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Η συμμετοχή αξίζει!

τη διάρκεια της προηγούμενης
διετίας 2008-2009 προέκυψε
ένα νέο είδος συμμετοχής στα
όργανα διοίκησης του Συλλόγου
μας. Η αίσθηση του ανώφελου, που χαρακτηρίζει στο σύνολό της την εποχή μας,
στάθηκε αφορμή ν’ αναρωτηθούμε αν
γνωρίζουμε τι πραγματικά σημαίνει συμμετοχή και ανακαλύψαμε κάτι το θαυμάσιο και
παράλληλα πολύ σημαντικό.
Γίναμε μάρτυρες ενός νέου φαινομένου, που αντιπροσωπεύει και συνάμα υπερασπίζεται τη γόνιμη επιτυχία και φλογίζει
το γνήσιο πόθο για την ευλογία της καταγωγής μας. Με την παράθεση του «Απολογισμού» 2008-2009 δε μπορεί να καταμετρηθεί ούτε ν’ αποδοθεί η προσφορά
του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου
σ΄ αυτή την επιτυχία, η οποία ξεπέρασε τα

συμβατικά όρια. Πρόκειται για μια
προσφορά αγαθή, μεγαλόψυχη και γενναιόδωρη, που όντως μετέθεσε τα όρια
του Συλλόγου μας.

Στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου κου
Νικολάου Κατέρη εκφράζουμε προς όλα τα
μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου την ειλικρινή και βαθύτατη εκτίμηση

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2010
Με το καλό στη συνεστίαση του Συλλόγου μας 28/02/2010
Κυριακή μεσημέρι 13:00 στο Riverside Party Hall

όλων των Καναλιωτών για την εξαιρετική
συμβολή τους στην κατάκτηση μιας νέας,
μεγαλεπήβολης προοπτικής για το Σύλλογο
και το χωριό μας, τα πολυαγαπημένα μας
Κανάλια.
Συνεχίζουμε δυνατά, συγκροτημένα, με
συνειδητή αντίληψη του έργου που παραλάβαμε και της ευθύνης για την ολοκλήρωσή
του. Με νέα προσπάθεια για ένα Σύλλογο
ανοιχτό σ’ ένα διευρυνόμενο πολιτισμικό
χώρο, όπου οι «αποστάσεις» αυξάνουν
συνεχώς μεταξύ μας, αλλά δε μας χωρίζουν.
Επιζητούμε και διεκδικούμε, πάνω απ’
όλα, τη δική σας συμμετοχή. Η συμμετοχή
σας αξίζει!
Με αδελφικούς χαιρετισμούς προς όλους
τους Καναλιώτες και τις οργανώσεις τους
και εγκάρδιες ευχές για το νέο έτος 2010!
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Riverside Party Hall
Ρέμα Χελιδονούς 8
- Ν. Κηφισιά
τηλ.: 210 8002867 - 68
www.riverside.gr

Τιμή πρόσκλησης €15! (πλήρες γεύμα και κρασί χύμα)
Εξασφαλίστε την πρόσκλησή σας μέχρι 22/02/2010
To Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Υπεύθυνος
Χάρης Κατέρης
6944468228

×åéìþíáò óôá ÊáíÜëéá
του Στέφανου Πρίντσιου

I

äþ åßíé ÊáíÜëéá, êé óôá
ÊáíÜëéá êïõâéíôéÜæïõìé
Êáíáëéþô’êá. ¸ôó(é) íá
îÝñéôé üôéò áõôü ôïõ
âéâëßïõ åßíé ïýëïõ ãñáììÝíïõ
óôá Êáíáëéþô’êá, êéÜìá áíôÝ÷éôé
ôá ôóé êé ôá áìðôß, ôá óéáêÜô êé ôá
óéáðÜí, êé ôóé êïõëïõâÝò êïõâÝíôéò, ôïõ äéáâÜæéôé, åéäÜëëïõò
áðáñáôÜôçôïõ ïõäß ôþñá, ðñïõôïý æïõñëáèåß ôïõ êéöÜë(é) óáò!
Óôá êáôï÷éêÜ ôá ÷ñüíéá ô’ Áãñáöéþô’êá ôá ÷ïõñéÜ

éðåéäÞò áíôáñôïõêñáôéþíôáí êÜçêáí êé êáôáóôñÜö’êáí
óõèÝìéëá áð’ ôóé Ãéñìáíïß. Ôá ÊáíÜëéá äåí åß÷áí ôçí ßäéá
ìïßñá êé ðáñÜ ôïõí ôñïõìá÷ôéêü âïõìðáñäéóìü ôïõí
äéêáðéíôáýãïõóôïõ ôïõ ’43, ôá óðßôéá âÜóôáîáí ôçí
áñ÷éêéÜ ðáëéáêéÜ ìïõñöÞ, ÷ôéìÝíá ôá ðëéüôéñá êïõíôÜ óôá
1890, ðÝôñéíá, ìé ôá ðéëéê’ìÝíá áãêïõíÜñéá, ôá îýëéíá
æ’íÜñéá, êéñáìïõóêÝðáóôá, äßðáôá êé ôñßðáôá, ìé ôá
êáôþéá, ôá ìáíôæÜôá, ôóé óÜëéò, ôá îéÜíáãá, ôóé
ðëáêïõóôñïõìÝíéò ñïýãéò, ìé ôóé áõëüèçñéò êé ôá
ðéæïýëéá áðïý îçñïõëéèéÜ.
ÇëéïõêáìÝí(ïé) áãñüôéò ïé Êáíáëéþôéò, êáôÝ÷ïõíôáò
ëßãá óôñéììáôÜêéá ãçò, ðéäåýïõíôáí ïõëïõìéñÞò, ðüôéò
óôá êáðíïõ÷þñáöá óéáêÜô óôïõí êÜìðïõ, ðüôéò
óô’áìðÝëéá ôá óéáðßóïõ áð’ ôïõí ÁúëéÜ, ñüæéáóáí ôá

÷Ýñéá ô’ò áð’ ôïõ ôóáðß êé ôïõ äéêïýë(é).
Ïé ðëéüôéñéò ïé ä’ëåéåò, üðïõò ôá ðñïõìéëÝôóáìáí,
áñ÷éíïýóáí óáí Ýìðéíé ç Üí’î(ç).
- «¢éíôé, áðïõäþ êé ðÝñá äå ìáôáäåéÜæïõ, êïõëÜéêá
óþíïõíôé ôüóéò ä’ëåéåò; ÃÝìïõ, ãÝìïõ! Ôá ðùò êßí’óáí
ïýëéò ìáæß êé ìé ðÞñáí óâÜñíá;…ôé íá ðñïõôïõêÜíïõ ç
Ýñì(ç);» ìïõñìïýñáãé ç ìÜíá, éíþ ç ãéáãéÜ ç ËéóÜâïõ ôçí
áðüðéñíé:
- «Óþóé, óþóé…¢é, íýö(ç) áð’ âáñéþôé íá æ’ìþó(åé),
ðÝíôé ìÝñéò êïõóêéíÜåé!…¢ñáöá ôÜ÷’ò áêüìá ôá äõï ôá
öïõóôÜíéá áð’ ôá êïõñßôóéá êé óôá’÷ïõ ôñïõðïõìÝíá áð’
ôá ðñïõøÝ!»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ.16
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα
Τηλ/.Fax: 210 33.03.455
email: ekanalia@otenet.gr
AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Λάμπρος Πυργιώτης - Παναγιώτης Μπέκος Αλεξανδρος Κατέρης

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
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Ξενώνας των απανταχού
Καναλιωτών στα Κανάλια
Αγαπητοί μας συγχωριανοί,
Όπως γνωρίζετε, στην ιδιοκτησία του
Συλλόγου μας περιήλθε πρόσφατα με
κληρονομιά του αείμνηστου Λάμπρου
Παπαγεωργίου η παλιά κατοικία του με
το οικόπεδό της στο χωριό μας. Την
κληρονομιά αυτή αποφασίσαμε να την
αξιοποιήσουμε προσφέροντας έναν
ξενώνα, κάτι πολύτιμο που λείπει από
το χωριό μας.
Στην από 8 Ιουλίου 2009 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας (θέμ. 2) αποφασίσθηκε η
σύσταση επιτροπής αποτελούμενης
από τους κ.κ. Άρη Θέο, Χρήστο Θέο,
Χρήστο Λιάκο, Δημήτριο Ζούμπο και
Λάμπρο Πυργιώτη, η οποία έχει επιληφθεί όλων των θεμάτων των σχετικών
με την ευόδωση του σκοπού αυτού.
Προς ενημέρωσή σας έχουν ήδη
γίνει μέχρι σήμερα τα εξής:
- Συντάχθηκε φάκελος για τη διάσωση και ανάδειξη της παλιάς
κατοικίας και λήφθηκε σχετική
έγκριση εκτέλεσης εργασιών
μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία Καρδίτσας.
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των
εργασιών μικρής κλίμακας (αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών
τοίχων, αποκατάσταση στέγης κτλ),
δαπάνης 21.000,00 (είκοσι ενός
χιλιάδων) ευρώ που καλύφθηκε από
τους διαθέσιμους οικονομικούς
πόρους του Συλλόγου.
- Εκπονήθηκε αρχιτεκτονικό σχέδιο
για τη διαμόρφωση της παλιάς
κατοικίας σε τρία studios και χώρο
υποδοχής – αίθουσα του Συλλόγου,
καθώς και για τη δημιουργία εντός
του ίδιου οικοπέδου ενός νέου
κτιρίου (85τ.μ. περίπου) τεσσάρων
studios.
- Με διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, επίσης, του Συλλόγου θ’
αρχίσει σύντομα η τελική
διαμόρφωση του παλιού κτιρίου. Οι

πόροι όμως του Συλλόγου εξαντλούνται και για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σ’ εσάς, ζητώντας τη
συνδρομή σας για τη συνέχιση και
ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας του ξενώνα.
Το συνολικό κόστος του έργου
αυτού, δηλαδή της εσωτερικής διαμόρφωσης και λειτουργικής αποκατάστασης του παλιού κτιρίου, της ανέγερσης
του νέου κτιρίου, των έργων περιβάλλοντος χώρου, της επίπλωσης του
ξενώνα κλπ., εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 170.000,00 (εκατόν εβδομήντα
χιλιάδες) ευρώ περίπου.
Το χρονοδιάγραμμα του όλου έργου
υπολογίζεται ότι θα εξελιχθεί ως εξής:
Ιανουάριος - Μάρτιος 2010: Ολοκλήρωση των εργασιών στο παλιό κτίριο με
άμεσα διαθέσιμο ποσό 20.000 (είκοσι
χιλιάδες) ευρώ από το Σύλλογό μας και
συνολική εκτίμηση κόστους 45.000
(σαράντα πέντε χιλιάδων) ευρώ
περίπου.
Πεντάμηνη περίοδος (μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και αδειοδότησης): Κατασκευή νέων χώρων,

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
επίπλωση κλπ., συνολικού εκτιμώμενου
κόστους 125.000 (εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδων) ευρώ, που ευελπιστούμε ότι
θα καλυφθεί, μαζί με το υπόλοιπο των
25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδων) ευρώ
της παραπάνω φάσης, από νέες συνεισφορές συγχωριανών μας.
Αγαπητοί μας συγχωριανοί, τόσο
εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου όσο και τα μέλη της Επιτροπής του Έργου που ορίσθηκε, σας
απευθύνουμε θερμή πρόσκληση να
συνδράμετε στο έργο αυτό, το οποίο
πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει στολίδι
και πόλο έλξης Καναλιωτών και άλλων
επισκεπτών στο χωριό μας.
Με ευχαριστίες, θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μας για
το Νέο Έτος 2010.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Επιτροπή Έργου
Εφόσον επιθυμείτε να ανταποκριθείτε σ’ αυτή την πρόσκλησή μας, παρακαλούμε καταθέστε τη συνδρομή σας
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
του Ξενώνα που έχει ο Σύλλογός
μας.
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias με
αριθμό 0026.0222.86.0200669487.
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Απολογισμός εργασιών του
απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου
προς τη ΓΣ για την περίοδο 2008-2009

- Διοικητική Οργάνωση: Τακτική μηνιαία
συνεδρίαση του ΔΣ.
- Οργάνωση γραφείου: Απόκτηση γραμμής τηλεφώνου και fax - Εξοπλισμός του
γραφείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή,
εκτυπωτή και συσκευή fax - Ενεργοποίηση υπηρεσιών internet στη γραμμή
του γραφείου - 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
- Αναμόρφωση και τακτική τριμηνιαία
έκδοση της εφημερίδας
- Διεύρυνση πηγών εσόδων μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων στην εφημερίδα
- Ενέργειες προς Υπουργεία, Οργανισμούς και Τράπεζες για την οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου. Εξασφάλιση
τριών οικονομικών χορηγιών συνολικού
ύψους 6.500 ευρώ.
- Διεξαγωγή χορού στην Αθήνα, Κυριακή
24 Φεβρουαρίου 2008
- Παροχή οικονομικής βοήθειας σε μόνιμους κατοίκους του χωριού ενόψει των
εορτών του Πάσχα 2008
- Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων με το
Τοπικό Συμβούλιο Καναλίων, Μ. Σάββατο 26 Απριλίου 2008, στα Κανάλια
- Εορτασμός του Συλλόγου στην Αθήνα,
Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008, ενόψει της
εορτής των Αγίων Αποστόλων
- Διοργάνωση Διάλεξης με θέμα «Ορθή
γυμναστική πρακτική για όλους – Αποφυγή τραυματισμών», Κυριακή 17
Αυγούστου 2008, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του 15Αύγουστου 2008
στα Κανάλια
- Παραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής
της ΕΡΤ3 «Κυριακή στο χωριό»,
Παρασκευή 24 έως και Κυριακή, στην
κεντρική πλατεία των Καναλίων, 26
Οκτωβρίου 2008 (πρώτη προβολή την
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008)
- Οργάνωση πολιτιστικής – καλλιτεχνικής
εκδήλωσης για τον συγχωριανό

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Προς το νεοεκλεγέν ΔΣ του Συλλόγου
των Καναλιωτών της Αθήνας
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή
επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Για το καλό
του τόπου σας, της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας. Για να διατηρήσουμε την παράδοση,
τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία τη λαογραφία. Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την
προκοπή της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Χάρηκα που διάβασα στην εφημερίδα τα δυο λόγια
που έγραψα για το χωριό σας.
Με εκτίμηση
Επαμεινώνδας Μπακάλης
Πρόεδρος Πανθεσσαλικής Στέγης
Στα πλαίσια των πρόσφατων αλλαγών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θα
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
στον απερχόμενο Πρόεδρο κο Κατέρη Νικόλαο και σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού του
Συμβουλίου για τις υπέρπροσπάθειες που
κατέβαλλαν κατά τη θητεία τους με απώτερο
στόχο να φέρουν κοντύτερα τους απανταχού
Καναλιώτες, να διαφημίσουν το Χωριό μας
και να ενισχύσουν την καλυτερη λειτουργία
του Συλλόγου μας. Παράλληλα απευθύνω τα
ειλικρινή μου συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρό του κ. Πυργιώτη Λάμπρο με τις θερμότερες ευχές μου
για επιτυχία στο έργο τους.
Με εκτίμηση
Λάμπρος Ζέκιος - Ταξίαρχος

Νέο ΔΣ στο Σύλλογο
Καναλιωτών
της Αθήνας

δημιουργό Μπάμπη Μπακάλη, Δευτέρα
26 Ιανουαρίου 2009 στην Αθήνα /
Εγγραφή της εκδήλωσης και σχετικού
τηλεοπτικού αφιερώματος της ΝΕΤ
- Αίτημα προς τον Δήμο Ιθώμης για την
παραχώρηση ακινήτου του στην Αθήνα
για χρήση του ως γραφείου του Συλλόγου (άρνηση του Τοπικού Συμβουλίου)
- Εορτασμός του Συλλόγου στα Κανάλια,
Σάββατο 4 Ιουλίου 2009, σε απόδοση
της εορτής των Αγίων Αποστόλων
- Αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου, οικοπέδου μετά παλαιού κτίσματος (κατοικίας),
στο χωριό από τον Καναλιώτη Λάμπρο
Παπαγεωργίου
- Συγκρότηση Επιτροπής Αξιοποίησης

Ξενώνα, με σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και διαχείριση των θεμάτων που
αφορούν στην αξιοποίηση του κληρονομηθέντος ακινήτου στο χωριό
- Διενέργεια εργασιών μικρής κλίμακας
επί της παλαιάς κατοικίας για τη διάσωση και ανάδειξη αυτής
- Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης και
κατόψεων για τη δημιουργία νέου
κτηρίου τεσσάρων studios και τη
διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος παλαιού κτίσματος σε τρεις γκαρσονιέρες και
χώρο υποδοχής (προσφορά μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου κου Δημητρίου
Ζούμπου)
- Αίτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο
Καναλίων για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης, παρακείμενης στο κληρονομηθέν ακίνητο στο χωριό (σε εξέλιξη)
- Αίτημα προς τον Δήμο Ιθώμης για
δημιουργία Πινακοθήκης στα Κανάλια
- Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένης
ολοκληρωμένης μονάδας προσωπικού
υπολογιστή από το μέλος του Συλλόγου
μας κο Χρήστο Θέο
- Αποδοχή δωρεάς παλαιάς δισκοθήκης
από το μέλος του Συλλόγου μας κο Άρη
Θέο.
- Aπόφαση του ΔΣ για ανακήρυξη του κoυ
Eυάγγελου Mπρακατσούλα ως επίτιμου
πρόεδρου του Συλλόγου.

Το ΔΣ που εκλέχθηκε ομόφωνα από
τη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2911-2009 συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή 4-12-2009 στα γραφεία του Συλλόγου μας και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάμπρος Πυργιώτης του
Αποστόλου (6932483382)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρης Θέος
του Γεωργίου (69773581352106779725)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
Βασίλης Γαλανάκης του Χρήστου
(6932229827-2102750043)
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σωτήρης Παπανικολάου
του Αποστόλου (6979831307)
ΤΑΜΙΑΣ: Χρήστος Λιάκος
του Δημητρίου
(6944512149-2106727232)
ΜΕΛΟΣ: Νίκος Κατσόγιαννος
του Ηρακλή (2109240100)
ΜΕΛΟΣ: Ηλίας Τσιρώνης
του Χρήστου (2105053648)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Νέλλη Κρανιά
του Τηλεμάχου
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Χρήστος
Κατσόγιαννος του Ηρακλή
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Αριστείδης
Σδρόλιας του Απόστολου
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδριάζει
την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα
17:00, σε ανοιχτή συνεδρίαση για όποιο
μέλος του Συλλόγου θέλει να παρευρεθεί. Το γραφείο του Συλλόγου είναι
ανοιχτό κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 17:00
έως 20:00.
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Αρχαιολογικό ενδιαφέρον
στην περιοχή των Καναλίων
του Ιωάννου Κωτούλα

Ç êñáíïýëá
– ôï êÜóôñï ôïõ ¸ëëçíá

Ι

óôïñéêÞ ç êáôáãñáöÞ ôùí
áñ÷áéïôÞôùí êáé ìíçìåßùí ôïõ
íïìïý, áðü ïìÜäá áñ÷áéïëüãùí,
ðïõ åðéìåëÞèçêå ï íïìÜñ÷çò ê.
Öþôçò ÁëåîÜêïò – Ýíá åýãå äåí åπáñêåß
ãéá ôïí Üíäñá. ¸öåñå óôï öùò ôïí
êïéìþìåíï êáé óôá åñåßðéá óùæüìåíï
áñ÷áßï
ìíçìåéáêü ðëïýôï,
ãéá ðñþôç öïñÜ
στο σύνολό του,
ðëïýôï ðïõ ìáò
óõíäÝåé ìå ôçí
éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò, êáôÜ
ôïõò Ýíäïîïõò
åêåßíïõò ïìçñéêïýò êáé êëáóéêïýò ÷ñüíïõò. ΠïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ ðïõ êáèéóôÜ õðåñÞöáíïõò åìÜò ôïõò Êáñäéôóéþôåò êáé
åîáêïëïõèåß íá æåé êáé íá åìðëÝêåôáé óôï
ðáñüí êáé ãéáôß ü÷é êáé óôï ìÝëëïí, áí διατεθούν ïé êáôÜëëçëåò õðïäïìÝò. Με τον
τρόπο αυτό θα ìðïñÝóåé ç êëçñïíïìéÜ
áõôÞ íá óõìâÜëëåé áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò,
óôçí áíÜðôõîç êáé ôïõ ëåãüìåíïõ
«ðïëéôéóôéêïý ôïõñéóìïý».
Åß÷áìå áêïõóôÜ, ÷ùñßò íá äéáâÜóïõìå
ðïõèåíÜ, üôé ôï îåíïäï÷åßï ÁÑÍÇ êáé ôï
ÊÉÅÑÉÏÍ, öÝñïõí ôï üíïìá áñ÷áßáò ðüëåùò,
êÜðïõ óôïí êÜìðï. Ìáèáßíïõìå ôþñá
óùóôÜ ôçí éóôïñéêÞ áëÞèåéá, üôé êïíôÜ
óôïõò ÓïöÜäåò, õðÞñîå ìåãÜëç ïìçñéêÞ
ðüëç, ìå ôï üíïìá «ÁÑÍÇ», êïéôßäá ôùí
Αéïëþí êáé ôùí Βïéùôþí êáé üôé
ìåôáãåíÝóôåñá, óôïõò éóôïñéêïýò ÷ñüíïõò,
éäñýèçêå åêåß, Üëëç ìåãÜëç ðüëç, ôïí 4ï
ð.×. áéþíá, ìå ôï üíïìá ÊÉÅÑÉÏÍ,
ðñùôåýïõóá ôçò Èåóóáëéþôéäïò.
ÌÝíåé êáíåßò Ýêðëçêôïò, áðü ôçí
áðïêÜëõøç üôé, óôçí ðåñéï÷Þ ôçò áñ÷áßáò

Ìçôñïðüëåùò (Ðáëáéüêáóôñï) âñÝèçêáí
äýï áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ìíçìåßá íïìïý
Êáñäßôóçò áëëÜ êáé üëçò ôçò Èåóóáëßáò.
Ðñüêåéôáé ãéá ôïí Ìõêçíáúêü èïëùôü ôÜöï
êáé ôïí áñ÷áúêü Íáü ôïõ Áðüëëùíá. Ï
ôÜöïò áðü ôá êáëýôåñá äéáôçñïýìåíá
ìíçìåßá ôçò Èåóóáëßáò áðïêáëýöèçêå ôï
1917 óõëçìÝíïò êáé áíÜãåôáé óôïí 13ï –
12ï ð.×. áéþíá, και έχει ενταχθεί óôï Â´
Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò ãéá íÝåò
áíáóêáöÝò. Ï Íáüò ôïõ Áðüëëùíá ÷ñïíïëïãÞèçêå ôïí 6ï ð.×. áéþíá. Åßíáé ï êáëýôåñá äéáôçñçìÝíος áñ÷áßïò ìíçìåéáêüò
íáüò ôçò Èåóóáëßáò êáé áðïôåëåß ðçãÞ
ðëçñïöüñçóçò, ü÷é ìüíï ãéá ôçí éóôïñßá êáé
ôéò ëáôñåõôéêÝò ðñáêôéêÝò ôçò ðåñéï÷Þò
áëëÜ êáé ôçí åîÝëéîç ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò êáé
ôçò ðëáóôéêÞò. ÐñïâëÝðïíôáé åãêáôáóôÜóåéò ãéá åðéóêÝøåéò êïéíïý, åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ê.ë.ð.
Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ç áñ÷áßá
Ìçôñüðïëç, áðëùíüôáí óå ìåãÜëç Ýêôáóç,
ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ðñïò ôçí
ôïðïèåóßá Êñáíïýëá Ìïýñêïõ ôùí
Êáíáëßùí êáé Ýôóé ìðïñåß íá åîçãçèåß êáé ôï
áßíéãìá ðïõ äéáôýðùóå ôï 1980, ï êáèçãçôÞò ê. Ãåþñãéïò Áëåî. Ãéùôüðïõëïò1,
óýìöùíá ìå ôï ïðïßï, óôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ
ôçò Êñáíïýëáò, âñÝèçêáí áðü áãñüôåò,
ôåôñáãùíéóìÝíåò ðÝôñåò, ïãêüëéèïé êñçðßäïò ãéá èåìÝëéá êáé âÜóç ãéá Üãáëìá, ôýìâïò ê.Ü., ÷ùñßò íá ìðïñïýí íá åîçãçèïýí.
Ôá íÝá óôïé÷åßá åßíáé, üôé ç áñ÷áßá Éèþìç
óõíïéêßóôçêå óôá ôÝëç ôïõ 3ïõ ð.×. áéþíá
ðñþôá ìå ôïõò ãüìöïõò êáé ýóôåñá ìå ôçí
Ìçôñüðïëç üðùò ìáñôõñåß ï ÓôñÜâùí2
áëëÜ êáé ïé áñ÷áéïëïãéêÝò åíåðßãñáöåò
óôÞëåò áðü ôï éåñü Ößëéáò êáé Ìçôñüðïëçò,
ìå áíáöïñÜ óå óõíèÞêç óõìðïëéôåßáò,
ìåôáîý ôùí ðüëåùí áõôþí3. Ç óõíïßêçóç
êáé óõìðïëéôåßá ôùí ðüëåùí áõôþí áëëÜ êáé
áñãüôåñá ôïí 1ï ð.×. áéþíá, ç õðáãùãÞ ôçò
Éèþìçò óôçí Ìçôñüðïëç4, ìðïñåß íá
äéêáéïëïãåß ôçí ýðáñîç óôçí Êñáíïýëá
áñ÷áßáò åíäéÜìåóçò ðïëß÷íçò, åîçãåß ôï
ìõóôÞñéï êáé åðéâÜëëåé íá êçñõ÷èåß
áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ãéá íá ãßíïõí
áíáóêáöÝò;

