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Σ το περίβλεπτο προαύλιο του σχο-
λείου στέκει η προτομή του Ζήση
Σκάρου, αιώνια ν’ αναστοχάζεται
του ποταμού τις ρίζες. Τα αποκαλυ-

πτήριά της τελέστηκαν το Σάββατο 9 Σεπτεμ-
βρίου 2017 από τον
Δήμαρχο Μουζακίου
κο Γεώργιο Κωτσό.
Με τη φροντίδα του
συνταξιούχου δα-
σκάλου κου Αντώνη
Λάσδα, η τελετή
πλαισιώθηκε με επί-
σκεψη στο Ιστορικό
κ’ Λαογραφικό Μου-
σείο, στην Πινακο-
θήκη και στο Ιστορικό

Αρχείο «Κοίμηση της Θεοτόκου», όπου εκτί-
θεται και το σύνολο του συγγραφικού έργου
του Ζήση Σκάρου.

13-18 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ
Τα Κανάλια «ανοίγουν» την

αρχιτεκτονική κληρονομιά τους
στην επιστημονική κοινότητα

Ο μάδα σπουδαστών/στριών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ με
τους καθηγητές τους θα μελετήσουν τον οικισμό του χωριού μας στο
πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτη-

ρίων και Συνόλων». Για το σκοπό αυτό θα φιλοξενηθούν στο «Σπίτι του
απόδημου Καναλιώτη» του Συλλόγου μας - Ξενώνας «Λάμπρος Παπαγε-

ωργίου» - καθώς και, με ευθύνη επί-
σης του Συλλόγου μας,
στους ξενώνες «Εν Κα-
ναλίοις». Τους καλωσο-
ρίζουμε στο χωριό μας,
υποσχόμενοι μια εποικο-
δομητική αλλά και ευχά-
ριστη συνεργασία. 

Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του 

Συλλόγου 
Καναλιωτών της Αθήνας

Η προτομή του 
ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ 
στα Κανάλια

Η προτομή του 
ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ 
στα Κανάλια

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 2016-2017 – με βαθμό 18,1 και άνω – και εισήχθησαν
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, τηλε-
φωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και τραπεζικού
λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου) και δικαιολογητικά (πι-
στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία αστυνομικής
ταυτότητας, απολυτήριο λυκείου και βεβαίωση εγγραφής και
φοίτησης) το αργότερο μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2017 στον
Πρόεδρο Καναλίων κο Χριστόδουλο (Χρίστο) Ζέκιο (ταχ. δ/νση
Κανάλια Καρδίτσας – ΤΚ 43064) ώστε να συνέλθει η αρμόδια
επιτροπή και ν’ αποφασίσει την ανακήρυξη των υποτρόφων.

Συνέχεια στις σελίδες 8-10

Ανακοίνωση της Σχολής στη σελίδα 16
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Μια ρηγματώδης μνήμη

O κάθε τόπος κουβα-
λάει τη μνήμη του,
την ιστορία του.
Στους δρόμους, σε

πλατείες, στα προαύλια εκ-
κλησιών και σχολείων,
αγάλματα και αναθηματι-
κές στήλες (ηρώα) είναι οι
δείκτες για τη μνήμη του
τόπου, που μπορούν να μι-
λήσουν για όσα συνέβη-
σαν, για όσα τιμώνται σε
γιορτές και επετείους.
Μέσω αυτών των αναπαρα-
στάσεων οικοδομείται με
πολλούς και διαφορετι-
κούς τρόπους η τοπική
ταυτότητα.

Η συλλογική μας μνήμη
και η τοπική μας ταυτότητα
είναι και οι δυο κοινωνικές
κατασκευές. Κάτι που κα-
ταδεικνύει τον απολύτως
κατασκευασμένο χαρακτή-
ρα τους είναι η ρηγμάτωση
του παρελθόντος σύμφωνα
με προτεραιότητες που κα-
θορίζονται στο παρόν. Και
το πόσο ρηγματώδης είναι
η διάκριση μεταξύ του «τό-
τε και του σήμερα», του
«εκείνοι και εμείς», είναι
καθαρά θέμα επαναδια-
πραγμάτευσής μας με τον
χώρο και την πολιτιστική
παραγωγή, είναι ζήτημα
έκφρασης της διαλεκτικής
διαδικασίας των αλλαγών
στην κοινωνία, έναντι των
οποίων η μνήμη και η ταυ-
τότητά μας είναι ευάλωτες
και ανοχύρωτες. Έτσι ανα-
καλύπτουμε ότι ο στολι-
σμός και η επίδειξη έχουν
κατορθώσει από κίνητρο
να μεταμορφωθούν σε απο-
τέλεσμα, σε πολιτιστικό
προϊόν. 

Φαίνεται πως μέσα σε λί-
γα χρόνια σα ν' άρχισε να
περιθωριοποιείται ακόμα

και αυτή η μοναδική εκδή-
λωση για το χωριό μας στη
μνήμη των θυμάτων από
τον βομβαρδισμό του τον
Δεκαπενταύγουστο του
1943, ανήμερα της γιορτής
της Παναγίας, και, τελευ-
ταία, στη μνήμη όλων των
πεσόντων και θυμάτων της
περιόδου 1941-1949. Προς
τι λοιπόν οι αναμνήσεις
που δημοσιεύονται συστη-
ματικά στην εφημερίδα
μας «για να θυμούνται οι
παλαιότεροι και να γνωρί-
ζουν οι νέοι μας»; Προς τι
οι διηγήσεις του πατέρα
μου και των συνομηλίκων
του για τον βομβαρδισμό;
Γιατί δεν καταφέρνουν να
διασχίσουν τον χρόνο; Για-
τί δεν καταφέρνουν να μας
οδηγήσουν (ηγούνται) να
περάσουμε διαμέσου
(δια/παρεμβαίνουν) του
παρόντος; 

Αναφέρθηκα και πρόσφα-
τα στην εισαγωγή του κλα-
σικού για τον εικοστό αι-
ώνα έργου του ιστορικού
Έρικ Χομπσμπάουμ (Eric
Hobsbawm, Η Εποχή των
Άκρων - Ο Σύντομος Εικο-
στός Αιώνας 1914-1991,
Θεμέλιο, 2006, Αθήνα,
σελ. 16-17), όπου ο συγ-
γραφέας διαπιστώνει ότι:
«Η καταστροφή του παρελ-
θόντος, ή μάλλον των κοι-
νωνικών μηχανισμών που
συνδέουν τη σύγχρονη 
εμπειρία μας με την εμπει-
ρία των προηγούμενων γε-
νιών, αποτελεί ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά και αλ-
λόκοτα φαινόμενα προς τα
τέλη του αιώνα μας. Οι πε-
ρισσότεροι νέοι σήμερα
μεγαλώνουν σ’ ένα κλίμα
διαρκούς παρόντος, χωρίς
καμία οργανική σχέση με

το δημόσιο παρελθόν της
εποχής που ζουν».

Η αγωνία για τη ζωή, οι
ελλείψεις, οι στερήσεις, ο
πόνος, ο φόβος, ο τρόμος,
η φρίκη, οι θυσίες, δεν
εξοβελίζονται ούτε εξορκί-
ζονται με στολισμούς και
άλλες μεταμφιέσεις που
αντλούν χαρά από ένα εί-
δος απουσίας ή αναισθητο-
ποίησης. Αντισταθμίζονται
όμως ή ακόμα και υπερνι-
κώνται από τη λαχτάρα για
ζωή, με την κατάφασή μας
στη ζωή ως άσκησης πα-
νταχού παρουσίας, ως συμ-
φιλίωσης με την τραγική
της διάσταση. 

Συνηθίσαμε τα τελευταία
χρόνια να βλέπουμε το χω-
ριό μας σαν βιλίτσα: ανά-
βει το καλοκαίρι, σβήνει
τον χειμώνα. Ξεχνάμε ότι
το χωριό μας δεν είναι μό-
νο «θεαματικό νούμερο»,
είναι και ο τόπος όπου έζη-
σαν άνθρωποι από παλαιά,
άνθρωποι που μόχθησαν,
που αγωνίστηκαν, που
αμύνθηκαν, που πολέμη-
σαν, που σκοτώθηκαν. Αυ-
τή η αδιάρρηκτη διάρκεια,
αυτή η δύσκολη συνέχεια,
η σύνδεση του τώρα με το
τότε με δράσεις που θα τη
συντηρούν και θα την ενι-
σχύουν, ας διαποτίζουν τη
σκέψη, την προσοχή και
την έγνοια μας (για το μέλ-
λον του χωριού μας και όχι
μόνο). Ο σεβασμός στη
μνήμη των πεσόντων και
στο «δρόμο θυσίας» είναι
και αυτός ένα δείγμα της
έγνοιας μας. 

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συλλόγου Καναλιωτών
της Αθήνας
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Ανταπόκριση του Θεμιστοκλή Βάλλα
εκ μέρους του Μορφωτικού 
και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων 

Π έρασε και το φετινό καλο-
καίρι, παρ’ όλο που οι ζέστες
συνεχίζονται ακόμη, και μαζί
οι καθιερωμένες πλέον εκ-

δηλώσεις του καλοκαιριού στο χωριό
μας. Ο ΜΕΣΚ, ως ο Σύλλογος του χω-
ριού, πρωτοστάτησε στις
εκδηλώσεις και δρά-
σεις, που όλες είχαν
μεγάλη επιτυχία και
τις τίμησαν τόσο οι
Καναλιώτες όσο και
κάτοικοι χωριών
της γύρω περιοχής.
Οι γυναίκες του χω-
ριού, μετά την επιτυχία
που είχαν η παρασκευή και η
διάθεση της μαρμελάδας φράουλας,
και πάλι εθελοντικά παρασκεύασαν
μαρμελάδα ροδάκινου και ποτό (λικέρ)
από αρμπαρόριζα, που κι αυτά διατέθη-
καν στο σύνολό τους. Οι ίδιες μπήκαν
μπροστά και παρασκεύασαν πετιμέζι
και ριτσέλια για την ομώνυμη γιορτή
που φέτος πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 9 Σεπτεμβρίου.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι παρα-
κάτω εκδηλώσεις και δράσεις:
► Το Σάββατο 8 Ιουλίου ο ΜΕΣΚ διορ-
γάνωσε εκδρομή, δωρεάν, στα Καλά Νε-
ρά και στη Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
► Την Τετάρτη 9 Αυγούστου δόθηκε
στο Αθλητικό Κέντρο «Αθανάσιος Ντε-
νίσης» θεατρική παράσταση από το θέ-
ατρο «Όψεις», προσφορά του Δήμου
Μουζακίου, με το έργο του Μολιέρου «Ο
κατά φαντασίαν ασθενής».
► Την Παρασκευή 11 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στην
πλατεία οι σκακιστικοί αγώνες, με
συνδιοργανωτή τον Φυσιολατρικό
Όμιλο Καρδίτσας (ΦΟΚ) και με τη συμ-
μετοχή του κου Θωμά Παπαζαχαρίου
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κανα-
λιωτών της Αθήνας (μέλος του Δ.Σ.
του Εξωραϊστικού–Πολιτιστικού και
Αθλητικού Συλλόγου Λυκόβρυσης-
Πεύκης «Ο Αριστοτέλης» και αντιπρό-
σωπο του σωματείου στην Ελληνική
Σκακιστική Ομοσπονδία). Απονεμήθη-
καν αναμνηστικά μετάλλια στους τρεις
πρώτους και από ένα βάζο με μαρμε-
λάδα των γυναικών του χωριού μας
σ' όλα τα παιδιά. 
► Την Κυριακή 13 Αυγούστου, μετά
την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας

Εκδηλώσεις και δράσεις 
το καλοκαίρι 2017 στα Κανάλια

του Θωμά Παπαζαχαρίου

Γ ια πέμπτη πλέον συνεχόμενη
χρονιά διεξήχθηκαν σκακιστι-
κοί αγώνες στα Κανάλια, ευγε-

νικά φιλοξενηθέντες στο κατάστημα
«Καναλίων Γεύσεις». Σ' αυτούς συμ-
μετείχαν σκακιστές και από το σκακι-
στικό τμήμα του Φυσιολατρικού
Ομίλου Καρδίτσας, που ήταν και η
πλειονότητα. Κυριάρχησε το φίλαθλο
πνεύμα, το αγωνιστικό ήθος και η ευ-
γενής άμιλλα μεταξύ των νεαρών

σκακιστών. Απονεμήθηκαν μετάλλια
στους διακριθέντες, ενώ το επίπεδο
των αγώνων ήταν αρκετά υψηλό.

Οι σκακιστές που αγωνίστηκαν:
1. Βαγγέλης Αλεξάκος
2. Κωνσταντίνος Αλεξάκος
3. Γιάννης Αντωνίου
4. Στέφανος Αντωνίου
5. Απόλλωνας Βητοβάρης
6. Άγγελος Βογιατζής
7. Ματθαίος Γαζέτας
8. Μιλτιάδης Γαζέτας
9. Μαρία Καρρά

10. Κωνσταντίνος Καρράς
11, Ορφέας Λιάτσος
12. Απόστολος Παπανικολάου
13. Φίλιππος Παρθένης
14. Δήμος Πινακούλης
15. Βασίλης Τσιγαρίδας
16. Εύη Τσιγαρίδα
17. Θωμάς Φίνος
Οι τρεις πρώτοι που ξεχώρισαν:
Γιάννης Αντωνίου στην 1η θέση

(Χρυσό Μετάλλιο)
Ορφέας Λιάτσος στη 2η θέση

(Ασημένιο Μετάλλιο)
Βασίλης Τσιγαρίδαςστην 3η θέση

(Χάλκινο Μετάλλιο)
Όλοι οι παρευρισκόμενοι χάρηκαν

τους αγώνες και ιδιαίτερα οι διαγω-
νιζόμενοι και οι γονείς τους. Οι Κα-
ναλιώτες συντελεστές ευχαρίστησαν
ιδιαίτερα τον Φυσιολατρικό Όμιλο
Καρδίτσας για τη συμμετοχή του και
τη διάθεση του σκακιστικού υλικού.
Όλοι μαζί ανανεώσαμε τη συνάντησή
μας για το επόμενο καλοκαίρι στην
πλατεία των Καναλίων. 

Οι φετινοί σκακιστικοί αγώνες

Καναλιώτισσες επί το έργον: μαρμελάδα ροδάκινο 
Καναλιώτισσες επί το έργον και

πάλι: πετιμέζι και ριτσέλια

1. Στιγμιότυπο
των αγώνων

2. Διδάσκοντας
τους «αρχάρι-
ους»

3. Οι μεταλλιο-
φόροι με συ-
ναθλητές τους
και τους συν-
τελεστές των
αγώνων

Συνέχεια στη σελίδα 4
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της «Καναλιώτισσας» από τα Μετέωρα
στη «Βρωμόβρυση», δόθηκε στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου διά-
λεξη από τον Καθηγητή Καρδιολογίας
του Παν/μίου Πατρών κο Γεώργιο Χά-
χαλη με θέμα «Η στεφανιαία νόσος, αί-
τια και πρόληψη των επιπτώσεων στον
άνθρωπο». 

