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Τιμήθηκε ο Καναλιώτης Ζήσης Σκάρος,
ο γίγαντας της λογοτεχνίας
του Χρήστου Μαυρομμάτη

Ε

ξαιρετική επιτυχία σημείωσε το
Σάββατο 23 Μαΐου η εκδήλωση
του Συλλόγου Καναλιωτών της
Αθήνας, σε αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης της Καρδίτσας, για την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε
πρόσφατα ο Σύλλογος για το γίγαντα της λογοτεχνίας και της πεζογραφίας Ζήση Σκάρο,
τον Καναλιώτη Απόστολο Ζήση.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου της Καναλιώτικης παροικίας στην
Αθήνα κος Λάμπρος Πυργιώτης, ο οποίος,
όπως τόνισε, θεώρησε καθυστερημένη υποχρέωση να τιμήσουμε κι εμείς οι Καναλιώτες
τον Ζήση Σκάρο στη γενέτειρά του την Καρδίτσα, γνωστόν πανελληνίως και όχι μόνο
από το συγγραφικό του έργο, όπως «Οι Ρίζες του Ποταμού - Ραγιάδες και κολίγοι», «οι
Κλούβες» και πλήθος άλλων έργων του,
πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν και σε
άλλες γλώσσες. Ο Σύλλογος Καναλιωτών
της Αθήνας εξέδωσε τιμητικό τόμο με απανθίσματα της ζωής και του έργου του, για την

Οι συντελεστές της εκδήλωσης: στο
βήμα ο κος Λ.
Πυργιώτης και
στην έδρα από αριστερά
όπως φαίνονται στη φωτογραφία - ο κος
Α. Λιάκος, η κα
Π. Σδρόλια,
ο κος Απ. Βεργής και ο κος
Μ. Στεργιόπουλος

παρουσίαση του οποίου οργανώθηκε αυτή
η εκδήλωση. Τον Σκάρο, αναγνωρίζοντας
την αξία του έργου του και την προσφορά
του στην ελληνική λογοτεχνία, τίμησε ήδη
πολύ νωρίτερα, στις 17-12-1980, η Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών της Αθήνας, με την
ευκαιρία της ολοκλήρωσης της μυθιστορηματικής τριλογίας του «Οι ρίζες του Ποταμού». Ο ίδιος διετέλεσε και Πρόεδρος της

Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ο κος Λ. Πυργιώτης αναφέρθηκε στο
πλούσιο και πολυθεματικό συγγραφικό έργο του τιμώμενου, το οποίο αγκάλιαζε όλα
τα είδη του έντεχνου λόγου, με μεγάλη επιτυχία: μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αναλύσεις τέχνης, μεταφράσεις έργων ξένων συγγραφέων, ακόμη και ποίηση.

H ενηλικίωση μιας Πινακοθήκης
του Στέφανου Γ. Πρίντσιου
stef-prin@hotmail.com

Σ

την αρχή σαν σκέψη ξεκίνησε, δειλά-δειλά, έγινε
προβληματισμός και δεν
άργησε να εξελιχτεί σε εμμονή, σε πείσμα, ενάντια στην πολιτιστική απραξία και την αποχαύνωση,
κυρίαρχα γνωρίσματα της εποχής
μας.
Το εγχείρημα παράτολμο, οι δυσκολίες ανυπέρβλητες, οι σύμμαχοι ελάχιστοι, το περιβάλλον καχύποπτο έως
εχθρικό.
Η άοκνη όμως προσπάθεια, η διάθεση, το μεράκι, η θέληση και η επιμονή
έφεραν τελικά το θεμιτό αποτέλεσμα.
Η Καναλιώτικη Πινακοθήκη είναι γεγονός, εγκαινιάσθηκε και τέθηκε σε
λειτουργία τον Αύγουστο του 2012,
στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι τα
Κανάλια είναι το χωριό όπου η πολιτι-

Η συγχωριανή μας κα Παρασκευή Σδρόλια-Κρανιά, βιβλιοθηκονόμος στην Δημοτική
Βιβλιοθήκη της Καρδίτσας, αντλώντας από
το βιβλίο αυτό, περιέγραψε τον αδάμαστο
χαρακτήρα του συγγραφέα και διανοητή Ζήση Σκάρου, ανέδειξε τις «κόντρες του» με
το κατεστημένο και τη θαυμάσια πέννα του
στηρίζοντας τον ταπεινό και καταφρονημένο
άνθρωπο, τον αγρότη, τον εργάτη της πόλης, τον αδύνατο να αντιδράσει και να απολαύσει το δίκιο του που έπρεπε να το βρει
εδώ στη γη και όχι στη μεταθανάτια ζωή.
Ο κος Απόστολος Βεργής, συγγραφέας
και ποιητής, ο έτερος συμμετέχων στην παρουσίαση του βιβλίου, ανέφερε ότι ο Ζήσης
Σκάρος ήταν εκείνος που τον ενέπνευσε να
ασχοληθεί με την πεζογραφία και την ποίηση
και να αναδείξει το ταλέντο του. Γι’ αυτό θεώρησε τιμή του που ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παρουσίαση και να προσθέσει
κι αυτός την κατάθεσή του για το βιβλίο αλλά
και για το έργο του Ζήση Σκάρου που τον
Συνέχεια στη σελ. 3

Καλό Καλοκαίρι
στο χωριό!

Η έκθεση της συλλογής της Πινακοθήκης Καναλίων – αίθουσα «Άρης
Θέος» - στην Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας (Σάββατο 23 Μαϊου 2015
έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2015). Η πραγματοποίηση της έκθεσης έγινε με
την επιμέλεια του φίλου του χωριού μας γκαλερίστα Χαρίλαου Φατόλα
και τη φροντίδα της κας Μαρίας Γιαννέλου – επιμελήτριας της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας (οι φωτογραφίες είναι δικές της).

στική δραστηριότητα δεν εφησυχάζει,
δεν πτοείται, δεν οπισθοδρομεί.
Οι δυσκολίες όμως στην πραγματικότητα τώρα αρχίζουν, μιας και στην
ουσία τώρα αρχίζει η πνευματική προ-

σφορά της Πινακοθήκης. Τώρα γεννήθηκε και τώρα επιχειρεί τα πρώτα
της βήματα στην προσπάθειά της να
Συνέχεια στη σελ. 4
Από το προσωπικό αρχείο του Στέφανου Γ. Πρίντσιου
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ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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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

Καβάφης, …. διαχρονικά
προφητικός

Ας φρόντιζαν

Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης.
Αυτή η μοιραία πόλις, η Αντιόχεια
όλα τα χρήματά μου τάφαγε:
Αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της βίο.
Αλλά είμαι νέος και με υγείαν αρίστην.
Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος
(ξέρω και παραξέρω Αριστοτέλη, Πλάτωνα,
τι ρήτορας, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν πεις).
Από στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα,
κ’ έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων.
Είμαι μπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά.
Στην Αλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες πέρσι.
κάπως γνωρίζω (κ’ είναι τούτο χρήσιμον) τα εκεί:
του Κακεργέτη βλέψεις, και παληανθρωπιές, και
τα λοιπά.
Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα
Ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτήν την χώρα,
την προσφιλή πατρίδα μου Συρία.
Σ’ ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω

να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. Αυτή είν’ η πρόθεσίς μου.
Αν πάλι μ’ εμποδίσουνε με τα συστήματά τουςτους ξέρουμε τους προκομένους: να τα λέμε τώρα;
αν μ’ εμποδίσουν, τι φταίω εγώ.
Θ’ απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα πρώτα,
κι αν ο μωρός αυτός δεν μ’ εκτιμήσει,
θα πάγω στον αντίπαλό του, τον Γρυπό.
Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει,
πηγαίνω παρευθύς στον Υρκανό.
Θα με θελήσει πάντως ένας απ’ τους τρεις.
Κ’ είν’ η συνείδησίς μου ήσυχη
για το αψήφιστο της εκλογής.
Βλάπτουν κ’ οι τρεις τους τη Συρία το ίδιο.
Αλλά, κατεστραμμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ.
Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ.
Ας φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί
να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό.
Μετά χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν.

Και κάτι ακόμα, από τον άγιο
της ελληνικής λογοτεχνίας μας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη
Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Γεώργιος Μπέκος του Παναγιώτη
Ανδρέα Παπανδρέου 9 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894
e-mail: bekoum@otenet.gr

Yπευθυνη καταστήματος:
Ευαγγελία Ζήση

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

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

ΜΕ ΑΦΟΡΜH ΤΗΝ EΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛIΟΥ ΑΠO ΤΟΝ ΣYΛΛΟΓΟ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘHΝΑΣ

Τιμήθηκε ο Καναλιώτης Ζήσης Σκάρος,
ο γίγαντας της λογοτεχνίας
Συνέχεια από τη σελ. 1
συνάντησε μέσα από τα βιβλία του, είδε
τη σκέψη του και την αγωνία του για τον άνθρωπο και υποσχέθηκε στον εαυτό του να
συνεχίσει με την πέννα του στον ίδιο δρόμο
που βάδισε εκείνος, για την ενημέρωση του
απλού ανθρώπου για τα δίκαιά του στην κοινωνία και στο κράτος.
Τέλος ο κ. Άρης Λιάκος, Ομότιμος Καθηγητής
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
ζωγράφος, με αφορμή τα πέντε πορτρέτα του
Ζήση Σκάρου που είχαμε μπροστά μας μέσα
στην αίθουσα, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της
τέχνης των πορτρέτων από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, με προβολές και θεωρίες
των διαφόρων τάσεων κατά εποχή, μέχρι να
φθάσουν στη σημερινή τελειότητα, με τα αξιόπιστα μέσα που η επιστήμη ανακάλυψε.
Εν συνεχεία, ο συντονιστής της εκδήλωσης κος Λ. Πυργιώτης ζήτησε από τους
παρισταμένους να λάβει το λόγο οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει με τις δικές
τους σκέψεις, προσωπικές εμπειρίες από
τον τιμώμενο κλπ. Στο βήμα ανέβηκε ο συγχωριανός μας κος Αστέριος Χαλάτσης, Πρόεδρος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Αθηνά» στην
Καρδίτσα, ο οποίος υπενθύμισε ότι τιμητική
εκδήλωση για τον Ζήση Σκάρο πραγματοποιήθηκε την 5-3-1994 από κοινού από την
Βιβλιοθήκη, την Κοινότητα Καναλίων, τον
Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Καναλίων και τον Σύλλογο Καναλιωτών της Καρδίτσας, ενώ το 1995 η Βιβλιοθήκη «Αθηνά»
τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρό της. Τώρα,
συμπλήρωσε ο κος Α. Χαλάτσης απομένει
να στηθεί ανδριάντας ή μια πλάκα αναμνηστική στο χωριό μας Κανάλια, για να αναδειχθεί η εκτίμησή μας στο πρόσωπο του
Ζήση Σκάρου και να θυμίζει τους αγώνες
του με τη λογοτεχνική του πέννα, για τα δίκαια
των αγροτών και των πολιτών του μόχθου.
Με αφορμή την πρόταση του κου Α. Χαλάτση, στο βήμα ανέβηκε ο κος Γεώργιος
Κωτσός, Δήμαρχος Μουζακίου όπου υπάγονται διοικητικά τα Κανάλια, ο οποίος είπε
ότι αναγνωρίζει κι ο ίδιος πως από τα Κανάλια κατάγονται ιδιαίτερα πολλοί πνευματικοί
άνθρωποι, λογοτέχνες, γιατροί, μηχανικοί,
καθηγητές κλπ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θεωρεί
υποχρέωσή του να αναδεικνύει τα αξιόλογα
πρόσωπα στην περιοχή του και, με την ανακαίνιση του Πνευματικού Κέντρου Καναλίων
που πρόσφατα αποφασίστηκε, θα αναρτηθεί
σε κατάλληλο σημείο του χώρου αναμνηστική πλάκα για τον Ζήση Σκάρο.
Την εκδήλωση έκλεισε ο συντονιστής της
εκδήλωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας κος Λ. Πυργιώτης,
αφού ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες σ' αυτή και ευχήθηκε να συνεχίσει το χωριό μας να βγάζει τέτοιους σπουδαίους ανθρώπους, πνευματικούς, ιδεολόγους και
αγωνιστές, που η χώρα μας σήμερα έχει
απόλυτη ανάγκη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γεώργιος
Κωτσός όπως προαναφέρθηκε, οι Βουλευτές Καρδίτσας κα Χρυσούλα Αθανασίου Κατσαβριά – Σιωροπούλου και κος Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων του Ν. Καρδίτσας κος
Μανώλης Στεργιόπουλος, στη δική του
συμβολή στην παρουσίαση του βιβλίου επεσήμανε ότι ο ποιητής Γιάννης
Ρίτσος μίλησε για τις κοινές ιδέες τους
και τη ζωή του Ζήση Σκάρου και συνέχισε απαγγέλλοντας το παρακάτω ποίημα που ο Ρίτσος αφιέρωσε στον Σκάρο και απάγγειλε ο ίδιος ενώπιον πλήθους καταξιωμένων ανθρώπων της
πνευματικής κοινωνίας της Αθήνας κατά την τιμητική εκδήλωση που οργανώθηκε για τον Σκάρο στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων την 1712-1980:
Στην οθόνη προβάλλεται φωτογραφία του Ζήση Σκάρου με τον Οδυσσέα Ελύτη (1982)

Στον Ζήση Σκάρο
Ζήση,
τι μέρες κι αυτές που περάσαμε,
τι χρόνια, τι αιώνες,
αίμα, φωτιά και καπνός,
σίδερα, κλούβες,
μπουντρούμια, εκπατρισμoί, εξορίες,
ανατινάξεις τραίνων,
ήρωες, μάρτυρες, αγάλματα στο ντουφεκίδι,
νύχτες, κ' η μάνα η έρημη στην πόρτα,
πάντα στην πόρτα,
κ' η φωνή μ ά ν α,
η μάνα Ελλάδα.

Στο βήμα ο κος Α. Χαλάτσης

Στο βήμα ο Δήμαρχος Μουζακίου
κος Γ. Κωτσός

Μιχαλάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού κ΄ Αθλητισμού Καρδίτσας (ΔΟΠΑΚ) κος Μιχάλης Τάντος, ο
πρώην Δήμαρχος του τέως Δήμου Ιθώμης
και πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας κος Σταύρος Παπαγεωργίου. Επίσης,
ο Πρόεδρος των Καναλίων κος Χριστόδουλος (Χρήστος) Ζέκιος, οι πρώην Πρόεδροι
των Καναλίων κ.κ. Αριστείδης Αναστασίου
(και νυν Κοινοτικός Σύμβουλος) και Κων/νος
Ζούμπος, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων κος Απόστολος Βητοβάρης, ο Ταμίας του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας κος Χρήστος Λιάκος
και αρκετοί φίλοι που γιόρταζαν τα 60 χρόνια
από την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο
Καρδίτσας το 1955, εκπρόσωποι των λοιπών Καναλιώτικων Συλλόγων και πλήθος
κόσμου, σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Για τις δυο εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στην Καρδίτσα, τη βιβλιοπαρουσίαση το
Σάββατο 23 Μαΐου και την έκθεση ζωγραφικής από το Σάββατο 23 Μαϊου έως την Τρίτη
30 Ιουνίου, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού κ΄ Αθλητισμού Καρδίτσας (ΔΟΠΑΚ) κο Μιχάλη Τάντο, ο οποίος ενδιαφέρθηκε
προσωπικά για την εξασφάλιση και διάθεση των χώρων της Δημοτικής Πινακοθήκης
Καρδίτσας, καθώς και στην κα Μαρία Γιαννέλου – επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης
Καρδίτσας, για τη γενική φροντίδα της και την έμπρακτη συνδρομή της. Ευχαριστούμε
επίσης τον φίλο του χωριού μας γκαλερίστα κο Χαρίλαο Φατόλα για την επιμέλεια της έκθεσης και φυσικά τους δικούς μας κ.κ. Χρήστο Ζέκιο (Πρόεδρο της Κοινότητας Καναλίων),
Απόστολο Βητοβάρη (Πρόεδρο του ΜΕΣΚ) και Γιάννη Γηράση, που μερίμνησαν και διεκπεραίωσαν προσωπικά την ασφαλή μεταφορά των πινάκων ζωγραφικής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών

Έρχονταν ξένοι, πατούσαν τον τόπο,
σφαγή στη σφαγή, βροχή, χαλάζι,
κι ούτε κουκκί καλαμπόκι, ούτε ψίχουλο αστέρι
κι ο Ρωμιός, ξεροκέφαλος, νάτος,
ούτε ένα βήμα πίσω,
μ' ένα μικρό σουγιά, με γυμνό δόντι, γεια σου, σύντροφε,
παλάμη με παλάμη,
και μες στο σκοτεινότερο σκοτάδι
μια χαραμάδα φως η πατρίδα,
η λεβεντιά του λαού,
το κλεφτοφάναρο του εργάτη.
Και να οι Ηλέκτρες μ' εξαφτέρουγες φλόγες,
να οι Μπελογιάννηδες με κόκκινα γαρύφαλλα,
να οι Λαμπράκηδες με τις σημαίες,
να οι καγκελόπορτες των Πολυτεχνείων,
νιάτα της Ρωμιοσύνης,
νιάτα του κόσμου,
κόκκινα μήλα σκόρπια στους δρόμους,
ο θάνατος τα πατάει, γλιστράει και πέφτει,
ο θάνατος πεθαίνει,
λάμπει ο λαός - ανάσταση κ' ελευθερία.
Εχ, Ζήση,
τι μέρες κι αυτές που περάσαμε,
τι χρόνια, τι αιώνες,
άιντε, κι αρματωμένος με την πέννα σου προχώρα
ως τις βαθιές ρίζες της φυλής,
έως του ποταμού τις ρίζες,
γιατί 'ναι ακόμα τα βουνά τραχιά, τραχιά και τα
φαράγγια,
κ' η στράτα κακοτράχαλη και δύσκολο το σκότος,
όμως ο λαός έχει φωτιά στα μάτια,
κ' έχει φεγγάρι η τέχνη
και πίσω απ΄ τα πικρόλιγνα τα κυπαρίσσια
φέγγει στον άξιο σύντροφο το μέλλον.
Γιάννης Ρίτσος Αθήνα,14 ΧΙΙ 80
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Με τους Καναλιώτες της Αθήνας
στην Σαλαμίνα
της Μαρέττας Δημ. Νικολάου

Σ

αλαμίνα τόσο κοντινή και γνωστή
και ταυτόχρονα και τόσο άγνωστη!!
Αλήθεια, ποιος δεν την ξέρει (κανένας) αλλά και ποιος έχει πάει στην
Σαλαμίνα (πολλοί λίγοι)!!
Αυτό θα σκέφτηκαν και όσα μέλη του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας μαζεύτηκαν το
πρωί της Κυριακής της 29ης Μαρτίου 2015
στην Ομόνοια, με σκοπό να γνωρίσουν επιτέλους την Σαλαμίνα – και όπως απέδειξε η εκδρομή, η ιδέα ήταν πολλή σωστή και άξιζε
πραγματικά τον κόπο.
Ο καιρός δε βοηθούσε αλλά ευτυχώς κανείς
δεν πτοήθηκε και όχι μόνο δεν έβρεξε αλλά το
μεσημέρι, στο φαγητό, είδαμε και ήλιο.
Φτάσαμε στον Πειραιά και στα φέριμποτ στο
Πέραμα και η Σαλαμίνα μας περίμενε. Η πρώτη
εντύπωση «απογοητευτική»: στη Σαλαμίνα,
άρα σε νησί, ήμασταν ή μέσα στην Αθήνα; Ευτυχώς φτάσαμε στο Δημαρχείο με το λαογραφικό Μουσείο και οι εντυπώσεις βελτιώθηκαν.
Το νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχείου είναι και
ωραίο και πολύ περιποιημένο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν σε όλους οι συλλογές του Μουσείου. Τα ναυτικά πολλά και με πολλή αγάπη
εκτεθειμένα, οι στολές οι ντόπιες πολλές, ενδιαφέρουσες και με μεράκι και αγάπη εκτεθειμένες. Πήραμε και πολλές όσο και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την επιμελήτρια του
Μουσείου κα Μαρία Μπούτση, η οποία μας
ξενάγησε και απαντούσε υπομονετικά σε όλες
τις ερωτήσεις και απορίες μας. Ένα θερμό ευχαριστώ στην ίδια αλλά και στην οργανωτική

Στον
Ι. Ν.
Αγίου
Δημητρίου
μας μιλάει ο
κος Η.
Δρίβας

Από την ξενάγησή μας στο
λαογραφικό
Μουσείο, στο
Δημαρχείο Σαλαμίνας, από
την κα Μ.
Μπούτση
(διακρίνεται
δεύτερη από
δεξιά στη φωτογραφία)
επιτροπή της εκδρομής .Επισκεφθήκαμε ακολούθως τον Άγιο Δημήτριο για να δούμε τον
έγκλειστο πλέον μέσα στο ναό, μετά την ανακαίνιση-επέκταση του ναού, τάφο του Γεωργίου
Καραϊσκάκη ή τουλάχιστον έναν από τους τρεις
που έχουν λείψανά του. Ξαφνικά ζωντάνεψε
όχι μόνο το νεότερο παρελθόν της Σαλαμίνας

αλλά κατάλαβε κανείς και τη σημασία του νησιού κατά τη διάρκεια και ιδίως στα τέλη του
απελευθερωτικού αγώνα του ’21. Συνοδός μας
εδώ ο ολόθερμος και χαρισματικός κος Ηλίας
Δρίβας, καθηγητής.
Με συνοδό τον ίδιο και την κα Ευγενία Σοφρά-Μάθεση (συγγραφέα του βιβλίου που

αφορά στη συμβολή των Σαλαμινίων στην
Επανάσταση του 1821, το οποίο παρουσιάζουμε παραπλεύρως) επόμενος σταθμός το
μοναστήρι της Φανερωμένης. Στη διαδρομή
είδαμε επιτέλους και μια πευκόφυτη παραλία
και συνειδητοποιήσαμε πως είμαστε σε νησί…
Το Μοναστήρι είναι εντυπωσιακό, οι δε μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 1735 είναι αριστουργηματικές. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το
1682 από τον Λάμπρο Κανέλλο και τη γυναίκα
του. Ο Κανέλλος ακολούθως μόνασε και πήρε
το όνομα Λαυρέντιος. Η εκκλησία τον ανακήρυξε όσιο και εορτάζει τη μνήμη του στις 7
Μαρτίου. Το μοναστήρι στη διάρκεια των αγώνων του ’21 ήταν ένα μόνιμο καταφύγιο για τον
άμαχο πληθυσμό της Αθήνας και των Μεγάρων. Πάντως, μόνο για να δει κανείς το Μοναστήρι και τις μικρο-τοιχογραφίες του (αριθμούνται περίπου σε 3.000) αξίζει να έρθει στην Σαλαμίνα.

