
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας την 3η Οκτωβρίου 2016 συζη-
τήθηκε η δυνατότητα και οι πιθανές ενέργειες που μπο-

ρούν ν' αναληφθούν από τον Σύλλογό μας, τους άλλους Συλ-
λόγους Καναλιωτών (Καναλίων, Βόλου, Θεσσαλονίκης) και άλ-
λα μεμονωμένα άτομα που διατίθενται να βοηθήσουν, με σκοπό
την επιμέλεια του ιστορικού αρχείου του χωριού, στο οποίο να
καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν σε άτομα και στην
προσφορά υλικού και πνευματικού τους έργου στο χωριό, που
αναβαθμίζει την εικόνα ή και το βιοτικό επίπεδο του χωριού
(όπως δωρητών, ατόμων παρόχων σημαντικών υπηρεσιών με
παρεμβάσεις προς την Πολιτεία ως εκ της επαγγελματικής τους
ιδιότητας, αξιόλογων επιχειρηματιών, ατόμων του πνεύματος,
του καλλιτεχνικού κι αθλητικού χώρου, κ.λπ.). Αφορμή για τη
συζήτηση έδωσε η διατυπωθείσα σε προηγούμενο χρόνο σχετική
πρόταση του συγχωριανού μας κου Βασίλη Μπρακατσούλα προς
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, η οποία και αποτέλεσε
στη συνεδρίαση αυτή θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο ίδιος ο
κος Μπρακατσούλας επισκέφτηκε το γραφείο του Συλλόγου
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κι ανέπτυξε στα μέλη του
Συμβουλίου την πρότασή του. Επεσήμανε το γεγονός ότι το
χωριό αναδείχτηκε σ' ένα σπουδαίο χωριό, ξεχωριστό στην πε-
ριοχή. Σ  ́αυτό συνήργησε η φιλοπονία των κατοίκων του με
την ενεργοποίηση συλλογικοτήτων (συνεταιρισμών, διαφόρων
ενώσεων προσώπων, πολιτιστικών συλλόγων) μέσα στο χωριό
από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα με αξιόλογο
έργο στην προώθηση της οικονομίας και του εξωραϊσμού του
χωριού, και ο ενεργός ρόλος μεμονωμένων ατόμων του πνεύ-
ματος, της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων, που βελ-
τίωσαν με τις δωρεές ή τις παρεμβάσεις τους προς την Πολιτεία
τις συνθήκες ζωής με την κατασκευή σημαντικών έργων ή εμ-
πλούτισαν την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού. Το χωριό
που έσφυζε άλλοτε από ζωή, όμως, μετά από κάποια περισσό-

τερα ή λιγότερα χρόνια θ' απογυμνωθεί ακόμα περισσότερο
από το έμψυχο υλικό του κι ενδεχομένως θ' αποτελέσει μονάδα
μιας ευρύτερης συλλογικότητας κοινοτήτων. Η ιστορική του
μνήμη θα τρωθεί σημαντικά αν δεν υπάρξουν καταγεγραμμένες
πηγές που να τη συντηρούν. Είναι επομένως ανάγκη να διατη-
ρηθούν στοιχεία που χαρακτήρισαν τη ζωή του χωριού, καταγε-
γραμμένα επιμελώς σ' ένα είδος ιστορικού αρχείου, χρήσιμη
πηγή πληροφοριών για τη διατήρηση της μνήμης του και ενδε-
χομένως πηγή πληροφοριών για μελλοντικούς μελετητές. 

Με αφορμή τη διατυπωθείσα από τον κο Μπρακατσούλα άποψη,
τα μέλη του Συμβουλίου συζήτησαν εκτενώς την εν λόγω πρόταση
στη διάρκεια της συνεδρίασης. Επισημάνθηκε το γεγονός ότι στο
βιβλίο «ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», έκδοσης του Συλλόγου Κανα-
λιωτών Βόλου το έτος 1976, στο κεφάλαιο «Πνευματική ζωή»
και στην ενότητα «Ευεργέτες» περιλαμβάνονται τα ονόματα των
ευεργετών του χωριού  (στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει
από το εισαγωγικό κείμενο της ενότητας, πρόκειται περί «δωρη-
τών» χρηματικών ποσών, ο όρος ευεργέτης άλλωστε είναι αδό-
κιμος για τα μεγέθη των προσφορών που επηρεάζουν την εικόνα
και τη ζωή των κατοίκων μικρών οικιστικών σχηματισμών), με
περιληπτική επίσης περιγραφή του έργου για το οποίο προσφέρ-
θηκε το ποσό. Άλλες ενότητες του κεφαλαίου αναφέρονται επίσης
σε άτομα που διέπρεψαν για το πνευματικό τους έργο, ή πρόσφεραν
ψυχαγωγία με την καλλιτεχνική τους προσφορά κ.λπ.

Ένα παράλληλο περίπου έργο, τη σύγχρονη εποχή, που να κατα-
γράψει στοιχεία εξαιρετικής προσφοράς έργου προς το χωριό ή
πληροφορίες σχετικές με πρόσωπα συγχωριανών μας που διέ-
πρεψαν στον πνευματικό, ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό κ.λπ. στίβο θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε ό,τι προέκυψε μετά το έτος έκδοσης του
βιβλίου «ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» στους τομείς ενδιαφέροντος.
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Αναπτυξιακή Καρδίτσας
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ANKA A.E.). 



Ένα τέτοιο έργο είναι δύσκολο, τόσο ως προς το χρόνο
που απαιτείται σ' εθελοντική βάση να προσφέρουν τα πρό-
σωπα που θα εμπλακούν στην υλοποίησή του όσο και στη
δυνατότητα συλλογής των πληροφοριών από συνεντεύξεις
με συγχωριανούς μας κατοίκους του χωριού ή και μη, που
πιθανόν να μπορούν να προσφέρουν στο μέρος αυτό του έρ-
γου, στην αποδελτίωση εγγράφων της Κοινότητας, αρχείων
των Πολιτιστικών Συλλόγων κ.λπ. Ακόμη, σημαντικό προ-
καταρκτικό έργο θα είναι η κατάλληλη σύνθεση της δομής
του αρχείου, όπως η επιλογή και καταλογογράφηση εκείνων
των πεδίων που πρέπει ν' αξιολογηθούν ότι συγκεντρώνουν
ενδιαφέρον ώστε ν' αποτυπωθούν σχετικές πληροφορίες.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση, τα μέλη του Συμβουλίου κατέ-
ληξαν στην άποψη ότι το εγχείρημα είναι ενδιαφέρον, ότι θα
συμβάλλει ως παρακαταθήκη στην ιστορική μνήμη του χω-
ριού, είναι όμως δύσκολο ν' αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από
τον Σύλλογο Καναλιωτών  της Αθήνας, τόσο λόγω του φόρτου
εργασίας που προϋποθέτει, όσο και της ελάχιστης έως αμε-
λητέας συνεισφοράς σε εθελοντική προσφορά έργου από τα
μέλη του Συλλόγου, δεδομένης της ισχνής συμμετοχής των
μελών σε συλλογικές δράσεις (εκλογικές διαδικασίες, πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λπ.) του Συλλόγου, στοιχεία
που δεν συνάδουν με αναμενόμενη δραστηριοποίηση για εθε-
λοντική εργασία.  

Τονίστηκε ωστόσο ότι το υπάρχον ιστορικό αρχείο που
διατηρεί ο δάσκαλος Αντώνης Λάσδας στο χωριό αποτελεί
μια καλή αρχική βάση εργασίας και ο κος Λάσδας ενδεχο-
μένως θα προθυμοποιείτο να εργαστεί προς την κατεύ-
θυνση της επέκτασης/ ολοκλήρωσης της βάσης αυτής,
ώστε ν' αποτελέσει ένα κατά το δυνατόν πλήρες ιστορικό
αρχείο του χωριού, όπως περιγράφεται ανωτέρω και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθή-
νας του απευθύνει, μέσα απ' αυτό το φύλλο της εφημερίδας
μας, τη σχετική πρόταση. Στην προσπάθειά του θα είναι
αρωγός ο Σύλλογός μας και είμαστε βέβαιοι και οι λοιποί
Σύλλογοι (Βόλου, Θεσσαλονίκης, ΜΕΣΚ), καθώς και ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και
συγχωριανοί, κάτοικοι του χωριού και μη, επισκέπτες του
στη διάρκεια εορτών και διακοπών. Η αναφορά του ολο-
κληρωμένου έργου στον κο Λάσδα, που από το 1982, δη-
λαδή ένα χρόνο αμέσως μετά την τοποθέτησή του ως δα-
σκάλου στα Κανάλια, επίμονα το επιχειρεί, θ' αποτελέσει
απόδοση τιμής για την προσφορά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση
της κας Κατερίνας Καραγιαννοπούλου «Εισαγωγή στα προ-
βλήματα εντοπισμού και διάσωσης του αρχειακού υλικού»
στην ημερίδα «Γραπτές πηγές στη Λέσβο. Ο πλούτος των το-
πικών συλλογών», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και τον Δήμο Μυτιλήνης στις 28 Σεπτεμβρίου 1991.
Μας επισημαίνει την αξία της αναζήτησης, δημιουργίας, δια-
τήρησης και χρήσης του αρχειακού υλικού για την ιστορική
μνήμη ενός λαού.

Η Επιτροπή της Εφημερίδας 
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Εισαγωγή στα προβλήματα εντοπισμού και 
διάσωσης του αρχειακού υλικού (απόσπασμα)

της Κατερίνας Καραγιαννοπούλου 
Φιλολόγου-εκπαιδευτικού, πρώην προϊσταμένης 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) νομού Λέσβου

H αναζήτηση του χαμένου καιρού, του παρόντος που έχει εξαφανιστεί,
ο καιρός που ξαναβρίσκεται, το παρόν που ξαναγυρνά στη ζωή, είναι
πρώτα απ' όλα Ιστορία. Και αν για τον V. Η. Galbraith «Ιστορία είναι το

παρελθόν στο μέτρο που μπορούμε να το γνωρίσουμε», για πολλούς άλλους
ιστορία είναι η προσπάθεια με την οποία καταφέρνει ο άνθρωπος να συνει-
δητοποιήσει την εξέλιξή του και επομένως να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό
του. Αυτό το παρελθόν ο ιστορικός μπορεί να το προσεγγίσει μόνο με τη βοή-
θεια των τεκμηρίων: η ιστορία ενός λαού, είτε πολιτική είτε κοινωνική είτε
φιλολογική είτε επιστημονική είτε οτιδήποτε άλλο και κατ' επέκταση η ιστο-
ρία της ανθρωπότητας συνολικά, δεν μπορεί να γραφεί αντικειμενικά παρά
μόνο με την επιστροφή στις πηγές. Και λέγοντας «πηγή» εννοούμε οτιδήποτε
μπορεί με κάποιον τρόπο να μας αποκαλύψει κάτι από το παρελθόν του αν-
θρώπου κάτω από την ιδιαίτερη μορφή της περασμένης εμπειρίας του, που
προσπαθούμε να μελετήσουμε στην εποχή μας. Η έννοια της πηγής επεκτεί-
νεται απεριόριστα, το μόνο όριό της είναι η σκέψη του ιστορικού. Και όπως
λέει και ο R. G. Collingwood «το καθετί μπορεί να γίνει μαρτυρία για οποι-
οδήποτε θέμα».

Απ' όλες όμως τις κατηγορίες τεκμηρίωσης, υλικά τεκμήρια (όπως αρ-
χαιολογικά ευρήματα: κεραμικά, νομίσματα κ.ά.), έγγραφα τεκμήρια (τα οποία
θεωρούνται τα κατ' εξοχήν αρχειακά τεκμήρια), εικονογραφικά τεκμήρια (ζω-
γραφική, φωτογραφία, κινηματογράφος κ.ά.), ηχητικά τεκμήρια (μαγνητοται-
νίες, φωνογραφικές πλάκες κ.ά.), το αρχαιότερο είδος είναι η συλλογική
μνήμη των ανθρώπων, η ικανότητά τους να «θυμούνται εν ηρεμία». Την
αέναη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, ζωντανού και αναπαραγόμενου
στοιχείου πολιτιστικής παράδοσης, στον χώρο και στον χρόνο, υποβοηθούν
και όλες οι προηγούμενες κατηγορίες τεκμηρίωσης, με εμφανές το προβά-
δισμα των εγγράφων τεκμηρίων.

Αλλά εάν η δυνατότητα επικοινωνίας όχι μόνο στο χώρο αλλά και στο
χρόνο με τη χρήση γραπτών μέσων είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου,
τότε και η δημιουργία, διατήρηση και χρήση αυτών των μέσων είναι απο-
κλειστικά ανθρώπινες δραστηριότητες που παίζουν βασικό ρόλο στην εξέλιξη
του πολιτισμού. Η αρχειακή παράδοση μπορεί λοιπόν να ορισθεί πολύ απλά
σαν η φροντίδα να διατηρηθούν τα πολιτιστικά τεκμήρια, σαν η προσπάθεια
να αιχμαλωτισθεί το παρελθόν με τη διατήρηση των εγγράφων. Αυτό σήμαινε,
πριν από τη δημιουργία εθνικών αρχείων, μία ιδιαίτερη τάση να καταγράφονται
χρονολογίες γεννήσεων και γάμων, να συλλέγονται χάρτες, να φυλάσσονται
επιστολές, λογαριασμοί σπιτιού ή επιχείρησης, καθώς και έγγραφες συμβά-
σεις, συμβόλαια και προικοσύμφωνα. Τα εθνικά αρχεία, εργαλεία της διοί-
κησης, απαραίτητα για τον χειρισμό των υποθέσεων μίας χώρας, είναι η συ-
νέχεια της αρχειακής παράδοσης γιατί δηλώνουν την κατάληξη μίας προ-
ϋπάρχουσας πολιτιστικής φροντίδας να διατηρηθούν αρχεία.

Η οργανωμένη συλλογή εγγράφων για διαφόρους σκοπούς, κατ' αρχήν
καθαρά πρακτικούς, το αρχείο, είναι γνωστή από πολύ παλιά, η διατήρησή
του όμως και η εκ νέου χρήση του ως τεκμηρίου πλέον, είναι συνδεδεμένες
τόσο με την αναζήτηση της αυτογνωσίας και την επιβεβαίωση της ταυτότητας
ενός λαού όσο και με τις πολιτικο-στρατιωτικές εμπλοκές και την κοινωνι-
κο-οικονομική και πολιτισμική φυσιογνωμία του. Η δε απουσία αρχειακού
υλικού είναι το ίδιο εύγλωττη για την ιστορία των αρχείων ενός τόπου όσο
και η παρουσία του: σημασιοδοτεί πολιτικές, πολιτειακές, κοινωνικές και
δημογραφικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές και πολεμικές συρράξεις, κι
ακόμη αλλαγή νοοτροπιών και κοινωνικών συμπεριφορών που όχι μόνο
καταγράφονται αλλά πολλές φορές κυριολεκτικά αποτυπώνονται πάνω στο
ίδιο το υλικό.

Θυμίζω αυτά που έγραφε στα 1850 ο Σταυράκης Αναγνώστου: ...η απώλεια
πολλών παλαιών συγγραφέων ή η με μεγάλη του μεσαίωνος αμάθεια ή
μάλλον, η αδιαφορία, και η περί το γράφειν τα συμβαίνοντα των συγχρόνων
των αμέλεια (του πράγματος υποτεθέντος ως μεταγενεστέρου), ταύτα, λέγω
μας έχουσι καθ'ολοκληρίαν δεδεσμευμένους... 

Σήμερα η πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά αντιμετωπίζουν την
απειλή μίας καταστροφής, που μπορεί να είναι λιγότερη θεαματική αλλά είναι
εξίσου ολέθρια: Δεν είναι επιτρεπτό να θεωρούμε ακόμη τους εαυτούς μας
δεδεσμευμένους απ'αυτές τις πραγματικότητες. Να διασώσουμε τη μαρτυρία
του αρχειακού μας υλικού και να το καταστήσουμε προσιστό στην έρευνα
είναι πράξη μεγάλης πολιτικής σημασίας, με την οποία επιβεβαιώνουμε την
ταυτότητά μας και διατηρούμε τη ζωή και τη συνέχεια της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, που δεν είναι ένα σκονισμένο μνημείο, ενθύμιο του παρελθόντος
περιορισμένο σε μια ελίτ λογίων, αλλά πηγή ζωής που αναζωογονεί και εμ-
πλουτίζει τις μετέπειτα γενεές. Θα ήταν παράδοξο αν η δική μας γενιά δεν
μπορεί να προστατεύσει μια κληρονομιά που αποτελεί τη βάση της συλλογικής
ιστορικής της μνήμης.
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Νεα απο τα καΝαλια

Την πρωτοκαθεδρία τα Κανάλια στην
ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

χώρου, τη βελτίωση του
δομημένου περιβάλλοντος
και των συνθηκών ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων
καθώς και την αύξηση της
ελκυστικότητας και επι-
σκεψιμότητας των οικι-

Συνέχεια στις σελ. 4-5

Στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος LEADER
2007-2013 με τίτλο «Ανα-
ζωογόνηση της υπαίθρου

της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν.
Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»
και ειδικότερα των σχετικών δρά-

σεων για την «Ανακαίνιση
και ανάπτυξη χωριών»
(υπομέτρο L322), ενισχύθη-
καν στο νομό μας δύο (2)
έργα δημόσιου χαρακτήρα
και έντεκα (11) ιδιωτικές
παρεμβάσεις. Πρόκειται για
παρεμβάσεις που αποσκο-
πούσαν στην αναβάθμιση
οικισμών με στόχο την ανά-
δειξη και διατήρηση της το-
πικής αρχιτεκτονικής
φυσιογνωμίας και εν γένει
του παραδοσιακού και τοπι-
κού οικιστικού περιβάλ-
λοντος του αγροτικού
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Νεα απο τα καΝαλια

Την πρωτοκαθεδρία 
τα Κανάλια στην ανακαίνιση

και ανάπτυξη χωριών

Συνέχεια από τη σελ. 3
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Νεα απο τα καΝαλια

σμών. Τα δεκατρία (13) αυτά
έργα υλοποιήθηκαν σε τρεις (3)
οικισμούς της περιοχής, Κανά-
λια και Φανάρι του Δήμου Μου-
ζακίου και Νεοχώρι του Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα (ενώ στο Μορ-
φοβούνι δεν υλοποιήθηκε η μία
εγκριθείσα παρέμβαση), οικι-
σμούς για τους οποίους εκπονή-

θηκαν οι σχετικές μελέτες αι-
σθητικής και λειτουργικής ανα-
βάθμισης και ανάδειξης των
οικισμών από τις Δημοτικές
Αρχές (τον πρώην Δήμο Ιθώμης
και τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα).

