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Εισαγωγή 

Ο 
 

ι υγρότοποι έπαιξαν από τα πανάρχαια χρόνια σηµαντικό ρόλο σύµ-

φωνα µε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ως τµήµατα του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας είχαν άµεση επίδραση στην καθηµερινή 

ζωή και τη φαντασία των κατοίκων. 

Στην περιοχή της Κάρλας γεννήθηκε ένας «πολιτισµός του νερού» που 

αναπαραγόταν στους αιώνες, µια «υδρόβια» κοινωνία µε τα δικά της χαρακτη-

ριστικά. Η κοινωνία αυτή ήταν σκληρή στα µέλη της σ’ ότι αφορά την εργασί-

α, τις αξίες και την υποταγή της στις φυσικές συνθήκες και το οικοσύστηµα 

της λίµνης. 

Η υποταγή αυτή είχε σαν αποτέλεσµα µια αυτάρκη οικονοµική ζωή κα-

θώς και µια ζωή δεµένη µε την κοινότητα της λίµνης, όπου ο καθένας είχε µια 

προσδιορισµένη θέση σ’ ένα παιχνίδι πολυσύνθετων ρόλων. 

∆είγµα της άγνοιας που επικρατούσε στην Ελλάδα σχετικά µε τους υ-

γρότοπους και τη σηµασία τους, είναι µεταξύ άλλων και η αποξήρανση της 

Κάρλας το 1962, που σηµατοδότησε το βίαιο και άδοξο τέλος αυτού του ξεχω-

ριστού πολιτισµού. 

Παρά τις ανάγκες για καλλιεργήσιµη γη, που τότε έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, είναι γεγονός πως αν υ-

πήρχε η σηµερινή επιστηµονική γνώση, πολλές αποξηράνσεις θα είχαν απο-

φευχθεί χωρίς ζηµιά για την υγεία και το εισόδηµα των κατοίκων. 
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∆οµή της εργασίας   

 Σ 
 

το πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά ο ∆ήµος Κάρλας και 

γίνονται αναλυτικές αναφορές στην ιστορία και τη σηµερινή κα-

τάσταση των Καναλιών, ως κυρίαρχου χωριού, στη «ζωή» της λίµνης. Επίσης 

περιγράφονται οι επιπτώσεις από την αποξήρανση της Κάρλας και οι ελπίδες 

των κατοίκων από την επικείµενη ανασύστασή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος δηµιουργίας της λίµνης, 

τα ονόµατά της καθώς και στα είδη των ψαρών που υπήρχαν σε αυτή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο εκµετάλλευσης της λί-

µνης, στο εµπόριο, στα εργαλεία των ψαράδων και στον τρόπο ψαρέµατος, 

στον τρόπο κατασκευής των καραβιών και των καλυβών και γενικά στη ζωή 

των ανθρώπων µέσα στη λίµνη. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται κάποια από τα ήθη και έθιµα των 

κατοίκων, οι παραδοσιακές φορεσιές τους, η διατροφή τους καθώς και ο τρό-

πος ψυχαγωγίας τους. 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο ντόπιους καλλιτέ-

χνες, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή και σήµερα τα λίµνη µέσα 

από τα έργα τους. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται σε παράρτηµα κοµµάτια από σχο-

λικές εφηµερίδες του 1960-62, µε αναφορές στον τρόπο ζωής των κατοίκων 

της περιοχής. 
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Σκοπός της µελέτης 
 

Η  προσπάθειά µας αποσκοπεί στην περιγραφή της ιδιαίτερης πολιτιστι-

κής και οικονοµικής παραγωγής που αναπτύχθηκε στην κοινωνία της 

Κάρλας µέχρι τη αποξήρανσή της. 

Επικεντρωνόµαστε χρονικά, κυρίως στον 20ο αι., χωρίς  να λείπουν οι 

αναφορές στην επιβίωση αυτού του πολιτισµού από τους αρχαίους χρόνους 

µέχρι το πρόσφατο παρελθόν. 

Επιχειρούµε να περιγράψουµε τις δοµές του πολιτισµού, τους ιδιαίτε-

ρους κοινωνικούς και οικονοµικούς θεσµούς και αξίες, που οριοθετούσαν τους 

ρόλους όλων των ηλικιών και τη θέση των δύο φύλων µέσα στο ξεχωριστό αυ-

τό οικοσύστηµα. 

Επίσης, προσπαθούµε  να περιγράψουµε, όσο αυτό είναι δυνατό, τους 

τρόπους ψαρέµατος, το εµπόριο την κατασκευή εργαλείων και «καραβιών» και 

γενικότερα τη ζωή µέσα στη λίµνη. 

Τέλος, περιγράφονται τα ήθη και τα έθιµα, οι γιορτές και η πολιτιστική 

κληρονοµιά των Καναλίων, του χωριού που είχε τη κυρίαρχη θέση στο «γίγνε-

σθαι» της Κάρλας.  
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Μεθοδολογία της µελέτης 
 

Σ την ενότητα αυτή θα περιγραφούν τόσο τα στάδια της µελέτης όσο και 

οι τεχνικές και πρακτικές δυσκολίες κατά τη συλλογή του  υλικού. 

Η εργασία µας βασίζεται κυρίως στο εµπειρικό υλικό που προέρχεται από µη 

κατευθυντικές συνεντεύξεις, πολύτιµο όµως αποδείχθηκε και το αρχειακό υλι-

κό που συλλέξαµε όπως και οι πληροφορίες από τα εκδοθέντα βιβλία των Ρού-

σκα και Λεφούση Η. 

Όπως πολύ συχνά συµβαίνει στη διερεύνηση σύνθετων φαινοµένων, η 

µέθοδος συλλογής των δεδοµένων τροποποιείται από τις συνθήκες συλλογής 

τους. Η µέθοδος για να είναι αποτελεσµατική απαιτεί συνεχή και δυναµική ευ-

ελιξία, ώστε ο ερευνητής να βρίσκεται πιο κοντά στην πραγµατικότητα του α-

ντικειµένου του. Η µέθοδος λοιπόν που πραγµατοποιήθηκε η έρευνά µας, δεν 

αποτελεί µια τυποποιηµένη διαδικασία αλλά είναι προϊόν µιας σειράς συγκρι-

τικών αναθεωρήσεων. 

Αρχίσαµε την εργασία µας στα τέλη του Μάρτη του 2003. Είχαµε το 

πλεονέκτηµα ο ∆ηµήτρης να γνωρίζει πρόσωπα και πράγµατα, να «προβλέπει» 

τις δυσκολίες και να µην έχουµε πολλές αποτυχηµένες ή άσκοπες προσπάθειες. 

Πρέπει να αναφέρουµε πάντως ότι η σκέψη µας να συλλέξουµε στοιχεία µε τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου προκειµένου να διευκολυνθούµε και να εξοικο-

νοµήσουµε χρόνο, δεν καρποφόρησε. Γρήγορα είδαµε  ότι η µέθοδος παρουσί-

αζε σοβαρά µειονεκτήµατα και δεν αποτελούσε την καταλληλότερη επικοινω-

νιακή τεχνική. Οι ερωτώµενοι, παρ’ όλη κατά την άποψή µας σαφήνεια των 

ερωτήσεων, έδειχναν αβεβαιότητα στην κατανόησή τους. Εξάλλου,  γεγονότα  

που έλαβαν χώρα σε ένα πλαίσιο που έσβησε πριν σαράντα χρόνια, ήταν δύ-

σκολο ή αδύνατο να αποτυπωθούν αναλυτικά ώστε να γίνουν κατανοητά σε 

εµάς που δεν έχουµε παρόµοια βιώµατα, χωρίς να χρειαζόµαστε περαιτέρω ε-

πεξηγήσεις. 
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Προτιµήσαµε τις συνεντεύξεις κατοίκων των Καναλίων. Κάθε συνέ-

ντευξη διαρκούσε περίπου µια ώρα. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν το 

τελευταίο δεκαήµερο του Απρίλη και µαγνητοφωνήθηκαν. Αν εξαιρέσει κανείς 

την αρχική µας δυσκολία στην κατανόηση της προφοράς και της χρησιµο-

ποιούµενης «ορολογίας», δεν συναντήσαµε ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπά-

θειά µας. Αντιθέτως, θέλουµε να επισηµάνουµε την προθυµία µε την οποία δέ-

χτηκαν να µιλήσουν και να µας βοηθήσουν.  Επιλέξαµε κυρίως κατοίκους ηλι-

κίας άνω των εξήντα ετών που έζησαν την «ακµή» της Κάρλας.       

Οι συνεντεύξεις αναφέρονταν σε δύο βασικές θεµατικές ενότητες (α) τα 

βιώµατά τους και τις αναµνήσεις τους από την Κάρλα πριν το1963 και (β) τις 

απόψεις τους για τις αλλαγές που επέφερε η αποξήρανσή της σε όλα τα επίπε-

δα και τις ελπίδες µε την ανασύστασή της. 

Πολύτιµη, οφείλουµε να αναφέρουµε ήταν η βοήθεια της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και του ∆ηµήτρη Αντωνάκη από τη Λάρισα που µας προµήθευσαν 

σηµαντικό (κυρίως φωτογραφικό) αρχειακό υλικό. 

Τέλος, προσπαθήσαµε να βιντεοσκοπήσουµε  τη σηµερινή κατάσταση 

στην Κάρλα, τα ανακατασκευασµένα «καράβια» τις καλύβες και τα εργαλεία 

και ότι έχει διασωθεί και αποτελεί την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής 

των Καναλίων. Σε αυτό το τοµέα σηµαντική είναι η συµβολή του λαϊκού καλ-

λιτέχνη Αναστασίου που δέχθηκε να βιντεοσκοπήσουµε τα έργα του στο σπίτι 

του.    

 Θεωρούµε σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στη συλλογή αρχειακού υλι-

κού συναντήσαµε δυσκολίες γι’ αυτό καταλήξαµε στη βιντεοσκόπηση και τη 

φωτογράφηση. Τα αίτια της δυσκολίας αυτής δεν αφορούν µόνο το συναισθη-

µατικό δέσιµο των κατόχων µε τα αντικείµενα και φαινόµενα «υπερπροστασί-

ας», αλλά πηγάζουν από το κακό προηγούµενο. Συγκεκριµένα, τη δεκαετία του 

90 ο Μ. Εξαρχόπουλος εµφανίστηκε στα Κανάλια ως µελετητής- ιστορικός και 

συνέλεξε ότι πολύτιµο του προσέφεραν µε προθυµία οι κάτοικοι. ∆υστυχώς, 

στη συνέχεια συµπεριφέρθηκε ως κάτοχος όλου αυτού του υλικού και το µετέ-

φερε στη Λάρισα,  όπου κανείς δεν µπορεί να έχει πρόσβαση χωρίς τη έγκρισή 

του. 
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Σπουδαιότητα της µελέτης 
 

 Η  ιδέα για το ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας ανήκει στο ∆ηµήτρη 

που γεννήθηκε στα Κανάλια. ∆υστυχώς, δεν ευτύχησε να γνωρίσει 

την Κάρλα την περίοδο της ακµής της, αλλά µεγάλωσε µε τις παραστάσεις που 

του δηµιουργούσαν οι διηγήσεις των γονιών του και των συγγενών του και οι 

φωτογραφίες από το «ένδοξο» παρελθόν. 

Η αφορµή δόθηκε από την  υποχρέωση που είχαµε στα πλαίσια του ∆ι-

δασκαλείου. Συµφωνήσαµε όµως η προσπάθεια να ξεφύγει από τα  πλαίσια της 

απλής υποχρέωσης του µαθήµατος, αλλά να προχωρήσει στην όσο το δυνατό 

εκτενέστερη διερεύνηση του θέµατος, να αποτελέσει την προσφορά του ∆ηµή-

τρη στον τόπο που γεννήθηκε και δέθηκε συναισθηµατικά. 

Αλλά γιατί  από καιρό ο ∆ηµήτρης ήθελε να «καταγράψει» το παρελθόν 

των Καναλίων; Όπως προαναφέραµε σχετικά βιβλία έχουν ήδη εκδώσει οι Λε-

φούσης Η. και Ρούσκας Γ.  

Τι περισσότερο, άραγε θα προσέφερε η δική µας προσπάθεια; 

Πρώτο, ο ∆ηµήτρης είναι Καναλιώτης και ανεξάρτητα από την ευαι-

σθησία και το «πάθος» για προσφορά στον τόπο του, οπωσδήποτε γνωρίζει κα-

ταστάσεις, έχει εύκολες προσβάσεις, έχει «ζήσει» έστω και έµµεσα το παρελ-

θόν. Αντίθετα, οι προαναφερθέντες δεν είναι Καναλιώτες και όπως οµολογεί ο 

Λεφούσης «έχει την ατυχία να είναι ετεροδηµότης, και δε γνωρίζει τα πολλά-

πολλά πρόσωπα, τα πολλά πολλά πράγµατα…». Πιθανόν, αυτός να είναι ο λό-

γος που αρκετά πράγµατα δεν έγιναν κατανοητά και δεν µεταφέρθηκαν µε α-

κρίβεια στα βιβλία. Ο εντοπισµός ανακριβών σηµείων δεν είναι µόνο άποψη 

δική µας, αλλά οµολογείται από το σύνολο όσων διάβασαν τα βιβλία και έχουν 

ζήσει εκείνη την εποχή. Θα προσπαθήσουµε λοιπόν, να µεταφέρουµε όσο γίνε-

ται µε περισσότερη ακρίβεια γεγονότα και να αποδώσουµε παραστατικά και µε 

ευκρίνεια τα «επίµαχα» σηµεία που µας υποδείχθηκαν από τους κατοίκους ή 

εντοπίσαµε µόνοι µας.  
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Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
Τάσιος ∆.., Σκαλτσάς Α., Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ. 

∆εύτερο, επιθυµούµε η προσπάθειά µας να µείνει έξω από πολιτικο-

ιδεολογικές διαµάχες και κοµµατικές αντιπαλότητες που ταλάνισαν το λαό µας 

και δυστυχώς βρίσκουν ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στις µικρές κοινωνίες και 

«χρωµατίζουν» δίκαια ή άδικα παρόµοια εγχειρήµατα. Προσπαθήσαµε και ελ-

πίζουµε να το καταφέραµε, να παραµείνουµε πέρα από προσωπικές και κοµµα-

τικές αντιθέσεις και να επιλέξουµε κατοίκους χωρίς να λάβουµε υπόψη µας φι-

λίες και εχθρότητες,  κοµµατικούς χρωµατισµούς και ιδεολογικές θέσεις. 

Τέλος, φιλοδοξούµε η µικρή προσφορά µας να είναι για όλους τους Κα-

ναλιώτες και να αποτελέσει την αφετηρία για εκτενέστερη και αναλυτικότερη 

µελέτη που τα στενά χρονικά περιθώρια δεν επέτρεψαν στην παρούσα φάση.          
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1. ∆ήµος Κάρλας 

Ο 
 

 δήµος Κάρλας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού 

Μαγνησίας. Ιδρύθηκε το 1999, µε το νόµο «Καποδίστριας», για 

τη συνένωση των κοινοτήτων σε δήµους. Έτσι, για τη δηµιουργία του συγκε-

κριµένου δήµου, συνενώθηκαν τέσσερα χωριά: τα Κανάλια, η Κερασιά, το Ρι-

ζόµυρο και το Στεφανοβίκειο. Η ονοµασία του δήµου, οφείλεται στο ότι τα 

χωριά που ενώθηκαν, βρίσκονται περιµετρικά της πρώην λίµνης Κάρλας, που 

παλιά ονοµαζόταν και Βοιβιήδα (Βοιβιής).  

Ο δήµος Κάρλας, απέχει 20 χιλιόµετρα από το Βόλο και 40 από τη Λά-

ρισα. Είναι ένας από τους µεγαλύτερους καποδιστριακούς δήµους, τόσο σε έ-

κταση (223.591 στρ.), όσο και σε πληθυσµό (5.531 κάτ.). 

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται, έχει κατοικηθεί από τα αρχαιότατα 

χρόνια, όπως µαρτυρούν ανασκαφές στην περιοχή και είναι άµεσα συνυφα-

σµένη µε αναφορές περιηγητών, καθώς και µε τη µυθολογία και τα ιστορικά 

χρόνια. 

Το βασικότερο προτέρηµα του δήµου, είναι ότι στο κέντρο του βρίσκε-

ται, η αποξηραµένη πλέον, αρχαία λίµνη Βοιβιής που αργότερα µετονοµάστη-

κε σε Κάρλα, και τα χωριά που την περιτριγύριζαν παρακάρλια χωριά. Η απο-

ξήρανση της λίµνης άρχισε το 1957 και τελείωσε το 1962. Έγινε µε τη διάνοι-

ξη µεγάλης υπόγειας σήραγγας, µέσω της οποίας τα νερά της διοχετεύθηκαν 

στον Παγασητικό κόλπο.  

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση των αποξηραντικών έργων το 1962, άρ-

χισαν να φαίνονται οι αρνητικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές, επιπτώσεις, 

που επέφερε το τόσο µεγάλο τεχνικό έργο, που όπως φαίνεται έγινε χωρίς να 

µελετηθεί πρώτα.  

Έτσι έχουµε επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα αλλά και στις βροχοπτώσεις 

της περιοχής, στο κλίµα (µείωση της υγρασίας), στα ιχθυοαποθέµατα, στη θά-
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λασσα, σε ολόκληρο το οικοσύστηµα της περιοχής και φυσικά στην υγεία των 

κατοίκων των παρακάρλιων χωριών.  

Όµως στον κοινωνικό τοµέα είχαµε τις µεγαλύτερες επιπτώσεις από την 

αποξήρανση της λίµνης. Τη δεκαετία 1961-71 παρατηρήθηκε αυξηµένο µετα-

ναστευτικό ρεύµα, ιδιαίτερα από τους πρώην ψαράδες της λίµνης, κυρίως προς 

το Βόλο και τη Λάρισα, αλλά και προς το εξωτερικό. 

Όλες αυτές οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν, οδήγησαν το ελληνικό 

κράτος στη απόφαση της ανασύστασης της λίµνης, µε τη βοήθεια και της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, ενός έργου που θεωρείται από τα µεγαλύτερα των τελευ-

ταίων ετών.  

Η νέα λίµνη Κάρλα θα καταλαµβάνει έκταση 38.000 στρεµµάτων και 

θα περιλαµβάνει µεγάλα αναχώµατα στην ανατολική, δυτική και νότια πλευρά, 

µεγάλους συλεκτήρες όµβριων υδάτων, αλλά και µεταφορά νερού από τον πο-

ταµό Πηνειό. Προβλέπεται επίσης να κατασκευαστούν, αντιπληµµυρικά και 

αρδευτικά έργα, δεντροφυτεύσεις, µουσείο λιµναίου πολιτισµού, κατασκευή 

δύο εσωτερικών στη λίµνη µικρών νήσων για καταφύγια πουλιών, εθνικό κω-

πηλατοδρόµιο, δρόµους περιµετρικά της λίµνης, καθώς και µιας µικρής λίµνης 

δίπλα στη µεγάλη µε αναπαραστάσεις από τη ζωή των παλιών ψαράδων. Με το 

έργο αυτό πιστεύεται ότι θα επανέλθει ξανά η ισορροπία στη φύση και ο τόπος 

θα µετατραπεί και σε πόλο έλξης τουριστών. Τα έργα αυτά άρχισαν πριν από 

3-4 χρόνια και προχωρούν µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. 

Ένα ακόµα προνόµιο του δήµου Κάρλας είναι ότι βρίσκεται στους πρό-

ποδες του Πηλίου. Έτσι ο επισκέπτης, στις διακοπές του,  θα µπορεί να συν-

δυάσει ταυτόχρονα λίµνη, βουνό και θάλασσα. 
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2. Κανάλια 

Τ 
 

ο αρχαιότερο από τα χωριά του δήµου Κάρλας είναι τα Κανάλια, χω-

ριό µε µεγάλη ιστορία και µε τη µεγαλύτερη σχέση µε τη λίµνη. 

 

2.1.  Αναφορά στην ιστορία 
 

Θέλοντας κανείς σήµερα να αντλήσει πληροφορίες για το χωριό Κανά-

λια, σχετικές µε την ιστορία του, την καταγωγή και τον τρόπο ζωής των κατοί-

κων, αλλά ακόµα και για τον πρώτο τόπο που κατοίκησαν, είναι λογικό να τις 

συνδυάσει µε τις πληροφορίες για τη λίµνη Κάρλα, αφού ανέκαθεν τα Κανάλια 

και οι κάτοικοί του ήταν στενά συνδεδεµένοι µε τη λίµνη, τουλάχιστον µέχρι 

την αποξήρανσή της το 1962. 

Ψάχνοντας αναφορές Ελλήνων και ξένων περιηγητών, κατά το 18ο και 

19ο αι., διαπιστώνουµε ότι σχεδόν όλες οι σχετικές µε τη λίµνη συνοδεύονται 

και µε µαρτυρίες για το χωριό Κανάλια και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του. 

Οι πιο παλιές αναφορές σχετικά µε το χωριό τις συναντάµε στα µεσαιω-

νικά χρόνια, σε χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων. Στα ίδια χρόνια αλλά-

ζει η ονοµασία της λίµνης και από Βοιβηίς που ήταν το αρχαίο όνοµά της, ο-

νοµάζεται Κάρλα. 

Αυτό το γεγονός µας δηµιουργεί προβληµατισµό, γνωρίζοντας πως η 

περιοχή περιµετρικά της λίµνης, ήταν κατοικηµένη από τα οµηρικά χρόνια και 

σύµφωνα µε ανασκαφές που έγιναν και από αναφορές σχετικά µε τις αρχαίες 

πόλεις Βοίβη και Γλαφυρές, καθώς ακόµα και για τα «κυκλώπεια» τείχη µή-

κους 4-5 χιλιοµέτρων που ανακαλύφθηκαν από το Γερµανό καθηγητή Milojcic 

το 1959 στη θέση «Πέτρα» της λίµνης. Ο Milojcic υποστηρίζει ότι η αρχαία 

αυτή πόλη είναι το Αρµένιο το οποίο εγκαταλείφθηκε το 1250 π.Χ. για άγνω-

στη αιτία. 
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Σχετικά µε τις αρχαίες πόλεις Βοίβη και Γλαφυρές οι περιηγητές Leake, 

Mezieres και Γεωργιάδης αναφέρουν: 

“Προς νότον των Καναλιών ευρίσκονται τα ερείπια δύο αρχαίων φρου-

ρίων, χωριζόµενων απ' αλλήλων δια στενών κοιλάδων, αποληγουσών εις την 

λίµνην. Και το µεν πρώτον φρούριον κείται επί λόφου αποτόµου ευθύς εκτός του 

χωρίου· είναι δε εκείνο µικρός περίβολος ασβεστόκτιστος. Εκ τίνος δε σπηλαίου 

κατά τας υπώρειας του λόφου αναβλύζει πηγή, ήτις και κατά την µεγάλην ανοµ-

βρίαν τον 1851 δεν απεσβέσθη. Πηγή σκιάζεται νπό υψηλών  δένδρων. κατερχο-

µένων µέχρι της πεδιάδος. Πέραν δε ταύτης επί λόφου κατερχοµένου ήρεµα µέ-

χρι της λίµνης ανευρίσκονται ερείπια αρχαίας ελληνικής ακροπόλεως της παρά 

την Βοιβηΐδα κειµένης Βοίβης, ήτις µικρά ούσα και άσηµος κατ' αρχάς εξηλεί-

φθη βραδύτερον, συνοικισθείσα εις την ∆ηµητριάδα. Τα ερείπια των τειχών πα-

ρεµφερή προς τα των Γλαφυρών και φαίνονται όντα της αυτής αρχαιότητος- αρ-

χαίοι δε τίνες σπόνδυλοι κιόνων και ορθογώνιοι λίθοι παρατηρούνται εν τω πα-

ρακειµένω ναώ του Αγίου Νικολάου, φαίνονται τώρα ανήκοντες εις προϋπάρχο-

ντα κατά τα µέρη ταύτα αρχαίον ελληνικών ναών. Ουχί µακράν της ειρηµένης 

ακροπόλεως επί των πλευρών βραχώδους τινός υψώµατος µέχρι προ µικρού πε-

ρίεργον τι οικοδόµηµα, περιγραφέν υπό του Ληκ (Leake) και Μεζιέρ. Και το µεν 

σχήµα αυτού ήτο τετράγωνον, τα δε τείχη αυτού, συνιστάµενα εκ λίθων µεγάλων 

και πλαγίως επ' αλλήλων τεθειµένων, έφεραν τον τύπον ελληνικής µάλλον αρχι-

τεκτονικής, καίτοι αποκλίνοντα προς τον αρχαίον πολύγωνον ή πελασγικόν τύ-

πον. Το ύφος αυτού ήτο µόλις εξ ποδών η δε εις την δυτικήν πλευράν αυτού ευ-

ρισκοµένη πύλη είχε πανταχού τας αυτάς διαστάσεις, ουχί ενρυνόµενη προς τα 

κάτω, ως συµβαίνει εις πλείστος των δωρικών πυλών. Και ο µεν Μεζιέρ, ευρί-

σκων µεγάλην οµοιότητα του οικοδοµήµατος τούτου προς το εν Σπάρτη κενοτά-

φιον του Λεωνίδου, παραδέχεται αυτό ως ηρώον του ιδρυτού της Βοίβης· άλλοι 

δε, ευρίσκοντες το οικοδόµηµα παρεµφερές προς τον επί της Όχης της Ευβοίας 

ευρισκόµενον πανάρχαιον ναόν, παραδέχονται και τούτο ως τοιούτον, αποδίδο-

ντες αυτώ µεγάλην αρχαιότητα. ∆υστυχώς όµως από επτά ετών (1873) η περίερ-

γος οικοδοµή αύτη δεν υπάρχει πλέον αλλ' ούτε ο τόπος ένθα εκείτο αναγνωρίζε-

ται. Βέβηλοι χείρες ανθρακέων, ονειρευοµένων θησαυρόν υπό τα ερείπια του 
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αρχαίου κτιρίου, τα µεν τείχη αυτού κατέρριψαν, τους δε λίθους µετέβαλον εις 

άσβεστον και τα θεµέλια ανέσκαψαν…” (Γεωργιάδης Ν., 1995) 

Ο Γιάννης Κορδάτος σχολιάζοντας τις αναφορές των παραπάνω περιη-

γητών σηµειώνει ότι οι Καναλιώτες πήραν πέτρες για να χτίσουν σπίτια ή έ-

φτιαξαν εκεί κοντά ασβεσταριά και χρησιµοποίησαν τις πέτρες στο καµίνι για 

να φτιάξουν ασβέστη. Ίσως πάλι το γκρέµισαν και ανάχωσαν το µέρος για να 

βρουν κανένα θησαυρό ή νοµίσµατα. Αναφορά για το ίδιο οικοδόµηµα µας δί-

νει και ο Ιωάννης Λεονάρδος. 

Πέρα όµως από τις αναφορές για τη Βοίβη και του άλλους οικισµούς 

περιµετρικά της, µας ενδιαφέρουν για τη χρονική εξέλιξη των οικισµών αυτών 

και οι παρακάτω αναφορές: 

Η µαρτυρία του Αργύρη Φιλιππίδη, η οποία γράφτηκε το 1815. «Εις αυ-

τήν την λίµνην εψάρευαν πρώτα οι γειτόνοι, ο καθείς εις το σύνορόν του, εις τον 

καιρόν του Σουλτάνου Μουσταφά. Τότε είχεν Λαρισαίος, Οσµάν εφέντης, τον 

µουκατά αυτόν, όστις ήταν αγαπηµένος του βασιλέως και τον είχε Τσιτεριτάρ ε-

φέντη. Τότε ο ρηθείς εζήτησε χάτι παρά τω βασιλεί, και του εδόθη ως ηθέλησε 

επειδή ο Κάρλας είναι µέσα εις τον τόπον των Καναλίων, επειδή αυτός ο Κάρλας 

ήτον χώρα µπροστά εις τον Άγιον Νικόλαο και τον εχάλασε η λίµνη, και η λίµνη 

το παλαιόν ήτον του Κάρλα. Και η αυτού επάνω εξέδωκε χάτι ο βασιλεύς, ότι 

όλην την λίµνην Κάρλα να την εξουσιάζουν οι Καναλιώται και αυτοί να την δου-

λεύουν.» 

Την ίδια µαρτυρία µας δίνει και ο William Leake, που πέρασε από την 

περιοχή το 1809. Και αυτός αναφέρει ότι υπήρχε οµώνυµο χωριό µε το όνοµα 

της λίµνης Κάρλα, που βρισκόταν ένα µίλι νοτιοδυτικά από τα Κανάλια και τα 

µόνα ίχνη που έχουν µείνει βρίσκονται στην περιοχή όπου υπάρχει µια αρχαία 

εκκλησία µε το όνοµα Άγιος Νικόλαος. 

Αυτές οι µαρτυρίες µας οδηγούν λογικά, ότι η αναφορά σε οικισµό 

Κάρλα, που έδωσε και το όνοµά του στη λίµνη, πρέπει να είναι η µετέπειτα 

ονοµασία της Βοίβης, µια και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. 

Ο Γιάννης Κορδάτος διερευνώντας τις δύο αυτές µαρτυρίες, καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι το όνοµα Κάρλα είναι σλαβικής προέλευσης, βασιζόµενος 
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και στην τοπική παράδοση, ότι ο τόπος εξουσιάζονταν από κάποιο άρχοντα 

Κράλη. Αν ευσταθεί αυτή η υπόθεση τότε ο ίδιος υποστηρίζει ότι το όνοµα 

Κανάλια το δώσανε οι Φράγκοι.  

Έτσι, βάζοντας τα όλα σε µια χρονική σειρά διαπιστώνουµε ότι η αρ-

χαία πόλη Βοίβη βρισκόταν µπροστά από το σηµερινό χωριό Κανάλια1 και τα 

χρόνια της φραγκοκρατίας πιθανόν να µετονοµάστηκε σε Κάρλα και έδωσε το 

όνοµά της στη λίµνη. 

