ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ : Κρητική βραδιά στην “καρδιά”της Ευρώπης
Μύρισε Κρήτη το Λουξεμβούργο!

Του

Γιώργη

Αεράκη*

Φουριόζα και ορεξάτη μπήκε η Άνοιξη στο
Λουξεμβούργο. Αιτία, η επίσκεψη του Γιώργη
Ξυλούρη (Ψαρογιώργη), και του Ιάκωβου
Πατεράκη, προσκαλεσμένοι του Συλλόγου
Κρητών.
Τη μέρα της Λαμπρής ο Σύλλογός μας
διοργάνωσε μουσικοχορευτική βραδιά και ως
συνήθως δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Οι δυο ξεχωριστοί καλλιτέχνες που μας τίμησαν με
την παρουσία τους, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και το κέφι περίσσεψε. Τους
συνόδευσαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου Βαγγέλης Λίτινας στο λαούτο και
ο Γιάννης Χαριτάκης στα κρουστά. Ο αυτοδίδακτος λαουτιέρης Διομήδης Τσικανδυλάκης
συμπλήρωνε την πεντάδα. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Κρητική Μουσική περνάει
μια
νέα
φάση
Νεότητας.
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε το γλέντι με τους Κρήτες, Έλληνες και ξένους
φίλους τους να χορεύουν με κέφι. Τσι γαυρώσαμε! Θα μου πει πάλι ο συμπατριώτης
Κρητικός που όποτε κάνουμε μια επιτυχία δεν το 'νε βάνει ο τόπος.
Στο Σύλλογο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που με την παρουσία του Ψαρογιώργη
συμπληρώνουμε τον κύκλο της παρουσίασης των Ξυλούρηδων στο Λουξεμβούργο. Πριν
από πολλά χρόνια ο Σύλλογος είχε προσκαλέσει τον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), ίσως το
καλύτερο λαούτο στην λεκάνη της Μεσογείου. Στη συνέχεια τον Ψαραντώνη που είναι από
μόνος μου μια Μουσική Σχολή. Τώρα τον Ψαρογιώργη που παραλαμβάνει την βαριά
μουσική κληρονομιά της οικογένειάς του και είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα την πάει
ακόμη πιο ψηλά αυτός και τα παιδιά του, καθώς από ότι μου είπε στις συζητήσεις μας,
ασχολούνται
σοβαρά
με
τη
μουσική.
Τι να γράψουμε για τον Ιάκωβο Πατεράκη. Τα δαχτύλια του γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού
πρέπει να τοποθετηθούν για να βγάλουν τους ήχους που πρέπει. Το παίξιμό του άλλοτε
θυμίζει τη δύναμη και το μερακλίκι που έχει η λύρα του Βασίλη Σκουλά, άλλοτε τη τέχνη και
το παράπονο του Νικηφόρου Αεράκη (καλλιτέχνες που μεταξύ άλλων σέβεται και εκτιμά) και
άλλοτε πάλι ένα άρωμα δικό του που θυμίζει όλη την Κρήτη μαζί. Η κρητική μουσική
περιμένει
πολλά
απ'
αυτόν.
Την Τρίτη μετά το Πάσχα η Νένα Καλογεροπούλου, η Μαρία Δασκαλάκη, ο Γιώργος
Σφακιανάκης και ο Σταύρος Σανταμούρης του Λυκείου Ελληνίδων (παράρτημα Ηρακλείου)
εξαιρετικοί χορευτές όλοι τους, θα συμπληρώσουν την ομάδα των Κρητικών στο
Λουξεμβούργο. Στην γιορτή που δόθηκε στο Τετάνζ (κωμόπολη του Λουξεμβούργου) στις 30
του Απρίλη και την Πρωτομαγιά στο κέντρο της Παλιάς Πόλης του Λουξεμβούργου, με
παρουσία δεκάδων μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από πολλές χώρες της Ευρώπης, οι
Κρήτες μουσικοί και χορευτές έκλεψαν την παράσταση. Θυμήθηκα αυτό που μου είχε πει
πριν πολλά χρόνια ο εξαίρετος χορευτής και φίλος Γιώργης Κόκκινος (Γιαλές) από τα
Λιβάδια. Είχαμε πάει στην Ινδία με το Συγκρότημα της Δώρα Στράτου, σε διεθνές
διαγωνισμού χορού. Όχι μόνο πήραμε το πρώτο βραβείο αλλά θυμάμαι ότι δεν μας άφηναν
να
φύγουμε!
Τις μέρες που έμειναν οι καλλιτέχνες στο Λουξεμβούργο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε
παρέα και να γνωριστούμε καλύτερα. Άξιο το μιστό των εκπαιδευτικών του Μουσικού
Γυμνασίου Ηρακλείου καθώς και του Λυκείου Ελληνίδων. Χάριτες (όπως θα έλεγε ο
Μακρυγιάννης) τους χρωστάει η Κρήτη για την προβολή που της κάνουνε! Άξιο το μιστό

επίσης του Συλλόγου "οι Φίλοι του Λουξεμβούργου στην Κρήτη" που ιδρύθηκε πριν από τρία
χρόνια με την ουσιαστική συμβολή του τέως διευθυντή του Γραφείου Τύπου στο
Λουξεμβούργο, Ηρακλειώτη, Ηρακλή Γαλανάκη. Ο Σύλλογος συμβάλλει τα μέγιστα στη
σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον συνοδό των
νεαρών μουσικών και χορευτών Χάρη Κακουλάκη που είχε διαρκώς στο μυαλό του τη
προβολή
της
Κρήτης.
Οι Γιώργης Ξυλούρης και ο Ιάκωβος Πατεράκης βρίσκονται τώρα στις ΗΠΑ καλεσμένοι από
τους συμπατριώτες μας για μια σειρά συναυλιών. Είμαστε βέβαιοι ότι και στον Νέο Κόσμο θα
καταπλήξουν!
Επόμενη ενασχόληση του Συλλόγου μας. Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ του
Λουξεμβούργου (Cactus) με είκοσι δύο υποκαταστήματα, διοργανώνει προσεχώς - μετά και
από παραινέσεις μας -, δεκαπενθήμερο αφιερωμένο στα ελληνικά προϊόντα. Εκεί ο Σύλλογος
Κρητών θα κάνει τα πάντα να προβάλει τα αγροτικά προϊόντα και τον τουρισμό του νησιού
μας.
* Ο Γιώργης Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια και κατοικεί στο Λουξεμβούργο. Είναι
υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μέλος του Δ.Σ. της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης
και
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Κρητών
Λουξεμβούργου.
georgios.aerakis@europarl.europa.eu

