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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Παραμύθια, σκοποί και τραγούδια της Ίμβρου», πρώτη παρουσίαση
Νέα Σμύρνη, 30.01.2019

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»
παρουσιάζονται για πρώτη φορά από κοινού την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, ώρα
12:00 στο Σύλλογο Ιμβρίων (Ελ. Βενιζέλου 80, 1ος όροφ. Νέα Σμύρνη).

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.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν επίσης και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο συγγραφέας
Μάνος Κοντολέων και για τον μουσικό δίσκο ο Κυριάκος Γκουβέντας, καθηγητής
παραδοσιακής μουσικής και σολίστ (βιολί). Παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς της
Ίμβρου θα ερμηνεύσουν ο Βασίλης Κασούρας, ο Κυριάκος Γκουβέντας και η Καίτη
Κουλλιά.

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.
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