Το σηµερινό χωρίο Κανάλια, χτίστηκε στη θέση αυτή, κατά τα πρώτα 

χρόνια της τουρκοκρατίας. Κατά τα µεσαιωνικά χρόνια, µε τον ερχοµό των 

Τούρκων στην περιοχή, οι χριστιανοί κάτοικοι  του χωριού, έφυγαν και τραβή-

χτηκαν στα ψηλώµατα, προς το Μαυροβούνι. Πρέπει να είναι το µέρος που 

σήµερα αποκαλείται «Πάνω Κανάλια» 

Ακριβείς πληροφορίες για το πότε έγινε ακριβώς αυτή η µετακίνηση, 

δεν υπάρχουν, αλλά ούτε και το πόσο διατηρήθηκε αυτός ο οικισµός. Στην πε-

ριοχή των Άνω Καναλίων, τα µόνα που σώζονται σήµερα και µαρτυρούν την 

ύπαρξη εκεί παλιού οικισµού, είναι δύο βρύσες και η εκκλησία του Αγίου Πα-

ντελεήµονα. 

Αργότερα οι Τούρκοι άφησαν τους Καναλιώτες να κατέβουν προς τη 

λίµνη για να την εκµεταλλεύονται, πληρώνοντας βέβαια βαριά φορολογία. 

Αλλά ας δούµε και κάποιες άλλες αναφορές περιηγητών που µε πληρο-

φορίες για τα Κανάλια και τους κατοίκους. 

Για τα Κανάλια γράφει ο Mezieres: «Στη Βοιβηίδα υπάρχει µόνο ένας 

οικισµός, τα Κανάλια. Η αρχαία κωµόπολη της Κάρλας, που έδωσε στη λίµνη το 

σύγχρονο της όνοµα, βρισκόταν στη βάση της ακρόπολης της Βοίβης, στην πε-

διάδα του Μετοχίου. Σήµερα είναι ολοκληρωτικά κατεστραµµένη. Στα Κανάλια 

διαµένουν εκατόν εβδοµήντα δύο οικογένειες, που ζουν κατά µεγάλο µέρος από 

το ψάρεµα και δεν κατοικούνται παρά µόνο από γυναίκες. Οι άντρες, οι ψαρά-

                                                 
1 Άρχιζε από την αρχαία εκκλησία του αγίου Νικολάου, όπου έφτανα οι εκβολές της λίµνης και απλώ-
νονταν ως την περιοχή Μετόχι. Το δε όνοµα Βοίβη κατά την αρχαιότητα δείχνει ότι ήταν αφιερωµένο 
στον ήλιο και τη θεότητα του φωτός Φοίβη, που ήταν µητέρα της Λητούς, της µητέρας του Απόλλωνα, 
που και αυτός είχε το επίθετο Φοίβος, συνώνυµο του Ήλιου. Στην Θεσσαλία, την αρχαιότητα, αντικα-
θιστούσαν το γράµµα Φ µε το Β. Έτσι ο Φίλιππος γίνεται Βίλιππος, η Φοίβη Βοίβη και η Φοιβηίς γίνε-
ται Βοιβηίς. Η πόλη, σύµφωνα µε το Στράβωνα, διατηρήθηκε µέχρι το 280 π.Χ.  
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δες, ζουν µέσα στη λίµνη σε ξύλινες καλύβες χτισµένες πάνω σ' ένα πάτωµα, το 

οποίο στηρίζουν επάνω από το νερό πάσσαλοι µπηγµένοι στο χώµα. Αυτές οι µε-

τέωρες καλύβες θυµίζουν τα εναέρια σπίτια στα οποία κοιµούνται το καλοκαίρι 

οι βοσκοί των ελών Pontins, για να γλιτώσουν από τις δυσώσεις αναθυµιάσεις 

του εδάφους. Οι ψαράδες των Καναλιών διάλεξαν ως τόπο διαµονής τους τη µε-

ριά της λίµνης που εφάπτεται µε την πεδιάδα της Θεσσαλίας, την πιο µακρινή 

από το χωριό και την πιο κατάλληλη για ψάρεµα· εκεί περνούν ολόκληρες βδο-

µάδες ρίχνοντας τα δίχτυα τους ή κλείνοντας τα ψάρια µέσα σε παγίδες από κα-

λάµια, πλεγµένες επιδέξια, τις οποίες ονοµάζουν µανδράκια. Γυρίζουν στο χωριό 

τους µόνο το βράδυ του Σαββάτου, πάνω στις πλατιές βάρκες τους που είναι 

σκαµµένοι κορµοί δέντρων και κινούνται µε δύο µακριά κουπιά. Η Βοιβηίδα, την 

οποία τροφοδοτούν µάλλον υπόγειες πηγές που έρχονται από το βουνό, δεν έχει 

τις βλαβερές ιδιότητες των ελωδών νερών της Θεσσαλίας. Ενώ σε όλη την πε-

διάδα οι κάτοικοι µαραζώνουν, οι ψαράδες της λίµνης, οι οποίοι περνούν το κα-

λοκαίρι επάνω στο νερό, γλιτώνουν από τον πυρετό και συχνά ζουν µέχρι τα βα-

θιά γεράµατα.» (Ρούσκας, 2001) 

Οι περιγραφές του Emile Isambert µοιάζουν µ' αυτές του Μ.Alfred 

Mezeries: «Φτάνουµε στα Κανάλια, το κύριο χωριό των όχθων της λίµνης, γιατί 

το χωριό Κάρλα που της έδωσε το σύγχρονο όνοµα της, δεν υπάρχει πλέον. Τα 

Κανάλια, τριγυρισµένα από µερικά δέντρα, ανάµεσα σε γυµνούς και γκρίζους 

βράχους αποτελούνται από εκατόν εβδοµήντα δύο οικογένειες που ζουν εν µέρει 

από το ψάρεµα και δεν κατοικούνται παρά µόνο από γυναίκες. Οι άντρες ζουν 

επάνω στη λίµνη, µέσα σε ξύλινες καλύβες· παλούκια βυθισµένα στη γη στηρί-

ζουν τις καλύβες επάνω στο νερό. Οι καλύβες αυτές είναι ορατές από τις όχθες. 

Οι άντρες δε γυρίζουν στο χωριό παρά µόνο το Σάββατο το βράδυ, πάνω στις 

πλατιές βάρκες τους που είναι σκαµµένοι κορµοί δέντρων και κινούνται µε δυο 

µακριά κουπιά. Οι όχθες της λίµνης είναι υγιεινές, γιατί τα νερά της τροφοδο-

τούνται από τον Πηνειό. Τα ψάρια της λίµνης είναι τριών ειδών: χέλια, πλατύ-

ζαις κι ένα άλλο που το λένε σαζάνι, του οποίου ο Mezeries δε γνώριζε το γαλλι-

κό όνοµα. Τα ψάρια στέλνονται σ' όλη τη Θεσσαλία, µέχρι τη Λάρισα, Τρίκαλα 

και Μέτσοβο µέσα στην οροσειρά της Πίνδου· είναι µια µεγάλη πηγή τροφής για 
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τις µακριές σαρακοστές των Ελλήνων. Η λίµνη Βοιβηίδα, έτσι όπως τη βλέπουµε 

σήµερα είναι εξάλλου αξιοπερίεργη, πιο όµορφη και πιο ποιητική από τους αχα-

νείς βάλτους της πεδιάδας της Λάρισας. Έχει όχθες, κατοίκους, τόπους ψαρέµα-

τος, ένα νερό καθαρό και βαθύ, ενώ το έλος Νεσσωνίδα, καταφύγιο κοπαδιών, 

συγχέεται από µακριά µε τους βοσκότοπους που το περιτριγυρίζουν και δεν πα-

ρουσιάζει σε κανένα σηµείο τη διάφανη επιφάνεια µιας λίµνης· δεν το καταλα-

βαίνουµε παρά µόνο τη στιγµή που το διασχίζουµε.» (Ρούσκας, 2001) 

 Ακολουθούν ιστορικές πληροφορίες, περιγραφές των κάστρων στους 

γύρω από τα Κανάλια λόφους και της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και πλη-

ροφορίες για το χωριό «Κάπραινα» 

Άλλη παλιά πηγή για τα Κανάλια στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Αρ-

γύρης Φιλιππίδης, γράφει: «Αύτη η χώρα έχει υπέρ τα διακόσια σπίτια κατοικη-

µένα χριστιανών. Είναι εις τα πρόποδα των παλαιών Καναλιών. Είναι απάνω εις 

τον γαρµπή. Μέσα εις την µέση της χώρας, περνάει τον χειµώνα ένας χείµαρρος, 

και ένα φάραγγα εδώ από πάνω έως κάτω. Έχει εκκλησία της Κοιµήσεως της 

Θεοτόκου εύµορφη και µεγάλη, οπού δεν είναι τοιαύτη εις το µέγεθος εις όλα τα 

χωρία της ∆ηµητριάδος... Κατά ανατολάς της χώρας εις τα όπισθεν, είναι το µε-

τόχι οπού προείποµεν του αγίου Γερασίµου από την Σορβιά. Κάτωθεν του µετο-

χίου, ανατολικά έως τριακόσια βήµατα είναι η παλαιά χώρα Τοβίτ, καταδαφι-

σµένη όµως, σήµερον ούτε ίχνη αυτής. Αυτού µερικές φορές ευρίσκουν οι χωρι-

κοί νοµίσµατα από ασήµι, από τα οποία είδα και εγώ ένα χωρικόν, και είχε τύ-

πον γυναικός, οπού βγάνει νερόν από το πηγάδι. Από το άλλο γράµµατα Τοβίτ... 

Έχουν µεγάλην φιλανθρω-πίαν και δεξίωσιν ως επί το πλείστον είναι άνθρωποι 

φιλάνθρωποι. Αυτής της τάξεως οι γεωργοί και ψαράδες είναι αµαθείς...Και δια 

να µην πολυλογώ είναι άνθρωποι ήµεροι» (Ρούσκας, 2001) 

Από τον Αργύρη Φιλιππίδη λοιπόν πληροφορούµαστε ότι εκεί κοντά 

υπήρχε αρχαία πόλη Τοβίτ. «Τι σηµαίνουν αυτά τα γράµµατα, δεν ξέρω, - γρά-

φει ο Γιάννης Κορδάτος - ξέρω µονάχα πως στο Πήλιο, στα σύνορα Μακρινί-

τσας - Ζαγοράς, υπάρχει η τοποθεσία Αντο-Βίτος, που φυσικά δεν είναι ελληνική 

λέξη». Τοπική παράδοση λέει πως στα Κανάλια «µια φορά κ' έναν καιρό, βασί-

λεψε ένας βασιλιάς που τον ε-λέγανε Βίτο». Στο σηµείο όπου αρχίζει το Μαυρο-
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βούνι «οι Έλληνες λένε ότι βασίλευε άλλοτε ένας βασιλιάς που ονοµαζόταν Βά-

τος ή Βήτος, που έδωσε το όνοµα του σε µια από τις πηγές, τις πιο ψηλές του 

Πηλίου. Πρέπει να δούµε µέσα σ' αυτή τη λέξη µια αλλοίωση του Βοίβος του ι-

δρυτή της Βοίβης;», αναρωτιέται ο Mezeries Την παράδοση αυτή αναφέρει ο Ν. 

Γ. Πολίτης: «Εκεί που αρχίζει το Μαυροβούνι ήταν τον παλαιό καιρό βασιλιάς 

ένας που τον έλεγαν Βίτο ή Βάτο. Απ' αυτόν ονοµάστηκε και µία βρύση, που είν' 

απ' όλαις ταις βρύσαις του Πλεσιδιού η πιο ψηλότερη» (Κορδάτος χχ) 

Ο Ιωάννης Λεονάρδος, που πέρασε από τα µέρη αυτά, γράφει για τα 

Κανάλια: «Κείµενα πλαγίως εις το ριζόν µιας βουναράχης παρά την λίµνην 

Κάρλαν εις εξαίρετον τοποθεσίαν. Τούτου του χωρίου οι κάτοικοι τρέφονται 

µέρος µεν µε το οψάρευµα από ταύτην την λίµνην, µέρος δε, µε την γεωργίαν.. 

Εδώ ολόγυρα όλη σχεδόν η ορεινή τοποθεσία δείχνει ένα χαριέστατον τόπον, 

δια την ηµερότητα του κλίµατος, δια την αξιοθέατον θεωρίαν του, και δια τας 

πολλάς κοιλάδας, τα οποία κατ' εξοχήν προς το βόρειον µέρος σχηµατίζουσι τα 

πτερύγια του Πηλίου και της Όσσης». (Λεονάρδος, 1992) 

Για τα Κανάλια γράφει ο Αντώνιος Μηλιαράκης: «... φθάνει τις εις Κα-

νάλια, την κυρίαν κώµην των όχθων της λίµνης, διότι η κ. Κάρλα, η δούσα και 

το νέον όνοµα εις την λίµνην δεν σώζεται. Τα Κανάλια περικυκλούνται υπό 

τινον δένδρων εν µέσω βράχων γυµνών και φαιών (έχουσι 1050 κατοίκους µε-

τερχοµένους την αλιείαν εν τη λίµνη, ην µόνοι νέµονται). Η κώµη κατοικείται 

µόνον υπό γυναικών, οι άνδρες ζώσιν εν τη λίµνη αυτή εντός ξυλοπαγών κα-

λυβών, των οποίων οι πάσσαλοι είναι βεβυθισµένοι εν τη γη και στηρίζουσιν 

αυτάς υπέρ το ύδωρ. Οι Καναλιώται επανέρχονται εις την κώµην των µόνον το 

εσπέρας του Σαββάτου επί µονοξύλων. Τα περί την λίµνην µέρη είναι υγιεινά, 

διότι τα ύδατα αυτής ανανεούνται εκ της εισροής των υδάτων του Πηνειού». 

Από το Β.∆. Ζώτο Μολοσσό πληροφορούµαστε για τα Κανάλια: «1 ώρα από 

Κάπουρνα και 3 από Βόλον και από Φερρές, 250 οικογ. 1200 ψ. εκκλησίαν της 

Κοιµήσεως και σχολείον δηµοτικόν, κτήµα των έχουσι την λίµνην Κάρλαν νε-

µόµενοι αυτήν δια της αλιείας και γεωργίας των όχθων αυτής ουσών καρποφό-

ρων» Για τους Καναλιώτες ο Ζωσιµάς Εσφιγµενίτης αναφέρει ότι «οι πλείστοι 

εισίν αλιείς, επειδή έχουσιν ανέκαθεν το προνόµιον να αλιεύωσιν εις την λί-
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µνην Βοιβηίδα». Οι Καναλιώτες, γράφει ο ∆ωρόθεος Σχολάριος «µόνοι νέµο-

νται την λίµνην Βοιβηίδα (Κάρλαν) αλιεύοντες εν αυτή· όθεν είναι αλιείς και 

γεωπόνοι». (Ρούσκας, 2001) 

Τα Κανάλια ορίστηκαν πρωτεύουσα του ∆ήµου Βοίβης Β' τάξεως, που 

συστήθηκε µε το από 31 Μαρτίου 1883 διάταγµα «Περί της εις δήµους διαιρέ-

σεως της εν τω νοµώ Λαρίσης επαρχίας Βόλου» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 

του Βασιλείου της Ελλάδος αριθ. 126 σελ. 650-652, εν Αθήναις 2 Απριλίου 

1883) και περιελάµβανε τα χωριά Κανάλια, Κάπουρνα και Κερασιά. Με το 

από 5 Αυγούστου 1883 διάταγµα «Περί του εµβλήµατος της σφραγίδας του 

δήµου Βοίβης» (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος αριθ. 

320 σελ. 1832, εν Αθήναις 9 Αυγούστου 1883) εγκρίθηκε «ίνα η σφραγίς του 

δήµου Βοίβης φέρη έµβληµα εν τω µέσω µεν "κόρην ευσταλή, φέρουσαν εν 

χερσί κάνιστρον πλήρες ανθέων και καρπών" πέριξ δε τας λέξεις δήµος Βοί-

βης» (Ρούσκας, 2001) 

Τελειώνοντας τη σύντοµη 

αυτή περιδιάβαση στις ιστορικές 

πηγές καθώς και στις αναφορές των 

περιηγητών, πιθανολογούµε ότι οι 

σηµερινοί Καναλιώτες είναι 

απόγονοι των κατοίκων της 

αρχαίας Βοίβης, που αφού 

υπέστησαν ταλαιπωρίες και 

διωγµούς, κατά τα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, επανήλθαν στο 

φυσικό τους χώρο, αυτόν της λίµνης, µια που ανέκαθεν θεωρούνταν δικαιούχοι 

της λίµνης και αυτοί που την εξουσίαζαν σε όλες τις περιόδους. ∆εν είναι τυ-

χαίο άλλωστε το γεγονός ότι και µεταγενέστερα εκεί βρίσκονταν η έδρα των 

υπηρεσιών της λίµνης καθώς και του ∆ήµου Βοίβης. 
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2.2. Σηµερινή κατάσταση 
 

Το σηµερινό χωριό δεν έχει καµία σχέση µε τον παρακάρλιο οικισµό 

που άκµασε στο πέρασµα των χρόνων. Τίποτα πια δε θυµίζει τον ιδιαίτερο και 

µοναδικό στο είδος του παραλίµνιο οικισµό. Τα σπίτια του χωριού, έχοντας το 

δικό τους στυλ, είναι νεόχτιστα τα περισσότερα, είτε µετά το µεγάλο σεισµό, 

είτε µετά την γερµανική κατοχή (το χωριό κάηκε από τους Γερµανούς). 

Στα Κανάλια µπορεί να φτάσει κανείς µέσα από διάφορες διαδροµές. Η 

πιο όµορφη είναι αυτή που απέχει 25 χιλιόµετρα από το Βόλο και περνά από τα 

χωριά Γλαφυρά και Κερασιά. Ακολουθώντας αυτή τη διαδροµή και προσπερ-

νώντας την Κερασιά, βρίσκεσαι σε ένα λαγκάδι το οποίο χωρίζει στη µέση ο 

δρόµος. Στα δεξιά σου απλώνεται µια κοιλάδα, η οποία διασχίζεται από το χεί-

µαρρο Κερασιώτη και φτάνει ως τους πρόποδες των γύρω βουνών (Μαυρο-

βούνι) και ως τα όρια της πρώην λίµνης Κάρλας. Στην κοιλάδα αυτή υπολογί-

ζεται ότι υπάρχουν 200.000 περίπου αµυγδαλιές. Αν µάλιστα τύχει να κάνεις 

τη διαδροµή την εποχή ανθοφορίας των δέντρων, βρίσκεσαι µπροστά σε µια 

απαράµιλλη σε οµορφιά εικόνα, βγαλµένη µέσα από παραµύθι. 

Άλλη διαδροµή για να φτάσει κανείς  στα Κανάλια, είναι αυτή από το 

εθνικό δρόµο Βόλου – Λάρισας. Στη διασταύρωση του Π.Ε.Β. (προκεχωρηµέ-

νο εργοστάσιο βάσης), στρίβοντας δεξιά, ακολουθείς µια διαδροµή που βρί-

σκεται ακριβώς δίπλα στην πρώην λίµνη και φτάνει στο χωριό περνώντας από 

τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ένας µεσαιωνικός µονόχωρος ναός, καµαροσκέπα-

στος, που ανατολικά απολήγει σε τρίπλευρη εξωτερικά και ηµικυκλική εσωτε-

ρικά κόγχη και στα δυτικά του φέρει µικρό νάρθηκα. Έχει τρεις εισόδους και 

εσωτερικά φωτίζεται από τρία δίβολα παράθυρα. Είναι χτισµένος µε µάρµαρο, 

λιθόπλινθους και πωρόλιθους και εσωτερικά φέρει τοιχογραφίες του 12ου και 

13ου αι. 

Αφήνοντας τον Άγιο Νικόλαο, βλέπεις ήδη µπροστά σου αµφιθεατρικά 

τα Κανάλια, να απλώνονται στους πρόποδες του Μαυροβουνίου. Στα αριστερά 
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του χωριού, υπάρχει λόφος κατάφυτος από πεύκα (Κούτρα) και πάνω του το 

ξωκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, µε µια πανοραµική θέα προς όλο τον κάµπο 

και τα περιβόλια µε τις αµυγδαλιές.  

∆ιασχίζοντας το δρόµο προς την πλατεία του χωριού, βλέπουµε γραφικά 

σπίτια, τα περισσότερα µονώροφα ή διώροφα, τα οποία και µοιάζουν µεταξύ 

τους. (κατασκευάστηκαν βάσει του ίδιου σχεδίου µετά το µεγάλο σεισµό). Όλα 

τα σπίτια φέρουν σκεπή από κεραµίδια. Στο εσωτερικό του χωριού, όλοι οι 

δρόµοι καταλήγουν στην πλατεία και είναι τσιµεντοστρωµένοι. ∆υστυχώς η 

«εξέλιξη» και η έλευση των αγροτικών µηχανηµάτων, χάλασε και τα παραδο-

σιακά πέτρινα καλντερίµια. Η πλατεία του χωριού, έχει παραδοσιακό χρώµα, 

είναι στρωµένη µε πλάκες και σχεδόν όλη σκεπασµένη από µουριές. Γύρω της 

υπάρχουν καταστήµατα, τσιπουράδικα και οι απαραίτητες καφετέριες της επο-

χής.  

Μετά την αποξήρανση της λίµνης Κάρλας, οι κάτοικοι των Καναλίων, 

έχασαν ένα µέρος από τη ζωή τους. Τώρα πλέον οι περισσότεροι είναι γεωργοί 

και µερικοί κτηνοτρόφοι. Κύρια γεωργική απασχόληση είναι η καλλιέργεια της 

αµυγδαλιάς, που είναι φηµισµένη για την ποιότητα κα τη νοστιµιά των  προϊό-

ντων. ∆εν ξέχασαν όµως ποτέ τη λίµνη και τη συµβίωση µαζί της και περιµέ-

νουν µε ανυποµονησία της επαναφορά της. 

Τα Κανάλια εκκλησιαστικά υπάγονται στη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος. 

Πολιούχος του χωριού είναι ο ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, χτισµένος 

πάνω στα θεµέλια της παλιάς εκκλησίας που ανατινάχτηκε από τους Γερµα-

νούς το 1943, γιατί µέσα στο ιερό της βρέθηκε οπλισµός του ΕΛΑΣ. 

Επίσης στο χωριό υπάρχει ο ναός του Αγίου Χαραλάµπους, χτισµένος 

το 1930 και δίπλα του η πρώτη εκκλησία του χωριού ο Άγιος Αθανάσιος που 

καταστράφηκε από τους σεισµούς. Υπάρχουν ακόµα τα ξωκλήσια του Αγ. Νε-

κταρίου, του Αγ. Τρύφωνα και του Αγ. Γεωργίου. 

Στον αθλητικό τοµέα το χωριό εκπροσωπείται από τον «Απόλλωνα Κα-

ναλίων», έναν ιστορικό σύλλογο, µε έτος ίδρυσης το 1951 και δικό του γήπεδο 

στο χωριό. 
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Στο χωριό υπάρχει Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο. Το 

1963 ιδρύθηκε, µε ενέργειες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γηροκοµείο. 

Υπάρχει επίσης περιφερειακό ιατρείο και αστυνοµικός σταθµός. 

Κατά την τελευταία απογραφή τα Κανάλια είχαν 1424 κατοίκους.  

 

 
 

Αεροφωτογραφία του χωριού  
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Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
Τάσιος ∆.., Σκαλτσάς Α., Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ. 

2.3.  Αποξήρανση – Επιπτώσεις – Ελπίδες από την 
ανασύσταση  

 

 Η Κάρλα, µε τα άφθονα ψάρια της, υπήρξε για τη γύρω περιοχή, τρόπος 

πολιτισµικής εξέλιξης, καθώς και ανάπτυξης ενός µοναδικού τρόπου ζωής, ε-

νός µοναδικού λιµναίου πολιτισµού. Το κύριο µέρος των αλιέων της λίµνης 

ήταν Καναλιώτες και όταν αναφερόµαστε στο λιµναίο πολιτισµό, εννοούµε 

αυτούς, µιας και αυτοί ήταν που ζούσαν µέσα στη λίµνη 9 µήνες το χρόνο. 

 Έφτιαχναν µε µοναδικό τρόπο τις καλύβες τους στην επιφάνεια της λί-

µνης, από καλάµια, µε µια µοναδική αρχιτεκτονική που δε συναντάς πουθενά 

αλλού. Οι ίδιοι επίσης κατασκεύαζαν τα «καράβια» τους, µε τα οποία όργωναν 

τη λίµνη.  

Είναι φυσικό λοιπόν, µιας και από αρχαιοτάτων χρόνων ζούσαν µαζί 

της, να αποτελεί  η λίµνη αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους. Έτσι λοιπόν η 

συµβίωση µε τη λίµνη, τους είχε κάνει να αναπτύξουν δικούς τους κανόνες 

ζωής και επικοινωνίας, δικά τους ήθη και έθιµα καθώς και µια ξεχωριστή κοι-

νωνική ζωή στηριγµένη πάντα στη λίµνη.  

Έτσι ακόµα και σήµερα όταν µιλάµε για Κάρλα εννοούµε τα Κανάλια 

και τον άρρηκτο δεσµό µεταξύ τους.  

Αυτό όµως δεν το έλαβαν υπ’ όψιν εκείνοι που σχεδίασαν και υλοποίη-

σαν το «άδειασµα» της λί-

µνης και τον τεχνητό της θά-

νατο. ∆εν υπολόγισαν ή πα-

ράβλεψαν ηθεληµένα το γε-

γονός ότι η αποξήρανση αυ-

τή σκότωνε και το λιµναίο 

πολιτισµό που είχε εκεί ανα-

πτυχθεί και ταυτόχρονα ότι 

οδηγούσαν σε οικονοµικό 

µαρασµό και εγκατάλειψη ένα µεγάλο κεφαλοχώρι της περιοχής. 
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Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
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Η αρχή του τέλους άρχισε µε τη δηµιουργία των αντιπληµµυρικών έρ-

γων στην περιοχή της Λάρισας, στη νότια πλευρά του Πηνειού, που είχαν σαν 

αποτέλεσµα τα νερά του ποταµού να σταµατήσουν να χύνονται στην Κάρλα. 

Το έργο αυτό που είχε σαν σκοπό την προστασία των χωριών της περιοχής από 

τις πληµµύρες, είχε σαν αποτέλεσµα να πέσει η στάθµη της λίµνης (δεκαετία 

του 50) και να αρχίσει  η αντίστροφη µέτρηση για τα ψάρια που ζούσαν σε αυ-

τήν.  

Και όχι µόνο δεν έγινε καµιά προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κα-

τάστασης, αποφασίσθηκε η αποξήρανση της λίµνης µε σκοπό την ανάπτυξη 

της γεωργίας στις αποκαλυπτόµενες εκτάσεις. Κανείς όµως δεν υπολόγισε ότι 

για το άδικο τέλος της η λίµνη θα εκδικούνταν κάποτε. 

Η µελέτη ανατέθηκε, από το Υπουργείο Γεωργίας, στον Κ. Παπαδάκη 

το 1953. Μετά από 1 έτος, η ολοκλήρωση της µελέτης, προέβλεπε την κατα-

σκευή διώρυγας για τη διοχέτευση των υδάτων στον Παγασητικό κόλπο, τη 

δηµιουργία αναχωµάτων και αποστραγγιστικών τάφρων. ∆εν προβλεπόταν 

όµως η ολοκληρωτική αποξήρανση της λίµνης, αλλά ο περιορισµός της σε µία 

έκταση 64.700 στρεµµάτων στο Ν.Α. τµήµα της. 

Η αποξήρανση περιέλαβε τελικά ολόκληρη τη λίµνη παρά τις προτάσεις 

της µελέτης για τη δηµιουργία ταµιευτήρα. Σηµαντική για την εποχή της η µε-

λέτη Παπαδάκη δεν ασχολήθηκε εν τούτοις καθόλου µε τις περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις της αποξήρανσης, ενώ οι επιλογές της ήταν οι κα-

λύτερες δυνατές από τη στιγµή που η αποξήρανση είχε ήδη αποφασιστεί σε ε-

πίπεδο ∆ιοίκησης. Άλλωστε η µελέτη είχε αξιοποιήσει και τις προγενέστερες 

έρευνες καταλήγοντας σε συγκεκριµένες υδρολογικές κι εδαφολογικές αναλύ-

σεις. Η µελέτη έδινε ένα λεπτοµερές σχέδιο αξιοποίησης της περιοχής, προτεί-

νοντας πολυκαλλιέργεια, ευρεία χρήση χλωρών λιπάνσεων, εκµετάλλευση των 

εδαφών µε βελτιωτικά ψυχανθή, αποκλεισµό ειδών ευπαθών στα αλκαλικά ε-

δάφη και χρονική κλιµάκωση των καλλιεργειών παράλληλα µε την αξιοποίηση 

των εδαφών που θα αποκαλύπτονταν.  

Η αποξήρανση κι οι συνέπειες που προέκυψαν από τη µη ολοκλήρωση 

του έργου µε την κατασκευή του ταµιευτήρα µας δίνει για µια ακόµη φορά το 
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µήνυµα ότι η επέµβαση 

στο φυσικό περιβάλλον 

πρέπει να είναι 

προσεκτικά 

σχεδιασµένη κι ολο-

κληρωµένη, για να 

προστατεύει κατά τον 

καλύτερο τρόπο το 

περιβάλλον. Πρέπει να 

περάσουµε σε µια 

αντίληψη πρόληψης κι 

όχι θεραπείας εκ των 

υστέρων. Το 

ανεξέλεγκτο της 

άβαθους λίµνης, ο 

κίνδυνος των 

πληµµύρων, το 

υφάλµυρο των νερών 

κι η ανάγκη σε γεωργική γη ήταν τα κριτήρια µε τα οποία η Πολιτεία αποφά-

σισε την αποξήρανση της λίµνης µε σήραγγα προς τον Παγασητικό Κόλπο και 

στη συνέχεια ταµιευτήρα 64.700 στρεµµάτων µε σκοπό τον έλεγχο της λίµνης, 

την αντιµετώπιση των πληµµύρων, την προστασία του Παγασητικού, την άρ-

δευση χιλιάδων στρεµµάτων γης και τη µερική έστω αποκατάσταση του περι-

βάλλοντος. Η σήραγγα διανοίγεται και αρχίζει να λειτουργεί αδειάζοντας τα 

νερά της λίµνης στον Κόλπο. Ο πυθµένας της λίµνης στέγνωσε κι έσκασε 

παίρνοντας εφιαλτική όψη· τα πουλιά έφυγαν, τα ψάρια έλειψαν, τα βατράχια 

σώπασαν κι άκρα σιωπή κάλυψε την πρώην λίµνη. Τα µελετηµένα όµως για 

την Κάρλα έργα δεν κατασκευάστηκαν στο σύνολο τους κι οι προτάσεις της 

εγκεκριµένης µελέτης σχετικά µε τη διαχείριση των έργων και το καθεστώς της 

περιοχής δεν υιοθετήθηκαν. 
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Πριν από πενήντα χρόνια «η κυρίαρχη σχέση ήταν Ανάπτυξη µε Κατα-

στροφή και τώρα Ανάπτυξη µε Προστασία. Η σχέση Ανάπτυξη - Καταστροφή 

- Προστασία είναι ενιαία διαδικασία, περίπλοκη, αντιφατική και πάντοτε. δια-

πλεκόµενη µε το κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης ζωής, το Κέρδος. 