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 227, 112 53 - ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΤΗΛ.: 210 8645545 - ΤΗΛ. / FAX: 210 86 45603 - ΚΙΝ.: 6982 474494
email: kgm_koliatsou@germanos.gr
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Ôï êÜóôñï ôïõ ¸ëëçíá,
ç Áêñüðïëç
ôçò áñ÷áßáò Éèþìçò

Π

ñïò äõóìÜò ôùí Êáíáëßùí,
óôá óýíïñá ìå ôï ÷ùñéü
Ðýñãïò åíôüò ôçò ðåñéï÷Þò
ôùí Êáíáëßùí, óôï áêñüôáôï
óçìåßï ôçò êïñõöïãñáììÞò, ðïõ îåêéíÜåé
áðü ôïí óôñáôþíá, 200ì. áðü ôçí ðçãÞ
«ÔóÜìðñéíá», âñßóêåôáé ôï «êÜóôñï ôïõ
¸ëëçíá», üðùò ôï èÝëåé ç ðáñÜäïóç, óå
áñêåôÜ êáëÞ êáôÜóôáóç, ðåëáóãéêü
ïéêïäüìçìá ìå êõêëþðåéï ôñüðï äüìçóçò
äéáóôÜóåùí 7,90×10.000 êáé ýøïò 4,70ì.
áðü ïãêüëéèïõò ôåôñáãùíéóìÝíïõò
2ì.×0,75 êáé ýøïò 0,63. Ôï êÜóôñï óôï
õøçëüôáôï óçìåßï, óôçí áêñüðïëç ôçò
áñ÷áßáò Éèþìçò, êôéóìÝíçò óôç óõíå÷üìåíç êáôùöÝñåéá, óå Ýäáöïò ôñá÷ý,
êáêïôñÜ÷çëï, «êëùìáêüåí» êáé áðüôïìï,
ï÷õñùìÝíçò ìå ôåß÷ç åíüò Þ äýï äüìùí

Èá Þôáí äõíáôü, ôþñá ðïõ
èá äéÝëèåé ï õðü
êáôáóêåõÞí äñüìïò
ìåôáîý Öáíáñßïõ êáé
Ëßìíçò ÐëáóôÞñá, íá
äéåõèåôçèåß ï äñüìïò
áõôüò êáé ôï ðëáôü ãýñù
áðü ôï ÊÜóôñï, þóôå ïé
åðéóêÝðôåò êáé ïé êÜôïéêïé
üëçò ôçò ðåñéï÷Þò, ìå ìßá
ðáñÜêáìøç 10 ëåðôþí, íá
áðïëáìâÜíïõí ôçí
ìåãáëåéþäç áõôÞ èÝá áëëÜ
êáé íá áíáâáðôßæïíôáé
óôïí ¼ìçñï óôçí éóôïñßá
êáé ôïí áñ÷áßï ðïëéôéóìü
ôçò ÅëëÜäïò ìáò

óôçí áíáôïëéêÞ êáé äõôéêÞ ðëåõñÜ, áðü ôçí
êïñõöÞ ôïõ êÜóôñïõ ìÝ÷ñé ôïí ðïôáìü
ÍÝäá.
¹ôáí óýíçèåò, ïé áñ÷áßåò ðüëåéò, íá
έ÷ουí áêñüðïëç äçëáäÞ ï÷õñùìÝíç
ôïðïèåóßá, óôï õøçëüôåñï óçìåßï, ðïõ
÷ñçóßìåõå ùò êáôáöýãéï ôùí ãýñù êáôïßêùí,
óå ðåñéðôþóåéò êéíäýíïõ. Ç áêñüðïëç ôçò
áñ÷áßáò Éèþìçò, åäÝóðïæå ôïõ áñ÷áßïõ
äñüìïõ, óôéò õðþñåéåò ôùí ÁãñÜöùí,
ìåôáîý ôùí ðüëåùí Ìçôñïðüëåùò êáé
Ãüìöùí (ðëçóßïí ÌïõæÜêé). Êôßóôçêáí, êáôÜ
ôçí ýóôåñç ìõêçíáúêÞ åðï÷Þ, ãýñù óôï 1500
ð.×. óå êÜèå äå ðåñßðôùóç õðÞñ÷ïí êáôÜ
ôïí Ôñùúêü Ðüëåìï.

Ìáñôõñßåò ÏìÞñïõ
êáé ÓôñÜâùíïò

Ο

¼ìçñïò óôïí êáôÜëïãï ôùí
ðëïßùí «íçþí» êáé ðüëåùí,
ðïõ Ýëáâáí ìÝñïò óôïí
Ôñùéêü ðüëåìï ãñÜöåé:

«Ïé ä’ åß÷ïí Ôñßêêçí êáé Éèþìçí
êëùìáêüåóóáí, ïé ô’ Ý÷ïí Ïé÷áëßçí, ðüëéí
Åõñýôïõ Ïé÷áëéÞïò.
Ôùí áýè’ çãåßóèçí Áóêëçðéïý äýï ðáßäåò,
’É’çôÞñ áãáèþ, Ðïäáëåßñéïò çäÝ Ìá÷Üùí.
Ôïéò äå ôñéÞêïíôá ãëáöõñáß íÝåò
åóôå÷üùíôï».
ÄçëáäÞ
«Êáé üóïé ôçò Ôñßêêçò êÜôïéêïé êáé ôçò
ôñá÷åéÜò Éèþìçò
êé’ üóïé ôçò ÷þñáò êÜôïéêïé ôïõ Åõñýôïõ
Ïé÷áëßáò,
Åß÷áí ôñéÜíôá âáèïõëÜ êáñÜâéá êé’ ïé
áñ÷çãïß ôïõ
¹óáí ï Ðïäáëåßñéïò êé’ ï áäåëöüò
Ìá÷Üùí
Éáôñïß êáëïß ôïõ Áóêëçðéïý äýï ôÝêíá
äïîáóìÝíá5»
Ï ¼ìçñïò ãñÜöåé ôïí 9ï áéþíá ð.×., ãéá
ôïí Ôñùéêü Ðüëåìï, ðïõ åß÷å ãßíåé ðñï 400
åôþí áðü ôüôå (1193-1184 ð.×.).
Óõíåðþò, ìðïñïýìå íá óõìðåñÜíïõìå:
1ïí) Ç áñ÷áßá Éèþìç õðÞñ÷å êáôÜ ôçí

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ÏìçñéêÞ ðåñßïäï êáé Þôáí Ýíá áðü ôá 29
èáõìÜóéá áóôéêÜ êÝíôñá ôçò åðï÷Þò6.
2ïí) Ïé êÜôïéêïß ôçò óõììåôåß÷áí óôçí
åêóôñáôåßá, ìå äýíáìç áîéüëïãï. ÄÝ÷ïíôáé
ðïëëïß7, üôé ç Éèþìç åðÜíäñùóå äÝêá (10)
ðëïßá, ìå 1.000 Üíäñåò, ï äå ðëçèõóìüò ôçò
áíèïýóçò ðüëåùò áíÞñ÷åôï óå 10.000
êáôïßêïõò.
3ïí) Ïé áñ÷çãïß éáôñïß Ðïäáëåßñéïò êáé
Ìá÷Üùí óõììåôåß÷áí, õðáêïýïíôåò óôï
éó÷õñü óêÞðôñï ôùí Áôñåéäþí ÷Üñéí ôïõ
êïéíïý óõìöÝñïíôïò ôçò ÅëëÜäïò8 êáé
4ïí) Ç Êëùìáêüåóóá Éèþìç õðÞñ÷å
óõã÷ñüíùò ìå ôéò äýï ãåéôïíéêÝò ðüëåéò, ôçí
Ôñßêêç (Ôñßêáëá) êáé ¼é÷áëßá
Ï ÓôñÜâùí óôá ôÝëç ôïõ 1ïõ ð.×. áéþíá,
åðéóêÝöôçêå ôçí ÅëëÜäá êáé óôá ãåùãñáöéêÜ
ôïõ ó÷ïëéÜæùí ôïí êáôÜëïãï ôùí íçþí ôïõ
ÏìÞñïõ åðéâåâáéþíåé: üôé ç áñ÷áßá Éèþìç Þôï
÷ùñßïí Åñõìíüí (ï÷õñüí) êáé ôù üíôé
Êëùìáêüåí, ìåôáîý ôåóóÜñùí öñïõñßùí, óå
ó÷Þìá ôåôñáðëåýñïõ, Ôñßêêçò, Ìçôñïðüëåùò, Ðåëëçíßïõ êáé Ãüìöùí 9.
Óå üôé áöïñÜ ôçí ôïðïèåóßá, óôï
óçìåñéíü ÖáíÜñé Þ óôçí ùò Üíù èÝóç, ïé
áðüøåéò ôùí ðåñéçãçôþí åßíáé áìöéëåãüìåíåò. Ôï èÝìá ðáñïõóéÜæåé ìüíï èåùñçôéêÞ
áîßá äéüôé ïñèþò ìåôÜ ôçí áðåëåõèÝñùóç
áðü ôïõò Ôïýñêïõò ôï 1881, ïñßóôçêå ùò
Ýäñá ôïõ ôÝùò ÄÞìïõ Êáðïäéóôñéáêïý Þäç
Éèþìçò, ôï ÖáíÜñé, ùò ï ìåãáëýôåñïò êáé
êåíôñéêüôåñïò ïéêéóìüò ôçò ðåñéï÷Þò.
Ç áñ÷áßá Éèþìç äåí Ýêåéôï óôï óçìåñéíü
ÖáíÜñé, äéüôé ïé ìáñôõñßåò ÏìÞñïõ êáé
ÓôñÜâùíïò åßíáé áêëüíçôåò. Ï ¼ìçñïò
ïìéëåß ãéá Êëùìáêüåóóá Éèþìç, Ýäáöïò
êáêïôñÜ÷çëï êáé áðüôïìï, åßíáé ç ëÝîç ðïõ
ôçí äéáöïñïðïéåß áðü üëåò ôéò Üëëåò ðüëåéò,
ï ÓôñÜâùí ìå ðåéóôéêüôçôá áíáöùíåß «ôù
üíôé Êëùìáêüåí» êáé åðéðëÝïí ÷ùñßïí
åñõìíüí äçëáäÞ ï÷õñùìÝíï. Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ åäÜöïõò, ìå ôá åõñÞìáôá
üðùò áíáöÝñèçêá, óõãêëßíïõí óôç èÝóç
áõôÞ. Ï ëüöïò ôïõ Öáíáñßïõ áíôßèåôá ïýôå
äõóêïëïäéÜâáôïò ïýôå ï÷õñùìÝíïò Þôáí
áëëÜ öáëáêñüò. ¢ëëùóôå äåí õðÞñ÷å êáôÜ
ôçí ÏìçñéêÞí åðï÷Þí. Ôï öñïýñéï ôïõ
Öáíáñßïõ åßíáé Ìåóáéùíéêü êáôáóêåýáóìá
ôùí Åíåôþí, ìíçìåßï öñáãêïêñáôßáò και ÷ôßóôçêå áðü ôïí äåóðüôç ôçò Çðåßñïõ Ïñóßíç
ìåôáîý ôùí åôþí 1313-1335 ì.×. Ôï ÖáíÜñé
ðñùôïåìöáíßæåôáé ôï 1289 ì.×.
Ïé óõããñáöåßò ðïõ áðáó÷ïëÞèçêáí óôï
èÝìá ðñþôá ï ê. Ôéì. ÂëÜ÷ïò áðü ôï 1971 êáé
ï áñ÷áéïëüãïò Ëåùíßäáò ×áôæçáããåëÜêçò
óôï âéâëßï Íïìáñ÷ßáò (óåë. 58) êáôáëÞãïõí
óôï ßäéï óõìðÝñáóìá, áí êáé ï ôåëåõôáßïò
áöÞíåé Ýíá ðáñÜèõñï áíïéêôü.

¢ðïøç ôçò áêñüðïëçò ôçò áñ÷áßáò Éèþìçò
Ï ×ñçóô. Ôñáõëüò óôï âéâëßï ôïõ ç
ÈåóóáëéêÞ Éèþìç êáé ôï ÖáíÜñé10 ãñÜöåé üôé
ôï ÖáíÜñé åßíáé êôéóìÝíï óôç èÝóç ôçò
áñ÷áßáò Éèþìçò êáé üôé ïñéóìÝíïé
ôïðïèåôïýí ôç èÝóç áõôÞ óôá äéêÜ ôïõò
÷ùñéÜ üðùò Åëëçíüðõñãïò, Ðýñãïò, ¢ãéïò
ÁêÜêéïò, ÊáððÜ, ÊáíÜëéá. Ãéá ôá ÊáíÜëéá
üìùò èÝëù íá ôïíßóù üôé ôï êÜóôñï ôïõ ¸ëëçíá, åìðßðôåé ðñÜãìáôé óôçí ðåñéï÷Þ ôùí
Êáíáëßùí, áöïý ï ðáëáéüò ÷Üñôçò åìöáíßæåé
äñüìï ìåôáîý ôçò Êáíáëéþôçò ðçãÞò
«ôóÜìðñéíá» êáé ôïõ êÜóôñï ôïõ ¸ëëçíá. Óå
êÜèå äå ðåñßðôùóç ç ðñïóðÝëáóç óôï
êÜóôñï ìüíï áðü ôï óôñáôþíá ôùí Êáíáëßùí
åßíáé äõíáôÞ êáé ìáãåõôéêÞ.

Ïé êÜôïéêïé
ôçò áñ÷áßáò Éèþìçò.
Ç Èåóóáëéþôéäá

Η

áñ÷áßá Éèþìç ìå ôï êÜóôñï
ôçò åâñßóêåôï óå ðåñßïðôç
èÝóç, åäÝóðïæå ôïõ áñ÷áßïõ
äñüìïõ, óôéò πρόποδες ôùí
ÁãñÜöùí, ìåôáîý ôùí ðüëåùí
Ìçôñïðüëåùò êáé Ãüìöùí, üðùò
åëÝã÷èç. Ôïí 11ï ð.×. áéþíá ïé Èåóóáëïß,
ïñìþìåíïé áðü ôç Èåóðñùôßá Çðåßñïõ,
äéáó÷ßæïíôåò ôïí ïñåéíü üãêï ôçò
êåíôñéêÞò Ðßíäïõ, ðÝñáóáí ôïí ¢ñá÷èï
êáé Á÷åëþï êáé äéá ôùí öõóéêþí
ðåñáóìÜôùí, Ðüñôáò, Ìïõæáêßïõ êáé

!

ÃåíéêÞ Üðïøç ôçò áêñüðïëçò ôçò áñ÷áßáò Éèþìçò

Ëßìíçò ÐëáóôÞñá «Íåõñïðüëåùò»,
åãêáôáóôÜèçóáí óôéò ðüëåéò áõôÝò êáé
óôçí Éèþìç, áöïý êáèõðüôáîáí ôïõò
ðáëáéüôåñïõò Ðåëáóãïýò. Èåóóáëéþôéäá
ëïéðüí, ç ðåñéï÷Þ ôçò ðñþôçò ãíùñéìßáò,
Èåóóáëßá äå ç ÷þñá óôçí ÷þñá óôçí ïðïßá
åðåêôÜèçêáí.
Ìßá ðáñüìïéá ìåôáêßíçóç, áðü ôï
ÊåñÜóïâï Êïíßôóçò, áðåôÝëåóå ôïí ðõñÞíá
åðïéêéóìïý ôùí Êáíáëßùí óôá 1600
ðåñßðïõ11. Ïé ìåôáêéíÞóåéò áõôÝò áðü ôçí
¹ðåéñï, äéá ôùí Üíù äéüäùí, äåí Ýðáõóáí
ðïôÝ óôçí ìáêñáßùíá éóôïñßá áðü ôïõò
áñ÷áßïõò ÷ñüíïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá. Åßíáé óôç
öýóç ôùí áíèñþðùí íá ìåôáêéíïýíôáé, áêáôáðáýóôùò êáé áåíÜùò. ËÝãåôáé üôé êáé óÞìåñá áêüìç åðß 6 äéò åêáôïììõñßùí
áíèñþðùí óôïí ðëáíÞôç, ôá 700 åêáôïììýñéá èÝëïõí íá ìåôáíáóôåýóïõí óå
äéÜöïñç ÷þñá áðü ôç äéêÞ ôïõò ãéá ðïéêßëïõò
ëüãïõò. Êáé áí åãêáôáóôáèïýí óôç íÝá
÷þñá, áñ÷ßæåé ðïëëÝò öïñÝò ç íïóôáëãßá ôïõ
ãõñéóìïý. Ôï åßðå ðïëý ðñïóöõþò ï
Åõñéðßäçò «ôé ôï ðéï ðñïóöéëÝóôåñïí óôïí
Üíäñá áðü ôçí ðáôñþá ãç».

Ç åðéóêåøéìüôçôá
ôïõ êÜóôñïõ

Ο

é áðïëÞîåéò ôùí ÁãñÜöùí
óôéò ðåñéï÷Ýò ôùí ôñéþí
áõôþí áñ÷áßùí ðüëåùí,
äçìéïõñãïýí ôïðßá Þðéá,

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Νομού Καρδίτσας
συμπεριλαμβανομένου του Κάστρου Φαναρίου,
θα παραμείνουν κλειστοί το επόμενο διάστημα, μετά
από ανάκληση της προκύρηξης θέσεων προσωπικού, όπως
ανακοίνωσε τη Δευτέρα 11/1/2010 το Υπ. Πολιτισμοιύ

ãüíéìá êáé áðåßñïõ êÜëïõò, éäßùò äå ôï
ôìÞìá áðü ôï óôñáôþíá ôùí Êáíáëßùí,
ìÝ÷ñé ôï ÊÜóôñï ôïõ ¸ëëçíá, ðÜíù óôï
óýññá÷ï, ìå ôçí ðáíïñáìéêÞ èÝá ðñïò ôïí
êÜìðï êáé ôá âïõíÜ (¢ãñáöá, Êüæéáêá,
×Üóéá, ¼ëõìðï, ¼óóá, ¼èñç) åìðíÝåé
áßóèçìá ÷áñÜò êáé áðåëåõèÝñùóçò. Èá
Þôáí äõíáôü, ôþñá ðïõ èá äéÝëèåé ï õðü
êáôáóêåõÞí äñüìïò ìåôáîý Öáíáñßïõ êáé
Ëßìíçò ÐëáóôÞñá, íá äéåõèåôçèåß ï
äñüìïò áõôüò êáé ôï ðëáôü ãýñù áðü ôï
ÊÜóôñï, þóôå ïé åðéóêÝðôåò êáé ïé êÜôïéêïé
üëçò ôçò ðåñéï÷Þò, ìå ìßá ðáñÜêáìøç 10
ëåðôþí, íá áðïëáìâÜíïõí ôçí ìåãáëåéþäç
áõôÞ èÝá áëëÜ êáé íá áíáâáðôßæïíôáé óôïí
¼ìçñï, óôçí éóôïñßá êáé ôïí áñ÷áßï
ðïëéôéóìü ôçò ÅëëÜäïò ìáò.

1 Åöçìåñßäá «Ôá ÊáíÜëéá», öýëëïí 5, ÍïÝìâñéïò
1980, óåë. 2.
2 È.5 17, óåë. 1276.
3 Âéâëßï Áñ÷áéïôÞôùí Íïìáñ÷ßáò Êáñäßôóáò
2007, óåë. 66.
4 Ôéì. ÂëÜ÷ïò êáèçãçôÞò, Éèþìç êáé Èåóóáëßá,
ÁèÞíá 1971, óåë. 63.
5 ÉëéÜäá Â´ Ñáøùäßá 729.
6 ÉëéÜäá Â´ óåë. 681-737.
7 É. Êùôïýëá, Óôñáôçãüò, Èåóóáëéêü ÌÝëëïí, Ç
ÏìçñéêÞ Èåóóáëßá êáé óõìâïëÞ ôçò óôïí Ôñùéêü
Ðüëåìï, ÌÜñôéïò 1960, óåë. 92-96, Ôéì. ÂëÜ÷ïò
Ýíèá áíùôÝñù.
8 Èïõêõäßäçò (Á´ Âéâëßï)
9 ÓôñÜâùí È5,17 óåë. 1976.
10 Åêäüóåéò ÓáâÜëëá, Ýôïò …….
11 Íéê. ÃåñÜóçò, Ïé óõíåëåýóåéò, Èåó/íßêç óåë.
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Πινακοθήκη στα Κανάλια;

Ο Δήμος Ιθώμης… περί άλλων τυρβάζει
του Στέφανου Πρίντσιου
Ìå ô’ïîý ôçò ôï âëÝììá
ç Ãëáýêá ôç íý÷ôá
Ôá óêïôÜäéá ìå ôüëìç îåó÷ßæåé
Ðïõ ‘íáé ãýñù ôçò
êüëáóç ðÞ÷ôñá,
Ðíåýìá íïõò óôçí ðõêíÞ ôç
èïëïýñá öåããßæåé.
Ôçí áõãÞ áð’ ôï ëüããï
ôï Ðíåýìá ãõñßæåé
ÊïõñáóìÝíï, êé åäþèå êïéôÜæåé.
Ìå ôçí ðñþôç ìáôéÜ ôïõ óáóôßæåé,
Äå èùñåß óôï ÷ùñéü ìáò áõôü
ðïõ æçôÜåé…
Ðáñáëßãï íá öýãåé, óå ðüëç íá
ðÜåé.
Äñïóåñü ðåñéâÜëëïí ùñáßï
Óôï ÷ùñéü ôïýôï äù îåíõ÷ôÜåé.
Íá èñïíéÜóåé óôï äéÜóåëï
Þôáí ìïéñáßï…
ÅõåñãÝôçò ôñáíüò, åß÷å ðüèï
èáììÝíï
¸íá êÝíôñï óáí óðßôé íá êôßóåé…
Êáé ôï Üìïéñï Ðíåýìá êëáììÝíï
ÂñÞêå óôÝãç èåñìÞ âïëéêÜ íá
ïéêÞóåé.
Åðßêáéñïé üóï ðïôÝ Üëëïôå ïé
óôß÷ïé ôïõ ðïéÞìáôïò, ãñáììÝíïé áðü
ôïí Êáíáëéþôç ëïãïôÝ÷íç Âáóßëåéï
ÐÜó÷ï. Ôïõò áðήããåéëå ï ßäéïò, óôá
åãêáßíéá ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ
ôï 1972.
ÔñéÜíôá ï÷ôþ ÷ñüíéá μετά, åí Ýôç
2010, ôï Ðíåýìá ðïõ óôï ÷ùñéü ìáò
«âñÞêå óôÝãç èåñìÞ âïëéêÜ íá
ïéêÞóåé» ôï κοιτάμε å÷èñéêÜ, ìå
åìöáíþò ðåñéïñéóìÝíç äéÜèåóç
öéëïîåíßáò, õðïóôÞñéîçò êáé åíßó÷õóçò. Ðáñ’üôé ç ìéêñÞ ìáò
Êïéíüôçôá
åíôÜ÷èçêå
ó’Ýíáí
åýñùóôï ÄÞìï, éêáíü ãéá ôç
äçìéïõñãßá
ôçò
áíáãêáßáò
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Âáóßëåéïς
ÐÜó÷ïς
ðïëéôéóôéêÞò õðïäïìÞò, åß÷áìå
ðåíé÷ñÜ ìÝ÷ñé óÞìåñá áðïôåëÝóìáôá, ðáñÜ ôéò üðïéåò
öéëüôéìåò ðñïóðÜèåéåò.
Ïöåßëåé ï ÄÞìïò Éèþìçò íá ðñùôïðïñåß óôç äéïñãÜíùóç åêäçëþóåùí ðïõ áðïâëÝðïõí óôçí åîïéêåßùóç ôïõ êïéíïý, ìå êÜèå
óýã÷ñïíç Ýêöñáóç óôï ÷þñï ôùí
ÃñáììÜôùí êáé ôùí Ôå÷íþí.

