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ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ

Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης
Ο ίδιος ο κάμπος, πότε σκεπασμένος
με γκρίζα ομίχλη ή τη φασματική άχνα του
καλοκαιριάτικου ήλιου, πότε ανέμποδος,
διάφανος ως πέρα, όσο δε φτάνει το μάτι
σου, είναι ολόκληρος μια ζωντανή ιστορία.
Τη νιώθεις να ψιθυρίζει μέσ’ απ’ τ’ απόκωφο βουητό του, που φτάνει ως τ’ αυτιά
σου, σα στοιχειωμένος βόγκος γενιών και
γενιών, που δούλεψαν και ζυμώθηκαν με
τα χώματά του, λιπαίνοντάς τα με τα κόκαλά τους.
Ζήση Σκάρου «Οι Ρίζες του Ποταμού
- Ραγιάδες και Κολίγοι»

Ε

κδόθηκε από τον Σύλλογό μας τιμητικός τόμος στη μνήμη του συγχωριανού μας λογοτέχνη και διανοητή Ζήση Σκάρου (φιλολογικό
ψευδώνυμο του Απόστολου Ζήση).
Ο Ζήσης Σκάρος υπήρξε ένας εξαιρετικός συγγραφέας, με πλούσιο και πολυθεματικό συγγραφικό έργο. Πολυγραφότατος και πολυδιάβαστος, αγκαλιάζει όλα
τα είδη του έντεχνου λόγου. Μυθιστόρη-

μα, νουβέλα, διήγημα,
ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αναλύσεις ζητημάτων τέχνης, μεταφράσεις στην ελληνική
έργων ξένων συγγραφέων κ.α. Μικρό σε
όγκο αλλά μεστό σε
λυρισμό, αγωνιστικό
φρόνημα ή και ελεγειακή διάθεση είναι
επίσης το ποιητικό
του έργο. Παντού, σ’
όλο το έργο του, ο
Ζήσης Σκάρος έχει
στο επίκεντρο τον
άνθρωπο.
Τον
απλό, τον ταπεινό
και καταφρονεμένο
της ελληνικής κοινωνίας της υπαίθρου αλλά και της
πόλης. Ιχνηλατεί
την ιστορία χωρίς
να γράφει ιστορία

αλλά λογοτεχνία. Μια λογοτεχνία που
με το κάθε βιβλίο του συνθέτει τη μορφή
του ήρωα των
καιρών, που
δεν είναι άλλος
από τον απλό
άνθρωπο του
λαού. Τα στοιχεία αυτά του περιεχομένου, μαζί
με τα πλούσια
μορφικά στοιχεία
στην καλλιτεχνική
υφή του έργου, το
αναδεικνύουν ως
μια πολύτιμη και
πολυσήμαντη κατάθεση στο χώρο
της λογοτεχνίας.
Τον ξεχωριστό
αυτό συμπατριώτη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

μας, που τιμά ιδιαίτερα τη γενέτειρά
του, εμείς οι συγχωριανοί του επιθυμούμε να του ανταποδώσουμε την τιμή
μ’ αυτό τον τόμο που θα διαιωνίζει το
πέρασμά του από τη ζωή ως Καναλιώτη συγγραφέα. Ένα τόμο όπου συγκεντρώνεται όχι ασφαλώς το σύνολο του
συγγραφικού του έργου - ο μεγάλος
όγκος του κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα
εντελώς ακατόρθωτο για τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου - αλλά
ένα απάνθισμα της λογοτεχνικής του
δημιουργίας και της πορείας της ζωής
του, ικανό δείγμα για να γνωρίσει ο
αναγνώστης τη δύναμη, τον πλούτο και
την ιδιοσυγκρασία του συγγραφικού
του λόγου, να ψηλαφίσει και να συγκινηθεί με την αγωνία του για τους εργάτες της γης και του μόχθου, για τους
Θεσσαλούς αγρότες, για τους μικρούς
και κατατρεγμένους που ύμνησε στα
έργα του.

Συνέχεια στη σελ. 5

Mε το καλό
να κυλήσει
το 2015!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 11:00

Τα «χρόνια πολλά»
του Γρηγόρη
στον Ζήση Σκάρο
για τα Χριστούγεννα
του 1980

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΒΟΥΛΗΣ 44Α, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
2. Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμός εσόδων-εξόδων
από την Ε.Ε.
3. Έγκριση ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμού
εσόδων – εξόδων.
4. Απαλλαγή της Ε.Ε. και
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Προτάσεις και ψηφοφορίες
6. Πρόγραμμα δράσης και
προϋπολογισμός νέου
έτους 2015.

Η Γενική Συνέλευση θα
πλαισιωθεί από ειδική τελετή αφιερωμένη στους
Καναλιώτες τυπογράφους
της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.
Θα απονεμηθούν τιμητικές
πλακέτες στους κ.κ. Υψηλάντη Μανώλη και Παναγιώτη Μπέκο καθώς και
στη μνήμη των Κωνσταντίνου Μανώλη και Κωνσταντίνου Σδρόλια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Περιηγήσεις του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας
Σας ανακοινώνουμε ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή πολιτιστικής – ψυχαγωγικής εκδρομής του
Συλλόγου μας την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015.
Πρόκειται να επισκεφθούμε την Σαλαμίνα, τόπο
διαμονής μιας μικρής κοινότητας συγχωριανών μας
Καναλιωτών. Θα ξεναγηθούμε στην Κυνόσουρα,
όπου ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων, στο Λαογραφικό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο σπίτι
του Άγγελου Σικελιανού. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε σε τοπική ταβέρνα.

Για την εκδρομή ο Σύλλογος διαθέτει δωρεάν λεωφορείο. Ο καθένας θα καλύψει τα έξοδα εστίασής του.
Αναχώρηση από την Ομόνοια ώρα 08:30 (έναντι του
πολυκαταστήματος HONDOS CENTER -ΧΟΝΤΟΣ)
Επιστροφή ώρα 19:30
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Υ.Γ. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον κο Σωτήρη Παπανικολάου (τηλ. 6979851307) ή στο ekanalia@otenet.gr έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
για το λεωφορείο.

KANALIA T. 129_Layout 1 14/1/2015 7:44 μμ Page 2

2 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Περιεχόμενα
ΑΠΟΨΗ ...........................................ΣΕΛ. 2
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ........................ΣΕΛ. 3
ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ ....................ΣΕΛ. 4-5
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ........ΣΕΛ. 6-7
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ............ΣΕΛ. 8-9
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ .................ΣΕΛ. 10-11
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .........................ΣΕΛ.12
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ......................ΣΕΛ. 13
ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ...............ΣΕΛ. 14-15
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ......................ΣΕΛ. 16

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα
Τηλ/.Fax: 210 33.03.455
email: ekanalia@otenet.gr
AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη
Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Γεώργιος Μπέκος του Γεωργίου
Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη 2 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894
e-mail: bekoum@otenet.gr

Yπευθυνη καταστήματος:
Ευαγγελία Ζήση

Στόχευση στην ανάδειξη του χωριού
ως πόλου έλξης επισκεπτών/ τουριστών

Τ

ις δύο πρόσφατες δεκαετίες ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή και η εθνική, ως εκ τούτου, αγροτική πολιτική αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάπτυξης των
αγροτικών περιοχών έχει διαφοροποιηθεί. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η στόχευση είχε καθαρά τομεακό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό της
γεωργίας, ελπίζοντας έτσι ότι το ύψος του γεωργικού εισοδήματος του νοικοκυριού θα συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό ή και μπορεί να εξισωθεί με εκείνο της απασχόλησης σε άλλους τομείς
της οικονομίας. Θεωρείτο έτσι ότι ο πληθυσμός θα μπορούσε
να συγκρατηθεί στις εστίες του, αφού θα εξασφάλιζε ένα εισόδημα παρόμοιο με εκείνο που θα αποκόμιζε από πιθανή εργασία του στον αστικό χώρο.
Η αντίληψη αυτή, που κυριάρχησε στη μεταπολεμική περίοδο
έως τη δεκαετία του 1980, φάνηκε ότι δεν είχε δυνατότητα
επιτυχίας του στόχου της, παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας (ταχεία εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, στροφή προς νέα είδη
καλλιεργειών, σημαντικές προσαρμογές ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες των περιοχών, ανάπτυξη καλλιεργειών υπό
θερμοκηπιακές συνθήκες, Κοινοτικές επιδοτήσεις κ.ά.). Με
τις αναδιαρθρώσεις της αγροτικής πολιτικής των αρχών της δεκαετίας του 1990, αλλά και τις επόμενες έως σήμερα που, σημειωτέον, έχουν την ίδια βασική φιλοσοφία κατά τη διαδοχή
των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (που διαμορφώνουν π.χ.
τα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. που όλοι γνωρίζουμε), το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εστίασε
πλέον εκτός από τη γεωργία και σε δραστηριότητες και των
άλλων τομέων της οικονομίας. Εστίασε δηλαδή στην ενίσχυση
της αξιοποίησης όλων των πόρων που διαθέτουν οι τοπικές κοινότητες, πολιτισμικών, τεχνογνωσίας στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων με τοπική ταυτότητα, παροχής υπηρεσιών
διανυκτέρευσης σε επισκέπτες/ τουρίστες κλπ., που μπορούν να
δώσουν θέσεις απασχόλησης κύριας ή συμπληρωματικής προς
τη γεωργία για τον τοπικό πληθυσμό και να ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών για να κρατηθούν οικονομικά και πληθυσμιακά ζωντανές οι κοινότητες αυτές. Η
προσέγγιση αυτή της ανάπτυξης, που στοχεύει στο ευρύτερο
πλέγμα των απασχολήσεων στον αγροτικό χώρο επιπρόσθετα
με τη βασική του λειτουργία ως παραγωγού τροφίμων, σηματοδοτεί δυνατότητες απασχόλησης και για τις γυναίκες των
αγροτικών κοινοτήτων, που η εκμηχάνιση της γεωργίας περιθωριοποίησε ή σχεδόν έδιωξε από το χωράφι, με τις γνωστές
συνέπειες της απαξίωσης της γεωργίας ιδιαίτερα στα μάτια των
νέων γυναικών, της φυγής τους από τα χωριά και της δυσκολίας οικογενειακής αποκατάστασης και των νέων ανδρών που
θέλουν να μείνουν και να ασχοληθούν με τη γεωργία.
Η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων παραγωγής ειδών τροφίμων και ειδών λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας (οι γυναικείοι

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

Από τη σήμανση του δρόμου που συνδέει τη Λίμνη Πλαστήρα
με το χωριό μας λείπει η σηματοδότηση του Κάστρου Φαναρίου και των Μετεώρων, ενώ στην έξοδο του χωριού προστέθηκε ορθά η σήμανση για την Λίμνη Πλαστήρα – ωστόσο
λείπει η σηματοδότηση, ενδεικτικά, της Μονής Κορώνας.

συνεταιρισμοί, περίπου 200 σε αριθμό σε όλη την Ελλάδα,
είναι ένα παράδειγμα), μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στο
πλαίσιο του αγροτικού νοικοκυριού ή ευρύτερων συνεργασιών
των γεωργών (ομάδων παραγωγών), η βελτίωση των υποδομών
εστίασης και αναψυχής, τα αγροτουριστικά καταλύματα, οι
ξενώνες, αλλά και τα έργα βελτίωσης της ελκυστικότητας των
χωριών (π.χ. βελτίωσης της εικόνας των πλατειών, αναπαλαίωσης των όψεων των σπιτιών κλπ.) είναι ενέργειες που απέκτησαν ενδιαφέρον και υποστηρίζονται από χρηματοδοτούμενα
προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής.
Παράλληλα, προς την αλλαγή των πολιτικών για τις αγροτικές
περιοχές συναινούσε και η τάση αυξανόμενης μερίδας τουριστών
για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επιστροφή στη φύση και
στον τουρισμό στη βάση της οικογένειας, της ομάδας φίλων και
τον ατομικό τουρισμό. Ο τουρισμός των αργιών, του τριήμερου,
μπορεί ν' αναπτυχθεί όλες τις εποχές του χρόνου και να προσελκύσει γηγενές τουριστικό κοινό σε αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα, ώστε να ωφελούνται περισσότερες περιοχές και όχι οι
παραλιακές με τον τουρισμό του ήλιου και της θάλασσας και τον
τουρισμό των αλλοδαπών με το «βραχιολάκι». Η επισκεψιμότητα μιας περιοχής βοηθά στο να δαπανηθούν χρήματα από τους
επισκέπτες για τροφή, αναψυχή, διανυκτέρευση κλπ, από τα
οποία μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο ή λιγότερο όλοι οι
κάτοικοι, από τους μικρούς επιχειρηματίες εστίασης και αναψυχής ως τα καταλύματα διανυκτέρευσης, τους αγρότες που θα πωλήσουν κάποιο μέρος της παραγωγής τους για την παραγωγή
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τροφίμων, τα νοικοκυριά των γυναικών σε περιοχές που λειτουργούν γυναικείοι συνεταιρισμοί κλπ. Σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή το συμπληρωματικό εισόδημα του
νοικοκυριού είναι ανάσα ζωής. Πολιτιστικός, θρησκευτικός,
τουρισμός υγείας, γαστρονομικός, φυσιολατρικός τουρισμός
και τόσοι άλλοι όροι έγιναν κοινοί στη δημόσια συζήτηση
και στις πολιτικές περί του τουρισμού στην ύπαιθρο.
Στη χώρας μας, ειδικότερα, ο τουρισμός στις αγροτικές
περιοχές απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως στοιχείο υποστήριξης της οικονομίας των τοπικών κοινοτήτων, επειδή
μπορεί να υποστηριχτεί από το ιδιαίτερο κάλλος του φυσικού τοπίου που διαθέτει (εναλλαγές μικρών πεδιάδων με
λόφους και ορεινούς όγκους, εγγύτητα του βουνού με τη
θάλασσα, μεγάλη ποικιλία χλωρίδας) που σπάνια συναντάται στα μονότονα τοπία των βόρειων χωρών και από τη
διατήρηση παραδοσιακής τεχνογνωσίας στην παραγωγή
τοπικών προϊόντων, που η εκβιομηχάνιση της γεωργίας
σάρωσε στις χώρες αυτές που αναπτύχθηκαν γρηγορότερα.
Για να προσελκυστούν όμως επισκέπτες σε μια αγροτική
περιοχή πρέπει η ίδια να διαθέτει τουριστικούς πόρους ή
να φροντίσει να αναβαθμίσει την εικόνα της ως τουριστικού προορισμού ή ως επισκέψιμης περιοχής, μέσα από
ενέργειες που θα στοχεύουν στην προβολή του φυσικού
της κάλλους, των πολιτιστικών και λοιπών πόρων που διαθέτει και οπωσδήποτε στην αναβάθμιση των υποδομών
της στο επίπεδο της πρόσβασης σ’ αυτή.
Το χωριό μας είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της
χώρας. Η αμφιθεατρική του εικόνα, η απεριόριστη θέα
του κάμπου, η αρχιτεκτονική των σπιτιών του, το λαογραφικό μουσείο, η πινακοθήκη, το πνευματικό κέντρο, ο ξενώνας του, συνθέτουν τον πλούτο των στοιχείων που
μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες.
Ο νέος δρόμος που συνδέει τη Λίμνη Πλαστήρα με το
χωριό μας κι από εκεί με το Κάστρο Φαναρίου και τα
Μετέωρα είναι ταυτόχρονα ένας πολυθεματικός τουριστικός άξονας: θρησκευτικού τουρισμού (Μονή Κορώνας, Μοναστήρια Μετεώρων), ιστορικού τουρισμού
(Κάστρο Φαναρίου), φυσιολατρικού (Λίμνη Πλα-

στήρα, διαδρομή ανάμεσα από δασωμένες περιοχές κι
αμπελότοπους, Αϊ-Λιας, θέα προς τον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο), και όχι μόνο. Ο δρόμος περνά ξυστά
από τον οικισμό του χωριού μας και είναι απαραίτητο
να συνδεθεί οργανικά μ’ αυτόν. Πρέπει ως Κοινότητα
να στοχεύσουμε ώστε να προκαλεί την προσοχή του επισκέπτη και να του υπόσχεται ότι παρεκκλίνοντας προς
το εσωτερικό του οικισμού έχει να κερδίσει σε καλές
εμπειρίες, πολιτισμικού τουρισμού με επίσκεψη στο
λαογραφικό μουσείο και την πινακοθήκη, να ξεκουραστεί στην πλατεία, να απολαύσει το ποτό του και τις
γαστριμαργικές νοστιμιές που προσφέρουν τα καταστήματα. Ακόμη, και να διανυκτερεύσει στο φιλόξενο ξενώνα του.

τισμικών εκθεμάτων του (λαογραφικό μουσείο, πινακοθήκη) με σχετικές πινακίδες σε καίρια σημεία διασταυρώσεων δρόμων που οδηγούν σ' αυτό, για την ενημέρωση των
ταξιδιωτών ώστε να διευκολύνεται από μέρους τους η επιλογή της επίσκεψής τους στο χωριό. Επ' αυτού αποφασίστηκε να γίνει υπόμνηση στον Πρόεδρο της Κοινότητας,
προκειμένου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να εκθέσει τη σκοπιμότητα της ανάδειξης της θέσης των Καναλίων στη διαδρομή Λίμνης Πλαστήρα - Μετέωρα και να
υποστηριχθεί το ανάλογο αίτημα προς την Περιφερειακή
Αρχή που διατηρεί την αρμοδιότητα της σήμανσης στους
επαρχιακούς δρόμους.
Ως προς την τοποθέτηση σημάνσεων στους τοπικούς δρόμους, αποφασίστηκε να επισκευαστεί η πινακίδα – προσφορά του Συλλόγου μας το έτος 2008 - στη θέση
«Σταυρός» στην είσοδο του χωριού, η οποία είναι δυσανάγνωστη λόγω της φθοράς που υπέστησαν τα γράμματα με
την πάροδο του χρόνου. Αποφασίστηκε επίσης και προτείνεται στην Κοινότητα η κατασκευή με δαπάνη όλων των Συλλόγων Καναλιωτών, ή στην περίπτωση που αυτό καταστεί
αναγκαίο με δαπάνη ακόμη και μόνου του δικού μας Συλλόγου, μιας νέας πινακίδας σε κατάλληλο σημείο στον ΑϊΛια.
Περαιτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και η πρόταση του
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με επιστολή του της
29ης Οκτωβρίου 2014, την οποία μας κοινοποίησε, προς
τον Δήμαρχο Μουζακίου κο Γ. Κωτσό, με την οποία του
ζητείται να εντάξει σε πρόγραμμα ανάδειξης αρχαίων ιστορικών μνημείων και την ακρόπολη της αρχαίας Ιθώμης, το
γνωστό κάστρο του Έλληνα (Ελληνόκαστρο), ώστε να διευθετηθεί ο χώρος και να γίνει επισκέψιμος. Η ανάδειξή του,
επισημαίνεται, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ιστορικού
τουρισμού στην περιοχή και θα έχει άμεση θετική επίπτωση
και στην προβολή και την οικονομία του χωριού μας.