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν
ποδηλατικοί αγώνες από την πλατεία
του χωριού έως το Φανάρι και επι-
στροφή. Τους αγώνες βοήθησαν ο
Ποδηλατικός Όμιλος Καρδίτσας και
ο γιατρός Δημήτριος Χριστοδούλου.
Οι τρεις πρώτοι που ξεχώρισαν στη
μικρή κατηγορία:
Περικλής Πυργιώτης στην 1η θέση
Απόλλωνας Βητοβάρης στη 2η θέση
Παύλος Χαραλάμπου στην 3η θέση

Οι τρεις πρώτοι που ξεχώρισαν στη
μεγάλη κατηγορία:
Κωνσταντίνος Καλλιώρας 
στην 1η θέση
Αθανάσιος Μάλλιος στη 2η θέση
Ζήσης Βητοβάρης στην 3η θέση 
► Ανήμερα της γιορτής της Παναγίας,
την Τρίτη 15 Αυγούστου, μετά την πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέστηκε
τρισάγιο με κατάθεση στεφάνου στο
μνημείο πεσόντων–θυμάτων 1941-
1949 κι ακολούθως διεξάχθηκε ο κα-
θιερωμένος «δρόμος θυσίας» με τη
συμμετοχή παιδιών του χωριού. Απο-
νεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σ'
όλα τα παιδιά.
► Οι εκδηλώσεις έκλεισαν στις 9 Σε-
πτεμβρίου α) με την τελετή αποκαλυ-
πτηρίων της προτομής του αείμνηστου
λογοτέχνη μας Ζήση Σκάρου, στον πε-

ρίβολο του Δημοτικού Σχολείου, από
τον Δήμαρχο Μουζακίου Γ. Κωτσό, και
β) το βράδυ με τη γιορτή «Πετιμέζι και
Ριτσέλια». 
► Εν τω μεταξύ, μεγάλη επιτυχία ση-

μείωσαν οι βραδιές με ζωντανή λαϊ-
κή μουσική τα Σάββατα του Ιουλίου
και του Αυγούστου.
► Αλλά και για το πανηγύρι στη γιορ-
τή της Παναγίας τι να πούμε; Ότι ήταν

καλύτερο από το περσινό, που ήταν
καλύτερο απ' όλα τα προηγούμενα;

Σε λίγο το αποστακτήριο (καζαναριό)
θα αναστενάξει!!!!

Και του χρόνου να είμαστε καλά!   

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η τέλεση του τρισαγίου                                                                       

Η κατάθεση στεφάνου

Μεσημέρι 15 Αυγούστου
2017 στην πλατεία: 

Ο κος Τριαντάφυλλος
Δήμου «σέρνει» τον χορό
(φωτογραφία της Αλεξάνδρας

Σερπιώτου-Τσιγγλιφή)

Από τη
γιορτή 

«Πετιμέζι 
και

Ριτσέλια»
στην πλατεία 

Τα παιδιά που συμμετείχαν 
στον «δρόμο θυσίας» 

με τα αναμνηστικά τους και οι
συντελεστές της εκδήλωσης

Τ ην Τετάρτη 19 Ιουλίου, παραμονή της γιορτής
του Προφήτη Ηλία, τελέστηκε στον Αϊ-Λια
Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία. Στη συνέ-

χεια, στη μεγάλη τραπεζαρία της Εκκλησίας  προ-
σφέρθηκε πλούσιο δείπνο, όπως έχει καθιερωθεί τα
τελευταία χρόνια, με προβατίνες ψητές, κρασί, τυρί
και διάφορα άλλα εδέσματα. 

Τα εδέσματα προσέφεραν εφέτος, τιμώντας τη μνή-
μη του Προφήτη Ηλία, οι εξής: 

Προβατίνες ψητές: Αναστασίου Γεώργιος του Χρή-
στου, Αναστασίου Σταύρος του Χρήστου, Βούζας Αλέ-
ξανδρος του Θωμά, Γιαννακός Γεώργιος, Ευθυμίου
Χρήστος, Καλιώρας Κων/νος, Μαυράκης Χρήστος,
Μπρακατσούλας Ηλίας του Σωκράτη, Παππάς Γεώρ-
γιος, Χαραλάμπους Κωνσνταντίνος του Παναγιώτη.

Κρασί: Κοντοζήσης Ανδρέας.
Ψωμί: Κατέρης Φώτης.
Χρήματα: Σδρόλιας Χρήστος, πενήντα (50) ευρώ. 
Εθελοντικά εργάστηκαν οι: Αλεξανδρή Αγορή

(Ρούλα), Γατή Χριστίνα, Γατή Μαρία, Ζέκιου Παρα-
σκευή (Ρούλα), Κατέρη-Ζυγούρη Καλλιόπη, Μακρή

Μαρία, Μηνίτσιος Αναστάσιος, Μήτσιου Μαριάνα,
Μήτσιου Νιόβη, Παπαϊωάννου Αγορίτσα, Πυλαρινός
Χαράλαμπος, Πυργιώτης Περικλής, Σιάτρα Πολυξένη,
Σκούμης Νικόλαος, Τζανής Θεόδωρος, Χριστοδού-
λου Ευτυχία, και η πρεσβυτέρα Φωτεινή.

Με μεγάλη ευχαρίστηση εκφράζουμε τα συγχαρη-
τήρια στους ανωτέρω συγχωριανούς μας, γιατί έχουν
μέσα στην καρδιά τους ριζωμένο το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα και αποδεικνύουν εμπράκτως την προσφο-
ρά τους αυτή, η οποία γίνεται θυσία προς τιμήν του
προστάτη του χωριού μας Αγίου Προφήτη Ηλία. Η
προσφορά τους αυτή, η οποία πηγάζει μέσα από το
μόχθο της καθημερινότητας και τη βαθειά πίστη, απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση ώστε το έθιμο αυτό
να έχει συνέχεια εσαεί.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία

Νικόλαος Κόγιας – Ιερέας, 
Χριστόδουλος Ζέκιος, Λάμπρος Υφαντής, 

Καλλιόπη Κατέρη-Ζυγούρη, 
Θεόδωρος Τζανής 

Ο Μέγας Εσπερινός και η γιορτή 
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία

Ο Κωνσταντίνος Καλλιώρας, 
1ος νικητής των ποδηλατικών 

αγώνων, με τον Πρόεδρο του ΜΕΣΚ
κο Αλέξανδρο Χριστοδούλου
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νεα απο τa kanaλια

Τ ην Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
επέστρεψε η εικόνα της Πα-
ναγίας μας στο Μεγάλο Μο-

ναστήρι στα Μετέωρα, συνοδευό-
μενη από περισσότερους από 50
συγχωριανούς μας, καθώς, με μέ-

ριμνα των επιτρόπων του Ι. Ν. Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου, η επι-
στροφή της εικόνας συνδυάστηκε

με προσκυνηματική εκδρομή στα
Μετέωρα.

Η Επιτροπή της Εφημερίδας

Το ταξίδι της επιστροφής της εικόνας της Παναγίας της Καναλιώτσσας

Η επιστροφή της εικόνας της Παναγίας της «Καναλιώτισσας» στα Μετέωρα
με τη συνοδεία συγχωριανών (φωτογραφία του Ηλία Χ. Ζέκιου)

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Τ ην Τρίτη 29 Αυγούστου
2017 και ώρα 19.30,
ημέρα κατά την οποία
εορτάζει το παρεκκλή-

σιο του Ιερού Ναού Ιωάννου
Προδρόμου της αγροτικής πε-
ριοχής με το όνομα Σαρακίνα,
τελέστηκε τρισάγιο μνήμης στο
Κοινοτικό γραφείο, όπου είναι
εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα
στη μνήμη των Καπνοπαραγω-
γών του χωριού μας. Ως γνω-
στόν ο τελευταίος καλλιεργητής
Καπνοπαραγωγός υπήρξε ο
συγχωριανός μας Λάμπρος
Υφαντής το έτος 2003.

Η διοργάνωση της σεμνής
αυτής τελετής γίνεται από το
εκάστοτε Κοινοτικό Συμβούλιο
του χωριού μας.

Στη φωτογραφία διακρίνον-
ται οι: Ιερέας Παναγόπουλος
Σεραφείμ, Τριαντάφυλλος Δή-
μου (Πρόεδρος Συλλόγου Κα-
ναλιωτών Θεσ/νίκης), Από-
στολος Κωστούλας (πρώην
Πρόεδρος Συλλόγου Κανα-
λιωτών Βόλου), Καραλής Σω-
τήριος, Βούζας Θωμάς, Ζέκιος
Χριστόδουλος (Πρόεδρος Κοι-
νότητας), Αναστασίου Χρήστος,
Αναστασίου Αριστείδης (Κοι-
νοτικός Σύμβουλος), Φίνος
Θωμάς και Σδρόλιας Σταύρος.

Εκκλησιασμός του Αϊ-Γιάννη στο ξωκλήσι στη Σαρακίνα 
(φωτογραφία του Ηλία Χ. Ζέκιου)

Τρισάγιο μνήμης
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αρθρογραφια

του Υψηλάντη Σαμαρά

Π ολλές αλλαγές γνώρισε η δικιά μου
γενιά ως προς το είδος και τη δυσκο-
λία εργασίας, τον τρόπο εκπαίδευ-
σης, την προμήθεια και τη χρήση

ενδυμασίας, την κοινωνική ζωή και γενικά τον
τρόπο ζωής. Θα περιοριστώ στην καταγραφή
του εξοπλισμού του μαθητή και γενικότερα στη
σχολική του ζωή.

Σε παλαιότερες εποχές, που πρόλαβα να τις
αποτυπώσω στη μνήμη μου,  χρησιμοποιήθηκε
το μολυβοκόνδυλο με την πλάκα. Το μολυβο-
κόνδυλο ήταν ένα κυλινδρικό μολύβι, μικρό-
τερο από την κιμωλία, που έγραφε σε μια μαύρη
πλάκα που είχε ο κάθε μαθητής ατομικά, δια-
στάσεων δεκαπέντε επί είκοσι (15x20) εκατο-
στών περίπου. Ο χώρος της πλάκας επαρκούσε
για να γράφει κανείς κάποιες αριθμητικές πρά-
ξεις, τα γράμματα και λίγες λέξεις ή προτάσεις.
Το σβήσιμο ή η διόρθωση γινόταν με ένα πανάκι
ή το γνήσιο σφουγγάρι, γιατί το πλαστικό δεν
ήταν ακόμα προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Το
κόστος αγοράς του μολυβοκόνδυλου ήταν μη
προσιτό στους περισσότερους μαθητές και γι΄
αυτό η χρήση του ήταν περιορισμένη.

Περιορισμένη για τον ίδιο λόγο ήταν και η
χρήση του μελανοδοχείου με τη μελάνη και την
πένα. Το μελανοδοχείο ήταν γυάλινο με χοντρό
και άθραυστο γυαλί. Το στόμιό του ήταν κατάλ-
ληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να
εμβαπτίζεται η πένα και παράλληλα να μην γί-
νεται υπερχείληση της μελάνης. Το μελανοδο-
χείο είχε χοντρό γυάλινο πάτο έτσι ώστε, αφού
το κέντρο βάρος του ήταν χαμηλά, όταν έπεφτε
να βρίσκεται όρθιο και να μην χύνεται η μελάνη.
Βέβαια πολλές φορές η μελάνη χυνόταν και
έτσι δημιουργούσε προβλήματα στα ρούχα και
στον  περιβάλλοντα χώρο γενικότερα. 

Το γράψιμο με την πένα δεν άφηνε περιθώριο
διόρθωσης των λαθών και γι΄αυτό το χρησι-
μοποιούσαν μαθητές μεγάλων τάξεων. Το γρά-
ψιμο με την πένα σου έδινε τη δυνατότητα να
αυξομειώσεις το πάχος της γραμμής και έτσι
μπορούσες να εκφράσεις καλύτερα τον γραφι-
κό σου χαρακτήρα και την καλλιτεχνική σου
ευαισθησία. Άξια θαυμασμού ήταν ειδικά τα κε-
φαλαία γράμματα με τα περίτεχνα στολίδια. Γε-
νικά το γράψιμο με τη μελάνη και το μελανο-
δοχείο έδινε μια επισημότητα και γι΄αυτό το
χρησιμοποιούσαν και οι μεγαλύτεροι σε επί-
σημα έγγραφα, όπως συμβόλαια και ληξιαρχι-
κές πράξεις.

Καθημερινά ο μαθητής χρησιμοποιούσε, ει-
δικά στις μικρές τάξεις,  το μολύβι με την ξύ-
στρα και τη γομολάστιχα. Η χρήση αυτή συνε-
χίζεται μέχρι τις μέρες μας. Το μελανίσιο μο-
λύβι είχε μια ιδιαίτερη χρήση δίνοντας ένα
χρώμα μελιτζανί και δεν υπήρχε δυνατότητα
σβησίματος. Για να γράφει κανείς με το μελα-
νίσιο πιο ευδιάκριτα έπρεπε να υγραίνεται. Αυ-
τό ο μαθητής το  έκανε με το σάλιο του και έτσι
η γλώσσα του και τα χείλη του ήταν συχνά με-
λιτζανί. Εξυπακούεται ότι εκτός από εμφανι-
σιακά προβλήματα υπήρχαν και προβλήματα

υγείας,  αλλά ποιος ήξερε και ποιος νοιαζόταν
γι΄αυτό;

Τα βιβλία και τα τετράδια δεν ήταν πολλά,
όπως σήμερα. Κάθε μαθητής είχε ένα βιβλίο,
το αναγνωστικό, και ένα τετράδιο, το χαρακτη-
ριστικό δωδεκάφυλλο που στο οπισθόφυλλο
ήταν γραμμένη η προπαίδεια. Το γράψιμο γινό-
ταν με φειδώ και σπάνια γέμιζε. Σε οποιοδή-
ποτε εκπαιδευτικό σύστημα ο δάσκαλος ήταν
αναγκασμένος να προσαρμόσει τη διδασκαλία
του με δεδομένο ότι βοήθεια στο σπίτι από το
γονιό δεν υπήρχε ή ήταν ανύπαρκτη, αφού οι
γονείς ήταν απασχολημένοι με τις αγροτικές
εργασίες ή ήταν αγράμματοι. Το γεγονός αυτό
είχε και τα πλεονεκτήματά του, επειδή ο μαθη-
τής αποκτούσε υπευθυνότητα, αυτενέργεια και
μάθαινε να στηρίζεται στις δυνάμεις του.

Με τα φύλλα του τετραδίου και κατά προτρο-
πή του δασκάλου κάναμε το μάθημα της χειρο-
τεχνίας φτιάχνοντας καραβάκι, χελιδόνι κτλ. Το
κομμένο φύλλο του τετραδίου το λέγαμε "φλά-
κο" και το χρησιμοποιούσαμε μερικές φορές
στις συναλλαγές μας λόγω έλλειψης χρημά-
των. Εγώ π.χ. συγκέντρωνα φύλλα τετραδίων
με το να πιάνω και να ξεριζώνω τσουκνίδες,
κρατώντας μυστικό τον τρόπο που το κατάφερ-
να. Αν την τσουκνίδα την πιάσεις προσεκτικά
από το εξωτερικό μέρος του φύλλου με κίνηση
από κάτω προς τα πάνω, δεν προκαλεί κνησμό.
Έτσι έλεγα προς το φιλοθεάμον κοινό:   Νάμ΄
ένα φλάκο και θα τσακώσω μια τσουκνίδα.

