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ΗΗ
καλύτερη όμως άπ’ όλες τις μέρες ήταν η παραμονή της
πρωτοχρονιάς. Τότις ξυπνούσαμε άπ’ τα άγρια χαράματα για να
πούμι τα κάλαντα. Συνουιώμασταν για την παρέα απού προυτύτιρα.

- «Τα Βασιλειού θα τραγδίσουμι μαζί, ιγώ, ισύ κ’η Κώτσιους», τα κανόνζι η
Τακ’ς του Ζούμπου, σα μιγαλύτιρους.
Παίρναμε τις φουρτουτήρις κι τσι μανουπούλις άπ’ τα κατώια κιαπό βραδύς
τσιάφναμαν πίσου απ’ την αυλόπουρτα, για να τις βρούμε έτοιμες το πρωί.
Δίχους φουρτουτήρα δε του κουνούσαμαν ρούπ(ι) γιατί σίγου ρα
θά’μπλαχνάμαν τίπουτα γκαβόσκλα στο δρόμο π’θ’αλυχτούσαν σα
λυσσιασμένα κι θα μας καταφίαζαν, άσι που μπορεί να μας χιμούσαν
βάζουντας μας στου κουντό κι άι ασύ μιτά να ξιπλέξ’ς! Σακιασμέν(οι) καλά
κι μπουρμπουλουμέν(οι) γιατί κειν’ την ώρα έκανι ψόφους κινούσαμαν για τα
κάλαντα παίρνουντας ντιβιρλίγκα τσι μαχαλάδις.
Η Κώτσιους κι γω είχαμαν κασκώλ, ινώ η Τακ’ς κουνόμσι ένα πιτσένιου, χακί

κατσκέτου, με χνουδουτά αφτιά που κατέβιναν ως τσι αμπούκις τ’. Για σιφτέ
αρχινούσαμαν άπ’ τη θκια την Αφταλία κι τραβούσαμαν μιτά κα τη Βρύσ(η).

«Τα Κάλαντα»
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Ο Ο ΣύλλογοςΣύλλογος
Καναλιωτών της Αθήνας Καναλιωτών της Αθήνας 

σας εύχεται σας εύχεται 

KaKaλά Χριστούγεννα λά Χριστούγεννα 
και ειρηνική και ευτυχισμένη και ειρηνική και ευτυχισμένη 

η καινούρια χρονιάη καινούρια χρονιά

20092009

q p μ



2

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210 33.03.455 - Fax: 210 33.03.451 

AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Λάμπρος Πυργιώτης -  Παναγιώτης Μπέκος 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Μπλιάτκας 

Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Παναγιώτης Μπέκος 

Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη 2 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Περιεχόμενα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

(ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ)............ΣΕΛ. 2-10

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ.....................ΣΕΛ. 11

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.......ΣΕΛ. 12

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ .......................ΣΕΛ. 13

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ ...............ΣΕΛ.14

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ..........ΣΕΛ.14

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ..........ΣΕΛ.14

ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...........ΣΕΛ.14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ .............................ΣΕΛ.15

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ........ΣΕΛ.16

Ç áëÞèåéá ãéá ôï Óýëëïãü ìáò

ΤΤ
çí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ
2008 ç åéêüíá ôïõ ÷ùñéïý
ìáò ôáîßäåøå óôï

ðáíåëëÞíéï, áëëÜ êáé ó’ üëï ôïí
êüóìï, üðïõ õðÜñ÷ïõí ¸ëëçíåò,
ìÝóù ôïõ äïñõöïñéêïý ðñïãñÜ -
ììáôïò ôçò ÅÑÔ3. Áíáäåß÷èçêå ìéá
äõíáôÞ, îå÷ùñéóôÞ êáé áîéï -
èáýìáóôç åéêüíá, ãéá ôçí ïðïßá
áéóèáíüìáóôå õðåñÞ öáíïé. 

ÁõôÞ ôçí åéêüíá, ôçí ôçëåïðôéêÞ,
èÝëïõìå ãéá ôï ÷ùñéü ìáò,
ðëïýóéá óå ÷ñþìáôá êáé óå
ðáñÜäïóç, ìå ùñáßïõò
áíèñþðïõò, íÝïõò êáé çëéêéù -
ìÝíïõò. Èá èÝëáìå íá ãñÜøïõìå
ðïëëÜ ãé’ áõôÞ ôçí åéêüíá áëëÜ
êáé ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ
áðáéôÞèçêå ãéá ôç äçìéïõñãßá
ôçò, éäßùò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôçò
Êáíáëéþôéóóáò, ðïõ èá ìåßíåé ãéá
ðÜíôá ùò ç ðéï ãëõêéÜ áíÜìíçóç.

Èá èÝëáìå íá æÞóïõìå
ðåñéóóüôåñï áõôÞ ôç ãåíéêÞ
åõöïñßá êáé áéóéïäïîßá ðïõ
ðñïêÜëåóå ç «ÊõñéáêÞ óôï
÷ùñéü» êáé ÷ùñßò êáìßá
áìöéâïëßá, ï êáèÝíáò ìáò ðñï -
óùðéêÜ áëëÜ êáé üëï ôï
Óõìâïýëéï, ùò ìßá ðáñÝá, èá
åñãáóôïýìå ãéá ôï ìåôá ó÷çìá -
ôéóìü ôçò ôçëåï ðôé êÞò åé êü  íáò
óå êáèçìåñéíü ôçôá. 
Áéóèáíüìáóôå üìùò, óÞìåñá
åíôïíüôåñá áðü êÜèå Üëëç
óôéãìÞ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
óýíôïìçò èçôåßáò ìáò, üôé
ëåéôïõñãïýìå ðñÜãìáôé ùò ìéá
ìéêñÞ ðáñÝá êáé ü÷é ùò
óõëëïãéêü üñãáíï. Áéóèá -
íüìáóôå «åãêáôáëåéì ìÝíïé» áðü
ôï Óýëëïãï. 

Ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

ðßóôåøáí üôé ï Óýëëïãïò Ý÷åé
ìðåé óå ìéá ôñï÷éÜ ìå «áõôüìáôï
ðéëüôï». Ðïëý âéáóôéêÜ êáé
áéóèçôÜ ðßóôåøáí üôé üëá «Ýôóé
êé áëëéþò èá ãßíïíôáí êáé èá
ãßíïõí». Ðùò áëëéþò ìðïñåß íá
åîçãçèåß ç áéóèçôÞ áðïõóßá
ôïõò áðü ôçí «ÊõñéáêÞ óôï
÷ùñéü»; Ðùò áëëéþò ìðïñåß íá
åîçãçèåß ç áéóèçôÞ áðïõóßá
ôïõò áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç,
ôçí ÊõñéáêÞ 7 Äåêåìâñßïõ 2008;

Ο Σύλλογός μας αριθμεί 506
μέλη, από τα οποία μόλις τα 111
είναι ταμειακά τακτο ποιημένα.
Απ’ αυτά, μόλις 20 άτομα συμμε-
τείχαν στη Γενική Συνέ λευση.
Αυτή είναι η αλήθεια για το
Σύλλογό μας. 

Ôï  Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï 
ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÁèÞíáò

Για την επιτυχία της «Κυριακής στο χωριό»
ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Ιθώμης
κο Σταύρο Παπαγεωργίου. Η ευαισθητο-
ποίηση και ενεργοποίησή του ήταν καταλ-
υτικής σημασίας για την ενδυνάμωση και
καλύτερη οργάνωση της προσπάθειας
αλλά και για την άμεση εφαρμογή τεχνι -
κών έργων και εργασιών εξωρα@σμού του
χωριού εν  όψει της εκπομπής (επένδυση
με πέτρα και πλακοστρώσεις στο Καρκα-
τσόλι, στην Εκκλησία και σε κάθετα μονο-
πάτια, συντηρήσεις και εγκαταστάσεις
νέων κάγκελων ασφαλείας σε επικίνδυνα
σημεία, βαφή εξωτερικής όψης Πνευματι-
κού Κέντρου, κ.ά.) 
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«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü»«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü»

Ôá êáíÜëéá óôá «ÊáíÜëéá»Ôá êáíÜëéá óôá «ÊáíÜëéá»
Óáôéñßæïíôáò ôï ðáñáóêÞíéï

ΤΤ
å Üëëåò óåëßäåò ôçò åöçìåñßäáò, ßóùò
äéáâÜóåôå óïâáñüôåñá Üñèñá ãéá ôçí
åêðïìðÞ «ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü» ìå èÝìá

ôá «ÊáíÜëéá». Åäþ èá áó÷ïëçèïýìå ìå ôçí
ðåñéÞãçóç óôçí áèÝáôç ðëåõñÜ ôçò óåëÞíçò,
ðåñéãñÜöïíôáò áóôåßåò êáé ðéêñÝò óõíÜìá
êáôáóôÜóåéò, Üãíùóôåò óôïí ðïëý êüóìï. Èá
áðáëåßøïõìå âÝâáéá ðÜñá ðïëëÜ, ãéáôß óêïðüò
ìáò äåí åßíáé íá èéãïýí ðñüóùðá êáé åðßìåìðôåò
åíÝñãåéåò óõã÷ùñéáíþí ìáò, ðïõ åíäå÷ïìÝíùò
íá áíôéëÞöôçêáí äéáöïñåôéêÜ ôï üëï åðé÷åßñçìá.
ÌáêÜñé óôï ôÝëïò íá ìåßíåé óå üëïõò ìáò Ýóôù
Ýíá ÷áìüãåëï êáé ìéá ãëõêéÜ áíÜìíçóç.
Ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ìéáò ôÝôïéáò åêðïìðÞò
÷ñåéÜæåôáé êüóìïò, åèåëïíôÝò, ôñÝîéìï. Óôá
ÊáíÜëéá ãéá ðïëëÝò ìÝñåò, ðïëëïß êïéìÞèçêáí
ðïëý, åëÜ÷éóôïé êïéìÞèçêáí åëÜ÷éóôá êáé Ýíáò
(áõôüò ðïõ áíÝëáâå ôï ñßóêï íá öÝñåé ôçí
åêðïìðÞ óôï ÷ùñéü) äåí Ýêëåéóå ìÜôé.

¼ëïé îÝñïõìå ôé èá ðåé ãÜìïò! Å, ó’ áõôüí ôï ãÜìï
ðáíôñåýïíôáí, ôá ÊáíÜëéá íýöç, ìé ãáìðñü ôïõ
ÅÑÔ 3! ¼ôé ðáñïéìßá êáé ãíùìéêü éó÷ýåé ãéá ôï ãÜìï,
æùíôÜíåøå áðüëõôá êáé óå ôïýôï ôï ìïíáäéêü
æåõãÜñùìá:
Ôïõ êïõôñïýë(ç) ç ãÜìïõò!
Ãéá ôïõ ãáìðñü ãéííÜåé êé ç êüêïõñáò!   
Ìáëþíïõìé, íýö(ç); Óôá íý÷éá óôÝêïõìé!
¼ðïõ ãÜìïõò êé ÷áñÜ, ç Âáóßëïõ ðñþôç!

Ì’ Ýíá ôçëåöþíçìá áðü ôá äñáóôÞñéá ìÝëç ôïõ
Óõëëüãïõ Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò, Ýãéíå ôï ãåíéêü
ðñïóêëçôÞñéï: «Ôçí ÊõñéáêÞ ô’ Áé-Äçìçôñéïý, üëïé
óôï ÷ùñéü, ôï óõíåñãåßï èá êÜíåé ãõñßóìáôá áðü
ôçí ÐáñáóêåõÞ»
ÐÝìðôç 23 Ïêôùâñßïõ, ðñþôç åéêüíá áðü ôï
÷ùñéü. Ïýôå Ýíá áõôïêßíçôï ðáñêáñéóìÝíï óôï
äñüìï êáé óôçí ðëáôåßá! ÌùñÝ ìðñÜâï, ãéá ðüôå
êéíçôïðïéÞèçêáí üëïé êáé ìðÞêå ôÝôïéá ôÜîç;!
ÖõóéïëïãéêÞ ç ðñþôç áðïñßá:
- «Ðïý ðÞãáí ôá áõôïêßíçôá;»

- «Ðïéá áõôïõêßíçôá;»
- «Ìá, óå üëï ôï äñüìï êáé óôç ðëáôåßá äå
âñßóêåéò ïýôå Ýíá!» 
- «Êé ðïõ íá âñéèåß áõôü ôïõ Ýíá, ÷éíïõðïõñéÜô’êá
êé êáèçìéñ’íÞ; ¸ëá ôç ÊõñéáêÞ íá äåéò üóá
áõôïõêßíçôá èÝë’ò!»
Äõóôõ÷þò ç åñçìéÜ ôï ÷åéìþíá óôï ÷ùñéü, äåí Ý÷åé
ðñïçãïýìåíï.

Óôï êáöåíåßï ôïõ ÆÞó(ç), ïé ðñþôåò êïõâÝíôåò,
äçêôéêÝò óôé÷ïìõèßåò, éäÝåò, áíôéðáñáèÝóåéò,
ãíþìåò, áðïñßåò ìå ëýóåéò óôï öôåñü:
- «Ïé âñýóåò ßóéá-ßóéá áð’ óôÜæïõí, ôé ìáëëéÜ  èá
äåßîïõí ïé êÜìåñåò;»
- «ÂÜæïõìé ôïõ ëÜóôé÷ïõ ìé ôïõ íéñü êé ôóé êÜíïõìé
íá ôóáìðïõíÜíé ùò ðÝñá, ïõôéôþñá éÜ!»

Ç Ýíôáóç ìåôáöÝñèçêå ôï âñÜäõ óôï Êáðçëåéü.
Äåí õðÜñ÷åé ðëÞñç åéêüíá ãéá ôï ôé áðáéôåß ç
ðáñáãùãÞ ôçò ÅÑÔ3 êáé öõóéêü åßíáé ï êáèÝíáò íá
ëÝåé ôá äéêÜ ôïõ:
- «Êáíïíßóáìå íá êáëïõðéÜóåé ï ÃéÜííçò óôï

íõ÷ôÝñé.»
- «Êáëýôéñá íá êáëïýðéáæé ç ìðáñìðá Íßêïõò, óá
ìéãáëýôéñïõò.»
- «Áõôüò äå ìðïõñåß íá ìÜó(åé) ôá âñáêïõæþíéá
ô’!..äå ëÝìé ôïõ ÌÞôóéïõ;»
- «¢ñé ð’èá óé öêéÜó(åé) ä’ëåéá ç ÌÞôóéïõò!»
- «Äå öôáßôå óåéò, öôáßù ãù ðïõ îüäåøá ôïí êáéñü
ìïõ øÜ÷íïíôáò áð’ ôï Áãñßíéï ùò ôá Ôñßêáëá íá
âñù êáðíü ãéá êáëïýðéáóìá óôá ÊáíÜëéá!»
Ùò ðïõ íá êëåßóåé ìßá ðëçãÞ Üíïéãå Üëëç, áëëÜ
‘öôõ÷þò èåñáðåýïíôáí ïõôéôüôéò:
- Ìå ôá áõôïêßíçôá ôé èá ãßíåé; Ìáò åßðáíå üôé åßíáé
äýóêïëï íá êëåßóåé ï äñüìïò ôçí ÊõñéáêÞ.»
- «¢ëëç åîõðíÜäá áõôÞ! Ôé èá ðåé äýóêïëï;! Áõôü
Ýëåéðå í’áöÞóïõìå ôá áõôïêßíçôá ðåñáíôæÜäá
óôçí ðëáôåßá ôçí ÊõñéáêÞ, íá îéöôéëéóôïýìé íôéð ãéá
íôéð! ÂÜæïõìå äõï ôñáêôÝñéá, Ýíá óôïõ
Êáñêáôóéüë(é) ê’Ýíá óôïõ Êôßñéïõ êáé
êáèáñßæïõìå!»
×ôýðçóå ôÝóóåñéò ôï ðñùß ôï ñïëüé óôï
êáìðáíáñéü êáé ç áãñõðíßá óõíå÷ßóôçêå óôïõ
ÆÞó(ç):

Συνέχεια στη σελ 4
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- «Âñå êáôáëáâáßíåôå Þ äåí
êáôáëáâáßíåôå; Äåí Ýñ÷ïíôáé óôï
÷ùñéü ìáò åðåéäÞ ôï åðÝëåîáí óáí
áðáñÜìéëëçò ïìïñöéÜò ôïðßï! Ïýôå
Ýñ÷ïíôáé åðåéäÞ äåí Ý÷ïõí ðïý áëëïý
íá ðÜíå! ¸ñ÷ïíôáé ìåôÜ áðü
óõãêåêñéìÝíåò ãíùñéìßåò! ÄéêéÜ ôïõò
åßíáé ç ðáñáãùãÞ êáé èá äåßîïõí üôé
èÝëïõí áõôïß, ü÷é üôé èÝëïõìå åìåßò.
ÐÝíôå èá ôïõò ëÝìå, Ýíá èá ðáßñíïõí.
Åìåßò áðëÜ  ðñÝðåé íá ôïõò äåßîïõìå
Ýíá æùíôáíü, öéëéùìÝíï ÷ùñéü!
ÊïõâåíôéÜæïõìå þñåò, íá ìç ðù ìÝñåò
êáé äå ìðïñïýìå íá êáôáóôáëÜîïõìå
óå äõï-ôñßá ðñáãìáôÜêéá! ¸÷ïõí
ëáêßóåé üëïé, Üëëïò åãþ áðÝ÷ù, Üëëïò
åãþ äåí èá ‘ìáé åäþ… Áýñéï ðÜíôùò
áñ÷ßæïõí ôá ãõñßóìáôá, áëëÜ üðùò
ðÜìå äå âëÝðù íá ìáò ôç äåßîïõí ðïôÝ
áõôÞ ôçí åêðïìðÞ!»