âÝâáéïò üôé ôï áßôçìÜ ôïõ ãéá ôç
äçìéïõñãßá ÐéíáêïèÞêçò èá áíôéìåôùðßæïíôáí èåôéêÜ, áöïý óçìáíôéêü
âÜñïò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ
åã÷åéñÞìáôïò èá åðùìßæïíôáí ï
ßäéïò ìå ôá äñáóôÞñéá ìÝëç ôïõ.
¢ëëåò üìùò ïé âïõëÝò ôùí
áíèñþðùí êáé Üëëåò ôùí… éèõíüíôùí. Êáé ïé éèýíïíôåò, ìåôÜ ùñßìïõ
óêÝøåùò, áðïöÜóéóáí:

Ïöåßëåé ï ÄÞìïò Éèþìçò ôç
óôÞñéîç, áíÜäåéîç êáé áíÜðôõîç ôçò
êáëëéôå÷íéêÞò êáé ðíåõìáôéêÞò äçìéïõñãßáò ôùí äçìïôþí ôïõ. Ï
öéëüôå÷íïò Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò
ôùí Êáíáëéùôþí ôçò ÁèÞíáò, ðÞñå
ôçí ðñùôïâïõëßá íá áéôçèåß óôï
ÄÞìï Éèþìçò, ôç äçìéïõñãßá ÐéíáêïèÞêçò Êáíáëßùí, óôï êôßñéï που
στεγαζόταν το ðáëéό ó÷ïëåßï.

Ç ÐéíáêïèÞêç óôá ÊáíÜëéá äåí
åíôÜóóåôáé óôéò Üìåóåò ðñïôåñáéüôçôåò ôïõ ÄÞìïõ Éèþìçò…
Áõôüò ðåñß Üëëùí ôõñâÜæåé! Ôïí
áðáó÷ïëåß öáßíåôáé ðåñéóóüôåñï
êáé åîáíôëåß üëç ôïõ ôçí öéëïêáëßá
óôç äéåêðåñáßùóç ïéêïðåäéêþí
äéáöïñþí êáé óôç äéåõèÝôçóç ôçò
óôáëáìáôéÜò óôçí áóôñÝ÷á!

Ç ÐéíáêïèÞêç, ðÝñáí ôçò ðïëéôéóôéêÞò ôçò ðáñïõóßáò óôï ÷ùñéü
ìáò, áðïôåëåß êáé óçìáíôéêü êßíçôñï
ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí áíÜäåéîç
íÝùí ôáëáíôïý÷ùí óõíäçìïôþí ìáò.
Ðéóôåýïíôáò óå üëá áõôÜ (ôá
áõôïíüçôá) ï Óýëëïãïò Þôáí

ÓéãÜ ìç íïéáóôåß ãéá ôçí
äçìéïõñãßá ÐéíáêïèÞêçò óôá
ÊáíÜëéá êáé ãéá ôçí ôý÷ç åêåßíïõ ôïõ
êëáììÝíïõ
Ðíåýìáôïò
«ðïõ
ðáñáëßãï íá öýãåé, óå ðüëç íá
ðÜåé»… Äå ìðá íá êïõìðïõñéáóôåß,
íá ðÜåé üðïõ èÝëåé, óôá ÊáíÜëéá
ìïíá÷Ü íá ìçν ïéêÞóåé!

Πόιημα του Αρη Λιάκου
από τη συλλογή
“Παιχνίδια της ζωής
και του θανάτου”

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
του Ευριπίδη Ρίζου

Η

ταν Νοέμβρης 1950, ένα
απόβραδο επισκέφθηκε το σπίτι
μας ο θείος μας ο Κώτσιος ο
Ρίζος, για να συζητήσουν διάφορες γεωργικές δουλειές με τον αδελφό μου
και να δει το δέσιμο των καπνών σε δέματα, που μόλις τα είχαμε τελειώσει.
Καθίσανε λοιπόν να πιούν ένα καφέ κοντά στο φτωχικό μας τζάκι (μπουχαρί),
στρίψανε και από ένα τσιγάρο από τα δικά
μας καπνά. Ο αδελφός μου άναψε ένα σπίρτο για να καπνίσουν τα τσιγάρα τους και ο
μπάρμπα Κώτσιος του λέει: “Γιώργη δε θα
γίνεις καλός νοικοκύρης, διότι δεν είσαι
καλός οικονομολόγος”. “Γιατί ρε μπάρμπα”,
του απαντάει εκείνος. “Γιατί μπροστά σου
έχεις τόσα αναμμένα κάρβουνα και εσύ
χαράμισες ένα σπίρτο. Ξέρεις ότι κάποιος
Υπουργός των Οικονομικών έχασε ολόκληρο δάνειο για ένα σπίρτο”’ και άρχισε να
εξιστορεί πώς έχασε το δάνειο ο Υπουργός.
Κάποτε λέει ένας Υπουργός των Οικονομικών ζήτησε δάνειο από την Αγγλία, οι
Άγγλοι υποσχέθηκαν ότι θα το πάρει. Φθάνοντας στην Αγγλία παρουσιάσθηκε στο
αρμόδιο Υπουργείο για να υπογράψει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καθίσανε
λοιπόν στην αίθουσα του Υπουργείου με τα
ωραία σαλόνια, δίπλα τους υπήρχε το τζάκι
και μπροστά τους ένα πολυτελέστατο μαγκάλι. Εκεί που πίνανε το καφεδάκι τους, ο
Άγγλος Υπουργός προσφέρει τα πούρα του
στον Έλληνα. Αυτός, για να δείξει ότι δεν
υστερεί στο “σαβουάρ βιβρ”, ανάβει ένα
σπίρτο για να ανάψει το πούρο του ο
Άγγλος και εκείνος του λέει “Κύριε συνάδελφε, μπροστά μας έχουμε ολόκληρο
μαγκάλι, για ποιο λόγο άναψες το σπίρτο”.
“Μα κύριε Υπουργέ”, του απαντάει ο
Έλληνας, “για ένα σπίρτο κάνετε κουβέντα”? “Αυτό κύριε συνάδελφε”, του λέει ο
Άγγλος, “φανερώνει ότι δεν είστε καλός
οικονομολόγος και δυστυχώς δε θα σας
δώσω το δάνειο”, αρχίζοντας να του κάνει
μαθήματα οικονομίας και υπολογισμούς.
“Αν κύριε Υπουργέ δεν υπολογίζουμε τα
μικροέξοδα, δηλαδή το σπίρτο, το χαρτί, το
μολύβι, το τηλέφωνο, τα φώτα, τη δραχμή,
το τάλιρο κλπ τόσα έξοδα την ημέρα, τόσα
το μήνα, τόσα το χρόνο, με αυτά τα έξοδα
θα μπορούσες να ξεχρέωνες τις δόσεις του
δανείου”.
Και που να ξέρεις Mr Υπουργέ ότι εδώ
στo Ελλάδα ο κάθε υπουργός τι έξοδα κάνει
σε καθημερινή βάση και τι έξοδα σε κάθε
μετακίνηση του, που τον ακολουθούν καμιά
δεκαριά υπάλληλοι του υπουργείου και
άλλοι τόσοι εργατοπατέρες του κόμματος
(με αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, φαγητά, δεξιώσεις και τα εκτός
έδρας) που με αυτά τα έξοδα των Υπουργών όχι μόνο το δάνειο ξεχρέωναν αλλά
μπορούσαν να κάνουν και κάποιο δρομάκι.
Αν πεις και για τις μετακινήσεις του κάθε
Πρωθυπουργού, κτίζαμε ολόκληρο σχολείο.
Που είσαι μπάρμπα Κώτσιο να δεις σήμερα το 2009, πόσα εκατομμύρια σπίρτα
καίγονται κάθε μέρα από κάθε νοικοκυριό.
Που είσαι να δεις να πετάγονται στα σκουπίδια φαγητά, ψωμιά, φρούτα, έπιπλα, κουζίνες, σίδερα, ραδιόφωνα, σκούπες, τηλεοράσεις, video, κτλ…παλαιά τεχνολογία σου
λέει ο άλλος.
Που είσαι να δεις στα σκουπίδια φορέματα, παντελόνια, μπλούζες, πουκάμισα,
παπούτσια, ταγέρ, τσάντες κλπ… παλαιο-

Για ένα σπίρτο
γονείς δωρίζουν και αυτοκίνητο και τα έξοδα (καύσιμα, σέρβις, εφορία) ας είναι καλά
ο μπαμπάς.
Και συ μπάρμπα Κώτσιο μας μιλούσες
για σπίρτα και σπιρτόξυλα…. Μα θα μου
πείτε ο κόσμος πάει μπροστά, ο άνθρωπος
έφθασε στο φεγγάρι, η τεχνολογία και η
επιστήμη έφθασε στο κατακόρυφο και εμείς
μιλάμε για τις δεκαετίες του 1900 και 1920
και 30 και για εποχές που επικρατούσε το
αλέτρι, το δρεπάνι, ο τηλέγραφος, το καλαμάρι, ο φανοποιός και ο γανωτής ?

Αποτέλεσμα είναι να
είμαστε όλοι ανεξαιρέτως,
είτε είμαστε φτωχοί είτε
πλούσιοι,
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ,
αναλόγως με το βαλάντιο
που διαθέτει ο καθένας
μοδίτικα σου λέει η άλλη.
Που είσαι να δεις τι υπάρχει σε κάθε
σπίτι, δύο τρεις τηλεοράσεις, δύο τρία
τηλέφωνα και άλλα τόσα κινητά, χώρια
μικρό-ηλεκτρικές συσκευές για ψήσιμο, για
γλυκά, για καφέδες, για φρούτα, φούρνους
μικροκυμάτων, υπολογιστές με email,
internet. Τώρα τελευταίως βγήκαν και οι
φορητοί υπολογιστές που πολλοί τα κουβαλάνε και στις διακοπές, εκδρομές, ταξίδια
και στα χωριά τους. Ο γιος περισσότερο για
το εφέ του και λιγότερο για τη δουλειά του,
ο παππούς για να βλέπει τα λαχεία, τις
μετοχές και να παίζει τις πασίεντζες του, ο
εγγονός για τα παιχνίδια του μπαίνει και στο
internet και τα μαθαίνει όλα. Αν πεις και για
τα computer τσέπης γεμάτα τα τραπέζια και
τα συρτάρια. Σήμερα ο άλλος τελειώνει το
λύκειο και αν τον ρωτήσεις 7x8 πόσο κάνει,
δε ξέρει. Μα γιατί να σκοτίζεται το παιδί, ας
είναι καλά το κομπιουτεράκι τσέπης. Όχι
σαν κι εμάς, όταν ήμασταν ακόμα στο δημοτικό έτσι και δεν ήξερες την προπαίδεια απ’
έξω και ανακατωτά, τα χέρια σου γινότανε
κατακόκκινα από τη βέργα του δασκάλου
(πάντως είχαμε και εμείς το υποτυπώδες
computer, το τετράδιο. Κάθε τετράδιο στο
πίσω εξώφυλλο είχε και τη προπαίδεια του
πολλαπλασιασμού).
Τώρα εάν πάμε για γάμους, γεννήσεις,
βαφτίσια, εορτές και γενέθλια εδώ είναι
που χάνουμε τα αυγά με τα καλάθια. Οι
παλαιές γενιές του 1920, 30 και οι προγενέστερες, την ημερομηνία γεννήσεως τη
μαθαίνανε όταν πήγαιναν στρατιώτες ή
όταν διοριζόταν σε Δημοσία Υπηρεσία. Την
ημερομηνία γέννησης δε τη γνώριζαν ούτε
οι γονείς μας, μας λέγανε ότι γεννηθήκαμε
κατά το Πάσχα, Χριστούγεννα, Θεριστή,
Αλωνάρη, δεκαπενταύγουστο ή όταν
παντρεύτηκε ο Α και Β συγγενής μας. Και
τώρα έχουμε κάθε χρόνο ‘χάπι μπερθ ντει
το γιου’ και δώσ’ του τα πάρτι σε πολυτελή
κέντρα διασκέδασης με εκατοντάδες έξοδα
ευρώ, τα δώρα, χαρτζιλίκι, και πολλοί

Συμφωνώ απολύτως, η κοινωνία
εξελίχθηκε και εφόσον υπάρχουν όλα τα
αγαθά γιατί να μην τα απολαμβάνουμε και
να ζούμε μια ζωή άνετη και ξεκούραστη?
Καλόν είναι όμως να εφαρμόζουμε κάπουκάπου και το “επιτρέπεται η χρήση, απαγορεύεται η κατάχρηση” για να μη χάσουμε
και αυτά που έχουμε. Κάτι ξέρανε οι προγονοί μας που λέγανε «Μέτρον άριστον».
Προ καιρού ένα πρωί, ώρα 9-10 πήγαινα
στη ΔΕΗ για να πληρώσω ένα λογαριασμό
και βλέπω σε μία καφετέρια να κάθονται σε
ένα τραπέζι (μάλλον σε καρέκλες) τέσσερις
κοπελίτσες ηλικίας 15-16 ετών και πάνω
στο τραπέζι υπήρχαν τέσσερα φραπέ, τέσσερα κινητά και τέσσερα πακέτα Malboro
(και είπα μέσα μου, πατέρα ξεκουράσου) και
μέχρι το βράδυ έπονται και άλλα.
Προ ημερών πήγαμε με κάποιους φίλους
μας σε μια ταβέρνα να πιούμε καμιά ρετσίνα
(το καμία είναι σχήμα λόγου όπως λέμε π.χ.
να πάμε καμιά φορά, πουθενά, να φάμε
τίποτα). Αυτά είναι τα καθαρά μας ελληνικά,
άντε τώρα να σε καταλάβει ο Άγγλος και
γενικά ο ξένος. Βλέπουμε λοιπόν δύο τρεις
νεαρούς με δυο τρεις τσαπερδόνες να
φωνάζουν το γκαρσόν για το λογαριασμό
αφήνοντας πάνω στο τραπέζι τα μισά φαγητά (μπριζόλες, σουβλάκια, σαλάτες, μπύρες
και το ψωμί άθικτο)…εντάξει τα παιδιά πρέπει να προσέχουν και τη σιλουέτα τους να
μη λέμε και ό,τι θέλουμε.
Φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό
ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα που
ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό
είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και ένα μεγάλο
πρόβλημα που επί σειρά αιώνων δε μπόρεσε κανένας άνθρωπος και κανένα πολιτικό
καθεστώς να το λύσει….Υπάρχει λύση
αλλά δεν αφήνουν να λυθεί οι μεγάλοι
καρχαρίες (τα μεγάλα συμφέροντα).
Αλλά και εδώ στο λεγόμενο κάτω από το
όριο της φτώχειας υπάρχει η υπερκατανάλωση δηλαδή η κατανάλωση των αγαθών δε
γίνεται σύμφωνα με το εισόδημα του καθενός π.χ. θέλει ο άλλος να πάρει ένα
αυτοκίνητο, οι δυνατότητες του είναι για 910 χιλιάδες ευρώ και αυτός αγοράζει με
16-18 χιλιάδες ευρώ, με όλα τα κομφόρ,
κοπανάει και έναν οδηγό πλοήγησης (GPS)
και το παίζει άνετος και ας πήρε το
αυτοκίνητο με γραμμάτια. Η άλλη αγοράζει
το συνολάκι της, αλλάζει το ψυγείο της (με
τρία συρτάρια καταψύκτες) θέλει και το τσιγαράκι της και ο μισθός της ας είναι 700
ευρώ το μήνα... μετά δεν έχουν να

πληρώσουν τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και τα
κοινόχρηστα.
Αποτέλεσμα είναι να είμαστε όλοι ανεξαιρέτως, είτε είμαστε φτωχοί είτε πλούσιοι, ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, αναλόγως με το
βαλάντιο που διαθέτει ο καθένας. Π.χ.
θέλει κάποιος να ανοίξει μία βιοτεχνία και
αυτός κτίζει ολόκληρο εργοστάσιο, θέλει ο
άλλος να ανοίξει κάποιο κατάστημα και
διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παίρνουν και από μία Mercedes και το παίζουν
πλούσιοι και μετά από λίγο καιρό βλέπεις
δεκάδες καταστήματα να κλείνουν (καπαλούκ που λένε και Τούρκοι) και πολλές βιοτεχνίες να δηλώνουν πτώχευση. Κάτσε ρε
μεγάλε, κοίτα πρώτα πως πάνε οι δουλειές
και μετά ξανοίγεσαι, μη σε κυριεύει η μεγαλομανία, μη κάνεις τη ζωή σου δύσκολη και
αναγκάζεσαι να παρανομείς, να λαδώνεις
και να λαδώνεσαι, όπως λέει και ο λαός
μας, να αναγκάζεσαι να παίρνεις θαλασσοδάνεια, να κάνεις καταχρήσεις και να γίνεσαι απατεώνας.
Μετά λέμε όλοι μας ότι δε φθάνει το χρήμα και ότι φταίνε οι εκάστοτε κυβερνήσεις
και οι εκάστοτε αρμόδιοι οι νυν, οι πρώην
και οι... επόμενοι. Σε γενικές γραμμές
φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς, φταίνε
και οι άλλοι όπως λέει και το λαϊκό άσμα του
Κηλαηδόνη.
Εν κατακλείδι, είμαστε όλοι τομαριστές,
κοιτάμε μόνον το εαυτό μας και από κει και
πέρα δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα.
Ζούμε πάνω στο βωμό του συμφέροντος και
της εκμετάλλευσης καταπατώντας κάθε
ανθρώπινη αξία και ευαισθησία, εφαρμόζοντας το νόμο της ζούγκλας το μεγάλο
ψάρι τρώει το μικρό’. Είμαστε όμοιοι με τα
άγρια θηρία (καρχαρίες, κροκόδειλοι,
λιοντάρια), η διαφορά μας είναι ότι αυτά δεν
διαθέτουν σφαγεία, ηλεκτρικές κουζίνες,
κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα.
Γιά να δούμε που το πάμε και που θα
φτάσουμε ! Αυτό θα το δείξει το μέλλον.

ΝΤΡΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ï Ãõíáéêåßïò Áãñïâéïôå÷íéêüò-Áãñïôïõñéóôéêüò Óõíåôáéñéóìüò ùò
íåïôåñéêü ðñüôõðï ãõíáéêåßáò áðáó÷üëçóçò óôïí áãñïôéêü ÷þñï

ÌÞðùò áîßæåé íá ôï
óêåöôïýìå ãéá ôï ÷ùñéü ìáò;
Ôçò ÉóáâÝëëáò ÃéäáñÜêïõ-ÊáööÝ

Ç

óêÝøç ãéá ôç óõããñáöÞ ôïõ
Üñèñïõ áõôïý, ìå ôç óõíáßíåóç
êáé ôïõ Ä.Ó. ôçò åöçìåñßäáò,
Þôáí íá áíáðôõ÷èåß ï
ðñïâëçìáôéóìüò êáé íá äéåñåõíçèåß ç
ðåñßðôùóç êéíçôïðïßçóçò ôùí ãõíáéêþí ôïõ
÷ùñéïý ìáò, üóùí âÝâáéá ôï åðéèõìïýí, íá
éäñýóïõí êáé íá ëåéôïõñãÞóïõí ãõíáéêåßï
áãñïâéïôå÷íéêü óõíåôáéñéóìü. Óôü÷ïò åðßóçò
Þôáí íá åõáéóèçôïðïéÞóåé ôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò
þóôå íá óôçñßîïõí øõ÷ïëïãéêÜ áëëÜ êáé
ðñáêôéêÜ, óå æçôÞìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôùí
áñìïäéïôÞôùí ôïõò, ôçí ðñïóðÜèåéá áõôÞ
åöüóïí êñéèåß åöáñìüóéìç.
Ïé ãõíáéêåßïé óõíåôáéñéóìïß äåí óõíéóôïýí
ðñùôïôõðßá ãéá ôïí åëëçíéêü ÷þñï. Åßíáé
ãíùóôïß áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1950 (ï ðñþôïò
éäñýèçêå óôá ÃñåâåíÜ ôï 1957), ùóôüóï äåí
áðïôÝëåóáí óõíÞèç ðñáêôéêÞ ùò ôéò áñ÷Ýò
ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980. Áðü ôüôå üìùò Ýùò
óÞìåñá áíáðôý÷èçêå Ýíá éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí áðü ðïëëïýò äçìüóéïõò êáé ôïðéêïýò
öïñåßò (Äéåýèõíóç ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò ôïõ
Õð. ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò, ÐÁÓÅÃÅÓ, ÔïðéêÝò
ÁõôïäéïéêÞóåéò, ÁíáðôõîéáêÝò Åôáéñåßåò ê.Ü)
ãéá ôçí êéíçôïðïßçóç ôùí ãõíáéêþí ðñïò áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ãéá ëüãïõò ðïõ èá áíáöåñèïýí óôç óõíÝ÷åéá. ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí
éäñõèåß óõíïëéêÜ ðåñßðïõ 120 óõíåôáéñéóìïß. Óå êÜðïéïõò íïìïýò ìÜëéóôá ï áñéèìüò
ôïõò åßíáé óçìáíôéêüò. Óôïõò íïìïýò Ìáãíçóßáò êáé ËÝóâïõ, ãéá ðáñÜäåéãìá, ëåéôïõñãïýí 10 óôïí êÜèå íïìü. Óôï íïìü Êáñäßôóáò
õðÜñ÷ïõí Þäç 4, ïé äýï áðü ôïõò ïðïßïõò ìå
êáëÜ ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá.
Ç áñ÷Þ êÜèå åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò åßíáé äýóêïëç êáé åßíáé ðåñéóóüôåñï
äýóêïëç óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ïé åðé÷åéñçìáôßåò åßíáé ãõíáßêåò. Åéäéêüôåñá óôéò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí áöáéìá÷èåß áðü íÝùí çëéêéþí ðëçèõóìü êáé ôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ôùí åíáðïìåéíáóþí ãõíáéêþí
äåí åßíáé éêáíïðïéçôéêü, ç ëÞøç ìéáò ôÝôïéáò
áðüöáóçò äåí åßíáé åýêïëç. Åßíáé üìùò ìéá
ðñùôïâïõëßá óôçí ïðïßá ìðïñïýí íá êáôá-

