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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Από την καμπάνα της εκκλησίαςΑπό την καμπάνα της εκκλησίας
στην ηλεκτρονική επικοινωνίαστην ηλεκτρονική επικοινωνία

του Υψηλάντη Σαμαρά

Μ
έρες του Πάσχα που ήταν, άκου-
γα τη ρυθμισμένη καμπάνα της
εκκλησίας της γειτονιάς μου στην
Αθήνα και θυμόμουν εκείνη τη

χειροκίνητη των παιδικών μου χρόνων στο
χωριό. Ας μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις που
ήρθαν στο νου μου.

Η καμπάνα του χωριού μας ήταν η κινητή-
ρια δύναμη για να ενεργοποιηθούν και να
επικοινωνήσουν οι χωριανοί. Την Κυριακή
λέγαμε: «Βάρεσε η πρώτη καμπάνα, ετοιμα-
στείτε, βάλτε τα γιορτινά σας, να πάτε στην
εκκλησία». «Βάρεσε η δεύτερη καμπάνα, είναι
ώρα να ξεκινήσετε για την εκκλησία». «Βά-
ρεσε η τρίτη καμπάνα, πρέπει να βρίσκεστε
στην εκκλησία». «Βάρεσε η τέταρτη, είναι σή-
μερα μεγάλη γιορτή!» 

Κι άλλες φορές: «Βάρεσε πένθιμα». Στη
γειτονιά ένας- ένας πληροφορείται από στόμα
σε στόμα το χαμό κάποιου συγχωριανού.

Στα χωράφια, ο χρόνος καθημερινά με-
τριόταν με τον ήλιο και τα αστέρια. «Πω, πω
πέρασε η ώρα!» έλεγε ο πατέρας μου. «Μια

αξιάλη ανέβηκε ο ήλιος». Τη νύχτα, στο μά-
ζωμα του καπνού, τ’ αστέρια, ανάλογα με τη
θέση τους στο στερέωμα, οδηγούσαν τους
χωριανούς στο να καταλαβαίνουν τι ώρα είναι

και πότε θα ξημερώσει.
Οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο με το

κατάλληλο χτύπημα της καμπάνας, μιας και
οι γονείς ήταν από νωρίς στα χωράφια. Η

καμπάνα λοιπόν μας ξύπναγε και η κυρά
Μαρία Καραγιάννη η επιστάτρια μας μοίραζε
στο σχολείο το γάλα - σκόνη και το κίτρινο
τυρί. Στο καζάνι έβραζε η σκόνη γάλακτος με
το νερό και έτοιμο το πρωινό. Αν δεν το ανα-
κάτευε καλά και έμεναν σβώλοι γάλακτος λέ-
γαμε: «Είναι γεμάτο κουρδομπούλια».

Αργότερα, ήρθε το ρολόι στην εκκλησία,
δωρεά του συγχωριανού μας μετανάστη στην
Αμερική Κωνσταντίνου Γιδαράκου και έφερε
τη δικιά του επανάσταση. Χτυπούσε και χτυ-
πά ακόμα τις ολόκληρες και μισές ώρες. Το
άκουγαν οι χωριανοί στα χωράφια και κοι-
τούσαν λιγότερο πια το ύψος του ήλιου.

Τα κοκόρια είχαν και αυτά τη δική τους δια-
χρονική συμβολή στο καθημερινό ξύπνημα.
Τα ποδοβολητά των γαϊδουριών, των αλό-
γων, των αγελάδων και των κατσικιών ήταν
κι αυτά σημείο αναφοράς για το πρωινό ξεκί-
νημα και τη βραδινή επιστροφή.

Αλήθεια, στη σημερινή εποχή των κι-
νητών, των e-mails, του facebook κ.ο.κ.,
πόσο μακρινά και πόσο απίστευτα φαί-
νονται όλα αυτά!

του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

«Ο
ι αγωνισταί της κεραμί-
δας» ήταν ο τίτλος ενός
άρθρου που έγραψε ο
αείμνηστος Καναλιώτης

λαογράφος Κί-
τσος Μακρής
στην εφημερί-
δα το «Βήμα»
στις 25 Απριλί-
ου 1978. Τον
εμπνεύσθηκε
από μια κερα-
μίδα που βρί-
σκεται στο Λα-
ογραφικό μας

Μουσείο και έχει αυτή την επιγραφή χα-
ραγμένη στην επιφάνειά της, με τα αντί-
στοιχα ονόματα, ήτοι:

Η αγονιστέ της κεραμίδας
ίνε η εξής 1. ο κόπτις Π. Καπούλας

2. απλόνοντες Απ. Καπούλας
Χριστος Καπούλας

η ιπολιπι είνι οι λασπάδις

Κων. Καπούλας Στ. Καπούλας
Βασειλιος Χορχούρας …….  ………

1927

Ήταν οι εργάτες που εργάζονταν σκλη-
ρά στο κεραμαριό του Καπούλα, που
ήταν πέρα στον Αλή. Για την κατασκευή
των κεραμιδιών πρώτα βέβαια έπιαναν
δουλειά οι λασπάδες, που επεξεργάζον-
ταν κατάλληλα τη λάσπη για να είναι έτοι-

μη και να απλωθεί πάνω στο καλούπι.
Αυτή τη δεύτερη εργασία την έκαναν οι
απλώνοντες, οι οποίοι, με μια σανίδα
τραβούσαν την περισσευούμενη λάσπη.
Ύστερα ήταν η σειρά του σιδερένιου κό-
φτη, που τεμάχιζε την επεξεργασμένη
λάσπη σε κανονικά τραπεζοειδή κομμά-
τια, το καθένα από τα οποία στη συνέχεια

Οι αγωνισταί της κεραμίδας

Το ρολόι στην εκκλησία, δωρεά Κων. Γιδαράκου -
από το πρωσωπικό αρχείο του Στέφανου Γ. Πρίντσιου

Οι αγωνισταί της κεραμίδας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Καλό 
καλοκαίρι
στο χωριό!

Μικρή και ταπεινή στο ύψος,
όπως όλες της περιοχής κατά την
εποχή εκείνη, μπροστά στη μεγα-

λόπρεπη σημερινή, η πρώτη 
εκκλησία του χωριού σε αναπα-

ράσταση από τον αείμνηστο 
Θρασύβουλο Κρίκο
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας

Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

Τηλ/.Fax: 210 33.03.455 

email: ekanalia@otenet.gr

AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου -

Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου του Νικολάου

Βασούλα Κατέρη του Παναγιώτη 

Θωμάς Παπαζαχαρίου του Νικολάου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη 

Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Παναγιώτης Μπέκος του Γεωργίου

Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη 2 - 151 27 Μελίσσια

Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Ο Θρασύβουλος Κρίκος υπήρξε ένα αξιόλογο και με
ιδιαίτερα χαρίσματα άτομο της κοινωνίας των συγχω-
ριανών μας. Ικανός σκιτσογράφος και με κλίση στη
συγγραφή, στήριξε την εφημερίδα μας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
στα χρόνια των πρώτων βημάτων της προς τη δημοσιό-
τητα και επί σειρά ετών στη συνέχεια. Το σκίτσο της
μερικής άποψης της πλατείας του χωριού με τα σκαλιά
και τις βρύσες (βρύση μου μαλαματένια!) κοσμεί την
πάνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας της εφημερί-
δας μας, μαζί με την ξυλογλυπτικού τύπου γραφή του
ονόματος «ΚΑΝΑΛΙΑ» που φιλοτέχνησε ο πολιτικός
μηχανικός Λάμπρος Κων. Γατής και  αποτελούν το λο-
γότυπό της. Μια σειρά από άρθρα του, αναφερόμενα
σε ιστορικά στοιχεία του χωριού, ιδιαίτερους χαρακτή-
ρες ατόμων, τοποθεσίες και συμβάντα πλούτισαν την
ύλη της εφημερίδας σε ένα μεγάλο αριθμό φύλλων από
το πρώτο έως το ενενηκοστό δεύτερο. Αν δεν τον είχε
νικήσει ο θάνατος νομίζουμε ότι θα συνέχιζε έως τα
σημερινά φύλλα.  

Με αφορμή την πρόσφατη παράδοση από τη σύζυγό
του κα Αγορίτσα Κρίκου-Κωτούλα (μέσω του τυπο-
γράφου της εφημερίδας μας και πρώην Αντιπροέδρου
του Δ.Σ. κου Παναγιώτη Μπέκου) στο Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας του αρχειακού υλικού του αείμνηστου Θρασύ-
βουλου για την αξιολόγηση και ενδεχόμενη αξιοποίησή
του, το Συμβούλιό μας, ως μικρό φόρο τιμής στον άξιο
εργάτη της εφημερίδας μας, δημοσιεύσει στο παρόν
φύλλο το σκίτσο της «πρώτης εκκλησίας του χωριού»
και τον ακόλουθο κατάλογο των άρθρων που ο Θρα-
σύβουλος δημοσίευσε στα φύλλα της. Οι αναγνώστες
μπορούν να ανατρέξουν σ’ αυτά, για να τα διαβάσουν
εκ νέου οι παλαιότεροι ή για πρώτη φορά οι νεότεροι.
Θυμίζουμε επίσης το αφιέρωμα της εφημερίδας μας
στη μνήμη του Θρασύβουλου Κρίκου στο φύλλο 110
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010), σελ. 2,7,9.
Το Συμβούλιό μας αποφάσισε επίσης να διαθέσει στο
συγχωριανό μας του Βόλου κο Κωνσταντίνο Μαυρομ-
μάτη (είχε ήδη δείξει παλαιότερα ενδιαφέρον για την
αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του Θ. Κρίκου) το
λοιπό αρχειακό υλικό και να τον παρακαλέσει να
αξιολογήσει και επιλέξει προς δημοσίευση στην εφημε-
ρίδα, με σχετική επιμέλεια κειμένου, κάποια από τα
χειρόγραφα κείμενα, πλην εκείνων που έχουν ήδη δη-
μοσιευτεί, που ο ίδιος, με βάση τις γνώσεις και την εμ-
πειρία του από την εκτεταμένη συναφή ενασχόλησή
του, κρίνει ότι αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες ιστορικές
πληροφορίες,  συμβάντα κλπ  του χωριού μας και
έχουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της εφημερίδας
μας.

Ο αείμνηστος Θρασύβουλος
Κρίκος και η εφημερίδα μας

Yπευθυνη καταστήματος: 
Ευαγγελία Ζήση

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

1 3 Οι κλέφτες
2 2 Βρύση μου μαλαματένια με σκίτσο
3 2 Βρύση μου μαλαματένια 

(συνέχεια)
4 3 Βρύση μου μαλαματένια 

(συνέχεια)
5 2 Βρύση μου μαλαματένια 

(συνέχεια)
7 3 Βρύση μου μαλαματένια (τέλος)
9 2 Το παιδί
10 2 Το παιδί (συνέχεια)
10 4 Η στρατώνα –σκίτσο-
11 4 Το παιδί (συνέχεια) 
12 2 Το παιδί (συνέχεια)
15 7 Το παιδί (συνέχεια)
16 7, 8 Το παιδί (τέλος)
18 2, 5 Τα γαλόνια
19 2, 6, 7 Το παιδί (τέλος)
20 2, 7 Ο Καραντάνας
21 2 Ο Καραντάνας (τέλος)
22 5 Μια εξήγηση
23 2 Απάντηση στο κείμενο του Κρίκου

«Μια εξήγηση»
25 7, 8 Χατζιάρας
26 7, 8 Χατζιάρας (συνέχεια)
27 5 Χατζιάρας (συνέχεια)
28 3 Χατζιάρας (συνέχεια)
29 4 Χατζιάρας (συνέχεια)
31 5 Χατζιάρας (συνέχεια)
35 4 Χατζιάρας (τέλος)
37 3 Ο… «Μαθουσάλας
38 18 Ο… «Μαθουσάλας (τέλος)
40 10 Στο Φανάρι
41 2 Στο Φανάρι (συνέχεια)
48 6 Το Σαράντα
49 4 Στο Φανάρι (τέλος)
61 3, 6 Το χρέος του μακαρίτη
63 8 Ρούλα η τσελιγκοπούλα
67 3 Παναγία η Καναλιώτισσα
71 3 Το «θάμα» στην Αλβανία
72 3 Το «θάμα» στην Αλβανία (τέλος)
78 3 Ας σεβαστούμε και ας 

διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία
του χωριού μας

86 5 «Σα σ’ αρέσει μπάρμπα 
Λάμπρο» !!!

92 2 «Ένα παλιό παραμυθάκι» 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

αρ. σελίδα τίτλος άρθρου
φύλλου

Κατάλογος άρθρων ανά φύλλο εφημερίδας 
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

τοποθετούνταν πάνω στον ξύλινο κόπανο,
για να πάρει την καμπυλωτή μορφή της κε-
ραμίδας. Τότε την άπλωναν κατάχαμα, στα
Πετράλωνα, που ήταν δίπλα, για να ξεραθεί
στον ήλιο. 

Άλλες φορές, αντί για σιδερένιο κόφτη εί-
χαν ξύλινο τελάρο, όπου άπλωναν τη λάσπη
και όταν αυτή ξηραινόταν κάπως αφαιρού-
σαν με προσοχή το τελάρο και έμενε το επί-
πεδο αποτύπωμα της κεραμίδας, το οποίο
τοποθετούσαν στον κόπανο.

Όταν πλέον η κάθε κεραμίδα ήταν έτοιμη,
ξεραμένη αρκετά, την έβαζαν προσεκτικά
στο καμίνι για να ψηθεί. Το καμίνι πάλι είχε
ειδική κατασκευή, με άνω και κάτω διαμέρι-
σμα. Στο κάτω διαμέρισμα έβαζαν τα ξύλα
με τη φωτιά, οι φλόγες της οποίας περνού-
σαν από κατάλληλες τρύπες και έφθαναν
στο πάνω διαμέρισμα, όπου είχαν τοποθε-
τηθεί οι κεραμίδες για ψήσιμο. Το διαμέρισμα
αυτό το σφράγιζαν, για να μην φεύγει η θερ-
μοκρασία, παρατηρεί ο Νικόλαος Γρ. Κατέ-
ρης, που συμμετείχε στην κουβέντα.

Τέτοια κεραμαριά υπήρχαν δυο–τρία στα
Κανάλια κατά τα προπολεμικά και τα μετα-
πολεμικά χρόνια. Υπήρχε ένα στο Αγίασμα
της Λάσδας, του Θωμά Μανώλη και του
Κωνσταντίνου Μιχάλη, που έπαιρνε καλό
απαλό χώμα από το Σκατιάρη, ένα άλλο
ήταν στη Δισκαριά, του Νικολάου Λάσδα (κ.
Γάτσια). Το καλύτερο όμως απ’ όλα, το ονο-
μαστότερο και το παλιότερο, ήταν του Ευάγ-
γελου Καπούλα, που διατηρήθηκε μέχρι και
τελευταία 

Πού ήταν άραγε 
αυτό το κεραμαριό;

Εδώ που πάμε πέρα, συνεχίζει την κου-
βέντα στο καφενείο του Πάνου Πάσχου ο
Απόστολος Κ. Σδρόλιας, μετά τη Λάκα του
Γκουνταλά (Μιλτιάδη Κωτούλα), περνάμε τα
Τσιαρδάκια, που λέμε, όπου ήταν πραγμα-
τικά τσιαρδάκια για πρόβατα και πίσω από
τη ράχη φθάνουμε στου «Αποστολάκη τη
Βρύση», με τις πολλές πέτρινες κουπάνες,
όπου έπλεναν οι νοικοκυρές του χωριού τις
βελέντζες και τα στρωσίδια του χειμώνα. Τη
βρύση αυτή την έκτισε παλιά κάποιος Απο-
στολάκης, ληστής, θέλοντας να κάνει και κάτι
καλό για το χωριό. Προχωράμε πιο πέρα –
έχει δρόμο καλούτσικο, χωματόδρομο, αλλά
αρκετά κακοτράχαλο, με πολλές πέτρες, που
μόνο αγροτικό φορτηγάκι μπορεί να τον πε-
ράσει– και φθάνουμε στο άλλο ρέμα, στον
Αλή, όπου τρέχει πάντα γάργαρο νερό, χει-
μώνα – καλοκαίρι. Λέγεται Αλής γιατί στο
μέρος αυτό σκοτώθηκε κατά την τουρκο-
κρατία ένας Τούρκος αρχιφύλακας ονόματι
Αλής, σε μια μικροσυμπλοκή που είχαν οι
Τούρκοι στρατιώτες με ένα ελληνικό από-
σπασμα. Εκεί ήταν παλιά τα κεραμαριά του
Καπούλα. Εκεί υπήρχε ένα επίπεδο μέρος,
λίγο κατηφορικό, όπου όταν ήμασταν παιδιά,
κατά την προπολεμική και την μεταπολεμική
περίοδο, παίζαμε ποδόσφαιρο με μπαλω-
ματένιες τόπες. Μετά τον Αλή είναι τα Πε-
τράλωνα, αλώνια στρωμένα με πέτρες και
λίγο παρακάτω είναι η Κοτρόνα του Γκουν-
ταλά, με τα μεγάλα κοτρόνια στα Γκουντα-
λέικα τα κήπια. Από δω από την Κοτρόνα
του Γκουνταλά είναι ο Μαράς (κατά συγκοπή
της λέξης «τουμαράς» = βυρσοδεψείο), ενώ

πιο πέρα είναι η Κρύα Βρύση, όπου ήταν
ένας μεγάλος πλάτανος ενώ η βρύση βρί-
σκεται ακόμα εκεί να τρέχει συνεχώς δρο-
σερό νερό και να φθάνει μέχρι κάτω στον
Άγιο Νικόλαο. 

Στη βρύση αυτή έφθαναν τα πρόβατα και
τα γίδια και έπιναν νερό, συμπληρώνει ο
Θανάσης Π. Πάσχος, που παρακολουθεί
ενεργά την κουβέντα και λέει τις δικές του
εμπειρίες. Προχωρώντας το μονοπάτι φθά-
νουμε στο Πολυζάκ, άγνωστο γιατί ονομά-
στηκε έτσι, όπου ήταν ένας αμπλάκος και
μια γουρνούλα που μαζευόταν το νερό για
πιει και για πότισμα των ζωντανών κι από
πέρα είναι πλέον και το Τρανό Προσήλιο,
το οποίο φυλάγονταν για να βοσκάν τα βόδια
των ζευγαριών που όργωναν τα χωράφια.
Μετά από το μονοπάτι πας πέρα στο Κουρί,
όπου είναι ψηλά τα Τρία Σύνορα των Κανα-
λίων, του Μορφοβουνίου (κ. Βουνεσίου) και
του Αγίου Ακακίου (κ. Γόλιτσας). Από το Κου-
ρί, αν πάρεις τη ράχη – ράχη βγαίνεις πέρα
στην Κρανούλα, στον Αϊ Γιάννη, όπου είναι
τα σύνορα των Καναλίων με τη Μητρόπολη
(κ. Παλιόκαστρο).

Ας γυρίσουμε, λοιπόν τώρα στα κεραμα-
ριά του Καπούλα, που ήταν δίπλα στο ρέμα
του Αλή, από όπου έπαιρναν το νερό οι ερ-
γάτες και άπλωναν τα κεραμίδια δίπλα στα
Πετράλωνα για να στεγνώσουν. Τα κεραμα-
ριά αυτά λειτουργούσαν τόσο κατά την προ-
πολεμική περίοδο όσο και κατά την μετα-
πολεμική, μέχρι και τη 10ετία του 1950. 

Τα κεραμαριά τα είχαν, από όσο θυμόμα-
στε, οι οικογένειες του Ευάγγελου Καπούλα
και του Νικολάου Λάσδα (κ. Γάτσια), ενώ
δούλευαν ως εργάτες τα παιδιά του Καπού-
λα, ο Θωμάς Μανώλης και άλλοι. Κι εγώ
θυμάμαι ότι φόρτωσα κάποτε κεραμίδια στο
άλογο από τα κεραμαριά αυτά και τα πήγα
για να σκεπάσω το χαγιάτι στο ντάμι, παρα-
τηρεί ο Αποστόλης Σδρόλιας. 

Τα κεραμίδια τα έψηναν σε δύο φούρνους,
τους οποίους έκαιγαν με άφθονα ξύλα. Επει-
δή δε τότε ξύλα δεν υπήρχαν στο χωριό –οι
Καναλιώτες έφερναν ξύλα για τα σπίτια τους
από πέρα από τη Ράζια, κοντά στο Μορφο-
βούνι (κ. Βουνέσι) κουβαλώντας δυο φορ-
τώματα την ημέρα– οι επιχειρηματίες των
κεραμαριών έκοψαν εκείνον τον μεγάλο φτε-
λιά που ήταν κάτω στη Σαρακίνα, δίνοντας
στην εκκλησία ένα κάποιο αντίτιμο, τον λιά-
νισαν, τον έσκισαν και κουβάλησαν τα ξύλα
πάνω στο κεραμαριό για τα καμίνια. Ακόμη
και τον πλάτανο του μπάρμπα μου του Μή-

τσιου Αναστασίου (κ. Πόλια) έκοψαν για το
σκοπό αυτό, καθώς και τον μεγάλο πλάτανο
του Σεραφείμ Παπαποστόλου που ήταν στα
ντάμια τα Παποστολέικα, κάτω στο δρόμο
προς τη Σαρακίνα, συμπληρώνει ο ίδιος, ο
Αποστόλης.