ÐáñáóêåõÞ ðñùß, üëïé óå áíáìïíÞ ôïõ
óõíåñãåßïõ, ðïõ áñãåß.
- «Åì, êïéìÞè’êáí óôçí Êáñäßôóá! Ôï
åßðáí üìùò. Ôï ìüíï ÷ùñéü ðïõ
ðÞãáìå ùò ôþñá, ÷ùñßò íá Ý÷åé
îåíþíá!»
¼óï ðåñéóóüôåñïé êÜèïíôáé óôïõ
ÆÞóç, ôüóï ðåñéóóüôåñï áíÜâåé ç
êïõâÝíôá, áíáêáëýðôïíôáé áôÝëåéåò,
äçìéïõñãïýíôáé áðïñßåò:
- «Ôï êëåéäß, ãéá íá óõãõñßóïõìå ôçí
áßèïõóá, ðïéïò ôï Ý÷åé;»
- «ÌÜëëïõí ç äÜóêáëïõò…»
- «ºóïõò ç ðñüåäñïõò…»
- «Ìðïõñåß íá åßíôïõ êé êÜô’ Üð’ ôçí
ðÝôñá, óôïõ ðáñÜèõñïõ äßðëá!»
- Ìðïñåß íá ôï ‘÷(åé) êé ç ìÜíá ì’,
äçëáäÞ!»
Åêåß ðïõ âñßóêåôáé êÜðïéá Üêñéá ãéá
êÜôé, îåãëéóôñÜåé ç êïõâÝíôá êáé áíÜâåé
áëëïý öùôéÝò:
- «ÔåëéêÜ ôßíïò åßíáé ôï ìïõóåßï;»
- «ÐÜíôùò ôá óêåýç åßíáé äéêÜ ìáò.»
- «Áðü ðïý êéùò ðïõ äéêÜ óáò; Áð’
ôïõò Êáíáëéþôåò åßíáé.»
- «Óõìöùíþ, áõôïß ôá ÷Üñéóáí êáé
ðñÝðåé íá îÝñïõí ðïõ ôá âÜëáìå.»
- «Ôá âÜëáôå óå ÷þñï ðïõ åìåßò óáò
ðáñá÷ùñÞóáìå.»
- «¼÷é åóåßò, áëëÜ ïé äçìüôåò.»
- «Ïé äçìüôåò åîïõóéïäüôçóáí åìÜò.»
- «Óå ìáò Ýäùóáí üìùò ôá
áíôéêåßìåíá.»…
…Êáé Üíôå ôþñá íá âñåèåß óôï
êáöåíåßï, áí Ýêáíå ðñþôá ç êüôá ôï
áâãü Þ ôï áâãü ôçí êüôá! ¹ñèå êáôÜ ôï

ìåóçìÝñé ôï óõíåñãåßï, ÷ùñßò íá
êáôáóôáëÜîåé êÜðïõ ç êïõâÝíôá…

Áñ÷ßóáíå ôá ãõñßóìáôá áðü ôá
ìáíôñéÜ ôïõ ×ñõóÜêïõ. ÌåôÜ óôçí
ðåñéÞãçóç óôïí ¢é Ëéá Þñèå ç ðñþôç
áðïãïÞôåõóç: ÃêñåìéóìÝíá ðåæïýëéá,
ôóßãêéá, áëïõìéíïêáôáóêåõÝò,
÷áëáóìÝíá áõôïêßíçôá,
óêïõðéäüôïðïò. Óôï Óôñáôþíá, Ýíá
êéüóêé åßäáíå ëÝåé, üëï êáé üëï. Óôï
êáæáíáñéü, äåí âñÞêáí ôçí êáôáóêåõÞ
ðáñáäïóéáêÞ. Ó’áõôÜ ôá ìÝñç
ìáôáéþíïíôáé ôá ãõñßóìáôá, ìéáò êáé ôá
ôóéìåíôüëéèá äåí Ý÷ïõí ôçëåèÝáóç. Ï
óêçíïèÝôçò âáñýèõìïò, ìõãéÜããé÷ôïò,
áðáéôçôéêüò, ëåðôïëüãïò, óõíå÷ßæåé
üìùò ôçí ðñïóðÜèåéá.

Ðëáóôüò óôç ãÜóôñá. ÅðéëïãÞ:
ÐáñáäïóéáêÞ áõëÞ, ðÝôñéíïò öïýñíïò.
ÐáíÝôïéìï ôï ðñïôåéíüìåíï óðßôé, ìå
ìáæåìÝíá ôá ëÜ÷áíá êáé áíáììÝíï ôï
öïýñíï ãéá ôç ãÜóôñá. 
Ðñþôç îéíÞ êïõâÝíôá ôïõ óêçíïèÝôç
óôç íïéêïêõñÜ:
- «Ìì, óýã÷ñïíï óðßôé âëÝðù, ìáò
êÜíåé äå ìáò êÜíåé.» 
Ôï íÝï ìáèåýôçêå óôç ðëáôåßá êáé
áíáæçôïýíôáí ëåðôïìÝñåéåò áðü ôï
óðéôïíïéêïêýñç:
- «Êé ôé ôïõò åßðé ìéôÜ ç êõñÜ ó’;»
- «Ôßðïõôá äåí åßðé, áëëÜ Ýðñéðé íá ðåé:
Ôé êáñôéñïýóáôáí íá âñåßôé; ÊÜíá
á÷ïýñ(é);»
Ôá ãõñßóìáôá óõíå÷ßóôçêáí óôï ðáëéü
ó÷ïëåßï, üðïõ åß÷å óôçèåß åðéôïýôïõ
Ýêèåóç æùãñáöéêÞò. ÐñïêáôáñêôéêÝò

åñùôÞóåéò áðü ôç íåáñÞ ñåðüñôåñ. 
- «Áõôü ôï ìåãÜëï âáñÝëé, ôé åßíáé;»
- «ËÝãåôáé êÜäç. ÂÜæáíå ìÝóá ôá
ðáôçìÝíá óôáöýëéá, ãéá êñáóß.»
- «Êáé áöÞóáôå Ýôóé ìáýñç üëç ôçí
åðéöÜíåéá; Äåí ôç æùãñáößóáôå;»
- «Ç êÜäç åßíáé Ýêèåìá ãéá ôï
ëáïãñáöéêü ìïõóåßï.»
- «Áá!»
Ïé áðïñßåò óõíå÷ßóôçêáí áðü ôïí
öéëüôå÷íï óêçíïèÝôç.

- «Åãþ âëÝðù ó’áõôüí ôïí ðßíáêá
êáèéóìÝíç óå êáñÝêëá ìßá ãõíáßêá ìå
êåöÜëé áðü Üëïãï!»
- Ó’áõôü ôï Ýñãï äßíåôáé âáñýôçôá óôç
÷ñùìáôéêÞ áðüêëéóç, üëç ç
êáôáóêåõáóôéêÞ ðáñïõóßá óôçñßæåôáé
óå ÷ñùìáôéêïýò óõíäõáóìïýò, ðáñÜ óå
ìïñöÝò.»
- Ìðá, åãþ âëÝðù îåêÜèáñá êáèéóìÝíç
ãõíáßêá êáé åêåß åðÜíù ôï êåöÜëé áðü
Üëïãï. Åóý ößëå ôé ëåò;» 
- ÓêçíïèÝôçò åßóáé êáé óá óêçíïèÝôçò
Ý÷åéò ìåãÜëç öáíôáóßá. Ï êáëüò
óêçíïèÝôçò âëÝðåé üôé äåí âëÝðåé
êáíåßò Üëëïò!»
Ôï âñÜäõ õðÞñ÷å ãýñéóìá ãéá ôï
«íõ÷ôÝñé». ÅéäïðïéÞèçêáí íá
åôïéìáóèïýí äõï-ôñßá óðßôéá ãéá íá
åðéëÝîåé ï óêçíïèÝôçò ôï êáëýôåñï.
Óáí åßäå üìùò áõôüò ôï åóùôåñéêü
óôïõ ÆÞóç, ìå ôï ôæÜêé êáé ôçí ðÝôñá
âïëåýôçêå åêåß.
- «Åäþ åßìáóôå åíôÜîåé, õðÜñ÷åé Üðëá
êáé ãéá ôéò êÜìåñåò. Ãõñßæïõìå ôþñá!»
- «Ìá åìåßò åéäïðïéÞóáìå ôïí êüóìï

óå Üëëá óðßôéá.»
- «Äåí ðåéñÜæåé, èÝëïõìå ðáððïýäåò,
ãéáãéÜäåò, ðáéäÜêéá êáé áñ÷ßæïõìå
ôþñá.»
- «Óýñé öÝñé âñå ôáãëÞãïõñá éäþ ôá
êïýôóêá ó’… ÖïõíÜîôé êé êáìðüóïõò
ðáððïýäéò áð’ ôïõ êáöéíåßïõ ôïõ
ÔóéðñÜ…ÃéáãéÜäéò üìïõò ðïõ íá
âñïýìé óôç ðëáôåßá; Ðå ôç ìÜíá ó’ âñå
íá ‘ñèåé.»
-  «¢ìá ñèåé, ìáíá÷Ü ðáñÝá ìå ôç äéêéÜ
ó’ èá ñèåé.»
- «ÈÝëïõí êáé êáíáäõü ðáëéÜ
óêáìíÜêéá.»
- «Èá ðÜìé íá ôá ãéííÞóïõìé ôÝôïéá
þñá!»
ÔÝëïò êáëÜ, üëá êáëÜ. Ôá ðáñÜðïíá
üìùò, ðáñÜðïíá, áöïý ôá óðßôéá ðïõ
‘ôïéìÜó’êáí ãéá ôïõ íõ÷ôÝñ(é) ôïõ
êáñôéñÜí áêüìá! ÐÜåé ÷áìÝíïõò êé ç
êáðíüò áð’ ôï Áãñßíéï, ãéáôß ôé óüé
êáëïýðéáóìá íá Ýêáíáí ìÝóá óôïõ
êáöéíåßïõ;!
- «Äå ìéëÜù ãù ðïõ Ýôñå÷á ìÝñåò íá
âñù êáðíü êáé Üëëïé îéóÞêïõóáí ôïí
ôüðï ãéáôß äåí ôïõò ðÞñáí óôïõ
íõ÷ôÝñ(é)!»
¸öáãå, Þðéå, ôñáãïýäçóå ìå ôï
ÍôáñÜëá ôï óõíåñãåßï êáé ðÞãå ãéá
ýðíï óôçí Êáñäßôóá. Óôïõ ÆÞóç üìùò
îáíÜ ìÝ÷ñé ôéò ôÝóóåñéò ôï ðñùß
áíáæçôïýíôáí ëýóåéò ãéá ôá ãõñßóìáôá
ôçò íÝáò ìÝñáò.
- «Ôïõò ÷áëÜåé ôç ìüóôñá ç ôæáìáñßá
óôï Üäåéï êáöåíåßï ôïõ
Ìðáëôáäþñïõ.»
- «Èá ðáñáããåßëïõìå áð’ ôç Êáñäßôóá

«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü»«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü»

Ôá êáíÜëéá óôá «ÊáíÜëéá»Ôá êáíÜëéá óôá «ÊáíÜëéá»
Óáôéñßæïíôáò ôï ðáñáóêÞíéï
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ìåãÜëá äÝíôñá óå ãëÜóôñåò êáé èá
óêåðáóôåß ðÝñá-ðÝñá äåíôñïóôïé÷ßá!»