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού το Δ.Σ. του Συλλόγου συζήτησε στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2014
την αναγκαιότητα της σήμανσης του χωριού και των πολι-

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
Ισαβέλλα Γιδαράκου
Γενική Γραμματέας

Η πινακίδα του Συλλόγου μας στη θέση «Σταυρός», όπως
αναστηλώθηκε πρόσφατα επί μεταλλικών πελμάτων με
τη φροντίδα και την προσωπική εργασία του Προέδρου
της Κοινότητας κου Χρήστου Ζέκιου και του Προέδρου
του ΜΕΣΚ κου Φαίδωνα Τσιώκου, και με δαπάνη του
ΜΕΣΚ. Τους ευχαριστούμε θερμά! Η πληροφόρηση που
παρέχει όμως είναι δυσανάγνωστη.

Επίσκεψη στο χωριό
Κανάλια

Χειμερινή διαμονή
στο Σπίτι του Απόδημου
Καναλιώτη
(Ξενώνας «Λάμπρος
Παπαγεωργίου») στα Κανάλια

της Χρυσάνθης*
Κατσαρού-Παπαστεφανάκη

A

κολουθώντας εφέτος του Αγίου Δημητρίου τον
καινούργιο δρόμο από τα Καλύβια Πεζούλας Λίμνη Πλαστήρα φτάσαμε στο χωριό Κανάλια. Ο
κάμπος που ξεδιπλώνεται μπροστά σου, το κάστρο
που δεσπόζει στον απέναντι λόφο και το καλοδιατηρημένο και περιποιημένο μέσα στο πράσινο χωριό, αμέσως αιχμαλωτίζουν τον κάθε επισκέπτη.
Αναρωτιέσαι γι’ άλλη μια φορά πόσες ομορφιές
μπορεί να κρύβει η μικρή Ελλάδα μας και πώς να
τις περιγράψεις με λόγια και αποφεύγοντας τον κίνδυνο να φανείς κοινότυπος!
Νομίζω πολύ καλύτερα την έχουν περιγράψει οι
εμπνευσμένοι καλλιτέχνες που γέννησε αυτός ο
τόπος. Αυτό σκεφτήκαμε μόλις ξεναγηθήκαμε στο,
με μεράκι φτιαγμένο, μουσείο και την πινακοθήκη
του χωριού από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο
Χρήστο Ζέκιο και τον δικό μας (τον Καναλιώτη της
Αθήνας) Λάμπρο Πυργιώτη. Οι κάτοικοι, με τη
βοήθεια των Συλλόγων τους, έχουν διαφυλάξει επάξια την κληρονομιά τους και μέσα από τα λαογραφικά εκθέματα και τα έργα των καλλιτεχνών ζωγράφων, αλλά και διαβάζοντας την εφημερίδα ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ, ανακαλύψαμε ακόμα καλύτερα το χωριό
Κανάλια.

του Χαρίλαου Φατόλα

Φ

Μείναμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και θα διατηρήσουμε για πολύ τις καλύτερες αναμνήσεις και είμαστε σίγουροι πως την επόμενη φορά που θα
επισκεφθούμε τα Κανάλια, που ελπίζουμε να είναι
σύντομα, θα έχουν κάνει ακόμα περισσότερα οι,
παθιασμένοι με τον τόπο τους, Καναλιώτες.
*Η Χρυσάνθη είναι πρώτη από δεξιά στη φωτογραφία, μπροστά από τον Πρόεδρο Χρήστο Ζέκιο

αίνεται πως έχω μπλέξει για
τα καλά, τόσο εγώ όσο και
η κόρη μου η Ράνια, με τους Καναλιώτες. Τέτοια ''μπλεξίματα'' να
είχα κι' άλλα!
Όταν οι φίλοι μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Καναλιωτών
της Αθήνας μου πρότειναν να φιλοξενηθώ στον Ξενώνα, τους ρώτησα: ''θέρμανση έχει;'' Βεβαίως!...
μου απάντησαν. Για καλό και για
κακό εγώ είπα μέσα μου: ''ξέρω
εγώ τι λένε αυτοί οι Καναλιώτες;
...ας πάρω χονδρές πιζάμες κι ας
ντυθώ καλά να μη ξεπαγιάσω''.
Έτσι ανέβηκα στα Κανάλια και
στον Ξενώνα για διαμονή κι ενθουσιάστηκα. Τα δωμάτια πεντακάθαρα με όλες τις ανέσεις, μπά-

νια, ψυγείο και κουζίνα στον κάτω
όροφο, ηλεκτρικό μπρίκι για καφέ
στα δωμάτια, τηλεόραση και πολύ
καλή θέρμανση. Εκπληκτική θέα
από τα μπαλκόνια κι ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που φτάνει μέχρι την υπέροχη πλατεία του χωριού με τα θαυμάσια ''φαγάδικα''
(Καναλίων Γεύσεις, Θέα, Καπηλειό, Πλάτανος), όπου μπορείς να
γευτείς ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
Ευχαριστώ τους Καναλιώτες
φίλους που είχαν την έμπνευση
και διάθεση να με καλέσουν για
διαμονή στον Ξενώνα, καθώς και
τον επιμελητή του κο Χρήστο Ζέκιο και τη σύζυγό του κα Ρούλα
για την πρόθυμη κι ευγενική εξυπηρέτησή τους.
Χειμωνιάτικη, λοιπόν, διαμονή
στον Ξενώνα και με θέρμανση!
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ

Οι Καρδιτσιώτες τίμησαν με λαμπρότητα τον
Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και τον
Στρατηγό – Πρωθυπουργό Νικόλαο Πλαστήρα

Τ

ην Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014
ο Σύλλογος των Απανταχού
Καρδιτσιωτών τίμησε τη μνήμη
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ
Τίκα και του Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα, στους τάφους
τους στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Για την καθιέρωση της ετήσιας επιμνημόσυνης δέησης στους τάφους των επιφανών αυτών νεκρών αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου, κ.
Κων/νος Κουσαής, ο οποίος καλωσόρισε
τους παρευρεθέντες. Στην επιμνημόσυνη
δέηση χοροστάτησε ο εκπρόσωπος του
Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’,
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού
κ.κ. Θεοδώρητος, πλαισιωμένος από τον
εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
κ. Μάξιμο Παφίλη και από άλλους κληρικούς, αλλά και από τη χορωδία ιεροψαλτών της Μητρόπολης Αθηνών. Και στις
δύο επιμνημόσυνες δεήσεις, πριν από
την ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου
από την πολυπληθή μπάντα του Δήμου
Αθηναίων, οι συγκεντρωθέντες κράτησαν
ενός λεπτού σιγή προς τιμή των δύο αυτών άξιων τέκνων της Καρδίτσας.
‘Εντονη ήταν η παρουσία των Καρδιτσιωτών της Αττικής, ανάμεσα στο πλήθος των εκατοντάδων ατόμων που προσήλθαν στην εκδήλωση αυτή μνήμης και
τιμής προς τους δύο επιφανείς Καρδιτσιώτες, οι τάφοι των οποίων είναι σε περίοπτη θέση στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Σημαντική ήταν και η παρουσία των εκπροσώπων των Μικρασιατικών σωματείων της Αττικής, που με τις παραδοσιακές φορεσιές της Μικράς Ασίας και τα
λάβαρα που έφεραν από τις αλύτρωτες
πατρίδες τους, τίμησαν στη δεύτερη τελετή τον «σωτήρα» των προσφύγων που
κατέκλυσαν την Ελλάδα το 1922. Ιδιαίτερη και πολυπληθής υπήρξε και η παρου-

σία των εκπροσώπων και μελών των
Καρδιτσιώτικων
σωματείων
που
εδρεύουν στην Αττική (τον Σύλλογό μας
εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
κος Νίκος Κατσόγιαννος) και των τιμητικών αγημάτων του Χορευτικού Ομίλου
Καρδίτσας «Το Σεργιάνι» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθυλακκιωτών Καρ-

δίτσας, που πλαισίωναν τους τάφους και
έφεραν τις τοπικές φορεσιές της ορεινής
και πεδινής Καρδίτσας.
Ο κ. Χρήστος Τίκας, συγγενής του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και εκπρόσωπος του
Πανελληνίου Συνδέσμου αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, υπήρξε ο
κεντρικός ομιλητής για τη ζωή και το έργο

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9 - 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 6132 007 - FAX. 210 6132 894 - email:bekoum@otenet.gr

του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Αναφέρθηκε κυρίως στις άγνωστες στον πολύ κόσμο υπηρεσίες που προσέφερε ο τιμηθείς
στην Εκκλησία και στην πατρίδα και κυρίως
στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ανθρώπων που στέγασε σε οίκους ευγηρίας, τους
οποίους ίδρυσε στα είκοσι τέσσερα χρόνια
που βρέθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
Για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο μίλησε και
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κ.κ.
Θεοδώρητος, ο οποίος υπηρέτησε τα χρόνια εκείνα κοντά του. Ο Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Βασίλειος Τσιάκος ήταν ο κεντρικός ομιλητής για τη ζωή και το έργο του
Νικολάου Πλαστήρα. Η ομιλία του επικεντρώθηκε όχι μόνο στη διαδρομή του «Άξιου
της πατρίδας», αλλά στις υπηρεσίες που
προσέφερε ο μεγάλος αυτός Καρδιτσιώτης
στην πατρίδα ως στρατιωτικός και ως πολιτικός. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο παράδειγμα που έδωσε για την αφιλοχρηματία
του, αφού μετά το θάνατό του στην τσέπη
του βρέθηκαν λίγες δραχμές, οκτώ από τις
οποίες άφησε στο Ελληνικό Δημόσιο για
την απώλεια που του καταλόγισε ενός ράντζου εκστρατείας.
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ

2.500 χρόνια Ελληνική μουσική
(από τον Όμηρο μέχρι σήμερα)

M

ε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή
των Καρδιτσιωτών της Αττικής,
ο Σύλλογος των Απανταχού
Καρδιτσιωτών διοργάνωσε και
πραγματοποίησε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 ομιλία-συναυλία για την Ελληνική
μουσική από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα, στο αμφιθέατρο ‘’AUDITORIUM’’ στην
Αθήνα.
Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής Λά-

κης Χαλκιάς, γόνος της μεγάλης μουσικής
οικογένειας των Χαλκιάδων, με τη λαϊκοδημοτική ορχήστρα του, έκανε μία ωραία
περιήγηση στην Ελληνική μουσική μέχρι
τις μέρες μας και εν συνεχεία ερμήνευσε
με μεγάλη επιτυχία τραγούδια που ακούστηκαν στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο,
στην Μικρά Ασία και στον Πόντο και στον
Ελλαδικό χώρο μέχρι τις μέρες μας.
Η εκδήλωση αυτή ήταν μία από τη σειρά

των άλλων εκδηλώσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών μέσα στο 2014 και αναφέρονται
σε πολιτισμικά, επιστημονικά και ιστορικά
θέματα.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι Καρδιτσιώτικων και Θεσσαλικών σωματείων της Αττικής και πλήθος Καρδιτσιωτών πρώτης, δεύτερης και τρίτης ακόμη γενιάς, που κατέκλυσαν το “AUDITORIUM”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού
Καρδιτσιωτών, μετά το πέρας της εκδήλωσης, δεξιώθηκε όλους τους Καρδιτσιώτες που παρευρέθησαν στο φουαγιέ του
αμφιθεάτρου. Ο δε Πρόεδρος του Συλλόγου, Κων/νος Κουσαής, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., απένειμε τιμητική πλακέτα
στον Λάκη Χαλκιά για την προσφορά του
επί πενήντα και πλέον έτη στην Ελληνική
μουσική.

ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ

Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Να γνωρίσει επίσης την πορεία της
πολυτάραχης ζωής του, σημαδεμένης
από την αγάπη του για τη λογοτεχνία,
από την προσπάθειά του να μεταπλάθει
τους αγώνες και τους πόθους των ανθρώπων του μόχθου σε τέχνη που πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο για ένα
καλύτερο κόσμο και από το αγωνιστικό
φρόνημα που τον διέκρινε έως το τέλος
της ζωής του.
Ο Ζήσης Σκάρος υπήρξε ένας καταξιωμένος συγγραφέας στους λογοτεχνικούς κύκλους και στο αναγνωστικό κοινό. Θα το δούμε αυτό στο κεφάλαιο του
τόμου που αναφέρεται στο βιογραφικό
χρονολόγιο-οδοιπορικό της ζωής και του
έργου του, όπου παρατίθενται επίσης
τιμητικές διακρίσεις και εκδηλώσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα το δούμε
επιπλέoν στο κεφάλαιο με τις ομιλίες και
τις κριτικές σημαινόντων προσώπων,
καθηγητών πανεπιστημίου, λογοτεχνών,
πολιτικών και άλλων, που μίλησαν σε
διάφορες εκδηλώσεις για το συγγραφέα,
προλόγισαν τα έργα του ή έγραψαν εισαγωγικά σημειώματα γι’ αυτά.

Η έκδοση του τόμου αυτού αποτελεί
την υλοποίηση σχετικής απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
της διετίας 2010-11, την προσπάθεια
του οποίου συνέχισε και έφερε σε πέρας
το τωρινό Συμβούλιο.
Το υλικό για την έκδοση του τόμου
αναζητήθηκε και αντλήθηκε από διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: τα αρχεία της Τίτης Σκάρου
(συζύγου του συγγραφέα) και της Ευγενίας και του Χρήστου Δημ. Λιάκου
(ανεψιών του συγγραφέα), η σχετική έκδοση της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καρδίτσας «Η ΑΘΗΝΑ» (2003), οι εκδόσεις
της «Νέας Εποχής» (το τεύχος 175,
1985), της «Θεσσαλικής Εστίας» (το
τεύχος 88, Ιούλιος-Αύγουστος 1987),
της «Πνευματικής Ζωής» (το τεύχος
144, Μάιος-Ιούνιος 2002), «Τα νέα του
Ε.Λ.Ι.Α.» (Ελληνικό Λογοτεχνικό και
Ιστορικό Αρχείο, αρ. 48, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997), και φυσικά οι εκδόσεις των
βιβλίων του συγγραφέα.
Μετά τη συγκέντρωση, επιλογή και
τεχνική επεξεργασία του υλικού που περιλαμβάνεται στα επί μέρους κεφάλαια,
τη συγγραφική επιμέλεια ολοκλήρωσαν
εκ μέρους του Δ.Σ. η Ισαβέλλα Γιδαρά-

κου-Καφφέ και ο Λάμπρος Απ. Πυργιώτης. Ανεκτίμητη ήταν η συμβολή της Τίτης Σκάρου και του ανεψιού τους Χρήστου Λιάκου, χωρίς την αμέριστη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η
έκδοση αυτή.
Στον τόμο, όπως βλέπει ο αναγνώστης στον πίνακα περιεχομένων, έγινε
μια προσπάθεια να δοθεί μια συνοπτική
αλλά περιεκτική εικόνα της ζωής και του
έργου του συγγραφέα, το αποτύπωμα
του οδοιπορικού των 80 χρόνων της
πλούσιας σε γεγονότα ζωής και το
πλούσιο σε όγκο και θεματικό περιεχόμενο λογοτεχνικό έργο του. Στα διηγήματα που επελέγησαν για δημοσίευση
στον τόμο αυτό καθώς και στα αποσπάσματα της μυθιστορηματικής τριλογίας
«Οι Ρίζες του Ποταμού» και ειδικότερα
του πρώτου τόμου της με υπότιτλο «Ραγιάδες και Κολίγοι», οι συγχωριανοί μας
αναγνώστες και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι
απ’ αυτούς θα αναγνωρίσουν τοπωνύμια του χωριού μας Κανάλια και της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Γκόρλα, Πόλια,
Λούγκοβα, Λάσντα, Λουτρό, ο πύργος
του Κοτζάμπαση, τ’ άλογο του Εμίρμπεη, Μπεηλίκι, Γαυρώνα, Φανάρι Ιθώμης, Μητρόπολη, Ίταμος, Σοφάδες, Μα-

ταράγκα κ.α), ιδιωματισμούς, τοπικές
και ξενόγλωσσες λέξεις που ακούγονται
ακόμα και στις μέρες μας (π.χ. χουσμέτια, περμακλίκια, σπαλέτο, παπαλούδες, μποχτσάς, λαγκιόλι κ.ά.), ιστορίες,
χαρακτήρες και πρόσωπα του χωριού
και πολλά άλλα που σχετίζονται με την
περιοχή των Καναλίων και της Δυτικής
Θεσσαλίας γενικότερα.
Με εξαίρετη τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών Καρδίτσας της Αθήνας:
Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος
Νίκος Κατσόγιαννος, Αντιπρόεδρος
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ,
Γενική Γραμματέας
Χρήστος Λιάκος, Ταμίας
Σωτήρης Παπανικολάου, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
και τα αναπληρωματικά του μέλη:
Ελένη, σύζυγος Νίκου, Κατέρη
Θωμάς Παπαζαχαρίου
Ηλίας Τσιρώνης
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Ο Γιώργο Μπέκος, ο Δαφνάκος
του Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη

Ο

Γιώργο Μπέκος, ο Δαφνάκος, είναι σήμερα 92
χρόνων και μπαίνει στα 93. Είναι από τους
γεροντότερους του χωριού, αλλά τον βλέπεις
να περπατάει στο δρόμο σα μικρό παιδί, σα
να πετάει. Λίγα πράγματα μας είπε για τη ζωή του και
περισσότερα για τη στρατιωτική του θητεία. Τον ακούμε
με ενδιαφέρον να μας λέει:
Το παρατσούκλι «Δαφνάκος» προέρχεται από τη γιαγιά μου, που την έλεγαν Δάφνω. Ήμουν συνομήλικος με
τον Θρασύβουλο Κρίκο, τον Θωμά Χαλάτση, τον Χρήστο
Παπανικολάου, τον Γιώργο Σιάφη, την Αντιγόνη Ντρέγκα
και άλλους.
Γεννήθηκα το 1922 και πατέρας μου ήταν ο Χρήστος
Μπέκος του Δημητρίου, και η μητέρα μου ήταν κόρη του
Γεωργίου Λιασκοβίτη, αδερφή του Περικλή Λιασκοβιτη.
Γυναίκα μου ήταν η Αγγελική Ρίζου. Τα άλλα αδέρφια
μου ήταν ο Ευάγγελος, η Αθηνά, ο Δημήτριος (κ. Τάκης),
που έγινε γεωπόνος και ο Ευριπίδης.
Από τα αδέρφια μου, ο Ευάγγελος Μπέκος, ήταν καλός
μαθητής στο Γυμνάσιο, πέτυχε στο Πανεπιστήμιο και
όταν τελείωνε δεν μπόρεσε να πάρει το πτυχίο του, διότι
ήταν η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τότε και εμάς, ως
αριστερούς, μας είχαν στα μαύρα κατάστιχα.
Από το σχολείο θυμάμαι ότι στην τελευταία τάξη είχαμε
την Καλλιόπη Ψαλτοπούλου – Πρίντσιου, που τη λέγαμε
Πιπίτσα , επειδή ήταν μικρόσωμη.
Όταν τελείωσα το Δημοτικό έδωσα εξετάσεις στο Γυμνάσιο, προφορικά και γραπτά. Στα προφορικά, θυμάμαι,
με εξέταζε, ο νεοδιόριστος, τότε Καναλιώτης καθηγητής
Θοδόσιος Θέος και με ρωτάει:
- Τα μαύρα σύννεφα είναι πιο χαμηλά ή τα άσπρα;
Εγώ τα έχασα για μια στιγμή και δεν ήξερα τι να απαντήσω.
- Δεν τα κάναμε αυτά στο σχολείο μας κύριε καθηγητά,
του είπα.
- Βρε αστοιχείωτε δεν ξέρεις ότι τα μαύρα σύννεφα
έχουν βροχή, είναι βαρύτερα και πέφτουν χαμηλότερα;
Και αμέσως μου δίνει μια κατραπακιά. Παρά ταύτα
πέτυχα τότε στο Γυμνάσιο και είχα, θυμάμαι, συμμαθητή
τον Απόστολο Καρκατσούλα, ο οποίος είχε πολύ καλή
φωνή και τραγουδούσε ωραία τραγούδια.
Πήγαινα στο Φανάρι καθημερινά και ο δρόμος, τότε,
ήταν άφτιαχτος. Το Χειμώνα ήταν γεμάτος λάσπες και
ιδιαίτερα εκεί στα Παποστολέικα και στο αμπέλι του Σιάφη
ήταν γεμάτος βούλια, επειδή γινόταν καθίζηση στο έδαφος.
Παράλληλα με το σχολείο έκανα και διάφορες εργασίες
του σπιτιού, όπως π.χ. ανέλαβα να ποτίζω το ουντζιάκια,
που τα είχαμε φυτεμένα στον κήπο μας. Καθημερινά
φόρτωνα τις γκαζολίνες στο γομάρι, πήγαινα στη βρύση,
τις γέμιζα και ερχόμουν στα ουντζιάκια και τα πότιζα με
το ριντέ. Μια μέρα με βλέπει ο Καναλιώτης καθηγητής
μου Απόστολος Ζήσης (κ. Ταλαγάνης) που καθόταν στο
καφενείο της πλατείας και έπινε τον καφέ του και με φωνάζει:
- Μπέκο, έλα εδώ. Πάρε το ποτήρι και φέρε μου ένα
κρύο νερό από τη βρύση.
Το πήρα το ποτήρι, πήγα το νερό και έφυγα ικανοποιημένος, γιατί φοβήθηκα, πως με κάλεσε για να με παρατηρήσει.
Ο Ζήσης μας έκανε μαθηματικά και όταν μας έβαλε
ένα θέμα, εγώ έλυσα όλα τα προβλήματα και πήρα άριστα. Μάλιστα με επαίνεσε μέσα στην τάξη λέγοντας:
- Ο Μπέκος τα έλυσε όλα μια χαρά, εσείς τι πάθατε
και δεν τα λύσατε;
Αυτά τα είπε, απευθυνόμενος και στους Καναλιώτες
μαθητές, ιδιαίτερα στον Αλέκο Παπαποστόλου, που δεν
ήταν και τόσο καλός μαθητής. Μάλιστα μια μέρα, που
δεν ήξερε το μάθημα, τον κάλεσε στο Γραφείο και τον
πλάκωσε στο ξύλο, επειδή ήθελε τα παιδιά τα Καναλιώτικα να είναι πρώτα στα μαθήματα.
Στο Σχολαρχείο ήμουν το 1936 και το 1937. Στα γραπτά
της δεύτερης χρονιάς έπεσα έξω στο θέμα της έκθεσης.

Ο Γιώργος Μπέκος (μπροστά) και ο Απόστολος
Σδρόλιας (πίσω) στο καφενείο της πλατείας
Αλλιώς ήταν να δοθεί η ανάπτυξη στο θέμα και αλλιώς
την έδωσα εγώ. Έτσι έμεινα στην ίδια τάξη και αναγκάστηκα να ξαναφοιτήσω, για να πάρω απολυτήριο του
Γυμνασίου.
Αργότερα, όταν μεγάλωσα, εξελίχτηκα σε καλόν ποδοσφαιριστή. Είχαμε και οργανωμένη ομάδα ποδοσφαίρου, με αθλητικές φανέλες, που την λέγαμε «Αγροτικός
Αστήρ» και παίζαμε με τα γύρω χωριά, τον Πύργο, την
Καππά και το Φανάρι. Την προπόνησή μας την κάναμε
πίσω, στο προαύλιο του σχολείου και μερικές φορές στη
Λοξάδα. Στην ομάδα, θυμάμαι, ήταν μπακ πολύ καλό και
βαρούσε δυνατές κλωτσιές ο Βασίλης Μήτσιου (κ. Τσαγκάρης).

Τα χρόνια του στρατού
Πολύ καλά θυμάμαι τα χρόνια του στρατού. Όταν κλήθηκε η ηλικία μου, στις 7 Σεπτεμβρίου 1947, πήγα και
παρουσιάστηκα στα Τρίκαλα, μαζί με τον Γιώργο Ζούμπο,
τον Γιώργο Σιάφη και άλλους. Εκεί κάναμε τη βασική εκπαίδευση. Είχαμε έναν εκπαιδευτή από το Φανάρι που
τον έλεγαν Αρχοντή Φασιανό και εκεί περάσαμε τα τεστ
κατάταξης, Εγώ τα είχα γράψει όλα και με επέλεξαν για
οδηγό αυτοκινήτου στην Αθήνα. Αλλά κάτι έγινε και με
απέκλεισαν. Έτσι βγήκα στην αναφορά παραπονούμενος
και ο λοχαγός μου είπε:
- Δεν πειράζει, Μπέκο, θα περάσεις καλύτερα εδώ
στον εφοδιασμό.
Εκπαιδεύτηκα στην ειδικότητα αυτή κανένα μήνα και
ύστερα μας λένε ότι έχουμε ανάγκη να εκπαιδεύσουμε
φαντάρους για οπλισμό. Εγώ, όμως, δεν θέλησα να αλλάξω ειδικότητα και παρέμεινα στην ίδια, δηλ. στα ΣΕΜ
= Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών. Έτσι η διμοιρία
μας πήγε στα Γιάννενα. Μαζί ήταν και ο Γιώργος Ζούμπος. Αλλά εκεί χώρισε και πήγε στα ΣΥΠ = Σώμα Υλικού
Πολέμου.
Από τα Γιάννενα η διμοιρία μας μετέβηκε στα Δολιανά,
κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Εκεί οργανώσαμε μεγάλη μονάδα και συγκεντρώσαμε πολλά εφόδια (ρουχισμό, φαγώσιμα κ.λπ.), με τα οποία εφοδιάζαμε τις διάφορες μονάδες, που τα έπαιρναν με τα αυτοκίνητά τους.
Μια φορά εκεί στα Δολιανά είχαμε μεγάλες ποσότητες
σταφίδα, κάπου 400 λίμπρες, που μας περίσσευε, γιατί
δεν την ζητούσαν τα τάγματα. Λέει, λοιπόν, ο Πρωτόπαπας ο λοχαγός, να την πουλήσουμε με δική μας ευθύνη

και να αγοράσουμε άλλα είδη που είχαμε ανάγκη. Πραγματικά βρήκαμε κάποιον που ενδιαφέρθηκε και την πουλήσαμε. Ύστερα κατεβήκαμε για να πάμε στη μονάδα
μας. Εγώ κατέβηκα μόνος μου από άλλο δρόμο. Ήταν
νύχτα, κάπου 11 η ώρα. Τη στιγμή που περνούσα έξω
από το γραφείο του Α2, βλέπω το λοχαγό του Α2 να
βγαίνει, για να πηγαίνει στο σπίτι του, φωτίζοντας το δρόμο με έναν φακό. Αμέσως παρέκαμψα και πήγα από την
πάνω τη μεριά για να μη με δει. Εκείνος, όμως, με αντιλήφθηκε και πατάει το φακό καταπάνω μου. Επειδή δε
δεν σταμάτησα φωνάζει το σκοπό:
- Σκοπός, ρίξ’ τον, σκοπός, ρίξ’ τον.
- Αλτ, αλτ, αλτ, φωνάζει τρεις φορές ο σκοπός.
Αμέσως βάζει σφαίρα στο όπλο, οπλίζει και με σημαδεύει. Τη στιγμή εκείνη, όμως, εγώ έφτασα στη γωνία
του σχολείου και χάθηκα πίσω του. Έτσι παρά τρίχα γλίτωσα και παράλληλα γλίτωσε και η μονάδα μου από την
παράνομη πράξη που έκανε, για το καλό, βέβαια, του
στρατεύματος πάλι. Με τα λεφτά της σταφίδας αγοράσαμε λάδι, φασόλια και άλλα είδη, μέχρι τελευταίας δεκάρας. Δεν καταχραστήκαμε καθόλου χρήματα, πάντα
όμως με δική μας ευθύνη.
Την άλλη μέρα με καλεί ο λοχαγός και μου λέει:
- Δεν σας είπα εγώ να μη γερνάτε στους δρόμους τη
νύχτα, γιατί εδώ τα κορίτσια δεν είναι καθαρά; Γιατί γυρίζατε στις 11 η ώρα, κοντά στα μεσάνυχτα;
- Δεν γυρίζαμε για το λόγο αυτό κυρ λοχαγέ, πιστέψτε
με, γυρίζαμε για άλλο σοβαρότερο λόγο, του απάντησα.
Με την απάντηση αυτή ο λοχαγός έμεινε ικανοποιημένος και έτσι δεν με τιμώρησε. Έτσι τη γλίτωσα φθηνά.
Ύστερα πήγαμε στην Κόνιτσα και ενταχθήκαμε στην
8η Μεραρχία. Εκεί ήρθε και η 9η Μεραρχία για να βοηθήσει, διότι οι αντάρτες έκαναν επιχείρηση για να καταλάβουν την Κόνιτσα. Μείναμε, τελικά, στην πόλη αυτή
κάπου δυο χρόνια και παραπάνω.
Μια φορά, με μια αρμάδα από 10 – 15 αυτοκίνητα κατεβαίναμε στα Γιάννενα για να πάρουμε τρόφιμα ανεφοδιασμού. Σε κάποιο σημείο του δρόμου το 3ο αυτοκίνητο
της εφοδιοπομπής πάτησε νάρκη και ανατινάχτηκε στον
αέρα. Ευτυχώς εγώ ήμουν στο προ τελευταίο κατά σειρά
αυτοκίνητο. Πάντως, ευτυχώς πάλι, ο οδηγός και ο συνοδηγός του 3ου αυτοκινήτου δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Έτσι, αφού βγάλαμε από το δρόμο το αχρηστεμένο
αυτοκίνητο, συνεχίσαμε κανονικά την πορεία μας προς
τα Γιάννενα. Εκεί διανυκτέρευσα διότι η διαδικασία φόρτωσης άργησε πολύ.
Το βράδυ δεν πήγα να μείνω στο Κέντρο Διερχομένων,
αλλά στον Βαγγέλη Αλεξόπουλο, ο οποίος ήταν τότε εκεί.
Κατά το βραδάκι, όμως, εκεί που περπατούσα αμέριμνος,
με πιάνει η ΕΣΑ (Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία) και
με πάει κατ’ ευθείαν μέσα, χωρίς να πιστέψει αυτά που
τους έλεγα, ότι αναγκάστηκα να παραμείνω γι’ αυτό και
γι’ αυτό το λόγο. Εκεί είπα στον επικεφαλής τους λόγους
της παραμονής μου, ο οποίος αμέσως πήρε τηλέφωνο
στη μονάδα μου στην Κόνιτσα και έτσι με άφησαν ελεύθερο. Την άλλη μέρα επέστρεψα στη βάση μου, με όλα
τα εφόδια, τα οποία τα αποθηκεύσαμε κατάλληλα στις
μεγάλες αποθήκες.
Από εκεί πήρα μια άδεια και με το αεροπλάνο πήγα
στη Λάρισα και από εκεί ήρθα στο χωριό, όπου, όμως,
δεν βρήκα κανένα, διότι όλοι είχαν κατεβεί στην Καρδίτσα,
φοβούμενοι τους αντάρτες. Έτσι έμεινα μόνο μια βραδιά
στο χωριό, κατά την οποία πάλι με έβαλαν σκοπιά πάνω
από τα γατέικα, διότι ήταν ενδεχόμενο να κάνουν επιδρομή οι αντάρτες. Ευτυχώς, όμως, εκείνο το βράδυ δεν
ήρθαν.
Την άλλη μέρα κατέβηκα στην Καρδίτσα, είδα τους δικούς μου και όταν τελείωσε η άδεια επέστρεψα στην Κόνιτσα. Εκεί, επικεφαλής της διμοιρίας μας ήταν πάλι ο
λοχαγός Πρωτόπαπας, από τη Σύρο και μπορώ να πω
ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά, διότι αυτός ήταν μορφωμένος και σπουδαγμένος.
Ο λοχαγός αυτός μας έστειλε, με άλλους τρεις στρατιώτες, στην Πρέβεζα, όπου υπήρχαν μεγάλες αποθήκες
ιματισμού, διότι έφερναν τα καράβια συνεχώς καινούργια
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εφόδια. Εκεί στην Πρέβεζα, επειδή ήταν παράλια πόλη,
είχε ψάρια και φάγαμε για πρώτη φορά ψαρόσουπα.
Στην αποθήκη που πήγαμε, με έβαλαν σκοπό, να φυλάω στη μεγάλη είσοδο όπου περνούσαν μέσα τα αυτοκίνητα, παρά τη διαμαρτυρία μου ότι δεν μπορούσα να
μένω πολλές ώρες όρθιος διότι με πονούσαν τα πόδια.
Έτσι ένα πρωινό που ήμουν σκοπός, κάποια στιγμή κουράστηκα και κάθισα από μέσα για να ξεκουραστώ. Την
ώρα εκείνη έτυχε να περνάει ο διοικητής και όταν είδε ότι
η πύλη δεν άνοιξε για να περάσει, αφού δεν σηκώθηκε η
μανέλα, ούτε είδε κανέναν στην πύλη, κατέβηκε από το
τζιπ του και με αναζήτησε από μέσα. Εγώ πήγα να δικαιολογηθώ, αλλά εκείνος αμέσως με παρέπεμψε στον
επιλοχία και μου έριξε 20 μέρες κράτηση στο πειθαρχείο.
Ευτυχώς, ένα από τα πρώτα βράδια της κράτησής
μου ήρθε ένας πολύ καλός έφεδρος ανθυπολοχαγός,
που με ήξερε και μου είπε:
- Εσύ, αφού είσαι καλός στρατιώτης, πώς έπεσες στο
παράπτωμα αυτό;
Εγώ του είπα τα σχετικά, πείστηκε και με παρέπεμψε
την άλλη μέρα για ιατρική εξέταση:
- Έλα εδώ, μου λέει ο γιατρός. Εγώ δεν σε βρίσκω τίποτε, αλλά για χάρη του ανθυπολοχαγού θα σου βγάλω
7 μέρες ελεύθερο υπηρεσίας.
Έτσι πέρασαν και οι υπόλοιπες μέρες και βγήκα από
το πειθαρχείο. Μετά με στέλνουν συνοδό με ένα μεγάλο
καράβι στην Πάτρα, φορτωμένο με άδεια πάρα πολλά
βαρέλια και μπιτόνια. Στο δρόμο μας πιάνει θάλασσα μεγάλη και οι ναύτες με έστειλαν κάτω στο αμπάρι για να
ελέγχω το φορτίο. Ευτυχώς όλα ήταν καλά, αλλά από
την πολλή θαλασσοταραχή, αναγκαστήκαμε να αγκυροβολήσουμε στη Λευκάδα, όπου μείναμε καναδυό μέρες,
ώσπου να κοπάσει ο άνεμος.
Εκεί στη Λευκάδα ήταν απόκριες και ο κόσμος χόρευε.
Έτσι βγήκαμε κι εμείς έξω από το καράβι, πήγαμε σε
ένα κέντρο και γλεντήσαμε. Την επόμενη μέρα συνεχίσαμε το ταξίδι και φθάνουμε βράδυ στην Πάτρα, όπου
έβρεχε. Παρά τη βροχή τα ξεφορτώσαμε και όταν τα παρέδωσα, έλειπαν τρία μπιτόνια. Αμέσως διατάζεται ανάκριση: πού πήγαν τα μπιτόνια.
- Τα πούλησες τα μπιτόνια για να πάρεις χρήματα,
μου έλεγαν. Να πας να τα πάρεις και να τα επιστρέψεις,
γιατί θα στα χρεώσουμε και τότε θα τα πληρώσεις πανάκριβα.
- Βρε δεν τα πούλησα τα μπιτόνια, πού να τα πουλήσω, εγώ πρώτη φορά έρχομαι στην Πάτρα και δεν γνωρίζω κανέναν, τους έλεγα.
Τελικά πείστηκαν και έγραψαν μια δικαιολογία στα χαρτιά. Παίρνω τα χαρτιά εγώ και όπου φύγε – φύγε. Με το
πρώτο καράβι επιστρέφω στην Πρέβεζα. Μόλις με βλέπουν οι άλλοι στρατιώτες μεταξύ αστείου και σοβαρού
με φωνάζουν:
- Ε ρε Μπέκο, τυχερός είσαι. Παίρνεις μετάθεση για
πάν, για το Άργος Οριστικό.
Έτσι αμέσως έφυγα για το Άργος Οριστικό, από όπου
με έστειλαν πάλι στην Καστοριά. Εκεί πάλι ανέλαβα την
αποθήκη, έκοβα μόνος μου τα μπλοκ των 108, παρέδινα
τόνους βενζίνες και με είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Ποτέ
δεν πάτησε ο λοχαγός στη μονάδα αυτή. Με είχε απόλυτη
εμπιστοσύνη. Εκεί βρήκα και πολύ καλά παιδιά και συνεργάστηκα μαζί τους. Έτσι, μια φορά είχαν το θάρρος
να μου ζητήσουν τρία μπιτόνια βενζίνη –ένα ο καθένας–
να τα πουλήσουν σε φορτηγατζήδες και να πάρουν κάποιο χαρτζιλίκι. Εγώ το διακινδύνευσα και τους έδωσα
πράγματι τρία μπιτόνια με τη βενζίνη, αλλά δεν μπόρεσαν
να τα πωλήσουν και μου τα επέστρεψαν πίσω.
Μια μέρα, επειδή τα παιδιά ήθελαν να φάνε, αλλά
έπρεπε να συντομεύσουμε, αποφάσισα να πάρω το
τζέιμς μόνος μου –ήξερα δα λίγο από οδήγηση, χωρίς
να έχω άδεια οδηγήσεως– και να πάω να το ξεφορτώσω.
Όταν, όμως, έφθασα στην ανηφόρα δυσκολεύτηκα να
βάλω πρώτη ταχύτητα και το αυτοκίνητο παρά λίγο να
με πάρει πίσω και να με πάει μέσα στη λίμνη. Αμέσως
τραβάω το χειρόφρενο, το δένω το αυτοκίνητο και το
αφήνω επί τόπου. Τρέχω κάτω στα παιδιά, τα λέω τα
καθέκαστα και ευτυχώς πήγε ένας και το πήρε, χωρίς
άλλη διαδικασία.
Αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της στρατιωτικής
μου θητείας, διότι μετά κατέβηκα στη Λάρισα, όπου έμεινα
κάπου 15 μέρες και έκανα τα χαρτιά μου για απόλυση,

