Μέρα του
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Λευκού
Λουλουδιού

Κάθε χρόνο, από το 1911 και εξής, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που η βασιλική
οικογένεια διέμενε στα ανάκτορα της Λιβάντια, στην Κριμαία, οργανωνόταν μία
εκδήλωση υπό την αιγίδα του αυτοκράτορος Νικολάου. Σκοπός της εκδήλωσης
ήταν να συλλέξει εισφορές, για την στήριξη των ασθενών που έπασχαν από φυματίωση. Η εκδήλωση ονομαζόταν «Μέρα του Λευκού Λουλουδιού», διότι όλοι όσοι
έκαναν κάποια εισφορά, λάμβαναν ένα μικρό μπουκέτο από λευκά λουλούδια.
Πέρα από την συλλογή εισφορών, η εκδήλωση περιλάμβανε φιλανθρωπικό παζάρι, μπουφέδες, μουσικές συναυλίες και άλλα παρόμοια γεγονότα. Η αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα μαζί με τα παιδιά της λάμβαναν ενεργό ρόλο στις εκδηλώσεις,
μαζεύοντας έτσι μεγάλα ποσά για τον σκοπό τους. Ακολουθεί απόσπασμα από τις
αναμνήσεις του στρατηγού Αλ. Σπυρίδοβιτς από το πρώτο παζάρι, το 1911.
«Κατά τις πρώτες εβδομάδες που ακολούθησε την άφιξή της στην Λιβάντια, η
αυτοκρατορική οικογένεια απορροφήθηκε από τις προετοιμασίες για ένα φιλανθρωπικό παζάρι προς όφελος των φτωχών της πόλης Γιάλτα και των προαστίων

της. Η αυτοκράτειρα συχνά πρόστρεχε προς βοήθεια των φτωχών και των αρρώστων, ωστόσο δεν είχε ποτέ στην περιήγησή της αυτήν κάποια γυναίκα ικανή να
την βοηθήσει και να συνειδητοποιήσει το μεγάλο της έργο.
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Το παζάρι άνοιξε στις 25 Σεπτεμβρίου 1911 στο κτήριο ενός γυμναστηρίου αρρένων. Στην μεγάλη αίθουσα υπήρχε ένα τεράστιο ημικυκλικό τραπέζι. Αυτός ήταν
ο χώρος δραστηριότητας της Αυτής Μεγαλειότητας. Πίσω από το τραπέζι αυτό
βοηθούσαν οι μεγάλες δούκισσες και η κόρη του μεγάλου δούκα Γεωργίου Μιχαηλόβιτς. Βοηθούσαν επίσης οι κυρίες επί των τιμών και πλειάδα άλλων εθελοντριών. Είχε οργανωθεί μια έκθεση με μυριάδες μεγαλοπρεπών αντικειμένων. Πολλά
από τα πράγματα είχαν δημιουργηθεί από την ίδια την αυτοκράτειρα, όπως μαξιλάρια, σακουλάκια, αμπαζούρ, κουτιά και κορνίζες, σε πολλές από τις οποίες
ήταν τα πορτραίτα των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας, και πάνω από όλα
εκείνα του τσάρεβιτς, ο οποίος επίσης εμφανιζόταν συχνά πίσω από το τραπέζι.
Τα κύματα των ανθρώπων από όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς συνέχιζαν
να ρέουν. Κόσμος από όλα τα στρώματα της κοινωνίας – κόσμος ντυμένος με την
τελευταία λέξη της μόδας μέχρι απλές, φτωχικά ντυμένες γυναίκες. Ο καθένας
ήθελε να δει τον αυτοκράτορα, την αυτοκράτειρα, τα παιδιά τους, να μείνει για
λίγα λεπτά κοντά τους και να λάβει από το χέρι τους ένα διακοσμητικό κομμάτι
και να αγοράσει ένα αντικείμενο που έφτιαξε.
Ήταν έτσι όλοι γύρω από το μεγάλο κεντρικό τραπέζι. Παρόλο που η αυτοκράτειρα ήταν άρρωστη, προσπαθούσε να ξεπεράσει την ασθένειά της και να είναι

Η αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα κατά την πρώτη εκδήλωση, το 1911.
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Οι μεγάλες δούκισσες πουλώντας τα είδη τους στο παζαράκι.
φιλική, ακόμη και γοητευτική. Οι μεγάλες δούκισσες χειρίζονταν τα αντικείμενα με χαρά. Υπέγραφαν τα ονόματά
τους στις κάρτες, κάτι που ήταν αρκετά
επιτυχημένο. Το κοινό ήταν χαρούμενο
και ζωηρό. Πολλοί χωρικοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν τα δάκρυα τους. Ο
αυτοκράτορας παρακολουθούσε τους
περαστικούς, χαιρετούσε με φιλικό και
ενθουσιώδες χαμόγελο.

Η Αναστασία.

Παρά την φαινομενική απλότητα, το παζάρι αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου
μικρή δουλειά. Διήρκεσε τρεις μέρες.
Οι αποδείξεις των πληρωμών ήταν φανταστικές. Τα χρήματα τέθηκαν υπό τον
προσωπικό έλεγχο της αυτοκράτειρας.
Ακολούθησε μια σειρά από παιδικές παραστάσεις που οργανώθηκαν με την αιγίδα των μεγάλων δουκισσών».