Ôï ÓÜââáôï óõíå÷ßóôçêáí ôá ãõñßóìáôá
óôïõò ìá÷áëÜäåò êáé ôá ìïíïðÜôéá ôïõ
÷ùñéïý. Ï óêçíïèÝôçò ôï ÷áâÜ ôïõ. Äå
óÞêùíå ìýãá óôï óðáèß ôïõ. Êáëþäéá
åýñéóêå åäþ, êïëþíá Ýâëåðå
ðáñáðÝñá, óùëÞíá ðáñáêåßèå,
ðéíáêßäá ðáñáäßðëá, ðëáóôéêü ðïéï
ðÝñá, áëïõìßíéï ðïéï êåé, ôóéìåíôüëéèï
ðáñáêåß…¼ëá ôïí áìðüäáãáí!
- «Åõôõ÷þò äåí ôñÜâçîáí ôï ìíçìåßï
ôùí ðåóüíôùí ãéá ôï âïìðáñäéóìü.»
- «Ãéáôß åõôõ÷þò;»
- «Å, ôï ÔÉÌÇ ÊÁÉ ÄÏÎÁ åßíáé ãñáììÝíï
ìå äýï Þôôá, ÔÇÌÇ»
- Ôþñá ðñÝðåé íá ôïõò ðÜìå ãéá
ãõñßóìáôá óôï Ìïõñê, óôïí ¢é-Íéêüëá
êáé óôç ÓáñáêÞíá.
- ÐñÝðåé íá ðÜìå åêåß ôéò åéêüíåò ãéáôß
áõôÝò áîßæåé íá öáíïýí.»
- Íáé, áëëÜ ïé åéêüíåò Ý÷ïõí
÷áñáêôçñéóèåß áñ÷áéïëïãéêÞò áîßáò êáé
äåí åðéôñÝðåôáé íá ìåôáöÝñïíôáé óôá
ðïñô ìðáãêÜæ!
Ìå ôïí åíäüìõ÷ï öüâï ôçò
áñ÷áéïêáðçëßáò, ìåôáöÝñèçêáí Üñïí-
Üñïí ïé åéêüíåò óôïí ¢é-Íéêüëá,
ëá÷ôáñíþíôáò ãéá öèïñÜ ôïõò óôï
êÜèå óêáìðáíÝâáóìá óå ëáêêïýâá.
Ìßá þñá ÷ùìáôüäñïìïò, âüãêçîå ôï
óõíåñãåßï, ÷ùñßò íá âñåé åí ôÝëåé, ãéá
íá ðïýìå êáé ôçí óôñáâÞ áëÞèåéá,
êáìéÜ éäéáéôÝñïõ êÜëïõò ðåñéï÷Þ. Ç
íåáñÞ ñåðüñôåñ ðÜó÷éæå íá
áðïóôçèßóåé ôï ëéôü êåßìåíï
ðáñïõóßáóçò åíþ âïìðáñäßæïíôáí áðü
ëáïãñáöéêÝò êáé éóôïñéêÝò áíáëýóåéò
ôçò üëçò ðåñéï÷Þò.
-«Äåí ìå åíäéáöÝñïõí ïé
ëåðôïìÝñåéåò, äõï ëüãéá èÝëù íá ðù.»
- «Ìá Üìá äå ðåßôå ôá âáóéêÜ êáé äå
äåßîåôå ôá êýñéá, ôé Þñèáìå íá êÜíïõìå
üëïé åäþ;»
- «Óáò ðáñáêáëþ, ðñÝðåé íá
áðïóôçèßóù ôï êåßìåíï.»
-  «¢óôçí Þóõ÷ç âñå íá ôï ìÜèåé
áð’Ýîù… ÌåôÜ íá ðÜìå êáé óôïí ¢é-
ÃéÜííç, óôç ÓáñáêÞíá.»
- «Ðüóç þñá åßíáé áõôüò ï ¢é-ÃéÜííçò
áðü äù;»
-  «Ì’óÞ þñá.»
-  «Áðïêëåßåôáé, åðéóôñÝöïõìå óôï
÷ùñéü, áñãÞóáìå Þäç.»
×áìüò êáé ãêñßíéá óôçí åðéóôñïöÞ:
- « Ç ÓáñáêÞíá ðïõ Üîéæå äåí ðÞãáìå,
ìéá ôñýðá óôï íåñü êÜíáìå. Ãéáôß âñå
ôïõò åßðåò üôé åßíáé ìéóÞ þñá ìáêñéÜ
êáé ôïõò Ýóêéáîåò; ÄÝêá ëåðôÜ Þôáíå.»
- «Ì’óÞ þñá åßíé… ìé ôá ðüäéá.»
- «Âñå ðéñðáôþíôáò èá ðçãáßíáìå;
Áöïý åßìáóôå ìå ôá áõôïêßíçôá!»
- «Éãþ äå ìáôáðÞãá éêåß ìé êïýñóá.
Ðïõäáñüäñïìïõ ðïõ îÝñïõ, ì’óç þñá
åßíé.» 
Ôï âñÜäõ ðïëëáðëáóéÜóôçêáí ôá
ðçãáäÜêéá ðüôå óôï êáöåíåßï ôïõ
ÔóéðñÜ, ðüôå óôïõ ÆÞó(ç), ðüôå óôï

Êáðçëåéü.
- «Ç ôçëéüñáó(ç) åßðé èá ‘÷ïõìé
âñïõ÷Ýò áýñéïõ.»
-  «¢é äåí ðåéñÜæåé, èá áðïõìåßíåé ôï
óõãýñéóìá êé ôï óïõëïýðïõìá ðïõ
Ýãéíå.»
- «Ìþñå Üìá ãÝíïõíôáí êáð-êáð ïýëá
áõôÜ, èá ãõáëßæïõíôáí ôïõ ÷ïõñéü!»

ÊõñéáêÞ ðñùß-ðñùß.
Ìïýíôá, ïìß÷ëç, Ýôïéìï ãéá âñï÷Þ.
Áããåëïðïõëéêü ôïðßï ãéá ôï óêçíïèÝôç
ðïõ áðôüçôïò óôÞíåé ôï óêçíéêü.
- « Íá åîáöáíéóôïýí üëåò ïé ðëáóôéêÝò
êáñÝêëåò. Íá êáèáñéóôïýí ïé
êÜíïõëåò óôéò âñýóåò. Ôá ðáñáôçìÝíá
øõãåßá óôçí Üêñç ôçò ðëáôåßáò íá
ìåôáöåñèïýí ìáêñéÜ. Ç  ôóßãêéíç
áðáãïñåõôéêÞ ðéíáêßäá óôá óêáëÜêéá
íá áöáéñåèåß. ÁõôÞ ç êïììáôéêÞ
ðéíáêßäá óôï ìðáëêüíé íá êáôÝâåé.»
- «ÖÝñé ñå Ýíá óéäçñïõðñßïõíïõ.»
- «Áá, ç ðéíáêßäá åßíáé éäéïêôçóßá, äåí
êáôáóôñÝöåôáé.»
- «Âñå áëëïõôÝóéí(ç) åßíé,
÷Üñâáëïõ!..»

…Áöïý Ýðåóáí êÜìðïõóá ðáñáäïõôÜ
Ýãéíå êáé åäþ ï éóôïñéêüò
óõìâéâáóìüò: ÓêåðÜóôçêå ç ðéíáêßäá
ìå êáíáäõü êïõñåëïýäåò êáé Ýãéíå ôï
ìðáëêüíé ðáñáäïóéáêü, êáëýôåñï áðü
üëá ôá Üëëá!

Óå ëßãï Üñ÷éóå íá ðëáêþíåé ï ðïëýò ï
êüóìïò. Ó÷üëáóå êáé ç åêêëçóßá êáé
Ýãéíå ôï áäéá÷þñçôï! Ç Ýñçìç ðëáôåßá

ôùí ðñïçãïýìåíùí çìåñþí êõñéåýôçêå
áðü êïóìïðëçììýñá. Óôéò åõôõ÷þò
öñáãìÝíåò äýï åéóüäïõò ôïõ ÷ùñéïý
ãßíïíôáí ðñùôïöáíÝò êïìöïýæéï óå
ìðïôéëéÜñéóìá êáé ðáñêÜñéóìá
áìÝôñçôùí áõôïêéíÞôùí, åíþ ç
êáôÜóôáóç åðéäåéíþèçêå ìå ôçí Üöéîç
ðïýëìáí êáé áóôéêïý ëåùöïñåßïõ ðïõ
äåí Ýâñéóêáí ìÝñïò íá óôñßøïõí! 

Óôçí ðëáôåßá ï áñéèìüò áðü êáñÝêëåò
êáé  ôñáðÝæéá ðáñïõóßáóçò Þôáí
êáèïñéóìÝíïò êáé ìÜëéóôá åëëåéðôéêÜ,
ìå áðïôÝëåóìá íá âñåèïýí üñèéïé
áêüìá êáé ïñéóèÝíôåò ïìéëçôÝò!  Äåí
ðåñßóóåõå ïýôå ìßá èÝóç,
ðéêñáßíïíôáò Ýôóé ðïëëïýò ðïõ êáôÜ
êáéñïýò áðü äéÜöïñåò èÝóåéò
ðñüóöåñáí êáé óõíå÷ßæïõí íá
ðñïóöÝñïõí ðïëëÜ óôï ÷ùñéü.
ÄçìéïõñãÞèçêáí ìéêñïåíôÜóåéò,
ìåìïíùìÝíåò áðï÷ùñÞóåéò,

âåâéáóìÝíåò êéíÞóåéò. Ï óêçíïèÝôçò
ìå ôï åðéôåëåßï ôïõ, óïõëïõðþíáíå
áêüìá ëåðôïìÝñåéåò:
- « Ìç ôñþôå, ìç ðßíåôå…ü÷é ðåôáìÝíá
áðïôóßãáñá, ü÷é ôóáëáêùìÝíåò
÷áñôïðåôóÝôåò, ü÷é áíÜêáôá
ìá÷áéñïðßñïõíá…ü÷é ôóéãÜñá óôá
ôñáðÝæéá ãéá íá ìç äéáöçìßæåôáé ç
ìÜñêá…Ôþñá óôáìáôÜìå, ôþñá
áñ÷ßæïõìå…»
Ôçí ðáñáãùãÞ ôçí åíäéÝöåñå ôï
áðïôÝëåóìá ðïõ èá öáíåß óôï ãõáëß.
Äåí ôçí åíäéÝöåñå ç êáëïðÝñáóç ôïõ
êüóìïõ. Ãéá ôï óêçíïèÝôç ìïíáäéêüò
ðñùôáãùíéóôÞò Þôáí ôá ÊáíÜëéá, üëïé
ïé Üëëïé, ìçäåíüò åîáéñïõìÝíïõ, Þôáí
áðáñáßôçôïé êïìðÜñóïé óôï åðéìåëþò
óôçìÝíï óêçíéêü. Äõóôõ÷þò üóïé êáé
üóåò äåí ôï êáôÜëáâáí áõôü, ßóùò íá
ôáëáéðùñÞèçêáí, íá æïñßóôçêáí, íá
äõóáíáó÷Ýôçóáí, ãéáôß Þñèáí ãéá
ðáíçãýñé óôçí ðëáôåßá êáé âñÝèçêáí
ãëÜóôñåò óå óôïýíôéï. ÁõôÜ üìùò
Ý÷ïõí ôá ôçëåïðôéêÜ ãõñßóìáôá.
ÌïíôÜñïíôáé óôï ôÝëïò üëá ôá
óôéãìéüôõðá ìå ñÜâå îÞëùíå êáé
ðáñïõóéÜæåôáé óôçí ïèüíç Ýíá ôÝëåéï
áðïôÝëåóìá!     

ÔåëéêÜ Üñ÷éóå íá âñÝ÷åé, ðÞãáí íá
äéáëõèïýí üëá êáé áðüìåéíáí ïé
êáñÝêëåò Üäåéåò!

ÌåôÜ áðü þñá áíáìïíÞò,
êáëõôÝñåõóå ï êáéñüò, çñÝìçóáí ôá
ðñÜãìáôá, ôáêôïðïéÞèçêå ï êüóìïò,
ðÞñå ôá ðÜíù ôçò ç ÌÜñíç, ç
ðáñïõóéÜóôñéá, êáé ãÝìéóå ç ðëáôåßá
áðü êÝöé, ãëÝíôé, ÷ïñïýò êáé ÷Ü÷áíá.

Óáí Ýöôáóå ç þñá íá áíáöùíÞóåé
÷áñïýìåíá ç ÌÜñíç ôï «åäþ
ôåëåéþóáìå ãéáõôÞ ôçí ÊõñéáêÞ. Ãåéá
óáò áðü ôá üìïñöá ÊáíÜëéá!» ôüôå
ìüíï öÜíçêå ÷áìüãåëï éêáíïðïßçóçò
óôï ðñüóùðï ôïõ ìïýñíôæïõöëïõ
ìÝ÷ñé ôüôå óêçíïèÝôç, öáíåñþíïíôáò
Ýíáí êåöÜôï, êáëïêÜãáèï, Üëëïí
Üíèñùðï!

Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2008,
üëïé ìåßíáìå êáñöùìÝíïé óôçí ïèüíç
ìáò, íá äïýìå óôçí ôçëåüñáóç ôá
ÊáíÜëéá. ÌáêÜñé Ýíá ÷áìüëåãï
éêáíïðïßçóçò íá Ý÷åé ìåßíåé óôá
ðñüóùðá üëùí ìáò.

Ó.Ã.Ð.
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ôïõ ÁñôÝìç ×áëÜôóç*

ΣΣ
ôéò 26-10-2008, áíÞìåñá
ôçò ãéïñôÞò ôïõ Ìåãáëï -
ìÜñôõñá Áãßïõ Äçìçôñßïõ,

ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÷ùñéü ìáò
ÔÁ ÊÁÍÁËÉÁ ç åêðïìðÞ ôçò ÅÑÔ3
«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü». 

ÁíáìöéóâÞôçôá åðñüêåéôï ãéá Ýíá
ìåãÜëï ãåãïíüò, ðïõ üìïéü ôïõ
äåí Ý÷åé îáíáãßíåé óôç óýã÷ñïíç
æùÞ ôïõ ÷ùñéïý ìáò, áëëÜ ïýôå
áíáìÝíåôáé íá îáíáãßíåé óôï Üìåóï
ìÝëëïí. Óôï êÜëåóìá áõôü ôùí
«áðáíôá÷ïý åí ÅëëÜäé Êáíáëéùôþí
Êáñäßôóçò», ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÔÙÍ ÅÍ
ÂÏËÙ ÊÁÍÁËÉÙÔÙÍ ÊÁÑÄÉÔÓÇÓ
ìå åðéóôïëÞ ðïõ Ýóôåéëå óôéò 8-
10-2008 ðñïò üëá ôá ìÝëç ôïõ, ôá
êáëïýóå íá ìåôÜó÷ïõí äõíáìéêÜ
êáé ïìáäéêÜ ó’ áõôü ôï ãåãïíüò. 

ÐñÜãìáôé, ôï êÜëåóìá âñÞêå
åõñåßá áðÞ÷çóç êáé ôï ðïýëìáí
ðïõ Ýâáëå ï Óýëëïãüò ìáò ó÷åäüí
ãÝìéóå. ÊÜðïéá ìÝëç ìáò ôçí
ôåëåõôáßá óôéãìÞ äåí ìðüñåóáí íá
Ýñèïõí, äõóôõ÷þò ÷ùñßò íá ìáò
åéäïðïéÞóïõí åãêáßñùò êáé áõôü
óõíåôÝëåóå óôï íá ìçí Ýñèïõí
êÜðïéá Üëëá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ,
ðïõ åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí ôçí
ôåëåõôáßá óôéãìÞ áëëÜ äåí
÷ùñïýóáí. 
(Ãé’ áõôü êáëü èá åßíáé óå
ìåëëïíôéêÝò åêäñïìÝò, üðïéïò
äçëþóåé áëëÜ ôåëéêÜ äåí ìðïñÝóåé
íá Ýñèåé, Ýóôù êáé ôçí ôåëåõôáßá
óôéãìÞ íá ìáò åéäïðïéåß, ãéá íá
ìðïñïýìå íá êáëýðôïõìå ôç èÝóç
ôïõ ìå êÜðïéïí Üëëïí). Åêôüò áðü
ôï ðïýëìáí ôçò áðïóôïëÞò Þñèáí
êáé áñêåôïß Êáíáëéþôåò áðü ôï
Âüëï ìå ôá äéêÜ ôïõò ìÝóá. Ï
Óýëëïãüò ìáò Ýäùóå äõíáìéêü
ðáñüí ìå 80 Üôïìá ðåñßðïõ. 