Η ποδοσφαιρική ομάδα «Αγροτικός Αστήρ Καναλίων» Πύργος Ιθώμης, 30 Ιουνίου 1934
(Από το αρχείο του αείμνηστου Θρασύβουλου Κρίκου,
ανατύπωση Ε. Στέλιαρου στο Βόλο, 18 Αυγούστου 1974)
τον Ιούλιο του 1950. Δηλαδή υπηρέτησα στο στρατό τρία
χρόνια και κάτι.
Ας σημειωθεί ότι την 20ήμερη κράτησή μου στη φυλακή, ενώ έπρεπε να την υπηρετήσω κανονικά, τελικά δεν
την υπηρέτησα, επειδή χαρίστηκε και σε μένα, όπως και
στους άλλους φαντάρους που είχαν φυλακίσεις. Αυτό δε
επειδή γέννησε η Φρειδερίκη το διάδοχο Κωνσταντίνο.
Μετά το στρατό, θέλησα να πάω σε κάτι σχολές και να
μάθω την τέχνη του κτίστη π.χ., αλλά δεν με πήραν,
επειδή δεν είχα καλά χαρτιά. Ύστερα ο θείος μου Περικλής Λιασκοβίτης με συμβούλεψε να πάω για πυροσβέστης. Μάλιστα ο ίδιος μου έδωσε και ένα γράμμα για να
το δώσω στον Απόστολο Παπαγεωργίου – Φιλώτα, ο
οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση.
- Φύγε από δω, πήγαινε κάπου αλλού, πήγαινε για
πυροσβέστης, μου έλεγε.
Αφού έφτιασα τα χαρτιά, τα υπέβαλα στην εδώ πυροσβεστική υπηρεσία. Βγαίνοντας από εκεί βρίσκω τον Καναλιώτη Βασίλειο Τριανταφύλλου και του είπα ότι ενδιαφέρομαι να καταταγώ στην πυροσβεστική.
Μετά από λίγο καιρό με κάλεσαν στην Αθήνα για να
περάσω από την αρμόδια επιτροπή και από γιατρούς.
Πήγα στην Αθήνα, όπου ήταν τότε ο Τάκης Ρίζος, ο Βαγγέλης Δήμου, με τον οποίο μάλιστα συνταξιδεύαμε και
άλλοι Καναλιώτες, στους οποίους είπα το σκοπό για τον
οποίο πήγαινα στην Αθήνα. Έμαθα από αυτούς ότι στην
πυροσβεστική υπηρεσία ήταν και ο Καναλιώτης Δημήτριος Κωτούλας, οπότε αναπτερώθηκε το ηθικό μου και
πίστεψα ότι θα πετύχω να γίνω πυροσβέστης. Πήγα,
λοιπόν, με τον Βαγγέλη Δήμου και τον είδαμε.
- Άμα περάσεις τους γιατρούς, έλα από το γραφείο
μου, μου λέγει.
Ύστερα πήγα και στο ξενοδοχείο «Θεοξένεια» στην
Κηφισιά για να βρω τον Φιλώτα. Βρίσκω εκεί το Θανάση
Λιασκοβίτη και μου λέγει:
- Ο Φιλώτας δεν είναι εδώ, πήγε στο Λουτράκι για ξεκούραση. Αλλά και να ήταν, ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα
σε δεχόταν, διότι δεν δέχεται κανέναν.
Ήρθε η μέρα για να πάω στο αρμόδιο γραφείο για κάποιες συμπληρωματικές διατυπώσεις. Εκεί μας είπαν να
γράψουμε μια αναφορά, σαν ένα σύντομο βιογραφικό
σημείωμα. Έγραψα εγώ ό,τι νόμιζα και για την κατάσταση
που επικρατούσε στο χωριό και ότι οι δεξιοί κυνηγούσαν
τους αριστερούς.
- Αυτό να μην το γράψεις, διότι είναι επιβαρυντικό για
σένα, μου λέγει ένας επικεφαλής, που πρόσεξε τι έγραφα.
Έτσι έσβησα αυτή τη σειρά.
Ύστερα ήρθε η σειρά των γιατρών. Οι γιατροί δήθεν
με βρήκαν κάτι και αυτό αποτέλεσε πρόσκομμα για την
πρόσληψή μου. Και πραγματικά δεν με πήραν. Έτσι
απογοητεύτηκα και δεν έκανα καμιά επί πλέον ενέργεια.
Ήρθα εδώ στο χωριό και με το γαϊδουράκι ασχολήθηκα
με τα χωράφια και τις άλλες αγροτικές εργασίες.

Τότε που έχασα τον αδερφό μου Ευριπίδη
Ο αδερφός μου Ευριπίδης Μπέκος ήταν καλός μαθητής στο σχολείο και όταν τελείωσε το Γυμνάσιο θέλησε
να δώσει εξετάσεις στην Ακαδημία για δάσκαλος. Προτίμησε, όμως, να μην πάει στη Λάρισα, όπου πήγαν πολλοί
συμμαθητές του, αλλά να πάει στα Γιάννενα, όπου ήταν
επίσης στρατιώτης και ο άλλος αδερφός μου Δημήτριος
(κ. Τάκης) Μπέκος, αλλά και εγώ υπηρετούσα εκεί. Την
ημέρα δε που έδινε εξετάσεις, πήγα και εγώ να αγοράσω
κρέατα για το στρατό, κατά σύμπτωση εκεί κοντά στην
Ακαδημία. Δεν χάνω ευκαιρία και πάω κατ’ ευθείαν στα
Γραφεία και ρωτάω:
- Τα χαρτιά του Ευριπίδη Μπέκου ήρθαν; Πώς είναι;
- Έτσι κι έτσι μου λένε, δεν είναι αλλά, αλλά να δούμε.
Τελικά ο Ευριπίδης, αν και είχε γράψει καλά, δεν πέρασε στην Ακαδημία, τη στιγμή που άλλα παιδιά από το
χωριό που έδωσαν στην Ακαδημία Λαρίσης πέρασαν
όλα. Και αυτό γιατί η οικογένειά μας ήταν μπερδεμένη με
την αριστερά και ιδιαίτερα ο αδερφός μου Ευάγγελος
Μπέκος.
Πέρασαν μερικά χρόνια και στα μέσα της 10ετίας του
1950 μερικοί φίλοι από το χωριό, ο δάσκαλος Αποστολάκης Πυργιώτης, ο Κώστας Τσιανάκας, νομίζω και καναδυό άλλοι, αποφάσισαν να πάνε για κυνήγι, μαζί με
τον ανθυπολοχαγό των ΤΕΑ, κάτω προς τα ντάμια. Μαζί
τους ήταν και ο αδερφός μου Ευριπίδης Μπέκος. Κάπως
έγινε τότε και ο αδερφός μου κτυπήθηκε στο μηρό του
ποδιού του με σφαίρα. Αμέσως οι άλλοι τον έβαλαν σε
ένα γαϊδουράκι και τον έβγαλαν στην ίσια τη γραμμή,
μήπως περάσει κανένα αυτοκίνητο και τον πάρει για το
νοσοκομείο, όπως και έγινε.
Ήταν ημέρα Τετάρτη και εγώ ήμουν στην Καρδίτσα
για να πουλήσω μια γελάδα. Πέρασα δε και από το σπίτι
του Αποστόλη Παπαγιάννη, που ήταν συγγενής μου, για
να τους ιδώ. Εκεί μαθαίνω ότι έχουν τον αδερφό μου
στο νοσοκομείο. Τρέχω αμέσως εκεί και βρίσκω τον Ευριπίδη να έχει πάθει σοκ. Τον ρώτησα πώς έγινε, αλλά
δεν θέλησε να μου πει. Το μυστικό το πήρε μαζί του,
διότι ύστερα από μερικές ημέρες τελείωσε και τον θάψαμε
στο χωριό.
Εντύπωση μας έκανε τότε, ότι η αστυνομία δεν έκανε
καμιά έρευνα για το συμβάν και να εκδώσει κάποιο ανακοινωθέν. Το θεώρησε άραγε φυσιολογικό; Αντίθετα, ο
Ειρηνοδίκης Φαναρίου θέλησε να ξεψαχνίσει την υπόθεση και γι’ αυτό με κάλεσε και μου είπε:
- Για πες μου τι ξέρεις εσύ για τον τραυματισμό του
αδερφού σου;
- Τι να σας πω κύριε Ειρηνοδίκη. Εγώ δεν ήμουν παρών για να σας πω. Πρέπει να γίνουν καλές ανακρίσεις
για να εξιχνιαστεί η υπόθεση.
Αλλά ανακρίσεις δεν έγιναν και το γεγονός ξεχάστηκε.
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Με τους Καναλιώτες της Αθήνας
στο Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο
Όπως το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών
της Αθήνας είχε ανακοινώσει στο φύλλο 128
σελ. 1 της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, την 30η
Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη μελών και φίλων του Συλλόγου στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η εμπειρία ήταν για όλους μας μοναδική.
Δύο συγχωριανοί μας, ο κος Βασίλης
Μπρακατσούλας και η κα Μαρέτα Νικολάου,
που συμμετείχαν στην επίσκεψη, είχαν την
καλοσύνη να αποστείλουν στην εφημερίδα
σχετικά άρθρα τους, για να μοιραστούν μαζί
με τους αναγνώστες την εξαιρετική τους εμπειρία και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν
από την επίσκεψη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου επισημαίνει τη δεύτερη επίσκεψη στο Μουσείο, που θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση που ακολουθεί τα δύο άρθρα.
του Βασίλη Μπρακατσούλα

Τ

την κλασική ευρηματικότητα περί την χρήση
των ποικίλων αποχρώσεων των χρωμάτων,
έτσι ώστε να εκφράζει τις μύχιες εσωτερικές
συγκινήσεις και σκέψεις του εικονιζόμενου.
Η κ. Ράνια Φατόλα προανήγγειλε επίσης
ότι στο μουσείο θα εκτεθούν και πίνακες του
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, όχι δυστυχώς
της περιόδου του Τολέδου, αλλά της Κρητικής
και Ιταλικής εποχής. Έστω όμως και υπό αυτόν τον περιορισμό, τα εκθέματα του μεγάλου
Κρητικού ζωγράφου επισύρουν πάντοτε το
σεβασμό, γιατί πρόκειται περί τέχνης ισχυρού
μεγέθους και συνιστούμε να την αποθαυμάσουν όχι μόνο οι φιλότεχνοι αλλά και όλοι οι
Έλληνες.
της Μαρέτας Δ. Νικολάου

Με «αρχηγό» την κα Χαρίκλεια Λαπούση

ην Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 ο
Σύλλογός μας των Καναλιωτών της
Αθήνας πραγματοποίησε την προαναγγελθείσα επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο της Αθήνας. Συμμετείχαν τα μέλη
του προεδρείου Λάμπρος Πυργιώτης, Χρήστος Λιάκος, Ισαβέλλα Γιδαράκου, οι διατελέσαντες πρόεδροι Κώστας Γιωτόπουλος,
Παναγιώτης Κατέρης και Νίκος Κατέρης και
Καναλιώτες τριών γενεών (νέοι, ώριμοι και
ηλικιωμένοι). Ξεναγός και ερμηνευτής η γοητευτική και πάντοτε πρόθυμη Καρδιτσιώτισσα
αρχαιολόγος Ράνια Φατόλα.
Η επίσκεψη άρχισε με σύντομη εισαγωγή
από τη Ράνια περί την ιστορία του μουσείου
και ακολούθησε περιήγηση στις αίθουσες των
εκθεμάτων. Έγινε έτσι αισθητή η σταδιακή
μετάβαση της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και γενικά όλων των καλών
τεχνών από την κλασική και ελληνιστική περίοδο στην χριστιανική με αποκορύφωση αυτήν του Ιουστινιανού του 6ου αιώνα, για να
συνεχισθεί μετέπειτα με κυματισμούς και δυσκολίες στα χρόνια της εικονομαχίας και του
εντονότερου εξελληνισμού. Και στη μεν αρχιτεκτονική η μετάβαση γίνεται στη ναοδομή
υπό το σχήμα της βασιλικής, ενώ στη ζωγραφική και στη γλυπτική στα πρώτα χρόνια
της παρουσίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας
είναι εμφανής η προσπάθεια της προσθήκης
χριστιανικών μορφών και συμβόλων στα κλασικά αρχαιοελληνικά αριστουργήματα και
σχήματα. Ενδεικτική είναι η μετατροπή του
Παρθενώνα από ναό της θεάς Αθηνάς σε
αυτόν της Παναγίας. Άλλωστε ο ναός αυτός
του Παρθενώνα, επιβαλλόμενος με τη χάρη
του συνδυασμού των αρχιτεκτονικών στοιχείων, τις ορθές αναλογίες των γραμμών και
τις ζωγραφικές και γλυπτικές συνθέσεις, προσφερόταν να εφελκύει την προσοχή και το
ενδιαφέρον των επισκεπτών και των θαυμαστών και ως Χριστιανικό πλέον μνημείο.
Το αυτό παρατηρείται και στη ζωγραφική
και τη γλυπτική. Η Χριστιανική τέχνη υιοθετεί

Η κα Ράνια Φατόλα παρουσιάζει ένα από τα πολυτιμότερα εκθέματα του Μουσείου

Εγώ η Μαρέτα Νικολάου (δεξιά στη φωτογραφία) με τους εξαδέλφους μου
Χρήστο Λιάκο και Γιάννη Γαϊτάνο (αριστερά) με τη σύζυγό του Βίκυ

Κ

υριακή 30 Νοεμβρίου, χειμωνιάτικο πρωινό, χωρίς βροχή και με
τον ήλιο να μπαινοβγαίνει στα σύννεφα, ίσως ό,τι καλύτερο για μια
επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο!
Αυτό θα σκέφτηκαν και όσοι βρεθήκαμε
στις 11 το πρωί στην αυλή του Μουσείου.
Στην καρδιά της Αθήνας, με εύκολη συγκοινωνία - μέχρι και το μετρό φτάνει στην πόρτα
του – κι όμως τόσο «άγνωστο». Κι είναι κρίμα,
όπως διαπιστώσαμε όλοι κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης. Το Μουσείο ανακαινίστηκε
και άλλαξε στην κυριολεξία όψη το 2004. Υπόδειγμα μουσειολογικό από τότε, χαίρεσαι να
περιδιαβάζεις στις αίθουσές του, να μαζεύεις
πληροφορίες, εντυπώσεις και στο τέλος να
επισκέπτεσαι το πωλητήριο και το καφέ του.
Πάντως εμείς βρεθήκαμε στην αυλή και
περιμένοντας υπήρξε, όπως πάντα, η ευκαιρία για πηγαδάκια, γνωριμίες και σχόλια.
Ευκαιρία για τον αεικίνητο Ταμία, εξάδελφό
μου Χρήστο Λιάκο, να κάνει «στα γρήγορα»
τη μία ή την άλλη είσπραξη! Μαζεύτηκε ένας
ικανός αριθμός ενδιαφερομένων (τριάντα
άτομα) και έτσι ξεκινήσαμε, με οδηγό και
ξεναγό τη φίλη αρχαιολόγο και συντοπίτισσα
κα Ράνια Φατόλα, με την ενδιαφέρουσα
ιστορία του ίδιου του κτιρίου. Πλάι στο Ιλισό
(γίνονται πάλι προσπάθειες για να γίνει
έστω και τμηματικά «ορατός» στις μέρες
μας), υπήρξε το σπίτι της Δούκισσας της
Πλακεντίας με την πολυτάραχη ζωή. Δεν ξεχνάμε δε πως και το αίθριο και το πάρκο
στην πίσω πλευρά είναι σημαντικά, είναι
τμήμα του Λυκείου του Αριστοτέλη! Στις μέρες μας πάντως είναι πρωτίστως μία όαση
ησυχίας και ευκαιρία για περίπατο μακριά
από τη βαβούρα και τη φασαρία της πόλης.
Η αλήθεια είναι πως είχαμε έρθει για την
έκθεση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ
Γκρέκο) αλλά μια και τα εγκαίνια αναβλήθηκαν
είχαμε (ευτυχώς) τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου. Σε
τελική ανάλυση, κι απ' αυτή είδαμε τη μισή,
αλλά ένα τόσο πλούσιο Μουσείο δεν εξαντλείται σε 2-3 ώρες και μετά από κάποια στιγμή
- κακά τα ψέματα - δεν συγκεντρώνεται και
δεν αφομοιώνει κανείς τίποτα πια...
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Μείναμε λοιπόν στο πρώτο μισό και γνωρίσαμε την ενδιαφέρουσα
περίοδο του πρώιμου χριστιανισμού, όταν η τέχνη, η ζωγραφική
αλλά και η αρχιτεκτονική προσπαθούσαν να παντρέψουν το παλιό
(αρχαιοελληνικό) με το καινούργιο (χριστιανικό) και να αποκτήσουν
ιδία υπόσταση και γλώσσα για να εκφραστούν.
Ενδιαφέρον και ιντριγκαδόρικο θέμα, πολλές οι ερωτήσεις και οι
απορίες αλλά και οι απόψεις και τα σχόλια που ακούστηκαν. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την κα Ράνια Φατόλα που άκουγε με
υπομονή τα πάντα, απαντούσε εμπεριστατωμένα και οδηγούσε τη
συζήτηση σε νέα μονοπάτια και προβληματισμούς. Εδώ φάνηκαν
και οι αρετές του Μουσείου με το τόσο προσεγμένο «στήσιμό» του:
μπορούσε κανείς να κινείται με άνεση, μπρος και πίσω από την κυρίως ομάδα – ακούγοντας – και να διαμορφώνει γνώμη και άποψη.
Ενδιαφέρουσες οι δυο αναπαραστάσεις των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών, εντυπωσιακές οι εικόνες και τα ψηφιδωτά αλλά και
τα μαρμάρινα σπαράγματα αυτής της περιόδου. Ενδιαφέρουσες
και οι εικόνες της εποχής των σταυροφοριών με το μείγμα δυτικής
και ανατολικής τεχνοτροπίας, για να αναφέρουμε μόνο πολύ λίγα
από όσα είδαμε.
Είναι σίγουρο πως το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε θα οδηγήσει σε δεύτερη επίσκεψη!!! Πέραν τούτου υπάρχει και το πολύ
ουσιαστικό κίνητρο – όπως πολλοί εξ ημών μπορούν να πιστοποιήσουν – του πολύ προσεγμένου εστιατορίου του Μουσείου. Όσοι
φάγαμε, οι περισσότεροι, αλλά και όσοι έμειναν με τον καφέ και το
γλυκό, αποκόμισαν τις καλύτερες των εντυπώσεων. Τι καλύτερο κίνητρο για μια επιστροφή; Καλή η πνευματική τροφή, αλλά…….
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πρόεδρο κο Λάμπρο Πυργιώτη και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία, περιμένουμε
την «ολοκλήρωση» της επίσκεψης (για την άλλη μισή μόνιμη έκθεση
αλλά και την έκθεση για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο) και ευχόμαστε
να υπάρχουν πάντα τέτοιες καλές ιδέες τόσο για να βρισκόμαστε
όσο και για να γνωρίζουμε τις ωραίες γωνιές της Αθήνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 11.00

2η Επίσκεψη του Συλλόγου της Αθήνας
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Στην έκθεση του Μουσείου: Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον El Greco

Προγραμματίσαμε να επισκεφθούμε εκ νέου το Μουσείο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, ώρα
11.00 (ώρα προσυγκέντρωσης στο εκδοτήριο εισιτηρίων). Θα μας συνοδεύσει και πάλι η φίλη μας αρχαιολόγος του Μουσείου κα Ράνια Φατόλα.
Για τη συμμετοχή σας στην επίσκεψη αυτή επικοινωνήστε απαραίτητα στα τηλ. 6932483382 (Λάμπρος
Πυργιώτης) και 6944512149 (Χρήστος Λιάκος).
Η είσοδος είναι ελεύθερη (δωρεάν) για όλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας

Στη μνήμη της μητέρας μου Βικτωρίας Γιαννακού
Ποιανού η ψυχή δε σπάραξε, δε μάτωσε η καρδιά του,
δε χάθηκε η δύναμη, το φως απ' τη ματιά του
σαν έγειρε στο νεκρικό της μάνας του κρεβάτι
που ο Αρχάγγελος την κράτησε στο άσπρο του το άτι.
΄Όλα τ' αστέρια τ' ουρανού με σέβας κατεβήκαν
σαν άγγιγμα τη φίλησαν και πάλι ανεβήκαν
με τ' ασημένια τους φτερά, τις χρυσαφιές αχτίδες
γοργά την εσυνόδευσαν για άγνωστες πατρίδες.
Αρχάγγελέ μου Μιχαήλ ψυχές που εξουσιάζεις
και την ψυχή της μάνας μου ας μην την εταράζεις.
Σ' ευχαριστώ, Σ' ευγνωμονώ που Εσύ την προστατεύεις
καλό ταξίδι,μακρινό,στον ουρανό οδεύεις.
Καλό Παράδεισο γλυκιά μανούλα μου να έχεις
και από κει που βρίσκεσαι πάλι θα μας προσέχεις.
Μα τώρα αναπαύεσαι στο χώμα του χωριού μας
να μείνεις άλλο δίπλα μας δεν ήταν του χεριού μας.
Ποιανού η λαλιά δεν κόβεται, η ανάσα του δε σβήνει
μία ζωή σαν χάνεται, μια πίκρα σαν θα μείνει
η τελευταία αγκαλιά, πόση οδύνη δίνει
την τελευταία της πνοή ειρηνικά π’ αφήνει!
Μου λείπεις μάνα, άδειασε το σπίτι ρημαγμένο
δε μπαίνει ο ήλιος το πρωί, φεγγάρι ραγισμένο,
τα χελιδόνια έφυγαν κάτω από το μπαλκόνι
το πένθος μας ετύλιξε, και όλο δυναμώνει
Μόνο ο άνεμος περνά μέσα απ'το σπιτικό μας
μας αγκαλιάζει, μας φιλά σαν κάτι τι δικό μας
και του μιλώ κι αναπολώ κι ακούω τη φωνή σου
και νιώθω σαν να άγγιξα κομμάτι απ' την ψυχή σου.