H ενηλικίωση μιας Πινακοθήκης
Συνέχεια από τη σελ. 1
μετατραπεί από μία άψυχη κτιριακή αίθουσα σε ένα ζωντανό κύτταρο, σε μια πνευματική όαση, σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, όπου θα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για πολιτιστικές
δραστηριότητες, εκθέσεις ζωγραφικής ατομικές και ομαδικές, εικαστικές ανταλλαγές
και φιλοξενίες έργων τέχνης.
Όλος ο απανταχού Καναλιώτικος κόσμος
πρέπει να πάρει τώρα την Πινακοθήκη στα
χέρια του, υποστηρίζοντας ηθικά, συμβάλλοντας αφενός στην αύξηση της επισκεψιμότητας και αφετέρου ενισχύοντας υλικά,
με τη δωρεά του, κυρίως εικαστικών έργων
και βιβλίων. Σ’ αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι απαραίτητο βοήθημα σε μία Πινακοθήκη είναι η παρουσία στο χώρο εικαστικής βιβλιοθήκης.
Η αρχή έγινε, η Καναλιώτικη Πινακοθήκη
γεννήθηκε. Ολόθερμα ευχόμαστε όλοι τη
γιγάντωσή της και τη συμβολή της στην
πολυπόθητη πολιτιστική άνοιξη.
Το Σάββατο 23 Μαϊου 2015 έως την Τρίτη
30 Ιουνίου 2015 ήταν μια περίοδος που
μπορούμε να πούμε ότι η Καναλιώτικη Πι-

νακοθήκη προχώρησε στο στάδιο της ενηλικίωσής της. Άφησε τα στενά χωρικά όρια
και με τον αέρα της εφηβείας της ανοίχτηκε
σε πλατύτερους ορίζοντες.
Επιχείρησε αν και χωριατοπούλα να γνωριστεί και να παρουσιάσει τα κάλλη με την
ομορφιά της σε κοσμοπολίτικα σαλόνια, σε
καλλιτεχνικούς χώρους όπου συναντάται

σκληρή κριτική και σχολιασμός από έγκριτους κύκλους των γραμμάτων και των τεχνών.
Από όλους το αποτέλεσμα κρίθηκε ως ικανοποιητικό.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Καρδίτσας της Αθήνας που ανέλαβε την ευθύνη
του παράτολμου αυτού ταξιδιού γνωριμίας

της έφηβης πλέον Καναλιώτικης Πινακοθήκης, αισθάνεται δικαιωμένος γι’ αυτή του
την απόπειρα, η οποία όμως ανέδειξε ένα
ζήτημα. Το κατά πόσο είναι ωφέλιμο για
την ίδια την Καναλιώτικη Πινακοθήκη το
πάντρεμά της με την Δημοτική Πινακοθήκη
Καρδίτσας. Είναι ένα θέμα που καλό είναι
να συζητηθεί από όλους μας.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Βέβαια όποιος λέει Σαλαμίνα αμέσως
θυμάται τη ναυμαχία, 22 Σεπτεμβρίου του
480 π.Χ., τον Θεμιστοκλή και τον Ευρυβιάδη!! Από το λόφο του ηρώου, αν μισοκλείσει κανείς και λίγο τα μάτια του, η
μορφολογία της περιοχής εξηγεί πολλά
για το αποτέλεσμα της ναυμαχίας και την
μεγαλειώδη στρατηγική σύλληψη του Θεμιστοκλή. Αλλιώς, μόνο, όπως λέει ο ποιητής, «σπασμένα μάρμαρα κομμάτια, ρημάδια από παλιούς θεούς, ηρώων κορμιά, σωροί συντρίμμια…». Το μικρό αλλά
προσεγμένο αρχαιολογικό μουσείο είναι
αναμφίβολα κατατοπιστικότατο. (Υπάρχει
μια ενδιαφέρουσα περιήγηση και στο διαδίκτυο στη σελίδα του Μουσείου). Δε μπορεί όμως να αναπλάσει την αίσθηση της
μεγαλειώδους μάχης, που για πολλούς
άλλαξε την ιστορία του δυτικού κόσμου!!
Ας μην παραπονιόμαστε ωστόσο, ήδη οι
αρχαίοι πρόγονοι είχαν μεταφέρει τα
ακρόπρωρα στους Δελφούς για να κοσμήσουν τον θησαυρό των Αθηναίων.
Ευχαριστούμε τον φίλο και αρχαιολάτρη κο Γιώργο Φήμη για την εμπνευσμένη
ξενάγησή του. Ζωντάνεψε με τον καλύτερο τρόπο την αρχαία Σαλαμίνα για μας.
Ύστερα από όλες αυτές τις εντυπώσεις,
όλοι είχαν ανάγκη από ούζο, μεζέ και ψαράκι. Ο συντοπίτης μας κος Θρασύβουλος Μπάγιος, που ζει πια στην Σαλαμίνα,
μας υπέδειξε μια ωραιότατη ταβέρνα κοντά στη θάλασσα. Είχε βγει κι ο ήλιος – η
εκδρομή ολοκληρωνόταν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την
οργανωτική επιτροπή και ιδιαίτερα τους
κ.κ. Θρασύβουλο Μπάγιο και Παναγιώτη
Μπέκο, μέλη του Συλλόγου και κατοίκους
της Σαλαμίνας. Τέτοιες ιδέες βοηθούν στο
να βρισκόμαστε η τουλάχιστον να μη χανόμαστε, να μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα και να επιστρέφουμε στην

Στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων: στο
κέντρο ο κος Γ. Φήμης
Στην πύλη του Μοναστηριού: διακρίνεται η κα Ευ. Σοφρά-Μάθεση, πίσω
από τον δικό μας Σωτήρη Παπανικολάου, και αριστερά της στη φωτογραφία ο κος Η. Δρίβας
Αθήνα …μα φυσικά περιμένοντας το επόμενο!!
Y.Γ. Λόγω καιρού και απόστασης δεν
πήγαμε στην υποτιθέμενη σπηλιά του Ευριπίδη – ένας λόγος παραπάνω για μία
επιστροφή!
Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της
Αθήνας την 4η Μαΐου 2015, όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκφράστηκαν
με θετικά σχόλια για την έκβαση της πολιτιστικής-ψυχαγωγικής
εκδρομής στην Σαλαμίνα. Το πολιτιστικό-ψυχαγωγικό περιεχόμενο της εκδρομής ήταν πλούσιο και σημαντικό και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε εκπονηθεί
από τα μέλη του Συλλόγου μας κ.κ. Θρασύβουλο Μπάγιο
(μόνιμο κάτοικο Σαλαμίνας) και Παναγιώτη Μπέκο (τυπογράφο της εφημερίδας μας και πρώην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., με
ημιμόνιμη παρουσία στο νησί). Με ιδιαίτερη χαρά και ικανο-

ποίηση διαπιστώθηκε ότι οι συγχωριανοί μας τυγχάνουν μεγάλης εκτίμησης από την κοινότητα της Σαλαμίνας.
Το Δ.Σ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους κ.κ. Μαρία Μπούτση, Ηλία Δρίβα, Ευγενία Σοφρά-Μάθεση και Γιώργο
Φήμη, που με προθυμία μας ξενάγησαν στα μέρη του ιστορικού και θρησκευτικού πλούτου της Σαλαμίνας και τις θερμές
ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του επίσης στους συγχωριανούς μας για την άψογη διοργάνωση και πραγματοποίηση
της εκδρομής.

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΟΦΡΑ-ΜΑΘΕΣΗ

Το χειρόγραφο του Παρασκευά Πάλλα
(Η συμβολή των Σαλαμινίων
στην Επανάσταση του 1821),
Σαλαμίνα 2010
της Μαρέττας Δημ. Νικολάου
«Η ύπαρξη ενός χειρογράφου, στο οποίο με γλαφυρή πένα περιγράφονται τα κατορθώματα των αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821, ήταν γνωστή
στους Σαλαμινίους από τότε που ολοκληρώθηκε ως
εργασία στα τέλη του 19ου αιώνα. Λίγοι όμως από
αυτούς γνώριζαν ότι ήταν πόνημα του συμπολίτη τους
Παρασκευά Πάλλα, γόνου μεγάλης και ιστορικής οικογένειας της Σαλαμίνας».
Έτσι ξεκινάει το βιβλίο της Ευγενίας Σοφρά-Μάθεση και ουσιαστικά συνοψίζει εμμέσως και όλες τις
δυσκολίες που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα πονήματα.
Τα κείμενα που αναφέρονται στην καθημερινότητα
την εποχή της Επανάστασης είναι γνωστά/άγνωστα.
Ιδίως αν μιλάνε για τη ζωή και τις ανάγκες της εποχής,
είναι γραμμένα από αυτόπτες μάρτυρες και δεν προσπαθούν να ωραιοποιήσουν και να εξωραΐσουν πρόσωπα και καταστάσεις.
Χρειάζεται κέφι, μεράκι και προσωπική επένδυση
για να ανασύρεις και να αποκαταστήσεις ένα τέτοιο

κείμενο. Χρειάζεται και «ψυχραιμία», γιατί όλα δεν
ήταν ρόδινα αλλά απολύτως ανθρώπινα, αν και οι
απόγονοι προσπαθούν συνήθως να το αγνοήσουν.
Σοβαροί μελετητές, όπως η Σοφρά-Μάθεση όχι ξεπερνούν (ευτυχώς) όλους αυτούς τους ενδοιασμούς,
μας χαρίζουν αυθεντικές μαρτυρίες, μας επιτρέπουν
να χαθούμε στις περιγραφές άλλων εποχών και να
συνομιλήσουμε με ένα παρελθόν πολύ μακρινό και
συνάμα κοντινό και ζωντανό.
Η επιστημονική παρουσίαση της ολοκλήρωσης του
εγγράφου δίνει μία στέρεη και τεκμηριωμένη βάση
αναφοράς. Το ίδιο το κείμενο, γλαφυρό κι αυθεντικό,
μιλάει από μόνο του, ενώ η βιβλιογραφία, οι παραπομπές και οι φωτογραφίες ολοκληρώνουν με τον
καλύτερο τρόπο το σημαντικό αυτό εγχείρημα. Η ιστορία είναι καμιά φορά πιο κοντά και πιο ζωντανή από
όσο υποψιάζεται κανείς. Σίγουρα ολοκληρώνεται η
εικόνα της Σαλαμίνας διαβάζοντας ή έστω και φυλλομετρώντας αυτό το βιβλίο. Η επιστημονική δουλειά
θέλει κόπο και συνεχή προσπάθεια. Το εγχείρημα
αυτό χαρακτηρίζεται κι από τα δύο.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η εκδήλωση του Συλλόγου Καναλιωτών
της Αθήνας ανήμερα της εορτής των
Προστατών του Αγίων Αποστόλων
του Κώστα Αλ. Γιωτόπουλου
Καθηγητή Φιλολογίας

Α

νήμερα των Αγίων Αποστόλων,
στις 30 Ιουνίου 2015, κάθε χρόνο
ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας έχει την καθιερωμένη «ονομαστική του γιορτή», στο πλαίσιο της οποίας
λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις,
όπως εκκλησιασμός, συνεστίαση κ.α.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου φέτος στο πλαίσιο
της γιορτής αυτής οργάνωσε εκδήλωση στο
εντευκτήριο του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, που βρίσκεται στην οδό Βουλής
44Α, στις 7 η ώρα το απόγευμα, με θέμα
την παρουσίαση του βιβλίου «Ζήσης Σκάρος
- Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης», που
εξέδωσε ο Σύλλογος με επιμελητές τους κ.κ.
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ, Λάμπρο Απ.
Πυργιώτη και Χρήστο Δημ. Λιάκο.
Με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων
λόγω της ταυτόχρονης πολιτικής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, σε μικρή δηλαδή απόσταση από το χώρο της εκδήλωσης, έκανε
την παρουσίαση του έργου ο κος Στέφανος
Κούτρας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη» και γιος του αείμνηστου Γιώργου
Κούτρα, συναδέλφου μου στο Γυμνάσιο Φαναρίου και καθηγητή πολλών συγχωριανών

Ο κος Β. Βλάχος απαγγέλει το
ποίημα - αφιέρωμα στον
Ζήση Σκάρο - του Γιάννη Ρίτσου
Η κα Β. Καρακώστα τραγουδώντας και χορεύοντας την
«Τρυγόνα»
Από αριστερά στη φωτογραφία ο κος Στ. Κούτρας, η κα Β.
Καρακώστα, ο κος Β. Βλάχος
και η κα Αλ. Βαΐτση- Βάκρου

Βιβλιοπαρουσίαση
από τον κο Στέφανο Κούτρα
O Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη» κος Στέφανος Κούτρας, ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που οργάνωσε ο Σύλλογος Καναλιωτών Καρδίτσας της Αθήνας την
30η Ιουνίου 2015 στο εντευκτήριο των
Ελληνίδων Επιστημόνων, για την παρουσίαση του βιβλίου που ο Σύλλογος
εξέδωσε προς τιμήν του καταξιωμένου
Καναλιώτη λογοτέχνη Ζήση Σκάρου,
σκιαγράφησε τη μορφή του αειμνήστου
Σκάρου. Με λόγο απλό παρουσίασε τα
δέκα κεφάλαια του βιβλίου λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Το πόνημα Ζήσης
Σκάρος - Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης είναι το ελάχιστο αντίδωρο των Καναλιωτών στον αείμνηστο συγγραφέα,
στον καταξιωμένο λογοτέχνη, στον κοινωνικό οραματιστή, στον ποιητή της
ζωής, Απόστολο Ζήση».
Το βιβλίο, τόνισε ο ομιλητής, αριθμεί
245 σελίδες με γραμματοσειρά που διευκολύνει την άνετη ανάγνωση. Στην
πέμπτη σελίδα του πονήματος μπορούμε να δούμε ότι ο τόμος αποτελείται
από δέκα αυτοτελή κεφάλαια, συμπε-

ριλαμβανομένου και του εισαγωγικού
σημειώματος. Ο κύριος όγκος του πονήματος μας ενημερώνει για το συγγραφικό, λογοτεχνικό και ποιητικό έργο
του Σκάρου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στις ομιλίες-κριτικές καταξιωμένων στο
χώρο του πνεύματος και της τέχνης ανθρώπων για τον αείμνηστο εργάτη του
πνεύματος.
Οι επιμελητές, με σεβασμό στο έργο
του συγγραφέα, επιλέγουν αντιπροσωπευτικά διηγήματα όπως και αποσπάσματα από τη μυθιστορηματική τριλογία
«Οι Ρίζες του Ποταμού». Επιχειρείται
με περιεκτικό και συνάμα κινηματογραφικό τρόπο η καταγραφή της πολυτάραχης ζωής του, ενώ σε περίοπτη θέση
βρίσκεται το ποίημα-αφιέρωμα του ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου
στον Ζήση Σκάρο, που συνιστά κι ένα
αφιέρωμα στον τόπο της ιδιαίτερης καταγωγής μας και σ' όλη την Θεσσαλία.
Οι αφηγήσεις της αγαπημένης του
συζύγου Τίτης, της συντρόφισσάς του
στους κατοχικούς, μετακατοχικούς και
αντιδικτατορικούς αγώνες του, στις φυ-

λακίσεις και διώξεις, στην εξορία, αλλά
στη ζωή, μας συγκινούν και αποτελούν
τον ιδανικό επίλογο στο έργο.
Ο ομιλητής
συνεχάρη τον
Σύλλογο Καναλιωτών
Κα ρ δ ί τσ α ς
της Αθήνας
για την εξαιρετική πρωτοβουλία
της έκδοσης του βιβλίου και
έκλεισε την
ομιλία του
διαβάζοντας απόσ πα σ μ α
από το άρθρο του αειμνήστου Σκάρου που δημοσιεύτηκε
πριν 34 χρόνια στο πρώτο τεύχος του
Καρδιτσιώτικου επιστημονικού περιοδικού «Γνώση και Γνώμη», σελ. 13-14,
με τίτλο «Παράδοση και κοινή γνώμη
στην Τέχνη».

μας. Με μεστό λόγο ο κος Κούτρας παρουσίασε το περιεχόμενο του πονήματος αυτού
κατά κεφάλαια, μέσα από τα οποία ξεπροβάλλει η ζωή και το συγγραφικό έργο του
μεγάλου αυτού λογοτέχνη που γέννησε και
ανέθρεψε στα πρώτα του χρόνια το χωριό
μας. Τόνισε ιδιαίτερα την αποδοχή που είχε
και έχει το έργο του στο χώρο της λογοτεχνίας, όχι μόνο στα στενά όρια της πατρίδας
μας αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο ηθοποιός κος Βασίλης Βλάχος απήγγειλε με περισσή χάρη το ποίημα του ποιητή
Γιάννη Ρίτσου, αφιερωμένο από τον ποιητή
στο «μεγάλο Ζήση» (σελ. 13-14 του
βιβλίου).
Αποσπάσματα από το έργο του
Ζήση Σκάρου που περιλαμβάνεται
στο βιβλίο του Συλλόγου μας διάβασε η συγγραφέας και ποιήτρια κα
Αλεξάνδρα Βαΐτση- Βάκρου.
Στη συνέχεια τα ανίψια του μεγάλου λογοτέχνη κος Χρήστος Δημ. Λιάκος και κα Σοφούλα Ζήση απηύθυναν
σύντομο χαιρετισμό, στον οποίο αναφέρθηκαν και στην άψογη σχέση που
είχαν μαζί του.
Την παράσταση όμως έκλεψε η κα
Βασιλική Καρακώστα, ερμηνεύτρια, η
οποία με την τέλεια φωνή της και τη
θαυμαστή σκηνική της παρουσία απήγγειλε ένα απόσπασμα από το διήγημα
«Στο βάλτο για παπιά» (σελ. 125-131 του
βιβλίου) και στο τέλος τραγούδησε το παραδοσιακό τραγούδι «Τρυγόνα».
Η εκδήλωση, στην οποία κυρίως συμμετείχαν άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, έκλεισε με προσφορά γλυκισμάτων
και αναψυκτικών από το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας.