Οι συνολικά 11 ιδιωτικές πα-
ρεμβάσεις αφορούσαν σε έργα
αποκατάστασης εξωτερικών
όψεων σε ιδιωτικά κτίσματα.
Αναλυτικά, υλοποιήθηκαν έξι
(6) παρεμβάσεις στον οικισμό
του χωριού μας Κανάλια, όπου
πρωτοστάτησε ο ίδιος ο Σύλλο-
γος Καναλιωτών της Αθήνας με
το «Σπίτι του απόδημου Κανα-
λιώτη – Ξενώνας «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»», τέσσερεις (4)
παρεμβάσεις στον οικισμό Φα-
ναρίου και μία (1) παρέμβαση
στον οικισμό Νεοχωρίου. Τα
έργα εκτελέστηκαν σε πετρόκτι-
στα διώροφα κτίσματα (οικίες)
κατασκευασμένα πριν από το
έτος 1955, τα οποία έφεραν
στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτο-
νικής παράδοσης που έχρηζαν
αποκατάστασης και περιελάμ-
βαναν κτιριακές εργασίες (κα-
θαιρέσεις, λιθοδομές, αρμολο-
γήματα όψεων, ξύλινες στέγες,

ξύλινα κουφώματα, εξώστες)
και εργασίες περιβάλλοντος
χώρου (πλακοστρώσεις, τοιχία
περίφραξης κ.α.). 

Στις σελίδες μας γίνεται ένα
ολοκληρωμένο φωτογραφικό
αφιέρωμα στα 2 συνολικά δημό-
σια έργα (ενός στα Κανάλια κι
ενός στο Φανάρι) και στα 6
ιδιωτικά του χωριού μας. Το
υλικό προέρχεται από τον τόμο
«Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER, Άξονας 4 του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013», έκδο-
σης της Αναπτυξιακής Καρδί-
τσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρίας ΟΤΑ (ANKA A.E.).  

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο
και η εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
παρακολουθούμε την κατάρτιση
και του νέου Προγράμματος
LEADER 2014-2020 «Τοπική
Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία
των Τοπικών Κοινοτήτων της
Καρδίτσας», όπου ευχόμαστε κι
ελπίζουμε να επιτύχει το χωριό
μας μια επιπλέον υψηλή διά-
κριση.



του Κώστα Ζούμπου
Πρώην Προέδρου της Κοινότητας Καναλίων

Τ ο χωριό μας κατοικήθηκε σύμφω-
να με τις μαρτυρίες που υπάρχουν,
πριν από πάρα πολλά χρόνια. Οι

κάτοικοί του ήρθαν από διάφορα μέρη
της χώρας μας, εγκαταστάθηκαν σ’ αυτόν
τον όμορφο τόπο και γρήγορα δημιούρ-
γησαν μια κοινωνία αξιοθαύμαστη. 

Η εργατικότητά τους, η συνεργασία
τους, η αλληλοκατανόησή τους και η
αγάπη για τον τόπο τους συνετέλεσαν

ώστε γρή-
γορα να ξε-
χ ω ρ ί σ ο υ ν
από τα άλλα
χωριά της
π ε ρ ι ο χ ή ς
και για την
οικονομική
αλλά και
την πολιτι-
στική τους
ανάπτυξη. Η
ίδρυση του

Καπνοπαραγωγικού Πιστωτικού Συνε-
ταιρισμού το 1922, καθώς και της «Φι-
λοδασικής Ένωσης» με εξωραϊστικό και
εκπολιτιστικό χαρακτήρα και του πρώτου
Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού το
1929, καταμαρτυρούν αυτή ακριβώς την
πρόοδό τους. Ακόμα συνδύασαν και ορ-
γάνωσαν με επιτυχία τις κοινωνικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με τη θρη-
σκευτική λατρεία, με αποκορύφωμα τις
εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου.

Μια τέτοια ανεπτυγμένη κοινωνία
ήταν φυσικό να γεννήσει ανθρώπους εύ-
στροφους, χρήσιμους και δημιουργικούς.
Αρκετοί απ’ αυτούς προόδευσαν και δια-
κρίθηκαν στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό.

Ειδικά ξεχωρίζουν: 
Ο Σπύρος Παπαποστόλου, γέννημα και

θρέμμα των Καναλίων, γιατρός, που έγι-
νε Δήμαρχος Ιθώμης το 1882 αλλά και
βουλευτής το 1896. Τον ακολούθησε στο
Δημαρχιακό αξίωμα και ο αδελφός του
Χρήστος, επίσης γιατρός.

Ο διακεκριμένος Μαθηματικός – συγ-
γραφέας Νικόλαος Νικολάου, που λέγε-
ται ότι έφτασε με τα πόδια στην Αθήνα,
χαρακτηριστικό της δυνατής θέλησης για
μόρφωση, με τα συγγράμματά του δίδαξε
σε χιλιάδες Ελληνόπουλα τα Μαθηματι-
κά.

Ο λογοτέχνης – συγγραφέας αλλά
και αγωνιστής Απόστολος Ζήσης «Σκά-
ρος», που αναγνωρίσθηκε για το συγ-
γραφικό του έργο, υπήρξε δε και πρό-
εδρος των  Ελλήνων Λογοτεχνών.

Ο Απόστολος Λιασκοβίτης, που αν
και ξενιτεμένος δεν ξέχασε ποτέ το χω-
ριό μας και ένα μεγάλο μέρος των κόπων
του το διέθεσε στο χωριό και έτσι έγινε
το Πνευματικό Κέντρο.

Ο Νεοπτόλεμος Δήμου, γιατρός στο
Βόλο, γιός του Καναλιώτη γιατρού Γεωρ-
γίου Δήμου και της Αθηνάς Ζούμπου, που
δεν ξέχασε την επιθυμία και την προτροπή
του πατέρα του να βοηθήσει το χωριό.
Στη διαθήκη του διέθεσε μεγάλο μέρος
της περιουσίας του, για να βοηθούνται
παιδιά των κατοίκων του χωριού στις
σπουδές τους που αρίστευσαν στο Γυμνά-
σιο και πέτυχαν σε ανώτατες σχολές.

Ο στρατηγός Θανάσης Ντενίσης, πα-

τέρας της γνωστής ηθοποιού-φιλολόγου
και μεταφράστριας Μιμής Ντενίση, που
συνετέλεσε ώστε να γίνουν σημαντικά
έργα για τη ζωή των κατοίκων του χω-
ριού, όπως ο περιφερειακός δρόμος, η
ασφαλτόστρωση προς το Φανάρι και το
γήπεδο.

Ο Απόστολος Παπαγεωργίου – Φι-
λώτας, στρατιωτικός, που διακρίθηκε
στους Εθνικούς Αγώνες της Βορείου
Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και
της Μικράς Ασίας. Στη διαθήκη του χά-
ρισε στην Κοινότητα ένα μικρό διαμέρι-
σμα.

Για όλους αυτούς τους παραπάνω
χωριανούς μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής,
προτείνω να δοθούν τα ονόματά τους
στους δρόμους που οδηγούν στα σπίτια
που γεννήθηκαν.

Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε
ότι πέρα από αυτούς τους ξεχωριστούς
Καναλιώτες οικογένειες όπως οι Χρι-
στουλαίοι, οι Πασχαίοι, οι Ζουμπαίοι, οι
Παπαγεωργαίοι, οι Σακελλαραίοι, οι Λια-
σκοβιταίοι, οι Χαϊδαίοι, οι Ζησαίοι, οι Μα-
κραίοι και άλλοι διακρίθηκαν σ’ όλους
τους τομείς της ζωής, στις επιστήμες,
στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις.

Επίσης θέλω να αναφερθώ στον
Βαγγέλη Παπαγεωργίου, λάτρη του χω-
ριού, Πρόεδρο του Συλλόγου Καναλιω-
τών της Αθήνας, που είχε την έμπνευση
ώστε ο Σύλλογος των Αθηνών να δημι-
ουργήσει την όμορφη παιδική χαρά στο
χωριό μας.

Και σήμερα όμως το χωριό μας, αν
και οι κάτοικοί του οι μόνιμοι είναι κατά
το πλείστον ηλικιωμένοι, διαθέτει επι-
στήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, καθη-
γητές, δασκάλους, επιχειρηματίες και εμ-
πόρους της νεότερης γενιάς που κατοι-
κούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλ-
λά αγαπούν και επισκέπτονται το χωριό.

Στο χέρι τους λοιπόν είναι να συντο-
νιστούν και να φροντίσουν ώστε να δια-
τηρηθούν οι κατάλληλοι χώροι (Πνευ-
ματικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη, Δημοτικό
Σχολείο, Παιδική Χαρά), όπου θα ψυχα-
γωγούνται τα παιδιά τους και θα μαθαί-
νουν για τους προγόνους τους, αλλά και
οι πιο ηλικιωμένοι θα απολαμβάνουν το
καφεδάκι τους και θα είναι ικανοποιημέ-
νοι ότι οι καινούριες γενιές δεν τους ξέ-
χασαν και τους νοιάζονται. Ακόμη ας
φροντίσουν να είναι επισκέψιμα και να
αξιοποιηθούν περαιτέρω το Μουσείο και
η Πινακοθήκη, που δημιουργήθηκαν με
την προσφορά των ίδιων των Καναλιω-
τών, με τις ενέργειες των Συλλόγων του
Βόλου και των Αθηνών, και που λειτουρ-
γούν με τις άοκνες προσπάθειες του δα-
σκάλου Αντώνη Λάσδα.

Έτσι μόνο το χωριό μπορεί να παρα-
μείνει ζωντανό όλο το χρόνο και ιδιαί-
τερα τους θερινούς μήνες, Χριστούγεννα
και Πάσχα. Η όρεξη, η τόλμη και η διά-
θεση των νέων αλλά και η εμπειρία των
μεγαλυτέρων είναι ο μόνος δρόμος για
να πάμε μπροστά.

Τέλος νιώθω την ανάγκη να επαινέ-
σω τον αείμνηστο Άρη Θέο, που πρωτο-
στάτησε στην αποδοχή της διάθεσης του
σπιτιού του θείου του Λάμπρου Παπαγε-
ωργίου, που με τα τραγούδια του ύμνησε
το χωριό μας, για να γίνει και να λει-
τουργεί στο χωριό μας ο ξενώνας του
απόδημου Καναλιώτη με τη φροντίδα του
Συλλόγου των Καναλιωτών της Αθήνας.
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αρθρογραφια

του Θανάση Κολέτσου

Ξημερώνοντας η 15η Αυγούστου το χωριό μας αλ-
λάζει όψη. Είναι η μέρα του μεγάλου πανηγυριού
και το όνειρο του κάθε Καναλιώτη. Κατά σμήνη κα-
ταφθάνουν απ’ το πρωί  τα αυτοκίνητα με τους Κα-

ναλιώτες, απ’ τις διάφορες πόλεις
της Ελλάδας και από χώρες του
εξωτερικού, όπου διαμένουν.

Άσωτοι γιοι, που από πολλά χρό-
νια φύγανε μακριά, συνεπαρμένοι
από τον ξέφρενο ρυθμό μιας γρή-
γορης εξέλιξης. ́ Εριξαν μαύρη πέ-
τρα πίσω τους, εγκατέλειψαν ότι εί-
χαν και δεν είχαν και κατηφόρισαν
για τις μεγάλες πόλεις και ξένες

χώρες. Θυσίασαν κάθε τι το παραδοσιακό στο όνομα μιας
αμείλικτης προόδου.

Κι αφού έσπασαν κάθε συναισθηματικό δεσμό με το πα-
ρελθόν  και το κάθε τι που τους θύμιζε την ταπεινή τους κα-
ταγωγή, ξεκίνησαν να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες, υπάλ-
ληλοι κ.ά., σε άλλες πόλεις. Έτσι πίστεψαν ότι θα γίνονταν
Ευρωπαίοι και θα έκαναν τη ζωή τους καλύτερη.

Αφού έζησαν εκεί όπως ήθελαν, έμειναν τελείως ασυγ-
κίνητοι για την ερήμωση του χωριού τους.

Όμως, παρόλα αυτά, είχαν και μεγάλο δίκιο εκείνη την

εποχή. Τους ανάγκασαν σε φυγή η έλλειψη εργασίας, η έλ-
λειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η έλλεψη χώρων
διασκέδασης. Τους  έδιωξαν τους Καναλιώτες απ’ το χωριό
τους και ύστερα από χρόνια ρίζωσαν εκεί.

Ποτέ όμως δεν ξέχασαν το αγαπημένο τους χωριό. Και
αν τύχει Δεκαπενταύγουστο να βρεθείς στο χωριό, θα δεις
να καταφθάνουν με χαμόγελα και να γεμίζει το χωριό απ'
αυτούς τους άσωτους γιους, που έρχονται να παρηγορηθούν
και να γευθούν το χάδι της γλυκειάς τους μάνας, που τους
γέννησε, τους ανάθρεψε και τους βάσταξε στην αγκαλιά της,
στα πρώτα τους παιδικά χρόνια.

Θα τους δεις να σεργιανίζουν με λαχτάρα τα παλιά μονοπάτια
του χωριού τους, ν’ αποζητούν παιδιάστικες αναμνήσεις και
με ευλάβεια να «προσκυνούν» τα χώματα τα άγια του χωριού
τους. Σε κάθε δύσκολη ώρα, σε κάθε αναποδιά τους, ανηφο-
ρίζουν στο χωριό τους, εδώ σ’ αυτή τη γλυκειά μάνα, να παρη-
γορηθούν και να κλάψουν. Γιατί εδώ βρίσκονται οι ρίζες τους
και τα πρώτα χαμόγελα της ζωής τους. Νιώθουν ανείπωτο
καημό, πονούν και υποφέρουν για τον χαμένο παράδεισο.

Κι όσο τα χρόνια τους περνούν τόσο η πεθυμιά τους με-
γαλώνει για γυρισμό στο όμορφο χωριό τους. Γιατί μπορεί
η παλιά εποχή να μην ήταν καλύτερη, διέθετε όμως τη γα-
λήνη, τη μακαριότητα και την ηρεμία.

Έτσι, αφού χαρούν κι απολαύσουν την ομορφιά και τη γα-
λήνη του αγαπημένου τους χωριού κι αναβαπτιστούν με
τους ήχους, τ' αθάνατα παραδοσιακά τραγούδια και τους χο-

ρούς, παίρνουν το δρόμο της επιστροφής με το κεφάλι σκυμ-
μένο για τις καινούργιες πολύβουες πολιτείες τους.  

Ο Θανάσης Κολέτσος κατάγεται από τα Κανάλια από
την πλευρά της μητέρας του Βασιλικής, το γένος Γιαν-
νακού, αδελφής του δάσκαλου Λάμπρου Γιαννακού. Ο
ίδιος έχει ισχυρές μνήμες από το χωριό, από τα παιδικά
του χρόνια που το επισκεπτόταν με τους δικούς του. Η
επιτροπή μας χαιρετίζει την για πρώτη φορά συγγρα-
φική συμμετοχή του στην εφημερίδα μας. Με μια συγ-
κινητική επιστολή του της 1-9-2016  διατυπώνει την
παράκλησή του να δημοσιευτεί το κείμενο των συναι-
σθημάτων του από μια επίσκεψή του 15Αύγουστο (θα
μπορούσε να είναι από μια αποιαδήποτε επίσκεψη) στο
χωριό, για το οποίο εκφράζει την αγάπη και το θαυμα-
σμό του για τις περίσσιες φυσικές ομορφιές του. Πα-
ραλληλίζοντας το χωριό, ως τη φυσική μάνα των αν-
θρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί, με τις
ιδιότητες της βιολογικής μάνας του καθενός μας, με
συγκίνηση αφιερώνει το κείμενο αυτό ως «τρισάγιο
στη μνήμη της λατρευτής του μητέρας», ως να μπορεί
«να της αποδώσει ικανοποίηση για την αξερίζωτη αγά-
πη της για το χωριό και τους αγνούς του ανθρώπους». 

Η Επιτροπή της Εφημερίδας

Εντυπώσεις μου από μια επίσκεψη
τον 15Αύγουστο στα Κανάλια

Κανάλια χθες 
και σήμερα



του Υψηλάντη Σαμαρά 

Ηπλειονότητα της ελληνικής επικράτειας και ει-
δικά ο αγροτικός και ο γυναικείος πληθυσμός
αποτελούνταν έως και τις πρώτες μεταπολεμι-
κές δεκαετίες κυρίως από ανθρώπους αγράμ-

ματους. Κατά συνέπεια υπήρχαν δυσκολίες στην
επικοινωνία τους με τους υπαλλήλους του κρατικού μη-
χανισμού. Θα αναφέρω ακολούθως  σχετικά περιστα-
τικά.

Το πρώτο έτυχε να το παρατηρήσω το έτος 1958. Μό-
λις σχόλασα από το δημοτικό σχολείο, καθώς  πήγαινα
στο σπίτι μου βλέπω συγκεντρωμένο κόσμο και ένα εί-
δος δικαστηρίου να εκτυλίσσεται, με ένα τραπέζι στο
δρόμο και 2-3 υπαλλήλους. Υπήρχε διαφωνία σχετικά
με τα πραγματικά σύνορα,στα οικόπεδα δυο γειτόνων.
Ένας αγράμματος μάρτυρας,  το επάγγελμά του δεν ήταν
αγρότης, κλήθηκε από τον πρόεδρο να απαντήσει πού
βρίσκονται τα πραγματικά σύνορα. Ακολούθησε ο εξής
διάλογος:

-Για λέγε μάρτυρα, πήρε ο τάδε απ΄το οικόπεδο του
τάδε;

-Εμ, πήρε. Δεν πήρε;   ( Καναλιώτικη καταφατική
απάντηση).