Ôçí çìÝñá åêåßíç ï êáéñüò äåí
Þôáí óýììá÷üò ìáò. Ðáñüëá áõôÜ
η κακοκαιρία õðï÷þñçóå êáôÜ ôη
13:00 ôï ìåóçìÝñé áðü ôï
ìåãáëåßï ôùí áíèñþðùí ðïõ ôηí
åß÷áí áøçöÞóåé êáé åß÷áí óõíá -
íôçèåß óôï ÷ùñéü. Ï êüóìïò åß÷å
óõãêåíôñùèåß áðü ôï ðñùß. Ãýñù
óôéò 11:00 ðì êáé ðñéí áñ÷ßóïõí
áêüìç ôá «ãõñßóìáôá» ôçò çìÝñáò

åêåßíçò, Üñ÷éóå íá âñÝ÷åé. 
Ïé ðåñéóóüôåñïé Ýâãáëáí ôéò
ïìðñÝëåò ôïõò. Ôá öáãçôÜ (øçôÜ-
êïêïñÝôóé-ðßôôåò) óôá ìðñïóôéíÜ
ôñáðÝæéá ôùí «åðéóÞìùí» óêåðÜ -
óôçêáí ðñü÷åéñá áðü ôñáðåæï -
ìÜíôéëá þóôå íá ìç âñá÷ïýí. Ç
ïñ÷Þóôñá ðïõ åß÷å ôïðïèåôçèåß
áñ÷éêÜ óôá óêáëÜêéá ðÜíù áðü ôç
âñýóç ôá ìÜæåøå Üñοí-Üñοí. ¼ëïé
ðñïóðáèïýóáí ìå êÜèå ôñüðï íá

ðñïóôáôåõèïýí. Ï ÄçìÞôñçò Æïý -
ìðïò (çèéêüò áõôïõñãüò êáé ðíïÞ
ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò, ãéá ôï
ïðïßï ôïõ áîßæåé Ýíá ðñïóùðéêü
ìðñÜâï) ãõñíïýóå óõíå÷þò áðü
ôñáðÝæé óå ôñáðÝæé êáé åìøý÷ùíå
ôïí êüóìï üôé ç åêðïìðÞ èá
ãõñéæüôáí üðùò êáé íá åß÷å êáé  ç
âñï÷Þ èá óôáìáôïýóå óýíôïìá. Ãé’
áõôü êáé Ýâáëå ôéò öùíÝò óôá
üñãáíá ìüëéò ôåëåßùóå ç âñï÷Þ,
íá åðéóðåýóïõí ôéò äéáäéêáóßåò
êáé íá áñ÷ßóïõí íá ðáßæïõí üóï ôï
äõíáôüí ðéï ãñÞãïñá, ãéáôß åêåßíá
êùëõóéåñãïýóáí ðñïóðáèþíôáò
íá ñõèìßóïõí, íá «êïõñäßóïõí»,
ðñïâÜñïíôáò óõíå÷þò ôï ðñþôï
ôñáãïýäé ìå ôï ïðïßï «Üíïéîå» ç
åêðïìðÞ, äçëáäÞ ôï «Âñýóç ìïõ
ìáëáìáôÝíéá». 

Áîéüëïãï êáé ðïëý êáëü êáé ôï
íåáíéêü óõãêñüôçìá ôùí Êáíáëéù -
ôþí, ðïõ Ýðáéîå ôñáãïýäéá ôïõ
óõã÷ùñéáíïý ÌðÜìðç ÌðáêÜëç
êáé Ýäùóå ìéá äéáöïñåôéêÞ íüôá
óôçí åêðïìðÞ êáèþò êáé  ï ôñá -
ãïõäéóôÞò Âáóßëçò ÍôáñÜëáò. 

Áðü ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò üìùò
ôçò ÊõñéáêÞò, ï óðïõäáéüôåñïò
üëùí Þôáí ïé ãõíáßêåò ôïõ ÷ùñéïý,
ðïõ ðñÜãìáôé åðÝäåéîáí ÷áñá -
êôÞñá áíôÜîéï ôùí ðñïãüíùí ôïõò,
ãéáôß ü÷é ìüíï ç óõììåôï÷Þ ôïõò
Þôáí ðÝñá áðü êÜèå ðñïçãïýìåíï,
ìå êÜèå ëïãÞò ðáñáäïóéáêÝò
ëé÷ïõäéÝò, áëëÜ ðáñÝìåéíáí üñ -
èéåò ìðñïóôÜ óôá åäÝóìáôÜ ôïõò
êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôùí åããñá -
öþí, ðïõ êñÜôçóáí ðåñßðïõ 4
þñåò. 

Ðåñéôôü íá áíáöåñèåß üôé ôá
åäÝóìáôá êáôáíáëþèçêáí åíôüò 5’
áðü ôï ðÝñáò ôçò åêðïìðÞò. Áðü
ôç ìßá ç ïñèïóôáóßá, áðü ôçí Üëëç

ΚΥΡΙΑΚΗ... ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΣ

Να γίνει κάθε μέρα “Κυριακή στο χωριό”
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ôï êñýï êáé ç âñï÷Þ, áëëÜ êáé ôá
óôïìÜ÷éá ðïõ Þôáí Üäåéá, ïäÞ -
ãçóáí óôçí Üìåóç êáôáíÜëùóç
ôùí ôïðéêþí ìáò ðéÜôùí. 

¼ðïéá êé áí åßíáé ôá ëéãïóôÜ
ðáñÜðïíá Þ ïé êÜðïéåò åëëåßøåéò,
äåí åðéóêéÜæïõí ôçò åðéôõ÷ßá ôçò
åêðïìðÞò, ç ïðïßá áðïôåëåß ïñ -
üóçìï óôç óýã÷ñïíç éóôïñßá ôïõ
÷ùñéïý ìáò. Ïé åðüìåíåò ãåíéÝò
ðñÝðåé íá åðéóôñÝøïõí óôá ðÜôñéá
åäÜöç. 

Åßìáé õðåñÞöáíïò ðïõ êáôÜ ãïìáé
áðü ôá ÊáíÜëéá Êáñäßôóáò êé åäþ
óôï Âüëï üðïõ æù êáé ðïõ
åñãÜæïìáé äåí ðáýù íá öùíÜæù
êáé íá êáìáñþíù ãéá ôçí êáôáãùãÞ
ìïõ. Ôï ëÝù áõôü ãéáôß Ý÷ù áêïý -
óåé ðùò êÜðïéïé «äéêïß ìáò» Ý÷ïõí
áðáñíçèåß ôï ÷ùñéü êáé êñýâïõí
åðéìåëþò ôçí êáôáãùãÞ ôïõò. 

Ï óçìåñéíüò ðñüåäñïò ôïõ Óõë -
ëüãïõ ôùí åí Âüëù Êáíáëéùôþí
Êáñäßôóçò, ãéüò ôïõ ÍéêÞôá êáé
åããïíüò ôïõ äáóêÜëïõ Îåíï -
öþíôá, åßíáé êïììÜôé áðü ôá ÊáíÜ -
ëéá êáé èá êÜíåé üôé ìðïñåß ìáæß ìå
üëï ôï Óõìâïýëéï áëëÜ êáé ôá
õðüëïéðá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ, ðïõ
åßíáé êé åêåßíá åðßóçò õðåñÞöáíá
ðïõ êáôÜãïíôáé áðü ôá ÊáíÜëéá, íá
áíáäåßîåé ôï ÷ùñéü ìáò êáé íá ôï
âïçèÞóåé íá áðïêôÞóåé åðéôÝëïõò
ôï Ìïõóåßï õðü ôçí ìïñöÞ ìå ôçí
ïðïßá ðñÝðåé íá õößóôáôáé, áëëÜ
êáé ôïí ðïëýðáèï Îåíþíá.

Ï Óýëëïãüò ìáò, ðñþôïò áðü
üëïõò ðñï÷þñçóå óôçí ðáñáãùãÞ
DVD ôçò åêðïìðÞò, ôï ïðïßï Þäç
äéï÷Ýôåõóå óôá ìÝëç ôïõ. Ìéá
êáëÞ éäÝá ãéá åêåßíïõò ðïõ ðñïóá -
íáôïëßæïíôáé íá ôï êÜíïõí åßíáé ôï
åðüìåíï DVD íá ðåñéëáìâÜíåé
üëåò ôéò óêçíÝò ôçò ÅÑÔ3, äçëáäÞ
êé åêåßíåò ðïõ «êüðçêáí», ãéáôß
Ýìáèá üôé õðÜñ÷ïõí êáé ðëÜíá êáé
óõíåíôåýîåéò áîéüëïãåò ðïõ
ôåëéêÜ äåí åßäáìå ëüãù ôçò
ðåñéïñéóìÝíçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò
ôçò åêðïìðÞò.

Âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå ìéá íÝá
ðñüêëçóç. Ôï ÷ùñéü ìáò ðñïâëÞ -
èçêå ðáíåëëáäéêÜ ìå áðïôÝëåóìá
íá ìáò ðÜñïõí ôçëÝöùíï üëïé ïé
ãíùóôïß ìáò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá
ðïõ åßäáí ôçí åêðïìðÞ êáé íá ìáò
äþóïõí óõã÷áñçôÞñéá êáé ãéá ôïõò
áíèñþðïõò ìáò áëëÜ êáé ôï
üìïñöï ÷ùñéü ìáò ðïõ èÝëïõí íá
åðéóêåöèïýí ìå ôçí ðñþôç
åõêáéñßá. 

Ìå äåäïìÝíç ôçí íÝá ðñüêëçóç
ðïõ áðïôåëåß ï äñüìïò ðñïò ôç
ëßìíç ÐëáóôÞñá ôï ÷ùñéü èá
áíáêÜìøåé êáé èá åðáíÝëèåé óôéò
Ýíäïîåò çìÝñåò ôïõ ðáñåëèüíôïò.
Áò öÝñïõìå üëïé ôá ðáéäéÜ ìáò
ðÜëé ðßóù óôéò ñßæåò ôïõò, áò
óõã÷áñïýìå üëïõò ôïõò ìüíéìïõò
êáôïßêïõò ôïõ ÷ùñéïý ðïõ öõëÜíå
Èåñìïðýëåò, êáé áò äþóïõìå Ýíá
ìåãÜëï ìðñÜâï óå üëïõò üóïõò
óõíå ôÝëåóáí óôï íá ãõñéóôåß áõôÞ
ç êáëüãïõóôç êáôÜ ãåíéêÞ ïìï -
ëïãßá «ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü». Ôï
÷ùñéü ìáò ÷ñåéÜæåôáé üëïõò. Êáé
åìÜò ðïõ óõììåôÝ÷ïõìå óôéò
åêäçëþóåéò áëëÜ êáé åêåßíïõò ðïõ
ãéá êÜðïéá ÷ñüíéá áðïêüðçêáí ãéá
êÜðïéïõò ëüãïõò êáé ôþñá ôïõò
äßäåôáé ç åõêáéñßá êáé ç áöïñìÞ íá
åðáíáóõíäåèïýíå. 

Áò áðïôåëÝóåé áõôÞ ç åêðïìðÞ ôï
êßíçôñï êáé ôçí áöåôçñßá þóôå íá
åßíáé êÜèå ìÝñá «ÊõñéáêÞ óôï
÷ùñéü».  ÊÕÑÉÁÊÇ ... ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ
ÌÁÓ,  ÓÔÁ ÊÁÍÁËÉÁ ÌÁÓ.

*Ï ÁñôÝìçò ×áëÜôóçò ôïõ ÍéêÞôá
åßíáé Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ

ôùí åí Âüëù Êáíáëéùôþí
Êáñäßôóçò, åßíáé Ãåùðüíïò

(MSc), ìüíéìïò õðÜëëçëïò ôçò
Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò

Ìáãíçóßáò êáé õðçñåôåß óôçí
Äéåýèõíóç Ðñïóôáóßáò

ÐåñéâÜëëïíôïò. ÄéäÜóêåé ùò
åðéóôçìïíéêüò óõíåñãÜôçò óôï
ôìÞìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ôïõ

ÔÅÉ/Ë
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ΗΗ
äçìïóéüôçôá ðïõ äüèçêå óôï ÷ùñéü ìáò áðü ôçí åêðïìðÞ
«ÊõñéáêÞ óôï ÷ùñéü» ôçò ÅÑÔ3, Þôáí Ýíá ãåãïíüò ôéìçôéêü êáé
ôáõôü÷ñïíá êáé áðáéôçôéêü ãéá ôïõò Êáíáëéþôåò êáé ôéò

Êáíáëéþôéóóåò. Ç åðéëïãÞ äåí Þôáí öõóéêÜ ôõ÷áßá. ÐÝñá áðü ôçí ïìïñöéÜ
ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ êáé ôï óðÜíéï óêçíéêü ðïõ äéáìïñöþíåé ç ðëáôåßá ìå
ôéò èáõìÜóéåò âñýóåò ôçò êáé ôá ðåëþñéá ðëáôÜíéá, üðïõ ïé ÷ïñåõôÝò êáé
ïé ÷ïñåýôñéåò êáèþò êáé ç ðáñáäïóéáêÞ ïñ÷Þóôñá ìå ôçí ðáñåÀóôéêç
ëáúêÞ êïìðáíßá  Ýäåéîáí ôï ôáëÝíôï ôïõò, üëïé ïé ðáñüíôåò Êáíáëéþôåò
äåí öèåßóèçêáí êáìéÜò èõóßáò ãéá íá ðáñïõóéÜóïõí ôïí ðëïýôï ôçò
ìáãåéñéêÞò êáé ôá ðáëéÜ Ýèéìá ðïõ åðéâéþíïõí ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ïé áðáéôÞóåéò
ôçò óýã÷ñïíçò æùÞò Ý÷ïõí ðÜñåé ìáêñéÜ ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí
êáôïßêùí óÞìåñá. ¼ìùò ç ðñïèõìßá üëùí íá óõììåôÜó÷ïõí êáé íá
áíáäåßîïõí ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ÷ùñéïý äåß÷íåé ôçí áãÜðç êáé íïóôáëãßá ðïõ
üëïé Ý÷ïõìå ãéá ôéò ñßæåò ìáò.

Åßíáé Ýíá áðü ôá ÷ùñéÜ ôïõ ôüðïõ, áðü ôï ïðïßï îåêßíçóå
óçìáíôéêüò áñéèìüò åðéóôçìüíùí, ëüãéùí êáé êáëëéôå÷íþí, ðïõ
ðñïóÝöåñáí êáé åîáêïëïõèïýí íá ðñïóöÝñïõí óôá ãñÜììáôá, ôéò
åðéóôÞìåò êáé ôïí ðïëéôéóìü. Åßìáóôå üëïé ðåñÞöáíïé ãéá ôçí
ðñïóöïñÜ ôïõ ÷ùñéïý óôïí ôüðï, êáé æïýìå  ìå ôï üíåéñï ôùí
ðáéäéêþí ìáò ÷ñüíùí, ðïõ ðáñ’ üëåò ôéò áíôéîïüôçôåò óöõñçëÜôçóå
ìÝóá ìáò ôç äýíáìç íá ðïëåìïýìå ôéò äõóêïëßåò ôçò æùÞò.
Åõ÷üìáóôå íá õðÜñîïõí êáé Üëëåò ðáñüìïéåò åìðåéñßåò óôï ìÝëëïí.

¢ñçò Ä. ËéÜêïò
Ïìüôéìïò ÊáèçãçôÞò Øõ÷éáôñéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí

ÆùãñÜöïς
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του ΝικόλαουΓηράση

MM
å ðñùôïâïõëßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ Káíáëéùôþí AèÞíáò
êáé ôç óõìðüñåõóç ôùí Óõëëüãùí Káíáëéùôþí Büëïõ êáé
Èåóóáëïíßêçò, ôçëåïðôéêü óõíåñãåßï ôïõ êñáôéêïý ôçëåïðôéêïý

óôáèìïý ET3 ôçò Èåóóáëïíßêçò, âñÝèçêå óôá KáíÜëéá ôçí 24-25-26 Oêôù -
âñßïõ 2008. Tçí ÐáñáóêåõÞ êáé ôï ÓÜââáôï áó÷ïëÞèçêå ìå ôçëåïðôéêÝò
åããñáöÝò ÷þñùí êáé ðåñéãñáöÝò áðü ôï ðñïóùðéêü ôïõ óôáèìïý. O
ôçëåïðôéêüò öáêüò áðåéêüíéóå ôçí åêêëçóßá Aãßïõ NéêïëÜïõ Mïýñç, Ýíá
ðïéìíéïóôÜóéï, ôïí Iððéêü ¼ìéëï ËïîÜäáò, óðßôéá êáé ðëáêüóôñùôá äñïìÜêéá,
ôï ëáïãñáöéêü Mïõóåßï, ôçí âéâëéïèÞêç, ôï Üëëïôå äçìïôéêü ó÷ïëåßï êáé ôçí
óÜõôü Ýêèåóç æùãñÜöùí, ôç ãåíéêüôåñç ôçëåïðôéêÞ åéêüíá ôïõ ÷ùñéïý, óðßôéá
êáé ðáñáóêåõÞ öáãçôþí.