Το χώμα που χρησιμοποιούσαν ήταν κοκ-
κινόχωμα, που με λίγο νερό γινόταν λασπε-
ρό και πολύ κατάλληλο για τη δουλειά αυτή.
Έτσι το χώμα το έβρισκαν επί τόπου και
επομένως δεν χρειάζονταν να το κουβαλή-
σουν από μακριά. Γι’ αυτό επέλεξαν ίσως
και τη θέση αυτή για να φτιάξουν τα κερα-
μαριά τους και τα κεραμίδια που έφκιαναν
ήταν κοκκινωπά. Δηλ. το χώμα αυτό δεν
ήταν γλίνα, που έχει χρώμα κιτρινωπό, αλλά
ήταν ωραίο κοκκινόχωμα. 

Τα κεραμαριά αυτά είπαμε να πάμε να τα
δούμε και να τα απαθανατίσουμε ένα μεση-
μέρι του Μαΐου με τον Χρήστο Αναστασίου
(κ. Πόλια), τον παλιό κλητήρα του χωριού,
που είναι πάντα πρόθυμος για τέτοιες δου-
λειές οι οποίες αναδεικνύουν και προβάλ-
λουν το χωριό μας, όπως χαρακτηριστικά
λέγει. Πήραμε λοιπόν το φορτηγάκι του από
το Καρκατσιόλι, παρακάμψαμε λίγο στο
Σταυρό τον περιφερειακό δρόμο που πάει
προς τον Αϊ-Λιά, στα Γκουνταλέικα στρίψαμε
αριστερά και μπήκαμε στον κακοτράχαλο
δρόμο, που άλλοτε ήταν μονοπάτι και μόνο
τα ζώα το περνούσαν. Σε πέντε λεπτά ήμα-
σταν στου Αποστολάκη τη Βρύση, που είχε
λίγο τρεχούμενο νερό. Ύστερα πεταχτήκαμε
απέναντι, όπου μας καθυστέρησαν λίγο κα-
μιά πενηνταριά πρόβατα που βοσκούσαν
στο παχύ χορτάρι του δρόμου, ενώ δυο σκυ-
λιά δεν σταμάτησαν καθόλου να μας ακο-
λουθούν αλυχτώντας μας. 

Προχωρήσαμε περίπου δέκα λεπτά και
εκεί σε ένα πλάτωμα αφήσαμε το φορτηγάκι
και το πήραμε με τα πόδια γιατί το ρεματάκι
ήταν βαθύ και δεν μπορούσε να το περάσει
το φορτηγάκι. Στην απέναντι ράχη βρήκαμε
το νέο σκουπιδότοπο των Καναλίων, που εί-
ναι κάτω από τον παλιό της κορυφογραμμής. 

Η μεταφορά αυτή του σκουπιδότοπου έγι-
νε διότι ο Καναλιώτης γεωλόγος Δημήτριος
Παπανικολάου συμβούλεψε τις αρχές να τον
μεταφέρουν χαμηλότερα, για να μην μολύ-
νεται το νερό της πλατείας από τα νερά της
βροχής, που στραγγίζουν στον σκουπιδό-
τοπο και εισέρχονται στις πηγές των Κανα-
λίων. 

Στο νέο αυτό σκουπιδότοπο δεν υπήρχαν
παρά ελάχιστα σκουπίδια, γιατί πολύ γρή-

γορα ο Δήμος Ιθώμης, επί δημαρχίας Σταύ-
ρου Παπαγεωργίου, δημιούργησε άλλον
σκουπιδότοπο, κοινό για όλα τα χωριά του
Δήμου. 

Προχωρώντας λοιπόν και κατεβαίνοντας
μιαν απότομη πλαγιά φθάνουμε στο ρέμα
του Αλή, που μας ήταν πια αγνώριστο. Τότε,
πριν από 50 περίπου χρόνια, ήταν σπανό
από δένδρα το μέρος αυτό και μόνο χορτάρι
και κάμποσα χαμόκλαδα εδώ κι εκεί ήταν
φυτρωμένα. Τότε τα καλοκαίρια αφήναμε τα
ρούχα μας γύρω στις πουρδαλιές και γυμνοί
χωνόμασταν μέσα σε μια μεγάλη μπάρα και
κάναμε μπάνιο (πλέις, όπως χαρακτηριστικά
το λέγαμε). Τώρα είναι κατάφυτο και γεμάτο
με πανύψηλα δένδρα, που λες και συναγω-
νίζονται μεταξύ τους ποιο θα φτάσει πιο ψη-
λά. Απέναντι ακριβώς βλέπουμε μια οπή
στον όχτο. 

u Αυτού ήταν ο ένας φούρνος, λέει ο
Χρήστος. Ο άλλος ήταν δίπλα, κλεισμένος
και μάλλον είναι χτισμένος, όπως φαίνεται
ανάμεσα στα βάτα και στα χόρτα.

Τον πλησιάσαμε, όσο ήταν δυνατό, προ-
σπαθήσαμε να τον φωτογραφήσουμε, πήρε
τη φωτογραφική μηχανή ο Χρήστος και έχω-
σε το χέρι του μέσα στην τρύπα για να φω-
τογραφίσει με φλας το εσωτερικό της, μήπως
μπορέσουμε να ιδούμε τι έχει απομείνει εκεί
μέσα.

u Θέλει ένα καλό μεροκάματο να διαθέ-
σουμε, για να ανοίξουμε αυτά τα στόμια των
δύο φούρνων και να ανιχνεύσουμε το εσω-
τερικό τους, μονολόγησε.

Ύστερα, αφού βγάλαμε και άλλες φωτο-
γραφίες του θαυμάσιου βαθύσκιου τοπίου
κατά μήκος του ρέματος του Αλή, προς τα
κάτω, πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής,
περπατήσαμε κανένα τέταρτο της ώρας,
ανεβήκαμε στο φορτηγάκι και επανακάμψα-
με στο χωριό. 

Είναι πάντα ωραίο πράγμα να επισκέ-
πτεται κανείς τα διάφορα τοπία γύρω από
το χωριό, να θυμάται τα περασμένα, να ανα-
πολεί το παρελθόν, να φέρνει στην μνήμη
του παλιές παιδικές ξεχασμένες εμπειρίες
και ενασχολήσεις και να τις απολαμβάνει,
έστω και νοερά.

Βοηθήματα: Τα βιβλία του Συλλόγου των
εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας: 1) Κανά-

λια Καρδιτσης, 
σελ. 85 – 87. 2) Οδηγός Λαογραφικού και

Ιστορικού Μουσείου Καναλίων 
Καρδίτσας, σελ. 41.

Οι αγωνισταί της κεραμίδαςΟι αγωνισταί της κεραμίδας

Το στόμιο του ενός φούρνου,
που είναι σκεπασμένος

με ελαφρόπετρα (κοινώς πουρί),
όμοια μ' εκείνη που είναι στην

οροφή του Αγίου Νικολάου

Το θολωτό εσωτερικό 
του ενός καμινιού,

όπως αποτυπώθηκε
στα «τυφλά»

Το ένα στόμιο των δύο
καμινιών,όπως φαίνεται 
από την απέναντι όχθη 

του ρέματος του Αλή
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4 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τα αμπέλια μας Τα αμπέλια μας 
Πικρή αναπόληση μιας δροσερής εποχής 

του Θωμά Δημ. Σδρόλια
Πολιτικού Μηχανικού

Ο
ι υπέροχοι φτωχοί νοικο-
κυραίοι Καναλιώτες, πέ-
ρα απ’ την καπνοπαρα-
γωγή και τις άλλες δευ-

τερεύουσες καλλιέργειες είχαν και τ’
αμπέλια τους, για τα απαραίτητα
σταφύλια το κρασάκι και το τσίπου-
ρο, το πετιμέζι και τα ρετσέλια τους.
Δεν υπήρχε νοικοκύρης χωρίς το δι-
κό του αμπέλι. Αμπελότοποι του χω-
ριού ήταν στο Μούρκ με πιο πρώιμα
και στον Αϊ-Λιά με πιο όψιμα σταφύ-
λια, λόγω και της διαφοράς υψομέ-
τρου και επομένως και του μικρο-
κλίματος. Όταν λέμε Αϊ-Λιά βέβαια
εννοούμε γύρω από την εκκλησία
του Προφήτη Ηλία, στα προσήλια,
στα φτελιάδια, στο κουφομάρμαρο,
στο παλιοκόπρι, στα παλιάμπελα,
στο καλαμάκι, στο κούτσουρο όπου
έφταναν ακόμη ως τη βρύση στο
Κούτσουρο που ήταν  το σύνορο με
τον Άγιο Ακάκιο (Γόλιτσα). Υπήρχαν
ακόμη αμπελότοποι στα Κατερέικα
κατά μήκος του δρόμου Κανάλια-
Φανάρι και στην πλαγιά κοντά στα
Κολοβαίικα τα σπίτια μέχρι  βόρεια
της Λοξάδας. 

Εμείς είχαμε τρία αμπέλια. ́ Ενα
στο Μουρκ, ένα αυτό που λέγαμε
παλιό και που ένα τμήμα του το πή-

ρε τώρα ο δρόμος Κανάλια-Βουνέσι
και το καινούριο στα προσήλια. Ο
πατέρας μου, ο Μήτρος Μάης, ερ-
γατικός και πρωτοπόρος, κατάφερνε
να έχει τις καλύτερες ποικιλίες στα-
φυλιών και οπωροφόρων, όλες εμ-
βολιασμένες με τρόπο επιστημονικό,
καθ’ υπόδειξη του συγγενή του γε-
ωπόνου στην Καρδίτσα, Δημητρίου
Μπέκου. Στο παλιό, για παράδειγμα,
είχε δύο «σαϊτάρια»  με κλήματα.
που τα χρησιμοποιούσε για το κόκ-
κινο σαν αίμα χρώμα του κρασιού
που παρήγαγε. Τα σταφύλια αυτά,
γκρανουάρια  τα λέγαμε,  δεν τρώ-
γονταν, ήταν μικρόρογα και έτσι και
τα έτρωγες στόμα, δόντια, χέρια και
ρούχα γίνονταν κατακόκκινα, μ’ ένα

βαθύ κόκκινο χρώμα που δύσκολα
έβγαινε.  Στη συνέχεια είχε τα σεντζό
με τα μοσχάτα, τα κέρινα και τελευ-
ταίους τους ροδίτες. Είχε και λαρσνά,
πατίκια κά.  Αραιά και που είχε και
κλήματα της περίφημης ποικιλίας
«αλπονόρους» , που τα   σταφύλια
της τα κρεμούσαμε στο ταβάνι του
σπιτιού για διακόσμηση και τα τρώ-
γαμε τα Χριστούγεννα. Αραιόρογα,
χρώματος ανοιχτού κόκκινου με ρό-
γες ίσα με μικρά καρύδια  Είχαμε
επίσης και πολύ πρώιμα, τα λεγό-
μενα «αποστολιάτικα», που ωρίμα-
ζαν γύρω στο τέλος Ιουνίου, περίπου
με την εορτή των Αγίων Αποστό-
λων.

Στα προσήλια τον κύριο λόγο εί-

χαν τα μοσχάτα και τα κέρινα. Προ-
ορίζονταν για τη λαϊκή της Τετάρτης
στην Καρδίτσα.

Μέσα στα αμπέλια και κυρίως
περιμετρικά, έβαζαν οι Καναλιώτες
οπορωφόρα, συκιές με καταπληκτι-
κά σύκα, ροδιές, αχλαδιές κλπ. Εμείς
στο προσήλιο είχαμε και κερασιές
με κεράσια τεράστια, σαν ελιές, τύ-
που βοδενών, αλλά και φράουλες
για γλυκό, όλες βελτιωμένες ποικι-
λίες. Ντόπια συκιά με μικρά αλλά
γλυκά σύκα είχαμε μόνο στο Μουρκ
και στο ντάμι στα Κατσιούργια.

Απ’ όλα αυτά σήμερα δεν υπάρχει
απολύτως τίποτα. Τη μάνα μου, μό-
νη της,  αφού πέρασαν και τα χρόνια
της και δεν μπορούσε πλέον να τα
καλλιεργήσει, την ξεγέλασαν με τα
μέτρα της τότε Ε.Ο.Κ. και τα έδωσε
αντί πινακίου φακής  για εκρίζωση.
Τους είπανε λέει οι Ευρωπαίοι θα
σας δώσουμε χρήματα (κάτι ψωρο-
δεκάρες ήταν) και να τα χαλάσετε
ως ασύμφορα  Τελευταία φορά που
πήγα στο χωριό για τον τρύγο ήταν
το 1990. Βρήκα τη μάνα μου μέσα
στ’ αμπέλι με τη φιλενάδα της, τη
Βαγγελή Στεριαδάκου, δυο εναπο-
μείνασες αγρότισσες αμπελουργούς
να τρυγάνε και κουβάλησα με το
επαγγελματικό μου αυτοκίνητο τα
τελευταία κοφίνια και τις κάσες με τα
σταφύλια  Είχα μαζί μου και το φίλο
μου Γιώργο, διαπρεπή δικηγόρο του

Βόλου, γιατί φαγώθηκε να συμμε-
τάσχει στην παραδοσιακή διαδικα-
σία του τρύγου κλπ.  Είχε και τη γυ-
ναίκα του, μια εξαιρετική φιλόλογο
από τη Νέα Ιωνία Βόλου. Ήταν Πα-
ρασκευή απόγευμα.

Την επομένη, Σάββατο, έκανα
πολύ γέλιο, βλέποντας το δικηγόρο
σηκωμένο με τη μάνα μου από τα
μαύρα χαράματα να πατάει σταφύ-
λια, ήταν και ενάμιση τόνο και να ξε-
μεσιάζεται να γεμίσει τη μεγάλη κάδη
με μούστο. Τον κατάφαγαν οι σφή-
κες αλλά δεν διαμαρτυρόταν. Του
άρεσε να μάθει πώς γίνεται ο πα-
ραδοσιακός τρύγος και περαιτέρω
η διαδικασία της παρασκευής του
κρασιού. Αφού τέλειωσε το γέμισμα
της κάδης, τον πιάνει η μάνα μου
ύστερα από το μεσημεριανό φαγητό
για να φτιάξουν τα γλυκά, δηλ. τα
ρετσέλια. 

Είχε ήδη κόψει κολοκύθια σε φέ-
τες, κυδώνια και άλλα πρόσθετα που
έβαζε μαζί με τα ρετσέλια.  Βάζει κα-
ζάνι με στάχτη και αρχίζει η δεύτερη
φάση. Τους πήρε πλέον το βράδυ.
Δούλευαν 12ωρο και πλέον. «Του
βγήκε ο Χριστός», όπως λέμε. Πτώ-
μα από την κούραση. Εγώ απλώς
παρακολουθούσα, άκουγα, χωρίς
όμως καμιά συμμετοχή για να μην
τους μπερδεύω. Εξάλλου έφτιαχνα
κάτι μερεμέτια οικοδομικής φύσης.
Μόνο γελούσα με το χάλι και τα ως

του Θωμά Δημ. Σδρόλια
Πολιτικού Μηχανικού

Ο
ι Καναλιώτες, βαθιά
θρησκευόμενοι, όλοι
χριστιανοί ορθόδοξοι, εί-
χαν και την Προστάτιδά

τους, την Παναγία. Την εικόνα της
Παναγίας της Καναλιώτισσας, που
φυλασσόταν και φυλάσσεται στη
Μονή της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος στα Μετέωρα και εθιμοτυπι-
κά κάθε χρόνο την προσκαλούσαν
και την προσκαλούν στο χωριό την
Κυριακή που προηγείται της ημέ-
ρας της 15ης Αυγούστου, εορτής
της Παναγίας.  Κάθε χρόνο απο-
φασιζόταν να πάει τον καθορισμένο
χρόνο αντιπροσωπία από χωρια-
νούς να παραλάβει την εικόνα από
τα Μετέωρα και να την προσκομί-
σει στο χωριό. 

Φιλοξενούσαν εκείνα τα χρόνια
οι χωριανοί την εικόνα σε κάθε σπί-
τι, για τον αγιασμό, την ευλογία και
την προστασία των οικογενειών
τους. Κάθε χρόνο λοιπόν, μια μέρα
συνήθως του Σεπτεμβρίου ή Οκτω-
βρίου περνούσε η εικόνα της Πα-
ναγίας και από το δικό μας σπίτι,
καθώς πήγαινε από γειτονιά σε γει-
τονιά και από σπίτι σε σπίτι, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα που εκ-
πονούσε ο ιερέας και το εκκλησια-
στικό συμβούλιο. Στο κάθε σπίτι

έμενε από το πρωί έως το μεσημέρι
ή από το μεσημέρι έως το βράδυ ή
από το βράδυ έως το πρωί της
επόμενης ημέρας, ανάλογα όπως
ετύχαινε η ακολουθία των σπιτιών.
Την μετέφερε ο ιερέας της κάθε
ενορίας για τα σπίτια που ανήκαν
στην ενορία του. Στη δική μας ενο-
ρία, του Αϊ-Λιά, τη μετέφερε ο πα-
πα-Χρίστος, συνοδευόμενος από
το βοηθό του που ήταν ένα παιδάκι
από εμάς του δημοτικού. Κύριος
βοηθός του από τα παιδιά της ηλι-
κίας μου  ήταν σχεδόν αποκλειστι-
κά  ο συμμαθητής μου Χρίστος Γιω-
τόπουλος. Ήταν παιδί της εκκλη-
σίας του Αϊ-Λιά, όπως κι εγώ. Επει-

δή ήταν πιο ανεπτυγμένος σωμα-
τικά, φαίνεται ο παπα-Χρίστος  τον
εμπιστευόταν περισσότερο και τον
έπαιρνε πάντα βοηθό του. Φοβό-
ταν μη, περπατώντας στα πέτρινα
σοκάκια και καλντερίμια  του χωρι-
ού, του πέσει κανενός παιδιού η ει-
κόνα και ανέθετε αυτή τη δουλειά
σε σίγουρα χέρια. Κρατούσε το παι-
δί την  εικόνα και το θυμιατήρι και
πήγαιναν με τον παπά πάντα μαζί.
Ήταν συνήθεια όπου η εικόνα έμε-
νε το μεσημέρι ή το βράδυ οι νοι-
κοκυραίοι να φιλοξενούν τον ιερέα
και το βοηθό του, παραθέτοντας
τραπέζι με ό,τι πιο εκλεκτό φαγητό
μπορούσαν να προσφέρουν, απο-

δίδοντας έτσι τιμή στην Παναγία.
Ο συμμαθητής μου διηγιόταν

συνέχεια σ’ εμένα, γειτονάκια βλέ-
πεις, διάφορες ιστορίες από τα σπί-
τια των νοικοκυραίων κατά τη φι-
λοξενία, με αποκορύφωμα το τι
ωραίο φαγητό είχε ο κάθε νοικοκύ-
ρης για τον ιερέα και γι’ αυτόν. Κάθε
νοικοκύρης  που φιλοξενούσε την
εικόνα έφτιαχνε ό,τι καλύτερο διέ-
θετε. Συνήθως έσφαζε τον πιο με-
γάλο κόκορα. Τι κρασιά, τι σαλατι-
κά, τι τυριά, τι πίτες κλπ. και νοστι-
μότατα. Έτσι μου έλεγε. Η ζήλεια
μου στο κατακόρυφο. Ώσπου ήρθε
μια μέρα που για κάποιο λόγο, αρ-
ρώστησε μάλλον ο συμμαθητής

μου, ανέλαβα εγώ, σαν αναπλη-
ρωματικός, αυτό το καθήκον. Λα-
δώθηκε το αντεράκι μου, όπως μου
είπε η μάνα μου. Χόρτασα φαγάκι
στα καλύτερα κεντητά λευκά τρα-
πεζομάντηλα, με κηροπήγια κι αν-
θοδοχεία  των νοικοκυράδων. Χα-
ρακτηριστικά, η μάνα μου έφτιαχνε
για την Παναγία ζυγούρι κοκκινιστό
με πατάτες στη γάστρα, με τυρί απ’
το βαρελάκι μας, ωραιότατο.

Αργότερα, στην ηλικία των δε-
κατεσσάρων χρόνων, μου ανακοι-
νώθηκε ότι θα συμμετέχω κι εγώ
στην αντιπροσωπία για την προ-
σκόμιση της εικόνας από τα Μετέ-
ωρα. Ίσως ανέθεσαν στον πατέρα
μου κι έστειλε εμένα .