Ο μαθητής, ακόμη και του δημοτικού, είχε
και τις υποχρεώσεις του στις εργασίες του σπι-
τιού, μιας που οι γονείς του βρίσκονταν σχεδόν
όλη την ημέρα στα χωράφια για γεωργικές ερ-
γασίες. Το πρωί έπρεπε να ταϊσει τις κότες και
το γουρούνι, να αρμέξει τις γίδες ,να βοηθήσει
το κατσικάκι στο βύζαιμα και να πάει τις γίδες
στη γιδοβίτσα, που ήταν χώρος συγκέντρωσης
των γιδιών. Η εργασία συνδυαζόταν μερικές
φορές με το παιχνίδι, κυνηγώντας το κατσικάκι
και γαργαλώντας την κοιλιά του γουρουνιού,
επειδή έτσι του άρεσε και έβγαζε ένα χαρα-
κτηριστικό ήχο ευχαρίστησης. Ευτυχώς που το
πρωινό φαγητό το εφρόντιζε η κυρία Μαρία
στο δημοτικό σχολείο, μοιράζοντας ζεστό γάλα
σκόνη με την κουτάλα από το καζάνι, μαζί με
λίγο κίτρινο τυρί.

Οι  πρωινές εργασίες του μαθητή είχαν τα
ευτράπελά τους. ΄Ημουν περίπου  οκτώ χρόνων
και πηγαίνοντας τις γίδες στη γιδοβίτσα ακούω

να χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας με το χα-
ρακτηριστικό χτύπο, προσκαλώντας τους μα-
θητές στο σχολείο. Η επιμέλειά μου, η συνέπειά
μου και η καθυστερημένη εργασία που έκανα
με αναστάτωσαν και βλέποντας έναν συγχω-
ριανό μου του λέω: Θείε, πάρε και τσι θ΄κές
μ΄ τσι γίδες για τη γιδοβίτσα. Μου απάντησε
πως τις δικές του γίδες τις πήγε και τώρα επι-
στρέφει. Χωρίς να αξιολογήσω και να οριοθε-
τήσω τις δικές μου υποχρεώσεις  και καθή-
κοντα του λέω απεγνωσμένα: Πάρτες σου λέω,
δεν ακούς την καμπάνα που χτυπάει; Το χρέος
μου νόμισα ότι τελείωσε και έφυγα. Τελικά ο
άνθρωπος εξαναγκάστηκε να ξαναπάει στη γι-
δοβίτσα και το βράδυ στην πλατεία το περιστα-
τικό το ανέφερε στον πατέρα μου. Κάπως έτσι
λύνονταν τα προβλήματα από τους μεγαλύτε-
ρους με σεβασμό, αγάπη και αλληλεγγύη.

Το ντύσιμο των μαθητών ήταν λιτό, προφα-
νώς με μη επώνυμα ρούχα, τα περισσότερα
πλεκτά από τη μάνα μας, με γαλότσες το χει-
μώνα, μιας και υπήρχαν  λάσπες  και λακκού-
βες με νερά. Το καλοκαίρι ήμασταν όλοι ξυ-
πόλυτοι, με το χαρακτηριστικό  κοντό παντε-
λονάκι με τις τιράντες. Κανένας δεν αισθανό-
ταν μειονεκτικά  έναντι του άλλου ως προς το
ντύσιμο. Μάλιστα ο κανόνας είχε και τις πε-
ρίεργες εξαιρέσεις, όπως μου το διηγήθηκε η
Ελενίτσα η Γιαννακού που ήταν κόρη   δασκά-
λων. Ο αδελφός της, ο Γιώργος, για να μην
ξεχωρίζει στο ντύσιμο από τους φίλους του,
εμφανισιακά, βγαίνοντας από το σπίτι του
έβγαζε τα παπούτσια του και τα έκρυβε και
μπαίνοντας τα φόραγε για να μην γίνεται αν-
τιληπτός από τους γονείς του. Η αλληλεγγύη
στις μικρότερες ηλικίες.

Οι περίπατοι στο δημοτικό σχολείο δεν πα-
ρουσίαζαν κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με τα
σημερινά δεδομένα. Ο χώρος περιπάτου ήταν
συνήθως η βρωμόβρυση. Το επικλινές έδαφος
δεν μας επέτρεπε  πολλές δραστηριότητες. Μα-
ζεύαμε  ξυνίθρες και τις τρώγαμε επί τόπου. Η
ημερήσια εκδρομή γινόταν συνήθως στα πάνω
πεύκα. Την ημέρα εκείνη ο κάθε μαθητής είχε
μαζί του το γεύμα του, που συνήθως ήταν το
ψωμί με τα κεφτεδάκια ή μια κονσέρβα σαρ-
δέλα μέσα στο χαρακτηριστικό καρό «μεσάλι»
(πετσέτα).

Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο καλύτερη ή
πόσο χειρότερη έγινε η σχολική ζωή σήμερα
των νέων. 

Η σχολική ζωή μιας άλλης εποχής

Από τα εκθέματα του Ιστορικού κ' Λαογραφικού Μουσείου Καναλίων: 
το πηλήκιο με την κουκουβάγια και μελανοδοχεία με πένες

(φωτογραφία της Παναγιώτας Κανελή)
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αρθρογραφια

του Χρήστου Μαυρομμάτη

Μ ε ένα πλήρες λεωφορείο έγινε την Κυ-
ριακή 18 Ιουνίου 2017,η επίσκεψη της
Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος

Βόλου στο Κέντρο Διάδοσης των Επιστημών και
στο Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», το Πλανη-
τάριο Θεσσαλονίκης, και στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο του Δίου της Πιερίας.

Η Εταιρεία Αστρονομίας ανέκαθεν έκανε επιτυ-
χημένες εκδρομές, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τις
προσδοκίες ως προς την οργάνωση και την εκτέλεση
με ακρίβεια του προγράμματος σε όλα τα τμήματα
του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος «Νόησις» και με
εξαιρετικές ξεναγήσεις του Ιδρύματος.

Ιδιαίτερα τα μέλη μας εντυπωσιάστηκαν στην ψη-
φιακή προσομοίωση και προβολή της σκηνοθετικής
παρουσίασης του Αστρονόμου Θεοφάνη Ματσόπου-
λου «Από τη γη στο σύμπαν», όπου εμπέδωσαν έτσι
τη γνώση τους για τη δημιουργία της γης, των δισε-
κατομμυρίων γαλαξιών και αστέρων και του δικού
μας γαλαξία με τους αστέρες Ερμή, Αφροδίτη, Δία,
Απόλλωνα και Κρόνο. Κατόπιν παρακολουθήσαμε
σε τρισδιάστατη παράσταση (με ειδικά γυαλιά) τη
γέννηση και ανάπτυξη των Δεινοσαύρων, του με-
γαλύτερου ζώου, κυρίαρχου στη γη, σε σχήμα γου-
στέρας, με δύο πόδια, βάρους πέντε ελεφάντων,
που κυριάρχησε στην Παταγονία της Αργεντινής πριν
από δισεκατομμύρια χρόνια και πριν την εμφάνιση
του ανθρώπου. Τα γιγαντόσωμα αυτά ζώα ζωντά-
νεψαν από τα αυγά των θηλυκών μέχρι τη γιγαντό-
σωμη ανάπτυξής τους, φέρνοντας με την ψηφιακή

τεχνολογία όλη τους τη μορφή μπροστά μας, που
μας τρόμαζαν πολλές φορές και μας ανάγκαζαν να
απλώνουμε τα χέρια μας για να φυλαχθούμε από
την επίθεσή τους και να τα αποφύγουμε. Τα ζώα
αυτά εξαφανίστηκαν από τη γη μετά την πτώση θε-
όρατου μετεωρίτη, που προκάλεσε μεγάλο σεισμό
στη γη, άνοιξε τεράστιο κρατήρα στο Μεξικό και η
σκόνη σκέπασε όλη τη γη, ενώ η θερμοκρασία, που
αναπτύχθηκε , κατέστρεψε όλη τη βλάστηση της γης
και προκάλεσε το θάνατο όλων των ζώντων οργα-
νισμών του ζωικού βασιλείου και φυσικά και των
δεινοσαύρων που δεν άντεξαν και πέθαναν στα βου-
νά και τις κοιλάδες της Παταγονίας. Ήταν μια θαυ-
μάσια εμπειρία για τα μέλη της Εταιρείας Αστρονο-
μίας και για όσους άλλους κατακλύζουν το Ίδρυμα
«Νόησις» της Θεσσαλονίκης.

Μετά από αυτά τα δύο θεάματα επισκεφθήκαμε το
Μουσείο Τεχνολογίας που μας ενθουσίασε ιδιαίτερα.
Αφού ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα εκθέσεως πα-
λαιών αυτοκινήτων (αντίκες), περί τα 70 σπάνια αυ-
τοκίνητα, οι ξεναγοί μας οδήγησαν στις αίθουσες
εξέλιξης της τεχνολογίας διαφόρων συστημάτων,
από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα. Εκεί πραγ-
ματικά περιεργαστήκαμε και ξεχαστήκαμε να απο-
λαμβάνουμε τα πειράματα μόνοι μας. Να σηκώνουμε
αυτοκίνητο με μικρή δύναμη του ενός ανθρώπου, να
βγάζουμε νερό με κοχλία εντός σωλήνα, που είναι η
βάση της αντλίας, να ζυγιζόμαστε στη βαρύτητα των
αστέρων του ηλιακού μας συστήματος, του Άρη, της
Αφροδίτης, του Κρόνου κλπ. και να απολαμβάνουμε
πολλές άλλες εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Το απόγευμα, στην επιστροφή, επισκεφτήκαμε το

Αρχαιολογικό Μουσείο στο Δίον της Πιερίας, όπου
περιεργαστήκαμε όλα τα αντικείμενα των ανασκα-
φών του αρχαιολογικού χώρου στους τρεις ορόφους
των αιθουσών του Μουσείου. Οι θαυμάσιες προτο-
μές, τα μεγάλα ψηφιδωτά, τα οικιακά σκεύη, τα γε-
ωργικά εργαλεία και τόσα άλλα αντικείμενα από την
εποχή των βασιλέων της Μακεδονίας, Αρχέλαου,
Φίλιππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αντικείμενα
του 6ου-1ου αιώνα π.Χ. Την εξέλιξη των ανασκαφών
μας παρουσίασε με βίντεο ο Καθηγητής της Αρχαι-
ολογίας και υπεύθυνος των ανασκαφών σ’ αυτόν
τον αρχαιολογικό χώρο κ. Παντερμαλής, που μας
κατέπληξε με την επιμέλεια, την παρατηρητικότητα
και τη μεγάλη προσοχή με την οποία μετέφερε τα
αντικείμενα, όπου χρειαζόταν, για να καθαριστούν
και με λεπτομέρεια να συναρμολογηθούν. Έφθασε
μέχρι τις ΗΠΑ, για ορισμένα, όπου είχαν την τεχνική
και τα μέσα γι’ αυτή τη λεπτή εργασία. Κι όπως ξέ-
ρουμε, ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος το 1977
ανακάλυψε ασύλητο τον τάφο του Φιλίππου του Β ,́
με το χρυσό στεφάνι και τα άλλα ευρήματα που βρί-
σκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Έτσι, η εκδρομή αυτή μπορούμε να πούμε ότι ήταν
εκπαιδευτική, με τα αξιοθέατα που είδαμε στο ψη-
φιακό Μουσείο εξέλιξης της τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ,
όπου κυριολεκτικά απορροφηθήκαμε και απολαύ-
σαμε την τελειότητα των αντικειμένων αλλά και την
εξαιρετική τέχνη των αρχαίων προγόνων μας στο
Δίον της Πιερίας. Όλα τα μέλη της Εταιρείας εξέ-
φρασαν τις ευχαριστίες στους διοργανωτές και ευ-
χήθηκαν να επαναλαμβάνουν τέτοιες εκδρομές στο
μέλλον, γρήγορα και όχι αργά.   

Επίσκεψη της Εταιρείας Αστρονομίας στο Ίδρυμα
«Νόησις» της Θεσσαλονίκης και στο «Δίον» Πιερίας

του Χρήστου Μαυρομμάτη

Σ το πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων της
περιόδου του 15Αύγουστου, επιτυχία σημεί-
ωσε η προγραμματισμένη ομιλία του κου Γε-

ωργίου Χάχαλη, καθηγητή και διευθυντή της
Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών (Ρίο), την Κυριακή 13 Αυγούστου, με θέμα
«Η στεφανιαία νόσος, αίτια και πρόληψη των επι-
πτώσεων στον άνθρωπο».

Ο κος Χάχαλης πρώτα προσδιόρισε, προβάλλον-
τας αρκετές διαφάνειες, τη στεφανιαία αρτηρία, η
οποία επηρεάζει σημαντικά την κυκλοφορία του αί-
ματος στην καρδιά του ανθρώπου. Έπειτα τόνισε με
έμφαση τους παράγοντες που προκαλούν δυσκολία
στην κυκλοφορία του αίματος, επειδή γεμίζουν τα
τοιχώματα των αρτηριών, δημιουργούν στένωση
μέχρι και φράξιμο αυτών, ιδίως της στεφανιαίας
αρτηρίας που προκαλεί τη στεφανιαία νόσο. Αυτοί
οι παράγοντες είναι: 1) το κάπνισμα, 2) η λαιμαργική
διατροφή, 3) η υψηλή χολιστερίνη, 4) η κληρονομική
προδιάθεση παθητικών διαμορφώσεων των αρτη-
ριών (στένωση) και 5) η αρτηριακή πίεση.

Ανέλυσε επίσης, με στατιστικά στοιχεία και πλη-
θώρα διαφανειών από ξένες έρευνες, τα αποτελέ-
σματα των επιπτώσεων κάθε παράγοντα στη νόσο
της στεφανιαίας αρτηρίας και καθόρισε τα επιτρε-
πόμενα όρια, πάνω από τα οποία υπάρχει πιθανότητα

να συμβεί καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο στον
άνθρωπο.

Για να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν αυτά
τα επεισόδια, τόνισε ο καθηγητής, πρέπει να προ-
σέχουμε τη διατροφή μας, να μην είμαστε λαίμαργοι,
να μην τρώμε μεγάλες ποσότητες στα γεύματα και
προπαντός να αποφεύγουμε τα ζωικά λίπη. 

Το πρωινό και το μεσημεριανό φαγητό να είναι
μέτριο και το βραδινό λίγο και ελαφρό. Να περι-

λαμβάνει κρέας και κοτόπουλο με ελαιόλαδο,
όσπρια, φασόλια, ρεβίθια και φακές, αλλά και πλού-
σιες σαλάτες και φρούτα, για να παίρνει ο οργανι-
σμός μας αντιοξειδωτικές ουσίες, που αντιστέκονται
στην αύξηση του βάρους και της παχυσαρκίας του
οργανισμού μας, ενώ, όπως τόνισε, στην Ελλάδα,
στατιστικά, θεωρούμαστε υπέρβαροι.

Αλλά και με την καθημερινή άσκηση του σώματός
μας με βάδισμα, σουηδική γυμναστική ή άλλη άσκη-
ση επί μια ώρα την ημέρα μπορούμε να βοηθήσουμε
την καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Επιβάλλεται
η άσκηση η οποία είναι το καλύτερο φάρμακο για
την καρδιά και την υγεία μας γενικότερα.