της Ελένης Γιαννακού-Παπαζαχαρίου
΄Ανεμε φύσα δυνατά, κάτσε και στο μπαλκόνι,
τραγούδα σαν τη μάνα μου, σαν το γλυκό τ’ αηδόνι
μαζί να αγναντέψουμε τον κάμπο, τα ουράνια
κι ύστερα πάλι ας χαθείς στα όμορφα πλατάνια.
Γιατί έχει αιωνόβια πλατάνια το χωριό μας
δρομάκια να ξεκουραστείς, κομμάτια από το βιος μας,
πέρνα κι από της μάνας μου τον τάφο και προσκύνα
κι ύστερα τα ταξίδια σου τα μακρινά ξεκίνα.
Τα χρώματα της θάλασσας σ' ορίζοντες πελάγους
του δειλινού που σβήνεται μεσ’ στης καρδιάς τους πάγους
όλα για σένα μου μιλούν, για σένα τραγουδούνε,
εδώ στη γη που άφησες όλα μοιρολογούνε.
Μάνα, γλυκιές οι θύμισες, ζεστές οι αναμνήσεις,
αγάπη σ' όλους ήθελες στ' αλήθεια να χαρίσεις.
Η τρυφερή σου αγκαλιά, το χάδι, ο λογισμός σου
το δάκρυ μας εσκούπιζες κι ο πόνος μας δικός σου.
΄Εφυγες και δεν έμεινε καμία προσδοκία
για τα παιδιά η μάνα τους δεν έχει ηλικία,
έναν αιώνα έκλεισες, χρυσάφι στην καρδιά μας,
επέστρεψες στις ρίζες σου και στη γενέτειρά μας.
Στερνό ταξίδι της ζωής πόσα πολλά μας κρύβεις
ελευθερώνεις την ψυχή, το σώμα μας αφήνεις,
που απ' το φθαρτό επίπεδο στο άγιο μεταβαίνει,
στη σφαίρα του ασύλληπτου, μυστήριο παραμένει.
Εδώ πια σταματάει ο νους, εγκόσμια συλλογάται,
κραυγή απώλειας βαθιά στα στήθια του βρυχάται,
για όσους δικούς μας χάνονται, σαν έρθει η ώρα εκείνη
που η ψυχή ψυχές θα βρει μαζί τους για να μείνει.

Mόνη δεν ήσουν τη στιγμή που έφευγε η ζωή σου
γιατί η ψυχή μου κράτησε για λίγο την ψυχή σου
η προσευχή μου ήταν βαθιά όσο κι η ύπαρξή μου
να σβήσεις μέσ' στα χέρια μου, μέσ' στη βουβή σιωπή
μου.
Το τελευταίο πέρασμα από το σπιτικό μας
σφραγίδα έσχατη, πικρή, πάγωσε ο εαυτός μας
πόσο θα αγαλλίασες απ'το στερνό το αντίο,
ζεστάθηκε η καρδούλα σου από το τόσο κρύο.
Μα πιο πολύ αγαλλίασες από τους μαθητές σου
με σεβασμό σε τίμησαν και πήραν τις ευχές σου
πιστεύω πως ξανάζησες τα παιδικά τους χρόνια
όταν σαν μάνα γύρω σου τα γέμιζες συμπόνια.
Στο Πάσχα του καλοκαιριού εδιάλεξες να φύγεις
το κατευόδιο ήθελες με πίστη να τυλίγεις.
Λουλούδια για την Παναγιά στην εκκλησιά ν΄ αφήσεις,
τα χρόνια που σου χάρισε φόρο να αποτίσεις.
Η Μάνα μας η Παναγιά όλους μας συμπονάει,
Ορθή στην πόρτα καρτερεί γι' αυτές που αγαπάει.
Όλες τις μάνες που έφυγαν στην αγκαλιά Της κλείνει
να φοβηθούν, να πληγωθούν Αυτή δεν τις αφήνει.
Είν' οι ψυχές Αθάνατες κι αιώνιες στους αιώνες.
Εκεί δε ζούνε όπως στη γη σπαρακτικούς χειμώνες.
Δίπλα στο Νου που κυβερνά μ’ Αγάπη κι Αρμονία,
ό,τι στερήθηκαν εδώ Εκεί είν' Ευδαιμονία.
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ΧΡΟΝΙΚΟ

Αυτά που μένουν

Από την εισβολή των ανταρτών στην Καρδίτσα στο εμφύλιο αιματοκύλισμα του 1948
του Χρήστου Δημ. Λιάκου

τενεκέ με κάρβουνα.
'Οταν στυλωθεί η ψυχή του ανθρώπου απ’ το φόβο που κατορθώνει με το
μυαλό να τον υπερνικήσει, σιγά-σιγά
άλλες ανάγκες προβάλλουν επιτακτικά
μέσα του, ζητώντας κι αυτές με τη σειρά
τους τη χόρτασή τους. Έτσι αρχίσαμε
να πεινάμε. Οι γυναίκες πήραν κουράγιο και τηγανίσανε κεφτέδες. Βρέθηκαν
και λίγοι κουραμπιέδες που τους είχαν
φτιάξει για κάτι γενέθλια και έτσι το γεύμα ήταν αρκετά πλούσιο. Τρώγαμε όλοι
με μια διαβολική όρεξη λες και βιαζόμασταν μη τύχει και δεν προλάβουμε.

Τ

ο κείμενο αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του χρονικού του Άρη Λιάκου, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 117 της
εφημερίδας μας. Το συνέχισα στη δεκαετία του 1950 - αρχές δεκαετίας 1960,
επηρεασμένος ίσως από το ύφος γραφής του αδελφού μου.

με

Τ’ αεροπλάνα, καθώς και η νύχτα
που περάσαμε, μας κάνουν να πάρουμε
μια απόφαση που, τώρα που τη σκέφτομαι, ανατριχιάζω. Έτσι, μετά από λίγο, μέρα μεσημέρι, επτά άνθρωποι (ο
θείος μου αποφάσισε να μείνει μόνος
του επάνω στο σπίτι), ο ένας πίσω απ’
τον άλλο και πιασμένοι απ’ το χέρι μ’
αρχηγό τον πατέρα μπροστά και οπισθοφυλακή τον Άρη, περνάμε την αυλή
απ’ όπου χθες βράδυ, καθώς μας το
δείχνουν οι σωροί απ’ τους κάλυκες, οι
αντάρτες χτυπούσαν τα γύρω κτίρια
που φιλοξενούσαν χωροφύλακες ή
οπλισμένους πολίτες. Σκοπός μας είναι,
αφού διασχίσουμε κάτι στενά ανάμεσα
σε σπιτάκια που χρησιμεύουν για αποθήκες και πλυσταριά, να φτάσουμε στο
διπλανό μας σπίτι που ’ναι κολλημένο
με το δικό μας και να χωθούμε στο υπόγειο για μεγαλύτερη σιγουριά. Πόσες
φορές, άραγε, στην πορεία μας αυτή
δεν αναρωτηθήκαμε αν κάποιος δε μας
περίμενε, λουφάζοντας σε καμιά σκοτεινή γωνιά, να μας ξαπλώσει όλους κάτω με μια ριπή;
Αφού πεισθήκανε να μας ανοίξουν, μετά από κάμποση ώρα, πράγμα που συνέχιζε την αγωνία μας, για
μερικά λεπτά οι ερωτήσεις πέφτανε
βροχή κι απ’ τα δύο μέρη. Σιγά-σιγά,
τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζί, πήραμε
θάρρος και αρχίσαμε να συζητάμε την
κατάστασή μας ψυχραιμότερα. Ένα
πράγμα που μας έκανε τότε εντύπωση
ήταν ότι μαζί με μας ήταν και ένας
αξιωματικός του στρατού που έμεινε
στο διπλανό σπίτι και δεν πρόλαβε να
πάει στη μονάδα του. Είχε ξηλώσει τα
γαλόνια του, είχε κρύψει τα στρατιωτικά είδη που μπορούσαν να τον προδώσουν και το πιστόλι του μέσα σ’ ένα

Μέρος του επίμαχου τετραγώνου: Στη γωνία φούρνος και πιο μέσα, από αριστερά, το σπίτι με το υπόγειο όπου χωθήκαμε• παραπέρα το σπίτι μας.
Η εσωτερική αυλή του σπιτιού, την οποία διασχίσαμε την Κυριακή για να
πάμε στο υπόγειο του διπλανού σπιτιού.

Τρώγοντας και κουβεντιάζοντας δεν
καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα. Όταν
ξαφνικά είδαμε από το παράθυρο που
έβλεπε στην αυλή πως ερχόταν η νύχτα
και μαζί μ’ αυτήν οι μάχες που είχαν κοπάσει κάπως, λες και το σκοτάδι που
άπλωνε σιγά-σιγά τις φτερούγες του πάνω απ’ την πόλη τύλιγε και την ψυχή
μας. Η σοβαρότητα και η αγωνία κατακάθισε σιγά-σιγά πάνω σ’ όλα τα πρόσωπα, τα χαρακτηριστικά τραβήχθηκαν
και το τουφεκίδι που όσο περνούσε η
ώρα γινόταν πυκνότερο, οι ξαφνικές
εκρήξεις χειροβομβίδων και οι φωνές
που έρχονταν μέσα απ’ τη νύχτα μας
έκαναν να ψιθυρίζουμε, να σερνόμαστε,
ν' ανοίγουμε όλους τους πόρους του
κορμιού μας για να συλλάβουμε και τον
παραμικρό ύποπτο θόρυβο. Τότε πάρθηκε η απόφαση να κατέβουμε στο
υπόγειο.

Κυριακή βράδυ

Ήταν το δεύτερο βράδυ. Κι ήταν
πιο απαίσιο και πιο τρομακτικό απ’ το
πρώτο. Κι ήταν 17 άτομα πεσμένα
μπρούμυτα στο γεμάτο υγρασία χώμα
του υπογείου, μπρούμυτα για να κρύβουν το πρόσωπό τους, κάνοντάς το
ένα με τη γη για να μη βλέπει τις αναλαμπές απ' τις εκρήξεις και να μην
ακούει το σαλαγητό που ερχόταν απ’
έξω, από την αυλή, απ’ όπου οι φωνές
έρχονταν απανωτά και πότε πρόσταζαν
με βρισιές και πότε ακούγονταν γεμάτες
αγωνία και φόβο να προειδοποιούν:
«Παιδιά ένας μπασκίνας στη γωνία.
Σκοτώστε τον μωρέ! Τρέξτε, φυλαχθείτε,
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την Παναγία σας. Έρχεται προς τα δω.
Ρίξτου Κώστα, το σταυρό σου».
Το μωρό άρχισε πάλι να κλαίει.
Ήταν το κοριτσάκι του λοχαγού, που
ώρα τώρα εγώ, ο Φώτης και η μάνα του
προσπαθούσαμε να το κάνουμε να σωπάσει, ξεγελώντας το με διάφορα καμώματα. Το ’βλεπε όμως φαίνεται στα
πρόσωπά μας πως κάτι πολύ σοβαρό
τρέχει και δεν έλεγε να πάψει. Τώρα
που σκέφτομαι ψύχραιμα, μπορώ να
θυμηθώ ποιανού ήταν η φωνή που
ακούστηκε ψιθυριστά: «Πνίξτε το, θα
μας προδώσει». Την ακούσαμε όλοι
μας, κανένας όμως δεν διαμαρτυρήθηκε, η μάνα του μόνο το ’σφιξε περισσότερο στην αγκαλιά της.
Κάποιος θέλησε να πάει προς νερού του. Πέρασε πάνω απ' τα κεφάλια
μας, πατώντας και σκουντουφλώντας
πάνω μας, μα κανένας δεν είχε το κουράγιο να διαμαρτυρηθεί.

Δευτέρα 15 Δεκέμβρη

Μ’ αυτά και μ’ αυτά κόντευε να ξημερώσει η Δευτέρα και οι στριγγλιές, οι
εκρήξεις, οι πυροβολισμοί έφευγαν κι
αυτοί όπως το σκοτάδι της νύχτας. Όσο
προχωρούσε η μέρα τόσο καταλάγιαζε
η βουή της μάχης. Όπως και το προηγούμενο πρωινό της Κυριακής, υποθέσαμε ότι οι αντάρτες καταλάγιαζαν
περιμένοντας τη νύχτα να τους καλύψει
για να συνεχίσουν τη μάχη. Δεν ξέρω
αν ακούσαμε τα τανκς να σέρνονται βαρετά και επιβλητικά στους δρόμους της
πόλης. Αργότερα, κάποιες διαφορετικές
φωνές που ακούγαμε από το δρόμο μας
έκαναν να ξεθαρέψουμε και να ξεμυτίσουμε σιγά-σιγά από την τρύπα μας και
τότε, με ανακούφιση, καταλάβαμε ότι οι
αντάρτες είχαν φύγει από την πόλη.
Γλυτώσαμε κι αυτή τη φορά.
Οι μέρες που ακολούθησαν την
αποχώρηση των ανταρτών από την πόλη θα μείνουν σε όλους αξέχαστες, περισσότερο ίσως και από τα δύο μερόνυχτα που προηγήθηκαν. Δεν θα μιλήσω γι' αυτές. Ήταν πράγματα όμως που
έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας.
Τι να πρωτοθυμηθώ; Τη χειροβομβίδα
που βρήκε ο Άρης παγιδευμένη στην
αυλή μας; Την αρβύλα που τράβηξε
από το χώμα και ξεπρόβαλε πρώτα το
πόδι και μετά το σώμα της «συναγωνίστριας» που είχαν θάψει πρόχειρα οι
αντάρτες ή τα εκατοντάδες φέρετρα
που ήταν αφημένα μέσα στην εκκλησία
του Αγίου. Κωνσταντίνου και που δρασκελούσαμε πάνω τους ψάχνοντας από
περιέργεια και κυριευμένοι από ένα φόβο που, ανεξήγητα όμως, μας τραβούσε
στην εκκλησία μέχρι που τα μάζεψαν.
Όπως μάζεψαν, αφού πρώτα αφόπλισαν, τη χειροβομβίδα που βρέθηκε
στην αυλή μας και τη «συναγωνίστρια»
που έμεινε τρία μερόνυχτα στην αυλή
μας μισοθαμμένη. Κάθε βράδυ πριν πέσω για ύπνο έπρεπε, για να ξορκίσω
ίσως το φόβο μου, να ρίξω μια τελευταία ματιά επάνω της όταν το επέτρεπε
το φως του φεγγαριού ή τα φώτα από
το σπίτι μας, αλλά και όταν ήταν εντελώς σκοτεινά έπρεπε να ρίξω το βλέμμα
μου εκεί που υπέθετα πως κείτονταν το
κουφάρι της.