-Μη μας μπερδεύεις, άνθρωπέ μου, και λέγε, πήρε ή
δεν πήρε; 

Μετά από επαναλαμβανόμενες και ασαφείς για το δι-
καστήριο απαντήσεις, καταγράφηκε τελικά στα πρακτικά
ότι πήρε. Ακολούθησε η δεύτερη ερώτηση.

-Για λέγε, μάρτυρα, πόσο πήρε;
-Εμ, θα πήρε.
-Λέγε ακριβώς πόσο πήρε; Πόντους;  Μέτρα;
-A!  (Σημαίνει: Δεν κατάλαβα, τι είπατε παρακαλώ; )
-Απάντησέ μας καταρχήν πόντους ή μέτρα πήρε;
-Εμ, πόντους θα πήρε. 
-Πόσους;
-Πέντε πόντους.
Γεμάτος  απορία λέει ο δικαστής στο μάρτυρα: Πάμε

να μου δείξεις επιτόπου. Μόλις πήγαν, προχώρησαν 6-
7 βήματα από τη θέση που ήταν  τα πραγματικά σύνορα.
Τελικά, κατάλαβα γιατί έπρεπε να γίνεται επιτόπου το
δικαστήριο.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στο δικαστήριο στην
Καρδίτσα. Ο πρόεδρος, ξεκινώντας με τα προκαταρκτικά,
ρωτάει τον κατηγορούμενο:

-Επάγγελμα;
-;;;        (καμία απάντηση)
-Τι δουλειά κάνεις;
-Κάτ΄ πέρα-δώθε.
-Τι είναι αυτό το "πέρα- δώθε";
-Κάτ΄ θώθε κείθε.
Τελικά, κάποιος για να βοηθήσει τη διαδικασία, ίσως

ο συνήγορος, λέει στο δικαστή: Δουλειές του ποδαριού
κάνει , κύριε Δικαστά. Γυρολόγος είναι. Έτσι προχώρησε
η δίκη.

Ο απλός και αμόρφωτος άνθρωπος προκαλούσε με-
ρικές φορές, χωρίς να έχει πρόθεση. Μια γυναίκα λοιπόν
συνήθιζε να πάει στην εκκλησία και αφήνοντας στο παγ-
κάρι  ασήμαντα  ποσά ή τίποτα, έπαιρνε καμιά δεκαριά
μεγάλα κεριά και τα άναβε. Πίστευε πως τα πολλά κεριά,
το μεγάλο σταυτοκόπημα και οι πολλές μετάνοιες εξα-
σφαλίζουν μια θέση στον παράδεισο. Μετά από πολύ
καιρό οι επίτροποι δειλά-δειλά και διακριτικά της λένε
να παίρνει λιγότερα, γιατί κοστίζουν. Η απάντηση που
πήραν ήταν:

-΄Αι, Άι, εγώ τα λεφτά δε τα χαλάω στον καφενέ,
εδώ τα φέρνω.

Έτσι συνέχισε να εκτελεί το θρησκευτικό της καθόκον

με τα δικά της μέτρα και σταθμά.
Η ζωή στην ύπαιθρο έχει τις δυσκολίες της και καμιά

φορά είναι και επικίνδυνη. Οι σκορπιοί, οι σφήκες, τα
σερσένια, τα φίδια και τα φυτοφάρμακα κτλ, χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι επικίνδυνα. 'Ολοι λίγο-
πολύ έχουμε τις δικές μας προσωπικές  άσχημες εμ-
πειρίες και από τύχη γλιτώσαμε μερικές φορές να μην
συμβούν τα χειρότερα.                                           

Μια ιστορία με τον αδελφό μου τον Θανάση μοιάζει
να είναι φανταστική, αλλά είναι 100% πραγματική. Όταν
ήταν βρέφος ολίγων μηνών, οι γονείς μου τον έπαιρναν
στα χωράφια, για καλύτερη, κατά τη γνώμη τους,  προ-
στασία. Κάτω από τον ίσκιο ενός δένδρου και έχοντας
για κρεβάτι το σαμάρι γυρισμένο ανάποδα, δημιουργού-
σαν ένα δροσερό και άνετο περιβάλλον. Μια μέρα, κα-
θώς σταμάτησαν τις εργασίες για ξεκούραση  και επι-
στασία του παιδιού, βλέπουν δίπλα στο βρέφος ένα πνιγ-
μένο φίδι. Τι να υποθέσει κανείς;  Ίσως το φίδι πήγε
εκεί μυρίζοντας το γάλα και ίσως το μωρό να το έπνιξε,
γιατί τα μωρά ό,τι πιάνουν  το σφίγγουν δυνατά και δεν
το αφήνουν. Δεν έγινε φυσικά ο αδελφός μου ένας σύγ-
χρονος Ηρακλής, αλλά κάπως έτσι αρχίζει η μυθολογία,
εμπλουτισμένη με αρκετή φαντασία. Οι γονείς μου τελικά
απ΄την τρομάρα τους δεν τον ξαναπήραν μαζί τους. 

Για γέλια και για κλάματα ήταν και είναι η αντιγραφή
στη σχολική ζωή, με τις ανάλογες προετοιμασίες, τα
χτυποκάρδια, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της. Στη
β΄γυμνασίου γινόταν διαγώνισμα στη Γεωμετρία. Δυο
φίλοι, που ήταν τελείως αδιάβαστοι, έπρεπε να απαν-
τήσουν σε μια ερώτηση σχετικά με το εμβαδόν τραπεζίου.
Ο ένας νόμιζε ότι πρόκειται για τραπέζι και προσπαθούσε
να το ζωγραφίσει. Ο άλλος, βλέποντας τον φίλο του να
γράφει, προσπαθούσε με όλες τις προφυλάξεις να αν-
τιγράψει. Όμως, πονηρά σκεπτόμενος, για να μη νομί-
σουν ότι αντιγράφει, πάνω στο τραπέζι ζωγράφισε και
ένα ανθοδοχείο.

Σ΄ όλους μας υπάρχουν ευχάριστες και δυσάρεστες
αναμνήσεις από το σχολείο.  Θα προσπαθήσω να περι-
γράψω ένα προσωπικό δυσάρεστο γεγονός που συνέβη
στη Γ΄ Δημοτικού. Ο αδελφός μου που ήταν στην Ε΄Δη-
μοτικού, μου έλεγε με καμάρι: Εμείς οι μεγάλοι γρά-
φουμε τα ονόματά μας στο θρανίο. Του ζήτησα να μάθω
κι εγώ τη διαδικασία. Μου έδωσε ένα ξυραφάκι, ένα
μελανίσιο μολύβι και μου εξήγησε. Το απόγευμα, που
ξαναπηγαίναμε στα σχολεία τότε, μόλις κάθισα, άρχισα
χωρίς προφυλάξεις να βάζω σε εφαρμογή το σχέδιό
μου. Ο δάσκαλος έλεγε τα δικά του: Προς βοράν συνο-
ρεύει.....Τα ποτάμια είναι.......Ακολούθως έλεγε: Κάποιος
δε με προσέχει..... και άλλες τέτοιες προειδοποιήσεις.
Καθώς ήμουν σκυμμένος αμέριμνα στο θρανίο μου΄ρχε-
ται ένας κατακέφαλος και μου΄ρθε ο ουρανός σφοντί-
λι.

Την εποχή εκείνη οι αγροτικές εργασίες ήταν μόνο
χειρωνακτικές. Το όργωμα και οι μεταφορές γίνονταν
μόνο με τα βόδια ή τα άλογα.  Ένα μόνο τρακτέρ υπήρχε
για τις ανάγκες του χωριού και ίσως και των περιχώρων.
Το είχαν δυο αδέλφια και τον έναν τον έλεγαν Τένη.  Η
πιτσιρικαρία περιεργαζόταν το τρακτέρ, "κολλούσε" κα-
μιά φορά στην καρότσα του και έλεγε και ένα ποίημα-
γρίφο:

Το τρακτέρ του Τένη έχει ιννιά υνιά (εννέα υνία).
Το τρακτέρ του Τένη σ΄κόνει σκόνη (σηκώνει σκόνη).  
Αργότερα, άρχισε να αγοράζει ένας- ένας  τρακτέρ

και κατέληξε να έχουν από ένα σχεδόν όλοι οι γεωργοί.
Κατά τη γνώμη μου ήταν μια περιττή σπατάλη, η οποία
θα μπορούσε να αποφευχθεί αν γινόταν η αγορά συντο-
νισμένα και προγραμματισμένα, μέσα από έναν σύγχρονο
και οργανωμένο συνεταιρισμό.    
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αρθρογραφια

η ΚΟΙΜηση
Τησ ΠΑΝΑΓΙΑσ

[ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥσΤΟσ]

της Ελένης Γιαννακού-Παπαζαχαρίου

Χρυσή Πηγή, αγνή, με φως που αναβλύζει
και ρέει στ’ άπειρο μακριά στον ουρανό
στο σύμπαν, τη ζωή που καθορίζει
γλυκιά Σκέπη στον ανθρώπινο καϋμό.

Ρόδο πνοής απ’ τον Παράδεισο δοσμένο
από τον κήπο των αγγέλων τον αγνό
άρωμα θείο απ’ την Εδέμ φερμένο
και δώρο σμύρνα στο δικό μας λυτρωμό.

Μάνα γλυκιά του Ιησού και των ανθρώπων
θεία υπέρβαση των όρων της ζωής
συνοδοιπόρο στις ορδές των κόπων
καταφυγή της πονεμένης μας ψυχής.

Ορθοδοξίας Kλίμακα στην Οικουμένη
από τη μια πάνω στη γη καλά κρατεί
κι από την άλλη στο Θεό γλυκοανεβαίνει
μ’ ανάταση και βούληση κι αποστολή.

Η Κοίμηση της Παναγιάς ζωγραφισμένη
μεσ’ στην καρδιά και μεσ’ στο νου από παιδιά.
Οι μαθητές Του γύρω μαζεμένοι
κατέβηκε ο Χριστός τη σήκωσε ψηλά.

Ευτυχισμένη εκοιμήθη η Παναγιά,
η ΄Αχραντος Κυρία των αγγέλων,
το Γιο της εσυνάντησε για δεύτερη φορά!
μαζί του ζει στην πεμπτουσία των αιθέρων.

Δεκαπενταύγουστο ας σμίξουμε οι χριστιανοί
στην εκκλησιά ας ανάψουμε λαμπάδα
κι όπως τα πάθη μας κι εκείνη ας καεί και
φως ν’ αδράξουμε απ΄ της Παναγιάς τη δάδα.

Δεκαπενταύγουστο ας ανοίξουν οι καρδιές
σαν άνθη αμόλυντα, λευκά στη φύση
ως το Θεό για ν’ ακουστούν οι προσευχές
μ’ ευγνωμοσύνη να υμνήσουμε την Κτίση.

Μαρία της Ναζαρέτ και Δέσποινα του κόσμου
αυγή της κάθε μέρας και άστρο της χαράς
- άκου! στεγνά τα χείλη κράζουν: ‘’ δώσ’ μου
απ’ τη δύναμή σου δύναμη που Εσύ κρατάς.’’

Θυμίαμα εύοσμο το τάμα των πιστών
ανοίγουν οι ουρανοί στο πέρασμά του
στην Πλατυτέρα τη γλυκιά των Ουρανών
νεφέλη εκπλήρωσης αγνό το άγγιγμά του.

Γονατιστή ψυχή, σκυφτή, ταπεινωμένη
θερμή παράκληση, βουβή και προσευχή.
Κατάνυξη. Καρδιά συντετριμμένη
εμπρός στην ΄Αγια την εικόνα τη Σεπτή.

Κι όπως Χριστέ μου ανεστήθης εκ νεκρών
και Νικητής των πάντων ανελήφθης
και Συ μετέστης ω! Μάνα των πιστών
και Πρεσβευτής μας εκ Θεού ορίσθης.

Για γέλια και 
για κλάματα
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Νεα απο τα καΝαλια

α. Την Τρίτη 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής του
Προφήτη Ηλία, τελέστηκε στον Αϊ-Λια Μέγας Αρχιερα-
τικός Εσπερινός με Αρτοκλασία, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ Τιμόθεου.
Στη συνέχεια, στη μεγάλη τραπεζαρία της εκκλησίας
προσφέρθηκε πλούσιο δείπνο. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου
τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

β. Την Κυριακή 7 Αυγούστου έγινε στη «βρωμό-
βρυση» η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της «Κα-
ναλιώτισσας». Η εικόνα συνοδεύτηκε κι εφέτος από
τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Μετεώρου, Αρχι-
μανδρίτη Νήφωνα Καψάλη, καθιερώνοντας η επίσκεψή
του αυτή να γίνεται κάθε χρόνο προς τιμήν της Παναγίας
της «Καναλιώτισσας» και του χωριού μας.

Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο η απονομή των υποτροφιών σπουδών
του αείμνηστου συγχωριανού μας Νεοπτόλεμου Δήμου
στ' αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών, με προεξάρ-
χοντα το μόνιμο συντονιστή τέτοιων εκδηλώσεων δά-
σκαλο Αντώνη Λάσδα και υπό την ευθύνη του Προέδρου
της Κοινότητας κου Χριστόδουλου (Χρίστου) Ζέκιου.
(Αυτή ήταν και η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο).

Το ποσό που αντιστοιχούσε εφέτος ως υποτροφία
σπουδών στον καθένα από τους τέσσερεις (4) δι-
καιούχους, απόφοιτους μαθητές Λυκείου του σχολι-
κού έτους 2014-2015 που εισήχθησαν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανήλθε στα 1700 ευρώ. Επι-
πλέον αυτού του οικονομικού επάθλου, στους αρι-
στούχους δόθηκε ως πνευματικό έπαθλο εκ μέρους

του κου Θωμά Ν. Ζήση το βιβλίο του «Καναλίων οι
Άγιοι Πρόβολοι – Ευλαβικό Αφιέρωμα» και εκ μέ-
ρους του κου Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη το βιβλίο
του «Κανάλια Καρδίτσας – Το βιβλίο των αναμνήσε-
ων». Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Κοινοτικός Σύμ-
βουλος κος Αριστείδης Αναστασίου (πρώην Πρό-
εδρος της Κοινότητας Καναλίων) και παραβρέθηκαν
ο επίσης πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας κος Κων-
σταντίνος Ζούμπος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των
Καναλιωτών Θεσσαλονίκης κος Τριαντάφυλλος Δή-
μου, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ-
ματέας του Συλλόγου των Καναλιωτών Αθήνας κ.κ.
Λάμπρος Πυργιώτης και Σωτήρης Παπανικολάου και
αρκετοί άλλοι Καναλιώτες με τους οικείους των υπο-
τρόφων.

Η ευχή του κου Ζήση ας συνοδεύει πραγματικά για
πάντα τ' αριστούχα παιδιά των Καναλιωτών:

Αιέν  αριστεύειν
Και πρωτεύειν
Εν αγιότητι βίου
Και έργοις αγαθοίς

γ. Στις 14-15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το διή-
μερο παραδοσιακό πανηγύρι για την εορτή της Πανα-
γίας.  Ανήμερα, 15 Αυγούστου, με την παρουσία των
Δημοτικών και Τοπικών Αρχών του Δήμου Μουζακίου
και της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων τελέστηκε Θεία
Λειτουργία στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Τρι-
σάγιο με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο πεσόντων–
θυμάτων 1941-1949 κι ακολούθως διεξήχθη ο κα -

Καλοκαίρι 2016 στο χωριό μας 
Άποψη της εκδήλωσης για τις υποτροφίες Νεοπτόλεμου Δήμου 

στο ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο 

Στιγμιότυπο από την Αρτοκλασία του Αϊ-Γιάννη

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο «δρόμο θυσίας» με 
τα αναμνηστικά τους και οι συντελεστές της εκδήλωσης

Μετά τη Θεία Λειτουργία προς τιμήν του, ο τιμώμενος ιερέας Βασίλειος Γερούκης (στο
κέντρο) με τον Νικόλαο Κόγια – το νέο μόνιμο ιερέα του ναού  –  και τους κ.κ. (από δε-
ξιά στη φωτογραφία) Χριστόδουλο (Χρίστο) Ζέκιο (εκκλησιαστικό επίτροπο), Θεόδωρο
Τζανή (ιεροψάλτη), Λάμπρο Υφαντή (εκκλησιαστικό επίτροπο) και Χρήστο Γιωτόπουλο

Στιγμιότυπο από την υποδοχή της εικόνας στη «βρωμόβρυση» 
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 θιερωμένος «δρόμος θυσίας» με τη συμμετοχή παιδιών του
χωριού. 

Με τη σειρά τερματισμού τους, συμμετείχαν τα κορίτσια:
Βεατρίκη Μάστορα του Ευαγγέλου, Θωμαή Καλόγηρου του
Πέτρου και της Ελένης Μάστορα του Θωμά, Αικατερίνη Μά-
στορα του Ευαγγέλου, Αναστασία Θέου του Δημητρίου και Πα-
ρασκευή Καλόγηρου του Πέτρου και της Ελένης Μάστορα του
Θωμά, και τ' αγόρια: Απόλλων Βητοβάρης του Αποστόλου και
της Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση, Ιωάννης Καλόγηρος του Πέ-
τρου και της Ελένης Μάστορα του Θωμά , Αλέξανδρος Θέος
του Βασιλείου, Θωμάς Φίνος του Χρήστου, Κωνσταντίνος Πέ-
τρου του Χρυσοστόμου και Νικόλαος Θέος  του Δημητρίου.
Απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σ' όλα τα παιδιά.

δ. Την Τρίτη 16 Αυγούστου, με πρωτοβουλία και μέριμνα
των γυναικών του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας, πραγ-
ματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η βραδιά της
Καναλιώτισσας, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους πολ-
λές γυναίκες από το χωριό. Οι διοργανώτριες εύχονται και
του χρόνου να είναι καλά και ν' ανταμώσουν και πάλι κάτω
από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού μας. 