Γρήγορα φάνηκαν οι τροµακτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 

µη ολοκλήρωση του έργου, όπως προβλεπόταν µε την κατασκευή του ταµιευ-

τήρα των 64.700 στρεµµάτων. Αυτές είναι: 

 Ραγδαία πτώση της υπόγειας υδροφορίας. 

 Εισχώρηση του θαλάσσιου µετώπου στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

Κάρλας. 

 Επιπτώσεις στον κλειστό Παγασητικό Κόλπο και τεράστια εµφάνιση 

φυτοπλαγκτού σε διάφορες χρονικές περιόδους. 

 Εµφάνιση ρηγµάτων µεγάλου βάθους και µήκους, ακόµα και µέσα σε 

οικισµούς και καταστροφή κτισµάτων. 

 Επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. 

 Αδυναµία υδροδότησης πόλεων κι οικισµών. 

 Καταστροφή γεωτρήσεων και ξήρανση πηγών µεταξύ των οποίων και η 

ιστορική Υπέρεια του Βελεστίνου. 

Εκτός από τις παραπάνω επιπτώσεις, στο κοινωνικό επίπεδο οι επιπτώ-

σεις της αποξήρανσης ήταν δραµατικές. Οι προσδοκίες για απόκτηση γης δια-

ψεύστηκαν. Αν οι αναπτυξιακές προσδοκίες διαψεύστηκαν µε µια χρονική υ-

στέρηση, οι κοινωνικές ανισότητες οξύνθηκαν εξαρχής µέσα από µια ανακα-

τανοµή των δικαιωµάτων στους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό), που επέφερε 

η ίδια η αλλαγή της χρήσης τους.  

Όσο για τους αγρότες χωρίς κλήρο και τους πρώην ψαράδες, «παρακο-

λουθούσαν αµήχανοι τις νέες εξελίξεις, ψηλαφώντας έκθαµβοι την απο-

σάθρωση του κοινωνικού εκείνου πλαισίου και µιας αντίστοιχης φυσικής 

πραγµατικότητας που, αν και τους κρατούσε για αιώνες καθηλωµένους σε µια 

αυστηρά αρθρωµένη κατάσταση ύπαρξης, τους επέτρεπε τουλάχιστον ν' ανα-

γνωρίζουν το µέλλον, συχνά πανοµοιότυπο µε το παρελθόν» (Ρούσκας, 2001). 
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Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι έλειψαν οι µικροκαταπατητές κι οι αγρό-

τες χωρίς κλήρο που έσπειραν χωράφια µε το «έτσι θέλω» για να τα δουν συ-

χνά πληµµυρισµένα λίγους µήνες πριν από τη συγκοµιδή.  

Στο µεταξύ πληθώρα καταπατητών καταφέρνουν να αναγνωρίσουν τίτ-

λους ιδιοκτησίας µέσα στη λίµνη, καταφεύγοντας στα αρχεία του τουρκικού 

Υπουργείου Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη κι αναζητώντας τη βούλα 

κάποιου πασά να φιγουράρει κάτω από το όνοµα του µακρινού προγόνου τους. 

Οι κρατικές γαίες παραχωρούνται µε νοµαρχιακές αποφάσεις που εκδίδονται 

κάθε χρόνο σ' ακτήµονες καλλιεργητές, ενώ η έννοια του ακτήµονα τίθεται εν 

αµφιβάλω. Οι υποσχέσεις των κυβερνήσεων µετά το 1981 για ρύθµιση του θέ-

µατος δεν πραγµατοποιήθηκαν παρότι ως αντιπολίτευση είχαν αξιοποιήσει στο 

έπακρο τις τοπικές διαµάχες 

Μεγάλη ήταν η κοινωνική κι επαγγελµατική διαφοροποίηση των κατοί-

κων της περιοχής. Οι κάτοικοι ιδιαίτερα των Καναλιών και των οικισµών που 

βρίσκονται στις ανατολικές όχθες της λίµνης υποχρεώθηκαν σ' έντονες αλλα-

γές. Καταργήθηκε το περιβάλλον τους, χάθηκε ο υγρός κόσµος τους, άλλαξε η 

ζωή τους. Από άνθρωποι του νερού έγιναν άνθρωποι της γης κι εκεί που έπια-

ναν άλλοτε ψάρια, τώρα έσπερναν σιτάρι. Πρώτοι οι ψαράδες της λίµνης δια-

µαρτυρήθηκαν µε πορεία στη νωπή ακόµα λάσπη του πυθµένα της λίµνης, α-

µέσως µετά το άδειασµα του νερού της στον Παγασητικό Κόλπο. Οι ψαράδες 

ίδρυσαν σχεδόν αµέσως, το 1964, το Σύνδεσµο Αλιέων Αποστραγγισθείσης 

Λίµνης Κάρλας  

Αυτή η δραµατική µεταστροφή είχε επιπτώσεις και στο δηµογραφικό 

πρόβληµα της περιοχής. Το γεγονός ότι οι παρακάρλιες κοινότητες έχασαν µε-

τά την αποξήρανση µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού τους (8-20% µέχρι το 

1985) παρότι ο γύρω κάµπος ανθεί, επιβεβαιώνει, από οικονοµική σκοπιά, την 

αποτυχία του εγχειρήµατος. Στα Κανάλια, ποσοστό 30% των κατοίκων µετα-

νάστευσε µετά την αποξήρανση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο 

εξωτερικό (Ευρώπη, Αυστραλία, Αµερική). Το δρόµο της µετανάστευσης πή-

ραν κυρίως οι νεότεροι σ' ηλικία ψαράδες. Ποσοστό 40% στράφηκε στη γεωρ-

γία µέσα στο χώρο της λίµνης, αλλά και στις παρόχθιες εκτάσεις στις οποίες 
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καλλιεργούνται αµυγδαλιές. Ένα άλλο ποσοστό 20% έγιναν βιοµηχανικοί ερ-

γάτες στις βιοµηχανίες του Βόλου κι ένα άλλο ποσοστό 10% που προϋπήρχε 

στη σύνθεση του πληθυσµού των Καναλιών, ασχολείται µε την κτηνοτροφία. 

Η αποξήρανση της λίµνης Κάρλας επέφερε σηµαντική αλλαγή στην 

τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων της ανατολικής Θεσσαλίας. Μέχρι το 1962 

η περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του παλιού δρόµου Λάρισας - Βόλου, 

πληµµύριζε από τα νερά της λίµνης, µ' αποτέλεσµα µια ποσότητα νερού να 

τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται µέσα στις 

προσχώσεις της λεκάνης. Όταν ανέβαινε η στάθµη της λίµνης τα γύρω από τη 

λίµνη ασβεστολιθικά πετρώµατα απορροφούσαν αυτό το νερό και δηµιουρ-

γούσαν µια υπόγεια λίµνη που κάλυπτε το µισό περίπου θεσσαλικό κάµπο και 

συντελούσε στην ευφορία του. 

Όσο η Κάρλα ήταν λίµνη, υποστηριζόταν από τους ψαράδες και τους 

κατοίκους της περιοχής η ύπαρξη ενός τέρατος, από τα υπόκωφα µουγκρητά 

που ακούγονταν από τον πάτο της λίµνης. Οι ανακατατάξεις του νερού όταν 

κυλούσε υπόγεια, οι ανακατατάξεις στα πετρώµατα µε το νερό δηµιουργούσαν 

αυτόν το θόρυβο και µούγκριζε η λίµνη. Αυτόν το θόρυβο άκουγαν οι ψαράδες 

κι έλεγαν ότι είναι τέρας. Με την αποξήρανση της Κάρλας αποκαλύφτηκε το 

µυστικό της ευφορίας του θεσσαλικού κάµπου. Η ύπαρξη της υπόγειας λίµνης 

αγνοούταν µέχρι την ολοκλήρωση της αποξήρανσης. Φυσικό επακόλουθο του 

έργου ήταν κι η αποξήρανση της υπόγειας λίµνης κι η µείωση της ευφορίας της 

γης. Πριν από την αποξήρανση ο υδροφόρος ορίζοντας βρισκόταν σ' ένα βάθος 

0,50 έως 3 µέτρων το πολύ, ενώ σήµερα για να βρεθεί νερό, απαιτούνται βα-

θιές γεωτρήσεις που συνήθως φτάνουν τα 150 µέτρα, όπως άλλωστε και στον 

υπόλοιπο θεσσαλικό κάµπο. Έτσι η άρδευση γίνεται ενεργοβόρα και πανάκρι-

βη, ενώ κι η ποιότητα του νερού έχει πέσει αισθητά. Το καλλιεργητικό κόστος 

είναι πλέον τεράστιο και τα αποτελέσµατα αµφίβολα. Έτσι, ενώ 70 εκατοµµύ-

ρια κυβικά γλυκού νερού χύνονται κάθε χρόνο στον Παγασητικό για τους καλ-

λιεργητές το υποβαθµισµένο νερό κοστίζει χρυσάφι. 

Γενικά είναι εµφανές, ότι η αποξήρανση της λίµνης βοήθησε ώστε το 

κλίµα της περιοχής να πάρει ηπειρωτικότερο χαρακτήρα. Η ευρύτερη περιοχή 
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σύντοµα θα δεχτεί τις συνέπειες των κλιµατικών µεταβολών. Το µικροκλίµα 

της περιοχής κατατάσσεται στο µεσογειακό ηπειρωτικού χαρακτήρα, που χα-

ρακτηρίζεται από ζεστό και ξηρό καλοκαίρι κι από ψυχρό κι υγρό χειµώνα. Τα 

στοιχεία από τους βροχοµετρικούς σταθµούς της περιοχής δείχνουν αυξηµένες 

βροχοπτώσεις πριν από την αποξήρανση της λίµνης. Η ελονοσία µ' όλα τα ε-

πακόλουθα της ήταν η πλέον γνωστή αρρώστια στη Θεσσαλία, διαδοµένη σ' 

όλο το µήκος και το πλάτος της. Από τον Άγγλο περιηγητή Mezieres, που επι-

σκέφτηκε το 1669 το σουλτάνο Μωάµεθ, µαθαίνουµε πως ο Σουλτάνος ξεκα-

λοκαίριαζε στον Όλυµπο για να προστατευτεί από τις ζέστες και τους ελώδεις 

πυρετούς που µάστιζαν το θεσσαλικό κάµπο. Ο Αργύρης Φιλιππίδης µας πλη-

ροφορεί στις αρχές του 19ου αιώνα ότι, στο χωριό Ντιλίχαλι στις νότιες όχθες 

της λίµνης «το καλοκαίρι δεν έχουν άνεσιν καθόλου από τα κουνούπια». Ο 

Μezieres µας δίνει την ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά µε την υγεία των 

Καναλιωτών ψαράδων που για εννιά µήνες το χρόνο ζούσαν µέσα στις καλύ-

βες πάνω στο νερό ανάµεσα στις καλαµιές. Μαθαίνουµε λοιπόν από αυτόν ότι, 

ενώ οι πληθυσµοί γύρω από τη λίµνη µαστίζονται από την ελονοσία, οι Κανα-

λιώτες δεν προσβάλλονται από την ασθένεια αυτή κι είναι υγιείς. Ο Αντώνιος 

Μηλιαράκης αναφέρει ότι «τα περί την λίµνην µέρη είναι υγιεινά, διότι τα ύδατα 

αυτής ανανεούνται εκ της εισροής των υδάτων του Πηνειού.» Σύµφωνα µ' άλλη 

πληροφορία οι κάτοικοι των Καναλίων είναι σχεδόν ασθενείς, ως εκ του νοση-

ρού κλίµατος του χωρίου.” (Ρούσκας Γ., 2001) 

Όλα αυτά οδήγησαν το χωριό των Καναλιών σε οικονοµικό µαρασµό 

και σιγά σιγά στην εγκατάλειψη. Σήµερα, µετά από άσχηµες χρονιές, όσον α-

φορά τα καιρικά φαινόµενα, που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της αµυγδα-

λοπαραγωγής, ελάχιστοι νέοι παραµένουν στο χωριό. Στην πλατεία που πρώτα 

έσφυζε από ζωή, τώρα δε βλέπεις παρά µονάχα λίγους γερόντους να κουβε-

ντιάζουν κάτω από τις µουριές, αναπολώντας τις παλιές καλές µέρες στη λί-

µνη.  

Γενικά το τοπίο του κάµπου µε την αποξήρανση της Κάρλας άλλαξε ρι-

ζικά. Η αλλαγή αυτή ήταν τόσο µεγάλη, ώστε ο Θεσσαλός συγγραφέας Μ. 

Καραγάτσης να αναφωνεί: «Θεσσαλία µου, πώς σε κατάντησαν έτσι, πού είναι 
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οι λίµνες και τα έλη σου, που είναι οι βάλτοι µε τα βούρλα των;» Το οικολογικό 

κόστος της αλλαγής είναι ανυπολόγιστο και, δυστυχώς, πολλές φορές, όπως 

στην περίπτωση της Κάρλας έγινε χωρίς ανάλογο οικονοµικό όφελος και µάλ-

λον µε ζηµία. (Ντάφης Σπ., 1996) 

Σύµφωνα µε έκδοση του ΤΕΕ Τµήµα Μαγνησίας, που πρωτοστάτησε 

για την ανασύσταση της Κάρλας µε ηµερίδες κι υποβολή φακέλου στα αρµόδια 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 1999, η δη-

µιουργία του ταµιευτήρα θα έχει επιδράσεις και επιπτώσεις: 

 Στο φυσικό περιβάλλον (αποκατάσταση υπόγειου υδροφόρου ο-

ρίζοντα, σταµάτηµα εξαντλητικής άντλησης υπόγειων στρωµάτων, βελτίωση 

ποιότητας νερών, προστασία Παγασητικού Κόλπου, υποχώρηση του µετώπου 

θαλασσινού νερού που έχει εισχωρήσει στο εδαφικό στρώµα της περιοχής, µε-

ρική αποκατάσταση µικροκλίµατος, χλωρίδας και πανίδας). 

 Στο βιοτικό περιβάλλον (επανεµφάνιση υδρόβιων πουλιών, ανά-

πτυξη µέσα στον ταµιευτήρα αξιόλογων ιχθυοπληθυσµών). 

 Στο κοινωνικό κι οικονοµικό περιβάλλον (τουριστική ανάπτυξη - 

οικοτουρισµός, δηµιουργία µουσειακών χώρων και αξιοποίηση θέσεων ιδιαί-

τερου φυσικού κάλλους, διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής των Κα-

ναλιωτών ψαράδων, ανάπτυξη αειφόρου τουρισµού µε µοναδικό χαρακτήρα, 

που να έχει γνώµονα τη διαφύλαξη των πολιτιστικών στοιχείων και την προ-

στασία του περιβάλλοντος). 

 Στην ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονοµιάς της περιοχής 

(Πέτρα, Χατζήµισιώτικη Μαγούλα, Γλαφυρές, Βοίβη, Λακέρεια, Άµυρος, 

Κερκίνιο, Άγιος Νικόλαος, βυζαντινό κάστρο στο Καστρί), και των πολιτιστι-

κών αξιών (δηµοτικά τραγούδια, λαϊκή τέχνη, µύθοι και θρύλοι, ήθη και έθιµα 

που σχετίζονται µε τη λίµνη και την παραδοσιακή ζωή των ψαράδων, παραδο-

σιακή αρχιτεκτονική, παραδοσιακή κατασκευή καραβιών και εργαλείων), στην 

ίδρυση οικοµουσείου δίπλα στον ταµιευτήρα (µε ανθρωπολογικό κι εθνογρα-

φικό χαρακτήρα) και στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων που έχουν 

σχέση µε το νερό. Όλα τα παραπάνω µπορούν µετά την αποκατάσταση του υ-
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γρότοπου να συµβάλουν στην ανάδειξη κι ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. 

(Ρούσκας, 2001) 

Οι κυβερνητικοί χειρισµοί υπήρξαν λανθασµένοι όσον αφορά την πρό-

ταση ένταξης του έργου στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ως αρδευτικού, ενώ εί-

ναι εξόχως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, τη µη υποστήριξη του περιβαλλοντι-

κού χαρακτήρα του έργου µε την προετοιµασία των απαραίτητων µελετών, τη 

µη εκπόνηση µελέτης κόστους-οφέλους του έργου, απαραίτητης για την από-

φαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηµατοδοτήσει ή όχι το έργο, τη µη τήρη-

ση του χρόνου δηµοπράτησης του έργου το 1997 σύµφωνα µε την ανακοίνωση 

του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης.  

«Το 2000 τονίστηκε ότι «η επαναδηµιουργία της λίµνης Κάρλας είναι ένα 

έργο µεγάλης σηµασίας και πολλαπλής σκοπιµότητας για την περιοχή, ένα έργο 

µε τεράστια περιβαλλοντική σηµασία που αποβλέπει στην αποκατάσταση του οι-

κοσυστήµατος το οποίο θα αποτελέσει το θεµέλιο λίθο για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

της ευρύτερης περιοχής.» Υπό το πρίσµα αυτό στο πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

για την «προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος» έχει ενταχτεί 

ως αυτοτελές πρόγραµµα, µε αυτοτελείς πόρους 45 δισ. δρχ., η επαναδηµιουρ-

γία του οικοσυστήµατος της Κάρλας.» (Ρούσκας Γ., 2001) 

Η ανασύσταση της λίµνης Κάρλας, θα περιλαµβάνει 42.000 στρέµµατα 

και χωροθετείται στο χαµηλότερο τµήµα της πρώην λίµνης κοντά στα Κανά-

λια. Θεωρείται «µάνα εξ ουρανού» για τους Καναλιώτες µιας και πιστεύουν 

ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για να ξανανιώσει το χωριό τους. Με τον ερχοµό 

της λίµνης θα έρθει και ο ξεχασµένος τρόπος ζωής, ο µοναδικός στο είδος του. 

Βέβαια ποτέ πάλι η λίµνη δε θα µπορέσει να γνωρίσει τις παλιές της δόξες και 

να θρέψει γενιές και γενιές ανθρώπων. Απλά θα επιφέρει κάποια οικονοµικά 

οφέλη στο χωριό από τον ιδιότυπο τουρισµό που πιστεύεται ότι θα αναπτυχθεί. 

Επίσης θα επιφέρει, στο µέτρο που αυτό είναι πλέον δυνατό, την οικολογική 

ισορροπία της περιοχής, που τόσο διαταράχτηκε από την αποξήρανση, καθώς 

και την αλόγιστη καλλιέργεια των εκτάσεων, κυρίως µε τη χρήση φυτοφαρµά-

κων. 
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Ας ελπίσουµε ότι θα υλοποιηθούν όλα τα σχέδια για την επανασύσταση 

της λίµνης, µιας και το κράτος χρωστάει στους ανθρώπου αυτής της περιοχής 

αυτό που τους στέρησε, την ίδια τους τη ζωή. 
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3.  Λίµνη Κάρλα 

 

    Κάρλα 

 Σαν σε πρωτοαντίκρισα από το βουνό ψηλά 

              του Λαµαρτίνου η Λίµνη 

                   στα χείλη µου έφτασε απαλά. 

 Κάρλα, ω λίµνη πανώρια, 

 κάθε στιγµή που σε κοιτάζω, σε θαυµάζω. 

     

     Άννα Κοέν 

 

 

3.1. ∆ηµιουργία της λίµνης2 
 

«Μετά τη βύθιση της Αιγηίδας και το σχηµατισµό του Αιγαίου Πελάγους 

(τελευταία 500.000 έτη), αρχίζει µια φάση ταχείας αποστράγγισης των Θεσσαλι-

κών βυθισµάτων, µε τη διάνοιξη των Τεµπών, προς το Θερµαϊκό κόλπο. 

Η υποχώρηση των µικρότερων λιµνών, που είχαν διαδεχθεί σε παλαιότε-

ρες γεωλογικά εποχές την τεράστια λίµνη της Θεσσαλίας, διευκολύνει τη συνένω-

ση των παραποτάµων του Πηνειού µε την κύρια κοίτη του, ενώ κατά θέσεις πα-

ραµένουν λίµνες (Κάρλα και Νεσσωνίς) και έλη (περιοχή Καρδίτσας – Τρικάλων 

– Φαρκαδώνας). 

Έτσι δηµιουργείται η Κάρλα, η αρχαία Βοιβηίς, που καταλάµβανε το νο-

τιοανατολικό τµήµα της ανατολικής λεκάνης της Θεσσαλικής πεδιάδας και αµέ-

σως βορειότερα η Νεσσωνίς. Ο Ηρόδοτος, δυόµισι περίπου χιλιάδες χρόνια πριν 

από την εποχή µας, διασώζει τον απόηχο που έφτασε στη δική του εποχή από τα 

βάθη της προϊστορίας για την ύπαρξη της τεράστιας Θεσσαλικής λίµνης, ενώ ο 

                                                 
2 Στοιχεία για το κεφάλαιο αυτό αντλήθηκαν από το βιβλίο του Η. Λεφούση (βλέπε βιβλιογραφία) 
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Στράβων, ακολουθώντας τις αρχαίες παραδόσεις, λέει πως οι δύο αυτές λίµνες 

είναι λείψανα της µεγάλης προϊστορικής Θεσσαλικής λίµνης. 

Ο Στράβων µάλιστα, που είναι ο πιο αναλυτικός από τους αρχαίους γεω-

γράφους και ιστορικούς που περιγράφουν την περιοχή της λίµνης, αναφέρει πως 

η Νεσσωνίς είναι µεγαλύτερη από τη Βοιβηίδα. Φαίνεται ότι στα αρχαία χρόνια, 

που τα τεχνικά αντιπληµµυρικά έργα ήταν πρωτόγονα, η Νεσσωνίς, όταν πληµ-

µύριζε ο Πηνειός, ήταν σε µάκρος και φάρδος σχεδόν διπλάσια από τη Βοιβηίδα. 

Ο Ηρόδοτος πάλι δεν αναφέρει καθόλου τη Νεσσωνίδα, ενώ µιλάει για το 

«τρεχούµενο» νερό της Βοιβηίδας σα να πρόκειται για ποτάµι, ταυτίζοντας την 

µε τα ποτάµια της Θεσσαλίας. Ίσως η καρστική κατασκευή της λίµνης και η σύν-

δεσή της µε τον Πηνειό δηµιούργησαν µεταξύ του σχέση συγκοινωνούντων 

δοχείων, µε αποτέλεσµα τη διοχέτευση του νερού όχι µόνο από τον Πηνειό 

προς τη λίµνη, αλλά και αντίστροφα, όταν η υδάτινη επιφάνειά της υπερέβαινε 

τη στάθµη του ποταµού και οι δύο λίµνες ενώνονταν.  

Εξετάζοντας τις πηγές, κυρίως γεωγράφους, ιστορικούς και περιηγητές 

που αναφέρονται στην περιοχή, διαπιστώνει κανείς, ιδιαίτερα στα νεότερα χρό-

νια, µεγάλη σύγχυση σε ό,τι έχει σχέση µε την ονοµασία και τη θέση των δύο 

λιµνών, η έκταση των οποίων αυξοµειωνόταν απ’ ότι φαίνεται, ανάλογα µε την 

εποχή. Η περιοχή των λιµνών και των βάλτων απλωνόταν από τον Πηνειό στο 

βορρά µέχρι τις, Γλαφυρές στις απολήξεις του Πηλίου στο νότο. Ανατολικά ξεκι-

νούσε απ’ το βόρειο τµήµα της οροσειράς του Πηλίου και απλωνόταν δυτικά χω-

ρίς φυσικά όρια και χανόταν στην πεδιάδα. 

Ο Αρχίνος αναφέρει στα «Θεσσαλικά» του και τις δύο λίµνες, λέγοντας 

ότι η Βοιβηίς συγχωνευόταν µε τη Νεσσωνίδα κατά την εποχή των βροχών. Ο 

Όµηρος αναφέρει µόνο τη Βοιβηίδα, την οποία ο Ευριπίδης αποκαλεί «καλλίνα-

ον» (=ρέουν ωραία τα νερά της, οµορφορέουσα) και την περιοχή της «πολυµηλο-

τάτην», δηλαδή τόπο που έβοσκαν πολυάριθµα κοπάδια. Ο Σκύµνος τη θεωρεί 

βαθιά λίµνη, ενώ ο Πίνδαρος κάνει λόγο για τις απόκρηµνες όχθες της.. 

Ο Ησίοδος και ο Λουκιανός, µιλάνε για τη Βοιβηίδα αλλά και πολλοί άλλοι 

αρχαίοι συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σ’ αυτήν ή σε γεγονότα που δια-

δραµατίστηκαν στην περιοχή της. Ο Σκύλαξ ο Αθηναίος, ο Φερεκύδη;, ο Καλλί-
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µαχος, ο Ελλάνικος, ο Ησύχιος, ο Φιλόστρατος, ο Οβίδιος, ο Τίτος Λίβυος, ο 

Πλίνιος, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης, ο Στέφανος ο Βυ-

ζάντιος και στα νεότερα χρόνια ο Πατριάρχης Καλλίνικος (1766). Οι ξένοι περιη-

γητές J. Bjornstahl (1779),  W. Μ. Leake (1800), J.L.S. Barthololdy (1803), Η. 

Ηolland (1812), Α. Mezieres (1853), Ο. Kern (1900) και οι ‘Έλληνες Μελέτιος 

(1728), ∆. Φιλιππίδης και Γ. Κωνσταντάς (1791), Αργύρης Φιλιππίδης (1813), Ι. 

Λεονάρδος (1836), Ν. Μάγνης (1860), Ν. Ρηµατισίδης (1874), ∆ωρόθεος Σχολάριος 

(1877), αναφέρουν σηµαντικά στοιχεία για την Κάρλα και την ευρύτερη περιοχή 

της. 

Οι συχνές πληµµύρες όµως και η συχνή γειτνίαση των δύο λιµνών, δηµι-

ούργησαν µεγάλη σύγχυση στους αρχαίους και νεότερους συγγραφείς, µε απο-

τέλεσµα αρκετοί από αυτούς να αναφέρουν τη µια λίµνη µε το όνοµα της άλλης. 

Αποκαλούν τη Βοιβηίδα Εξερό και τη Νεσσωνίδα Κάρλα, ενώ ο Γάλλος περιηγη-

τής Mezieres στα 1853, γράφει πως είναι αδύνατο να καθοριστούν τα ακριβή ό-

ρια της Κάρλας στη βορινή πλευρά της, γιατί τελειώνει µε έλη κρυµµένα κάτω 

από τη χλόη και τις πόες. Από αυτά τα κρυµµένα έλη, στα οποία κινδύνεψε να 

βυθιστεί και ο ίδιος ο Μεζίετεχ, όταν επιχείρησε να πάει από τη Λάρισα στην Α-

για, πρέπει να άρχιζε η Νεσσωνίς που έφτανε µέχρι τον Πηνειό και ονοµαζόταν 

στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Καρά-τσαΐρ, δηλαδή Μαυρολίβαδο.»  
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3.2. Τα ονόµατα της λίµνης3 
 

Η πρώτη ονοµασία της λίµνης ήταν Βοιβηίς (Βοιβηίδα), όνοµα που το πήρε 

από την αρχαία πόλη Βοίβη, ερείπια της οποίας υπήρχαν σύµφωνα µε µαρτυρί-

ες περιηγητών νοτιοδυτικά του σηµερινού χωριού Κανάλια. Κατά την αρχαιό-

τητα επίσης συναντάµε και τις παρακάτω ονοµασίες όπως Βοιβιάς, Βοιβά, Οσ-

σαία και Ξυνιάς. Το Βοιβηίς πιθανότατα να προέρχεται από το Φοιβηίς, αφού 

στη Θεσσαλία κατά την αρχαιότητα το Β αντικαθιστούσε το Φ. Από αυτά συ-

µπεραίνουµε ότι η Βοιβηίς ήταν αφιερωµένη στη θεότητα  του φωτός Φοίβη (η 

οποία ήταν µητέρα της Λητούς, που ήταν µητέρα του Απόλλωνα ο οποίος είχε 

το επίθετο Φοίβος). 

Η Βοίβη ήταν αρχαία πόλη της Θεσσαλίας στο διαµέρισµα της Πελα-

σγιώτιδας, στη νοτιοανατολική όχθη της λίµνης Βοιβηίδας, αλλά και πόλη της 

Κρήτης και λίµνη της Μακεδονίας. Ερείπια της πόλης υπήρχαν κοντά στα Κα-

νάλια. Οι κάτοικοι της Βοίβης πήραν µέρος στην εκστρατεία της Τροίας µε τον 

αρχηγό των Φερών Εύµηλο Κατά το Στράβωνα η πόλη Βοίβη το 280 π.Χ. µε-

τοίκησε στη ∆ηµητριάδα που ιδρύθηκε από το ∆ηµήτριο τον Πολιορκητή. Άλ-

λο όνοµα της πόλης ήταν Βοιβιάς (Βοιβάς), όνοµα που αποδόθηκε και σε νύµ-

φη προστάτιδα της λίµνης Βοιβηίδας που τιµούσαν ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. 

Θεµελιωτής της πόλης θεωρούνταν ο Βοίβος.. Το εθνικό της Βοίβης Βοιβεύς 

και Βοιβηίς το θηλυκό, Βοιβαίο και Βοίβιος. 