Tçí KõñéáêÞ êõñéÜñ÷éóå ç ðëáôåßá ìå ôéò âñýóåò ôéò ìáëáìáôÝíéåò êáé ôï
áíèñþðéíï óôïé÷åßï. Må ðñïãñáììáôéóìÝíç þñá Ýíáñîçò ôçí åíäåêÜôç êáé
ðëÞñç áðáñôßá,  ï êáéñüò êáôóïýöéáóå êáé óêõèñùðüò Üñ÷éóå íá ñß÷íåé ôéò
ðñþôåò óôáãüíåò, ôï óõíåñãåßï óêÝðáóå ôéò êÜìåñåò êáé ïé Üíèñùðïé
ãÝìéóáí Üã÷ïò áðü ôçí ðéèáíÞ ìáôáßùóç ôçò ëÞøçò. KáôÜ ôç ìßá ðáñá
ôÝôáñôï, ôá óýííåöá Ýöõãáí ðáé÷íéäéÜñéêá ãéá Üëëï ôüðï, ïé óôáãüíåò ôá
óõíôñüöåõóáí êáé áðü ôá ìÜôéá ìáò äåí âãÞêáí äÜêñõá ðüíïõ, áëëÜ ÷áñÜò
êáé áõôÜñåóêçò éêáíïðïßçóçò, ãéáôß ôï ìïõóéêï óõãêñüôçìá êáé ç
ôñáãïõäßóôñéá NÜíôéá KáñáãéÜííç óôá óðßôéá ôçò EëëÜäáò Ýóôåëíå ôï
ôñáãïýäé (êáíáëéþôéêï ýìíï) âñýóç ìïõ ìáëáìáôÝíéá ìå ÷ïñåõôéêÞ åéêüíá
ìðñïóôÜ óôéò âñýóåò. Ðåñé÷áñåßò ïé èåáôÝò áêïíßæïõí ôéò óêÝøåéò ôïõò ãéá
ôçí êáëõôåñç äÞëùóç êáé Ýóéá÷íáí ôá ìáëëéÜ ôïõò êáé ôï íôõóéìü ôïõò ãáé
ôçí êáëýôåñç åéêüíá. Oëïé óôç äéÜèåóç ôçò ðñïâïëÞò ôùí Káíáëßùí, ôïõ
ìðáëêïíéïý ôçò Káñäßôóáò êáé ôïõ êÜìðïõ.

H ðáñïõóÜóôñéá ìå ôï ìéêñüöùíï óôï ÷Ýñé áðñüóìåíá âñå´èçêå óå
áéöíéäéáóìÝíïõò èåáôÝò ãéá ôéò ðñþôåò äçëþóåéò. Yóôåñá åðéóêÝöèçêå ôï
ôñáðÝæé ôùí ÄçìÜñ÷ùí, ðñïÝäñïõ Äéáìåñßóìáôïò Káíáëßùí êáé ïñéóèÝíôùí
åêðñïóþðùí ãéá äçëþóåéò óôá åéóéêÜ èÝìáôá. ÐÞñå áðáíôÞóåéò óôá
åñùôÞìáôá êáé óõíÝ÷éóå ñùôþíôáò ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí Ðoëéôóôéêþí
Óõëëüãùí ôùí Káíáëéùôþí AèÞíáò, Büëïõ, Èåóóáëïíßêçò. H óôÜóç ôçò óôï
åðüìåíï ôñáðÝæé üðïõ êÜèïíôáí ôá ðáéäéÜ ôçò åöçâåßáò êáé Ý÷ïõí Üëëåò
ðüëåéò ãéá ìüíéìç êáôïéêßá ôïõò, Þôáí éäéáßôåñá åíôõðùóéáêÞ Ýêðëçîç. 

H ùñéìüôçáô ôçò óêÝøçò, ç êáëëéÝñãåéá ôïõ ëüãïõ, ç øý÷ñáéìç åíáôÝíéóç ôïõ
ãáêïý, ç ðåñéåêôéêüôçôá áãÜðçò óôï ÷ùñéü, ãÝìéóå ôçí åëðßäá üôé ôá KáíÜëéá
èá æÞóïõí. MåôÜ áðü ìïõóéêÜ äéáëåßììáôá êáé ÷ïñåõôéêÝò öéãïýñåò, ðÞñå
óõíåíôåýîåéò áðü ôïõò ìïõóéêïýò êáé ôñáãïõäéóôÝò êáèþò êáé ôïõò ÷ïñåõôÝò.
Eßíáé äå åêðëçêôéêü ìå ðüóï èåñìÜ ëüãéá åêöñÜóèçêáí ìç ãçãåíåßò
Káíáëéþôåò. Kïñýöùóç ôçò åêäÞëùóçò ‘çôáí ç ðáñïõóßáóç öáãçôþí,
óðéôéêþí ãëõêþí, áðü ôéò ðáñáóêåõÜóôñéåò ãõíáßêåò.

Óôï éäßáßôåñï åíäéáöÝñïí ôçò ðáñïõóéÜóôñéáò Ýäåéîáí ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò êáé
óõíïðôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôçò ðáñáóêåõÞò êáé åîÝðëçîáí ìå ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí
ðïóüôçôá.
Eêåßíåò ôéò óôéãìÝò ìüíï ÷áñÜ êáé éêáíïðïßçóç ÷Üéäåõå ôá ìáãïõëÜ ôïõò, ôá

ïðïßá óôçí ìáêñü÷ñïíç áíáìïíÞ Üðïíá ôá Ýäåéñå ï áÝñáò êáé ôá ðëÞãùóå ç
õãñáóßá.
H ôçëåïðôéêÞ ðáñáãùãÞ ìïíôáñéóìÝíç áðü ôïõò áíèñþðïõò ôïõ óôáèìïý,
óýìöùíá ìå ôïõò ôçëåïðôéêïýò êáíüíåò, ðñïâëÞèçêå áðü ôïí ôçëåðôéêü
óôáèìü ôçò ET3 Èåóóáëïíßêçò, ôçí KõñéêÜç 9/11/2008 áðü ôéò 15.00-17.30.
Èåùñïýìå âÝâáéï üôé ôçí ðáñáêïëïýèçóáí óå üëç ôçí EëëÜäá ïé Káíáëéþôåò
êáé ïé ößëïé ôïõò, áëëÜ êáé Üëëïé ðïëßôåò ëÜôñåéò ôçò ðáñÜäïóçò êáé ôùí
÷ùñéþí. Eõåëðéóôïýìå üôé ôá KáíÜëéá áðÝêôçóáí íÝïõò ößëïõò.

Tá KáíÜëéá ùò åéêüíá Tá KáíÜëéá ùò åéêüíá 
óôá óðßôéá ôçò EëëÜäáòóôá óðßôéá ôçò EëëÜäáò

q p μ
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Μια «Κυριακή στα Κανάλια»Μια «Κυριακή στα Κανάλια»
αλλιώτικη από τις άλλεςαλλιώτικη από τις άλλες

ôïõ Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

ΕΕ
κείνη η Κυριακή του Αγίου
Δημητρίου, της 26ης του παρ-
ελθόντος Οκτωβρίου, ήταν

πραγματικά μια Κυριακή αλλιώτικη από
τις άλλες. Πλημμύρισε το χωριό από
ζωή και κίνηση. Οι εκκλησιές ήταν κατά-
μεστες, οι δρόμοι και τα σοκάκια γέμι-
σαν από κόσμο, η δε πλατεία είχε
φορέσει για καλά τα γιορτινά της. Κανα-
λιώτες από όλα τα μέρη της Ελλάδος
ήλθαν για ένα αλλιώτικο πανηγύρι, το
πανηγύρι της «Κυριακής στο χωριό»
της ΕΤ - 3.
Και το πανηγύρι ήταν έτοιμο ν' αρχίσει
στις 12 το μεσημέρι. Αλλά ένα ψιλοβρ-
όχι εκείνη την ώρα έγινε αιτία να παρα-
ταθεί για μια ώρα η έναρξη του. Έτσι
στις 1 μ.μ., όταν σταμάτησαν και οι
ψυχάλες ακόμη, τα «βιολιά και τα κλα-
ρίνα» άρχισαν να παίζουν και οι τρεις
χοροί της «Καραγκούνας» έκαναν τις
πρώτες στροφές, με λεβεντιά, χάρη και
δεξιοτεχνία.
Μπροστά στην ταβέρνα «Καναλιών
γεύσεις» ήταν αραδιασμένα τα τραπέ-
ζια, στρωμένα με όμορφα Καναλιώτικα
τραπεζομάνδηλα και με απλωμένες τις
λιχουδιές (ψητό κρέας της σούβλας,
σαλάτες παραδοσιακές, γλυκό λαχταρ-
ιστό κ.λπ. κ.λπ.). Η σειρά των τραπε-
ζιών άρχιζε από τις βρύσες όπου καθό-
ταν η νεολαία του χωριού και συνεχίζον-

ταν προς τα κάτω, σε όλο το βάθος της
πλατείας, με πρώτους να κάθονται οι
αρχές του χωριού, ύστερα οι αυτόχθο-
νες χωριανοί, και πιο κάτω εκπρόσωποι
διαφόρων φορέων και οργανώσεων.
Στο βάθος είχαν παραταχθεί οι νοικοκ-
υρές του χωριού έχοντας μπροστά τους
τα φαγητά και τα γλυκά, που ετοίμασαν
ακριβώς για τη γιορτινή αυτή ημέρα.
Η ακούραστη Μάρνη, η παρουσιάστρια
της τηλεόρασης, πήγαινε πότε εδώ και
πότε εκεί, ρωτώντας στον καθένα για
διάφορα πράγματα, για τις ομορφιές
του χωριού, τους κατοίκους, την ιστορία
του και τις παραδόσεις του, τα ήθη και
έθιμα του και τόσα άλλα. Όλοι κάτι ήθε-
λαν να πουν και μάλιστα οι «ειδήμονες»

και «γραμματισμένου) έκαναν ολόκληρη
προετοιμασία για να πουν όσο γίνεται
περισσότερα και να μην αφήσουν καμιά
πτυχή του ρόλου τους που να μην τον
θίξουν. Αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος
τους απογοήτευσε και μόνο ακροθιγώς
μπόρεσαν να ιστορήσουν και να αφη-
γηθούν μερικά από εκείνα τα πολλά
που ήθελαν να πουν.
«Σχίσ' τα κι εσύ τα χαρτιά σου»
ακούστηκε να λέει ένας από αυτούς σε
κάποιον άλλο, λίγο πριν από την έναρξη
του πανηγυριού. Και πραγματικά τα
χαρτιά που είχαν ετοιμάσει μερικοί
αποδείχθηκαν άχρηστα, αφού άλλα ζήτ-
ησε ο σκηνοθέτης της «παράστασης».
Το πανηγύρι κράτησε μέχρι τις 5 το

απόγευμα και η παραδοσιακή ορχήστρα
του Νταράλα, με το «Καναλιώτικο τρίο»,
κράτησαν αμείωτο το κέφι όλων. Στο
τέλος, «γέροντες και νέοι κι αγόρια και
κορίτσια» μαζί με τα χορευτικά συγκρο-
τήματα, χόρεψαν με την ψυχή τους και
παράλληλα απόλαυσαν τα πλούσια εδέ-
σματα. Γιατί στο τέλος, όλα τα φαγητά
«καθαρίστηκαν».
Οι βολιώτες με το πούλμαν έφυγαν κατ
οι άλλοι κάτοικοι αναχώρησαν για τις
διάφορες πόλεις, όπου ζουν, και το
χωριό επανήλθε στην κανονική του
πορεία.
Όλοι τώρα περίμεναν την Κυριακή, 9"
Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, για να
ιδούν την εκπομπή της ΕΤ - 3 «Κυριακή
στο χωριό», διότι αυτή τη φορά θα ήταν
η «Κυριακή στα Κανάλια», Στήθηκαν,
λοιπόν, κατά οικογένειες και γκρουπ
στις τηλεοράσεις και περίμεναν.
Όταν άρχισε η εκπομπή είδαν πόσο
πραγματικά ωραία είναι τα Κανάλια, από
την τηλεόραση αυτή τη φορά. Γιατί τα
συνεργεία της ΕΤ - 3, είχαν πάει στο
χωριό δυο μέρες νωρίτερα, και περιτρ-
ιγύρισαν όλα τα όμορφα τοπία του, τις
παραδοσιακές ενασχολήσεις των
κατοίκων του, τα νυχτέρια δίπλα στο
τζάκι, με το παλιό γραμμόφωνο να
παίζει ξεχασμένες επιτυχίες τραγου-
διών, τη νοικοκυρά να ετοιμάζει την πίτα
στη γάστρα και την νιόπαντρη να ψήνει
το γλυκό στη φωτιά, για να κεράσει
τους συμπεθέρους, ενώ στο βάθος
φάνταζε ο απέραντος θεσσαλικός κάμ-
πος.
Είδαν ακόμη στην τηλεόραση την αγρο-
τική ζωή, με το πρόβατα να βόσκουν
στις καταπράσινες πλαγιές, τα άλογα
να καλπάζουν έχοντας καβάλα νέους
αναβάτες και τα χωράφια να περιμέ-
νουν το σπαρμό. 
Πολλοί, προγραμμάτισαν και μαγνητοσ-
κόπησαν την όλη εκπομπή, έβγαλαν δε
και αντίγραφα και τα έδωσαν σε άλλο-
υς. Μια τέτοια Κυριακή στο χωριό μας,
στα Κανάλια, αλλιώτικη από τις άλλες,
δεν ξαναβρίσκεις εύκολα και πρέπει να
την κρατήσεις για ενθύμιο.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μαθητές του σχολείουΜαθητές του σχολείου
Καναλίων τα έτη 1876 – 1881Καναλίων τα έτη 1876 – 1881

Επιμέλεια από την κ. Παρασκευή Ματ. Σδρόλια – Κρανιά

Ο Γεώργιος Β. Σωτήρης γεν-
νήθηκε στο Ζαγόρι τον
Ιούλιο του 1856. Το 1870
μετέβη στη ΒραOλα Ρουμα -
νίας και σπούδασε στο
Ελληνικό Εκπαιδευτήριο των
Ψαριανών αδερφών Κου -

μπάρη. Υπηρέτησε δάσκαλος από το 1875 μέχρι
το 1924 στα χωριά της Καρδίτσας, Κανάλια,
Μυρίνη, και Αγναντερό. Πέθανε το 1943.
Υπήρξε άριστος πατριώτης, ευσυνείδητος και
εργατικός. Αφιέρωσε μια πεντηκονταετία στην
εξυπηρέτηση της παιδείας.
Η διδασκαλική του υπηρεσία δεν λησμονείται
από όπου κι αν πέρασε ανέφερε ο Θεολόγος
καθηγητής από τα Κανάλια, Ιωάννης Κολοβός.

Ακολουθούν οι καταστάσεις των μαθητών όπως
ακριβώς γράφτηκαν από τον ίδιο το συγγραφέα.
Το βιβλίο υπάρχει στη ΛαOκή Βιβλιοθήκη
Καρδίτσας της οποίας πρόεδρος είναι ο Αστέρ-
ης Θωμά Χαλάτσης από τα Κανάλια.

