
Μ’ ενότητα παρά τις
όποιες αντιξοότητες,

που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι του ορεινού

χωριού Καράνου
έχοντας άριστη

συνεργασία μεταξύ
τους και με τους

απανταχού
ευρισκομένους

συγχωριανούς τους,
προσπαθούν για το

καλύτερο του χωριού

και της περιοχής.

Σ
το πλαίσιο των καλοκαιρι-
νών εκδηλώσεων, που
διοργάνωσαν από κοινού
ο Μορφωτικός Σύλλογος

του χωριού “Η Ρίζα” με τον Εκ-
πολιτιστικό Σύλλογο Καρανιω-
τών Αττικής “Καράνου”, πραγ-
ματοποίησαν το βράδυ του Σαβ-
βάτου με επιτυχία το πολιτιστικό
αντάμωμα παλιών και νέων Κα-
ρανιωτών για μια όμορφη εσπερί-
δα με πολύ φαγητό, παιχνίδι για
τους μικρούς και ριζίτικο τραγού-
δι και μαντινάδα για τους μεγά-
λους. Για τα Καράνου πληροφο-
ρηθήκαμε τα πρώτα στοιχεία από
τον κ. Παναγιώτη Μαυριδάκη, ι-
διοκτήτη του παραδοσιακού κα-
φέ-παντοπωλείου- ταβέρνας «Πα-
νόραμα» στην κεντρική πλατεία
του χωριού: “Τα Καράνου στο ση-

μείο αυτό έχουν υψόμετρο 550 μέ-
τρα. Πρόκειται για ορεινό χωριό
που έχει μεγάλη πολιτισμική ιστο-
ρία γι’ αυτό και ο Μορφωτικός
μας Σύλλογος ονομάστηκε «Η Ρί-
ζα». Πρόκειται για έναν ευλογη-
μένο τόπο, που παράγει εν αφθο-
νία τα πάντα. Το κύριο εισόδημα
μας, βέβαια, προέρχεται από το
λάδι και ακολουθούν τα κεράσια,
τα μήλα και τα κάστανα. Παρά
ταύτα οι περισσότεροι, που μένου-
με μόνιμα εδώ, είμαστε ηλικιωμέ-
νοι, αφού ο τελευταίος γάμος στο
χωριό έγινε πριν από έξι χρόνια”.   

Για το χωριό τους και τις δρα-
στηριότητες, που αναπτύσσουν οι
δύο Πολιτιστικοί Σύλλογοι μίλησε
στα “Χ.Ν.” ο κ. Χαράλαμπος
Μαυριδάκης, πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Αθηνών επισημαίνο-
ντας τα παρακάτω: “Γεννήθηκα
το 1957 στο χωριό και έζησα εδώ
μέχρι 20 χρονών, αλλά όπως και οι
περισσότεροι νέοι εκείνης της ε-
ποχής ακολουθήσαμε το ρεύμα
της μετανάστευσης αναζητώντας
μια καλύτερη τύχη. Από τότε ζω
στην Αθήνα και είμαι τραπεζικός
υπάλληλος έχοντας δημιουργήσει
τη δική μου οικογένεια. Ο Σύλλο-
γος στο χωριό ιδρύθηκε πριν από

το 1977 και είχε μια πολυποίκιλη
δραστηριότητα πρωτόγνωρη για
τα ορεινά χωριά του Νομού μας.
Ως και κινηματογράφο κινητό εί-
χαμε και προβάλλαμε έργα στο
χωριό και σε άλλα χωριά της πε-
ριοχής, χειμώνα καλοκαίρι. Τα
Καράνου ήταν έδρα Κοινότητας
και αρκετό πληθυσμό εκείνα τα
χρόνια. Πολλοί τώρα από τους
πρωτεργάτες  ίδρυσης του τοπι-
κού Συλλόγου, οι οποίοι στη συνέ-
χεια φύγαμε από το χωριό και κα-
ταλήξαμε στην Αθήνα, παραμεί-
ναμε ενωμένοι φτιάχνοντας το
1984 το Σύλλογο των Αθηνών κά-
νοντας διάφορες εκδηλώσεις με α-
πώτερο στόχο την προβολή του
χωριού μας έχοντας μάλιστα εκ-
δώσει και τέσσερα βιβλία προ-
σφορά του χωριανού μας του Νί-
κου Καβρουλάκη συγγραφέα κα-
θηγητή φιλολόγου. Είναι ένα επι-
στέγασμα κι ένας πόθος για το
χωριό, την ιστορία, τα ήθη και τα
έθιμα, τις ρίζες μας. Το 1992 έγινε
το πρώτο συνέδριο ριζίτικου τρα-
γουδιού στην πλατεία του χωριού.
Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε
τη βραδιά της «μπιλότας», ένα τε-
χνικό παιχνίδι διασκέδασης με
τράπουλα και πέρυσι κάναμε

γιορτή για τα παιδιά του δημοτι-
κού και της εφηβικής ηλικίας.
Φέτος, επεκτείναμε τη γιορτή ξε-
κινώντας την Παρασκευή για
τους έφηβους, απόψε με το αντά-
μωμα και τα μικρά παιδιά έχο-
ντας καλέσει κοπέλες να τα δια-
σκεδάσουν με δημιουργική απα-
σχόληση και ζωγραφική προσώ-
που και αύριο Κυριακή  θα έχου-
με τη «μπιλότα».              

