Αναορά Θωμαής Κακούλη

Αγαπητοί συμπατριώτες

Το 1ο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα στη Θράκη έλαβε χώρα το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Επιτρέψατέ μου να γράψω και εγώ τις εντυπώσεις μου.

Από πού να αρχίσω; ήταν τόσο μεγαλειώδες το βίωμα, είναι τόσο όμορφες οι αναμνήσεις,
ήταν τόσο ζεστή η παρέα και η φιλοξενία, τόσο όμορφη η Ξάνθη, τόσο ξεχωριστά τα
συναισθήματα που γεννήθηκαν και μένουν στην ψυχή για πάντα.

Ξέρετε τι είναι να ακούς Θρακιώτικους, Μακεδονικούς, Μικρασιάτικους, Κυκλαδίτικους,
Κρητικούς, Πελοποννήσιους, Ρουμελιώτικους, Ηπειρώτκους, Ποντιακούς (ελπίζω να μην
ξέχασα κανέναν!) ρυθμούς σε ένα τριήμερο και να χαίρεσαι τη λεβεντιά και την περηφάνια
των νέων (και όχι μόνο) να τους χορεύουν, να θαυμάζεις την ποικιλομορφία των φορεσιών
και τους εξαίσιους και εξίσου ποικιλόμορφους χορούς, και να λες μέσα σου, ε όχι δε θα σας
κάνουμε την χάρη, ο Ελληνικός πολιτισμός έρχεται από τα βάθη των αιώνων και έτσι θα
συνεχίσει! Βάλσαμο στην ψυχή και ενέργεια για τις μπαταρίες μας. Ό,τι και να σας πω δεν
τα περιγράφει όλα αυτά, παρά μόνο θα τα νιώσετε όταν ανταμώσουμε με το καλό ξανά
του χρόνου.

Εξ' ίσου εντυπωσιακή, αλλά για άλλους λόγους και με διαφορετικό τρόπο, ήταν η επίσκεψή
μας στην Ελληνική Βιβλιοθήκη στο Πομακοχώρι Μύκη. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη
εμπειρία η συνάντησή μας με τα γυναικόπαιδα του χωριού που είναι και οι χρήστες της
βιβλιοθήκης και οι αποδέκτες της αρωγής που κάποιοι από εμάς τους προσφέραμε μέσω
του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Πραγματικά λυπάμαι που όσοι από εσάς που έχετε
προσφέρει τον οβολό σας, δεν κατορθώσατε να βιώσετε αυτό που βιώσαμε εμείς την
Κυριακή 7 Ιουλίου: το αντάμωμα με έναν άλλον θρακιώτικο πολιτισμό, και το να βλέπεις τη
Νεσλιχάν μια νεαρή κοπέλα Πομάκα να εκδηλώνει με θέρμη τη θέλησή της να πάει να
σπουδάσει οικονομικά. Ανεπανάληπτη η θέληση για ζωή και πρόοδο μέσα από τα μάτια της
κοπέλας αυτής, όπως επίσης και μέσα από τη δράση μιας άλλης νεαρής Πομάκας, που
είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε, της Εμινέ Μπουρουτζή, την Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ν. Ξάνθης.

1/4

Αναορά Θωμαής Κακούλη

Το ξέρω πως ήμαστε λίγοι οι παρόντες από το HEC, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη φορά
θα είμαστε περισσότεροι. Όμως και εσείς που δεν κατορθώσατε να έρθετε, αλλά
υποστηρίξατε την εκδήλωση με την οικονομική σας βοήθεια, και εσείς ήταν σαν να ήσαστε
εκεί, αφού στηρίξατε τη δράση με αυτό τον τρόπο. Αυτοί που ήμαστε εκεί όμως το
χαρήκαμε πραγματικά, όχι μόνο για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και γιατί
μπορέσαμε να κοιτάξουμε ο ένας στα μάτια του άλλου και να βιώσουμε όλοι μαζί,
συλλογικά αυτή τη γιορτή της Ελλάδας.

Αν και ο κ. Ρήγος έδωσε ήδη μαθήματα μετριοφροσύνης με τα προηγούμενα μηνύματά του,
και επιμένει να λέει πως το μόνο που έκανε είναι να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο κατά
τη διάρκεια του τριημέρου, νομίζω πρέπει να σταθούμε λίγο και να του αποδώσουμε την
εκτίμηση που του πρέπει. Ο κ. Ρήγος ήταν ο εμπνευστής της ιδέας του Ανταμώματος και ο
άνθρωπος που κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, αργά αλλά σταθερά και με
επιμονή συντόνισε και καθοδήγησε όλους εμάς που λίγο ή πολύ συνεισφέραμε στην
εκδήλωση. Πιστεύω πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο, και πως αν δεν είχαμε τον κ. Ρήγο να
κάνει όλα αυτά, το Αντάμωμα δε θα γινόταν πραγματικότητα. Έτσι απλά.

Το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης και η Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης, μαζί με τον Ερυθρό
Σταυρό, και τους Σαμαρίτες και πολλές δεκάδες τοπικούς εθελοντές έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω και στην κα Ευτέρπη Στάντσιου, Πρόεδρο του
Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, κ. Νίκο Χατζημηλιούδη, Πρόεδρο της Φιλοπροόδου Ένωσης
Ξάνθης και κα Μάγδα Καραγιαννίδου που συντόνισε τη συμμετοχή όλων των χορευτικών.
Οι σύλλογοι και τα χορευτικά τους που ήρθαν και από την άλλη άκρη της Ελλάδας, εν
καιρώ κρίσης, και υποστήριξαν με την συμμετοχή τους την εκδήλωση, ήταν χαρά για τα
μάτια μας και δύναμη για την ψυχή μας. Τους αρμόζει ένα μεγάλο εύγε, και ιδιαίτερα στο
χορευτικό από το Princeton University, USA. Οι τοπικοί οργανωτές του HEC κ.κ. Δημήτρης
Γεωργίου και Γιώργος Κυριακού ήταν από την αρχή στην καρδιά της διοργάνωσης και,
εκτός των πολιτιστικών δρώμενων, διοργάνωσαν παράλληλο αναπτυξιακό συνέδριο στο
Δημοκρήτειο με θέμα "Προοπτικές και Προτάσεις Οικονομικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" και τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκτίμηση
για την προσπάθειά τους να βοηθήσουν την περιφέρειά τους, που και αυτή κομμάτι της
Ελλάδας μας είναι.

Ας κάνουμε το Αντάμωμα θεσμό και ας ευχηθούμε όπως λέει και ο στιχουργός να μας έχει
ο Θεός γερούς πάντα ν' ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε! Και του χρόνο
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