ε.Την Κυριακή 21 Αυγούστου τελέστηκε στον Αϊ-Λια Θεία
Λειτουργία αφιερωμένη στον ιερέα Βασίλειο Γερούκη, ο οποί-
ος λειτουργούσε εθελοντικά την εκκλησία τα τελευταία πέντε
χρόνια.

στ. Την Κυριακή 28 και την Δευτέρα 29 Αυγούστου εορτά-
στηκε ο Αϊ-Γιάννης στο ξωκλήσι στη Σαρακίνα (με Εσπερινό
και Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία αντίστοιχα).

ζ. Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι καλο-
καιρινές εκδηλώσεις με την αναχώρηση («ξεκίνημα») της ει-
κόνας της Παναγίας μας. Η εικόνα συνοδεύθηκε κι εφέτος
μέχρι το Μεγάλο Μοναστήρι στα Μετέωρα από περισσότερους
από 50 συγχωριανούς μας. Με μέριμνα των επιτρόπων του Ι.
Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνδυάστηκε η αποχώρηση της
εικόνας με προσκυνηματική εκδρομή στα Μετέωρα.

Η γυναικεία παρέα της βραδιάς 

Το «ξεκίνημα» της εικόνας από το εικονοστάσι 
Πάσχου στο Καρκατσιόλι

της Μαρίας Γατή

Τ ο καλοκαίρι στο χωριό μας
κύλισε για άλλη μια χρονιά με
τραγούδια, γέλια και πολύ
κόσμο που επέλεξε τα Κανά-

λια ως προορισμό αναψυχής και δια-
σκέδασης. Στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας αναφέραμε για την κα-
θιερωμένη «Γιορτή Πίτας» και για την

παράσταση που
ήταν ενταγμένη
στο διεθνές φε-
στιβάλ «Καραϊ-
σκάκεια».

Στο παρόν
λοιπόν φύλλο
συνεχίζουμε με
τις υπόλοιπες εκ-
δηλώσεις-δρά-
σεις του Συλλό-

γου μας και γενικότερα με τα δρώμενα
που έλαβαν χώρα στα Κανάλια. Τα Σάβ-
βατα του καλοκαιριού καθιερώθηκαν
γενικά ως «λαϊκές βραδιές»,  με απο-
κορύφωμα, το Σάββατο 6 Αυγούστου,
τη βραδιά-αφιέρωμα στο μεγάλο Κα-
ναλιώτη δημιουργό  Μπάμπη Μπακάλη
από το σχήμα του επίσης Καναλιώτη
Μέγα Πυργιώτη του Περικλή. Κάποιες
βραδιές όμως ξέφυγαν από το πλαίσιο
αυτό. Το Σάββατο 16 Ιουλίου η πλατεία
μας γέμισε με ήχους της jazz και swing
σκηνής. Το μουσικό συγκρότημα Trik
Band από τα Τρίκαλα μας ξεσήκωσε
με τις μουσικές του.

Στις 10  Αυγούστου μεταφερθήκαμε
στον αύλιο χώρο του δημοτικού σχο-
λείου για μια ροκ συναυλία. Καλεσμέ-
νοι μας ήταν οι Blue Moon από την
Καρδίτσα. Την αμέσως επόμενη μέρα
στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε η
βραδιά νεολαίας, όπου συμμετείχαν
Καναλιώτες κι όχι μόνο νέοι, οι οποίοι
κράτησαν τη διασκέδαση ως το πρωί. 

Στις 12 Αυγούστου, ημέρα Παρα-
σκευή, πραγματοποιήθηκαν οι σκακι-
στικοί αγώνες.  Η εφετινή, τέταρτη πλέ-
ον, εκδήλωση δεν είχε την καλή τύχη
των προηγούμενων χρόνων, τόσο
εξαιτίας της βροχής την ώρα των αγώ-
νων όσο και της μη καλής συνεννόησης
από πλευράς του συνδιοργανωτή ΦΟΚ
(Φυσιολατρικός Όμιλος Καρδίτσας).
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε εφέ-
τος ο ΜΕΣΚ. Το μέλος του Συλλόγου
της Αθήνας κος Θωμάς Παπαζαχαρίου
(σύζυγος της Ελένης Γιαννακού) βοή-
θηκε και πάλι με την προσφορά των
σκακερών και τη διδασκαλία του αγω-
νίσματος στους αρχάριους εκ των συμ-
μετεχόντων. Συμμετείχαν περίπου εί-
κοσι παιδιά του χωριού, επιδεικνύοντας
όλα ιδιαίτερο ζήλο για το άθλημα. Δια-
κρίθηκαν κατά σειρά κατάταξης οι: Νά-
σος Μάλιος του Ανδρέα και της Φω-
τεινής Ζηση του Ζήση, Φίλιππος Παρ-

θένης του Αντωνίου και της Όλγας
Μαυρομμάτη του Χρήστου και Απόλ-
λωνας Βητοβάρης του Απόστολου και
της Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση. Ως έπα-
θλο τους δόθηκε το βιβλίο «Καναλίων
οι Άγιοι Πρόβολοι – Ευλαβικό Αφιέ-
ρωμα», που προσέφερε ο συγγραφέας
του, ο συγχωριανός μας φιλόλογος
κος Θωμάς Ν. Ζήσης. 

Επιστέγασμα φυσικά των καλοκαι-
ρινών εκδηλώσεών μας ήταν το πα-
νηγύρι του 15Αύγουστου. Πλήθος κό-
σμου παραβρέθηκε όλη την εβδομάδα
εκείνη και γιόρτασε μαζί μας. 

Τέλος, το καλοκαίρι έκλεισε με τη

γιορτή «Πετιμέζι και Ριτσέλια». Παρα-
δοσική μουσική και μια αναπαράσταση
της παρασκευής του παραδοσιακού
γλυκίσματος έδωσαν ένα ξεχωριστό
τόνο στη βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ
όσους βοήθησαν στην εκδήλωση αυτή:
Αγορή (Ρούλα) Αλεξανδρή, Ευαγγελία
Κατέρη και Ελευθερία Αναστασίου. Αυ-
τόν τον καιρό ξεκινάει η αποστακτική
περίοδος. Καναλίωτες, κι όχι μόνο, πα-
ραγωγοί δηλώνουν τη σειρά τους για
το καζάνι. 

Κάπως έτσι μπαίνουμε στο χειμώνα.
Εκ μέρους του ΔΣ του ΜΕΣΚ εύχομαι
να έχουμε έναν καλό χειμώνα! 

Νέα του Μορφωτικού
και Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Καναλίων 

Οι Trik Band στην πλατεία

Οι Blue Moon στο σχολείο

Οι Trik Band στην πλατεία Οι Blue Moon στο σχολείο

Οι τρεις πρώτοι αθλητές με τους συντελεστές 
των αγώνων του σκακιού

Το πανηγύρι στην πλατεία
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Νεα απο τα καΝαλια

Η επιτροπή χορήγησης υποτρο-
φιών από τη διαθήκη του αεί-
μνηστου Καναλιώτη ιατρού

Νεοπτόλεμου Δήμου αποφάσισε να
χορηγηθεί στον καθένα από τους πα-
ρακάτω τέσσερεις (4) αριστεύσαντες
απόφοιτους μαθητές Λυκείου του
σχολικού έτους 2014-2015 που ει-
σήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, το ποσό των 1700 ευρώ ως
υποτροφία σπουδών.

Τα ονόματα των υποτρόφων και οι
Σχολές/ τα Τμήματα όπου εισήχθησαν
είναι τα εξής:

Αλεξοπούλου Μαρία του Γεωργίου
και της Άβας, Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας. 

Καλλιώρα Δωροθέα του Γεωργίου
και της Γεωργίας, Σχολή Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου. 

Μπάγιος Αντώνιος του Θρασύβου-
λου και της Ιωάννας, Τμήμα Φυσικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.  

Σδρόλια Μαγδαληνή του Λάμπρου
και της Παναγιώτας, Τμήμα Νομικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης.

Υποτροφίες σπουδών
«Νεοπτόλεμος Δήμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οικονομική ενίσχυση αριστούχων μαθητών από τη Διαθήκη

του αείμνηστου Καναλιώτη ιατρού Νεοπτόλεμου Δήμου

Καλούνται όσοι αποφοίτησαν και αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 – με βαθμό 18,1 και άνω – και εισήχ-
θησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από τα Κανάλια,
να υποβάλουν αίτηση (απαραίτητα με στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας
καθώς και τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου) και δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, απολυτήριο λυκείου και βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης) το αργότερο μέ-
χρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016 στον Πρόεδρο Καναλίων κο Χριστόδουλο (Χρήστο) Ζέκιο (ταχ. δ/νση Κανάλια Καρ-

δίτσας – ΤΚ 43064) ώστε να συνέλθει η αρμόδια επιτροπή και ν’ αποφασίσει την ανακήρυξη των υποτρόφων.

Οι τρεις (από τους τέσσερεις) υπότροφοι 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου

Εορτασμός Προφήτου ηλιού Καναλίων
του Τριαντάφυλλου Δήμου

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και λαμπρότητα
εορτάσθηκε στις 20 Ιουλίου 2016
στο χωριό μας, τα Κανάλια, η μνήμη

του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο μα-
γευτικό τοπίο του ομώνυμου Ιερού Ναού. Με
το συγκεκριμένο Ιερό Ναό υπάρχει ένας ιδι-
αίτερος σύνδεσμος όλων των Καναλιωτών
και ιδιαίτερα των ενοριτών του. Ο προφήτης
Ηλίας παρέχει την προστασία του επί εκατό
και πλέον χρόνια, 1903-2016, στους ευλα-
βείς ενορίτες και σ' όλους τους συγχωρια-
νούς μας.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις διακρίθηκαν
για τον επίσημο χαρακτήρα, αρχίζοντας από
την παραμονή, 19-7-2016 ημέρα Τρίτη και
ώρα 19.00. Τελέστηκε μέγας εσπερινός μετ'
αρτοκλασίας, στον οποίο χοροστάτησε και
λάμπρυνε με την παρουσία του ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φανα-
ριοφερσάλων, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο
Λόγο. Αναφέρθηκε στην πορεία της ζωής του
Προφήτου και στα θαύματά του. Άρχισε την
ομιλία του τονίζοντας με τα πιο γλαφυρά λό-
για ότι ο Προφήτης Ηλίας υπήρξε ένας από
τους μεγάλους και θαρραλεότερους προφή-
τες της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από τη
Θέσβη της περιοχής Γαλαάδ της Παλαιστίνης.
Ήταν άνθρωπος ερημικός και ασκητικού χα-
ρακτήρα. Για τον φλογερό του θείο ζήλο έλα-
βε την προσωνυμία ζηλωτής. Άσκησε δρι-
μύτατο έλεγχο στον ασεβή βασιλιά Αχαάβ και
τη γυναίκα του Ιεζάβελ, προαναγγέλοντας σ'
αυτούς τριετή ανομβρία. Συνεχίζοντας την
ομιλία του ο Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος ανέ-
φερε ότι ο Προφήτης Ηλίας αποχώρησε κα-
τόπιν σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν με
τροφή που του προσκόμιζαν τα κοράκια. Μετά
τη λήξη της ανομβρίας κάλεσε το βασιλιά
Αχαάβ και τους ιερείς του ψευδοθεού Βάαλ

και τους καταντρόπιασε, κατεβάζοντας με την
προσευχή του φωτιά από τον ουρανό προς
κατάκαυση της θυσίας του,  αποδείχνοντας
τη δύναμη του αληθινού Θεού. Διωγμένος
και πάλι κατέφυγε στο όρος Σινά. Αφού έχρι-
σε διάδοχό του στο προφητικό του έργο τον
Ελισσαίο, αποσύρθηκε μαζί του στην έρημο.
Ενώ συνομιλούσε με τον Ελισσαίο, αρπά-
χτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλή-
φθηκε στον ουρανό.

Το απολυτίκιο του Αγίου
Ο ένσαρκος Άγγελος, των Προφητών η

κρηπίς, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας
Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμ-
ψας Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει
και λεπρούς καθαρίζει. Διό και τοις τιμώσιν
αυτόν βρύει ιάματα.

Ο Προφήτης Ηλίας δεν άφησε συγγράμ-
ματα. Το προφητικό του έργο και τα θαυμαστά
κατορθώματά του περιγράφονται στην Πα-
λαιά Διαθήκη. Όπως όμως μας αφηγείται στο
βιβλίο του με τον τίτλο «ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙ-
ΤΟΥ– ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ», ο συγχω-
ριανός μας καθηγητής φιλολογίας Θωμάς Ν.
Ζήσης, τα έργα του Προφήτη Ηλία εκτός της
θρησκευτικής αξίας παρουσιάζουν και λαο-
γραφικό ενδιαφέρον. Ο λαός προσπαθεί να
ερμηνεύσει με τη δική του σκέψη γιατί οι ναοί
οι αφιερωμένοι στον Προφήτη Ηλία είναι χτι-
σμένοι στα ψηλώματα (στις κορυφές βουνών
και λόφων).

Η λαϊκή παράδοση διατρανώνει το γεγονός
ως εξής: «Ο αη Λιας ήταν ναύτης και, επειδή
έπαθε πολλά στη θάλασσα και πολλές φορές
εκόντεψε να πνιγή, εβαρέθη τα ταξίδια και
αποφάσισε να πάη εις μέρος που να μην ηξεύ-
ρουν τι είναι θάλασσα και τι είναι καράβια.
Βάνει το λοιπόν στον ώμο το κουπί του και
βγαίνει στη στεριά, και όποιον απαντούσε τον
ερωτούσε τι είναι αυτό που βαστάει. Όσο του

έλεγαν "Κουπί" τραβούσε ψηλότερα·ώσπου
έφθασε στην κορφή του βουνού. Ρωτά τους
ανθρώπους που εύρε κει τι είναι, και του λένε
"Ξύλο". Κατάλαβε λοιπόν πως αυτοί δεν είχαν
ιδεί ποτέ τους κουπί, και έμεινε μαζί τους εκεί
στα ψηλά».

Σε πολλές περιοχές η μνήμη του Προφήτη
Ηλία τιμάται ποικολοτρόπως. Ιδιαίτερα στη
Θράκη και τη Μακεδονία, ο Προφήτης Ηλίας
θεωρείται κύριος της βροχής, των βροντών
και των κεραυνών, ενώ το όνομά του συνδέ-
θηκε με τον καυτό καλοκαιρινό Ήλιο αλλά και
τις καλοκαιρινές μπόρες, λόγω της ιδιότητος
του Προφήτη Ηλία ως ρυθμιστή των καιρικών
συνθηκών, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη.

Στο χωριό μας, τα παλαιότερα χρόνια, την
παραμονή της εορτής, οι γυναίκες και τα παιδιά
κοιμόντουσαν τη νύχτα εντός του ιερού ναού
του Προφήτη Ηλία. Εδώ και λίγα χρόνια όμως,
η εκκλησιαστική επιτροπή καθιέρωσε άλλο
έθιμο, παραθέτοντας δεξίωση μετά τον εσπε-
ρινό σε όλους τους εκκλησιαζόμενους, προ-
σφέροντας αρνιά ψητά, κρασί, τυρί και διά-
φορα άλλα εδέσματα.

Τα εδέσματα προσέφεραν εφέτος, εθελον-
τικά, στη μνήμη του Προφήτη Ηλία οι παρα-
κάτω συγχωριανοί μας:

Αρνιά ψητά: Αναστασίου Γεώργιος του
Χρήστου, Αναστασίου Σταύρος του Χρήστου,
Βούζας Αλέξανδρος του Θωμά, Ευθυμίου
Χρήστος, Καλιώρας Κων/νος, Μπρακατσού-
λας Ηλίας του Σωκράτη και Χαραλάμπους
Κων/νος του Παναγιώτη.

Κρασί: Κοντοζήσης Ανδρέας και Σδρόλιας
Αγαθοκλής του Σταύρου.

Τυρί: Χαραλάμπους Κων/νος του Πανα-
γιώτου και Μπρακατσούλας Ηλίας του Σω-
κράτη. 

Χρήματα: Γηράσης Δημήτριος του Ευθυ-
μίου 50 € και ανώνυμος 50 €.

Με μεγάλη ευχαρίστηση εκφράζω τα συγ-
χαρητήρια στους ανωτέρω συγχωριανούς μας,

γιατί έχουν μέσα στην καρδιά τους ριζωμένο
το θρησκευτικό συναίσθημα και αποδεικνύουν
εμπράκτως την προσφορά τους αυτή, η οποία
γίνεται θυσία προς τιμήν του προστάτη του χω-
ριού μας Αγίου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου.
Η προσφορά τους αυτή, η οποία πηγάζει μέσα
από το μόχθο της καθημερινότητας και τη βα-
θειά πίστη, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
ώστε το έθιμο αυτό να έχει συνέχεια εσαεί.

Στη δεξίωση παρακάθησαν:
Α  ́Τράπεζα: ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
κ. Τιμόθεος με την ακολουθία του, οι ιερείς
του χωριού μας Κόγιας Νικόλαος του Ι.Ν. Προ-
φήτη Ηλία και Παναγόπουλος Σεραφείμ του
Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Δήμαρχος
Μουζακίου  Κωτσός Γεώργιος, οι Αντιδήμαρχοι
Στάθης Θεοφάνης και Φασιανού Παρασκευή,
ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσούμας Δημήτριος,
ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ψαχούλας
Ορέστης, ο Πρόεδρος του χωριού μας Ζέκιος
Χριστόδουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κα-
ναλιωτών Θεσ/νίκης Δήμου Τριαντάφυλλος,
ο δάσκαλος Λάσδας Αντώνιος με τη σύζυγό
του Ουρανία, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής (πλην του ιερέα Κόγια Νικολάου και
του προέδρου Ζέκιου Χριστόδουλου που προ-
αναφέρθηκαν) Κατέρη–Ζυγούρη Καλλιόπη,
Γηράσης Γεράσιμος, Υφαντής Λάμπρος, Πυρ-
γιώτης Περικλής και Υφαντής Βάϊος.

Β  ́Τράπεζα μεγάλη: Παρακάθησε όλο το
εκκλησιαζόμενο πλήρωμα.

