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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τ ην Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, στις
7μ.μ., στην αίθουσα «Μιχάλη
Επαμ. Ζαφειρόπουλου» του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών

(ΔΣΑ), τιμήθηκε ο Βασίλης Μπρακατσού-
λας, μέλος του Συλλόγου μας, για την
πολυσχιδή επαγγελματική και πολιτική
του δράση και την προσφορά του με το
συγγραφικό του έργο στη νομική επι-
στήμη. Η αίθουσα του δικηγορικού συλ-
λόγου ήταν κατάμεστη και μαζί με τους
φίλους και συναδέλφους του παρευρέ-
θηκε και σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και άλλοι συγχωριανοί.

Για την πολυκύμαντη ζωή και το πλού-
σιο συγγραφικό έργο του Βασίλη Μπρα-
κατσούλα μίλησαν φίλοι του, συναγω-
νιστές, βουλευτές, πολιτικοί και συνά-

δελφοί του, οι οποίοι αναφέρθηκαν με
θέρμη στο ήθος, στη συνέπεια, στην
ακεραιότητα και στην εργατικότητά του,
στον μεγάλο αριθμό βιβλίων που συ-
νέγραψε, ιδιαίτερα των νομικών βιβλίων
αλλά και των ιστορικών και φιλοσοφι-
κών, εγκωμιάζοντας την αγωνιστική,
αντιστασιακή και πολιτική δράση και τη
δράση του ως μαχόμενου δικηγόρου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο συντονιστής
της δικηγόρος και Δρ Πολιτικής Κοι-
νωνιολογίας Βασίλης Ασημακόπουλος,
ο οποίος σκιαγράφησε το προφίλ του
τιμώμενου ως δικηγόρου, με βάση τα
άρθρα του κώδικα δεοντολογίας του
δικηγορικού λειτουργήματος.

Τιμητική εκδήλωση για τον Βασίλη Μπρακατσούλα
στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Βασίλης Μπρακατσούλας δέχεται την τιμητική πλακέτα 
από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσό

Φακελος ανοιχτης ςυζητηςης: τα καναλια - Μια προβολη ςτο εγγύς Μέλλον

Καλό καλοκαίρι 
στο χωριό!

Σκίτσο τμήματος 
του οικισμού των Καναλίων. 
(Ηλεκτρονικό 
Αποθετήριο Εργασιών 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ)

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Π ροκειμένου να αναπτύξω το ανωτέρω θέμα και να δώσω τις εύλογες
απαντήσεις, γιατί το χωριό μας, τα Κανάλια, στο απώτερο μέλλον δεν
θα ερημώσει, θα αναφέρω το απόφθεγμα: Αγαπάμε τον τόπο που κα-
τοικούμε, δεν ξεχνάμε όμως τον τόπο που γεννηθήκαμε. Είναι αλήθεια

ότι όλοι μας είμαστε πολύ δεμένοι με το χωριό μας, τα ήθη και τα έθιμα, βιώματα
μοναδικά για τον καθένα μας και εμπειρίες που έχουν ριζώσει μέσα μας, πράγματα
που έρχονται στη μνήμη μας και τα νοσταλγούμε όταν αναπολούμε τα πρώτα μαγικά
χρόνια της ζωής μας, πόσο μάλλον όταν οι ρίζες μας προέρχονται από ένα πανέ-
μορφο και μαγευτικό χωριό,  από τα Κανάλια.  Συνέχεια στη σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 2

Το χωριό μας, τα Κανάλια, 
δεν θα ερημώσει!

Προαναγγελία
Τιμητικής εκδήλωσης

που συνδιοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλιωτών Αθήνας 
και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Αφιέρωμα στον Καναλιώτη Νικόλαο Νικολάου
«Ο Άνθρωπος, ο Μαθηματικός-Γεωμέτρης, ο Δάσκαλος»

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018, ώρες: 18 . 00-20.00
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), 1ος όροφος  - Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα

Συνέχεια στη σελίδα 3
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η αποψη του εκδοτη
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ του Νικολάου

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη 

Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Μπάμπης Μπίλιος 

e-mail: bekoum@otenet.gr

τριμηνιαια εκδοΣη 
του ποΛιτιΣτικου

ΣυΛΛογου 
καναΛιωτων αθηναΣ

Περιεχόμενα
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νεα θεΣΣαΛικων 

ΣυΛΛογων ......................... ΣεΛ. 4

αρθρογραφια ...................ΣεΛ.5

αφιερωμα μνημηΣ ......ΣεΛ. 6-7

δραΣτηριοτητεΣ 

του ΣυΛΛογου μαΣ........... ΣεΛ. 8

αρθρογραφια .............ΣεΛ.9-10

ΣυνδρομεΣ.....................ΣεΛ. 11

αρθρογραφια .................ΣεΛ.12

ΣυγγραφειΣ 

απο τον τοπο μαΣ ........ΣεΛ.13

αφιερωμα μνημηΣ...ΣεΛ. 14-16

Ο Δρ Ιστορίας Μιχάλης Λυμπεράτος
αναφέρθηκε στις πολιτικές «μάχες»
και στις εκλογικές επιτυχίες του Βα-
σίλη Μπρακατσούλα, με επικέντρωση
στην πρώτη εκλογή του ως βουλευτή
σε ηλικία μόλις 29 ετών το 1958. Ο
Γιάννης Χατζηαντωνίου, μέλος της
Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερ-
μανίας προς την Ελλάδα, αναφέρθηκε
στα σπουδαία νομικά συγγράμματα
του τιμώμενου, ιδιαίτερα στα δέκα
βιβλία της Πολιτικής Δικονομίας, που
ήταν, όπως είπε, το απαραίτητο εφόδιο
κάθε νέου δικηγόρου και δικαστή, και
στο πλούσιο έργο του Βασίλη Μπρα-
κατσούλα ως Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου. Ο Απόστολος Κακλαμάνης,
πρώην Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων, μίλησε για λάθη που οδή-
γησαν στον Εμφύλιο και τον Διχασμό
και στην ανάγκη ενότητας του λαού
τη σύγχρονη εποχή, αναφερόμενος
χαρακτηριστικά στον ενωτικό και με-
τριοπαθή χαρακτήρα του Βασίλη Μπρα-
κατσούλα και στην πολύτιμη συνει-
σφορά του στην πολιτική ζωή.

Τον Βασίλη Μπρακατσούλα τίμησε
με την παρουσία του και την παρέμ-
βασή του και ο θρυλικός Μανώλης
Γλέζος, ο οποίος μίλησε με συγκλο-
νιστικά λόγια για τον τιμώμενο, για
την προσφορά του στην αντίσταση
και για τη σημερινή συμβολή του στον
αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών
οφειλών.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης
οι βουλευτές Καρδίτσας Χρυσούλα
Κατσαβριά-Σιωροπούλου και Κώστας
Τσιάρας, ο πρώην βουλευτής Καρδί-
τσας και υπουργός Ντίνος Ρόβλιας,
ο πρώην Πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης

Αλεξανδρής και ο δικηγόρος Γιώργος
Σταρατζής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
την απονομή στον Βασίλη Μπρακα-
τσούλα τιμητικής πλακέτας για το σύ-
νολο της δικηγορικής του προσφοράς
και δη στον ΔΣΑ επί 11 συναπτά έτη,
από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ Δημήτρη
Βερβεσό.

Την εκδήλωση έκλεισε ο ίδιος ο
Βασίλης Μπρακατσούλας, ο οποίος
συγκινημένος και με σεμνότητα ανα-
φέρθηκε στη ζωή και στη δράση του,
τονίζοντας με έμφαση την αξία της
εργατικότητας για την προκοπή στη
ζωή και προτρέποντας παράλληλα
τους νεότερους να είναι, μεταξύ των
άλλων, εργατικοί.

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό
και την τιμητική εκδήλωση του Συλ-
λόγου μας για τον Βασίλη Μπρακα-
τσούλα την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου
2016, στον πολυχώρο Αλεξάνδρεια,
Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής, με
την ευκαιρία της έκδοσης του τελευ-
ταίου βιβλίου του με τίτλο «Συνομιλία

με το Χρόνο». Σχετική παρουσίαση
υπήρξε στο φύλλο 137, σελ. 8-9 της
εφημερίδας μας. Στο ίδιο φύλλο, στη
σελ. 2, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Λάμπρος Πυργιώτης, με αφορμή την
εκδήλωση αυτή του Συλλόγου μας,
δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Να
διδαχθούμε από τους παλαιότερους
τη ζωτική ορμή», στο οποίο εξαίρει
την ηχηρή στη ζωή κατάφαση του
Βασίλη Μπρακατσούλα  και των αν-
θρώπων της γενιάς του, από την οποία
μπορούν να αντλούν διδαχές και αι-
σιοδοξία οι νεότεροι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τον συγχαίρει
θερμά για τη βράβευσή του από τους
φίλους και συναδέλφους του, η οποία
ήλθε ως επακόλουθο της αναγνώρι-
σης της πολυσχιδούς πορείας της
ζωής του ως αγωνιστή, μαχόμενου
δικηγόρου, πολιτικού και πολυγρα-
φότατου συγγραφέα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Καναλιωτών της Αθήνας

Χρήστος Δ. Λιάκος

Συνέχεια από τη  σελίδα 1

Τιμητική εκδήλωση 
για τον Βασίλη Μπρακατσούλα

Οι συντελεστές της εκδήλωσης (στο μέσον, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Απόστολος Κακλαμάνης με τον Μανώλη Γλέζο)

Άποψη του ακροατηρίου της εκδήλωσης
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δραστηριοτητεσ του συλλογου μασ

Αφιέρωμα 
στον Νικόλαο Νικολάου

Τ ο Διοικητικό μας Συμβούλιο, κατά τη συνε-
δρίαση της 2ας Απριλίου 2018 και επ'
αφορμή της τιμητικής ανέγερσης από τον
Σύλλογό μας στο χωριό της προτομής του

Ζήση Σκάρου (κατ' όνομα Απόστολου Ζήση), αποφά-
σισε να επεκτείνει την απόδοση τιμής σε συγχωρια-
νούς μας που διακρίθηκαν με το πνευματικό έργο
τους σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο, με τη διοργά-
νωση επιστημονικών συνεδριάσεων, εντασσόμενων
στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο χωριό ή ενδεχο-
μένως, και κατά περίπτωση, πραγματοποιούμενων
στην Αθήνα. Σχετικά με πρόσωπα τα οποία αξίζουν
μιας τέτοιας τιμητικής απόδοσης, επιπλέον του Ζήση
Σκάρου, μνημονεύτηκε πρώτος ο αείμνηστος μαθη-
ματικός-γεωμέτρης Νικόλαος Δημ. Νικολάου, πολυ-
γραφότατος συγγραφέας βιβλίων άλγεβρας,
γεωμετρίας, τριγωνομετρίας και κοσμογραφίας, βι-
βλίων που διδάχθηκαν γενιές παιδιών ως εξαιρετικά
σχολικά εγχειρίδια των γυμνασιακών και λυκειακών
τάξεων. Η τιμητική εκδήλωση για τον Νικόλαο Νικο-
λάου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
το φθινόπωρο, σε κεντρική αίθουσα, σε συνδιοργά-
νωση με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο
πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την
ίδρυσή της (1918-2018). Συγκεκριμένα, όπως προ-
αναγγέλλεται στην 1η σελίδα της εφημερίδας, η εκ-
δήλωση ορίστηκε για την Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου

2018, ώρες 18.00-20.00, στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),
1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα. Οι ενδιαφερόμε-
νες/οι να απευθύνουν χαιρετισμό στην εκδήλωση,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα της Ελλη-
νικής Μαθηματικής Εταιρείας για τον ρόλο και
τις δραστηριότητές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Ο Νικόλαος
Δημ. Νικολάου

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) είναι
επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, ιδρύθηκε στις 8 Απριλίου
1918, και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια

(1918-2018) ενεργής επιστημονικής δρά-
σης. Μέλη της είναι μαθηματικοί από
όλους τους χώρους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, κι όλων των βαθμίδων
της εκπαίδευσης. Διαθέτει 39 παραρτή-
ματα σε όλη την Ελλάδα. Κύριο μέλημά
της είναι η αναβάθμιση της Μαθηματικής Παιδείας,
και γενικότερα της Παιδείας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τα συνέδρια, τις επι-
μορφωτικές ημερίδες, τους διαγωνισμούς, τα καλο-
καιρινά μαθηματικά σχολεία και κατασκηνώσεις, τις
εκδόσεις των περιοδικών, τις παρεμβάσεις της πάνω
σε επιστημονικά και κοινωνικά θέματα τη συνεργασία
με επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό και κυρίως με τον εθελοντισμό όλων των
μελών της, προσφέρει τα μέγιστα στη Μαθηματική
κοινότητα αλλά και στην Κοινωνία γενικότερα.

Α. Διοργανώνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ): α)
Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό για μαθητές Γυ-
μνασίων και Λυκείων, β) Πανελλήνιο διαγωνισμό

για μαθητές Δημοτικού, γ) Εθνική Μαθηματική Ολυμ-
πιάδα. Συμμετέχει κάθε χρόνο στις Βαλκανικές και
τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Διοργάνωσε την
45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα το 2004, η οποία

και διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία. 
Β. Διοργανώνει κάθε χρόνο από το

1983 το Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθημα-
τικής Παιδείας, που αποτελεί την κορυφαία
επιστημονική εκδήλωση στη χώρα μας
στον τομέα της Μαθηματικής Παιδείας

και μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης για τρέχοντα
ερευνητικά αποτελέσματα. Σε αυτήν την τόσο ση-
μαντική επιστημονική και πολιτιστική δραστηριότητα
συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια 1000 σύνέδροι
περίπου.

Γ. Εκδίδει περιοδικά για τους μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου. Ερευνητικά περιοδικά για
τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές των Μα-
θηματικών και των Νέων Τεχνολογιών, καθώς
επίσης εκδίδει μαθηματικά βιβλία και μεταφράζει
ξένα βιβλία με περιεχόμενο τόσο Μαθηματικά όσο
και θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών. 

Δ. Διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κα-
τάρτισης για άνεργους μαθηματικούς στους Η/Υ.
Επίσης, σεμινάρια επιμόρφωσης πάνω στη χρήση

των Νέων Τεχνολογιών, στη διδασκαλία των Μα-
θηματικών, στη θεωρία και τις εφαρμογές των Παι-
δαγωγικών και της Ψυχολογίας, στην Εφαρμοσμένη
Διδακτική Μαθηματικών, στη μάθηση των Μαθημα-
τικών από άτομα και ομάδες με ειδικές δυσκολίες.

Ε. Πραγματοποιεί με επιτυχία, σε συνεργασία
με τα παραρτήματά της, ημερίδες επιμόρφωσης των
μαθηματικών σε όλη την Ελλάδα.

Πιστοποιήθηκε από το 2008 ως «Κέντρο Επιμόρ-
φωσης Eκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης με
γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για
την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική
Πράξη» και παρέχει επίσης πιστοποίηση γνώσεων
Πληροφορικής για διορισμούς στο δημόσιο και για
τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Στη γραμματεία της ΕΜΕ απασχολούνται τρία
άτομα. Έτσι όλη η προσπάθεια και οι δραστηριότητές
της υποστηρίζονται εθελοντικά από τα μέλη της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34

10679 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 

e-mail: info@hms.gr
www.hms.gr

Ενημερωτικό σημείωμα από 
την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Τρία (3) συλλεκτικά βιβλία του Νικολάου,
δωρεά στη δανειστική βιβλιοθήκη του Συλ-
λόγου μας από τα εγγόνια του Μαρέττα Δημ.
Νικολάου, Αντιγόνη (Νόνη) Φ. Γαϊτάνου-Βίκα
και Γιάννη Φ. Γαϊτάνο
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νεα θεσσαλικων συλλογων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ
των απανταχού νέων Ελλήνων «Hellenic Youth
in Action» στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018
στην Αθήνα. 350 νέοι Έλληνες από 20 χώρες

ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να συγκινήσουν
τον Ελληνισμό σε όλα τα μήκη της γης, με τη συλλογική τους
δράση και την αγάπη τους για την Ελλάδα. 

Το Φόρουμ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη συ-

νεργασία των απανταχού νέων Ελλήνων με σκοπό την
επίτευξη και την υλοποίηση κοινών στόχων και επιδιώξεων,
και αποτέλεσε πρωτοβουλία 9 παγκόσμιων ελληνικών
εθνοτοπικών οργανώσεων, που ήταν οι εξής: Παγκόσμια
Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, Νεολαία
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, Νεολαία
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, Νεολαία
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών, Νεολαία

Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, Νεολαία Παγκόσμιας
Αμφικτυονίας Βλάχων, Νεολαία Παναρκαδικού Παγκό-
σμιου Συμβουλίου, Νεολαία Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας
ΗΠΑ, Νεολαία Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευ-
ρώπης. Την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών συ-
νέδραμε για τον σκοπό αυτής της πρωτοβουλίας η Ένωση
Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική
Στέγη», με μέριμνα της οποίας συμμετείχαμε κι εμείς. 

«Hellenic YoutH in Action»

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φόρουμ των
απανταχού νέων Ελλήνων στην Αθήνα

Εμείς, οι 350 νεολαίοι απόδημοι Έλληνες
από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουμε
στο Φόρουμ «Hellenic Youth in Action», που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την 31η
Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2018, δηλώ-
νουμε ότι θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές
και αξίες των προγόνων μας, ως άξιοι συνε-
χιστές του ελληνικού πολιτισμού. Για μας ο
ελληνικός πολιτισμός και η Ορθοδοξία απο-
τελούν τις πηγές ύπαρξης και επιβίωσής μας.
Εμείς οι 350 Έλληνες νέοι από όλο τον κόσμο
ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δείξουμε
την ισχύ της ελληνικής νεολαίας εν τη ενώσει
και για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση
μας με την ιστορική μας πατρίδα.

Θεωρούμε ότι:
• Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η

Πατρίδα μας, σε όλα τα επίπεδα, είναι
αναγκαία όσο ποτέ η σύσφιξη των σχέσεών
της με τον Απόδημο Ελληνισμό και την
Απόδημη Νεολαία.

• Η Ελληνική Γλώσσα και ο Πολιτισμός
αποτελούν θεμέλια της ύπαρξής μας, δηλωτικό
της εθνικής μας ταυτότητας.

• Ο ρόλος της Εκκλησίας μας παραμένει
καίριος στη διαμόρφωση της Εθνικής μας
συνείδησης. Η Ορθόδοξη Πίστη αποτελεί δια-
χρονικά στήριγμα του Ελληνισμού.

Δεσμευόμαστε:
• Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για το

συντονισμό των δράσεών μας σε όλα τα επί-
πεδα με στόχο να παρέχουμε τη μέγιστη
δυνατή στήριξη στην Πατρίδα μας στις δύσκολες
ώρες που περνάει με την οικονομική κρίση.

• Να συνεχίσουμε συντονισμένα, άοκνα
τον αγώνα για την υποστήριξη των Εθνικών
Δικαιωμάτων του Ελληνισμού: 

Για να διατρανώσουμε την ιστορική αλήθεια
για τη Μακεδονία μας. 
Για να στηρίξουμε τις προσπάθειες της ελ-
ληνικής Πολιτείας για την απελευθέρωση
των δύο νέων στρατιωτικών που κρατούνται
από τις τουρκικές Αρχές.
Για να υπενθυμίσουμε την Τουρκική Κατοχή
στην Κύπρο και να υπερασπίσουμε τα
δίκαια του Ελληνισμού στη μαρτυρική
Μεγαλόνησο.
Για την Ιστορική Δικαίωση των προγόνων
μας που υπέστησαν στην περιοχή της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας.
Για την δικαίωση της ιστορίας και του Παναν-
θρώπινου Πολιτισμού με την επιστροφή των
Μαρμάρων - Γλυπτών του Παρθενώνα.
• Να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα

Πανανθρώπινα Ιδανικά που πρεσβεύει
ο Ελληνικός Πολιτισμός. Να προβάλ-
λουμε και να αναδεικνύουμε την Ελλάδα
μας, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της.

• Να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη
Πίστη μας ως μέλη της Εκκλησίας
μας. Ορθοδοξία σημαίνει Ελλάδα.

Ζητάμε:
Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-

κρατίας, την Κυβέρνηση, την Αντιπολίτευση
και όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλους τους
θεσμούς και σε όλα τα επίπεδα, την εμπιστοσύνη,
την ανιδιοτελή στήριξη και συνεργασία τους.

Την ανάπτυξη δομών ελληνόγλωσσης εκ-
παίδευσης, όπου υπάρχει Ελληνισμός. Ζητάμε

την σύμπνοια και ΕΝΟΤΗΤΑ για τα Εθνικά
Θέματα των Ελλήνων όπου Γης.

Αποφασίζουμε:
• Να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και τη

Βουλή των Ελλήνων να εφαρμοστεί το
Άρθρο 108Β του Συντάγματος για την ενερ-
γοποίηση του ΣΑΕ, στο οποίο ενεργό ρόλο
θα παίζει το Δίκτυο Νεολαίας. Να συσταθεί η
συντονιστική επιτροπή για την οργάνωση του
Παγκόσμιου Συνεδρίου Ελληνικής Νεολαίας
της Διασποράς.

• Να προγραμματιστούν κοινές εκδηλώ-
σεις για την προώθηση της ελληνικής γλώσ-
σας και του πολιτισμού στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας, που

γιορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου. Το έτος
2019 να οριστεί ως έτος εκμάθησης της
Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά με το
σύνθημα «Μιλήστε Ελληνικά».