KANALIA T. 131_Layout 1 17/7/2015 7:45 πμ Page 7

TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

7

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Πρόγραμμα πολιτιστικών – αθλητικών
– θρησκευτικών εκδηλώσεων
«ΚΑΝΑΛΙΑ Καλοκαίρι 2015»
► Το Σάββατο 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο
της πλατείας μουσική βραδιά-αφιέρωμα στο μεγάλο Καναλιώτη δημιουργό Μπάμπη Μπακάλη με τη λαϊκή-ρεμπέτικη ορχήστρα του συγχωριανού μας Μέγα Πυργιώτη.
► Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία, θα τελεστεί στον Αϊ-Λια Μέγας Εσπερινός με
Αρτοκλασία. Στη συνέχεια, στη μεγάλη τραπεζαρία της
Εκκλησίας θα προσφερθεί δείπνο (ψητή προβατίνα).
Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί
πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
► Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα διεξαχθεί τουρνουά
ποδοσφαίρου στο ανακαινισμένο γήπεδο του Αθλητικού
Κέντρου του χωριού μας.
► Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στο χώρο της
πλατείας μια βραδιά αφιερωμένη στο Αργεντίνικο Τάνγκο
με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Puerto Del
Tango, που έρχεται από τον Βόλο να μας παρουσιάσει
την κουλτούρα της μακρινής Αργεντινής μέσω του χορού.
► Την Παρασκευή 31 Ιουλίου το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αθλητικό Κέντρο με τη συμμετοχή
του καλλιτέχνη Δημήτρη Ζερβουδάκη (με εισιτήριο €10).
► Από τις 6 ως τις 12 Αυγούστου θα διοργανωθεί από τον
ΜΕΣΚ στην πλατεία έκθεση φωτογραφίας με θέμα το
χωριό.
► Αρχές Αυγούστου το χωριό μας θα φιλοξενήσει ποδηλατικούς αγώνες που θα έχουν αφετηρία και τέρμα την
πλατεία μας. Είναι μια συνδιοργάνωση του ΜΕΣΚ και
του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας (ΠΟΚ).

των Λάμπρου Κατέρη του Κωνσταντίνου και
Αγαθοκλή (Άγη) Τσιώκου του Κωνσταντίνου

Η

αγροτική δραστηριότητα διαδραμάτιζε ανέκαθεν ένα σημαντικό ρόλο
στην καθημερινή ζωή των Καναλιωτών. Ιδιαίτερα στο παρελθόν, που ο
αγροτικός τρόπος ζωής ήταν κυρίαρχος για τους
ανθρώπους της επαρχίας. Σχεδόν κάθε πτυχή
της καθημερινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου ήταν συνυφασμένη με κάποια αγροτική
δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της
σχέσης των γεωργικών εργασιών με το σύνολο
της παραδοσιακής ζωής στον αγροτικό χώρο
αποτελεί άλλωστε και η εναλλακτική ονομασία
των μηνών του έτους ώστε να εκφράζουν την
αγροτική εργασία που κυριαρχούσε το συγκεκριμένο μήνα. Ο Ιούνης για παράδειγμα αποκαλούνταν Θεριστής, επειδή εκείνη την εποχή
γινόταν το θέρισμα των σιτηρών, ο Ιούλιος Αλωνάρης επειδή εκείνο το μήνα κυριαρχούσε ως εργασία το αλώνισμα, ο Σεπτέμβρης Τρυγητής από
την εργασία του τρύγου των σταφυλιών κ.ο.κ.
Ο Καναλιώτης αγρότης στα πλαίσια της οικονομικής αυτάρκειας ασχολήθηκε παραδοσιακά
με μια μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών, όπως τα
καπνά, τα δημητριακά, το βαμβάκι, τα οπωροκηπευτικά, τις αμπελουργικές καλλιέργειες. Πέρα
από το κρασί, τόσο η περιοχή μας όσο και γενικότερα η Θεσσαλία διατηρεί μια ιδιαίτερη προτίμηση στο τσίπουρο. Το αλκοολούχο αυτό ποτό
παράγεται από τα στέμφυλα (τον πολτό των
σταφυλιών που απομένει μετά τη ζύμωση και
την παραγωγή του κρασιού) και αποστάζονται
σε όλο τον ελληνικό χώρο αλλά και γενικότερα
στο χώρο της Μεσογείου, με παρόμοια αποστάγματα να είναι η τσικουδιά (ρακί), η οποία
είναι προϊόν μονής απόσταξης, η ιταλική γκράπα

► Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το βράδυ ο θεατρικός θίασος Καρδίτσας «Όψεις» θα μας παρουσιάσει θεατρική
παράσταση στο Αθλητικό Κέντρο (με ελεύθερη είσοδο).
► Την Κυριακή 9 Αυγούστου θα τελεστεί στη βρωμόβρυση
η παραδοσιακή υποδοχή της Αγίας εικόνας της Παναγίας
της «Καναλιώτισσας».
Μετά το πέρας της τελετής θ’ ακολουθήσει στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή των υποτροφιών σπουδών του
αείμνηστου συγχωριανού μας ιατρού Νεοπτόλεμου Δήμου στα αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών, σ’ αυτά
που αποφοίτησαν από το Λύκειο το προηγούμενο σχολικό έτος και εισήχθησαν σε σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Την ίδια ημέρα, το βράδυ, θα δούμε στο Αθλητικό Κέντρο
θεατρική παράσταση με το θίασο του ∆ηµήτρη Ρήτα (με
ελεύθερη είσοδο).
► Την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρες 18.00-20.30 στην
πλατεία του χωριού θα δοθούν μαθήματα και θα διενεργηθούν, όπως και πέρυσι, αγώνες σκακιού από το
μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας κο Θωμά Παπαζαχαρίου (Μέλος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Λυκόβρυσης - Πεύκης «Ο Αριστοτέλης» και αντιπρόσωπος
του σωματείου στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία)
με τη συνδιοργάνωση του ΜΕΣΚ. Θα διατεθούν έως
και 15 σκακιέρες για να μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα
15 ζευγάρια (30 άτομα). Ο κος Παπαζαχαρίου θα διδάσκει σε αρχάριους ενώ οι προχωρημένοι θα μπορούν
να διαγωνιστούν με έπαθλο ένα επιλεγμένο βιβλίο για
τους τρεις πρώτους.

► Την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πάρτι νεολαίας στο Αθλητικό Κέντρο.
► Στις 14 Αυγούστου θα ξεκινήσει το διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι για την εορτή της Παναγίας, ενώ ανήμερα 15 Αυγούστου, με την παρουσία των Δημοτικών
και Τοπικών Αρχών του Δήμου Μουζακίου και της Κοινότητας Καναλίων αντίστοιχα, θα τελεστούν Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Τρισάγιο
με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο πεσόντων – θυμάτων 1941-1949 και ακολούθως θα διεξαχθεί ο «δρόμος θυσίας».
► Την Κυριακή 16 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη βραδιά των πενηντάρηδων, εφέτος των γεννηθέντων το 1965. Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στον κο Κωνσταντίνο Μπαλταδώρο, Αντιπρόεδρο
του Δ.Σ. του ΜΕΣΚ (τηλ. 6974302038).
Την ίδια ημέρα, οι Καναλιώτισσες «νύφες» της Αθήνας
προσκαλούν όλες τις Καναλιώτισσες στη δική τους καθιερωμένη βραδιά στην πλατεία. Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στις κυρίες: Ελένη Κατέρη σύζυγο
Νικολάου (τηλ. 6974330414) και Αγγελική Κατέρη σύζυγο
Παναγιώτη (τηλ. 6945344641).
► Την Παρασκευή 28 Αυγούστου διοργανώνεται για πρώτη
φορά από τον ΜΕΣΚ η γιορτή «Πετιμέζι και Ριτσέλια».
Σκοπός μας είναι ν’ αναδείξουμε τον παραδοσιακό τρόπο
παρασκευής των εδεσμάτων αυτών και φυσικά να τα
γευτούμε όλοι μαζί στην πλατεία του χωριού.
Την ίδια ημέρα, παραμονή της γιορτής του Αϊ-Γιάννη, θ’
αναβιώσει η παλιά συνήθεια της ολονυκτίας στο ξωκλήσι
στην Σαρακίνα.

Το καζαναριό στα Κανάλια

Ένας χρηστικός χώρος και τουριστικός πόλος έλξης επισκεπτών

(grapa), το γαλλικό παστίς (pastis), η κυπριακή
ζιβανία.
Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και
η ιδιαίτερη πατρίδα μας η Καρδίτσα είναι φημισμένες για την παραγωγή του τσίπουρου. Η απόσταξη τσίπουρου στο χωριό μας έχει μακρά παράδοση. Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες συγχωριανών μας λειτουργούσαν διάφορα ιδιωτικά αποστακτήρια, μερικά
από τα οποία ήταν το αποστακτήριο του Νικολάου
Ντενίση, του Μενέλαου Τσαρούχα, του Πάνου
Πάσχου, του Παναγιώτη Καπούλα, του Χρήστου
Κωσταβάρα, του Θεμιστοκλή Βάλλα, του Θωμά
Χαραλάμπους, του Θωμά Χαλάτση, και του Θεόφιλου Αναστασίου, ο οποίος και δώρισε στον
Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο του χωριού
(ΜΕΣΚ) την ειδική άδεια απόσταξης. Με την εσωτερική μετανάστευση που έγινε κατά τη διάρκεια
του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, καθώς και
με τις κοινοτικές οδηγίες της τότε Ε.Ο.Κ για την

αναπροσαρμογή των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την καταστροφή εκατοντάδων στρεμμάτων
αμπελιών, τα αποστακτήρια αυτά σταμάτησαν
να λειτουργούν με αποτέλεσμα να μείνει στο χωριό
τελικά μόνο ένα αποστακτήριο, αυτό του ΜΕΣΚ,
γνωστό και με το όνομα Καζαναριό, το οποίο κατασκευάστηκε το 1992 με δαπάνη του ΜΕΣΚ και
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας.
Τυχεροί είναι σίγουρα αυτοί που βρίσκονται,
συμμετέχουν ή παρακολουθούν από κοντά τη
διαδικασία απόσταξης των στέμφυλων και παραγωγής του τσίπουρου, που γίνεται συνήθως
τον μήνα Οκτώβρη. Παραδοσιακά η μέρα της
απόσταξης περιλαμβάνει το μάζεμα όλης της
οικογένειας αλλά και φίλων στο χώρο του αποστακτήρα, εορταστικό κλίμα με τραγούδια, ψήσιμο και ψιλή κουβέντα, καθώς και τη μετάδοση
των μυστικών της τέχνης της απόσταξης από
τους παλιούς στους νεότερους.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε

μια αυξανόμενη τάση πολλών Καναλιωτών να
εγκαταλείπουν τον τελευταίο αποστακτήρα του
χωριού και να αποστάζουν τα τσίπουρά τους σε
τρίτους χώρους, σε διάφορα χωριά της περιοχής.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη συντήρησης
του χώρου του αποστακτήρα, καθώς και στο γεγονός ότι τεχνολογικά το αποστακτήριο υστερούσε σε σχέση με άλλα. Ο ΜΕΣΚ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο
αποστακτήρας στη διαφύλαξη των αγροτικών
μας παραδόσεων, καθώς και τις δυνατότητες
που έχει ο χώρος να αναδειχθεί σε τοποθεσία
ορόσημο τόσο για τους επισκέπτες του χωριού
όσο και για τους Καναλιώτες που επιθυμούν να
τον χρησιμοποιήσουν, προχώρησε στην πλήρη
ανακατασκευή και ανακαίνιση του χώρου του
αποστακτηρίου καθώς και στην αντικατάσταση
του παλιότερου καζανιού με ένα καινούργιο σύστημα απόσταξης το οποίο αξιοποιεί την παράδοση σε συνάρτηση με τα σύγχρονα τεχνολογικά
επιτεύγματα (παροχή υγραερίου). Έτσι δημιουργήθηκε ένας εξαιρετικά χρηστικός χώρος και ένα
ζεστό και φιλικό περιβάλλον.
Το καζαναριό πέρα από το ότι θα επιτρέψει
στους Καναλιώτες παραγωγούς να επιστρέψουν
στο δικό τους χώρο, μπορεί να αποτελέσει τουριστικό αξιοθέατο για το χωριό μας. Σχολεία από
την ευρύτερη περιοχή του νομού, που θα μπορούσαν μελλοντικά να επισκεφτούν το χώρο για
να δουν από κοντά την διαδικασία παραγωγής
τσίπουρου, μια γιορτή με αμπελουργικά προϊόντα
που θα στηθεί γύρω απ’ τον αποστακτήρα, καθώς και άλλες μορφές αγροτουρισμού, αποτελούν ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν το Καζαναριό. Κλείνοντας σας προσκαλούμε το ερχόμενο φθινόπωρο να επισκεφτείτε τον χώρο του αποστακτηρίου είτε για να
τον χρησιμοποιήσετε, είτε ως απλοί επισκέπτες.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Εκδηλώσεις και δράσεις στα Κανάλια
με μέριμνα του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου

Ανταπόκριση των Μαρίας Γατή του Σταύρου, Λάμπρου Κατέρη του Κωνσταντίνου και
Αγαθοκλή (Άγη) Τσιώκου του Κωνσταντίνου

Ο

ι προηγούμενοι τρεις μήνες αποτέλεσαν τόσο για το χωριό όσο και
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου (ΜΕΣΚ) περίοδο πολιτιστικών
εκδηλώσεων αλλά και δράσεων, παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών σε διάφορα ζητήματα που έχριζαν της ανάλογης προσοχής.
Πρωταρχικά, όσον αφορά τα πολιτιστικά δρώμενα, διοργανώθηκαν μια σειρά καθιερωμένων πλέον εκδηλώσεων.
Την Δεύτερα του Πάσχα, στην πλατεία του
χωριού, τηρήθηκε και φέτος το έθιμο των πασχαλινών τραγουδιών και χορού. Οπως κάθε
χρονιά, μετά τον εκκλησιασμό στον Προφήτη
Ηλία, με το άκουσμα των παραδοσιακών Καναλιώτικων πασχαλινών τραγουδιών, πρώτα
οι γεροντότεροι και στη συνέχεια κι άλλοι συγχωριανοί έσυραν το χορό, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο.
Δεκαπέντε μέρες αργότερα, ο ΜΕΣΚ οργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, εορταστική εκδήλωση την ημέρα της Πρωτομαγιάς, στον ανθισμένο προαύλιο χώρο του Προφήτη Ηλία.
Πολλοί χωριανοί και όχι μόνο ήρθαν να γιορτάσουν μαζί μας τον ερχομό της άνοιξης και
γλέντησαν με παραδοσιακή ορχήστρα ενώ η
διασκέδαση και ο χορός κράτησαν μέχρι αργά
το απόγευμα.
Η τριάδα των ανοιξιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου έκλεισε με την Καναλιώτικη γιορτή της πίτας, το Σάββατο που
προηγήθηκε της Κυριακής της γιορτής της
Πεντηκοστής. Πρόκειται για μία ενέργεια όλου
του χωριού, η οποία έχει ήδη γίνει θεσμός που
μετρά 15 χρόνια μετά την πρώτη πραγματοποίησή της το 2000 από τον Σύλλογο Καναλιωτών της Αθήνας, και κάθε χρόνο προσελκύει όχι μόνο Καναλιώτες αλλά και πλήθος
επισκεπτών από τη γύρω περιοχή και κυρίως
από την Καρδίτσα. Φέτος είχαμε την ιδιαίτερη
χαρά να έχουμε μαζί μας τον χορευτικό όμιλο
Καρδίτσας «Καλλίχορος», τα μέλη του οποίου
έδωσαν μία μουσικοχορευτική παράσταση με
την παρουσίαση παραδοσιακών χορών απ'
όλα τα μέρη της Ελλάδας, ανεβάζοντας το κέφι
στα ύψη. Όπως είναι φυσικό, ο χορός και η
διασκέδαση κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους
του Συλλόγου αλλά και όλων όσων γεύτηκαν
τις παραδοσιακές πίτες αξίζει σε συγχωριανές
και συγχωριανούς που έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό και μας προσέφεραν τα τοπικά
εδέσματα. Αξίζει να αναφέρουμε ένα προς ένα
τα ονόματά τους (η σειρά είναι αυτή με την
οποία παραδόθηκαν οι πίτες): Καναλίων γεύσεις, Ζήση Φωτεινή, Αναστασίου Ρίτσα, Τσιώκου Μαρία, Γούλα-Γατή Χριστίνα, Γατή Ευαγγελία, Ασπασία Πάσχου, Μαρία Λαρεντζάκη,
Θέου Τασία, Ελευθερία Αναστασίου, Τσιπρά
Γιάννα, Γηράση Ολυμπία, Θέου Λίτσα, Σδρόλια
Μαρία, Αναστασίου Δανάη, Στεργιούλη Βασιλική, Παπανικολάου Ευαγγελία, Κατέρη Δήμητρα, Κατέρη Αλίκη, Τσιώκου Θωμαή, Ζέκιου
Καλλιόπη, Μπρακατσούλα Αγγελική, Σδρόλια
Νιόβη, Φίνου Χρυσούλα, Φίνου Βάσω, Πυργιώτη Ιωάννα, Τσιπρά Δήμητρα, Αναστασίου
Μαρία, Αναστασίου Ντίνα, Κατέρη Λίτσα, Κολοβού Ουρανία, Υφαντή Φωτεινή, Θέου Ανα-

Χορός με την υπόκρουση των Πασχαλινών τραγουδιών στην πλατεία του χωριού

στασία (του Νικολάου), Τέττα Ιφιγένεια, Κασινά
Παρθένα, Σδρόλιας Σταύρος, Κατέρη Κατίνα,
Ευγενία Μπαλταδώρου, Βλαχογιάννη Αριστούλα, Κατέρη Ευαγγελία, Ζυγούρη-Κατέρη
Καλλιόπη, Σδρόλια-Αναστασίου Σοφία, Κατέρη
Πηνελόπη, Τσιώκου Ελένη, Τσιώλα Αφροδίτη,
Σδρόλια Ευαγγελία (του Αγαθοκλή), Θεμελή
Αθηνά, Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος (του
Αλεξάνδρου).
Στη συνέχεια άνοιξε ο κύκλος των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την παρουσίαση στην πλατεία του χωριού μας την
Παρασκευή 26 Ιουνίου των χορευτικών συγκροτημάτων της Βουλγαρίας και της Σιβηρίας,
στο πλαίσιο του διεθνούς πολιτιστικού φεστιβάλ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ», νομαρχιακός πολιτιστικός θεσμός που φέτος συμπλήρωσε 48
χρόνια ζωής.
Ταυτόχρονα, ο ΜΕΣΚ προχώρησε σε μια
σειρά τεχνικών έργων, με απώτερο σκοπό την
αναβάθμιση της εικόνας του χωριού και των
συνθηκών ποιότητας της κοινωνικής ζωής
των κατοίκων του. Ολοκληρώθηκε η σειρά των
εξωραϊστικών παρεμβάσεων στο χώρο της
πλατείας με τον καθαρισμό των βρυσών με
αμμοβολή, αναδεικνύοντας, σε συνάρτηση με
τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν στο χώρο
αυτό, όπως παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο φύλλο 130 της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
(σελ. 9), την πλατεία ως το πλέον χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς για το χωριό. Την αμμοβολή στις βρύσες της πλατείας προσφέρθηκε και πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος του
ΜΕΣΚ κος Κωνσταντίνος Μπαλταδώρος, τον
οποίο ευχαριστούμε.