Για να υπάρχει πλήρης φωτισμός στο χώρο
της δεξίωσης, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιερού
Ναού, με τη φροντίδα της εκκλησιαστικής επι-
τροπής, τοποθετήθηκε ισχυρός προβολέας.
Ήταν όλα υπέροχα. Αξίζουν συγχαρητήρια σ'
όλους οι οποίοι συνέβαλαν στην όλη προ-
ετοιμασία και ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική
επιτροπή του Ιερού Ναού.
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Νεα απο τα καΝαλια

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Στο Μοναστήρι της Σπηλιάς Αργιθέας Αγράφων, στο κάστρο
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, στην Παναγία την
Σπηλιώτισσα, είχε την έμπνευση ο αγαπητός πρόεδρος του
χωριού μας κος Χριστόδουλος (Χρίστος) Ζέκιος να διορ-

γανώσει προσκυνηματική εκδρομή στις 8 Αυγούστου 2016, ημέρα
Δευτέρα. Η συγκέντρωση των πιστών προσκυνητών έγινε στο Καρ-
κατσιόλι, και στις 6.30 π.μ. επιβιβασθήκαμε σε πούλμαν τουριστικό
και αναχωρήσαμε για το ιερό προσκύνημα. Από τους προσκυνητές
πολλοί θα επισκέπτονταν για πρώτη φορά το μοναστήρι, μερικοί το
είχαν επισκεφθεί ξανά κι άλλοι παλαιότερα είχαν επισκεφθεί το Μο-
ναστήρι με πεζοπορία. Ακολουθήσαμε το δρομολόγιο μέσω Μου-
ζακίου με οδηγό τον αγαπητό Νίκο Θάνο, ο οποίος μας ξεναγούσε
εξηγώντας τις τοποθεσίες και τα χωριά που διερχόμασταν, με πολύ
γλαφυρό τρόπο και χιούμορ. Η διαδρομή ήταν θαυμάσια όσο ανη-
φορίζαμε και θαυμάζαμε τις ομορφιές της φύσης με τα πανύψηλα
έλατα και τις οξιές. Ο οδηγός μας εξήγησε ότι ο έλατος ευδοκιμεί
μέχρι το υψόμετρο των 800 μ. Από εκεί και επάνω αρχίζει η οξυά.
Το οδόστρωμα ήταν φιδωτό με αρκετές στροφές, το λεωφορείο
ανέκοπτε συχνά ταχύτητα. Ύστερα από δύο ώρες αντικρίσαμε το Μο-
ναστήρι σε υψόμετρο 800 μ.

Το μοναστήρι βρίσκεται νοτιοδυτικά της Καρδίτσας, στην περιοχή
της Αργιθέας, απέναντι από τη λίμνη Στεφανιάδα. Οι δύο ναοί του
Μοναστηριού κτίστηκαν το 1064, όταν καθοδηγούμενα από την Πα-
ναγία δύο αδέλφια βρήκαν τη θαυμαστή εικόνα της. Με τις οδηγίες
της βρήκαν ακόμα το βράχο από τον οποίο χτυπώντας τον ξεπήδησε
άφθονο νερό για να πιούν και να καταφέρουν να χτίσουν την εκκλησία
της. Η εκκλησία  καταστράφηκε το 1864 από τους Τούρκους και ξα-
ναχτίστηκε αργότερα.

Αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε χρόνο και να θαυμάσουμε από

κοντά το Μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας. Με δέος θαυ-
μάζεις τη φύση και σε απορροφά το κάλλος της, νοιώθεις κατάπληξη,
εντυπωσιάζεσαι, αναγεννιέσαι θρησκευτικώς και εθνικώς. Όλα τα
χωριά της Αργιθέας των Αγράφων αποτελούσαν το καταφύγιο του
Κλεφταρματωλών. Η θρυλική δράση του Κατσαντώνη τοποθετείται
στην περιοχή των Αγράφων. Γεννήθηκε το 1773, τον βάπτισαν Αν-
τώνη και σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή το όνομά του
προέρχεται από την παράκληση της μητέρας του «Κάτσε Αντώνη,
μην πας να γίνεις κλέφτης». Αυτός όμως γύρω στα 1800 και σε
ηλικία 25 ετών βγήκε στο βουνό μαζί με άλλους συντρόφους κοντά

στον κλεφταρματωλό Βασίλη Δίπλα, ο οποίος αναγνώρισε τις ικα-
νότητές του και του έδωσε την αρχηγία. Η δράση του διαδόθηκε στα
Γιάννενα και ο Αλή Πασάς έστειλε εναντίον του τον Δερβέναγα
Μπέη με 300 Αρβανίτες, τους οποίους ο Κατσαντώνης τους εξόν-
τωσε όλους μαζί με τον αρχηγό τους. Συνελήφθηκε αργότερα με
προδοσία και ο Αλή Πασάς τον θανάτωσε με μαρτυρικό θάνατο στα
τέλη Σεπτεμβρίου 1818. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει Σύλλογος Αρ-
γιθεατών «Ο Κατσαντώνης» όπου στο έμβλημά του δεσπόζει η
θρυλική μορφή του.

Η προσκυνηματική αυτή εκδρομή έλαβε τέλος αφού γευματίσαμε
στο κτήμα ΧΑΛΙΛΗ, και επιστρέψαμε στο χωριό ικανοποιημένοι και
ευχαριστημένοι όλοι, εκπληρώνοντας ένα «τάμα» προς τη Μεγάλη
Παναγιά τη Σπηλιώτισσα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο του
χωριού μας κο Χριστόδουλο Ζέκιο. Κατά την αποβίβαση από το πούλ-
μαν επικρατούσε διάχυτη η ευχή: Βοήθειά μας και να μας προστατεύει
στην πορεία της ζωής μας η Χάρις της Παναγίας Σπηλιώτισσας.

Προσκυνητές ήταν οι εξής: Ζέκιος Χριστόδουλος (Χρίστος) με τη
σύζυγό του Δήμητρα, Μπρακατσούλας Λουκάς με τη σύζυγό του
Αγγελική, Δήμου Τριαντάφυλλος με τη σύζυγό του Βερώνη, Χα-
τζιάρας Λεοκράτης με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα, Μαυρομμάτης
Κων/νος, Παπανικολάου Σωτήριος, Σδρόλιας Β. Χρήστος, Λάσδα
Ουρανία, Πυργιώτη Αικατερίνη, Σδρόλια Νιόβη, Καλλιώρας
Κων/νος, Χαραλάμπου Γιαννούλα, Σκουμής Νικόλαος, Κατέρη Κα-
τίνα, Κασινάς Βασίλειος με τη σύζυγό του Ανθούλα, Τσόλα Αφροδίτη,
Αναστασίου Κων/να σύζυγος Ευαγγέλου, Αλεξανδρή Ρούλα, Κατέρη
Καλλιόπη, Κατέρη Ροδάνθη, Σδρόλια Ελένη σύζυγος Λάμπρου,
Βάλλα Σταυρούλα, Γιαννακού Ευδοξία, Σδρόλιας Σταύρος, Λέτσικα
Ελένη, Κουτσιόγκουλος Γεώργιος με τη σύζυγό του Ντίνα, Κου-
τσιόγκουλου Μαίρη, Μπάλιος Γεώργιος με τη σύζυγό του Ισαβέλλα
και την κόρη του Άντζελα.

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Στις 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19.30,
ημέρα Δευτέρα κατά την οποία εορτάζει
το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Ιωάννου

Προδρόμου της αγροτικής περιοχής με το όνομα
Σαρακίνα, τελέστηκε στο χωριό μας τρισάγιο –
δέηση προς τον ύψιστο, υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των αγροτών καπνοπαραγωγών του
χωριού μας, που έφυγαν από την πρόσκαιρη
τούτη ζωή. Η σεμνή αυτή τελετή τελέστηκε από
τον αιδεσιμότατο ιερέα Σεραφείμ Παναγόπουλο
στο Κοινοτικό γραφείο του χωριού μας, όπου
έχει ήδη εντοιχισθεί μαρμάρινη αναμνηστική
πλάκα στην οποία αναγράφεται: 29 Αυγούστου
2003, ημέρα μνήμης του Καναλιώτη Καπνο-
παραγωγού. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί ορό-
σημο του τέλους της καπνοκαλλιέργειας στο
χωριό μας, και η μαρμάρινη πλάκα θα θυμίζει
στις επερχόμενες γενεές το ρόλο του καπνού
για το χωριό επί σειρά προηγούμενων γενεών.
Στην τελετή παραβρέθηκαν αρκετοί συγχωρια-
νοί μας οι οποίοι εκφράσθηκαν ευμενώς για
την τέλεσή της. 

Αξίζει ν' αναφέρουμε ότι τελευταίος καπνο-
καλλιεργητής υπήρξε ο συγχωριανός μας Υφαν-
τής Λάμπρος. Η  εποχή εκείνη αποτελεί παρελ-
θόν. Το χωριό μας όμως έχει γράψει μεγάλη
ιστορία. Με υπερηφάνεια ονόμαζαν ΖΙΧΝΑ Κα-
ναλίων τη γνωστή ποικιλία των καπνών, η οποία
βραβεύτηκε σε διεθνείς εκθέσεις λόγω της άρι-
στης ποιότητας και της εξαιρετικής φήμης στο
εξωτερικό εμπόριο. Το πρώτο βραβείο απέσπα-
σε το χωριό μας στη Διεθνή Έκθεση  Θεσσαλο-

νίκης το έτος 1933. Δείγμα της εξαιρετικής αυτής
ποικιλίας καπνού εκτίθεται σήμερα μεγαλοπρε-
πώς στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας
και προκαλεί το θαυμασμό του κάθε επισκέπτη.

Η ημέρα μνήμης για τον Καναλιώτη καπνο-
παραγωγό καθιερώθηκε ύστερα από πρόταση
του Συλλόγου Καναλιωτών Θεσσαλονίκης κι ο
ορισμός της ημερομηνίας μνήμης κι ο εντοιχι-
σμός της αναμνηστικής πλάκας στον τοίχο του
Κοινοτικού γραφείου με την αναγραφόμενη
ημερομηνία υλοποιήθηκε με ενέργειες του Συλ-
λόγου Καναλιωτών της Αθήνας προς τον Δήμο
Μουζακίου, ο οποίος πραγματοποίησε το έργο.
Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους προγόνους μας
που μόχθησαν και δεινοπάθησαν στην μακραί-
ωνη αυτή περίοδο για την πρόοδο του χωριού
μας και θα πρέπει η μνήμη τους να είναι άσβεστη
και ζωντανή. 

Στο τέλος του τρισαγίου ψάλλαμαι όλοι μαζί το
«Αιωνία η μνήμη αυτών». Φρονώ ότι η εκδήλωση
αυτή θα πρέπει να τελείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του μήνα Αύγουστου.

Από το βιβλίο «Τα Κανάλια – 400 χρόνια
ζωής» του αείμνηστου συγχωριανού μας Θωμά
Κυρίτση παραθέτω τους παρακάτω στίχους του
Κωστή Παλαμά:

Ω! μη μας λησμονήτε! 
Κ' εμείς για σας, αηδόνια,

Φυτέψαμε τις δάφνες 
και τις τριανταφυλλιές.
Βαστάξαμε κι' αγκάθια 
εμείς και καταφρόνια,

Για να 'χετε σεις τ' άνθη 
και τις μοσχοβολιές.

Ένα «τάμα»: Προσκύνημα 
στο ιστορικό Μοναστήρι 

της Σπηλιάς Αργιθέας Αγράφων

Τρισάγιο μνήμης

1ο βραβείο 
Διεθνούς
Έκθεσης
Θεσ/νίκης.
Καπνά 
Ζίχνα - 
Δημήτρης 
Καπνουτζής 

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά οι: Ιερέας Παναγόπουλος Σεραφείμ,
Σκουμής Νικόλαος, Αναστασίου Χρήστος, Ζέκιος Χριστόδουλος, (αφανής) Χρή-
στος Β. Σδρόλιας, Υφαντής Λάμπρος, Υφαντής Βάιος, Σδρόλιας Σταύρος, Δήμου
Τριαντάφυλλος, Αναστασίου Αριστείδης, Γηράσης Γεράσιμος, Βούζας Θωμάς,

Τέττας Αναστάσιος, Γηράσης Δημήτριος, Κωστούλας Απόστολος
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συΝδρομεσ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁÈÇÍÁ
ÁÃÍÙÓÔÏÓ 20
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ-ÄÁÍÉÇË ÓÏÖÉÁ 20
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ 20
ÃÅÙÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ Äçì. ÍÉÊÏËÁÏÓ 20
ÆÇÓÇ ÁÃÃÅËÁ 10
ÊÏÑÌÁÍÏÕ-ÔÅÊÏÕ ÁÍÍÁ 20
ÊÏÕÍÔÁÑÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 90
ÌÁÊÑÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ 20
ÌÁÍÙËÇÓ ÂáÀïõ ÕØÇËÁÍÔÇÓ 50
ÌÐÁÃÉÏÓ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ 20
ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 25
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 50
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Äçì. ÐÅÑÉÊËÇÓ 50
ÓÄÑÏËÉÁ Óôåñã. ÌÐÙÍÔÏÆÇ ÑÏÄÁÍÈÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁ-ÐÏÕËÉÏÕ ÁÑÅÔÇ 30
ÓÐÁÍÏÓ Â. ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ 50
ÓÐÅÃÃÁ-ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ 25
ÓÔÁÓÉÍÏÕ Âáó. ÄÁÖÅÑÅÑÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 50
ÓÔÁÓÉÍÏÕ Âáó. ÐÏÐÇ 30
ÔÓÁÑÏÕ×ÁÓ Ìåí. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 50
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 30
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ-ËÉÁÊÏÕ ÅÕÁÍÈÉÁ 20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ 30

ΒΟΛΟΣ
ÊÁÔÅÑÇÓ Ãñ. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 20
ÊÏËÅÔÓÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 50

ÊÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 15
ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Âáó. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 50
êáé ôá ðáéäéÜ ôïõ ÖÅÍÉÁ, ÂÁÓÉËÇÓ ê’ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
Óôç ìíÞìç ôïõ áäåëöïý êáé èåßïõ ôïõò ËÜìðñïõ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÈÙÌÁÓ 50
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Èåì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ 20
ÑÉÆÏÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ 30

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÁÑÊÏÌÁÍÇ Ë. ÔÓÁÑÏÕ×Á ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ 50

ÆÇÓÇÓ ×ñ. ÍÉÊÏËÁÏÓ 40

ÆÏÕÌÐÏÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50

ÌÁÍÙËÇÓ ËÁÌÐÑÏÓ 10
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ 100
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÁ 20
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Èåì. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 20

ΜΟΥΖΑΚΙ
ÔÓÉÃÊÁÓ Á.Å. 210

ΠΑΛΑΜΑΣ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20

ΛΑΡΙΣΑ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 40
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÂáÀïõ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20

ΤΡΙΚΑΛΑ 
ÓÄÑÏËÉÁ Óôåñã. ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΚΑΒΑΛΑ
ÌÁÍÙËÇ-ÁÌÐÅËÁÊÉÙÔÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ 20

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ÐÕÑÃÉÙÔÇ Ìåã. ÌÁÍÔÇ ÅÕÃÅÍÉÁ 20

ΚΥΘΗΡΑ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÈÙÌÁÓ 30

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

ÁÈÇÍÁ
ÄÁÍÉÇË ÍÁÍÔÉÁ 20
ÆÅÊÉÏÓ ÖÙÔÉÏÓ 50

ΒΟΛΟΣ
ËÉÈÁÄÉÙÔÇ ÊÁÔÅÑÉÍÁ 90
εγγονή Γεωργίου Ζούμπου

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÂÁËÔÁÄÙÑÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 40
ÈÅÏÓ ÖÙÔÉÏÓ 30
ÊÁËËÉÙÑÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 120
ÊÁÔÅÑÇÓ ÖÙÔÉÏÓ 20

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÆÕÃÏÃÉÁÍÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ 130

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ

ÁÈÇÍÁ
ÆÇÓÇ ÁÃÃÅËÁ 10

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΒΑΣ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

ÁÈÇÍÁ
ÊÏÕÓÁÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 10
ÓÔÕËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 10

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυ-
δρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την κατα-
βολή της όποιας επιθυμούν να προσφέρουν συνδρομής τους - σ’ εκείνους
που την παρέλειψαν. Ασφαλώς δε συνιστά πρόσθετη απαίτηση γι’ αυτούς

που μας έχουν ήδη συνδράμει.

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

Βιβλία, κατόπιν
προσφοράς

του κου Βασίλη Μπρακατσούλα,
διατίθενται από τον σύλλογο 
της Αθήνας προς €10 έκαστο

για την οικονομική
ενίσχυσή του.

Τον κο Βασίλη Μπρακατσούλα
ευχαριστούμε θερμά.

Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου
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To συλλεκτικό
τριπλό DVD

διατίθεται προς
ενίσχυση της

λειτουργίας του
ξενώνα «Λάμπρος 
Παπαγεωργίου»

στο χωριό.

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. 
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αρθρογραφια

Το προθεματικό ή υπερθεματικό 
ή αυξητικό «άλφα» (α) 
στην ντοπιολαλιά μας 

του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

Π ολλά είναι τα ιδιώματα που έχει
η ελληνική γλώσσα, σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας μας. Τα
Κανάλια δεν μπορούσαν να εξαι-

ρεθούν από το γενικό αυτό κανόνα. Έτσι το
κατεξοχήν ευφωνικό φωνήεν «άλφα» (α),
τόσο στην καθομιλούμενη επίσημη ελληνική
γλώσσα όσο και στα κατά τόπους ιδιώματα,
αποτελεί το συνηθέστερο και περισσότερο
συχνά συναντώμενο γράμμα στο λεξιλόγιό
μας. Κάτι το οποίο αποδείχνεται και από το
ότι έχει την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία
και την λεξικογραφική πρωτιά, σε όλα τα
γνωστά λεξικά των διαφόρων χωρών του
κόσμου.