Με μεγάλη χαρά εγώ με άλλους
τρεις χωριανούς, μεγαλύτερους
από εμένα, νοικοκύρηδες ξεκινή-
σαμε την Παρασκευή το πρωί από
το χωριό για τον Κόμπελο, όπου
και ο σταθμός Φαναρίου του τρέ-
νου Βόλου-Καλαμπάκας. Πήραμε
το τρένο για την Καλαμπάκα  κι
από εκεί  για τη Μονή Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος. Το τι έβλε-
παν τα μάτια μου, παιδάκι όπως
ήμουν, δεν περιγράφεται. Πέρα απ’
την πόλη της Καρδίτσας δεν γνώ-
ριζα κανένα άλλο μέρος. Έμεινα
άφωνος απ’ το μεγαλείο του φυσι-
κού τοπίου και του περιβάλλοντος.
Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς

Ο τρύγος (σε Καναλιώτικο αμπέλι) – πίνακας του Στέφανου Γ. Πρίντσιου 

Η φιλοξενία της Παναγίας 

Στιγμιότυπο με τον ιερέα
παπα-Βύρωνα από την
περυσινή υποδοχή 
της Αγίας εικόνας της 
Παναγίας της
«Καναλιώτισσας»
στη «βρωμόβρυση»
- από το αρχείο 
της εφημερίδας
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

τους μηρούς  βαμμένα πόδια
του δικηγόρου.

Την επομένη, για ξεκούρα-
ση, πήγαμε στο χωριό Άγραφα,
μέσω Μουζακίου. Ανεβήκαμε
το διάσελο, πολύ επικίνδυνο
δρόμο, και πέσαμε μες τη ρε-
ματιά στο χωριό. Φθάνοντας
στο καφενείο για καφέ κάποιοι
χωριανοί θαμώνες μας ρώτη-
σαν από πού είμαστε. Στην
απάντησή μου ότι είμαι από τα
Κανάλια ήρθε η ερώτηση για
το όνομά μου. Απάντησα
«Σδρόλιας» και αμέσως ακο-
λούθησε η καταπληκτική ερώ-
τηση. Τον εισαγγελέα τον
Αστραπόβουλο τι τον έχεις; Τό-
τε συνειδητοποίησα και αισθάν-
θηκα περήφανος που είχα
μπάρμπα (ήταν αδελφός του
πατέρα μου) εισαγγελέα! 

Επανερχόμενος στο θέμα
των αμπελιών μας, με θλίψη
αναλογίζομαι πως πάνε τα αμ-
πελάκια μας και η ιστορία τους.
Μού ’ρχονται δάκρυα, θέλω να
κλάψω όταν τα θυμάμαι. Τι τρα-
γούδια, τι χαρές, τι σταφύλια
και σύκα, τι κεράσια κι αχλάδια!
Πού είναι τώρα; Τα ’φαγε η
Ε.Ο.Κ., διαγράφοντας ιστορία
αιώνων. Πονάει η ψυχή σου
να τα βλέπεις σήμερα χέρσα,
ρουμάνια με δένδρα βελανιδιάς
και κρανιάς και να βόσκουν
ελεύθερα πλέον τα Γολτσινά γί-
δια και γελάδια, λερώνοντας και
τον φαρδύ κι ωραίο δρόμο,
άσφαλτο, Κανάλια-Βουνέσι.
Αλήθεια, τι χρειάζεται πλέον
ένας τυφλός, ορφανός δρόμος;
Ποιον εξυπηρετεί; Εκτός του

ότι σίγουρα θα υποστεί κατα-
στροφές λόγω των χαλαρών
εδαφών και των κατολισθήσε-
ων με τις βροχές του χειμώνα.
Πώς θα συντηρηθεί αφού κι
απ’ την είσοδό του στον Αϊ-Λιά
μέσω Φαναρίου με χίλιες δυ-
σκολίες κι απ’ την έξοδό του
στη σύνδεση με το δρόμο Καρ-
δίτσας-Βουνέσι, που είναι μι-
σοτελειωμένος χωματόδρο-
μος,  είναι κατσικόδρομος ; 

Σε πονάει η ψυχή σου. Όσο
για το παλιό τ’ αμπέλι, το πα-
λιάμπελο δηλαδή, το ‘φαγε ο
«γκαβός» ωραίος δρόμος.
Μπήκε μέσα το Δημόσιο, πήρε
το μισό χωρίς καμιά ως τώρα
αποζημίωση, όπως τότε με τα
έργα του αναδασμού του κάμ-
που, τα αρδευτικά. Ωραία η πο-
λιτική βούληση. Σου λέει τι αξία
έχει πλέον το παλιάμπελο; Μη-
δέν. ΄Αρα μηδέν και η αποζη-
μίωση. Ωραία πράγματα των
νεοελλήνων. Γνωρίζουν κατα-
πληκτικά τα οικονομικά.  Όταν
σχεδιάζουμε όμως ένα έργο το
παρουσιάζουμε  ολοκληρωμέ-
νο και με εξασφαλισμένη χρη-
ματοδότηση. Διαφορετικά, ο
σχεδιασμός είναι αντιεπιστη-
μονικός και αντιοικονομικός.
Μου έμειναν πάντως τα χαρτιά
του δικαιώματος αποζημίωσης
στο αρχείο μου, έτσι για την
ιστορία. Αποζημίωση μην πε-
ριμένεις λέω, αφού απευθύν-
θηκα πάρα πολλές φορές
στους αρμόδιους. «Κουφού
καμπάνα κι αν χτυπάς, τυφλόν
κι αν θυμιατίζεις …». Ουφ, μ’
έπιασε πάλι μελαγχολία.

σκαρφάλωσαν και κατάφεραν
κι έφτιαξαν τα Μοναστήρια
στις κορυφές των απόκρη-
μνων βράχων σαν αετοφω-
λιές. Η χαρά μου ανείπωτη. 

Στο Μοναστήρι μας περι-
ποιήθηκαν με το παραπάνω.
Εκεί έγινε και η πρώτη μου
εξομολόγηση. Μου είπε ένας
λαϊκός θεολόγος, έτσι μου δη-
λώθηκε, αν θέλω να γίνω χρι-
στιανός και να εξομολογηθώ.
Του απάντησα ότι είμαι χρι-
στιανός και μάλιστα βοηθός
αριστερού ιεροψάλτη του Αϊ-
Λιά. Βεβαίως του λέω και θέ-
λω να εξομολογηθώ. Άρχισε
να με ρωτά αν είμαι καλός μα-
θητής και άλλα τέτοια και έφτα-
σε στο δια ταύτα. 

Τι αμαρτίες διέπραξες; Του
απαντώ ότι έκλεψα άχυρο απ’
τ’ αλώνια. Μ’ έστειλε ο πατέ-
ρας μου, του λέω, να φορτώ-
σω τα γαϊδούρια μπάλες άχυ-
ρου κι εγώ πήρα από ξένη θη-
μωνιά. Το θυμόμουν χαρακτη-
ριστικά, διότι στο δρόμο έπια-
σε μύγα τα γαϊδούρια και τρό-
μαξα να τα ξαναφορτώσω.
Έτσι μου ήρθε, αιφνιδιάστηκα,
δεν ήξερα τι να πω. Είπα ψέ-
ματα ότι έκλεψα άχυρο. Απήγ-
γειλε μια ευχή και τέλειωσε η
εξομολόγηση. Η χαρά μου με-

γάλη. Ένοιωθα ανάλαφρα,
πετούσα. Βέβαια απ’ τους ιε-
ρωμένους εξομολογητές μου
δηλώθηκε αργότερα ότι κακώς
με εξομολόγησε λαϊκός. Δεν εί-
χε τέτοιο δικαίωμα.

Την Κυριακή πήραμε πάλι
το τρένο και φθάσαμε στον
Κόμπελο κι από εκεί, ποδα-
ρόδρομο πάντα, στο χωριό,
στο εικόνισμα, στο τρανό ρέ-
μα, όπου οι χωριανοί με τους
ιερείς παπα-Χρίστο και παπα-
Κώστα περίμεναν την άφιξή
μας, με την εικόνα να την κρα-
τώ εγώ σαν πιο μικρός.

Μόλις διηγήθηκα αυτά
στους γονείς μου κατά το αρ-
μάθιασμα στο ντάμι, έμειναν
κι αυτοί ευχαριστημένοι που
πέρασα καλά και είδα τόσο εν-
τυπωσιακά πράγματα. Μεγά-
λη η χάρη της Παναγίας του
χωριού μας, πάντα έχουμε την
ανάγκη της προστασίας της,
ιδιαίτερα τις σημερινές δύσκο-
λες εποχές που περνάμε. (Βέ-
βαια είπα στους γονείς μου ότι
θα γίνω ηγούμενος και τρόμα-
ξαν! Πάει το παιδί μας το χά-
σαμε. Παιδικές δηλώσεις σε
στιγμές ενθουσιασμού. Ούτε
ηγούμενος έγινα, ούτε καν κα-
λόγερος).     

του Χρήστου Λιάκου

Θ
υμάστε το φίλο μου τον Κώστα; Αυτόν ντε
που μας έλεγε ιστορίες από τον καιρό που
δούλευε στη Λιβύη και στη Σαουδική Αρα-
βία. Θα σας μεταφέρω δύο ακόμα ιστορίες

από αυτές που θυμάμαι.
Στην παρέα του, όπως θα θυμάστε, υπήρχε εκείνος

ο ανεκδιήγητος πλακατζής και φαρσέρ, που, εκτός
των άλλων, είχε μια αστείρευτη ικανότητα να σκαρφί-
ζεται και να διηγείται διάφορες φανταστικές και απίθα-
νες ιστορίες. Πότε λοιπόν είχε πολεμήσει στον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο στο πυροβολικό και πότε ήταν αε-
ροπόρος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκτός από
αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες  είχε και ταλέντο στην
αφήγηση, προς τέρψη της παρέας και ιδιαίτερα ενός
καθόλα άξιου και μορφωμένου κατά τα άλλα, αλλά
επιρρεπούς στο να «ρουφάει» τις ιστορίες αυτές σαν
να ήταν το ναρκωτικό του, χωρίς να αναρωτιέται για
τα απίθανα πράγματα που συνέβαιναν και το πώς
ήταν δυνατόν ο αφηγητής, σαράντα χρόνων  όταν
αφηγείτο, να έχει πολεμήσει στον πρώτο και στο δεύ-
τερο παγκόσμιο πόλεμο ή ακόμα και στους βαλκανι-
κούς πολέμους. Μόνο που δεν είχε πει ότι ήταν και
στον ξεσηκωμό του 1821 σαν αρματωλός και κλέφτης.

Όπως σας είπα δε, τις ιστορίες τις σερβίριζε απο-
λαυστικά και τις διάνθιζε  με διακοπές που έφταναν
την αγωνία στο κατακόρυφο προς μεγάλη ιλαρότητα
των παρευρισκομένων οι οποίοι σιγοντάριζαν την κα-
τάσταση, αλλά μεγάλωναν και την ανυπομονησία του
«αφελούς» ο οποίος έκανε σαν μικρό παιδί για να
μάθει τη συνέχεια, η οποία ερχόταν μετά από δήθεν
προσωρινές απώλειες μνήμης του τύπου «πού είχαμε
μείνει ρε παιδιά;» και παραινέσεις του «αφελούς» «λέγε
ρε τι έγινε μετά;».

Διηγείται λοιπόν μια φορά για τον καιρό που υπη-
ρετούσε στην συμμαχική αεροπορία στο δεύτερο παγ-
κόσμιο πόλεμο: Ήμουνα στη Μέση Ανατολή αρχηγός
σμήνους και με φωνάζει ο αρχηγός της αεροπορίας.
Μου δίνει έναν σφραγισμένο φάκελο με οδηγίες και
μου λέει. Θα πάρεις το σμήνος σου στις τρεις η ώρα
το πρωί και μόλις φτάσετε στις συντεταγμένες χψω θα
ανοίξεις το φάκελο και θα ακολουθήσεις πιστά τις οδη-
γίες.  Στο σημείο αυτό δώστου διακοπή και μέχρι να
θυμηθεί πού είχε μείνει «λέγε βρε τι έγινε μετά;» ο
αφελής.

Φθάνω λοιπόν στις συντεταγμένες ωψχ, είχε μπερ-
δέψει εδώ και τη σειρά των γραμμάτων, και διαβάζω
ότι έπρεπε να πάμε στις συντεταγμένες ψωχ όπου θα
βρίσκαμε στην έρημο μια κατασκήνωση γερμανών
στην οποία κρύβεται ο Ρόμελ. Μόλις τον ανακαλύψετε
εξοντώστε τον, δίνω διαταγή.

Κάνει πάλι διακοπές και επανέρχεται μετά από τις
απαραίτητες παραινέσεις «λέγε βρε τι έγινε μετά;».

Τι να γίνει; Μόλις βουτάμε κάτω βλέπω χιλιάδες
σκηνές. Πού να ξέρουμε σε ποια ήταν ο Ρόμελ για να
βομβαρδίσουμε; Έτσι, δίνω διαταγή στο σμήνος να
επιστρέψουμε στη βάση. Μόλις προσγειωνόμαστε

τους λέω: «Πηγαίνετε στα ΚΨΜ και αγοράστε ξυρα-
φάκια». 

«Ξυραφάκια ρε, τι να τα κάνετε τα ξυραφάκια;».
Να ξυριστούμε απαντά ειρωνικά ο αφηγητής. Περί-

μενε και θα δεις. Μόλις πήραν τα ξυραφάκια, δεν είχαν
και χρήματα και τα χρεώθηκα εγώ στο ΚΨΜ, ακόμα
μου χρωστά τα λεφτά το κράτος, τους λέω να τα προ-
σαρμόσουν στα φτερά των αεροπλάνων.

«Στα φτερά ρε, τι χρειάζονταν στα φτερά;».
«Περίμενε ντε, είσαι και ανυπόμονος».
Άντε και πάλι διακοπές και παραινέσεις «Τι έγινε,

ρε, λέγε».
Απογειωνόμαστε και μόλις φτάνουμε στις συντε-

ταγμένες ψχω τους δίνω διαταγή: Βουτήξτε χαμηλά
πάνω από τις σκηνές και σκίστε τις με τα ξυραφάκια
να βρείτε τον Ρόμελ. Μόλις τον ανακαλύψετε, βομ-
βαρδίστε τον.

Άντε πάλι διακοπή και τα γνωστά «τι έγινε ρε, τον
βρήκατε;».

«Πού να τον βρούμε; Την είχε κοπανήσει με καμήλες
στην έρημο».

Η απογοήτευση στο ακροατήριο μεγάλη και μεγα-
λύτερη η στενοχώρια του «αφελούς» που δεν κατάφε-
ραν να βρουν τον Ρόμελ. Τέτοιες απίθανες ιστορίες
σκαρφιζόταν ο αθεόφοβος.

Ο πλακατζής αυτός, ή ήταν κάποιος άλλος δεν είμαι
σίγουρος, είχε και το παρακάτω πραγματικό περιστα-
τικό. Βρισκόταν στην Αθήνα με άδεια όταν τον έπιασε
ισχυρός πόνος στην κοιλιά. Διακομίσθηκε στην κλινική
με την οποία ήταν συμβεβλημένη η εταιρεία και δια-
γνώστηκαν πέτρες στη χολή. Εγχειρίσθηκε και του
αφαιρέθηκαν οι πέτρες. Όταν τελείωσε η άδειά του και
η αναρρωτική, επέστρεψε στο εργοτάξιο στη Σαουδική
Αραβία. Εκεί τον περίμεναν οι φίλοι του και ο προ-
ϊστάμενος του λογιστηρίου, ο οποίος του λέει για να
τον πειράξει: «καλά ρε, έμεινες σε μονόκλινο κρεβάτι
ενώ δικαιούσαι δίκλινο και χρέωσες την εταιρεία με
δύο εκατομμύρια δραχμές;».

Βέβαια του έκαναν πλάκα γιατί δεν έφταιγε αυτός
που τον έβαλαν σε μονόκλινο, αλλά τι κάνει ο θεομ-
παίχτης; Γράφει γράμμα στην κλινική που το κοινοποιεί
και στην εταιρεία του στα κεντρικά στην Αθήνα, πως
όταν έρθει στην Αθήνα να πάει να του βάλουν τις πέ-
τρες πάλι στη χολή, ξεχρεώνοντας ανάλογα την εται-
ρεία.

Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Μέχρι που ετοίμασαν
και εύφημο μνεία από την εταιρεία, πράγμα βέβαια
που δεν το έχαψε, ως ο πρώτος διδάξας σ’ αυτά τα
θέματα. Άλλη φορά, για να μη με βαριέστε κιόλας, αν
θυμηθώ κι άλλη ιστορία ή αν θυμηθεί ο φίλος μου ο
Κώστας, θα σας τη διηγηθώ.

Υ.Γ.
Για τις ιστορίες αυτές δεν έχω πάρει άδεια (copyright

όπως λέμε κι εμείς οι Καναλιώτες) από το φίλο μου τον Κώ-
στα, ο οποίος ελπίζω να με συγχωρέσει. Τις διαβάζει εκ των
υστέρων στην εφημερίδα και γκρινιάζει σαν Καναλιώτης που

είναι (ας με συγχωρέσουν οι συγχωριανοί, αλλά, εδώ που
τα λέμε νομίζω ότι είμαστε λίγο γκρινιάρηδες)

ΕυθυμογράφημαΕυθυμογράφημα

Παρέα 
στην πλατεία 
του χωριού
για χωρατά και μασ-
λάτια – θα μπορούσε
να απολάμβανε τις
ιστορίες του πλακα-
τζή Κώστα, του συγ-
χωριανού μας φίλου
του Χρήστου Λιάκου
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

της Βασούλας Παν. Κατέρη
kvasoula@yahoo.com 

«Σ
υγνώµη Κοσµά», ακού-
στηκε µια φωνή σαν να
βγαίνει από χωνί.  Ο Αρ-
γύρης έµεινε άγαλµα. Ο

φόβος τον κοκάλωσε. 
Μόλις εκείνο το πρωινό είχαν φτάσει

στο πατρικό σπίτι του µπαµπά. Τα πα-
ρακάλια του είχαν πιάσει επιτέλους τό-
πο. Ανεξήγητο, αλλά ο µπαµπάς του
δυσφορούσε µε εκείνες τις επισκέψεις
στο χωριό. Ο Αργύρης αντίθετα δεν
έβλεπε την ώρα. Η µαµά, στο πλευρό
του Αργύρη, αγαπούσε τη φύση και την
ησυχία του. «Ίσως γιατί του λείπει ο
παππούς», σκεφτόταν το αγόρι. Ο
παππούς του είχε πεθάνει λίγο µετά τη
γέννησή του, έτσι η γιαγιά τα µάζεψε
από το χωριό και µένει πια στην Αθήνα
µε τη θεία του. Ξεκαλοκαιριάζει βέβαια
στο χωριό. 

Το δίπατο πέτρινο σπίτι φάνταζε στα
παιδικά του µάτια σαν πύργος που
κρύβει µυστικά. Και µήπως δεν έκρυβε;
Το κελάρι ήταν απαγορευµένος τόπος.
Ούτε κι ο µπαµπάς του κατέβαινε ποτέ.
Και τι δεν είχε σκαρφιστεί ο Αργύρης
για να τρυπώσει εκεί µέσα, αλλά ο
µπαµπάς του ήταν ανένδοτος. Αυτή τη
φορά όµως ο Αργύρης ήταν αποφασι-
σµένος. Θα µάθαινε το µυστικό του κε-
λαριού µε κάθε τρόπο. Την τελευταία
φορά που επισκέφτηκε τη γιαγιά του
έβαλε τα δυνατά του µε γαλιφιές και
γουστόζικα παιχνίδια να της ξεκλέψει
έστω µια λέξη, αλλά εκείνη γελούσε και
έλεγε : «Ρώτησε τον µπαµπά σου Αρ-
γύρη, εγώ κατεβαίνω στο κελάρι όποτε
χρειάζεται, εκείνος ας µας πει γιατί στα-
µάτησε να πηγαίνει. Στην ηλικία σου
ξεχνιόταν εκεί κάτω µε τις ώρες». 

Σε λίγο πρόβαλε ο Αργύρης στην αυ-
λή ζωσµένος τα σύνεργα του εξερευ-
νητή. Καπέλο, παγούρι κι ένα µακρύ
ξύλο για να παραµερίζει τ’ αγριόχορτα.
Ο µπαµπάς του καθάριζε τον κήπο.
Μόλις είδε το αγόρι να ξεµακραίνει από
το σπίτι, τού φώναξε: «Μην αποµακρύ-
νεσαι Αργύρη και µην αργήσεις». 

«Μην ανησυχείς µπαµπά, µέχρι την
Κρυόβρυση θα πάω να παίξω µε τα
καβουράκια». 

Καθώς άφηνε πίσω του την αυλό-
πορτα ο Αργύρης, γύρισε το κεφάλι του
και είδε το µπαµπά του να συνεχίζει το
καθάρισµα. ∆εν έχασε καιρό, έτρεξε
στην πίσω πλευρά του σπιτιού και πη-
δώντας το φράχτη βρέθηκε µε µιάς στα
σκαλάκια που κατέβαιναν στο κελάρι.
Η πόρτα ήταν ξύλινη κι ένα λουκέτο
κρεµόταν από ένα σκουριασµένο αλυ-
σιδάκι.