• Να ερευνηθούν οι δυνατότητες των δια-
φόρων παγκόσμιων ιδρυμάτων/οργανισμών
για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων
των ομογενειακών οργανώσεων νεολαίας
και την υλοποίηση προγραμμάτων.

• Να αποσταλεί το Ψήφισμα της εκστρατείας
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα #bringthemarbleshome
στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
και το Βρετανικό Μουσείο και να δημιουργηθεί
το ηλεκτρονικό διάβημα για τη συγκέντρωση
υπογραφών. 

• Να προτείνουμε στο ελληνικό κράτος να
ενισχύσει την πολιτική του ως προς τη νεολαία
λόγω των μεγάλων ποσοστών ανεργίας, έλ-
λειψης κοινωνικών παροχών και ασφαλίσεων,
που έχει ως αποτέλεσμα την φυγή του επι-
στημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

• Να δημιουργηθεί ομάδα lobbying/advo-
cating, η οποία θα είναι συνδετικός κρίκος
μεταξύ μεγάλων προσωπικοτήτων του εξω-
τερικού για τη δημιουργία ωφέλιμων προ-
γραμμάτων στην Ελλάδα.

• Να καθιερωθεί Ημέρα Ελληνικής Δια-
σποράς, όπου θα βραβεύονται άτομα με ση-
μαντική προσφορά σε θέματα που αφορούν
την ελληνική διασπορά.

• Να προχωρήσει και να ψηφιστεί η επι-
στολική ψήφος των απόδημων Ελλήνων
(άρθρο 51 του Συντάγματος) για το εκλέγειν
και εκλέγεσθαι.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Απευθυνόμαστε στη νεολαία του απανταχού

Ελληνισμού, σε όλες τις Ομοσπονδίες και
τα σωματεία και τους καλούμε όλους να
συμπορευτούμε: 

Πιστεύουμε στη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ που το
εγγυόμαστε ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με τον
ΑΓΩΝΑ και τα ΕΡΓΑ ΜΑΣ.

Πιστεύουμε στο μέλλον και την προοπτική
γιατί απλά ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Θα τα καταφέρουμε!

Δημοσιεύονται αποσπάσματα του
ψηφίσματος, όπως λήφθηκαν 

με το εκδοθέν δελτίο τύπου.
Η Επιτροπή της Εφημερίδας

Το Ψηφισμα Του φορουμ  Των απανΤαχου νεων ελληνων «Hellenic YoutH  in Action», 1.4.2018, αΘηνα

Στιγμιότυπο από τον «Χορό Φιλίας» των νεολαιών, 
Σύνταγμα, Σάββατο απόγευμα, 31 Μαρτίου 2018

Εκκίνηση της εκστρατείας #bringthemarbleshome, που κορυφώθηκε με πο-
ρεία από το Ζάππειο Μέγαρο προς τον ιερό λόφο της Πνύκας, αιώνιο σύμβολο

της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, Κυριακή απόγευμα, 1 Απριλίου 2018 

Τελετή λήξης της εκδήλωσης, όπου οι νεολαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής διασπο-
ράς διάβασαν το ψήφισμα του Φόρουμ, Πνύκα, Κυριακή απόγευμα, 1 Απριλίου 2018 
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Τ ο λέμε μαγευτικό γιατί έχει χάρη, έχει ομορ-
φιά, είναι ένα θέλγητρο που μας χαροποιεί
και μας προσελκύει. Είναι ακόμη, θα έλεγα,
ανάμνηση η οποία κρατάει ζωντανή τη

φλόγα της νοσταλγίας στον κάθε Καναλιώτη και
μας προσμένει μια μέρα να επιστρέψουμε κοντά
στην αγκαλιά του, να απολαύσουμε τα φυσικά και
τεχνητά κάλλη του, να αγναντέψουμε τον απέραντο
Θεσσαλικό κάμπο, να θαυμάσουμε το διερχόμενο
τρένο της γραμμής Βόλος–Καρδίτσα–Τρίκαλα–Κα-
λαμπάκα να διασχίζει την πλούσια αγαθών πεδιάδα
του κόμπελου, περιοχής Φαναρίου, να γευθούμε το
τοπίο του, να καμαρώσουμε την πευκόφυτη Στρα-
τώνα, την μαγευτική πλατεία με τα φουντωτά πλατά-
νια και τις βρύσες, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να
διασκεδάσουμε με την ψυχή μας, να ακούσουμε τους
ήχους του κλαρίνου του αείμνηστου λαϊκού δεξιοτέ-
χνη Κων/νου Φιλίππου ή Καρακώστα από τα Τρίκαλα,
καθώς και τις διπλοπενιές του αείμνηστου επίσης Βα-
σίλη Τσιτσάνη, μεγάλου στιχουργού λαϊκών τραγου-
διών, να παίζει το ζεμπέκικο «Στα Τρίκαλα στα δυο
στενά σκοτώσανε τον Σακαφλιά».

Πώς λοιπόν, με τόσες ενθυμήσεις και βιώματα,
μπορεί ένας γνήσιος Καναλιώτης ν' απαρνηθεί το
χωριό του, να επιτρέψει να περάσει στη λήθη και
στην ερήμωση; Είναι αδύνατον. Το χωριό μας τέρπει
τον επισκέπτη. Είναι κτισμένο σε βουνοπλαγιά, αμφι-
θεατρικά, με απέραντη τη θέα προς τους κάμπους και
τα βουνά. Φαντάζει δε από μακριά σαν ένα μεγάλο
φωτεινό σπίτι κρεμασμένο επάνω σε βράχο, ειδικότερα
τις νύχτες που είναι αναμμένα τα φώτα. Στο κέντρο
του σπιτιού αυτού βρίσκεται η πλατεία, η διαμόρφωση
της οποίας έχει σχήμα καθιστικού δωματίου, τόπος
συγκέντρωσης όλων των κατοίκων, οι οποίοι έχουν
την άνεση να επικοινωνούν και να συνυπάρχουν
μεταξύ τους, σε ένα τόπο που τους ενώνει για να
περνάνε ευχάριστα.

Στα παλαιότερα χρόνια, κυρίως τις Κυριακές, ο
χώρος της πλατείας χρησιμοποιείτο για το γλέντι
των γάμων νεόνυμφων ζευγαριών. Επίσης λειτουρ-
γούσε και Λαϊκή Αγορά για την πώληση διαφόρων
αγροτικών προϊόντων ήτοι, ζαρζαβατικών αλλά και
ειδών αγγειοπλαστικής από τους κατοίκους του γει-
τονικού χωριού Φανάρι, λαΐνια, στάμνες, τα οποία
διατηρούσαν δροσερό το νερό. Επίσης από το γειτονικό
χωριό Μορφοβούνι (παλαιά ονομασία Βουνέσι) με-
ταφέρονταν με τα μουλάρια ογκώδη μαδέρια και
καυσόξυλα προς πώληση. Η χρηματική αμοιβή πολλές
φορές γινότανε με ανταλλαγή ειδικού καπνού παρα-
σκευής τσιγάρου καπνιστών. Από το χωριό Άγιος
Ακάκιος (παλαιά ονομασία Γόλιτσα) οι κάτοικοι πω-
λούσαν όσπρια και φρούτα. Η επικοινωνία αυτή των
κατοίκων των γειτονικών χωριών ήταν ωφέλιμη για
τους συγχωριανούς μας, γιατί έτσι είχε αναπτυχθεί
ένας δίαυλος δημιουργίας φιλικών σχέσεων.

Σήμερα η πλατεία χρησιμοποιείται ως τόπος ψυ-
χαγωγίας των κατοίκων και φιλοξενουμένων, κυρίως
τους θερινούς μήνες. Η συγκέντρωση του κόσμου γί-
νεται συνήθως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
Η πλατεία μας, το καθιστικό αυτό δωμάτιο, πράγματι
σφίζει από θαμώνες κάθε βράδυ που περιμένουν να
απολαύσουν το νόστιμο σουβλάκι από το κατάστημα
επιλογής τους και ν' ακούσουν ρεμπέτικη και δημοτική
μουσική.

Η αισθητική της πλατείας έχει ιδιαίτερη χάρη και
ομορφιά. Το περιβάλλον  εμπνέει βραδιές ονειρεμένες,
γεμάτες αναμνήσεις και νοσταλγία.

Πώς μπορεί λοιπόν να ερημώσει το χωριό μας με
τόσα προτερήματα.

Το πρόβλημα που δημιουργείται σήμερα βέβαια, η
γενεσιουργός αιτία, είναι το δημογραφικό αλλά και
άλλοι παράγοντες. Έχουμε περισσότερους θανάτους
και λιγότερες γεννήσεις. Οι Καναλιώτες όμως δεν
ξεχνούν εύκολα το χωριό τους, όλα τα σπίτια τα
έχουν ανανεώσει, ακόμα και οι μετανάστες συγχωριανοί
μας από Αυστραλία και Αμερική καταφθάνουν στο
χωριό και ανακαινίζουν τα πατρικά τους σπίτια ή και
προβαίνουν στην αγορά παλαιών σπιτιών τα οποία
διορθώνουν.

Οι Καναλιώτες πέρασαν πολύ δύσκολες κατα-
στάσεις από το 1940 και μετά, πολέμους, πείνα,
κατοχή ξένων δυνάμεων, εμφύλιο πόλεμο και όμως
αντιμετώπισαν όλα τα δεινά με καρτερία, σθένος
και ψυχική αντοχή. Ο Καναλιώτης είναι πάντα αι-
σιόδοξος και το χωριό μας δεν θα ερημώσει, θα
μείνει ζωντανό, σαν φάρος, ένα αληθινό μπαλκόνι
της Θεσσαλίας.

Αγαπητέ Καναλιώτη, γύρισε πίσω γιατί η ψυχή σου
είναι δεμένη με το τοπίο και πλημμυρίζει με συναι-
σθηματική αγαλλίαση. Το μέλλον είναι ευοίωνο. Ο
αείμνηστος συγχωριανός μας Επιθεωρητής Δημοτικής
Εκπαίδευσης Θωμάς Κυρίτσης μας άφησε ως παρα-
καταθήκη το βιβλίο του «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, 400 χρόνια
ζωής» (Καρδίτσα, 2003). Δεν γεννήθηκε ακόμη ο
ιστορικός ο οποίος στο απώτερο μέλλον θα εκδώσει
το νεότερο βιβλίο «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, 500-600 χρόνια
ζωής».

Φακελος ανοιχτης ςυζητηςης: τα καναλια - Μια προβολη ςτο εγγύς Μέλλον

Το χωριό μας, τα Κανάλια,
δεν θα ερημώσει!

Ποίημα του αείμνηστου Θωμά Κυρίτση

Τα Κανάλια
Σε βλέπω όμορφο χωριό μου αγαπημένο
πάνω στις ράχες, στ' αγνάντι απλωμένο.
Ανάμεσα σε υψώματα, στα βράχια θεμελιωμένο
κατάφυτες λοφοσειρές σ' έχουν στεφανωμένο.
Στέκεις ολόρθο, ακέραιο, καλά σκαρφαλωμένο
κι είσαι από τον κάμπο τον τρανό απομακρυσμένο.
Έχεις ορίζοντα, καθάριο, ωραίο, μακρινό
περήφανα το λέμε, χωρίς να είναι τωρινό.
Περίσσια σου είναι η χάρη, φθινόπωρο, χειμώνα
τι κι αν σε σκεπάζει χιόνι, ως πάνω στη στρατώνα.
Άνοιξη, καλοκαίρι, όλα είναι ταιριασμένα
γιατί η φύση μ' απλοχεριά στα 'χει προικισμένα.
Κανάλια χωριό μου, ζηλεύω όλα σου τα μέρη
τη λαμπράδα της αυγής, το πράσινο, τη φτέρη.
Τα σπίτια τα πετρόκτιστα, τ' ωραίο Καλαμάκι
της παιδικής μου θύμησης, μικρό μας Αλωνάκι.
Λαχταρώ πολύ την ώρα, για να βρεθώ κοντά σου
να τρέξω με χαρά στην καταπράσινη πλαγιά σου.
Να ιδώ τον κούκο κι όλα τα φτερωτά πουλιά
ν' ακούσω τη γλυκύτατη τ' αηδονιού λαλιά.
Θυμάμαι όλες τις ομορφιές σου, χωρίς υπερβολή
το περιβάλλον, τους ανθρώπους σου πάρα πολύ.
Σε σένα πρώτα έμαθα, για τη γλυκιά Πατρίδα
Τα κάλλη σου θα διαλαλώ, όπου έζησα και είδα.

αρχιτεκτονική ανάλυση 
του οικισμού των Καναλίων

Επισκεφθείτε το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΕΜΠ και αναζητήστε τα Κανάλια στη σελίδα http://5a.arch.ntua.gr/projects-area-
filter?shs_term_node_tid_depth=8%2B19%2B837. Θαυμάστε, διαδώστε και αξιοποιήστε αυτό
το μεγάλο πολιτιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το χωριό μας!
Προγραμματίζεται δημόσια παρουσίαση των εργασιών, για το σύνολο των 9 οικισμών της Περιφερει-
ακής Ενότητας Καρδίτσας που μελετήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η παρουσίαση θα
γίνει στην Καρδίτσα, με προκαταρκτική ημερομηνία το Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Της Αικατερίνης Πολυμέρου-Καμηλάκη Δ.Φ. 
πρώην Δευθύντριας του Κέντρου Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας  της Ακαδημίας Αθηνών

Τ ριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του
Κίτσου Μακρή (1988), μια σύντομη
αναφορά στην προσωπικότητα και
το έργο του εξακολουθεί να είναι

επίκαιρη. Συνολική αποτίμηση του έργου του
έχει γίνει εκτενώς1, αλλά γίνεται διαρκώς με
την ευρεία αξιοποίησή του από τους μεταγε-
νέστερους ερευνητές της θεσσαλικής, και όχι
μόνον, λαογραφίας. Εδώ, επεκτείνοντας τις
παλαιότερες αναφορές μας2 στο έργο του
μεγάλου Θεσσαλού λαογράφου, αναφερό-
μαστε στα κύρια χαρακτηριστικά του έργου
του, σημαντικού τόσο για τον όγκο του όσο και
για την ποιότητά του3 . 

Ο Κίτσος (Χρήστος) Μακρής κατάγεται από
τα Κανάλια Καρδίτσας, όπου γεννήθηκε και
έζησε πολλά χρόνια ο πατέρας του Αλκιβιάδης
Λ. Μακρής και ήταν το 5ο και τελευταίο παιδί
κατά σειρά γεννήσεως. Η μητέρα του ήταν
από το Λιβάδι Ολύμπου. Ο ίδιος γεννήθηκε
στη Λάρισα το 1917. Το 1926 η οικογένειά
του εγκαταστάθηκε στον Βόλο, την πόλη που
συνδέθηκε άρρηκτα με τη ζωή και τη δημι-
ουργική του πορεία. Έζησαν όλοι στον Βόλο.
Τα αδέρφια του, αξιόλογα μέλη της πνευμα-
τικής κοινωνίας του Βόλου, ο Φαίδων, που
πέθανε 48 μόλις ώρες πριν από τον Κίτσο
και ο Άρης, δάσκαλος της μουσικής, που
έζησε τα υπόλοιπα χρόνια του με τον καημό
πως μέσα σε 48 ώρες έχασε τα δυό του
αδέρφια.

Ο Κίτσος παντρεύτηκε την Κυβέλη Ζημέρη,
κόρη του σπουδαίου φωτογράφου του Βόλου
Ζημέρη, που γνώριζε τη φωτογραφική τέχνη
και πάντοτε ήταν ο βοηθός του στα μυστικά
της φωτογραφίας. Το φωτογραφικό του αρχείο
από 12.000 περίπου φωτογραφίες αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της συλ-
λογής του, που πάντα με καμάρι το έδειχνε ο
Κίτσος Μακρής στους επισκέπτες του.

Ο Κίτσος Μακρής ανήκει στη χορεία των
αυτοδίδακτων ερευνητών, ακολουθώντας σ’
αυτή προηγούμενους που εμπλούτισαν τη θεσ-
σαλική και ιδιαίτερα την Πηλιορείτικη - και της
ευρύτερης Μαγνησίας - βιβλιογραφία με αξιό-
λογες εργασίες, όπως ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης,
που έμαθε γράμματα σε μεγάλη ηλικία - και
παρ’ όλα αυτά κατάφερε να διαβάζει αρχαία
Ελληνικά και Πατερικά κείμενα και να τα υπο-
μνηματίζει - καθώς και ο αυτοδίδακτος αρ-
χαιολόγος - είχε μόλις τελειώσει το Γυμνάσιο
- Νικόλαος Γιαννόπουλος, που θεμελίωσε τις
αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή και διέ-
σωσε πολύτιμο αρχαιολογικό υλικό. 

Ο Κίτσος Μακρής, λοιπόν, δεν πρωτοτύπησε,
τουλάχιστον ως προς αυτό. Άρχισε τη στα-
διοδρομία του ως τυπογράφος στο τυπο-
γραφείο του πατέρα του, που κράτησε για
βιοποριστικούς λόγους μέχρι το 1950 περίπου.
Η κατοχή, η Αντίσταση στην οποία πήρε μέρος
ως μέλος στο πολιτιστικό τμήμα του ΕΑΜ

εδραίωσαν την απόφασή του να ασχοληθεί
συστηματικά πια με την έρευνα του λαογρα-
φικού υλικού, που αφθονούσε στην περιοχή
που οι συγκυρίες της ζωής τού έταξαν να
ζήσει. Ο Βόλος και το Πήλιο βρήκαν τον ερα-
στή-ερευνητή τους αλλά και ο Κίτσος το πιο
ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξει τη δρα-
στηριότητά του. Ήταν μια περιοχή με ιστορικό
και πολιτιστικό υπόβαθρο πρόσφορο για λα-
ογραφική έρευνα. Οι Δημητριείς (Δανιήλ και
Φιλιππίδης), ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης, ο πλη-
θωρικός αυτός κοσμοκαλόγερος που δεν
έχει τιμηθεί όσο του αξίζει για την προσφορά
του, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, αλλά και νε-
ώτεροι όπως ο Γιάννης Κορδάτος, ο Νικόλαος
Πανταζόπουλος, ο Νικόλαος Παπαχατζής, ο
Δημήτριος Θεοχάρης έδωσαν στον Κίτσο
Μακρή τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το
ιστορικό παρελθόν της περιοχής και να μπορεί
να εκτιμήσει έτσι πιο σωστά τα μνημεία της
τέχνης του. 

Ο Κίτσος Μακρής - πρέπει κι αυτό να
τονιστεί - βρέθηκε στο μεταίχμιο ενός κόσμου
παραδοσιακού που χανόταν και ενός άλλου,

του σύγχρονου, που γεννιόταν. Κατόρθωσε
να περισώσει αξιόλογα δείγματα της τέχνης
του παρελθόντος της περιοχής του και πε-
ριέγραψε τον κόσμο που έφευγε διωγμένος
από βίαιες επεμβάσεις, όπως ο εμφύλιος, ο
μεγάλος σεισμός του 1955 που συγκλόνισε
την περιοχή αλλά και από την εισβολή του
σύγχρονου τρόπου ζωής. Η λαϊκή αρχιτεκτονική
και πολεοδομία, οι φορεσιές, η λαϊκή τέχνη
σε όλες της τις εκφάνσεις, στάθηκαν για τον
Κίτσο Μακρή έργο ζωής.

Σαράντα περίπου άρθρα και βιβλία είναι η
πλούσια πνευματική του παραγωγή. Έτσι,
ένας αυτοδίδακτος ερευνητής της λαϊκής τέ-
χνης κατόρθωσε να γίνει δάσκαλος για όσους
με ακαδημαϊκούς τίτλους θα καταπιάνονταν
με το ίδιο αντικείμενο έρευνας. Αναφέρω
εδώ τα λόγια της πρόωρα χαμένης λαογράφου
καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσα-
λονίκης - πέθανε λίγους μήνες πριν από τον
Κίτσο Μακρή -«Ο Κίτσος Μακρής είναι δά-
σκαλός μου έστω κι αν δεν το ήξερε ο ίδιος.
Η αλήθεια είναι πως κατάλαβα ότι τα φαινόμενα
της λαογραφίας δεν βρίσκονται σ’ ένα επίπεδο

αφηρημένων ιδεών και επιστημονικών θε-
ωριών, αλλά είναι ριζωμένα στον τόπο όπου
γεννήθηκαν και όπου ανθούν και καρπούν,
διαβάζοντας τις μελέτες του. Οι μελέτες του
είναι έτσι, γιατί ο ίδιος ξέρει τον τόπο και τον
αγάπησε πολύ. Ένοιωσα τον τόπο και το χα-
ρακτήρα του μέσα από τα μελετήματα του Κί-
τσου Μακρή. Πέρασε αυτή την έμπνευση σ’
εμένα και σ’ όλους όσους διαβάζουν αυτά
που έγραψε, γιατί εγώ ξεκίνησα από τα βιβλία.
Αυτό, λέει η Άλκη Κυριακίδου, είναι πολύ
κακό πράγμα. Βέβαια υπάρχει και κάτι πιο
κακό. Να ξεκινήσεις από τα βιβλία και να πα-
ραμείνεις στα βιβλία».