Στα µεσαιωνικά χρόνια η λίµνη αλλάζει όνοµα κι από Βοιβηίς γίνεται 

Κάρλα. «Προς βορρά του Βώλου λίµνη εκτείνεται, ήτις καθ’ ηµάς µεν το όνοµα 

έχει από του χωρίου Κάρλα, τότε δε από της πόλεως Βοίβης», χωρίς να  έχει  

εντοπισθεί ποτέ χωριό µε τέτοιο όνοµα. Η άποψη αυτή αναφέρεται από πολ-

λούς η κωµόπολη όµως Κάρλα «η δούσα και το νέον όνοµα εις την λίµνην, δεν 

σώζεται.» Η προέλευση του νέου ονόµατος ουσιαστικά παραµένει άγνωστη. Ο 

                                                 
3 Στοιχεία για το κεφάλαιο αυτό αντλήθηκαν από το βιβλίο του Η. Λεφούση (βλέπε βιβλιογραφία) 
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Γιάννης Κορδάτος υποθέτει ότι προέρχεται από το σλαβικό που σηµαίνει λαι-

µός ή στόµιο, λέγοντας πως όπως είναι διαµορφωµένη η λίµνη µοιάζει µε µα-

κρουλό ποτάµι Ο Π.Α.Π. (Π. Αραβαντινός) ονοµάζει Κάρλα ή Γάρλα τη λίµνη 

Αχερουσία. 

Ο Αργύρης Φιλιππίδης γράφει για την Κάρλα: «Λίµνη Κάρλα. Εις αυτήν 

την λίµνην εψάρευαν πρώτα οι γειτόνοι, ο καθ’ εις τον σύνορόν του, εις τον και-

ρόν του Σουλτάν Μουσταφά. Τότε είχεν Λαρισσαίος, Οσµάν εφέντης, τον µουκα-

τά αυτόν, όστις ήταν ηγαπηµένος του βασιλέως και τον είχεν Τσιτεριτάρ εφέντη. 

Τότε ο ρηθείς εζήτησε χάτι παρά τω βασιλεί, και του εδόθη ως ηθέλησε, επειδή 

και ο Κάρλας είναι µέσα εις τον τόπον των Καναλιών, επειδή αυτός ο Κάρλας 

ήτον χώρα µπροστά εις τον άγιον Νικόλαον και τον εχάλασεν η λίµνη και η λίµνη 

το παλαιόν ήτον του Κάρλα. Και αυτού επάνω εξέδωσεν χάτι ως βασιλεύς (όπου 

όλος ο τόπος είναι ιδικός του), ότι όλην την λίµνην Κάρλα να την εξουσιάσουν οι 

Καναλιώται και αυτοί να την δουλεύουν.» 

Ξεκινώντας από το κείµενο αυτό του Αργύρη Φιλιππίδη ο Γιάννης Κορ-

δάτος, γράφει: «Αν η τοπική παράδοση είναι σωστή, τότε, πρέπει να κάνουµε 

δυο υποθέσεις: ή στην εποχή της φραγκοκρατίας και καταλανοκρατίας κάποιος 

Κάρολος δούκας κυβέρνησε αυτά τα µέρη και νεµόταν τη λίµνη, ή παλαιότερα οι 

γύρω Σλάβοι –και υπάρχουν πολλά τοπωνύµια σλαβικά – ονοµάσανε τη λίµνη 

έτσι, επειδή εξουσιαζόταν από κάποιον άρχοντα – Κράλη. Αν η πρώτη υπόθεση 

είναι σωστή, τότε και το όνοµα Κανάλια το δώσανε οι Φράγκοι.» 

Στην περίοδο της τουρκοκρατίας ο Σουηδός περιηγητής Ι. Βjornstahl 

που επισκέφτηκε τη Θεσσαλία το 1779 αναφέρει τη λίµνη ως Κάρλα Σου, 

θαυµάζοντας την πανοραµική θέα της µαζί µε τον κάµπο της Λάρισας από το 

χωριό Σελίτσανη (Ανατολή) πάνω στην Όσσα. Ο Άγγλος περιηγητής W.Leake 

που πέρασε από την περιοχή το 1809 αναφέρει τη λίµνη Βοιβηίδα και την αρ-

χαία πόλη Βοίβη,  λέγοντας ότι η λίµνη Βοιβηίς «πήρε το σύγχρονο της όνοµα 

Κάρλα από ένα οµώνυµο χωριό που βρισκόταν ένα µίλι νοτιοδυτικά από τα Κα-

νάλια, ενώ τώρα τα µόνα ίχνη του αποτελούνται από σκορπισµένα λιθάρια και 

µια αρχαία εκκλησία στο όνοµα του Αγίου Νικολάου στο µέσο της κοιλάδας και 

κοντά στο ψηλότερο σηµείο των νερών της λίµνης.»1  Με τα ονόµατα Βοιβηίδα 
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και Κάρλα αναφέρει τη λίµνη ο Μελέτιος ενώ ονοµάζει Κάρλα τη Νεσσωνίδα 

όπως κι άλλοι και τη Βοιβηίδα Εζερό. 

Τα δύο ονόµατα της λίµνης αναφέρονται από πολλούς. 0 Ιωάννης Οικο-

νόµου Λαρισσαίος γράφει σχετικά: «Η ονοµαστότερη λίµνη της Θετταλίας είναι 

ο Κάρλας και η Κάρλα, ελληνικά Βοιβηίς, από µίαν σηµαντικήν της µικράν πα-

λαιόπολιν Βοίβην, της οποίας σώζονται ακόµη κάτι σηµάδια εις το χωριό Πέ-

τραν ονοµαζόµενον.» Εδώ έχουµε ένα σηµαντικό στοιχείο ότι το νεότερο όνο-

µα της Βοιβηίδας, ο Κάρλας, δεν είναι ελληνικό. Πριν από την προσάρτηση 

της Θεςσαλίας στην Ελλάδα στα «Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας» του 

Υπουργείου Στρατιωτικών το 1880 η λίµνη αναφέρεται µε το όνοµα Κάρλα-

Γκιολ. Με το αρσενικό όνοµα ο Κάρλας αναφέρεται η λίµνη και σε σηµείωση 

στο Μηναίο Οκτωβρίου της εκκλησίας της Υπαπαντής στο χωριό Βένετο: 

«1883, τον ίδιο µήνα είρθεν ο Κάρλας και χάλασεν η Λάρισα.» 

Υπάρχει και µια άλλη ονοµασία της Βοιβηίδας που δεν τη συναντάµε 

στις πηγές. Στην ύστερη βυζαντινή εποχή ήταν γνωστή ως Κερκινίτις λίµνη, σ’ 

ανάµνηση του αρχαίου Κερκίνιου, που η θέση του πιθανολογείται στο σηµερι-

νό Καστρί στις ανατολικές όχθες της λίµνης. Επίσης σ’ αργυρόβουλο του γιου 

του δεσπότη Μιχαήλ του ∆ούκα του έτους 1266 αναφέρεται ότι στη µονή Ο-

ξείας Επισκέψεως της Πανάγνου Θεοµήτορος της Μακρινίτισσας ανήκουν 

«και τα εν τω Βάλτω της Χρεπούς µονόξυλα εξ µετά των αλιέων αυτών»1, που 

σηµαίνει ότι τµήµα της λίµνης στα δυτικά κοντά στο χωριό Κρι(υ)πού (Χρε-

πού, Γριπού), η θέση του οποίου αγνοείται, στα βυζαντινά χρόνια ονοµαζόταν 

Βάλτος. Την ονοµασία αναφέρει κι ο Ηλίας Γεωργίου: η λίµνη Κάρλα «υπό 

των περιοικούντων κατοίκων καλείται Βάλτος (Βάλτους, Βάλτου)»1 Την ονοµα-

σία Βάλτος ολόκληρης της περιοχής, που είναι σλαβικό τοπωνύµιο, αναφέρει 

κι ο Γιάννης Κορδάτος. Σ’ άλλο αργυρόβουλλο χωρίς χρονολογία του δεσπό-

του κυρού Ιωάννου Κοµνηνού του Παλαιολόγου αναφέρεται ότι στην παραπά-

νω µονή ανήκουν και τα «κατά την λίµνην την εις τον Άγιον Στέφανον σανδάλια 

δύο µετά των αλιέων αυτών» Η θέση του Αγίου Στεφάνου πιθανολογείται στη Βοί-

βη-Κάρλα. 
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Το όνοµα ο Κάρλας συνεχίζει να λέγεται και σήµερα αφού µεγάλο µέρος 

των κατοίκων της περιοχής αποκαλεί τη λίµνη Κάρλα κι ο Κάρλας. 
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3.3. Όρια της Λίµνης  
  

Η λίµνη Κάρλα δεν καταλάµβανε σταθερή έκταση, αλλά αυξοµειωνόταν ανά-

λογα  µε τις εισροές και εκροές νερού.  Τα νερά που τροφοδοτούσαν τη λίµνη 

προερχόταν κυρίως από βροχοπτώσεις και τις πληµµύρες  του Πηνειού ποτα-

µού και λιγότερο από το ρέµα Ασµάκη που βρίσκεται στο Βόρειο µέρος της 

λίµνης. Οι εκροές νερού από τη λίµνη οφείλονταν κυρίως στην εξάτµιση και 

στις απώλειες από τον πυθµένα της και τις παρυφές της. 

 Σύµφωνα µε ευρήµατα της παλαιολιθικής εποχής που ανακαλύφθηκαν 

περιµετρικά της λίµνης, από την απόσταση που βρέθηκαν από αυτήν πιθανο-

λογούµε ότι κατά την νεολιθική εποχή η λίµνη πρέπει να είχε µεγαλύτερη έ-

κταση. Το ίδιο συνεχίστηκε µέχρι και τη µυκηναϊκή περίοδο, κατά την οποία 

υπολογίζεται ότι το µέγιστο ύψος της λίµνης έφτανε τα 64 µέτρα. Κατά τα 

κλασικά χρόνια η ποσότητα υδάτων της λίµνης µειώθηκε και αυτό διαπιστώνε-

ται από ευρήµατα µετά από ανασκαφές που έχουν έρθει στο φως περιµετρικά  

της λίµνης. 

Τις επίπεδες δυτικές όχθες της, τις σκέπαζαν πυκνά φυτά, καλάµια, βούρ-

λα και σχοίνα, τα οποία χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής για να κά-

νουν καλάθια, ψαροπαγίδες, στρωσίδια. Οι όχθες της στα νότια και στα ανα-

τολικά ήταν ασβεστολιθικές 

και απότοµες. Στα χωριά στρί Κα

και Πλασιά υπήρχαν αρχαίοι 

παράκτιοι τοίχοι, ίσως κυµα-

τοθραύσ ες, ως λέει χαρα-

κτηριστικά ο Stahlin που ήρθε 

στην περιοχή στα 1924. Εδώ ο 

Leake βρήκε αρχαί ελληνική α 

περιγραφή νευε κά-

ποιο που έφτιαξε το αντι-

τ όπ

που µνηµό
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πληµµυρικό φράγµα. (Ρούσκας, 2001) 

Κατά το 10ο αιώνα οι αναφορές που έχουµε για την Κάρλα, κυρίως από 

περιηγητές, είναι ενδεικτικές του µεγέθους και της σηµασίας της στην οικονο-

µία της ευρύτερης περιοχής. 

Ο Bartholdy στις "Ταξιδιωτικές εντυπώσεις" του στα 1803 σηµειώνει 

ότι η λίµνη διατηρεί πάντοτε την τελµατώδη και υγρή κατάσταση της. 

Ο Αργύρης Φιλιππίδης το 1812-13 αποκαλεί τη λίµνη "µικρό πέλαγος" 

και περιγράφοντας την µας δίνει την περίµετρο της µε τη φράση: "Η λίµνη αυ-

τή γυρίζει ένα γύρω ώραις εννέα”. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στα 1817, ο Ιωάννης Οικονόµου- Λαρισαίος 

µας πληροφορεί για τις εντυπωσιακές αυξοµειώσεις της επιφάνειας της γράφο-

ντας: «Αυτή η λίµνη γεµίζει από το νερόν της Σαλαµβριάς, δια τούτο, πότε γί-

νεται µεγαλύτερη έως 20 ώραις γύρον, πότε µικρότερη, και πότε στίφτει µε την 

ολότητα, όταν η Σαλαµβριά δεν ξεχειλίζει. Το πλέον µεγαλύτερο βάθος της µπο-

ρεί να φθάσει έως τρεις οργαίς.» (Ρούσκας, 2001) 

Στα 1836 ο Ιωάννης Λεονάρδος από τα Αµπελάκια γράφει αναφερόµε-

νος στην οικονοµική διάσταση της λίµνης, αλλά και στην ωραιότητα του τοπί-

ου: «Η λίµνη Κάρλα εκτεινόµενη µεταξύ βορράς και µεσηµβρίας εν τη Μαγνησί-

α, είναι µακροειδής, πολλά ιχθυοφόρος και επικερδής. Εις το αντίθετον µέρος 

της λίµνης φαίνεται εν λαµπροπράσινον της όχθης περιθόριον, το οποίον προ-

σκαλεί τον Περιηγητήν να κάθηται και να αναπαύηται.» Άλλη µια αναφορά, το 

1874, του Ρηµατισίδη αυτή τη φορά, στο βιβλίο του «Συνοπτική περιγραφή της 

Θεσσαλίας" µιλάει για την κατά καιρούς αποξήρανση της λίµνης. Λέει: "... η λί-

µνη αυτή ενίοτε ξηραίνεται καθ' ολοκληρίαν και σπειροµένη παρέχει αξιόλογον 

την συγκοµιδήν των καρπών και πάλιν πληρούται υπό του πληµµυρούντος Πη-

νειού.» 

 Η έκδοση του Επιτελικού Γραφείου του Υπουργείου των Στρα-

τιωτικών "Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας", στα 1880, ένα χρόνο πριν την 

προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, δίνει το µέγεθος της λίµνης ως εξής: 

«... το δε µήκος και πλάτος αυτής µεταβάλλεται αναλόγως της ώρας του έτους 

και το µεν µήκος λογιζόµενον εξ ανατολών προς δυσµάς ποικίλλει µεταξύ 2-6 
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ωρών. το δε πλάτος από βορρά προς µεσηµβρίαν µεταξύ 1-4 ωρών, εφ' ω και 

κατακλύζονται ή αποκαλύπτονται ικαναί εκτάσεις του Μ∆ κειµένου Πελασγικού 

πεδίου.»  

Τέλος, µια ακόµα έκδοση, ο "Οδηγός Νοµού Μαγνησίας", το 1901 µας δίνει 

µια πολύ σηµαντική πληροφορία σχετικά µε τη συχνότητα που µόνη της απο-

ξηραίνονταν η Κάρλα: «Η τελευταία αποξήρανσίς της συνέβη κατά τον περα-

σµένον Ιούλιον. Από τις προσαρτήσεις και εντεύθεν έχει αποξηρανθεί τρις. Τρέ-

φει κυπρίνους και εγχέλεις.» (Ρούσκας, 2001) 

Στον αιώνα µας η λίµνη κατέλαβε τη µεγαλύτερη έκταση (περίπου 

180.000 στρέµµατα) κατά το χειµώνα του 1920-21 εξαιτίας των µεγάλων 

πληµµύρων του Πηνειού κατά την περίοδο αυτή. Η δεύτερη σε µέγεθος µεγα-

λύτερη έκταση που κατέλαβε ήταν κατά τη διάρκεια του χειµώνα 1930-31, ό-

ταν η επιφάνεια της ανήλθε στα 49.25 µέτρα πάνω από τη θάλασσα και είχε 

έκταση 145.000 στρέµµατα. Ο όγκος της λίµνης αυξάνεται και πάλι το Μάϊο 

του 1935, όταν ο Πηνειός παρουσιάζει τη µεγαλύτερη του πληµµύρα. 

Η κατασκευή των νέων αντιπληµµυρικών αναχωµάτων στον Πηνειό το 

1940 περιόρισε την υπερχείλιση του και κατά συνέπεια την επιφάνεια της λί-

µνης. Μεταξύ των ετών 1949 και 1961 το µέγιστο υψόµετρο της επιφάνειας 

της έφτασε στα 47.65 µέτρα µε αντίστοιχη έκταση 115.000 στρέµµατα, ενώ το 

ελάχιστο υψόµετρο της ήταν 44.71 µέτρα µε έκταση 40.000 στρέµµατα. 
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3.4. Τα ψάρια της λίµνης 

 

Σχετικά µε τα ψάρια της 

λίµνης ο Α. Φιλιππίδης α-

ναφέρει: «έχει ψάρια πλή-

θος τεσσάρων και πέντε ει-

δών. Έχει ένα είδος ασπρο-

πλατύτζα, άλλο δε καρα-

πλατύτζα γλυκά και νόστι-

µα. Έχει γλίνους. Το πλήθος 

όπου έβγαινε ακατάπαυστα 

είναι µπουτζινάρια. Αυτά 

από πενήντα δράµια γίνο-

νται τέσσαρες και πέντε ο-

κάδες. Αυτά κάµνουν την 

ευτυχία της λίµνης. Εβγαί-

νουν µερικές φορές και χέ-

λια πολλά ολίγα, νοστιµώ-

τατα και γλυκά.» Ο Νικόλαος Μάγνης αναφέρει ότι η λίµνη «τρέφει και παράγει 

άπειρον πλήθος ιχθύων µικρών τε και µεγάλων, καλουµένων κυπρίων (σαζανί-

ων). Παράγει δε και εγχέλεις εξαίρετους, αλλ’ ολίγους.» (Γεωργιάδης Ν., 1995) 

Σύµφωνα µε τον Κατάλογο των ιχθύων της Ελλάδος και την Ελληνική 

Ωκεανολογία και Λιµνολογία του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτι-

κών Ερευνών (τόµος ΧΙ 1972—1973 σελ. 421-598, Αθήναι) ο Παν. Σ. Οικο-

νοµίδης αναφέρει ότι η ιχθυοπανίδα της Κάρλας περιελάµβανε τα παρακάτω 

είδη: 

1. Κυπρίνος Το ψάρι αυτό ήταν το πιο κοινό στην Κάρλα. Στην τοπική ο-

νοµασία διακρινόταν σε σαζάνι (γριβάδι) από µια οκά κι επάνω και 

µπουτσικάρι µέχρι µισή οκά. Τα σαζάνια έφταναν µέχρι 25 κιλά. 
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2. Τσιρό(ω)νι Στην τοπική ονοµασία πλατίτσα, ασπρίτσα. Το ψάρευαν σε 

µεγάλες ποσότητες. 

3. Κοκκινοµάτης Στην τοπική ονοµασία πλατίτσα, καραπλατίτσα, τσερνί-

τσα, κοκκι-νοφτέρα. Το ψάρευαν σε µεγάλες ποσότητες. 

4. Μπίζι  Στην τοπική ονοµασία σίρκο, ουγλί ή πράσινη σαρδέλα. Είχε µέ-

γεθος σαρδέλας. Η ποσότητα από το ψάρι αυτό είχε µειωθεί σηµαντικά. 

5. Κέφαλος  Στην τοπική ονοµασία σκαρούνι, µουστακάτο. 

6. Πεταλούδα  Πιθανό να πρόκειται για τον κοκκινοµάτη. 

7. Συρτάρι Στην τοπική ονοµασία συρτής, σύρτι, ασπρόψαρο, µπουρνόψα-

ρο, γουρουνοµύτης. 

8. Γωβιός  Στην τοπική ονοµασία χρύσκος, σέτσκα, περόνι. Σε µικρές πο-

σότητες χωρίς εµπορική αξία. 

9. Ταινία  Στην τοπική ονοµασία φιδόψαρο, βίνος. 

10. Χέλι  Τα τελευταία χρόνια πριν από την αποξήρανση της λίµνης είχε 

εξαφανιστεί. 

Τα ψάρια της λίµνης ήταν νόστιµα και η ιχθυοπαραγωγή µεγάλη που 

επέφερε στους Καναλιώτες σηµαντικό εισόδηµα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι ποτέ δεν έλειψαν τα χρήµατα από τους Καναλιώτες και σε σχέση µε τα γύ-

ρω χωριά αυτοί θεωρούνταν πλούσιοι. 

 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ιχθυοπαραγωγή στις διάφορες χρονι-

κές περιόδους. 

 

ΕΤΟΣ ΤΟΝΟΙ ΕΤΟΣ ΤΟΝΟΙ 

1917 1390 1949 908 

1921 1234 1950 530 

1945 192 1951 225 

1946 128 1952 264 

1947 88 1953 623 

1948 440 1954 527 

(πηγή: Ρούσκας,2001) 
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Στις ποσότητες αυτές δεν περιλαµβάνονται οι ποσότητες που δικαιού-

νταν οι ψαράδες για οικογενειακή κατανάλωση, η λαθραλιεία κι η ερασιτεχνι-

κή αλιεία. Από την παραγωγικότητα της λίµνης σε ψάρια, την ποικιλότητα των 

ειδών της ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας και τον αριθµό των διαχειµαζόντων 

πουλιών η λίµνη θα πρέπει να ήταν εύτροφη µε µεγάλη σταθερότητα του οικο-

συστήµατος. Το ποικίλο κι εξαιρετικά πλούσιο σε είδη οικοσύστηµα είχε δη-

µιουργήσει µια ισχυρότατη παραγωγική βάση. Στην απόδοση και σταθερότητα 

του οικοσυστήµατος συντελούσαν ο συνεχής εµπλουτισµός της λίµνης µε θρε-

πτικές ουσίες, το µικρό της βάθος που επέτρεπε τη διείσδυση της ηλιακής ε-

νέργειας κι η διακύµανση της στάθµης που απέληγε σε σηµαντικές αυξοµειώ-

σεις της επιφάνειας της λίµνης. Τέλος, οι συχνές πληµµύρες του Πηνειού πρό-

σθεταν µεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών κι εµπλούτιζαν τα νερά της. 

Τα ψάρια της λίµνης ήταν πολύ νόστιµα. Στους δρόµους των παρακάρ-

λιων χωριών απλωνόταν η ευχάριστη µυρωδιά των ψαριών της Κάρλας µαγει-

ρεµένων µε πολλούς τρόπους. Τα Κανάλια µοσχοβολούσαν από τις ψαρόπιτες 

κι οι Καναλιώτες κατανάλωναν πολλά ψάρια, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι 

ήταν ψαράδες. Οι Κερασιώτες αποκαλούσαν περιπαιχτικά τους Καναλιώτες 

«καρλιόψαρα». Τόση ήταν η νοστιµιά των ψαριών της Κάρλας, ώστε οι Ζαγο-

ριανοί αν και ζούσαν σε παραθαλάσσια χωριά προτιµούσαν τα καρλιώτικα ψά-

ρια, τα οποία µετέφεραν στα χωριά της Ζαγοράς Ζαγοριανοί κερατζήδες. Τα 

νόστιµα ψάρια της Κάρλας διακρίνει από τα άνοστα της Κωπαΐδας ο Αργύρης 

Φιλιππίδης. 
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4. Λιµναίος πολιτισµός 
 

 Η  λίµνη Κάρλα µε τα άφθονα ψάρια της προσέφερε το έδαφος και τις 

συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί εδώ ένας µοναδικός τρόπος ζωής των 

ανθρώπων που επί αιώνες ζούσαν και αναπτύσσονταν στα νερά της. Οι οικι-

σµοί περιµετρικά της λίµνης, αλλά ιδιαίτερα αυτός των Καναλίων, αποτέλεσαν 

οργανωµένη κοινωνία ψαράδων διαιωνίζοντας αυτόν τον τρόπο ζωής από γε-

νιά σε γενιά. Τα αρσενικά παιδιά του χωριού σε ηλικία 16 χρόνων γίνονταν 

ψαράδες µαθητεύοντας τα µυστικά του λιµναίου πολιτισµού από τους πατερά-

δες τους ή τους µεγαλύτερους  σε ηλικία ψαράδες. Έτσι φτάνουν µέχρι σε εµάς 

σήµερα από τους ηλικιωµένους πλέον ψαράδες των Καναλίων η τέχνη του ψα-

ρέµατος στη λίµνη, ο τρόπος ζωής µέσα σ’ αυτήν καθώς και ο τρόπος κατα-

σκευής των καραβιών τους που τόσο πολύ καµάρωναν γι’ αυτά οι Καναλιώτες. 

Αναφερόµαστε, όταν µιλάµε για λιµναίο πολιτισµό, µόνο στους κατοίκους των 

Καναλίων για το λόγο ότι µόνο αυτοί ζούσαν µέσα στη λίµνη, άλλωστε αυτοί 

ήταν που είχαν στην κατοχή τους λίµνη όπως µας πληροφορεί ο Αργύρης Φι-

λιππίδης το 1815. 

 

4.1. ∆ιοίκηση της Λίµνης – ∆ικαιώµατα εκµετάλ-
λευσης της Λίµνης από τους παρακάρλιους οικι-
σµούς 

 

Οι πληροφορίες που έχουµε σχετικά µε τη διοίκηση της λίµνης αρχίζουν 

από το 13ο αιώνα και µετά. Σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της εποχής διαπι-

στώνουµε ότι η περιοχή της λίµνης εξουσιάζεται τα χρόνια αυτά από φεουδάρ-

χες και µοναστήρια. 
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Οι πληροφορίες που µας δίνουν οι περιηγητές του 19ου  αιώνα ξεκαθα-

ρίζουν το οµιχλώδες τοπίο 

σχετικά µε αυτό το θέµα. 

Σηµαντική είναι η 

µαρτυρία του Αργύρη 

Φιλιππίδη, γραµµένη το 

1815: «Εις αυτήν την λίµνην 

εψάρευαν πρώτα οι γειτόνοι, 

ο καθ' εις τον σύνορόν του, 

εις τον καιρόν του Σουλτάν 

Μουσταφά. Τότε είχεν 

Λαρισσαίος, Οσµάν εφέντης, τον µουκατά αυτόν, όστις ήταν ηγαπη µένος του 

βασιλέως και τον είχε Τσιτεριτάρ εφέντη. Τότε ο ρηθείς εζήτησε χάτι παρά τω 

βασιλεί, και του εδόθη ως ηθέλησε, επειδή και ο Κάρλας είναι µέσα εις τον τό-

πον των Καναλιών, επειδή αυτός ο Κάρλας ήτον χώρα µπροστά εις τον Άγιον 

Νικόλαον και τον εχάλασεν η λίµνη, και η λίµνη το παλαιό ήτον του Κάρλα. Και 

αυτού επάνω εξέδωκε χάτι ως βασιλεύς (όπου όλος ο τόπος είναι ιδικός του), ότι 

όλην την λίµνην Κάρλα να την εξουσιάσουν οι Καναλιώται και αυτοί να την δου-

λεύουν. Και εις αυτόν τον µουκατάν να δίδεται το ουσούρι από τα ψάρια. Και 

εδέθη µε χάτι βασιλικόν, ως είπωµεν, και είναι µέχρι την σήµερον των Καναλί-

ων.» (Ρούσκας,2001) 

Από τον Αργύρη Φιλιππίδη πληροφορούµαστε επίσης για τη διοίκηση 

και τη φορολογία της λίµνης κατά την τουρκοκρατία. Γράφει ο Φιλιππίδης: 

«Εδώ εις τούτην την χωράν (Κανάλια) κάθεται ο βοϊβόντας της λίµνης Κάρλα 

και Κανάλια· και όταν τύχη και πάρη τον µουκατάν αυτόν οθωµανός περνούν 

καλά οι εγκάτοικοι. Όταν δε τον πάρη τινάς από τους Ιλλυρείς τραβούν ταχµέτι, 

επειδή και έχουν ταµάχι πολύ.» (Ρούσκας,2001) 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι τη λίµνη την ενοικίαζαν µε το σύ-

στηµα του µουκατά, σύµφωνα µε το οποίο µπορούσε κάποιος να πληρώσει στο 

αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο ένα ποσό έναντι των φόρων µιας περιοχής, 

συνήθως για ένα έτος και κατόπιν να εισπράξει ο ίδιος ή οι υπάλληλοι του τους 
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φόρους της περιοχής. Σύµφωνα µ' όσα γράφει ο Αργύρης Φιλιππίδης, όταν ε-

νοικίαζαν την εκµετάλλευση της λίµνης Οθωµανοί, δεν καταπίεζαν τους Κα-

ναλιώτες, ενώ όταν την έπαιρναν Ρωµιοί, ήταν σκληροί καταπιεστές. Ο 

William Leake γράφει ότι στο λόφο Πέτρα, όπου ήταν κι η οµώνυµη σκάλα, 

υπήρχαν πέτρινες καλύβες για τους υπαλλήλους του ενοικιαστή της λίµνης από 

το Σουλτάνο. Σε κάθε καλύβα ήταν κατασκευασµένη µια αποβάθρα µε σκόρ-

πιες πέτρες για την εξυπηρέτηση των ψαράδων. Στις σκάλες περίµεναν οι άν-

θρωποι του αστυνόµου (Zabit) για να εισπράξουν το ένα τρίτο αφού κάνουν 

τους λογαριασµούς τους οι ψαράδες Πρόσφατα, γράφει ο Leake, οι Καναλιώ-

τες υιοθέτησαν την καταβολή φόρων στη µορφή του Μποσταντζή της Κων-

σταντινούπολης, τον οποίο πληρώνουν ως αντιπρόσωπο του σουλτάνου, στο 

θησαυροφυλάκιο του οποίου ανήκουν το χωριό κι ο τόπος ψαρέµατος 

Ο Ηλίας Λεφούσης στο βιβλίο του «Κανάλια και Κάρλα» µας πληρο-

φορεί ότι κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, η λίµνη ήταν κοινό αγαθό των 

κατοίκων της περιοχής. Αυτό όµως αν το αντιπαραβάλουµε µε τις αναφορές 

των περιηγητών και ιδιαίτερα του Α. Φιλιππίδη που έχουµε αναφέρει παραπά-

νω δεν µπορούµε να το δεχτούµε, ιδιαίτερα µέχρι την προσάρτηση της Θεσσα-

λίας στο Ελληνικό Κράτος. Αναφορές και άλλων συγχρόνων µε την εποχή ό-

πως του ∆ωρόθεου Σχολαρίου, Αντωνίου Μηριαράκη, Νικολάου Γεωργιάδη 

συµφωνούν µε το Φιλιππίδη. Ίσως η κοινοκτηµοσύνη της λίµνης να έγινε µετά 

το 1900 όπου συναντάµε και τον πρώτο «Σύνδεσµο Αλιέων Βοίβης» µε έτος 

ίδρυσης το 1918, στον οποίο συµµετέχουν εκτός από τους Καναλιώτες και άλ-

λοι ψαράδες παρακάρλιων χωριών. Ακόµη αν λάβουµε υπόψη µας τις πληρο-

φορίες του Η. Λεφούση σχετικά µε τη σύνθεση των ψαράδων της Κάρλας κατά 

κοινότητα σε σύνολο 1000 ψαράδων οι 500 ήταν από τα Κανάλια και οι υπό-

λοιποι από τους γύρω παρακάρλιους οικισµούς. 