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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÷ùñçèïýí ðïëëÜ èåôéêÜ óôïé÷åßá. Óå áôïìéêü
åðßðåäï áðïôåëåß äéÝîïäï áðáó÷üëçóçò óå
Ýíá ÷þñï üðïõ ç åñãáóßá ôùí ãõíáéêþí óôéò
ãåùñãéêÝò åñãáóßåò åßíáé ðïëý ðåñéïñéóìÝíç, êáèþò ç åêìç÷Üíéóç ôçò ðáñáãùãéêÞò
äéáäéêáóßáò õðïêáôÝóôçóå ðïëëÞ áðü ôçí
åñãáóßá ðïõ Ýêáíáí ðáëáéüôåñá ïé ãõíáßêåò
óôï ÷ùñÜöé åíþ ïé èÝóåéò åîùãåùñãéêÞò åñãáóßáò åßíáé ó÷åäüí áðïýóåò óôçí ýðáéèñï.
Åðßóçò, ïé åñãáóßåò ôïõ óõíåôáéñéóìïý åßíáé
åñãáóßåò ðïõ äåí áðáéôïýí ìåôáêßíçóç ôçò
åñãáæüìåíçò áðü ôïí ôüðï êáôïéêßáò, áîéïðïéïýí äåîéüôçôåò ôùí ãõíáéêþí ðïõ ïé ßäéåò
Ý÷ïõí êáé êÜíïõí ÷ñÞóç óôï ðëáßóéï ôçò ïéêéáêÞò ïéêïíïìßáò êáé ïéêïôå÷íßáò, óôçñßæïõí
ôï ïéêïãåíåéáêü åéóüäçìá
ÓõìâÜëëïõí áêüìç óôçí áîéïðïßçóç ôùí
ôïðéêþí ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí, ôçí ðñïâïëÞ
ôçò ïìïñöéÜò ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ, ôùí ðáñáäüóåùí êáé ôçò ðïëéôéóìéêÞò ôïðéêÞò êëçñïíïìéÜò, óôïé÷åßá ðïõ óõíèÝôïõí êáé ôï ðëáßóéï
ôùí ðüñùí ðïõ áîéïðïéïýí åðáããåëìáôéêÜ ïé
ãõíáéêåßïé óõíåôáéñéóìïß ìå óåâáóìü óôçí áåéöïñéêÞ ÷ñÞóç ôïõò. ÐáñÜãïíôáò ðñïúüíôá
ðïõ åíóùìáôþíïõí ôï ôïðéêü ÷ñþìá ðñïâÜëëïõí åðßóçò êáé éó÷õñïðïéïýí ôçí ôïðéêÞ ôáõôüôçôá, óõìâÜëëïíôáò êáé óôçí åðéóêåøéìüôçôá ôïõ ôüðïõ ôïõò, ôç óôÞñéîç ôïõ êïéíùíéêïý
éóôïý êáé ôç ãåíéêüôåñç áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò. Êáé Üëëá èåôéêÜ óôïé÷åßá ìðïñïýí íá åðéóçìáíèïýí üðùò åðßóçò êáé äõóêïëßåò,

ðïõ óõíáñôþíôáé ãéá ðáñÜäåéãìá ìå ôç ãåíéêüôåñç äéóôáêôéêüôçôá ôùí ãõíáéêþí íá äéáêéíäõíåýóïõí êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ÷ñçìáôéêïýò ðüñïõò ôïõ íïéêïêõñéïý Ýóôù êáé õðü
ôçí ðåñéïñéóìÝíç áðáßôçóç ôçò åôáéñéêÞò ìåñßäáò ðïõ åðéâÜëëåé ç äçìéïõñãßá ôïõ óõíåôáéñéóìïý, ç Ýëëåéøç óõíÞèùò åíèÜññõíóçò
áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ïéêïãÝíåéáò Þ ôïõ óõæýãïõ, ï öüâïò üôé ôïõò ëåßðïõí ïé ãíþóåéò ãéá
ôá ïñãáíùôéêÜ êáé äéá÷åéñéóôéêÜ æçôÞìáôá ìéáò
åðé÷åßñçóçò êëð. ¼óïé Ý÷ïõìå áó÷ïëçèåß ëßãï ðåñéóóüôåñï ìå æçôÞìáôá ãõíáéêåßáò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ãíùñßæïõìå êáëÜ ôéò äõóêïëßåò áëëÜ êáé ôá ðïëëÜ èåôéêÜ óôïé÷åßá ìéáò
ôÝôïéáò ðñïóðÜèåéáò êáé èá õðÜñîåé äéÜèåóç
êáé ÷ñüíïò ãéá äéåîïäéêüôåñç óõæÞôçóç, áí
åêäçëùèåß åíäéáöÝñïí áðü ðëåõñÜò ôùí ãõíáéêþí êáé ôùí ôïðéêþí áñ÷þí, ðïõ èá Þèåëáí íá óõìâÜëïõí óôçí õëïðïßçóç ôçò áñ÷éêÞò éäÝáò ìå åíÝñãåéåò, êÜðïéåò áðü ôéò ïðïßåò óçìåéïëïãéêÜ èá áíáöåñèïýí óôç óõíÝ÷åéá ôïõ êåéìÝíïõ áõôïý.
Ðñéí åêèÝóù êÜðïéåò åéäéêüôåñåò óêÝøåéò
ãéá ôï ðþò Ýíáò ãõíáéêåßïò óõíåôáéñéóìüò
óôï ÷ùñéü ìáò èá ìðïñïýóå íá âïçèçèåß íá
éäñõèåß êáé ðïéïõò ðüñïõò èá ìðïñïýóå íá
áîéïðïéÞóåé, èá áíáöåñèþ óõíïðôéêÜ óôéò ôÜóåéò ðïõ áíáðôýóóïíôáé óôï ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçò åèíéêÞò ðïëéôéêÞò, üóïí áöïñÜ ôçí ðñïóÝããéóç ôçò áíÜðôõîçò ôçò õðáßèñïõ, ìÝóá áðü ôçí ïðïßá

äéáöáßíåôáé ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï áíôéìåôùðßæåôáé óÞìåñá ç áíÜðôõîç ôçò ãåùñãßáò óå
ó÷Ýóç ìå ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôïõò Üëëïõò ôïìåßò ôçò ïéêïíïìßáò óôïí áãñïôéêü ÷þñï êáé
åðßóçò ôï åíäéáöÝñïí ðïõ äßäåôáé óôçí áíÜðôõîç ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí ýðáéèñï,
óôï ðëáßóéï ôùí ïðïßùí åíôÜóóåôáé êáé ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôç äçìéïõñãßá ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí.
Ôéò ôåëåõôáßåò äýï-ôñåéò äåêáåôßåò Ýãéíáí áñêåôÜ åìöáíåßò ïé äõóìåíåßò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí áðü ôï åíôáôéêü ùò
ðñïò ôç ÷ñÞóç åéóñïþí êáé åéäéêüôåñá áãñï÷çìéêþí ðñüôõðï ãåùñãéêÞò ðáñáãùãéêÞò
äéáäéêáóßáò ðïõ áíáðôý÷èçêå ôç ìåôáðïëåìéêÞ ðåñßïäï, ï êßíäõíïò áðïäéÜñèñùóçò ôïõ
êïéíùíéêïý éóôïý ëüãù ôçò ãåùñãéêÞò åîüäïõ ðïõ ôï óõíüäåõóå, ïé ðåñéïñéóìÝíåò äõíáôüôçôåò ôïõ áóôéêïý ÷þñïõ íá ðñïóöÝñåé
íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé ôï ðñüâëçìá ôçò
áíåñãßáò. Óå ó÷Ýóç ìå ôá äýï öýëá, ç åêìç÷Üíéóç ôùí ãåùñãéêþí åñãáóéþí, üðùò Þäç
áíáöÝñèçêå, ðåñéÝóôåéëå óçìáíôéêÜ ôç ãõíáéêåßá ãåùñãéêÞ åñãáóßá, ìåôÝôñåøå ôç ãõíáßêá óå åöåäñéêÞ äýíáìç óôéò åñãáóßåò ôïõ
áãñïý êáé ôçí ðåñéüñéóå êõñßùò óôï íïéêïêõñéü, åéêüíá ðïõ äåí åßíáé åëêõóôéêÞ éäéáßôåñá
ãéá ôéò íÝåò ãõíáßêåò þóôå íá åðéëÝîïõí íá
ìåßíïõí óôçí ýðáéèñï Þ íá åðéëÝîïõí ôïí áãñüôç ùò óýæõãï. ÓõíÝðåéá ôçò êáôÜóôáóçò
åßíáé ç öáíåñÞ ðëÝïí äõóêïëßá äçìéïõñãßáò
ïéêïãÝíåéáò åê ìÝñïõò ôùí íÝùí áãñïôþí êáé
ç åðßôáóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò ôçò ðëçèõóìéáêÞò áðåñÞìùóçò ôùí áãñïôéêþí ðåñéï÷þí,
ãåãïíüò ðïõ äåí áðáó÷ïëåß ìüíï ôïí åëëçíéêü áãñïôéêü ÷þñï.
Áðü ôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1990 ç
ðñïâëçìáôéêÞ ùò ðñïò ôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò
êáé Üëëåò åðéâáñýíóåéò ðïõ óõíåðÜãåôáé ôï
õðåñåíôáôéêü ùò ðñïò ôç ÷ñÞóç åéóñïþí êáé
ðåñéâáëëïíôéêþí ðüñùí ðñüôõðï ãåùñãéêÞò
ðáñáãùãÞò, ìáæß ìå ìéá óåéñÜ åðßóçò ëüãùí
ðïõ åß÷áí Üëëåò áöåôçñßåò (üðùò ðéÝóåéò
óôï ðëáßóéï ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ôïõ
Ð.Ï.Å. (Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Åìðïñßïõ)
ãéá öéëåëåõèåñïðïßçóç ôïõ äéåèíïýò åìðïñßïõ êáé ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí, ïé ïðïßåò Ýâáëáí ôéò åðéäïôÞóåéò ôçò åõñùðáúêÞò ãåùñ-

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ãßáò óôï óôü÷áóôñï ãéá ôåëéêÞ êáôÜñãçóÞ
ôïõò (ïé áãñüôåò ìáò ôï Ý÷ïõí Þäç áíôéëçöèåß ìå ôï íÝï ôñüðï ÷ïñÞãçóçò ôùí åðéäïôÞóåùí, ôçí åíéáßá åðéäüôçóç, ðïõ éó÷ýåé ìåôÜ ôçí ðñüóöáôç ìåôáññýèìéóç ôçò êïéíÞò áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ìÝ÷ñé ôï 2013), ç åõáéóèçôïðïßçóç ôïõ êáôáíáëùôéêïý êïéíïý óå
æçôÞìáôá ðïéüôçôáò êáé áóöÜëåéáò ôùí ôñïößìùí ìåôÜ êáé ôéò óýã÷ñïíåò äéáôñïöéêÝò
êñßóåéò, ç óôñïöÞ ôïõ ôïõñéóôéêïý êïéíïý
ðñïò åíáëëáêôéêÝò ìïñöÝò ôïõñéóìïý ðïõ áíáäåéêíýåé ôéò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò ùò óçìáíôéêïýò ðñïïñéóìïýò åíáëëáêôéêþí ìïñöþí
ôïõñéóìïý) äéáìüñöùóáí ìéá íÝá áíôßëçøç
ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï èá ðñÝðåé íá ðñïóåããéóôåß ç áãñïôéêÞ áíÜðôõîç, óôï ðëáßóéï
ôïõ ïðïßïõ ç ãåùñãßá èá óõãêåíôñþíåé óçìáíôéêü áëëÜ ü÷é ôï ìïíáäéêü åíäéáöÝñïí óôï
ó÷åäéáóìü ó÷åôéêþí ðïëéôéêþí. Ðáñáôçñåßôáé
äçëáäÞ, óôï ðëáßóéï ôçò åõñùðáúêÞò êïéíÞò
áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé êáô’ åðÝêôáóç êáé
ôçò åèíéêÞò, ìéá ìåôáôüðéóç ôïõ åíäéáöÝñïíôïò ôçò ðïëéôéêÞò ãéá ôçí áãñïôéêÞ áíÜðôõîç áðü ôïí êáèáñÜ ôïìåáêü (ãåùñãéêü) ÷áñáêôÞñá óôïí ðïëõôïìåáêü, ôç äéáóýíäåóç äçëáäÞ ôçò áíÜðôõîçò ôçò ãåùñãßáò ìå ôçí áíÜðôõîç êáé ôùí Üëëùí ôïìÝùí ôçò ïéêïíïìßáò óôçí ýðáéèñï (ð.÷. âéïôå÷íéêÝò êáé áãñïâéïôå÷íéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, áãñïôéêüò ôïõñéóìüò êëð), ôïõò ïðïßïõò ç ßäéá ç ãåùñãßá èá
ìðïñïýóå åðßóçò íá ôñïöïäïôÞóåé ùò ðñïò
ôéò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ìðïñïýí íá áíáðôýîïõí. Ãéá ìéá ôÝôïéá, ïëïêëçñùìÝíç, üðùò
óõíçèßæåôáé íá ëÝãåôáé, ðñïóÝããéóç ôçò áíÜðôõîçò ôçò õðáßèñïõ, ôá óõãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá êáé ïé ôïðéêïß ðüñïé ôçò ßäéáò ôçò ðåñéï÷Þò áðïêôïýí éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí. Óôï
ðëáßóéï áõôÞò ôçò ðñïóÝããéóçò, ïé ðïëéôéêÝò
óôï÷åýïõí êáé óôçí êéíçôïðïßçóç ôïõ ãõíáéêåßïõ öýëïõ, åðåéäÞ ïé ãõíáßêåò Ý÷ïõí äåîéüôçôåò êáé ôå÷íïãíùóßá íá äþóïõí ðñïóôéèÝìåíç áîßá óå ãåùñãéêÜ ðñïúüíôá ôçò ôïðéêÞò ðáñáãùãÞò êáé ìðïñïýí íá ìåôáôñÝðïõí
äñáóôçñéüôçôåò ôçò ïéêéáêÞò ïéêïíïìßáò, ìå
ôéò ïðïßåò ïýôùò Þ Üëëùò áó÷ïëïýíôáé óôï
íïéêïêõñéü ôïõò, óå åìðïñåýóéìá ðñïúüíôá
êáé õðçñåóßåò. Ç ìåôáðïßçóç ôïðéêþí ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí óå åäÝóìáôá, ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí öéëïîåíßáò (ëåéôïõñãßá îåíþíùí),
ç ðáñáóêåõÞ ðñïúüíôùí ÷åéñïôå÷íßáò Þ ëáúêÞò ôÝ÷íçò, ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí åöïäéáóôéêÞò (êÝôåñéíãê), ç áîéïðïßçóç êáé ðñïâïëÞ
ôçò ïìïñöéÜò ôïõ öõóéêïý ôïðßïõ, ç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôùí ïéêéóôéêþí ó÷çìáôéóìþí, ç ðïëéôéóìéêÞ, éóôïñéêÞ, èñçóêåõôéêÞ êëçñïíïìéÜ, ç
ãáóôñïíïìéêÞ ðáñÜäïóç, áðïôåëïýí ðçãÝò
ðëïýôïõ ôùí áãñïôéêþí ðåñéï÷þí ãéá ôçí åðáããåëìáôéêÞ áðáó÷üëçóç ôùí ãõíáéêþí óôï
ðëáßóéï ôçò óõíåôáéñéóôéêÞò åðé÷åßñçóçò.
Åðéêåíôñþíïíôáò óôçí ðåñßðôùóç ôùí áðáó÷ïëÞóåùí åíüò ãõíáéêåßïõ óõíåôáéñéóìïý
óôï ÷ùñéü ìáò èá óçìåßùíá üôé ïé ãõíáßêåò

ôïõ ÷ùñéïý ìáò, üðùò Üëëùóôå üëåò ïé ãõíáßêåò ôùí áãñïôéêþí ðåñéï÷þí, Ý÷ïõí ôçí ôå÷íïãíùóßá íá áîéïðïéïýí ôá ãåùñãéêÜ ðñïúüíôá ãéá ôï íïéêïêõñéü ôïõò, ôï ÷ùñéü Ý÷åé ôç
öÞìç ùò Ýíá áðü ôá ïìïñöüôåñá ÷ùñéÜ ôçò
ðåñéï÷Þò êáé ü÷é ìüíï, Ý÷åé óçìáíôéêÞ åðéóêåøéìüôçôá êáôÜ ôá óáââáôïêýñéáêá, õðÜñ÷ïõí
÷ñïíéêÝò ðåñßïäïé ìå ðïëéôéóìéêÜ äñþìåíá, üðùò êáôÜ ôçí åâäïìÜäá ôïõ Äåêáðåíôáýãïõóôïõ êáé ôï ôñéÞìåñï ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò,
óõãêåíôñþíåé êáôÜ ôç ãéïñôÞ ôçò ðñùôïìáãéÜò óôïí ÐñïöÞôç Çëßá êáé ôéò çìÝñåò ôïõ
ÐÜó÷á ðëÞèïò óõã÷ùñéáíþí ðïõ æïõí óå Üëëïõò ôüðïõò áëëÜ êáé îÝíïõò åðéóêÝðôåò, ïé
ïðïßïé ìðïñïýí íá áðïôåëÝóïõí åí äõíÜìåé
áãïñáóôéêü êïéíü. Äåí èá óôï÷åýóåé âÝâáéá ï
óõíåôáéñéóìüò ùò ðñïò ôï ìÜñêåôéíãê ôùí
ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí ôïõ óôïõò åê êáôáãùãÞò êáíáëéþôåò, õðÜñ÷ïõí êáé Üëëïé ôñüðïé ðñïâïëÞò êáé äéÜèåóçò êáé ïýôå áðïôåëåß ç ðáñáóêåõÞ åäåóìÜôùí ôç ìüíç äñáóôç-

ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí
éäñõèåß óõíïëéêÜ ðåñßðïõ
120 óõíåôáéñéóìïß. Óå êÜðïéïõò íïìïýò ìÜëéóôá ï
áñéèìüò ôïõò åßíáé óçìáíôéêüò. Óôïõò íïìïýò Ìáãíçóßáò êáé ËÝóâïõ, ãéá
ðáñÜäåéãìá, ëåéôïõñãïýí
10 óôïí êÜèå íïìü.
Óôï íïìü Êáñäßôóáò
õðÜñ÷ïõí Þäç 4, ïé äýï
áðü ôïõò ïðïßïõò ìå êáëÜ
ïéêïíïìéêÜ áðïôåëÝóìáôá

ñéüôçôá ðïõ ìðïñåß íá áíáðôõ÷èåß. Ç ëåéôïõñãßá ãéá ðáñÜäåéãìá ôïõ íÝïõ îåíþíá óôïí ïðïßï èá ìåôáôñáðåß ç ïéêßá ôïõ óõã÷ùñéáíïý
ìáò ËÜìðñïõ Ðáðáãåùñãßïõ èá ìðïñïýóå íá
áíáëçöèåß áðü ôï ãõíáéêåßï óõíåôáéñéóìü, üðùò êáé ôá åäÝóìáôá ôçò ãéïñôÞò ôçò ðßôáò íá
áðïôåëÝóïõí äñáóôçñéüôçôá ôùí ãõíáéêþí
ôïõ óõíåôáéñéóìïý. ÓÞìåñá ïé ãõíáéêåßïé óõíåôáéñéóìïß óôñÝöïíôáé ðñïò ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí åöïäéáóôéêÞò, áíáëáìâÜíïíôáò ôçí åîõðçñÝôçóç ôñïöïäïóßáò åïñôáóôéêþí åêäçëþóåùí üðùò âáðôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò
êëð., ìå ðïëý êáëÜ ðñïóïäïöüñá áðïôåëÝóìáôá. Èá ìðïñïýóáí íá ðñïóôåèïýí êáé Üëëåò ðåñéðôþóåéò åõêáéñéþí áðáó÷üëçóçò êáé
ìÜñêåôéíãê ôùí ðñïúüíôùí, íïìßæù üìùò üôé
äåí åßíáé óôï ðëáßóéï áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé
óôï äéáèÝóéìï ÷þñï ôïõ öýëëïõ ôçò åöçìåñßäáò íá áíáðôõ÷èïýí. Èá ìðïñïýóå íá áêïëïõèÞóåé ìéá äéåîïäéêÞ óõæÞôçóç, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åêäçëùíüôáí ôï åíäéáöÝñïí ãéá
ôçí õëïðïßçóç ôçò éäÝáò.
Êáé åðåéäÞ ç áñ÷Þ åßíáé ðÜíôá ôï äõóêïëüôåñï ìÝñïò åíüò åã÷åéñÞìáôïò, ãéá íá äéáóêåäÜóù êÜðùò ôïõò äéóôáãìïýò ùò ðñïò
ôç äõóêïëßá ðïõ åíäå÷ïìÝíùò Ý÷åé ôï óôÞóéìï åíüò óõíåôáéñéóìïý ãõíáéêþí êáé ôï ïðïßï ðéèáíüí èá êÜíåé äéóôáêôéêÝò ôéò êõñßåò
áëëÜ êáé ôï ðåñéâÜëëïí ôïõò, ßóùò êáé ôïõò
ôïðéêïýò öïñåßò/óõëëïãéêÜ üñãáíá ôïõ ÷ùñéïý þóôå íá ôéò ðáñáêéíÞóïõí íá ðñïâïýí
óôç ëÞøç ôçò áðüöáóçò, èá Þèåëá íá óçìåéþóù üôé ïé åíäéáöåñüìåíåò ìðïñïýí íá áíôëÞóïõí áñêåôÞ âïÞèåéá ãéá ôï óêïðü áõôü
áðü áñìüäéïõò öïñåßò. Ç ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá Êáñäßôóáò (Áí.Êá) ðáñÝ÷åé äùñåÜí âïÞèåéá (ôå÷íïãíùóßá) ãéá ßäñõóç ãõíáéêåßùí
óõíåôáéñéóìþí. Óå ðñïóùðéêÞ åðéêïéíùíßá
ìå ôï ÄéåõèõíôÞ ôçò Åôáéñåßáò åðéâåâáéþèçêå ç ðñïèõìßá íá ôéò ðáñáó÷åèåß ó÷åôéêÞ âïÞèåéá. Åðßóçò ôï áñìüäéï ôìÞìá ôçò ÐÁÓÅÃÅÓ (ÐáíåëëÞíéáò Óõíïìïóðïíäßáò Åíþóåùí

