τους ως «Φίλοι της Ίμβρου» στο Σύλλογο Ιμβρίων και την
συμμετοχή τους στις δράσεις του.
Ο Μάνος Κοντολέων στην εισήγηση του με τίτλο «Από τις ρίζες ξεκινά η ανθοφορία» και
αφού σκιαγράφησε γλαφυρά τους ποικίλους ρόλους και τις λειτουργίες του λαϊκού και
του σύγχρονου παραμυθιού αναφερόμενος στο έργο «Παραμύθια της Ίμβρου» είπε: «Το
βιβλίο που σήμερα όλοι μας κοιτάμε και έχουμε κατά νου -αυτά τα παραμύθια της Ίμβρου
που με τόσο μεράκι μετέγραψε η Εύη Τσιτιρίδου και με πόσο ταλέντο εικονογράφησε ο
Νικόλας Ανδρικόπουλος- είναι ξεκάθαρη απόδειξη πως το λαϊκό παραμύθι και μπορεί να
συνεχίσει να ζει και μπορεί να ενεργοποιεί συγγραφικές διαθέσεις και αναγνωστικά
πάθη. Αυτός που θα πιάσει στα χέρια του αυτή την έκδοση (μεγάλος και μικρός) καθώς
θα χώνεται μέσα στις περιπέτειες των διαφόρων ηρώων, παράλληλα θα γνωρίζει την
ίδια την υπόσταση ενός νησιού, ενός τόπου. Θα φτάνει μέχρι τις ρίζες του.Και μετά πλέον
με άλλο τρόπο θα αρχίσει τη νέα ανάγνωση και το νέο ξεφύλλισμα των σελίδων του. Θα
είναι – είναι!- ως να κρατά στα χέρια του ολόφρεσκα άνθη με διαχρονικό άρωμα.Από τις
ρίζες ο χυμός έδωσε και πάλι μια νέα ανθοφορία».
Ο μουσικός Κυριάκος Γκουβέντας αναφέρθηκε στις κατηγορίες και την καταγωγή των
παραδοσιακών σκοπών που περιέχονται στο μουσικό δίσκο «Ούτε να σ’ αρνηθώ μπορώ
ούτε να σε ξεχάσω».
Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου ο Αιδεσιμολογιότατος Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντίνος Κούβας. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης προβλήθηκε βιντεοκλίπ με το τραγούδι «Ίμβρος» που συνοδεύει το
βιβλίο «Παραμύθια της Ίμβρου» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αραμπατζή. Προσφέρθηκε
επίσης εκ μέρους του Συλλόγου Ιμβρίων και διά χειρός Γιώργου Νταλάρα τιμητική
πλακέτα στον παραδοσιακό δεξιοτέχνη του βιολιού και Ίμβριο, κ. Γιάννη Σάββα.
Τιμήθηκαν επίσης οι συντελεστές, χορηγοί και εκδότες των δύο έργων και της εκδήλωσης
με προϊόντα που προσέφερε η εταιρεία E-LA-WON του Ίμβριου επιχειρηματία Γιάννη
Καμπούρη καθώς και οι Εκδόσεις Σαΐτη.
Το βιβλίο «Παραμύθια της Ίμβρου» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σαϊτη και
περιλαμβάνει 15 λαϊκά παραμύθια, μύθους, θρύλους και παραδόσεις της Ίμβρου, που
προέρχονται από πρωτότυπο αρχειακό υλικό και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Την επιλογή - λογοτεχνική απόδοση των κειμένων και την επιμέλεια της έκδοσης έκανε
η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Εύη Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου και την
εικονογράφηση ο Νικόλας Ανδρικόπουλος. Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, πρόλογο
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, εισαγωγή από την επιμελήτρια, ένα
παράρτημα με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Ίμβρου διανθισμένη από
πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, γλωσσάρι και βιβλιογραφία - πηγές.
Το βιβλίο συνοδεύεται από μουσικό δίσκο με το τραγούδι «Ίμβρος», σε μουσική του
τραγουδοποιού και συγγραφέα Δημήτρη Κάσσαρη και στίχους Εύης Τσιτιρίδου Χριστοφορίδου. Το τραγούδι ενορχήστρωσε και ερμήνευσε μοναδικά ο Γιώργος