Αυτή και µόνο η διαφορά στον αριθµό των αλιέων δείχνει πως µέχρι και 

το 1900 περίπου οι Καναλιώτες ήταν αυτοί που είχαν την εκµετάλλευση της 

λίµνης και µόνο όταν αυτοί το επέτρεπαν, ψάρευαν οι υπόλοιποι των άλλων 

παρακαρλίων οικισµών. 
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«ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Κοινότης Καναλιών Αλιείς Αριθ. 323 

Κοινότης Κεραµιδιού Αλιείς Αριθ. 173 

Κοινότης Στεφανοβικείου Αλιείς Αριθ. 96 

Κοινότης Ριζοµύλου Αλιείς Αριθ.    5 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΛΙΕΙΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 597 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Κοινότης Γλαυκή Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Μελία Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Αρµενίου Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Νίκης Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Νιάµατα Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Καστριού Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Σωτηρίου Αλιείς αριθ. 

Κοινότης Καλαµακίου Αλιείς αριθ. 15 

Κοινότης Βουλγαρινής (Έλαφος)Αλιείς      αριθ.   3+7 

Κοινότης Πλατυκάµπου Αλιείς αριθ. 15 

Κοινότης Αµυγδαλής Αλιείς αριθ. 46 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΙΕΙΣ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ  107 

(πηγή: Λεφούσης, 1997) 

 

Κατά τον προηγούµενο αιώνα και µέχρι την αποξήρανση της Κάρλας η 

λίµνη ελεγχόταν από το ∆ηµόσιο. Η ∆ιεύθυνση της λίµνης επόπτευε τη λίµνη, 

χορηγούσε τις άδειες αλιείας και τηρούσε Μητρώα για τους ψαράδες και Λεµ-

βολόγια για τα καράβια. Οι άδειες ήταν δύο ειδών: αλιέως και γεωργοαλιέως. 

Μετά το 1900 η λίµνη διοικείται ουσιαστικά από τον πληρεξούσιο του ∆ηµο-

σίου δικηγόρο Βόλου Ιωάννη Χρυσοβελόνη. Σ' αυτόν αναφέρεται καθηµερινά 

ο επόπτης της λίµνης µε έδρα τα Κανάλια. Ένας επόπτης, τρεις διαχειριστές 

(λογιστές) - ένας για κάθε σκάλα - και πέντε βαλτοφύλακες αποτελούσαν το 

προσωπικό της ∆ιεύθυνσης της λίµνης κι υπάγονταν στο Υπουργείο Βιοµηχα-

νίας, κατόπιν Εθνικής Οικονοµίας κι αργότερα Γεωργίας. Το 1932-33 τη λίµνη 
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ενοικίασε η «Ελληνική Εταιρεία Εκµεταλλεύσεως Λίµνης Βοιβηίδος (Κάρ-

λας)» µε έδρα τη Λάρισα, που ανέλαβε την εποπτεία της λίµνης και την εκµε-

τάλλευση της ιχθυοπαραγωγής της. Τότε πάστωναν τα ψάρια και τα έκαναν 

εξαγωγή. Καλύτερη χώρα εξαγωγής ήταν η Σερβία. 

Στη λίµνη υπήρχαν φύλακες που ονοµάζονταν βαλτοφύλακες. Ήταν δη-

µόσιοι υπάλληλοι  µε έδρα τους τα Κανάλια που ήταν και η ∆ιεύθυνση της λί-

µνης. Έργο τους ήταν να επιβλέπουν ώστε να µην γίνεται ψάρεµα κατά την 

«απεργία» όπως αποκαλούσαν την περίοδο από την Κυριακή των Βαΐων έως 

και το ∆εκαπενταύγουστο που απαγορευόταν το ψάρεµα για να µεγαλώσουν οι 

γόνοι. Επίσης επέβλεπαν τη διακίνηση των ψαριών (εµπόριο) ώστε να αποδί-

δονται οι φόροι στο ∆ηµόσιο. Στις σκάλες της λίµνης, όπου γινόταν το εµπόριο 

υπήρχε τελωνείο. Οι ψαράδες πλήρωναν φόρο 25% . Την περίοδο της Ιταλο-

γερµανικής κατοχής έφτασε η φορολογία στο 60%. Οι βαλτοφύλακες ακόµη 

ήταν αυτοί που ζύγιζαν τα ψάρια στις ιχθυόσκαλες, συµπλήρωναν τα διπλότυ-

πα και είχαν γενικά την οικονοµική διαχείριση. 
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4.2. Οι σκάλες της Λίµνης– Εµπόριο – «Απεργία»  
 

Η αναφορά του περιηγητή Φιλιππίδη κατά το 1815 µας δίνει πληροφο-

ρίες για τις ιχθυόσκαλες της λίµνης. 

«Αύτη η λίµνη έχει σκάλες τρεις, οπού κάθονται άνθρωποι του βοϊβόντα 

αυτού και παίρνουν το ουσούρι. ∆εν έχουν άδεια να πάν εις άλλον µέρος οι ψα-

ράδες ψάρια να πωλήσουν. Η πρώτη είναι η Αϊράνι εις αυτήν έρχονται τα χωριά 

του Βώλου, Ζαγοράς, Βελεστίνου και Αρµιρού. Η δευτέρα είναι η Πέτρα· αυτού 

έρχονται από Τούρναβο και Λάρισσα. Από Καρδίτζα Φέρσαλα και Τρίκαλα, και 

από όλον τον Κάµπον Τρικάλλου και Λαρίσσου. Η τρίτη είναι εις το Φούρνο. 

Όταν έλθη πολύ νερό, την κάµνουν εις Λουφακλάρ. Εδώ έρχονται από τα χωριά 

της Αγιας, Κισσά-βου και Ολίµβου. Έχουν και αϊ τρεις από ένα µπακάλι, και ένα 

χάνι οπού κονέβουν οι ψουνισταί των ψαριών, και από δύο άνθρωποι η κάθε 

µία του βοϊβόντα.» (Ρούσκας,2001) 

Αυτές οι σκάλες συνέχισαν να λειτουργούν µέχρι και την αποξήρανση 

της λίµνης το 1962. Η δεύτερη σκάλα αργότερα µεταφέρθηκε στα Κανάλια και 

λειτούργησε εκεί µέχρι το 1962. 

Τα ψάρια και στις τρεις σκάλες πουλιόνταν πάντα µε πλειοδοτική δηµο-

πρασία. Αυτή καθορίζονταν από την εποπτεία της λίµνης. Ανάλογα µε την ε-

ποχή το εµπόριο στις σκάλες γινόταν άλλοτε το πρωί και άλλοτε το απόγευµα  

(αυτό το καθόριζε η εποχή). 

Στη σκάλα συγκεντρώνονταν ψαράδες, έµποροι µικροπωλητές, κερα-

τζήδες (µεταφορείς) κι άλλοι παρατρεχάµενοι. Παρόντες ο επόπτης, ο διαχει-

ριστής, οι ζυγιστές. Η συνάντηση αυτή είχε πολύ ενδιαφέρον και χρώµα. Στη 

σκάλα Αεράνη κι αργότερα των Καναλιών (όταν µεταφέρθηκε στα Κανάλια), 

έρχονταν να πάρουν ψάρια τα χωριά του Βόλου, της Ζαγοράς, του Βελεστίνου 

και του Αλµυρού. Στην Πέτρα έρχονταν από τον Τύρναβο, τη Λάρισα, την 

Καρδίτσα, τα Φάρσαλα και τα Τρίκαλα. Από την τρίτη σκάλα στο Φούρνο, 

στην Κουκουράβα ή στο Καστρί έρχονταν τα χωριά της Αγιάς, του Κίσαβου 

 51



Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
Τάσιος ∆.., Σκαλτσάς Α., Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ. 

και του Ολύµπου. Εκτός από τους εµπόρους, κερατζήδες από τα χωριά του 

Πηλίου έρχονταν και φόρτωναν τα ζώα τους γαλίκια µε ψάρια. Οι Καπουρνιώ-

τες έκαναν διανοµή ψαριών στο Βόλο από την Αεράνη. Τα ψάρια της Κάρλας 

πουλιόνταν και στο παζάρι των Καναλιών, από όπου τα προµηθεύονταν οι κά-

τοικοι του Βένετου, του Σκλήθρου και της Κερασιάς. Με τα ψάρια της Κάρλας 

γίνονταν µεγάλο εµπόριο σ' ολόκληρη τη Θεσσαλία και Φθιώτιδα, γιατί τα ψά-

ρια αυτά ήταν περιζήτητα. 

Κατά την περίοδο από την Κυριακή των Βαΐων µέχρι τη γιορτή της Με-

ταµόρφωσης του Σωτήρος (6 Αυγούστου) το ψάρεµα απαγορευόταν στη λίµνη 

για να µεγαλώσουν οι γόνοι των ψαριών. Την υποχρεωτική αυτή παύση της 

αλιείας οι Καναλιώτες την ονόµαζαν «απεργία». Την περίοδο αυτή δεν λει-

τουργούσαν και οι σκάλες. Στη Σκάλα µπροστά στα Κανάλια, στη θέση «Κα-

ράβια» οι ψαράδες έδεναν τα καράβια τους, άφηναν τα δίχτυα τους καθώς και 

τα εργαλεία ψαρικής που χρησιµοποιούσαν.  Τα καράβια τα  αναποδογύριζαν 

για να µην υπάρχει περίπτωση να ψαρεύουν λαθραία. Όσο διάστηµα (3µήνες) 

αυτά έµεναν σε υποχρεωτική αργία, φυλάγονταν από τους καραβοφύλακες 

τους οποίους πλήρωναν οι ψαράδες. Αυτοί έµεναν στη σκάλα, σε καλύβα, και 

για να εξοικονοµήσουν παραπάνω χρήµατα έφτιαχναν διάφορα εξαρτήµατα 

και εργαλεία σχετικά µε το ψάρεµα που τα πουλούσαν στους ψαράδες. 
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4.3. Καλύβες 

 

Ο εντυπωσιακός λιµναίος πολιτισµός που αναπτύχθηκε στις όχθες της 

λίµνης και ιδιαίτερα από τους Καναλιώτες, επιβίωσε µέχρι και την αποξήραν-

ση της λίµνης. Παρ’ ότι όµως έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, οι εικόνες της 

ιδιαίτερης και συνάµα παραδοσιακής ζωής συντηρούνται στις µνήµες των, γε-

ρόντων πλέον, ψαράδων και µεταφέρονται στις νεότερες γενιές κάθε φορά που 

δίνεται η ευκαιρία. Ο ιδιόµορφος 

τρόπος ψαρέµατος στη λίµνη, 

ανάγκαζε τους Καναλιώτες επί 

εννέα µήνες το χρόνο, να µένουν 

µέσα στη λίµνη, παρ ‘όλο που το 

χωριό βρίσκονταν ακριβώς δίπλα 

από αυτή. Αυτό το γεγονός µάλιστα 

έκανε εντύπωση στους περιηγητές 

του 18ου και 19ου αι., οι οποίοι 

κάνουν λόγο στις αναφορές τους, 

για λιµναίο οικισµό αν-

δροκρατούµενο και για οικισµό 

Κανάλια γυναικοκρατούµενο. 

Αφού λοιπόν επί εννέα µήνες 

έµεναν µέσα στη λίµνη, αυτή ήταν και το σπίτι τους. Οι πληροφορίες που έ-

χουµε για την κατασκευή των «σπιτιών» τους µέσα στο νερό, οι καλύβες όπως 

ονοµάζονταν, είναι εντυπωσιακές και παρ’ όλες τις λεπτοµέρειες για το πώς 

ήταν φτιαγµένες, δεν παύουν να δηµιουργούνται ερωτηµατικά όπως το πώς ά-

ντεχαν στους κυµατισµούς της λίµνης, µιας και γνωρίζουµε πως συχνά η λίµνη 

έβγαζε κύµατα, και δεν παρασύρονταν ή δεν αναποδογύριζαν; 

Οι αφηγήσεις των περιηγητών κάνουν λόγο για λιµναίο οικισµό. Πραγ-

µατικά, εκατό περίπου καλύβες, ένας ολόκληρος οικισµός, υπήρχε στη λίµνη. 

Σε καµιά ιστορική αναφορά, σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν συναντάµε τέτοιο 
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οικισµό. Μόνο σε προϊστορικούς λιµναίους πολιτισµούς συναντάµε τέτοιου 

είδους οικισµούς. Αυτό µάλιστα είναι που κάνει την ιδιαιτερότητα και την ι-

διοµορφία αυτού του λιµναίου πολιτισµού που αναπτύχθηκε στην Κάρλα από 

τους Καναλιώτες και έζησε µέχρι το 1962, έτος αποξήρανσης της λίµνης. 

Οι περιηγητές A.Mezieres, E.Isambert και Α. Μηλιαράκης, µας πληρο-

φορούν για το πώς ήταν φτιαγµένες οι καλύβες. Αυτές οι πληροφορίες όµως 

δεν είναι απόλυτα ακριβείς, όπως θα διαπιστώσουµε από περιγραφές των Κα-

ναλιωτών ψαράδων.  

Οι περιηγητές αναφέρουν τις καλύβες ως «ξυλοπαγείς πασσαλόµπη-

χτες», δηλαδή ότι στηρίζονταν πάνω σε πάσσαλους, πράγµα το οποίο δε συνέ-

βαινε. Ίσως αυτοί παρασύρθηκαν από τις καλύβες που υπήρχαν έξω από τη λί-

µνη και κατασκευάζονταν έτσι. Εύκολα κανείς µπορεί να ξεγελαστεί βλέπο-

ντας τις καλύβες που έφτιαχναν οι ψαράδες από το Κεραµίδι στην περιοχή 

Μαριαθιά (5 χιλιόµετρα από τα Κανάλια). Αυτές βέβαια δεν έχουν καµιά σχέ-

ση µε τις καναλιώτικες καλύβες µέσα στη λίµνη. 

Ας δούµε όµως µερικές πληροφορίες που πήραµε, σχετικά µε την κατα-

σκευή των καλυβών, από δύο ηλικιωµένους ψαράδες τον Κωνσταντίνο Τάσιο 

και Βασίλη Αναστασίου: 

Τελειώνοντας η «απεργία», οι Καναλιώτες έφευγαν από το χωριό µετά το ∆ε-

καπενταύγουστο4. Πριν ξεκινήσουν έφτιαχναν τις οµάδες τους, τα λεγόµενα 

«ντουκάνια» και αυτό 

γινόταν γιατί το ψάρε-

µα στη λίµνη γινόταν 

οµαδικά, όπως θα δού-

µε και σε άλλο σηµείο. 

Τα ντουκάνια αποτε-

λούνταν από 2 ως 6 ά-

τοµα ή και µερικές φο-

ρές 8, Καθένας είχε και 

                                                 
4 Ίσως σε αυτό το γεγονός να οφείλεται και το µεγάλο πανηγύρι που έχουν ακόµη µέχρι σήµερα οι 
Καναλιώτες το ∆εκαπενταύγουστο. 
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το δικό του καράβι άρα και κάθε οµάδα διέθετε ένα µικρό «στόλο». Το κάθε 

ντουκάνι διέµενε στην ίδια καλύβα, άρα το µέγεθός της εξαρτιόνταν από τον 

αριθµό των ατόµων της οµάδας. 

Οι οµάδες κατευθύνονταν προς το βόρειο µέρος της λίµνης, όπου στις 

όχθες της υπήρχαν πυκνές συστάδες από καλάµια, βούρλα και ραγάζια, γεγο-

νός που ευνοούσε την κατασκευή της καλύβας σε εκείνο το σηµείο. (Η περιοχή 

αυτή απέχει γύρω στα 7-8 χιλιόµετρα από τα Κανάλια.) 

Οι οµάδες έκαναν αναγνώριση της περιοχής και αφού επέλεγαν το µέρος για το 

στήσιµο της καλύβας, το «φουντάνι» όπως το ονόµαζαν, εµβαδού 10 περίπου 

στρεµµάτων γεµάτο καλάµια και ραγάζια, πήγαιναν στο βουνό για τα υλικά 

κατασκευής. Το βάθος στο συγκεκριµένο σηµείο θα έπρεπε να είναι µικρό, γύ-

ρω στα 50 εκ. γιατί το χειµώνα µε τα νερά των βροχών θα ανέβαινε στο 1 µέ-

τρο (ο ονοµαζόµενος «αρτιµάς»). 

Ανάλογα µε το µέγεθος της κατασκευής, έκοβαν από 10 ως 20 λούρα 

(µακριά ξύλα), που το µήκος τους κυµαίνονταν από 6 ως 10 µέτρα και το πά-

χος τους έφτανε τα 4-5 εκ. , για να µη σπάνε. Αυτά χρησιµοποιούνταν για τα 

όρθια στηρίγµατα της καλύβας. Επίσης έκοβαν 30-40 λούρα, µικρότερα σε µή-

κος (3-4 µ.) και λεπτότερα σε πάχος (1-3 εκ.), για τα «ζώσµατα», δηλαδή τα 

οριζόντια στηρίγµατα. Τέλος έκοβαν κλαδιά από λυγαριές (30-40) και τα έκα-

ναν δέµατα, για τον πυθµένα της καλύβας. Όλα αυτά τα κουβαλούσαν στο 

φουντάνι µε τα καράβια.  

Πριν αρχίσει η κατασκευή, καθάριζαν τον πάτο της λίµνης, κυκλικά σε 

επιφάνεια 15-25 τ.µ., ανάλογα µε το µέγεθος της καλύβας, µε ειδικά εργαλεία, 

γυριστά σα δρεπάνια µε ξύλινη προέκταση για λαβή, µήκους 2 µέτρων, τα λε-

γόµενα «βαλτοσίδερα». Στον καθαρισµένο πυθµένα, έστρωναν τα δεµάτια µε 

τις λυγαριές και πάνω σε αυτές τα καλάµια και τα ραγάζια, έτσι ώστε το δάπε-

δο της καλύβας να υψωθεί 1 περίπου µέτρο από την επιφάνεια της λίµνης, υ-

πολογίζοντας πάντα και την ανύψωση του νερού το χειµώνα. 

Στη συνέχεια  έµπηγαν τα µακριά λούρα, ανάµεσα στο στρώµα και ως 

τον πυθµένα της λίµνης. Στο επάνω µέρος τους τα έδεναν έτσι ώστε να σχηµα-
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τιστεί η κορυφή της καλύβας. Μετά έδεναν κάθετα πάνω σε αυτά τα µικρότερα 

λούρα (ζώσµατα).. Μέχρι εδώ είχαν ήδη φτιάξει το σκελετό της καλύβας. 

Πάνω στο σκελετό της καλύβας τοποθετούσαν κάθετα προς τα ζώσµα-

τα, καλάµια και ραγάζια µε το φουντωτό του µέρος στη βάση της καλύβας, 

ώστε να µπορέσει να κλείσει το πάνω µέρος και να δηµιουργηθεί η σκεπή της 

καλύβας. Αυτά τα έδεναν µε ζώσµατα εξωτερικά µε σύρµα πάνω στα εσωτερι-

κά ζώσµατα και στα κάθετα λούρα. Σχεδόν είχε τελειώσει η κατασκευή. Πάνω 

στο στρώµα από δεµάτια τοποθετούσαν και άλλα καλάµια ώστε να σχηµατι-

στεί το δάπεδο της καλύβας και η αυλή γύρω από αυτή. 

Στην περίπτωση που δεν είχαν υπολογίσει σωστά την άνοδο της στάθ-

µης κατά το χειµώνα, τοποθετούσαν και άλλα καλάµια ανεβάζοντας έτσι και 

άλλο το δάπεδο. 

Στην κορυφή της καλύβας τοποθετούσαν ένα ξύλινο σταυρό και µέσα 

στην καλύβα είχαν το εικόνισµα του Αγίου Νικολάου. Παράθυρα δεν άφηναν 

στην όλη κατασκευή, παρά µόνο την είσοδο που ήταν στη νότια πλευρά. 

Στη µέση του δαπέδου της καλύβας τοποθετούσαν µια ορθογώνια πλά-

κα 4-6 εκατοστά που χρησίµευε για εστία. Περιµετρικά την περιέκλειναν µε 

ορθογώνιες µακρόστενες πέτρες. Όλη αυτή η κατασκευή στηριζόταν σε 4 πασ-

σάλους στον πυθµένα της λίµνης. Εδώ οι Καναλιώτες ψαράδες µαγείρευαν την 

ψαρόσουπα ή τηγάνιζαν τα ψάρια τους.  

Το κάθε ντουκάνι έµενε, όπως αναφέραµε, στην ίδια καλύβα. Βλέπουµε 

λοιπόν, ότι δεν ήταν το ψάρεµα µόνο οµαδικό, αλλά και η διαβίωση µέσα στη 

λίµνη. 

Κάθε ντουκάνι είχε τον αρχηγό του που τον ονόµαζαν «καπετάνιο». 

Καπετάνιος γινόταν ο πιο ηλικιωµένος και ο πιο έµπειρος της οµάδας. Αυτός 

είχε την ευθύνη ώστε η οµάδα να συνεργάζεται αρµονικά καθώς και την ευθύ-

νη του ψαρέµατος. Επίσης στα διπλότυπα αποδείξεων για την πώληση των ψα-

ριών, γράφονταν µόνο τ’ όνοµά του. 
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Τρόπος κατασκευής καλυβών  
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4.4. Καράβια 

 

Όπως οι καλύβες και ο τρόπος κατασκευής τους µέσα στο νερό, τα εργαλεία 

και ο τρόπος ψαρέµατος που επινόησαν οι Καναλιώτες, έτσι και τα «καράβια» 

όπως ονόµαζαν οι ψαράδες της λίµνης τα πλωτά µέσα που χρησιµοποιούσαν 

για να κινούνται µέσα σε αυτήν και να ψαρεύουν, είναι προϊόντα της ντόπιας 

ναυτικής τέχνης και παράδοσης.  

Η µορφή που έχουν καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους διαφέρει από 

κάθε άλλο λιµναίο πλεούµενο της ελληνικής επικράτειας. Οµοιότητα υπάρχει 

µόνο µε αυτά που πλέουν στον Πηνειό ποταµό. Αυτό όµως δεν είναι καθόλου 

παράδοξο αν σκεφτούµε ότι το ποτάµι και η λίµνη ενώνονταν στο βόρειο  µέ-

ρος της κατά την περίοδο του χειµώνα όταν υπήρχε µεγάλο ποσοστό βροχό-

πτωσης. 

Το σχήµα των καραβιών ταιριάζει αρµονικά µε το περιβάλλον της λί-

µνης και µε ευκολία και γρηγοράδα διέσχιζε τις περιοχές όπου υπήρχαν καλά-

µια. ∆υσκολίες συναντούσαν οι ψαράδες µε τον έντονο κυµατισµό, εκεί που 

δεν υπήρχαν καλαµιώνες, παρ’ όλα αυτά όµως λίγες ανατροπές καραβιών και 

πνιγµούς ψαράδων έχουν συµβεί. Φαίνεται ότι το σχήµα τω καραβιών µπορεί 

να δυσκόλευε τους ψαράδες κατά τον κυµατισµό της λίµνης, όµως αυτοί γνώ-

ριζαν  πολύ καλά την ίδια τη λίµνη, τα «χούγια» της, καθώς και πως µπορού-

σαν να προφυλαχτούν από αυτήν. 

Από τα προϊστορικά ακόµα χρόνια, όπως έχουµε αναφέρει σε προηγού-

µενα κεφάλαια, η περιοχή γύρω από τη λίµνη έχει κατοικηθεί περιµετρικά της 

λίµνης. ∆υστυχώς όµως δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να µας δίνει πληροφορίες 

για τη µορφή  που είχαν τα πλωτά µέσα της λίµνης κατά τα χρόνια που κατοι-

κήθηκε η περιοχή. 

Υποθέτουµε ότι όπως οι κάτοικοι των παραλιµνίων οικισµών στην Ελ-

λάδα, διέσχιζαν τα νερά των λιµνών σε µονόξυλα, κάτι αντίστοιχο πρέπει να 

έκαναν και οι κάτοικοι των παραλίµνιων οικισµών της Κάρλας. Αυτή µας η 
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υπόθεση ισχυροποιείται κάπως µε τις γραπτές αναφορές σε αυτοκρατορικά 

χρυσόβουλα και εκκλησιαστικά έγγραφα του 13ου αι.., για τα πλωτά µέσα. 

Για τα µε «σανδάλια» γνωρίζουµε ότι είναι γνωστά πλοιάρια, ψαράδικα-

αλιευτικά, των βυζαντινών. Με τη λέξη µονόξυλα δεν ξέρουµε αν αναφέρονται 

σε αυτό που χαρακτηρίζει τη λέξη, δηλαδή κορµοί δέντρων σκαµµένους ή γε-

νικά έχουµε αυτή την ονοµασία για το λόγο ότι πρόκειται για κάποια πρωτόγο-

νη κατασκευή. 

Στα ακιδογραφήµατα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου (βυζαντινή 

εκκλησία του 12ου-13ου αι. στις όχθες της λίµνης), που βρίσκονται σε εξωτερι-

κούς τοίχους και αναπαριστάνουν καράβια, καλύβες και βάρκες, δεν έχουµε 

απεικόνιση µονόξυλων, αλλά µάλλον κάποια πρωτόγονης κατασκευής. 

Οι πληροφορίες που αντλούµε από τους περιηγητές του 19ου αι. Φιλιπ-

πίδη και Mezieres, περισσότερο σύγχυση µας προκαλούν, αφού ο καθένας µάς 

αναφέρει µε διαφορετικό όνοµα τα πλεούµενα της Κάρλας. Μάλιστα έχουµε 

και την αναφορά σε «κορίτες» που σηµαίνει βάρκα ίσια από κάτω, χωρίς καρί-

να, δηλαδή πλωτά µέσα που συναντάµε ακόµα και σήµερα σε λίµνες και ποτά-

µια της Ελλάδας. Έτσι το πιο πιθανό είναι η λέξη µονόξυλα να αναφέρεται σε 

πρωτόγονη τοπική κατασκευή. 

Τα καράβια, που τον τρόπο κατασκευής τους θα περιγράψουµε παρακά-

τω, χρησιµοποιούσαν οι Καναλιώτες και λίγοι από τα γειτονικά παρακάρλια 

χωριά. (Στεφανοβίκειο, Ριζόµυλο, Κερασιά, Καλαµάκι…) Αντίθετα οι ψαρά-

δες από το Κεραµίδι, χρησιµοποιούσαν βάρκες µε καρίνα, που είτε κατασκεύα-

ζαν οι ίδιοι είτε αγόραζαν από το Βόλο. Οι ίδιοι, µάλιστα, κορόιδευαν τους 

Καναλιώτες για τις πλωτές κατασκευές τους µε το όνοµα «πλατσίδες», γιατί 

αυτοί θεωρούσαν σηµαντικό η βάρκα να έχει καρίνα. 

Ο τύπος του καραβιού που διέσχιζε τη λίµνη Κάρλα µέχρι και την απο-

ξήρανσή της, πρωτοφιάχτηκε γύρω στα 1890, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 

Γεωργίου Βέργου, συνταξιούχου καραβοµαραγκού. Το καράβι αυτό κατα-

σκευάστηκε από το ∆ηµήτρη Βαΐτση, ναυπηγό στο επάγγελµα, από τα νησιά 

του Αιγαίου. Οι διαστάσεις του ήταν πέντε µε πεντέµισι µέτρα µήκος και ένα 

µέτρο πλάτος, στο µέσο του καραβιού. Ο Βαΐτσης, έµαθε την τεχνική στο γιο 
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του Ιωάννη. Από αυτόν πέρασε η τέχνη του καραβοµαραγκού και σε άλλους 

Καναλιώτες. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Μιλτιάδης Λαγός και ο γιος τους Α-

πόστολος, Ο Ιωάννης Γουρνάρης και ο Γιώργος Πανταζής. Ο τελευταίος κα-

τασκεύαζε καράβια µέχρι και την αποξήρανση της λίµνης. 

Με την αποξήρανση της λίµνης χάθηκαν και τα καράβια της. ∆υστυχώς 

κανένα δε διατηρήθηκε ώστε να µπορέσουµε να µελετήσουµε την τεχνική κα-

τασκευής τους. Οι ιδιοκτήτες των καραβιών τα παράτησαν στη µοίρα της ε-

γκατάλειψης και της 

φθοράς του χρόνου. 

Άλλα από αυτά 

κατέληξαν καυσόξυλα 

και άλλα διαλύθηκαν 

για να αποτελέσουν 

κοµµάτια φράχτη στα 

χτήµατά τους  Ένα 

µεγάλο κοµµάτι από 

τον πάτο ενός καραβιού 

διασώθηκε και βρίσκεται στο µικρό µουσείο εκθεµάτων µε εργαλεία ψαρικής 

της λίµνης που στεγάζεται στο κτήριο του Λυκείου στα Κανάλια.  

Αυτή η φιλότιµη προσπάθεια των Καναλιωτών να συγκεντρώσουν ό,τι 

έχει αποµείνει στην κατοχή τους, από το σπουδαίο λιµναίο πολιτισµό που στην 

πορεία των χρόνων είχαν αναπτύξει, πρέπει να βρει συµπαραστάτες και υπο-

στηριχτές. 

Το 1995 το Κ.Ε.ΠΟ.Λ.Κ.5 ανέθεσε στους τελευταίους επιζώντες κατα-

σκευαστές καραβιών, Γιώργο Βέργο και Νίκο Παπαϊωάννου, της κατασκευή 

ενός καραβιού της λίµνης, µε σκοπό τη µελέτη του και τον τρόπο ναυπήγησής 

του. 

                                                 
5 Κ.Ε.ΠΟ.Λ.Κ. (Κέντρο Έρευνας και Πολιτισµού Λίµνης Κάρλας. Ιδρύθηκε το 1995 µε ενέργειες του 
δηµοσιογράφου – ερευνητή Μάκη Εξαρχόπουλου, µε έδρα τη Λάρισα. Σκοπός του είναι η επιστηµονι-
κή έρευνα και µελέτη της ευρύτερης περιοχής της λίµνης Κάρλας, ο ιδιόρρυθµος τρόπος ζωής που 
αναπτύχθηκε πάνω στα νερά της λίµνης, η διάσωση και η προβολή των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής και η ίδρυση σχετικού µουσείου στην περιοχή. 

 60



Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
Τάσιος ∆.., Σκαλτσάς Α., Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ. 