*Η κ. Παρασκευή Μ. Σδρόλια Κρανιά είανι βιβ-
λιοθηκονόμος και προQσταμένη του Πνευματι-

κού Κέντρου του Δήμου Καρδίτσας

(Από το βιβλίο – Αναμνήσεις του δασκάλου Γεωργίου Β. Σωτήρη)
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Απόσπασμα από το βιβλίο:

39. Κανάλια. Κωμόπολις της

επαρχίας της Καρδίτσης. Εις τα

Κανάλια ο Γεώργιος Β. Σωτήρ-

ης υπηρέτησεν ως διδάσκαλος

επί μίαν πενταετίαν, ήτοι από 6

Σεπτεμβρίου 1876 μέχρι 17

Ιουλίου 1881, κατά την οποίαν

εδιδάχθησαν υπ΄αυτού οι εξής

μαθηταί.

Χρήστος Ευαγ. Αλεξόπουλος
Χριστούλας Αν, Χριστούλας
Θωμάς Αν. Χριστούλας
Στέργιος Γρηγ. Κατέρης
Στάυρος Κ. 
Παπά Γεώργη (Τηκος)
Ηλίας Ιων. Μέλου
Ματθαίος Παπά Θεοδοσίου
Θωμάς Δημ, Καπνιά
Βάιος Γούλα Φασιανού
Γεώργιος Παπαποστόλου 
(Τράλιστα)
Θωμάς Νικολάκαινας
Ματθαίος Δημ. Τσιόκου
Κων/νος Ευ. Παταγάνα
Γεώργιος Ιω. Σουκαλιά
Στέφανος Γεωρ. Πρίντζου
Ιωάννης Αθαν. Θέου
Νικόλαος Χρ. Θέου

Λάμπρος Αποστ. Ντράγκας
Απόστολος Παναγιώτου
Απόστολος Ιω. Μάστορα
Κων/νος Κυρίτσης
Γεώργιος Στεργίου Μπάγιου
Γεώργιος Δημ. Φραγκιώτη
Αριστείδης Κων. Ζούμπου
Αθανάσιος Γεωργ. Κωσταράς
Παναγιώτης Γεωργίου Καπούλα
Νικόλαος Δημ. Νικολάκαινας
Λεωνίδας Αθ. Τσικρίκα
Στέφανος Ευαγγ. Γούλαινας
Αθανάσιος Ευαγγ. Γούλαινας
Σταύρος Παν. Μάστουρας
Απόστολος Χρίστου Χόντου
Βασίλειος Αθ. Πάσχου
Βασίλειος Ζήση Γκουντή
Ηλίας Κωνσταντίνου
Βασίλειος Αθ. Παπά Βασίλη
(Ντενής)
Δημήτριος Χρίστου Τσικρίκα
Παναγιώτης Αποστ. Γκρέκα
Κωνστ. Αθ. Πυργιώτου
Χρίστος Τσολιά
Λουκάς Σδρόλιας
Απόστολος Κ. Γαλανάκη
Ιωάννης Μαστροβασίλης
Κων/νος Αναστ. Πόλια
Αρχοντής Σωτηρίου
Κων/νος Γ. Ζήση
Θωμάς Μπακογιάννης

Βασίλειος Απ. Αναστάση Πύλια
Νικόλαος Κων/νου Ζούμπου
Λάμπρος Ευαγγ. Δήμου
Χρίστος Λιάκου
Θωμάς Ιω. Αλέζη
Απόστολος Μαστοβασίλης
Ιωάννης Νικολάου Ζήση
Γεώργιος Πυργιώτου
Αθανασούλας Κων. Δημητράκαι-
νας
Δημήτριος Παν. Κρίκου
Γεώργιος Χρίστου Τσικρίκα
Παναγιώτης Βασ. Σαμαρά
Χρίστος Δημ. Μπλέτσας
Λεωνίδας Κων. Νικολάκαινας
Δημήτριος Χρίστου Θέου
Βασίλειος Πέτρου Κρίκου
Στέφανος Παναγ. Μπακάλη
Κωνστ. Γκέκας
ΑΠόστολος Δημ. Τσιόκου
Απόστολος Στέριου Χαντσάρα
Απόστολος Ιωαν, Πυργιώτου
Δημήτριος Τζιόλιας
Ξενοφών Κ. Γαλίνη
Απόστολος Κ. Ζούμπου
Θεόδωρος Γκουνταλά
Παναγιώτης Ευαγγ. Μανώλη
Λαμπράκης Καραλή
Ευθύμιος Απ. Τσιομήτα
Αρχοντής Ιω. Αλέξη
Παναγιώτης Τίγκας

Απόστολος Παναγ. Κιάφα
Γεώργιος Ευαγ. Γιαταγάνα
Λαμπράκης Κων. Χάιδως
Λαμπράκης Τόλη Μάστουρα
Σωτήριος Πατά
Νικόλαος Ιω. Μάστορα
Θεόδωρος Ιω. Κολοβού
Κολιός (Νικολ) Καπνιά
Νικόλαος Ευαγ. Γκίκα
Βασίλειος Τσιολιά
Λαμπράκης Αθ. Παπά Βασίλη
Δημήτριος Σδρόλιας
Αρχοντής Ν. Μαυράκη
Αλέξανδρος Ν. Τσανάκας
Νικόλαος Χριστάκου
Σωτήριος Κώστα
Αλκιβιάδης Κ. Γαλάνη
Νικόλαος Π. Ιωάννου
Λαμπράκης Γεωργίου
Στέριος Σπανός
Θωμάς Βάσιαινας
Ευαγγ. Δημ. Ρίζου
Κωνστ. Λ. Μακρή
Χρίστος Μακρής
Βαίος Δημ. Νικολάκαινας
Παναγιώτης Αθανασίου
Ανδρέας Παγώνη
Θωμάς Γάκη Τσαρούχα
Ματθαίος Ζέκιου
Κων. Αναστ. Κωτή
Απόστολος Ευαγγ. Γούλαινας

Αρχοντής Κωνσταντούλα
Γεώργιος Παναγ. Μάστορα
Ιωάννης Τσιουμήτα
Απόστολος Ιω. Πνάκα
Γρηγόριος Καρανάσιου
Κων/νος Ν. Καρακώστας
Δημήτριος Ντράγκας
Θωμάς Φίνου
Στέφανος Αθ. Πάσχου
Χριστάκης Μανώλη
Κων/νος Γ. Ρίζου
Δημήτριος Καπνουτζή
Αριστοτέλης Εαυγγ. Πάσχου
Καρακατσούλη
Χρίστος Ζήση Κωτή

ΚΟΡΑΣΙΑ

Ουρανία Α. Χριστούλα
Καλλιόπη Α. Καπνουτζή
ΜΑρία Σακελλάριου
Φώτώ Παπά Ζήση
Αγγελική Βασιλ. Νικολάκη
Αθηνά Πρίντσου
Αικατερίνη Μπαλάφα
Πολυξένη Αν. Καπνουτζή
Ελένη Παπά Ζήση
Αθηνά Χριστούλα
Φώτω Ιω. Μάστουρα
Ευδοξία Πρίντσου
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

�Διοικητική Οργάνωση: Τακτική
μηνιαία συνεδρίαση του ΔΣ, πρώτη
Τετάρτη κάθε μήνα, ώρα 17:00
� Οργάνωση γραφείου:
Απόκτηση γραμμής τηλεφώνου και
fax - Εξοπλισμός του γραφείου με
ηλεκτρονικό υπολογιστή,
εκτυπωτή και συσκευή fax -
Τακτική λειτουργία του γραφείου
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες
17:00-20:00
� Οργάνωση οικονομικής
διαχείρισης: Άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού στο όνομα του
Συλλόγου - Απόκτηση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου από την
Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών – Υποβολή
Φορολογικών Δηλώσεων 
�Δημιουργία Επιτροπής Νεολαίας
�Αναμόρφωση και τακτική έκδοση

της εφημερίδας
� Διεύρυνση πηγών εσόδων
μέσω διαφημιστικών
καταχωρήσεων στην εφημερίδα
�Ενέργειες προς Υπουργεία,

Οργανισμούς και Τράπεζες για
την οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου. Εξασφάλιση δύο
οικονομικών χορηγιών συνολικού
ύψους 4.500 ευρώ από ΕΤΕ
� Οικονομική εκστρατεία για
την αγορά γραφείου 
� Διεξαγωγή ετήσιου χορού,
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008
�Παροχή οικονομικής βοήθειας

σε μόνιμους κατοίκους του
χωριού εν όψει των εορτών του
Πάσχα
�Συνάντηση Πολιτιστικών

Συλλόγων με το Τοπικό

Συμβούλιο Καναλίων, Μ.
Σάββατο  26 Απριλίου 2008, στα
Κανάλια
�Εορτασμός του Συλλόγου,

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008, εν
όψει της εορτής των Αγίων
Αποστόλων
� Διεξαγωγή Διάλεξης με θέμα
«Ορθή γυμναστική πρακτική για
όλους – Αποφυγή τραυματισμών»,
Κυριακή 17 Αυγούστου 2008, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του
15Αύγουστου  στα Κανάλια
� Παραγωγή της τηλεοπτικής
εκπομπής της ΕΡΤ3 «Κυριακή στο
χωριό», Παρασκευή 24 έως και
Κυριακή, στην κεντρική πλατεία
των Καναλίων, 26 Οκτωβρίου
2008. 

Á/Á ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ Ποσό

Συνδρομή & εφημερίδα
1 ΛΑΣΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50

2 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40

3 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (διαφήμιση) 200

4 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 10

5. ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50

6. ΚΑΖΑΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 20

7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 20

8. ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ 20

9. ΖΕΚΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20

10. ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

(εις μνημην των παππουδων και των γιαγιαδων) 50

11. ΓΚΕΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20

12. ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΕΟΥ 20

13. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 30

14. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1/1/08-31/11/08
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Γενική Συνέλευση του ΣυλλόγουΓενική Συνέλευση του Συλλόγου
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣσε ευρώ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11.528,85
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008
Εσοδα ετήσιου χορού 6.705,00
Συνδρομές μελών εφημερίδας και συλλόγου 13.473,53
Επιχορηγήσεις Εθνικής Τράπεζας 1.500,00
Δωρεές - Ενισχύσεις Μελών 5.000,00
Εορτή Συλλόγου 27/6/08 13.238,00
Διαφημίσεις μελών μέσω εφημερίδας 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 53.446,16
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008
Κόστος ετήσιου χορού 5.950,00
Αγορά παγίων 113,27
Κόστος εορτής Συλλόγου 27/6/08 5.980,90
Δαπάνες εκδοσης εφημερίδας & ταχυδρομικά (3 τευχη 2008) 2.623,15
Κόστος εορτής ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ από 24-26/10/2008 * 4.489,00
Λοιπά Γενικά έξοδα (ΔΕΗ ΟΤΕ Κοινοχρηστα κ.λ.π.) 4.192,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 23.348,36
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ               ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΣΟΔΑ             53.446,16 29.647,53
ΔΑΠΑΝΕΣ         23.348,36 ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 450,27
ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.  30. 097,80 ΘΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.097.80

*Το κόστος θα καλυφθεί με τη συμμετοχή  και των Συλλόγων Βόλου και Θεσσαλονίκης. 
Ο Σύλλογος Καναλίων αρνήθηκε να συμμετάσχει

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τον εξωρα@σμό του
χωριού μας εν οψει της “Κυριακής στο Χωριό”

q p μ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
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Τα μαγαζιά τάφναμαν για το τέλος, νιας κι τέτοια ώρα
ήταν ούλα κλειστά. Τραγδούσαμαν στη θκια την Αγγιλι-
κή την Κουσταβάρινα όπ’ έβγινι στο πλατύσκαλο η
μανιά η Βαγγέλου, κατέβινι κούτσα-κούτσα καναδυό
σκαλιά κι σα μας γνώρζι, μαζί με τα χιριτίσματα μας
έδουνι απού φράγκου κιαπάν. Μιτά του Ρίζου, τραγ-
δούσαμαν οπωσδήποτε στην Κασσιανή του Πάνου. Ικεί
είχαμαν σίγουρα ως κι τάλιαρου, μπουρεί κι δικάρκου
κανιά βουλά, γιατί είμασταν σόι κι η θκια η Κασσιανή,
μας χαίρουνταν όσου δε παίρν(ει) κιας την ξυπνούσα-
μαν χαράματα. Τόσου γιλαστή γυναίκα, ούλου καλου-
σύν(η) δε βρίσκουνταν άλλ(η) στου χουριό. Τα δόντια
μας κρατσιανούσαν άπ’ το κρύο, αλλά κιαυτό το φχαρι-
στιώμασταν γιατί φσούσαμαν δυνατά κιέκανάμαν χάζ(ι)
μι τα χνώτα μας πό’καναν αχνό ως πέρα, σα να κάπνι-
ζάμαν τσιγάρις.

Κι ούλου τραγδούσαμαν:
- «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψιλή μου δέντρου λιβανιά, κι
αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνους, ικκλησιά, ικκλησιά μι
τ’ Άγιους Θρόνους...» Παίρναμε βαθιά ανάσα κι παρα-
καλούσαμαν απού μέσα μας, μπάκι μας πουν οι θκιάδις
π’ανοιούσαν τσι πόρτις, να σταματήσουμι.
- «Άι σών(ει) αγιέμ, σών(ει), να ‘στι καλά.»
- «Κι του χρόν(ου)», έλιγάμαν ουτιτότις ιμείς κι άπλου-
νάμαν το’να χέρ(ι), μ’ανοιχτή την χούφτα. Συνήθως μας
έβαναν στην απαλάμ(η) δικάρις κι κουσιαρούλις, οι πιν-
τάρις είχαν απού κιρό ξαφανιστεί. Μερικές όμως
φορές αργούσαν οι κυράδις ν’ανοίξουν τη θύρα κι
τραγδούσαμαν μι του ζόρ(ι) κι παρακάτ’ λόια:
- «Άιους Βασίλης έρχιτι κι δε μας καταδέχιτι, ν’από,
ν’από την Κισαρεία συ σ’αρχό, συ σ’αρχόντισσα κυρία.
Βαστάει πέννα κι χαρτί, ζαχαρουκάλαμου κρατεί, χαρτί,
χαρτί κι καλαμάρι, δες κι με, δες κι με το παλικάρι!»
Άλλες πάλι φορές μπαμπάλζαμαν τσιατ-πατ, καναδυό
λέξεις κι καρτιρούσαμαν ουσότου να μας ανοίξουν, τρι-
μουκουκαλιάζουντας άπ’ του βόρ’σμα. 