Τέλος, ο ομιλητής τόνισε ότι η αίσθηση ιδιόρυθ-
μου πόνου στο στήθος και στην ωμοπλάτη, όπισθεν
της καρδιάς, προμηνύει καρδιακό επεισόδιο και
πρέπει αμέσως να καταφεύγουμε στον πλησιέστερο
καρδιολόγο και στο νοσοκομείο, γιατί η ταχύτητα
της επέμβασης στις καρδιακές νόσους σώζει ζωές.

Ήταν μια μεστή και ενδιαφέρουσα ομιλία, που
άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο ακροατήριο του
Πνευματικού Κέντρου Καναλίων, που κατευχαρι-
στημένο από την απλότητα και την εξαιρετική κατα-
νόηση των επιχειρημάτων του ομιλητή για τα προ-
βλήματα και τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου,
που άκουσε, προβληματίστηκε σχετικά με το «φα-
γοπότι», που αστήρευτα επικρατεί αυτές τις γιορτι-
νές μέρες του δεκαπενταύγουστου.

Η ομιλία του καρδιολόγου καθηγητή Γεωργίου Χάχαλη 
Ο καθηγητής
καρδιολογίας
κος Γεώργιος
Χάχαλης στο
Πνευματικό

Κέντρο
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Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του
ΖΗΣΗ ΣΚΑΡΟΥ

του Καναλιώτη Απόστολου Ζήση
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 - Δημοτικό Σχολείο Καναλίων

Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης
αποφαινόταν πως «το έργο τέ-
χνης, όσο περισσότερο βυθι-
σμένο βρίσκεται, σαν ουσία,
μέσα στις ρίζες και στις πηγές
ενός τόπου συγκεκριμένου και,
παράλληλα, όσο περισσότερο
προσαρμοσμένο είναι, σα μορ-
φή, στο γενικότερο αισθητικό
πνεύμα μιας εποχής, τόσο κα-
λύτερα κερδίζει το έπαθλο του
παγκόσμιου ενδιαφέροντος,
τόσο αποτελεσματικότερα κα-
ταφέρνει ν’ αντισταθεί στη
φθορά του χρόνου» (Ανοιχτά
χαρτιά, 1982). Το έργο του Ζή-
ση Σκάρου, με την ουσία του
και με την οφειλόμενη θεώρη-
ση από τα μέσα τα εκφραστικά,
πήρε το διαβατήριο για την ψυ-
χή του κοινωνικού ανθρώπου.
Αυτό το επισημαίνουν οι κριτι-
κοί της τέχνης και το βεβαι-
ώνουν οι διεθνείς διακρίσεις
του. Για τις ρίζες και τις πηγές
του τόπου του όμως, ο λόγος
είναι δικός μας, των συντοπι-
τών του. Αυτές τις ρίζες και τις

πηγές αναδείξαμε με την έκ-
δοση από τον Σύλλογό μας,
πριν δυόμισι χρόνια, του τόμου
«ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ - Ο Κανα-
λιώτης Απόστολος Ζήσης/
Απανθίσματα της ζωής και του
συγγραφικού του έργου». Κι
αυτές διαφυλάσσουμε με την
ανέγερση της προτομής του.
Ευχαριστούμε τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Μουζα-
κίου και τον Δήμαρχο κο Γε-
ώργιο Κωτσό για την αποδοχή
του αιτήματός μας να στηθεί η
προτομή του Ζήση Σκάρου
στον «ιερό» χώρο του σχολεί-
ου καθώς και για την κάλυψη
της δαπάνης του βάθρου, τον
δε Δήμαρχο, προσωπικά, και
για την τέλεση των αποκαλυ-
πτηρίων. Συγχαίρουμε για το
έργο της τη δημιουργό της
προτομής, τη ζωγράφο και
γλύπτρια κα Μάγδα Βαμβατή-
ρα, και την ευχαριστούμε για
την ευγενική προσφορά της.
Ευχαριστούμε για την παρου-
σία τους, τους εκπροσώπους

του αδελφού συλλόγου του
χωριού, του ΜΕΣΚ, τους λοι-
πούς συγχωριανούς μας και
τους φίλους του χωριού μας.
Ευχαριστούμε τον συνταξιού-
χο δάσκαλο κο Αντώνη Λάσδα
για την πλαισίωση της τελετής
με την οργάνωση της επίσκε-
ψής μας στο Ιστορικό κ’ Λαο-
γραφικό Μουσείο, στην Πινα-
κοθήκη και στο Ιστορικό Αρ-
χείο «Κοίμηση της Θεοτόκου»,
όπου εκτίθεται και το σύνολο
του συγγραφικού έργου του
Ζήση Σκάρου. Ευχαριστούμε
τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Καναλίων κο Χριστόδουλο
(Χρίστο) Ζέκιο, που στάθηκε γι’
ακόμα μια φορά, σιωπηλά αλ-
λά αποτελεσματικά, αρωγός
και συμπαραστάτης των πρω-
τοβουλιών και των δράσεων
του Συλλόγου μας στο χωριό. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου

Καναλιωτών της Αθήνας
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης

Στην τελετή μίλησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας κος
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης, ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γεώργιος Κωτσός και, εκ των
συγγενών του τιμωμένου, ο ανιψιός του κος Χρήστος Δημ. Λιάκος, Ταμίας του Δ.Σ.
του Συλλόγου της Αθήνας. Οι σύντομοι αυτοί λόγοι δημοσιεύονται εδώ. Λάβαμε και

δημοσιεύουμε επίσης τρία γραπτά συγχαρητήρια μηνύματα καθώς και δυο σημειώματα σε
ανάμνηση της εκδήλωσης. Η ενότητα κλείνει με μια εγκωμιαστική αναφορά του κου Χρή-
στου Λιάκου στον συνταξιούχο δάσκαλο κο Αντώνη Λάσδα, από τις εντυπώσεις που αποκό-
μισε από την πρώτη επίσκεψή του στο Ιστορικό Αρχείο «Κοίμηση της Θεοτόκου».

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γεώργιος Κωτσός

Αποθαυμάζοντες την προτομή

Με μεγάλη χαρά και τιμή είμαι σήμερα εδώ στα
Κανάλια προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα
αποκαλυπτήρια της προτομής ενός άξιου συμπο-
λίτη μας, του Ζήση Σκάρου. Του Ζήση Σκάρου που
με τη δράση του, την παρουσία του και το έργο του
καταξιώθηκε όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά στο
σύνολο του Ελλαδικού χώρου.
Ο Ζήσης Σκάρος, κατά κόσμον Απόστολος Χρήστου
Ζήσης, υπήρξε αγωνιστής, επαναστάτης, ασυμβίβα-
στος, έδωσε μάχες για τις ιδέες του, ανυποχώρητος
για τα πιστεύω του, ιδεολόγος και μαχητής της ζωής.
Το συγγραφικό του έργο πολύπλευρο και στο επί-
κεντρό του πάντα ο άνθρωπος. Κυρίως ο κατα-
τρεγμένος, ο αδύναμος, ο άνθρωπος της υπαίθρου,
του μόχθου και της εργασίας.
Για όλους τους Καναλιώτες και ιδιαίτερα για εμέ-
να, που ως Δήμαρχος Μουζακίου έχω την τιμή και
τη χαρά να προβαίνω στα αποκαλυπτήριά της, η
προτομή του Ζήση Σκάρου, που θα κοσμεί τον προ-
αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου των Κανα-
λίων, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σ’
ένα άξιο τέκνο της περιοχής μας.
Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρό-
εδρο του χωριού κο Χρίστο Ζέκιο και τον Πρόεδρο
του Συλλόγου των Καναλιωτών Αθήνας κο Λάμ-
προ Πυργιώτη για την άριστη συνεργασία που
έχουμε και κυρίως για την πρωτοβουλία τους να
ανεγερθεί η προτομή του Ζήση Σκάρου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωτσός



9Tα Kαναλια Καρδιτσασ

δραστηριοτητεσ  toy συλλογου μασ

Άποψη της εκδήλωσης

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων «H Πανθεσσαλική Στέγη» χαιρετίζει
την ανέγερση της προτομής του αειμνήστου λογοτέχνη Ζήση Σκάρου. 
Η πρωτοβουλία του Συλλόγου σας σάς τιμά ιδιαιτέρως, ξεπερνά τη δυναμική
σας και αποδεικνύει ότι οι Καναλιώτες και ισχυρή μνήμη διαθέτουν αλλά και
αίσθημα ευθύνης για τη διάσωση των μορφών-προτύπων για τη νέα γενιά. 
Σφίγγω το χέρι του φίλου Προέδρου Λάμπρου Πυργιώτη, και απευθύνω τα
συγχαρητήρια σ’ όλους που αγωνίστηκαν για την αποπεράτωση του σημαντικού
αυτού έργου. 
Η «Πανθεσσαλική Στέγη» αισθάνεται υπερήφανη που ο Σύλλογός σας συγκα-
ταλέγεται στα μέλη της και επιτελεί ένα τόσο σημαντικό έργο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της «Πανθεσσαλικής Στέγης»
Στέφανος Κούτρας

Είστε άξιοι επαίνου για την πρωτοβουλία σας, την οργάνωση και υλοποίηση
της εκδήλωσης. Ο Καναλιώτης Ζήσης Σκάρος τίμησε τα Ελληνικά Γράμματα και
τη γενέτειρά του, τα Κανάλια Καρδίτσας. Το σημαντικό του έργο στηρίζεται σε
πλήθος διαχρονικών αξιών και σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Είμαστε
περήφανοι γι’ αυτόν. Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο μεγάλο Πολιτιστικό έργο
που επιτελείτε.

Με εκτίμηση,
Παρασκευή Σδρόλια-Κρανιά

Βιβλιοθηκονόμος – Προϊσταμένη Τμ. Παιδείας και
Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας

Θερμά συγχαρητήρια για την ανέγερση της
προτομής του συμπατριώτη μας Καρδιτσιώτη
Ζήση Σκάρου (γέννημα-θρέμμα των Κανα-
λίων) και για τα εγκαίνια αποκάλυψης της
προτομής του, με την ευχή να αναδειχθούν κι
άλλοι λογοτέχνες συμπατριώτες μας του με-
γέθους αυτού.
Ο Σύλλογός μας τίμησε εν ζωή τον Ζήση
Σκάρο σε ειδική εκδήλωση με πλακέτα ευ-
γνωμοσύνης για το έργο του και διοργάνω-

σε μετά τον θάνατό του, το έτος 1998, φι-
λολογικό μνημόσυνο με διακεκριμένες προ-
σωπικότητες που μίλησαν για τη ζωή και το
έργο του.
Τα λογοτεχνικά του επιτεύγματα έχουν απο-
τυπωθεί στα βιβλία του, με πρώτα τις «Ρίζες
του ποταμού» και τις «Κλούβες», μέσα στις
οποίες ο Ζήσης Σκάρος βίωσε την αγωνία του
θανάτου κατά τη Γερμανική κατοχή.
Στον Σύλλογο των Απανταχού Καρδιτσιωτών

είμαστε ευγνώμονες που είχαμε στους κόλ-
πους μας ως μέλος μας τον μεγάλο αυτόν
Καρδιτσιώτη λογοτέχνη και είμαστε υπερή-
φανοι για την καταγωγή μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Απανταχού Καρδιτσιωτών

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Δ. Κουσαής

Αναφέρομαι στον άνθρωπο και συγγενή, στον θείο μου
Ζήση Σκάρο.
Ο Αποστολάκης, ο μικρότερος και πιο αγαπητός από τα
αδέλφια της μητέρας μου, ήταν άνθρωπος διακριτικός,
χαμηλών τόνων, μειλίχιος και αγαπητός σε όσους τον
γνώριζαν.
Θυμάμαι, μικρό παιδί με είχαν στείλει στην Αθήνα όπου θα
με φιλοξενούσαν ο Απόστολος με την Τίτη. Ήταν καλοκαίρι
και ένα βράδυ σηκώθηκα σαν υπνοβάτης κατευθυνόμενος
προς ένα ανοιχτό παράθυρο. Ο θείος ξύπνησε σαν ελατήριο
με αποτέλεσμα να σκοντάψει σ’ ένα τραπέζι και να σπάσει
το μικρό δάχτυλο του ποδιού του.
Αισθανόμουν άσχημα αλλά ο θείος μου δεν βαρυγκώμησε
και δεν μ’ έκανε ούτε για μια στιγμή να νοιώσω άβολα.
Αργότερα, φοιτητής πλέον στην Αθήνα, πήγαινα αρκετές
φορές σπίτι τους για φαγητό, όταν ξέμενα από χρήματα ή
ακόμα και για μια απλή επίσκεψη.
Είχα κι άλλους μπαρμπάδες, οι οποίοι όταν τους επισκε-
πτόμουνα με συμβούλευαν ή μου έκαναν παρατηρήσεις για
υπαρκτά και ανύπαρκτα πράγματα, με τρόπο που αισθανό-
μουνα συχνά άσχημα. Αντίθετα, ο Αποστολάκης, ήπιος και
διακριτικός, μου περνούσε τα μηνύματα των συμβουλών
και των συστάσεων μέσα από διάλογο και κατά τέτοιο τρόπο
που όχι μόνο τα δεχόμουνα αλλά και τα αφομοίωνα.
Αυτός ήταν ο Αποστολάκης, διακριτικός, ήπιος χαρακτήρας,
σοφός. Θα τον θυμόμαστε για πάντα.