Ωστόσο ο Κίτσος Μακρής δεν ήταν μόνο
λαογράφος, ήταν μια προσωπικότητα που
ζούσε και ενδιαφερόταν για τη ζωή και τα
προβλήματα της πόλης όπου ζούσε. Ο προ-
οδευτικός προσανατολισμός του τον έσπρωχνε
στη δραστηριοποίηση για τα κοινά και τη συμ-
μετοχή του σε κάθε κίνηση για τη διατήρηση
και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων
της περιοχής. Το Δημαρχείο του Βόλου και η
διακόσμησή του με τα περίφημα χαρακτικά
του Τάσου είναι ιδέα δική του. Η δραστηριότητα
του Ελληνικού Οργανισμού Χειροτεχνίας,
που στο χώρο της Θεσσαλίας ήταν ιδιαίτερα
αξιόλογη, οφειλόταν στον Κίτσο Μακρή που
επί πολλά χρόνια υπήρξε Διευθυντής του.
Αλλά και γενικότερα η πνευματική ζωή του
Βόλου έχει σφραγισθεί από την παρουσία
του (Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Έκθεση
Βαλκανικής Χειροτεχνίας, Θέατρο Βόλου,
συνέδρια, ελεύθερο Πανεπιστήμιο κ.ά.). Τα
βιβλία του επίσης είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές
της ομορφιάς του χώρου που του έδωσε την
έμπνευση και το υλικό για την εργασία του.

Βεβαίως, ο Μακρής δεν έφυγε με το πα-
ράπονο ότι έμεινε αγνοημένος και το έργο
του «πέρασε λάθρα», χωρίς να το προσέξει
τόσο το μικρό κοινό των ειδικών όσο και το
ευρύ αναγνωστικό κοινό. Το αντίθετο. Είναι
από τις περιπτώσεις των δημιουργών που
το έργο τους βρήκε ανταπόκριση και υπο-
στηρικτές ήδη από τα πρώτα του βήματα. Η
Αγγελική Χατζημιχάλη, ο Δημ. Ευαγγελίδης,
ο Νίκος Βέης, ο Γιάννης Κορδάτος, ο Δημήτρης
Πικιώνης, ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Ευάγ-
γελος Παπανούτσος, ο Γιώργος Σεφέρης τον
ενθάρρυναν από την αρχή της σταδιοδρομίας
του να προχωρήσει. Αλλά και στην πορεία
του τιμήθηκε με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών
το 1956, και με βραβείο το 1977, κρατικό
Βραβείο Μελέτης-Δοκιμίου το 1960, Χρυσό
Σταυρό του Φοίνικα το 1965, χρυσό μετάλλιο
φιλίας των Λαών της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Γερμανίας το 1974. Το 1987 η Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
εισήγηση της ́ Αλκης Κυριακίδου-Νέστορος,
τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα της Λαο-
γραφίας, διάκριση που επισφράγισε το έργο
του αυτοδίδακτου Κίτσου Μακρή με έναν
επίσημο ακαδημαϊκό τίτλο.

Επίσης, υπήρξε Διευθυντής του Εθνικού
Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, Πρό-

Η προσωπικότητα και το έργο 
του Κίτσου Μακρή (1917-1988)

Ο Κίτσος Μακρής παραλαμβάνει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1977)

Ο Κίτσος και η Κυβέλη (1940)                 Σε μια από τις εξορμήσεις του, 
στον Άγ. Λαυρέντιο (1939)

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από το άρθρο της Μαρίας Σπανού, Κίτσος Μακρής,
ένας ποιητής της Λαϊκής Τέχνης: 100 χρόνια από τη γέννησή του, εφημ. Θεσσαλία,

17 Σεπτεμβρίου 2017, και Ταχυδρόμος, 18 Σεπτεμβρίου 2017.
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εδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς
Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICO-
MOS), μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνο-
κριτικών, Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, Πρό-
εδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών.

Αφετηρία του έργου του Κίτσου Μακρή
υπήρξε η παρακίνησή του στα 19 του χρόνια
από τον Δημ. Ευαγγελίδη να ασχοληθεί με τη
συγκέντρωση στοιχείων γύρω από τον λαϊκό
ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, και να τυπώσει
το πρώτο του βιβλίο «Ο ζωγράφος Θεόφιλος
στο Πήλιο» το 1939. Το βιβλίο, που αποτελεί
και την κάρτα γνωριμίας του Κίτσου Μακρή
με την πνευματική διανόηση της εποχής, προ-
λογίζει ο Δημ. Ευαγγελίδης και σχολιάζει ο
Κ.Θ. Δημαράς. Στα 21 του χρόνια, λοιπόν, ο
Κίτσος Μακρής γνωρίζεται και γίνεται απο-
δεκτός από τους πρωτοπόρους της γενιάς
του ́ 30 (Ν. Βέης, Γ. Κορδάτος, Αγγ. Χατζημιχάλη,
Δ. Πικιώνης, Γ. Σεφέρης, Ευ. Παπανούτσος,
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος κ.ά.). Ακολούθησε μια
σειρά από άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά
καθώς και αυτοτελείς μελέτες. Ανάμεσά τους
ξεχωρίζουμε «Τα Πηλιορείτικα ψευτοπαρά-
θυρα», «Πηλιορείτικες φορεσιές», «Ο καπετάν
Στέργιος Μπασδέκης και ο γλύπτης Μίλιος»
(1955), «Ο αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης»,
«Μικρά μελετήματα», «Εκκλησιαστικά ξυλό-
γλυπτα», «Η ξυλογλυπτική του Πηλίου», «Τα
υφαντά της Θεσσαλίας», «Βήματα», «Η Λαϊκή
Τέχνη του Πηλίου», «Οι Χιονιαδίτες ζωγράφοι»,
«Οι τοιχογραφίες των χωριών της Εράτυ-
ρας-Σέλιτσας και οι Ζωγράφοι της Σαμαρίνας»,
που κυκλοφόρησε το 1991, μετά δηλαδή τον
θάνατό του, από το Τελόγλειο Ίδρυμα του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε μια κριτική του βιβλίου του Κίτσου
Μακρή «Οι Χιονιαδίτες Ζωγράφοι» (έκδ. του
1981, Μέλισσα) στο περιοδικό Λαογραφία ο
καθηγητής της Λαογραφίας Δημ. Λουκάτος
γράφει: «Ο μελετητής της ελληνικής λαϊκής
τέχνης, όχι θεωρητικός χωρίς πρακτική αλλά

από την πρακτική περασμένος στη θεωρία,
ερευνά εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια τον
στεριανό ιδιαίτερα ελληνικό χώρο, με κέντρο
το Πήλιο, ανανεώνοντας διαρκώς τα θέματα
και τις ανησυχίες του, με «μαστορική» ανησυχία
και πολιτιστική περιέργεια… Στις πολλές ως
τώρα εργασίες του πάνω σε ζητήματα της
λαϊκής μας τέχνης, από τα υφαντά ως την ξυ-
λογλυπτική κι από την αρχιτεκτονική ως τις
τοιχογραφίες ο Κίτσος Μακρής περιγράφει
τα θέματά του γύρω από τον παράγοντα «άν-
θρωπος-μέλος» της οικογενείας, της συντε-
χνίας, του τόπου που τα προσδιορίζουν,
ασκώντας πάντα δύο αρετές στην έρευνά
του: Η μία είναι ν’ ανατρέχει στις ρίζες του
κάθε χειροτεχνικού γεγονότος κι η άλλη να
μη δυσκολεύεται να ξαναμελετά και ν’ ανα-
θεωρεί τις απόψεις και τα συμπεράσματά
του» (Λαογραφία, τ. 32, 1979-81, σ. 532-
535). Ο Δημ. Λουκάτος στο σύντομο κριτικό
του σημείωμα έδωσε την ουσία του έργου
του Κίτσου Μακρή που διαπερνάει τα δημο-
σιεύματά του και που αποτελεί τη φιλοσοφική
του στάση απέναντι στο αντικείμενο της
έρευνάς του: Ο άνθρωπος, ο τόπος, η ιστορία
και η εξέλιξή του μέσα από τις ποικίλες δια-
δικασίες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
και ο μελετητής του, που δεν διστάζει να
αναθεωρεί τις απόψεις του, όταν ερευνώντας
τον ίδιο χώρο ανακαλύπτει στοιχεία που ανα-
τρέπουν τα ως τότε συμπεράσματά του. 

Στον επίλογο του βιβλίου για τους Χιονια-
δίτες ζωγράφους, που αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες και αρτιότερες μελέτες του,
ο Κίτσος Μακρής θα γράψει: «Για να μπορέ-
σουμε να σχηματίσουμε γενική εικόνα της
Ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής είναι απαραίτητο
να προηγηθούν έρευνες σε όλα τα κέντρα
της και να δημοσιευθούν οι σχετικές μελέτες,
που κι αυτές αργότερα πρέπει να αναθεωρη-
θούν με βάση τη γενική εικόνα ή μεταγενέ-
στερες μονογραφίες. Εκείνο που δεν πρέπει

να φοβόμαστε είναι η απόρριψη ή η μερική
αναθεώρηση από μας τους ίδιους ή από
άλλους παλιότερων απόψεών μας. Στην Ελ-
λάδα όπου ψάχνουμε στα τυφλά και αβοήθητοι
τα ξεστρατίσματα είναι πιθανότερα από τις
άλλες χώρες με συγκροτημένη πολιτιστική
ζωή. Τώρα που τελείωσε η μικρή αυτή εργασία
βλέπω πως σε μερικές λεπτομέρειες υπάρχει
διαφορά με προηγούμενες θέσεις μου. Το
μόνο που ζητώ από τον αναγνώστη είναι να
μου ευχηθεί ν’ αξιωθώ να αναθεωρήσω και
τη σημερινή εργασία».

Η Ελληνική λαϊκή τέχνη είναι το πεδίο
έρευνας και δράσης του Κίτσου Μακρή. Τον
όρο χρησιμοποιεί με την τρέχουσα και συμ-
βατική σημασία του, δηλαδή ως το σύνολο
σχεδόν της ελληνικής δημιουργίας κατά την
περίοδο της τουρκοκρατίας σε έργα εικαστικών
τεχνών, αρχιτεκτονικής και χειροτεχνίας,
εκτός από μερικές πολύ χτυπητές εξαιρέσεις,
όπως είναι λ.χ. οι δυτικότροποι ζωγράφοι
της Επτανήσου. Με τη διάκριση της τέχνης σε
έντεχνη και λαϊκή θα ασχοληθεί στις πιο πρό-
σφατες μελέτες του, τους Χιοναδίτες ζω-
γράφους (1981) και τη «λαϊκή ζωγραφική
και τις ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές σχολές».

Πρέπει εδώ, παρενθετικά, να πούμε ότι ο
υλικός πολιτισμός του Ελληνικού λαού, στον
οποίο ανήκουν κατά κύριο λόγο τα προϊόντα
της λαϊκής χειροτεχνίας γενικότερα, είναι
μέχρι και σήμερα από τα λιγότερο μελετημένα
κεφάλαια της Λαογραφίας. Κι αυτό γιατί οι
Έλληνες λαογράφοι από την αρχή της ανά-
πτυξης της Λαογραφικής επιστήμης είχαν
στραφεί, και όχι χωρίς «αποχρώντα λόγον»,
προς τη μελέτη και έρευνα άλλων μορφών
και εκφράσεων της λαϊκής ζωής, που θα
μπορούσαν ευκολότερα και πειστικότερα,
κατά την άποψή τους, να αποδείξουν τη συ-
νέχεια της ελληνικής φυλής και ζωής, που
τέθηκε σε αμφισβήτηση τον περασμένο αιώνα. 

Ωστόσο, ήδη από την περίοδο του μεσο-

πολέμου αρχίζει η στροφή προς την έρευνα -
στην αρχή καταγραφή-περιγραφή - θεμάτων
του υλικού πολιτισμού του λαού. Έτσι βλέπουν
το φως οι εργασίες του Δημήτρη Λουκόπουλου,
της Αγγελικής Χατζημιχάλη, του Αριστ. Ζάχου,
του Γεωργίου Μέγα, της Μαρίας Ιωαννίδου-
Μπαρμπαρίγου κ.ά.  

1. Βλ. Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, περιοδική έκδοση
Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών, τόμ. 14 (2005), αφιερωμένος
στον Κίτσο Μακρή, όπου στις 218 σελίδες του τόμου δημοσι-
εύονται άρθρα αφιερωμένα στο συγγραφικό του έργο, στις με-
λέτες του για την ανάδειξη και διάσωση του βολιώτικου πολιτι-
σμού και της λαϊκής τέχνης, στο Λαογραφικό Κέντρο Κ. Μα-
κρής, κλπ., από τους συγγραφείς Μ. Μουρτζόπουλο, Γ. Μουγο-
γιάννη, Αικ. Πολυμέρη-Καμηλάκη, Γ. Θωμά, Χ. Χαρίτο, Κ. Λιάπη,
Δ. Παλιούρα, Μ. Νάνου, Β. Καραθανάση, Δ. Σιάτρα. 

Βλ. και Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης στη μνήμη του
Κίτσου Μακρή (Βόλος 10-12.1.1998), Οι νεότερες εξελίξεις
στην ελληνική λαογραφία, ΔΗΚΙ, Βόλος 1998, όπου δημοσι-
εύονται άρθρα αφιερωμένα στον Κ. Μακρή από τους: Β..
Tσιοβαρίδη-Ακριτίδη, Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Β.
Νιτσιάκο, Γ. Κίζη. Επίσης, τη συνέντευξη «Κίτσος Μακρής» του
Γ. Χουρμουζιάδη σε συνέχειες στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης»
(ένθετη έκδοση), Αθήνα, φύλλα 3.7 και 10, 7-2005, καθώς και
το πρόσφατο εκτενές και εμπεριστατωμένο άρθρο της Μαρίας
Σπανού, «Κίτσος Μακρής, ένας ποιητής της Λαϊκής Τέχνης: 100
χρόνια από τη γέννησή του», εφημ. Θεσσαλία, 17-9-2017.

2,  Το άρθρο «Κίτσος Μακρής. Μια πρώτη θεώρηση του
έργου του», ανακοίνωση στο πρώτο Φιλολογικό Μνημόσυνο
για τον Κίτσο Μακρή, της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας
των Θεσσαλών της Αθήνας, 12-4-1989, Αθήνα. Ομιλία με
θέμα «Η προσωπικότητα και το έργο του Κίτσου Μακρή», σε
ημερίδα για τον λαογράφο Κίτσο Μακρή στο Λύκειο Ελληνί-
δων Αθηνών, 9-12-1991. Κεντρική ομιλήτρια στη φιλολογική-
καλλιτεχνική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη
συμπλήρωση δύο χρόνων από το θάνατο του Κίτσου Μακρή,
15-1-1991. Ομιλία με θέμα «Η προσωπικότητα και το έργο του
Κίτσου Μακρή», σε εκδήλωση του Σωματείου «Οι Φίλοι του
Μουσείου Μηλεών Πηλίου», Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέ-
χνης, 7-12-1992. Ομιλία με θέμα «Ο Κίτσος Μακρής ως Λαο-
γράφος» σε φιλολογική-καλλιτεχνική εκδήλωση προς τιμήν
του Κίτσου Μακρή στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βό-
λου, 1992. 

3. Αναφέρω τα κυριότερα από τα έργα του: «Ο ζωγράφος
Θεόφιλος στο Πήλιο», 1939 (επανέκδοση από το ΔΗΚΙ, Βόλος
1998). Υφαντά της Θεσσαλίας, EOEX, Αθήνα 1961. «Η λαϊκή
τέχνη του Πηλίου», εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1975. ΒΗΜΑΤΑ, εκδ.
Κέδρος, Αθήνα 1979. «Ομιλία του ιδίου στην τελετή ανακήρυ-
ξής του ως επιτίμου διδάκτορα στο Α.Π.Θ.», Θεσσαλονίκη, 7-5-
1987. «Της ζωής μου τα ανακοινώσιμα», στο: Η λαϊκή τέχνη και
ο Κίτσος Μακρής, εκδ. Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο
«Ώρα», Αθήνα, 1972. «Μεταβυζαντινή και Νεώτερη Μαγνη-
σία», στον συλλογικό τόμο: Μαγνησία. Το χρονικό ενός πολιτι-
σμού, (επιμ. Ραχήλ και Μωυσής Καπόν), Αθήνα, 1982. 

του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου του Συλλόγου Καναλιωτών Βόλου

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία την Κυριακή, 22
Απριλίου 2018, το από-

γευμα, στον πανέμορφο χώρο του
ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA
VOLOU, απογευματινή συνάντηση
των μελών του Συλλόγου μας. Η
συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό
κλίμα και είχε ως στόχο να βρε-
θούμε και να κουβεντιάσουμε θέ-
ματα του χωριού μας, τον
μελλοντικό σχεδιασμό εκδρομών
αλλά και αναμνήσεις από τα παλαιά
Καναλιώτικα χρόνια. Το απόγευμα
κύλησε όμορφα, με θέα τον Παγαση-
τικό κόλπο, μέχρι που άρχισε να
σουρουπώνει. Κάπου εκεί αποχαι-
ρετηθήκαμε, δίνοντας ραντεβού το
καλοκαίρι στο χωριό. 

Απογευματινός καφές
των Καναλιωτών Βόλου 

1

2

3

1. Σε πρώτο πλάνο, Νικολέττα 
Σερπιώτου και Βιργινία Κέλλα

2. Από αριστερά στη φωτογραφία:
Γιώργος Κέλλας, Αγγελική 
Κέλλα-Γηράση και Ελένη 
και Νικήτας Χαλάτσης

3. Από αριστερά στη φωτογραφία:
Ζωή Μάστορα-Τζαμτζή, Θεοδώρα
Χαραλάμπους-Αρέθα, Ελευθερία
Μάστορα-Γκολιώρη και Καλλιθέα
Τσιόλα-Κιολεϊδη 
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δραστηριοτητεσ του συλλογου μασ

της Σταυρούλας (Ρούλας) 
Παλαμιώτου– Πυργιώτη

Γ ια την Κυριακή, 27 Μαΐου 2018, είχε
προταθεί από τον Σύλλογο Καναλιω-
τών Αθήνας να επισκεφτούμε το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)

στο πλαίσιο του προγράμματος - εικαστικής
εκδήλωσης - «ΓΕΩμετρίες». Είχα ακούσει
αρκετές φορές στο ραδιόφωνο μηνύματα γι’
αυτή την εκδήλωση συνεργασίας της Στέγης
Ιδρύματος Ωνάση με το ΓΠΑ, που μας καλού-
σαν να γνωρίσουμε από κοντά «κήπους κρυμ-
μένους στην πόλη της Αθήνας». Από την αρχή
λοιπόν βρήκα την πρόταση του Συλλόγου μας
ενδιαφέρουσα. Επιπλέον, είχα κι έναν προ-

Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Αγίων
Αποστόλων, στον χώρο της αρχαίας αγοράς 
Η εορτή των Αγίων Αποστόλων, όπως

είναι γνωστό, είναι και εορτή του Συλ-
λόγου Καναλιωτών της Αθήνας, ο οποί-
ος επικαλείται τους Αγίους Αποστόλους
ως Προστάτες του. Όπως κάθε χρόνο,
τιμώντας τη μνήμη των προστατών του
Συλλόγου μας Αγίων Αποστόλων, εκ-
κλησιαστήκαμε κι εφέτος την παραμονή
της εορτής των, Παρασκευή, 29 Ιουνίου,
κατά την ακολουθία του Μεγάλου Εσπε-
ρινού, στον φερώνυμο Ιερό Ναό που
βρίσκεται εντός του χώρου της αρχαίας
αγοράς κάτω από την Ακρόπολη. Οι
παρευρισκόμενοι λίγοι: τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου με οικείους
τους, ο πρώην Πρόεδρος Παναγιώτης
Κατέρης με τη συζυγό του Αγγελική, ο
Χρήστος Θέος, ο πάντοτε παρευρισκό-
μενος τιμώντας τις εκδηλώσεις του
Συλλόγου μας Βάιος Αναγνώστου, και
από τον Βόλο ο Βασίλης Κατέρης με τη
συζυγό του Ευαγγελία.