Ãåùñãéêþí óõíåôáéñéóìþí) äéáèÝôåé ôï êåßìåíï ôïõ êáôáóôáôéêïý ßäñõóçò ãõíáéêåßïõ
óõíåôáéñéóìïý, üðùò êáé ðëçñïöüñçóç ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôÞñçóç ôùí áðáñáßôçôùí âéâëßùí
êáé ôá öïñïëïãéêÜ æçôÞìáôá êáé ðáñÝ÷åé óõìâïõëåõôéêü Ýñãï. Ç Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò ÏéêéáêÞò Ïéêïíïìßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò
ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ðáñÝ÷åé åðßóçò
ó÷åôéêÞ óõìâïõëåõôéêÞ âïÞèåéá êáé êáëåß åêðñïóþðïõò ôùí ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí
óôçí åôÞóéá Äéçìåñßäá ðïõ äéïñãáíþíåé ãéá
ôïí åïñôáóìü ôçò ðáãêüóìéáò çìÝñáò ôçò áãñüôéóóáò êÜèå Ïêôþâñéï, üðïõ åíçìåñþíïíôáé áëëÜ êáé áíôáëëÜóóïõí áðüøåéò êáé ðëçñïöüñçóç êáëþí ðñáêôéêþí ïé ãõíáßêåò ôùí
óõíåôáéñéóìþí ìåôáîý ôïõò. Ï ÏÃÅÅÊÁ-ÄÇÌÇÔÑÁ (Ïñãáíéóìüò ÃåùñãéêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò åðïðôåõüìåíïò áðü ôï Õð. ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí) ðáñÝ÷åé åêðáßäåõóç ãéá åðé÷åéñçìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò áãñïôéóóþí.
Ìðïñïýí åðßóçò, ðñéí ðÜñïõí ôçí ïñéóôéêÞ
ôïõò áðüöáóç, íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå êõñßåò ôùí Üëëùí ãõíáéêåßùí óõíåôáéñéóìþí ôïõ
íïìïý Êáñäßôóáò, áëëÜ êáé ìå êõñßåò óõíåôáéñéóìþí ôçò ÷þñáò ðïõ áðïôåëïýí ôéò êáëýôåñåò ðåñéðôþóåéò êáëþí ðñáêôéêþí, ãéá
íá áíôëÞóïõí ðëçñïöïñßåò. Óçìåéþíù üôé
êÜðïéïé óõíåôáéñéóìïß, üðùò ôçò Óýñïõ Þ ôïõ
Áãßïõ Áíôùíßïõ Èåóóáëïíßêçò, áðïôåëïýí áîéïæÞëåõôåò áðü ðëåõñÜò áðïôåëåóìáôéêÞò
ëåéôïõñãßáò óõíåôáéñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò.
Ìå üëïõò áõôïýò ôïõò öïñåßò ç äéáóýíäåóç
ôùí êõñéþí èá åßíáé åîáóöáëéóìÝíç.
Åõêáéñßåò åðßóçò ãéá ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç
ìðïñïýí íá áíáæçôçèïýí. Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò, óôï
ðëáßóéï ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò
«Áíôáãùíéóôéêüôçôá-Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá ÉÉ»
ôïõ ÅÓÐÁ 2007-2013, åéäéêüôåñá ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ãõíáéêåßáò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ðáñÝ÷åé ïéêïíïìéêÞ åíßó÷õóç ãéá ìéêñÝò êáé ðïëý
ìéêñÝò ãõíáéêåßåò åðé÷åéñÞóåéò. ¸êëåéóå ï
ðñþôïò êýêëïò ðñïóêëÞóåùí ãéá õðïâïëÞ
ðñïôÜóåùí áëëÜ ïðùóäÞðïôå èá áêïëïõèÞóïõí êáé Üëëïé óôï ìÝëëïí, üðùò Ýãéíå êáé óôç
äéÜñêåéá ôïõ Ã´ ÊÐÓ ãéá áíôßóôïé÷ï ðñüãñáììá. ÔÝôïéåò êáé Üëëåò åõêáéñßåò ìðïñïýí íá áíáæçôçèïýí êáé íá áîéïðïéçèïýí áðü ôï óõíåôáéñéóìü. Ôåëåéþíïíôáò, èá Þèåëá íá óçìåéþóù üôé ôï ðáñáðÜíù êåßìåíï èÝôåé ìéá ðñüêëçóç ãéá ôéò êõñßåò ôïõ ÷ùñéïý ìáò. ÁíôéëáìâÜíïìáé üôé ç õëïðïßçóç ôçò éäÝáò äåí åßíáé áõôïíüçôç. ×ñåéÜæåôáé æýìùóç, ùñßìáíóç, åíèÜññõíóç, ßóùò ðåñéóóüôåñç óõæÞôçóç, êáé áðïäï÷Þ. Åíäå÷ïìÝíùò íá ìçí êáôáëÞîåé ôåëéêÜ óå åöáñìïãÞ, ðñÜãìá åðßóçò êáôáíïçôü.
Åõ÷áñéóôþ ãéá ôç öéëïîåíßá
H ÉóáâÝëëá ÃéäáñÜêïõ-ÊáööÝ
είναι κáèçãÞôñéá ôïõ Ãåùðïíéêïý
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí
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Ó

ôéò 22 Ïêôùâñßïõ 2009 óôéò 4.30
ðåñßðïõ ôá îçìåñþìáôá Üöçóåò
ôçí ôåëåõôáßá óïõ ðíïÞ óôéò øõ÷Ýò
êáé óôéò áãêáëéÝò ôùí äéêþí óïõ.
¸öõãåò, áëëÜ ôï êåíü ðïõ áöÞíåéò óôéò
êáñäéÝò ìáò ðïôÝ äåí èá åðïõëùèåß, ãéáôß
Ýöõãåò íùñßò êáé ãéáôß êÜèå áãáðçìÝíï
ðñüóùðï, üôáí öýãåé, áöÞíåé Ýíá áíåîßôçëï
óçìÜäé óôçí ýðáñîÞ ìáò ðïõ ìáò óõíïäåýåé
ðáíôïý êáé ðÜíôá.
ÃåííçìÝíïò ôï 1943 óôá ÊáíÜëéá Êáñäßôóáò ôåëåßùóåò ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ôïõ ÷ùñéïý ìáò êáé ôï ÃõìíÜóéï Öáíáñßïõ (óçìåñéíü
Ëýêåéï).
Êáôáãüìåíïò áðü áãñïôéêÞ ïéêïãÝíåéá
Ýìåéíåò óôá äåêáï÷ôþ óïõ ÷ñüíéá ïñöáíüò
áðü ðáôÝñá. ¼ìùò, ç ïéêïãÝíåéÜ óïõ ìå
ìðñïóôÜñç ôç äõíáôÞ ìçôÝñá óïõ êáé ôá ôßìéá
áäÝëöéá óïõ êáôÜöåñå íá óôáèåß üñèéá ìå ôçí
åñãáôéêüôçôÜ ôçò êáé íá îåðåñÜóåé ôç öôþ÷åéá
óå êåßíá ôá ðïëý äýóêïëá ÷ñüíéá ãéá óáò.
Ç ÊñÞôç Ýìåëëå íá ãßíåé ç äåýôåñç éäéáßôåñç
ðáôñßäá óïõ. Åêåß õðçñÝôçóåò ôç óôñáôéùôéêÞ
óïõ èçôåßá êáé óõã÷ñüíùò óðïýäáæåò óôçí
ÁíùôÝñá Ó÷ïëÞ Çëåêôñïíéêþí óôá ×áíéÜ.
ÐñïóðÜèçóåò êáé ôá êáôÜöåñåò íá
óõíäõÜóåéò êáé ôá äýï áõôÜ ôá ðïëý äýóêïëá
êáé âãÞêåò íéêçôÞò. Óôï ÐáíåðéóôÞìéï
ãíþñéóåò êáé åñùôåýèçêåò ôç äåêáåííéÜ÷ñïíç
ôüôå ãëõêéÜ ÓôÝëëá, ç ïðïßá åðßóçò óðïýäáæå
óôç Ó÷ïëÞ Çëåêôñïíéêþí. ÐáíôñåõôÞêáôå ôï
1972 óôçí ÁèÞíá üðïõ êáé ìÝíáôå ìüíéìá.
Áðïôåëïýóáôå óðÜíéï æåõãÜñé, ôüóï áãáðçìÝíï ãéá ôçí åðï÷Þ ìáò ìå áíôï÷Þ óôï
÷ñüíï. ÁðïêôÞóáôå äýï áîéáãÜðçôá ðáéäéÜ ôïí
ÊùóôÞ êáé ôï ÌÜíï, ðïõ óáò ÷Üñéóáí ôÝóóåñá
åããïíÜêéá. Ô’ áããåëïýäéá óïõ ðïõ äåí
ðñüëáâáí íá óå äïõí íá ãåñíÜò, ðïõ äåí
ðñüëáâáí üëá íá ó’ Ý÷ïõí ãåñÜ óôç èýìçóç
ôïõò, óôç æùÞ ôïõò, ãéáôß åßíáé ìéêñÜ, ô’
áããåëïýäéá óïõ ðïõ äåí ðñüëáâåò íá ôá äåéò
íá ìåóôþíïõí.
Áêëüíçôïò âñÜ÷ïò óôç æùÞ óïõ ç ÓôÝëëá
Üîéá, ðéóôÞ êáé êáëëéåñãçìÝíç, áöïóéùìÝíç
ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá áíÜóá óïõ ìå êåßíç ôçí
áîéïóçìåßùôç
áîéïðñÝðåéá êáé öõóéêÞ
åõãÝíåéá ðïõ ðÜíôá ôç äéáêñßíåé, ìÝ÷ñé ôçí
ôåëåõôáßá óôéãìÞ ðïõ ãéá ôåëåõôáßá öïñÜ
åßäáìå ôï ðñüóùðü óïõ óôï ÊïéìçôÞñéï ôïõ
ÐñïöÞôç Çëåßá óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ ÁôôéêÞò.
Áò åßíáé åëáöñý ôï ÷þìá ðïõ óå óêåðÜæåé.
ÐåñéôñéãõñéóìÝíïò ìÝ÷ñé ôéò ôåëåõôáßåò

þñåò áðü ôá ðáéäéÜ óïõ, ôá åããüíéá óïõ, ô’
áäÝëöéá óïõ ðñÝðåé íá ìáò áðï÷áéñÝôéóåò
éêáíïðïéçìÝíïò, üðùò Þóïõí óôçí
ðñïôåëåõôáßá óõíÜíôçóÞ ìáò, üôáí ìå ðÞñåò
êÜðùò áðüìåñá êáé ìïõ åßðåò: «¸÷ù æÞóåé ìéá
ðëÞñç æùÞ. Åßìáé ãåìÜôïò. Äåí áöÞíù
åêêñåìüôçôåò. Ãé’ áõôü üôáí öýãù, üôáí áõôü
óõìâåß, èá åßìáé ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïò ãéáôß
Ý÷ù êáëÜ ðáéäéÜ, ðïëý êáëÝò íýöåò êáé Ýôóé
áöÞíù ôç ÓôÝëëá óå êáëÜ ÷Ýñéá, óå
áíèñþðïõò êáëïýò ãéá óôÞñéãìá».
Ðñüôõðï Ýíôéìïõ áíèñþðïõ êáé ïéêïãåíåéÜñ÷ç ìå ìïíáäéêü Þèïò. ÐÜíôá ðñïóãåéùìÝíïò êáé ìåôñçìÝíïò. Ðñïðáíôüò äõíáôüò,
ðïëý äõíáôüò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò. Ïé óõìâïõëÝò
óïõ óõíåôÝò, áðëÝò, ìå ëïãéêÞ, åéëéêñßíåéá êáé
ôáðåéíïöñïóýíç ìáò Üããéæáí. Ç Ýíôïíç
ðñïóùðéêüôçôÜ óïõ áðïôåëåß ðñüôõðï êáé
ðáñáêáôáèÞêç ãéá êÜèå çëéêßá. ÁíéäéïôåëÞò ç
âïÞèåéÜ ðñïò üëïõò, üóïõò åß÷áí áíÜãêç êáé
ðñïðáíôüò áèüñõâç.
AèÞíá 01/12/2009
Ç ïéêïãÝíåéá ôïõ Ãåùñãßïõ Ãéáííáêïý
ôïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ôçò ÁèçíÜò, Óáò
åõ÷áñéóôïýìå áðü êáñäéÜò üëïõò ÅóÜò
ôïõò óõã÷ùñéáíïýò ìáò Êáíáëéþôåò,
óõããåíåßò êáé ößëïõò, ãéá ôç
óõìðáñÜóôáóÞ Óáò, ìå ôçí ðáñïõóßá
Óáò, êáé ôçí óêÝøç Óáò, óôéò äýóêïëåò
þñåò ðïõ ðåñÜóáìå, üðùò êáé ãéá ôç
óõììåôï÷Þ Óáò, óôï ìåãÜëï ðÝíèïò ìáò.
Ï Ãéþñãïò ìáò Üöçóå íéþèïíôáò ôçí
áãÜðç Óáò üðùò êáé ôçí áãÜðç üëùí
üóùí ôïí Þîåñáí óõíáäÝëöùí, ößëùí,
óõãêáôïßêùí êáé ôçò ÊñçôéêÞò ïéêïãÝíåéáò ðïõ êáé Åêåßíïé Ýôñåîáí üðùò
êáé Åóåßò, ìå ðëïßá êáé áåñïðëÜíá íá
åßíáé åäþ, ìáæß ìå Óáò, ãéá íá ôïí
áðï÷áéñåôßóïõìå üëïé ìáæß.
Ãéþñãï, Ýöõãåò ìÝóá áðü ôç æåóôáóéÜ
ôçò ïéêïãÝíåéÜò Óïõ ìå ãåííáéüôçôá êáé
äýíáìç øõ÷Þò. ÌÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá Óïõ
óôéãìÞ Þèåëåò êáé ðñïóðáèïýóåò íá
ìéêñýíåéò ôçí ïäýíç ìáò. Äïôéêüò êáé
ðïíåôéêüò ìÝ÷ñé ôÝëïõò.Ìáò ëåßðåéò
áöÜíôáóôá êáé åßíáé âáèåéÜ ç ðëçãÞ ðïõ
ìáò Üöçóåò. Ðïëý âáèåéÜ êáé ãéá ôïí
áäåëöü Óïõ ÈùìÜ ðïõ èñçíåß óá íá

Ý÷áóå ãéü ôïõ. Åêåßíïò Óå åß÷å âïçèÞóåé
êáé óôéò óðïõäÝò Óïõ åãêáôáëåßðïíôáò
ôéò äéêÝò ôïõ åêåßíá ôá äýóêïëá ÷ñüíéá
ðïõ ÷Üóáôå ôïí ðáôÝñá Óáò êáé áðü ôüôå
ï ÈùìÜò, ðïõ Ý÷åé ìåãÜëç êáñäéÜ, Þôáí
êáé åßíáé ï ðáôÝñáò ôçò ïéêïãÝíåéáò.
Ç áäåëöÞ ìïõ Åëåõèåñßá ðïõ êáé
åêåßíç Óå õðåñáãáðïýóå ãéáôß ôï Üîéæåò,
ìå ðüíï øõ÷Þò óå ìïéñïëïãåß êáé Óïõ
áöéåñþíåé ìéá ìáíôéíÜäá:
“Êáëü Ôáîßäé êé ïé ÷áñÝò
ðïõ ìïõ’ äùóåò ìáæß Óïõ
ãéáôß åãþ èá æù ì’ áõôÝò
êáé ôçí áíÜìíçóÞ Óïõ»
Ãéþñãï ìáò ïé åããïíïýëåò ìáò óå
øÜ÷íïõí.
Ï ÃéùñãÜêçò ìáò ðïõ êáôáëáâáßíåé
ðåñéóóüôåñï: «Ìïõ ëåßðåéò ðáððïý» êáé
ôñÝ÷ïõí ôá ìáôÜêéá.
Áéùíßá Óïõ ç ìíÞìç áãáðçìÝíå ìáò.
ÐÜíôá èá Ý÷åéò ôçí ðñþôç èÝóç óôçí
êáñäéÜ ìáò.
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ¼ëïõò ðïëý
Ìå áãÜðç êáé åêôßìçóç
ÓôÝëëá ÈåïäùñÜêç-Ãéáííáêïý

ÅñãÜóôçêåò ãåíéêÜ ðåñßðïõ 40 ÷ñüíéá.
ÕðçñÝôçóåò ùò çëåêôñïíéêüò óôçí ÅÑÔ áð’
üðïõ êáé óõíôáîéïäïôÞèçêåò. Ïé óõíÜäåëöïß
óïõ, áíþôåñïß óïõ, óå åìðéóôåýïíôáí íá
äéá÷åéñßæåóáé äéÜöïñá êñßóéìá èÝìáôá Ýôóé
üðùò åóý ãíþñéæåò íá öÝñåéò åéò ðÝñáò. Ãé’
áõôü êáé üëïé ïé óõíÜäåëöïß óïõ ì’ Ýíá óôüìá
Ýëåãáí «Íá ôïí èõìüìáóôå üðùò Þôáí». ¼ëïé
óå èñÞíçóáí. ÓõãêÜôïéêïé, ãåßôïíåò, óõììáèçôÝò, óõããåíåßò êáé ößëïé. ¹ñèáí áðü
ðáíôïý.
Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ìáèåýôçêå ôïýôï ôï íÝï,
ç ïäýíç, ï ðüíïò êé ï ëõãìüò óõíïäåýïíôáí
íïåñÜ áðü ôéò ãëõêýôáôåò íüôåò ôïõ
áêïñíôåüí ðïõ áõôïäßäáêôïò Ýðáéæåò áðü
ðáéäß. ÌåãÜëùóá äßðëá ó’ áõôÞ ôç ìïõóéêÞ,
áöïý ôá óðßôéá ìáò áðïôåëïýóáí ôçí ßäéá
êáôïéêßá, ðïëýôéìç ðñïóöïñÜ ôùí ðáððïýäùí
ìáò Ãéþñãïõ êáé ÅëÝíçò. Áêïýóìáôá ìïõóéêÜ
ôá âñÜäéá áð’ ôá áîÝ÷áóôá íõ÷ôÝñéá ôçò
ïéêïãÝíåéÜò óïõ, ôá ãëÝíôéá, ôéò ÷áñÝò, ãéáôß
ðÜíôá îÝñáôå ôé èá ðåé Ýîù êáñäéÜ, ãéáôß üðùò
Ýëåãå êáé ç ìçôÝñá óïõ: « Äåí öïâÞèçêá ðïôÝ
ôç öôþ÷åéá, ðáñÜ ìüíï ôéò áññþóôéåò
öïâÞèçêá». Ôïýôåò ïé íüôåò ìåëïðïéÞèçêáí
êáé óõíÝèåóáí ôçí ðñïóùðéêÞ óïõ ðÝíèéìç
ïõñÜíéá ìåëùäßá áíáìéãìÝíç ìå ôïõò
ãíþñéìïõò, ðÝíèéìïõò Þ÷ïõò ôçò êáìðÜíáò
ôïõ ÷ùñéïý ìáò ðñïò ôç Ìáêáñßá Ïäü… Ëåò
Ãéþñãï êáé âãÞêåò óôï ìðáëêüíé ôïõ ðáôñéêïý
óïõ óðéôéïý áôåíßæïíôáò ôéò ñÜ÷åò ôïõ ÷ùñéïý
ìáò áðï÷áéñåôþíôáò ôï êáé ðáßæïíôáò
áêïñíôåüí ìå êåßíï ôï áíïéêôü ÷áìüãåëï ðïõ
óå ÷áñáêôÞñéæå êáé ðïõ Ýäåé÷íå üëï ôïí åóùôåñéêü ôçò øõ÷Þò óïõ ðëïýôï êáé ìåßò üëïé
ãýñù-ãýñù, üðùò ðáëéÜ, êïíôÜ óïõ íá
óéãïôñáãïõäïýìå.
Ôþñá óôç ìïõóéêÞ ôùí áããÝëùí óôçí
ïõñÜíéá êáôïéêßá óïõ íá áíáðáõôåßò üðùò óïõ
áñìüæåé. ÎÝñïõìå üìùò üôé åêåß ðïõ ðáò äåí
èá åßóáé ìüíïò. Êé áõôü ìáò ðáñçãïñåß.
Óå ðåñéìÝíåé ç ìçôÝñá óïõ ÁèçíÜ, ï
ðáôÝñáò óïõ Êþóôáò, ïé ðáððïýäåò óïõ êáé
üëïé ïé Üëëïé óõããåíåßò ðïõ Ý÷ïõí öýãåé.
Åìåßò ôáðåéíÜ ìå ôéò âáèéÝò êáé åãêÜñäéåò
ðñïóåõ÷Ýò ìáò èá ðáñáêáëïýìå ôïí Èåü ãéá
óÝíá ðïõ áãáðÞóáìå ôüóï ðïëý êáé ðïõ ôüóï
ðïëý èá ìáò ëåßðåéò.
ÐïôÝ, ìá ðïôÝ äåí èá óå îå÷Üóïõìå.
Áíôßï êáé Êáëü Ôáîßäé ðïëõáãáðçìÝíå ìïõ
îÜäåëöå
ÅëÝíç Ãéáííáêïý-Ðáðáæá÷áñßïõ

50 μέρες από το θάνατο του Γ. Γιαννακού
του Βαγγέλη Μπρακατσούλα

Π

έρασαν κιόλας πενήντα περίπου
μέρες από τη στιγμή που έφυγε
από κοντά μας ο Γεώργιος Γιαννακός του Κωνσταντίνου. Πέρα
από τη συγγενική σχέση
που είχαμε, μας συνέδεε
και η συναδελφική σχέση
εξαιτίας του ίδιου επαγγέλματος.
Όπως είναι γνωστό οι
πατεράδες μας ήτανε
πρώτα ξαδέλφια. Όμως
πραγματικά καλύτερα από αδέλφια. Άλλωστε
στο στρατό που υπηρέτησαν μαζί, γίνανε
«σταυραδέρφια», με ειδικό τρόπο όπως ίσχυε
εκείνα τα χρόνια στο στρατό. Οι δύο Κώτσιδες
όπως τους έλεγαν στο χωριό ήτανε πάντα μαζί
και στα εύκολα και στα δύσκολα. Εμείς
μεγαλύτερη φαμελιά, είχαμε αποκούμπι το
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σπίτι τους με ότι αυτό συνεπάγεται. Θυμάμαι
τον πατέρα μου, ό,τι προβλήματα είχε μαζί με
τον πατέρα του Γιώργου θα βρίσκανε τις
λύσεις. Υπήρχανε τότε χρόνια ανέχειας και το
καταφύγιο ήτανε η οικογένεια του Γιώργου με
απόλυτη ελευθερία μέχρι και τον κήπο της
χορχούρας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε
και εμείς τα παιδιά ακολουθώντας τα χνάρια
των πατεράδων μας πάντα με αγάπη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ μας. Με το μακαρίτη
Γιώργο εμένα προσωπικά στην Αθήνα πια, από
το 1968 με συνέδεσε και το επάγγελμα.
Κοντά μου και με την καθοδήγησή μου ο
Γιώργος πήρε την πρώτη πείρα στις επισκευές
ηλεκτρονικών διατάξεων και όλοι οι συνάδελφοί του εξετίμησαν τις γνώσεις του και την προσήλωση στη δουλεία του.
Είχε άψογη συνεργασία με όλους για την
επίλυση των προβλημάτων, άκουγε τους
μεγαλύτερους τεχνικούς και με τις γνώσεις

του συνέβαλε στην εφαρμογή της θεωρίας
στην πράξη.
Εγώ από τη μεριά μου ήμουνα υπερήφανος
για τα καλά σχόλια του προσωπικού του εργαστηρίου, του εργοστασίου.
Εκεί είχε και το πρώτο χτύπημα στο στομάχι
και θα θυμάμαι πάντα τον τρόπο που το αντιμετώπισε, εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές
του γιατρού.
Αργότερα προσελήφθει στην ΕΡΤ σαν
τεχνικός των Ραδιοτηλεοπτικών μέσων και
πάλι είχα την τύχη να παρακολουθήσω από
κοντά την πρόοδο του γιατί μια φορά το χρόνο
επισκεπτόμουν την ΕΡΤ μαζί με τους μαθητές
μου για τεχνική ενημέρωση.
Ο Γιώργος εκεί αναδείχθηκε άξιο τεχνικό
στέλεχος. Στους εκεί συναδέλφους του έβλεπα την αγάπη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά
τους για το Γιώργο. Η συνεργασία μεταξύ τους
ήτανε άψογη, με την τεχνική κατάρτισή του σε
υψηλό επίπεδο και με ανάλογη και συνεχή

ενημέρωση. στις εξελίξεις της ηλεκτρονικής
τεχνικής. Κατά σύμπτωση μαζί ήμασταν και στη
δεύτερη δοκιμασία που είχε με το στομάχι του
και που τον κράτησε κάμποσο καιρό έξω από
τα νερά του. Ξεπέρασε όμως γρήγορα τον
κίνδυνο και επέστρεψε στην δουλειά που τόσο
αγαπούσε. Σε όλες τις δυσκολίες είχε βγει νικητής. Το τελευταίο όμως κακό που τον βρήκε
δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει και τον χάσαμε
τόσο νωρίς και τόσο νέο, χωρίς να μπορέσει
σαν συνταξιούχος πια, να προσφέρει στη οικογένειά του όσα θα ήθελε και όσα μπορούσε.
Στην αρρώστιά του δεν τον συνάντησα. Δεν
ξέρω αν θα μπορούσα να δω το Γιώργο τόσο
άρρωστο. Δεν μπόρεσα ούτε και τη Στέλλα τη
γυναίκα του και συνάδελφό μου να αντικρίσω
από κοντά, έχοντας στο μυαλό μου την αγάπη
που είχε ο ένας για τον άλλον. Έφυγε όπως
έφυγε και θα έχω πάντα στο μυαλό μου τον
συνάδελφο και ξάδερφο Γιώργο, όλο ζωή, να
με ακούει και να τον ακούω.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ε