«Τώρα θα ανοίξω αυτή την πόρτα
και θα µάθω το µυστικό, έτσι θα ξεχνιέ-
µαι κι εγώ εδώ κάτω, κρυφά, όπως ο
µπαµπάς». Με αργές και προσεκτικές
κινήσεις, πατώντας στις µύτες των πο-
διών του, ακούµπησε το ξύλο που κρα-
τούσε στο έδαφος, σήκωσε τη µπλούζα
του και µέσα από τη ζώνη του παντε-
λονιού του αποκαλύφθηκε µια τανάλια.
Την κράτησε άχαρα στα παιδικά του
χέρια µα ήταν πανεύκολο τελικά να κό-
ψει το αλυσιδάκι. Το τρίξιµο της ξύλινης

πόρτας τον έκανε να τιναχτεί απότοµα.
Πρόβαλε το κεφάλι του ανήσυχος µή-
πως τον άκουσε κανείς, µα ευτυχώς
όλα ήταν ήσυχα. Μπήκε αθόρυβα µέσα
στο κελάρι και έκλεισε την πόρτα πίσω
του. Η µυρωδιά της υγρασίας είχε πο-
τίσει το σκοτεινό δωµάτιο. Το φως που
έµπαινε από τις γρίλιες ενός µικρού
φεγγίτη ήταν λιγοστό και τεράστιες
σκιές ζωγραφίζονταν στους τοίχους. Ο
Αργύρης κρατούσε την ανάσα του αλλά
δεν µπορούσε πια να κάνει πίσω. Το
βλέµµα του άρχισε να επεξεργάζεται

το χώρο.
Στη µια πλευρά του τοίχου ορθώ-

νονταν σκονισµένα µπουκάλια κρασι-
ού. Στην άλλη πλευρά ήταν στοιβαγµέ-
να «παλιά» αντικείµενα. Μια ραπτοµη-
χανή παράξενη, µε µοχλούς και λουριά,
ένα ραδιόφωνο µάλλον… µε τεράστια
κουµπιά, κάτι που έµοιαζε µε τηλεόρα-
ση, γιατί είχε οθόνη αλλά ήταν τετρά-
γωνη σαν κιβώτιο. Μάλιστα για κάποια
δεν ήξερε καν το όνοµά  τους και προ-
σπαθούσε να µαντέψει τη χρήση τους.
Η µατιά του στάθηκε σε µια γωνιά που
υπήρχαν ράφια καταφορτωµένα µε βι-
βλία και περιοδικά. ∆ίπλα τους υπήρχε
ένα µικρό ξύλινο τραπέζι και ένα ράν-
τζο. Ήταν κι αυτά γεµάτα από βιβλία.
Σίγουρα θα ήταν του µπαµπά του. Αγα-
πούσε το διάβασµα. Ο Αργύρης ξεφύλ-
λισε µερικά, αλλά το φως ήταν αµυδρό.
Έψαξε τις τσέπες του για το φακό του,
αλλά µάλλον τον είχε ξεχάσει. 

«Ουφ! Πού ακούστηκε εξερευνητής
χωρίς φακό»; Η µατιά του καθώς ψα-
χούλευε στα σκοτεινά καρφώθηκε στο
κέντρο του κελαριού. Εκεί κρεµόταν
ένα πολύ παλιό και σκονισµένο φωτι-
στικό. 

«Πως δεν το πρόσεξα κι έχω στρα-
βωθεί εδώ µέσα! Πρέπει να βρω το
διακόπτη», 

είπε πιο ζωηρά. 
«Συγνώµη Κοσµά», ακούστηκε τότε

µια φωνή σαν να βγαίνει από χωνί.
Από την τροµάρα του δεν µπορούσε
να διακρίνει πού είναι η πόρτα. 

«Άσε µε να φύγω σε παρακαλώ», εί-
πε κλαψουρίζοντας. 

«Μη φοβάσαι, άκουσέ µε µόνο», συ-
νέχισε η υπόκωφη φωνή. Ο Αργύρης
είχε καταπιεί τη γλώσσα του. Η σκιά
του φωτιστικού στον τοίχο είχε γίνει ένα
µεγάλο στόµα που ανοιγόκλεινε καθώς
µιλούσε. 

« Τι θέλεις από µένα»; Ψέλλισε ξέ-

πνοα ο Αργύρης. 
«∆εν µπορεί να µε ξέχασες Κοσµά.

∆ώσε µου µια ευκαιρία να σου εξηγή-
σω».  

«∆εν είµαι ο Κοσµάς! Είµαι ο γιος
του. Κι έκανα πολύ άσχηµα που παρά-
κουσα τον µπαµπά µου». 

«Με συγχωρείς παιδί µου, δεν ήθελα
να σε τροµάξω. Ο µπαµπάς σου ξέρει.
Αυτό ήταν το µυστικό µας. Είµαστε φί-
λοι αγαπηµένοι κάποτε… Μέχρι τη νύ-
χτα που οι γονείς του τον κλείδωσαν
εδώ µαζί µου». 

«Μαζί σουυυυυυυ; Ποιος είσαι επι-
τέλους»; 

«Ακόµη δεν κατάλαβες; Είµαι η φω-
νή του σπιτιού». 

Εκείνη τη στιγµή φως έλουσε το δω-
µάτιο, το φωτιστικό που κρεµόταν σβη-
στό, άναψε. Ο Αργύρης άρχισε να συ-
νέρχεται. Το φως σαν να καταλάγιασε
το φόβο του. 

«Λοιπόν»; Είπε µε περισσότερο
θάρρος τώρα. «Τι έγινε εκείνο το βρά-
δυ»; 

«Οι γονείς του εκείνο το βράδυ τον
τιµώρησαν και τον κλείδωσαν στο κε-
λάρι. Η δασκάλα του χωριού τούς είχε
παρατηρήσει ότι ο µικρός Κοσµάς την
είχε προσβάλει γράφοντάς της ένα κο-
ροϊδευτικό σηµείωµα. Μάταια ο Κο-
σµάς προσπαθούσε να τους πείσει για
το αντίθετο. Όµως, ούτε κι εγώ, ο πι-
στός του φίλος, τον πίστεψα. Κι όσο κι
αν µε παρακαλούσε όλο το βράδυ να
ανάψω το φως για να µην φοβάται, εγώ
τον αγνόησα. Από τότε δεν µου ξανα-
µίλησε ποτέ. ∆εν ξανακατέβηκε να µου
διαβάζει µε τις ώρες όµορφες ιστορίες.
Το χειρότερο ήταν ότι µετά από µερικές
µέρες η δασκάλα ήρθε στο σπίτι και
ζήτησε συγνώµη από την οικογένεια
του Κοσµά, καθώς ο πραγµατικός απο-
στολέας οµολόγησε την πράξη του». 

«Ώστε γι’αυτό ο µπαµπάς µου δεν
κατεβαίνει στο κελάρι»! σκέφτηκε και
δεν κρατήθηκε άλλο ο µικρός Αργύρης.
Πετάχτηκε έξω µε ορµή. Μπήκε σφυ-
ρίζοντας στο σπίτι και ήδη η µαµά του
έστρωνε το τραπέζι. Ο µπαµπάς διά-
βαζε την εφηµερίδα του. Ο Αργύρης
τον πλησίασε αποφασιστικά. Έβγαλε
από την τσέπη του την τανάλια και του
την έδωσε λέγοντας: «Μπαµπά, κατέ-
βηκα στο κελάρι. Ξέρω το µυστικό σου.
Το σπίτι µου ζήτησε να το συγχωρή-
σεις. Το φωτιστικό δεν θα ξανασβήσει». 

Δραστηριότητες – ερωτήσεις
με αφορμή το κείμενο:

1. Δυο φίλοι ανταμώνουν κάθε κα-
λοκαίρι στο χωριό. Ο ένας ζει στην
πόλη. Ανταλλάσσουν γράμματα
μεταξύ τους μέχρι τότε. Τι γράφει
το παιδί της πόλης στο φίλο του
και τι το παιδί του χωριού; 
2. Σκεφτείτε παλιά αντικείμενα και
αναζητήστε τα νέα που τα αντικα-
τέστησαν. Ο Αργύρης ποια ανακα-
λύπτει μέσα στο κελάρι;

Περιμένω με χαρά τα γράμματά
σας στη διεύθυνση kvasoula@ya-
hoo.com

«Και οι τοίχοι έχουν…µιλιά»!«Και οι τοίχοι έχουν…µιλιά»!
ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Για τους μικρούς αναγνώστες της εφημερίδας μας, παιδιά και εγγόνια
των συγχωριανών αναγνωστών της. 

Με την επιθυμία και τη φιλοδοξία να εγκαινιάσουμε μια μικρή στήλη για
παιδιά και να τα παρακινήσουμε, με τη διαδραστική επικοινωνία, να αγαπή-

σουν την  ομορφιά της συλλογικότητας και τις ομορφιές του χωριού μας.  

Θα μπορούσε να είναι το κελάρι που
εξερευνά ο Αργύρης στο χωριό 

-από το πρωσωπικό αρχείο 
του Στέφανου Γ. Πρίντσιου
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Όσιος Σαμψών Ο Όσιος Σαμψών 
Έφορος και Προστάτης Έφορος και Προστάτης 

του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου»του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποδεχόμενο
την πρόταση του συγχωριανού μας φιλο-
λόγου και συγγραφέα κου Θωμά Ν. Ζή-
ση, να καθιερωθεί ένας εκ των Αγίων
της Εκκλησίας μας έφορος και προστά-
της του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργί-
ου» και ειδικότερα να καθιερωθεί ο
Όσιος Σαμψών ή ο Όσιος Φιλάρετος,
που αμφότεροι ανάλωσαν τη ζωή τους
στη φιλανθρωπία και τη φιλοξενία, απο-
φάσισε να καθιερώσει  έφορο και προ-
στάτη του Ξενώνα τον Όσιο Σαμψών, ο
οποίος φέρει και την προσωνυμία «ξενο-
δόχος». 
Το Δ.Σ. θα φροντίσει για την ανάρτηση
της εικόνας του Οσίου σε αρμόζουσα για
την τιμή του θέση του Ξενώνα.
Ο κ. Θ. Ν. Ζήσης συνέθεσε επίσης Απο-
λυτίκιο για να  ψάλλεται σε εορταστικές
εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα
στον Ξενώνα. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια τη σχετική
επιστολή του κου Θ. Ν. Ζήση και το Απο-
λυτίκιο.

Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο
των Καναλιωτών της Αθήνας

Θέμα: Ορισμός Εφόρου και Προ-
στάτη του Ξενώνα των Καναλίων

Επειδή είθισται κάθε Ίδρυμα κοι-
νωφελούς χαρακτήρα να αφιερώ-
νεται σε κάποιο Άγιο, ως έφορο και
προστάτη, και επειδή βαθειά είναι
η πίστη του ορθοδόξου λαού μας
ότι κάθε έργο, αν δεν έχει την ευ-
λογία του Θεού, δεν μπορεί αποτε-
λεσματικά να λειτουργήσει και να
ευοδωθεί ο σκοπός της ίδρυσής
του, σκεφτήκαμε πως και ο Ξενώ-

νας του χωριού μας «Λάμπρος Πα-
παγεωργίου» θα πρέπει να καθιε-
ρώσει κάποιον από τους Αγίους της
Εκκλησίας ως έφορο και προστάτη,
του οποίου να επικαλείται τις πρε-
σβείες σε διάφορες εκδηλώσεις,
όπως π.χ. σε τέλεση αγιασμού κλπ.

Για το σκοπό αυτό συνθέσαμε το
συναποστελλόμενο Απολυτίκιο και
προτείνουμε ως εφόρους και προ-
στάτες του Ξενώνα διαζευτικά δύο
Οσίους Πατέρες της Εκκλησίας, οι
οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους στη
φιλανθρωπία και ιδιαίτερα στη φι-
λοξενία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου εναπόκειται η απο-
δοχή ή μη της πρότασής μας  και η
τελική επιλογή ως προστάτη του
Ξενώνα ενός από τους Οσίους. Μα-
ζί με το τροπάριο, που προορίζεται
για να ψάλλεται στις διάφορες επί-
σημες εκδηλώσεις του ξενώνα,
αποστέλλονται και δύο σύντομα Συ-
ναξάρια, προκειμένου το Δ.Σ. να δι-
ευκολυνθεί στην επιλογή του προ-
στάτη Οσίου. 

Σημειώνουμε εδώ ότι το Απολυ-
τίκιο, συνθεμένο σε Ήχο πλάγιο α΄,
ανακαλεί συνειρμικά στη μνήμη τον
ίδιο το διαθέτη της δωρεάς μακαρι-

στό Λάμπρο Παπαγεωργίου, ο
οποίος ως αριστερός άμισθος ιερο-
ψάλτης  έψελνε πάντοτε με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στον Ιερό Ναό του Προ-
φήτη Ηλία το ομόηχο Απολυτίκιο
του κοντοχωρίτη Αγίου Ακακίου
«Τον σταυρόν του Κυρίου λαβών
επ’ ώμων σου….» (βλ. Καναλίων
οι Άγιοι Πρόβολοι, σελ. 85 γ΄ Απο-
λυτίκιο), και κατ’ επέκταση όλη την
ευρύτερη οικογένεια του Καραμή-
τρου για τα φιλάνθρωπα αισθήματά
της, που όλοι οι καναλιώτες ομολο-
γούν.

Με εκτίμηση
Θωμάς Ν. Ζήσης 

Ήχος πλ. α΄.  Τον συνάναρχον Λόγον.
Καναλίων Ξενώνα, Χριστέ, συντήρησον του

λειτουργείν κατά τάξιν και θεαρέστως σαφώς ταις
πρεσβείαις του Σαμψών, του ξενοδόχου γε. Όν-
περ ως έφορον ημείς και προστάτην προσφυώς
ορίζομεν του Ξενώνος. Το φιλόξενον και γαρ

ήθος αναμφιλόγως εν έργοις έδειξε.

Δ. γρ. Αντί συντήρησον, και: ευόδωσον ή ευλό-
γησον ή αγίασον. Αντί του Σαμψών, του ξενοδόχου
γε, και: Φιλαρέτου ελεήμονος. Αντί προσφυώς, και
αληθή. Αντί ορίζομεν, και: προσγράφομεν ή εγγρά-

φομεν. Αντί το φιλόξενον και γαρ ήθος, και: τον φι-
λόξενον και γαρ τρόπον. Αντί αναμφιλόγως, και:
αναμφιβόλως ή αναμφιλέκτως ή αναμφηρίστως.
Αντί εν έργοις, και: εν πράξει ή εμπράκτως.

Θ. Ν. Ζήσης

Το νεοσύνθετο Απολυτίκιο

Η επιστολή
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EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

του Γεωργίου Αλ. Γιωτοπούλου

Η
προχωρημένη άνοιξη την
εποχή του εφετινού Πάσχα
συντέλεσε να είναι ανθισμέ-
να όλα τα δένδρα και τα

αγριολούλουδα.
Ακόμη και τα
πετρώδη μέρη
είχαν, έστω
σ π ο ρ α δ ι κ ά ,
δροσερή πράσι-
νη χλόη. Η άνοι-
ξη στην πιο κα-
λή της ώρα, για
να θυμηθούμε

και τον εθνικό μας ποιητή Σολωμό. Οι
συγχωριανοί μας άρχισαν να καταφθά-
νουν στο χωριό από το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Απριλίου για να καθα-
ρίσουν και να τακτοποιήσουν τα κλει-
σμένα σπίτια τους και τις αυλές και να
γιορτάσουν τις Άγιες ημέρες του Πά-
σχα. Άνοιξη, Πάσχα και το χωριό άρ-
χισε να ζωντανεύει. 
Μετά την Μεγάλη Εβδομάδα με τις ακο-
λουθίες των Παθών ήρθε ο εορτασμός
της Ανάστασης του Κυρίου, της μεγα-
λύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης,
μέσα στην ευφρόσυνη ανοιξιάτικη ανά-
σταση της φύσης. 
Με τη βοήθεια του δεξιού ψάλτη του

Ναού του Προφήτη Ηλία κο Θοδωρή
Τζανή και τη συνδρομή των επιτρόπων
με έξοδα του Ναού, εξασφαλίστηκε η
παρουσία ιερέα ώστε να μη στερηθούν
οι ενορίτες την παρακολούθηση των ιε-
ρών ακολουθιών και των λειτουργιών
στο αγιορείτικο περιβάλλον του Ναού,
του Ναού που τόσο αγαπούν και όπου
από παιδιά συνήθισαν να ανηφορίζουν
καθημερινά τέτοιες μέρες. 

Πάνδημη κυριολεκτικά ήταν η συμμε-
τοχή, ιδιαίτερα από την Μεγάλη Πέμ-
πτη έως και την Δευτέρα του Πάσχα. Η
Δευτέρα του Πάσχα είναι πάντα μια
εξαιρετικά γιορτινή και χαρούμενη μέ-

ρα, ένα δεύτερο πανηγύρι για τους
συγχωριανούς, καθώς η λειτουργία μό-
νο στον Αϊ-Λιά (μονοκλησιά όπως συ-
νηθίζουμε να λέμε), σε μια οργιαστική
ατμόσφαιρα της φύσης στο γύρω χώ-
ρο, συγκεντρώνει πλήθος κόσμου από
όλο το χωριό. Την ίδια μέρα, μετά τη
θεία λειτουργία, έγινε στην πλατεία του
χωριού ο πασχαλινός χορός. Τα τε-
λευταία χρόνια μεταφέρθηκε η πραγ-
ματοποίηση του χορού τη δεύτερη μέ-
ρα, ενώ παλαιότερα γινόταν μετά τον
εσπερινό της Τρίτης του Πάσχα, δηλώ-
νοντας και το κλείσιμο των γιορτινών
ημερών, αφού από την επαύριο θα άρ-
χιζαν οι γεωργικές εργασίες. Τα πρό-

Πάσχα και άλλες ανοιξιάτικες Πάσχα και άλλες ανοιξιάτικες 
εκδηλώσεις στο χωριό εκδηλώσεις στο χωριό 

Στιγμιότυπο από τον εφετινό πασχαλινό χορό

α. Το Σάββατο 19 Ιουλίου, παραμονή
της εορτής του Προφήτη Ηλία, θα
τελεστεί στον Αϊ-Λιά Μέγας
Εσπερινός με Αρτοκλασία. Στη
συνέχεια, στη μεγάλη τραπεζαρία
της Εκκλησίας θα προσφερθεί δεί-
πνο (ψητή προβατίνα). 
Την Κυριακή 20 Ιουλίου, ανήμερα
της εορτής, θα τελεστεί πανηγυρική
Θεία Λειτουργία. Τόσο στον Εσπε-
ρινό όσο και στη Θεία Λειτουργία,
τους ιεροψάλτες του Ναού θα συ-
νοδεύσουν οι αδελφοί Ναούμ με χο-
ρωδία ιεροψαλτών φιλοξενουμένων
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κανα-
λιωτών της Αθήνας στον Ξενώνα
«Λάμπρος Παπαγεωργίου».

β. Την Κυριακή 10 Αυγούστου θα τε-
λεστεί στη βρωμόβρυση η παραδο-
σιακή υποδοχή της Αγίας εικόνας

της Παναγίας της «Καναλιώτισ-
σας». Μετά το πέρας της τελετής θ’
ακολουθήσει στο Πνευματικό Κέντρο
η απονομή των υποτροφιών
σπουδών του αείμνηστου συγχω-
ριανού μας ιατρού Νεοπτόλεμου
Δήμου στα αριστούχα παιδιά των
Καναλιωτών, σ’ αυτά που αποφοίτη-
σαν από το Λύκειο το προηγούμενο
σχολικό έτος και εισήχθησαν σε σχο-
λές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

γ. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου και
ώρες 18.00-20.30 στην πλατεία του
χωριού θα δοθούν μαθήματα και θα
διενεργηθούν, όπως και πέρυσι,
αγώνες σκακιού από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Καναλιωτών της
Αθήνας και το μέλος του κο Θωμά
Παπαζαχαρίου (Μέλος του Δ.Σ. του
Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού και

Αθλητικού Συλλόγου Λυκόβρυσης -
Πεύκης «Ο Αριστοτέλης» και αντι-
πρόσωπος του σωματείου στην Ελ-
ληνική Σκακιστική Ομοσπονδία). Θα
διατεθούν έως και 15 σκακιέρες για
να μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα
15 ζευγάρια (30 άτομα). Ο κος Πα-
παζαχαρίου θα διδάσκει σε αρχάρι-
ους ενώ οι προχωρημένοι θα μπο-
ρούν να διαγωνιστούν με έπαθλο
ένα επιλεγμένο βιβλίο για τους τρεις
πρώτους.