Χρήστος Δημ. Λιάκος



της Παναγιώτας Κανελή*
Φοιτήτριας Τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό
Πολιτισμό του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Μ ε αφορμή τα 100 χρόνια
από τη γέν-
νηση του
λογοτέχνη

Ζήση Σκάρου, μου δό-
θηκε η ευκαιρία να
βρεθώ στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, στα Κα-
νάλια Καρδίτσας,
όπου πραγματοποι-
ήθηκαν τα αποκαλυ-
πτήρια της προτομής
του. Η εκδήλωση είχε
προγραμματιστεί στις
αρχές Σεπτεμβρίου,
ημέρα Σάββατο στον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχο-
λείου του χωριού. 
Φτάνοντας στα Κανάλια, τα οποία

βρίσκονται κοντά στην Καρδίτσα και
χτισμένα αμφιθεατρικά σε υψόμετρο
350μ., αντίκρυσα τη φυσική ομορφιά
του χωριού με τη μαγευτική θέα στον
θεσσαλικό κάμπο. Παράλληλα άρχι-

σαν να συγκεντρώνον-
ται οι συμπατριώτες,
συγγενείς και φίλοι του
συγγραφέα για την
έναρξη της εκδήλω-
σης. Σε κλίμα χαράς και
συγκίνησης, ο Δήμαρ-
χος Μουζακίου τέλεσε
τα αποκαλυπτήρια του
γλυπτού, το οποίο όχι
μόνο αποτελεί υπενθύ-
μιση της σπουδαιότη-
τας του έργου του Ζήση
Σκάρου αλλά δίνει την
ευκαιρία στους νεότε-

ρους να ανατρέξουν στην ιστορία και
στον πολιτισμό του τόπου. 
Μετά την τελετή έγινε ξενάγηση από

τον κο Αντώνη Λάσδα στο Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο. Θαυμαστό
ήταν το πλήθος των αντικειμένων
από τις προσωπικές συλλογές των
κατοίκων. Μέρος του κτηρίου απο-
τελεί και ο χώρος της Πινακοθήκης,
όπου εκτίθενται έργα τέχνης Θεσσα-
λών, και όχι μόνο, εικαστικών. Η
προτομή του Ζήση Σκάρου φιλοτε-
χνήθηκε από τη γλύπτρια και ζωγρά-
φο Μάγδα Βαμβατήρα, έργο ζωγρα-
φικής της οποίας συμπεριλαμβάνεται
στη συλλογή της Πινακοθήκης.
Επίσης, σημαντικές πληροφορίες για
την ιστορία του τόπου μπορεί να αντ-
λήσει κανείς και από το Ιστορικό Αρ-
χείο Καναλίων, όπου συνεχίστηκε η
ξενάγηση από τον κο Λάσδα. Παρα-
δοσιακές στολές, φωτογραφικό υλι-
κό και το συγγραφικό έργο, που
έχουν αφήσει ως πολιτιστική κληρο-
νομιά επιστήμονες και λόγιοι που κα-
τάγονται από τα Κανάλια, συναντά κα-

νείς στις προθήκες του χώρου. Στο
τέλος της ξενάγησης, στο φωτογρα-
φικό αρχείο, ιδιαίτερη ήταν η συγκί-
νηση όλων των παρευρισκομένων.
Αφηγήθηκαν βιωματικές ιστορίες και
παιδικές αναμνήσεις από την καθη-
μερινή ζωή στο χωριό.
Η βραδιά τελείωσε όμορφα με γεύμα
στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Η επίσκεψη στα Κανάλια, με τη θερμή
υποδοχή και φιλοξενία, αποτέλεσε
μια ευχάριστη εμπειρία. Mου έδωσε
την ευκαιρία να γνωρίσω το πανέ-
μορφο αυτό χωριό και την ιστορία
του και αποτέλεσε ερέθισμα για σκέ-
ψη για το πόσο σημαντική είναι η δια-
τήρηση της μνήμης τόσο σε προσω-
πικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

*Η κα Παναγιώτα Κανελή είναι συγ-
γενής (νύφη) της ζωγράφου και

γλύπτριας κας Μάγδας Βαμβατήρα,
η οποία φιλοτέχνησε την προτομή.
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Με αφορμή την επίσκεψή μου στα Κανάλια την ημέρα
των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Ζήση Σκάρου

του Χαρίλαου Φατώλα

Π ροσκεκλημένος των φίλων μου Καναλιω-
τών δεν θα μπορούσα να μην παρευρεθώ
στα αποκαλυπτήρια της προτομής του

Ζήση Σκάρου στα Κανάλια. 
Σε μια λιτή τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν Κα-
ναλιώτες και Καρδιτσιώτες, έγιναν τα αποκαλυ-

πτήρια από τον Δήμαρχο Μουζακίου κο Κωτσό.
Συγχαίρω τον Σύλλογο και όλους όσους συνέβα-
λαν στην κατασκευή της προτομής και στην εκδή-
λωση αυτή. Ήταν μια ακόμα μεγάλη μέρα για τ’
αγαπημένα μου Κανάλια. Προσωπικά αισθάνομαι
ιδιαίτερη χαρά, έχοντας κατά κάποιο τρόπο συμ-
βάλει στην πρωτοβουλία αυτή του Πολιτιστικού
Συλλόγου των Καναλιωτών Αθήνας, επειδή ήμουν

αυτός που συνέστησε τη φίλη και συνεργάτιδα
Μάγδα Βαμβατήρα, ζωγράφο και γλύπτρια, η οποία
αφιλοκερδώς φιλοτέχνησε σε πηλό την προτομή. 
Μεγάλη χαρά επίσης πήρα την επομένη της εκδή-
λωσης όταν είχα το προνόμιο να ενημερώσω την
Τίτη Σκάρου, η οποία διψούσε να μάθει για τα γε-
νόμενα στα Κανάλια κατά τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του αγαπημένου συζύγου της.

του Χρήστου Δημ. Λιάκου

Τ ι να πει κανείς για τον Αντώνη!
Τα περισσότερα έχουν αποθα-
νατιστεί στο σχετικό αφιέρωμα

του φύλλου 115 της εφημερίδας
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», «Ο άθλος του Αν-
τώνη», που συνοδευόταν από φωτο-
γραφίες σχετικές με το «στήσιμο»

του Ιστορικού κ’ Λαογραφικού Μου-
σείου των Καναλίων. Ακούραστος
εργάτης με ιδέες και γούστο ασκεί
επί χρόνια την επιμέλεια του αξιόλο-
γου αυτού μουσείου.
Δημιούργημά του όμως είναι και το
Ιστορικό Αρχείο «Κοίμηση της Θεοτό-
κου», με πληθώρα αξιόλογων βιβλίων
Καναλιωτών συγγραφέων, φωτογρα-

φιών κι άλλων εκθεμάτων. Πρόκειται
για μια πρωτότυπη σύνθεση αρχειακού
υλικού, που δικαίως μας εντυπωσίασε
όλους όσοι την περιεργαστήκαμε μετά
την τελετή των αποκαλυπτηρίων  της
προτομής του Ζήση Σκάρου.
Ο Αντώνης, αν και μένει στην Καρδί-
τσα, είναι πρόθυμος κάθε φορά που
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι (σχολεία

κ. ά.) να επισκεφθούν τους χώρους
αυτούς, όπως και την Πινακοθήκη, να
τους ξεναγήσει, ενώ το καλοκαίρι, που
βρίσκεται καθημερινά στο χωριό, δια-
τηρεί τους χώρους ανοιχτούς όταν
απαιτείται.
Τον συγχαίρουμε, τον ευχαριστούμε και
του ευχόμαστε να είναι πάντα δυνατός
και πρόθυμος γιατί τον χρειαζόμαστε.

Μια ακόμα μεγάλη μέρα των Καναλίων

Αντώνης Λάσδας: Ακούραστος εργάτης των Καναλίων

Κατά την επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο,
ο κος Χαρίλαος Φατώλας ανάμεσα στον
κο Αντώνη Λάσδα, επιμελητή του αρ-
χείου, και τον κο Κωνσταντίνο Δημ.
Γιωτόπουλο, «Χρυσό Δωρητή» του Ξε-
νώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου» 

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο Ιστο-
ρικό Αρχείο (φωτογραφία της Πανα-

γιώτας Κανελή). Πρώτη διακρίνεται η κα
Νικολέτα Τηλιοπούλου, η μεταπτυχιακή
φοιτήτρια που έχει επιλεγεί για την εκ-

πόνηση της έρευνας του φαινομένου της
αποδημίας των Καναλιωτών.
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της Ισαβέλλας Γιδαράκου
Ομότιμης Καθηγήτριας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συνέχεια και η ολοκλήρωση του
άρθρου από το προηγούμενο
φύλλο, 139, σελ. 5-7.

Οι προκλήσεις 
του πρωτογενή τομέα σήμερα

Κάποιες προκλήσεις είναι χρόνιες, άλ-
λες συναρτώνται με τη μετατροπή του
αγροτικού χώρου και σε χώρο τουρι-
σμού και αναψυχής και κάποιες αφορούν
τη διαφαινόμενη ενίσχυση του ρόλου του
πρωτογενή τομέα ως χώρου προσφοράς
εργασίας τη σύγχρονη εποχή της οικο-
νομικής ύφεσης. Ας επισημάνουμε με-
ρικές από αυτές.

Ο μικρός και πολυτεμαχισένος κλήρος
είναι χρόνιο διαρθρωτικό πρόβλημα σε
όλη την περίοδο της νεότερης ιστορίας
της γεωργίας μας. Η διατήρηση μάλιστα
των μικρών εκμεταλλεύσεων στις λι-
γότερο ευνοημένες περιοχές, για λόγους
κοινωνικής συνοχής, επιζητείται πλέον
με βάση τις πολιτικές για την ολοκλη-
ρωμένη αγροτική ανάπτυξη. 

Το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών
προϊόντων είναι εδώ και τρεις περίπου
δεκαετίες αρνητικό και σήμερα περίπου
το 40% της κατανάλωσης αγροτικών
προϊόντων εισάγεται. Η ανταγωνιστικό-
τητα της γεωργίας μιας μικρής χώρας
σαν τη δική μας είναι απαραίτητο να ανα-
ζητηθεί στην ποιότητα των προϊόντων,
την πιστοποίηση με αναγνωρισμένα πρό-
τυπα στην εθνική και διεθνή αγορά και
στη διεύρυνση των εξαγωγών ως τυπο-
ποιημένων ή μεταποιημένων πιστοποι-
ημένης ποιότητας προϊόντων, για να
αξιοποιηθεί η προστιθέμενη αξία τους
εντός της χώρας, πράγμα που θα συμ-
βάλει στον περιορισμό του ελλείμματος
του εμπορικού ισοζυγίου. 

Η χρόνια υστέρηση σε προϊόντα ζωι-
κής παραγωγής αποτελεί μια διαρκή
πρόκληση και ο ανταγωνισμός ακόμη
και στο φρέσκο γάλα έχει ενταθεί μετά
την είσοδο γειτονικών μας χωρών στην
Ένωση. Η δημιουργία μιας αιγοπροβα-
τοτροφικής εκμετάλλευσης απαιτεί πο-
λύ χαμηλότερο κόστος επενδύσεων από
ό,τι μονάδες άλλων ειδών ζώων και
από αυτή την άποψη μπορεί να αποτε-
λέσει διέξοδο σε άτομα που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή
τομέα στη σύγχρονη εποχή της ύφεσης,
ενώ τα προϊόντα της (π.χ. φέτα, γιαούρτι)
έχουν καλή εικόνα ανταγωνιστικότητας
στο εξαγωγικό εμπόριο. Το επάγγελμα
του κτηνοτρόφου είναι όμως ένα δύ-
σκολο και μη προτιμώμενο επάγγελμα,
και οι νέοι που επιστρέφουν σήμερα στη
γεωργία στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα δημιουργούν μονάδες στη φυτική
παραγωγή.

Η βιολογική παραγωγή αντιμετωπίζει
την πρόκληση ότι οι επιδοτήσεις παίζουν

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των βιο-
καλλιεργητών στο σύστημα. Η ολοκλή-
ρωση ενός προγράμματος επιδοτήσεων
για τη βιολογική παραγωγή συνοδεύεται
από έξοδο πολλών από τους βιοκαλ-
λιεργητές από το σύστημα, που σημαίνει
ότι από πολλούς λείπει το όραμα και η
πίστη στη σημασία της βιολογικής πα-
ραγωγής. Η οικονομική ύφεση και η αυ-
ξημένη τιμή των βιολογικών προϊόντων
δεν είναι καλοί σύντροφοι των βιοκαλ-
λιεργητών.

Στο βωμό του εκσυγχρονισμού και της
αύξησης των αποδόσεων εισήχθησαν
στα συστήματα παραγωγής νέες ποικι-
λίες φυτών και ξενικές φυλές ζώων πιο
παραγωγικές και εκτοπίστηκαν παραδο-
σιακές και προσαρμοσμένες στις οικο-
λογικές συνθήκες της χώρας (όπως π.χ.
η βραχυκερατική φυλή αγελάδων των
Πρεσπών, οι αγελάδες Κατερίνης, Τήνου,
Κέας, Ζακύνθου, κ.ά.). Σήμερα επιδιώ-
κουμε να διατηρήσουμε μονάδες αγε-
λαίας μορφής εκτροφής σε ορεινές πε-
ριοχές που έχουν σημασία για τη διατή-
ρηση του οικοσυστήματος και εξαιρετι-
κές τοπικές ποικιλίες φυτών και ξεχα-
σμένες παραδοσιακές καλλιέργειες,
όπως τα φασόλια Πρεσπών, η ροδιά, το
λινάρι, κ.ά., που μπορούν να δώσουν λύ-
σεις που ταιριάζουν είτε στις γεωμορ-
φολογικές και κλιματικές συνθήκες των
περιοχών, είτε στα διαρθρωτικά προ-
βλήματα του μεγέθους της εκμετάλλευ-
σης, παράγοντας προϊόντα που μπορούν
να στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες. 

Ο πρωτογενής τομέας στην περίοδο
της ύφεσης φαίνεται ότι αντιστέκεται κα-
λύτερα από τους άλλους τομείς στο πρό-
βλημα της ανεργίας. Διαπιστώνεται μια
αντίστροφη κίνηση καταφυγής στη γε-
ωργική απασχόληση από άτομα στην
πλειονότητά τους νεότερα και αρκετά
μορφωμένα, αγροτικής καταγωγής αλλά
και αστικής επίσης προέλευσης. Η δρα-
στηριοποίηση πολλών εξ αυτών χαρα-
κτηρίζεται από καινοτόμες πρωτοβου-
λίες με εφαρμογή νέων μεθόδων οργά-
νωσης της απασχόλησής τους, επανα-

νακάλυψης παραδοσιακών καλλιεργει-
ών ή και νέων καλλιεργειών των ονο-
μαζόμενων υπερτροφών (στέβια, αρόνια,
ιπποφαές, μύρτιλο κ. ά.). Η επιστροφή
δεν είναι εύκολη. Το επενδυτικό κεφά-
λαιο της εξ υπαρχής δημιουργίας μιας
εκμετάλλευσης είναι μεγάλο, ιδιαίτερα
αν λείπει η γη, ενώ το κόστος των εισ-
ροών και η αύξηση της φορολογίας τη
σύγχρονη εποχή λειτουργούν αντίρροπα
στην πρόθεση επιστροφής. Είναι ζητή-
ματα που πρέπει να τα λάβουν σοβαρά
υπόψη οι σχετικές πολιτικές. 

Επίσης, οι νέοι που επανανακαλύ-
πτουν τη γεωργική απασχόληση, πολλοί
από τους οποίους αστικής προέλευσης
χωρίς καμιά προηγούμενη επαφή με την
απασχόληση αυτή, έχουν ανάγκη επαγ-
γελματικών γνώσεων στο πεδίο της γε-
ωργικής παραγωγής και συνεργιστικών
δράσεων στους τομείς της τροφοδοσίας
με εισροές και της διαχείρισης της πα-
ραγωγής πέρα από τον αγρό. Οι καινο-
τόμες πρωτοβουλίες που αποτελούν και
τις νέες προκλήσεις για την «έξυπνη
βιώσιμη ανάπτυξη» την οποία και επαγ-
γέλλεται η νέα ΚΑΠ παραπέμπουν και
στην αναγκαιότητα της συνεργιστικής
δραστηριοποίησης των ενδιαφερόμενων
θεσμικών φορέων (stakeholders) της
περιφέρειας (αναπτυξιακών εταιρειών,
τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικών
ενώσεων, επαγγελματικών ενώσεων
κλπ) για τη μεταβίβαση νέας γνώσης στο
πεδίο της αγροτικής παραγωγής, δημι-
ουργίας δικτύων παραγωγών, δομών
επεξεργασίας και διάθεσης του τελικού
προϊόντος. Η καλλιέργεια, για παράδειγ-
μα, ενεργειακών φυτών για βιομάζα και
η επεξεργασία και διαχείρισή της έχει
ανάγκη από τέτοιες συνεργασίες για να
επιτύχει.