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων είναι
ένας μεγάλης ιστορικής αξίας μεσο-
βυζαντινός ναός, που χρονολογείται

από τα τέλη του 10ου αιώνα. Αρχικά
πρέπει να λειτουργούσε ως βαπτιστήριο
και γύρω στο 1000 μ.Χ. τροποποιήθηκε
σε σταυροειδή ναό με τρούλο, στηρι-
ζόμενο σε τέσσερις κίονες με ρωμαϊκά
κιονόκρανα. Αναστηλώθηκε τη δεκαετία
του 1950 στην αρχική μορφή του ναού
των Αγίων Αποστόλων, απαλλαγμένος

από πρόσθετες επεκτάσεις και προ-
σθήκες τμημάτων που είχαν προστεθεί
στο παρελθόν και σήμερα, χαρακτηρι-
σμένος ως προστατευόμενο βυζαντινό
μνημείο, λειτουργεί μία φορά το χρόνο
την ημέρα της εορτής της Σύναξης των
Αγίων Αποστόλων. Η ιστορική σημασία
του ίδιου του ναού και του χώρου της

αρχαίας αγοράς όπου βρίσκεται και το
γεγονός επίσης ότι η πρόσβαση για
τους προσκυνητές είναι εύκολη, απο-
τελούν σημαντικούς λόγους για την
επιλογή του ναού αυτού για τον εκ-
κλησιασμό των μελών του Συλλόγου
στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής
των Προστατών του. Ο εορτασμός έχει
καθιερωθεί από το 2014 να γίνεται
στον ναό αυτόν και καλούνται όλα τα
μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν,
να γνωρίζουν ότι εκεί θα βρισκόμαστε
κάθε απόγευμα 29ης Ιουνίου, στην ακο-
λουθία του πανηγυρικού Εσπερινού. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο φύλλο της
εφημερίδας μας 126, σελ. 3, υπάρχει
δημοσιευμένο εκτενές άρθρο με πλη-
ροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική
και την ιστορία του ναού από την αρχική
κατασκευή του έως σήμερα, όπου ο
αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει για
να τα ξαναθυμηθεί και να δει φωτο-
γραφίες του ναού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Άποψη της μικρής Καναλιώτικης συντροφιάς στον αύλιο χώρο του ναού

Η Καναλιώτικη συντροφιά στην
«αφετηρία» της εκδήλωσης

Μπροστά από 
την «Ιερή Ελιά του Πλάτωνα»

Στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου των Μουσείων
Στο Μουσείο 
πετρωμάτων

Ένα διαφορετικό Κυριακάτικο πρωινό
Μια Καναλιώτικη συντροφιά στους κήπους 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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του Βασιλείου Δ. Σπανού
Διδάκτορος Πολιτισμικού Τουρισμού
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Α ν και αρχαιολογικά αδικημένη σε σύγκριση
– κυρίως – με τη Νότια Ελλάδα και τουρι-
στικά αδρανής εδώ και δεκαετίες, οι δυνα-
τότητες της Θεσσαλίας, ως Περιφέρειας,

για τον τερματισμό αυτής της υφιστάμενης αρνη-
τικής πραγματικότητας με βάση την πλειάδα και τη
σημασία των αρχαιολογικών χώρων και μνη-
μείων της – φυσικών και ανθρώπινων – είναι κάτι
παραπάνω από μεγάλες. Ωστόσο, για να μετατρα-
πεί αυτή η δυναμική προοπτική σε κάτι απτό, ικανή
και αναγκαία συνθήκη είναι όχι απλώς η γνώση
αλλά η κατανόηση της γνώσης του παρελθόντος
και των πολιτισμικών «μαρτύρων» του, υλικών
και μη1. Παρόλο λοιπόν, που η Θεσσαλία στα χώ-
ματά της διαθέτει μνημεία αντικειμενικά μεγάλης
εμβέλειας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν
έχουν αναδειχθεί και αξιοποιηθεί, καθίσταται
αδήριτη η ανάγκη επισήμανσης ενός συγκεκριμέ-
νου γνωρίσματος, ξεχωριστού και μοναδικού σε
παγκόσμια κλίμακα.

Η μαγεία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας έγ-
κειται στο ότι απαντά στην ερώτηση «τι εστί;». Για
παράδειγμα, η λέξη «μνημείο» προέρχεται ετυ-
μολογικά από τη λέξη «μνήμη». Κάτι ανάλογο
ισχύει και για σύνθετες λέξεις όπως λ.χ. η «μυ-
θολογία» («μύθος» = φανταστικό + «λόγος» =
πραγματικότητα). Η μυθολογία δηλαδή αποτελείται
από πραγματικά γεγονότα στα οποία δόθηκε ιδι-
αίτερη έμφαση χρησιμοποιώντας το στοιχείο της
υπερβολής, πάντα όμως σε πραγματιστική βάση.
Κατά συνέπεια, η «μυθολογία» δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να συγχέεται με το «παραμύθι»,
το οποίο υποδηλώνει κάτι εξ ολοκλήρου φαντα-
στικό. Από την ενδελεχή μελέτη και ενασχόληση
με τα μυθολογικά δρώμενα, εξάγεται το συμπέρασμα
ότι η Θεσσαλία έχει επιδαψιλεύσει την Ελληνική
μυθολογία με ουκ ολίγα «μνημεία του λόγου». Το
πιο σημαντικό από αυτά, ανάγεται στην προέλευση
των ονομάτων «Ελλάς» και «Έλληνας».

Η γενεαλογία των πρώτων ανθρώπων της Ελ-
λάδος, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις των
αρχαίων ήταν οι πρώτοι άνθρωποι όλου του
κόσμου, εκπορεύεται από τη Θεσσαλία. Εδώ απαν-
τούν, για πρώτη φορά, τα παραπάνω ονόματα που
συνοδεύουν μέχρι και σήμερα ακόμη το Ελληνικό
έθνος. Στα πρωταρχικά στάδια της Ελληνικής μυ-

θολογίας, μετά το πέρας της – δεκαετούς διάρκειας
– Τιτανομαχίας (Εικόνα 1) και την καταβαράθρωση
των Τιτάνων στα Τάρταρα (γεγονός που υποδεικνύει
την ύπαρξη μεγάλων γεωλογικών μεταβολών την
περίοδο εκείνη), το ανθρώπινο είδος έγινε μοχθηρό
και ως επακόλουθο, ο κυρίαρχος πια του κόσμου
– Ζευς – αποφάσισε να τους αφανίσει με κατα-
κλυσμό (εδώ υπονοείται η τήξη των παγετώνων
στην Κεντρική Ευρώπη). Τότε, ο Προμηθέας συμ-
βούλεψε τον Δευκαλίωνα, να κατασκευάσει μία
κιβωτό για να σωθεί (Εικόνα 2) (η παράδοση πολ-
λών πολιτισμών, κυρίως της Μεσοποταμίας αλλά
και αυτοχθόνων της Αμερικής, περιλαμβάνει τον
κατακλυσμό που επιβεβαιώνεται με αρχαιολογικά
ευρήματα και τα οποία μαρτυρούν ότι συνέβη περί
το 2.000 π.Χ.)2. Έπειτα από εννέα μερόνυχτα, κατά
την επικρατέστερη εκδοχή, η κιβωτός προσάραξε
στο όρος Όθρυς της Θεσσαλίας, το οποίο κατά τη
διάρκεια της Τιτανομαχίας αποτέλεσε το ορμητήριο
των Τιτάνων. Άλλες πηγές αναφέρουν ως τόπο
προσάραξης της κιβωτού τον Παρνασσό, τη Δωδώνη
και τον Άθω.

Όταν λοιπόν η βροχή σταμάτησε, ο Δευκαλίων
(γιος του Τιτάνα 2ης γενιάς Προμηθέα) και η Πύρρα
(κόρη του Τιτάνα 2ης γενιάς Επιμηθέα), εξήλθαν
της κιβωτού και από ευγνωμοσύνη, αφού ήταν οι
μόνοι που επέζησαν από το ανθρώπινο γένος, θυ-
σίασαν στον Φύξιο Δία, τον προστάτη των φυγάδων.
Ο Δίας, ευχαριστημένος από την προσφορά τους,

σωπικό λόγο να πραγματοποιήσω την επίσκεψη αυτή.
Η κόρη μου, η Άρτεμις, είχε μόλις αποφοιτήσει από το
ΓΠΑ και μου δινόταν μια καλή ευκαιρία να δω από
κοντά το Ίδρυμα όπου σπούδασε.

Η ώρα συνάντησης ήταν 11.45 στην κεντρική πύλη
του ΓΠΑ. Η συντροφιά μας μικρή, αλλά απαρτιζόμενη
από αγαπητά πρόσωπα συγγενών και συγχωριανών.
Ο χώρος καταπράσινος, άφθονος και αρκετά περιποι-
ημένος, που καταφέρνει να σ’ απομονώσει από την
πολύβουη λεωφόρο της Ιεράς Οδού. Κτήρια εξωτερικά
απλά, κάποια με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που θυ-
μίζουν άλλες εποχές, όπως η κατοικία του Χατζή Αλή
Χασεκή Αγά (υπήρξε βοεβόδας, δηλαδή αντιπρόσωπος
της Εσμά Σουλτάνας, που κατείχε τον «μαλικιανέ» των
Αθηνών μεταξύ 1774 και 1796). 

Οδηγός της περιήγησης ορίστηκε, αυτονόητα, η αγα-
πητή συγχωριανή μας κα Ισαβέλλα Γιδαράκου, Ομότιμη
Καθηγήτρια του ΓΠΑ, για την οποία ο χώρος του Πανε-
πιστημίου αποτέλεσε το δεύτερο σπίτι της για 45 ολό-
κληρα χρόνια.

Ξεκινήσαμε με το υπαίθριο αφιέρωμα στην πέτρα -
διαδραστική παράσταση που τη συντόνιζαν μια Ψυχο-
λόγος κι ένας Γεωπόνος. Εμπειρία «νέα», η οποία, εάν
ήμασταν λίγο προετοιμασμένοι, θα ήταν πιο ευχάριστη
και χαλαρωτική. Ακριβώς λόγω του «καινούριου»,
συμμετείχαμε λίγοι σε αριθμό και για σύντομο χρονικό
διάστημα. 

Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε στα κτήρια του ΓΠΑ.
Πρώτα στο κτήριο Διοίκησης, όπου φωτογραφηθήκαμε
όλοι μαζί μπροστά από την «Ιερή Ελιά του Πλάτωνα»,
σε περίοπτη θέση, προστατευμένη πια σε προθήκη λιτή.
(Αποκαλείται έτσι, γιατί σύμφωνα με την ιστορική πα-
ράδοση της Αθήνας και τους θρύλους, η εν λόγω ελιά
αποτελούσε ιδιοκτησία του Αθηναίου φιλοσόφου Πλά-
τωνα, απομεινάρι των δενδροστοιχιών της Ακαδημίας
που αναφέρει ο Αριστοφάνης στις «Νεφέλες». Το
ελαιόδεντρο αυτό βρισκόταν έως το 1976 στην Ιερά
Οδό, μεταξύ των αριθμών 89-91, αλλά ξεριζώθηκε
στις 7 Οκτωβρίου του 1976 όταν προσέκρουσε λεω-
φορείο στον κορμό του. Ό,τι απέμεινε από τον αρχαίο
κορμό μεταφέρθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο).

Ακολούθως επισκεφθήκαμε το κτήριο των Μουσείων,
πρώτα το Μουσείο εργαστηριακού και οικιακού εξο-
πλισμού. Εκεί ήρθαν στη μνήμη μου στιγμές από τα
φοιτητικά μου χρόνια και το περιβάλλον πρόβαλε
οικείο κι αγαπημένο. Στον ίδιο χώρο στεγαζόταν και η
πλούσια συλλογή ζωγραφικών απεικονίσεων καρπο-
φόρων δένδρων, κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών
της ελληνικής χλωρίδας, καθώς και προπλασμάτων
καρπών διαφόρων ποικιλιών δένρων του αείμνηστου
επιμελητή του εργαστηρίου δενδροκομίας Εμμανουήλ
Βάθη. Το δεύτερο Μουσείο (των πετρωμάτων) ήταν
ένας χώρος εντυπωσιακός και πλούσιος σε εκθέματα.
Ωστόσο, μάταια αναζητήσαμε κάποιο πέτρωμα που να
θυμίζει το χωριό μας.

Επιστρέφοντας στον υπαίθριο χώρο έκανα μια μικρή
βόλτα στα αμπέλια του ΓΠΑ, μαζί με την κόρη μου
Άρτεμη, η οποία μου εξήγησε ότι η φροντίδα κάθε
σειράς κλημάτων «χρεώνεται» κάθε εξάμηνο σε κάποιο
φοιτητή (έτσι δικαιολόγησα την έντονη διαφοροποίηση
της εικόνας της κάθε σειράς !!!).

Η ώρα ήταν περίπου 14.00 κι η συμμετοχή μας
στην εκδήλωση «ΓΕΩμετρίες» είχε ολοκληρωθεί.
Σημείο αναχώρησης και πάλι η κεντρική πύλη του
Πανεπιστημίου. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τη
φιλική παρέα μας συνεχίσαμε για μεσημεριανό γεύμα
στο κέντρο της πόλης, στον φιλόξενο χώρο εστίασης
του κου Χάρη Κατέρη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία,
γεμάτοι από χρώματα και εικόνες αλλά και αρκετά
πεινασμένοι, να σχολιάσουμε την εμπειρία που είχαμε
μόλις μοιραστεί.

Έχω μείνει με τις καλύτερες εντυπώσεις απ’ αυτό το
διαφορετικό Κυριακάτικο πρωινό. 

Θεσσαλία: Το λυκαυγές 
του Ελληνισμού

Εικόνα 1: Η σύγκρουση των Τιτάνων με τους θεούς (Πηγή: www.art-book.gr)

Εικόνα 2: Η κιβωτός του Δευκαλίωνα
(Πηγή: www.art-book.gr)
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έστειλε τον Ερμή να τους ανακοινώσει ότι θα εκ-
πλήρωνε όποια επιθυμία του ζητούσαν. Τότε, το
ζεύγος ζήτησε ανθρώπους και σύμφωνα με το Μαντείο
των Δελφών έπρεπε να «καλύψουν τα κεφάλια τους
και να ρίχνουν προς τα πίσω τα κόκκαλα της μεγάλης
Μάνας»3 (Εικόνα 3).

Οι πέτρες που έριχνε ο Δευκαλίων μετατρέπονταν
σε άντρες και οι πέτρες που έριχνε η Πύρρα μετατρέ-
πονταν σε γυναίκες4. Συνεπώς, δημιουργήθηκε ένας
καινούριος λαός που προέκυψε από τις πέτρες αφού
στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, «λά(α)ς» σημαίνει
«πέτρα»5, όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμη και
σήμερα λ.χ. λα-τομείο. Ο Δευκαλίων και η Πύρρα
γέννησαν με τη σειρά τους τα δικά τους παιδιά: τον
πρωτότοκο Έλληνα που βασίλεψε στη Φθία της Θεσ-
σαλίας (η Θεσσαλία εκείνα τα χρόνια όπως και στα
χρόνια του βασιλιά Πηλέα εκτεινόταν από τον Όλυμπο
μέχρι και την Υπάτη), τον Αμφικτύονα (πρώτος αυτός
οργάνωσε τα «κοινά» των ιερών τόπων που αργότερα
ονομάστηκαν «Αμφικτυονίες»), τη Μελανθώ, τη Θυία
και την Πανδώρα. Ο Έλλην νυμφεύθηκε την Ορσηίδα
και απέκτησε τρεις γιους: τον Δώρο, τον Αίολο και
τον Ξούθο. Απόγονοι του Ξούθου από την Κρέουσα
ήταν οι Ίων και Αχαιός. Λαμβάνοντας υπόψη τα
τέσσερα αυτά ονόματα – Δώρος, Αίολος, Ίων, Αχαιός
– συνειδητοποιεί κάποιος ότι πρόκειται για τους γε-
νάρχες των τεσσάρων αντίστοιχων φύλων – Δωριείς,
Αιολείς, Ίωνες, Αχαιοί – που αποίκησαν την τότε
γνωστή Ελλαδική επικράτεια (Εικόνα 4). Κοινός πρό-
γονος όλων αυτών ήταν ο Έλλην, κατ’ επέκταση, οι
κάτοικοι χαρακτηρίζονται από το όνομα «Έλληνες».

Αρχαίες μαρτυρίες που συνδέονται με τα ονόματα
«Έλλην» και «Ελλάς», υπάρχουν μέσω του περιηγητή
Παυσανία, του Ηροδότου, του Δικαίαρχου, του Στρά-
βωνα, του Θουκυδίδη και του  Ησιόδου6. Μάλιστα ο
Ησίοδος, ήδη από τον 8ο αι. π.Χ., χρησιμοποιεί τον
όρο «Πανέλληνες» ως δηλωτικό όλου του Ελληνικού
Γένους, υπονοώντας το σύνολο των Ελλήνων7. Είναι
κάτι παραπάνω από προφανές ότι ο συγκεκριμένος
όρος με βάση το δεύτερο συνθετικό του, αποτέλεσε
τη θρυαλλίδα καθολικής αποδοχής του συγκεκρι-
μένου ονόματος, σε μία εποχή που αυτό δεν είχε
εξαπλωθεί ακόμη• κι αυτό διότι η αρχαιότερη ανα-
φορά στο όνομα «Έλληνες» τοποθετείται περίπου
στην ίδια χρονολογική κλίμακα, στην «Ιλιάδα» του
Ομήρου8. Ενώ ο ποιητής αποκαλεί τους Έλληνες
στην Τροία με διαφορετικές ονομασίες όπως «Αρ-
γείους», «Δαναούς», «Αχαιούς», ταυτόχρονα απο-
καλεί «Έλληνες» μόνο τους υπηκόους της επικρά-
τειας του Αχιλλέα, του τρισένδοξου γιου του Πηλέα
και της Θέτιδας. Επιπρόσθετα, στον «κατάλογο των
νεών» της Ιλιάδος, ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Αχιλλέας
με 50 πλοία, ήταν αρχηγός αυτών που κατοικούσαν
στις εξής πόλεις: Πελασγικό Άργος, Άλος, Αλόπη,
Τραχίνα, Φθία και Ελλάδα. Οι δύο τελευταίες μάλιστα
αποτελούν και επιστημονικό «μήλον της Έριδος»
αναφορικά με την ακριβή τοποθεσία τους9 διότι ενώ
υπάρχουν πολλές ενδείξεις, δυστυχώς δεν υπάρχει
κάποια απόδειξη. Τη σύνδεση του ονόματος «Ελλάς»
με την περιοχή της Φθίας της Θεσσαλίας τεκμηριώνει
και ο ιστορικός Θουκυδίδης, θεωρώντας ότι αυτό
προέρχεται από τον Έλληνα, τον πάλαι ποτέ βασιλιά
της Φθίας.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά
και σε ένα άλλο όνομα, το «Γραικός», το οποίο είναι
Ελληνικής προέλευσης και μάλιστα αρχαιότερο του
«Έλλην» σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στα «Μετεω-
ρολογικά» του, που θεωρούσε «Γραικούς» αυτούς
που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Δωδώνης.
Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι η προέλευση αυτού
του ονόματος σχετίζεται είτε με μία ομάδα αποίκων

της Κύμης Ευβοίας, που προέρχονταν από την πόλη
Γραία, είτε από το όνομα μίας Βοιωτικής φυλής
(Γραίοι) που εγκαταστάθηκε στην Ιταλία περί τον 8ο
αι. π.Χ.10. Η Γραία της Βοιωτίας περιλαμβάνεται επίσης
στον Όμηρο. Η επαφή λοιπόν με τους Λατίνους κατά
την περίοδο του δυτικού αποικισμού, δημιούργησε
τα σημερινά υφιστάμενα ονόματα όπως “Graecia”,
“Griechenland”, “Greece” στις διάφορες Λατινογενείς
γλώσσες. Επιπλέον, υποκοριστικό των προηγούμενων,
κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν
και το “graeculus”, υποδηλώνοντας τον ξεπεσμό των
Ελλήνων. Αν και δεν υφίσταται αντίστοιχο υποτιμητικό
υποκοριστικό για τη λέξη «Ελλάς» διότι αυτή έχει
ταυτιστεί με το μεγαλείο του αρχαίου Ελληνικού πο-
λιτισμού, η έτερη, πλην όμως πιο σημαντική διαφορά,
είναι ότι το Ελληνικό έθνος από τα πανάρχαια χρόνια
ποτέ δεν χρησιμοποίησε το «Γραικός» ως όνομα για
τον αυτοπροσδιορισμό του. Ήδη από τις αρχές του
6ου αι. π.Χ., το όνομα «Έλληνες» είχε πλέον καθιε-

ρωθεί και με τη γενική έννοια της λέξεως. Ενδεικτικές
αποδείξεις, ο όρος «Ελλανοδίκης» ήδη από το 580
π.Χ., δηλαδή ο κριτής/δικαστής των Ελλήνων στους
Ολυμπιακούς Αγώνες (που ως γνωστό συμμετείχαν
μόνο Έλληνες) και το γεγονός ότι το 479 π.Χ., στην
περίφημη μάχη των Πλαταιών, ο Σπαρτιάτης Στρατηγός
Παυσανίας ανακηρύχθηκε «Ελλάνων αρχηγός». Η
χρήση του κανονικού ονόματος “Hellas” όπως απο-
δείχθηκε λίγο πιο πάνω και όχι “Greece”, αποτυπώνεται
και στο παρόν σε γραμματόσημα, σε Υπουργεία, στην
Εθνική ομάδα Καλαθοσφαίρισης (Εικόνα 5), στα δια-
βατήρια, στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.λπ.

Όπως παρατέθηκε στην αρχή αυτού του άρθρου, η
Θεσσαλία βρίθει πολιτισμικού αποθέματος. Ωστόσο,
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους μεγάλης εμβέ-
λειας διαθέτουν όλες οι περιοχές της Ελλάδος. Η
Θεσσαλία διαθέτει επιπλέον τούτο: αν η Ευρώπη πο-
λιτισμικά είναι η θυγατέρα της Ελλάδος, κάτι που
είναι κοινώς αποδεκτό από σύγχρονους φιλοσόφους
και προσωπικότητες, τότε η Ελλάδα είναι η θυγατέρα
της Θεσσαλίας με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον,
η άμεση σύνδεση του ονόματος «Ελλάς» με τον
Αχιλλέα, την εμβληματικότερη μορφή της Ελληνικής
μυθολογίας, τον άνθρωπο που στην αρχαία Ελλάδα
θεωρήθηκε το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου ενσαρ-
κώνοντας όλες τις Αρετές, τον μεγαλύτερο ήρωα
ανά τους αιώνες. Δεύτερον, η ανάδυση του ιερού
αυτού ονόματος από τα σπλάχνα της Θεσσαλίας, στην
αχλή του φανταστικού και του πραγματικού, στην
απαρχή της Ελληνικής μυθολογίας, στην καταγωγή
των Ελλήνων από τον Δευκαλίωνα. Το στοιχείο αυτό,
μαζί με τα υλικά μνημεία, δύναται να αναδείξει την
Θεσσαλία ως Περιφέρεια και να την κάνει γνωστή
στα πέρατα του κόσμου ως την «κοιτίδα της Ελλάδος». 