Πρωτομαγιά 2015 στον Προφήτη Ηλία: ο χορός κράτησε μέχρι το απόγευμα

Η κρήνη στην παιδική χαρά, μπροστά
από το Ηρώο

Τα συγκροτήματα της Βουλγαρίας και της Σιβηρίας χόρεψαν
για τους Καναλιώτες, παρά τη βροχή

Επίσης, με τη συμμετοχή του Συλλόγου της
Αθήνας κατά το ήμισυ στη σχετική δαπάνη
ξεκίνησε η επανεγκατάσταση των παραδοσιακών κρηνών στις γειτονιές του χωριού.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή
του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στο Αθλητικό
Κέντρο του χωριού με την οικονομική συνδρομή και πάλι του Συλλόγου της Αθήνας. Τις σχετικές εργασίες επιμελήθηκε ο κος Θεόφιλος
Κασινάς, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε. Για
τη συντήρηση του νέου χλοοτάπητα αγοράστηκε από τον ΜΕΣΚ χορτοκοπτική μηχανή.
Τέλος, το μεγαλύτερο τεχνικό εγχείρημα του
Συλλόγου αποτέλεσε η ανακαίνιση του παλιού
αποστακτηρίου (καζαναριού) και η αντικατάσταση του παλιού άμβυκα με νέο εξοπλισμό,
ο οποίος διασφαλίζει τόσο την παραδοσιακή
διαδικασία απόσταξης όσο και την ποιότητα
σε συνδυασμό με την ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία (βλέπετε ξεχωριστή παρουσίαση).
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Η παιδική μας χαρά

9

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

του Αγαθοκλή (Άγη) Τσιώκου του Κωνσταντίνου
Ποιό είναι άραγε το μέρος εκείνο όπου για κάθε σχεδόν Καναλιώτη γεννήθηκαν οι
πρώτες εκείνες αναμνήσεις οι σχετικές με το χωριό; Αν εξαιρέσουμε την προγονική εστία,
όπου ο Καναλιώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε ή παραθέρισε κατά την διάρκεια των διακοπών του, τότε το μέρος
που μας έρχεται στο μυαλό δεν είναι άλλο από την παιδική
χαρά του χωριού. Για σχεδόν πενήντα χρόνια η παιδική
χαρά αποτελεί χώρο συνάντησης για παιδιά κάθε ηλικίας.
Είναι το μαγικό εκείνο μέρος το γεμάτο με θαυμαστά παιχνίδια όπως κούνιες, τσουλήθρες και μονόζυγα, η τοποθεσία που οι μανάδες θα πάνε τα παιδιά τους για να παίξουν και αυτά με τη σειρά τους εκεί θα γνωρίσουν τις αυριανές τους παρέες. Όλοι μας έχουμε παίξει στην παιδική
χαρά, έχουμε χτυπήσει στην στρυφογυριστή τσουλήθρα,
έχουμε δώσει ραντεβού για ποδόσφαιρο παγκότερμα κάποιο ζεστό απόγευμα του Αυγούστου.
Η παιδική χαρά του χωριού κατασκευάστηκε το 1967
με δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της
Αθήνας, όπως αναφέρεται σχετικά και σε πρόσφατο αφιέρωμα της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (φύλλο 119, σελ. 1
και 3). Σχεδόν πενήντα χρόνια μετά, το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, παρά τις όποιες
προσπάθειες συντήρησης που έγιναν αυτά τα χρόνια. Νωρίτερα φέτος, οι υπηρεσίες του
Δήμου Μουζακίου έκριναν ότι ο χώρος της παιδικής χαράς είναι ακατάλληλος για χρήση
και έβαλε λουκέτο. Στον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Καναλίων οραματιστήκαμε
από την αρχή την παιδική χαρά όπου θα γεννηθούν οι μελλοντικές αναμνήσεις των
παιδιών μας, δημιουργώντας έναν χώρο που θα πληρεί τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας,
γεμάτο με διασκεδαστικά παιχνίδια. Δυστυχώς, οι δύσκολες οικονομικά εποχές που βιώνουμε κάνουν το κόστος ανακατασκευής από τον Δήμο απαγορευτικό. Με χαρά όμως
γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Σύλλογου Καναλιωτών της Αθήνας αποφάσισε τη διάθεση
ποσού έως 5.000 ευρώ για το έργο αυτό, κάνοντάς μας να διατυπώσουμε την πρόβλεψη
ότι τον Αύγουστο που μας έρχεται οι επισκέπτες του χωριού μας θα βρεθούν μπροστά σε
μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη!

Η στάση στην τοποθεσία Καρκατσιόλι
με την παραδοσιακή κρήνη

Η νέα όψη
των γραφείων
του ΜΕΣΚ

Ο

Ψηφιακός κατάλογος
Καναλιωτών επαγγελματιών

Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καναλίων αποφάσισε να περάσει στην
ψηφιακή εποχή, δημιουργώντας την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου www.kanalia-karditsa.gr, η οποία αποτελεί παραχώρηση του Δημήτρη
Μαυράκη στη μνήμη των γονέων του Αποστόλη και Γιαννούλας. Η κίνηση αυτή έχει
ως στόχο την επανασύνδεση και την επικοινωνία των Καναλιωτών με το χωριό, και
ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται μακριά από
τη γενέτειρά τους, την προβολή της ομορφιάς του χωριού αλλά και της περιοχής,
των πολιτιστικών δρώμενων και κυρίως τη
δημιουργία και τη διατήρηση ενός ψηφιακού οπτικοακουστικού και αρχειακού υλικού για τα
Κανάλια. Παράλληλα, αποτελεί φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε έναν ψηφιακό επαγγελματικό οδηγό Καναλιωτώνon-line, όπου αφενός θα προβάλλονται οι επαγγελματίες Kαναλιώτες και αφετέρου ο καθένας θα μπορεί να αναζητήσει τον επαγγελματία ή την υπηρεσία
που επιθυμεί μέσα από τη βάση δεδομένων των ιδιωτών Καναλωτών επαγγελματιών, σε
όποια πόλη κι αν βρίσκονται. Κάτι τέτοιο θεωρούμε πως θα ενισχύσει και θα ανανεώσει το
αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συγχωριανών μας και ταυτόχρονα θα
αποτελέσει για τον ιδιώτη επαγγελματία ένα σύγχρονο, εύκολο και οικονομικό τρόπο προβολής
της δουλειάς του. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους επαγγελματίες και ιδιώτες Καναλιώτες να
στηρίξουν και να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας αυτή.
Στοιχεία επικοινωνίας: mesk@kanalia-karditsa.gr, τηλέφωνο 6982017010
(Λάμπρος Κατέρης)

Κοινωνικά Νέα
Το καταπράσινο γήπεδό μας

ΓΑΜΟΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

16-5-2015: ο Φαίδων Τσιώκος του
Ματθαίου και η Αριάδνη Μηλαρά τέλεσαν το γάμο τους στον Άγιο Δημήτριο
Καρδίτσας.

5-5-2015: πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα Κανάλια η Ευαγγελία Κατσόγιαννου σε ηλικία 98 ετών (1917).
14-6-2015: πέθανε στη Λάρισα και
κηδεύτηκε στα Κανάλια η Αναστασία
Πρίντσιου σε ηλικία 91 ετών (1924).
Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές τους.

Έχουν τις καλύτερες ευχές όλων μας.
Να ζήσουν με τύχη αγαθή!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο κος Θωμάς Φίνος με προσωπική του εργασία και οικονομική δαπάνη
καθάρισε τις βρύσες της πλατείας στα στόμια και τις πηγές τους.
Τον ευχαριστούμε θερμά!
Εκ μέρους όλων των Καναλιωτών
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καναλίων
Πανοραμική άποψη της πλατείας στη γιορτή της πίτας
με τον χορευτικό όμιλο Καρδίτσας «Καλλίχορος»
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Συζητήσεις στην πλατεία
για τα παλιά χρόνια
Με την επιμέλεια
του Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη

Ζούμπος και ο Γιώργος Ζήσης, κίνησαν να
παν να τον ξεπλακώσουν. Ώσπου, όμως, να
φθάσουν εκεί πέφτει και άλλη βόμβα, που
τους ανάγκασε να γυρίσουν πίσω. Μόνο αργότερα, όταν έπαψε ο βομβαρδισμός πήγαν
και τον απελευθέρωσαν.

Σκηνές από το σχολείο
Πολλά ακούς και πολλά μαθαίνεις κατά τις
συζητήσεις στην πλατεία του χωριού, ιδιαίτερα όταν αυτές αναφέρονται σε αναμνήσεις
περασμένων ετών. Μια μέρα, διηγείται ο Θρασύβουλος Κατέρης (κ. Καλιακούδας, γεν.
1934), την ώρα που ήμασταν στο πάνω το
Σχολείο και καθόμουν στο δεύτερο θρανίο,
είχαμε δάσκαλο τον Σπύρο Κατέρη, βρίσκω,
λοιπόν, την ευκαιρία και φουσκώνω καναδυό
κλωτσιές στο Λάμπρο Κωστούλα, που βρισκόταν στο μπροστινό θρανίο. Το είχα κρατημένο αυτό από το διάλειμμα, που ο Κωστούλας με πείραξε. Τη στιγμή εκείνη με βλέπει ο δάσκαλος από πάνω από την έδρα.
Έρχεται, λοιπόν, κοντά μου και με φέρνει
έναν κατακέφαλο, μα τι κατακέφαλο λες εσύ,
μου’ ρθε ο ουρανός σφοντύλι. Ήμουνα τότε
στη δεύτερη ή τρίτη τάξη του Δημοτικού. Τότε,
στην ηλικία μας ήμασταν 48 αγόρια και χώρια
κορίτσια. Ένα χωριό παιδιά, μπορεί και παραπάνω.
Μια άλλη φορά, καναδυό χρόνια πριν από
τον πόλεμο του 1940, στο προαύλιο του σχολείου μάλωνε ο Δημήτριος Γιδαράκος (κ. Μιχερής) με κάποιον άλλο και ο δάσκαλος Λάμπρος Γιαννακός, επενέβη για να τους χωρίσει
και του τράβηξε το αυτί. Εκείνος, τότε, ζωηρός
και δυναμωμένος καθώς ήταν, έπιασε το δάσκαλο από τα μαλλιά.
- Άφησε τα μαλλιά μου, γιατί θα σε γδάρω
ζωντανό, φωνάζει ο δάσκαλος.
- Άφησε και συ πρώτα το αυτί μου, αντιλέγει
ο Γιδαράκος.
Εγώ θυμάμαι, συνεχίζει ο Απόστολος Κ.
Σδρόλιας (γεν. 1926) ότι μια φορά στο σχολείο
μάλωνε στο προαύλιο του σχολείου ο Λάμπρος Παπαζήσης με ένα παιδί του Βλαχογιάννη. Τότε εγώ πήγα να τους χωρίσω. Εκείνη τη στιγμή μας βλέπει ο δάσκαλος Λάμπρος
Γιαννακός. Μας καλεί κοντά του και χωρίς να
εξετάσει τα καθέκαστα μας χώνεται όλους
από ένα ξύλο στις αμπούκες τρικούβερτο,
νομίζοντας ότι όλοi ήμασταν φταίχτες. Άλλη
μια φορά, στις αρχές της 10ετίας του 1950,
ερχόμουν από την Καρδίτσα με το αυτοκίνητο
της συγκοινωνίας. Την ώρα που ήμουν στην
πλατεία με βρίσκει ο Λάμπρος Τζιουμανίκας
και με ρωτάει:
- Τι χαμπέρια από την Καρδίτσα;
- Τι να σας πω; Α! να σας πω τούτο. Η
λίρα που είχε 180 δραχμές, έπεσε στις 164
δραχμές, σήμερα.
Στην παρέα ήταν και ο δάσκαλος Λάμπρος
Γιαννακός, ο οποίος φαίνεται ότι είχε λίρες
στο σπίτι του και ενοχλημένος διαμαρτυρήθηκε λέγοντας:
- Ξέρω, για μένα τα λες αυτά.
- Όχι, βρε δάσκαλε, πάρε τηλέφωνο στην
Καρδίτσα για να δεις ότι δεν λέω ψέματα.
- Βέβαια, επί Σπύρου Μαρκεζίνη η λίρα διπλασιάστηκε και πήγε 332 δραχμές, επεμβαίνει ο Θρασύβουλος Κατέρης.

Ο βομβαρδισμός του χωριού
Την ημέρα του βομβαρδισμού ήμουν μέσα
στο σπίτι του Νικήτα Κατέρη (κ. Καλιακούδα),
όπου υπήρχαν και πολλές γυναίκες, συνεχίζει

Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί στο χωριό

Ο Θρασύβουλος Κατέρης (κ. Καλιακούδας) στο καφενείο της πλατείας
ο Θρασύβουλος. Αμέσως κατεβήκαμε όλοι
κάτω στο υπόγειο, όπου ήρθαν και άλλοι,
πάνω από 30 άτομα, οι πιο πολλοί ξένοι,
παγκυριώτες. Λέγαμε ότι το σπίτι είναι γερό
και δεν θα πέσει. Πού να ξέρουμε ότι οι βόμβες έπεφταν από τα κεραμίδια μέσα στο σπίτι
και χαλούσαν τον κόσμο.
Πρωτύτερα, στην εκκλησία της Παναγίας
που γιόρταζε, βγήκαν στο προαύλιο ο Κωστάκης Αναστασίου (κ. Πόλιας), ο Δημητράκης Μπανούσης και άλλοι, που είχαν μια μεγάλη σημαία του ΕΛΑΣ και την κυμάτιζαν μόλις πέρασε ένα αναγνωριστικό γερμανικό αεροπλάνο. Εκεί ήμουν κι εγώ και ώσπου να
πηγαίνω στο σπίτι κατέφθασαν 13 αεροπλάνα και άρχισε ο βομβαρδισμός.
Εμείς, που ήμασταν στο υπόγειο, μόλις
σταμάτησε κάπως ο βομβαρδισμός κινήσαμε
να φύγουμε. Εκείνη τη στιγμή όμως έπεσε
μια βόμβα στην αχυρώνα του Κώτσιου Βάλλα
και από το τράνταγμα έπεσε ένα πλιθί από
τον τοίχο και βάρεσε τη Ροδόπη Γιδαράκου,
η οποία σωριάστηκε κάτω και λιποθύμησε.
Εμείς είπαμε ότι τη σκότωσε, αλλά σε λίγο
συνήλθε.
Φύγαμε και πήγαμε πίσω στο Κούτσουρο,
όπου περάσαμε την υπόλοιπη μέρα. Από το
Κούτσουρο μετά πήγαμε στη Λάσδα όπου
είχαμε το ντάμι και εκεί κοιμόμασταν αρκετές
ημέρες, φοβούμενοι μήπως ματαέρθουν τα
αεροπλάνα και βομβαρδίσουν. Κάποιες άλλες φορές, όταν έβαζαν οι Γερμανοί με οβίδες
από το Ίσαρι, πηγαίναμε πίσω στο Κουφομάρμαρο, το Γολτσινό και κρυβόμασταν από
κάτω, επειδή είχε χοντρό κοτρόνι, που δεν
μπορούσε να το τρυπήσει οβίδα ή βόμβα.
Τότε ήταν να γίνει ένα συνέδριο πάνω στην
Νευρόπολη, εκεί που είναι σήμερα η λίμνη
Πλαστήρα (ή λίμνη Μέγδοβα), αλλά φαίνεται
ότι το έμαθαν οι Γερμανοί και άρχισαν να ψάχνουν με αεροπλάνα για να βρουν πού γίνεται, λέει ο Απόστολος Κ. Σδρόλιας. Έτσι ένα
αεροπλάνο πέρασε από το χωριό μας την
ώρα που σχολνούσε η εκκλησία της Παναγίας και στο προαύλιο ήταν οι τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις με μια μεγάλη σημαία.
Πείστηκε, λοιπόν, ότι εδώ γινόταν το συνέδριο
και αμέσως ήρθαν 13 γερμανικά αεροπλάνα,

τα οποία άρχισαν τον μεγάλο βομβαρδισμό
του χωριού. Ευτυχώς όμως ενώ γύρω από
την εκκλησία έπεσαν πολλές βόμβες, πάνω
στην εκκλησία δεν έπεσε καμία. Αλλιώς θα
είχαμε πάρα πολλά θύματα, γιατί η εκκλησία,
εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη κόσμο.
Εγώ Θρασύβουλε, εκείνη την ημέρα ήμουν
κάτω στο Δαφτχό. Αρμέγαμε με τον μακαρίτη,
το Μήτρο Τσιπρά, παππού του Γιώργου Τσιπρά που έχει ετούτο το καφενείο, τα πρόβατα
για να μαζέψουμε γάλα για τραχανά. Από
εκεί βλέπαμε το βομβαρδισμό. Το χωριό δεν
φαινόταν πια, σκοτείνιασε και είχε πνιγεί στη
σκόνη και στα αέρια. Τότε λέει ο Μήτρος:
- Ιί, Αποστόλ’ πάει το χωριό, χάθ’κι. Πω
πω! Δεν έμεινι καένας ζουντανός.
Αμέσως εγώ φορτώνω γρήγορα το γάλα
στο μουλάρι, το καβαλικεύω και γραμμή για
το χωριό. Εδώ δε βρήκα ψυχή. Απολύτως
κανένας δεν κυκλοφορούσε. «Σκοτώθηκαν
όλοι», σκέφτηκα. Πήγα στο σπίτι μου, δεν
βρήκα τίποτε. «Πού να πήγαν οι δικοί μου»;
αναρωτήθηκα. Αλλά ο κόσμος τότε, αμέσως
μόλις τελείωσε ο βομβαρδισμός, εγκατέλειψε
τα σπίτια του και έδιαβαν μέχρι πίσω στο
Κούτσουρο, φοβούμενοι επανάληψη του
βομβαρδισμού. Κάποια φορά βλέπω μερικούς το απογευματάκι να κατεβαίνουν από
τον Αϊ-Λια. Τότε αναθάρρησα, μαθαίνοντας
ότι και οι δικοί μου είχαν πάει να κρυφτούν
εδώ σια πίσω.
Εκείνη την ημέρα είχε έρθει ο Μάρκος από
το Φράγκο στην πλατεία και είχε στοιβάξει
ένα σωρό πεπόνια στην πλατεία, για να τα
πουλήσει. Με το χαλασμό και το τράνταγμα
του βομβαρδισμού ξέφυγαν από το σωρό
και έδιαβαν πέρα στο καφενείο του Αλέκου
Ζήση. Βλέποντάς τα ο Μενέλαος Σδρόλιας
(κ. Μελάκος), αυθόρμητα είπε:
- Ε βρε Μάρκο, τι τα ’θελες τα πεπόνια και
τα ’φερες σήμερα εδώ, για να πάρεις παράδες
και να πας χαμένος. Να τώρα τ’ άφησες εδώ
απούλητα, να γκυλάν στην πλατεία. Εδώ θ’
αφήσεις και τα κόκαλά σου με το βομβαρδισμό.
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα
και πέφτει μια βόμβα εκεί δα και πλακώνει
τον Αποστόλη Ρίζο. Μόλις τον είδε ο Χρήστος

Μια μέρα πήγαινα για το σπίτι του μακαρίτη
Νώντα Κοτρονούλα και στο δρόμο βρίσκω
δυο Ιταλούς που είχαν έρθει από τον Κόμπελο. Αμέσως με φωνάζουν κοντά τους και μου
ζητούσαν να τους βρω αυγά από τη γειτονιά.
Βρήκα μερικά και τους τα έδωσα, λέει ο Θωμάς Γατής. Ύστερα με άφησαν και πήγα στη
δουλειά μου.
Αργότερα ήρθε μια ομάδα Γερμανών στο
χωριό, πάλι από τον Κόμπελο, συμπληρώνει
ο Θρασύβουλος Κατέρης. Ήταν εδώ στην
πλατεία και όταν τελείωσαν τη δουλειά τους
κίνησαν να φύγουν προς το Φανάρι. Στο δρόμο όμως παραφύλαγαν οι αντάρτες και ήθελαν να τους βαρέσουν και να τους σκοτώσουν, στήνοντας καρτέρι πίσω στο σχολείο.
Τότε πήρε χαμπέρι ο παπα – Λάμπρος Σδρόλιας και τους παίρνει και τους οδηγεί μέσα
από τα σπίτια του Τηλέμαχου Βάλλα και τους
βγάζει κάτω στου Γκαβαρδίνα, λέγοντάς τους
με νοήματα να φύγουν προς τη Λοξάδα και
όχι προς το Φανάρι. Από τότε δεν ματαπάτησαν οι Γερμανοί στο χωριό μας. Ήταν στα
τελευταία τους. Έτσι κατά κοινή ομολογία, τότε, ο παπα–Λάμπρος έσωσε το χωριό από
τα αντίποινα των Γερμανών, που έκαιγαν
ολόκληρα χωριά.
Από το γεγονός αυτό, συμπληρώνει ο
Απόστολος Σδρόλιας, τον έβαλαν στο μάτι
τον παπα – Λάμπρο Σδρόλια οι αντάρτες.