δ. Στις 14 Αυγούστου θα ξεκινήσει το
διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι
για την εορτή της Παναγίας, ενώ
ανήμερα 15 Αυγούστου, με την
παρουσία των Δημοτικών και Τοπι-
κών Αρχών του Δήμου Μουζακίου
και της Κοινότητας Καναλίων αντί-
στοιχα, θα τελεστούν Θεία Λειτουρ-

γία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου και Τρισάγιο με κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο πεσόν-
των – θυμάτων 1941-1949 και
ακολούθως θα διεξαχθεί ο «δρόμος
θυσίας».

ε. Το Σάββατο 16 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη
βραδιά των πενηντάρηδων, εφέ-
τος των γεννηθέντων το 1964.

στ.Την Κυριακή 17 Αυγούστου οι Κα-
ναλιώτισσες «νύφες» της Αθήνας
προσκαλούν όλες τις Καναλιώτισ-
σες στη δική τους καθιερωμένη βρα-
διά στην πλατεία. Λεπτομέρειες και
δηλώσεις συμμετοχής στις κυ-
ρίες: Ελένη Κατέρη σύζυγο Νικο-
λάου (τηλ. 6974330414) και Αγγε-
λική Κατέρη σύζυγο Παναγιώτη
(τηλ.6945344641).

Πρόγραμμα θερινών εκδηλώσεων
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σφατα χρόνια όμως η Τρίτη του  Πάσχα
είναι εργάσιμη μέρα και οι περισσότε-
ροι μη μόνιμοι κάτοικοι εγκαταλείπουν
ήδη το χωριό. Έτσι η Δευτέρα είναι πια
πιο πρόσφορη για το έθιμο του χορού.
Εφέτος ο χορός ήταν σύντομος και με
μικρή συμμετοχή των συγχωριανών
μας, μολονότι η πλατεία ήταν γεμάτη
κόσμο. 
Πάντως με τη συμμετοχή και των τοπι-
κών αρχών και του Δημάρχου Μουζα-
κίου κου Γεωργίου Κωτσού και του Δη-
μοτικού Συμβούλου κου Δημητρίου Τσι-
ούμα, χορέψαμε «έτσι για το καλό» και
προπάντων για να μην αποτελέσει η
μικρή συμμετοχή των συγχωριανών
μας προηγούμενο για την κατάργηση
του προαιώνιου αυτού εθίμου, που η
αρχή του βρίσκεται ως χριστιανικό έθι-
μο τουλάχιστον στο δέκατο αιώνα,
όπως αυτό τεκμηριώνεται από τα σω-
ζόμενα τραγούδια, για παράδειγμα, το
«πήραν την πόλη πήραν την, πήραν
τη Σαλονίκη, πήραν και την Αγιά Σοφιά,
το μέγα μοναστήρι…». Επίσης, το τρα-
γούδι «ο Κωσταντίνος ο μικρός ο μι-
κροκωσταντίνος…» αναφέρεται σε
πρόσωπο του δέκατου αιώνα, όπως
και πολλά άλλα πασχαλινά τραγούδια
έχουν τις ρίζες τους σε παρελθόντες
αιώνες. 
Μάκρυνα κάπως το λόγο μου για το
χορό γιατί θεωρώ ότι είναι κρίμα να χα-
θεί ένα έθιμο, όχι μόνο χριστιανικό αλ-
λά και κοινωνικό και εθνικό. Είχε και
πριν πολλά χρόνια, περίπου τριάντα,
σταματήσει να γίνεται ο χορός για κά-
ποια χρόνια. Είχα δημοσιεύσει τότε
στην εφημερίδα «Θεσσαλία» του Βό-
λου ειδικό άρθρο, όταν ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
του Βόλου πρότεινα την αναβίωση του
εθίμου.
Στην επιτέλεση του εφετινού χορού
συντέλεσαν τα ηχητικά που διέθεσε
αφιλοκερδώς ο κος Γιάννης Κατέρης
του Σπυρίδωνα, γεωργός και οικοδό-
μος, αλλά και οργανοπαίκτης και τρα-
γουδιστής, και τα CDs που έγραψε ο
συνταξιούχος και πανάξιος δάσκαλος
κος Αντώνης Λάσδας, που οργάνωσε

πριν κάποια χρόνια το εκλεκτό συγκρό-
τημα γι' αυτά ακριβώς τα τραγούδια,
το οποίο και τώρα πρωτοστατεί με τη
συμμετοχή του στο χορό.

Μεγάλη επιτυχία είχε και η εφετινή
πρωτομαγιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου του χωριού μας (του
ΜΕΣΚ), όπως κάθε χρόνο, έκαμε προ-
ετοιμασία στον Αϊ-Λιά για τους αναμε-
νόμενους επισκέπτες και τους εκδρο-
μείς, για φαγητό και για χορό με ζων-
τανή μουσική, καλώντας την κομπανία
του κου Γιάννη Κατέρη.  Περισσότεροι
από κάθε άλλη χρονιά εκδρομείς πέ-
ρασαν από τον Αϊ-Λιά, ενώ στην πλα-
τεία και τα τέσσερα καφενεία-εστιατό-
ρια ήταν γεμάτα, φυσικά όχι μόνο με
Καναλιώτες αλλά κυρίως με επισκέπτες
από άλλες κοντινές περιοχές. Μερικές
οικογένειες ή παρέες αναγκάστηκαν να
φύγουν γιατί οι ιδιοκτήτες των κατα-
στημάτων, όπως ήταν επόμενο με βά-
ση τις προηγούμενες χρονιές, δεν είχαν
φροντίσει να προμηθευτούν επαρκείς
για τις εφετινές ανάγκες  ποσότητες
τροφίμων.
Συμπτωματικά εφέτος προστέθηκε σ’

αυτή την περίοδο και η διενέργεια των
αυτοδιοικητικών εκλογών και των
εκλογών για την ανάδειξη των εθνικών
αντιπροσώπων για το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, στις 18 και 25 Μαΐου. Το ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έρ-
χονται από τις διάφορες πόλεις της χώ-
ρας οι ψηφοφόροι Καναλιώτες που επι-
μένουν να διατηρούν τα εκλογικά τους
δικαιώματα στο χωριό. Είναι μια ευκαι-
ρία να ψηφίζουν πρόσωπα γνωστά ή
και συγγενικά και να συναντούν συγ-
χωριανούς τους που έχουν πολύ καιρό
να τους δουν. Με γιορτή μοιάζει η ημέ-
ρα της ψηφοφορίας.

Τις ανοιξιάτικες εκδηλώσεις έκλεισε η
«γιορτή πίτας», που πραγματοποι-
ήθηκε όπως κάθε χρόνο στην πλατεία
του χωριού μας το Σάββατο  παραμονή
της Κυριακής της Πεντηκοστής και της
εορτής του Αγίου Πνεύματος, συγκε-
κριμένα το Σάββατο 7 Ιουνίου. Η γιορτή
είχε εφέτος αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η
πλατεία ήταν ασφυκτικά γεμάτη μέχρι
και στην προέκτασή της. Η γιορτή αυτή
έχει πλέον καθιερωθεί. Οι Καναλιώτισ-
σες γυναίκες ετοίμασαν γύρω στις πε-

νήντα πίτες, αριθμός επαρκής ώστε να
ικανοποιηθούν όλοι οι συμμετέχοντες.
Βοήθησε σ΄ αυτό και το σύστημα δια-
νομής που εφάρμοσε το Διοικητικό
Συμβούλιο του  ΜΕΣΚ, που είχε και την
επιστασία για την επιτυχία της εκδή-
λωσης,  βοηθούμενο από εθελοντές,
ώστε να δίνεται η πίτα σε ειδική συ-
σκευασία ανάλογα με τον αριθμό των
μελών της παρέας. Έτσι δεν έμεινε κα-
νείς παραπονούμενος. Πάρα πολύ κα-
λή, με εκλεκτό ρεπερτόριο με λαϊκά και
ρεμπέτικα τραγούδια, ήταν και η ορχή-
στρα που έφερε ο Μορφωτικός Σύλλο-
γος ως  διοργανωτής της γιορτής.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή
αξίζει νομίζω να πούμε ότι η πίτα ήταν
έδεσμα-φαγητό γνωστό από την αρχαι-
ότητα με το όνομα πλακούς, προερχό-
μενο από το επίθετο πλακόεις, που συ-
ναιρέθηκε σε πλακούς, και σήμαινε επί-
πεδος. Αναφορές έχουμε από τον Ιπ-
ποκράτη, περίφημο γιατρό της αρχαι-
ότητας, τον Αριστοφάνη, ποιητή και άλ-
λους ποιητές. Ήταν γλύκισμα, δεν γνω-
ρίζουμε όμως ποια ήταν η γλυκαντική
ουσία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.   
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Η επιτροπή χορήγησης υποτροφιών από τη
διαθήκη του αείμνηστου Καναλιώτη ιατρού Νεο-
πτόλεμου Δήμου αποφάσισε να χορηγηθεί στον
καθένα από τους παρακάτω έξι (6) αριστεύσα-
ντες απόφοιτους μαθητές Λυκείου του σχολικού
έτους 2012-2013 που εισήχθησαν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το ποσό των 1500 ευρώ
ως υποτροφία σπουδών.

Τα ονόματα των υποτρόφων και τα Τμήματα
στα οποία εισήχθησαν είναι τα εξής:

Γκίκα Στυλιανή του Νικολάου και της Χαρί-
κλειας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
και της Χαρίκλειας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Μιχάλη Μαρία του Σταύρου και της Φωτεινής,
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μπέκος Χριστόφορος του Νικολάου και της
Ευαγγελίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Νούκα Μαίρη του Σεραφείμ και της Αγορίτσας
Κατέρη, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σδρόλια Ελένη του Κωνσταντίνου και της Πα-
ναγιώτας, Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

Υποτροφίες σπουδών «Νεοπτόλεμος Δήμου»

Áíáóôáóßïõ
Åëåõèåñßá 
Áíáóôáóßïõ
ÄáíÜç
Áíáóôáóßïõ
Ìáñßá
Âïýæá Åõáããåëßá
Âïýëãáñç
Ðáíáãéþôá
Åõèõìßïõ ×ñýóá
ÆÝêéïõ ÄÞìçôñá
ÈÝïõ Áíáóôáóßá
ÈÝïõ Ìáñßá
ÈÝïõ Ôáóßá
Êáëëéþñá
ÄùñïèÝá
Êáëëéþñá ¼ëãá
ÊáóéíÜ ÐáñèÝíá
ÊáôÝñç
Åõáããåëßá 
ÊáôÝñç
Ðçíåëüðç
ÊáôÝñç ×ñéóôßíá
Êïëïâïý Ïõñáíßá
Êùóôïðïýëïõ-
Óäñüëéá
Ðáíáãéþôá
ËÜóäá Ñïæáëßá 
óôç ìíÞìç Íßêïõ
ËÜóäá
ÌÜóôïñá ÖáíÞ
ÌáõñÜêç
Ãéáííïýëá

Ìðáëôáäþñïõ
Åõãåíßá
Ìðñáêáôóïýëá
ÁããåëéêÞ
ÐáðáíéêïëÜïõ
Åõáããåëßá
ÐÜó÷ïõ Áóðáóßá
ÐéôóÜâá ÂáóéëéêÞ
Ðñßíôæéïõ
×ñéóôßíá
Ðõñãéþôç
Áííïýëá
(Ðõñãéþôç)
ÌïúÜíïõ
Áíôéãüíç 
Ðõñãéþôç
ÊõñéáêÞ
Ðõñãéþôç ÑÞíá
Óäñüëéá Ìáñßá
Óäñüëéá
×ñõóáõãÞ
ÓêïõìÞ
Åõáããåëßá
Óôåñãéïýëç
ÂáóéëéêÞ
ÔÝôôá ÉöéãÝíåéá
Ôóéþêïõ ÈùìáÞ
Ôóéþêïõ Ìáñßá
Ôóéþëá Áöñïäßôç
ÕöáíôÞ ÖùôåéíÞ
Ößíïõ ÂÜóù
Ößíïõ 
×ñõóïýëá

Οι Καναλιώτισσες
που προσέφεραν 
πίτες στη φετινή 
εκδήλωση είναι:

Πίτες προσέφεραν επίσης
οι Σδρόλιας Σταύρος, 

Ταγάρας Θανάσης και το κατάστημα
«Καναλίων Γεύσεις».

Τα μέλη Δ.Σ. του ΜΕΣΚ επί το έργoν για την εφετινή Πρωτομαγιά στον Αϊ-Λιά
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

της Έφης Τέττα-Μουτσούδη

Λ
ένε ότι οι νεκροί δεν πεθαί-
νουν όσο οι άνθρωποι τους
θυμούνται. Πράγματι έτσι εί-
ναι. Πέρασαν 32 χρόνια από

το θάνατο του αδελφού μου Γιάννη και
μέσα μου είναι χαραγμένη η εικόνα του
προστάτη και βοηθού αδελφού, ο οποί-
ος με πήρε κοντά του, ως μαθήτρια Γυ-
μνασίου, και παρακολούθησα τα μαθή-
ματα στο Γυμνάσιο Μουζακίου απ’
όπου και απεφοίτησα.

Οι καθημερινές συμβουλές του με
βοήθησαν τότε πολύ στη μαθητική μου
ζωή, αλλά και η μετέπειτα βοήθεια και
καθοδήγησή του στην όλη μου σταδιο-
δρομία.

Αξέχαστος μένει για μένα ο Γιάννης.
Ο Γιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε

στα Κανάλια. Ήταν ο πρωτότοκος γιος
από τα έξι παιδιά (τρία αγόρια – τρία
κορίτσια) του Χρυσόστομου και της
Ζωίτσας Τέττα. Έζησε στο πατρικό σπί-
τι απέναντι από τον Αι-Λιά. Ανατράφη-
κε από καλούς γονείς, ο πατέρας μας
από τα Κανάλια και η μητέρα μας από
το Μορφοβούνι –Καρδίτσας. Τίμιοι και
εργατικοί, φρόντισαν να μορφώσουν
τα παιδιά τους για να ζήσουν καλύτε-
ρα.

Ο Γιάννης, αγωνιστής από μικρό
παιδί, με το δεύτερο αδερφό μας Λάμ-
προ (Μπούλη) βοηθούσαν το γεωργό
πατέρα μας στα χωράφια, στην καλ-
λιέργεια καπνού, δουλειά δύσκολη,
ανέσεις δεν υπήρχαν, τα χωράφια στον
κάμπο, το χωριό στη βουνοπλαγιά και
η μετακίνηση με τα ζώα…..

Ο Γιάννης συνέβαλε πολύ και φρόν-
τιζε μαζί με τους γονείς και εμάς τα μι-
κρότερα αδέλφια, αλλά κυρίως για την
αποκατάσταση των κοριτσιών, όπως
συνήθιζαν τότε όλοι στο χωριό.

Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο Κανα-
λίων, διαβάζοντας τη νύχτα με τη λάμ-
πα, κατάφερε όμως και  ήταν πολύ κα-
λός μαθητής.

Οι τότε καλοί δάσκαλοι τον παρότρυ-
ναν να προχωρήσει για σπουδές και οι
γονείς μας κατέβαλαν κάθε προσπά-
θεια και τον έστειλαν στο Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Καρδίτσας, απ’ όπου και απε-
φοίτησε. Σπούδασε γεωπόνος. Μέχρις
ότου διοριστεί, εργάστηκε λίγο στην
Καρδίτσα στην Ένωση, μαζί με το φίλο
του Κωνσταντίνο Μαυράκη, και μοίρα-
ζαν ρούχα και τρόφιμα (κονσέρβες) στο
χωριό που δίνονταν τότε ως βοήθεια -
το σχέδιο Μάρσαλ (Μarshal), η Ούν-
τρα.

Μετεκπαιδεύτηκε στη γεωργική σχο-
λή Λαρίσης και το 1949-1950 διορίστη-
κε Γεωπόνος στο τμήμα εφαρμογών
της Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομού
Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα. Υπη-
ρέτησε για λίγο χρονικό διάστημα στα
γύρω χωριά της Καρδίτσας, στον κάμ-
πο, στον ντόπιο πληθυσμό (Καραγκού-
νηδες), οι οποίοι είχαν πολλά στρέμ-

ματα χωραφιών, αλλά καλλιεργούσαν
λίγα σιτάρια και καλαμπόκια, διότι δεν
υπήρχαν μηχανήματα για καλλιέργεια,
αλλά μόνο χειρωνακτική εργασία.

O Γιάννης, ως γεωπόνος, στην πε-
ριφέρειά του είχε και το χωριό μας, τα
Κανάλια. Αγαπούσε πολύ το χωριό και
ως γεωπόνος ασχολήθηκε ιδιαίτερα μ’
αυτό, διαφωτίζοντας τους χωριανούς
αγρότες με επιστημονικές πλέον γνώ-
σεις για όλες τις καλλιέργειες. Συγκρό-
τησε στο χωριό τον πρώτο αγροτικό
Σύλλογο με λίγα στην αρχή αγροτόπαι-
δα, αγόρια-κορίτσια, τα οποία ήταν ο
Παναγιώτης Κατέρης του Κων/νου
(Κουπανιάς), οι Θωμάς και Ευάγγελος
Φίνος, ο Λάμπρος Υφαντής, ο Βαγγέ-
λης Μπρακατσούλας του Κων/νου, ο
Αναστάσιος Τέττας, ο Τριαντάφυλλος
Δήμου, η Κλεονίκη Τέττα και η Αννούλα
Κατέρη του Σπυρίδωνα. Αργότερα γρά-
φτηκαν και άλλα αγροτόπαιδα ως μέλη.
Όλοι αυτοί έβγαλαν πρόεδρο τον Πα-
ναγιώτη Κατέρη και με τη βοήθεια του
Γιάννη ετοίμασαν στο χωριό μια αίθου-
σα, στο Βακούφικο, την οποία στόλισαν
με διάφορες αφίσες, τοπία διαφόρων
γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και με
πολλούς χάρτες. Στην αίθουσα αυτή
στεγάστηκε πλέον ο Αγροτικός Σύλλο-
γος Καναλίων.

Ο Γιάννης ανέβαινε από την Καρδί-
τσα στο χωριό κάθε εβδομάδα σύμφω-
να με το πρόγραμμα που ετοίμαζαν με
τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Δίδαξε στα
αγροτόπαιδα, πέραν από την καλλιέρ-
γεια του καπνού, νέες μεθόδους καλ-
λιέργειας των χωραφιών που ήταν
άγνωστες τότε στο χωριό, όπως λα-
θούρι, βίκο, τριφύλλι, κάνοντας διάφο-
ρα πειράματα σε ορισμένα χωράφια.
Επίσης δίδαξε πώς να λιπαίνουν τα
χωράφια στις διάφορες εποχές, πώς
να καταπολεμούν τα ζιζάνια στα σιτηρά
ραντίζοντάς τα με διάφορα φυτοφάρ-
μακα και ο ψεκασμός γινόταν με χει-

ροκίνητο ψεκαστήρα. Έφερε νέες ποι-
κιλίες σιταριού και καλαμποκιού και αύ-
ξησε κατά πολύ  την παραγωγή αυτών
κατά στρέμμα. Ασχολήθηκε τότε και με
την καταπολέμηση της ακρίδας.

Επίσης δίδαξε το κλάδεμα των αμ-
πελιών και τον εμβολιασμό με νέες ποι-
κιλίες σταφυλιών, το κλάδεμα των οπω-
ροφόρων δέντρων, καθώς και το πώς
και πότε να ραντίζονται αυτά τα φυτά.
Προμήθευε το χωριό με διάφορα οπω-
ροφόρα δέντρα, μηλιές, αχλαδιές, βε-
ρικοκιές, κερασιές, καθώς και με πολλά
μοσχεύματα για εμβολιασμούς αυτών.

Έφερε ταύρο για ένδειξη γονιμοποι-
ήσεως με βελτιωμένη φυλή ζώου και
αύξησης της παραγωγής κρέατος. Επί-
σης έφερε στο χωριό δασκάλα οικοκυ-
ρικής από την Καρδίτσα, την Ισαβέλλα
Χόνδρου, η οποία δίδαξε στις γυναίκες
του χωριού κονσερβοποίηση φρούτων
και λαχανικών σε βάζα με ειδικό βρα-
στήρα. Έφερε ακόμη με δασικό αυτο-
κίνητο κομμένα έλατα στον αγροτικό
σύλλογο για να στολίσουν χριστουγεν-
νιάτικα δέντρα, ένα έθιμο που δεν
υπήρχε τότε στο χωριό.

Επίσης κατάφερε και καθιέρωσε με
τον αγροτικό σύλλογο διάφορες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, όπως τη διοργά-
νωση χοροεσπερίδας τα Χριστούγεννα
στο καφενείο του τότε Πάνου Πάσχου,
με σκοπό την επικοινωνία και τη συγ-
κέντρωση των χωριανών για να συζη-
τήσουν με την ευκαιρία αυτή με το γε-
ωπόνο για τις καλλιέργειες και με ό,τι
άλλο ο καθένας ενδιαφερόταν ν’ ασχο-
ληθεί, και συγχρόνως με σκοπό τη δια-
σκέδαση ως το πρωί με τραγούδια και
χορούς του τόπου μας. Επίσης βοήθη-
σε το Σύλλογο και έπαιξαν στο χωριό
ένα σκετς {δράμα όπως το έλεγαν τότε)
«τη Δάφνω».