Τις πληροφορίες για την κατασκευή του καραβιού αντλήσαµε από το 

βιβλίο του Γ. Ρούσκα (ενός από τα ιδρυτικά µέλη του ΚΕΠΟΛΚ) «Η επιστρο-

φή της Κάρλας». 

Για την κατασκευή του καραβιού απαιτούνται τα παρακάτω υλικά: 

o ∆έκα µισόταβλες 4 µέτρα µήκος (25-28 εκατοστά πλάτος οι 6 και 

22 εκατοστά οι 4) και 18 χιλιοστά 

πάχος από έλατο για τον πάτο, το 

πέτσωµα (φτερά), την καθίστρα 

και την κωλάτσα. (Οι τάβλες 

έχουν πάχος 22-25 χιλιοστά). 

o Τέσσερα καδρόνια 

4 µέτρα µήκος, 7 εκατοστά 

πλάτος και 6 εκατοστά πάχος από 

έλατο για τις στρώσεις και τα 

ποδαρούλια. 

o ∆ύο καδρόνια 4 

µέτρα µήκος, 15 εκατοστά πλάτος 

και 5 εκατοστά πάχος από 

καστανιά για τα κουπιά. 

o Ένα καδρόνι 3,50 

µέτρα µήκος, 10 εκατοστά πλάτος και 8 εκατοστά πάχος από έλατο για το τρε-

χαντήρι. 

o Ένα καδρόνι 2 µέτρα µήκος, 10 εκατοστά πλάτος και 5 εκατοστά 

πάχος από καστανιά για το κουπάκι. 

o Ένα ξύλο 1 µέτρο µήκος, 8 εκατοστά πλάτος και 8 εκατοστά πά-

χος από οξιά ή µουριά για το κεφαλάρι. 

o Ένα ξύλο 1,10 µέτρα µήκος, 20 εκατοστά πλάτος και 2 εκατοστά 

πάχος από πλάτανο, σφεντάµι ή µουριά για τον κλάπανο. 

o Ένα κοµµάτι ξύλο από οξιά για τα κλαπανόξυλα. 

o Ένα κοντάρι 3 µέτρα µήκος από µέλεγο για την κούντα. 

o Ένα κοντάρι 3 µέτρα µήκος από σκληρό ξύλο για το καµάκι. 
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o Είκοσι δύο σιδερογωνιές για τη σύνδεση κάθε στρώσης µε τα 

ποδαρούλια. 

o Πέντε κιλά καρφιά (2 κιλά εικοσαριά και τρία κιλά σαρανταριά). 

Για την κατασκευή του καραβιού της Κάρλας έχουµε την υποτυπώδη 

εφαρµογή της µεθόδου «πρώτα ο σκελετός»,. Πρώτα, δηλαδή, κατασκευάζεται 

ο σκελετός του καραβιού και µετά αρµολογείται το περίβληµα. 

Πρώτα ο καραβοµαραγκός αρχίζει µε την κατασκευή του πάτου. Για 

αυτό χρειάζονται 10 µισόταβλες, (µήκους 4 µ. και πλάτους 25-28 εκ.). Αυτές 

ενώνονται και συγκρατούνται από 11 κοµµάτια καδρονιού που ονοµάζονται 

στρώσεις. Οι στρώσεις τοποθετούνται ανά 38 εκ. η µία από την άλλη, αρχίζο-

ντας από το µπροστινό µέρος του καραβιού, το ονοµαζόµενο «κεφαλάρι». 

Τα καρφιά που ενώνουν στρώσεις και µισόταβλες, µπήγονται από µέσα 

προς τα έξω και στο κάτω µέρος του πάτου γυρίζονται προς το πίσω µέρος 

τους, για να µη φέρνουν αντίσταση στο νερό. Οι µισόταβλες δουλεύονται µε 

χνάρι, ώστε να πάρουν το σωστό σχήµα. Αφού τελειώσει ο πάτος του καρα-

βιού από το κάρφωµα και το σχήµα του, πρέπει να πάρει τη σωστή κλίση. Αυ-

τό γινόταν τοποθετώντας εσωτερικά πέτρες και εξωτερικά τάκους. Έτσι το 

µπροστά µέρος σηκώνεται 35 εκ., αποκτώντας ουσιαστικά αεροδυναµικό σχή-

µα και το πίσω µέρος 28 εκατοστά. Η 1η, 2η και 10η στρώσεις έχουν στη µέση 

του µικρό κενό για να φεύγουν τα νερά προς τη µέση του πάτου του καραβιού, 

λόγω της κλίσης που έχει το εµπρός και το πίσω µέρος του. Τα νερά έβγαιναν 

από το καράβι µε ξύλινο κοίλο φτυαράκι που ονοµαζόταν «κάδος».  

Στη συνέχεια καρφώνονται πάνω στις στρώσεις αριστερά και δεξιά κα-

δρόνια, τα οποία θα στηρίξουν τα πλαϊνά του καραβιού. Τα καδρόνια αυτά ο-

νοµάζονταν «ποδαρούλια» και ενώνονται µε τις στρώσεις, εκτός από το κάρ-

φωµα και µε γωνιές σιδερένιες 25 εκ. Παλιά, στρώσεις και ποδαρούλια ήταν 

από ξύλο κέδρου, κατάλληλα λυγισµένο, το ονοµαζόµενο «αγκαλιά». Τα πο-

δαρούλια δεν είχαν όλα το ίδιο ύψος, λόγω της κλίσης του πάτου. Τα δύο πρώ-

τα έχουν ύψος 58 εκ., τα επόµενα έξη 45 εκ., το ένατο 12 εκ. ψηλότερο και κα-

ταλήγει σε λεπτές προεξοχές που πάνω σε αυτές γίνεται η τοποθέτηση του τρε-

χαντηριού και τέλος το δέκατο και ενδέκατο έχουν ύψος 45 εκ. 
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Αφού καρφωθούν τα ποδαρούλια, καρφώνεται το µπροστινό µέρος, το 

κεφαλάρι, καδρόνι ύψους 60 εκ. από ξύλο οξιάς. Αυτό έχει κλίση 15 εκ. από 

την κάθετη γραµµή. Στο κεφαλάρι καρφώνεται η «κρικέλα», από την οποία δε-

νόταν το καράβι. Στο πίσω µέρος του καραβιού µπαίνει µονό ποδαρούλι, για 

να σχηµατίσει µε το ενδέκατο ποδαρούλι τριγωνική βάση, που είναι το πίσω 

µέρος του καραβιού, που ονοµαζόταν «κωλάτσα».  

Ήδη έχει τελειώσει ο σκελετός του καραβιού και τώρα αρχίζουν να 

καρφώνονται τα πλαϊνά του. Οι σανίδες που καρφώνονται στα πλευρά τα λε-

γόµενα «φτερά» Άρχιζαν από το κεφαλάρι και προοδευτικά έσβηναν, η πρώτη 

µέχρι τη µέση του καραβιού και η δεύτερη  το επάνω της µέρος έφτανε σχεδόν 

µέχρι την κολάτσα. Το πλάτος των σανιδιών είναι 25 εκ. Έτσι στο καράβι το 

µικρότερο ύψος των πλαϊνών του έφτανε στ 50 εκ. Τα φτερά στο πίσω µέρος 

του καραβιού έχουν µεγάλο ύψος. Το σηµείο όπου ενώνονταν φτερά και ποδα-

ρούλια ονοµάζονταν «αγαθός».  

Στο τέλος τοποθετούνται τα φτερά στο πίσω µέρος και καρφώνονται 

στην ενδέκατη στρώση και στο τελευταίο µονό ποδαρούλι. Η ενδέκατη στρώ-

ση αποτελείται από δύο κοµµάτια και πίσω από αυτήν µπαίνει συµπληρωµατι-

κή στρώση. Στο πίσω µέρος καρφώνεται τριγωνική τάβλα που χρησίµευε για 

να κάθεται ο ψαράς. 

Τελειώνοντας την κατασκευή, καλαφάτιζαν τους αρµούς του καραβιού 

µε καννάβι ή γαγάζι. Το έσπρωχναν µε δύναµη στους αρµούς χρησιµοποιώντας 

µυτερό ξύλο. Τέλος πίσσωναν το καράβι µε λιωµένη πίσσα. 

Με τον τρόπο που περιγράψαµε τελειώνει η κατασκευή του κυρίως κα-

ραβιού. Εκτός από αυτό, σηµαντικό ρόλο στην όλη λειτουργικότητά του έπαι-

ζαν και τα διάφορα εξαρτήµατα που τοποθετούνταν πάνω στο καράβι και απο-

τελούσαν αναπόσπαστο µέρος του. Αυτά είναι: το τρεχαντήρι, τα κουπιά, το 

κουπάκι, η κούντα ο κλάπανος, η καδίστρα, η φαναριέρα, ο κάδος, το καµάκι 

και η απόχη. 

 Το τρεχαντήρι είναι ένα µακρύ καδρόνι, µήκους 3,5 

µ.,πλάτους10 εκ. και πάχους 8 χιλ.. Είναι ουσιαστικά η βάση των κουπιών. Αυ-

τό «κούµπωνε» πάνω στο ένατο ποδαρούλι και στηριζόταν εκεί για περισσότε-
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ρη ασφάλεια κατά τον κυµατισµό µε έναν πίρο (καρφί). Στις δυο του άκρες εί-

χε εγκοπές, µέσα στις οποίες στηριζόταν τα κουπιά. Αυτές ήταν φτιαγµένες 

από πελεκηµένο καδρόνι οξιάς. Όταν το καράβι ήταν δεµένο ή βγαλµένο στη 

στεριά, οι ψαράδες έβγαζαν το τρεχαντήρι µαζί µε τα κουπιά και το τοποθε-

τούσαν κατά µήκος του καραβιού. Αυτό ονοµαζόταν «ξεσαµάρωµα» και την 

τοποθέτηση στη θέση τους «σαµάρωµα». 

 Τα κουπιά των καραβιών έφταναν σε µήκος τα 4 µέτρα και γινό-

ταν από ξύλο 

καστανιάς. Τη 

λαβή που είχε 

µήκος 20 εκ., 

το µπράτσο 

1,45 µ., η 

πλεύση 75 εκ., 

όπου στηριζό-

ταν στους 

σκαρµαστήρες 

και η πάλα 1,5 µ., που λέπταινε στην άκρη της και ήταν αυτή που έµπαινε στο 

νερό και δηµιουργούσε την κίνηση. Το σχήµα της πλεύσης ήταν τέτοιο που δε 

χρειάζονταν δέσιµο στη σκαρµατήρα αλλά σταθεροποιούνταν από µόνο του. Ο 

ψαράς κωπηλατούσε όρθιος και ήταν εξωσκάρµια αφού οι σκαρµατήρες δεν 

ήταν στερεωµένες στην κουπαστή αλλά έξω από αυτήν, στις άκρες του τρεχα-

ντηριού. 

 Η κούντα ήταν µακρύ, ξύλινο κοντάρι, 3 µ. , που χρησίµευε για 

την κίνηση του καραβιού στα αβαθή µέρη της λίµνης, όπου δεν µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθ

 

ούν τα κουπιά. 

Το κουπάκι ήταν βοηθητικό κουπί (2 µέτρα) για την περίπτωση 

κυµατισµού. 

 Ο κλάπανος ήταν ένα σανίδι 1,10 µ. και πλάτους 20 εκ. Φτιαχνό-

ταν συνήθως από ξύλο πλάτανού. Τοποθετούνταν εγκάρσια ανάµεσα στο 2ο 

και 3ο ποδαρούλι. Ο ψαράς χτυπούσε τον κλάπανο µε δύο ξύλα, σα γουδοχέρια 
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(κλαπανόξυλα ή ντουµπουρντέλια), βγάζοντας ήχο και διώχνοντας τα ψάρια 

προς τις παγίδες. 

 Η καθίστρα ήταν 

παράλληλα προς τον κλάπανο. Εδώ 

καθόταν ο ψαράς και χτυπούσε τον 

κλάπανο. 

 Η φαναριέρα (λυχνοστάσι) 

φτιαγµένη από  σανίδι πό 4 σανίδες 

µήκους 6

α

0 εκ, καρφωµένα σε σχήµα 

τετραγώνου. 

χοντρό σύρµα που κατέληγε στην α

γούσαν ένα θόλο, στο κέντρο του οπ Η

ρα επέπλεε στο νερό και τη χρησιµ

Ανά δύο γωνίες ξεκινούσε 

πέναντι γωνία. Τα δύο σύρµατα δηµιουρ-

οίου δενόταν το λαδοφάναρο.  φαναριέ-

οποιούσαν για να βλέπουν που έριξαν το 

δίχτυ. 

 Ο κάδος ήταν ξύλινο φτυαράκι που το χρησιµοποιούσαν οι ψα-

ράδες για το άδειασµα των νερών. 

 Το καµάκι ήταν σιδερένιο εργαλείο. Με αυτό οι ψαράδες κάρ-

φωναν τ ψάα ρια. 

 Η άγκυρα στις αρχές ήταν από πέτρα γι’ αυτό ονοµαζόταν «πε-

τρόβολο . Α

 στο τρεχαντήρι. 

Ανάλο

οια καράβια για παράδειγµα, κατασκευάζο-

νταν µ

λαζαν µε τις βάρκες µε καρίνα, γιατί 

ς» ργότερα χρησιµοποιούνταν σιδερένιες τρίχαλες ή τετράχαλες. Οι 

άγκυρες δένονταν

γα µε τον κατασκευαστή του καραβιού είχαµε παραλλαγές στον 

τρόπο κατασκευής, που οφείλονταν στο προσωπικό µεράκι του κατασκευαστή 

και την παραγγελία του ψαρά. Κάπ

ε χαµηλότερο σήκωµα στο κεφα-

λάρι, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται 

καλύτερα ο κυµατισµός της λίµνης 

κάνοντάς τα όµως πιο αργοκίνητα. 

Οι Καναλιώτες ήταν περήφανοι 

για τα καράβια τους και δεν τα αντάλ-
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ήταν πιο σταθερά και πιο γρήγορα όταν υπήρχε άπνοια. Ακόµα µπορούσαν να 

πλεύσουν και σε αβαθή νερά πράγµα που δεν µπορούσε να το κάνει η βάρκα 

µε καρίνα. Στην περίπτωση κυµατισµού ή προτιµούσαν να κάνουν διαδροµές 

στα ανοιχτά της λίµνης κατά τις πρωινές ώρες που υπήρχε χαµηλός κυµατι-

σµός ή κινούνταν ανάµεσα στους καλαµιώνες) 
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4.5. Εργαλεία και τρόποι ψαρέµατος 
 

Όπως ο 

τρόπος 

κατασκευής 

της καλύβας, 

η κατασκευή 

του καραβιού 

και γενικά ο 

τρόπος ζωής 

πάνω στη 

λίµνη 

παρουσιάζει 

µία 

ιδιαιτερότητα 

και ιδιοµορ-

φία που δεν συναντιέται σε άλλη περιοχή του Ελλαδικού χώρου έτσι και η ι-

διοµορφία της λίµνης καθώς και η ευρηµατικότητα των ψαράδων δηµιούργη-

σαν και ανέπτυξαν τρόπους ψαρέµατος και ναυτική παράδοση που δεν συνα-

ντάµε αλλού.  

Ο περιηγητής Α. Φιλιππίδης µας αναφέρει τρόπους ψαρέµατος. Επίσης 

ο Leake µας αναφέρει: «Στην Κάρλα τα ψάρια πιάνονται µε απλάδι, τράτα και 

γρίπο αλλά κυρίως µε χώρους περιφραγµένους µε καλάµια που φυτρώνουν στη 

λίµνη και ονοµάζονται µανδράκια, γιατί τα ψάρια ακολουθούν τον αρχηγό µέσα 

σ’ αυτά όπως τα πρόβατα σ’ ένα µαντρί.» (Ρούσκας, 2001) 

Οι ψαράδες στη λίµνη Κάρλα χρησιµοποιούσαν τα παρακάτω εργαλεία ψα-

ρικής. 

• ∆ίχτυα που τα ονόµαζαν απλάδι, ρόκα, πανί, τράντα ανάλογα µε το µέ-

γεθος των µατιών. Μάτια ονοµάζονται τα ανοίγµατα των διχτυών και το 

άνοιγµά τους κυµαινόταν από 20-60 χιλιοστά. Τα ανοίγµατα αυτά κανο-
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νίζονταν από ένα επίπεδο τετράγωνο ξύλο µε µήκος στην πλευρά του 

τόσα χιλιοστά όσα τα χιλιοστά του µατιού που ήθελαν να πλέξουν. Το 

εργαλείο που κανόνιζε τα µάτια το ονόµαζαν «κανόνι». Το δίχτυ αυτό 

δεν ήταν µανωµένο6 αλλά σκέτο. Το µέρος όπου άπλωναν τα δίχτυα το 

ονόµαζαν «απλωταριά» 

• Ένα άλλο είδος διχτυού που χρησιµοποιούσαν οι ψαράδες της Κάρλας 

ήταν το «βλάρι» (ή αυγάρι). Αυτό ήταν µανωµένο. Το µήκος του ήταν 

από 15 έως 20 µέτρα µε άνοιγµα µατιών 4 εκατοστά και ο µανός 8 εκα-

τοστά. Ο µανός αποτελούνταν από χοντρό νήµα, το δε νήµα του καθε-

αυτού διχτυού πλέκονταν µε βαµβακερή κλωστή. Το ύψος του ήταν από 

1,5 έως 1,8 µέτρα. Αυτό χρησιµοποιούνταν στις όχθες της λίµνης, όπου 

ο πυθµένας ήταν πετρώδης, γι’ αυτό ήταν και χοντρό για µεγαλύτερη 

αντοχή. 

• Το «τσίφτι» ήταν είδος διχτυού χωρίς µανό, µε µικρά µάτια (60-70 χι-

λιοστά άνοιγµα). Γιατί ήταν ελαφρύ στο καζίκι δεν έβαζαν φελλούς αλ-

λά διπλωµένα ραγάζια7, ένα κάθε 14 µάτια. Επίσης στο κάτω µέρος του 

δεν είχε 

βαρύδια 

(στρωσίδι), 

έτσι ήταν 

ελαφρύ και 

δίπλωνε 

εύκολα πα-

γιδεύοντας 

το ψάρι. Γι’ 

αυτό και οι 

Καναλιώτες περιπαιχτικά το ονόµαζαν «της πουτάνας το εργαλείο» 
                                                 
6 Μανωµένο λεγόταν το δίχτυ όταν η κάθε πλευρά του είχε µανό. Μανός ήταν δίχτυ µε χοντρά µάτια 
10-20 εκ. άνοιγµα και από χοντρό νήµα. Όταν έφτιαχναν µανωµένο δίχτυ, πέρναγαν στο µανό µαζί µε 
τους φελλούς στο σχοινί (καζίκι) που το κράταγε. Αυτή η διαδικασία ονοµαζόταν «αρµάτωµα» του 
διχτυού. 
7 Ραγάζι: το φυτό Τypha. Έχει την ιδιότητα να είναι ευλύγιστο, ανθεκτικό και ελαφρύ. Πολλές φορές 
χρησιµοποιούνταν αντί για το σκοινί. 
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Οι ψαράδες των Καναλίων, αλλά και των γύρω οικισµών, χρησιµοποιούσαν 

όλων των ειδών τα δίχτυα που προαναφέρθηκαν. Το ψάρεµα γινόταν και βρά-

δυ. Για φωτισµό χρησιµοποιούσαν  τη «φαναριέρα», µία αυτοσχέδια κατα-

σκευή που αποτελούνταν από 4 σανίδια µήκους 60 εκατοστών καρφωµένα σε 

σχήµα τετραγώνου. Σε κάθε γωνία αυτής της κατασκευής ξεκινούσε συρµάτινο 

τόξο που κατέληγε απέναντι. Έτσι µε δύο σύρµατα κατασκευαζόταν ουσιαστι-

κά  ένα είδος θόλου που ακριβώς στο κέντρο του κρεµόταν το φανάρι που λει-

τουργούσε µε λάδι. Αυτή η φαναριέρα τοποθετούνταν στη µεσαία καθίστρα 

του καραβιού και επέτρεπε στους δύο ψαράδες της βάρκας να εργάζονται κάτω 

από το φως της λάµπας. 

Για το ρίξιµο των διχτυών χρειάζονταν δύο ψαράδες σε κάθε καράβι. Ο έ-

νας κωπηλατούσε και ο άλλος έριχνε τα δίχτυα και χτυπούσε τα νερά της λί-

µνης τροµάζοντας τα ψάρια µε σκοπό να πέσουν πάνω στα δίχτυα. 

• Ο γρίπος είναι είδος διχτυού, µήκους 120 µέτρων και ύψους 3 έως 3,5 

µέτρων. (Άλλη ονοµασία του είναι κωλοβρέχτης, ποδοβάτι ή γρίπι). 

Αποτελούνταν από δύο πλευρές (πάντες) 60 µέτρων η κάθε µία που κα-

τέληγαν στο σάκο. Ήταν φτιαγµένο από χοντρό νήµα, όπως επίσης το 

καζίκι και το στρωσίδι του. Το δε στρωσίδι δεν είχε βαρίδια. Ο σάκος 

είχε στις άκρες του και στις πλευρές του τσαµαδούρες. Τα µάτια του 

σάκου ήταν 50-60 χιλιοστών αποτελούµενα από χοντρό σχοινί. Ο γρί-

πος χρησιµοποιούνταν για οµαδικό ψάρεµα. ∆ύο ψαράδες φορώντας 

πουτούρια8, κρατούσαν ξύλα, µήκους ενός µέτρου, που πάνω τους στε-

ρέωναν τις άκρες των καζικιών των διχτυών. Άλλοι ψαράδες πάνω στα 

καράβια χτυπούσαν µε τον κλάπανο οδηγώντας έτσι τα ψάρια µέσα στα 

δίχτυα. Οι ψαράδες µε τα πουτούρια κάνοντας κατάλληλες και επιδέξιες 

κινήσεις εγκλώβιζαν τα ψάρια στο γρίπο σβαρνίζοντας το στρωσίδι µε 

το πόδι τους ο καθένας της άλλης πλευράς. Στη συνέχεια ερχόταν το 

καράβι (γριπιτζίδικο) και άρχιζε η διαδικασία του µαζέµατος του γρίπου 

µέσα στο σάκο. Τότε ερχόταν άλλο καράβι (σκαλιάρικο) µέσα στο ο-

                                                 
8 Ολόσωµες φόρµες από δέρµα κατσίκας µε ενσωµατωµένες µπότες που έφταναν µέχρι τη µασχάλη. 
Χρησιµοποιούνταν από τους ψαράδες της Κάρλας. 
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ποίο φόρτωναν τα ψάρια και τραβούσε για τη σκάλα. Το είδος αυτού 

του διχτυού το χρησιµοποιούσαν για να ψαρεύουν στα ρηχά νερά της 

λίµνης. 

• Για τα βαθιά νερά της λίµνης και σε συγκεκριµένα σηµεία της χρησιµο-

ποιούσαν ένα είδος διχτυού  που έµοιαζε µε το γρίπο και τον ονόµαζαν 

«µακαρά». Ο µακαράς επιτρεπόταν σε 4 σηµεία της λίµνης που ονοµά-

ζονταν «καλάδες» και απείχαν τουλάχιστον 100 µέτρα από την ακτή. Ο 

µακαράς είχε µήκος 250-300 µέτρα, σε δύο πλευρές (από 150µ. η καθε-

µία) και κατέληγε και αυτός, όπως και ο γρίπος, στο σάκο. Το ύψος του 

µακαρά έφτανε τα 5 µέτρα. Για το λόγο ότι ο µακαράς ήταν µεγάλος, 

µεταφερόταν η κάθε πάντα του (πλευρά του) µε χωριστό καράβι και γι’ 

αυτό σ’ αυτό το είδος ψαρέµατος έχουµε δύο καπετάνιους, έναν σε κάθε 

καράβι. Ο τρόπος λειτουργίας του µακαρά ήταν όπως και του γρίπου. 

Αφού εντοπιζόταν  η περιοχή στην οποία θα ψάρευαν  (καλάδα, βουλή 

ή βολή) έριχναν στη λίµνη δύο βαριά σίδερα, συνήθως τις βαριές άγκυ-

ρες των 8µετρων καραβιών που είχαν ειδικά για το ψάρεµα µε µακαρά 

και έδεναν µε χοντρό σκοινί σ’ αυτά καθώς επίσης και σε δύο µεγάλα 

ξύλα που τα έµπηγαν χτυπώντας τα στον πυθµένα της λίµνης. Έτσι έδε-

ναν σταθερά τα δύο µεγάλα καράβια 8 µέτρων που κουβάλαγαν το µα-

καρά. Τα δύο καράβια ενώνονταν µε ξύλινη σανίδα. Πάνω σε κάθε κα-

ράβι υπήρχε ο καπετάνιος και τετραµελές πλήρωµα που ο καθένας είχε 

συγκεκριµένο έργο να επιτελεί (1 πανιατζής, 1 στρωσιδιάρης, 2 φελλα-

τζήδες). Οι δύο στρωσιδιάρηδες (ένας από κάθε καράβι) τραβούσαν τα 

στρωσίδια σταυρωτά (ο καθένας της άλλης πλευράς) όπως γινόταν στο 

γρίπο µε τους ψαράδες µε τα δύο καράβια έχοντας στα χέρια τους ξύλι-

να καδρόνια µήκους 5-6 µέτρων που στο κάτω µέρος τους είχαν ηµικυ-

κλικό σίδερο 8 εκατοστών (παραπάτες ή πασαρίνες τα ονόµαζαν οι Κα-

ναλιώτες) πατούσαν τα στρωσίδια των διχτυών. Στη συνέχεια έκλειναν 

τα δίχτυα και αυτά µαζεύονταν µπροστά στην ξύλινη σανίδα (πόντος). 

Τότε πλησίαζε ένα τρίτο καράβι, µικρότερο σε µήκος (5 µέτρων), η ψα-
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ροπούλα µέσα στο οποίο αναποδογύριζαν το σάκο ή µάζευαν εκεί τα 

ψάρια µε απόχες . Η ψαροπούλα  µετέφερε τα ψάρια στη σκάλα. 

Εκτός 

από τους 

τρόπους ψα-

ρέµατος µε 

τα δίχτυα 

διαφόρων 

ειδών όπως 

είδαµε παραπάνω, οι Καναλιώτες ψαράδες έστηναν στη λίµνη ψαροπαγίδες, τα 

κατίκια (καλαµωτές). Τα κατίκια τα έφτιαχναν µόνοι τους µε καλάµια του βάλ-

του πλεγµένα µεταξύ τους µε ραγάζια. Κάθε κατίκι αποτελούνταν από 98 έως 

103 όρθια καλάµια πλεγµένα µεταξύ τους µε στριµµένο ραγάζι που το ονόµα-

ζαν «ζωνάρι». Συνήθως έδεναν 4-6 σειρές ζωνάρια (τεσσάρικα – πεντάρικα – 

εξάρικα). Το κάθε ραγάζι το έστριβαν 3 φορές (3 κόµπους) για να δέσουν το 

επόµενο καλάµι. Το µήκος µε τα δεµένα καλάµια ήταν 4 µέτρων. Το ύψος των 

καλαµιών ήταν από 1,5 µέτρα (δεµένο µε 4 ζωνάρια) έως 2 µέτρα (δεµένο µε 6 

ζωνάρια). Ένα τέτοιο κατίκι ονοµαζόταν «κεφάλι» και τέσσερα τέτοια κεφάλια 

αποτελούσαν µια «πατερίτσα». Η κάθε οµάδα (ντουκιάνι) είχε στην κατοχή της 

στη λίµνη από 50-100 πατερίτσες. Ο χώρος όπου τοποθετούσαν τις πατερίτσες 

επιλεγόταν  από πριν και ήταν πέρασµα ψαριών. Το µέρος καθαριζόταν πρώτα 

καλά από τα καλάµια και τα ραγάζια µε το βαλτοσίδερο. Το µέρος που τοποθε-

τούσαν τα κεφάλια ονοµαζόταν «κόρδα». Κάθε δύο κεφάλια αντικριστά ενώ-

νονταν µε µια καλαµωτή από 18 καλάµια που ονοµάζονταν αυλή. Κάθετα στις 

αυλές τοποθετούσαν τη λυσιά (καλαµωτή µε περισσότερα καλάµια). Τα ψάρια 

πρωτοέπεφταν πάνω στη λυσιά και από εκεί µε τα µικρά περάσµατα οδηγούν 

στην είσοδο του κεφαλιού, όπου παγιδεύονταν. Τα ψάρια τα έβγαζαν από τα 

κεφάλια µε απόχες, σχήµατος αχλαδιού και τα µετέφεραν στο γυροβόλι (είδος 

αποθήκης). Τέτοιου είδους ψαροπαγίδες είχαν ως επί το πλείστον οι Καναλιώ-

τες ψαράδες. 
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Το γυ-

ροβόλι 

ήταν 

φτιαγµένο 

κοντά στην 

καλύβα. 

Ένα είδος 

αποθήκης φτιαγµένο µε πιο χοντρά καλάµια απ’ ότι τα κατίκαι για να µην 

σπάνε τα ψάρια. Εδώ τα ψάρια αποθηκεύονταν ζωντανά µέχρι να τα πάνε στη 

σκάλα για πούληµα. Το καλοκαίρι, µε τη µεγάλη ζέστη, για να φτάνουν ζω-

ντανά τα ψάρια στη σκάλα, τα έδεναν, το πρώτο από το στόµα και το αυτί του 

και τα υπόλοιπα τα περνούσαν ανάµεσα από το αυτί τους χωρίς να πεθάνουν. 

Μετά τα έριχναν στο νερό και τα έσερναν τραβώντας τα µέχρι τη σκάλα. Με 

αυτό τον τρόπο έφταναν ολοζώντανα στην αγορά. Ή αλλιώς όταν τα έβγαζαν 

µε την απόχη από το γυροβόλι τα τοποθετούσαν στο καράβι και χώριζαν µε 

µικρά σανίδια σε παρτίδες ανάλογα µε το είδος ή το µέγεθος και για να πετύ-

χουν καλύτερη τιµή ανάλογα µε τη ζήτηση. 