Εδώ «ανέτειλε» η Ελλάς και από εδώ ξεκίνησαν
οι λεωφόροι διάδοσης του Ελληνισμού!
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της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο
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Εικόνα 3: Ο Δευκαλίων και η Πύρρα ρίχνουν 
πίσω τους πέτρες  (Πηγή: www.art-book.gr)

Εικόνα 4: Ο Ελληνικός  αποικισμός
(Πηγή: http://angitan.blogspot.com)

Εικόνα 5: 
Ενδεικτικά

παραδείγματα
εμφάνισης του
όρου “Hellas”

(Πηγή: Ιδία
επεξεργασία)
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για την εφημεριδα

αθηνα
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ-ÌÁÌÁËÇ ÅËÂÉÑÁ 50
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Áè. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
(ÊÁÑÁÏÕËÇÓ ÊÙÔÓÉÏÓ)
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ 20
ÊÁÔÅÑÇ-ÆÕÃÏÕÑÇ ÊÁËËÉÏÐÇ 20
ÊÁÔÅÑÇÓ Ðáí. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ 20
ÊÏÑÌÁÍÏÕ-ÔÅÊÏÕ ÁÍÍÁ 20
ÊÑÉÊÏÕ-ÐÅÔÑÁÊÁÊÇ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ 30
ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁ Ê. ÃÉÏÕËÁ 20
ËÁÓÄÁÓ Óùô. ×ÑÇÓÔÏÓ 15
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 100
ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20
ÐÁÐÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÁÑ×ÏÍÔÇÓ 50
ÐÁÓ×ÏÕ ÅËÅÍÇ 50
ÑÉÆÏÕ Áðïóô. ÌÁÑÉÁ 50
ÓÐÅÃÃÁ-ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ 25
ÔÁÓÉÏÓ ËÁÌÐÑÏÓ 20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Áðïóô. ÍÉÊÏËÁÏÓ 20

βοΛοΣ 
ÊÁÔÅÑÇ-ÌÏΪÁÍÏÕ ÊÁËËÉÑÑÏÇ 20
ÍÔÅÍÉÓÇ-ÔÉÌÐËÁËÅÎÇ ÁÈÁÍÁÓÉÁ 20
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 20
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Èåì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ-ÁÑÅÈÁ ÈÅÏÄÙÑÁ 10

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
ÁËÅÎÉÏÕ-ÃÁÔÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ 20
ÊÁÔÅÑÇÓ Ð. ÈÅÏÄÙÑÏÓ 20
ÌÏÕÔÓÏÕÄÇ-ÔÅÔÔÁ ÅÖÇ (ÅÕÔÅÑÐÇ) 100
ÔÓÉÙÊÏÕ Áëåî. ÐÁÓ×ÏÕ ÁÖÑÏÄÉÔÇ 20
ÔÓÉÙÊÏÕ Áëåî. ÑÁÕÔÏÐÏÕËÏÕ 20

καρδιτΣα 
ÊÏËÏÂÏÓ Ö. ×ÁÑÉËÁÏÓ 20
ÊÙÔÏÕËÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ 20
ÌÁÕÑÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 100
ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÅÕÈÕÌÉÁ 20
ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÍÄÑÅÁÓ 10

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÁ 20
ÔÓÉÙÊÏÓ Áãáè. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20

καναΛια 
ÂÁËËÁÓ Äçì. ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ 30

μουΖακι 
ÑÁ×ÙÂÉÔÓÁÓ Θ. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 10

ΣοφαδεΣ 
ÈÅÏÕ-×ÁÔÆÇ ÃËÕÊÅÑÉÁ 20

ΛοιπεΣ επαρΧιεΣ
ΛαριΣα
ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ-ÆÇÓÉÁÄÇ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ 30

τρικαΛα
ÄÇÌÏÕ-ÐÑÅÂÅÍÔÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ 40

καΛαμπακα 
ÊÁÔÅÑÇ-ÌÉ×ÏÕ Óùô. ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ 20

εΞωτερικο
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ÓÄÑÏËÉÁ-ÈÁÍÏÕ ÎÁÍÈÉÐÐÇ 30
ÓÄÑÏËÉÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 30

για τον Ξενωνα

ÁÈÇÍÁ
ÊÁÔÅÑÇ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ 25
ÐÁËËÇÊÁÑÇÓ ÓÅÑÁÖÅÉÌ 75

ÂÏËÏÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ 150

καρδιτΣα
ÊÏÍÔÏÆÇÓÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ 90

ÊÁÍÁËÉÁ 
ÂÇÔÏÂÁÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ 400

σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ σε ευρώ

Λογαριασμοί του Συλλόγου στην EFG Eurobank - Ergasias
γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας, 

οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο.

γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας, 

οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες
οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο σε δολάρια USD.

ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονταιαποκλειστικά δωρεές για τον Ξενώνα.

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον κοντάκιον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του

δούλου του Θεού Βαΐου (Χαραλάμπους) 
εν πίστει τον βίον διανύσαντος

του Θωμά Ν. Ζήση

Ήχος πλάγιος δ΄ Τη υπερμάχω

Της των Βαΐων εορτής λαμπράς επώνυμον
ο εισελθών γε μετά δόξης προ του πάθους σου
εις την πόλιν την αγίαν Σιών της θείας
εν σκηναίς ταις των δικαίων σου ανάπαυσον,
εκ νεότητος θερμήν την πίστιν δείξαντα,
και αξίωσον εορτάζειν συν φίλοις σου 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Σε συνέχιση της πρωτοβουλίας μας για

τακτικές συναντήσεις των Καναλιωτών της
Αθήνας, όπως είχε ανακοινωθεί στο φύλλο
141, στη σελίδα 12 της εφημερίδας, και
μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, προγραμματίζουμε να συναντιόμαστε
οι Καναλιώτες την πρώτη Δευτέρα κάθε
μήνα, ώρα 10.30, αρχής γενομένης από τον
Σεπτέμβριο, στο καφέ «Σταυρόλεξο», Βα-
λαωρίτου και Αμερικής, με πρόσβαση σ’
αυτό από το Μετρό (πλατεία Συντάγματος ή

Πανεπιστήμιο), καθώς και με το τρόλεϊ
(γραμμή 3, Νέα Φιλαδέλφεια-Άνω Πατή-
σια-Νέο Ψυχικό, στάση Ακαδημίας).

Καλούνται όσοι Καναλιώτες μπορούν και
επιθυμούν, να προσέρχονται στις συναντήσεις.

Παναγιώτης Κατέρης
πρώην Πρόεδρος 
του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας
Τηλ. επικοινωνίας: 
210-9738411, 6970-146022

Κοινωνικά νέα
ΘαναΤοι

9-4-2018: πέθανε ο Νικόλαος Κατέ-
ρης του Χαριλάου.
1-5-2018: πέθανε ο Ευάγγελος Φίνος.

12-5-2018: πέθανε η Πολυτίμη Χάι-
δου-Χαλάτση πλήρης ημερών. Η Πο-
λυτίμη ήταν μέλος του Συλλόγου των
εν Βόλω Καναλιωτών και ήταν κόρη
του αειμνήστου δασκάλου Ξενοφώντα
Χαλάτση και θεία του νυν προέδρου
του Συλλόγου Αρτέμη Χαλάτση. Αξιώ-
θηκε να δει και δύο εγγόνια. Ο Σύλ-
λογος Καναλιωτών Βόλου εκφράζει
τα βαθιά του συλλυπητήρια στους 
οικείους της.

13-5-2018: πέθανε στην Αθήνα όπου
διέμενε, ο Γεώργιος Καραγιάννης
του Νικολάου, ετών 77.

Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές τους. 

βαπΤισεισ

9-6-2018: ο Φαίδων Τσιώκος του Ματ-
θαίου και η Αριάδνη Μηλαρά βάφτισαν
τον γιο τους Ματθαίο στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία στο χωριό. 
15-6-2018: ο Χρυσόστομος Πέτρου του
Κωνσταντίνου και η Φωτεινή Παππά του
Ευθύμη βάφτισαν τον γιο τους Αλέξανδρο
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο χωριό. 

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

γενηση

2-2-2018: η Ευαγγελία Κατσόγιαννου
του Νικολάου και ο Δημήτριος Λια-
λιαούτης απέκτησαν αγοράκι.

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

επιΤυχια 
σΤισ πανελληνιεσ

εξεΤασεισ

Ο Γεώργιος Αγαθ. Κωτούλας και η σύ-
ζυγός του Γεωργία εύχονται στην εγγονή
τους Γεωργία Κωτούλα του Αγαθοκλή
καλές σπουδές για την επιτυχία της το
σχολικό έτος 2016-2017 στο Τμήμα

Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

επιΤυχια
αποφοιΤησησ

Η Άρτεμις Πυργιώτη του Λάμπρου
αποφοίτησε από το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας
στις 27-4-2018 το πτυχίο Γεωπόνου
με ειδίκευση στην Επιστήμη Τροφί-
μων και Διατροφής του Ανθρώπου. 

Οι πρόγονοί της, οι γονείς της Λάμπρος
Πυργιώτης και Σταυρούλα Παλαμιώ-
του και η αδερφή της Άλκηστις την
συγχαίρουν και της εύχονται καλή
σταδιοδρομία!



12 Tα Kαναλια Καρδιτσασ
αρθρογραφια

της Άρτεμης Λ. Πυργιώτη

Τ ον Απρίλιο που μας πέρασε, λίγες μέρες μετά το
Πάσχα, μάθαμε ένα ακόμη λυπηρό νέο. Ένα ακόμη,
μιας και τελευταία τα λυπηρά νέα που μαθαίνουμε
για την πατρίδα μας είναι πολλά. Ο σμηναγός

Γιώργος Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη, 12
Απριλίου 2018, κατά τη διάρκεια πτήσης με Μιράζ 2000-
5 σε θαλάσσιο χώρο κοντά στο αεροδρόμιο της Σκύρου,
στην προσπάθεια αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών. Ο
Γιώργος Μπαλταδώρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Μορφοβούνι κι είχε κοινή καταγωγή με την οικογένεια
Μπαλταδώρου του χωριού μας. Ένας λόγος λοιπόν πα-
ραπάνω, που έχουμε το χρέος να αφιερώσουμε ένα άρθρο
στην εφημερίδα μας γι' αυτόν τον Άνθρωπο Ήρωα. Δεν θα
πούμε πράγματα για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για
τη δουλειά του, αλλά για την πράξη του, με την ελπίδα πως
θα μείνει στη μνήμη μας για πάντα ως ήρωας και δεν θα
ξεχαστεί μετά από λίγο καιρό που θα τον ξεχάσουν τα ΜΜΕ.

Ο ήρωάς μας λοιπόν είχε υγεία, νιάτα, σύζυγο και
παιδιά. Είχε γονείς, φίλους. Είχε πολλή ζωή μπροστά του
ακόμη. Πόσο θάρρος και δύναμη ψυχής χρειάζεται για να
ρισκάρεις όλα αυτά για το καθήκον σου, την πατρίδα σου,

τους Έλληνες; Αυτός τα ρίσκαρε. Όχι μόνο αυτήν την
τελευταία φορά, αλλά κάθε φορά που πετούσε. Τα ρίσκαρε
από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να αφοσιωθεί στην
πατρίδα και να καταταγεί στην Πολεμική Αεροπορία. Γιατί
να τα ρισκάρει; Γιατί ο κόσμος να ασχολείται με πολέμους;
Γιατί να μη ζούμε όλοι οι λαοί αγαπημένοι, γιατί τα κράτη
να ψάχνουν αφορμές για να τους χωρίζει κάτι; Γιατί;

Κάποια κράτη και μέσα σ' αυτά και η γειτονική μας
χώρα, δείχνουν ιμπεριαλιστικές τάσεις και προσπαθούν
με πολλούς τρόπους να προβάλλουν τη δύναμή τους.
Κι ενώ λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση, αναπόφευκτα,
θα πρέπει να υπάρχει στρατός και πατριώτες που να
είναι έτοιμοι να αμυνθούν όταν χρειαστεί υπέρ της
πατρίδας τους. 

Και γιατί να αμυνθεί κανείς υπέρ της πατρίδας του; Η
πατρίδα είναι απλά χώμα, είναι απλά μια λέξη. Όχι, η
πατρίδα δεν είναι μόνο χώμα, δεν είναι απλά μια λέξη. Η
πατρίδα έχει ψυχή. Έχει την ψυχή όλων των ηρώων της,
αυτών που χάθηκαν για να την ελευθερώσουν. Έχει την
ψυχή όσων προσπάθησαν να κρατήσουν την πίστη μας
και τη γλώσσα μας ζωντανή στην Τουρκοκρατία. Έχει
την ψυχή των κατοίκων στις ακριτικές περιοχές και την
ψυχή της κυράς της Ρω. Έχει την ψυχή όσων μόχθησαν
για να την κάνουν έστω και λίγο καλύτερη, με όποιο
τρόπο μπορούσε ο καθένας. Έχει την ψυχή όσων δημι-
ούργησαν έργα τέχνης εμπνευσμένοι από αυτήν, όσων

Ο ήρωας Γιώργος Μπαλταδώρος

Πηγή της φωτογραφίας: www.youtube.com

του Υψηλάντη Σαμαρά

Αν δείτε κάποιον περπατώντας στο δρόμο
να μιλάει μόνος του και να κάνει χειρο-
νομίες, μην ανησυχείτε για το μυαλό του.
Μιλάει στο κινητό του. Αν κάποιος φο-

ράει τρύπιο παντελόνι, δεν είναι ρακένδυτος.
Απλά πλήρωσε κάτι παραπάνω για να είναι
μέσα στη μόδα. Αν όμως δείτε κάποιον να τρα-
γουδά στο δρόμο, χωρίς να είναι ζητιάνος, αλλά
έτσι για το κέφι του, τότε, αν δεν τον περάσετε
για τρελό, σίγουρα είναι ιδιόρρυθμος. Δεν ήταν
έτσι τα πράγματα σε παλαιότερες εποχές στο
χωριό μας και ειδικά το τραγούδι ήταν τρόπος
ζωής που έδινε μια ξεχωριστή ομορφιά και
γλύκαινε τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. 

Ο γεωργός, λόγω επαγγέλματος, ήταν πιο
κοντά στη φύση, κελαηδούσε κι αυτός δίπλα
στα πουλιά, μιλούσε με το περιβάλλον, όπως
τα δέντρα, τα φυτά, τα ποτάμια, τα βουνά, τις
θάλασσες, τις καιρικές συνθήκες και εκφραζόταν
με όλα τα συναισθήματα, όπως η χαρά, η λύπη,
ο χωρισμός, η αγάπη και φυσικά ο έρωτας που
σήμερα είναι το κατ’ εξοχήν περιεχόμενο των
τραγουδιών. 

Για να τραγουδήσει κάποιος δεν ήταν απα-
ραίτητο να έχει καλή φωνή, να ξέρει όλα τα
λόγια και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα
όργανα μουσικής. Εξάλλου με το σφύριγμα
μπορούσε να αναπληρώσει όλες τις αδυναμίες
έκφρασης. Έτσι, αν δεν ήξερε τα λόγια ή ήθελε
να κάνει μουσική επένδυση, το σφύριγμα έδινε
τη λύση. Επίσης το σφύριγμα ήταν και τρόπος
επικοινωνίας με τους ανθρώπους, αλλά και με
τα ζώα. Για παράδειγμα, με το κατάλληλο σφύ-
ριγμα βοηθούσε να πιει το γαϊδούρι του νερό.

Ο άνθρωπος είναι το αρτιότερο μουσικό όρ-
γανο γιατί έχει συνείδηση της μουσικής που
εκπέμπει. Η εκδήλωση της μουσικής λειτουργεί
καθαρτικά και ψυχαγωγικά και καλύπτει αχαρ-
τογράφητες ψυχοσωματικές ανάγκες. Το τρα-
γούδι επομένως είναι αναπόσπαστο στοιχείο

της μουσικής. Το τραγούδισμα γινόταν από
εσωτερική ανάγκη, είτε ο καθένας τραγουδούσε
μόνος του είτε ομαδικά.  Το ατομικό τραγούδι
γινόταν για να σπάσει η μονοτονία στις γεωργικές
ή σπιτικές εργασίες. Ο γεωργός τραγουδούσε
συνήθως πηγαίνοντας ή γυρίζοντας από το
χωράφι καβάλα στο γαϊδουράκι του. Επίσης
τραγουδούσε όταν καθόταν να ξεκουραστεί
στο σπίτι του ή στο χωράφι του για να διαλογιστεί
ή για να ανεβάσει την ψυχολογία του.

Το ομαδικό τραγούδι συμπλήρωνε την κοι-
νωνική του δράση στα νυχτέρια, στις γιορτές,
στα πανηγύρια, στους γάμους και στις βόλτες.
Βέβαια με λίγο κρασί ή τσίπουρο το τραγούδι
έβγαινε πιο εύκολα, το κέφι σιγά-σιγά ανέβαινε
και η κορύφωσή του έφτανε μέχρι το χορό και
το ξεφάντωμα, χωρίς ιδιαίτερα έξοδα και προ-
ετοιμασίες.

Ποικιλία τραγουδιών υπήρχε για κάθε ασχολία,
για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση και κάθε
συναίσθημα. Έτσι είχαμε διάφορες κατηγορίες
τραγουδιών, της ξενιτιάς, του γάμου, του αρ-
ραβώνα, του χορού, της τάβλας και της αγάπης.
Επίσης υπήρχαν τα νανουρίσματα, τα μοιρολόγια,
τα πασχαλινά, τα κάλαντα, τα σατιρικά, τα
ιστορικά, τα κλέφτικα και οι καντάδες.

Την εποχή που δεν υπήρχε ραδιόφωνο, τη-
λεόραση, φωνόγραφος, πικάπ, μαγνητόφωνο
κ.λπ., το τραγούδι διαδιδόταν από στόμα σε
στόμα και από γενιά σε γενιά, παραφρασμένο
και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ευτυχώς για
το χωριό μας, ο σύλλογος Καναλιωτών της
παροικίας του Βόλου φρόντισε να εκδώσει
βιβλίο το έτος 1976, στο οποίο περιλαμβάνονται
και αρκετά τραγούδια παλαιότερης εποχής.
Έτσι μπορούν οι παλαιότεροι να αναβιώσουν
τις αναμνήσεις τους και οι νεότεροι να γνωρίσουν
και άλλα ακούσματα που ανήκουν στην πολιτι-
σμική μας κληρονομιά. 

Πολλά απ’ αυτά τα τραγούδια κι ίσως κι
άλλα που δεν είναι καταγεγραμμένα, κινδυνεύουν

να ξεχαστούν. Γι’ αυτό κάνω έκκληση σ’ όσους
μπορούν και θέλουν, να καταγράψουν τους
σκοπούς αυτών των τραγουδιών για τη διά-
σωσή τους. Το τραγούδι, όποιας εποχής και
να είναι, έχει τη χρησιμότητά του. Λοιπόν,
τραγουδήστε, γελάτε, εκτονωθείτε, διασκεδάστε
και απελευθερωθείτε από τον δήθεν καθω-
σπρεπισμό και μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος
δεν είναι μόνο «δέκτης» μουσικών ακουσμάτων,
αλλά και «πομπός».

Κλείνοντας, ας πάρουμε μια γεύση απ’ τα
τραγούδια, για να μπούμε καλύτερα στο κλίμα
της εποχής εκείνης.

Της ξενιτιάς. -Ξενιτεμένο μου πουλί και πα-
ραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ ‘χω
τον καημό μου... 

Νανουρίσματα. -Κοιμήσου και παράγγειλα
στην πόλη τα προικιά σου, στα Γιάννενα τα
ρούχα σου... -Κοιμήσου αγγελούδι μου, μωρό
μου νάνι-νάνι, να μεγαλώσεις γρήγορα σαν το
ψηλό πλατάνι...

Του γάμου. -Απόψε στο σπιτάκι μου είχα
χαρά μεγάλη, τον άγγελο εφίλευα και τον
Χριστό κερνούσα... -Μια Παρασκευή κι ένα
Σαββάτο βράδυ μάνα μ’ έδιωχνε... 

Σατιρικά. -Η θεια μας η Μερσούδα τρία
βρακιά φορεί, ώσπου να βγάλ’ το ένα τα δυο τα
κατουρεί... -Πώς το τρίβουν το πιπέρι,  του δια-
βόλου οι καλογέροι.., απ’ τη μέση παρακάτω,
απ’ το γόνατο πιο πάνω..

Πασχαλινά. -Έγειρε ο ήλιος έγειρε παπαδο-
πούλα μου, κι αργεί να βασιλέψει βρε ’μορφη
ρωμιοπούλα...

Καντάδες. -Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι
σου κι ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου...  

Της τάβλας. -Μια πέρδικα παινεύτηκε... -Στα
Σάλωνα σφάζουν αρνιά... Μαρία Πενταγιώτισσα...
-Πέρα σε κείνο το βουνό, πέρα σε κειν’ τη ράχη,
εκεί ειν’ ο πύργος γυάλινος... -Κάτω στα δασιά
πλατάνια, στις κρυόβρυσες... -Όλα τα πουλάκια
ζυγά-ζυγά περπατούν στον κάμπο ζευγαρωτά...
-Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα, ποτέ μην τραγουδήσω

και τώρα για τους φίλους μου θα πω ένα τρα-
γούδι... -Με γέλασαν μια χαραυγή τ’ άστρα και
το φεγγάρι και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα
κορφοβούνια... -Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελι-
δόνια, τώρα οι πέρδικες γλυκολαλούν ... -Βγήκε
ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι μαύρο...