Μιτά άπ’ τα σπίτια στη Βρύσ(η), τραβούσαμαν ίσια πέρα
του δρόμου, μια άπ την απάν, μία άπ’ την κάτ’ μιριά, στη
Βαγγιλή του Ηρακλή του Κατσόγιαννου, στην Αθηνά
τ’Αλέκου του Σδρόλια, στην Αγουρίτσα του Θέου, στη
δασκάλα την Τέτα, στη Λιφτιρία του Πιρικλή τ’ Αλάφ(η)
κι μίτα κατηφόρζαμαν για τη Θουμαή τ’Αγαθουκλή του
Τσιώκου κι την Ιριφύλ(η) του Δημητρακάκ(η). Κάτις κου-
νουμούσαμαν κιάπ’ τη Φτέρπ(η) του Θρασίβουλου του
Θέου, κάτις κιάπ’ την Αλιξάντρα του Ηρακλή του
Γηράσ(η). Ικεί πάντους στα Γακέικα μάζουνα ιγώ τα πι-
ρισσότιρα τα φράγκα γιατί ήταν γιουμάτους μι μπαρμ-
πάδις μ’, άπ’ του σόι τσι μάνας μ’, αυτός η μαχαλάς.
Άσουτα κι τα χιριτίματα άπ’ τσι θκιάδις, την Αριτή του
Μήτσιου, την Αθηνά τ’ Αντών(η), τη Γιουργία του Χρή-
στου, την Πηνιλιά του Νίκου κι τέλους τη Λέν(η), αδιρ-
φή τσι Λισάβου. Ύστιρα τραβούσαμαν ντουγρού κα
τουν Μπσόχαραχου, τουν αλώνζαμαν για τα καλά κια-
πουκεί μιτά είμασταν στου Καρκατσιώλ(η). Φέρναμε μια
γυρουβουλιά ως τα Τσαγκαρέικα κιαπ’ του ‘κόνσμα
ανηφόρζαμαν ως απάν στουν Άι Λια. Απουκεί δώστου

πάλι σιακάτ τουν κατήφουρου τραγδώντας στην αυλή
του παπαΚώστα, στα Σδρουλέικα, στα Γιουτουπλέικα,
μέχρι χαμπλά στ’ Αλουνάκ(ι), του Ντινίσ(η). Πιρνούσα-
μαν μιτά άπ’ τη θκια τη Ρίνα του Ρίζου που ήταν σόι μ’
κ’έπιφτι απού φράγκου κι απάν, τά’λιγάμαν στην Όλγα
του Χαρίλ(η) του Χάιδου, στην Ήττα του Θιμουστακλή
του Πυργιώτ(η) άπ’ την είχι θκια η Κώτσιους κι κουνο-
υμούσι στα σίγουρα τάλιαρου κι μιτά είχαμαν μπρουστά
μας τα μαγαζιά τα ‘παναθέ άπ’ τη Βρύσ(η), Χαραλάμ-
πους, Τελ’ς, Σδτρόλιας, Θιμουστακλής, ούλα σβάρνα
γιατί πέρασι η ώρα κ’ ήταν ανοιχτά.
- «Παμίτι κι ιδώια μέσ’ στην Τσιούμινα, αστόξαταν που
τα ιπέρσ(ι) μας έδουκι δίφραγκου;»

Σειρά μιτά είχαν τα σπίτια άπ’ τα σκαλιά του Βακούφκου
κι απάν, στη Βαγγιλή τ’ Αλέκου του Ζήσ(η), στην Αθηνά
του Κώτσιου του Νάνου, ως του φτιλιά του Γκουνταλά.
Ικεί τρόιρα ματαμάζουνα κάμπουσα φραγκουδίφραγκα
γιατί είχα πουλλά σόια, όπους τη θκια τη Στυλιανή του
Χρυσόστουμου του Γκίκα, τη Φρύν(η) του Μπαλάφα, την
Αριτή του Δημουφώντα του Κουτρουνούλα κι άλλα πουλ -
λά νοικουκυριά. Χτινίζουντας απάν-κατ τσι μαχαλάδις,
άπ’ την Πιρσιφών(η) τ’ Αρίστειπου του Γατή, αμπδώντας
ριματσούλια, ντουβάρια, σύρματα κι φράχτις, δρασ-
κλώντας αστρέχις κι σουκάκια βγαίναμε απάν στη θκια
την Όλγα του Μαυράκ(η), που σα μ’έβλιπι χαίρουνταν
όσου δε παίρν(ει) κι μι ρουτούσι ούλουένα.
- «Ούιιι, καλώς τα! Τι φκιάν(ει) αρά η μάνας, τι φκιάν(ει);
Έχου κιρό να την ανταμώσου. Καλά είντην;»
Ανεβαίναμε μετά ως τα Καλιακδέικα κ’έπιρνάμαν ύστιρα
την καητφόρα, στην Πρισβία λουξουδρουμώντας, τραγ-
δούσαμαν άπ’ την Αγγιλικούλα του Γιώργου του Μπέκου
ως την Φιγένεια του Παμεινώντα του Γιαταγάνα κι τα
Καρακουστέικα. Άπ’ του δρουμάκου του Γρέβια κιαπ’ τα
Κουτρώνια ματαγυρνούσαμαν κα τουν Παλιουρούτ(η)
μαχαλά. Άιντι μιτά σιακάτ στην Παρασκιβή του Ηρακλή
του Παπανικουλάου κιαπ’ τη θκια τη Βαλασία, στην
Αντιγόν(η) του Ντρέγκα κιαπουκεί στη ΔηλαOδα του
Μάστουρα κι πίσου στη Φαίδρα του Τιμουλάκ(η) του Λιά-
κου κι λάχα-λάχα έβγινάμαν στη Βασιλκή τιυ Γιαταγάνα
όπ’ ματάπιφτι φράγκου. Η κατηφόρα συνιχίζουνταν άπ’
την Πουλχιρία τ’ Απουστόλ(η) κι τη Μαρία του Τηλέ-
μαχου του Βάλλα ως κατ’ στην Πιρσιφών(η) του Παπανι-
κουλάου. Ικεί ξαναπίφτι φράγκου άπ’ την Κούλα τ’ Αρι-
στείδ(η) του Κουλουβό, που μας έλιγι σα μας έγλιπι
π’σταματούσαμαν στου ψιλημουδέντρου λιβανιά:

- «Πέτι, πέτι κι λίγου παρακάτ! Τι, ντιπ νια τρίμα;»
Άπ’ τη στρουφή του Χαλιβώνα κι μιτά είχαμαν ούλου
ανηφόρα που μας έβγανι στη Γιουργία του Μενέλαου του
Καπιτανάκου κιαπουκεί στα Κουλουβέικα κι στη θκια τη
Ρουμαλέα του Ηρακλή του Ντρέγκα όπ’ ματατσέπουνα

απού φράγκου κιαπάν. ΚαταμπαOλσμέν(οι) έβγινάμαν
αγκαμπέτ(ι) ξανά στον κεντρικό δρόμο. Μία γύρα στη
Φιγένεια του Πιρικλή του Λιασκουβίτ(η), στου Μπαλο-
υμένου κι στα Παλιουρέικα κι ντουγρού μιτά για τα θκα
μας τα σπίτια, πρώτα στου Κώτσιου κ’ύστιρα στου Τακ(η)
κι στου θκο μ’, ινώ τελιβάμαν στου μαγαζί του πατέρα μ’.
Αυτή η ώρα ήταν η καλύτερη. Αδειάζαμε τις τσέπες και
κάναμε σούμα, χώρια τσι πιντάρις, χώρια δικάρις κι
κουσιαρούλις, πινινταράκια κι φράγκα. Σε όλα γίνονταν
μερασιά στα τρία ικτός απού δίφραγκα κι απάν π’τα
κράταγι η δικαιούχους, αυτός δηλαδή που τα κουνόμ-
σι απού κάποιου αόι τ’. Τιλιφταία μοιράζαμε κι τίπουτις
ξηρά σύκα κι λουκούμνια, αν πιρίσσιβαν, γιατί συνήθ-
ως αυτά τα χλαπανούσαμαν ουδί στου δρόμου, σα μας
τά’δουναν οι θκιάδις, ρουπώνουντας την κλια μας για
ένα χρόνου! Νια βουλά θυμώμι μπουκώθκα άπ’ τα 
πουλλά ξηρουλούκουμα ‘πό’χουσα στου στόμα κι 
παραλίγου να γκουρλουθώ γιατί τ’ανιμόχαψα κι πήγι
σκόν(η) στου γκρίγλα μ’.

Πάντως για κανιά βδουμάδα καλουπιρνούσαμαν, μπέη-
κα την βγάζαμε, με τσέπες να κουδουνάν, γιουμάτις
παράδις. Τις δεκάρες και τις κουσιαρούλις, ιπειδής
είχαν τρύπα, τσ’έκανάμαν αρμαθιά μ’ένα σπάγγο κι μας
τις έπιρναν τα μαγαζιά για να έχουν λιανά για ρέστα.
- «Αρά δε τσι αλπάσι να τσι φα τόσις παράδις; Κράτα
αγιέμ καμπόσις αβάντζα. Βάλι καμίνια στουν κουμπα-
ρά», μι διάταζι η γιαγιά η Λισάβου. Απού ν’αρτιρήσ(ει)
όμους λιφτό σι μας! Είχαμαν αυτές τις μέρις κι του
Τριανταένα άπ’ μας ξιάφριζαν ικεί τα τρανίτιρα τα πιδιά.
Παίζαμε στα κρυφά, μέσ’ τα σουκάκια, σι ανήλιαες
αστρέχις, κατ’ άπ’ την κινούργια την πλατεία κι αργό-
τιρα πίσου στσι κιρκίδις.
- «Είκουσιέξ(ι). Τραβάς;»
- «Φέρι...»
- «Κι παπάς, τριάνταφέξ(ι)!»
- «Σι απόμνι κάνα φράγκου;»
- «Καντίπουτα!»

Ως π’να μπιτίσουν όμους τόσις παράδις, πάλι καλά
‘πό’φτάναν τα Φώτα. Πφτού θκαπ’ την αρχή, μανά-
ξανά, το ίδιο δρομολόγιο. Μαναχά του τραγούδ(ι)
άλλαζ(ι): - «Προυχτές τουν ιουρτάσαμι εν Βηθλιέμ μι
τ’άστρα κι μι χουρούς αγγιλικούς, μι μάγους κι ποιμέ-
νις. Τώρα διαγυρίσαμι, πάλι πρους Ιουρδάνη, να βαφ-
τιστούμι κι ιμείς, μι του Χριστό αντάμα. Να δούμι θάμα-
τα πουλλά, παράδουξα μιγάλα. Του Πνεύμα του Πανά-
γιου, μία φουνή μιγάλη! Του χρόόόν!!!»

Αποκεί κι πέρα τέλιβαν οι γιουρτές κι αρχίναγι πάλι το
σχολείο, προυί-απόγιμα. Αρχινούσαμαν κι μεις να
μιτράμι πόσις μέρις απομένουν ακόμα ως την Πασχα-
λιά π’θα ματακλειούσαν τα σχουλεία. Δε τό ‘πιρνάμαν
κι κατάκαρδα. ούτις κι μας κακουφαίνουνταν ως την
Πασχαλιά... ίσια-ίσια κουτσιάν(ι) την έβγανάμαν,
αρχίναγαν δεν αρχίναγαν τα σχολεία εμείς τα
παιχνίδια δε τα πιριόρζαμαν, άσι πού’χαμαν κι τσι Απο-
κριές μπρουστά μας!

Τα ΚάλανταΤα Κάλαντα
Συνέχεια από τη σελ. 1

q p μ



14
14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η εφημερίδα εκδόθηκε στη μνήμη του

Κώστα Μανώλη
Η συζυγός του Μαρία

Αιωνία η μνήμη του - Το Δ.Σ. συμπάσχει και την ευχαριστεί

Νέα από Νέα από 
την Αθήνατην Αθήνα

Νέα από ταΝέα από τα
ΚανάλιαΚανάλια

Νέα από τον ΒόλοΝέα από τον Βόλο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Μαρία Ευαγγέλου του Δημητρίου και της
Ολυμπίας Κρίκου πέρασε στη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών. Οι παππούδες της Θρασύβουλος και
Αγορίτσα Κρίκου της εύχονται εις ανώτερα.
Η Αμαλία - Μελίνα  Κωστοπούλου του Ιωάννη και της
Στέλλας Χαλάτση πέρασε Αρχιτέκτων στην Πάτρα.
Η γιαγιά της Αμαλία Χαλάτση της εύχεται εις
ανώτερα
Θερμά συγχαρητήρια  στην Μαρία Χαραλάμπου, του
Γεώργιου και Λιούμπα Κωνσταντίνας, η οποία τελείω-
σε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Παν. Πατρών και εργάζεται σε Δημοτικό σχολείο
της Χαλκίδας. 
Οι γονείς της της ευχονται καλή σταδιοδρομία.
Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας τους συγχαίρει
και τους ευχεται καλές σπουδές και καλή σταδιο-
δρομία.

Νέα από Νέα από 
τη Θεσσαλονίκητη Θεσσαλονίκη

ΒΑΦΤΙΣΗ

Ôçí ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2008
êáé þñá 12.00 ôï ìåóçìÝñé óôçí
åêêëçóßá ôçò Ìåôáìïñöþóåùò
ôïõ ÓùôÞñïò ÍÝáò Êáë -
ëéêñÜôåéáò ×áëêéäéêÞò ï
Áðüóôïëïò êáé ç ¸ëåíá ÄÞìïõ
ôïõ ÔñéáíôÜöõëëïõ êáé ôçò
Âåñþíçò âÜðôéóáí ôçí êüñç ôïõò
êáé ôçò Ýäùóáí ôï üíïìá Áã -
ãåëéêÞ. 
Ï Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí èåóσα-
λοíßêçò ôουò åý÷åôáé íá ôïõò
ζÞóåé.

ÍÅ0É ÅÐÉÓÔÇÌ0ÍÅÓ

Ï Ãåþñãéïò ÊáôÝñçò ôïõ Åõáã -

ãÝëïõ êáé ôçò. Êùí/íôßáò ï
ïðïßïò åð’áîéá Ýëáâå ôï ðôõ÷ßïí
ôïõ ×åéñïýñãïõ ÏöèáëìéÜôñïõ
ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðé -
óôÞìéïí èåó/íßêçò êáé ìåôå -
êðáéäåõèåßò åéò Óïõçäßáí, åãêá -
ôåóôÜèçêå óôç Èåóóáëïíßêç
ïäüò áããåëÜêç 35 ,-ôçë. 283-
440 äéá ôçí åîÜóêçóç ôïõ
åðáããÝëìáôïò ôïõ.
Ï Óýëëïãïò Êáíáëéùôþí èåóσα-
λοíßêçò åêöñÜæåé ôá
óõã÷áñçôÞñéá του êáé ôïõ
åý÷åôáé êáëÝò äïõëåéÝò.

ÈÑΗÓÊÅÕÔÉÊÇ
ÔÅËÅÔÇ

Óôéò 3/I2/2008 çìÝñá ÔåôÜñôç

êáé þñá 18.30 óôïí É.Í. ôïõ
Áãßïõ. ÌçíÜ Èåó/íßêçò ôåëÝ -
óôçêå, åóðåñéíüò ìåôÜ áñôï -
êëáóßáò óôç ìíÞìç ôïõ Áãßïõ
Óåñáöåßì Ðïëõïý÷ïõ Öáíáñßïõ -
Êáñäßôóçò. 
Ïðùò ãíùñßæïìåí ïëïé ï Áãéïò
Óåñáöåßì õðÝóôç ìáñôõñéêüí
èÜíáôïí êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôùí
÷ñüíùí ôçò óêëáâéÜò ðïõ üëá ôá
Ýóêéáæå ç öïâÝñá. 
0 Áãéïò Óåñáöåßì åêôüò ôùí
Üëλùí Ýêáíå êáé ðïëëÜ èáýìáôá.
Ç åêäÞëùóç áõôÞ ïñãáíþíåôáé
áðü ôïí åêðïëéôéóôéêü Óýëëïãï
Öáíáñéùôþí-èåó)íßêçò, ïðïý
óõììåôÝ÷åé êáé ï Óýëëïãïò ìáò
êáèþò êáé ïé Óýëëïãïé Êáñäé -
ôóéùôþí, Ôñéêáëéíþí, Áñãé -
èåáôþí êáé ç ËÝó÷ç Èåóóáëþí.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Μαρία Χαλάτση του Νική-
στρατου σύζυγος Κων -
σταντίνου Χαρατσή γέννησε
στο Βόλο στις 24/9/2008 ένα
πανέμοφο κοριτσάκι που είχε
βάρος 3,2kgr  και ύψος 53cm. 

Ο Σύλλογός τους εύχεται ολό-
ψυχα να τους ζήσει.  