Τότε που οι αντάρτες μπήκαν
στο χωριό μας
Τότε που οι αντάρτες μπήκαν στο χωριό
μας ήμουν εδώ εγώ, λέει ο Θρασύβουλος
Κατέρης, αλλά ήμουν μικρός με κοντά πανταλόνια και έτσι δεν με πήραν. Ζητούσαν,
όμως, επίμονα να τους πούμε ποιοι έχουν
μεγάλα παιδιά και κορίτσια για να τα πάρουν.
Έτσι ήρθαν, με προδοσιά, και στο σπίτι μας
και αναζητούσαν την αδερφή μου Ευαγγελία
Κατέρη (κ. Καλιακούδα), που ήταν τότε 20
χρονών.
- Θέλουμε τη Βαγγελή της Γιάννενας, έλεγαν. Ποια είναι η Βαγγελή της Γιάννενας;
Η Βαγγελή όμως, μόλις το άκουσε, τσακώθηκε από τα κάγκελα στο παραθύρι και
δεν ξεκολλούσε για να την πάρουν οι αντάρτες. Αμέσως μπήκε η μητέρα μου μπροστά
και τους έταξε χίλια δυο καλά.
- Να σας δώσω ό, τι άλλο θέλετε. Ψωμί,
τυρί, πράγματα, σακάκια, να σας δώσω. Πάρτε τα όλα. Αλλά μη με παίρνετε το κορίτσι
μου, παρακαλούσε τους αντάρτες.
- Δεν έρχεται, δεν έρχεται, είναι γαντζωμένη
στα κάγκελα, λέει ο αντάρτης, που την τραβούσε, στον άλλο που ήταν πέρα στους
Γκουνταλέους και φώναζε συνέχεια: Άντε
«τσαρούχα – τσαρούχα», γρήγορα.
- Τι τη φυλάς, λοιπόν, σκότωσέ την, του
απάντησε εκείνος από μακριά.
Πάνω στη φασαρία όμως, επειδή ήταν η
ώρα της αποχώρησης των ανταρτών και από
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πέρα μακριά ακουγόταν το σύνθημα «τσαρούχα – τσαρούχα», που ήταν το σύνθημα
αναχώρησης, οι αντάρτες την άφησαν και
έφυγαν. Έτσι γλίτωσε η αδερφή μου εκείνη
την επιστράτευση των 28 ατόμων, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε την ημέρα των Βαΐων
του 1948. Την άλλη μέρα έφυγε και πήγε στα
Τρίκαλα η Ευαγγελία. Μάλιστα όχι μόνο αυτή
αλλά και πάρα πολλοί χωριανοί, που γλίτωσαν την βιαία επιστράτευση, την άλλη μέρα
έφυγαν για τις πόλεις και όλοι ήταν νέα παιδιά.
Εγώ, συνεχίζει ο Αποστόλης Σδρόλιας,
εκείνο το βράδυ, κρύφτηκα στου Δημητρίου
Σακκά (κ. Τσέλιου) την αχυρώνα, ανάμεσα
στα δεμάτια με άχυρο. Έμαθαν όμως οι αντάρτες ότι ήμουνα εκεί και με αναζήτησαν.
Τότε πηδάω από κάτω και βρίσκομαι στην
αχυρώνα του Δημητρίου Χαραλάμπους (κ.
Τζούρα), όπου κατά κακή μου τύχη ήταν κάτι
αντάρτες Φαναριώτες και με παίρνουν μαζί
τους. Μόλις φθάνουμε πίσω στ’ αμπέλια, εκεί
στο Κουφομάρμαρο, ήξερα καλά το μέρος
και κάνω κάτω και χάθηκα μέσα στη νύχτα.
Αμέσως με παίρνουν χαμπάρι οι αντάρτες
και άρχισαν να φωνάζουν
- Α ρε, ο κιαρατάς μας έφυγε, βαράτε τον.
Και έριξαν μερικές ντουφεκιές στον αέρα
για εκφοβισμό. Εγώ πλακώνω στην πλαγιά
και χώνομαι μέσα στο ρεματάκι. Εκεί κάθισα
μέχρις ότου πέρασαν όλοι πέρα προς το Βουνέσι και χάθηκαν. Ύστερα κατέβηκα κάτω
στα ντάμια και πήγα στους δικούς μου.

Η επιχείρηση των ανταρτών
στην Καρδίτσα
Όταν οι αντάρτες μπήκαν στην Καρδίτσα,
την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 12
Δεκεμβρίου 1948, συνεχίζει ο Θρασύβουλος,
ήρθαν και από εδώ οι αντάρτες και με πήραν
με το γομάρι, για να φορτώσω πράγματα
από την Καρδίτσα. Μαζί πήραν το μπάρμπα
μου Γιώργο Κατέρη (κ. Καλιακούδα), το Γεωργούλη Μπλέτσα και πολλούς άλλους. Στην
αρχή μας πήγαν να φορτώσουμε πέρα στ’
αλώνια, στα Ζησέικα τα ντάμια. Εκεί φόρτωσαν όλα τα πράγματα άλλοι και δεν έμειναν
να φορτώσουμε κι εμείς. Τα πήγαν πάνω
κατά την Νευρόπολη. Μεταξύ αυτών ήταν οι

ηλικιωμένες γυναίκες Σοφία Παπαϊωάννου
(κ. Κουμπούρα) και η Αγγελική Πάσχου, που
φόρτωσαν στρατιωτικό ρουχισμό και διάφορες ενδυμασίες. Ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος
και έπεφτε πασπάλη το χιόνι.
Τότε εμάς μας παίρνουν για την
Καρδίτσα. Πάμε στην Κόκκινη Εκκλησιά και
ήταν η τρίτη και τελευταία ημέρα των ανταρτών στην Καρδίτσα, διότι μετά οπισθοχώρησαν οι αντάρτες. Εκεί στην Κόκκινη Εκκλησιά
βρήκα τον Ευριπίδη Μιχάλη, τον Αριστείδη
Ψάρρα και άλλους, ενώ ήταν και από άλλα
χωριά αλλά και από την ίδια την Καρδίτσα,
επιστρατευμένοι. Πάλι όμως εκεί δεν έμειναν
πράγματα για να φορτώσω. Τα πήραν όλα οι
άλλοι.
Στο μεταξύ άρχισαν να έρχονται αεροπλάνα που τους πήραν κατά πόδας τους αντάρτες και βομβάρδιζαν. Έτσι βιάστηκαν ακόμη
περισσότερο. Φύγαμε όλοι από εκεί και ήρθαμε από την Ίσια τη Γραμμή προς τα εδώ,
προς τη Λάσδα. Εδώ όμως είχαμε το ντάμι
μας. Πηγαίνω, λοιπόν, εκεί, δένω το γομάρι
μέσα και εγώ τρύπωσα σιαπάν’ – σιαπάν’,
εκεί που σήμερα έχει το εργαστήριό του ο σιδεράς Βάιος Χριστοδούλου, στου Κακαρή το
ντάμι. Εκεί καταφθάνει ένα αεροπλάνο και
μαζί με το μπάρμπα μου το Γιώργο Κατέρη,
πλακώσαμε για να μη μας πετύχουν οι βόμβες που έριχνε.
Στο μεταξύ, οι άλλοι που είχαν τα γομάρια
τους, πήγαν και φόρτωσαν κάτι μπιτόνια λάδι
και άλλα πράγματα στο ντάμι του Θρασύβουλου Κρίκου (κ. Γρέβια), ενώ εγώ είχα ξεκοπεί πιο εύκολα, γιατί δεν είχα πλέον γομάρι
για να φορτώσω. Όταν πια εξέλιπε ο κίνδυνος
από τα αεροπλάνα και οι αντάρτες είχαν φύγει, πήγα στο χωριό στο σπίτι μου.
Από την Καρδίτσα έφυγαν οι αντάρτες γιατί
είχαν καταφθάσει, στο μεταξύ, τα τανκς του
στρατού και τους καταδίωξαν μέχρι την Παπαράντζα. Έτσι οι αντάρτες οπισθοχώρησαν.
Οπισθοχωρώντας δε, δέχονταν τις οβίδες και
τις βόμβες των αεροπλάνων, που τους κυνηγούσαν μέχρι πάνω στις ράχες. Εκείνη την
ημέρα ένα αυτοκίνητο Τζέιμς καταφθάνει μέχρι πίσω στα Μαντένια, με επιβάτιδα την Ευτυχία Σδρόλια (κ. Χρη), που ήταν γυναίκα του

ταξίαρχου Νικολάου Μπαντέκου, καθώς και
με μερικούς άλλους αντάρτες. Το Τζέιμς δε,
για να μην το πάρει πίσω ο στρατός, το αναποδογύρισαν και το έριξαν μέσα στο ρέμα.
Μια επόμενη μέρα, δεν χάνω την
ευκαιρία και πηγαίνω και κόβω ένα μεγάλο
κομμάτι σαμπρέλα από τις ρόδες, το δίνω
στον ειδικό τσαγκάρη για τσαρούχια, στον
Πάνο Μερισιώτη και φκιάνω τσαρούχια –
καουτσούκια, σαν γουρουνοτσάρουχα.

Η «Ούντρα» στο χωριό
Θυμάμαι, μετά την Κατοχή, αναφέρει ο
Αποστόλης Σδρόλιας, ήρθε βοήθεια του ΟΗΕ
με την «Ούντρα» σε ρουχισμό και τρόφιμα,
τα οποία κατέφθασαν με μεγάλο φορτηγό
στο Καρκατσιόλι και μοιράστηκαν σε όλους
τους Καναλιώτες. Υπήρξαν όμως και μερικές
αδικίες, όπως ήταν φυσικό, και κατηγορήθηκαν μερικοί που ήταν μέσα στα πράγματα ότι
εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και έκαναν
αρκετές προμήθειες για το σπίτι τους. Η κατηγορία αυτή μεγάλωσε λίγο αργότερα, όταν
άρχισε το δεύτερο αντάρτικο και απαίτησε να
πληρώσουν «για τον αγώνα» όλοι εκείνοι
«που τα πήραν». Μεταξύ των άλλων κατηγορήθηκε και ο πατέρας μου Κωνσταντίνος
Σδρόλιας, ο οποίος μάλιστα, επειδή δεν ήθελε
να δυσαρεστήσει τους αντάρτες, αποφάσισε
να πωλήσει μερικά πρόβατα για να μαζέψει
τα λεπτά και να τα δώσει σ’ εκείνους που του
καταλόγισαν. Τότε επεμβαίνει ο Κωστάκης
Αναστασίου (κ. Πόλιας), που ήταν υπασπιστής του Νικηταρά και λέει στην Επιτροπή.
- Βρε, τον Κώστα Σδρόλια βρήκατε να ενοχοποιήσετε; Ποιος μάρτυρας λέει ότι έφαγε κι
αυτός από τα «ουντρήσια» πράγματα και
πρέπει τώρα να πληρώσει; Αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο, γιατί ξέρω καλά ότι δεν ήταν
μέσα στα πράγματα τότε.
Όχι μόνο αυτούς, αλλά και άλλους επέβαλαν, αργότερα, οι αντάρτες να δώσουν «για
τον αγώνα». Στην οικογένειά μας επέβαλαν
να δώσουμε 40 οκάδες καλαμπόκι, επεμβαίνει στην κουβέντα ο Θρασύβουλος. Μάλιστα
ήρθαν στο σπίτι μας για να το πάρουν. Η μάνα μου όμως αντιστέκεται λέγοντας:
- Εγώ δεν έχω ψωμί να δώσω στα παιδιά

μου και σεις θέλετε να σας δώσω 40 οκάδες
καλαμπόκι; Δεν σας δίνω τίποτε.
Και κατέβηκε στην πλατεία για να διαμαρτυρηθεί στον καπετάνιο. Μαζί της πήγα κι
εγώ. Ευτυχώς δε ο καπετάνιος την πίστεψε
και τα έβαλε με τον αγροφύλακα που έδωσε
τις πληροφορίες ότι είχαμε μεγάλη σοδειά
εκείνο το χρόνο. Εκείνος ζήτησε συγγνώμη,
διότι αντί για τη Γιάννενα Κατέρη, τη μητέρα
μου, έπρεπε να δώσει το όνομα μιας άλλης.
Στον καπετάνιο βρήκαμε και τον Αριστείδη
Κυριάκη, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το ίδιο
θέμα και έλεγε στον καπετάνιο:
- Εγώ έχω άνθρωπο απάν’ στο βουνό και
μου ζητάτε να σας δώσω κι άλλα;
Πραγματικά η Ευδοκία Κυριάκη είχε επιστρατευθεί παλαιότερα, την ώρα που πήγαινε
για καπνό στα Κατσιούργια και ήταν ήδη στο
αντάρτικο.
- Γι’ αυτό τον τίμησες τον άνθρωπο αυτό,
απαντά ο καπετάνιος, θέλοντας να πει ότι
εσύ πρώτος πρέπει να φέρεις τρόφιμα για
να τρώει εκεί ο άνθρωπός σου.
Παρόμοια ενέργεια, θυμάμαι, έκανε με τη
λεγόμενη «Δεκάτη» (δέκατο της σοδειάς) και
ο στρατηγός Αθανάσιος Ντενίσης κατά την
Κατοχή, που μάζευε τρόφιμα για τους αξιωματικούς της Αλβανίας, οι οποίοι δεν είχαν να
φάνε.

Κυνηγούσε το λύκο
και τον σκότωσε
Μια φορά, ο Σωκράτης Γκίκας, αδερφός
του Λάμπρου και του Χρυσόστομου Γκίκα,
βρήκε έναν λύκο στη Λάσδα και άρχισε να
τον κυνηγάει. Ο λύκος έρχεται και τρυπώνει
σε μια νεροσυρμή που ήταν δίπλα στο ντάμι
του Μπαλνταδώρου, εκεί στα Κατσιούργια,
συνεχίζει ο Αποστόλης. Τον βλέπει, λοιπόν,
από πάνω από τη νεροσυρμή και με ένα παλούκι μεγάλο, τον τινάζει μία στο κεφάλι και
τον αφήνει στον τόπο.
Αυτή τη σκηνή την είδαμε με τα ίδια μας τα
μάτια, εγώ με το συγχωριανό μου το Νίκο,
που τον παρακολουθούσαμε.
- Τον σκότωσα τον παλιοκερατά, φώναξε.
Κι εμείς αυθόρμητα μονολογούσαμε:
«Ακούς εκεί να σκοτώσει λύκο»;

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ( El Greco )
του Βασίλη Μπρακατσούλα

Ά

λλη μια επίσκεψή μου στο Βυζαντινό Μουσείο
της Αθήνας. Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου
2015 με τον Σύλλογό μας. Αυτή τη φορά να
αποθαυμάσουμε την εικονογραφική/ καλλιτεχνική παραγωγή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και συγκεκριμένα την προσκύνηση των μάγων, την εικόνα του
Ευαγγελιστή Λουκά και της Κοίμησης της Θεοτόκου, που
με ενθουσίασε πριν είκοσι περίπου χρόνια στη Σύρο, όταν
υπηρέτησα τότε ως πρώτος περιφερειάρχης του Νοτίου
Αιγαίου. Πρόκειται έργο της βίωσης του Θεοτοκόπουλου
στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα μέσα του 15ου αιώνα, όταν
ο μετέπειτα μυθικός Κρητικός καλλιτέχνης, ορμώντας από
το ταπεινό χωριό Φόδελε, πέτυχε την αναγνώριση και καταξίωση. Είναι αγιογραφήματα τα πρώτα αυτά έργα, που
πλημμυρίζουν από θρησκευτικότητα και μεταφυσική
πίστη.
Το 1566, ο Θεοτοκόπουλος, αναζητώντας καινούργιους
ορίζοντες, μετακινείται και εγκαθίσταται πρώτα στη Βενετία
και αμέσως μετά στη Ρώμη, όπου και προσλαμβάνει
πλέον το προσωνύμιο El Greco και θητεύει σε ειδικευμένη
καλλιτεχνική παιδεία στο εργαστήριο του γνωστού δασκάλου Τιτσιάνο, αποδεικνύοντας ότι αντιλαμβάνεται ορθά τα

Ο κος Βασίλης Μπρακατσούλας αποθαυμάζων
έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που μας παρουσιάζει η κα Ράνια Φατώλα
ρεύματα της ιστορίας εκείνης της περιόδου.
Δημιουργήματά του εκείνης της εποχής είναι ο πίνακας
της προσκύνησης των μάγων, βυζαντινής βέβαια τεχνοτροπίας, όπως και τα άλλα έργα της Κρητικής εποχής,
αλλά και με φανερή τη δυτική επίδραση. Το 1577 ο ανήσυχος Κρητικός μετακινείται και εγκαθίσταται στο Τολέδο
της Ισπανίας, στα χρόνια που στην πολύπαθη αυτή χώρα
οργίαζε το κύμα των διώξεων της Ιεράς Εξέτασης.
Σε μια επίσκεψή μου στη Μαδρίτη το 2003 για να λάβω

μέρος σε ένα συνέδριο νομικών, έσπευσα και επισκέφθηκα
το Τολέδο, όπου και συγκλονίσθηκα από δύο πίνακες
του Έλληνα ζωγράφου: Της ταφής του κόμητα Οργκάθ
και της ανάληψης της Θεοτόκου, πλέον τόσων άλλων που
απόκεινται στα διάφορα μουσεία του κόσμου.
Προσθέτουμε ότι ο μεγάλος κρητικός άρχισε την καλλιτεχνική προσφορά σε δύσκολο αστερισμό και χρειάσθηκε
να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς διώκτες, οι οποίοι τον
απείλησαν με δίωξη γιατί φιλοτέχνησε του Αγγέλους με
μεγάλα φτερά. Αλλά ο ετοιμόλογος και θαρραλέος Κρητικός
τους είπε: Πηγαίνετέ με να δω τι είδους φτερά έχουν, για
να τα κάμω κανονικά!
Φιλοτέχνησε επίσης το πορτρέτο του Καρδινάλιου Γκουβάρα, που έστειλε πολλούς αθώους ανθρώπους στην πυρά, και το σχεδίασε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να φαντάζουν
στην πορφύρα του οι φλόγες, που είχαν καταβροχθίσει
κορμιά δύστυχων ανθρώπων (Π. Κανελλόπουλος, Ιστορία
του Ευρωπαϊκού πνεύματος, εκδ. Γιαλλελή, 1968, σελ.
501).
Βασίλευε τότε ο Φίλιππος, ο οποίος και δεν γέλασε
ποτέ, ειμή μόνο όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή των διαμαρτυρομένων. Τη δε νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου είπε:
Θα προτιμούσα να βασιλεύω σε νεκρούς, παρά σε βασίλειο αιρετικών!
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12 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ÏÍÏÌÁ