Κλέφτικα. -Ένας μωρέ ένας, ένας αητός κα-
θότανε, στον ήλιο και λιαζότανε... -Κάτω στου
βάλτου τα χωριά, γιέ μ ,́στα πέντε βιλαέτια,
φάτε πιείτε, μωρ́ αδέλφια... -Ωρέ, του Κίτσου
η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι... -
Ποταμέ,  τζάνεμ ποταμέ μου, βάι-βάι... -Αρβανίτες
παινεμένοι, πού ‘ναι ο Αλή-πασάς, καημένοι... -
Όμορφη γυναίκα που χ́εις, βρε Μενούσ -́Αγά,
πού την είδες πού την ξέρεις και τη μολογάς...

Της αγάπης. -Τάκου-τάκου ο αργαλιός μου,
νάτος κι έρχεται ο καλός μου... -Δεν μπορώ,
μανούλα μ’, δεν μπορώ... -Έβγα στο παραθύρι
κρυφά απ τ́η μάνα σου... -Μαύρα μάτια στο
ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι...

Χορευτικά. -Ιτιά-Ιτιά, μοσχοϊτιά, μου ’χεις μα-
ράνει την καρδιά... -Για ιδέστε τον αμάραντο σε
τι βουνά φυτρώνει... -Βρύση μου μαλαματένια,
πώς κρατάς κρύο νερό... -Ένα νερό, κυρα-
Βαγγελιώ, ένα νερό, κρύο νερό... -Πέρα στους
πέρα κάμπους, που είναι οι ελιές...  -Πέρα στον
πέρα μαχαλά, στην παραπάνω ρούγα... -Σαν
πας στην Καλαματα... -Τ’ έχεις κόρη μ’ κι όλο
κλαις, κι εμένανε δεν μου το λες... -Μια μικρή,
Βάσω-Βασούλα, μια μικρή τσελιγκοπούλα... -
Τρία παιδιά Βολιώτικα, μας κλέψαν την Αννούλα... 

Το τραγούδισμα ως τρόπος ζωής

Το κάλλυμα του ψηφιακού δίσκου (CD)
με τα Πασχαλινά τραγούδια του χωριού
μας, έκδοσης του Μορφωτικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)

με την επιμέλεια του Αντώνη Λάσδα
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του Χρήστου Λιασκοβίτη

Τ ο βιβλίο «Πετάει, πετάει τ’αγριολούλουδο;» είναι
γραμμένο σε στρωτή δημοτική γλώσσα και σε απλό
και απέριττο ύφος, με ακρίβεια και σαφήνεια του
λόγου. Εικονογραφείται από τη ζωγράφο Χριστίνα

Τσέβη, η οποία το καθιστά κόσμημα από την άποψη της αισθη-
τικής, με τις χαριτωμένες και τις λιτές εικόνες, εμπνευσμένες
από το περιεχόμενο του. Είναι κατάλληλο για την παιδική ηλι-
κία, εμπλουτίζοντας τη βιβλιοθήκη που απευθύνεται στα παι-
διά και εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τον συναισθηματικό και
ψυχικό τους κόσμο, τον λόγο και τη φαντασία τους. Το βιβλίο
αυτό μπορεί να σταθεί και ως απολαυστικό ανάγνωσμα, με τις
όμορφες αφηγήσεις του που αφορούν την ειρηνεμένη φύση
και τα ευλογημένα πλάσματά της, και μπορεί ακόμη να διαβα-
στεί από τους μεγάλους. « Το παιδικό βιβλίο είναι αποτυχη-
μένο αν δεν το διαβάζει με απόλαυση ο μεγάλος» (Γ.
Κεφαλληνός, ο χαράκτης). 

Στις ιστορίες του βιβλίου πρωταγωνιστεί το αγριολού-
λουδο-κυκλάμινο, που είναι αυτοφυές σ’ ένα ξερότοπο, σε
απόκρημνη πλαγιά, ανάμεσα σε δυο απότομους βράχους, με
το μωβ λουλούδι του, που έχει για καλό γείτονα τον αυτοφυή,
επίσης, ασφόδελο με το λευκό άνθος. Εκεί γυροφέρνουν και
τα πουλιά, όπως η πεταλούδα που έλκεται από τα αρωματικά
φυτά πετάει πάνω τους και ρουφά το χυμό τους, και ο ουρα-
νόδρομος αετός που σπαθίζει τον ουρανό. Επίσης, εκεί δια-
κρίνεις… τα δακτυλικά αποτυπώματα του Δημιουργού, που
«ενδύει τα κρίνα του αγρού και τρέφει τα πετεινά του ουρανού»
(Απ. Παύλος). «Δεν βρίσκεις ποτέ δυο αγριολούλουδα που ο
συνδυασμός τους να μην αποτελεί αρμονία και αυτό είναι ένα
θαύμα» (Οδ. Ελύτης). «Θέλεις να ρωτήσεις τα πουλιά, πώς
μοιράζουν έτσι καλά τον ουρανό με τ’ αδέλφια τους. Χθες
σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι. Μοίραζαν μια μηλιά. Ο Θεός
αγαπούσε τα πουλιά και δημιούργησε τα δέντρα. Ο άνθρωπος
αγαπούσε τα πουλιά και δημιούργησε τα κλουβιά- το πουλί
όμως στο κλουβί δεν είναι μαραμένο, γι’ αυτό και τραγουδάει.
Ο Θεός έφτιαξε την ύπαιθρο. Ο άνθρωπος έφτιαξε την πόλη.
Και ύψωσε τείχη. Και περιμάντρωσε δυστυχία, μοναξιά και
ανία» (Τολστόι). «Πιο πολύ εξανθρωπίζει ένα έρημο χωράφι,
παρά η πολύβουη Αθήνα» (Γ.Σεφέρης). Ο Ντοστογιέφσκι ση-

μειώνει: «Οι τρεις θησαυροί που μας μένουν από τον χαμένο
Παράδεισο είναι: τα γέλια των παιδιών, τα χρώματα των
λουλουδιών και το κελάιδισμα των πουλιών». Στο βιβλίο
δεν βλέπεις πονηρό κόσμο. Αγαπάς το κάθε τι, τα βράχια, τα
φυτά, τα ζωντανά. Ταραχή, θυμός, βλασφημίες, αεικίνητοι
άνθρωποι της μηχανής και του παρά, όλα αυτά βρίσκονται
μακριά. «Αυτή τη μαύρη την αντάρα την κρύβει η δροσερή
γραμμή της υπαίθρου» (Φ. Κόντογλου)� είναι η γραμμή του
σιωπηλού και άγραφου Ευαγγελίου της φύσης.

Στο βιβλίο ξεχωρίζει η αφηγηματική ευχέρεια και η περι-
γραφική ικανότητα της συγγραφέως. Έτσι μια ηλιόλουστη
μέρα η πεταλούδα προσέγγισε το αγριολούλουδο και αφού
το κολάκεψε για την ομορφιά του, το παρότρυνε να ταξιδέψει
για να γνωρίσει και άλλους τόπους και φίλους και του
πρόσφερε τα φτερά της για να ταξιδέψει μαζί της. Όμως το
ονειροπαρμένο, άπτερο, αγριολούλουδο, που ποθούσε αβά-
σταχτα και το ίδιο ένα τέτοιο ταξίδι, είναι πλασμένο (προορισμένο)
από τη φύση να είναι ριζωμένο σε ένα τόπο και έτσι δεν
μπορεί ποτέ να μετακινηθεί ή να απομακρυνθεί και να
ταξιδέψει. Εδώ έχει τη θέση του ο στίχος του τραγουδιού από
το βιβλίο (σσ. 14,28): «Εϊ! Εσείς φυτά αταξίδευτα και καλορι-
ζωμένα…». Στη φύση δεν μπορεί να επιβιώσει το ξεριζωμένο
αγριολούλουδο� είναι ένα μαραμένο μελλοθάνατο αγριο-
λούλουδο. Ως τέτοιο, λοιπόν, το αγριολούλουδο κρεμάστηκε
από τα φτερά της πεταλούδας και ρίχτηκε στην περιπέτεια
του ταξιδιού. Και ενώ απολάμβανε τη γοητεία του ταξιδιού,
σε μια απότομη στροφή της πεταλούδας έπεσε χάμου. Και
καθώς η άφιλη πεταλούδα το παράτησε, εκείνο, «ξέψυχο»,
ήθελε να γίνει αυτό που ήταν… ένα ριζωμένο αγριολούλουδο
στον τόπο του, όπου το τοποθέτησε η φύση. Γι’ αυτό το
μετέφερε εκεί ένα σπουργίτι. Οι φίλοι του, τα βράχια και ο
ασφόδελος, το υποδέχτηκαν… με ψεγάδιασμα: αυτά παθαίνει
το ξεριζωμένο αγριολούλουδο που περιφρονεί τη φύση και
της κρατά την πόρτα του κλειστή. Εκείνο, όμως, ετοίμαζε το
επόμενο λάθος, το οποίο όπως και το προηγούμενο ήταν χει-
ρότερο από το κίνητρό του. Ζούσε με τη νοσταλγία και τον
πόθο να ξαναταξιδέψει. Δεν του αρκούσαν τα φτερά της πε-
ταλούδας και λαχταρούσε τις δυνατές φτερούγες του αετού.

Πράγματι, εκεί στην απόκρημνη πλαγιά προσγειώθηκε
χωρίς κανένα θόρυβο ο βασιλιάς των αιθέρων και αφού

πλησίασε το αγριολούλουδο χωρίς
να το πειράξει, του μίλησε στο όνομα του – «Κυκλάμινο»…
αλλά ο ήχος της προφοράς του ονόματός του δεν ήταν και
τόσο μελωδικός στ’ αυτιά του. Και όμως, αυτό του ζήτησε να
το ταξιδέψει. Ο αετός… δίστασε για μια στιγμή, αλλά σε
ένδειξη έμπρακτης αγάπης προς τα λουλούδια και ιδιαίτερα
προς το κυκλάμινο, το φορτώθηκε στα φτερά του και το ανύ-
ψωσε σε τέτοιο ύψος που ήταν απροσπέλαστο στα άλλα
πουλιά. Όλα τα ταξίδια τους ήταν νυχτερινά, με βαθιές
εμπειρίες και γοητευτικές περιπλανήσεις. Η υπεροχή του
αετού δεν ενοχλούσε, γιατί ήταν υπεροχή στην καλοσύνη, η
δε δύναμή του δεν ήταν αποκρουστική, γιατί ήταν εξυπηρετική.
Εκείνο, όμως, μαραμένο, ήθελε να μείνει στον τόπο του, όπου
ήταν άθικτος απ’ τον κόσμο, χωρίς κανένας να διαβαίνει την
απόκρημνη εκείνη πλαγιά ως μετέωρος ερημίτης περίπου.
Αλλά, και ο αετός ήθελε να μετεωρίζεται στα ύψη. Έτσι… με
τον ξαφνικό χωρισμό μεταξύ τους, με κλάμα και δάκρυα, αν-
θοφόρησε μέσα τους η αγάπη. Ο αετός πριν φτερουγήσει
άφησε ένα φτερό στη ρίζα του κυκλάμινου από το οποίο
(φτερό) όμως φτιάνεται η σαΐτα με την οποία τον σκοτώνουν.
Έτσι, το φτερό αυτό έγινε το σύμβολο θυσίας και το μέτρο
γενναίας αγάπης του αετού προς το αγριολούλουδο-κυκλάμινο. 

Το βιβλίο είναι ευχάριστο και τέρπει. Αλλά είναι και
σπουδαίο και ανυψώνει. Μπράβο! Πρέπει να φθάνει στα
χέρια των παιδιών που θα δώσει στην τρυφερή ηλικία
τους ό,τι θα ευχόμασταν να μείνει στην ψυχή τους, σε όλη
τους τη ζωή.

Προς τη νεαρή συγγραφέα και τη νεαρή καλλιτέχνιδα: Η
ζωή παίρνει αξία όταν είναι μια ορειβασία. Και έχει χάρη, όταν
σαν σύνθημα της έχει το: Πάντα ψηλότερα ν’ αναβαίνουμε,
πάντα μακρύτερα να κοιτάζουμε.

ζωγράφισαν τη θάλασσα και τα βουνά της, όσων έγραψαν
τραγούδια για τις ομορφιές της, όσων έγραψαν ποιήματα
για τα ηλιοβασιλέματα και τα δειλινά της. Έχει την ψυχή
των προγόνων μας, των παππούδων μας που την είδαν
να πεθαίνει και να ανασταίνεται. Έχει την ψυχή των
παιδιών μας που έχουν δικαίωμα να μεγαλώσουν σε
μια χώρα που δε θα απειλείται η ελευθερία τους. Έχει
την ψυχή όλων των ανθρώπων που πέρασαν απ’ αυτήν
και όλων αυτών που πρόκειται να περάσουν. Όλες οι
πατρίδες του κόσμου έχουν ψυχή, η Ελλάδα μας όμως
με τόσους ήρωες και μάρτυρες θα έχει σίγουρα πολύ
«μεγάλη» ψυχή.

Υπάρχουν πολλοί στις μέρες μας που βιάζονται να χα-
ρακτηρίσουν φασίστες και εθνικιστές όσους τιμούν την
πατρίδα μας. Υπάρχουν πολλοί που απαξιώνουν κάθε
μορφή αγάπης προς αυτήν. Υπάρχουν πολλοί που λένε
πως δεν χρειάζεται στρατός, δεν χρειάζονται παρελάσεις,
δεν χρειάζονται γιορτές την 25η Μαρτίου και την 28η
Οκτωβρίου. Παλαιότερα η πατρίδα ήταν στο μυαλό των
ανθρώπων ως ο χώρος στον οποίο ο Θεός όρισε τους
διάφορους λαούς να ζούνε και να αναπτύσσονται, γι' αυτό
και έκρυβε μια ιερότητα. Πλέον η λέξη πατρίδα όχι μόνο

δεν προσεγγίζεται ως κάτι ιερό αλλά τείνει να έχει αρνητική
σημασία και, εάν το παρατηρήσουμε, οι περισσότεροι
πλέον δε χρησιμοποιούν καν αυτή τη λέξη στο λεξιλόγιό
τους αλλά την έχουν αντικαταστήσει με λέξεις όπως
«χώρα» ή «κράτος», ... ίσως γιατί η λέξη πατρίδα παραπέμπει
στη συνθηματική φράση «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια»
κι αυτή με τη σειρά της στην εποχή της Δικτατορίας και σε
φασιστικά καθεστώτα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, τα φα-
σιστικά καθεστώτα όχι μόνο δεν πρεσβεύουν την αγάπη
για τα ιδανικά και τις αξίες αλλά χρησιμοποιούν και υπο-
σκάπτουν τόσο την πατρίδα όσο και τον Χριστιανισμό.
Όμως οι αφελείς κι αυτοί που δεν ξέρουν είναι αυτοί που
μπερδεύονται και συγχέουν τον Χριστιανισμό ή την πηγαία
αγάπη για την πατρίδα με τον φασισμό. Επειδή κάποιοι
φασίστες χρησιμοποιούν την εκκλησία για να γίνουν πιο
αγαπητοί, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Ένας πραγματικός
Χριστιανός πρεσβεύει την αγάπη και την ελευθερία κι όχι
το μίσος για ο,τιδήποτε διαφορετικό!

Υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο Γιώργος Μπαλταδώρος,
που έχουν αυθεντική αγάπη για την πατρίδα και που δίνουν
κυριολεκτικά και τη ζωή τους προκειμένου να προστατέψουν
την ελευθερία και τα διακιώματα όλων μας. Αυτοί οι άν-

θρωποι μας θυμίζουν τι θα πει αλτρουισμός, θάρρος,
τόλμη, δύναμη, ιδανικά και αξίες. Αυτούς τους ανθρώπους
χρειάζεται να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε για όσο
ζούμε, και να μιλάμε στα παιδιά μας και στα παιδιά των
παιδιών μας γι’ αυτούς, ώστε να μείνουν αθάνατοι εις
τους αιώνες.

Στίχοι από το τραγούδι 
«Το Δισκοπότηρο της Αγιάς Σοφιάς»

«Έτσι με τη Θεία Κοινωνιά 
θα το κρύψω μέσα στον Παράδεισο
και στην πιο κρινόσπαρτη γωνιά 
τ' ακτινοδεμένο δισκοπότηρο. 
..............................
Να μεταλαβαίνουν οι ψυχές 
των Μαρτύρων που 'χυσαν το αίμα τους
και ν’ ακούει ανήκουστες ευχές
τ' ακτινοδεμένο δισκοπότηρο
από των Μαρτύρων τις ψυχές ...
... μια φορά κι έναν καιρό…»

βαςιλικής κατέρη

«Πετάει, πετάει τ’ αγριολούλουδο;»
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αφιέρωμα μνήμησ

Επιμέλεια του Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη

Γ εννήθηκα στις 2 Φεβρουαρίου 1927, στην
Οξυά (πρώην Σιάμ) Μουζακίου, νομού Καρ-
δίτσας. Η μητέρα μου καταγόταν από την Αρ-

γιθέα (πρώην Κνίσοβο) και ήταν θεία του τωρινού
Δήμαρχου του Μουζακίου Γεωργίου Κωτσού. Τον
πατέρα μου τον έχασα μόλις τελείωσα το Δημοτικό
Σχολείο, σε ηλικία 13ών ετών, οπότε ανέλαβα την
ευθύνη της πολυμελούς οικογένειάς μου (4 αδέρφια,
2 αγόρια και 2 κορίτσια). 

Στο Δημοτικό Σχολείο
Στο Δημοτικό Σχολείο Οξυάς φοιτούσαμε κάπου

130 παιδιά και είχαμε έναν και μοναδικό δάσκαλο,
τον Δημήτριο Μπαγιάννη, που ήταν Αργιθεάτης και
λίγο αυστηρός. Έδερνε τα παιδιά όταν δεν ήξεραν το
μάθημα και όταν έκαναν αταξίες. Εξαιρούνταν βέβαια
τα κορίτσια, τα οποία άλλωστε ήταν ελάχιστα. 

Ο δάσκαλος δικαιολογημένα έδερνε, διότι ήταν
επιφορτισμένος με πολλή δουλειά, να κάνει μαθήματα
σε όλες τις τάξεις και να επιβλέπει ένα μεγάλο
πλήθος παιδιών, τα οποία αργότερα τα επέβλεπαν 4
δάσκαλοι, που διορίστηκαν. Εγώ, πάντως είμαι
πλήρως ευχαριστημένος και τον μνημονεύω τακτικά,
διότι είδα ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να μας
κάνει τα μαθήματα, να μας διδάξει, να μας καθοδηγεί
στην εκκλησία και να μας φροντίζει. Σε όλα του ήταν
πολύ καλός και υπολογίσιμος τόσο στην κοινωνία
του χωριού, όσο και στους προϊσταμένους του, στην
επιθεώρηση κ.λπ. Δεν ήμουν καλός μαθητής, «δεν
τα έπαιρνα τα γράμματα», όπως λέμε, αλλά είχα
δίπλα μου πάντα έναν ξάδερφό μου, που ήταν αρι-
στούχος και έπαιρνα από αυτόν τα πάντα. Τη γραμματική,
την αριθμητική, τη γραφή και ό,τι άλλο είχαμε για
διάβασμα και γράψιμο. Όταν δε στην ώρα της διδα-
σκαλίας με ρωτούσε κάτι ο δάσκαλος, αυτός μου
ψιθύριζε χαμηλόφωνα τη σωστή απάντηση. 

Ψάχνοντας για δουλειά
Στο χωριό δεν είχαμε παρά λίγα χωραφάκια και

μερικά γίδια και πρόβατα, που δεν έφθαναν για να
μας ζήσουν. Έτσι όταν ακόμη ήμουν 8 χρονών,
πήγαινα στο δάσος, κάπου μια ώρα μακριά, έκοβα
ξύλα με το τσεκούρι, τα φόρτωνα στο άλογο και τα
έφερνα στο χωριό. Το επόμενο πρωί ξυπνούσα χα-
ράματα, τα ξαναφόρτωνα στο άλογο και κάνοντας
κάπου τρεις ώρες πεζοπορία τα κατέβαζα στο
Μουζάκι για να τα πουλήσω. Έπαιρνα δε για κάθε
φόρτωμα 25 δραχμές. Αργότερα αναγκάστηκα να
πάω στα γύρω χωριά και να ρογιαστώ. Πάλι όμως
δεν έμεινα ικανοποιημένος και αποφάσισα να
κατεβώ στον κάμπο για καλύτερη δου-λειά. Έτσι
πήγα στη Μωριά Τρικάλων (πρώην Μικρή Πουλιάνα)
και ανέλαβα τσοπάνος. Κοντά στα Χριστούγεννα
μαθαίνω ότι πέθανε ο πατέρας μου. Παρατάω τότε
τη δουλειά και πηγαίνω στο χωριό. Ο πατέρας μου
ήταν στον τάφο 5 μέρες και δεν πρό-λαβα να τον
αποχαιρετήσω. Όλοι έλεγαν πώς θα τα βγάλουμε
πέρα χωρίς τον πατέρα και συνέχεια έκλαιγαν. Τότε
βρήκα το θάρρος και τους είπα: Άντε μωρέ, μην
κλαίτε. Εγώ θα σας φυλάξω, έχει ο Θεός. 