Είναι το πρώτο γράμμα όχι μόνο της ελλη-
νικής αλφαβήτου, αλλά και πολλών άλλων
γλωσσών. Από αυτό αρχίζουν οι περισσότερες
λέξεις, οι ελληνικές και οι ξένες, το γράμμα
«α» επίσης τo συναντούμε πάρα πολλές φορές
στις λέξεις των διαφόρων κειμένων.  

Ακόμα όμως, πιο πυκνή είναι η παρουσία
του στα ιδιωματικά ελληνικά λεξιλόγια,
όπου μάλιστα το συναντούμε ως προθεμα-
τικό ή υπερθεματικό, δηλ. να προφέρεται
μπροστά από ορισμένες λέξεις ή ακόμη και
αυξητικό, προκειμένου να επιτείνει και να
αυξήσει τη σημασία μιας λέξης. Με τον ίδιο
τρόπο το συναντούμε και στην Καναλιώτικη
ντοπιολαλιά, όπως αναγράφεται στο «Λε-
ξικό Τοπικών Όρων και Ιδιωματισμών Κα-
ναλίων Καρδίτσας», το οποίο εξέδωσε ο
Σύλλογος των εν Βόλω Καναλιωτών Καρ-
δίτσης, το 1987. 

Αντί δηλ. οι παλαιότεροι Καναλιώτες, που
μιλούσαν καθαρά την καναλιώτικη ντοπιο-
λαλιά, να πουν «γλείφω το παγωτό» έλεγαν
«αγλείφω του παγουτό», αντί να πουν «κολ-
λάω στο αυτοκίνητο» έλεγαν «ακολλάου
στ’ αυτοκίνητου», αντί να πουν «φουλτά-
κιασε η παλάμη μου από τη φωτιά» έλεγαν
«φουλτάκιασι η απαλάμη μ’ απ’ τη φουτιά»
κ.λπ. κ.λπ. 

Μερικές φορές μάλιστα το «άλφα» (α) αυτό
δεν είναι προθεματικό ή αυξητικό, αλλά απλά
αντικαθιστά ένα άλλο φωνήεν ή σπανιότερα
έναν δίφθογγο, όπως π.χ. αντί να πουν οι πα-
λιότεροι Καναλιώτες «έχω πέντε εγγόνια και
δυο δισέγονα» έλεγαν «έχου πέντι αγγόνια κι
δυο δισέγγουνα», αντί να πουν «είσαι ελαφρός
και μπορώ να σε σηκώσω» έλεγαν «είσι αλα-
φρός κι μπουρώ να σι σ’κώσου» κ.λπ. Δηλ. το
«ε» το μετέτρεπαν σε «α». 

Κάποιες άλλες φορές, σπανιότερα, μπροστά
από το «α» πρόσθεταν και ένα ακόμη γράμμα
ή συλλαβή για να αυξήσουν ακόμη περισσό-
τερο τη σημασία της λέξης, όπως π.χ. «Μην
κάθισι ντιπ, σύρι τ’ αγλήγουρα να παρ’ς νιρό
απ’ τη Βρύσ’ για ν’ αναπιάσου του προυζύμ’» ή
«ανατρόμαξα να βρω του γουμάρ’ που ήταν
μέσα στου ρέμα». 

Αλίευσα Αποταμίευσα, λοιπόν, από το ως
άνω λεξικό τους όρους αυτούς και τους πα-
ραθέτω στη συνέχεια, με μια παραπομπή στην
κανονική λέξη, ερμηνευμένη και με ένα απλό
παράδειγμα.

Αβάστα = βάστα. Αβάστα λίγου τη μιριά αυτή
για να φουρτώσου και την άλλ' μιριά.
Αβδέλλα  = βδέλλα. Σύρι να πάρ’ς πεντ’ –
έξ αβδέλις για να τσι βάλου στου κουρμί μ’
κι να γιρέψου
αβραϊά = βραγιά. Θέλου να κόψου του νιρό
κι να πουτίσου την άλλ’ την αβραϊά 
αβρόχ'= βρόχος, παγίδα. Θα πααίνου να
στήσου τ' αβρόχ' σι κείνου του πέρασμα,
πέρα στου ρέμα.
Αγγίζου = εγγίζω. Σι λίγ' ώρα αγγίζουμι
ικείν' τη ράχ', κι απού πίσου είναι του χουρ-
γιό.
αγγόν'= εγγόνι. Έχου πέντι αγγόνια κι
δυο δισέγγουνα.
Αγείτσα  = γείτσα, στην υγεία σου.
Αγείτσας, αγιεμ', να σι βγει σι καλό.
αγιέμ' = γιέ μου. Πότι έφτασις, αγιέμ
κιόλας πέρα σ' τσι Νιρουφαές;
Αγκλίτσα = γκλίτσα. Σαν αρπάξου την
αγκλίτσα, θα σι δείξου ποιος είμι 'γω.
Αγλείφου = γλείφω.Μην αγλείφ'ς του
κουτάλ' να βγάλ' κι άλλου μέλ', δε βγάν'
άλλου.
Αγλήγουρα  = γρήγορα. Τρέξι τ' αγλή-
γουρα για να προυκάν'ς τσι άλλ', που
έφτασαν στην ίσια τη γραμμή.
Αγλίστρα = γλίστρα. Αυτούια στη στρουφή
έχ' νια μιγάλ' αγλίστρα. Ατήρα μην πέισ'.
Αγλιστράου = γλιστράω. Αγλίστρισι απ’ τα
κρούσταλλα κι έπισι τέντα ρέντα καταή.  
Αγραπώνου = γραπώνω. Κάτσι καλά μη σ’
αγραπώσου απ’ του λιμό κι σι πιτάξου στην
καρβέλου
Aγροικάου = γροικώ. Είνι μικρό, αγιέμ, του
πιδί  κι δεν αγροικάει απού τέτοια.
Αδυάσμους  = δυόσμος. «Αδυάσμους κι ου
βασιλικός κι του μακιδουνίσι» (τραγούδι)
Αδοκάνη  = δοκάνη. Παλιότιρα αλώνιζάμαν
στου χουράφ’ μι την αδουκάν’. 
αθημουνιά  = θημωνιά. Ατήρα τί μιγάλ’ αθη-
μουνιά έθκιασι η Πιρικλής.  
αϊταίρ’ = ταίρι. «Αϊταίρι μου περήφανο, πουλί
μ’ ξενιτιμένο» (τραγούδι)
ακάμα = κάμα, ζέστη μεγάλη. Ίδρουσα απ'
την ακάμα σήμιρα.
ακοίτα = κοίτα. Άμα δεν πιστεύ’ς, ακοίτα αυτή
την εικόνα να δεις ότ’ δε σι λέου ψέμματα.
ακόλλα = κόλλα. Πάρι αυτήν την ακόλλα, π’
ακουλλάει καλύτιρα.
ακόλλα = κόλλα. Πάρι αυτήν την ακόλλα για
να γράψ'ς του γράμμα στου νουνό σ'.
ακόσια = κόσια, τρέξε. Ακόσια γλήγουρα να
φτάσουμι πρώτ'.
ακουλλάου = κολλάω. Μι σάλιου δεν ακουλ-
λάει, θέλ’ ακόλλα για ν’ ακουλλήσ’ καλά.
αλάφ'  = ελάφι. Η Μήτρους βρήκι αλάφ' αυτού
σια πίσου κατ' αμπέλια.
αλαφρός = ελαφρός.Είσι αλαφρός κι μπου-
ρώ να σι σ'κώσου στα νώμια μ'.
αλιμουριάζου = λιμουριάζω, αρπάζω, πιάνω
βίαια κάποιον. Τουν αλιμούριαξι απ' του λιμό 
κι πάρ’τουν κατ’.
Αμάζα = μάζα. Πουλλές αμάζις έχ’ αυτό του
χουράφ’, θέλ’ σβάρνισμα καλό.
Αμασκαίνου = μασκαίνω, βασκάνω, ματιά-
ζω. «Φτου να μην αμασκαθείς».
Αμασχάλ’ = μασχάλη. Έχου ιδρώτα πουλύν

κατ’ απ’ την αμασχάλη μ’.
αμπάρα  = μπάρα. Αυτούια δα στου ρέμα είνι
τα μιγάλ’ αμπάρα.
Αμπουδάου = εμποδίζω. Δε σ’ αμπουδάου
ιγώ, πέρνα απού κει αν θέλ’ς να πιράεις τα’
αγλήγουρα.
Αμπ’δάου = πηδάω. Η Τραντάφ’λλους αμπ’δά-
ει πουλύ και φτάν’ ως πέρα.
Αμπήδαμα = πήδημα. Τέτοιου αμπήδαμα σαν
του Ιππουκράτ’ δε ματαείδα.
Αμπούκα  = μπούκα, μάγουλο. Η Γιώργους
γιόμ’σι νιρό τσι αμπούκις.
Αμπουριά  = πουριά, είσοδος Άμα μπεις στου
κήπου τράβηξι κι την αμπουριά για να κλείς’.
Αναγκώνας = αγκώνας. Βάρισα τουν αναγ-
κώνα μ’ κι μι πουνάει πουλύ.
Ανάμα = νάμα, το κρασί για τη Θεία Μετά-
ληψη. Έδουσα κι τα’ ανάμα στουν παπά για
πασχαλιά.
Άναργους  = αργός. Αυτή η  Μιλπουμέν’ είναι
πουλύ άναργ’ στη δ’λειά.
Ανατρουμάζου= τρομάζω. Αρχίν’σι να κλου-
τσάει του μπλάρ’ κι ανατρόμαξα.
Ανατσουτσουρώνου = τσουτσουρώνω, ση-
κώνεται η τρίχα μου. Άμα ξύν’ς τουν πάφλου, 
’ του κουρμί μ’.
ανίλα = νίλα, κακοτυχία. Άμα έρθουν κατά
δω οι Γιρμανοί, ανίλα στου χουριό.
αν’σάφ’  = νισάφι, αρκετά. Αν’σάφ να πάρου
κι ́ γω άριστα στ’ ιξιτάσεις.
Αξάδιρφους = εξάδελφος. Του ξέρ’ς απ’ σ’
έχου δεύτιρουν αξάδερφου;
Απαλάμ’  =  παλάμη. Αν’ξι την απαλάμ’ς να
δω μουνά ή ζυγά είνι τα κουκαλάκια.

Απαναθέ = από πάνω. Του θ’κό μ’ του
χουράφ’ είνι απαναθέ απ’ του θ’κό σ’.
απαρατάου  = παρατώ. Μόλις είδα
τσι Γιρμανοί, απαρατάου του γουμάρ’
κι έτριξα να κρυφτώ.
Απ’θαμή = πιθαμή. Α μέτρα να δεις
πόσις απ’θαμές είνι από δω ως ικεί. 
Απίστουμα = μπρούμυτα. Του πιδί
έπισι τα’ απίστουμα και χτύπ’σι στου κι-
φάλι τ’.
απλόχειρου = η παλάμη του χεριού
σε σχήμα κούπας. Σύρι κι πιες νιρό με
τα’ απλόχειρου σ’.
απού = που. Ικεί απού πήγα δε βρήκα
καέναν. Ούλ’ λάχτ’σαν, πίσου απ’ τη ράχ’.
Απουλάου = πωλώ. Η Φαναριώτ’ς
απουλάει ακριβά τσι τσ’κάλις.
Αρά = ρε. Ντιπ χαζός είσι αρά Μήτρου;
Ποιος σ’ είπι, ότ’ σι ξιαράδιασάμαν.
Αρβίθ’ = ρεβίθι. Ταχιά θα θκιάσου αρβί-
θια να φάμι ούλ’ αντάμα.
Αργατιά  = εργατιά. «Καημέν’ αργατιά,
ποια είν’ η απουλαβή σ’ την σήμερον ημέ-
ραν»;
Αρμάδα  = ριμάδα. Η αρμάδα η τύχ’, πότι
θα γιλάσ’ κι σι μένα;
Αρμάζου  = ρημάζω, «ζιω κι αρμάζου».
Αρμάζ’ αυτό του χουράφ’ ακάμουτου πουλ-

λά  χρόνια.
α-σιαπέρα = σιαπέρα, τα πέρα. Α – σιαπέρ’
απου κει που θα μη πεις ιμένα ψέφτ’.
Ασίμπα = σίμπα (τη φωτιά). Ασίμπ’, αγιεμ’, τη
φουτιά να μη σβήσ’.
Ασκάλα = σκάλα. Σύρι κι πάρι την τρανή την
ασκάλα για ν’ ανιβείς ικεί ψ’λα.
ασμάδα = σημάδα. Έχ’ς πλατσκουτή ασμάδα,
κι απέ θα σ’ έλιγα ιγώ πώς κιρδάς.
Ασπουλλάτ’  = σπολλάτη, ευτυχώς. Ασπουλ-
λάτ’ ήρθις κι μ’ έδουσις ένα χιράκ’, αλλιώς;
Αστόρ’  = στόρι (παραθύρων). Σαν έβαλα τα
καλά τα’ αστόρια, έλαμψι του σπίτι μ’.
αστρέχα = στρέχα. Σύρι πίσου στην αστέχα να
φκιάεις τα’ αυλάκ’, για να φεύγ’ του νιρό.
Ασφάκα = σφάκα. Ατήρα πόσις ασφάκις έχ’
ικείν’ η πλαϊά. 
Ασχαίνουμι = σιχαίνομαι. Ασχαίνουμι να φά-
ου απ’ του θ’κό σ’ του πιάτου.
Ασχασιά = σιχασιά. Σκέτ’ ασχασιά είνι αυτήν
η βούλια στου δρόμου για του Φανάρ’.
Ατήρα = τήρα, κοίτα. Ατήρα να δεις τι τσικλι-
μάκια μι κάν’ αυτό του γουμάρ’.
Ατηράου  = τηράω, κοιτάζω. Τι κάθισι κι μ’
ατηράς; Δε σι κάνου στου μάτ’;
Ατραγασιά = τραγασιά. Χουιάζ’ η Θουμάς η
Παγών’ς απ’ την ατραγασιά «όξ ‘απ’ τα’ αμπέ-
λια».
Αυγινή = Ευγενία. Η Αυγινή κι ου Αλκιβιάδ’ς
του Μόσιαλου ήταν διπλάρ’κα πιδιά.
Αφουκάλ’  = φουκάλη, σκούπα. Πάρι, αγιέ
μ’, την αφουκάλ’ κι σκούπ’σι λίγου τη ρούγα.
Αφτουράου = φτουράω, κάνω γρήγορα. Η
Πιρσιφών’ αφτουράει πουλύ στ’ αρμάθιασμα.
Αχείλια = χείλια. Πουλύ κόκκινα έβαψι τα’
αχείλια τ’ς αυτή η Πόπ’, σα δε ντρέπιτι.
Αχιλώνα  = χελώνα. Βρήκα αχιλώνα στη μέσ’
του δρόμου κι παρά λίγου να την πατήσου.
Αχώρια = χώρια.«Ημείς μαζί δεν κάνουμι κι
αχώρια δεν μπορούμε» (τραγούδι).

Το Λεξικό Τοπικών Όρων και
Ιδιωματισμών του χωριού Κανα-

λίων Καρδίτσας. 
που εξέδωσε ο «Σύλλογος των
εν Βόλω Καναλιωτών Καρδί-

τσας» το 1987, με 404 σελίδες.



14 Tα Kαναλια Καρδιτσασ

αρθρογραφια

Αναμνήσεις μιας άλλης εποχής
του Γεωργίου Λ. Σδρόλια
Δασκάλου συνταξιούχου

Ο πατέρας μου 
παπα-Λάμπρος Σδρόλιας

Ο πατέρας μου παπα-Λάμπρος Σδρό-
λιας του Γεωργίου γεννήθηκε στα Κανά-

λια το 1902 και φοί-
τησε στο Δημοτικό
Σχολείο Καναλίων.
Όταν ήρθε σε στρα-
τεύσιμη ηλικία, κατα-
τάχθηκε  στρατιώτης
και υπηρέτησε ως
τσολιάς στη φρουρά
των ανακτόρων. Μά-
λιστα τη σπάθα και το

σκουφάκι του τσολιά τα είχαμε από τότε
στο σπίτι μας. Ως στρατιώτης του εκστρα-
τευτικού σώματος, κατά τις επιχειρήσεις
στη Μικρά Ασία, έφτασε κοντά στην Κων-
σταντινούπολη.

Σε ηλικία 22 ετών φοίτησε στην Ιερα-
τική Σχολή Άρτας, προκειμένου αργότερα
να χειροτονηθεί ιερέας. Παντρεύτηκε το
1925 την Αμαλία Βλαχογιάννη του Βασι-
λείου, συνομήλική του. Χειροτονήθηκε
διάκονος το 1926 επί αρχιερατείας Ιεζε-
κιήλ, και ιερέας το 1927 από τον ίδιο δε-
σπότη, οπότε τοποθετήθηκε στην παλιά
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Καναλίων και, όταν αργότερα ανεγέρθηκε
η καινούργια εκκλησία, αυτός ήταν που
την πρωτολειτούργησε, το 1930. Αμέσως
έγινε αρχιερατικός επίτροπος της περιο-
χής του Δήμου Ιθώμης και πήρε το βαθμό
του οικονόμου, φορώντας και το ρομβο-
ειδές επιγονάτιο.

Απέκτησε στην αρχή δύο κορίτσια, την
Αναστασία το 1925, και την Αγορίτσα το
1927, αλλά λίγο αργότερα, το 1930, έπε-
σε επιδημία από την οποία πέθαναν και
τα δύο. Εγώ γεννήθηκα το 1929, ο Γιάν-
νης το 1932 (και πέθανε το 1982), ο Βα-
σίλης το 1934, ο Ευριπίδης το 1936, και
ο Δημήτρης το 1940.

Τα πρώτα χρόνια
Στο Δημοτικό Σχολείο παίζαμε παιχνί-

δια με τα κυπαρισσόμηλα, με τα κουκού-
τσια από τις ελιές, με τα σίκια από τα ζώα,
με τις μπαλωματένιες τόπες (μπάλες),
κλπ. Άλλα παιχνίδια ήταν τα καβαλαρά-
κια, τα τάλια, οι φυλακισμένοι, κλπ. Δα-
σκάλους είχα τη Βικτωρία (Βίκα) Τσιανά-
κα-Γιαννακού, τον άντρα της Λάμπρο
Γιαννακό και την Καλλιόπη (Πιπίτσα)

Ψαλτοπούλου-Πρίντσιου. Από την πέμπτη
τάξη του Δημοτικού Σχολείου έδωσα εξε-
τάσεις και πέτυχα στην πρώτη τάξη του
Γυμνασίου. 