Υστερόγραφα

1.Τις επόμενες ημέρες μετά την αποχώρηση των ανταρτών από την Καρδί-

τσα, με τον ερχομό των τανκς από τα
Τρίκαλα, έγιναν γνωστά δύο περιστατικά:
Το πρώτο: Όταν μπήκαμε στο σπίτι
για να αποτιμήσουμε τις ζημιές, ο πατέρας μου διαπίστωσε ότι από το ιατρείο του έλειπαν εργαλεία (δοντάγριες)
για εξαγωγές δοντιών και απλές επεμβάσεις (πού τέτοια πολυτέλεια για θεραπείες και σφραγίσματα στο βουνό;).
Υποθέσαμε ότι η «αφαίρεση» έγινε από
Καρδιτσιώτη αντάρτη, γνώστη των
πραγμάτων (ποτέ βέβαια δεν μάθαμε,
στα χρόνια που ακολούθησαν, ποιος
μπορεί να ήταν αυτός, εξάλλου μαθαίνονται τέτοια πράγματα;).
Το δεύτερο: Ήταν ένα γεγονός που
παραλίγο να αποβεί μοιραίο και το
οποίο μας το διηγήθηκε ο ίδιος ο «δράστης», συμμαθητής και φίλος του αδερφού μου. Ο φίλος αυτός λοιπόν ήταν
από τους λεγόμενους «τριαντάρηδες»,
δηλαδή γεννημένος γύρω στο 1930. Σ’
αυτούς και συγκεκριμένα στους εθνικόφρονες εξ’ αυτών, η χωροφυλακή ή ο
στρατός έδιδε τα όπλα για την περίπτωση που θα συνέβαινε κάτι σαν κι αυτό
που συνέβη τον Δεκέμβρη του 1948. Ο
φίλος αυτός και παρολίγον δράστης
ήταν ανεβασμένος και οπλισμένος στο
ψηλότερο σημείο της Άρνης (στον τρούλο της;) και όταν είδε τη φωτιά στο σπίτι
μας σκέφθηκε, όπως μας διηγόταν αργότερα. «Πάνε αυτοί, τους φάγανε» κι
άρχισε να ρίχνει με το αυτόματο στο
σπίτι μας. Ευτυχώς ήμασταν χωμένοι
κάτω από το κρεβάτι, γιατί διαπιστώσαμε ότι οι σφαίρες είχαν περάσει από
πάνω, τρυπώντας τα κάγκελα του σιδερένιου κρεβατιού. Όταν βέβαια μας το
διηγήθηκε αυτό εμείς γελούσαμε μη
μπορώντας να συνειδητοποιήσουμε τι
μπορούσε να συμβεί.
2. Μετά τη δικτατορία στην Ελλάδα,
κάποιοι θυμήθηκαν ότι τα τανκς που ήρθαν από τα Τρίκαλα ή άραγε από τη
Λάρισα τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη του
1948 ήταν υπό τις διαταγές του ίλαρχου
Παττακού, ισχυρού άνδρα της τριανδρίας κατά τη δικτατορία του 1967.
3. Ο αξιωματικός πέρασε στρατοδικείο στη Λάρισα. Σώθηκε από τη μαρτυρία του ανθρώπου που όταν ήμαστε
στο υπόγειο και έκλαιγε το μωρό του,
είπε «πνίξτε το, θα μας προδώσει». Τι
ειρωνεία!
4. Πολύ αργότερα, όταν σε παρέες
κουβεντιάζαμε για τα χρόνια εκείνα, ο
Φώτης διηγείται το εξής περιστατικό:
Όταν οι αντάρτες μπήκαν στο σπίτι του
βρήκαν τον πατέρα του, τη μάνα του
και τη μανιά (μητέρα της μάνας του).
Όταν η μανιά, που δεν έβλεπε καλά,
κατάλαβε τους ξένους στο σπίτι τους,
απευθύνθηκε αγριεμένη στην κόρη της:
«Βασιλικοί είναι αυτοί πιδάκι μ' ή αντάρτς να φαν του κεφάλι τς;». Η μάνα
του Φώτη αλαφιασμένη γυρίζει στους
αντάρτες και λέει με τρεμάμενη φωνή:
«Μη την ακούτε αυτή, είναι χαζή». Τότε
η μανιά αντιγυρίζει στην κόρη της: «Χαζή είσαι και φαίνεσαι».
Οι φωτογραφίες είναι από
το προσωπικό αρχείο του Φώτη.
Τραβήχτηκαν απ’ τον ίδιο μετά
τους σεισμούς του 1954

Το γρούνι
(γουρούνι) ως
οικόσιτο ζώο
στο χωριό μας
του Υψηλάντη Σαμαρά

Τ

ο γρούνι (γουρούνι) έγραψε τη
δικιά του ιστορία στο χωριό μας
και αξίζει τον κόπο να φρεσκάρουν τη μνήμη τους οι παλαιότεροι και να ενημερωθούν οι νεότεροι.
Στο χωριό μας κάθε οικογένεια ανέθρεφε ένα γουρουνάκι, που το αγόραζε
από το Μουζάκι και το μετέφερε μέσα
σ΄ένα σακί με το μοναδικό μεταφορικό
μέσο, το γαΪδουράκι. Βέβαια, δεν αγόραζε
«γρούνι στο σακί».
Όσο το γουρουνάκι ήταν μικρό, περιφερόταν ελεύθερο και τα μικρά παιδιά
έπαιζαν μαζί του. Άρεσε στά γουρουνάκια
να τα χαϊδεύουν στην κοιλιά τους κι οι γειτονιές γέμιζαν από το χαρακτηριστικό
γουργουρητό τους. Αργότερα, μιας και
ήταν οπωσδήποτε αρσενικά, γινόταν o
ευνουχισμός τους, για να διευκολύνεται
η πάχυνσή τους. Το γουρούνι τρεφόταν
με τα αποφάγια του σπιτιού, τα πίτουρα,
τα σκύβαλα (σιτάρι β΄ διαλογής) και τα
καλαμποκάλευρα.
Το γουρούνι μεγάλωνε, πάχαινε και
έτσι την παραμονή των Χριστουγέννων
γινόταν το σφάξιμο του γουρονιού, η λεγόμενη γουρνοχαρά, που έχει ιδιαίτερο
λαογραφικό ενδιαφέρον.
Από το γουρούνι παίρναμε τη λίπα (το
λίπος), που έφτανε σε ποσότητα μέχρι
τέσσερις μεγάλους τενεκέδες λαδιού. Η
λίπα ήταν το βασικό προϊόν στη μαγειρική, όπως στις πίτες, στον τραχανά, στους
κουραμπιέδες και σε άλλες συνταγές, που
αξίζει τον κόπο να καταγραφούν κάποτε.
Σταδιακά η λίπα αντικαταστάθηκε από το
λάδι και φυσικά άλλαξε και το διαιτολόγιο.
Η λίπα και οι τσιγαρίδες φτιάχνονταν
ως εξής: Ξεχωριζόταν ο λιπώδης ιστός
από το κρέας, τεμαχιζόταν και ριχνόταν
σε μεγάλη κατσαρόλα ή μικρό καζάνι. Εκεί
έβραζε χωρίς νερό, σχηματιζόταν η λίπα
σε υγρή μορφή, ριχνόταν σε τενεκέδες,
έπηζε και έπαιρνε το χαρακτηριστηκό
άσπρο χρώμα, έτοιμη προς βρώση. Τα
υπολείμματα από το βράσιμο του λιπώδης ιστού, με ελάχιστο εναπομείναν κρέας
επάνω τους, ήταν οι λεγόμενες τσιγαρίδες, που είχαν ξεχωριστή γεύση.
Τα λουκάνικα με πράσο φτιάχνονταν
ως εξής: Μετά την αφαίρεση του λίπους,
ένα μέρος από το κρέας του γουρουνιού
ξεχωριζόταν από τα κόκαλα και τεμαχιζόταν σε πολύ μικρά κομματάκια, με ένα μικρό τσεκουράκι, πάνω σ΄ένα κορμό δέντρου, το λεγόμενο κεφτεδόξυλο. Έτσι γινόταν ένα είδος κιμά, χωρίς ειδικό μηχάνημα. Στη συνέχεια ρίχναμε πολύ πράσο
ψιλοκομμένο. Το πράσο το καλλιεργούσαν στον Κόμπιλο, δίπλα στη Λοξάδα και
το αγοράζαν στην πλατεία του χωριού.

Το σχεδόν ανύπαρκτο εμπόριο εξανάγκαζε τους Θεσσαλούς να βρουν λύσεις
για την ενίσχυση της γεύσης του λουκάνικου κι έτσι αντί για πιπέρι χρησιμοποιούσαν το πράσο. Στο κρέας με πράσο
ρίχναν αρκετό αλάτι και κομμένες πορτοκαλόφλουδες. Το μίγμα ανακατευόταν καλά και περνιόταν με ειδικό χωνί μέσα στο
λεπτό έντερο του γουρουνιού, αφού προηγουμένως το έντερο είχε καθαριστεί καλά, γυρίζοντάς το ανάποδα. Το λουκάνικο
δενόταν στις δυο άκρες, κρεμόταν, στράγγιζε και στέγνωνε σιγά-σιγά με τη βοήθεια
του χειμωνιάτικου ήλιου, του μπουχαρί
(του τζακιού) ή της σόμπας. Κοντά στη
γιορτή των Φώτων τα λουκάνικα ήταν
έτοιμα για φάγωμα. Τότε ερχόταν στα σπίτια ο παπάς της ενορίας για να κάνει αγιασμό. Με τον αγιασμό ο παπάς έδιωχνε
τα “καρκατζούλια” (τους καλικάντζαρους).
Έτσι η λαϊκή παράδοση με τις ευλογίες
της εκκλησίας δικαιολογούσε το χρόνο
ωρίμανσης των λουκάνικων.
Με το κεφάλι του γουρουνιού γινόταν
η πηχτή (ένα είδος πατσά). Έβραζε το
κρέας από το κεφάλι σε μεγάλη κατσαρόλα και στη συνέχεια γινόταν το ξεκοκάλισμα. και ο τεμαχισμός του κρέατος. Τα
μικρά κομματάκια με το ζουμί τα ξανάβραζαν και στο τέλος ρίχναν λιωμένο
σκόρδο, μπόλικο ξίδι και αλάτι. Το μίγμα
το ρίχναν σε μικρά μπολ, έπηζε και γινόταν ημιδιαφανές σε μορφή ζελέ.
Σχεδόν τα πάντα, τελικά, απ΄ το γουρούνι ήταν αξιοποιήσιμα. Το τομάρι (δέρμα) το πουλούσαν και κυρίως φτιάχναν
σαμάρια. Παλαιότερα φτιάχναν από αυτό
τα γουρνοτσάρουχα. Τα παιδιά έπαιζαν
μπάλα με τη φούσκα, δηλαδή την ουροδόχο κύστη του γουρουνιού. Επίσης με
κάποιο από τα κόκαλα έπαιζαν ένα είδος
παιγνιδιού, το «κότσι».
Θυμάμαι μια ιστορία που τη διηγήθηκε
ο πατέρας μου, από την εποχή που ήταν
φαντάρος. Κλήθηκε λοιπόν ο πατέρας
μου από έναν αγράμματο συστρατιώτη
του απ΄τα χωριά της Αργιθέας να του διαβάσει το γράμμα που πήρε απ΄το δικό
του πατέρα. Έλεγε επί λέξει: «Μάθε
π΄δίμ. Η γρούνα, η σκρόφα, η παρδάλου
γέννσε εφτά γκουτζινόπλα (γουρουνόπουλα). Το ένα το τρανύτερο και το καλύτερο έπεσε μες στο λακασά (καζάνι που
έβραζε ο τραχανάς) και πνίγ΄κε το ρ΄μάδι».
Όπως καταλαβαίνετε, το παραπάνω
«δράμα» παίχτηκε στην εξοχή, όπου συνυπήρχαν μαγειρικές και πολλά θηλυκά
γουρούνια μιας πολυμελούς οικογένειας,
που ίσως προμήθευε τα γουρουνάκια
που αγόραζαν οι Καναλιώτες. Η ιστορία
αυτή μας δείχνει πόσο μεγάλη σημασία
είχε το γουρουνάκι για τον Θεσσαλό κτηνοτρόφο.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ÁÈÇÍÁ

Ποσό

σε ευρώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ-ÌÁÌÁËÇ ÅËÂÉÑÁ
50
ÃÁÚÔÁÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ê’ ÂÉÊÕ
100
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Ê. ÂÁÚÏÓ
20
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
50
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ Ê. ÊÏÍÔÏÃÉÁÍÍÇ ÅËÅÍÇ
20
ÈÅÏÕ-ÊÁÑÁÂÁ ÁÑÉÓÔÅÁ
50
ÈÅÏÕ-ÔÓÏÕÑÏÕËÁ ÖÏÕËÁ
50
ÊÁÓÉÍÁ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ ê’ ÖÙÔÅÉÍÇ
50
óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ êáé ðáôÝñá ÄçìïóèÝíç
ÊÁÔÅÑÇÓ ×ÁÑ. ÍÉÊÏËÁÏÓ
30
ÊÙÓÔÏÕËÁÓ ÂÁÓ. ËÁÌÐÑÏÓ
30
ËÁÐÏÕÓÇ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ
30
ÌÐÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
50
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ ÅÐ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
100
ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
20
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÁÐ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
50
ÐÁÓ×ÏÓ Ð. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
50
ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ-ÃÇÑÁÓÇ ÁÃÏÑÉÔÓÁ ê’ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ
20
ÔÆÉÑÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
50
ÔÓÉÐÑÁ-ÔÑÉÊÊÁ ÁÖÑÏÄÉÔÇ
20
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÇËÉÁÓ
50
óôç ìíÞìç ôïõ èåßïõ ôïõ Áðïóôüëïõ Êáñêáôóïýëá
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ, ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ê’ ÁÍÔÙÍÉÏÓ 30

ΒΟΛΟΣ

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÏÕ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ×. ÌÏÕÓÔÁÊÁËÇ ÅÕ×ÁÑÉÓ
ÊÏËÅÔÓÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁ É. ×ÁÑÉÊËÅÉÁ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÉÐÐÏÊÑÁÔÇÓ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ÂËÁ×ÏÕ ÔÉÌÏËÅÏÍÔÁ ÌÁÑÉÁ

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò ÔéìïëÝïíôá
ÊÙÔÏÕËÁÓ Ì. ÉÙÁÍÍÇÓ
100
ÌÐÅÊÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
10
ÑÉÆÏÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ
100
óôç ìíÞìç ôçò áäåëöÞò ôïõ Ãéáííïýëáò ÌáõñÜêç ôïõ
Áðïóôüëïõ

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÈÙÌÁ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÃÁÔÇÓ Ó. ÈÙÌÁÓ
ÆÇÓÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ
ÈÅÏÕ-×ÁÔÆÇ ÃËÕÊÅÑÉÁ
ÊÏËÏÂÏÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

ÏÍÏÌÁ

σε ευρώ

Ποσό

σε ευρώ

ÌÉ×ÁËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÌÉ×ÁËÇÓ Ä. ÓÔÁÕÑÏÓ
ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ
ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ-ÓÅËÏÕÍÔÏÕ ÁÍÍÁ
ÐÁÐÁÆÇÓÇ Ã. ÁÃÏÑÉÔÓÁ
óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý ôçò Äçìçôñßïõ Óäñüëéá
ÐÉÓÔÑÉÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

20
10
50
30
20
50

20
30
50
20
50
50

ΛΑΡΙΣΑ

Η εφημερίδα μας απέκτησε τη
δική της προθήκη στο χωριό, από
την οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε
επισκέπτη. Είναι μια καλαίσθητη
και ανθεκτική κατασκευή, που τοποθετήθηκε με φροντίδα του Προέδρου της Κοινότητας κου Χρήστου Ζέκιου σε περίοπτη θέση,
κοντά στην προθήκη ανακοινώσεων της Κοινότητας, δίπλα στα
σκαλιά της πλατείας. Πρόκειται
για πρωτοβουλία του κου Απόστολου Βητοβάρη, συζύγου της
Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση, ιδιοκτητών του καταστήματος «Καναλίων Γεύσεις», που κάλυψε και τη
σχετική δαπάνη. Τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε θερμά!

ÄÇÌÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÌÉ×ÁËÇÓ ÁÃÁÈ. ×ÑÇÓÔÏÓ

20
30

ΤΡΙΚΑΛΑ

ÄÇÌÏÕ-ÐÑÅÂÅÍÔÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ
ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ ÂÁÑÂÁÑÁ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý ôïõ Äçìçôñßïõ Óäñüëéá

50
20
50

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ÍÅÏÓ ÅÑÉÍÅÏÓ – ÁÉÃÉÏ Á×ÁÚÁÓ
ÊÁÓÉÍÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÕ ÈÅÏÖÉËÏÓ

50

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ

20

ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

20
20
20
20
10

Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυδρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την καταβολή της όποιας επιθυμούν να προσφέρουν συνδρομής τους - σ’ εκείνους
που την παρέλειψαν. Ασφαλώς δε συνιστά πρόσθετη απαίτηση γι’ αυτούς
που μας έχουν ήδη συνδράμει.
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Η εφημερίδα μας εκδίδεται και αποστέλλεται ήδη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οσοι επιθυμούν να την λαμβάνουν ηλεκτρονικά
παρακαλούνται να στείλουν το email τους στο Σύλλογο
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Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias

ÁÈÇÍÁ

«∫
Àƒ
π∞

ÏÍÏÌÁ

Γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας,
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις
για το Σύλλογο.
∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏ‡ ﬁÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÈÏoÎÂÚ‰Ò˜
‚Ô‹ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ

∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ√ Ãøƒπ√
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ª¶∞ª¶∏ ª¶∞∫∞§∏

∂∫¶√ª¶∏ Δ∏™ ¡∂Δ
«∂Ã∂π °√À™Δ√»

Γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας,
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες
οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο σε δολάρια USD.
ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·
ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ó·ÏÈˆÙÒÓ

Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονται αποκλειστικά δωρεές
για τον Ξενώνα.
Η φωτογραφία από την αυλή του Ξενώνα
είναι του Γιάννη Γηράση

Κατά την κατάθεσή σας να δηλώνετε και τ’ όνομά σας
για να εκδίδουμε τη σχετική απόδειξη.

ÁÚ¿

...

∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔÂ›
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To συλλεκτικό
τριπλό DVD
διατίθεται προς
ενίσχυση της
λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»
στο χωριό.

5000
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η φουσκωμένη αγελάδα

Παράλληλες ιστορίες φτωχών νοικοκυριών και η εξάρτηση από τα ζωντανά τους
του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-Συγγραφέα

Ή

παραπάνω δυστυχία στους δυστυχισμένους απόκληρους της γης, τους φτωχούς
αγρότες του Νησιού μου. Οι άλλοι, οι τυχεροί της ζωής, ξαπλωμένοι στις φαρδιές
πολυθρόνες τους, την ώρα αυτή δίπλα
στο τζάκι, διασκεδάζουν βλέποντας τον
αγώνα που καταβάλλουν οι αδηφάγες
φλόγες, τρώγοντας με μανία τα ξερά κούτσουρα, από φθόνο επειδή κάποτε η φύση τα χάρισε καταπράσινα φύλλα, δροσιά, μυροβόλα λουλούδια και λαχταριστούς καρπούς. Πιο κάτω λίγα χιλιόμετρα, σ’ ένα φτωχόσπιτο ενός ξεχασμένου
χωριού, ξετυλίγεται ένα δράμα απ’ αυτά
που κάθε μέρα ζει ο φτωχός και η μοίρα
του. Μια ροζιάρα χερούκλα χτυπά την
πόρτα μου και μια λαχανιασμένη φωνή
βγαίνει από ένα στεγνό λαρύγγι. Τρέχα
γιατρέ, σώσε μας.
Τι τρέχει, μπάρμπα Σπύρο; Τον ρωτώ
από μέσα πριν ανοίξω την πόρτα, που
τον γνώρισα από την φωνή. Η αγελάδα
μας γιατρέ ψοφά. Απ’ αυτή ζει όλη η οικογένεια. Μόλις μου είπε ότι είναι πεσμένη κάτω και φουσκωμένη σαν τούμπανο, κατάλαβα ότι πρόκειται για τυμ-

κοριτσάκια του μπάρμπα-Σπύρου να με
κοιτάνε κατάματα. Δέκα-δώδεκα κατάμαυρα πανέμορφα γυαλιστερά και
αστραφτερά ματάκια ήταν καρφωμένα
επάνω μου και με κοιτούσαν με τέτοιο
δέος που μου πάγωσαν το αίμα… Ήταν
σαν να με εκλιπαρούσαν, ζητώντας την
βοήθειά μου για την σωτηρία της αγελάδας τους!
Και έτσι καθώς αντανακλούσε επάνω
τους το αδύναμο φως του λυχναριού,
τα ματάκια τους αυτά έμοιαζαν με φωτεινά αστέρια που κατέβηκαν από τον ουρανό για να φωτίσουν με την λάμψη τους
τον σκοταδισμό που μαστίζει την γη, γλυκαίνοντας τον πόνο της δυστυχίας. Το
ένα από αυτά, καθώς διασταυρώθηκαν
οι ματιές μας, μου φάνηκε ότι μου χαμογέλασε. Θεέ μου σκέφτηκα, πού βρήκε
το κουράγιο να χαμογελά αυτό το φτωχό
σπουργιτάκι μέσα σ’ αυτόν τον σκοτεινό
θάλαμο της θλίψης και της δυστυχίας; Η
αγνότητα, φαίνεται, της αθώας ψυχής
πρέπει να ξεπερνά με ειρωνεία και μεγαλοψυχία σε τέτοιες περιπτώσεις τη δυστυχία της ζωής.