Τα μέλη του αγροτικού συλλόγου το
Πάσχα συγκέντρωναν αυγά βαμμένα
κόκκινα και τα μοίραζαν σε χωριανούς
και σε άλλους των γύρω χωριών που
επισκέπτονταν το χωριό και παρακο-
λουθούσαν στην πλατεία τους καθιε-
ρωμένους πασχαλιάτικους χορούς.

Ο Γιάννης το έτος 1952-1953 φρόν-
τισε με τα μέλη του αγροτικού συλλό-
γου Καναλίων να επισκεφθούν για
πρώτη φορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, όπου συναντήθηκαν εκεί
και με άλλους αγροτικούς συλλόγους
από διάφορους νομούς της Ελλάδας,
τους οποίους συνόδευαν γεωπόνοι κά-
νοντας ένα κοινό πρόγραμμα. Επισκέ-
φτηκαν τα αγροτικά εκθέματα και είδαν
μηχανήματα για καλλιέργειες των χω-
ραφιών, όπως διαφόρους τύπους τρα-
κτέρ, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, μη-
χανήματα ψεκασμού καθώς και μηχά-
νημα επεξεργασίας καπνού. Είδαν διά-
φορα προϊόντα, φρούτα  και λαχανικά
που παρήγαγε ο κάθε νομός, όπως
μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, σταφίδα
και πολλές ποικιλίες σπορικών. Επί-
σης επισκέφθηκαν την Αμερικανική Γε-
ωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στην

οποία υπήρχε σχολή μαθητείας και εί-
δαν την οργάνωση και παραγωγή δια-
φόρων προϊόντων. Οι γεωπόνοι δε
που συνόδευαν τον κάθε αγροτικό
σύλλογο τους έκαναν διάφορα σεμινά-
ρια γύρω από τα εκθέματα που είδαν
τόσο στην έκθεση όσο και στην Αμερι-
κανική Γεωργική Σχολή. Το βράδυ
προγραμμάτιζαν μέσα στην έκθεση, σε
ειδικό περίπτερο,  φαγητό και στη συ-
νέχεια ορισμένα αγροτόπαιδα είχαν
μαζί τους ειδικές τοπικές φορεσιές και
χόρευαν τοπικούς ελληνικούς χορούς.
Ευχαριστημένα πλέον απ’ όλα τα εκ-
θέματα που είδαν στην έκθεση και απ’
όλα όσα άκουσαν από τους γεωπό-
νους των άλλων νομών στα σεμινάρια
επέστρεψαν τα αγροτόπαιδα στο χω-
ριό .

Ενθουσιασμένοι πλέον επιδόθηκαν
στις αγροτικές δουλειές τους και
φρόντισαν να τις βελτιώσουν. Τότε ο
Γιάννης τους βοήθησε και πήρε Δά-
νειο  ο καθένας από την αγροτική τρά-
πεζα και αγόρασαν τρακτέρ για το όρ-
γωμα των χωραφιών και αλωνιστικές
μηχανές με τις οποίες αντικατέστησαν
τα δρεπάνια θερισμού σιταριών. Τότε
αγόρασαν και αγροτικά αυτοκίνητα για
την μεταφορά των προϊόντων. Έτσι
άρχισε η αύξηση της παραγωγής
όλων των αγροτικών προϊόντων και
χρόνο με το χρόνο οι γεωργοί έγιναν
συστηματικοί επαγγελματίες πλέον
και πολλοί απ’ αυτούς έγιναν και επι-
χειρηματίες γεωργικών και κτηνοτρο-
φικών προϊόντων.  

Ο Γιάννης έπειτα μετατέθηκε ως γε-
ωπόνος στην περιφέρεια Μουζακίου,
με έδρα το Μουζάκι. Εγκαταστάθηκε
στο κέντρο Μουζακίου δίπλα στο ζαχα-
ροπλαστείο Γκόζκου, που ο ζαχαρο-
πλάστης βρέθηκε γνωστός, καθόσον η
πρώτη του γυναίκα ήταν από το χωριό
μας-από τους Σδρολαίους. Το Μουζάκι,
πρωτεύουσα επαρχίας του νομού, ήταν
τότε ένα μεγάλο χωριό. Κάθε Σάββατο
γινόταν το γνωστό ζωοπάζαρο. Συγκέν-
τρωνε πολύ κόσμο από τα ορεινά χω-
ριά που κατέβαζαν ζώα και πωλούσαν
αρνιά-κατσίκια καθώς και διάφορα
προϊόντα τους, πατάτες, φασόλια, κα-
ρύδια, μήλα, μέλι, τυρί και ρίγανη, αλλά
και από τον κάμπο έρχονταν και πω-
λούσαν πουλερικά, αυγά, γιαούρτι και
πολλά λαχανικά. Το χαρακτηριστικό
ήταν οι πολλές ψησταριές όπου μοσχο-
βολούσαν τα ψητά και το εκλεκτό κο-
κορέτσι.

Με έδρα το Μουζάκι, ο Γιάννης είχε
στην περιφέρειά του τα γύρω χωριά,
Λαζαρίνα, Μαυρομμάτι, Καππά, Πύργο
Ιθώμης, Άγιο Ακάκιο {Γόλτσα}, καθώς
και τα ορεινά χωριά του Μουζακίου,
Μπαλάνο, όπου είχε έδρα Δασαρχείου,
Βατσινιά, Δρακότρυπα, Βούνιστα,
Φλωρέσι Νευροβούνιστα, Πορτή, κα-
θώς και τα χωριά του Νομού Αργιθέας,
Πετρίλο, Πεζούλα, Ανθοχώρι, Κερασιά,
Κρυοπηγή, Βραγγιανά, Κουμπουργια-
νά κά.

Αφιέρωμα στη μνήμη Αφιέρωμα στη μνήμη 
του γεωπόνου Γιάννη Χρυσοστόμου Τέττατου γεωπόνου Γιάννη Χρυσοστόμου Τέττα
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Η πρώτη περιοδεία του Γιάννη ήταν
στη Λαζαρίνα, που απέχει 5-6χλμ από
το Μουζάκι. Στη Λαζαρίνα υπήρχε το
μεγάλο τσιφλίκι του Ζωγράφου, βλάχου
στην καταγωγή. Το τσιφλίκι αυτό, με τις
απαλλοτριώσεις της δεκαετίας του
1920 στο Θεσσαλικό κάμπο, κατοική-
θηκε και δημιουργήθηκαν γύρω χωριά,
παρέμεινε όμως και μεγάλη έκταση
στην οποία λειτουργούσε μεγάλος ιπ-
πόδρομος, καθώς και σχολή μαθητείας
αγροτοπαίδων. Επίσης υπήρχαν πολ-
λά ζώα άλογα, αγελάδες ταύροι, καθώς
και πτηνά, περιστέρια, παγώνια χήνες
και πάπιες.

Έμεινε αρκετή καλλιεργήσιμη έκτα-
ση σε δημόσια χρήση στην οποία ο
εκάστοτε γεωπόνος της περιφέρειας
έκανε πειράματα με διάφορα προϊόντα,
σιτηρά, καλαμπόκι, λαθούρι, τριφύλλι,
βίκο και υπήρχαν πολλά οπωροφόρα
δέντρα καθώς και λαχανικά. Με λίγα
λόγια η Λαζαρίνα ήταν το πειραματικό
κέντρο των γεωπόνων.Σήμερα στη Λα-
ζαρίνα καλλιεργούνται πέραν των πα-
ραπάνω και πολλά μανιτάρια. 

Τις περιοδείες του στα ορεινά χωριά
της Αργιθέας τις έκανε ο Γιάννης κυ-
ρίως το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο,
διότι μετά άρχιζαν οι βροχές, συγκοι-
νωνία δεν υπήρχε και έπεφταν πολλά
χιόνια. Όλα τα ορεινά χωριά αποκλεί-
ονταν τότε και δεν επικοινωνούσαν  τό-
σο μεταξύ τους όσο και με το Μουζάκι.
Γι’ αυτό οι κάτοικοι της Αργιθέας φρόν-
τιζαν και έκαναν τις προμήθειες τροφί-

μων για τους ίδιους και για τα ζώα προ-
τού μπει ο χειμώνας. Τον καιρό εκείνο
για πρώτη φορά πέρασε γεωπόνος
από τα ορεινά χωριά της Αργιθέας. Ο
Γιάννης, ως λάτρης του αγροτικού κό-
σμου, φρόντισε να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στις  τότε κλειστές κοινωνίες
των χωριών αυτών.

Διανυκτέρευε σε κάθε χωριό που πή-
γαινε είτε με τζιπ είτε με ζώο (μουλάρι).
Ο δάσκαλος και ο παπάς του χωριού
συγκέντρωναν τους κατοίκους στο κα-
φενείο ν’ ακούσουν το γεωπόνο για ό,τι
ο καθένας ασχολιόταν ή ήθελε ν’
ασχοληθεί.

Τα ορεινά χωριά δεν είχαν μεγάλες
εκτάσεις χωραφιών, όπως τα χωριά
του κάμπου, αλλά μικρές στις οποίες
καλλιεργούσαν σιτάρι, λίγο καλαμπόκι,
φασόλια, πατάτες. Ασχολούνταν όμως
κυρίως με την κτηνοτροφία, διότι οι πε-
ρισσότεροι κάτοικοι των ορεινών χω-
ριών ήταν κτηνοτρόφοι. Ο Γιάννης δια-
φώτιζε τους κατοίκους σε θέματα γε-
ωργίας, για νέες επιλεγμένες ποικιλίες
πατάτας, για φασόλια, για σιτηρά και
βελτίωσε και αύξησε την παραγωγή
αυτών. Ενημέρωνε τους κτηνοτρόφους
για τις νέες ζωοτροφές πέραν από το
χορτάρι και το τριφύλλι και τους δίδαξε
νέες μεθόδους εκτροφής ζώων, καθώς
και την επεξεργασία των προϊόντων
τους, όπως τη συγκέντρωση γάλακτος
και την επεξεργασία τυριού και έτσι ο
κτηνοτροφικός κόσμος άρχισε να ανα-
πτύσσεται και να εξελίσσεται.

Δίδαξε τη μελισσοκομία, σ’ όσους
ασχολούνταν με τα μελίσσια, υποδει-
κνύοντας σ’ αυτούς νέες κυψέλες για
την προστασία των μελισσών, αλλά και
την αύξηση παραγωγής μελιού. Τους
υπέδειξε ακόμη πως και πότε να τρυ-
γούν το μέλι. Κατάφερε και ένωσε όλα
τα ορεινά χωριά  με αγροτοσυλλόγους
και καλλιέργησε έτσι πολύ περισσότερο
τη φιλοξενία, που ήταν χαρακτηριστικό
γνώρισμα των  ορεινών χωριών.

Μάλιστα έλεγε ο Γιάννης ότι οι κά-
τοικοι των ορεινών χωριών ήταν έξυ-
πνοι, πρόθυμοι και πολύ φιλόξενοι. Δεν
άφηναν ξένο να μην τον καλέσουν στο
σπίτι τους. Κέρδισε την εμπιστοσύνη
και την αγάπη όλων των κατοίκων των
ορεινών περιοχών, οι οποίοι τον θαύ-
μαζαν και τον αποκαλούσαν ο αγαπη-
τός, ακούραστος και αξέχαστος γεω-
πόνος που πέρασε από τα χωριά μας.

Το 1961 ο Γιάννης ευρισκόμενος
ακόμα στο Μουζάκι με δασάρχες από
τον Μπαλάνο και με γεωλόγο περιό-
δευσαν με τζιπ τα χωριά Ανθοχώρι,
Κρυοπηγή, Κερασιά κά και επισκέφτη-
καν το οροπέδιο της Νευρόπολης, στο
οποίο τότε άρχισε η κατασκευή των έρ-
γων του Μέγδοβα  και, ως ειδικοί πλέ-
ον, έδωσαν  πολλές πληροφορίες για
την περιοχή και το έδαφος της στους
κατασκευαστές της γαλλικής εταιρίας
που είχε αναλάβει την κατασκευή της
λίμνης Πλαστήρα.

Το αξιόλογο αυτό έργο, το οποίο αρ-
γότερα υδροδότησε ολόκληρο τον θεσ-

σαλικό κάμπο και έφερε την ανάπτυξη
και τον πολιτισμό στην ορεινή περιοχή.

Στην περιοχή του Μουζακίου ο Γιάν-
νης είχε και το χωριό Φλωρέσι. Σε πε-
ριοδεία του τότε στο χωριό αυτό γνώ-
ρισε την αξιαγάπητη γυναίκα του Με-
ρόπη Παύλου, δασκάλα, που υπηρε-
τούσε στο δημοτικό σχολείο του χωρι-
ού. Από τότε ο Γιάννης πύκνωσε πιο
πολύ τις περιοδείες στο Φλωρέσι και η
γνωριμία με τη δασκάλα έγινε πιο ζε-
στή. Κατόπιν πήραν μετάθεση και οι
δύο στην Καρδίτσα, όπου εγκαταστά-
θηκαν και παντρεύτηκαν το 1960. Από
το γάμο τους αυτό απέκτησαν τρία παι-
διά, την Ερριέτα-Ζωή, δασκάλα, τον Τό-
μη–Χρυσόστομο, στρατιωτικό και τον
Ανδρέα, πολιτικό μηχανικό. Σταδιοδρό-
μησαν και έκαναν τις οικογένειές τους.

Ο Γιάννης συνέχισε να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στα καμποχώρια πλέον,
με έδρα το Παλαμά όπου άρχισαν τότε
νέες καλλιέργειες, βαμβάκι, τεύτλα κα-
λαμπόκι, τριφύλλια, διότι οι καλλιέργειες
γίνονταν πλέον με μηχανήματα, τρα-
κτέρ,  αγροτικά αυτοκίνητα κ.ά. 

Δυστυχώς όμως ο Γιάννης έφυγε
ξαφνικά από τη ζωή το 1982, από ανα-
κοπή καρδιάς και δεν έζησε να χαρεί
περισσότερο την οικογένειά του και να
καμαρώσει τα αγαπημένα του παιδιά.

Αξέχαστος εξακολουθεί να μένει στη
μνήμη μας ο Γιάννης, όπως αξέχαστος
μένει, απ’ όσα ακούω, και στις καρδιές
πολλών ορεινών και καμπίσιων αγρο-
τών με τους οποίους συνεργάστηκε. 

Ονόματα από αριστερά: 1) Παναγιώτης Κατέρης, 2) Λάμπρος Υφαντής, 3) Θωμάς Φίνος, 4) Άγνωστος, 5) Ευάγγελος Μπρακατσούλας, 
6) Ευάγγελος Φίνος, 7) Δημήτριος Ντρέγκας, 8) Άγνωστος, 9) Άγνωστος 

Αγροτόπαιδες Καναλίων
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΑΘΗΝΑ
ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Ä. ×ÑÇÓÔÏÓ 20
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Ê. ÂÁÚÏÓ 30
ÃÅÙÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20
ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÓÔÅËËÁ 50
ÃÉÄÁÑÁÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ -ÐÁÐÁÓÁÂÂÁ ÓÏÖÉÁ 20
ÃÉÙÔÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 20
ÆÅÊÉÏÓ ËÁÌÐÑÏÓ 60
ÆÇÓÇÓ Í. ÈÙÌÁÓ 15
ÆÇÓÇÓ È. ÍÉÊÏËÁÏÓ 50
ÈÅÏÓ ÐÅÑÉÊËÇÓ 20
ÈÅÏÕ- ÊÁÑÖÇ ËÅÌÏÍÉÁ 20
ÊÁÊÁÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 60
ÊÁÓÉÍÁ ÄÇÌ. ÈÅÓÓÁËÉÁ 20
ÊÁÔÅÑÇ -ÓÔÅËÉÏÕ ÐÏËÕÔÉÌÇ 20
ÊÏÕÍÔÁÑÁÓ ÄÇÌ. ÊÙÍ/ÍÏÓ 60
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ ÂÁÚÏÓ - ËÅËÁ 100
ÌÁÑÁÍÔÉÍÇÓ ÈÏÄÙÑÇÓ 120
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÈÙÌÁÓ 50
ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20
ÌÐÅÊÏÓ Ã. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 200
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 50
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÈÅÏÄÏÓÉÏÓ 40
ÐÁÓ×ÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 100
ÓÄÑÏËÉÁ-ÐÏÕËÉÏÕ ÁÑÅÔÇ 30
ÓÄÑÏËÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÇ 120
ÓÔÁÓÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 50
ÓÔÅËÉÏÓ ÍÉÊ. ÓÐÕÑÏÓ 75
ÔÓÉÐÑÁÓ ÇË. ÍÉÊÏËÁÏÓ 50

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ
Á×ÁÑÍÅÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÁÐ. ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ 30
ÓÐÅÃÃÁ-ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ 25

ÊÁÍÔÆÁ
×ÏÍÄÑÏÌÁÑÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

ËÁÕÑÉÏ
ÔÓÉÐÑÁ-ÔÑÉÊÊÁ ÁÖÑÏÄÉÔÇ 30

ÐÅÉÑÁÉÁÓ
ÐÑÏÂÁÔÁÊÇ (ÌÏÍÁ×Ç) ÇÓÕ×ÉÁ 40

ÂÏËÏÓ
ÆÏÕÌÐÏÕ Ä. ÆÁ×ÏÃÉÙÑÃÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ 50
ÊÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 20
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÄÇÌ. ÆÇÓÇÓ 20
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÌÏÕÔÓÏÕÄÇ -ÔÅÔÔÁ ÅÖÇ 100
ÐÁÓ×ÏÕ-ÐÅÕÈÅÑÏÕÄÁÊÇ ËÅÌÏÍÉÁ 20
ÓÁÍÉÄÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 50
ÓÄÑÏËÉÁ ÓÏÖÉÁ 75
ÔÓÉÙÊÏÕ ÁËÅÎ. ÁÖÑÏÄÉÔÇ 20
ÔÓÉÙÊÏÕ ÅÕÁÍÈÉÁ 20

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ È. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÁÑÊÏÌÁÍÇ Ë. ÔÓÁÑÏÕ×Á ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ 50
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ ÈÅÌ. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 40
ÊÁÑÁÔÆÉÁ ÁÖÏÉ-Á. ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ï.Å. 200
ÊÏËÏÂÏÓ ×ÁÑÉËÁÏÓ 25
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ÄÇÌ. ×ÑÇÓÔÏÓ 100
ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÍÄÑÅÁÓ 40
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 20
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ-ËÁÌÐÑÏÓ-ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 45
ÔÅÓÓÁ ÁËÅÎ. ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ 10

ΛΑΡΙΣΑ
ÌÉ×ÁËÇÓ ÁÃÁÈ.×ÑÇÓÔÏÓ 30
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ 10

ΤΡΙΚΑΛΑ
ÊÁÑÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÓÄÑÏËÉÁ -ÓÔÅÑÃÉÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30
ÔÓÉÐÑÁ ÄÇÌÇÔÑÁ 20

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ÊÁËÁÌÁÔÁ
ÐÕÑÃÉÙÔÇ ÌÅÃ. ÌÁÍÔÇ ÅÕÃÅÍÉÁ 20

ËÅÉÂÁÄÉÁ
ÄÏÕÊÁ ÅËÅÍÇ-ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ÍÁÕÐËÉÏ
ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇËÁÍÔÇÓ 50

ÓÁËÁÌÉÍÁ
ÌÐÁÃÉÏÓ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ 20

ÓÐÁÑÔÇ
ÌÁÍÙËÇÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ 30

ÓÔÕËÉÄÁ ÖÈÉÙÔÉÄÏÓ
ÌÏÓ×ÏËÉÏÕ-ÊÁÑÁÍÉÊÁ ÁÌÁËÉÁ 20

ÖËÙÑÉÍÁ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ - ÑÙÌÁÍÉÄÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 10

×ÁËÊÉÄÁ
×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ÓÄÑÏËÉÁ ÁÈÇÍÁ                     ÁÕÓÔÑÁËÉÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁ ÄÇÌÇÔÑÁ                ÁÕÓÔÑÁËÉÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ               ÁÕÓÔÑÁËÉÁ 20

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÓÏËÙÍ 200
óôç ìíÞìç ôçò óõæýãïõ ôïõ ÌÜ÷çò (ÁíäñïìÜ÷çò)

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

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

Λογαριασμοί του Συλλόγου 
στην EFG Eurobank - Ergasias
Γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας, 
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις
για το Σύλλογο.

Γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας, 
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες
οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο σε δολάρια USD.