Καθώς ο χώρος της υπαίθρου εκτός
από παραγωγός τροφίμων μετατρέπεται
και σε χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος
και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτή-
των, η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων
(π.χ. εστίασης, αναψυκτηρίων, μεταποί-
ησης γεωργικών προϊόντων σε είδη με
τοπική ταυτότητα, φιλοξενίας επισκε-

πτων κλπ) αποτελεί πρόκληση για την
αναδιοργάνωση των σχέσεων εργασίας
των αγροτικών νοικοκυριών και την τό-
νωση της τοπικής οικονομίας. Η επισκε-
ψιμότητα όμως του αγροτικού χώρου
προϋποθέτει την ενίσχυση της ελκυστι-
κότητας των χωριών και τη βελτίωση
των υποδομών, με δράσεις που δεν εμ-
πίπτουν σε ατομικές πρωτοβουλίες των
κατοίκων αλλά σε αναπτυξιακές πρω-
τοβουλίες των τοπικών αρχών και των
περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων
για το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους,
όπως δράσεις εύκολης προσπελασιμό-
τητας προς τα χωριά, διασύνδεσή τους
με οδικούς άξονες που οδηγούν σε κον-
τινούς αρχαιολογικούς χώρους, τόπους
θρησκευτικής κληρονομιάς κ.ά., δράσεις
ανάδειξης/βελτίωσης της εικόνας των
χωριών, αξιοποίησης θέσεων θέας κλπ.
Η ένταξη σε προγράμματα Κοινοτικής
ενίσχυσης γι αυτό το σκοπό είναι καθή-
κον των θεσμικών φορέων. Στο χωριό
μας, για παράδειγμα, η απέραντη θέα στο
Θεσσαλικό κάμπο, το πνευματικό του
κέντρο, η πινακοθήκη, το λαογραφικό
μουσείο και ο ξενώνας συνθέτουν ένα
πλούτο στοιχείων που μπορεί να προ-
σελκύσει επισκέπτες. Η διασύνδεσή του
χωριού με τον πολυθεματικό τουριστικό
οδικό άξονα Λίμνης Πλαστήρα-Μετέω-
ρα, που περνά ξυστά από τον οικισμό εί-
ναι ένα έργο που μπορεί να αυξήσει ση-
μαντικά την επισκεψιμότητά του. 

Η εστίαση στην αξιοποίηση των ενδο-
γενών πόρων για την ανάπτυξη της υπαί-
θρου δίνει χώρο για την απασχόληση
των γυναικών. Οι γυναίκες της υπαίθρου
διαθέτουν δεξιότητες και παραδοσιακή
τεχνογνωσία στο να μετατρέπουν πόρους
της περιοχής σε προϊόντα με ποιότητα
και τοπική ταυτότητα, δημιουργώντας μι-
κρές ατομικές ή συλλογικές επιχειρή-
σεις. Οι γυναικείοι αγροβιοτεχνικοί και
αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί (141 πε-
ρίπου σε όλη των ελληνική ύπαιθρο)
αποτελούν ένα από τα πλέον γνωστά πα-
ραδείγματα γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας των αγροτισσών, με σημαντική
προσφορά σε προσωπικό και οικογενει-
ακό επίπεδο και στην τοπική οικονομία
επίσης. Η εικόνα της λειτουργίας τους
την περίοδο της ύφεσης είναι όμως δυ-
σοίωνη. Πολυνομία και αντιφάσεις της,
οικονομική επιβάρυνση λόγω αύξησης
της φορολογίας, πτώση της ζήτησης των
προϊόντων τους συνθέτουν ένα αρνητικό
παζλ που εκδηλώνεται με την υπολει-
τουργία ή την παύση της λειτουργίας
πολλών εξ αυτών και την αβεβαιότητα
ως προς το μέλλον τους πολλών και από
εκείνους που αποτελούσαν παραδείγμα-
τα καλής πρακτικής. Η εκδήλωση κοι-
νωνικής ευθύνης από επαγγελματικές
οργανώσεις συμβατικής οικονομίας και
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) αποτελεί μια από τις σύγχρονες
προκλήσεις για την καλή συνέχεια του
θεσμού των γυναικείων συνεταιρισμών.

Η επανεμφάνιση της καλλιέργειας της ροδιάς

Η Ελληνική γεωργία στη διαδρομή του χρόνου 
και οι σύγχρονες προκλήσεις
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συνδρομεσ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÁÈÇÍÁ
ÂÏÕËÃÁÑÇÓ Äçì ×ÑÇÓÔÏÓ 20
ÃÁÚÔÁÍÏÓ Ö. ÉÙÁÍÍÇÓ ê´ ÂÉÊÕ 100
ÌÐÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 25
ÓÔÁÓÉÍÏÕ Âáó. ÐÏÐÇ 20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Áðïóô. ÍÉÊÏËÁÏÓ 30

ΒΟΛΟΣ
ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Âáó. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 50
êáé ôá ôÝêíá ôïõ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ, 
ÈÅÏÖÁÍÉÁ ê’ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20
ÓÅÑÐÉÙÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
Óôç ìíÞìç ôçò ÑÉÍÁÓ ÑÉÆÏÕ, 
ößëçò ê´ óõããåíïýò 20
Óôç ìíÞìç ôïõ áãáðçôïý 
ÌÇÔÑÏÕ ÃÇÑÁÓÇ 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ 20

ÓÄÑÏËÉÁ-ÓÔÁÈÇ ÓÏÖÉÁ 20
ÔÓÉÑÙÍÇÓ Âáó. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 
ê´ ÅÕÖÑÏÓÕÍÇ 20

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ 20
ÔÓÉÙÊÏÓ ÖÁÉÄÙÍ 20
ÕÖÁÍÔÇÓ ÂÁÚÏÓ 20

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 50

ÌÉ×ÁËÇÓ Óô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÌÉ×ÁËÇÓ Äçì. ÓÔÁÕÑÏÓ 30
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Áðïóô. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÌÅÃÁÊËÇÓ 15

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

αιγιο
ÊÁÓÉÍÁÓ Êùí. ÈÅÏÖÉËÏÓ 20
ÊÉËÊÉÓ
ÐÉÓÔÑÉÊÁ-ÌÁÕÑÏÊÅÖÁËÉÄÇ ÖÙÔÅÉÍÇ 20

ΕξΩΤΕΡΙΚΟ
ÁÕÓÔÑÁËÉÁ
ÓÄÑÏËÉÁ-ÐÁÍÓÏÕ ÁÈÇÍÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁ-ËÏÕÂÅÑÄÇ ÁÌÁËÉÁ 50
ÓÄÑÏËÉÁ-ÌÁÕÑÏÊÏÑÄÁÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁ-ÈÁÍÏÕ ÎÁÍÈÉÐÐÇ 30
ÓÄÑÏËÉÁ-ÂËÁ×ÏÃÉÁÍÍÇ ÖÙÔÅÉÍÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁÓ Áñéóô. ÁÍÄÑÅÁÓ 20
ÓÄÑÏËÉÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30

ΓΙΑ ΤΟΝ ξΕΝΩΝΑ

ÁÈÇÍÁ
ÔÅÔÔÁÓ Áñ÷. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 120

ΤΡΙΚΑΛΑ
Ïéê. ÌÏÓÉÁËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇÓ 150
Óôç ìíÞìç ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ôïõò
ÏËÃÁÓ Óùôçñßïõ ÆÇÓÇ-ÓÐÁÍÏÕ

ΕξΩΤΕΡΙΚΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 400

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυδρομική
Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την καταβολή 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
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CMYK

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 καταθέτονταιαποκλειστικά δωρεές 

για τον Ξενώνα.

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

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η Αντιγόνη Φ. Γαϊτάνου-Βίκα (εγγονή του αείμνηστου Καναλιώτη

καθηγητή μαθηματικών Νικόλαου Δημ. Νικολάου) 
και ο σύζυγός της Τάσος Βίκας δώρησαν στη δανειστική βιβλιοθήκη

του Συλλόγου εξήντα (60) βιβλία.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Επιτυχίες Καναλιωτόπουλων 
στις πανελλήνιες εξετάσεις

ΟΜΕΣΚ συγχαίρει και εύχεται
καλή πρόοδο στους παρα-
κάτω νεοεισαχθέντες σε

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 1)
Σωτηρία Φωτιάδη του Φωτίου
και της Μαρίας Σωτ. Καραλή,
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευ ξείνιων Χωρών
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, 2) Επαμεινώνδα Φω-
τιάδη του Φωτίου και της Μαρίας
Σωτ. Καραλή, Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής - Σχολή Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών (έδρα Σπάρτη)
του ΤΕΙ Πελοποννήσου, 3) Σωτήριο
Ματσούκα του Λάμπρου και της
Ρωμαλέας Σταύρου Σδρόλια,
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου -
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(έδρα Καβάλα) του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, και 4)
Χρήστο Ευθυμίου του Τιμολέοντα

και της Αλεξάνδρας, Τμήμα Τεχνο-
λόγων Γεωπόνων  του ΤΕΙ Κρήτης.

Η Ελευθερία Θεοδωρίδου, εγ-
γονή του Ερατοσθένη και της Ελευ-
θερίας Κωτούλα, εισήχθη στο Τμή-
μα Γαλλικής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Ο Σύλλογος Καναλιωτών
Θεσσαλονίκης της εκφράζει τα
συγχαρητήρια και της εύχεται καλή
πρόοδο.

Ο Πασχάλης Μπέκος του Νικο-
λάου εισήχθη (πέρυσι, απόφοιτος
σχολικού έτους 2015-2016) στο
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστήμων του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Ηράκλειο).

Θερμά συγχαρητήρια 
απ' όλους μας με τις καλύτερες

ευχές μας. Τύχη αγαθή!

Κοινωνικά νέα
γαΜΟΙ

1-7-2017: ο Απόστολος Τέττας
του Αρχοντή νυμφεύτηκε την
Παυλίνα Σκορπίδα.
16-7-2017: η Μαρίζα Μπρακα-
τσούλα του Ηλία παντρεύτηκε
τον Κώστα Καρατέλιο.
Έχουν τις καλύτερες ευχές όλων
μας. Να ζήσουν με τύχη αγαθή!

θαΝαΤΟΙ

3-7-2017: πέθανε η Μερόπη, σύ-
ζυγος Δημητρίου, Μιχάλη. 
11-7-2017: πέθανε ο Απόστολος
Σδρόλιας του Αριστείδη.
12-8-2017: πέθανε ο Δημήτριος
Γηράσης. 
7-9-2017: πέθανε η Παρασκευή
Μάστορα.
11-9-2017: πέθανε ο Μερισιώ-
της Δημήτριος.

28-9-2017: πέθανε η Ελένη, σύ-
ζυγος Νικολάου, Κατέρη.
Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικο-
γένειές τους. 

βαΠΤΙσΕΙσ

1-7-2017: ο Απόστολος Τέττας
του Αρχοντή βάφτισε την κόρη
του στον Προφήτη Ηλία και της
έδωσε το όνομα Σοφία.
19-8-2017: ο Σταύρος Αναστα-
σίου του Δημητρίου βάφτισε
την κόρη του στον Προφήτη
Ηλία και της έδωσε το όνομα
Αμαλία.
26-8-2017: η Σοφία Λάσδα του
Αντωνίου βάφτισε τον γιο της
στον Προφήτη Ηλία και του
έδωσε το όνομα Θωμάς.
Έχουν τις καλύτερες ευχές
όλων μας. Να ζήσουν με τύχη
αγαθή!
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αφιερωμα μνημησ

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Ο Βασίλης Μπρακατσούλας, ο οποίος επί
σειρά ετών δημοσιεύει στην εφημερίδα
ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ διάφορα
θέματα τα οποία είναι άξια επαίνου και τα

οποία τέρπουν τον αναγνώστη, σε άρθρο του στις
16-4-2013, με φιλική παρόρμηση, σαφήνεια και
γλαφυρότητα πλέκει το εγκώμιο του αείμνηστου
συγχωριανού μας Πάσχου ή Ντίνου Ιωάννη, ο
οποίος γεννήθηκε το έτος 1909 στο χωριό μας και
απεβίωσε στις 21-1-1986 σε ηλικία 77 ετών. 

Αν και πέρασαν από τη χρονολογία θανάτου του πε-
ρίπου 30 χρόνια, η μνήμη του μένει πάντα ζωντανή.

Αγαπητέ φίλε Βασίλη το κείμενο σου το οποίο
παρατίθεται στη συνέχεια με συγκίνησε βαθύτατα.

Πράγματι ο Γιάννης Πάσχος ή Ντίνος υπήρξε μια
μεγάλη μορφή του χωριού μας. Ήταν άνθρωπος
μεγαλόψυχος με φιλικά αισθήματα. Πράος χαρα-
κτήρας, προσωπικότητα με ευγενική φυσιογνωμία.

Στη ζωή του πορεύτηκε με σεμνότητα. Είχε ανε-
πτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα και εκκλη-
σιάζετο ανελλιπώς. Ήταν άνθρωπος υπέρ του γά-
μου, γιατί πίστευε ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξε-
λίσσεται και να δημιουργεί. Ήρθε σε γάμου κοι-
νωνία στις 22-12-1957 με την Χρυσούλα το γένος
Ψημμένου Δημητρίου από τον Μεσενικόλα Καρ-
δίτσας. Δεν απέκτησαν παιδιά.

Όπως όμως μας αφηγούνται τα ανίψια τους, η
Βάνα και ο Σωκράτης Αντωνάκης, οι οποίοι μας
έστειλαν και τις φωτογραφίες, ο θείος Γιάννης
και η θεία τους Χρυσούλα υπήρξαν ένα ζευγάρι
ταιριαστό και αγαπητό. Μάλιστα η θεία τους ξε-
ψύχησε στην αγκαλιά της Βάνας στο σπίτι τους,
που την φιλοξενούσαν αρκετό καιρό μετά τον θά-
νατο του θείου τους Γιάννη. Πάλεψε ηρωϊκά με
την ασθένειά της. Στάθηκε με θάρρος και πλήρη
διαύγεια πνεύματος μέχρι την τελευταία ημέρα.
Από το στόμα και των δύο, όλα τα χρόνια ακούγα-
με, λέει η κα Βάνα, μόνο καλά λόγια. Η αγκαλιά
τους ήταν πάντα ανοικτή για μας και όλους τους
συνανθρώπους τους.

Φίλε Βασίλη, επειδή οι απόψεις μας συγκλίνουν
για τον εξαίρετο Γιάννη, με τον οποίον πήρα καφέ
πολλές φορές μαζί του, φρονώ ότι τα χαρίσματα
αυτά πρέπει να προβάλλονται ως παράδειγμα προς
μίμηση. Η πατρική του οικογένεια καλής οικονο-
μικής κατάστασης. Είχε ακόμη ένα αδελφό τον
Παύλο και μια αδελφή την Αικατερίνη. Ο αείμνη-
στος Γιάννης έφυγε από τη ζωή αθόρυβα.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

ΠαραΤΙθΕΤαΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟυ βασΙλΗ ΜΠραΚαΤσΟυλα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 
Το επίσημο επώνυμό του ήταν Πάσχος, όμως

ήταν γνωστός με το παρώνυμο Ντίνος. Ήταν από
τους πλέον χαρακτηριστικούς τύπους του χωριού
μας Κανάλια. Θεόρατος, ύψους πάνω από 1,90,
ευθυτενής, αγέρωχος και με στομφώδη φωνή,
τρανταχτό, χορταστικό και πηγαίο γέλιο, εκφράσεις
κοφτές, διανθισμένες με ρητά, παροιμίες και άλλες
εξειδικευμένες έννοιες, αιχμαλώτιζε το συνομι-
λητή του. Αν και εγγράμματος μόνο του δημοτικού

σχολείου, διάβασε πολλά βιβλία στη ζωή του και
για το λόγο αυτό ήταν ευχάριστος στο διάλογο, ευ-
ρηματικός, ουσιαστικός και περιζήτητος στη συν-
τροφιά.