Με τον Ιωάννη Μιλτ. Κωτούλα διαβά-
ζαμε μαζί, φτιάξαμε μάλιστα και έναν πί-
νακα σανιδένιο, τον βάψαμε και τον στή-
σαμε σε μια πλευρά του σπιτιού του Γιάν-
νη. Πήραμε και κιμωλίες λευκές και χρω-
ματιστές, και εκεί γράφαμε κυρίως την
ορθογραφία. Ο ένας υπαγόρευε το αρχαίο
κείμενο και ο άλλος έγραφε. Στο τέλος,
ο ένας διόρθωνε τα λάθη του άλλου με
χρωματιστή κιμωλία για να τα εντυπω-
νόμαστε καλύτερα. Εκεί λύναμε και τις
ασκήσεις της άλγεβρας και της γεωμε-
τρίας. Τα ιστορικά μαθήματα, τα θρησκευ-
τικά και τα άλλα που μπορούσαμε να τα
λέμε προφορικά, τα μαθαίναμε στο δρό-
μο, πηγαίνοντας βόλτα προς τα τσαρδά-
κια. Πάλι ο ένας έλεγε και ο άλλος πα-
ρακολουθούσε και διόρθωνε.

Από τους καθηγητές που είχαμε θυμά-
μαι ιδιαίτερα τον Καναλιώτη φιλόλογο
Αστέριο Ζήση, που τον λέγαμε Στεριαδά-
κο, τον Αχιλλέα Μανίκα, επίσης φιλόλογο
που έπαιρνε τις μεγάλες τάξεις, το Χρύ-
σανθο Χρυσανθάκη, το μαθηματικό, το
Φώτιο Καλούση, μαθηματικό επίσης, που
τότε λεγόταν Κουλουσούσας, τον Κων-
σταντίνο Κουλουσούσα, το φυσικό, το
Σάββα Νανάκο, το θεολόγο που μας έκανε
και κατηχητικό σε μια αίθουσα του Φα-
ναρίου.

Το Γυμνάσιο εκείνη την περίοδο της κα-
τοχής δε λειτουργούσε κανονικά και άλ-
λοτε πηγαίναμε σχολείο άλλοτε όχι.
Υπήρξε και χρονιά που όλοι χάσαμε μια
τάξη και έτσι την επόμενη χρονιά περά-
σαμε δύο τάξεις.

Με την πείνα κάποιοι καθηγητές εμμέ-
σως υπενθύμιζαν στους κάπως εύπορους
μαθητές την προσφορά διαφόρων τρο-
φίμων προκειμένου να τους βοηθήσουν
να καλύψουν τις αδυναμίες τους στα μα-
θήματα. Η πείνα ταλαιπωρούσε τον πολύ
κόσμο, όπως και τη δική μου οικογένεια,
όχι όμως τόσο πολύ μιας και είχαμε και
τη μεγάλη βοήθεια της πατρικής της μά-
νας μου οικογένειας Βασιλείου Βλαχο-
γιάννη, που ήταν ευκατάστατη εκείνη την
εποχή. Συχνά τρώγαμε ψωμί και πίτες με
λάχανα που μαζεύαμε από τα χωράφια
της Σαρακίνας.

Στην Κατοχή ο πατέρας μου φρόντιζε
με το διπλωματικό του τρόπο  να κατευ-
νάζει τους Γερμανούς που έρχονταν πό-

τε-πότε στο χωριό μας και έτσι κατόρ-
θωσε να μην καούν τα Κανάλια, όπως
κάηκαν μερικά άλλα χωριά των Αγρά-
φων. Μια φορά μάλιστα, οι αντάρτες σε
συνεργασία με κάποιους Καναλιώτες,
ήθελαν να σκοτώσουν τους Γερμανούς
που είχαν έρθει στο χωριό. Τότε ο πατέ-
ρας μου -κατά πληροφορίες- επενέβη για
να αποτρέψει τα αντίποινα, και μάλιστα
λογομάχησε με κάποιον αλλά τελικά έγι-
νε το δικό του. Παρότρυνε τους Γερμανούς
να φύγουν προς τη Λοξάδα και όχι προς
το Φανάρι, όπου είχαν στήσει ενέδρα οι
αντάρτες.

Στις 15 Αυγούστου 1943, όταν τελεί-
ωσε η  λειτουργία, άρχισε ο κόσμος να
φεύγει, αλλά δυο αντάρτες φεύγοντας
ύψωσαν την ελληνική σημαία. Εκείνη τη
στιγμή περνούσε ένα γερμανικό αερο-
πλάνο που προφανώς υπέθεσε ότι εκεί
γινόταν η μεγάλη συγκέντρωση, για την
οποία ίσως είχαν πληροφορίες. Έτσι, πο-
λύ σύντομα, ήρθαν πολλά αεροπλάνα και
άρχισαν το βομβαρδισμό. Μέσα στην εκ-
κλησία υπήρχε πολύς κόσμος ακόμη, διό-

τι άλλοι συνέχιζαν να παίρνουν αντίδωρο
και άλλοι ήθελαν να μεταλάβουν και να
σηκώσουν τα υψώματα.

Μια βόμβα έπεσε στη σκάλα, έξω από
την αυλόπορτα της εκκλησίας, άλλες
πολλές έπεσαν τριγύρω, αλλά καμία δε
χτύπησε την εκκλησία, όπου υπήρχε συ-
νωστισμός, αφού και όσοι ήταν έξω, όταν
έπεσαν οι πρώτες βόμβες, έσπευσαν να
μπουν μέσα για να προφυλαχθούν. Όταν
τελείωσε ο βομβαρδισμός, τρέξαμε προς
τη Βρωμόβρυση και από εκεί πάνω στα
Ταμπούρια για να βγούμε μακριά από το
χωριό. Ήταν πολύς κόσμος εκεί στα αμ-
πέλια, όπου πήγαμε.

Οι κρυψώνες μας
Όταν άρχισε το δεύτερο αντάρτικο το

1947, αρκετές φορές κάλεσαν τον πατέρα
μου στον Αϊ-Λια για ανακρίσεις. Αφού
τον κρατούσαν μερικές ημέρες, ύστερα
τον άφηναν ελεύθερο. Τα μέλη της ορ-
γάνωσης στο χωριό είπαν τότε στον πα-
τέρα μου:

-Παπα-Λάμπρο, από εμάς δεν κινδυ-
νεύεις, διότι σε ξέρουμε ποιος είσαι. Σου
λέμε όμως ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και
πάνω στο αρχηγείο.  Γι’ αυτό φυλάξου
όσο περισσότερο μπορείς.

Και ο πατέρας μου αυτό έκανε. Κατά
τις επιδρομές των ανταρτών τη νύχτα στο
χωριό μας, κρυβόμασταν, όπως έκαναν
και άλλοι Καναλιώτες. Ποια ήταν η κρυ-
ψώνα μας; Πίσω από το διώροφο σπίτι
μας είχαμε την κουζίνα και στη συνέχεια
τον αχυρώνα. Κάτω από την κουζίνα εί-
χαμε μια δεξαμενή (στέρνα) όπου συγ-
κεντρώναμε το νερό της βροχής, όχι ως
πόσιμο, αλλά για πλύσιμο. Η δεξαμενή
είχε διαστάσεις 4,5 Χ 3,5 Χ2 μ.ύψος πε-
ρίπου.

Την ημέρα των Βαΐων το 1947, χρει-
άστηκε να κρυφτούμε εκεί στη δεξαμενή,
η οποία μάλιστα είχε αρκετό νερό μέχρι
πάνω από το γόνατο. Πώς να κατεβούμε
λοιπόν, αφού δεν είχαμε προβλέψει να
βάλουμε και μια σκάλα μέσα; Κατέβηκα
πρώτος εγώ, αφού κρεμάστηκα από το
άνοιγμα της γλαβανής και πήδηξα κάτω.
Ύστερα ο αδερφός μου Γιάννης, αφού πά-
τησε στους ώμους μου. Το ίδιο και ο πα-
τέρας μου. Η μητέρα μου έμεινε στο σπίτι
με τους άλλους που ήταν ακόμη μικροί,
ενώ πάνω από το καπάκι (γλαβανή) της
στέρνας έβαλε κλήματα και βουνιές για
να μην εντοπίζεται το καπάκι. Εκεί περά-
σαμε όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί.

Ο παπα-Λάμπρος Σδρόλιας



Τις επόμενες φορές που υποψιαζόμα-
σταν ότι έρχονταν αντάρτες, τρέχαμε στην
ασφαλισμένη κρυψώνα μας. Δυο φορές
όμως έτυχε να βρέχει και το νερό τρέ-
χοντας από τα λούκια έπεφτε στη δεξα-
μενή και έκανε θόρυβο. Έτσι υπήρχε κίν-
δυνος να αποκαλυφθεί η κρυψώνα στους
αντάρτες που θα έρχονταν τυχόν στην
κουζίνα. Τι να κάναμε λοιπόν; Αποφασί-
σαμε να κάθεται ένας κάτω από το νερό
που έτρεχε ώστε αυτό να πέφτει πάνω
του και να μην κάνει θόρυβο. Κι επειδή
δεν μπορούσε ο ένας να αντέξει το κρύο
νερό, στεκόμασταν εκ περιτροπής από κά-
τω, για κάποιο διάστημα ο καθένας. Έτσι
ξεπεράστηκαν εκείνες οι βραδιές.

Τις επόμενες μέρες ανοίγαμε την κά-
νουλα και αδειάζαμε τη στέρνα αρκετά,
μέχρι κάτω από το γόνατο, και μάλιστα
βάλαμε πρόχειρα και μια ξύλινη σκάλα
κάτω από το καπάκι, για να είναι ευκο-
λότερη η πρόσβαση.

Άλλες φορές κρυβόμασταν μέσα στο
αμπέλι, ανάμεσα στα κλήματα. Μια μέρα
πήγαμε με τον αδερφό μου Γιάννη  να
κρυφτούμε σε μια  μεγάλη αχλαδιά, η
οποία ήταν πάνω από το ρέμα, ενώ πα-
ρακάτω πολύ κοντά ήταν ο δρόμος. Ο
κορμός του δέντρου ξεκινούσε με κατεύ-
θυνση οριζόντια και στη συνέχεια γινόταν
κατακόρυφος, με προεξοχή ενός μέτρου
περίπου προς το ρέμα. Εκεί στο οριζόντιο
μέρος μείναμε, ώσπου οι αντάρτες πήραν
τα εφόδια που ήθελαν από το χωριό και
άρχισαν να αποχωρούν. Μερικοί, όμως,
χώθηκαν μέσα στο ρέμα για να κάνουν
την ανάγκη τους. Εμείς από πάνω παγώ-
σαμε από το φόβο μας. Κρατούσαμε ακό-
μη και την ανάσα μας. Ευτυχώς, δεν κοί-
ταξαν προς τα πάνω και δεν μας είδαν.

Άλλες φορές πηγαίναμε και κρυβόμα-
σταν πέρα στο συγγενή μας παπα-Κώστα
Τσαρούχα, όπου υπήρχε ένα απόκρυφο
σοκάκι ανάμεσα στο σπίτι του και στο σπί-
τι του Απόστολου Τσαρούχα. Ακόμη και
στο φρούριο του Φαναρίου πηγαίναμε
μερικές μέρες ή μερικές βραδιές για να
προφυλαχθούμε.

Το Σεπτέμβριο του 1948 έκλεισε το Γυ-
μνάσιο Φαναρίου και κατεβήκαμε στην
Καρδίτσα, όπου μείναμε σε νοικιασμένο
δωμάτιο, όχι μόνο εμείς με τον πατέρα
μου, αλλά και τρία άτομα της οικογένειας
Χρήστου Βασιλείου Βλαχογιάννη. Δίπλα,
στο άλλο δωμάτιο, έμενε άλλη οικογέ-
νεια, με την οποία  είχαμε κοινή κουζίνα
και τουαλέτα..

Επειδή δε είχαμε το παράδειγμα του
χωριού μας με την επιστράτευση των αν-
ταρτών, λάβαμε τα μέτρα μας. Τι κάναμε;
Μετά την κύρια είσοδο του σπιτιού, στο
διάδρομο των εκατέρωθεν δύο δωμα-
τίων, πρόσεξα ότι υπήρχαν τέσσερα μικρά
σε μήκος σανίδια, τα οποία θα μπορούσαν
να ξεκαρφωθούν και να αποτελέσουν την
είσοδο προς το υπόγειο. Έτσι, αφού ξε-
κάρφωσα  τα σανίδια αυτά, κράτησα τα
καρφιά αυτά που ήταν σκουριασμένα
όπως και τα άλλα του διαδρόμου, και τα
στράβωσα από κάτω για να φαίνονται τα
σανίδια καρφωμένα. Κάρφωσα δε από
κάτω πάλι άλλα καρφιά πάνω σε δυο
κλάπες για να μη βγαίνουν επάνω, τα έδε-
σα με σύρμα και τα τέσσερα μαζί, και το
σύρμα το έδεσα κάτω σε ένα παλούκι,
που έμπηξα σταθερά στο έδαφος. Έτσι η
γλαβανή ήταν σταθερή από πάνω και είχε
ασφάλεια από κάτω. Με τον τρόπο αυτό
εξασφάλισα την κάθοδό μας στο υγρό,
βρωμερό, σκοτεινό, χωρίς παράθυρα και

χαμηλοτάβανο έως ένα μέτρο, υπόγειο
του διαδρόμου.

Όταν μπήκαν στην Καρδίτσα οι αντάρ-
τες στις 12 Δεκεμβρίου 1948, εμείς όλοι
κατεβήκαμε εκεί, κάπου οχτώ άτομα, και
μείναμε μέσα στο πηχτό σκοτάδι για τρεις
ημέρες. Τη δεύτερη βραδιά, κατά τα χα-
ράματα ήρθε μια καπετάνισσα συστημένη
και αναζητούσε ψάχνοντας τους άνδρες
και τις γυναίκες του σπιτιού. 

-Πού είναι τα παιδιά σου; Ρώτησε την
ηλικιωμένη γυναίκα που έμενε στο άλλο
δωμάτιο, αφού έψαξαν και δεν βρήκαν
κανέναν.

-Έφυγαν και πήγαν προς το κέντρο της
πόλης, επειδή φοβούνταν.

-Βρε, εδώ είναι και κάπου κρύβονται, αλλά
δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να ψάξουμε,
γιατί έρχονται τα τανκς από τη Λάρισα.

Έριξαν πάλι μια ματιά, και ύστερα έφυ-
γαν. Έτσι γλυτώσαμε κι εκείνη την μπό-
ρα.

Για δάσκαλος στη Λάρισα
Μετά το τέλος του εμφυλίου το 1949,

δήλωσα κατάταξη στην Αεροπορία., αλλά
επειδή δε μου άρεσε, ήθελα να τελειώσει
η θητεία μου και να φύγω. Και πράγματι,
την επόμενη χρονιά (1950) έδωσα εξε-
τάσεις στην Ακαδημία Λάρισας, μαζί με
το Δημήτριο Καρακώστα και το Γεώργιο
Κωτούλα. Στην αρχή, το 1951, μείναμε
στο ίδιο δωμάτιο, αλλά αργότερα μέναμε
χωριστά. Μέχρις ότου όμως περάσει ο
καιρός και τελειώσω τη θητεία μου στην
Αεροπορία, έχασα το πρώτο έτος της
Ακαδημίας. Μετά πήρα αναρρωτική άδεια
ενός έτους από την Αεροπορία  και πα-

ρακολούθησα τα μαθήματα της Σχολής.
Συνέχισα ύστερα τη θητεία μου και όταν
την τελείωσα, συνέχισα στην Ακαδημία.
Έτσι ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σε
τέσσερα χρόνια αντί δύο.

Διορίστηκα το 1955 στο Νομό Σερρών,
όπου υπηρέτησα για τέσσερα χρόνια, από
εκεί στην Ιτέα Λάρισας τέσσερα επίσης
χρόνια, και στο Συκούριο Λάρισας πέντε
χρόνια. Στην Αθήνα υπηρέτησα δεκαπέντε
χρόνια (το κλεινόν άστυ με «τράβηξε» -
κακώς βέβαια - κι εμένα) και τα τελευταία
πέντε χρόνια τα υπηρέτησα  στην Καρδί-
τσα, από όπου συνταξιοδοτήθηκα το 1987.

Παντρεύτηκα το 1960 την αείμνηστη
Μαγδαληνή Αποστόλου Γιδαράκου και
αποκτήσαμε δύο αγόρια που μου χάρισαν
τέσσερα εγγόνια.
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Νεα τωΝ συλλογωΝ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟγΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

Ο Σύλλογος του Βόλου προσκαλεί όλους τους Καναλιώτες του Βόλου και τους φίλους τους, την Κυριακή
20 Νοεμβρίου 2016, στην τέλεση του ιερού μυστηρίου του ευχελαίου υπέρ υγείας και στην επιμνημόσυνη

δέηση υπέρ αναπαύσεως των συγγενών τους, στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο χωριό.

Στο πρόγραμμα της εκδρομής στο χωριό περιλαμβάνονται επίσης: επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο και
στην Πινακοθήκη, καφές και φαγητό στην πλατεία (προαιρετικά).

Ώρα αναχώρησης του λεωφορείου: 7.00 π.μ. από την Πλατεία Ελευθερίας (έμπροσθεν Δικαστηρίων)
Ώρα επιστροφής 7.00 μ.μ.