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

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

∏ Û˘ÏÏfiÁË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ :
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To συλλεκτικό
τριπλό DVD

διατίθεται προς
ενίσχυση της

λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος 
Παπαγεωργίου»

στο χωριό.
Η φωτογραφία από την αυλή του Ξενώνα 

είναι του Γιάννη Γηράση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 9ης Μαρτίου 2014
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας, εκδότη
της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, το παρόν φύλλο, 127, της εφημερίδας μας δεν θα
αποσταλεί σε 450 περίπου προηγούμενους αποδέκτες της, σε όσους δηλαδή δεν
έχουν συνδράμει γι' αυτή έστω και μια φορά την τελευταία τετραετία, με το σκεπτικό
που έχει ήδη εκτεθεί μέσα από την εφημερίδα. Εξυπακούεται ότι όποιος εκ των
450 πρώην αποδεκτών επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα, μπορεί να αποστείλει
τη συνδρομή του. Το ύψος της συνδρομής δεν είναι καθορισμένο και ο καθένας
μπορεί να αποστείλει όποιο ποσό επιθυμεί και δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τη
δύσκολη συγκυρία της σημερινής εποχής. 
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Σ
τις 11-3-1990 έφυγε από την πα-
ρούσα πρόσκαιρη ζωή ο συγχω-
ριανός μας αγαπητός δάσκαλος
Καρακώστας Δημήτριος ή Δημη-

τράκης, του Βασιλείου και της Μαγδαλη-
νής. Γεννήθηκε στο χωριό μας, τα Κανά-
λια, στις 8-3-1931. Οι γονείς του ήταν
αγρότες και διέθεταν πολύ καλή κτηματική
περιουσία. Ασχολούνταν με την καλλιέρ-
γεια διαφόρων αγροτικών προϊόντων, κυ-
ρίως δε με την καπνοκαλλιέργεια. Ήταν
άνθρωποι φιλήσυχοι και εργατικοί. Συγ-
καταλέγονταν μεταξύ των πρώτων νοι-
κοκυραίων του χωριού μας και έχαιραν
εκτίμησης από τους συγχωριανούς. Απέ-
κτησαν πέντε παιδιά, τον Κων/νο, τον
Στέργιο, την Παρθενόπη, την Ελένη ή
Ελενίτσα και τον Δημήτριο.

Η Παρθενόπη, κοπέλα όμορφη και λυ-
γερή, σκοτώθηκε σε ηλικία 22 ετών στο
βομβαρδισμό του χωριού μας από τα
Γερμανικά Αεροπλάνα στις 15 Αυγούστου
1943, ημέρα εορτής Κοιμήσεως της Θε-

οτόκου. Το όνομά της είναι γραμμένο στο
μνημείο Εθνικής Αντίστασης του χωριού
μας, όπου ο διαβάτης σταμάτα σιωπηλός
και με ευλάβεια μονολογεί με πόνο: Αθά-
νατοι Νεκροί. Πέσατε για την Ελευθερία
της Πατρίδας. Αιωνία σας η μνήμη. 

Ο Δημήτριος ήταν ο τελευταίος και μι-

κρότερος της μεγάλης οικογένειας των
Καρακωσταίων. Αγαπούσε το σχολείο,
ήταν επιμελής και φιλομαθής, γι' αυτό και
ακολούθησε την οδό των γραμμάτων με
τη συγκατάθεση της οικογένειάς του.
Έτσι, αφού αποφοίτησε από το γυμνάσιο
Φαναρίου το έτος 1950, κατόπιν επιτυ-
χών εξετάσεων εισήχθηκε στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία Λαρίσης.

Μετά την περάτωση των σπουδών του
και την εκπλήρωση των στρατιωτικών του
υποχρεώσεων διορίστηκε ως δάσκαλος
σε διάφορα χωριά του Νομού Λαρίσης.
Έγγαμος και πατέρας δύο θυγατέρων
απεβίωσε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών.

Ο θάνατός του τότε είχε προκαλέσει
θλίψη και πόνο, βαθύτατο βέβαια στην
οικογένειά του αλλά και στους συγγενείς,
φίλους και γνωστούς. Ο Δημητράκης
ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε όλους. Αν
και πέρασαν αρκετά χρόνια από το θά-
νατό του η μνήμη του είναι πάντα ζωντα-
νή σε όλους που γνωρίζαμε το χαρακτή-
ρα του. Ήταν μια προσωπικότητα με
ισχυρή θέληση, τον διέκρινε η απλότητα,

η ευγένεια και η καλοσύνη. Ήταν συνε-
πής, ειλικρινής και είχε πίστη στα ιδανικά
της φυλής. Διακρινόταν για το θάρρος και
την παρρησία. Αγαπούσε τους συναν-
θρώπους του, διέθετε  σταθερότητα και
σωφροσύνη. Εκείνο όμως που τον διέ-
κρινε και γινόταν πιο ευχάριστος στις πα-
ρέες ήταν το χιούμορ το οποίο ήταν πη-
γαίο. Ο Δημητράκης είχε και μια περιπέ-
τεια όταν κατά τον εμφύλιο το έτος 1948,
μαθητής της Ζ΄ τάξης γυμνασίου, τον εί-
χαν απαγάγει οι δυνάμεις της αντίστασης.
Κατόρθωσε όμως σε κάποια μάχη να
δραπετεύσει. 

Αείμνηστε Δημητράκη οι φίλοι σου δεν
σε ξεχάσαμε, διατηρούμε ζωντανές τις
αναμνήσεις και τη μορφή σου. Εύχομαι
την ψυχή σου που έφυγε από κοντά μας
ο αληθινός Θεός, με τις πρεσβείες των
Αγίων  προπατόρων μας Αβραάμ, Ισαάκ
και Ιακώβ, να την έχει κατατάξει στις σκη-
νές των δικαίων, εκεί που έχουν την κα-
τοικία τους και ζουν αιώνια οι δίκαιοι. Ας
είναι αιωνία η μνήμη σου αξιομακάριστε
και αείμνηστε Δημητράκη.

Αφιέρωση στη μνήμη του αείμνηστου δάσκαλου
Καρακώστα Δημητρίου ή Δημητράκη

Στου κουρείου του ΘιμιλήΣτου κουρείου του Θιμιλή
Στη μνήμη του Δημητρίου Θεμελή

του Στέφανου Γ. Πρίντσιου  
stef-prin@hotmail.com

Η
ζωή στο δρόμο αρχινούσι
απου 'κει π' αρχινούσαν και τα
πρώτα μαγαζιά. Αυτός ήταν ο
μοναδικός δρόμος στο χωριό

που χωρούσε αυτοκίνητα. Εδώ γινόταν
και η περιβόητη βόλτα, δηλαδή το νυφο-
πάζαρο. Ιδίως την Κυριακή, απ' το από-
γεμα ως αργά το βράδυ, γέμιζε ο δρόμος
με κορίτσια, που φορώντας τα καλύτερά
τους φουστάνια, με τα γκιόλια και τις δαν-
τέλες, πάϊναν πέρα-δώθι, πέρα-δώθι αγ-
καζέ, ώρες ολόκληρες. Στου κουντό απού
πίσου, κουλλ'τσίδα πάϊναν χασκουγιλών-
τας «οι γαμπροί». Η θ'κια μ΄ η παρέα τό-
τις, είχι μ' άλλα πράματα ν' ασχοληθεί,
νιας κι δεν λουγούσαμαν ακόμα απού
γκουμιν'λίκια. Ιμάς μας έκουβι μαναχά
πώς να σώσουμι κάνα κουρόμπλου ή να
τινάξουμι κανιά κιρασιά.

Εκεί που είναι τώρα ο φούρνος του
Γιώργου, κάτω απ' το σπίτι του Περικλή
του Λιασκοβίτη, ήταν ένα ψηλό ως απάν'
πέτρινο πιτοίχουμα. Στην κουρ'φή απλώ-
νουνταν κήπος και στην άκρια - άκρια
ήταν νια τρανή αμυγδαλιά. Εκεί τα μισ'μέ-
ρια που ερήμωναν τα πάντα, εμείς αγου-
νιόμασταν, τραβώντας τσιούβαλα απου
κάτ' απ' το δρόμο, μπάκι τινάξουμι κάνα
αμύγδαλου. Άμα δε μας χαμπάρ'ζι η
μπάρμπα-Πιρικλής, δεν του κουνούσαμαν
απου ΄κει. Άλλες πάλι φορές μας κυνή-

γαγε η Φιγένεια του Νώντα του Γιαταγάνα,
απ' έρχονταν κι σκάλ'ζι καπ'-καπ' τον κη-
πάκο. Τρύπουνάμαν τότις ιμείς στο κου-
ρείο του Μήτσιου του Θιμιλή απού ΄ταν
δίπλα, κάνουντας τουν ανήξιρου.

Σ' αυτό το κουρείο μ' έστελνε 'μένα ο
πατέρας για κούρεμα, γιατί κι η Μήτσιους
ψών'ζι απ' του μαγαζί μας κι τα ταίριαζαν
μιτά τα βιρισέδια.

«Στουν πάτου, α;» ρώταε τάχα η Θιμι-
λής, ενώ σ' είχε τραβήξει κιόλας δυο λου-
ρίδες με τη μηχανή. Όπουτι θυμόνταν σ'
άφηνε λίγο τσιαμπά μπροστά για φόλου,
ειδάλλους στο ΄φκιανι το κεφάλι γλόμπο,
παπαλούδα! Νια χαρά κούρευε η Θιμιλής,
κουμπαρούλια μας έκανι, αλλά σαν έφτα-
νε πίσω στο σβέρκο, στα γατσόμαλλα,
ικεί τα χαλούσι. Ήταν λίγο παλιά, φαίνιτι,
η μηχανή κι στούμουνι κι απ' του μαλλιά-
γρισμα δάκρυζες. Πάντως με τέτοιο ξιγυ-
ρισμένο κούρεμα έφιγγαν τα κιφάλια μας
σα λαμπόγυαλα κι όσια απλυσιά κι να
'χαμαν απουκλείουνταν να πιάσουμε ούτε
ψείρες ούτι κόντις!

Σι αυτό το κουρείο ως π'να πάρουμι
αράδα νύχτουνάμαν, γιατί πέρα απ' την
πιτσιρικάδα που πιστρουβουλιάζουνταν
ικεί, έρχουνταν για ξούρ'ζμα κ' ένα φόρ-
τουμα άντρες και παππούδια κι μας την
έπαιρναν τη σειρά δικιουματικά. Μένουν-
τας όμως για ώρες στην αναμονή, μάθαι-
νες ικεί ούλα τα νέα απ' το χωριό κ' ένα
κάρου χαζά κι μ' σα, απ' «του κόλπου του
Σιάτρα» ως ένα σουρό άλλα απ' καστά!

Ο Δημή-
τριος 
Θεμελής
στην πόρτα
του κου-
ρείου του

Πηγή 
της φωτογρα-
φίας: http://the-
paperboat.gr/20
14/01/28/kana-
lia-karditsas-
arte-di-tre/
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τρίκαλα: Η πόλη που αγάπησαΤρίκαλα: Η πόλη που αγάπησα
και οι Καναλιώτες των Τρικάλωνκαι οι Καναλιώτες των Τρικάλων

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Ο
Νομός Τρικάλων κατέχει το μι-
σό δυτικό τμήμα της Θεσσα-
λίας. Θα αναφερθώ όμως με
νοσταλγία στην πόλη των Τρι-

κάλων και στους Καναλιώτες της. Τα Τρί-
καλα είναι πεδινή πόλη και συγκεντρώνει

πολλά αξιοθέατα
μέρη, τα οποία
π ρ ο σ ε λ κ ύ ο υ ν
πολλούς επισκέ-
πτες. Υπηρέτησα
από το έτος 1960
έως το 1970 στο
Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων και ει-
δικότερα στο

Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, ως Γραμματέας. Διαβι-
ούσαν τότε στα Τρίκαλα περίπου 70 οικο-
γένειες Καναλιωτών. Ήταν 5 Μαΐου του
έτους 1970, εορτή της Αγίας Ειρήνης, που
αποχαιρέτησα τους συγχωριανούς μου και
τους αγαπημένους φίλους μου. Για λόγους
υπηρεσιακούς μετατέθηκα στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Τροχαίας Θεσ/νίκης. Αναπο-
λώ πάντα τα όμορφα Τρίκαλα, όπου δια-
τηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις. Αισθάνο-
μαι όμως την υποχρέωση να ζητήσω συ-
γνώμη από τους συγχωριανούς μου και
φίλους που έρχομαι να επικοινωνήσω μα-
ζί τους με πολλή καθυστέρηση. 

Τα Τρίκαλα είναι κτισμένα στη θέση της
Προ-ομηρικής Τρίκκης. Σύμφωνα με την
παράδοση πήραν το όνομά τους από την
νύμφη Τρίκκη, κόρη του Πηνειού Ποτα-
μού. Ο Όμηρος αναφέρει ακόμη ότι η
Τρίκκη έλαβε μέρος στον Τρωϊκό Πόλεμο
με την αποστολή εκστρατευτικού σώμα-
τος υπό την αρχηγεία των γιών του ιατρού
της αρχαιότητας Ασκληπιού, του Μαχά-
ωνα και Ποδαλείριου, οι οποίοι ήταν επί-
σης ιατροί. Τα Τρίκαλα είναι η πόλη της
μαγείας και του κάλλους και του μεγάλου
Ασκληπιείου, το οποίο λειτουργούσε ως
θεραπευτήριο κατά την αρχαιότητα. Η πό-
λη κοσμείται επίσης από το Ληθαίο ή Τρι-
καλινό ποταμό που τη διασχίζει με τα γάρ-
γαρα νερά του, το Φρούριο με το περί-
φημο ρολόι, τα βουνά Χάσια και Κόζιακα,
τα Μετέωρα, υψηλούς  και απότομους
βράχους πάνω στους οποίους είναι κτι-
σμένα τα ιστορικά βυζαντινά Μοναστήρια
του 14ου αιώνα. Ακόμη είναι η γενέτειρα
του μεγάλου συνθέτη ρεμπέτικων τρα-
γουδιών Βασίλη Τσιτσάνη. Από τα Τρίκα-
λα κατάγονται επίσης ο Απόστολος Καλ-
δάρας και ο Κωνσταντίνος Βίρβος και άλ-
λοι συνθέτες και στιχουργοί, οι οποίοι
έγραψαν τραγούδια που έγιναν επιτυχίες,
όπως, για παράδειγμα, το τραγούδι του
Σακαφλιά (στα Τρίκαλα στα δυο στενά
σκοτώσανε το Σακαφλιά), του αγαπητού
στην κοινωνία μάγκα της εποχής εκείνης
που τον ηρωοποίησε η Λαϊκή Μούσα. Με
υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι όλοι οι
συγχωριανοί μας που έζησαν και σταδιο-
δρόμησαν στα Τρίκαλα προόδευσαν.
Τους διέκρινε η αλληλεγγύη, η αγάπη και
η συμπόνια. Ήταν πάντα χαρούμενοι και

οι σχέσεις τους άριστες. Είχα επικοινωνία
μαζί τους και προσπαθούσα να τους εξυ-
πηρετήσω όλους μέσα στα πλαίσια των
υπηρεσιακών μου δυνατοτήτων. Αυτό
ήταν και για μένα μία ικανοποίηση. Το κυ-
ριότερο, οι Καναλιώτες των Τρικάλων δια-
κρίνονταν για το επιχειρηματικό τους
πνεύμα. Ξεχώριζαν οι συγχωριανοί μας
Κρίκος Κων/νος και Μπαρμπάτσαλος
Κων/νος, οι οποίοι διατηρούσαν υπό τη
διεύθυνσή τους ο μεν πρώτος τον κινη-
ματογράφο ΠΑΛΛΑΣ, ο δε δεύτερος τον
κινηματογράφο REX  στο κέντρο της πό-
λης. Επίσης, ο Λάμπρος Αναστασίου δια-
τηρούσε το εξοχικό κέντρο ΑΥΡΑ στο συ-
νοικισμό Τρικαίογλου. Το κέντρο αυτό είχε
μεγάλη φήμη την εποχή της εμποροπα-
νήγυρης το μήνα Σεπτέμβριο, όπου φι-
λοξενούσε το ψυχαγωγικό παιχνίδι "Ο γύ-
ρος του Θανάτου". Ο Βασίλειος Γκώτσιας,
σύζυγος της Ευδοξίας Γηράση, διατηρού-
σε μεγάλη ταβέρνα επί της οδού Βασ.
Κων/νου στο κέντρο της πόλης. Άλλοι Κα-
ναλιώτες, όπως ο Στέφανος Ντρέγκας
ήταν μάγειρας στο εστιατόριο ΕΛΑΤΟΣ
υπό τη διεύθυνση του Σωτηρίου Ντέρη
από το Γαρδίκι–Τρικάλων. Ο πατέρας του
ήταν κτηνοτρόφος και διατηρούσε χειμα-
διό στη Λοξάδα. Ο Νικόλαος Μπακογιάν-

νης εργαζόταν ως σερβιτόρος στο παρα-
πάνω εστιατόριο μαζί με τον ανεψιό του
Παναγιώτη Μπακογιάννη. Ο Νικόλαος
Καρκατσούλας, τεχνίτης ρολογιών και ρα-
διοφώνων, διατηρούσε κατάστημα το
οποίο είχε μεγάλη φήμη. Ο Δημήτριος
Καρκατσούλας ήταν οικοδόμος, ο σύζυ-
γος της Ελένης Παπαποστόλου  Κων/νος
Πεσκεράς διατηρούσε αρτοποιείο. 

Ακόμη, ζούσαν και πρόκοβαν στα Τρί-
καλα η  Ολυμπία Σδρόλια, της οποίας ο
σύζυγος Χρήστος Χαβίλας διατηρούσε
παντοπωλείο. Η Αλίκη Μπρακατσούλα,
της οποίας ο σύζυγος Κίμων Θεοδώρου
διατηρούσε κατάστημα υποδημάτων. Η
Μπαρμπάτσαλου Ευτυχία, της οποίας ο
σύζυγος  Κων/νος Τσιμπούκας διατηρού-
σε κατάστημα επίπλων. Ο Γεώργιος Μαυ-
ράκης, ο οποίος  διατηρούσε κατάστημα
επίπλων. Η Μαρία Μπακογιάννη, της
οποίας ο σύζυγος Ευθύμιος Εξηνταδέκας
διατηρούσε σαγματοποιείο. Η Κωτούλα-
Ράγκου Ζωίτσα, η Κωτούλα-Παπαδοπού-
λου Βάια, η Κωτούλα-Αδάμου Αγορίτσα,
ο Κρίκος Μ. Κων/νος, μηχανικός, ο Κα-
λογρίτσας Απόστολος, ελαιοχρωματιστής,
ο Καλογρίτσας Λάμπρος, ελαιοχρωματι-
στής, η Καλογρίτσα–Μπουρνάζου Σπυρι-
δούλα, η Κολοβού- Μπασδέκη Κατίνα, η

Δήμου Χαρίκλεια, της οποίας ο σύζυγος
Βασίλειος Πρεβέντας διατηρεί μέχρι σή-
μερα πρατήριο υγρών καυσίμων και κα-
φετέρια, ο Αθανασίου Λάζαρος, ο Λάσδας
Νικόλαος, η Λάσδα-Φιλίππου Κλαίρη, ο
Λαγός Χαρίλαος, δασικός, ο Μόσιαλος
Αρχοντής, καθηγητής–Φιλόλογος, ο Μό-
σιαλος Ευάγγελος, εργολάβος, ο Μπακά-
λης Κων/νος, ο Μπακάλης Λάμπρος, κου-
ρέας, η Μπακογιάννη Αικατερίνη, της
οποίας ο σύζυγος Μπλουγούρας Νικόλα-
ος διατηρεί μέχρι σήμερα μεγάλο εμπο-
ρικό κατάστημα γυναικείων ρούχων, η
Μπακογιάννη–Λούγκου Αγγελική, ο Μπα-
κογιάννης Ν. Βασίλειος, έμπορος γυναι-
κείων ρούχων, ο Μπακογιάννης Θρασύ-
βουλος, οικοδόμος, η Μπαλταδώρου–Σι-
μιτσή Αθηνά, η Ντρέγκα–Μήνια Αικατερί-
νη, η Ντενίση–Βογιατζόγλου Χαρίκλεια,
της οποίας ο σύζυγος Αχιλλέας διατηρού-
σε βιβλιοδετείο, ο Σδρόλιας Κων/νος, αυ-
τοκινητιστής, η Σδρόλια  Ειρήνη, ο Τσά-
τσος Ερωτόκριτος, ράπτης, ο Γκαμές Δη-
μοσθένης, ο Γκαμές Απόστολος, έμπο-
ρος, ο Γούκος Ηρακλής, ελαιοχρωματι-
στής, ο Γούκος Ιωάννης, οικοδόμος, ο
Αθανασίου Ναπολέων, ο Αθανασίου Σε-
ραφείμ, η Αθανασίου Θάλεια, η Βάλλα-
Κούρεντα Αντιγόνη, η Γράλιστα-Παπαπο-
στόλου Λούλα, ο Ζαχαρής Α. Ζαχαρής, η
Κρίκου–Χαριτίδη Ευαγγελία, ο Μανώλης
Α. Γεώργιος, η Μπακάλη–Αστρίτη Λευ-
κοθέα, ο Μπακογιάννης Σόλων, λαχει-
οπώλης, η Κολοβού–Πνάκα Αθανασία, η
Μπακογιάννη–Φιλίππου Αγγελική, ο
Μπακογιάννης Ευάγγελος, ο Παπαγεωρ-
γίου Γεώργιος ο οποίος υπηρετούσε στο
τότε Β΄ Σώμα Στρατού με το βαθμό του
συνταγματάρχη ως επιτελάρχης, ο Πά-
σχος Χρήστος με τη σύζυγό του Βάια,
υπάλληλος στο Β΄ Σώμα Στρατού Τρικά-
λων, ο Πρίντζος Λάζαρος με τη σύζυγό
του Καλλιόπη Ψαλτοπούλου, δασκάλα,
ως υπάλληλος στη Διεύθυνση Γεωργίας,
η Χαλάτση–Παπαγιαννάκη Κασσιανή, της
οποίας ο σύζυγος Ιωάννης διατηρούσε
κατάστημα πλεκτομηχανών.