Τοποθετημένος στην αριστερά από τα προπολε-
μικά χρόνια, συντάχθηκε με την εθνική αντίσταση
στα χρόνια της κατοχής, όχι ένοπλος ή με οργα-
νωτική ένταξη, αλλά απλά ιδεολογικά και πολιτικά.
Άκακος και άδολος, υπήρξε άνθρωπος φιλειρηνι-
κός και εχθρός του πολέμου.

Ως στρατιώτης δεν υπηρέτησε, αλλά σύμφωνα
με την ισχύουσα τότε νομοθεσία πλήρωσε στο δη-
μόσιο και απαλλάχθηκε από αυτή την υποχρέωση.
Μια μέρα ομάδα ανταρτών, καθώς περίμεναν στο
χωριό εντολή του διοικητή τους να αναχωρήσουν
σε αποστολές, συζητούσαν μεταξύ τους για τα
όπλα, τα ατομικά και τα αυτόματα, ποια από αυτά
είναι καλύτερα και αριθμούσαν τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματά τους, οπότε απότομα στρά-
φηκε ένας από όλους αυτούς στο Γιάννη και τον
ρώτησε ποια είναι η δική του γνώμη για τα όπλα.
Και εκείνος απάντησε: Εκείνο που έχει το καλύτερο
μέταλλο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
γραμμοφώνων!

Σε άλλη περίπτωση επισημάνθηκε κίνηση αυτο-
κινήτων των στρατευμάτων της κατοχής στο δη-
μόσιο δρόμο από Καρδίτσα προς το χωριό. Οι πα-
ριστάμενοι παππούδες μίλησαν στον Γιάννη και
του είπαν να κοιτάξει στο γραφείο, που χρησιμο-
ποιούσαν οι οργανώσεις του χωριού, μήπως βρί-
σκεται εκεί όπλο ώστε να το μετακινήσουν για να
μην το βρουν οι Γερμανοί και κάψουν το χωριό. Ο
Γιάννης προθυμοποιήθηκε να ανταποκριθεί στην
παράκληση. Πήγε λοιπόν στο γραφείο, βρήκε ένα
οπλοπολυβόλο, το τύλιξε με το παλτό του, γιατί
«δεν ήθελε να το πιάσει γυμνό στα χέρια του» και
το μετακίνησε σε ασφαλές μέρος.

Αυτόν λοιπόν τον Γιάννη, που δεν ήξερε κακό
λόγο, οι στρατοδίκες της Καρδίτσας τον δίκασαν
το 1947 σε πολλά χρόνια φυλακή, στη διάρκεια
της έντασης του εμφυλίου πολέμου εντελώς άδικα

και άσκοπα. Διότι ο Γιάννης ήταν έξω από έκνομες
πράξεις. Ήταν άνθρωπος του λόγου και όχι του
όπλου και της διαμάχης. Και όταν διαπίστωσε με
τον Γιώργο Πάν. Μπέκο ότι απειλείται η ζωή του
Δημήτρη Φ. Σδρόλια από τους αντάρτες, δεν δί-
στασαν να πάνε νύχτα στο σπίτι του πατέρα του
Φώτη να τον ενημερώσουν για τον κίνδυνο του
παιδιού του, ώστε να λάβει τα μέτρα του. Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι στο στρατοδικείο Καρδίτσης ο
Γιάννης απολογήθηκε με θάρρος και παρρησία
αθώου, που προξένησε θετική εντύπωση σε όλους
τους παριστάμενους στο ακροατήριο.

Στη φυλακή ο Γιάννης δεν έχασε ποτέ το κέφι
και το πηγαίο χιούμορ του. Όπως μου αφηγήθηκαν
συγκρατούμενοί του, συμμετείχε πάντοτε σε συ-
ζητήσεις και αναλύσεις των εκτυλισσόμενων ανά
τον κόσμο γεγονότων και πολλοί συγκεντρωμένοι
του ζητούσαν τη γνώμη και τις εκτιμήσεις του.
Όταν δε πολλοί συγχωριανοί μας απολύθηκαν από
τη Γυάρο πριν από τον ίδιο και του ζήτησαν ποια
είναι η δική του επιθυμία ή παραγγελία για το χω-
ριό είπε: Να μου χαιρετίσετε τον πλάτανο της πλα-
τείας και να μετρήσετε τα κορδομπούλια του και
να μου το γράψετε! Ανεξάντλητε και ωραίε στην
ψυχή και στο φρόνημα Γιάννη!

Με τον Γιάννη είχα στενό σύνδεσμο, τον αγα-
πούσα και ανταποκρινόταν και εκείνος. Ιδίως όταν
λίγες μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου από τον
Χίτλερ εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης τον απο-
κάλεσα Τιμοσένκο, προς τιμή του γνωστού Ρώσου
Στρατάρχη. Άλλωστε, έχω και το όνομα του πατέρα
του Βασίλη, που μου το έδωσε ο θείος του και
νονός μου Στέφανος Πάσχος, γιατί είχε πεθάνει
πρόσφατα κατά το χρόνο της δικής μου έλευσης
στη ζωή.

Όταν δε χωρίσθηκαν οι πολιτικοί μας δρόμοι, ο
Γιάννης, ο Αστραπόβολος και άλλοι παλιοί φίλοι
του χωριού ούτε και διανοήθηκαν να διακόψουν
τις άριστες σχέσεις μαζί μου.

Έτσι ήταν τότε τα αισθήματα εκείνων των
ανθρώπων.

Πάσχος ή Ντίνος Ιωάννης 
του Βασιλείου και της Βασιλικής
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αρθρογραφια

του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-Συγγραφέα

Στο βιβλίο ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙ-
ΤΣΗΣ στις σσ. 247-249 γίνεται
λόγος για «Μια εικόνα της Πα-
ναγίας της Λάσδας στην Κερα-

σιά Αγράφων». Οι πληροφορίες που
παρέχονται στο βιβλίο για την εικόνα
αυτή επιβεβαιώνονται, όπως διαπι-
στώσαμε, και από άλλες δημοσιεύσεις
συγγραφέων, άσχετων με τα Κανάλια.
Οι δημοσιεύσεις αυτές υπάρχουν στα
εξής βιβλία: α) Θωμά Τσούλια «Τα
Ιερά Προσκυνήματα της Παναγίας ανά
την Ορθοδοξίαν», τόμος Α΄ και β) Πα-
ναγιώτας Κωνσταντοπούλου-Δωρή
«Η Πολυώνυμος Δέσποινα και τα
Επώνυμα Προσκυνήματά της –Προ-
σωνυμίαι», τόμος Ζ΄, Αθήνα 2005.
Θεωρήσαμε καλό να θέσουμε υπόψη
των αναγνωστών της εφημερίδας «ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ» τα όσα γράφει η αείμνηστη
Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου-Δωρή
για την ιστορική αυτή εικόνα της Πανα-
γίας στον Ζ΄ Τόμο του έργου της (απο-
τελείται συνολικά από εννέα
πολυσέλιδους τόμους, σχ. 21Χ28,
Αθήνα 2001-2010.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑΣΕΑ ή ΚΕΡΑΣΙΩ-
ΤΙΣΣΑ*

Ναός της Παναγίας τιμώμενος εις την
Κοίμησιν της Θεοτόκου (15 Αυγ.), κεί-
μενος εις το χωριό: «Κερασέα» Αγρά-
φων, υπό την επωνυμίαν Παναγία Κε-
ρασέας ή απλώς Κερασέα Αγράφων ή
Κερασιώτισσα.

1. Η προσωνυμία, βεβαίως, είναι κα-
θαρώς τοπωνυμική, εκφράζουσα τον
ναόν της Παναγίας εις το χωριό Κερασιά
Αγράφων (υψόμ. 920 μ.), αλλ’ εκτείνεται
και εις την αποκειμένην εις τον ναόν

ομώνυμον εικόνα, ήτις έχει αποκληθή
Παναγία Κερασέα και κοινώς Κερασιά,
επειδή είναι αποτεθειμένη εις τον ναόν
του ομωνύμου χωριού. Τα τελευταία
χρόνια ονομάζεται και Κερασιώτισσα.
Η προσωνυμία εστιάζεται περισσότερον
εις την εικόνα, η οποία προηγήθη του
ναού, καθ’ ό ευρεθείσα κατά τον εν τη
επομένη παραγράφω περιγραφόμενον
θαυματουργικόν τρόπον.

2. Συμφώνως προς την παράδοσιν,
η εικών ανήκε πρότερον εις το μονα-
στήρι της Λάσδας, από το οποίον μόνη
της αύτη «έφυγε», όταν τούτο διελύ-
θη, και κατέφυγεν εις την Κερασέαν.
Εκεί ευρέθη (άγνωστον πότε) επί κλά-
δου μιας καρυδιάς. Οι Κερασιώτες
προς τιμήν της ανήγειραν ναόν, τον
σημερινόν δηλαδή ναόν της Παναγίας
της Κερασέας. Αλλ’ οι κάτοικοι της
Λάσδας, πληροφορηθέντες ότι η ει-
κών του μοναστηριού ευρέθη εις την
Κερασέαν, την διεξεδίκησαν και την
έλαβον, μεταφέροντές την πάλιν εις
το χωριό των (εις τον ναόν). Μάλιστα
προς ασφάλειάν της την εκάρφωσαν
εις τον τοίχον του ναού, όπου και δια-

κρίνονται μέχρι σήμερον τα ίχνη του
καρφώματος. Η εικών όμως, παρά
την τοιαύτην εξασφάλισιν, «έφυγε»
από την Λάσδαν και «επήγε» πάλιν
εις την καρυδιάν της Κερασέας. Το
γεγονός ηρμηνεύθη από τους κατοί-
κους και των δύο χωριών ότι ήτο θέ-
λησις της Παναγίας να παραμείνει η
εικών εις την Κερασέαν, όπου και
πράγματι έμεινε.

3. Η εικών είναι τρίπτυχος. Εν αυτή
εικονίζονται: εις την μεσαίαν πτυχήν η
Θεοτόκος με τον Χριστόν και εις τας
άλλας δύο οι Απόστολοι Πέτρος και
Παύλος εις την αριστεράν και Άγιος
Νικόλαος και Απόστολος Θωμάς εις
τη δεξιάν. Είναι  επαργυρωμένη και
φέρει την χρονολογίαν 1860, ήτις μάλ-
λον ανήκει εις την επένδυσιν, ενώ η
εικών είναι πιθανόν να είναι παλαι-
οτέρα. Θεωρείται πολύ θαυματουργός
και πλείστα της αποδίδονται θαύματα.
Σταχυολογούνται τινα εκ των υπό του
Θ. Τσούλια (ενθ’ ανωτ.) αναφερομέ-
νων: α) Όταν, κατά τα προεκτεθέντα,
οι Λασδαίοι ανέλαβον την εικόνα δια
να την μεταφέρουν εις το χωριό τους,

εδάκρυσεν η Παναγία και εν συνεχεία
ανέβλυσεν αγίασμα πλησίον του ναού.
Λέγεται προσέτι, ότι τότε ακριβώς
εφύτρωσαν εις το απέναντι βουνό τα
λεγόμενα «δακράκια» της Παναγίας,
τα οποία οι κάτοικοι συνηθίζουν να
«μαζεύουν» δι’ ευλογίαν.  β) Κάποτε
μία «ακάθαρτη» οθωμανίς επλύθηκε
με το ανωτέρω αγίασμα, το οποίον
αμέσως «εχάθηκε», αλλά χάρις εις τα
παρακλήσεις  των πιστών «ξαναβγή-
κε» εις άλλην πλησίον θέσιν, όπου και
εκτίστη μικρόν εικονοστάσι. γ) Διη-
γούνται, ότι ένας προύχων της περιο-
χής διεκόμισεν εις τον ναόν την πά-
σχουσαν σύζυγόν του, η οποία, μετά
τέλεσιν λειτουργίας και κατόπιν πα-
ρακλήσεων, ανέκτησε την υγείαν της
και ότι, ακόμη, όταν είχεν ενσκύψει
«πολύ ακρίδα», περιέφερον την εικόνα
εν λιτανεία και την νύκτα έπεσε μία
δυνατή βροχή και εξηφάνισε τας ακρί-
δας κλπ.

4... (περιγραφή του ναού της Κερα-
σιάς).

5...(περιγραφή της διακόσμησης του
ναού).   

6. Εις την Κερασέαν ο οπλαρχηγός
Κων. Βελής εκήρυξε την Επανάστασιν,
την 10ην Μαΐου 1821. 

Συναφής προς την παρούσαν προ-
σωνυμίαν είναι η Κερασοβίτισσα εις
την  Αιτωλοακαρνανίαν (τόμ.6, αρ. 31).

*Το πολυτονικό σύστημα γραφής του πρωτό-
τυπου κειμένου δεν υποστηρίζεται από το πρό-

γραμμα γραφής του υπολογιστή μας.

Σημείωση: Νεοσύνθετο επιμνημόσυνο Κοντά-
κιο για το φιλόθεο ζεύγος Παναγιώτας Κωνσταν-
τοπούλου-Δωρή και Ευάγγελου Δωρή που «πο-
λυμόχθως ετίμησαν την Παναγία με το πολύτιμο
έργο τους», βλ. στο βιβλίο μας «Ο Άγιος Στέφα-
νος», εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα 2014 (σελ.195,
αριθ.30).

Εσωτερική άποψη του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κερασιάς 
(http://www.plastiras-ota.gr/el)

ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗμΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ μΑΣ

Ξένες δημοσιεύσεις για μια εικόνα
της Παναγίας της Λάσδας

136η Επέτειος απελευθέρωσης της Θεσσαλίας    
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων «Η Πανθεσσαλική Στέγη», τηρώντας τις καταστατικές της δεσμεύσεις, θα πραγματοποιήσει

την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 136η επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλίας.
Η εκδήλωση θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης (Πλάκα-Αθήνα),

πομπή Αρχών και Θεσσαλών στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου και κατάθεση στεφάνων. 
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα προτείνει για κεντρικό ομιλητή τον Δήμαρχο Τρικαίων κο Δημήτρη Παπαστεργίου. 

Με την ευκαιρία δε της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυση της «Πανθεσσαλικής Στέγης», η φετινή εκδήλωση θα επιχειρηθεί να
κλείσει με τη συμμετοχή θεσσαλικών χορευτικών σχημάτων στην πλατεία Συντάγματος.

Θα ακολουθήσει η οριστική πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της «Πανθεσσαλικής Στέγης»
Στέφανος Κούτρας 



15Tα Kαναλια Καρδιτσασ

του Χρίστου Γ. Κοτρώτσιου
Θεολόγου-Φιλολόγου
Τ. Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.