Χριστούγεννα στο μέτωπο

πειδή οι εορταστικές ημέρες είναι
γεμάτες νοσταλγία και αναμνήσεις από
τα περασμένα χρόνια, θυμήθηκα ένα
κεφάλαιο από το βιβλίο της Ε’ ταξεως
Δημοτικού Σχολείου, που μας το δίδαξε ο
Προφυλακές Oλύτσικα Ηπείρου 24
Δεκεμβρίου 1912.
Ξαστεριά, κλαράκι δεν κουνιέται. Το φεγγάρι φωτίζει καθαρά, κατακάθαρα τα βουνα
της Μανωλιάσας και του Oλύτσικα, που
τέτοια ώρα μας φαίνονται διπλά στον όγκο
και στο ύψος. Μπορεί κανείς να διακρίνει τις
προφυλακές μας επάνω σ’ αυτα, σωρούς
από φανταρους ριγμένους τον έναν επάνω
στον άλλο, να ξεκουράζονται στην αστροφεγγιά, που είναι γι’ αυτους πολύτιμη, γιατί
δεν αφήνει τους Aρβανίτες να μεταχειριστούν εναν από τους φοβερούς τρόπους που
ξέρουν, τον αιφνιδιασμό, για να φτασουν τη
γραμμή και να τους επιτεθούν. Θ’ αναπαυθούν απόψε.
Που και που, κανένας από τους στρατιώτες μας πετιέται ξαφνικά και δός του
πάνω κάτω να ζεστανει λίγο το παγωμένο
του κορμί.
Το δυνατό κρύο μας περονιάζει τα κόκαλα
και κάνει τη μέση μας και τις πλάτες να
πονούν.
- Μιά βραδιά είναι κι αυτή και θα περάσει,
βρε παιδιά, όλοι υποφέρουν σήμερα για την
πατρίδα, όλα θα περάσουν είπα. Ούτε κουβέντα πια.
Γύριζα και δεν μπορούσα να βγάλω από το
μυαλό μου, πως η βραδιά εκείνη ήταν Χριστουγεννιάτικη. Aπό τους στρατιώτες μου
κανένας δεν το είχε σκεφτεί.
Ήμουν νευρικός και προσπαθούσα να συνηθίσω τον εαυτό μου στη συγκίνηση, που θα
δοκίμαζα μέ τη χαρά των στρατιωτών μου για
κάτι έκτακτο, που τους προετοίμαζα για τη
βραδιά αυτή.
Βρισκόμουν απ’ έξω από το καλυβάκι μας,
όταν άκουσα το στρατιώτη, που έγραφε ενα
γράμμα, να ρωτα πόσες του μηνός είχαμε.
«Ρώτα τον κυρ λοχία», του είπε ενας.
Είκοσι τέσσερες, του φώναξα κι αποτραβήχτηκα βιαστικός.
- Βρε παιδιά, είκοσι τέσσερες! Χριστούγεννα σήμερα και δεν το σκεφτήκαμε...
Για σκεφτείτε, βρε παιδιά… Έφτασαν στ’
αυτιά μου τα λόγια αυτα από δέκα στόματα.
Είχα αρκετά τραβηχτεί από το φυλάκιο,
όταν είδα τους φαντάρους μου έναν έναν να
βγαίνουν από το καλυβάκι και να με πλησιάζουν. Σε λίγο ήταν όλοι γύρω μου.
- Aκούς Χριστούγεννα, κυρ λοχία, και να
μη το καταλάβουμε καθόλου!... Πως θα την
περάσουν τη σημερινή ημέρα τα καημένα τα
σπίτια μας... "Αχ! δόλια μάνα! Και κοίταζαν ο
ένας τον άλλο κι όλοι μαζι εμένα. Τι ζητουσαν
από μένα; Kι εγώ είχα σπίτι και μάνα. H αλήθεια είναι, ότι εγώ ήμουν ο μόνος ανώτερος
τους έκει.
Ήμαστε όλοι περισσότερο περήφανοι,
γιατί μια τέτοια ημέρα τόσο υποφέραμε ήμουν ακόμη πιο ευτυχής εγώ, γιατί περίμενα
έπειτα από λίγο κάτι να παρουσιάσω στους
στρατιώτες μου, που από ήμερες τώρα
ζούσαν μόνο με ψωμί, κι αυτό σαν αντίδωρο.
Σε λίγο ένας ένας τραβήχτηκαν πάλι στο

αείμνηστος Δάσκαλος Σπύρος Κατέρης το
έτος 1947 με τόσο πάθος και παραστατικότητα,
που μας ενθουσίασε πάρα πολύ και το μάθαμε
σαν ποίημα όλοι όσοι τελειώσαμε τότε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας. Αφιερώνεται σε

όλους όσους διδάχθηκαν αυτό το μάθημα και
ιδιαίτερα στον Kων/νο Μαυρομμάτη και τον
Θωμά Ζήση.
Σας ευχαριστώ
Τριαντάφυλλος Δήμου

μακρύ σπαθί.
Με μακρύ σπαθί, Ωστε το καταλάβαιναν οι
στρατιώτες μου, ότι κάτι μπορούσε να βγει
και για μένα από τη νίκη, σκέφτηκα.
O Πράγιας, κύρ λοχία, εξακολούθησε ο
Δεναξάς, ψήνει το κρέας κάτω στή ρεματιά.
Σε μια ώρα θα είναι έτοιμο. Έξι οκάδες χοιρινό πρώτης γραμμής, έχομε κι αλάτι και
πιπέρι, ενα παγούρι κονιάκ, τρία κουτιά λουκούμια και δυο ψωμιά χωριάτικα φίνα. Mου
είπε ο ύποσιτιστής, πως θα μας στείλουν και
χριστόψωμα, μα αυτα, να σου ειπώ, κύρ
λοχία, δεν τα περιμένω. Eίδα να δουλεύουν
δυο τρεις στους φούρνους από εκείνους,
που δεν έλεγαν καλημέρα σε φούρναρη στήν
πατρίδα.
Άφησε τα σακίδια, Δεναξά, απ’ έξω από το
καλύβι και πήγαινε, παιδί μου, να βοηθήσεις
τον Πράγια.
καλυβάκι κι έμεινα μόνος.
Χριστούγεννα! Πως περνούσαμε άλλες
χρονιές με τον πατέρα, τη μητέρα και τ’
αδερφάκια μας! Aπό νωρίς, ψώνια και ψώνια.
Τα μικρά τι χαρές! Γέμιζε το σπίτι από γέλια
κι απαιτήσεις.
- Μαμά, το βράδυ να με σήκωσεις να πάω
στην εκκλησία.
- Kαλά, κοιμήσου τώρα, αν θέλεις να
σηκωθείς.
Πως πεταγόμαστε τη νύχτα απο τον ύπνο,
όταν ακούγαμε το γλυκό, χαρμόσυνο ήχο της
καμπάνας. Στο δρόμο εκείνο το βράδυ κανένας φόβος. Ένας ένας, νέοι, γέροι, γριές,
παιδιά, χωμένοι στα παλτα τους, τραβούσαν
για την έκκλησια. Aλήθεια πως μας άρεσε κι
έμας των παιδιών η εκκλησία εκείνο το
βράδυ. Kαι την άλλη ημέρα τι χαρά!
Χριστόψωμα, γαλοπουλες, φρούτα, παντού γιορτασιμα ρούχα. Στα σπίτια, στους
δρόμους, παντού. Ούτε σχολείο εκείνες τις
ήμερες, ούτε τίποτε.
Και τώρα, επάνω στον Oλύτσικα έχομε το
κανόνι για καμπάνα και το ύπαιθρο για
εκκλησία. Kάτι είμαστε κι έμεις τώρα. Πολλές φορές ο στρατηγός θα σκέφθηκε : «Kι
από κει καλά είμαστε ασφαλισμένοι», κι οι
στρατιώτες επάνω στη Μανωλιάσα, που
τους φυλάγαμε τα πλευρά, πάντα πιό ήσυχα
θα κοιμόνταν, όταν μας ένιωθαν πλάγι τους
Τι τιμή αλήθεια!
Καλά ήταν τα περασμένα Χριστούγεννα,
μα τα τωρινά είναι εκείνα, που δεν θα ξεχάσωμε ποτέ. Οι στρατιώτες μου κοιμούνται.Tι
όνειρα να βλέπουν; Aσφαλώς οι περισσότεροι θα είναι στα σπίτια τους, μερικοί και
στην εκκλησία του χωριού τους...
Βήματα από το μονοπάτι, που ειχα προσδιορίσει γιατήν επιστροφή του Δεναξά και
του Πράγια, μ’ έκαμαν να τρέξω προς τα
εκεί.
-Καλώς όρισες, Δεναξά, τί γίνεται, βρε
παιδί; που είναι ο Πράγιας;
-Γειά σου, κύρ λοχία, χρόνια πολλά, με το
καλό στα σπίτια μας, και του λόγου σου με

Έφυγε κι εγώ τράβηξα στο καλύβι. Τους
βρήκα όλους να κοιμούνται.
E! παιδιά, σηκωθείτε, τους είπα επιτακτικά. Δεν σεβάστηκα εκείνη τη στιγμή τον ύπνο
τους.
Ξαφνιασμένοι πεταχτηκαν όλοι επάνω κι
άπλωσαν τα χέρια στα τουφέκια.
- Τί είναι; τί τρέχει, κύρ λοχία; -Είχαν
συνηθίσει τόσον καιρό σέ τέτοια ξυπνήματα.
- Καθίστε κάτω, τους είπα, αφήστε τα
όπλα δεν είναι τίποτε. Kάτι ήθελα να σας
ειπώ.
Έκαθισαν ό ενας δίπλα στον άλλον,
τακτοποιώντας τους μανδύες και τις παλάσκες τους, που τόσον καιρό τώρα έγιναν
αναπόσπαστες από τήν τουαλέτα του ύπνου
τους.
-Άκούστε, παιδιά, να σας ειπώ. Τέτοια
ήμερα και ώρα -ήταν περασμένα μεσάνυχταοι καμπάνες στα χωριά και στις πόλεις
χτυπουν κι οι Χριστιανοί πάνε στήν εκκλησία
να γιορτασουν τη γέννηση του Χριστού μας
και να του ζητήσουν τήν ευλογία του. Κι εμείς
εδώ επάνω που είμαστε, δεν έπάψαμε να
είμαστε χριστιανοί κι έχομε ακόμη περισσότερη ανάγκη από τη βοήθεια του. Γι αυτό
κι εγώ σας ξύπνησα να κάνουμε την προσευχή μας και να ειπούμε κανένα χριστουγεννιάτικο τροπάριο. Eγώ ξέρω μερικά κι αν
ξέρει και κανένας από σας, το λέει. Δεν έκανα καλά, παιδιά;
Καλά έκανες, κύρ λοχία.
Γονάτισα και γονάτισαν κι οι στρατιώτες
μου. Eκανα το σταυρό μου, τον έκαναν κι
αυτοί με το κεφάλι κάτω.
- «Χριστός γεννάται, δοξάσατε,....» Ακούστηκε σιγανή, ραγισμένη απο τη συγκίνηση η
φωνή μου. Mερικοί στρατιώτες μου σταυροκοπιούνται διαρκώς, κι άλλοι σταματούν για
λίγο, γιανα ξαναρχίσουν πάλι. Όλοι μουρμουρίζουν και βοηθούν. Τα δάκρυα μας κατρακυλούν στις άπλυτες γενειάδες μας, η
συγκίνηση μας παρέλυε τα σαγόνια και μας
έκοβε τη φωνή στο λαρύγγι.
Δεν ξέρω πως τελείωσε εκείνο, το τρο-

πάρι, μα ένας στρατιώτης αρχίζει τώρα
δυνατότερα:
—«Ή Παρθένος σήμερον τον Ύπερούσιον τίκτει....»
Βοηθούμε όλοι και κρατούμε το ισο. H
πρώτη συγκίνηση πέρασε και η ψαλμωδία
μας τώρα ακούεται πιο αρμονική. Δυό στρατιώτες μου κρυφομιλούν και παίρνοντας τα
τουφέκια τους ετοιμάζονται να βγουν. Tους
κοίταξα στα μάτια.
Να’ ρθουν κι εκείνοι
οο καημένοι ν’ ακούσουν λίγη λειτουργία,
μου είπαν και υπονοούσαν τους
διπλοσκοπους. Κι έφυγαν.
Τα λόγια αυτα με συγκίνησαν τόσο πολύ,
που νόμισα γιαμια στιγμή, πως θα σταματήσει η καρδιά μου. το στήθος μου στένευε, τα
μάτια μου έτρεχαν, το σώμα μου έτρεμε.
Λειτουργία! Πραγματική λειτουργία απ'
ανθρώπους που είχε εξαγνίσει ο πόλεμος
και που την καρδιά τους πλημμύριζαν τα πιο
ευγενικά αισθήματα. Ήταν πραγματική προσευχή εκείνη.
- «H γέννησίς σου, Χριστέ, ο Θεός ημών»
ψάλλαμε τώρα. Tη στιγμή εκείνη οι
διπλοσκοποί που τους άλλαξαν οι άλλοι δυο,
που βγήκαν πρωτύτερα, πρόβαλαν το κεφάλι
τους στο καλύβι. Έκαναν το σταυρό τους και
γονάτισαν κι αυτοί.
Δεν ξέραμε τίποτε άλλο να πουμε κι η λειτουργία τελείωσε.
Οι στρατιώτες μου σταυροκοπιόνταν
ακόμη, όταν γύρισα με το σακίδιο, που είχε
αφήσει εξω από το καλύβι ό Δεναξάς. Άνοιξα ενα κουτί λουκούμια και το πρότεινα
στους στρατιώτες μου να πάρουν από ενα.
Tο πήραν. Tους έδωσα και το παγούρι με το
κονιάκ.
- Πιέτε λιγάκι, παιδιά, να ζεσταθείτε και να
εύχηθείτε για τη σημερινή ήμερα.
Ήπιαν όλοι και τελευταίος εγώ. Tρέμαμε
όλοι. Μερικοί δεν μπορούσαμε ούτε να
ευχηθούμε. Σηκώναμε μόνο το παγούρι στην
υγειά τών άλλων, χωρίς να μιλούμε καθόλου.
Να κι ο Δεναξάς με τον Πράγια με το
ψημένο κρέας τεμαχισμένο σ' ενα αντίσκηνο.
Oι στρατιώτες τα έχασαν.
-A! κύρ λοχία, ποιος το περίμενε! Κι
ένιωθα τα χέρια τους να μου χαϊδεύουν τα
γένεια, τα μαλλιά, τις πλάτες, τα χέρια. H
ευγνωμωσύνη τους για τη μικρή μου φροντίδα γι’ αυτους μια τέτοια ημέρα ξέσπασε
στα χάδια εκείνα. Πόσο ήμουν ευχαριστημένος για τη δική τους ευχαρίστηση..
—Εμπρός, παιδιά, τρώτε κι ο Θεός να
δώσει το Πάσχα να το κάνουμε στα σπίτια
μας νικητές.
H αλήθεια είναι πως όλοι ψαχουλεύαμε,
χωρίς να τρώει κανείς. H συγκίνηση μας είχε
κόψει τελείως τήν όρεξη.
… Όποτε τα θυμάμαι τα Χριστούγεννα
εκείνα, ποτέ δεν μπόρεσα να συγκράτησω
την καρδιά μου να μην τρέμει και τα μάτια
μου να μην τρέχουν.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συνδρομές στην εφημερίδα
Ποσό (€)

ÏÍÏÌÁ
ÁèÞíá
ËÜóäá ¼ëãá
Ìðáëéþôáò ÓùêñÜôçò
ÃêÝïò Êùí/íïò
ÌáõñÜêç ÂáóéëéêÞ
ÊáñáãéÜííçò Êùí/íïò
ËÜóäáò Ãåþñãéïò
ÌðÝêïò Ðáíáãéþôçò
ÃçñÜóç ×ñõóïýëá
Áíáóôáóßïõ Êùí/íá
ÌáíôÜò ÄçìÞôñçò
/Ìáíôá ÂáóéëéêÞ
Ãéùôüðïõëïò Êùí/íïò
Óäñüëéáò Áñéóôåßäçò
ÊáôÝñç ÂáóéëéêÞ
ÌáõñÜêçò Áñ÷ïíôÞò
Ãéáííáêïý Âéêôùñßá
ÆÝêéïò ËÜìðñïò
ÐáðáíéêïëÜïõ ÓùôÞñéïò
ÈÝïò ¢ñçò

120
50
220
20
20
50
20
20
30
50
20
20
20
20
100
20
20
20

Ποσό (€)

ÏÍÏÌÁ
×ïíäñïìÜñáò Êùí/íïò
ÔÝêïò Êùí/íïò
Êïñìáíïý-ÔÝêïõ ¢ííá
×ñéóôïäïýëïõ Á. Íéêüëáïò
×ñéóôïäïýëïõ Áíôþíçò
Êùôïýëá Áãïñßôóá
ÁäÜìïò Êùôïýëáò
ÄçìïóèÝíçò
Æïýìðïò Áñéóôåßäçò
ÊáóéíÜò ÄçìïóèÝíçò
ÐáðáíéêïëÜïõ Ä. ÇñáêëÞò
ÊñáíéÜ ÍÝëëç

20
20
20
20
20
20

ÈÝïò Êùí/íïò
ÃáëáíÜêçò Âáóßëåéïò
Áíáãíþóôïõ Â. ÅõÜããåëïò
Ãéáííáêïý ÓôÝëëá

20
50
200

(óôç ìíÞìç ôïõ Ãéþñãïõ)

300

Óåñðéþôïõ ÁëåîÜíäñá
(áíôß óôåöÜíïõ óôç ìíÞìç ôçò èåßáò

50
50
50
50
20

Η εφημερίδα μας εκδίδεται
και αποστέλλεται ήδη
και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οσοι επιθυμούν να
την λαμβάνουν ηλεκτρονικά
παρακαλούνται να στείλουν το email
τους στο Σύλλογο

ôçò ËåìïíéÜò-Áðü÷á ÈÝïõ
ðïõ áðåâßùóå óôçí ÊáëáìðÜêá)

(óôç ìíÞìç ôçò áäåñöÞò ôïõ Áíáóôáóßáò ÊÜñãá)200

Êáñäßôóá
Ìðñáêáôóïýëáò
ËïõêÜò (ÊáíÜëéá)
Ðõñãéþôçò ÐåñéêëÞò
Κανάλια)
×áñáëÜìðïõ ÁíäñÝáò

ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôïõ Óõëëüãïõ ìáò

Ï

ôïõ Óõëëüãïõ, ðïõ áöïñÜ âáóéêÜ óôá åîÞò
óçìåßá:
* ÁëëáãÞ óôçí åðùíõìßá áðü
«Åêðïëéôéóôéêüò» óå «Ðïëéôéóôéêüò».
* Äéåýñõíóç ôùí ìÝóùí ðïõ Ý÷åé óôç
äéÜèåóÞ ôïõ ï Óýëëïãïò ãéá ôçí åðßôåõîç
ôùí óêïðþí ôïõ, ìå ôç ëåéôïõñãßá
åíôåõêôçñßïõ, ôç ëåéôïõñãßá âéâëéïèÞêçò,
ôçí áðïíïìÞ âñáâåßùí êáé åðáßíùí ãéá ôç

äñÜóç êáé ôéò åðéäüóåéò ìåëþí ôïõ êáé
ìåëþí ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò, ôçí ðáñï÷Þ
âïÞèåéáò óå ìÝëç ôïõ, óå ìÝëç ôùí
ïéêïãåíåéþí ôïõò êáé óå ìüíéìïõò
êáôïßêïõò ôùí Êáíáëßùí, ôç ÷ïñÞãçóç
õðïôñïöéþí óå ìÝëç ôïõ, óå ìÝëç ôùí
ïéêïãåíåéþí ôïõò êáé óå ìüíéìïõò
êáôïßêïõò ôùí Êáíáëßùí. Ïé áðïíïìÝò
âñáâåßùí êáé åðáßíùí, ç ðáñï÷Þ âïÞèåéáò
êáé ç ÷ïñÞãçóç õðïôñïöéþí áðïöáóßæïíôáé
ìå âÜóç åéäéêü êáíïíéóìü ðïõ åãêñßíåé ôï
Ä.Ó. Óõìðëçñþíåôáé ôÝëïò üôé ãéá ôçí
åêðëÞñùóç ôùí óêïðþí ôïõ Óõëëüãïõ, ôá
ìÝëç ôïõ ðñïóöÝñïõí åèåëïíôéêÜ ôçí
ðñïóùðéêÞ åñãáóßá ôïõò, ÷ùñßò áìïéâÞ,
êÜëõøç åîüäùí ðáñÜóôáóçò, ïäïéðïñéêþí
åîüäùí Þ Üëëç áðïæçìßùóç. Ôï ßäéï éó÷ýåé
êáé ãéá ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó êáé ôçò Å.Å.
* Ðåñéïñéóìü ôùí ôáêôéêþí ìåëþí ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áðü åðôÜ óå
ðÝíôå.
* ÅðáíáðñïóÝããéóç ôïõ æçôÞìáôïò
äéá÷åßñéóçò ôçò ðåñéïõóßáò ôïõ Óõëëüãïõ
óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôüò äéáëõèåß, þóôå ç
ôïðéêÞ áñ÷Þ ôïõ ÷ùñéïý ìáò, óôçí ïðïßá
ðåñéÝñ÷åôáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ç
ðåñéïõóßá ôïõ Óõëëüãïõ, íá õðï÷ñåïýôáé íá
äéáèÝôåé ôá Ýóïäá êáé ôçí ðåñéïõóßá áõôÞ
óýìöùíá ìå ôïõò óêïðïýò ôïõ Óõëëüãïõ,
áðïêëåßïíôáò ôçí åêðïßçóç.
Ïé ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ Êáôáóôáôéêïý èá
éó÷ýóïõí ìåôÜ ôçí ÝãêñéóÞ ôïõò áðü ôï
Ðñùôïäéêåßï Áèçíþí, üðïõ èá êáôáôåèïýí
ìå áßôçóç ôïõ Óõëëüãïõ.
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

12

40

Èåó/íßêç
Êùôïýëáò ÉùÜííçò

Áðüöáóç ôçò ÃΣ ãéá ôçí ôñïðïðïßçóç
Óýëëïãüò ìáò éäñýèçêå ôï
1965 êáé ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ
ôñïðïðïéÞèçêå ðñþôç öïñÜ
ôï 1984, åßêïóé ÷ñüíéá äçëáäÞ
ìåôÜ ôçí ßäñõóÞ ôïõ. Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 29 Íïåìâñßïõ
2009, áðïäÝ÷ôçêå ôçí åéóÞãçóç ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðïöÜóéóå ôç
äåýôåñç ôñïðïðïßçóç ôïõ Êáôáóôáôéêïý

Ποσό (€)

ÏÍÏÌÁ

20
20
20

Νέα
από την
Αθήνα
EÐÉÔÕΧΙΕΣ
O ZÝêéïò ÈùìÜò ôïõ Óùôçñßïõ
ïñêßóôçêå
êáé
ðÞñå
ôï
ìεôáðôõ÷éáêü ôïõ óôï TìÞìá
EöáñìïóìÝíç ËïãéóôéêÞ êáé
EëåãêôéêÞ
óôï
Oéêïíïìéêü
ÐáíåðéóôÞìéï ôçò AèÞíáò

Eõ÷üìáóôå óõã÷áñçôÞñéá óôç
âáöôéóôÞñá ìáò Eõáããåëßá ZÝêéïõ
ôïõ ËÜìðñïõ, ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôçò
óôéò ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò ôïõ
2009, óôï TìÞìá Nçðáéáãùãþí ôïõ
ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò. KáëÝò
óðïõäÝò êáé êáëÞ áðïöïßôçóç. Oé
íïíïß ôçò Káëëéüðç êáé ÓùôÞñçò
ZÝêéïò

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Óôç ìíÞìç ôùí ãïíéþí ìáò Hëßá
êáé EëÝíçò TÝêïõ ðñïóöÝñïõìå
150 åõñþ óôï Óýëëïãï. Tá ðáéäéÜ
ôïõò
Ðáíáãéþôá,
Kùóôáò,
Xñõóïýëá, Óïößá

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Ολοκληρώνεται το Δημοψήφισμα των Καναλιωτών
προκειμένου να προσαρτηθούν στο Δήμο Καρδίτσης

του Χρήστου Μαυρομμάτη

Α

πό το Πάσχα του 2009, οι Καναλιώτες αποφάσισαν,
να ξεκινήσουν αγώνα, προκειμένου να προσαρτηθούν με τον Δεύτερο Καποδίστρια (σχόλιο της Επιτροπής Εφημερίδας: Αναφέρεται ήδη ως Προγραμμα Καλλικράτης), στο Δήμο Καρδίτσης. Σήμερα το Τοπικό Διαμέρισμα Καναλιών, ανήκει στο Δήμο Ιθώμης, που λέγεται ότι θα
πάει στο Δήμο Μουζακίου. Οι λόγοι, που προβάλλουν είναι ορθοί και ουσιαστικοί:
1. Τα χωράφια τους συνορεύουν με το Δήμο Καρδίτσης.