Η Φένια Κωστούλα κόρη του
Απόστολου Κωστούλα και
σύζυγος του Γιάννη Πατα-
κιούτη γέννησε το 2ο αγοράκι
τους στις 17/2/2008.  
Το βάπτισαν στις 6/7/2008
δίνοντας τους το όνομα Από-
στολος. 

Ο Σύλλογός τους εύχεται ολό-
ψυχα να τους ζήσει.  

Το ζεύγος Γιώργου Αποστό-
λου Κωστούλα και η Αικατε-
ρίνη Χρυσανθα κοπούλου που
διαμέ νουν στην Πάτρα γέν -
νησαν το πρώτο τους αγόρι
στις 6/9/08. 

Ο Σύλλογός τους εύχεται ολό-
ψυχα να τους ζήσει.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο Βασίλειος Αποστόλου
Κωστούλας που διαμένει στη
Λάρισα προήχθει στον βαθμό
του Ανθυποσμηναγού της Πο -
λεμικής Αεροπορίας. 

Ο Σύλλογος του εύχεται ολό-
ψυχα  κάθε επιτυχία.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύλλογος μας εκφράζει τα
βαθιά του συλλυπητήρια στην
κα Μαρία Ντενίση και τους
οικείους της, για το χαμό του
στρατηγού Αθανασίου Ντενί -
ση, ο οποίος είχε ανακ-
ηρυχτεί και επίτιμο μέλος του
συλλόγου μας το 1993. 

Θα θυμόμαστε πάντα τον
«στρατηγό» μας γιατί ήταν
καλός πατριώτης, καλός συγ -
χωριανός και άριστος στρα-
τιώτης της πατρίδας μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 23 Νοεμβρίου 2008 έφυγε από τη ζωή η Σδρό-
λια Φωτεινή. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας εκφ-
ράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογενειά της.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

Ο Ανδρέας και η Φωτεινή Ζήση βάφτισαν την κόρη
τους Μάλλιου Ηρα-Μαρία.
Ο Βασίλειος και η Μαρία Λαρεντζάκη βάπτισαν
τον γιο τους Θέο Αλέξανδρο.
Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθήνας τους ευχεται να τους ζήσουν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η Μαρία Δημητρίου Βάλλα πέρασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ του Συλλόγου της Αθή-
νας τη συγχαίρει και της ευχεται καλές σπουδές.
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Εις

Áðü ôïí Âáóßëç Ìðñáêáôóïýëá åê ìÝñïõò 
ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ

Ôï Ä.Ó. ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ óôçí
ÁèÞíá ôçò ãåíÝôåéñÜò ìáò ÊáíÜëéá
Êáñäßôóáò ìå åîïõóéïäüôçóå,  ôéìçìÝíå
óôñáôçãÝ, óõã÷ùñéáíÝ êáé ößëå ÈáíÜóç
Íôåíßóç, íá óïõ áðåõèýíù ôïí ýóôáôï
÷áéñåôéóìü.

Äéáíýóáìå, Ýóôù êáé ìå êÜðïéá ìåôáîý  ìáò
äéáöïñÜ ÷ñüíïõ, ó÷åäüí ôáõôüóçìïõò êáé
ðáñÜëëçëïõò äñüìïõò óôï ÷ùñéü ìáò. 
Ðïëõìåëåßò ïé ïéêïãÝíåéÝò ìáò, üðùò êáé
ðïëëÝò Üëëùóôå ôá ÷ñüíéá åêåßíá,
ãåõèÞêáìå ôçí áãùíßá êáé ôïí óêëçñü áãþíá
ãéá ôç æùÞ. 

ÈõìÜìáé üôé ìéëÜãáìå ãéá ôá èÝìáôá áõôÜ êáé
ãéá ôï ìü÷èï ðïõ êáôÝâáëáí ï ìåãáëýôåñïò
áäåëöüò óïõ ÌÞôóïò, ðïõ Üôõ÷á ÷Üèçêå óå
ôñéêõìßá ìå êáñÜâé, êáé ï ðáôÝñáò ìïõ, ðïõ
óõíÝâáéíå íá åßíáé êáé êáëïß ößëïé.
Äïýëåøåò êáé åóý êáé ôá áäÝëöéá óïõ óôá
êáðíïôüðéá ìáò ãéá íá áíôáðïêñéèåßôå óôéò
âáñéÝò õðï÷ñåþóåéò áðÝíáíôé óôá
ìéêñüôåñá áäÝëöéá, áëëÜ êáé ãéá ôá êïñßôóéá
ôïõ óðéôéïý ðïõ Ýðñåðå íá
áðïêáôáóôáèïýí.

Áêïëïýèçóåò ìåôÜ, ðñþôá åóý  êáé
áñãüôåñá ï Ãéþñãïò, ôç óôñáôéùôéêÞ
óôáäéïäñïìßá, áðü áöïóßùóç âÝâáéá óôá
õøçëÜ êáé ùñáßá éäáíéêÜ, áëëÜ êáé áíÜãêçò
Ýíåêåí. Õðïëï÷áãüò óôá ÁëâáíéêÜ ìÝôùðá
Ýäùóåò üëïí ôïí åíèïõóéáóìü,  ôç öëüãá
ôçò íéüôçò êáé ôéò ãíþóåéò óïõ ðñïò
áðüêñïõóç ôïõ åéóâïëÝá.

¹ëèå ç êáôï÷Þ êáé äåí Ýìåéíåò áäñáíÞò.
ÅðÝëåîåò íá åíôá÷èåßò óôçí áíôéóôáóéáêÞ
ïñãÜíùóç ôïõ ÅÄÅÓ êáé ãéá ïñéóìÝíï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé óôá Ýíïðëá ôìÞìáôÜ

ôïõ. Áñãüôåñá áêïëïýèçóåò ôçí éåñáñ÷éêÞ
åîÝëéîç, Ýöèáóåò óôïí ýðáôï óôñáôéùôéêü
âáèìü, åíþ ðáñÜëëçëá äçìéïýñãçóåò
üìïñöç ïéêïãÝíåéá ìå ôçí áîéïóÝâáóôç
ãõíáßêá óïõ êáé ôéò äýï êüñåò óáò, ðïõ
ðñùôåýïõí óôá ãñÜììáôá êáé óôïí
ðïëéôéóìü. 

Äåí îÝ÷áóåò üìùò êáé ôï ÷ùñéü ìáò. Äåí
áðÝññéøåò ðïôÝ ôá éåñÜ ÷þìáôá, ôïõò
üìïñöïõò ëüöïõò êáé ôá êáñðåñÜ áìðÝëéá,
ôçí ðëáôåßá ìáò êáé  ôá óêéåñÜ ðëáôÜíéá. Ôá
ÊáíÜëéá ìáò, ðïõ ðÜíôïôå îå÷þñéæáí ãéá ôçí
åñãáôéêüôçôá ôùí áíèñþðùí ôïõò, ôïõò
õøçëïýò óôü÷ïõò, ôçí åíôéìüôçôá êáé ôï

Þèïò ôïõò. Ôá ÊáíÜëéá, ðïõ Ý÷ïõí íá
åðéäåßîïõí ëßáí õøçëïýò äåßêôåò
åðéóôçìüíùí êáé áíèñþðùí ôïõ ðïëéôéóìïý,
ôùí ãñáììÜôùí êáé ôçò ïéêïíïìßáò, êáé ðïõ
üôáí óïõ äüèçêå ç åõêáéñßá, ùò ÄéïéêçôÞò
ÓôñáôéÜò óôç ËÜñéóá, êéíçôïðïßçóåò ôá
ìç÷áíÞìáôÜ ôçò êáé ðñï÷þñçóåò
áðïöáóéóôéêÜ, äõíáìéêÜ, óýíôïìá óôçí
ðëÞñç áíáìüñöùóÞ ôïõò. 

¸ãéíå  Ýíá óýã÷ñïíï êáé ÷ñçóôéêü ÷ùñéü:
ðåñéöåñåéáêüò áóöáëôïóôñùìÝíïò äñüìïò,
åëéêïäñüìéï, áèëçôéêü êÝíôñï, ãÞðåäï
ðïäïóöáßñïõ êáé äéáíïßîåéò óôïí ïéêéóìü,
äéáôçñþíôáò ôáõôü÷ñïíá ôï ðáñáäïóéáêü
ôïõ ÷ñþìá. ÐÜíôïôå, êáé áñãüôåñá, Ýäéíåò
ôï ðáñüí óå üðïéï êÜëåóìá ôùí öïñÝùí
ôïõ. 

ÁðïëÜìâáíåò ôçí ïìïñöéÜ ôïõ ôïðßïõ,
÷áéñüóïõíá ôïí ðñùéíü Þëéï áðü ôï
áñ÷ïíôéêü óïõ, ñïõöïýóåò Ýùò ôéò ìéêñÝò
öëÝâåò óïõ ôïí áðÝñáíôï èåóóáëéêü êÜìðï,
ðïõ öÜíôáæå Ýùò ôéò êïñõöÝò ôïõ Ïëýìðïõ
êáé ôïõ Êßóóáâïõ. 

Ùò Üíèñùðïò Ýîõðíïò êáé ìå ùñéìüôçôá êáé
åõèýôçôá Þîåñåò íá èÝëîåéò ôïí óõíïìéëçôÞ
óïõ. Áí êáé óå äéáöïñåôéêïýò êáé Ýùò
áíôßðáëïõò ðïëéôéêïýò ÷þñïõò, ïé äýï ìáò
âñßóêáìå ôïí ôñüðï íá óôåêüìáóôå óôç ìÝóç
ôçò ãÝöõñáò, êáé íá óößããïõìå èåñìÜ ôá
÷Ýñéá ôïõ áëëçëïóåâáóìïý ôùí üðïéùí
áðüøåþí ìáò. Ðñï ðÜíôùí  üôáí ìéëÜãáìå
ãéá ôçí êïéíÞ ìáò áãÜðç, ôï ÷ùñéü ìáò, êáé
ãéá ôá ðñÜãìáôá êáé ôá ðñüóùðá, ôá ôüóï
áãíÜ êáé üìïñöá êáé ðïíåìÝíá.

ÐïëëÜ áðü áõôÜ ôá ðñüóùðá èá ôá
óõíáíôÞóåéò, üðùò ãñÜöåé êáé ï ¼ìçñïò, ùò
óêéÝò óå áõôü ôï ôåëåõôáßï óïõ ôáîßäé. 

¿ñá êáëÞ áêñéâÝ ìáò óõã÷ùñéáíÝ êáé ößëå. 

Ìå åéëéêñéíÞ êáé âáèåéÜ åêôßìçóç 
ðñïò ôïí  ÁèáíÜóéï Íôåíßóç

Åðßôéìï Πρόεδρο ôïõ Óõëëüãïõ ìáò
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Για να θυμούνται οι παλιοί Για να θυμούνται οι παλιοί 
και... να γνωρίζουν οι νέοι

του Δημητρίου Στεργίου Σδρόλια
(Αρβαντάκος)

ΘΘ
υμάμαι ήμουν μαθητής της
τρίτης δημοτικού στα Κανάλια.
Οι γονείς μου, ξυπνώντας

κάθε πρωί για να πάνε στις αγροτικές
εργασίες, σήκωναν εμένα και τα αδέρ-
φια μου για το σχολείο. Οι συνθήκες
εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα δύσκο-
λες. Οι ευκολίες που σήμερα απολαμ-
βάνουμε στα σύγχρονα σπίτια μας,
όπως ρεύμα και νερό ήταν ανύπαρκτα
εκείνη την εποχή. Ούτε καν ρολόι δεν
υπήρχε στο σπίτι, πόσο μάλλον στο χέρι
μας. Η καμπάνα της εκκλησία αναλάμ-
βανε την ειδοποίηση των μαθητών για
την έναρξη των μαθημάτων. Αρπαζα
λοιπόν την πάνινη τσάντα μου, βάζον-
τας μέσα ένα τετράδιο, την καραβάνα
για το γάλα, ένα κομμάτι καλαμποκίσιο
ψωμί και ένα ξύλο για τη σόμπα του
σχολείου και βουρ για το σχολείο.

Φτάνοντας στο σχολείο πίναμε το γάλα
που μας προσφερόταν, τρώγοντας και
το κομμάτι του καλαμποκίσιου ψωμιού
που είχα μαζί μου. Κατόπιν το κουδούνι
μας ειδοποιούσε για την έναρξη των
μαθημάτων. Μπουλούκια μπαίναμε όλοι
στην τάξη. Το μάθημα το μεσημέρι
διακόπτονταν για δύο ώρες και ξανάρχι-
ζε νωρίς το απόγευμα. Όμως το
μεσημέρι που να πας;
Το σπίτι άδειο απ’ την παρουσία των
γονιών. Κι αν πεις για το τσουκάλι;
Αδειο κι αυτό επίσης. 
Κι έτσι αφού τίποτα δεν μας τράβαγε
στο σπίτι, χαζεύαμε τρώγοντας το
χρόνο για να επιστρέψουμε νηστικοί

στο σχολείο για άλλες δύο ώρες
μαθημάτων. Με το τελείωμα του μαθή-
ματος γυρίζαμε επιτέλους στο σπίτι
όπου η οικογένεια ήταν όλη μαζεμένη.
Οι γονείς είχαν κι εκείνοι επιστρέψει
κουρασμένοι από τα χωράφια. Ολοι,
γονείς και παιδιά ήμασταν νηστικοί κι
αποκαμωμένοι, αλλά πάνω απ’ όλα
αγαπημένοι. 

Περιμέναμε όλοι γύρω απ’ το τζάκι την
μάνα να μαγειρέψει κανένα κατσιαμάκι ή
τραχανά για να στυλωθούμε λιγάκι. Αυτή
ήταν η καθημερινότητα μας εκείνα τα
δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή.

Δύσκολη ζωή για τους γονείς αλλά και
για μας τα παιδιά. 

Περάσαμε δύσκολα όμως δεν το βάλα-
με κάτω. Αγωνιστήκαμε σκληρά για να
επιβιώσουμε και να ευδοκιμήσουμε.
Όλα αυτά διηγούμαι στα παιδιά και τα
εγγόνια μου και τους φαίνονται απίστευ-
τα. Πόσο πολύ έχουν βελτιωθεί οι συνθ-
ήκες! Σήμερα τα παιδιά έχουν την αμέρ-
ιστη βοήθεια των γονιών αλλά και όλα τα
υλικά εφόδια για να πάνε μπροστά, Βιβ-
λία τετράδια, μολύβια τσάντες αλλά και
καλή διατροφή. 
Όλα τα καλά του Θεού υπάρχουν και

προσφέρονται στα παιδιά σήμερα.
Ακόμη και η απόκτηση ενός τετρ-
αδίου ήταν δύσκολη υπόθεση εκείνα
τα χρόνια. Επρεπε να περιμένεις την
κότα να γεννήσει ένα αυγό για να το
ανταλλάξεις με ένα τετράδιο από τον
μπακάλη. Φτώχεια καταραμένη. 

Όμως ας είναι. Ευχομαι οι νέες γενιές
να μην αντιμετωπίσουν τις δικές μας
δυσκολίες. Ας δώσουν κι αυτές τον δικό
τους αγώνα για προκοπή. Και με αυτή
την ευχή θα ήθελα να κλείσω ευχαρι-
στώντας για τη φιλοξενία. 
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Ο Σύλλογος της Αθήνας διοργανώνει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009 

(με ώρα προσέλευσης 20:00) στο Cine Κεραμεικός, 

Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος 13 (τηλ.: 210 5222222), μουσική βραδιά αφιερωμένη 

στο συγχωριανό μας, κορυφαίο συνθέτη του λα'κού τραγουδιού,  Μπάμπη Μπακάλη

Συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες

Διατίθενται προσκλήσεις των €10 και €20 με ένα ποτό
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