Στα Τρίκαλα υπηρετούσαν ακόμη ο
Βάλλας Ιπποκράτης, στο τμήμα ασφαλεί-
ας, ο Ντρέγκας Απόστολος και Τέσσας
Αλέξανδρος στο τμήμα τροχαίας. Πριν
από εμάς υπηρέτησε και ο εν αποστρα-
τεία Υποστράτηγος συγχωριανός μας
Σδρόλιας Δημήτριος του Παναγιώτη, ως
διοικητής του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος
με το βαθμό του Μοιράρχου, ο οποίος
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη
της καρδιάς μου. 

Στους κεκοιμημένους αιωνία η μνήμη
τους. 

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους
Ηρακλή Γούκο, Απόστολο Καλογρίτσα,
Λάμπρο Καλογρίτσα, Απόστολο Φιλίπ-
που, Μάνια Ιωάννη, Δημήτριο Καρκα-
τσούλα, Λάμπρο Αναστασίου και τη σύ-
ζυγό του Μαρία, Βασίλειο Μπακογιάννη,
Παναγιώτη Μπακογιάννη, Λούγκο Νικό-
λαο σύζυγο Αγγελικής Μπακογιάννη,
Μπλουγιούρα Νικόλαο σύζυγο Αικατερί-
νης Μπακογιάννη.

Άποψη της πόλης των Τρικάλων με τη γέφυρα του Ληθαίου 
που ενώνει τα δύο μέρη της πόλης
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Κοινωνικά νέαΚοινωνικά νέα
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1-5-2014: ο Θοδωρής Μαραντίνης της
Αγορίτσας Τσιρώνη και η σύζυγός του
Σίσσυ Χρηστίδου βάπτισαν τον γιο τους
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και του έδωσαν το όνομα Μιχαήλ Άγγε-
λος.

4-5-2014: ο Θωμάς Τσιώκος του Ματ-
θαίου και η σύζυγός του Ειρήνη Μπιλα-
δέρη βάπτισαν την κόρη τους και της
έδωσαν το όνομα Όλγα.

11-5-2014: η Κατερίνα Μπρακατσούλα
του Ηλία και ο σύζυγός της Λευτέρης
Ρουμελιώτης βάπτισαν την κόρη τους
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία και της
έδωσαν το όνομα Δήμητρα. 

1-6-2014: ο Τέττας Χρυσόστομος του
Αναστασίου και της Ιφιγένειας και η σύ-
ζυγός του Μαρία Αδαμοπούλου βάπτισαν
στον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Παπ-
παφείου Θεσσαλονίκης την κόρη τους
και της έδωσαν το όνομα Νικολέτα.

8-6-2014: ο Χρήστος Τσιρώνης του
Ηλία και η σύζυγός του Ροδόκλεια βά-
πτισαν τον γιο τους στον Ιερό Ναό Προ-
φήτη Ηλία και του έδωσαν το όνομα
Ηλίας.

8-6-2014: η Παρασκευή Σδρόλια βά-
πτισε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία την
εγγονή της Παρασκευή.

14-6-2014: η Αργυρώ Λαγού του Χα-
ρίλαου και ο σύζυγός της Ψιλούτσικος
Κωνσταντίνος βάπτισαν την κόρη τους
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία και της

έδωσαν το όνομα Δανάη.
15-6-2014: ο Χρυσόστομος Πέτρου

του Κωνσταντίνου και η σύζυγός του Φω-
τεινή Παππά βάπτισαν τον γιο τους στον
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία και του έδωσαν
το όνομα Κωνσταντίνος.

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

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ο ιατρός Χάρης Τσιρώνης του Γεωρ-
γίου και της Ευφροσύνης πήρε την ειδι-
κότητα του νευρολόγου. Εξειδικεύτηκε
στην Βόννη της Γερμανίας στην επιλη-
ψία.

Θερμά συγχαρητήρια με τις καλύτερες

ευχές όλων μας. Τύχη αγαθή!

ΘΑΝΑΤΟΙ

9-4-2014: πέθανε ο Δημήτριος Κατέ-
ρης του Λάμπρου. 

1-5-2014: πέθανε ο Δημήτριος Θεμε-
λής.

16-5-2014: πέθανε στον Βόλο η Μάχη
(Ανδρομάχη) σύζυγος Σόλωνα Πυργιώ-
τη, γένους Γεωργίου, ετών 54.

7-6-2014: πέθανε ο Λάμπρος Ζούμ-
πος.

26-6-2014: πέθανε ο Κωνσταντίνος
Βούλγαρης.

Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές
τους. 

του Βάιου Αναγνώστου

Σ
τις 29 Ιουνίου 2014, παρα-
μονή της εορτής των Αγίων
Αποστόλων, γιόρτασε ο
σύλλογός μας τους προστά-

τες του Αγίους Αποστόλους, με τη
συμμετοχή του στον πανηγυρικό
εσπερινό του Ιερού Ναού των Αγίων
Αποστόλων, ενός διατηρητέου βυζαν-
τινού μνημείου του 10ου αιώνα, που
βρίσκεται μέσα στην αρχαία αγορά
των Αθηνών κοντά στη στοά του Ατ-
τάλου. Ο Ναός λειτουργείται μία φορά
κάθε χρόνο και συγκεκριμένα την
ημέρα της σύναξης των Δώδεκα Απο-
στόλων.

Σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα
όπου οι ψαλμωδίες χάνονταν ανάμε-
σα στα μαρμάρινα μνημεία και τα πε-
σμένα κιονόκρανα, άκουγε κανείς το
εκκλησίασμα να συνοδεύει ψιθυριστά
το «φως ιλαρόν….».

Μετά την ακολουθία του Εσπερινού
που εψάλη μέσα στον Ναό, τελέσθη-
κε στον αύλιο χώρο η ακολουθία της
Λιτής και η Αρτοκλασία με μια εντυ-

πωσιακή συμμετοχή των πιστών στο
«πλούσιοι επτώχευσαν και επείνα-
σαν…», το δε κλίμα της ευφορίας και
της ανάτασης που δημιουργήθηκε
μας προετοίμασε για μια πολύ ενδια-

φέρουσα και κατατοπιστική ξενάγηση
που ακολούθησε πίσω από τον Ναό
από τη φίλη μας αρχαιολόγο κα Ράνια
Φατόλα.

Η κα Φατόλα αναφέρθηκε στην

ιστορία και την αρχιτεκτονική του Να-
ού αλλά και στην κτιριοδομική οργά-
νωση του χώρου της αρχαίας αγοράς
στα χρόνια της αρχαιότητας και ιδιαί-
τερα στα χρόνια της ακμής της τον
5ο αιώνα π.Χ., παρουσιάζοντάς μας
επίσης σε σκιτσαρισμένη μορφή τα
βασικά κτίρια της διοίκησης, του εμ-
πορίου (αγοράς)  και της τέχνης, που
κοσμούσαν το χώρο όπου χτυπούσε
η καρδιά της Αθήνας. Παρά τη σύν-
τομη ιστορική αναδρομή, ίσως τα λό-
για, ίσως ο χώρος, ίσως ο ήλιος που
έγερνε χρωματίζοντας τις μαρμαρο-
κολώνες, απελευθέρωσαντη φαντα-
σία μας και μας τοποθέτησανπολύ πί-
σω και πολύ ψηλά, σαν μαθητές πε-
ριπατητικής σχολής.

Το υπέροχο αυτό απόγευμα έκλεισε
με τη συντροφιά μας να καταλήγει σε
ένα καφενεδάκι της τουριστικής πε-
ριοχής και μεταξύ ούζου και αναψυ-
κτικού χαρήκαμε τη συζήτηση με τους
συγχωριανούς μας, ευχόμενοι αυτή η
μέρα να καθιερωθεί από τον Σύλλογό
μας ως ημέρα γιορτής και συνάντη-
σης στον ιερό αυτό τόπο.

Άποψη
του εκκλη-
σιάσματος

Η γυναι-
κεία συ-
ντροφιά

μας συνο-
δευόμενη

από τον
Ταμία κο
Χρήστο

Λιάκο

H φίλη μας κα Ράνια Φατόλα μας έχει σαγηνεύσει

Η γιορτή του Συλλόγου μαςΗ γιορτή του Συλλόγου μας
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ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΑ ΠΟΥ EΣΒΗΣΑΝ - ΕΙΚOΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝHΣ ΖΩHΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟY

Ο Γανωτής Ο Γανωτής 
από την Επιτροπή της Εφημερίδας

Σ
το φύλλο 125 της εφημερίδας
μας ο Θωμάς Δ. Σδρόλιας ανα-
κάλεσε στη μνήμη μας το επάγ-
γελμα του μοναδικού πλανόδιου

έμπορου του χωριού μας, που το ασκού-
σε για πολλά χρόνια ο Χρήστος Αλεξαν-
δρής (κ. Μουταράς), πριν γίνει κι αυτός
ένας από τους μαγαζάτορες της πλατείας.
Στο σημερινό φύλλο ένα άλλο επάγγελμα,
εξαιρετικά χρήσιμο για τις ανάγκες  της
καθημερινής ζωής  έως τουλάχιστον και
τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες,
ήταν εκείνο του γανω(μα)τή. Αφορμή για
το αφιέρωμα στο επάγγελμα αυτό μας
έδωσε η πρωτοβουλία του Απόστολου
Βητοβάρη (συζύγου της Ευαγγελίας Ζήση
του Ζήση), ο οποίος την Τρίτη ημέρα του
Πάσχα, 22 Απριλίου 2014, κάλεσε στην
πλατεία του χωριού ένα σημερινό γανωτή
για να επιδείξει την τέχνη του γανώματος
οικιακών μεταλλικών σκευών, κοινώς χαλ-
κωμάτων όπως συνηθιζόταν να ονομά-
ζονται όσα χάλκινα σκεύη υφίσταντο τη
μεταχείριση του γανώματος. Και τέτοια
σκεύη ήταν πολλά την εποχή εκείνη.  Κα-
τσαρόλες, ταψιά, τηγάνια, καζάνια και ό,τι-
δήποτε άλλο σκεύος απαιτούσε συχνή
επίστρωση με υλικό κασσιτέρωσης, προ-
κειμένου να είναι ασφαλής η χρήση του
από τον κίνδυνο δηλητηριάσεων. 

Οι γανωτήδες ήταν συνήθως πλανόδιοι
επαγγελματίες που  περνούσαν κατά δια-
στήματα από το χωριό διαλαλώντας  το
επάγγελμά τους: Γανωτής! γανωτής! χαλ-
κώματα γανώνω! για να ακούσουν οι νοι-
κοκυρές να σπεύσουν να τον καλέσουν
για να του παραδώσουν όσα σκεύη η
προηγούμενη επίστρωση με το υλικό του
γανώματος είχε φθαρεί. Ο Γανωτής ήταν
εξοπλισμένος με ένα τσουβάλι μέσα στο
οποίο συγκέντρωνε τα χαλκώματα για να
τα μεταφέρει στο «εργαστήριό του», στο
χώρο δηλαδή όπου θα εκτελούσε την ερ-
γασία του γανώματος. 

Παράλληλα με το γανωτή, που ασχο-
λείτο με το γάνωμα των μεγάλων σκευών
τα οποία μετέφερε στο χώρο του για να
εκτελέσει την εργασία του γανώματος, ο
καλαντζής ήταν επίσης πλανόδιος επαγ-
γελματίας που ασχολείτο με το γάνωμα
μικρών  οικιακών  σκευών, όπως κουτα-
λοπίρουνων,  μπρικιών κλπ και την ερ-
γασία αυτή εκτελούσε επί τόπου, στις αυ-
λές των νοικοκυράδων που τον καλούσαν
με το άκουσμα της φωνής του, για να γα-
νώσει τέτοια σκεύη. 

Ο καλαντζής (ή καλαϊτζής) ήταν εφο-
διασμένος με ένα σχετικά  μικρό, κυλιν-
δρικού σχήματος δοχείο, μέσα στο οποίο
χόχλαζε το υλικό (καλάι), άσπρου-ασημί
χρώματος, στο οποίο βουτούσε το σκεύος
ή έχυνε από αυτό το υλικό στο εσωτερικό
του σκεύους για να το γανώσει, διατη-
ρώντας ανέπαφο το χάλκινο χρώμα της
εξωτερικής του όψης.  Ήταν ιδιαίτερα εν-
τυπωσιακό για εμάς τα παιδιά να βλέ-
πουμε τον καλαντζή  να κρατά το κουτάλι
ή το πιρούνι από τη μια άκρη και να το
βουτά στο υλικό του γανώματος και ξαφ-

νικά να το ανασύρει κάτασπρο σαν το
χιόνι και λαμπερό σαν καθρέφτης.   

Στο χωριό μας, ο παλαιότερος γνω-
στός πλανόδιος γανωτής ήταν κάποιος
ονόματι Θεόδωρος από το Φανάρι. Από
τους συγχωριανούς μας το επάγγελμα
αυτό το άσκησαν δύο άτομα. Παλαιότε-

ρος γανωτής υπήρξε ο Σωτήρης Βάλ-
λας. Αργότερα ασχολήθηκε με αυτό ο
Ναπολέων Κατέρης (Καλιακούδας,
αδελφός του πρόσφατα θανόντος Δη-
μητρίου Κατέρη), πριν παντρευτεί και
εγκατασταθεί στο Φανάρι, το χωριό της
συζύγου του.  Ο Ναπολέων είχε το μα-

γαζί του στο κτίριο που είναι σήμερα η
βιβλιοθήκη του χωριού και η αίθουσα
των δεξιώσεων του ναού της Κοίμησης
της Θεοτόκου (βακούφικο), ίσως στον
πάνω όροφο αρχικά, το χώρο της βι-
βλιοθήκης, αν κρίνω από τα αναφερό-
μενα στο απόσπασμα από το βιβλίο του
Στέφανου Γ. Πρίντσιου, που ακολουθεί
και στον κάτω όροφο αργότερα, όπου
στεγαζόταν για πολλά χρόνια μετά το
παντοπωλείο του Γεωργίου Ζήση, πα-
τέρα του Λάμπρου Ζήση. 

Ίσως η σύντομη άσκηση των δύο συγ-
χωριανών μας με το επάγγελμα αυτό εξη-
γεί και την αναφορά του Θωμά Α. Κυρίτση
στο σχετικό απόσπασμα του βιβλίου του
που ακολουθεί, ότι δεν  υπήρξε καλαντζής
(ή γανωτής) στο χωριό ως συστηματικός
επαγγελματίας. 

Ας το αναπολήσουμε οι παλιότεροι κι
ας γνωρίσουν οι νεότεροι το γραφικό αλλά
πολύ χρηστικό για την εποχή εκείνη επάγ-
γελμα, διαβάζοντας επίσης αποσπάσμα-
τα από βιβλία Καναλιωτών συγγραφέων.

Πληροφορίες για το επάγγελμα του γα-
νωτή και τη διάκριση γανωτήδων και κα-
λαντζήδων δόθηκαν επίσης από το συγ-
χωριανό μας φιλόλογο Γεώργιο  Α. Γιω-
τόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.
Επειδή όμως οι προσωπικές εμπειρίες
από τον τρόπο άσκησης του επαγγέλμα-
τος του γανωτή και της διαδικασίας του
γανώματος έχουν σε μεγάλο βαθμό ατο-
νίσει στη μνήμη μας, είμαστε άλλωστε και
εμείς ακόμη παιδιά τότε που το επάγγελ-
μα ανθούσε, ζητούμε συγνώμη αν κάτι
δεν αποδόθηκε σωστά και παρακαλούμε
εάν κάποιος αναγνώστης θυμάται περισ-
σότερες και ακριβέστερες λεπτομέρειες
για το επάγγελμα να μας τις γνωρίσει ή
να γράψει το δικό του κείμενο, για να επα-
νέλθουμε σε επόμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας αποδίδοντας σωστά το παρόν αφιέ-
ρωμα-αναπόληση στο γανωτή/καλαντζή,
στη γραφική αλλά καθόλα χρηστική φι-
γούρα εκ των επαγγελματιών που διάν-
θιζαν την  καθημερινότητα της  ζωής του
χωριού.

Επαγγέλματα ζωής και συνύπαρ-
ξης – Καλαντζήδες (σελ. 65)

Με το επάγγελμα του καλαντζή δεν
μπόρεσε κανένας κάτοικος ν’ ασχοληθεί
συστηματικά. Φαίνεται πως μισούν την
καπνιά και τη μουντζούρα. Έτσι το χω-
ριό φιλοξενούσε κατά διαστήματα πε-
ραστικούς καλαντζήδες, προερχόμε-
νους κυρίως από τα χωριά της Ηπεί-
ρου. Πολλοί από αυτούς ήταν τακτικοί,
είχαν το στέκι τους και τις γνωριμίες
τους. Δημιουργούσαν το εποχιακό κα-
λαντζίδικο, όπου γάνωναν (κασσιτέρω-

ναν) τα πάσης φύσεως χαλκώματα των
νοικοκυριών.

Για μέρες γύριζαν το χωριό, οι περα-
στικοί καλαντζήδες με μία λινάτσα στον
ώμο, όπου συγκέντρωναν τα χαλκώ-
ματα. Τσουβάλι και καλαντζής είχαν το
ίδιο χρώμα, κατάμαυροι παντού, μονά-
χα τα δόντια του άσπριζαν. Η φωνή του
καλαντζή «χαλκώματα γανώνω» αντη-
χούσε σ' όλο το χωριό 

εκείνη την εποχή. Σήμερα αντικατα-
στάθηκαν όλα σχεδόν τα μαγειρικά
σκεύη από τα ανοξείδωτα.

Στη βρύσ(η) (σελ. 147)
Καπ καπ  παρουσιάζουνταν στη

Βρύσ(η) κι καένας γανουτής για τίπουτα
κουταλουπίρουνα κι καφόμπρικα, άλ-
λους να παραξίσ(ει) κάνα υνί κι να σφυ-
ρίσ(ει) κανιά κουσιά ή άλλα τέτοια μι-
κρουμαστουρέματα. 

Πιχνίδια στου Βακούφ'κου
(σελ. 113-114)
Όσου ήταν ανοιχτό το μαγαζί του κα-

λαντζήπου γάνουνι χαλκώματα, δεν
μας άφηνε να παίξουμε στην αυλή,
τουν έπιαναν τα διαόλια, γιατί έπεφτε
πολλές φορές η τόπα στα κεραμίδια και
ανεβαίνοντας εμείς να την σώσουμι,
τσιάκα - τσιούκα, τα λιάν'ζαμαν τα μ'σα!

Ως π'να τα σύρ(ει) τη νια βουλά η
καλαντζής τα ματάκανάμαν ιμείς παγ-

κλίδια κι γιαυτό δεν ήθελε η χριστιανός
να μας δει στα μάτια τ'. Σα μας προυγ-
κούσι, σκαρφάλουνάμαν απαναθέ στου
πιζούλ(ι),  κατ' απ' του σπίτι του Να-
πουλέου του Νάνου κι τουν κουρόιδι-
βάμαν τραγ'δώντας:

-«Έχουμι δουλειά, να μας γανώεις τ'
αγγειά!

Ήηη  γανουτής! Έχουμι δουλειά να
μας γανώεις τ' αγγειάάά!» και κάναμε
τις ακατάλληλες χειρονομίες, μόλις λέ-
γαμε τη λέξη «τ'αγγειά».

Tσιβούδ'ζι αυτός, απαρατούσι την
τραγασίκα κ'έβγινι στη πόρτα φουρ-
λατ'σμένους.

-«Έρι τσιλιπουρδές, μη κι πέστι στα
χέρια μ' μαναχά! Άρι παλιουλουβιάσμα-
τα κι σας πιριλάβου, θα σας μαδήσου!»
Νάα φύβγα ιμείς, γένουμάσταν καπνός.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Θωμά Απ. Κυρίτση 
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 400 χρόνια ζωής», 2003 

Αποσπάσματα περί καλαντζήδων και γανωμάτων 
από το βιβλίο του Στέφανου Γ. Πρίντσιου «Εν Καναλίοις 

-  Λεύκωμα Ενθυμήσεων», έκδοσης του Συλλόγου 
των εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας, 2006

Στιγμιότυπο από την επίδειξη του γανώματος στην πλατεία του χωριού... και να το αποτέλεσμα!
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