Εισιτήριο: 10 ευρώ κατ΄ άτομο (τα παιδιά δωρεάν)

Δηλώσεις συμμετοχής έως 5 Νοεμβρίου  (ή άμεσα με την παραλαβή της εφημερίδας, 
εφόσον αυτή παραληφθεί μετά την ημερομηνία αυτή)

Για πληροφορίες και συμμετοχές επικοινωνήστε με:
Αρτέμη Χαλάτση (Πρόεδρος) 6946 188322, 2421047593 - Βιργινία Κέλλα (Γραμματέας)  6936 800133

Κοινωνικά νέα
ΓΑΜΟΙ

31-7-2016: η Μαρία Χαραλάμπου του Γεωργίου και της
Κωνσταντίνας και ο Πανορμίτης Χατζηαντωνίου τέλεσαν το
γάμο τους στην Κάλυμνο, στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεή-
μονα.

11-9-2016: ο Νεκτάριος Παναγόπουλος του Σεραφείμ
και η Ευδοκία Δεδούση τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδας Λάρισας.

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

ΒΑΠΤΙση

21-8-2016: η Κατερίνα Λιθαδιώτη (εγγονή του Γεωργίου
Ζούμπου) βάπτισε το γιο της στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο χωριό και του έδωσε το όνομα Γιώργος, όπως
και το όνομα του πεθερού της αλλά και στη μνήμη του παπ-
πού της.

Έχει τις καλύτερες ευχές όλων μας. Να ζήσει με τύχη
αγαθή!

ΘΑΝΑΤΟΙ

24-07-2016: πέθανε ο Λάμπρος Κωστούλας του Βασι-
λείου ετών 81 και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Αγίου Δημη-
τρίου Αθηνών.

Ο Λάμπρος Κωστούλας του Βασιλείου γεννήθηκε στα
Κανάλια το 1935. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο
Γυμνάσιο Φαναρίου κι ακολούθως τη στρατιωτική του
θητεία, προσλήφθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας ως ανώ-
τερος υπάλληλος, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε μετά
από 35 χρόνια. Άφησε τη σύζυγό του Δέσποινα και δύο
έγγαμα τέκνα, τον Βασίλη και την Γλυκερία, καθώς και
τον εγγονό του Λάμπρο Βασιλείου Κωστούλα.
Αιωνία του η μνήμη.

21-8-2016: πέθανε η Σοφία, σύζυγος Δημητρίου, Τζαβέλα
και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στο χωριό. 

26-9-2016: πέθανε ο Σταύρος Σδρόλιας του Αγαθοκλή
και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στο χωριό.

Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές τους. 
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συγγραφεισ απ΄τοΝ τοπο μασ

του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου και συγγραφέα

Μελέτησα με πολύ ενδιαφέρον και μεγάλη
προσοχή το υπό τον ανωτέρω τίτλο τελευ-
ταίο βιβλίο του συγχωριανού μας Βασίλη

Μπρακατσούλα, που εκδόθηκε πρόσφατα (2016)
από τις εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα σε σχήμα 16Χ24
και σελίδες 272.

Το εν λόγω βιβλίο είναι μία καταπληκτική αυ-
τοβιογραφία του συγγραφέα, που διαβάζεται με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση για πολλούς λόγους.  Πρώ-
τα διότι ο Βασίλης είναι δικός μας άνθρωπος, αυ-
τοδημιούργητος και προικισμένος άνθρωπος, που
ξεκίνησε από το μηδέν, αγωνίστηκε σκληρά στη
ζωή του και κατόρθωσε, παρά τις αντιξοότητες
που συνάντησε και τις απάνθρωπες διώξεις που
δοκίμασε λόγω της αριστερής πολιτικής του το-
ποθέτησης από την νεανική του ηλικία, να σπου-
δάσει τη νομική επιστήμη, ως εργαζόμενος φοι-
τητής και να σταδιοδρομήσει ευδοκίμως στην
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος – λει-
τουργήματος, να αγωνιστεί με πάθος για την επι-
κράτηση της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιο-
σύνης και τέλος να αναδειχτεί και να καταλάβει
δημόσια αξιώματα, όπως του Βουλευτή κατ’ επα-
νάληψη, του Νομάρχη και του Περιφερειάρχη, του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και τέλος του Προ-
έδρου της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης.

Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του
στα ανωτέρω αξιώματα πραγματοποίησε πάμπολλα
ταξίδια σ’ όλο τον κόσμο, των οποίων και περιγράφει
τις εντυπώσεις του με συντομία και ιδιαίτερη χάρη,
παρέχοντας αφθονία γνώσεων και εμπειριών του

σ’ όλους μας και μάλιστα σ’ όσους είμαστε, όπως ο
υποφαινόμενος, αγεωγράφητοι, αταξίδευτοι και
απόκοσμοι, μοιάζοντας κατά τούτο, άσοφοι εμείς,
τον αρχαίο φιλόσοφο Σωκράτη, ο οποίος δύο μόνο
φορές στη ζωή του χρειάστηκε να βγει από την
Αθήνα και μάλιστα σε μέρη κοντινά της.

Η γραφή του Βασίλη σε τούτη την αυτοβιογραφία
είναι ζηλευτή και αποκαλυπτική, άμεση και συναρ-
παστική, ειλικρινής και αντικειμενική, στο μέτρο βέ-
βαια πάντοτε του ανθρωπίνως δυνατού, ελεύθερη
από οποιεσδήποτε αγκυλώσεις και προσκολλήσεις.
Δε διστάζει να κριτικάρει κόμματα και παρατάξεις,
ακόμη και αυτές που πρόσκεινται στο ιδεολογικό
του πιστεύω ή και τον ίδιο τον εαυτό του.  Κι αν εξα-
κολουθεί να παραμένει ενταγμένος στο σοσιαλιστικό
χώρο και ως ιδεολόγος δηλώνει Μαρξιστής, το
κάνει με προϋποθέσεις, δημοκρατίας δηλαδή και
ελευθερίας και στο πλαίσιο της κριτικής θεώρησης,
και είναι έτοιμος για ρήξεις, τομές και ανατροπές
και για νέο ξεκίνημα προς το συνολικό συμφέρον,
όπως τονίζει στο Επίμετρο του βιβλίου του.  Εξ άλ-
λου, συμπληρώνουμε εμείς, κατά τον αρχαίο ελ-
ληνικό σοφότατο παροιμιακό λόγο, «αι δεύτεραι
φροντίδες (=σκέψεις, αποφάσεις) σοφώτεραι».

Για τους Καναλιώτες το βιβλίο έχει ιδιαίτερη
σημασία, αφού το πρώτο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο
Η ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ, είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου
στη γενέτειρά μας και παρέχονται σ’ αυτό αρκετά
στοιχεία για πρόσωπα και γεγονότα του χωριού

μας, όπως επίσης και τα κεφάλαια δεύτερο και
τρίτο, υπό τους τίτλους Η ΚΛΩΜΑΚΟΕΣΣΑ ΙΘΩΜΗ
και Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ αντίστοιχα, στα οποία
βρίσκει κανείς ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως
π.χ. για την απάνθρωπη θανάτωση της Μαρίτσας
Γορδίου.  Στο σημείο τούτο θα ήθελα να κάνω μία
πρόταση στο συγγραφέα και στο Σύλλογό μας των
Καναλιωτών της Αθήνας:  Η επιμέρους ενότητα
του πρώτου κεφαλαίου που φέρει τον τίτλο ΑΕΝΑΗ
ΑΓΑΠΗ (ΣΣ.28-29) να γίνει προσπάθεια να συμπε-
ριληφθεί στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
της Β/μιας εκπαίδευσης.  Και τούτο διότι είναι κεί-
μενο αριστοτεχνικό και ωραιότατος ύμνος της φι-
λοπατρίας από την ευρύτερη και στενότερη σημασία
της.  Επιπλέον, για τους νεότερους – όταν εμείς
αρχίζαμε τις γυμνασιακές μας σπουδές εκείνος τις
είχε ήδη τελειώσει – ο Βασίλης με τις πρωτιές του
αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για άμιλλα και παρά-
δειγμα προς μίμηση, ήταν  το θεμιστόκλειο «ουκ
εά με καθεύδειν»!

Θα ήθελα ακόμη να προσθέσω και το εξής:  Η
πρόταση των μακαριστών ιερέων του χωριού μας
Παπακώστα και Παπαλάμπρου, με τη συγκατάθεση
και του τότε λογίου Μητροπολίτη μακαριστού Ιε-
ζεκιήλ, να σπουδάσει θεολογία, χωρίς την έγνοια
για τη συντήρησή του στη διάρκεια των σπουδών
του, αποτελούσε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, μία
μορφή θεϊκής κλήσης να εργαστεί στον αμπελώνα
του Κυρίου.  Όπως όμως δηλώνει ο ίδιος, «απέρ-

ριψε» αυτή την πρόταση και προτίμησε στη συνέχεια
να διαθέσει τα θεόσδοτα πάμπολλα χαρίσματά του
στη διακονία της απονομής της ανθρώπινης δι-
καιοσύνης και στους αγώνες του για τη δημοκρατία
και την ειρήνη.  

Ωστόσο Εκείνος, «ος πάντας ανθρώπους θέλει
σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν»
(Α΄Τιμ. Β  ́4), δεν παύει να κρούει μέχρι την τε-
λευταία μας πνοή την πόρτα της ψυχής μας και να
μας καλεί «ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω»
(Αποκ. Γ  ́20), μας καλεί σεβόμενος απόλυτα το
θεόσδοτο «αυτεξούσιον» και την ελεύθερη επι-
λογή μας.  Σ’ αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκαν
περιβόητοι «τελώναι» και «πόρναι» και «λησταί»,
οι οποίοι, αλλοιωμένοι από την παντοδύναμη θεία
χάρη, στην κυριολεξία «τον Παράδεισον εσύλη-
σαν», «γενόμενοι αιώνιοι αυτού οικήτορες και
απολαύοντες τρυφής της αθίτου».  Κατά τον ου-
ρανοβάμονα Παύλο «παράγει το σχήμα του κό-
σμου τούτου» (Α  ́Κορ. Ζ  ́31) και κατά τον ιερό
υμνωδό τα του κόσμου τούτου «πάντα ονείρων
απατηλότερα», διότι πράγματι «ποία δόξα έστηκεν
επί γης αμετάθετος»;  και μετά την έξοδό μας από
τον παρόντα βίο «που εστίν η των προσκαίρων
φαντασία;» (=η έπαρση και η μεγαλομανία για τα
πρόσκαιρα).

Ευχαριστώντας τον αγαπητό Βασίλη για τη χαρά
που μου έδωσε με τη μελέτη της μέχρι τώρα βαθιά
ανθρώπινης και με ποικίλες διακυμάνσεις πορείας
του, κλείνω συγκινημένος και «δάκρυα χέων» (χω-
ρίς να ξέρω το γιατί) τούτο το κριτικό σημείωμα μου
και του εύχομαι από καρδιάς «ρήξεις» προς κατά-
κτηση των «κρειττόνων» και του «μόνου εφετού»
και προς απόλαυση χαράς της «αλήκτου» και «αμε-
τακλήτου».

του Κωνσταντίνου Δ. Αποστολόπουλου*

Τ ις ημέρες αυτές κυκλοφόρησε, από τις «Εκδόσεις Γρη-
γόρη», το επιστημονικό (γεωπονικό) πόνημα της Ομότιμης
Καθηγήτριας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
εκλεκτής συναδέλφου Ισαβέλλας Γιδαράκου, με τον πα-

ραπάνω τίτλο. Η κα Γιδαράκου, που υπηρέτησε στο εν λόγω Ίδρυμα
για πολλά χρόνια και διακρίθηκε για τον υπέρμετρο ζήλο της στα
ερευνητικά της αντικείμενα και στα ακαδημαϊκά της καθήκοντα,
αλλά και για την αφειδώλευτη προσφορά της στους φοιτητές/τριές
της, με το σύγγραμμά της αυτό έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο
κενό που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία.

Η απουσία από την ελληνική γεωπονική βιβλιοθήκη ενός σο-
βαρού πονήματος στον χώρο της «Συγκριτικής Γεωργίας» ήταν
εμφανής για πολλές δεκαετίες, καθώς έλειπε η ανασκόπηση της
Διεθνούς Βιβλιογραφίας, σε ό,τι αφορά τα «Γεωργικά Συστήματα»
ανά τον κόσμο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η τωρινή εκδοτική προ-
σπάθεια της συναδέλφου, που είναι γνώστρια του αντικειμένου
σε βάθος και με μακρόχρονη διδακτική εμπειρία, αποτελεί αληθινή
«όαση» στην έρημο των γεωπονικών-επιστημονικών εκδόσεων
των Παραγωγικών Συστημάτων (Farming Systems), όπως αυτά
εξελίχθηκαν ιστορικά και έφθασαν στη σημερινή τους μορφή. 

Το όλο έργο της κας Γιδαράκου περιλαμβάνει επτά κεφάλαια,
ενώ στο τέλος παρατίθεται ένα εκτενές παράρτημα χαρτών και
εικόνων, το οποίο έρχεται να βοηθήσει τον αναγνώστη στη δια-
μόρφωση καλύτερης εικόνας για τα Γεωργικά Συστήματα στον
Πλανήτη. Για κάθε κεφάλαιο, η βιβλιογραφία είναι επαρκέστατη
και δίδεται με τη μορφή υποσημειώσεων (footnotes), ενώ στο
τέλος του συγγράμματος δίδεται και το σύνολο των βιβλιογρα-
φικών αναφορών. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, η συγγραφέας
εξήντλησε κυριολεκτικά το σύνολο της διεθνούς βιβλιογραφίας
για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο των γεωπονικών
επιστημών.

Το χαρακτηριστικό αυτό του νέου και σπουδαίου επιστημονικού
πονήματος, δηλαδή της ολοκληρωμένης διεθνούς βιβλιογραφίας,

κάποιος συνάδελφος που γνωρίζει τη
συγγραφέα, όπως ο γράφων, θα το ανέ-
μενε οπωσδήποτε, δεδομένου ότι η κα
Γιδαράκου, κατά τη μακρά ακαδημαϊκή
της πορεία, διακρίθηκε για την ολοκλή-
ρωση κάθε ερευνητικού και συγγραφι-
κού της έργου, καθώς πίστευε (και πι-
στεύει) στην επιστημονική λεπτομέρεια
και στη συμβολή των συναδέλφων της
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ξεκινώντας, η συγγραφέας, από τις
απαρχές της Γεωργίας και της διαμόρ-
φωσης των Γεωργικών Συστημάτων,
τονίζει με έμφαση τη σημασία της
πρώτης γεωργικής επανάστασης,
ενώ περιγράφει και τα πρώτα (πρώι-
μα) Γεωργικά Συστήματα, καθώς και
τον τρόπο διάδοσής τους στην Ευ-
ρώπη, αρχής γενομένης από τη νε-
ολιθική εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την Προβιομηχανική
Γεωργία στην Ευρώπη, τα συστήματα καλλιέργειας σ  ́αυτήν και
τις αναδιαρθρώσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Η δεύτερη γεωργική επανάσταση με τις τεχνολογικές αλλαγές,
αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο, που μας οδηγεί από την κλειστή
αγροτική-οικιακή οικονομία στη γεωργία της αγοράς στις διάφορες
χώρες. Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Γεωργία, από τις τελευταίες δε-
καετίες του 19ου αιώνα και μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
άξονες ανάπτυξης και ο μετασχηματισμός των αγροτικών δομών,
αλλά και η Γεωργία από την οικονομική κρίση του 1930 και μέχρι
τον Πόλεμο, απασχολούν έντονα την κα Γιδαράκου.

Η τρίτη γεωργική επανάσταση και η Γεωργία των τελευταίων
εβδομήντα χρόνων, με την εκβιομηχάνισή της και τους παράγοντες
της αγροβιομηχανικής ολοκλήρωσής της, «γεμίζουν» το ιστορικό
«παζλ» της συγγραφέως, ώστε ν’ αφεθεί κατόπιν στην ανάπτυξη
των γεωργικών συστημάτων στη Δυτική Ευρώπη, στον Νέο Κό-

σμο, αλλά και ιδιαίτερα στη Μεσογειακή Ζώ-
νη. Και ενώ θα μπορούσε εδώ να σταματήσει
και να σκεφθεί πως ολοκλήρωσε το έργο
της, η κα Γιδαράκου αφιερώνει πολύ χρόνο
και κόπο για να δώσει τη Γεωργία και τα Γε-
ωργικά Συστήματα των Χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης (των πρώην χωρών
του υπαρκτού σοσιαλισμού). Η απόπειρα αυτή
και η προσπάθεια της συναδέλφου είναι πολύ
σοβαρή και το εγχείρημά της δύσκολο, καθώς
θέλει να δώσει «το πριν και το μετά». Και φυσι-
κά, το επιτυγχάνει με έναν ξέχωρο – δικό της
τρόπο, στο 7ο και τελευταίο κεφάλαιο του συγ-
γράμματός της. Γίνεται, μάλιστα, αναλυτική και
σαφής στον λόγο της για τον μετασχηματισμό της
Γεωργίας των χωρών αυτών από τα τέλη της δε-
καετίας του 1980 και μετά, φθάνοντας μέχρι και
την ένταξη ορισμένων από αυτές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και δίδοντας την εικόνα της σημερινής
τους Γεωργίας.

Οι τριακόσιες (300) και πλέον βιβλιογραφικές αναφορές της
ελληνικής και κυρίως της διεθνούς βιβλιογραφίας, η βαθειά γνώση
και η μακρά εμπειρία της κας Ισαβέλλας Γιδαράκου, καθώς και ο
μεστός λόγος της, που πάντοτε τη διέκρινε και τη διακρίνει, απο-
τυπώνονται εναργέστατα στο σύγγραμμά της «Γεωργία και Γεωρ-
γικά Συστήματα στον κόσμο». Της αξίζουν τα θερμά μας συγχαρη-
τήρια και η από καρδιάς ευχή μας: «να συνεχίσει να δημιουργεί
και να παράγει επιστημονικό έργο• και τώρα, που βρίσκεται στην
αφυπηρέτηση!». Το έχουν ανάγκη οι Γεωπονικές Επιστήμες. Το
έχει, όμως, μεγαλύτερη ανάγκη η χώρα μας! Και μάλιστα σήμερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε! 

* Ομότιμος Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Ανθρωποοικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

(Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών).
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