μουν, αν θυμάμαι καλά, μαθητής του Δημοτικού, όταν
στο Μουρκ η φουσκωμένη
και γκαστρωμένη αγελάδα
μας, το καμάρι της οικογένειας, υπέκυψε
και έχασε τη ζωή της, παρά τις φροντίδες
και τις προσπάθειες για το ξεφούσκωμά
της. Ήρθαν λοιπόν στο σπίτι η μακαριστή
μητέρα μου και ο αδελφός μου ο Χρήστος
καταστενοχωρημένοι και λέγοντάς μου:
«πάει, Θωμά, τη χάσαμε την αγελάδα».
Μαζί της χάθηκε και το μοσχάρι που
έφερνε στα σπλάχνα της και επρόκειτο
μάλιστα να γεννηθεί σε λίγες μέρες.
Ώρες αγωνίζονταν τότε ο πατέρας μου
και ο αδελφός μου μαζί με τον Γιώργο
Καρανάσιο να τη γδάρουν και στη συνέχεια να την τεμαχίσουν, πετώντας τα κρέατα στα γύρω χαντάκια. Θυμάται η μεγαλύτερη αδελφή μου, η Φώτω, πως ο παπα-Κώστας, που έμενε στη γειτονιά μας,
ήρθε στο σπίτι μας για να παρηγορήσει
την οικογένεια γι’ αυτό το πλήγμα που
δέχτηκε, ενώ η μικρότερη αδελφή μου, η Ολυμπιάδα, θυμάται
πως ο μακαριστός πατέρας μας
πούλησε το δέρμα στην Καρδίτσα και από τα χρήματα που
πήρε αγόρασε κι έφερε στο σπίτι ένα μπρικάκι για ενθύμιο.
Ρώτησαν κάποτε τον Δαλάι Λάμα τι τον εκπλήσσει περισσότερο
Αυτό το θλιβερό περιστατικό
στον κόσμο. Και η απάντησή του ήταν η εξής:
και μεγάλο χτύπημα για την οικογένεια μου, μου θύμισε η παρακάτω παρόμοια ιστορία που
«Ο άνθρωπος, γιατί θυσιάζει την υγεία του για να βγάλει λεφτά.
με συγκίνησε «μέχρι δακρύων»
και την προσφέρω στους αναΚαι μετά θυσιάζει τα λεφτά του για να ανακτήσει την υγεία του.
γνώστες της εφημερίδας για τον
Και είναι τόσο αγχωμένος για το μέλλον του, που δεν
πολύπλευρο και διδακτικό της
χαρακτήρα. Προέρχεται από το
απολαμβάνει το παρόν.
βιβλίο του δόκτορα τη κτηνιατριΤο αποτέλεσμα είναι να μη ζει ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον.
κής Ιπποκράτη Σαββούρα, μεγάλου αντιστασιακού κατά της
Ζει σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ, και μετά πεθαίνει
δικτατορίας της επταετίας 19671974. Το συναρπαστικό αυτό βιχωρίς να έχει ζήσει».
βλίο που διάβασα πρόσφατα,
αποτελείται από 536 σελίδες και
φέρει τον τίτλο «Το ταξίδι της
Για τη μεταφορά, Ευγενία (Τζένη), σύζυγος Χρήστου, Λιάκου
ζωής και η προδομένη αντίσταση».
Ακολουθεί το κείμενο του βιπανισμό και όσο κι αν τρέξω δύσκολα
βλίου.
Η αγελαδίτσα, πεσμένη στο χώμα, με
θα την προλάβω ζωντανή. Παρ’ όλα αυ- ένα εικονισματάκι κι ένα θυμιατό πάνω
Δε θα ξεχάσω ποτέ …
τά, έριξα ένα αδιάβροχο στην πλάτη, πή- στην πλάτη, ένδειξη της απόγνωσης των
αυτή τη δυστυχία…
ρα την τσάντα μου, τον έβαλα δίπλα μου φτωχών που στηρίζουν πάντα τις ελπίστο τζιπ και πατώντας όλο το γκάζι σε δες τους σ’ Αυτόν που δεν στηρίζεται
Απερίγραπτες οι σκηνές της ανθρω- λίγο είχαμε φτάσει στο απόμερα απ΄ το πουθενά, δηλαδή στον ουρανό που δεν
πιάς, μέσα στη ζούγκλα της κοινωνικής χωριό φτωχικό μαντρί του. Φέξε μας με έχει κολώνες…, με κοίταξε κι αυτή με τις
απανθρωπιάς των κατατρεγμένων από το λυχνάρι φώναξε στη γυναίκα του και τεράστιες ματάρες της που ’ταν δακρυτην φτώχεια και την δυστυχία. Στιγμές πριν μπούμε στο στάβλο την ρώτησε με σμένες από τον πόνο σαν να μου έλεγε:
που όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν αγωνία αν ζει. Ναι αλλά νομίζω πως ξε- Έλα γιατρέ τι κάθεσαι, πεθαίνω.
σβήνουν απ’ τη μνήμη μου. Είναι χαραγ- ψυχά γιατί γύρισαν τα μάτια της ανάποδα
Δεν θυμάμαι σ’ άλλη περίπτωση να
μένες στην ψυχή και συνοδεύουν τη ζωή και κρέμασε τη γλώσσα, είπε μισοβουρ- ενήργησα τόσο γρήγορα. Μόλις τρύπημέχρι το τέλος. Μια απ’ αυτές τις αμέ- κωμένη η κυρα-Βαγγελιώ. Και μόλις σα το στομάχι της με ειδικό εργαλείο, ο
τρητες στιγμές που έζησα στο πλευρό μπήκα στον λασπωμένο στάβλο και πριν αέρας έβγαινε σφυρίζοντας με τέτοια δύτης φτωχολογιάς του Νησιού μου είναι ακόμη κοιτάξω με τον φακό την πεσμένη ναμη μέσα από την κοιλιά της σα να ξεκι αυτή που με λίγα απλά λόγια θα περι- αγελάδα που σπάραζε, σπάραξε και η φούσκωνε κάποιο τεράστιο μπαλόνι.
γράψω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την καρδιά μου, όταν ολόγυρά μου πάνω Μακριά το λυχνάρι, φώναξα, γιατί τα αέπαγερή βραδιά του Γενάρη. Το χιονόνε- στις μπάλες του ξερού χόρτου είδα μέσα ρια αυτά ανάβουν σαν υγραέριο. Σε λίγο
ρο κατέβαινε με ορμή, για να προσθέσει από το αδύνατο φως του λυχναριού το συμπαθέστατο αυτό τετράποδο άρχικι αυτό με την παγωμένη ανάσα του λίγη σκαρφαλωμένα πεντ-έξι αγγελούδια, τα σε να συνέρχεται. Μάζεψε τη γλώσσα

Σοφές ρήσεις- μεγάλα διδάγματα

της, πήρε μια βαθειά ανάσα, σήκωσε λίγο το κεφάλι της, μας κοίταξε και κούνησε δυο φορές ρυθμικά την ουρά της σα
να μου έλεγε ευχαριστώ. Και ύστερα από
λίγο τρίψιμο με ξερό χόρτο στο μουδιασμένο σώμα της και τραβώντας άλλοι το
κεφάλι της με το σκοινί και άλλοι την ουρά της από πίσω, την σηκώσαμε όρθια.
Και το χαμόγελο ξαναζωντάνεψε στα πικραμένα χείλη της φτωχής οικογένειας.
Τότε παίχτηκε και η πιο δραματική σκηνή
του έργου. Όλη η οικογένεια μαζεύτηκε
δίπλα της… ΄Αλλοι τη χάιδευαν άλλοι
σκούπιζαν τα λασπωμένα μέρη του σώματός της. Και αυτή ρουθούνιζε δυνατά
και αναστέναζε, σα να ’θελε να μιλήσει,
γλείφοντας με την τεράστια γλωσσάρα
της τα μάγουλα της μεγαλύτερης κόρης,
που της κρατούσε το κεφάλι. Και όταν
άκουσα τη μάνα να λέει ανάμεσα στους
λυγμούς της ότι απ’ αυτή την αγελάδα
ζει όλη η οικογένεια και ότι από τις οκτώ
οκάδες γάλα που δίνει σχεδόν κάθε μέρα
και το πουλάνε στα σπίτια της γειτονιάς,
αγοράζουν όλα τα προς το ζην, μάτωσε
η καρδιά μου και μουρμούρισα, γιατί Θεέ
μου δίκαιε μια τόση αδικία;. Και το
αποκορύφωμα της ψυχικής μου
κατάθλιψης ήρθε όταν σαν επίλογο της απολογίας της η κυρά-Βαγγελιώ, περιγράφοντας την φτώχια
της και την δυστυχία της, είπε: Κι
ας με συγχωρέσει γιατρέ ο Θεός
γι αυτό που θα πω, αλλά …προτιμούσα να χάσω ένα από τα έξι
παιδιά μου παρά αυτό το ζωντανό
που μας τρέφει όλους.
Η τελευταία αυτή φράση της πονεμένης μάνας μ’ ανατρίχιασε
σύγκορμα και μ’ έκανε να δακρύσω. Κι όταν ξεκίνησα να φύγω
έτρεξε ξοπίσω μου μαζί μ’ όλα τα
άλλα μέλη της οικογένειας και
προσφέροντάς μου μια σακούλα
με φρέσκα αυγά όπως τα χαρακτήρισε, με ρωτούσε τι κάνει ο κόπος σου γιατρέ, όπως συνηθίζουν
στα χωριά να ρωτάνε τον γιατρό
για την αμοιβή του. Της χάιδεψα
το κεφάλι της και της είπα: ο κόπος μου πληρώθηκε από την χαρά που μου χάρισαν τα χαρούμενα προσωπάκια των παιδιών σου
κυρά-Βαγγελιώ. Και αυτή η χαρά που
νιώσατε όλοι σας, βλέποντας την αγελάδα σας να σηκώνεται από το χώμα
μου ’δωσε κι εμένα τέτοια χαρά που δεν
εξαγοράζεται με τίποτε. Ως για τ’ αβγά
που μου χαρίζεις, εγώ θα τα χαρίσω με
τη σειρά μου στα κοριτσάκια σου. Να
τους τα τηγανίσεις το πρωί, πριν πάνε
στο σχολείο να τα φάνε στην υγειά μου
για να μεγαλώσουν και να γίνουν καλές
Ελληνίδες και καλές χριστιανές νοικοκυρές. Με κατευόδωσε όλη η οικογένεια
στο αυτοκίνητο στο βάθος του λασπόδρομου κι έβλεπα από τον καθρέφτη μου
όλη την οικογένεια να στέκεται εκεί ακίνητη σαν αγάλματα και να μου κουνάνε
χέρια μέχρι που χάθηκα. Ήταν μια νύχτα
παγερή του Γενάρη που μου ζέστανε την
ψυχή και με έκανε να νιώσω το νόημα
της ζωής με μια περίσσια χάρη.
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NEA ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Μέγας Εσπερινός στη μνήμη του Ιερομάρτυρος
Αγίου Σεραφείμ – Επισκόπου Φαναρίου
του Τριαντάφυλλου Δήμου

O

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο
Σύλλογος Φαναριωτών Θεσσαλονίκης προσκάλεσε τους πολιτιστικούς Συλλόγους Καρδίτσας
να παρευρεθούν στις 3-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στον εσπερινό μετ' αρτοκλασίας στον ιερό Ναό Αγίου Μηνά Θεσσαλονίκης, στη μνήμη του ιερομάρτυρα Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου. Εκτός
των άλλων στον εσπερινό παρευρέθηκαν
και μέλη του Συλλόγου Καναλιωτών. Εκείνο
που συγκίνησε περισσότερο το εκκλησίασμα
ήταν όταν εψάλη το απολυτίκιο του Αγίου
Σεραφείμ που έχει ως εξής:
«Των Αγράφων τον γόνον, Φαναρίου τον
πρόεδρον και μονής Κορώνης το κλέος, Σεραφείμ ευφημήσωμεν· αθλήσας γαρ λαμπρώς υπέρ Χριστού, θαυμάτων επομβρίζει
δωρεάς και λυτρούται νοσημάτων φθοροποιών τους πίστει ανακράζοντας· Δόξα τω
δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα».
Μετά τον εσπερινό, με πρωτοβουλία του
προέδρου του Συλλόγου Καναλιωτών, παρευρέθηκαν σε παρακείμενη καφετέρια στη
στοά Χιρς – Notos Gallery τα εξής μέλη συλλόγων, όπως εικονίζονται στη φωτογραφία
με τη σειρά:
1. Γηράσης Νικόλαος, Δικηγόρος
2. Κρικέλης Λάμπρος, Υποστράτηγος
από την Απιδιά Καρδίτσας
3. Παναγόπουλος Αλκιβιάδης, Δικηγόρος
από τον Ελληνόπυργο Καρδίτσας
4. Αντωνίου Μιχάλης, Δικηγόρος με τη
σύζυγό του Ολυμπία από το Ξυνονέρι Καρδίτσας
5. Δήμου Τριαντάφυλλος με τη σύζυγό
του Βερώνη
6. Αντωνίου Λάμπρος με τη σύζυγό του
Αναστασία από το Ξυνονέρι Καρδίτσας
7. Γιωτόπουλος Κων/νος, Μηχανολόγος
8. Κωτούλας Ιωάννης, Επίτιμος Πρόεδρος

Συμβολαιογράφων Συλλόγου Θεσ/νίκης
9. Μόσιαλος Αθανάσιος από τον Άγιο Ακάκιο Καρδίτσας
10. Γιωτόπουλος Γεώργιος, Έμπορος
Παραθέτουμε συνοπτικό συναξάρι του
Αγίου από το βιβλίο του Θωμά Ν. Ζήση, φιλoλόγου, «Καναλίων οι Άγιοι Πρόβολοι».
Ο ιερομάρτυρας Σεραφείμ καταγόταν από
το χωριό Μπεζούλα της ευρύτερης περιοχής
των Αγράφων και υπήρξε τέκνο θεοσεβών
γονέων, του Σωφρονίου και της Μαρίας.
Από μικρός έμαθε τα ιερά γράμματα και όταν
μεγάλωσε εγκατέλειψε τις τερπνότητες του
βίου και ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στην
ιερή μονή της Θεοτόκου που ονομάζεται μέχρι και σήμερα Κορώνα. Το μοναστήρι αυτό
βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της τεχνητής λίμνης Ν. Πλαστήρα. Εκεί ο Σεραφείμ
επιδόθηκε σε πνευματικούς αγώνες και
έλαμψε με την ενάρετη ασκητική του πολιτεία. Εκεί δέχτηκε το αξίωμα της ιεροσύνης
και όταν χήρεψε ο επισκοπικός θρόνος Φαναρίου και Νεοχωρίου χειροτονήθηκε επίσκοπος με απόφαση της Εκκλησίας. Ποίμανε το ποίμνιό του με αίσθημα ευθύνης και
ταπεινοφροσύνης, διδάσκοντας το λόγο του
θεού και δίνοντας ο ίδιος το καλό παράδειγ-

μα με τον άγιο βίο του.
Το μαρτύριο του αγίου Σεραφείμ συνδέεται άμεσα με τις δύο επαναστατικές εξεγέρσεις που προκάλεσε ο μητροπολίτης (της
Τρίκκης ή της Λάρισας) Διονύσιος ο «Σκυλόσοφος» το 1601 και το 1611, εξεγέρσεις
που είχαν άδοξο τέλος. Δεν είναι απόλυτα
εξακριβωμένα ο ρόλος και η σχέση του Σεραφείμ με τα κινήματα αυτά, ούτε και το έτος

του μαρτυρίου του. Το πιο πιθανό είναι πως
ο επίσκοπος Σεραφείμ υπήρξε θύμα της
τουρκικής μανίας που ξέσπασε θηριώδης
μετά την αποτυχία του κινήματος σε κάθε
ευυπόληπτο πρόσωπο και μάλιστα ιερωμένο. Αυτό κατά τον ιερό Συναξαριστή έγινε το
1601 και ο Άγιος κατηγορήθηκε εντελώς άδικα, αφού καμιά απολύτως ανάμειξη δεν είχε
στην εξέγερση. Το βέβαιο είναι ότι ο Σεραφείμ με την κατηγορία αυτή οδηγήθηκε στον
τοπικό άρχοντα του Φαναρίου για να απολογηθεί και επειδή αρνήθηκε τόσο την κατηγορία όσο και την πρόταση να τουρκέψει
για να γλιτώσει τη ζωή του, υποβλήθηκε σε
μια σειρά από φοβερά βασανιστήρια και
υπέμεινε φρικτότατο μαρτύριο· σουβλίστηκε
ζωντανός έξω από το Φανάρι στο χώρο
όπου γίνονταν οι συναλλαγές, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το μαρμάρινο μνημείο του
με τη χαρακτηριστική χαλκογραφία του σουβλισμού. Εκεί πλησίον ανεγέρθηκε αργότερα
προς τιμή του και μεγαλοπρεπής φερώνυμος ναός. Ύστερα από ημέρες οι Τούρκοι
έκοψαν την τίμια κάρα του και την έστειλαν
στα Τρίκαλα προς εκφοβισμό των ορθόδοξων Ελλήνων. Ώσπου να καταλήξει η άγια
κεφαλή του Ιερομάρυρα στη μονή Κορώνας,
μεσολάβησε μία σειρά από θαυματουργικές
ενέργειες και εμφανίσεις που δεν είναι δυνατό να αναφερθούν στο σύντομο τούτο εισαγωγικό σημείωμα. Στο χαρακτηριστικό δίστιχο του Συναξαρίου ο Ιερομάρτυρας εμφανίζεται να βλαστάνει ως κλάδος από τη
θεσσαλική γη και να προσέρχεται στο Χριστό
λουσμένος στα αίματά του: «Ο γης Σεραφείμ
Θετταλών φυς ως κλάδος/Θεώ Λόγω πρόσεισι ρείθροις αιμάτων». Η μνήμη του Αγίου,
επειδή συμπίπτει σε περίοδο χειμερινή, ορίστηκε να εορτάζεται ως εξής: α) Κατά την
Κυριακή των Μυροφόρων στην πόλη της
Καρδίτσας και β) την τελευταία Κυριακή του
Σεπτεμβρίου στον τόπο του μαρτυρίου του
στο Φανάρι και στο φερώνυμο ναό του. Και
στις δύο περιπτώσεις γίνεται και λιτάνευση
της τίμιας κάρας του.