Νταλάρας. Το γενικό συντονισμό της έκδοσης είχε ο Κώστας Χριστοφορίδης, Γενικός
Γραμματέας του Συλλόγου Ιμβρίων.
Τα «Παραμύθια της Ίμβρου» είναι μία έκδοση - κόσμημα για μια πρώτη γνωριμία με
την ιστορία και τον πολιτισμό της Ίμβρου και των αυτοχθόνων κατοίκων της. Ένας
φόρος τιμής στην προσπάθεια κάθε ανθρώπου να διατηρήσει την αξιοπρέπεια, τα
δικαιώματα, τη μνήμη και την ταυτότητά του, όπου γης.
Ο μουσικός δίσκος «Ούτε να σ’ αρνηθώ μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω» είναι μία
παραγωγή του Συλλόγου Ιμβρίων με την ευγενική χορηγία των Μικέδης Α.Β.Ε.Ε.
(https://www.altakarta.gr/), Παρασκευά Μπρίγγου, επιχειρηματία, Χριστόφορου
Σωφρονίου, ιατρού και Γιάννη Καμπούρη (http://www.olivelawon.com/) και
περιλαμβάνει παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια της Ίμβρου.
Τη γενική επιμέλεια του μουσικού δίσκου, που περιέχει 17 σκοπούς και τραγούδια της
Ίμβρου (καρσιλαμάδες, βαριά ζεϊμπέκικα, συρτούς, χασαποσέρβικα, γαμήλια «μαρς» και
αστικές καντάδες) είχε ο δάσκαλος, ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής, μουσικός και
ερμηνευτής Βασίλης Κασούρας, ο οποίος έπαιξε και λαούτο, ούτι και τουμπί. Συμμετείχε
ο αυτοδίδακτος βιολιστής Τιμολέων Τσακνής, ακάματος συνεχιστής της Ιμβριώτικης
μουσικής παράδοσης, ο οποίος προσέφερε το μουσικό του αρχείο και συνεχίζει να
καταγράφει και να πλέκει στίχους και σκοπούς σε πείσμα των καιρών. Σημαντική ήταν η
συμβολή του επίσης Ίμβριου Στέλιου Μπερμπέρη, ιεροψάλτη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και πρεσβευτή της ρεμπέτικης μουσικής στην Τουρκία. Ανεκτίμητο
διαμάντι το τραγούδι «Ελενάκι» από τη φωνή του βιολιστή κυρ-Γιάννη Σάββα,
ζωντανού θρύλου της μουσικής παράδοσης του νησιού. Συμμετείχαν επίσης η Καίτη
Κουλλιά στο τραγούδι, ο Γιώργος Δούσος στο κλαρίνο και την γκάϊντα, η Άννα Μακρή
στην τρομπέτα και ο Βαγγέλης Πασχαλίδης στο σαντούρι.
Το βιβλίο «Παραμύθια της Ίμβρου» και ο μουσικός δίσκος «Ούτε να σ’ αρνηθώ
μπορώ, ούτε να σε ξεχάσω» θα διατίθενται στην εκδήλωση σε τιμή - έκπληξη και
τα έσοδα από τις πωλήσεις θα προσφερθούν στο Σύλλογο Ιμβρίων για την
ενίσχυση των σκοπών του.

Χορηγοί επικοινωνίας:

Η εκδήλωση προβλήθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα της ΕΤ1 και του ΣΚΑΪ.
Παρακάτω παραθέτουμε τους συνδέσμους των σχετικών τηλεοπτικών εκπομπών καθώς
και το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ίμβρος».

Εκπομπή ΕΤ1

Εκπομπή ΣΚΑΪ

Βιντεοκλίπ «Ίμβρος»