ÁÈÇÍÁ

Ποσό

σε ευρώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ
ÂÁÚÏÕ Ê. ÅÉÑÇÍÇ
ÂÏÃÉÁÔÆÇÓ ÖÙÔÉÏÓ ê´ ÖÙÖÙ
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí.ÂÁÚÏÓ
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Áëåî. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÆÇÓÇÓ Í. ÈÙÌÁÓ
ÊÑÁÍÉÁ - ÊÁÑÐÉÄÁ ÍÅËËÇ
ËÁÓÄÁÓ ÌÁÑÉÍÏÓ
ËÉÁÊÏÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ
óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõ ÔÁÊÇ ÊÏÕÍÔÁÑÁ
ÌÁÍÏÕÓÏÕ Ä. ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ ÊÁÉÔÇ
ÌÁÍÔÆÉÁÑÁ - ÂÁÚÏÕ ÂÉÑÃÉÍÉÁ
ÌÁÍÙËÇ - ÃÁËÁÍÏÐÏÕËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ
ÌÁÓÔÏÑÁÓ Í. ÈÙÌÁÓ
ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÌÐÅÊÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Éùáí. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÐÁÓ×ÏÕ Ã. ÅËÅÍÇ
ÐÅÔÑÏÕ Âáó. ÌÁÑÉÁ
óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÐÅÔÑÏÕ
ÓÄÑÏËÉÁ - ÐÏÕËÉÏÕ ÁÑÅÔÇ
ÓÔÕËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõ ÔÁÊÇ ÊÏÕÍÔÁÑÁ
ÔÅÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
×ÁËÁÔÓÇ - ÊÁÑÊÁËÅÔÓÇ ÂÁËÅÍÔÉÍÇ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ
óôç ìíÞìç ôçò óõæýãïõ ôïõ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
×ÑÉÓÔÏÕËÁ ÁÍÈÏÕËÁ

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

ÂΟËÏÓ

30
25
30
20
20
15
20
10
50
20
25
20
30
30
90
20
30
50
20
30
50

ÍÔÅÍÉÓÇ - ÔÉÌÐËÁËÅÎÇ ÁÈÁÍÁÓÉÁ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
×ÁÚÄÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

15
15
30

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÆÏÕÌÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÌÕËÙÍÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ
óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõ ÔÁÊÇ ÊÏÕÍÔÁÑÁ
ÑÁ×ÙÂÉÔÓÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ (ÌÏÕÆÁÊÉ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ )
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÓÔÁÚÊÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÔÓÉÃÊÁÓ Á.Å. (ÌÏÕÆÁÊÉ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ)

ÔÑÉÊÁËÁ

ÄÇÌÏÕ - ÐÑÅÂÅÍÔÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ
ÊÏËÏÂÏÕ - ÌÐÁÓÄÅÊÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ
ËÁÓÄÁÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ
(ÊÁËÁÌÐÁÊÁ ÔÑÉÊÁËÙÍ)
ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ È. ÂÁÑÂÁÑÁ
ÍÔÁÏÕËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
óôç ìíÞìç ôçò óõæýãïõ ôïõ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÓ ÌÐÁÊÁËÇ - ÍÔÁÏÕËÁ
(€ 50 óõíäñïìÞ êáé € 50 óôç ìíÞìç ôçò)

50
20
15
45
50
290
50
15
20
20
100

ÓÁËÁÌÉÍÁ
ÌÐÁÃÉÏÓ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

20

ÊÁÍÁÄÁÓ
ÌÁÍÙËÇ - ÌÁËÔÅÆÏÕ ×ÑÉÓÔÉÍÁ

20
90

ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ

50

Ποσό

σε ευρώ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ÁÈÇÍÁ

ÄÁÍÉÇË ÍÁÍÔÉÁ
ÈÅÏÕ - ÊÁÑÖÇ ËÅÌÏÍÉÁ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ÁÑ×ÏÍÔÇÓ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÓÁÌÁÑÁ ÍÁÍÔÉÁ
ÓÄÑÏËÉÁ ÓÏÖÉÁ
ÓÔÅËÉÏÓ ÓÐÕÑÏÓ
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

ÂΟËÏÓ

ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

125
50
25
50
150
30
100
125
30

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÊÁÍÁËÉÁ
ËÁÑÅÍÔÆÁÊÇ ÌÁÑÉÁ
ÔÓÉÙÊÏÓ ÖÁÉÄÙÍ

80
60

ÔÑÉÊÁËÁ

ÌÏÓÉÁËÏÕ Áñ÷. ÂÁÓÉËÉÊÇ, ÇËÉÁÓ ê´ ×ÑÇÓÔÏÓ
100
óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ê´ ðáôÝñá ÁÑ×ÏÍÔÇ ÌÏÓÉÁËÏÕ

ÁÈÇÍÁ

ËÏÉÐÅÓ ÅÐÁÑ×ÉÅÓ

20
20
30

ÏÍÏÌÁ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Áëåî. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÃÊÏÕÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÈÅÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÊÁÂÁËÉÅÑÏÕ - ÓÔÅÑÃÉÁÄÏÕ ÅÖÇ
ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÊÁÔÅÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÊÅÖÁËÉÄÇÓ ÆÁ×ÁÑÉÁÓ
ÊÏÔÁÑÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ

10
10
10
10
10
10
10
10

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

ÊÏÕÓÁÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÊÑÁÍÉÁ - ÊÁÑÐÉÄÁ ÍÅËËÇ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Íéê. ×ÑÇÓÔÏÓ
ÓÔÁÕÑÉÍÁÊÇÓ ÍÉÊÇÔÁÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ

10
30
10
10
10

ÂΟËÏÓ

ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
×ÁËÁÔÓÇÓ ÍéêÞóôñáôïõ ÁÑÔÅÌÉÏÓ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
10

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ÃÊÏÕÑÏÌÉ×ÏÕ - ÐÁÐÁËÏÐÏÕËÏÕ ÌÁÑÉÁÍÈÇ

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÁÇÄÏÍÇÓ ÈÙÌÁÓ
ÂÉÔÏÂÁÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ÆÏÕÌÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÊÁÐÍÏÕÔÆÇÓ ÌÉ×ÁËÇÓ
ÊÁÔÓÁÂÑÉÁ ×ÑÕÓÏÕËÁ
ÌÉ×ÁËÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÌÐÉÍÔÆÅÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÍÔÁÍÔÁÌÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÎÅÍÉÙÔÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÖÁËÉÁÃÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ËÏÉÐÅÓ ÅÐÁÑ×ÉÅÓ

ÁÍÔÉÊÕÑÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ
ÊÁÍÍÁÂÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ÓÁËÁÌÉÍÁ
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

10
10

ÍÝåò äùñåÝò ãéá ôç äáíåéóôéêÞ âéâëéïèÞêç ìáò!
A/A ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ

ÂÉÂËÉÏ

ÅÊÄÏÓÅÉÓ

ÄÙÑÅÁ ÂÉÂËÉÙÍ ÌáñÝôôáò Äçì. ÍéêïëÜïõ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Áíå Ê.
ÃéáííáñÜ Óðýñïõ
ÆïëÜ Áéìßëéïò
Èùìïðïýëïõ Óïößá
ÌïíÜëíôé & Óüñôé
ÌðñïíôÝ Å.
Íôå ÌùñéÝ ÄÜöíç
Íô’ Ýíåñõ Áä.
Íô’ Ýíåñõ Áä.
Ïýëìáí Ëßâ
ÐÝëëéêï Ó.
ÐÝñåè-ÑåâÝôñå Áñôïýñï
ÐÝñåè-ÑåâÝôñå Áñôïýñï
ÐÝñåè-ÑåâÝôñå Áñôïýñï
ÐÝñåè-ÑåâÝôñå Áñôïýñï
Ðéôéãêñßëëé

Ïé åñáóôáß ôïõ ÌÜãåñëéãê
Ï ëïîßáò
Ôï üíåéñï
ÊÜôé ôÝôïéåò íý÷ôåò
ÔõðùèÞôù (imprimatur)
Ï ðýñãïò ôùí êáôáéãßäùí
ÃáëÜæéá Ëßìíç
Ïé äýï ïñöáíÝò (ôüìïò Á’)
Ïé äýï ïñöáíÝò (ôüìïò Â’)
ÁëëáãÝò
ÖñáíôæÝóêá íôá Ñéìßíé
“Ç ëÝó÷ç “”ÄïõìÜò”“
Þ Ç óêéÜ ôïõ ÑéóåëéÝ”
Ï äÜóêáëïò ôçò îéöáóêßáò
Ï íáõôéêüò ÷Üñôçò
Ôï áßíéãìá ôçò Óåâßëëçò
Ï Üíèñùðïò ðïõ
æÞôáãå ôïí Ýñùôá

ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÉÍÄÉÊÔÏÓ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
Á.Á ËÉÂÁÍÇ
ÄÉÇÃÇÓÇ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÅÎÁÍÔÁÓ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÐÁÔÁÊÇ
ÐÁÔÁÊÇ
ÐÁÔÁÊÇ
ÐÁÔÁÊÇ

17.
18.
19.

ÖëùìðÝñ Ãê.
×Ýìéíãïõáéç ¸ñíåóô
Caldwell Ian
& Thomson Dustin
20. Neville Katherine
21. Pelecanos P. George
22. Yalom D. Irvin

ÌáíôÜì Ìðïâáñý
Ôá ÷éüíéá ôïõ ÊéëéìÜíôæáñï

ÍÔÅÔÓÉÊÁ
ÍÔÅÔÓÉÊÁ

Ï êáíüíáò ôùí ôåóóÜñùí
Ìáãéêüò Êýêëïò
Ï ÂáóéëéÜò ôïõ Ðåæïäñïìßïõ
¼ôáí Ýêëáøå ï Íßôóå

Á.Á ËÉÂÁÍÇ
Á.Á ËÉÂÁÍÇ
ÓÅÉÑÁ
ÁÃÑÁ

ÄÙÑÅÁ 3 ÓÕËËÅÊÔÉÊÙÍ ÂÉÂËÉÙÍ ÔÏÕ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÏÕ ê´ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ ÍÉÊÏËÁÏÕ
ÄÇÌ. ÍÉÊÏËÁÏÕ áðü ôá åããüíéá ôïõ ÌáñÝôôá Äçì. ÍéêïëÜïõ, Áíôéãüíç (Íüíç) Ö.
ÃáúôÜíïõ - Âßêá ê´ ÃéÜííç Ö. ÃáúôÜíï
1.
ÍéêïëÜïõ Ä. Íéêüëáïò
ÈåùñçôéêÞ Ãåùìåôñßá
ÊÁËÏÊÁÈÇ
2.
ÍéêïëÜïõ Ä. Íéêüëáïò
ÐñáêôéêÞ Ãåùìåôñßá
ÊÁËÏÊÁÈÇ
3.
ÍéêïëÜïõ Ä. Íéêüëáïò
Ôñéãùíïìåôñßá
ÊÁËÏÊÁÈÇ
Ôïõò äùñçôÝò
åõ÷áñéóôïýìå
èåñìÜ!

ÍÔÅÔÓÉÊÁ

Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias
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.

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.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονται αποκλειστικά δωρεές
για τον Ξενώνα.

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

To συλλεκτικό
τριπλό DVD
διατίθεται προς
ενίσχυση της
λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»
στο χωριό.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Δημήτρης Σδρόλιας
του Τριαντάφυλλου Δήμου
Υπαστυνόμου ε.α. Ελληνικής
Αστυνομίας

Ύ

στατο χαίρε στον συγχωριανό
μας Σδρόλια Δημήτριο του
Παναγιώτου, υποστράτηγο
ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας.
Αείμνηστε Στρατηγέ μου, με ευλάβεια και
δέος υποβάλλω τα σέβη μου, αποτίοντας
φόρο τιμής στη μνήμη σας, δηλώνοντας υποταγή, υποκλινόμενος στα κελεύσματά σας.
Η είδηση του θανάτου σας, η οποία μεταδόθηκε και στη γενέτειρά σας Κανάλια, μας
γέμισε θλίψη και πόνο. Φύγατε την 30-092014, σε ηλικία 91 ετών, από την πρόσκαιρη
ζωή για την άλλη, την ουράνια και της αιωνιότητας, μακριά από κάθε λύπη και στεναγμό.
Φύγατε αθόρυβα, με ταπεινότητα και ευπρέπεια, όπως ακριβώς ταίριαζε στον αδαμάντινο χαρακτήρα σας. Εκφράζω τη βαθειά οδύνη
μου.
Ο αείμνηστος συγχωριανός μας Δημήτριος
Σδρόλιας, μετά τις Γυμνασιακές σπουδές, κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής την 12-7-1945, όπου και σταδιοδρόμησε επιτυχώς. Μετά την αποπεράτωση
των σπουδών στη Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής ακολούθησε την πορεία εξέλιξής
του προαγόμενος πάντα κατ' εκλογήν, εξάντλησε τη βαθμολογική ιεραρχία και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Υποστρατήγου την
27-6-1979. Με τον αείμνηστο συνυπηρετήσαμε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων
το 1957, σε διαφορετικά Αστυνομικά Τμήματα.
Διακρίθηκε για τη γενναιοφροσύνη και τη
μεγαλοψυχία του. Τον διέκρινε πάντα το θάρρος και η τόλμη. Υπήρξε ικανότατος Αξιωματικός με ιδιαίτερη εκπαίδευση και καλλιέργεια
των προσόντων του. Ήταν αφοσιωμένος στο
καθήκον και τα ιδανικά με γνώμονα πάντα το
συμφέρον και την αγάπη για την πατρίδα.
Με ζήλο ενδιαφερόταν για την εφαρμογή των
νόμων και τα ψηφίσματα του Κράτους. Υπήρξε άριστος γνώστης των θεμάτων Δημόσιας
και Εθνικής Ασφάλειας καθώς και των θεμάτων κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Υπήρξε το διαμάντι της Αστυνομίας.
Ο εκλιπών συγχωριανός μας γεννήθηκε
στο χωριό μας, ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, το έτος 1923
και ήταν γόνος της μεγάλης οικογένειας των
Σδρολαίων. Η πατρική του οικογένεια αποτελείτο από εννέα άτομα. Τον πατέρα του Παναγιώτη ή Παναή, τη μητέρα του Παρασκευή,
τους αδελφούς του Γεώργιο, ο οποίος σκοτώθηκε στο Αλβανικό Μέτωπο το έτος 1940,
τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο και τις τρεις

αδελφές, την Αικατερίνη (Κατίνα), την Αγορίτσα και την Ευαγγελία, η οποία πέθανε σε
νεαρή ηλικία. Ήταν έγγαμος και αισθανόταν
υπερήφανος που με την εξαίρετη σύζυγό του
Ζωή απέκτησαν δύο θαυμάσιες θυγατέρες
την Παρασκευή και τη Δέσποινα. Ευτύχισε
να καμαρώσει και δύο χαριτωμένα εγγονάκια.
Ο αείμνηστος στρατηγός δημοσίευσε στο
με αριθμό 70 φύλλο της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, το έτος 2000, το τραγούδι Εγώ στον
ήλιο ορκίστηκα ποτέ μη τραγουδήσω ...., στη
μνήμη του αδελφού του Γεωργίου και της
αδελφής του Ευαγγελίας. Παρατίθεται στο τέλος του άρθρου, που ο ίδιος ο εκλιπών δημοσίευσε στο προαναφερόμενο φύλλο της
εφημερίδας και απέστειλα προς αναδημοσίευση στο παρόν φύλλο. Το τραγούδι το τρα-

γουδούσε ο πατέρας του Παναής στην τοποθεσία της αγροτικής περιοχής Σαρακίνα,
όπου είχαν ένα μεγάλο κτήμα, για να ξεχνά
τον πόνο του λόγω του θανάτου της συζύγου
του Παρασκευής και των δύο παιδιών του.
Τώρα αναπαύεται γαλήνιος στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών συντροφιά με το ένδοξο σπαθί
του Έλληνα Αξιωματικού Χωροφυλακής.
Στρατηγέ μου, «Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος
αναπαύσεως». Εύχομαι να απολαύσετε με
πληρότητα τα αιώνια αγαθά τα ετοιμασμένα από καταβολής κόσμου από τον δικαιοκρίτη και πολυεύσπλαχνο Θεό για τους
εκλεκτούς του.
Αντίο Στρατηγέ μου.
Αιωνία σας η μνήμη.

Το άρθρο του Δημητρίου Σδρόλια στο φύλλο αριθμ. 70
της εφημερίδας μας το έτος 2000
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Έχω την γνώμη ότι τα τελευταία χρόνια
άρχισε μια στροφή στα δημοτικά τραγούδια
και κατ' επέκταση στους ελληνικούς χορούς.
Είναι μια ευχάριστη νότα στην απαισιόδοξη
κοινωνία μας σε καιρούς αφιλίας. Οι νέοι
μας διψούν και οι παλαιότεροι νοσταλγούν
τη λεβέντικη δημοτική μας μουσική που έχει
χυμούς ανθρωπιάς, λεβεντιάς, φιλότιμου
και γνήσιου έρωτα.
Τα δημοτικά τραγούδια υπάρχουν πριν
από τα Ομηρικά έπη. Ο τρόπος που ακούγονται σήμερα είναι αυτός που ξέρουμε τα
τελευταία 70 χρόνια. Η μετάλλαξή τους στο
πέρασμα των αιώνων τα κράτησε ζωντανά.
Είναι καθήκον μας, λοιπόν, να ανοίξουμε
την πόρτα στις νεότερες γενιές να αναβαθμίσουμε την προίκα μας. Όταν ξέρεις να
σέβεσαι μαθαίνεις εύκολα να εκφράζεσαι.
Όσο αποξενώνεται η καρδιά μας από
τα δημοτικά μας τραγούδια τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τις ρίζες της
φυλής μας και αισθανόμαστε πως κρυώνει
μέσα μας το ζεστό και καθαρό αίμα που
πήραμε από τους πατεράδες μας.
Η δημοτική μας μουσική έχει πάψει να
είναι μια υπόθεση των εσωτερικών μεταναστών της στην Αθήνα όπως ήταν τις περασμένες δεκαετίες. Τότε έλεγαν «πάμε στα
κλαρίνα της Ομόνοιας».
Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός νέων θέλει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο
της μουσικής μας κληρονομιάς. Τα δημοτικά
τραγούδια του λαού είναι αγνά αγριολού-

λουδα που φυτρώσανε επάνω στις καθαρές και βασανισμένες βραχόπετρες, που
τα δέρνει ο πόνος μα που φεγγοβολάνε
σαν διαμάντια στον ήλιο.
Τα ανθρώπινα συναισθήματα εκφράζονται καλύτερα με τη μουσική. Με αυτή θα
εκφράσει τον πόνο του αλλά και την χαρά
του. Η ποικιλία των δημοτικών μας τραγουδιών είναι μεγάλη. Έχουμε τα τραγούδια
της ξενιτιάς, της αγάπης, τα μοιρολόγια και
τα τραγούδια του ηρωισμού τα οποία αναφέρονται σε ιστορικά περιστατικά και αποτελούν θησαυρούς βιωμένων κοινωνικών
παραδόσεων. Τα κλέφτικα τραγούδια αναφέρονται σε γεγονότα που προσδιορίζουν
τοπικά και χρονικά πρόσωπα που έδρασαν
στον τόπο και την εποχή που αναφέρουν,
δίνοντάς μας μαθήματα λεβεντιάς και υπερηφάνειας.
Ελπίζουμε ότι τα Μ.Μ.Ε. να εμπλουτίσουν τα προγράμματά τους με τα λεβέντικα
δημοτικά μας τραγούδια και τα κέντρα διασκέδασης να μιμηθούν τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους που εμπλουτίζουν τις εκδηλώσεις τους με δημοτικά τραγούδια και χορούς.
Η μουσική δεν κρατιέται σε μουσείο όσο
ζει και η παράδοση δεν είναι μόνο αυτό
που πήραμε από τους προγόνους μας, αλλά αύριο θα είναι και αυτό που αφήνουμε
στους απογόνους μας.
Ας διατηρήσουμε την Εθνική μας ταυτότητα και την Ελληνική ιδιαιτερότητα μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραθέτω ένα τραγούδι της τάβλας (καθιστικό).
Η παράδοση λέγει ότι ένας στρατιώτης
στον πόλεμο κατά των Τούρκων τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα και έπαθε
αμνησία. Μετά το τέλος του πολέμου με
άλλους εργάτες βρέθηκε να εργάζεται στο
Κονάκι του χωρίς να το γνωρίζει.
Μετά από χρόνια, απότομα του ήρθε η
μνήμη του και διαπίστωσε ότι ήταν στο αρχοντικό του, άρχισε να τραγουδά,
Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα
Ποτέ μην τραγουδήσω
Και τώρα για τους φίλους μου
Και για τους συγγενείς μου
Θα πω τραγούδι θλιβερό
Και παραπονεμένο,
Να κάνω τα βουνά να κλαιν’
Τις πέτρες να ραγίσουν
Να κάνω και τη μάνα μου
Να βαριαναστενάξει.
Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί
Του γιου μου το τραγούδι
Αν είναι από τους σκλάβους μου
Να τον ελευθερώσω,
Κι' αν είναι από τους δούλους μου
Μισθό να του αυξήσω.
Εγώ είμαι που τραγούδησα
Του γιου σου το τραγούδι
Δώδεκα χρόνια ήμουνα σκλάβος του αρχοντικού μου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΡΟΛΙΑΣ
Στρατηγός
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του Τριαντάφυλλου Δήμου

Σ

τις 24-2-2015 έφυγε από την,
κατά την Ορθόδοξη Πίστη μας,
επίγεια και πρόσκαιρη ζωή για
την πέραν του τάφου αιώνια
ζωή ο συγχωριανός μας Γεώργιος Γατής
του Ποσειδώνος και της Κωνσταντίας, σε
ηλικία 70 ετών. Ο αγαπητός μας Γιώργος
ή Γεωργάκος ήταν συγγενείς μας και η είδηση του πρόωρου θανάτου του μας γέμισε θλίψη και πόνο. Ο θάνατος βέβαια
είναι λυπηρό γεγονός και τίποτε δεν μπορεί να παρηγορήσει τα μέλη της οικογένειάς του. Γι' αυτό καλούμαστε όλοι,
συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, να παραστούμε και να συμπαρασταθούμε τους οικείους που έχουν χάσει το αγαπημένο
τους πρόσωπο για να κατευνάσουμε λίγο
τον πόνο τους.