∆ιαβάζοντας όλους τους τρόπους ψαρέµατος, θαυµάζουµε την ευρηµατικό-

τητα των ψαράδων της λίµνης και καταλαβαίνουµε για ποιο λόγο δεν επέστρε-

φαν στο χωριό οι Καναλιώτες παρ’ ότι ήταν κοντά. Η λίµνη τους κράταγε πά-

ντα γιατί πάντα υπήρχε πολύ δουλειά να κάνουν. Ίσως λοιπόν ένας λόγος για 

τον οποίο απ’ τα αρχαία χρόνια έµεναν µέσα στη λίµνη ήταν ο φόρτος εργασί-

ας που δηµιουργούσαν οι συγκεκριµένοι τρόποι ψαρέµατος που αναφέρθηκαν. 
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4.6. Η ζωή πάνω στο νερό 
 

Μέχρι το 1962, που αποξηράνθηκε η λίµνη Κάρλα, αναπτύχθηκε στην 

περιοχή και ιδιαίτερα στα Κανάλια ένας ιδιόµορφος και ταυτόχρονα µοναδι-

κός, στον ελλαδικό χώρο στα νεώτερα χρόνια, τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής 

των 

Καναλιωτών 

ήταν δεµένος 

και 

επηρεασµένος 

από το υγρό 

στοιχείο της λί-

µνης και γι’ 

αυτό τον 

ονοµάσαµε 

λιµναίο 

πολιτισµό. Είναι 

αξιοπερίεργο το 

ότι από όλους τους παρακάρλιους οικισµούς, µόνο αυτός των Καναλίων δέθη-

κε απόλυτα µε τη λίµνη και ανέπτυξε τρόπους ζωής και επιβίωσης, τέτοιους 

που δεν συναντάµε αλλού. 

Οι µόνοι που µπορούµε να συνταιριάξουµε δίπλα σ’ αυτόν είναι οι 

προϊστορικοί λιµναίοι οικισµοί που αποτελούν την πρώτη µορφή ανθρώπινης 

κατοικίας µετά τις σπηλιές. (τέτοιοι οικισµοί ανακαλύφθηκαν από την αρχαιο-

λογική σκαπάνη στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αλλά και στην Κα-

στοριά). 

Οι Καναλιώτες για 9 µήνες το χρόνο ζούσαν πάνω στο νερό, στις ιδιό-

µορφες καλύβες που κατασκεύαζαν. Εκατό καλύβες περίπου, ένας ολόκληρος 

οικισµός, υπήρχαν στο βόρειο τµήµα της λίµνης ανάµεσα στους πυκνούς κα-

λαµιώνες. 
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Επί 9 µήνες η λίµνη ήταν το σπίτι τους, η ίδια τους η ζωή. Οτιδήποτε 

λοιπόν γινόταν από αυτούς είτε όσον αφορά την εργασία τους  είτε την κοινω-

νική του ζωή ήταν απόλυτα συνδεδεµένα µε τη λίµνη. Προείπαµε ότι ο τρόπος 

ζωής και εργασίας στη λίµνη ήταν οµαδικός. Αυτό δηµιουργούσε κανόνες που 

έπρεπε να τηρηθούν ώστε να είναι αποτελεσµατική η οµαδική ζωή τόσο στο 

ψάρεµα όσο και στη συµβίωση. 

Μέσα στη λίµνη ζούσαν µόνο οι άντρες του χωριού. Ενώ οι γυναίκες 

έµεναν στο χωριό φροντίζοντας την οικογένεια  αλλά και τις υπόλοιπες υπο-

χρεώσεις που είχαν σχετικά µε τα κτήµατα που συντηρούσαν έξω από τη λί-

µνη. ∆ικαιολογούµε το θαυµασµό του Έλληνα περιηγητή Α. Φιλιππίδη που έκ-

θαµβος παρατηρεί ότι στα Κανάλια ζουν µόνο γυναίκες και ονοµάζει το χωριό 

γυναικοκρατούµενο. 

Έχουµε, θα τολµούσαµε να πούµε οικογένειες µητριαρχικού τύπου α-

φού ο τρόπος ζωής έκανε τις γυναίκες δυναµικές µε ανάληψη αποφάσεων για 

βασικά θέµατα  που αφορούσαν την οικογένεια. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι η 

λίµνη Κάρλα δεν ρυθµίζει και επηρεάζει µόνο τη ζωή των αντρών που ζουν 

πάνω της για 9 µήνες, αλλά  έχει προεκτάσεις στη ζωή του χωριού και όσων 

ζουν από αυτήν, αφού έµµεσα ρυθµίζει τη ζωή τους. 

Οι ψαράδες έφευγαν για τη λίµνη µετά το µεγάλο πανηγύρι του χωριού 

το ∆εκαπενταύγουστο. Κάθε χρόνο, όλο και νέοι ψαράδες κατατάσσονται 

στους καταλόγους των αλιέων, αφού τα αγόρια  µόλις γίνονταν 15-16 χρονών 

πήγαιναν στη λίµνη για να µαθητέψουν κοντά στους µεγάλους την τέχνη του 

ψαρέµατος καθώς και τα µυστικά της λιµναίας ζωής. Τον πρώτο χρόνο οι µι-

κροί της κάθε οµάδας συνήθως ασχολούνταν µε επικουρικές εργασίες όπως 

µαγείρεµα για την υπόλοιπη οµάδα και έλεγχο των ψαροπαγίδων και µεταφορά 

των ψαριών που έπιαναν από αυτές στα γυροβόλια. (αποθήκες ψαριών). 

Το µαγείρεµα γινόταν µέσα στην καλύβα, στην πέτρινη εστία που υπήρ-

χε στο κέντρο της (φωτοκαγιά). Σχεδόν σε καθηµερινή βάση το φαγητό τους 

ήταν η ψαρόσουπα. Σπάνια µαγείρευαν ρύζι ή όσπρια. Άλλες φορές αντί να 

κάνουν ψάρια ψαρόσουπα τα τηγάνιζαν σε µεγάλα τηγάνια. Τη σούπα την έ-

φτιαχναν σε µπακιρένια σκεύη που τα ονόµαζαν κακκαβούλες. Αυτή την κρε-
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µούσαν από την κορυφή της καλύβας µε σχοινί που στο κάτω µέρος του είχε 

ξύλινο γάντζο (αγκούλα) στην οποία κρεµιούνταν η κακκαβούλα. Συνήθως σε 

κάθε ντουκιάνι  (οµάδα) είχαν και κυνηγετικά όπλα µαζί τους και έτσι σε ανά-

παυλες του ψαρέµατος σκότωναν διάφορα πουλιά  εµπλουτίζοντας έτσι τη δια-

τροφής τους. Η σούπα σερβιριζόταν σε βαθιά πήλινα πιάτα. Η τροφή που πε-

ρίσσευε από το βραδινό φαγητό χρησιµοποιούνταν την άλλη µέρα για κολα-

τσιό των ψαράδων. Το ψωµί το προµηθεύονταν από το χωριό κάθε δεκαπέντε 

µέρες που το επισκέπτονταν κάποιοι από την οµάδα, συνήθως µε σειρά προτε-

ραιότητας.. Πρώτα  οι παντρεµένοι για να δουν τις οικογένειές τους και λιγό-

τερο οι ελεύθεροι. Οι νεαροί ψαράδες ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής τους 

µέσα στη λίµνη ήταν αυτοί που ελάχιστα αποµακρύνονταν από τις καλύβες 

προς το χωριό. Εφαρµοζόταν και εδώ το δίκαιο του ισχυροτέρου.  

Μετά το βραδινό 

φαγητό κοιµούνταν σε 

κυκλική διάταξη γύρω 

από τη φωτιά. Η εστία  

λοιπόν, εκτός από το 

µαγείρεµα χρησίµευε για 

τη θέρµανσή τους όπως 

και για το φωτισµό τα 

βράδια. Βέβαια 

καταλαβαίνουµε πως η καλύβα θα ήταν γεµάτη καπνό αφού η µόνη διέξοδος 

για να φύγει ήταν η πόρτα (αφού όπως είδαµε η καλύβα δεν είχε παράθυρα). 

Έτσι κάθε πρωί οι ψαράδες έβγαιναν από τις καλύβες µε µουντζουρωµένα 

πρόσωπα από τον καπνό. Κοιµούνταν πάνω σε στρώµατα από καλάµια χωρίς 

να βγάζουν τα ρούχα τους λόγω του κρύου. Το χειµώνα φορούσαν χοντρά 

ρούχα και µπότες ενώ το φθινόπωρο και το καλοκαίρι προσαρµοζόταν  και το 

ντύσιµό τους σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες. 

Τα βράδια πριν κοιµηθούν κουβέντιαζαν για τη δουλειά της επόµενης 

µέρας καθώς και το µέρος της λίµνης που αποφάσιζε ο καπετάνιος της οµάδας 

να ψαρέψουν. Ακόµη συνήθιζαν να λένε οι µεγαλύτεροι σε ηλικία παραµύθια 
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και ιστορίες του τόπου. Αφηγήσεις σχετικά µε ιστορικές εποχές του χωριού και 

ήρωες Καναλιώτες µε συµµετοχή στην επανάσταση του 1821 ξαναζούσαν και 

µεταφέρονταν από τις µνήµες των γεροντότερων στους νέους. Αν και η οµαδι-

κότητα έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους πάνω στο νερό, δεν έλειπαν οι 

έντονες διαφωνίες που πολλές φορές κατέληγαν σε καβγάδες. Πάντα όµως 

βρισκόταν η µέση οδός και λύνονταν ήρεµα οι διαφωνίες.  

Το νερό της λίµνης αποτελούσε πρωταρχικό παράγοντα της λιµναίας ι-

διόµορφης ζωής των ψαράδων. Αυτό το νερό έπιναν, αυτό χρησιµοποιούσαν 

για µαγείρεµα και µ’ αυτό έπλεναν τα σκεύη τους. Όµως το παράδοξο εδώ εί-

ναι ότι παρ’ ότι οι ψαράδες είχαν άµεση σχέση και εξάρτηση από το νερό της 

λίµνης, ποτέ δεν κολυµπούσαν σ’ αυτήν. Οι περισσότεροι µάλιστα απ’ αυτούς 

δεν γνώριζαν καν κολύµπι. Σ’ αυτό το γεγονός οφείλονται και κάποια ατυχή-

µατα που κατέληξαν σε πνιγµούς των Καναλιωτών ψαράδων. 

Οι ψαράδες φεύγοντας το ∆εκαπενταύγουστο από το χωριό για τη λίµνη 

έπαιρναν µαζί τους και γάτες που είχαν µαζί τους και ζούσαν πάνω στην κα-

λύβα. Τις χρειάζονταν για τα ποντίκια που έφταναν στις καλύβες αλλά και 

πολλές φορές 

για προστασία 

από τα 

νερόφιδα που 

είχε η λίµνη. 

Τις µετέφεραν 

µέσα σε τσου-

βάλι πάνω στο 

καράβι τους. 

Πολλές φορές 

όταν επέστρεφαν µε την «απεργία» στο χωριό, δεν τις έφερναν πίσω αλλά τις 

άφηναν µόνες τους πάνω στις καλύβες. Αυτές βέβαια από ένστικτο έφευγαν 

από τις καλύβες κολυµπώντας, διέσχιζαν απόσταση 8 χιλιοµέτρων στη στεριά 

και επέστρεφαν στο σπίτι στο χωριό . αυτό προκαλούσε έκπληξη και απορία 
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στους ψαράδες, πώς κατάφερναν τα ζώα να προσανατολιστούν και να βρουν το 

δρόµο της επιστροφής. 

Το ψάρεµα, ανάλογα µε την εποχή, δεν σταµατούσε κατά τις νυχτερινές 

ώρες. Οι ψαράδες καθώς λοιπόν ψάρευαν τη νύχτα, τραγουδούσαν και το τρα-

γούδι τους ακουγόταν µέχρι τις ακτές της λίµνης σχίζοντας την απόλυτη σιωπή 

της νύχτας και γίνονταν ένα µε το ήρεµο µουρµουρητό της λίµνης. Ήταν όπως 

λένε οι τσοπάνηδες που τους άκουγαν στις όχθες µια µαγεία, µια υπενθύµιση 

που τόνιζε ότι η ζωή της λίµνης ήταν αδιάκοπα και αδιάσπαστα δεµένη µε αυ-

τή των κατοίκων των Καναλίων. 

Τους χειµωνιάτικους µήνες οι ψαράδες περνούσαν περισσότερες ώρες 

στις καλύβες τους απ’ ότι τους καλοκαιρινούς. Πολλές φορές το καλοκαίρι 

κοιµόντουσαν όπου βράδιαζαν. Για το λόγο αυτό σ’ ένα από τα καράβια µετέ-

φεραν τα ρούχα και τα σκεύη τους. Το καράβι αυτό, λόγω της συγκεκριµένης 

εργασίας που έκανε το ονόµαζαν «κατινιάρικο». Πάντα όµως κάποιος από την 

οµάδα έµενε πίσω στην καλύβα και ήταν επιτετραµµένος να επιβλέπει τις ψα-

ροπαγίδες (κατίκια) και να µεταφέρει τα ψάρια που πιάνονταν σ’ αυτές στο γυ-

ροβόλι. 

Τα Σαββατοκύριακα που συνήθως οι ψαράδες επέστρεφαν πίσω στα 

σπίτια τους, το χωριό άλλαζε όψη. Χαρούµενες φωνές παντού. Όλο το χωριό 

µοσχοµύριζε από το φρέσκο ζυµωτό ψωµί που φούρνιζαν οι Καναλιώτισσες 

στους παραδοσιακούς 

φούρνους που υπήρχαν σε 

κάθε σπίτι. Επίσης για να 

τους ευχαριστήσουν και να 

αλλάξουν για λίγο τη 

διατροφή τους που περιορι-

ζόταν στις σούπες όπως 

προαναφέραµε, έψηναν 

ψαρόπιτες στους φούρνους 

µε τα φρέσκα ψάρια που 

έφερναν οι ψαράδες µαζί τους. 
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Το Σάββατο το βράδυ το χωριό όλο γλεντούσε. Οργανοπαίχτες από τα 

Κανάλια αλλά και από τη γύρω περιοχή διασκέδαζαν τους ψαράδες, δίνοντας 

µια ευχάριστη νότα στη δύσκολη και µονότονη ζωή που προαναφέραµε µέσα 

στη λίµνη. Στερηµένοι λοιπόν από αυτού του είδους τις κοινωνικές εκδηλώ-

σεις, οι ψαράδες δεν «τσιγγουνεύονταν» να ξοδέψουν χρήµατα στους οργανο-

παίχτες. Γι’ αυτούς η ζωή ήταν γεµάτη στερήσεις και εκµεταλλεύονταν την 

κάθε ευκαιρία για διασκέδαση. Άλλωστε το ψάρεµα τους άφηνε χρήµατα ώστε 

να µπορούν εύκολα να συντηρούν την οικογένεια αλλά και να ξοδεύουν σε τέ-

τοιου είδους διασκεδάσεις. 

Όπως και στους τρόπους ψαρέµατος, στην κατασκευή των καλύβων , 

στην κατασκευή των καραβιών τους οι ψαράδες των Καναλίων ανέπτυξαν δι-

κούς τους τρόπους επικοινωνίας µε το χωριό και τους χρησιµοποιούσαν στις 

δύσκολες στιγµές της ζωής τους µέσα στη λίµνη. Όταν έπεφτε οµίχλη, γεγονός 

που γινόταν συχνά και οι ψαράδες αποκλείονταν µέσα στο νερό χωρίς να µπο-

ρούν να προσανατολιστούν, χτυπούσαν τις καµπάνες στο χωριό µε σκοπό α-

κούγοντας το ηχητικό µήνυµα οι ψαράδες να προσανατολίζονται προς τη στε-

ριά. Το ίδιο έκαναν και οι βοσκοί στις όχθες της λίµνης. Φώναζαν και σφύρι-

ζαν, ακόµα και τα τσοπανόσκυλα αγρίευαν, ώστε να δώσουν µήνυµα και κα-

τεύθυνση προς τις όχθες.  

Η λίµνη Κάρλα ήταν δεµένη µε τη ζωή των Καναλιωτών ακόµα και στις 

θρησκευτικές τελετές και στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής τους. 

Τα Θεοφάνεια η ποµπή ξεκινούσε από την εκκλησία του χωριού και κα-

τέληγε στη σκάλα, όπου έριχναν το σταυρό στα νερά της  λίµνης. Την Πρωτο-

µαγιά οι Καναλιώτες τη γιόρταζαν στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος όπου υ-

πάρχει ο βυζαντινός ναός του 12ου –13ου αιώνα. Εκεί πήγαιναν είτε καβάλα στα 

ζώα είτε µε τα καράβια που φορτωµένα µε κόσµο έφταναν εκεί. Τις Κυριακές 

αλλά και σε διάφορες µεγάλες γιορτές, άντρες και γυναίκες έβαζαν τα καλά 

τους και έκαναν ώρες πολλές βαρκάδα στη λίµνη. Αυτό θα λέγαµε ήταν και 

ένα είδος νυφοπάζαρου. Οι νέοι του χωριού επιδείκνυαν τη γρηγοράδα του κα-

ραβιού τους φλερτάροντας µ’ αυτό τον τρόπο τις όµορφες και συνάµα δυναµι-

κές Καναλιώτισσες. 
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Επίσης πήγαιναν στα πανηγύρια των διπλανών χωριών χρησιµοποιώ-

ντας τα καράβια, που σ’ αυτή την περίπτωση µετατρέπονταν σε µεταφορικά 

µέσα. 

Το πιο όµορφο όµως ήταν όταν έβλεπες να µεταφέρουν οι Καναλιώτες 

µε τα καράβια τα προικιά των κοριτσιών που παντρεύονταν σε διπλανά παρα-

κάρλια χωριά. Η ποµπή ξεκινούσε από τα Κανάλια, διέσχιζε τα νερά της λί-

µνης το ένα καράβι πίσω από τα άλλο µε τη συνοδεία µουσικών οργάνων που 

αντηχούσαν σ’ όλη τη λίµνη. Ήταν για τους Καναλιώτες µέρες κεφιού αφού 

δίνουν µεγάλη σηµασία στις προετοιµασίες του γάµου.  

Όλα αυτά που αναφέρθηκαν σχετικά µε τη ζωή πάνω στα νερά της λί-

µνης  καθώς και τις επιρροές στη ζωή του χωριού δηµιούργησαν µια ναυτική 

παράδοση που κράτησε µέχρι και τις ηµέρες της αποξήρανσης. Αυτό φαίνεται 

καθαρά, απ’ το ότι οι Καναλιώτες ψαράδες προστάτη άγιό τους είχαν τον Άγιο 

Νικόλαο. Άλλωστε µέσα στην καλύβα τους µόνο το εικόνισµά του είχαν κρε-

µασµένο. Σ’ αυτόν έκαναν τάµατα και επικλήσεις στις δύσκολες στιγµές µέσα 

στη λίµνη.  

Στη γιορτή του αγίου, οι ψαράδες πήγαιναν µε τα καράβια τους για να τιµή-

σουν τη µνήµη του. Το ίδιο βράδυ στο χωριό γινόταν µεγάλη γιορτή µε τη συ-

νοδεία τοπικών λαϊκών οργάνων. 

Η αρχαία Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Κανάλια είναι 

απόδειξη της ναυτικής νοοτροπίας των κατοίκων του χωριού. Οι τοιχογραφίες 

του ναού καθώς και τα ακιδογραφήµατα9 µας παραπέµπουν σε καθαρά παρα-

θαλάσσιους οικισµούς µε διαπιστωµένη τη ναυτική παράδοση. Ακόµη δεν εί-

ναι τυχαίο που τιµητικά ονόµαζαν τον αρχηγό κάθε οµάδας καπετάνιο. Όλα 

αυτά δείχνουν πόσο το υγρό στοιχείο της λίµνης είχε γίνει ένα µε αυτούς και 

καθόριζε κάθε εκδήλωση της ζωής τους. 

∆υστυχώς όµως µε την αποξήρανση της λίµνης όλος αυτός ο σπουδαίος λι-

µναίος πολιτισµός που αναπτύχθηκε στα Κανάλια χάθηκε. Οι ψαράδες της λί-

µνης αναγκάστηκαν να γίνουν γεωργοί και µαζί µ’ αυτό άλλαξαν ριζικά τρόπο 
                                                 
9 Τα ακιδογραφήµατα χαράσσονται πρόχειρα πάνω σε σκληρές επιφάνειες και αποτελούν αφιερωτικές 
προσφορές των χριστιανών πριν ή µετά από επικίνδυνα ταξίδια. Σκοπός τους είναι ακόµη να δείξουν 
ευγνωµοσύνη, ευχαριστία, ικεσία ή να εκδηλώσουν κάποια άλλη ψυχική ανάγκη. 
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ζωής. Οι νέες γενιές µεγάλωσαν χωρίς να µάθουν ή να πάρουν τίποτα από αυτό 

το σπουδαίο πολιτισµό. 

Σήµερα το µόνο που θυµίζει στα Κανάλια την σπουδαία ιστορία τους 

είναι το καφενείο «Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» του Γ. Καράµπελα. Στους τοίχους 

του ανάµεσα σε παλιά σύνεργα ψαρικής της λίµνης κρέµονται κάποιες φωτο-

γραφίες του λιµναίου πολιτισµού. Ακόµη κάποιες φωτογραφίες από τα καρά-

βια και τις καλύβες της λίµνης στο καφενείο του ∆ηµήτρη Βαΐτση στο κέντρο 

της πλατείας. Τα τελευταία χρόνια (1995-96) κατασκευάστηκαν επίσης στην 

πλατεία του χωριού δύο καλύβες. Αυτές τις κατασκεύασαν οι παλιοί ψαράδες 

του χωριού. ∆ίπλα σ’ αυτές είναι το καράβι που κατασκεύασαν οι συνταξιού-

χοι καραβοµαραγκοί Γ. Βέργος και Ν. Παπαϊωάννου µε την πρωτοβουλία του 

Κ.Ε.ΠΟ.Λ.Κ. 

Το έντονο χρώµα της ναυτικής παράδοσης των Καναλίων χάθηκε µαζί 

µε τη λίµνη του. Μόνο στις µνήµες των παλιών, γερόντων πλέον, ψαράδων του 

χωριού υπάρχει ακόµη αυτός ο λιµναίος πολιτισµός. Χρέος µας είναι, όλοι ε-

µείς που µάθαµε και αγαπήσαµε αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής , να τον δια-

σώσουµε µε όποιο τρόπο µπορούµε.  
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5. Ήθη – Έθιµα – Θρύλοι – Παραδόσεις – Γιορτές – 
Μύθοι 

 Λ έγεται πως τα αρχαία χρόνια το χωριό (οικισµός) ήταν χτισµένο πιο 

ανατολικά στη θέση «Χαρακαριό». Εκεί βασίλευε ένας βασιλιάς που 

λέγονταν Χαρακαριός και είχε µια κόρη, τη Βοιβηίδα. Αυτή την έκλεψαν λη-

στές και την πήγαν στα βουνά. Εκεί τη βίασαν. Όταν την άφησαν ελεύθερη, 

αυτή ένιωθε ντροπιασµένη και δεν επέστρεψε στον πατέρα της, αλλά πήγε και 

έπεσε στη λίµνη. Από τότε η λίµνη ονοµάστηκε Βοιβηίδα απ' το όνοµα της. 

Ο οικισµός αυτός καταστράφηκε από άγνωστη αιτία (πιο πιθανό είναι από 

πληµµύρα ή σεισµό) και οι κάτοικοι µεταφέρθηκαν και έχτισαν στη σηµερινή 

θέση τα σπίτια τους. Αργότερα όταν ήρθαν οι Τούρκοι, οι πιο πολλοί κάτοικοι 

µεταφέρθηκαν προς το βουνό, στα Πάνω Κανάλια και έµειναν άγνωστο πόσο 

καιρό. Σιγά-σιγά αργότερα άρχισαν να κατεβαίνουν πάλι στο χωριό. 

 

 

5.1. Το στοιχειό 

Οι παλιοί οι άνθρωποι, πίστευαν πως µες στον Κάρλα ή βάλτο υπήρχε 

στοιχειό. Λέγον πως τις νύχτες του χειµώνα, µες στο βάλτο ακουγόταν µουγκρητά. 

Μούγκριζε το στοιχειό. Αν και κανείς δεν το 'χε δει, ωστόσο πίστευαν ότι το στοι-

χειό υπήρχε και ήταν κακό σηµάδι, όταν µούγκριζε. Ακόµα και οι ίδιοι οι ψαράδες 

που αλώνιζαν µέρα νύχτα το βάλτο, πίστευαν πως το στοιχειό υπήρχε, αφού ακού-

γονταν τα µουγκρητά του. Κανείς δεν ξέρει πότε άρχισε η δοξασία αυτή για το 

στοιχειό. 

5.2. Έθιµα Καθαρής ∆ευτέρας 

Οι νοικοκυρές πρωί πρωί την Καθαρή ∆ευτέρα άναβαν το καζάνι µε το ζεστό 

νερό και έπλεναν καλά τρίβοντας τα όλα τα χαλκωµατένια σκεύη που χρη-

σιµοποιούσαν και µαγείρευαν. Έτσι µπορούσαν να ξεκινήσουν την νηστεία µε 
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πλήρη καθαρότητα. Την ίδια µέρα άνοιγαν την σταφλαρµιά που ήταν ένα γλύκι-

σµα νηστίσιµο, πρωτότυπο και φτιαγµένο απ' το φθινόπωρο για τη νηστεία αυ-

τή. 

Σταφλαµµιά: Στη διάρκεια του τρύγου κρατούσαν µούστο, τον έκοβαν µε 

στάχτη και έφτιαχναν πετιµέζι. Το πετιµέζι το έβαζαν σε πήλινες στάµνες και 

µέσα έβαζαν σταφύλια χειµωνιάτικα. Γινόταν κάποια ζύµωση για αρκετές µέ-

ρες. Όταν η ζύµωση σταµατούσε, τότε έχτιζαν τη στάµνα µε ζυµάρι δηλ. την έ-

κλειναν αεροστεγώς και την άνοιγαν την Καθαρή ∆ευτέρα. Ήταν ένα γλύκισµα 

πιο νόστιµο απ' το µέλι. Το µοίραζαν στους φτωχούς και σ' όσους δεν είχαν α-

µπέλι. (Αγγελική Θάνου – Κουζιώκα) 
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5.3. Έθιµα Πρωτοχρονιάς 

Ανήµερα την Πρωτοχρονιά, κάθε οικογένεια του χωριού έφτιαχνε κουλούρα., τη 

χώριζε σε ίσα κοµµάτια για όλα τα µέλη της οικογένειας, και επί πλέον ένα για 

το σπίτι, ένα για το Χριστό, ένα για τον Αι Βασίλη. Σε κάθε κοµµάτι τοποθετού-

σαν ή ένα νόµισµα ή κλαδί ελιάς, αµυγδαλιάς, αχλαδιάς, πουρνάρι κ.ά. Όποιος 

έβρισκε το νόµισµα, θα γινόταν πλούσιος, όποιος την αχλαδιά, θα ασχολούνταν 

µε την καλλιέργεια της, όποιος το πουρνάρι, θα γίνονταν τσοπάνος κλπ. Οι κου-

λούρες γινόντουσαν από ζυµάρι πάνω και κάτω και στη µέση µια γέµιση µε ρύ-

ζι, χοιρινό κρέας κοµµένο σε µικρά κοµµατάκια, ζάχαρη, κανέλλα και άλλα κα-

ρυκεύµατα. Ήταν πολύ νόστιµες.  

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς πήγαιναν στη βρύση του χωριού. Οι τσοπά-

νηδες άλειφαν τη βρύση µε βούτυρο, οι γεωργοί έριχναν σιτάρι, οι µπακάληδες 

χρήµατα, και έλεγαν: "Όπως τρέχει το νερό, να τρέχει το βούτυρο, το σιτάρι, τα 

χρήµατα" κλπ.. 

Όποιος επισκέπτονταν πρώτος το σπίτι της οικογένειας, τον έβαζαν να 

καθίσει σε ένα κούτσουρο κοντά στο τζάκι, να ρίχνει αλάτι στη φωτιά και να λέ-

ει: "Όπως πηδάει το αλάτι, να πηδάν οι νύφες, οι γαµπροί, τα πρόβατα και τα 

κατσίκια". (Μαρία Ράµπου – Βογιατζή) 

 

5.4. Γαµήλια έθιµα 

Στα Κανάλια του Βόλου, οι προετοιµασίες για το γάµο άρχιζαν µια βδοµάδα 

νωρίτερα, κατά το σύνηθες. Την ορισµένη Κυριακή γινόταν τα καλέσµατα στο 

συγγενολόι, συχνά όµως και σ' όλο το χωριό, από σπίτι σε σπίτι, µε το στόµα, 

προσκλητήρια δε συνηθίζονταν. Η στερεότυπη φράση ήταν: "Νάστε καλεσµένοι 
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στη χαρά µας". ∆ευτέρα, φίλες και µπρατίµισσες, έπλεναν τα προικιά της νύφης, 

ενώ τα συνόδευαν µε τραγούδια. 

Την Παρασκευή γινόταν η έκθεση ή επίδειξη των προικιών στο σπίτι της 

νύφης (καρπέτες, σαΐσµατα, κουρελούδες, φλοκάτες, χαλκόµατα, ασπρόρουχα, 

πλεκτά κλπ.). Οι γυναίκες τα ρίχνανε ρύζι, ενώ οι άντρες τα κάµαν κεράσµατα. 

Το βράδυ οι µπράτιµοι επισκέπτονταν το σπίτι της νύφης, όπου ακολούθαγε και 

σχετικό τσιµπούσι. 

Ανήµερα ο γάµος, Κυριακή πρωί, οι µπράτιµοι έπαιρναν τα προικιά απ' 

το σπίτι της νύφης, µε τα ζώα και µουλάρια, µε συνοδεία µουσικών οργάνων και 

τα πήγαιναν στο σπίτι του γαµπρού, ήτανε όλοι έφιπποι, ενώ ο πρώτος ήταν ο 

σχαριάτης, ο φέρων το σχαρίκι. Ο γάµος ήτανε γραφικός, συναισθηµατικός και 

εκδηλωτικός σε όλες τις φάσεις του. 

Κατόπιν µε τη συνοδεία οργάνων πάντα, πήγαιναν και έπαιρναν τον κου-

µπάρο. Στη συνέχεια έπαιρναν τη νύφη. Έφθαναν τα µπρατίµια µε ένα δίσκο 

όπου είχαν τα παπούτσια της νύφης. Η νύφη τους παίδευε λέγοντας "δεν µπαί-

νουν τα παπούτσια είναι στενά". Οι µπράτιµοι της έβαζαν χρήµατα µέσα, και 

άλλα χρήµατα και άλλα, και όταν (οι γύρω της µάλλον) ικανοποιούνταν, τα πα-

πούτσια έµπαιναν. 