Ο Όσιος Ηγούμενος Γαβριήλ Διο-
νυσιάτης γεννήθηκε στο Μεσενι-
κόλα του Νομού Τρικάλων (τότε),

το 1886, από τον Θεοδόσιο και την
Κωνσταντία Καζάση. Έφερε το όνομα
Γεώργιος. Έζησε και μεγάλωσε στο
Μεσενικόλα, έδρα του Δήμου Νεβρο-
πόλεως, όπου τελείωσε το Δημοτικό
Σχολείο και το Ελληνικό-Σχολαρχείο,
κοντά στους ευσεβείς γονείς του. Την
πνευματική κατάρτισή του καλλιέρ-
γησε όντας αυτοδίδακτος, με την ατο-
μική μελέτη, αποκτώντας την
δυνατότητα της πρόσβασης στην εξέ-
λιξη και τις προόδους της επιστήμης
και της κοινωνικής ζωής. Υπήρξε η
διακεκριμένη μορφή που διέπρεψε
στην Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία
του Αγίου Όρους - Άθω. Yπηρέτησε την
πατρίδα ως εθελοντής Μακεδονομά-
χος και άξιος μαχητής στην Ουκρανία,
την θητεία του ως δόκιμος μοναχός,
αιχμάλωτος επί 3ετίαν στη Βουλγαρία,
όπου και εδεινοπάθησε.

Το καθεστώς αυτό της Μοναστικής
Πολιτείας του Αγίου Όρους υπάρχει επί
11 αιώνες, από το 963 μ.Χ. Εκεί έζησε,
γαλουχήθηκε, έδρασε και μεγαλούρ-

γησε ανάμεσα σε σοφούς Γέροντες, Πα-
τέρες – Ασκητές και Οσίους. Είναι τόπος
ιερός, όπου ισχύει το «άβατο» για τις
γυναίκες, διότι τιμάται και υμνείται το
όνομα της μόνης «αμώμου εν γυναιξί»
της Σκέπης του Κόσμου και Πλατυτέρας
Νεφέλης, της «Υπεραγίας Θεοτόκου».
Έδρα τιμής και λατρείας της, «ως κήπος
και περιβόλι της Παναγίας», κατά τον
Καισάριο Δαπόντε, Σκιαθίτη ποιητή και
λόγιο (18ος αι.).

Ένθεος ζήλος τον ανέδειξε
μετέπειτα σε σοφό και συνετό,
όντως «σκεύος εκλογής», αν-
τάξιο του νέου ονόματος  «Μο-
ναχός και Ηγούμενος της  Μονής
Αγίου Διονυσίου – Αγίου Όρους».
Ο θεσπέσιος Γαβριήλ επί 75ετίαν

διακρίθηκε ως συγγραφέας, σεβάσμιος
Ποιμήν – Εξομολόγος, Άρχων Κυρίαρ-
χος Μονής, ακόμη  δε και οξυδερκής
πολιτικός και διπλωμάτης, Υπουργός
Εξωτερικών της αυτονόμου Αθωνικής
Πολιτείας, των (20) είκοσι Ιερών Μο-
νών. Ο Ηγούμενος  Γαβριήλ απεδήμησε
του κόσμου της ματαιότητος την 6η Νο-
εμβρίου 1983, σε ηλικία 97 ετών. 

Μετά 10ετίαν από την πρότασή μου
και την ομόθυμη αποδοχή της από τους
συγχωριανούς συνομιλήκους, η επάνω
πλατεία του Μεσενικόλα ονομάστηκε
Πλατεία Ηγουμένου  Γαβριήλ Διονυσιά-
τη, σε επίσημη τελετή εγκαινίων η οποία
τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου, με την παρουσία αι-
ρετών αρχόντων και του Δημάρχου του
Δήμου Πλαστήρα, την 15η Αυγούστου
2015, εορτή της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου. Μετά την απόλυση της Θείας Λει-
τουργίας αναρτήθηκε πλάκα σε αιωνό-
βιο πλάτανο έμπροσθεν της πατρικής
οικίας του, με την επιγραφή:

Από τον Αύγουστο του 2005 εκρεμμεί
η αποδοχή της πρότασης του καρδιο-
λόγου ιατρού Εμμ. Γ. Καζάση, θείου του
Αγιορείτη Ηγουμένου  Γαβριήλ Διονυ-
σιάτη, περί της «Συγκρότησης Επιτρο-
πής Οσιοποίησης», η οποία έχει κατα-
γραφεί σε σχετικό τιμητικό αφιέρωμα
(σελ. 69).

Μεγάλος αριθμός επιτάφιων λόγων-
νεκρολογιών έχουν εκφωνηθεί από ιε-
ρωμένους και πολίτες στη μνήμη του
γέροντα Γαβριήλ Διονυσιάτη ή έχουν
δημοσιευτεί σε βιβλία και τοπικές εφη-
μερίδες. 

Απολυτίκιο Οσίου. Ήχος γ’ (ΓΑ)
Μεσενικόλα γόνος, Ηγούμενε Γα-

βριήλ, σοφός ανεδείχθης, Κυριάρχου
Μονής, Κοινοβίου Αγίου Διονυσίου, του
εν Άθω. Εσχάτοις χρόνοις, φανείς αοί-
διμε, εκήρυξας Χριστόν, λόγοις και έρ-
γοις ισοβίως.

Φαεινή γαρ εμπνεύσει σου διεσώθη,
δι’  Επιστολής  Γερμανιστί  προς πολε-

μοχαρή δικτάτορα μέσω τετρα-
μερούς σφραγίδος, Αγιώνυμον
Όρος, εκ διαρπαγής και δηώσε-
ως ιεροσύλων.

Όθεν, τιμώντες σε Όσιε, ικε-
τεύομεν, πρέσβευε Χριστώ,
Σωτήρι – Θεώ, ελεηθήναι τας

ψυχάς ημών.

Ο ΟΣΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
1886 – 1983

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

της Ράνιας Χ. Φατώλα
Αρχαιολόγου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Στην εργασία του κου Κωνσταντίνου Μιχαλάκη
με τίτλο «Σύγχρονοι Ζωγράφοι Θρησκευτικής
Τέχνης του Νομού Καρδίτσας», Καρδίτσα
2013, γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης

και καταγραφής των σύγχρονων αγιογράφων του
τόπου μας.

Σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα αναπτύχθηκε
με βάση τα σωζόμενα μνημεία από το 16ο αιώνα και
εξής, τόσο στην περιοχή των Αγράφων όσο και στα
χωριά του κάμπου. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες,
έργα μικροτεχνίας, αποτελούν  σπουδαία δείγματα της
εκκλησιαστικής τέχνης, που συνεχίζει μία παράδοση
αιώνων στις εκκλησίες και στα μοναστήρια του Νομού
Καρδίτσας.

Η αγιογραφία αποτελεί τέχνη ιστορική, λειτουργική
και θεολογική. Αποτυπώνει το δόγμα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, μορφώνει και παιδαγωγεί τον άνθρωπο.
Εξασφαλίζει την επικοινωνία ανάμεσα στον πνευμα-
τικό και στον γήινο κόσμο. Βοηθά τον πιστό να κατα-
νοήσει τα όσα συμβαίνουν στον ορθόδοξο ναό και κυ-
ρίως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, να συμμετέχει

ενεργά και να επικοινωνεί με τον Θεό και τους αγίους.  
Στην εργασία του κου Κωνσταντίνου Μιχαλάκη πα-

ρουσιάζονται αγιογράφοι που δραστηριοποιήθηκαν
στον Νομό Καρδίτσας μετά το 1960. Πρόκειται για εί-
κοσι εννέα (29) αγιογράφους, που οι περισσότεροι
γεννήθηκαν και εργάστηκαν στην Καρδίτσα. Μέσα από
το έργο τους προκύπτει μία ομάδα αγιογράφων που
δεν μαθήτευσαν σε εργαστήρια ή σχολές και είναι
αυτοδίδακτοι και μία δεύτερη ομάδα αγιογράφων που
μαθήτευσαν σε εργαστήρια αγιογραφίας, όπως για
παράδειγμα ο Πέτρος Βαμπούλης που υπήρξε πιστός
βοηθός και συνεργάτης του Φώτη Κόντογλου για
χρόνια.

Τα μεγάλα ζωγραφικά σύνολα των Μετεώρων, των
Ιωαννίνων, του Αγίου Όρους αλλά και τα μοναστήρια
των Αγράφων αποτέλεσαν τους καλύτερους «δασκά-
λους» για τους Καρδιτσιώτες αγιογράφους. Στα έργα
τους διακρίνουμε άλλοτε την προσήλωσή τους στη
βυζαντινή παράδοση, άλλοτε το δανεισμό δυτικών
στοιχείων και άλλοτε το συνδυασμό αυτών των δύο
τάσεων με λαϊκότροπα στοιχεία. Δεν απουσιάζει και η
προσπάθεια ορισμένων καλλιτεχνών να παρουσιά-
σουν νέους τρόπους έκφρασης, χωρίς όμως πάντα το
αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό. Η πλειονότητά

τους ωστόσο χρησιμο-
ποιεί τη βυζαντινή πα-
ράδοση προκειμένου
να εκφραστεί και να
ανταποκριθεί στην
επιθυμία των μητροπολι-
τών, που με ιδιαίτερη ευαισθησία υποστήριξαν τη συ-
στηματική αγιογράφηση των ναών από το 1960 και
μετά, σύμφωνα με τους κανόνες της Βυζαντινής αγιο-
γραφίας. Σε αυτούς τους αγιογράφους οφείλεται και
η συνέχεια της τέχνης αυτής, με τη διδασκαλία της
στους νεότερους αγιογράφους.

Στην εργασία αυτή του κου Κωνσταντίνου Μιχα-
λάκη έγινε συστηματική προσπάθεια προκειμένου
να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη ζωή και το έργο
των σύγχρονων αγιογράφων του Νομού Καρδίτσας.
Είναι γνωστή η αγάπη του συγγραφέα για τον τόπο
του καθώς και τη βυζαντινή τέχνη, γεγονός που τον
βοήθησε να υποστηρίξει με ζήλο και ευαισθησία την
έρευνά του.

Θερμά συγχαρητήρια στον κο Κωνσταντίνο Μιχα-
λάκη και εύχομαι σε όλους τους Καναλιώτες,

Καλή ανάγνωση!
*το γένος Ζούμπου (της Ευτυχίας)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ. μΙΧΑΛΑΚΗ*

Σύγχρονοι Ζωγράφοι Θρησκευτικής
Τέχνης του Νομού Καρδίτσας

αρθρογραφια
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αρθρογραφια

H Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, στο
πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτο-
νική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτη-
ρίων και Συνόλων», προγραμ-
ματίζει να επισκεφτεί  την Θεσσαλία
για την μελέτη οικισμών στην πε-
ριοχή της Καρδίτσας, κατά την πε-
ρίοδο 13–18/10/2017.

Ο σκοπός του ταξιδιού είναι εκ-
παιδευτικός και πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του μαθήματος του
5ου Εξαμήνου των σπουδών, με
τη συμμετοχή 150-160 σπουδα-
στών/ στριών και περίπου 7 κα-
θηγητών. Στο μάθημα συμμετέχει,
επίσης, ένας αρκετά σημαντικός
αριθμός φοιτητών από ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια μέσω προγραμμά-
των ανταλλαγής, γεγονός που κα-
θιστά ευρύτερα γνωστή τη σημα-
σία και τις αξίες της Αρχιτεκτονι-
κής μας Κληρονομιάς. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι
η αναγνώριση, συστηματική αναλυ-
τική διερεύνηση και αξιολόγηση πα-
ραδοσιακών οικιστικών συνόλων
και της δομικής τους συγκρότησης.
Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνη-
ση των στοιχείων που καθορίζουν
τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή
και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τους
χαρακτήρα. Το
μάθημα, το οποίο
έχει ενταχθεί τα
τελευταία χρόνια
στο πλαίσιο της
Πρακτικής Άσκη-
σης της Σχολής
Αρχιτεκτόνων,
περιλαμβάνει ερ-
γασία πεδίου σε
ε π ι λ ε γ μ έ ν ο υ ς
ιστορικούς/ παρα-
δοσιακούς οικι-
σμούς, ενώ η εξέ-
λιξη της αναλυτι-
κής εργασίας συνε-
χίζεται κατά τη
διάρκεια του εξα-
μήνου στις αίθου-
σες διδασκαλίας ή
στα εργαστήρια. 

Κατά τον Δεκέμ-
βριο 2016 και τον
Απρίλιο 2017 καθη-
γητές της Σχολής πε-
ριόδευσαν στην πε-
ριοχή και επισκέφτη-
καν συνολικά 23 οι-
κισμούς, σύμφωνα με

τις υποδείξεις αρχιτεκτόνων της πε-
ριοχής. Με κριτήριο την ποιότητα της
αρχιτεκτονικής των οικισμών, επι-
λέχτηκαν ως καταλληλότεροι 9 οι-
κισμοί, τους οποίους θα μελετήσουν
150-160 σπουδαστές κατανεμημένοι
σε 15 ομάδες με 10-12 περίπου άτο-
μα κατά ομάδα. Πρόκειται για τους
οικισμούς: Ελλη-
νόπυργος – Κα-
νάλια – Μαγου-
λίτσα – Μητρό-
πολη – Νεοχώρι
– Πύργος Ιθώ-
μης – Ραχούλα
– Ρεντίνα – Φα-
νάρι.

Μετά το τέ-
λος της επί τό-

που εργασίας οι σπουδαστές θα με-
λετήσουν και θα επεξεργαστούν
στην Σχολή Αρχιτεκτόνων το επι-
στημονικό υλικό που συλλέχτηκε
και θα ολοκληρώσουν την εργασία
τους,  που παραδίδεται σε ηλεκτρο-
νική μορφή.

Μετά την ολοκλήρωση του εξαμή-
νου οι εργασίες θα αναρτηθούν σε

ψηφιακό αρχείο του ΕΜΠ, ελεύθερα
προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://
5a.arch.ntua.gr/). 

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση
της άσκησης υπάρχει η δυνατότητα
φοιτητές και διδάσκοντες να επανέλ-
θουν στον τόπο της μελέτης, στα
πλαίσια προγραμματισμένων εκθέ-
σεων και ημερίδων, με σκοπό την
παρουσίαση των εργασιών και την
προβολή της Αρχιτεκτονικής Κληρο-
νομιάς στην περιοχή της Καρδίτσας. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από
την εκπόνηση των εργασιών είναι
σημαντικά, ως ουσιαστική προσφο-
ρά στην κωδικοποίηση και καταγρα-
φή της παράδοσης του τόπου, και
συμβολή στη συγκρότηση ενός αρ-
χείου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Εκ μέρους 
της διδακτικής ομάδας

Γεώργιος Κων. Γιαννίτσαρης
Δρ αρχιτέκτων μηχανικός 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΕΜΠ

13-18 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ

Τα Κανάλια «ανοίγουν» την αρχιτεκτονική 
κληρονομιά τους στην επιστημονική κοινότητα

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Απόσπασμα από το φύλλο 136 
της εφημερίδας, σελ. 3-5

Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών 
Κτηρίων και Συνόλων στην Θεσσαλία

A πό το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών ΕΜΠ λάβαμε την ανακοίνωση που παρατηθε, με το
εξής μήνυμα: «Εκ μέρους των διδασκόντων του μαθήμα-
τος 5Α - Πρακτική Άσκηση Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών ΕΜΠ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία
που μας προσφέρετε στους ξενώνες του οικισμού Καναλίων. Η
βοήθειά σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διεξαγωγή του μα-
θήματος στην περιοχή και θα τη λάβουμε υπόψιν στον προγραμ-
ματισμό των εργασιών των σπουδαστών».