Γεώργιος Γατής
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο χωριό μας,
τα Κανάλια, το έτος 1945, όπου τελείωσε
και το Δημοτικό Σχολείο. Ήταν άνθρωπος απλός, φιλήσυχος, έντιμος, ειλικρινής και ακέραιος χαρακτήρας. Ήταν άνθρωπος του μόχθου και της βιοπάλης.
Ασχολήθηκε με τη γεωργία κοντά στον
πατέρα του, καθώς και με πολλές χειρωνακτικές εργασίες. Το κυρίως όμως
επάγγελμά του ήταν του οικοδόμου,
όπου διακρίθηκε για την εργατικότητα
και την αξιοσύνη του. Ήταν αγαπητός,
πρόθυμος, εξυπηρετικός και λόγω της
φρονιμάδας του τον φωνάζανε όλοι με
το χαϊδευτικό του, ο Γεωργάκος το καλό

Ναυσικά Πάσχου

Σ

Το τελευταίο χαίρε, από τον ανεψιό
και αναδεκτό Νίκο Γηράση

την εβδομάδα των Παθών συνέπεσε και η από τον επίγειο κόσμο αναχώρηση της
Ναυσικάς, συζύγου του Καναλιώτη Σταύρου Πάσχου, δικηγόρου και Δημάρχου
Θεσσαλονίκης στη ζωή του. Το νήμα της ζωής της κόπηκε την 6-4-2015 και την 74-2015 βρέθηκε «εν τόπω χλοερώ, σε λάκκο κατώτατο και σκοτεινό, σε σκιά θανάτου». Κόρη του Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη, στρατηγού χωροφυλακής, και της συζύγου
αυτού Αναστασίας, αντίκρυσε το φως της ζωής το έτος 1924 και το απόλαυσε με μακρότητα
ημερών στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στο σπίτι της οδού Λασκαράτου. Σ' αυτό το σπίτι έλαβε την ζωή, σ' αυτό την έδωσε στα δύο κορίτσια της. Νεότατη, στην ηλικία των είκοσι τριών ετών, συνήλθε σε
νομίμου γάμου κοινωνία με τον Σταύρο Πάσχο και σε μακρά βίου
αρμονία, με τιμή και υπευθυνότητα υπηρέτησε την οικογένειά της,
τους Καναλιώτες συγγενείς και μη, τους γείτονες και γνωστούς. Αν
και νέα και κόρη στρατηγού, με υψηλό φρόνημα, σοβαρότητα και
καρτερική υπομονή, λάμπρυνε την στολή της ψυχής της, παρέχοντας δωρεάν στέγη, σώφρονες συμβουλές, ανεξικακία. Όχι μόνο
ανέχθηκε τις ανεξέλεγκτες φωνασκίες των ζωηρών προστατευομένων συγκατοίκων φοιτητών και απάλυνε τους στεναγμούς τους,
αλλά, δίνοντας συμπόνια, έπαιρνε μερίδιο της ανέμελης νιότης τους.
Ο ήλιος έφερε την δύση του στην ηλικία των ενενήντα ετών και ο μη άωρος θάνατος στα
τελευταία χρόνια της τελικής σκιάς και σκότους και πόνο καρδιάς και οδυρμό απέστειλε, μέχρι
την ημέρα που έφερε την σάρκινη λύτρωση και την αιώνια ανάπαυση.
Όσοι ευεργετήθηκαν, στον καθρέπτη της ζωής τους κοιτάζουν, την φωτογραφία της Ναυσικάς βλέπουν νοερά και γράφουν επάνω της «Ήσουν πάντοτε ΚΥΡΙΑ Ναυσικά και η ευγνωμοσύνη μας σε συντροφεύει». Τα παιδιά της Αναστασία-Βασίλης Πλαστήρας, Λεμονιά-Βασίλης
Πασχαλίδης, τα εγγόνια της Νικόλας και Σταύρος, οι ευεργετηθέντες Καναλιώτες και μη την
ψυχή της στον Παράδεισο εναπόθεσαν. Το πνεύμα της και την γαλήνια ηρεμία της στο νου
τους στέριωσαν.

Δημοσθένης Μανώλης
του Βαγγέλη Μπρακατσούλα

Σ

τις 5 Μαΐου 2015 πέθανε και
κηδεύτηκε σε χωριό της Σπάρτης όπου και ζούσε τα τελευταία χρόνια
με την
πολυαγαπημένη του γυναίκα, την Πετρούλα, ο συγχωριανός μας και γείτονάς
μου Δημοσθένης Μανώλης του Βάϊου.
Ο Δημοσθένης γεννήθηκε τον Απρίλη
του 1934 και ήταν ο πρώτος γιος πολύτεκνης οικογένειας. Γεύτηκε και αυτός
όπως όλοι μας τη φτώχια και τη δυστυχία
των παιδικών χρόνων, πασχίζοντας οι
γονείς μας να μας θρέψουν, ιδιαίτερα τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου.
Μαθήτευσε κοντά στον πατέρα του στις

οικοδομικές εργασίες στο χωριό και αλλού και στη συνέχεια το 1960 παντρεύτηκε και ξενιτεύτηκε στον Καναδά, όπου
ασχολήθηκε με επιπλώσεις και στη συνέχεια με εστιατόρια. Το 1985 επέστρεψε
μόνιμα με την οικογένειά του, τη γυναίκα
του και τα τρία του παιδιά, στην Ελλάδα,
όπου και εγκαταστάθηκε σε χωριό της
Σπάρτης.
Θα θυμάμαι πάντα ένα αργό στις αποφάσεις του, σταθερό και πράο Δημοσθένη που τελείωνε σαν καλλιτέχνης ό,τι αναλάμβανε. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο
εξάμηνο από την επάρατη αρρώστια στο
Νοσοκομείο Μεταξά, όπου και πέθανε.
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια
στη γυναίκα, τα παιδιά του καθώς και τα
αδέλφια του, έναν-έναν χωριστά.

παιδί. Ασχολήθηκε με τα κοινά του χωριού μας όπου εκλεγόταν κοινοτικός σύμβουλος. Ήταν καλός οικογενειάρχης. Με
τη σύζυγό του Μαρία απέκτησαν δύο
παιδιά, τον Ποσειδώνα και την Κωνσταντία. Ευτύχησε να καμαρώσει και εγγόνια.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον
Ι.Ν. του Προφήτου Ηλία του χωριού μας,
όπου έγινε και η ταφή του στο κοιμητήριο
της ενορίας. Στην τελευταία του κατοικία
τον προέπεμψαν συγγενείς, φίλοι και
γνωστοί.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Αιωνία του η μνήμη.

Έφυγε ένας
ακόμα φίλος

(στη μνήμη του Τάκη Κουντάρα)

Ο

Δημήτρης (Τάκης) Κουντάρας είχε, από τη μητέρα
του Σοφία Μαντζιάρα, Καναλιώτικη καταγωγή. Αγαπούσε τα Κανάλια και ήταν
συνδρομητής της εφημερίδας μας.
Τάκη, μου είπαν πως περίμενες
πως και πως τη συνάντηση με τους
συμμαθητές μας για την επέτειο των
60 χρόνων από την αποφοίτησή μας
από το Γυμνάσιο Καρδίτσας.
Δεν πρόλαβες ξάδελφε να γιορτάσεις μαζί μας. Με τα αστεία σου και τα
πειράγματά σου ήσουν ο περιζήτητος
στην παρέα κι όλοι σε αποζητούσαν.
Πρόθυμος να εξυπηρετήσεις τους
πάντες, αγαπητός σε όλους.
Με τον Τάκη μαζί στο σχολείο, μαζί
στην Αθήνα για φροντιστήριο όταν τελειώσαμε το Γυμνάσιο, μαζί στα φοιτητικά μας χρόνια. Μετά χαθήκαμε για
ένα διάστημα, τραβώντας ο καθένας
το δρόμο του.
Ξανανταμώσαμε όμως αργότερα
και ήμασταν όπως παλιά.
Ο Τάκης σπούδασε οδοντιατρική
και έκανε σπουδαία καριέρα στην Καρδίτσα. Ήταν άριστος οικογενειάρχης
αφού ευτύχησε να κάνει μία άψογη οι-

κογένεια. Η γυναίκα του Ζωίτσα, βράχος και λιμάνι μαζί, η κόρη του Ρόζα,
Δικηγόρος κι ο γιός του Κώστας, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος.
Έ, τσακωνόντουσαν που και που με
τη γυναίκα του και την πεθερά του γιατί
ήθελε ν' ανακατεύεται στα μαγειρέματα. Ήταν μερακλής, αλλά έμπαινε στα
πόδια τους (άριστες μαγείρισσες κι οι
δύο τους).
Συχνά μου έλεγε: «μεγάλη εφεύρεση το φαγητό ξάδελφε». Με πείραζε
αντιγράφοντάς με.
Τάκη αγαπημένε θα μας λείψεις. Θα
λείψεις από τους φίλους και από την
οικογένειά σου πρώτα απ’ όλα, τη γυναίκα σου Ζωή, τα παιδιά σου Κώστα
και Ρόζα , τον γαμπρό σου Άκη Παράσχο, Δικηγόρο, την εγγονή σου Σοφία και την πεθερά σου Ρόζα, τον
αδελφό σου Γιώργο και τα ανίψια σου
Κώστα και Σοφία Κουντάρα, Ηλία και
Νατάσα Ακριβάκη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καρδιτσιώτικης γης που σε σκεπάζει.
Θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Ο φίλος και ξάδελφος
Χρήστος Δημ. Λιάκος

Στη μνήμη της Αναστασίας
Μπακάλη-Νταούλα
Η Αναστασία Μπακάλη-Νταούλα έφυγε από τη ζωή στις
2/11/2013, σε ηλικία 88 ετών. Γεννήθηκε στα Κανάλια, όπου ο
πατέρας της Δημήτριος Μπακάλης είχε στα νεανικά του χρόνια
κουρείο στην πλατεία του χωριού. Ο σύζυγός της κ. Χρήστος Νταούλας απέστειλε στο Σύλλογό μας, μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα Eurobank, το ποσό των 100 ευρώ, στη μνήμη της συζύγου
του (50 ευρώ) και ως συνδρομή στην εφημερίδα μας (50 ευρώ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στον κο Χρήστο Νταούλα και την οικογένειά του και τον ευχαριστεί
για την προσφορά του στον Σύλλογό μας.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-Συγγραφέα
Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από
το πεντάτομο έργο μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ , ήτοι Απολυτίκια και Κοντάκια του
εορτολογίου της Εκκλησίας, εκδ. ΑΣΤΗΡ, Αθήνα 1998-1999, και αφιερώνεται στη μοναδική
φερώνυμη της Αγίας, την Καναλιώτισσα Λυδία
Κων. Μπρακατσούλα, με τις καλύτερες ευχές
μου για θεάρεστη και αγιομίμητη πολιτεία.
Τη αυτή ημέρα (20η Μαΐου) μνήμη της
Αγίας Λυδίας, της πορφυροπωλίδος των Φιλίππων και πρώτης Ευρωπαίας αγίας.
Η αγία Λυδία η Φιλιππήσια καταγόταν από
τα Θυάτειρα της Μ. Ασίας και ασκούσε το
επάγγελμα της πωλήτριας πορφύρας, πολύτιμων δηλαδή υφασμάτων που βάφονταν με
βαθυκόκκινο χρώμα, στους Φιλίππους της
Μακεδονίας. Ασπάστηκε το χριστιανισμό με
το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου κατά τη
δεύτερη αποστολική περιοδεία του, όταν έχοντας μαζί του τον Τιμόθεο και τον ευαγγελιστή
Λουκά πέρασε από την Τρωάδα στους Φιλίππους. Η Λυδία, η οποία βαπτίστηκε τότε
οικογενειακώς στα νερά του ποταμού Ζυγάκτου, θεωρείται ως η πρώτη Ευρωπαία Αγία.
Ανακηρύχτηκε Αγία πρόσφατα, στις 2 Οκτωβρίου 1972, και ορίστηκε να εορτάζεται η μνήμη της την 20η Μαΐου. Ο ευαγγελιστής Λουκάς
γράφει τα εξής στις Πράξεις των Αποστόλων
για τη Λυδία: “Και τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβόμενη
τον Θεόν, ήκουεν, ης ο Κύριος διήνοιξε την
καρδίαν προσέχειν τοις λαλουμένοις υπό του
Παύλου. Ως δε εβαπτίσθη και ο οίκος αυτής,
παρεκάλεσε λέγουσα ει κεκρίκατέ με πιστήν
τω Κυρίω είναι, εισελθόντες εις τον οίκον μου
μείνατε και παρεβιάσατο ημάς” (Πράξ. Ιστ΄,
14-15).
Απολυτίκιον. Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης*.
Τον Θεόν σεβομένη διανοίας ευθύτητι, το
της χάριτος φέγγος διά Παύλου εισδέδεξαι και
πρώτη εν Φιλίπποις τω Χριστώ επισπεύσας,
θεόφρον, πανοικεί• δια τουτό σε τιμώμεν
ασματικώς, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα τω ευδοκήσαντι εν σοί, δόξα τω σέ καταυγάσαντι,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Η Αγία Λυδία (α΄ αι. μ.Χ.)
δόξα τω χορηγούντι διά σού ημίν τα κρείττονα.
(Ωρολ. Επ.).
• Επειδή με την ευθύτητα του νου σου
σεβόσουν το Θεό, δέχτηκες μέσα σου το
φως της θείας χάρης μέσω του Παύλου και
πρώτη στους Φιλίππους πίστεψες στο Χριστό οικογενειακώς, θεοσεβή• γι’ αυτό το λόγο σε τιμούμε με ύμνους, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα αρμόζει να αναπέμπουμε σ' Αυτόν που ευαρεστήθηκε και σε αποδέχτηκε,
δόξα σ' Αυτόν που σε φώτισε, δόξα σ’ Αυτόν που με τη δική σου μεσολάβηση χορη-

γεί σ’ εμάς τα ανώτερα και πνευματικά.
Κοντάκιον. Ήχος δ'. Επεφάνης σήμερον.
Τοις του Παύλου ρήμασι καταυγασθείσα,
εν Φιλίπποις πέφηνας είκων αγίας βιοτής καί
πανοικεί δόξης κρείττονος, Φιλιππησία Λυδία,
ηξίωσας.(Ωρολ. Επ.).
• Αφού πρώτα φωτίστηκες με τα λόγια του
Παύλου, έγινες ορατή στους Φιλίππους ως
απεικόνισμα άγιας πολιτείας και με όλη την
οικογένειά σου, Λυδία Φιλιππησία, θεωρήθηκες άξια θείας δόξας.

Ο άγιος μάρτυρας Σαβέλ
Νεοσύνθετα εόρτια τροπάρια

Ο άγιος μάρτυρας Σαβέλ μαρτύρησε επί
Ιουλιανού του Παραβάτη, μαζί με τους δύο
αυταδέλφους του. Ήταν και οι τρεις επίσημοι
στρατιωτικοί και κατάγονταν από την Περσία.
Η μνήμη του αγίου Σαβέλ εορτάζεται την 17η
Ιουνίου.
Τα νεοσύνθετα τροπάρια προς τιμήν του
μάρτυρος που ακολουθούν αφιερώνονται
στην ονομαστική εορτή όσων γυναικών φέρουν το όνομα Ισαβέλλα, ως σχετικά συγγενές και κατά κάποιο τρόπο συνώνυμο το
όνομά τους με το όνομα του αγίου Σαβέλ,
κατά τα «ειωθότα» στο εορτολόγιο της Εκκλησίας.
Απολυτίκιον. Ήχος δ΄ . Ο ένσαρκος Άγγελος.
Σαβέλ ο μακάριος, μάρτυς Χριστού του
Θεού, αικίσεις υπέμεινε, συν αυταδέλφοις
αυτού, κατά κάραν ετμήθη γε. Όθεν αυτόν
προστάτην φερωνύμως προσγράφω, δέομαι δε πρεσβεύειν τη Αγία Τριάδι, τον ίσον
δρόμον βαδίζειν, Θεώ ευάρεστον.
Έτερον. Όμοιον. Ήχος ο αυτός.
Σαβέλ παμμακάριστε, μάρτυς Χριστού του

του Τριαντάφυλλου Δήμου
Ο αποχωρισμός γενικά των ανθρώπων των ευσεβώς κοιμηθέντων μπορεί να προκαλεί θλίψη και πόνο,
γιατί κατά τη γενική αντίληψη των ανθρώπων ο θάνατος είναι λυπηρό γεγονός και τίποτε δεν μπορεί να παρηγορήσει τα μέλη της οικογένειας του αποθανόντος
και ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονταν μαζί του με στενότερη συγγενική σχέση, όπως γονείς με παιδιά ή
σύζυγοι μεταξύ τους. Όπως όμως μας αφηγείται ο συγχωριανός μας καθηγητής φιλολογίας Θωμάς Ν. Ζήσης
στο βιβλίο του «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΝ ΕΞΕΛΕΞΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΥ, ΚΥΡΙΕ», που παρουσιάστηκε στην εφημερίδα μας, φύλλο 125, σελίδα 11, από την κα Ισαβέλλα
Γιδαράκου, ο λόγος του Θεού είναι αδιαμφισβήτητος
και αδιάψευστος.
Όπως παρατηρεί ο μακαριστός Παν. Τρεμπέλας, ο
ψαλμικός αυτός στίχος ενωρίς εφαρμόστηκε «αναγωγικώς επί των πιστών, των αποθνησκόντων και εις ουρανούς προσλαμβανομένων και εν τη άνω Ιερουσαλήμ
κατασκηνούντων». Και τούτο διότι οι πιστοί, αφήνοντας
οριστικά με το θάνατό τους την πρόσκαιρη τούτη ζωή,
θα απολαύσουν με πληρότητα τα αιώνια αγαθά, τα
«ητοιμασμένα από καταβολής κόσμου» από το δικαιοκρίτη και πολυεύσπλαχνο Θεό για τους εκλεκτούς του.
Στα ουράνια σκηνώματα και στις αυλές του Θεού, όσοι
με πίστη και συνέπεια αγωνίζονται στην παρούσα ζωή
και ελπίζουν ότι θα απολαύσουν αυτά τα αγαθά μετά
το θάνατό τους, θα είναι όντως μακάριοι, μακριά από

Θεού, βασάνοις υπέμεινας, συν αυταδέλφοις
τοις σοις, τομήν τε της κάρας γε. Όθεν σε
αναγράφω φερωνύμως προστάτην, δέομαι
δε περεσβεύειν τω Δεσπότη των όλων, οδόν
την ίσην βαδίζειν, Σαβέλ ισόθεε.
Δ. γρ. : Αντί βασάνοις, και: αικίας (ή κακώσεις).
Κοντάκιον. Ήχος γ΄. Η Παρθένος σήμερον.
Επεφάνη σήμερον του Αθλοφόρου η μνήμη και πιστοίς χαρίζεται τας δωρεάς γε τας
θείας. Όθεν ουν αυτόν εν πίστει ανευφημούμεν. Ούτος γαρ αυτόν θυσίαν Χριστώ προσάγει και δικαίως στεφανούται Σαβέλ ο ίσος,
θερμός προστάτης δ’ εμός.
Δ. γρ.: Αντί δικαίως, και αξίως. Ερμην.:
αυτόν = τον εαυτόν του.
Μεγαλυνάριον. Την τιμιωτέραν.
Βέλη τα πυρφόρα του πονηρού, Σαβέλ
αθλοφόρε, απομάκρυνον απ’ εμού πρεσβείαις δεκταίς σου προς αγαθόν Δοτήρα και
ποίησον τας ίσας τρίβους πορεύεσθαι.
Δ. γρ.: Αντί αγαθόν Δοτήρα (ή Δεσπότην),
και: μέγαν Ευεργέτην.

