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Μια βραδιά
για τους νέους
Όλα τα πλάσματα τση Γης, Η Φύση
δασκαλεύει
να μην ξεχνούν τσι “Ρίζες” τους τσ’
ανθρώπους ορμηνεύει.

κολουθώντας κατά κάποιο τρόπο την
ορμηνιά της φύσης οι απανταχού Καρ
ανιώτες
μάζεψαν τα παιδιά τους μικρά-μεγάλα
στις 12 Αυγούστου 2009 στην πλατεία
του
Συλλόγου στα Καράνου για μια βραδιά
-παιδιών-Νέων- αλλά και νέων προ
οπτικών των
δύο Συλλόγων που διοργάνωσαν την
βραδιά. Δηλαδή του Μορφωτικού Συλλ
όγου Καράνου η “ΡΙΖΑ” και του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Καρανιωτών Αττικής, τα “ΚΑ
ΡΑΝΟΥ”.
Αυτή η όμορφη βραδιά ήτανε ένας
από τους 13 τομείς δραστηριοτήτων
του νεοϊδρυθέντος
Μορφωτικού Συλλόγου Καράνου η “Ρίζα
” το 1977. Όλα αυτά τα χρόνια γινότανε
διάφορες εκδηλώσεις με κορυφαία την πετυχημέ
νη ετήσια-εναία-γιορτή Κερασιού και
γιορ
τή
προς τιμή της
“Αγρότισας”, (Μοναδικό μνημείο αγρ
ότισας στην Ελλάδα), η οποία καθιέρω
σε επί πλέον των
άλλων, τα έθιμα και το όνομα του χωρ
ιού.
Περιοδικά ο Σύλλογος συμμετείχε με
την ομάδα Ριζίτικου σε πολιτιστικές εκδη
λώσεις στο θέατρο Ηρώδου Αττικού στις 17-7-1991
και όχι μόνο. Έκανε το 1ο Συνέδριο
για το Ριζίτικο στα Καράνου το 1992 και συμμετείχε επίσης
στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο Δήμου
Μουσούρων που
έγινε στο Τσιράκειο Ιδρυμα στο Σκην
έ στις 7-8-2005. Ακόμα διοργάνωσε
πολλές γιορτές τοπικού χαρακτήρος, καρναβαλιού, ανέ
κδοτου, εκδρομών κ.τ.λ.. Τα δύο τελε
υταία χρόνια διοργάνωσε με επιτυχία τουρνουά Μπιλότα.
Όλες τις εκδηλώσεις αυτές χαρακτή
ριζε πάντα η ζωντάνια, το ήθος, η λεβε
ντιά και η φιλόξενη ανοικτή αγκαλιά των ανθρώπων του
χωριού δημιουργώντας μια ιδιαιτερό
τητα στην παράδοση του τόπου.
Ο αγώνας όμως για την ζωή ανάγκασ
ε τους περισσότερους νέους της επο
χής εκείνης, σταδιακά να φύγουν από το χωριό προ
σπαθώντας για ένα καλύτερο μέλλον
δικό τους αλλά και
των παιδιών τους.
Δεν ξέχασαν όμως πότε το χωριό
και τις “Ρίζες” τους αλλά πάντα έδιν
αν και δίνουν το
“παρών”, καθ’ ένας με τον τρόπο του
και επιπλέον οι Καρανιώτες κάτοικοι
Αθηνών δημιούργησαν τον δικό τους Εκπολιτιστικό Σύλλ
ογο Καρανιωτών Αττικής τα “Καράνο
υ” το 1984 διατηρώντας όσο το δυνατόν την επικοινωνία
μεταξύ τους αλλά και με το χωριό, συμ
παραστεκόμενοι
πάντα σ’ ό,τι συνέβαινε στο χωριό.
Οι προσπάθειες όλων, επιβραβεύθηκαν
με την πετυχημένη βραδιά, παιδιώνΝέων, που έγινε
μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς, εγκαρδιό
τητας, αλλά και ευχάριστης έκπληξης
μπορούμε να πούμε, μεταξύ όλων που βρέθηκαν, γνω
ρίστηκαν και διασκέδασαν, αφήνοντ
ας να ενοηθεί ότι ούτε τα ίδια περίμεναν τέτοια ανταπόκρ
ιση, τέτοια απλή και όμορφη ατμόσφα
ιρα. Η βραδιά ξεκίνησε με την διασκέδαση των μικρών
παιδιών ως 10 ετών που πραγματικά
έδειχναν να νοιώθουν το νόημα της βραδιάς και ν’ απο
λαμβάνουν την κάθε στιγμή, μεταδίδο
ντας και στα μεγαλύτερα, που σιγά-σιγά έρχονταν στην
όμορφη και ξέγνοιαστη διάθεση.
Η όμορφη εξέλιξη της βραδιάς, μέσ
α σε κλίμα πραγματικής γιορτής, αλλά
και απλότητας, επικοινωνίας και ήθους των νέων, έδωσε
από μόνη της ένα μεγάλο “ΕΥΓΕ” στα
ίδια τα παιδιά αλλά και στους γονείς όλους, που έβλε
παν με κρυφή χαρά τα παιδιά τους να
χαίρ
ονται όπως οι
ίδιοι χαίρονταν ανάλογες στιγμές πριν
32 χρόνια στο τότε ξεκίνημα του Συλλ
όγου. Επίσης
έδωσε και την αφορμή για ένα ανα
νεωτικό ξεκίνημα δραστηριοτήτων των
δύο Συλλόγων με
πρωταγωνιστές τα νέα παιδιά, υποσχόμ
ενα την συνέχιση των παραδόσεων
που παρέλαβαν
από γονείς και παπούδες, τιμώντας
με αυτόν τον τρόπο όλους που αγω
νίστηκαν και αγωνίζονται για την διατήρηση αυτής της πολύ
τιμης κληρονομιάς που λέγεται ΠΑΡ
ΑΔΟΣΗ.
Με υπόσχεση να καθιερωθεί αυτή
η βραδιά παιδιών και νέων αλλά να
συμπεριλαμβάνει και
τις μεγαλύτερες ηλικίες τιμώντας την
προσφορά τους, έληξε πολύ αργά αυτή
η γιορτή της νιότης αφήνοντας τις καλύτερες αναμνήσ
εις σε όλους.
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Χαρά στα νιάτα που μπορούν στο χρό
νο να παλεύουν
τα ήθη και τα έθιμα πάντα να προστα
τεύουν.
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