Στο μεταξύ ήρθε και η πείνα. Το τρόφιμα εξαντ-
λήθηκαν όλα και δεν είχαμε τι να φάμε. Πεινάσαμε
πάρα πολύ. Τότε αποφάσισα να κατεβώ πάλι στον
κάμπο. Πήρα, λοιπόν, τη μάνα μου και τον μικρότερο
αδερφό μου (οι αδερφάδες μου στο μεταξύ παν-
τρεύτηκαν) και πήγαμε σε έναν ξάδερφο στα Φάρσαλα,
όπου ασχοληθήκαμε στο να μαζεύουμε στάχυα από
τα χωράφια για να εξασφαλίζουμε το ψωμί μας
καθώς και κουκιά για το φαγητό μας. Αλλά και ο ξά-
δερφός μου μας βοήθησε με τα κουκιά που είχε

σπαρμένα στο χωράφι του και έτσι καταφέραμε να
επιζήσουμε από την πείνα και μετά επιστρέψαμε
στην Οξυά. Άφησα εκεί τους άλλους κι εγώ κατέβηκα
πάλι κάτω στον κάμπο για δουλειά. 

Πρώτα πήγα στη Μαγουλίτσα, όπου πιάστηκα
τσοπάνος ένα χρόνο, σχεδόν αμισθί. Μόνο το ψωμί
μού έδιναν. Γι’ αυτό έφυγα και πήγα πάλι τσοπάνος
στο Φανάρι Μαγούλα, όπου είχα και κάποια αμοιβή.
Αλλά κατά τον Αύγουστο με πιάνει μια ελονοσία
που με ταλαιπώρησε μέχρι τα Χριστούγεννα. Τότε
όμως έφαγα μπόλικο χοιρινό από την οικογένεια
του αφεντικού μου και έγινα καλά. Το φάρμακο,
λοιπόν, ήταν το καλό φαΐ. Όταν το Μάιο με ξαναθυ-
μήθηκε η ελονοσία βγήκε το φάρμακο, η αντιπυρίνη,
πήρα μερικά χαπάκια και σταμάτησε. 

Η Κατοχή με τους Γερμανούς 
Με την Κατοχή αποφάσισα με ένα ξάδερφό μου

να κατεβούμε στο Μικρό Βουνό, κάτω από τη
σημερινή Ιτέα, όπου ήταν μια συγγενής μας παντρεμένη,
για να ρογιαστούμε. Πήγαμε στο Μικρό Βουνό, όπου
ένας γαμπρός μας μας βρήκε δυο κοπάδια πρόβατα
στο Ψυχικό, να τα φυλάμε. Όταν φθάσαμε εκεί για
να τα αναλάβουμε, την ώρα που κοιμόμασταν σε μια
γωνιά του στάβλου, ακούμε πυροβολισμούς πολ-
λούς και ανατινάξεις. Εμείς φοβηθήκαμε πολύ, αλλά
μείναμε επί τόπου. 

Όταν ξημέρωσε το χωριό ήταν ανάστατο. Το πε-
ρικύκλωσαν οι Γερμανοί και άρχισαν να συγκεν-
τρώνουν τους κατοίκους. Πήραν τους άνδρες και
τους έδειραν, μαζί και τον παπά του χωριού, τον
οποίο μάλιστα τον έδεσαν κιόλα. Ευτυχώς μόνο
που δεν σκότωσαν κανέναν. Εμάς, μαζί με τα πρόβατα
δεν μας πείραξαν. Περνούσαν μπροστά μας, πυρο-
βολούσαν εδώ κι εκεί, αλλά εμείς συνεχίσαμε το
άρμεγμα, χωρίς να τους προσέχουμε. Όταν τελειώσαμε
παίρνουμε τα κοπάδια και τα πάμε για βοσκή. Έτσι
έληξε αυτό το συμβάν.

Όταν τελείωσε η συμφωνία μας με το νοικοκύρη
του Ψυχικού χωρίσαμε με τον ξάδερφό μου και
εγώ πήγα  στον Συκεώνα (πρώην Μεσαλάρ) όπου
βρήκα την ίδια δουλειά. Μάλιστα το νέο αφεντικό
μας ανήκε στην τριμελή οργάνωση της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης του ΕΑΜ. Έτσι με έγραψαν και μένα
στην ΕΠΟΝ, οπότε πήγα κανα-δυο φορές στα
μαθήματα διαφωτισμού που έκαναν. 

Ένα βράδυ, εκεί που είχαμε τα πρόβατα στα τσαρ-
δάκια, κοντά στο ποτάμι, ακούστηκε ένας πυροβολισμός
και ύστερα ησυχία. Ένα παιδί μάς είπε ότι απόψε ε-

πρόκειτο να πάρουν οι άνδρες της οργάνωσης τον
Κώστα Δαμαλά, γιατί είναι τρο-τσκιστής και όσους
δεν ήταν σταλινικοί τους καθάριζαν. Την άλλη μέρα
μαθαίνουμε ότι ο πυροβολισμός ήταν για τον Δαμαλά,
που τον σκότωσαν. Στο χωριό αυτό γνώρισα και
άλλους της οργάνωσης, οι οποίοι μου έκαναν εντύ-
πωση ότι με το παραμικρό έβριζαν τα θεία, πράγμα
που μου κακοφάνηκε. Όταν δε πήγα να τους πω ότι
δεν πρέπει να βρίζουν τον Θεό και την Παναγία, μου
απάντησαν: Τι θέλεις εσύ λοιπόν να μας πεις; Είδες
εσύ κανέναν Θεό πουθενά; Όλα αυτά είναι παραμύθια.
Δεν ξέρεις ότι τις εκκλησίες θα τις καταργήσουμε
και θα τις κάνουμε στάβλους για τα ζώα;

Μόλις τα άκουσα αυτά αναστατώθηκα. Δεν μπο-
ρούσα να φαντασθώ ότι θα μιλούσαν έτσι και θα
είχαν τέτοιους σκοπούς για να καταργήσουν τη θρη-
σκεία μας. Όταν μάλιστα τις άλλες μέρες έμαθα ότι
πήραν μερικούς αντιδραστικούς, που ανήκαν στην
οργάνωση του ΕΔΕΣ, τότε πλέον δεν ήξερα τι να
κάνω και προβληματίστηκα σοβαρά. Στις παρέες
που κάναμε εγώ τηρούσα αρνητική στάση σε όλα
αυτά και έτσι κατάλαβαν ότι ήμουν αντίθετος. 

Μετά τους Γερμανούς, 
στον εμφύλιο

Όταν τελείωσα το ρόγιασμα, πήρα το γέννημα
που μάζεψα και ξεκίνησα για το χωριό. Στην
Καρδίτσα βρήκα μερικά παιδιά του Συκεώνα και
μου είπαν ότι κατατάχτηκαν στην Εθνοφυλακή,
που συστάθηκε στο μεταξύ από την Κυβέρνηση
μόλις έφυγαν οι Γερμανοί. Μου είπαν δε ότι έπιασαν
μερικούς που ανήκαν στην οργάνωση του ΕΑΜ
του χωριού τους, καθώς και εκείνον που σκότωσε
τον Δαμαλά. Αυτή η κατάσταση πάλι δεν μου άρεσε
και αποτραβήχτηκα, χωρίς πια να εκδηλώνομαι
ακόμη και στο χωριό μου όταν πήγα. Σ’ αυτό με
συμβούλεψε και ο μπαρμπα–Θανάσης Κουκου-
νασιούλης, το αφεντικό μου της νέας χρονιάς, που
ήταν κομμουνιστής από το 1925 ακόμη, αλλά τότε
τα εγκατέλειψε όλα με τις οργανώσεις.

-Μακριά από αυτά και κοίτα καλά μη σε μπερδέ-
ψουν, μου είπε. Ασχολήσου μόνο με τη δουλειά σου
και με την οικογένειά σου. 

Στο χωριό όταν πήγα αργότερα μας κυνηγούσαν
για να μας επιστρατεύσουν στο βουνό, μετά το 1946,
όταν πλέον είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου Κλεοπάτρα
Τσιλίγκου, που ήταν συγχωριανή μου. Κάθε βράδυ,
λοιπόν, έφευγα από το σπίτι και κοιμόμουν έξω,
κάτω από τα δένδρα και τα βράχια. Έτσι έκαναν και
οι άλλοι κάτοικοι του χωριού για να γλιτώσουν την
επιστράτευση. Μάλιστα είχαμε και ένα σύνθημα.
Μόλις στην άκρη του χωριού έμπαιναν οι αντάρτες,
οι κάτοικοι εκείνοι έβγαιναν σε ένα καραούλι και
φώναζαν:

-Ε! Κώστα, έ! Χρήστο, γίδια στα τριφύλλια. 
Κι ο Κώστας με τον Χρήστο, μόλις άκουγαν το

σύνθημα αυτό, έβγαιναν σε ένα άλλο ξέφωτο και
επαναλάμβαναν:

-Ε! Μήτρο, έ! Σταύρο, γίδια στα τριφύλλια. 
Έτσι μάθαινε όλο το χωριό για τον ερχομό των

ανταρτών και κρύβονταν έξω από το σπίτι τους,
μακριά στην ύπαιθρο, πίσω από τις ράχες. 

Το στέκι τους οι Αντάρτες το είχαν στην Ευρο-
βούνιστα (Πευκόφυτο). Παρά τις προφυλάξεις μας,
πήραν αρκετούς νέους και νέες στο βουνό. Μάλιστα
μια φορά, θυμάμαι, μια ομάδα γυναικών κουβαλούσε
ζαλίκα ξερά κλαριά από την αθημωνιά του χωραφιού,
στο χωριό για τα ζώα κατά τον Χειμώνα. Εκεί τις
βρήκαν οι αντάρτες που έρχονταν για το χωριό και
τις επιστράτευσαν. Μαζί επιστράτευσαν και όσους
μπόρεσαν να συγκεντρώσουν το ίδιο βράδυ από το
χωριό. Στο δρόμο που πήγαιναν ήταν να περάσουν

ένα ποτάμι. Μαζί ήταν και ένα παιδί της γειτονιάς
μου, καθώς και μια γυναίκα που την λέγαμε χαζο-
Φροσύνη. Αποδείχτηκε, όμως, ότι ήταν πολύ έξυ-
πνη. Προσποιήθηκε στους αντάρτες ότι δεν μπορούσε
να περάσει το ποτάμι και έστειλε τον Βαγγέλη,
όπως έλεγαν το παιδί, να κόψει ένα γερό κλωνάρι
για να πατήσει και να περάσει. Το παιδί, όμως, κα-
τάλαβε, εκμεταλλεύθηκε πολύ καλά την πονηριά
της και χώθηκε μέσα στο δάσος, δήθεν για να κόψει
το κλωνάρι. Έτσι το έσκασε και σώθηκε από την
επιστράτευση. Με τον τρόπο αυτό σώθηκαν και
άλλα παιδιά, που τα πήραν μεν για το βουνό, αλλά
στο δρόμο μπόρεσαν και δραπέτευσαν με διάφορους
τρόπους. Αρκετά, όμως, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν.
Όταν είδαμε ότι φούντωσε το αντάρτικο, στα βουνά,
φοβηθήκαμε και κατεβήκαμε οικογενειακώς στο
Μουζάκι. Στο Μουζάκι μείναμε σε μια παράγκα,
δίπλα με τα ζώα, οπότε η γυναίκα μου αρρώστησε
από παράτυφο και την πήγα στο Νοσοκομείο στα
Τρίκαλα, όπου έμεινε 50 μέρες. Εγώ ευτυχώς
βρήκα δουλειά στα δασικά έργα και έπαιρνα 12
δραχμές την ημέρα. 

Ο ερχομός μου 
στα Κανάλια – πρόταση για παπάς

Αφού πέρασαν αυτές οι περιπέτειες με την πα-
λιοκατάσταση, τότε αρχίσαμε να το παίρνουμε πάνω
μας οικονομικά και κατόρθωσα να αποκτήσω ένα
μεγάλο κοπάδι με 250 πρόβατα, που τα κατέβαζα
στα χειμαδιά της περιοχής των Καναλίων. Έγινα,
λοιπόν κι εγώ από ρογιασμένος, τσοπάνος, σωστός
τσέλιγκας. Αγόρασα ένα κτήμα από τον Κώστα
Κατέρη (κ. Κουπανιά) και εκεί έφτιαξα το μαντρί για
τα πρόβατα. Το 1963 συγκέντρωσα μερικά χρήματα
και αγόρασα το σπίτι της Μαρίας Βάλα, στα Κα-
νάλια. Παρά την καλή προκοπή μου ήθελα να γίνω
παπάς και όταν δεν με απασχολούσαν τα πρόβατα
την Κυριακή, πήγαινα στην εκκλησία για να λειτουρ-
γηθώ. Μου άρεσε να είμαι κοντά στο ψαλτήρι, να
ακούω τους ψάλτες και να σιγοψέλνω κι εγώ κοντά
τους. Μάλιστα μια μέρα γινόταν χειροτονία στον Αϊ-
Λια και ανέλαβα να διαβάσω τον Απόστολο. 

Παρά τη μεγάλη επιθυμία μου να γίνω παπάς δεν
είχα τα απαραίτητα προσόντα, επειδή ήμουν του Δη-
μοτικού. Το 1971, όμως, βγαίνει μια εγκύκλιος ότι
δέχονταν και του Δημοτικού για να κάνουν παπάδες
4ης κατηγορίας και να τους στείλουν σε μικρά δυ-
σπρόσιτα χωριά και να ανοίξουν τις εκκλησίες τους.
Αυτοί δε οι παπάδες θα ανήκαν τότε στο Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο.
Αμέσως ο παπα-Κώστας Τσαρούχας μου κάνει πρό-
ταση να γίνω παπάς και δέχτηκα ευχαρίστως. Κάνω,
λοιπόν, τα χαρτιά μου, τα πηγαίνω στη Μητρόπολη
και μετά από λίγες μέρες μου λένε ότι έχουν έγκριση
να φτιάξουν 30 παπάδες. «Μέσα είσαι κι εσύ», μου
είπαν. Παρά ταύτα τελικά εγκρίθηκαν μόνο 12 κι
έτσι έμεινα απέξω. 

Στο μεταξύ είχα πωλήσει τα πρόβατα και δεν είχα
πλέον δουλειές στο χωριό. Αποφάσισα, λοιπόν, να
πάω στο Μαραθώνα όπου έμαθα ότι έχει δουλειές
στα ανθοκήπια. Πήρα την οικογένεια, κατέβηκα εκεί,
όπου βρήκα δουλειά. Όταν δε τελείωσα από εκεί
πήγα στην Ανάβυσσο, όπου υπήρχε καλύτερη δουλειά.
Αλλά εκεί με πείραξε το νερό που πίναμε από τις
πομόνες και έτσι έφυγα και πήγα στην Αθήνα όπου
πιάστηκα σε ένα εργοστάσιο νυκτερινός φύλακας.
Παράλληλα βρήκαν δουλειά και τα άλλα μέλη της
οικογένειάς μου κι έτσι συγκεντρώναμε όλοι μαζί
μηνιαίο μισθό 7.500 δραχμές. Αλλά είχαμε και πολλά
έξοδα συντηρήσεως. 

Στο μεταξύ ο παπα-Κώστας ενεργούσε για να
βρεθεί ενορία κενή στην περιοχή της Καρδίτσας για

«Ο παπάς του χωριού μας με την άσπρη γενειάδα
που κρατούσε της πίστης την ακοίμητη δάδα»

Αναμνήσεις του παπα-Θωμά Βούζα (Αιώνιο μνημόσυνο)

Ο παπα-Θωμάς Βούζας (1927-2018)
επί 27ετία εφημέριος 

του Προφήτη Ηλία Καναλίων 
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να χειροτονηθώ. Έτσι μια μέρα με παίρνουν τηλέφωνο
από τη Μητρόπολη Καρδίτσας και μου λένε: Αν δια-
τηρείς ακόμη την υπόσχεσή σου και θέλεις να γίνει
παπάς, έλα αύριο στα Γραφεία μας. Έρχομαι, λοιπόν,
στην Καρδίτσα και παρουσιάζομαι στον Δεσπότη
τον Κωνσταντίνο Σακελλαρόπουλο, ο οποίος μου
λέει να πάρω την οικογένεια από την Αθήνα και να
έρθω στην Καρδίτσα για να χειροτονηθώ ιερέας.
Παρά το ότι ο μισθός τότε του ιερέα ήταν μόνο 1.200
δραχμές, αποφάσισα να έρθω στην Καρδίτσα.
Άλλωστε ήξερα ότι οι οικογένειες των ιερέων δεν
πείνασαν ποτέ.

Βρέθηκε, λοιπόν, μια θέση στη Φυλακτή, που
είχε έναν γέροντα παπά 3ης κατηγορίας, ο οποίος
ήταν προορισμένος για να πάει στο Κρυονέρι και η
Φυλακτή να μείνει για μένα. Αλλά εκείνος δεν
θέλησε επ’ ουδενί λόγω να πάει στο Κρυονέρι κι
έτσι πήγα εγώ. Πρέπει τώρα να σας ομολογήσω ότι
τότε δεν ήξερα τίποτε από ιερουργία. Ούτε τη
λειτουργία ήξερα, ούτε τις άλλες ακολουθίες της
εκκλησίας μας. Σιγά-σιγά, όμως, με διάβασμα και
με προετοιμασία τα κατάφερνα. Έτσι, στις 5 Δεκεμβρίου
1971 χειροτονήθηκα Διάκος στην Κάτω Εκκλησία
του χωριού μας, στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Μα-
ζεύτηκε εκεί ολόκληρο το χωριό κι όταν ο Δεσπότης
φώναζε «Άξιος», βούιζε ολόκληρη η τεράστια εκ-
κλησιά: Άξιος!! Άξιος!!

Ως Διάκος έκανα ένα 40λείτουργο στην Καρδίτσα
και στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους χειροτονήθηκα
πρεσβύτερος από τον ίδιο μητροπολίτη στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Σοφάδων και αμέσως ανέ-
λαβα την ενορία του Κρυονερίου, αντί της Φυλακτής,
όπως είπα παραπάνω, μέχρι το 1976. Τα δυο τελευταία
χρόνια μάλιστα εξυπηρετούσα και τα χωριά Πεζούλα,
Φυλακτή και Μορφοβούνι (κ. Βουνέσι).

Την 1η Ιανουαρίου 1972 με έστειλαν στον Αϊ-Λια
να λειτουργήσω. Και να σας πω τι έπαθα με το
Ευαγγέλιο. Όπως ξέρετε, στην εκκλησία την Κυριακή
διαβάζονται δυο ευαγγέλια, το πρωινό, εωθινό όπως
λέγεται, και το κανονικό στη Θεία Λειτουργία. Εγώ
έκανα εκ των προτέρων την ετοιμασία, βρήκα τα
δυο ευαγγέλια και έβαλα την κορδέλα στις αντίστοιχες
σελίδες. Στο πρωινό ευαγγέλιο τα πήγα καλά. Στο
ευαγγέλιο της λειτουργίας, όμως, πέφτει η κορδέλα
και χάνω τη σελίδα. Τι να κάνω τότε, άνοιξα το ευαγ-
γέλιο σε μια άλλη σελίδα και διάβασα εκείνη την
περικοπή. Κανείς δεν κατάλαβε ότι είπα άλλο ευαγ-
γέλιο, παρά μόνον η παπαδιά του παπα-Κώστα και
είπε: Μωρέ δεν ήταν αυτό το ευαγγέλιο σήμερα. 

Εγώ βέβαια στην πλατεία που βρήκα τον παπα –
Κώστα, του είπα το πάθημά μου και το ήξερε πριν
του το αναφέρει η παπαδιά.

Λειτουργός του Υψίστου στον Αϊ-Λια
Στην ενορία του Κρυονερίου που πρωτοδιορίστηκα

υπηρέτησα 4 χρόνια. 
Μετά από τα 4 αυτά χρόνια, το 1976, παρακάλεσε

τον νέο Μητροπολίτη Κλεόπα Θωμόπουλο, ο παπα-
Κώστας, που είχε πολύ καλές σχέσεις μαζί του και
του είπε: 

-Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, σεβασμιότατε. 
-Πες μου παπα-Κώστα τι θέλεις κι αν μπορώ να

σου την κάνω. 
-Θέλω να μου κατεβάσεις τον παπα-Θωμά από

το Κρυονέρι και να τον φέρεις στα Κανάλια. Τον
θέλω για βοηθό. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μό-
νος μου σε ένα τόσο μεγάλο χωριό. 

Και πραγματικά, του έκανε το χατίρι και με έφερε
στα Κανάλια στον Αϊ-Λια, όπου έμεινα μέχρι το
2003, οπότε συνταξιοδοτήθηκα. 

Στο εκκλησιαστικό Φροντιστήριο του Βόλου
Εκείνο που με βοήθησε πάρα πολύ στην ιερουργία

και στην εκκλησιαστική κατάρτισή μου ήταν το Εκ-
κλησιαστικό Φροντιστήριο του Βόλου, όπου φοίτησα
τρία χρόνια, από το 1977 έως το 1980, επί αρχιερατείας
Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη. Έμενα στο Οικοτροφείο
της Μητρόπολης, μαζί με άλλους ιερείς, όπου
τρώγαμε και κοιμόμασταν. Το πρωί είχαμε τα μαθήματα
που τα κάναμε στο κτίριο του ναού της Αναλήψεως
και είχαμε καθηγητές ιερωμένους, που μας δίδασκαν

την λειτουργική πράξη και μας μάθαιναν πώς πρέπει
να κάνουμε τις διάφορες ιεροπραξίες. Είχαμε, όμως
και λαϊκούς, που μας έκαναν τα θεωρητικά μαθήματα,
θρησκευτικά, γραμματική, γλώσσα κ.λπ.