Σχόλιο. Απολυτίκιο και Κοντάκιο είναι εμπνευσμένα από την περικοπή των Πράξεων
των Αποστόλων που παραθέσαμε στο εισαγωγικό σημείωμα. Η Λυδία, πάροικος των Φιλίππων της Μακεδονίας από τα Θυάτειρα της
Μ. Ασίας και πωλήτρια πορφυρών υφασμάτων, διακρινόταν για την αγαθή της προαίρεση, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια του χαρακτήρα της. Όταν ο απόστολος Παύλος με τους
συνεργάτες του πέρασε από τη Μ. Ασία στη
Μακεδονία και συγκεκριμένα στους Φιλίππους που ήταν η σπουδαιότερη ρωμαϊκή
αποικία, παρέτεινε τη διαμονή του στην πόλη
αυτή για μερικές ημέρες κηρύσσοντας το λόγο
του Θεού. Το κήρυγμά του, όπως αναφέρει ο
ευαγγελιστής Λουκάς, βρήκε έδαφος κατάλληλο και άμεση ανταπόκριση στην καρδιά της
Λυδίας, η οποία πρώτη από τις γυναίκες των
Φιλίππων πίστεψε στο Χριστό οικογενειακώς
και βαπτίστηκε στα νερά του ποταμού Ζυγάκτου. Ήταν τόσο φωτιστική η επίδραση της
θείας χάρης, ώστε η όλη συμπεριφορά και ο
τρόπος της ζωής της νεοφώτιστης Λυδίας να
φαίνεται ως πραγματική απεικόνιση της πολιτείας των Αγίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσχώρηση της
πορφυροπωλίδας των Φιλίππων στον χριστιανισμό οφείλεται, και υπογραμμίζεται μάλιστα αυτό από τον ιερό υμνογράφο, σε τρεις
παράγοντες: στην ευδοκία του Θεού, στο κήρυγμα του Παύλου και στην καλοπροαίρετη
και ειλικρινή της διάθεση. Έτσι με τη συνδρομή
των τριών αυτών παραγόντων, όταν ήρθε η
κατάλληλη στιγμή, “το πλήρωμα του χρόνου”,
η Φιλιππησία Λυδία καταυγάστηκε με το φως
της θείας χάρης “πανοικεί”, οικογενειακώς δηλαδή, και υπήρξε η πρώτη Αγία των Φιλίππων
και της Ευρώπης ολόκληρης. Η αγιότητά της
και η δόξα με την οποία την περιέβαλε ο Θεός
επιβάλλουν στους πιστούς να τιμούν τη μνήμη
της και είναι σε θέση να τους αποσπούν από
την πεζή ενασχόλησή τους με τα γήινα και να
τους κατευθύνουν προς ζωή ανώτερη και
πνευματική. Κλείνουμε τούτο το σχόλιο με το
εκφραστικό Μεγαλυνάριο της Αγίας: “Πρώτη
εν Φιλίπποις πρός τον Χριστόν, θεόφρον,
προσήλθες δια Παύλου του ευκλέους, ω Φιλιππησία Λυδία, και εν ρείθροις Ζυγάκτου εβαπτίσθης πανοικεί, πάνσεμνε”.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΝ ΕΞΕΛΕΞΩ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΥ, ΚΥΡΙΕ
Με αφορμή το βιβλίο του Θωμά Ν. Ζήση

κάθε λύπη και στεναγμό, από κάθε πόνο
και θλίψη, μακριά από κάθε αμαρτία που
εδώ ελέγχει αδυσώπητα τη συνείδησή
τους.
Εις τα αγαθά αυτά του ουρανού ανατρέχει η θεόπνευστος διάνοια του ψαλμωδού, όταν ανακράζει: «Μακάριος ον
εξελέξω και προσελάβου, Κύριε. Πλησθησόμεθα εν τοις αγαθοίς του οίκου σου».
Το προσελάβου αυτό του Κυρίου αρχίζει
βέβαια από την παρούσα ζωή μας. Εις
τους καλοπροαίρετους και ευδιάθετους
ανθρώπους δίδει ο Κύριος τον φωτισμό
του, ενόσω ζουν εδώ. Κατά την επίγειο
ζωή τους τούς ελκύει προς εαυτόν και
τους προσλαμβάνει ως δικούς του. Αλλ'
εφ' όσον ευρίσκονται στη γη ούτε αυτοί
είναι απαλλαγμένοι από τον κίνδυνο να εκπέσουν και
από υπαιτιότητα δική τους ν' αποξενωθούν από τον
Θεό, ούτε τα αγαθά του οίκου του Θεού είναι δυνατόν
να τα απολαύσουν πλήρως και εις το τέλειο αυτών μέ-

τρο. Γι’ αυτό μακάριοι οριστικά και αναλλοίωτα είναι εκείνοι τους οποίους ο Θεός προσλαμβάνει στον ουρανό δια του θανάτου. Βέβαια όσοι αποθνήσκουν δεν προσλαμβάνονται ανεξαιρέτως όλοι υπό του Κυρίου.
Όσοι όμως αποθνήσκουν εν μετανοία και
με πίστη στο Χριστό και με ελπίδα εις το
έλεός του, αυτοί με οποιονδήποτε θάνατο
και αν φύγουν από τη ζωή αυτή είναι ευτυχείς και μακάριοι. Προς τι τους κλαίμε; Και
γιατί θεωρούμε ως δυστυχία τον παράκαιρο
ή και τον σκληρό και οδυνηρό θάνατό τους;
«Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες», διότι αυτοί «πλησθήσονται εν τοις
αγαθοίς του οίκου του Κυρίου». Φώτιζέ μας,
Κύριε, όπως σ’ όλη την ζωή μας ετοιμαζόμαστε για το αγαθό αυτό και καθ' όλα χριστιανικό τέλος της επίγειας ζωής μας, ώστε αναχωρούντες από τον κόσμο αυτό να φεύγουμε με ζωηρή
την ελπίδα ότι θα κατασκηνώσουμε στις αυλές σου και
θα χορτασθούμε «εν τοις αγαθοίς του οίκου σου».
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16 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η καπνοπαραγωγή στο χωριό μας
Ο καπνός εξακολουθεί να συγκινεί όσους μεγάλωσαν στο χωριό ζυμωμένοι με την καλλιέργειά του
- Μια ακόμη αναφορά στην καπνοπαραγωγή στο παρόν φύλλο της εφημερίδας

του Υψηλάντη Σαμαρά

Η

βασική βιοποριστική ενασχόληση στο χωριό μας παλαιότερα
ήταν
η
καπνοπαραγωγή. Η ετήσια
παραγωγή καπνού κάθε οικογένειας δεν
ξεπερνούσε τα χίλια κιλά στην προ του
αναδασμού περίοδο, τότε που τα χωράφια δεν ποτίζονταν. Όλες οι άλλες ασχολίες, όπως η παραγωγή σίτου,
καλαμποκιού, σταφυλιού, κηπευτικών και
οσπρίων, περιορίζονταν κυρίως για τις
διατροφικές ανάγκες της οικογένειας. Ελάχιστα απ΄αυτά τα προϊόντα πουλιόντουσαν ή ανταλλάσσονταν είδος με είδος.
Επομένως η οικονομική ευρωστία του χωριού μας εξαρτιόταν από τα χρήματα της
καπνοπαραγωγής. Για τα έσοδα της καπνοπαραγωγής δεν ήταν προϋπόθεση
μόνο η εργατικότητα του γεωργού, που
ήταν δεδομένη, αλλά και οι κατάλληλες
καιρικές συνθήκες και ο σωστός χειρισμός
για την τιμή πώλησης του καπνού, με τις
κατάλληλες διαπραγματεύσεις των κατοίκων του χωριού με τους εμπόρους. Αξίζει
τον κόπο να περιγραφεί η διαδικασία παραγωγής καπνού, μιας και σήμερα είναι
ένα επάγγελμα που δεν ασκείται πλέον
στο χωριό μας.
Κατά το τέλος Φεβρουαρίου με αρχές
Μαρτίου σπερνόταν ο σπόρος του καπνού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
φυτωρίων, που στο χωριό λέγονταν “ουντζάκια”. Εκεί φύτρωνε ο σπόρος και όταν
τα φυτάρια έφταναν γύρω στούς δέκα πόντους γινόταν μεταφύτευσή τους στο χωράφι. Η μεταφύτευση, το φύτεμα του καπνού όπως λεγόταν, γινόταν κατά το μήνα
Μάιο, σε ειδικά καπνοχώραφα, όπως στις
Νεροφαγιές, στην Πάσκα, στη Λάσδα και
στη Σαρακίνα.
Για να γίνει το φύτεμα χρειαζόταν νερό,
που το έπαιρναν οι γεωργοί από τα πλησιέστερα χαντάκια που είχαν νερό ή κατασκεύαζαν πρόχειρα πηγάδια. Τότε ο υδροφόρος ορίζοντας βρισκόταν σε βάθος ενάμισου μέτρου περίπου, ενώ σήμερα με
την αλόγιστη υπεράντληση είναι αρκετές
δεκάδες μέτρα βαθύτερα. Το νερό το έριχναν στ΄ αυλάκια του οργωμένου χωραφιού με τα ποτιστήρια, τους “ριντέδες”. Τα
φυτάρια τα τοποθετούσαν στα ποτισμένα
αυλάκια, σε απόσταση δέκα εκατοστών
περίπου και έριχναν γύρω χώμα έτσι που
να καλυφθούν καλά οι ρίζες του φυταρίου.
Ακολουθούσε αργότερα το σκάλισμα και
το δευτέρισμα για την καταπολέμηση της
αγριάδας και άλλων ζιζανίων.
Προ του μαζέματος του καπνού φτιάχνονταν οι λεγόμενες ηλιάστρες, χώροι
όπου ξεραινόταν με τον ήλιο ο καπνός. Οι
ηλιάστρες αποτελούνταν από τρία οριζόντια μαδέρια, σε ύψος περίπου 80 εκ. τα
δυο ακριανά και ενός μέτρου το μεσαίο,
για να υπάρχει κατάλληλη κλίση όταν σκεπαζόταν η ηλιάστρα με τους τσίγκους και
έτσι ο καπνός να μην βρέχεται σε περίπτωση βροχής. Κατά διαστήματα 10 εκ.

Oι ηλιάστρες με τις αρμαθιές του καπνού

Καλλιεργητικές περιποιήσεις στα φυτώρια (ουντζιάκια)
περίπου στα μαδέρια υπήρχαν καρφιά
από τα οποία κρέμονταν οι αρμάθες μήκους 1.70 εκ. περίπου κάθε μία.
Κατά το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου
άρχιζε το μάζεμα και το αρμάθιασμα του
καπνού, που διαρκούσε μέχρι το τέλος
Αυγούστου. Τη νύχτα, 2 με 3 το πρωί, οι
γεωργοί πηγαίναν “σιακάτ” (προς τα κάτω), για το μάζεμα, μιας και τα φύλλα ήταν
δροσερά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές
ώρες, γεγονός που επέτρεπε το σπάσιμό
τους από το στέλεχος του καπνόφυτου. Η
μετακίνηση τη νύχτα γινόταν με το καντήλι
ή τη λάμπα όταν είχε “χάση” του φεγγαριού, γιατί δεν υπήρχε το απαιτούμενο φως.
Στη “φέξη” οδηγός ήταν το φεγγάρι. Βέβαια
η αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας
ήταν το θέαμα του έναστρου ουρανού, με
μουσική υπόκρουση τον ήχο των τριζονιών και φωτορυθμικά τις πυγολαμπίδες .
Κατά το μάζεμα ο γεωργός έσπαγε τα
γινωμένα φύλλα και τα άφηνε σε μάτσα
στο χώμα. Με την ανατολή του ήλιου τα
φύλλα έχαναν τη δροσεράδα τους και έτσι
σταματούσε το σπάσιμο. Ακολουθούσε το
μάζεμα των μάτσων και η τοποθέτησή
τους σε κυβικό σχήμα πάνω σε φαρδιές
λωρίδες λινάτσας, ο σχηματισμός των λεγόμενων “μεριών”, έστι ώστε να μπορούν
να φορτωθούν στα γαϊδουράκια. Το πρώτο

χέρι μαζέματος λεγόταν πατώφυλλο και
αποτελούνταν από φύλλα του πάτου, της
βάσης δηλαδή του καπνόφυτου. Το επόμενο χέρι λεγόταν μάνα και είχε μεγαλύτερα και καλύτερης ποιότητας φύλλα. Το τρίτο χέρι λεγόταν δευτεράδι και είχε δεύτερης
ποιότητας φύλλα. Τέλος, το τελευταίο χέρι
λεγόταν κορφάδι και συχνά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν το μάζεμά του.
Μετά το μάζεμα, γύρω στις 9 με 10 το
πρωί, οι γεωργοί μετέφεραν τις “μεριές”
του καπνού στα σπίτια τους ή στα ντάμια
τους για να γίνει το αρμάθιασμα των φύλλων.
σΜε το αρμάθιασμα γινόταν πέρασμα
των φύλλων στη σακοράφα, μια μακριά
λεπτή μεταλλική λάμα κοφτερή και από
τις δύο πλευρές της που κατέληγε σε αιχμή
για το τρύπημα του κοτσανιού του φύλλου,
στην άλλη άκρη της οποίας υπήρχε οπή
στην οποία περνιόταν σπάγκος, μήκους
1.70 εκ. περίπου, στον οποίο αδιάζονταν
κάθε φορά τα φύλλα της γεμάτης σακοράφας. Όταν ο σπάγκος γέμιζε αρμαθιασμένα φύλλα, φτιάχνονταν θηλιές στις δυο
άκρες και έτσι οι αρμάθες ήταν έτοιμες
για να κρεμαστούν στις ηλιάστρες. Στο αρμάθιασμα συμμετείχαν όλα τα άτομα της
οικογένειας από 5 έως ...105 χρόνων. Για
το αμάθιασμα χρειαζόταν ταχύτητα, προ-

σοχή, επιδεξιότητα και διαλογή των κατάλληλων φύλλων, πετώντας τα ακατάλληλα. Η διαδικασία αυτή τελείωνε αργά το
απόγευμα και έτσι έμεινε λίγος χρόνος για
ξεκούραση και για προετοιμασία των αναγκών της επόμενης μέρας.
Οι κρεμασμένες στις ηλιάστρες αρμάθες, μόλις έπαιρναν το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της λίρας, απλώνονταν στους
τσίγκους μια από τη μια πλευρά και μια
από την άλλη, για να στεγνώσουν καλύτερα και για να απελευθερωθεί η ηλιάστρα
για τις νέες αρμαθιές και έτσι τελείωνε η
αποξήρανση. Ακολούθως 7 με 8 αποξηραμένες αρμάθες έκαναν το λεγόμενο “τόπι”, που κρεμόταν από την οροφή του
αποθηκευτικού χώρου.
Το φθινόπωρο, περίπου την εποχή της
εορτής του Αγίου Δημητρίου, που μαλάκωνε ο καπνός λόγω υγρασίας, γινόταν
το “δεμάτισμα” των αρμαθιών, τοποθετώντας κατά στρώσεις τις αρμάθες στη
λεγόμενη “κάσα”, που ήταν μια ξύλινη κυβική κατασκευή, πλάτους περίπου όσο το
πλάτος 2-3 αρμαθιών, μήκους όσο το μήκος των αρμαθιών και ύψους περίπου
ενάμισου μέτρου. Με το γέμισμα της κάσας
προέκυπτε και ένα δέμα καπνού, περιτριγυρισμένο κατά τις στενές πλευρές του με
λωρίδα λινάτσας και δεμένο στις δύο μεγάλες ορθογώνιες πλευρές με σπάγκους
περασμένους από τη λινάτσα, ώστε να είναι ασφαλές κατά τη μετέπειτα μεταχείρισή
του. Ακολουθούσε το ζύγισμα του καπνού,
ο καθορισμός της ποιότητάς του με δειγματοληψία από τους εμπόρους ή τους αντιπροσώπους τους που επισκέπτονταν το
χώρο στον οποίο ο γεωργός είχε αποθηκευμένα τα δέματα του καπνού. Κατά το
τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου γινόταν η διαπραγμάτευση του γεωργού με
τον έμπορο που επιθυμούσε να αγοράσει
την παραγωγή, διαδικασία που λάμβανε
χώρα στα καφενεία του χωριού, και η πώλησή της.
Όλη αυτή η κοπιαστική εργασία συχνά
δεν έφερνε την αναμενόμενη απολαβή. Η
αγροτική τράπεζα έπαιρνε το μερίδιό της
από το χρέος που είχε δημιουργηθεί. Στη
συνέχεια ο μπακάλης έπαιρνε και αυτός
το μερίδιό του, σβήνοντας το παλαιό δευτέρι. Έτσι έμεναν τα υπόλοιπα χρήματα,
συχνά ελάχιστα, για τις απαραίτητες ανάγκες της επόμενης χρονιάς.
Αργότερα, με τον αναδασμό, η καλλιέργεια έγινε ποτιστική, που σε συνδυασμό
με τα λιπάσματα επέφεραν την αύξηση
της παραγωγής. Οι τσίγκοι αντικαταστάθηκαν από τα μεγάλα νάυλον φύλλα που
σκέπαζαν τις ηλιάστρες και έτσι η διαδικασία αποξήρανσης έγινε ευκολότερη και καλύτερη. Η εκβιομηχάνιση της γεωργίας
ελάφρυνε την κοπιαστική εργασία του γεωργού. Σιγά–σιγά όμως, για διάφορους
λόγους που έχουν σχέση και με τις πολιτικές για την καπνοκαλλιέργεια, το επάγγελμα του καπνοπαραγωγού άρχισε να
περιορίζεται και σήμερα δυστυχώς δεν
υπάρχει πια στο χωριό μας.