2. Εξυπηρετούνται ανέκαθεν από τις υπηρεσίες του Δήμου
Καρδίτσης.
3. Ανέκαθεν είχαν και έχουν ειδική αστική συγκοινωνία και
επικοινωνία με την πόλη της Καρδίτσης, καθ όσον
απέχουν μόλις 14 χιλιόμετρα απ’ αυτής και λόγω της
ιδιάζουσας ανάγλυφης θέσης του χωριού τους.
4. Δεν είχαν ποτέ συγκοινωνία και επικοινωνία επίσημη με
το Δήμο Μουζακίου, που λέγεται ότι θα πάει αυτούσιος ο
Δήμος, λόγω της ανάγλυφης και ανατολικής θέσης του
χωριού τους, προς την Καρδίτσα, αλλά και ούτε το έβλεπαν με τα μάτια τους.

5. Το Τοπικό Διαμέρισμα Καναλιών, έλαβε ομόφωνη απόφαση για την ανάγκη προσάρτησής του στο Δήμο Καρδίτσης και όχι στο Δήμο Μουζακίου. Σύμφωνα, λοιπόν και με
τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που ψηφίστηκε το
2006, είναι νόμιμη, δυνατή, δίκαιη και επιβάλλεται η προσάρτηση του στο Δήμο Καρδίτσης, μετά το Δημοψήφισμα,
που βρίσκεται στο τέλος του. Οφείλει, λοιπόν, η Πολιτεία
να ενδώσει στο δίκαιο και ουσιαστικό αίτημα των Καναλιωτών, τώρα με τον Δεύτερο Καποδίστρια, χωρίς άλλες
διαδικασίες και να διορθώσει εν τη γενέσει του, ένα μόνιμο μελλοντικό αίτημα των κατοίκων του.

Τα τελευταία τρόπαια
του Θαν. Κωσταβάρα

Η

Εδεσσας 14/6 κατέκτησε δυο
πρώτες νίκες πάλι στη σφαίρα και
στο δίσκο. Διακρίσεις πέτυχε και
στους βαλκανικούς αγώνες της
Σμύρνης (26-27/9), όπου κατετάγη
4ος στα 100μ και στη σφαίρα.
Ξαναγύρισε στις μεγάλες επιτυχίες
στους φθινοπωρινούς αγώνες
ρίψεων στη Σύρο (10/10) κατακτώντας ξανά δυο πρώτες νίκες στη
σφαίρα και στο δίσκο. Οι τελευταίοι
Πανελλήνιοι αγώνες βετεράνων
έλαβαν χώρα στο Ηράκλειο της
Κρήτης όπου συμμετείχαν σε 4
αγωνίσματα! Πρώτος στη σφαίρα και
στην αρχαία ελληνική δισκοβολία (με
τον παλμό που έριχναν τον δίσκο οι
Αρχαίοι), δεύτερος στη κανονική
(σύγχρονη) δισκοβολία και δεύτερος
στο κρητικό βιολί (παραλλαγή της
σφαιροβολίας). Αγαπητέ Θανάση μη
σταματάς τον τρόπο ζωής που διάλεξες.

τελευταία αγωνιστική
περίοδος του 2009
(Μάιος, Σεπτέμβριος και
Οκτώβριος) σημαδεύ τηκε από την έντονη αθλητική δραστηριότητα του γνωστού βετεράνου
Καβαλιώτη αθλητή Θανάση Κωσταβάρα καθώς και από την αδιάκοπη
συμμετοχή του σε Πανελλήνιους
αγώνες στίβου. Είναι να απορείς και
να θαυμάζεις για την αξιοσύνη αυτού
του ανθρώπου.
Πως τα προλαβαίνει όλα; Να είναι
συγχρόνως υπόδειγμα οικογενειάρχη και υπόδειγμα αθλητή; Από τη
δουλειά στα αγροκτήματα κι από κει
στους στίβους με νίκες και μετάλλια.
Γράψαμε και σε προγενέστερες
αθλητικές στήλες της εφημερίδας
μας για το φαινόμενο του Καβαλιώτη
βετεράνου αθλητή. Τι κάνει το μεράκι, η θέληση και πάνω απ’ όλα η
αγάπη και η ερωτική σχέση με τον
αθλητισμό!
Αυτή η σχέση που την άρχισε από
παιδί (Δημοτικό, Γυμνάσιο) την κρατάει σφιχτή και αδιατάρακτη μέχρι
σήμερα. Ετσι για να αποδειχθεί του
λόγου το αληθές θα παραθέσουμε
παρακάτω την αθλητική δράση του
συντοπίτη μας τους τελευταίους 3

μήνες που αναφέραμε στην αρχή.
17/5/09. Σε αγώνα ρίψεων στο
Νευροκόπι Δράμας πήρε την πρωτιά
και στα 3 αγωνίσματα: σφαίρα,
δίσκος, βαρύ όργανο!
Στους Πανελλήνιους αγώνες της

Ο αθλητισμός είναι η πιο υγιής
διέξοδος, είναι φυγή, αντίδραση από
τη ρουτινιάρικη και μίζερη ζωή που
μάς πνίγει καθημερινά. Κι αν κάποιοι θελήσουν να υποβαθμίσουν ή να
απαξιώσουν την ενασχόλησή σου με
τον αθλητισμό είναι γιατί δεν μπορούν να γίνουν ίδιοι με σένα.

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Oι μαθητές και οι δάσκαλοι του
Δημοτικού Σχολείου Kαναλίων, ευχαριστούν θερμά τις εκδόσεις Σαββάλα για
την ευγενική τους πρόσφορά σε βιβλία
και βοηθήματα σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Tέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν έμπρακτα την ευαισθησία τους για
θέματα που άπτονται των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές,
όχι μόνο στο δικό μας χωριό αλλά και
στην ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.
YΣ. Oι δάσκαλοι του σχολείου ευχαριστούν θερμά την ευγενική τους προσφορά σε βιβλία και βοηθήματα που απέστειλαν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου
μας.
Επίσης , ευχαριστούν θερμά τον
πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος
Kαναλίων κ. Mπρακατσούλα Λουκά και
τη συζυγό του Aγγελική για το γεύμα
που παρέθεσαν σε όλους μας σε κατάστημα της πλατείας του χωριού.
Τέλος ευχαριστούν θερμά την κ. Λάσδα Oλγα για τη δωρεά σειράς σχολικών
ειδών της UNICEF με την ευκαιρία των
εορτών των Xριστουγέννων. Aς σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η κ. Λάσδα Oλγα
προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες
που την τιμούν ιδιαίτερα και αποδεικνύουν έμπρακτα το αμέριστο ενδιαφέρον
της για το χωριό μας.
O διευθυντής του σχολείου
ΣTAMATHΣ ΠETPOΣ
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
T. Συμβούλιο του Δ.Δ.
Kαναλίων Δήμου Iθώμης
Προς την επιτροπή της εφημερίδας
«TA KANAΛIA»
ΘEMA: Eνοικιαζόμενα δωμάτια Kαναλίων
Στη συνέλευση του Συλλόγου των
Kαναλιωτών της Aθήνας στις 29/11/09 σχολιάστηκε το θέμα των ενοικιαζόμενων
δωματίων Kαναλίων, της ενοικίασης αυτών
προς εκμετάλλευση και το κόστος διαμονής
σ’ αυτές.
Eνημερώνουμε εσάς, τα μέλη του
Συλλόγου σας και μέσω της εφημερίδας
«TA KANAΛIA» όλους του Kαναλιώτες, ότι:
Για όλα τα προηγούμενα χρόνια που
υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κανένα κοινοτικό Συμβούλιο ή Tοπικό Συμβούλιο (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων)
δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί προς
όφελος του χωριού αλλά και των ενοικιαστών. Λόγοι όπως, η όχι καλη συντήρηση,
η έλλειψη ενδιαφέροντος, κινήτρων, προσωπικού οφέλους κ. ά. πιστεύουμε πως
συνέβαλαν σε αυτό.
Tο τοπικό συμβούλιο θέλοντας να
κάνει ουσιαστικό, αναβαθμισμένο και λειτουργικό το ρόλο των ενοικιαζόμενων
δωματίων, προς όφελος του χωριού αλλά

ΕΥΧΕΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, χαίρομαι
που καταφέραμε και φέτος ν΄ανταμώσουμε
στην ίδια αίθουσα για να ανταλλάξουμε
ευχές για όλες τις γιορτινές μέρες που
πέρασαν και να ευχηθούμε, ο καινούργιος
χρόνος 2010 που διανύουμε, να μας φέρει
κάτι καλύτερο, για να μη νοσταλγούμε τα
παλαιά χρόνια στα οποία καίτοι τα καλούδια
μας ήταν πολύ λίγα σε σχέση με σήμερα, εν
τούτοις η χαρά, το γέλιο η αγάπη απλόχερα
δίνονταν στους κοντινούς και μακρινούς.
Επιθυμώ και εύχομαι ολόψυχα σ΄όλους να
τα ξαναποκτήσουμε. Η ευχή μου για το 2010
είναι η καινούργια χρονιά να επαναφέρει
καλύτερη λειτουργία των θεσμών και αξιών
και μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη στα
παιδιά μας, ώστε όχι μόνο να στηλιτεύσουν
και να γκρεμίσουν τις άσχημες πλευρές της
ζωής, αλλά και να χτίσουν ένα καλύτερο
κόσμο για το αύριο.
Εφη Τέττα - Μουτσούδη
τ. Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
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Νέα από τα Κανάλια
και των ενοικιαστών, με ομόφωνη αποφασή του στη συνεδρίαση στις 30/3/2009,
αποφάσισε να δοθούν για ενοικίαση –
εκμετάλλευση. O Δήμος Iθώμης που ανέλαβε της διαδικασίας της δημοπράτησης
καθώς και όρους αυτής ανέθεσε την
ενοικίαση – εκμετάλλευση στην
Eυαγγελία Zήση με την προϋπόθεση, να
ανακαινίσει τα δωμάτια και να αποδίδει
στο Δ. Δ. Kαναλίων 1.800 ευρώ ετησίως.
H ανακαίνιση των δωματίων έγινε, με
αποτέλεσμα να προσφέρεται μια άριστη
και αξιοπρεπής διαμονή στα Kανάλια, σε
ενοικιαζόμενα δωμάτια με όλες τις
σύγχρονες ανέσεις (μπάνιο, θέρμανση,
κλιματισμό, τηλεόραση πρωινό κλπ.). Mε
όλα αυτά, πιστεύουμε πως για ο συγκεκριμένο θέμα κάναμε το καλύτερο για το
χωριό μας, τους απανταχού Kαναλιώτες
και τους επισκέπτες του χωριού μας. Tο
πολύ καλύτερο μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μαζί σε όλα τα θέματα και τα
προβλήματα του χωριού μας, με αγάπη
και μεράκι για το χωριό μας.
Kανάλια 9/12/2009
Tο Tοπικό Συμβούλιο του ΔΔ Kαναλιών
Λουκάς Mπρακατσούλας - Πρόεδρος TΔ Kαναλιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΕΞΩΡΑϊΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ
1. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας.
Για το 2010 το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίττας έγινε στις 10/1/2010
στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού
μας. Την πίττα έκοψε ο Ιερέας Σεραφείμ Παναγόπουλος. Τα δώρα για το
φλουρί της πίττας ήταν προσφορά της
κυρίας Ολγας Λάσδα την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του χωριού μας κος Λουκάς
Μπρακατσούλας, ο πρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου Ιθώμης κος Απόστολος

Μιχάλης και πολλοί Καναλιώτες.
Το ΔΣ του Συλλόγου τους ευχαριστεί και
τους εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
2. Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα
3. Γιορτή της γυναίκας
4. Πασχαλιάτικος παραδοσιακός τη
δεύτερη μέρα του ΠΑΣΧΑ
5. Πρωτομαγιά στον Αϊ Λια
6. Γιορτή παραδοσιακής πίτας στα Κανάλια, φτιαγμένη από Καναλιώτισες
νοικοκυρές, το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος
7. Διάφορες συγκεντρώσεις, κυρίως
γυναικείες
8. Ημερήσιες και απογευματινές εκδρομές
9. Ομιλίες, κυρίως για θέματα υγείας

Aããåëßá
Ðùëåßôáé äéüñïöç êáôïéêßá óôá KáíÜëéá Káñäßôóáò, 104 ôì. Åðß ïéêïðÝäïõ 260 ôì
ðåôñüêôéóôç, ôçò ïéêïãåíåßáò XñÞóôïõ êáé Aíäñïíßêçò MðëÝôóá, 20 ìÝôñá áðü ôçí
êåíôñéêÞ ðëáôåßá. TéìÞ 50.000 åõñþ (óõæçôÞóéìç!!!!!!)
Ðëçñïöïñßåò: êá. MðëÝôóá EëÝíç – ôçë.: 24210 53109 – 6938 796221 BOËOÓ

Νέα από τη Θεσσαλονίκη
ΓΑΜΟΙ

EΠITYXIEΣ

Στις 27/9/2009 ημέρα Κυριακή και ώρα
8.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Γρηγορίου ΠαλαμάΜητρόπολη Θεσσαλονίκης έγιναν οι γάμοι
του Λάμπρου Σακελλαρίου του Δημητρίου
χαι της Καλλιόπης μετα της Λένας Αθανασοπουλου.Μετά τα στέφανα ακολούθησε
δεξίωση στο Ξενοδοχείο HYATT HEGEN0Y
Θεσσαλονίκης.

Ο Λάμπρος Ζιαγκάκης του Σταύρου γιος της
συγχωριανής μας Πολυξένης Mανώλη του
Λάμπρου και της Αθηνάς πέτυχε κατόπιν εξετασεων στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.). Ο Σύλλογος Καναλιωτών
Θεσσαλονίκης εκφράζει τα θερμά, συγχαρητήρια στον επιτυχόντα και τους γονείς του.

Στις 31/10/2009 ημέρα Σάββατο και ώρα
8-00 μ.μ στον Ιερό Ναό της του Θεού
Σοφίας Θεσσαλονίκης έγιναν οι γάμοι του
Λούγκου Βασιλείου του Nικολάου γιού της
συγχωριανής μας Μπακογιάννη Αγγελικής
του Νικολάου κατοίκου Τρικάλων μετα της
Αντιγόνης Mωυσίδη.Μετα τα στέφανα ακολούθησε γλέντι στο SALLE PRIVEE περιοχή
Αεροδρομίου Θεσ)νίκης.
0 Σύλλογος Καναλιωτών Θεσ/νίκης εύχεται στους νεόνυμφους να ζήσουν

ΔΩPEEΣ
Η Ελένη Γεωργούλα του Γεωργίου και της
Αμαλίας που γεννήθηκε στο χωριό μας Τα
Κανάλια και διαμένει στην Eδεσσα έκαμε δώρο
στην Κοινωτική Βιβλιοθήκη του χωριού μας τα
παρακάτω Βιβλία:
1) Ενα Ατλα Πάπυρου "τόμοι 3
2) Ενα Μέγα σύγχρονον λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, τόμοι 3.
3) Ενα μικρό Φιλοσοφικό λεξικό

4) Ενα Ελληνοαγγλικό λεξικό
5) Δύο βιβλία,μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της
Διαιτιτικής και της διατροφής
6) Eνα βιβλίο «O κόσμος των Kοκτέιλς»
Για την αποδοχή της δωρεάς η ανωτέρω
δωρήτρια ευχαριστεί πολύ τον δάσκαλο Aντώνη
Λάσδα

ΘANATOI
Στις 10 Νοεμβρίου 2009 απεβίωσε στη
Θεσσαλονίκη ή συγχωριανή μας Αναστασία
Kωτουλα συζύγου Κάργα Φωτιου, ετών 75.
H Αναστασία ήταν θυγατέρα του Μιλτιάδη
και Κλεοπάτρας και είχε άλλα 4 αδέλφια.
Τους Ιωάννη, Αριστοτένη,Επιστήμη και
Καλίνικο. Αγαπουσε πολύ το χωριό μας και
πάντα ενδιαφερόταν να μαθαίνει διάφορα
νέα. Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσ)νίκης του
οποίου ήταν μέλος η θανούσα εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.
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ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Νέα από τον Βόλο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Λάβαμε από το ΔΣ του Συλλόγου του
Βόλου και δημοσεύουμε την παρακάτω επιστολή προς το Συλλογό μας (Αθήνας).
Αγαπητοί μας συμπατριώτες,

Π

ολύ καλή η απόφασή σας να
ιδρύσετε πινακοθήκη στη γενέτειρά μας τα Κανάλια. Την επικροτούμε απόλυτα.
Αλλά προς θεού. Όχι να τη στεγάσετε στο
αναπαλαιωμένο Διδακτήριο του Δημοτικού
Σχολείου Καναλίων, όπως διαβάσαμε στο
τελευταίο τεύχος της εφημερίδας «ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ» (Φύλλος 108, Ιούλιος 2009).
Το κτήριο αυτό αναπαλαιώθηκε από το
Υπ-ουργείο Πολιτισμού με την εποπτεία της
5ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων του
Βόλου, ειδικά για να στεγάσει το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο του χωριού μας
όπως ρητά αναφέρεται στην 10141/16-72004 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1158/30-7-2004 Τεύχος Β .
Εμείς με τα προηγούμενα ΔΣ του Συλλόγου μας ξέρουμε πόσα υποφέραμε εδώ και
πάνω από 15 χρόνια που αγωνιζόμαστε
ώστε το Διδακτήριο αυτό να ετοιμασθεί
κατάλληλα και να στεγάσει τα πολύτιμα αντικείμενα του Μουσείου μια και ο χώρος του
υπογείου του Πνευματικού Κέντρου πλέον
κατέστη ακατάλληλος λόγω της πολυκαιρίας
(συμπληρώθηκαν ήδη 30 χρόνια λειτουργίας
του) και της πολλής υγρασίας του. Μάλιστα
δε στο πρώτο ΔΣ του Μουσείου με πρόεδρο
τον ίδιο τον Δήμαρχο κ. Σταύρο Παπαγεωργίου, συμμετέχουν και μέλη του Συλλόγου
μας (αντιπρόεδρος και αναπληρωματικό
μέλος). Δεν έμενε λοιπόν παρά το ΔΣ του
Μουσείου με έξοδα του Δήμου να εξοπλίσει
το χώρο του Μουσείου με κατάλληλες
προθήκες, για να τοποθετηθούν κατάλληλα
τα αντικείμενα και να μην είναι εδώ κι εκεί
στο πάτωμα και στο διάδρομο (όπως είναι
τώρα τα λίγα έστω αντικείμενα που μεταφέρθηκαν εκεί)
Η ανακοίνωσή σας είναι γεγονός ότι μας
προκάλεσε έκπληξη και μάλιστα έγινε δια
μέσου της εφημερίδας χωρίς καν να έχουμε
ενημερωθεί προηγουμένως εγγράφως για
τα σχέδια σας.
Ο χώρος του Διδακτηρίου είναι προορισμένος από το Υπουργείο Πολιτισμού, την
5η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, το Δήμο
Ιθώμης και το Σύλλογο μας να στεγάσει το
Λαογραφικό Μουσείο και κάθε τι το διαφορετικό θα μας βρει αντίθετους.
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Ο Σύλλογος των ΕΝ ΒΟΛΩ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
εύχεται σε όλους τους ΚΑΝΑΛΙΩΤΕΣ
Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά με υγεία και κάθε επιτυχία σε εσάς και τα παιδιά σας.

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης - Αρχαιρεσίες
Ο Σύλλογος των Εν Βόλω Καναλιωτών
Καρδίτσης ενημερώνει τα μέλη του ότι
στην φετινή κοπή της βασιλόπιττας για
την οποία θα ενημερωθείτε άμεσα με
επιστολή, θα πραγματοποιηθεί και τακτική γενική Συνέλευση όλων των μελών και
οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ.
Επίσης:

ΕΡΕΥΝΑ
Αναμνήσεις Καναλιωτών
του Κων/νου Δ. Μαυρομμάτη

Σ

το προηγούμενο φύλλο Νο 108,
του Ιουλίου 2009, της εφημερίδας
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» έκανα λόγο για την
προσπάθειά μου να συγκεντρώσω
όσο το δυνατό περισσότερες και περιεκτικότερες αναμνήσεις των Καναλιωτών. Ήδη μπορώ να πω
ότι έχει αποθησαυρισθεί
ικανοποιητικός αριθμός
αναμνήσεων, οι οποίες
προέρχονται από τις εξής
πηγές: 1.- Από το αρχείο
κασετών του Συλλόγου του Βόλου, όπου πολλοί αείμνηστοι, πλέον, Καναλιώτες, είχαν
καταθέσει τις εμπειρίες τους. 2.- Από τις
συναντήσεις των αποφοίτων του 1947 του
Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι κατέθεσαν τις
μαθητικές τους αναμνήσεις. 3.- Από τις αναμνήσεις που δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στην
εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» του Συλλόγου
Καναλιωτών των Αθηνών. 4.- Από τους Καναλιώτες του Βόλου που είτε είναι αείμνηστοι,
είτε αποτελούν μέλη του Συλλόγου του Βόλου.
5.- Από αφηγήσεις των δύο τελευταίων ετών
που συγκέντρωσα τόσο από τους κατοίκους
των Καναλίων ή και άλλους Καναλιώτες, που
συνάντησα στο χωριό, όσο και από τους
κατοίκους του Βόλου.
Οι Καναλιώτες αυτοί είναι κατά αλφαβητική
σειρά οι εξής:
Αλεξόπουλος Ι. Ευριπίδης, Αναγνώστου Ε.
Νικόλαος, Βογιατζής Ν. Φώτιος, Γηράσης Β.

1) Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για τα
έτη 2008-2009
2) Οικονομικός Απολογισμός
3)Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε
ευθύνη από τη διαχείριση των ετών
2008-2009
4) Εισηγήσεις – Προτάσεις και λήψη

Νικόλαος, Γιδαράκου Ισαβέλλα, Γιαννακός Χ.
Γεώργιος, Γιαννακός Χ. Κωνσταντίνος, Γιαννακός Χ. Νικήστρατος, Γιωτόπουλος Α. Γεώργιος, Γιωτόπουλος Α. Κων/νος, Γιωτόπουλος
Α. Χρήστος, Γιωτοπούλου Α. Όλγα, Δήμου Κ.
Γεώργιος, Δήμου – Δεληστάθη Βικτωρία,
Δήμου Κ. Ιωάννης, Δήμου Γ. Νεοπτόλεμος,
Δήμου Κ. Περικλής, Δήμου Α. Ροζαλία, Δήμου
Λ. Τριαντάφυλλος, Ζέκιος Φ. Βασίλειος, Ζήσης
Χ. Ζήσης, Ζήσης Ν. Θωμάς, Ζήσης Ν. Χρήστος,
Ζούμπος Κ. Απόστολος, Ζούμπος Κ. Αριστείδης, Ζούμπος Κ. Θεμιστοκλής, Ζούμπος Κ.
Λεωνίδας, Ζούμπος Κ. Νικόλαος, Ζούμπος Κ.
Χαρίλαος, Ζούμπος Δ. Χρίστος, Ζούμπος Κ.
Χρυσόστομος, Ζούμπος Δ. Γεώργιος, Ζούμπος
Α. Κλέαρχος, Ζούμπος Δ. Χρήστος, Ζούμπου Κ.
Αθηνά, Θεμελής Α. Βασίλειος, Θεμελής Α.
Δημή-τριος, Θέος Π. Θεοδόσιος, Θέου – Παναγιωτίδου Έλλη, Καπνουτζής Π. Γεώργιος
Κατέρη – Μοϊάννου Καλλιρρόη, Κατέρης Γ.
Αστέριος, Κατέρης Γ. Νικόλαος, Κατέρης Κ.
Παναγιώτης, Κολοβός Στέργιος, Κολοβού Ι.
Σοφία, Κόντος Χ. Απόστολος, Κοτρωνούλας Ε.
Δημοφώντας, Κρίκος Θ. Θρασύβουλος,
Κυρίτσης Θ. Αρχοντής, Κωνσταντάρας Θ.
Γεώργιος, Κωσταβάρας Ν. Θ., Κωστούλα Β.
Γλυκερία, Κωστούλας B. Απόστολος, Κωστούλας Βασίλειος, Κωστούλας Β. Λάμπρος,
Κωτούλας Α. Γεώργιος, Κωτούλας Μ. Ερατοσθένης, Κωτούλας Β. Κωνσταντίνος, Λαγού Ν.
Αικατερίνη, Λάσδας Λ. Μαρίνος, Λιάκος Χ.
Πελοπίδας, Λιασκοβίτης Β. Ιωάννης, Μακρής
Αγαθοκλής, Μάστορα Δ. Αδελαΐς, Μάστορα –
Δημητράκου Ευθυμία, Μάστορα – Μαυρομμάτη
Αγορίτσα, Μαυράκης Δ. Απόστολος, Μαυρομμάτη Δ. Όλγα, Μαυρομμάτης Δ. Κων/νος,
Μαυρομμάτης Δ. Χρήστος, Μαυρομμάτης Χ.
Δημήτριος, Μιχαήλ Αθανάσιος, Μπαλάφας ή
Πέλλης Χ. Γεώργιος, Μπέκος Γ. Παναγιώτης,

αποφάσεων
5) Διενέργεια αρχαιρεσιών για την
εκλογή νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής (υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές
μέχρι και πριν την διαδικασία εκλογής)
Για τον λόγο αυτό καλούμαστε όλοι να
δώσουμε το παρών κατά την ημέρα αυτή.
Καλή χρονιά.

