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Καλλιτεχνικά χαλιά από λουλούδια

Έ

να θρησκευτικό έθιμο στη μικρή ιταλική πόλη Genzano, 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Ρώμη, Infiorata (=γιορτή των
λουλουδιών), πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο
στα πλαίσια της θρησκευτικής γιορτής Corpus
Domini.
Λίγες μέρες πριν από τη γιορτή, οι κάτοικοι
μαζεύουν κάθε είδους λουλούδια, τα πέταλα
συλλέγονται σε μεγάλα καλάθια, ανάλογα με
το χρώμα τους. Τα διατηρούν σε δροσερό μέρος, σε χαρακτηριστικές στοές στο κέντρο της
παλιάς πόλης και έπειτα τα χρησιμοποιούν
για να ετοιμάσουν τις εικόνες που σχηματίζουν υπέροχα άνθινα χαλιά. Ένας ολόκληρος
δρόμος, η Via Livia, χωρίζεται σε δεκατρία
τμήματα, το καθένα από τα οποία ανατίθεται
σε έναν από τους δεξιοτέχνες, πολίτες του
Genzano και μέλη οικογενειών τους με μακρά
παράδοση στην τέχνη της «ζωγραφικής με
άνθη».
Τα λουλούδια που συλλέγονται για την
ημέρα αυτή ταξινομούνται ανά χρώμα και
χωρίζονται τα πέταλα από τα στελέχη, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για το εξωτερικό
πλαίσιο των εικόνων. Τα σχέδια ετοιμάζονται
με κιμωλία, και απαιτούνται μόνο λίγες ώρες,
για να συμπληρωθούν τα εντυπωσιακά πολύχρωμα χαλιά.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα υπέροχο
λουλουδένιο χαλί, μήκους 250 μέτρων, απο-

τελούμενο από 50.000 περίπου κιλά λουλουδιών, ξεκινώντας από την εκκλησία Santa
Maria della Cima και φθάνοντας ως την κεντρική πλατεία. Η συνήθεια των κατοίκων
του Genzano σε αυτήν την παράδοση θυμίζει μια εκδήλωση στη Ρώμη του 1625, όταν
ο Benedetto Drei, επικεφαλής των παπικών
ανθοκομικών φυτωρίων, αποφάσισε να γιορτάσει καλύτερα την ημέρα του Corpus Domini,
σκεπάζοντας το πάτωμα της Άγιου Πέτρου
του Βατικανού με ένα στρώμα από λουλούδια.
Από το θέαμα είχαν μαγευτεί ο Δανός συγ-

γραφέας Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο λόρδος
Μπάιρον, ο Γκαίτε.
Από το 1978 η εκδήλωση έχει ταξιδέψει σε
άλλες ιταλικές πόλεις, αλλά και σε διάφορες
χώρες με πρώτη πρόσκληση εκείνη τη χρονιά
από την Ιαπωνία, μια χώρα με μακρά παράδοση στη λατρεία των λουλουδιών.
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