Εκδήλωση προς τιμήν του συγχωριανού μας Κωνσταντίνου

Τ

ην Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
12 π.μ. η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου
Καρδίτσας πραγματοποίησε εκδήλωση προς
τιμήν του συγχωριανού μας κου Κωνσταντίνου Μαυράκη για τη νέα του μεγάλη δωρεά ιατρικών
μηχανημάτων στα 6 χειρουργεία του Νοσοκομείου.
Μεταφέρουμε εδώ την ανακοίνωση της εκδήλωσης
στο φύλλο της εφημερίδας της Καρδίτσας ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ
της 25ης Οκτωβρίου 2014, σελ. 7.
«Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν του κου Κων/νου Μαυράκη
για τη δωρεά του σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο
χειρουργικό τομέα του Νοσοκομείου. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν η Διοικητής του Νοσοκομείου κα Κωνσταντία Δάλλα, ο Διευθυντής του χειρουργικού τομέα
και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Η Διοικητής κα Δάλλα ευχαρίστησε θερμά τον κο Μαυράκη
για την πολύτιμη προσφορά, του απένειμε τιμητική πλακέτα και αποκάλυψε τιμητική επιγραφή στο χώρο ανα-

μονής του 2ου ορόφου.
Ο Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Καρδίτσας κος Νέστορας Καραγιώτας ανέφερε τα εξής:
“Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τιμήσουμε τον κ. Κων/νο Μαυράκη, τον άνθρωπο που με τη γενναιοδωρία του και
την αγάπη για τους συνανθρώπους του έκανε μια μεγάλη δωρεά για τον εξοπλισμό σε όργανα και εργαλεία
του χειρουργικού τομέα. Εάν αναλογισθούμε ότι αυτή
η πράξη έρχεται σε μια δύσκολη ώρα που περνά η
πατρίδα μας, ευχόμαστε να βρει και άλλους μιμητές
για να μπορέσουμε σαν Νοσοκομείο να ανακουφίσουμε
τον πόνο και από καλύτερες θέσεις και με καλύτερα
εφόδια να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες των συνανθρώπων μας.
Ως Διευθυντής του χειρουργικού τομέα, κε Μαυράκη
σας ευχαριστώ για την προσφορά σας».
Υπενθυμίζουμε ότι ο κος Κωνσταντίνος Μαυράκης
υπήρξε δωρητής και του Ξενώνα του χωριού μας

«Λάμπρος Παπαγεωργίου». Προσέφερε συνολικά
18.000 ευρώ και ανακηρύχτηκε από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καναλιωτών της Αθήνας «Χρυσός Δωρητής»
του Ξενώνα, σε τιμητική εκδήλωση για τον ίδιο που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου
την Κυριακή 11η Αυγούστου 2013 στο Πνευματικό
Κέντρο του χωριού.
Ο κος Μαυράκης με επιστολή του την 21η Οκτωβρίου 2014 μας ενημέρωνε ότι σχεδίαζε να προσφέρει
εκ νέου ποσό 5.000 ευρώ και ήδη το έχει καταθέσει
στο λογαριασμό του Συλλόγου. Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2014 έκανε δεκτή τη δωρεά
του ποσού αυτού και δεσμεύτηκε να το χρησιμοποιήσει για την αγορά γραφείου του Συλλόγου, που αποτελεί κύριο μέλημά του τη διετία που διανύει, σύμφωνα
με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του Συλλόγου μας της 9ης Μαρτίου 2014,
εκτός αν ο ίδιος ο δωρητής ορίσει διαφορετικά τον
τρόπο αξιοποίησης της δωρεάς του. Με το ποσό αυτό,
αν τελικά επενδυθεί στην αγορά γραφείου, ο κος Κων-
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Η Ιερά μονή Αγίας Άννης και Μαρίας Μαγδαληνής

Μ

Στιγμιότυπο από τη θεία λειτουργία στο Μουρκ

Νέα από τα Κανάλια

ε υψηλό φρόνημα και επισημότητα εορτάστηκε και φέτος
στο χωριό μας η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940, το ηρωικό ΟΧΙ ενάντια στους Ιταλούς
και Γερμανούς, παρά τη βροχόπτωση της
ημέρας.
Μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας
ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο τον πεσόντων από τον Πρόεδρο του
Κοινοτικού Συμβουλίου Χριστόδουλο (Χρήστο) Ζέκιο και στη συνέχεια το καθιερωμένο
κέρασμα στο Κοινοτικό γραφείο.
Την 15η Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε θρησκευτικό προσκύνημα των συγχωριανών μας από τα Κανάλια στην Ιερά
Μονή Αγίας Άννης και Μαρίας Μαγδαληνής
στις Λυγαριές Λαμίας. Η εκδρομή διοργανώθηκε από την Τοπική Κοινότητα Καναλίων σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και
Εξωραϊστικό Σύλλογο του χωριού (ΜΕΣΚ).
Με λαμπρότητα και με αυξημένο αριθμό
προσκυνητών εορτάστηκε και φέτος ο Άγιος
Νικόλαος στο φερώνυμο εξωκλήσι στο
Μουρκ.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
στον Αϊ-Λια

Στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, την
Κυριακή 4 Ιανουαρίου του νέου έτους 2015,

Πηγαίνοντας στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τον εορτασμό
της επετείου: Σημαιοφόρος ο Ηλίας Ζέκιος του Χριστόδουλου, πλαισιωμένος από το Κοινοτικό Συμβούλιο και λοιπούς Καναλιώτες.
μετά την Θεία Λειτουργία κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη ενοριακή «βασιλόπιτα», μια
πρωτοβουλία των εκκλησιαστικών συμβούλων κ.κ. Χρήστου Ζέκιου (Προέδρου της
Κοινότητας) και Λάμπρου Υφαντή. Προσφέρθηκαν κομμάτια πίτας σ' όλο το εκκλησίασμα ενώ το «φλουρί» - μια εικόνα του
Προφήτη - έτυχε στον Αϊ-Λια! Ανταλλάχτηκαν ευχές για καλή, εποικοδομητική, πνευματική κι ευλογημένη χρονιά. Με το καλό
να συνεχιστεί η ωραία αυτή πρωτοβουλία
στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κος
Χ. Ζέκιος καταθέτει στεφάνι στο μνημείο των
πεσόντων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
Θάνατοι
31-10-2014: πέθανε ο Απόστολος Καρκατσούλας, ετών 92. Η κηδεία του έγινε στη
Νάουσα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια
με την κόρη του Μαρία.
1-11-2014: πέθανε η Αριστούλα Σιάφη.
19-11-2014: πέθανε η Γιαννούλα
Μαυράκη.

Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές
τους.
Επιτυχίες
Ο Λιόντος Παναγιώτης, γιος της συγχωριανής μας Βικτωρίας Ζούμπου, στις 1611-2014 ορκίστηκε λαμβάνοντας το πτυχίο
της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης.
Ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης και όλοι μας
εκφράζουμε την ευχή να έχει καλή σταδιοδρομία.

Μαυράκη για δωρεά του στο Νοσοκομείο Καρδίτσας
σταντίνος Μαυράκης θ' αναγορευτεί σύμφωνα με τον
«Ειδικό Θεσμό Δωρητών» του Συλλόγου μας σε αργυρό δωρητή του γραφείου.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι στην επιστολή του ο κος
Κωνσταντίνος Μαυράκης, μαζί με την ενημέρωσή του
για τη νέα προσφορά του προς τον Σύλλογό μας και
τις προσωπικές ευχές του προς τα μέλη του Συλλόγου για καλή υγεία, μας εξιστόρησε μια προσωπική
του εμπειρία, που δείχνει τη μεγάλη αξία των δωρεών
του προς το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας για την
υγεία των ασθενών και την έμπρακτη αναγνώρισή
της από ανθρώπους που έχουν άμεση εμπειρία της
προσφοράς του. Αξίζει να μεταφέρουμε το περιστατικό, όπως ό ίδιος μας το παρέθεσε στην επιστολή
του.
«Την 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10 π.μ., μόλις εισήλθα
στο εδώ κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης (Καρδίτσας)
για να πάρω τη σύνταξή μου, ακριβώς πριν από εμένα
προηγείτο ένας άγνωστός μου κύριος. Αμέσως απευθύνθηκε προς εμένα, λέγοντας «Κύριε Μαυράκη πε-

χαρά πού υπάρχουν νέοι που σέβονται τα γηρατιά».
«Κύριε Μαυράκη», μου είπε, «είστε ένα αξιόλογο πρόσωπο στην Καρδίτσα και πολλοί από τους κατοίκους
χρωστούν ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό σας με τις δωρεές που κάνατε στο νοσοκομείο μας. Η γυναίκα μου
με το παλιό, σκουριασμένο μηχάνημα του Νοσοκομείου δεν πήγαινε καθόλου καλά. Από τότε που δωρήσατε δύο μηχανήματα, τόσο η γυναίκα μου όσο και
άλλοι ασθενείς πηγαίνουν καλά». Η χαρά μου υπήρξε
απεριόριστη».

Ο κος Κωνσταντίνος Μαυράκης κατά την τιμητική εκδήλωση του Συλλόγου μας
ράστε μπροστά μου». Του απάντησα, «δεν πειράζει,
μετά από εσάς είμαι εγώ». Επέμενε τόσο πολύ, οπότε
αφού τον ευχαρίστησα, του είπα «αισθάνομαι μεγάλη

Συγχαίρουμε τον κ. Μαυράκη για την πολύ σημαντική του δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας,
τον ευχαριστούμε θερμά για τη νέα προσφορά του
προς το Σύλλογό μας και του ευχόμαστε να είναι υγιής
και να συνεχίζει το φιλανθρωπικό του έργο για σκοπούς που ο ίδιος κάθε φορά προκρίνει.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
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Καθιέρωση ημέρας μνήμης του
Καναλιώτη καπνοπαραγωγού

Ε

ίναι σε όλους μας γνωστό ότι
ο καπνός υπήρξε τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του
1980 μια εμβληματική καλλιέργεια για το χωριό μας. Ήταν η κύρια καλλιέργεια για το σύνολο των νοικοκυριών, εκείνη που απορροφούσε
τα περισσότερα μεροκάματα των μελών της οικογένειας και εκείνη που
διαμόρφωνε στο μεγαλύτερο μέρος
του το οικογενειακό εισόδημα. Ο καπνός άλλωστε, μαζί με ελάχιστα ακόμη
προϊόντα της χώρας, χαρακτηριζόταν
ως εθνικό προϊόν, γιατί αποτελούσε
με τις εξαγωγές του σημαντική πηγή
εισροής συναλλάγματος για την εθνική
οικονομία.
Αυτά στο παρελθόν. Τις τελευταίες
δεκαετίες η καλλιέργειά του απασχολούσε όλο και λιγότερους συγχωριανούς μας καλλιεργητές μέχρι που εξέλιπε εντελώς, όταν και ο τελευταίος
καπνοκαλλιεργητής, ο κος Λάμπρος
Υφαντής, έπαψε να τον καλλιεργεί μετά την καλλιεργητική περίοδο 200203. Άλλες καλλιέργειες στα ποτιστικά
χωράφια του χωριού μας έγιναν πιο
σημαντικές. Το βαμβάκι έγινε πιο ανταγωνιστικό (αν και αυτή η καλλιέργεια
εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα) και η πολιτική επίσης της Κοινότητας σχετικά με τον καπνό από τη
δεκαετία του 1980 και εξής και ειδικότερα από τη δεκαετία του 2000 συντέλεσαν στο σταδιακό δραστικό περιορισμό της καπνοκαλλιέργειας μέχρις
εξάλειψής της. Η εξαφάνιση ή η συρρίκνωση της καπνοκαλλιέργειας δεν
συνέβη βέβαια μόνο στο χωριό μας
αλλά και σε άλλες καπνοπαραγωγικές
περιοχές και συμπαρέσυρε τόσο τα
εξαγώγιμα ευγενή (ή αρωματικά ή ανατολικού τύπου καπνά) στα οποία υπαγόταν και η ποικιλία «Ζιχνομυρωδάτα»
που καλλιεργούσαν οι συγχωριανοί
μας, όσο και τα εγχώριας κατανάλωσης και τα αμερικανικού τύπου καπνά.
Ο καπνός στο χωριό μας έγινε ανάμνηση. Μια ανάμνηση όμως που με
τα χρόνια αποφορτίστηκε από τα αρνητικά στοιχεία της, όπως την κοπιώδη
εργασία από τη σπορά στα φυτώρια
(«ουντζιάκια»), ως το φύτεμα, το σκάλισμα, το μάζεμα των φύλλων, το αρμάθιασμα, τη δεματοποίηση και, ακόμη, την αγωνία της δειγματοληψίας
από τους εμπόρους για τον έλεγχο της
ποιότητας και της πώλησής του, διαδικασία που μονοπωλούσε τις συζητήσεις των καπνοπαραγωγών μεταξύ
τους και με τους εκπροσώπους των
εμπόρων στα καφενεία της πλατείας
τα βράδια του τέλους του φθινοπώρου
και των αρχών του χειμώνα. Η τιμή
του, βλέπετε, θα καθόριζε τα οικονομικά του νοικοκυριού για ένα ολόκληρο
χρόνο.
Και σήμερα, όμως, όλα όσα ήταν
συνυφασμένα με την καπνοκαλλιέρ-

γεια εξακολουθούν να μας συγκινούν.
Μας θυμίζουν τις κουρασμένες μορφές
των γονιών μας που ζυμώθηκαν μ’ αυτή, που με το εισόδημά της μας μεγάλωσαν, μας σπούδασαν, μας έδωσαν
εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Νομίζω
πως όλοι εμείς οι παλαιότεροι, που ζήσαμε στο χωριό στα χρόνια της ακμής
της καπνοκαλλιέργειας, θυμόμαστε
τις παραινέσεις των γονιών μας να
διαβάζουμε για να βρούμε, όταν μεγαλώσουμε, μια δουλειά μακριά από
«την τυράγνια» του καπνού, «να φύγουμε από τον καπνό». Ο καπνός
ήταν η αναφορά σχετικά με την καλύτερη ζωή που επιθυμούσαν οι γονείς
μας για εμάς. Ακόμη και όσοι δεν αφιερώσαμε όλη τη ζωή μας στη γεωργική
εργασία γιατί «καταφέραμε να του ξεφύγουμε» προς άλλες απασχολήσεις
μακριά από το χωριό, δουλέψαμε οι
περισσότεροι τουλάχιστον το καλοκαίρι στο μάζεμα και το αρμάθιασμα των
καπνόφυλλων. Οι ηλιάστρες, σήμα κατατεθέν στα ντάμια της λάσδας, του
μουρκ και της αυλής των σπιτιών για
τους λίγους που το αρμάθιασμα γινόταν στο χωριό, μας παίδεψαν όλους
μας με το σκέπασμα και το ξεσκέπασμα των αρμαθιών με τους τσίγκους
ή τα καπνόπανα, καθώς συχνά το
βραδάκι κάποιο συννεφάκι στον ουρανό μπορούσε να μας τρομοκρατεί
ότι τη νύχτα θα έφερνε βροχή και η
ποιότητα του βρεγμένου καπνού θα
υποβαθμιζόταν.
Ο καπνός έγινε ανάμνηση, αλλά δεν

παύει να αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας του χωριού μας, στοιχείο της
ταυτότητας των ανθρώπων του και του
καθενός μας. Αξίζει να διατηρήσουμε
αυτή την ανάμνηση της καπνοκαλλιέργειας και του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού. Οφείλουμε μια ανάμνηση
τιμής στο μόχθο γενιών και γενιών Καναλιωτών και μαζί και των γονιών μας
σχεδόν ολοχρονίς μαζί της. Αξίζει να
μεταβιβάσουμε και στη νεότερη γενιά,
μέσα από μια γιορτή μνήμης, τη γνώση μας και τη σημασία για την οικονομία του χωριού της εμβληματικής αυτής καλλιέργειας, που σφράγισε όσο
καμιά άλλη την οικονομική ζωή των
παππούδων τους.
Ο Σύλλογος Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης είναι εκείνος που σκέφτηκε
πρώτος και επεξεργάστηκε πρόταση
για την καθιέρωση μιας ημέρας μνήμης για τον Καναλιώτη καπνοπαραγωγό. Έστειλε στο Σύλλογό μας σχεδόν ένα χρόνο πριν, την 1-3-2014, την
πρώτη επιστολή του σχετικά με το θέμα αυτό. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
θεώρησε την πρόταση εξαιρετική. Την
ανακοίνωσε στην εκλογοαπολογιστική
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
του της 9-3-2014 και τα μέλη της χαιρέτησαν επίσης την πρόταση. Στη συνέχεια το Δ.Σ. ανακοίνωσε την επιστολή του Συλλόγου των Θεσσαλονικέων
στο φύλλο 126, σελ. 2, της εφημερίδας
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, μαζί με ένα δικό του
σχόλιο, επίσης, τονίζοντας το ενδιαφέρον και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και

της Γενικής Συνέλευσης των μελών
του για την πρόταση των Θεσσαλονικέων.
Στην επιστολή εκείνη οι Θεσσαλονικείς πρότειναν ως ημέρα μνήμης την
Καθαρή Δευτέρα κάθε έτους, με το
σκεπτικό ότι η εποχή των Απόκρεω
συμπίπτει κάθε φορά με την εποχή
της αρχής της διαδικασίας της καπνοκαλλιέργειας, με τη σπορά των φυτωρίων του καπνού. Οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν στο φύλλο 126
για να ξαναθυμηθούν ολόκληρο το περιεχόμενο της επιστολής εκείνης.
Πρόσφατα ο Σύλλογος Καναλιωτών
της Θεσσαλονίκης απέστειλε νεότερη
σχετική επιστολή του προς τον Δήμαρχο Μουζακίου κο Γεώργιο Κωτσό, 2111-2014, την οποία κοινοποίησε επίσης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
προς δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ, την οποία δημοσιεύουμε
αμέσως πιο κάτω. Επισημαίνουμε ότι
στη νεότερη αυτή επιστολή προτείνεται
να καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης η 29η
Αυγούστου κάθε έτους. Θεωρούμε ότι
η ημερομηνία αυτή είναι πιο δόκιμη
από πλευράς συμμετοχής των συγχωριανών μας, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος ευνοεί την παρουσία τους στο
χωριό.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας
Ισαβέλλα Γιδαράκου
Γενική Γραμματέας

Επιστολή του Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης
προς τον Δήμαρχο Μουζακίου κο Γ. Κωτσό, σχετικά με την καθιέρωση
ημέρας μνήμης του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού
Θεσ/νίκη, 21 Νοεμβρίου 2014
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
κ. ΚΩΤΣΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση ημέρας μνήμης του Καναλιώτη
καπνοπαραγωγού
Στη συνέχεια της από 1ης Μαρτίου 2014 επιστολής μας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 126 φύλλον εφημερίδος
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, σας
γνωρίζουμε ότι: Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου
μας συνήλθε σε σύσκεψη και αποφάσισε όπως κατάλληλη
ημερομηνία μνήμης σχετικής με το ανωτέρω θέμα, ημέρα
Καναλιώτη καπνοπαραγωγού, δύναται να καθιερωθεί η 29η
Αυγούστου.
Αυτή συμπίπτει με την λήξη της ημερομηνίας της τελευταίας Καναλιώτικης καπνοπαραγωγής, της οποίας τελευταίος
καπνοπαραγωγός υπήρξε ο Καναλιώτης Λάμπρος Υφαντής
την καλλιεργητική περίοδο 2002-2003.
Ελάχιστη τιμή στον μόχθο του καπνοπαραγωγού Καναλιώτη είναι ο ορισμός ημέρας μνήμης του με κάποιες εκδηλώσεις και ο εντοιχισμός μαρμάρινης πλάκας σε κατάλληλο
χώρο της άλλοτε Κοινότητας.

Κύριε Δήμαρχε,
Τα παραπάνω εκφράζομε ως σκέψη μας και ευχή μας και
επαφιέμεθα στην φωτισμένη κρίση σας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης εκφράζει τις ευχαριστίες του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΗΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΤΤΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΖΗΣΗ ΝΕΛΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
3. ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
4. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ κ' ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