Μπέκου - Κατέρη Ροδούλα, Μπλέτσας Λ.
Δημήτριος, Μπλέτσας Γ. Νικόλαος, Μπρακατσούλας Κ. Αθανάσιος, Μπρακατσούλας Κ.
Βασίλειος, Μπρακατσούλας Κ. Ευάγγελος,
Μπρακατσούλας K. Λουκάς, Μπρακατσούλας
Περι-κλής, Νασιάκος Ηλίας, Ντενίση Α. Μαρία,
Ντρέγκα H. Ρωμαλέα, Ντρέγκας Ν. Ηρακλής,
Ξούρης Δ. Απόστολος, Ξούρης Δ. Νεοκλής,
Παπανδρέου Γεώργιος, Παπαϊωάννου Α.
Σωτήριος, Παπαϊωάννου Χρυσόστομος, Παπαθεοδοσίου Γ. Μαρία, Παπαϊωάννου Σωκράτης,
Παπαποστόλου Σ. Αλέκος, Παπαποστόλου Σ.
Λάμπρος, Πάσχος Θ. Βασίλειος, Πάσχου
Ελένη, Πάσχος Χρ. Βασίλειος, Πρίντσιος Γ.
Στέφανος, Πυργιώτης Λ. Μέγας, Ραχωβίτσας
Α. Θωμάς, Ρίζος Α. Ευριπίδης, Σερπιώτη Χ.
Αλεξάνδρα, Σδρόλια Παρασκευή, Σδρόλια –
Σειτάνη Δέσποινα, Σδρόλιας Φ. Αριστείδης,
Σδρόλιας Σ. Δημήτριος, Σδρόλιας Ι. Ιπποκράτης, Σδρόλιας Δ. Π., Σδρόλιας Ι. Τριαντάφυλλος, Σδρόλιας Κ. Χρήστος, Σδρόλιας Ν.
Χρήστος, Στασινός Βασίλειος, Τσακαλώτος
Θρασύβουλος, Τσιάτσιος Δ. Θωμάς, Τσιρώνης
Ευάγγελος, Τσιώκος Κ. Δημήτριος, Φίνος Χ.
Θωμάς, Χριστοδούλου – Μανιώτη Γλυκερία.
Βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι, που
μπορούν να γράψουν τις αναμνήσεις τους
μέχρι και τις αρχές της 10ετίας του 1950, διότι μέχρι εκεί θα τελειώνουν οι αναμνήσεις των
Καναλιωτών του βιβλίου. Κάνω, λοιπόν, και
πάλι έκκληση προς τους ηλικιωμένους Καναλιώτες, ώστε να στείλουν και αυτοί τόσο τις
αναμνήσεις τους, όσο και τις παλιές φωτογραφίες, που τυχόν έχουν στην κατοχή τους, προκειμένου να δημοσιευθούν στο εν λόγω βιβλίο.
Επαναλαμβάνω ότι η διεύθυνσή μου είναι:
Μπασδέκη 98, 382.21 ΒΟΛΟΣ, το τηλέφωνό
μου είναι: 24.210 – 46.253, το ΦΑΞ: 24.210 –
51.061 και το e – mail: mavrommk@otenet.gr.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

×åéìþíáò óôá ÊáíÜëéá
ôóÜêïõíé óôá ðñÜóá. ¢ìá ðñüêáíé êÜíáò
ôóéëéáäüñïõò êé åéäïõðïéïýóé êé
Ýêñõöôáí ôá ëéöôÜ, íá ìç öáßíïõíôé áðÜí
óôïõ ôñáðÝæ(é), ôïõ ãëßôïõíáí ô’áõôü
öïõñïõ, åéäÜëëïõò öïõñôþíïõíôáí ç
êáèÝíáò óôïõí íþìïõ ô’ ôçí êáñÝêëá
áð’ êÜèïõíôáí, ç ìáãáæÜôïõñáò ôïõ
ôñáðÝæ(é), êé ôñáâïýóáí ìðëáóôß ãéá
äéêÜóéìïõ óôïõ ÖáíÜñ(é). ÊÜèé ôüóïõ ç
ßäéá êáíôáñÝëá. ¸íáò ÷ïõñïõöýëáêáò
ìðñïõóôÜ, Ýíáò ðßóïõ ôéëéöôáßïõò ìé ôá
÷Ýñéá óôóé ôóÝðéò êé áíÜìéóá ïé
öïõñôïõìÝí(ïé) ìé ôá êáôáó÷éìÝíá.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ.1

Á÷, áõôÞ ç ãéáãéÜ ç ËéóÜâïõ, áðïý
óïõößéò êé äéÜôéò Üëëïõ ôßðïõôá!
Éãþ Üëë(ç) ä’ëåéá áð’ ôïõ íá
ðëáëÜïõ ìé ôá ðéäéÜ óôá ñÝìáôá êé óôá
ëüããéá, äåí åß÷á. ÊéöÜëéá êïõñéìÝíá
óôïõí ðÜôïõ, ðáðáëïýäá ìé ôçí øéëÞ
ìç÷áíÞ Þ ôïõ ÈéìéëÞ Þ ôïõ ÐáðáúÜíí(ç).
ÊïõíôïõðáíôÝëïõíïõ , ìé ôïõ ëÜóôé÷ïõ
ðÜíôá áðïý êïõíôÜ, ÷ïõìÝíïõ óôçí
êïõëüôóéðá. Ãüíáôá óðõñéáóìÝíá êé
îõ÷áë’ìÝíá. Ðüôéò ðïõäçìÝí(ïé), ðüôéò
îõðïõëôáñßá, ðïý íá óôáëéÜóïõìé óé íéá
ìéñéÜ; ¼ðïéá ðÝôñá êé íá óÞêïõíéò,
áðïõêÜô èá ìáò ßâñéóêíéò, óé üðïéá
ôñýðá êé íá Ýøá÷íéò, ìÝóá èá åßìáóôáí,
íïõâïõëéïß! ¢óïõôïõ ôïõ ðéäïõìÜí(é)
óôïõ ÷ïõñéü, Üóïõôéò êé ïé
îéáíáóôñáìÜñéò!
ÐáëáâïõìÜñéò
äçëáäÞò Üíïõ ðïõôáìþí! Ôïõ ößä(é) áð’
ôçí ôñýðá ô’ ÝâãáíÜìáí!
¸ôó(é) ãéá ÷Üæ(é), ãêïõñäïõãêõëïýóáìáí ÷ïõ÷ëÜêéò êé êïõôñþíéò óôïõí
êáôÞöïõñïõ, óôóé ðëáúÝò, ìé êßíôõíïõ íá
ðëáêïõèåß êÜíáò ðéñáóôéêüò.
ÓêáñöÜëïõíÜìáí óôá êõðáñßóóéá, ùò
áðÜí óôç ëéãíÞ êïõñöÞ. Éêåß êïõíþíôáò
ôçí êé ëõãþíôáò ôçí ìé ôïõ âÜñïõò ìáò,
áìð’äïýóáìáí óá ìáúìÝò óôá äéðëáíÜ,
íá ðÝóïõìå áðïý ôüóïõ ýøïõò, íá
êáôáôóáê’óôïýìé!
Óáí åßìáóôáí óéáêÜô, ÜðëïõíÜìáí
ôóéãêÜêéá áðïý ëéìïõíïõðïõñôïõêáëÜäéò, áðÜí óôóé ãñáììÝò áð’ ôïõ ôñáßíïõ. Ðéñíþíôáò áõôü, ôá ðáôïýóé êé
Ýôóéá åß÷áìáí ôá áëëïý êáëýôéñá
éóéáóìÝíá ôóéãêÜêéá ãéá ðáßîéìïõ êé
áíôáëëáãÞ.
×þíïõìÜóôáí îéÜðëá ìÝó’ óé ëáóôé÷Ýíéá ñüäá áðïý ôñáêôÝñ. Ôçí Ýóìðñïõ÷íáí ô’Üëëá ôá ðéäéÜ ê’Ýðéñíé áõôÞ ôïõí
êáôÞöïõñïõ óôïõ ðëÜé, áìð’äþíôáò
÷áíôÜêéá êé ðïõñäáëéÝò, Ý÷ïõíôáò éìÜò
ìÝóá íá óêïýæïõìé!
¸âáíÜìáí óõíåéñãéÜ ãéá ôá ðïéïò
è’áìð’äÞó(åé) êáôáÞ áð’ ôá øçëüôéñá
ðéæïýëéá. ¢ëìá åéò âÜèïõò ôï’ëéãÜìáí
áõôü êé áìð’äþíôáò áð’ ôïõ éóéÜä(é)
ô’ÁäÜìïõ, óôïõ äñïõìÜêïõ ôïõ ÃñÝâéá,
äåí Ýóïõíé ç ìáíéÜ ç ÌáíèÝéíá íá
âÜí(åé) óôñáìðïõëéìÝíá ðüôé ÷Ýñéá, ðüôé
ðïõäÜñéá!
Óôïõí ÷éíïõðüëéìïõ ÝâáíÜìáí êé
ðÝôñá ìÝóá óôç íéñïõôéáóìÝí(ç) ôüðá,
ôçí ÝóöéãêÜìáí íá óôñáãêßó(åé) ôïõ íéñü
êéÜìá óé ðÝô÷éíé ó’Ýðéñíáí óâÜñíá ôá
áßìáôá, ðááßíïõíôáò óêïýæïõíôáò ãéá
éëéÜôó(é) óôïõí ÐÜíïõ ôïõ Ñßæïõ. Áãïýñìáóôá êéöÜëéá ìáèÝ, ôé êáñôéñåßò!
ÊïõíôÜ üìïõò óé ïýëéò áõôÝò ôóé
÷áæáìÜñéò, ÝêáíÜìáí ê’Ýíá êÜñïõ
éîõðíÜäéò!
Äåí Üöíáìáí ðïõñêü äÝíôñïõ äß÷ïõò
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íá ôïõ ñéìÜîïõìé. Éäßïõò óé êïõñïõìðëéÝò, óêáìíéÝò, áìõãäáëéÝò, äåí
áðüì’íé öýëëïõ!
Ôïõ êëÝøéìïõ ðÜåéíé óýãíéöïõ êé óôá
ìáãáæéÜ óôç Âñýó(ç). ÊÜíá ðáãïõôü, êÜíá
ìáíôïõëÜôïõ, Ýìðéíáí óôïõ óïõêüñö(é)
óôïõ Üøé – óâÞóé. Êé ô’áâãÜ áð’ ôóé êüôéò
äåí ãëßôïõíáí. Ôá æÜðïõíÜìáí áð’ ôóé
öïõëéÝò êé øþíæáìáí óôá ìáãáæéÜ ìé áõôÜ,
áöïý ðéÜíïõíôáí óá öñÜãêá.
Ãéá íá äåßîïõìé üôéò ôñÜíéøÜìáí,
ñïõöïýóáìáí êé êáíéÜ ãüðá áðïý
ôóéãÜñïõ. Êáìðüóá ðéäéÜ Ýöêéáíáí êé
óôñéöôü, óôïõìðþíôáò ðëáôáíüö’ëëá!
Óáí åß÷áìáí ãÜìïõ, ìáò Ýâáíé ç
âéïõë’ôæÞò ç ÌéëÜêïõò íá ìáæþíïõìé ôá
öñáãêïõäßöñáãêá ð’áðéôïýóé ç êüóìïõò
óôïõ ÷ïõñü, óôïõí ðëÜôáíïõ óôç
Âñýó(ç). ¢äåéáæÜìáí éìåßò ôïõ ãéìÜôïõ
ìáò áðëü÷åéñïõ óôïõ ÌéëÜêïõ ôçí
ôóÝðá, áëëÜ óôá êñõöôÜ êñáôïýóáìáí êé
êÜíá ëéáíü ãéá ôç èêéá ìáò!
ÁíÜìéóá üìïõò óôóé Üóïõôéò
÷áæáìÜñéò êé óôóé áìÝôñçôéò éîõðíÜäéò
ìéóïõëáâïýóáí êé ÷ßëééò äõï ÷ïõíôñÜäéò!
Ôüôéò Ýñïõíôáí ç þñá üð’ ôá ðáëáâÜ
áëëÜ êáëüøõ÷á áããéëïõäÜêéá, ìéôáôñÝðïõíôáí óé äéáüëéá! Óõñãéáíïýóáìáí
óôá ðëÜúá, óôá ëüããéá êé óôá ñÝìáôá
êáðíßæïõíôáò
óð’ëéåò
ãéá
íá
îéôñõðþóïõìé áë’ðïýäéò, íõößôóéò,
ê’íÜâéá, áóâïýò. Ïýëá áõôÜ ôá æïõíôáíÜ
ôñáâïýóáí ôá Ýëáéá óá Ýðéöôáí óôá
÷Ýñéá ìáò!
¸øá÷íÜìáí êé ãéá öïõëéÝò áðïý
ôóéüíéá, ãéá íá öÜìé ìéôÜ ôá ôóéïõíÜêéá.
ÃïõìÜñéá îéêáðßóôñïõôá, êáêïýñãá
ôÝêíá, äéáüëïõ êÜëôóá, äå ãëßôïõíé óôïõ
äéÜâá ìáò ôßðïõôá! ×éëþíéò, êáâïýñéá,
ìðáêáêÜêéá, ôóéïõíôæéïýñãéá, ößäéá êé
óêïõíôÝñéò ôõñáãíéþíôáí äß÷ïõò
ëýðéó(ç) óôá ÷Ýñéá ìáò. Äçìüóéïõò
êßíôõíïõò
åßìáóôáí!
ÐáóÜëåéøé
êÜðïõôéò ìé ðßóóá ôç íïõñÜ áðïý íéá
ãÜôá ç ÖïõôÜê’ò êé ôçí Ýìðáîé ìéôÜ
öïõôéÜ! ÎéáìïõëÞè’êé ëá÷ôáñéóìÝí(ç) ç
ãÜôá ôïõí êáôÞöïõñïõ êé ðÞãé êé ÷þè’êé

óôçí á÷õñþíá ôïõ Ðüëéá. ÐáñÜ ôñß÷á íá
ôçí ôóïýî(åé) öïõôéÜ êé íá ëáìðáäéÜó(åé)
ìéôÜ ïýëïõ ôïõ óðßô(é)! Ìé ôá ëÜóôé÷á
äåí Üöíáìáí ðéôïýìéíïõ ãéá ðéôïýìéíïõ
óôïõí ïõñáíü. Ìáíá÷Ü ôá ÷éëéäüíéá äå
æýãéáæÜìáí, üðïõò êé áçäüí(é) äåí
áêïýó’êé ðïõôÝ íá âáñÝó(åé) êáÝíáò
ìáò. Áð’ áõôÞ ìáò ôç ìáíßá äåí
ãëßôïõíáí ïýôé ôá ãëüìðéá áð’ ôá
çëéêôñéêÜ ôá óôýëéá, ïýôé ôá íôæéÜìíéá
áðïý ó÷ïõëåßá êé âáêïýöêá.
ÌÝ÷ñé áúñïõðëÜíïõ åßìáóôáí éêáíïß
íá ó’ìáäÝøïõìé! Ìéá öïõñÜ ðÝôáîé Ýíá
íôáêüôá ÷áìðëÜ, íéá ôñßìá áðÜí áð’ ôïõ
êáìðáíáñéü, ãéá íá ñéî(åé) ðñïõêçñýîåéò. Éìåßò åßìáóôáí óôïõ ìéãÜëïõ ôïõ
ðïõñíÜñ(é) ìé ôá ëÜóôéêá óôá ÷Ýñéá. Å, ç
ËáìðñÜêïõò Ýâáëé ÷áëßê(é) óôïõ
ðéôóÜê(é) êé ôïõ æýúáóé! ÁíáãêÜó’êé ç
÷ñéóôéáíüò ð’áðéôïýóé ôóé ðñïõêçñýîåéò
íá âãåé óôïõ ðáñÜèõñïõ êïõíþíôáò
ðÝñá äþèé ôá ÷Ýñéá ô’ óáí
ðáëáâüò…ÍÜÜÜ ôïõí ðÞãé!
Óá ÷éíïõðüñéáæé êé áñ÷éíïýóáí ôá
êñýá ìé ôá ÷éïõíüíéñá êé ôóé êïõêÜëéò,
êÜðïõò îéáðþóôéíáí ïé Êáíáëéþôéò íéáò
êé ôüôéò ìáíá÷Ü äåí åß÷áí ôüóéò ä’ëåéåò
óôá ÷ïõñÜöéá êé óô’ áìðÝëéá. Óá
óïõñïýðïõíé ÷þíïõíôáí Üíôñéò êé
ðáððïýäéò óôá ìáãáæéÜ íá æéóôáèïýí
óôóé îõëüóïõìðéò êé óôá ìáãêÜëéá.
Ãõíáßêá ìÝó’ óôá êáöéíåßá , äå
óôáýñïõíéò ðïõôÝ ôïõí ðïõôþí!
Ôïõ ÷áñôß óôá ìáãáæéÜ Þôáí
ðáñÜíïõìïõ, Üìá ðáßæïõíôáí ìé
ðáñÜäéò. Ïé ðëéüôéñ(ïé) Ýðéæáí ðñÝöá,
îéñÞ, ìéêñÞ, ìé êÝñäïõò êÜíá
ôóéðñïõðüôéñïõ ç êÜíá êïõíéÜê. ¹ôáí
üìïõò ðïõëëïß ðü‘ðéæáí êé ðüêá ìé
ëéöôÜ.
-«ÌÝñáóé.»
-«ÉÝíá êáôïõóôÜñêïõ áâëéðß!»
Åß÷áí áêïõë’ìÝíïõ ãéñÜ áõôü ôïõ
óáñÜê(é). ÊáÝíáò äåí Ýâãéíé êéñäéìÝíïõò
áð’ áõôü ôïõ áëéóéâñßó(é), áëëÜ êé
êáÝíáò äå ôïõ Ýðáâé åýêïõëá!
¸ñïõíôáí ðïõëëÝò öïõñÝò ç
áóôõíïõìßá áð’ ôïõ ÖáíÜñ(é) êé ôóé

Ôïõ ðëéüôéñïõ ôïõ âÜñïõò ôïõ
óÞêïõíé ç êáêïõìïßñ’ò ç êáöéôæÞò áð’
êïõâáëïýóé ìáíá÷üò ô’ ôïõ ìéãÜëïõ
ôñáðÝæ(é), íéáò êé äå öéëïõôéìéÝíôáí
êáÝíáò ÷ïõñïõöýëáêáò íá ôïõí
âïõçèÞó(åé) íéá ôñßìá. ¸ôó(é) ãÝíïõíôáí
ðÜíôá, Ýôó(é) Ýãéíé ê’éêåßí(ç) ôç ìÝñá áð’
ôóé ôóÜêïõóáí ïé ÷ïõñïõöýëáêéò ãéá
ðüêá ìé ëéöôÜ, óôïõ ÔóéðñÜ ôïõ
êáöéíåßïõ.
Áñò – ìáñò ãéá ôïõ ÖáíÜñ(é). Ïé
÷ïõñïõöýëáêéò ìé ôá ÷Ýñéá óôóé ôóÝðéò,
ïé ÷áìÝí(ïé) êé êéñäéìÝí(ïé) êñáôþíôáò
ôóé êáñÝêëéò êé ç ÔóéðñÜò âïõãêþíôáò ìé
ôïõ âáñý ôñáðÝæ(é). ÖôÜíïõíôáò óôç
Âñïõìüâñõó(ç) áñ÷ßí’óé íá øé÷áëßæ(åé).
Óôïõ Ôñáíü ôïõ ÑÝìá ðéÜí(åé) Ýíá
êáèüñ(é) êé óôá Éóéþìáôá ôïõ ãýñ’óé óé
÷áëÜæ(é)! ¢ëëïõ ðñÜìá, êïõêüóééò Ýñé÷íé
ç ïõñáíüò! Óéá ðïý íá ôñõðþóïõí íá
ãëéôþóïõí; ¸âáëáí ôóé êáñÝêëéò óôá
êéöÜëéá, íá ö’ëá÷ôïýí ëßãïõ, áëëÜ ôó’
Ýãäéñíé ôïõ ÷áëÜæ(é) óéïýëïõ ôïõ êïõñìß.
Éäþ ôþñá ðéï ôõ÷éñüò óôÜè’êé ç ÔóéðñÜò.
¸âáëé ôïõ ôñáðÝæ(é) óôïõ êéöÜëé ô’ êé
üðïõò Þôáí áõôü ìéãÜëïõ ü÷(é) ÷áëÜæ(é)
äåí ôïõí ßâñéóêíé, áëëÜ ïýôé óôáëáìáôéÜ
áð’ ôïõ êáôáðÝôáóìá ðü’ðéöôé áâÝñôá!
Ôüôéò öéëïõôéìÞè’êáí ôÜ÷á ïé
÷ïõñïõöýëáêéò íá ôïõí âïõçèÞóïõí,
ãéá íá ÷ïõèïýí êé áõôïß áðïý êáô’ áð’
ôïõ ôñáðÝæ(é), áöïý ôóé îéêéöÜëéáóé ôïõ
÷áëÜæ(é). Áì äå! «Ìðïõñþ êé ôïõ
êïõâáëÜïõ êé ìáíá÷üò ì’» ôóé áðïõðÞñé
ç ÔóéðñÜò, êïõóåýïõíôáò êá ôïõ
ÖáíÜñ(é),
÷áóêïõãéëþíôáò
êé
ìïõñìïõñþíôáò: «Á ðþò íá ôïõ
êÜíïõìé, ôþñá óáò Ýðéáóé ç ðüíïõò íá
âïõçèÞó’ôé;» Óô’ áõôüöïõñïõ Ýóôáæáí
ïýë(ïé), ëïýôóá, ÷áñôïõðáß÷ôéò êé
÷ïõñïõöõëÜê(ïé) ôïõñôïýñ’æáí óá
ãýöô(ïé). Ìáíá÷Ü ç ÔóéðñÜò Þôáí
óôéãíüò, áôóáëÜêïõôïõò óá ãáìðñüò.
¹ôáí ç ìïõíáäéêÞ öïõñÜ áð’
ö÷áñéóôÞè’êé êïõâáëþíôáò ôïõ ìéãÜëïõ
ôñáðÝæ(é) êéáò Þôáí áóÞêïõôïõ!
Áðüóðáóìá
áðü ôïí áíÝêäïôï Â´ ôüìï ôïõ
éäéùìáôéêïý ìõèéóôïñÞìáôïò «Åí
Êáíáëßïéò – Ëåýêùìá ÅíèõìÞóåùí»