Στον Αϊ-Λια του χωριού μας
Όταν πρωτοήρθα στην Αϊ-Λια του χωριού μας,

επίτροποι ήταν: ο Λάμπρος Γιδαράκος, ταμίας, και
οι: Λάμπρος Μπρακατσούλας,  Κων/νος Σαμαράς,
Θωμάς Μιχάλης, μέλη. Με αυτούς δεν συνεργάστηκα
πολύ, διότι στην αρχή του νέους έτους τελείωσε η
θητεία τους και η Μητρόπολη έβαλε τους: Μενέλαο
Τσαρούχα, Χρίστο Ζαχαρή, Λάμπρο Καπούλα και
Απόστολο Μαυράκη. Με τους νέους αυτούς επι-
τρό-πους είχα πολύ καλή συνεργασία, καταγράφαμε
κανονικά τα έσοδα και τα έξοδα και προγραμματίζαμε
τα διάφορα έργα που έπρεπε να γίνουν. Και ω του
θαύματος! Μόλις θέλαμε να κάνουμε ένα έργο
αμέσως έρχονταν και η οικονομική υποστήριξη
από τους ενορίτες. Ο Προφήτης Ηλίας φαίνεται ότι
ήταν πάντα από κοντά μας. Κάναμε πολύ καλή δια-
χείριση των εσόδων και δεν τα ξοδεύαμε άσκοπα.
Όλα τα έξοδα είναι καταγραμμένα στο βιβλίο ταμείου
της εκκλησίας. 

Για τους δωρητές και ευεργέτες της εκκλησίας,
που έδιναν χρήματα, κρατήσαμε ειδικό κατάλογο
και τα πολλά ονόματά τους τα αναρτήσαμε σε μεγάλη
μαρμάρινη στήλη μέσα στο κυλικείο. Και πρέπει να
πω ότι οι Καναλιώτες πρόσφεραν πολλά και ευκαίρως
ακαίρως έδιναν τον μικρό ή τον μεγάλο οβολό τους
στην εκκλησία. Με τα χρήματα αυτά ξεκινήσαμε
πρώτα την ανακατασκευή της παλαιάς στέγης, ώστε
να εξασφαλίσουμε τη στεγανότητα και ύστερα
αρχίσαμε την αγιογράφηση της εκκλησίας, στην
οποία προσέφεραν πολλοί ενορίτες. Έμεινε όμως
να αγιογραφηθεί και η οροφή, δίπλα στον «Παντο-
κράτορα, προς το γυναικείο μέρος. Συνέπεσε τότε
να έρθει και να κάνει μνημόσυνο των γονέων του ο
ομογενής από την Αμερική Αχιλλέας Παγώνης, ο
οποίος μας έδωσε 50 δολάρια, δηλ. 165.000 δρχ.,
και έτσι τελειώσαμε με την αγιογράφηση. Ο ίδιος
Καναλιώτης ομογενής, όταν έκανε τη διαθήκη του
στην Αμερική, όρισε 5% της μεγάλης περιουσίας
του να δοθεί στον Αϊ-Λια. Και πραγματικά τα πήραμε
τα χρήματα αυτά που ήταν 3.000 δολάρια και φτιάξαμε
διάφορα έργα στην εκκλησία, μεταξύ των οποίων
και το στέγαστρο στη δυτική πλευρά, όπου εντοι-
χίσαμε και μια μαρμάρινη πλάκα με το όνομά του. 

Στη συνέχεια, αποφασίσαμε και εγκαταστήσαμε
τα καλοριφέρ για την θέρμανση, τα οποία μάλιστα τα
αλλάξαμε αργότερα και βάλαμε καινούργια επειδή
δεν είχαν καλή απόδοση τα πρώτα. Παράλληλα επι-
σκευάσαμε και τη στέγη στο εξωκκλήσι του Αϊ-
Γιαννιού στη Σαρακίνα και το εξωραΐσαμε όσο γινόταν
καλύτερα. Ακόμη και με στασίδια το εξοπλίσαμε,
που δεν υπήρχαν καθόλου. Κτίσαμε και το εκ-
κλησάκι της «Ανάληψη του Σωτήρος» δίπλα στο
νεκροταφείο, για να διευκολύνεται ο κόσμος στα

μνημόσυνα των προσφιλών του προσώπων που
απεβίωσαν. Ακόμη ομορφύναμε το περιβάλλον του
Αϊ-Λια με την πλακόστρωση της εισόδου του προ-
αυλίου και του πέριξ χώρου, συνολικής έκτασης
800 τετραγωνικών μέτρων. 

Τότε έγινε και η ωραία αίθουσα του κυλικείου με
τις τουαλέτες και την κουζίνα, όπου πλέον δίνεται ο
καφές και το φαγητό για τις κηδείες και τα μνημόσυνα.
Τα θεμέλια και οι πρώτες εργασίες έγιναν με την
χρηματική ενίσχυση των 600.000 δρχ., που μας
έδωσε η Σοφία Παπαϊωάννου (κ. κουμπούρα) και
αργότερα πρόσφεραν και άλλοι μεγάλα ποσά. Ακόμη
ευπρεπίστηκε το Κελί της εκκλησιάς με τα δύο
δωμάτια, εκ των οποίων το ένα έγινε γραφείο και
δωμάτιο υποδοχής, ενώ στο άλλο τοποθετήθηκαν
με τάξη και ευπρέπεια όλες οι φορητές εικόνες που
είχαμε στο γυναικείο μέρος της εκκλησίας, ως είδος
εκκλησιαστικού μουσείου. 

Οι δυο περιπέτειές μου στον Αϊ-Λια
Στον Αϊ-Λια δεν παρέλειψα ποτέ να κάνω τον

εσπερινό. Κάθε απογευματάκι πήγαινα, χτυπούσα
την καμπάνα, άναβα τα καντηλάκια και είτε μόνος
μου είτε με κάποιον ψάλτη έλεγα την ακολουθία του
εσπερινού χειμώνα–καλοκαίρι. Αρκετές φορές πή-
γαινα και στο νεκροταφείο για να ανάψω ένα κερί.
Μια μέρα του Νοεμβρίου, που έξω ήταν παγωνιά,
μόλις επέστρεψα από το νεκροταφείο, μπαίνω μέσα
στην εκκλησία και βλέπω κάτι πόδια πίσω από το
παγκάρι. Νόμισα, λοιπόν ότι ήταν ο Γιώργος, ο γιος
του Χρίστου Αναστασίου (κ. Πόλια), που τον είχαμε
εκείνες τις μέρες για μικροεπισκευές και άφηνε
σκυμμένος τα εργαλεία του. Έτσι πήγα ξέθαρρος
προς τα εκεί. 

Αυτοστιγμεί πετάγεται ένας γεροδεμένος άνδρας
Αλβανός, έχοντας ένα κατσαβίδι στο χέρι και με ακι-
νητοποίησε, λέγοντας:

-Τα λεφτά σου, παπά, τα λεφτά σου να μη σε σκο-
τώσω. 

-Μα δεν έχω λεφτά, μπόρεσα και είπα κατατρο-
μαγμένος. 

-Όσα έχεις λεφτά και γρήγορα, μου φωνάζει. 
Έβγαλα τότε το πορτοφόλι μου για να του δώσω

10.000 δρχ. Μόλις το βλέπει εκείνος, μου το αρπάζει
και μου παίρνει όλες τις 85.000 δρχ. που είχα μέσα,
για να κάνω κάποιες πληρωμές. Τότε μόνο φαίνεται
ότι ικανοποιήθηκε και με άφησε και έφυγε. Εγώ
αμέσως, τηλεφώνησα στον Ματθαίο Τσιώκο, τον
γαμβρό μου και γραμματέα του χωριού και εκείνος
ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά πού να τον βρουν. 

Μετά από κανα-δυο χρόνια, εκεί που έφερνα
γύρω μέσα στην εκκλησία, πάλι παρουσιάζεται
ένας άλλος, παίρνει το μαχαίρι του αντίδωρου από
το Ιερό και άρχισε να με απειλεί, ερχόμενος προς το
μέρος μου. Εγώ αμέσως υποχώρησα και έβαλα τις
φωνές. Αλλά εκείνος, αφού μου έκανε νόημα να
σωπάσω, ήρθε να με πιάσει με άγριες διαθέσεις.
Παλέψαμε μια στιγμή, με έριξε κάτω και μου έκανε

μια βαθιά γρατσουνιά στα δάκτυλο με το μαχαίρι.
Ήθελε και αυτός χρήματα. Του έλεγα ότι δεν έχω
και πραγματικά αυτή τη φορά δεν είχα δεκάρα στην
τσέπη μου. Συνέχισα δε να φωνάζω όσο μπορούσα
περισσότερο: Βοήθεια! Βοήθεια! Κλέφτης! Έτσι,
αυτός εγκατέλειψε την προσπάθειά του, με άφησε
κι εξαφανίστηκε. Αυτή ήταν η δεύτερη περιπέτειά
μου μέσα σε δυο-τρία χρόνια.  Στη συνέχεια υπηρέτησα
ακόμη μερικά χρόνια στον Αϊ-Λια και το 2003 απο-
φάσισα να βγω στη σύνταξη. Το 2004 ο Σύλλογος
των εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας με τίμησε σε
επίσημη τελετή μέσα στην εκκλησία του Αϊ-Λια για
την πολυετή ιερουργία μου στην εκκλησία αυτή.
Συνέπεσε δε να γιορτάζονται και τα 100χρονα του
Αϊ-Λια εκείνη την περίοδο, μια και η εκκλησία
κτίστηκε το 1903 και συμπλήρωσε 100 χρόνια
ζωής. Θυμάμαι ότι ήρθανε με ένα γεμάτο πούλμαν
από τον Βόλο και με όλους τους κατοίκους του
χωριού μου απονείμανε μια τιμητική πλακέτα, που
την έχω πάντα στο δωμάτιό μου.

Γενικές σκέψεις 
Στον Αϊ-Λια υπηρέτησα επί 27 συναπτά χρόνια

και εργάστηκα με ιερό ζήλο και ενθουσιασμό τόσο
στο λειτουργικό έργο όσο και στον καλλωπισμό του
περιβάλλοντος χώρου, μέχρι την ημέρα που συντα-
ξιοδοτήθηκα.  

Σε όλα αυτά τα χρόνια συνεργάστηκα αρμονικά
με τους ψάλτες, τους επιτρόπους και τους κατοίκους
του χωριού, φροντίζοντας πάντα να είμαι συνεπής
στα καθήκοντά του. Κάθε απόγευμα χτυπούσα την
καμπάνα του Αϊ-Λι; και έκανα τον εσπερινό και δεν
άφησα ούτε μια Κυριακή, ούτε μια γιορτή, που να
μην τελέσω την ιερή ακολουθία και τη λειτουργία
στην ενορία αυτή του Αϊ-Λια. Με εμπιστεύθηκαν όχι
μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, αλλά και οι
απανταχού Καναλιώτες, οι οποίοι βοήθησαν οικο-
νομικά το εξωραϊστικό έργο της εκκλησίας και έτσι
έγιναν επί των ημερών μου πολλά έργα που τα ανέ-
φερα προηγουμένως.  

Όλοι μαζί προχωρούσαμε αρμονικά και όλοι
ήμασταν ευχαριστημένοι. Η Θεία Χάρις μας κατηύθυνε
και μας καθοδηγούσε και έτσι πάντα ενεργούσαμε
με πίστη στο Θεό και στο έργο μας. Χαίρομαι που οι
ενορίτες μου και γενικότερα όλοι οι Καναλιώτες
είναι ικανοποιημένοι από εμένα, αλλά και εγώ θέλω
να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την
αγάπη μου και να τους πω για άλλη μια φορά ότι
είμαι απόλυτα ευχαριστημένος μαζί τους. Εύχομαι
δε η Θεία Χάρις, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεο-
τόκου, να κατευθύνει τα βήματά μας πάντα προς το
καλό και προς την πρόοδο.

Σήμερα ζω* στη Νέα Αγχίαλο με τα τρία από τα 7
παιδιά μου (ένα αγόρι και 6 κορίτσια), έχω δε 17
εγγόνια και 16 δισέγγονα. 

*Ο παπα-Θωμάς πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου
2018 στη Νέα Αγχίαλο.

Μια απαραίτητη
διόρθωση

Στο προηγούμενο φύλλο αρ. 142 της εφημερίδας, στην ίδια
με αυτή την ανακοίνωση σελίδα αρ. 15,  στο κείμενο που
αναφέρεται στον εκδημήσαντα συγχωριανό μας Οσιότατο
Διονύσιο, κατά κόσμο Λάμπρο Σδρόλια, δημοσιεύτηκε φωτογραφία
που εκ παραδρομής είχε περικοπεί από τον αρθρογράφο του
Τριαντάφυλλο Δήμου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σ' αυτή
έτερο πρόσωπο. Ζητούμε συγγνώμη απ' όλους, τους οικείους
του μακαριστού μοναχού Διονυσίου, τον εικονιζόμενο και
χαίροντα άκρας υγείας, επίσης συγχωριανό μας, μοναχό Αντώνιο,
κατά κόσμο Αριστείδη Σδρόλια, και τους λοιπούς αναγνώστες. 

Ακολουθεί η πρωτότυπη φωτογραφία.
Η Επιτροπή της Εφημερίδας
Ο αρθρογράφος Τριαντάφυλλος Δήμου

Στην είσοδο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, 
στο Άγιο Όρος.

Από δεξιά στη φωτογραφία: Κώστας Σδρόλιας, μοναχός Διο-
νυσίος (Λάμπρος Σδρόλιας) [†], Σταύρος Σδρόλιας, μοναχός

Αντώνιος (Αριστείδης Σδρόλιας) και Βάιος Χριστοδούλου.



16
αφιερωμα μνημησ

Tα KαναΛια καρδιτΣαΣ

Α κριβώς ένα εξάμηνο μετά τον
θάνατο της συζύγου του Ελέ-
νης εγκατέλειψε τούτο τον

κόσμο στις 9 Απριλίου 2018 και ο
Νίκος Κατέρης, χωρίς μάλιστα λόγω
της ασθένειάς του να παρευρεθεί
στην κηδεία της για το «ύστατο
χαίρε» και για να την κατευοδώσει
για το αιώνιο ταξίδι της.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε
στον ιερό ναό της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος στο Κεφαλάρι της
Κηφισιάς, όπου παρευρέθηκαν
πολλοί Καναλιώτες, συγγενείς και
φίλοι του, και αρκετοί άλλοι, τόσο
από τον επαγγελματικό του χώρο
όσο και από το ευρύ κύκλο των
φίλων και των γνωστών του, ενώ
η ταφή του σύμφωνα με την τε-
λευταία του επιθυμία έγινε στα
Κανάλια που τόσο αγάπησε στη
ζωή του.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρό-
εδρος του Συλλόγου των Καναλιωτών
της Αθήνας Λάμπρος Πυργιώτης και
ο ανιψιός από την Ελένη, Δημήτρης
Μιμιγιάννης. Και οι δύο ομιλητές πα-
ρουσίασαν την προσωπικότητα του
Νίκου και εξήραν την αγνότητα του
χαρακτήρα του, την εργατικότητα και
το πνεύμα συνεργασίας που τον διέ-
κρινε πάντοτε, την ταπεινοφροσύνη
του, τον σεβασμό και την αγάπη που
έδειχνε με όσους επαγγελματικά συ-
νεργάστηκε. Ιδιαίτερα από τον Λάμπρο
τονίστηκε η εκτίμηση και ο σεβασμός
του Νίκου προς εκείνους τους Κα-
ναλιώτες, και όχι μόνο, που διέπρεψαν
στις επιστήμες και στις τέχνες και
αναδείχτηκαν γενικότερα στην κοι-
νωνία, υποδηλώνοντας έτσι και τον
μύχιο καημό του που ένεκα ιδιαίτερων
συνθηκών και αδυναμιών υστέρησε
στον τομέα των επιστημών.

Υπήρξε ένα από τα πιο ενεργητικά
μέλη του Συλλόγου των Καναλιωτών
από την ίδρυσή του, όντας μάλιστα και
ιδρυτικό μέλος του, μέχρι πρόσφατα που
η υγεία του κάμφθηκε σοβαρά από την
ασθένειά του. Σε δύσκολες ώρες για το
Σύλλογο, με απειλή ίσως και τη διάλυσή
του, ανέλαβε την προεδρία του για δύο
χρόνια με θετικά αποτελέσματα.

Γόνος φτωχής αγροτικής οικογέ-
νειας, σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε
το χωριό και εγκαταστάθηκε για μικρό
χρονικό διάστημα στο Βόλο, όπου
εργάστηκε σε παντοπωλείο με βασι-
κές απολαβές το φαγητό και τον ύπνο
εντός του καταστήματος. Με λίγο κα-
λύτερες προϋποθέσεις έκανε στη συ-
νέχεια την ίδια εργασία στον Πειραιά

Στηριγμένος πρώτιστα στη θέληση
και την τόλμη του με τα λίγα χρήματα
που απέκτησε ανέλαβε την εκμετάλ-
λευση του εστιατορίου του ξενοδοχείου

Θεοξένια στην Κηφισιά. Η τύχη εδώ
του στάθηκε ευνοϊκή και ανήλθε οι-
κονομικά και επαγγελματικά. Σε συ-
νεργασία με τα παιδιά του επεξέτεινε
τις επιχειρήσεις του σε τομείς εστίασης
και διασκέδασης και κατάφερε τελει-
ώνοντας την επαγγελματική του κα-
ριέρα να αναδειχτεί οικονομικά και
κοινωνικά.

Η φιλία μας με τον Νίκο καλύπτει
μερικές δεκαετίες και υπήρξε άδολη
και απρόσκοπτη. Μας ένωσαν αρκετά
κοινά βιώματα με πολλές καλές ανα-
μνήσεις. Τα τελευταία χρόνια η μνήμη
του άρχισε να τον προδίδει και συχνά
πυκνά με πόνο και θλίψη μου ανέφερε
ότι θα πεθάνει με την ίδια αρρώστια
που έφυγε ο πατέρας του (γεροντική
άνοια), πράγμα που όντως συνέβηκε
στις 9 Απριλίου 2018.

Κώστας Αλεξ. Γιωτόπουλος

Για τον Νίκο Κατέρη

Η κοινότητα Καναλιωτών της Αθήνας απο-
χαιρέτησε την Τετάρτη 11 Απριλίου τον
Νικόλαο Κατέρη του Χαριλάου, εξέχον

μέλος της και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλό-
γου της, από τα νεότερα μάλιστα, τότε, πριν 53
χρόνια, το 1965. Παντού παρών, στις συνελεύ-
σεις, στις συνεστιάσεις και τις γιορτές, στις πε-
ριηγήσεις και τις επισκέψεις του Συλλόγου μας.
Πάντοτε συμμέτοχος των κοινών ευθυνών, κι
όταν απαιτήθηκε, σε μια δύσκολη περίσταση
ακόμη και για την υπόσταση του Συλλόγου, τον
υπηρέτησε με άδολα αισθήματα και αφειδώ-
λευτα από την υψηλότερη θέση ευθύνης ως
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Η
πίστη του κι η αφοσίωσή του στους σκοπούς του
Συλλόγου μας υπήρξε υποδειγματική για εμάς
τους νεότερους και ιδίως για τους νέους Κανα-
λιώτες σήμερα. Προσωπικά διακατέχομαι από

μια βαθιά ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη με
την οποία με περιέβαλλε από την πρώτη στιγμή
της γνωριμίας μας και ως συνεχιστή του στη
θέση του Προέδρου.

Ο Νίκος Κατέρης χαρακτηριζόταν από την
αγάπη του, ή μάλλον το πάθος του για την
πρόοδο. Έτσι έβλεπε τον Σύλλογο, ως εργαλείο
προόδου για τους ξενιτεμένους Καναλιώτες και
για το χωριό μας. Κι ο ίδιος διακρίθηκε για την
πρόοδό του, την προσωπική, την οικογενειακή,
την επαγγελματική, την κοινωνική. Εξίσου όμως
χαιρόταν με την πρόοδο των συγχωριανών του,
και περισσότερο με την πρόοδο εκείνων που
αγωνίζονταν στον επιστημονικό στίβο. Κορυφαία
στιγμή της ζωής του, που την έζησα μαζί του,
στιγμή δικαίωσης της διπλής του αγάπης για
την πρόοδο και για το χωριό, ήταν όταν την Κυ-

ριακή 8 Αυγούστου 2015 παραλάμβανε στο
Πνευματικό Κέντρο Καναλίων την υποτροφία
σπουδών «Νεοπτόλεμος Δήμου» για τον εγγονό
του Νικόλα. Απ' όλες τις επιτυχίες της ζωής
του, απ' όλες τις χαρές του, ξεχώριζε την πρόοδο
του εγγονού του στα μαθήματα και στις σπουδές,
και πάνω απ' όλες τις βαρυσήμαντες διακρίσεις
του Νικόλα τοποθέτησε την ταπεινότερη, τη διά-
κριση που του απένειμε το χωριό μας.

Καναλιώτη Νίκο Κατέρη, με το καλό να
βρεις τις ρίζες και τις πηγές σου στον ευλο-
γημένο τόπο μας, στο χωριό μας, όπου ανα-
παύεσαι αιώνια!

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. του

Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Ο Νίκος Κατέρης
(δεξιά) στα «γυρί-
σματα» της εκπομπής
«Κυριακή στο χωριό»,
στην πλατεία των Κα-
ναλίων, την Κυριακή,
26 Οκτωβρίου 2008,
«δείχνει» στη δημο-
σιογράφο Μάρνη 
Χατζηεμμανουήλ 
την αταλάντευτη 
πίστη του 
στην πρόοδο 
των απανταχού 
Καναλιωτών