Εξάλλου, για το χωριό τους
δήλωσε και ο τοπικός πρόεδρος
του Μορφωτικού Συλλόγου κ. Εμ-
μανουήλ Φραγκεδάκης, τα εξής:
“Είμαι καινούργιος στο τιμόνι
του Συλλόγου έχοντας αναλάβει
καθήκοντα πριν από ένα χρόνο ε-
πειδή το επάγγελμά μου ήταν
ναυτικός και απουσίαζα ταξιδεύ-
οντας είκοσι πέντε χρόνια. Ανήκω
λοιπόν κι εγώ στη γενιά των νέων
που εκείνη την περίοδο αναζη-
τούσαν καλύτερη ζωή. Κι ενώ πε-
ράσανε τόσα χρόνια η γενιά αυτή,
η δική μας γενιά, κατάφερε να εί-
ναι κοντά στο χωριό και να προ-
σφέρει, όπως μπορούσε ο καθένας
τις υπηρεσίες του και ελπίζουμε
ότι και οι νεότεροι από εμάς θα

συνεχίσουν να κρατάνε το χωριό
σε ζωή. Αξίζει να πω ότι η γενιά
μας παρά τις τεράστιες δυσκολίες
που αντιμετώπισε, γιατί προηγή-
θηκαν πόλεμοι, κατάφερε να ι-
δρύσει δύο Πολιτιστικούς Συλλό-
γους. Να τονίσουμε ακόμα, ότι
στην ίδρυση του πρώτου Συλλό-
γου ήταν σημαντική η συμβολή
του τότε εφημερίου μας π. Αντω-
νίου Σαπουνάκη. Καλός και ά-
ξιος, όμως, είναι και ο μετέπειτα ε-
φημέριος π. Ιωάννης Σταυγιανου-
δάκης τον οποίο έχουμε ακόμα
και είναι μαζί μας. Το χωριό άρχι-
σε να γίνεται πολύ γνωστό από το
1979, που καθιερώσαμε τη γιορτή
της αγρότισσας και του κερασιού.
Μέσα από το χωριό περνούσε το
παλιό μονοπάτι, η στράτα των
Μουσούρων, το οποίο θέλουμε να
αναδείξουμε…”     

“Η μαντινάδα και το ριζίτικο
είναι υψηλή φιλοσοφία και όχι
λαϊκή φιλοσοφία όπως τη λένε ο-
ρισμένοι για να την υποβιβάσουν.
Όλοι οι αρχαίοι, οι μεγαλύτεροι
ρήτορες, πολιτικοί και φιλόσοφοι
μιλούσαν με παρομοιώσεις και με-
ταφορές και η μαντινάδα και το

ριζίτικο είναι ακριβώς αυτό. Με
λίγα λόγια λες την ουσία και
μπαίνει αυθόρμητα στην καρδιά
του άλλου. Και κάτι ακόμα τα Κα-
ράνου βρίσκονται στη ρίζα του
ριζίτικου. Η αρχαία ελληνική
προφορά των ελληνικών θερά-
πευε τόσο αυτόν που αφηγείτο τα
αρχαία ελληνικά όσο και αυτόν
που τα άκουγε, όπως επίσης συμ-
βαίνει και με την αφήγηση της
μαντινάδας. Μεταξύ Μεσκλών
και Καράνου υπάρχει μια αρχαία
πόλη που λεγόταν Ριζινία και την
εποχή του Μινωικού πολιτισμού
ήταν μια από τις εκατό πόλεις που
είχε υψηλό πολιτισμό. Υπάρχουν
τα αρχαία ερείπια αυτής της πό-
λης και εικάζεται ότι είναι η κα-
ταγωγή του ριζίτικου τραγουδιού
από τη Ριζινία, εξ’ ου και ριζίτι-
κο”, υπογραμμίζει η κα Μαρία
Καλογεράκη, γεννημένη στ’ Ορ-
θούνι, διπλανό χωριό από τα Κα-
ράνου.  

Παραθέτουμε αρκετά φωτο-
γραφικά στιγμιότυπα από το α-
ντάμωμα με πλουσιοπάροχη φιλο-
ξενία στην αυλή των εκδηλώσεων
του Μορφωτικού Συλλόγου. 
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ΤΑ ΚΑΡΑΝΟΥ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ 

Ανταμώματα παλιών και νέων Καρανιωτών

Οι ετοιμασίες των φαγητών από τα μέλη του Συλλόγου και φίλους του χωριού. 

Τα παιδιά σε ώρα διασκέδασης, που τους προσφέρουν οι κοπέλες. 

Μεταξύ των επισκεπτών και ο υποψήφιος δήμαρχος του Πλατανιά
κ. Γεώργιος Αγοραστάκης. Διακρίνονται, επίσης, η κα Μαρία Καλογεράκη, ο

εφημέριος της ενορίας π. Ιωάννης Σταυγιανουδάκης, ο πρώην πρόεδρος του
Μορφωτικού Συλλόγου κ. Σπύρος Κοτσιφάκης και άλλοι.       

Οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων, περιφέρονται στα τραπέζια κι
εύχονται στους χωριανούς τους. 