Όταν όλα ήταν έτοιµα, ξεκινούσαν για την εκκλησία λέγοντας το εξής 

τραγούδι: 

Να ζήσει η νύφη κι ο γαµπρός κουµπάρος και κουµπάρα συµπέθερος που 

διάλεξε τη νύφη. 

Κατά την ώρα της στέψης, τα µπρατίµια χόρευαν στον περίβολο της εκ-

κλησίας. Μετά τη στέψη έβγαιναν όλοι µαζί στην πλατεία του χωριού και χό-

ρευαν σε κοινό χορό, κυκλικά σε όλη την έκταση της πλατείας. 

Το βράδυ το ζευγάρι πήγαινε στο σπίτι του γαµπρού (την απ' εδώ και ε-

µπρός κατοικία του). Η πεθερά στέκονταν στην πόρτα, κρατώντας ένα άσπρο 
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µαντήλι µε χρήµατα και ένα αγοράκι αγκαλιά, το οποίο έδινε στη νύφη να το 

κρατήσει. Η νύφη πρόσφερε το µαντήλι µε τα χρήµατα που της έδινε, στο αγο-

ράκι. Ακολουθούσε τρικούβερτο γλέντι. Έτρωγαν, έπιναν, χόρευαν και ο κου-

µπάρος ο οποίος είχε δικό του µαγειρευµένο φαγητό, το µοίραζε σε όλους µαζί 

µε το φαγητό που µαγειρεύονταν στο σπίτι του γαµπρού. 

Τη ∆ευτέρα το πρωί µετά το γάµο έρχονταν η σειρά των µπράτιµων να 

διασκεδάσουν. Τότε τους υπηρετούσε η νύφη και ο γαµπρός. Τα µπρατίµια, 

σύµφωνα µε το έθιµο, βασάνιζαν τη νύφη. Της έδιναν ζυµάρι ζυµωµένο µε στά-

χτη και κάρβουνα και ένα παλιούρι (αγκαθωτό ξύλο) ν' ανοίξει φύλλο για να κά-

νει πίτα, ή γέµιζαν το πάτωµα µε πολλά σκουπίδια και της έδιναν µια χαλασµένη 

σκούπα να σκουπίσει. Την έστελναν συνέχεια να τους γεµίζει την κανάτα µε 

κρασί και άλλα πολλά. 

Την Πέµπτη η νύφη πήγαινε στη βρύση µε µια κανάτα και έδινε φρέσκο 

νερό στους σπιτικούς, γυρίζοντας. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας πήγαινε στο σπίτι 

της µητέρας της, τρεις φορές. Κατά την πρώτη επίσκεψη της η µητέρα της της 

έδινε κότα, πιρούνι, κουτάλι και πιάτο. Τη δεύτερη φορά µπακούρια (κατσα-

ρόλες από χαλκό) και την τρίτη πήγαινε µαζί µε το γαµπρό και τους έκαναν το 

τραπέζι. 

Την Κυριακή, οκτώ ηµέρες µετά το γάµο, η πεθερά της νύφης τους πή-

γαινε στην εκκλησία και η νύφη έκανε µετάνοιες ασπαζόµενη τα χέρια των γυ-

ναικών του εκκλησιάσµατος. 
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5.5. Παραδοσιακή Καναλιώτικη φορεσιά 

 

5.5.1. Γυναικεία φορεσιά 

 
Πουκάµισο: Από ύφασµα χασέ κουµπωτό µπροστά µε πατιλέτα µε δαντέλα. Τα 

χρώµατα: άσπρο, ροζ, µπεζ. 

Φόρεµα: Πανωκόρµι στενό (πόλκα) µε ανοιχτό ντεκολτέ κούµπωµα µπροστά. 

Φούστα πολύ φαρδιά 3 ή 4 µάνες (µονάδα µέτρησης µήκους) ύφασµα µπροκάρ 

µε πολλές ντούκες. Η φούστα ενώνεται µε στενό ζωνάκι γαζωµένο µε το πανω-

κόρµι και κούµπωµα στο ζωνάκι αριστερά µπροστά. Τα χρώµατα: διάφορα. Το 

καθηµερινό φόρεµα ράβονταν µε τον ίδιο τρόπο αλλά σε καρό ύφασµα. 

Μεσοφόρι: Από χασέ ή ντουάλ ύφασµα σε χρώµα µπεζ ή λευκό µε ψιλή δαντέ-

λα στο στρίφωµα και λάστιχο στη µέση. Φοριέται κάτω από το φόρεµα. 

Καλέµι ή τσεµπέρι: Είναι το γνωστό πηλιορείτικο καλέµ-κερί στολισµένο µε 

δαντέλα. 

Τσιάκα: Από ύφασµα Βελούδο σε διάφορα χρώµατα, στολισµένο.  

Κορδέλα: Ζώνη από 

γυαλιστερό ύφασµα σε έντονα 

χρώµατα δεµένη αριστερά σε 

µονό φιόγκο. 

Ποδιά: Μονόχρωµη σκούρα 

και µαύρη πολλές φορές µε 

δύο σειρές δαντέλα άσπρη 

χαµηλά µε κέντηµα. Γίνεται 

από χοντρό ύφασµα. Φοριέται 

µαζί µε την κορδέλα στη µέση. 
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5.5.2. Αντρική φορεσιά 

 
Πουκάµισο: Από ύφασµα ντόπιο ή ξεφόρτι σε χρώµα ριγέ ή καρό το καθη-

µερινό και άσπρο το καλό µε παπαδίστικο γιακά, µε τραχηλιά λοξή και κουµπώ-

νει λίγο πιο κάτω απ' το στήθος και το υπόλοιπο γαζωµένο και κλειστό. 

Γιλέκι: Μαύρο ύφασµα, σκουτίσιο το χειµώνα, δηλαδή υφαντό χειροποίητο 

µάλλινο ύφασµα και το καλοκαίρι ύφασµα πιο λεπτό. Το γιλέκο είναι στολι-

σµένο µε γαϊτάνια από µαύρη 

έτοιµη κορδέλα λεπτή. 

Μπουργιώτης: Σακάκι κοντό 

µε µανίκι σκιστό κάτω πλάγια 

στολισµένο όπως το γιλέκι και 

ίδιο ύφασµα. 

Βράκα: σε ίδιο χρώµα και 

ανάλογο ύφασµα. 

Ζωνάρι: σε χρώµατα µαύρο οι 

ηλικιωµένοι, άσπρο και .ριγέ 

οι νέοι. Οι αρραβωνιασµένοι 

φορούσαν άσπρο ζωνάρι και µαντήλι τρίγωνο άσπρο. 

Σκούφος: ίδιος µε το πηλιορείτικο καλπάκι µόνο που εδώ το ονοµάζουν σκού-

φο. 

Παπούτσια: κλειστά, όχι δετά. Ονοµάζονται βοδέλο τα καθηµερινά και σεβρά 

τα καλά. 
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5.6. Γεύµατα 
 

Η τροφή, όπως είναι φυσικό, προσαρµοζόταν ανάλογα στην τοπική πα-

ραγωγή αλλά και το επάγγελµα του καθενός. 

Πριν την αποξήρανση της λίµνης Κάρλας το 1962, οι περισσότεροι κάτοικοι του 

χωριού ήταν ψαράδες, γι' αυτό και οι Καναλιώτες έτρωγαν πολλά ψάρια. Τα 

ψάρια ήταν συχνό φαγητό των Καναλιωτών, αφού υπήρχαν άφθονα στην Κάρλα 

και οι περισσότεροι ήταν ψαράδες, που ζούσαν µάλιστα κατά οµάδες, τα λεγό-

µενα "ντουκάνια", για εννέα περίπου µήνες του χρόνου µέσα στην Κάρλα, από 

το ∆εκαπενταύγουστο ως λίγο πριν το Πάσχα. 

Οι ψαράδες µαγείρευαν µέσα στην Κάρλα στις καλύβες τους. Στο κέντρο υπήρ-

χε µια πέτρινη εστία, µια πλάκα από κάτω και γύρω-γύρω πέτρες για να µην 

παίρνει φωτιά η καλύβα. Από πάνω από την εστία αυτή κρεµόταν η "κακόβου-

λα", όπως ονόµαζαν το καζανάκι που έβραζαν την τροφή τους, που κυρίως ήταν 

ψάρια και υδρόβια πτηνά και λίγα όσπρια. 

Είδη ψαριών: ζαζάνια, πλατίτσες, µποτσκάρια, µπράνιες (ψάρια µε ένα αγκάθι 

στο κέντρο), µπίζια (ψάρια που µοιάζουν µε το γαύρο και είναι γλυκά), χέλια 

(όχι πολλά) και ρέγκες (σαν σαρδέλες που τις πάστωναν). 

Επίσης υπήρχαν πολλά αµπέλια και γι' αυτό όλοι οι κάτοικοι είχαν στα 

"κατώγια" (υπόγεια των σπιτιών) "βαένια" (βαρέλια) µε µαύρο κρασί, το οποίο 

πουλούσαν και στο Βόλο. 

 

5.6.1. Πρωινό 

 
α) Τσάι χαµοµήλι, τίλιο, µαύρο: τα µάζευαν την άνοιξη και το καλοκαίρι 

σε µατσάκια, τα άφηναν στον ήλιο ώσπου να ξεραθούν και έπειτα τα έβαζαν σε 

πάνινα σακουλάκια 

β) Γάλα (κατσικίσιο και πρόβιο) 
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γ) Καφές (κριθαρένιος και ρεβιθένιος): καβούρδιζαν σε τηγάνι το κριθάρι 

ή τα ρεβίθια και έπειτα έκοβαν (άλεθαν) στο µύλο του καφέ. 

δ) Πολλές φορές, κυρίως το χειµώνα, έπιναν και µαύρο κρασί, όταν έτρω-

γαν τραχανά. 

ε) Τριψάνα: έβραζαν γάλα και έτριβαν µέσα ψωµί, κυρίως οι "τσοπανα-

ραίοι". 

 στ) Σκέτο ψωµί µε σύκα ή µήλα ή κυδώνια. 

ζ) Κρασόσουπα: ζέσταιναν µαύρο κρασί και έτριβαν µέσα ψωµί (κυρίως 

το χειµώνα και όσοι δούλευαν στα χωράφια ή στα ψάρια). 

η) Ψωµί µε πετιµέζι: έβραζαν σε καζάνια χλωρά σύκα για πέντε ώρες και 

µετά στράγγιζαν τα σύκα σε µια τσαντίλα (πολύ λεπτό πανί) και το ζουµί που 

έπαιρναν, το έβαζαν σε καθαρό καζάνι και το έβραζαν µε κοµµάτια κολοκυθιών 

και µήλα. Τα κολοκύθια και τα µήλα τα έβαζαν από το βράδυ µέσα σε ασβεστό-

νερο και το πρωί τα έπλεναν και τα έριχναν στο καζάνι µε το ζουµί των σύκων 

και σε σιγανή φωτιά ανακάτευαν ώσπου να πήξει. 

Το πετιµέζι το χρησιµοποιούσαν αντί για ζάχαρη στο τσάι σαν µαρµελάδα στο 

ψωµί, και το τρώγον κυρίως τα µικρά παιδιά. Το πετιµέζι το φύλαγαν µέσα σε 

µικρά πήλινα δοχεία (πιθαράκια), για να το έχουν όλο το χειµώνα ώσπου να 

'ρθει το επόµενο καλοκαίρι και να ξαναφτιάξουν. 

θ) Βούτυρο και µέλι σε ψωµί: το τρώγουν µόνο οι "αρχοντάδες" (οι πλού-

σιοι του χωριού). 

ι) Καψαλισµένο ψωµί και λίπος: το λίπος του γουρουνιού που έσφαζαν 

τα Χριστούγεννα και το φύλαγαν σε πήλινο δοχείο. Λίπος έτρωγαν όσοι είχαν 

γουρούνια ή ένα γουρούνι στην αυλή του σπιτιού τους.  

ια). Τραχανά κυρίως το χειµώνα, και µαζί µε τον τραχανά έπιναν µαύρο 

κρασί. 
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5.6.2. Πρόγευµα 

 
Αυτοί που δούλευαν στα χωράφια, έτρωγαν "κολάτσιζαν" γύρω στις 

11.00. Το κολατσιό των γεωργών, που ήταν και µεσηµεριανό τους γιατί γύριζαν 

στο σπίτι τους µε τη δύση του ήλιου, αποτελούνταν από ψωµί, ελιές, πιπεριές 

σπέντζες (κόκκινες), κρεµµύδια ή σκόρδα (χλωρά το καλοκαίρι και ξερά το χει-

µώνα), ντοµάτες ή φαγητό που είχε περισσέψει από το βράδυ ή πίττα που είχε 

φτιάξει η νοικοκυρά την προηγούµενη µέρα. 

Οι ψαράδες κολάτσιζαν πάνω στις βάρκες, "κατίκια" όπως τις ονόµαζαν. 

Εκεί έτρωγαν "κολάτσιζαν" φαγητό που είχε περισσέψει απ' το βράδυ και που 

αποτελούνταν" κυρίως από ψάρι ή ψητές πατάτες και ψωµί. ∆εν είχαν συγκε-

κριµένη ώρα για το κολατσιό, όποτε πεινούσαν έτρωγαν. 

Οι τσοπάνηδες έπαιρναν στο ταγάρι τους - µάλλινος τορβάς -, κάνα δυο 

φέτες ψωµί, µε λίγες ελιές και τυρί και κάνα δυο κρεµµύδια και τσιµπούσαν ενώ 

βοσκούσαν τα ζωντανά τους. 

Πολλές φορές όλοι οι εργαζόµενοι έπαιρναν κρασί σ' ένα παγούρι και έ-

πιναν µε το κολατσιό. 

Τα παιδιά που έµεναν στο σπίτι ή πήγαιναν στο σχολείο, άµα πεινούσαν 

έτρωγαν για κολατσιό ψωµί µε µήλα, σύκα ή κυδώνια και πελτέ, σκέτο ψωµί ή 

ό,τι υπήρχε σπίτι (φαγητό, πίττα, ελιές κλπ.). 

Οι γυναίκες που έµεναν σπίτι, συνήθως δεν έτρωγαν κολατσιό, αλλά "έ-

βαζαν καµιά µπουκιά ψωµί µε καµιά ελιά στο στόµα, έτσι για τη λιγούρα" και 

αυτό "στο πόδι", δεν καθόταν δηλαδή στο τραπέζι να φάνε. Όσες δούλευαν στα 

χωράφια, τρώγανε µαζί µε τους άντρες, γύρω στις 11:00. 
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5.6.3. Μεσηµεριανό 

 
Συνήθως για µεσηµέρι έτρωγαν τα παιδιά ό,τι υπήρχε στο σπίτι, δεν µα-

γείρευαν κανονικά, γιατί οι άντρες ήταν στα χωράφια και γύριζαν το βράδυ στο 

σπίτι. Όταν όµως οι άντρες του σπιτιού ήταν στο σπίτι σε κάποια γιορτή οικογε-

νειακή ή ονοµαστική, ή Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ., τότε έτρωγαν όλοι µαζί στο 

τραπέζι, το οποίο ετοίµαζε η νοικοκυρά µε τις κόρες της, αν είχε, ή η νύφη, αν 

υπήρχε στο σπίτι. Η νοικοκυρά καθόταν τελευταία στο τραπέζι και ο πατέρας 

καθόταν πρώτος και στην κορυφή του τραπεζιού, τον "σουφρά" (χαµηλό τρα-

πέζι). Καρέκλες δεν υπήρχαν και καθόταν όλοι κάτω, γύρω απ' το σοφρά. Στο 

σοφρά υπήρχε πάντα κόκκινο κρασί και έπιναν όλοι, µεγάλοι και µικροί. 

 

5.6.4. Βραδινό 

 
Στο βραδινό γεύµα, κάθονταν απαραιτήτως όλοι στο τραπέζι, πρώτα ο 

πατέρας στην κορυφή του σοφρά και γύρω γύρω οι υπόλοιποι της οικογένειας. 

Τελευταία καθόταν η νοικοκυρά. Το βράδυ τρώγον το κανονικό γεύµα της ηµέ-

ρας, γιατί τότε γύριζαν οι άντρες από τις δουλειές τους. 

Στο βραδινό τραπέζι υπήρχε: σαλάτα (άγρια χόρτα του βουνού), ελιές, 

τυρί (στο τραπέζι των πλουσίων ή των τσοµπάνηδων), κρασί και το κύριο φαγη-

τό που σέρβιρε η νοικοκυρά σε πήλινα πιάτα, αν ήταν κατσαρόλας, ενώ το φα-

γητό του ταψιού το έτρωγαν όλοι απ' το ταψί. 
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5.6.5. Πίττες 

Είδη πίττας που συνηθίζονται: λαχανόπιτα (πιο συχνά, γιατί έβαζαν µέσα 

άγρια χόρτα), τραχανόπιττα, τυρόπιτα (κυρίως οι πλούσιοι, οι οικογένειες τσο-

µπάνηδων και οι φτωχοί µόνο στις Απόκριες), γαλατόπιτα, ρυζόπιττα, κολοκυ-

θόπιτα. 

Λαχανόπιτα: άνοιγαν πέντε φύλλα, και αφού λάδωναν το ταψί, έβαζαν 

τρία φύλλα από κάτω που τα λάδωναν, έπειτα έριχναν ψιλοκοµµένα χόρτα 

(σπανάκια, παπαρούνες και άλλα άγρια χόρτα), κρεµµύδια και ρύζι ή σιτάρι 

κοµµένο και λάδι. Όσοι είχαν, έριχναν µέσα και κοµµάτια τυρί, και τέλος έβα-

ζαν από πάνω τα άλλα δύο φύλλα που τα λάδωναν στις. 

Τραχανόπιττα: γινόταν µε οχτώ φύλλα. ∆ύο φύλλα στον πάτο του τα-

ψιού, έριχναν τον τραχανά (ένα φύλλο, µια στρώση τραχανά), που τον είχαν α-

νακατέψει µε λίγο γάλα, αλάτι και λάδι και τέλος έβαζαν το τελευταίο φύλλο µε 

λάδι. 

Τυρόπιτα: γινόταν µε δώδεκα φύλλα. ∆ύο φύλα αϊτό κάτω, στον πάτο τον 

λαδωµένου ταψιού, και µετά εννέα φύλλα, τα έστρωναν µε µείγµα τυριού, κοµ-

µένο σε κοµµατάκια, γάλα, πέντε µε έξι αυγά και λάδι και το τελευταίο φύλλο 

µε λάδι και το άλειφαν ακόµη µε κρόκο αυγού για να είναι πιο ξεροψηµένη η 

πίττα, πιο τραγανό το πάνω φύλλο. 

Γαλατόπιτα: γινόταν µε τρία φύλλα. ∆ύο φύλλα έστρωναν από κάτω, το 

πρώτο το λάδωναν και το δεύτερο το έστρωναν µε κρεµά που αποτελούνταν από 

γάλα, δύο αυγά και αλεύρι όσο χρειαζόταν για να γίνει η κρέµα πηχτή. Από πά-

νω έβαζαν το τελευταίο φύλλο που το άλειφαν µε λίγο λάδι και κρόκο αυγού για 

να κοκκινίσει το φύλλο. Στις φορές δεν έβαζαν φύλλο από πάνω, αλλά άφηναν 

σκέτη την κρέµα που την περιέχυναν µε λάδι και κρόκο αυγού. 

 93



Ο λιµναίος πολιτισµός της Κάρλας - Κανάλια 
Τάσιος ∆.., Σκαλτσάς Α., Γούτσος Χ., Αλεξόπουλος Χ. 

Ρυζόπιτα: µε οκτώ φύλλα, δύο από κάτω και πέντε φύλλα, τα έστρωναν 

το καθένα µε µείγµα ρυζιού, γάλακτος, λαδιού, αλατιού και λίγο αλεύρι. Το τε-

λευταίο φύλλο το άλειφαν µε λάδι. 

Κολοκυθόπιτα: γινόταν µε τρία φύλλα. Έκοβαν τα κολοκύθια σε µικρά 

κοµµάτια και τα έβραζαν, µετά τα έβαζαν σε ένα τρυπητό και τα πατούσαν µε το 

χέρι να λιώσουν και να γίνουν ένα µείγµα, στο οποίο πρόσθεταν λίγο ρύζι, ζά-

χαρη και κανέλα και λάδι και τα έβαζαν στο δεύτερο φύλλο στις πίττας, ενώ το 

πρώτο και το τελευταίο το άλειφαν µε λάδι και έριχναν και λίγη κανέλλα. 

Τα κοµµάτια των φύλλων που περίσσευαν γύρω από το ταψί, τα έστριβαν 

και έφτιαχναν τον «κόθρο» στις πίττας. Αυτό γινόταν για στις στις πίττες. Στις 

πίττες στις έψηναν στο φούρνο που τον έκαιγαν µε πουρνάρια, για να µην έχει 

µεγάλη «πύρα» και «αρπάξει» (καεί) η πίττα. 

Φύλλα πίττας: 

Υλικά: 3 ποτήρια αλεύρι, 1 ποτήρι νερό, λίγο αλάτι και λάδι. 

Ζύµωναν πολύ καλά τα υλικά ώσπου να µαλακώσει η ζύµη, και έπειτα 

έκοβαν τη ζύµη σε κοµµάτια, ανάλογα µε τα «πέτρα» (φύλλα) που ήθελαν να 

βάλουν σε κάθε πίττα και τα κοµµάτια αυτά τα άνοιγαν µε τον πλάστη (µακριά 

και στρόγγυλη βέργα) για να φτιάξουν τα «πέτρα». 

Στις Απόκριες, που ήθελαν να κάνουν στις πίττες, να µην ανοίγουν κάθε 

µέρα «πέτρα», διέθεταν µια ολόκληρη µέρα για να φτιάξουν τα φύλλα. Τα φύλ-

λα αυτά τα έβαζαν ανοιχτά σε µια µεγάλη λαµαρίνα, τα έψηναν, τα έβαζαν σε 

ένα τραπεζοµάντιλο ανοιχτό και από κει τα έπαιρναν ένα-ένα και τα χρησι-

µοποιούσαν στις πίττες. 

Την πίττα δεν την σέρβιραν σε πιάτα, αλλά την έτρωγαν από το ταψί, α-

φού την έκοβαν πρώτα στα τέσσερα (σε σχήµα σταυρού) και ξανά πάλι το κάθε 

κοµµάτι σε δύο µικρότερα και έτρωγε όλη η οικογένεια απ’ το ταψί στο σοφρά. 
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5.6.6. Ψάρια 

Τα ψάρια ήταν συχνό φαγητό των Καναλιωτών, αφού υπήρχαν άφθονα 

στην Κάρλα και οι περισσότεροι ήταν ψαράδες, που ζούσαν µάλιστα κατά οµά-

δες, τα λεγόµενα «ντουκάνια», για εννέα περίπου µήνες του χρόνου µέσα στην 

Κάρλα, από το ∆εκαπενταύγουστο ως λίγο πριν το Πάσχα. 

Οι ψαράδες µαγείρευαν µέσα στην Κάρλα όπως καλύβες όπως. Στο κέ-

ντρο υπήρχε µια πέτρινη εστία, µια πλάκα από κάτω και γύρω-γύρω πέτρες για 

να µην παίρνει φωτιά η καλύβα. Από πάνω από την εστία αυτή κρεµόταν η «κα-

κόβουλα», όπως ονόµαζαν το καζανάκι που έβραζαν την τροφή όπως, που κυ-

ρίως ήταν ψάρια και υδρόβια πτηνά και λίγα όσπρια. 

Είδη ψαριών: ζαζάνια, πλατίτσες, µποτσκάρια, µπράνιες (ψάρια µε ένα 

αγκάθι στο κέντρο), µπίζια (ψάρια που µοιάζουν µε το γαύρο και είναι γλυκά), 

χέλια (όχι πολλά) και ρέγκες (σαν σαρδέλες που όπως πάστωναν). 

Τρόπος µαγειρέµατος 

Οι ψαράδες µαγείρευαν τα ψάρια σούπα, τηγανητά ή ψητά. Η σούπα γι-

νόταν µε νερό που έπαιρναν από την Κάρλα και µέσα έριχναν τα ψάρια µε λίγο 

ρύζι και καµιά πατάτα (αν είχαν) και λίγο λάδι και αλάτι. 

Οι νοικοκυρές, στο χωριό, έφτιαχναν και ψάρια στο φούρνο, αφού υπήρ-

χε η δυνατότητα αυτή, µε χόρτα ή κρεµµύδια. 

Ψαρόπιτα: γινόταν µε καρλιότικα ψάρια. Έβαζαν στο ταψί κρεµµύδια 

ξερά, σκόρδο, δάφνη, βάγιο, ρίγανη, µαϊντανό και ψάρια. Αφού έβραζε µε το 

νερό, έριχναν και ένα ποτήρι κρασί (για να το σβήσουν) και σπέντζα (κόκκινη 

πιπεριά). 
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Στιφάδο ψάρι: Τηγάνιζαν πολύ µικρά κρεµµύδια ολόκληρα και ψάρια, 

Τα έβαζαν µέσα σε χάλκινη κατσαρόλα, τη λεγόµενη «πολιτική» ή «µπακούρι», 

πρώτα τα κρεµµύδια και µετά το ψάρι, αλάτι, δάφνη, ρίγανη, σκόρδο, πιπέρι 

κόκκινο, ντοµάτα, λάδι, ένα ποτηράκι του κρασιού ξύδι και έκλειναν το καπάκι. 

Γύρω-γύρω από το καπάκι έβαζαν ζυµάρι για να κλείσει τελείως (σαν χύτρα) και 

το έβαζαν στο καµίνι, στο οποίο είχαν µείνει µόνο κάρβουνα από τα ξύλα και 

έβραζε σιγά-σιγά. 

Σύβραση: έκαιγαν στο τηγάνι λάδι µε λίγο αλεύρι, νερό, αλάτι και ντο-

µάτα (πελτέ) και έπειτα έριχναν ψαράκια µικρά και τα άφηναν να βράσουν όλα 

µαζί. 

Οι ψαράδες για να διατηρήσουν τα ψάρια ώσπου να βγουν και να τα που-

λήσουν, τα έβαζαν σε ξύλινα τελάρα µε πάγο που αγόραζαν. 

Αν ήθελαν να τα φτιάξουν παστά, τα έσχιζαν από τη ράχη και τα άνοιγαν 

στα δύο, τα αλατίζανε, χωρίς να αφαιρέσουν τα λέπια και τα βάζανε µέσα σε 

γαλίκια (κόφες), και δεν τα πλησίαζαν οι µύγες ή άλλα έντοµα λόγω του αλατιού 

και τα διατηρούσαν έτσι περίπου για ένα µήνα. 

Τα ψάρια τα πουλούσαν στο Πήλιο και αγόραζαν από κει λάδι και ελιές. 

Υπήρχαν κάποιες ηµέρες το χρόνο που έπρεπε να φάνε απαραίτητα ψάρι, 

όπως του Σωτήρος, του Ευαγγελισµού, των Βαΐων, των Απόκρεω και του Αγίου 

Φιλίππου. Κατά το 40ηµερο πριν τα Χριστούγεννα που ήταν περίοδος νηστείας, 

το ψάρι επιτρεπόταν. 
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5.7. Ψυχαγωγία των Καναλιωτών 

 
Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ακόµη στο χωριό γίνονταν δύο πανη-

γύρια. Το µεγάλο το ∆εκαπενταύγουστο και στις 21 Μαΐου στη γιορτή του Α-

γίου Κωνσταντίνου. Κόσµος πολύς µαζευόταν στο χωριό από τα γειτονικά χω-

ριά. Στην πλατεία µε τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων οι Καναλιώτες γλε-

ντούσαν µε κοινό χορό. Πιάνονταν χέρι χέρι όλοι µαζί και χόρευαν γύρω από 

την πλατεία. Στα πανηγύρια γίνονταν και τα νυφοπάζαρα. Ο νέος έβλεπε τη 

νέα και γινόταν το προξενιό. Πήγαινε ο πατέρας του νέου, συνήθως, και ζη-

τούσε σε γάµο την κόρη του. Όταν συµφωνούσαν, άρχιζαν τη διαπραγµάτευση 

για την προίκα. Αφού τα συµφωνούσαν και στην προίκα, πήγαινε το Σάββατο 

ο γαµπρός µαζί µε τον πατέρα του και το µεγαλύτερο αδερφό του στο σπίτι της 

νύφης για να της κάνουν το τραπέζι. Έτσι γνώριζε από κοντά ο γαµπρός τη νύ-

φη. 

Εκτός από τα πανηγύρια που ήταν ευκαιρία για οµαδική διασκέδαση. 

Πολλές φορές οι γυναίκες του χωριού στις γειτονιές χόρευαν µε τραγούδια που 

τραγουδούσαν οι ίδιες. Την Καθαρή ∆ευτέρα οι Καναλιώτες συγκεντρώνονταν 

στην περιοχή Μετόχι. Παρέες-παρέες έστρωναν κάτω και γλεντούσαν πίνοντας 

κρασί, δικής τους παραγωγής και ψήνοντας αρνιά. 

Την πρωτοµαγιά τη γιόρταζαν στον Άγιο Νικόλαο. Τον θεωρούσαν 

θαυµατουργό γιατί έσκασε το άλογο του Τούρκου αξιωµατικού που πήγαινε να 

κάψει το χωριό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στην περιοχή του Αγίου Νικο-

λάου έφταναν συνήθως µε τα καράβια τους. Στο προαύλιο της εκκλησίας έψη-

ναν τα αρνιά τους και χόρευαν µε τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων. 

Στις ονοµαστικές γιορτές των αντρών κάθε οικογένειας, κάθε σπίτι που 

γιόρταζε είχε την τιµητική του. Ο σπιτονοικοκύρης έσφαζε το γουρουνάκι ή το 

αρνί που µεγάλωνε γι’ αυτό το σκοπό. Κοντά στο τζάκι, ψήνοντας στα κάρ-
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βουνα και προσφέροντας ντόπιο κρασί κέρναγαν τους «γυριστάδες» όπως έλε-

γαν τότε αυτούς που έκαναν τις επισκέψεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτοµαγιά στη λίµνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαρκάδα 
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5.7.1. Γιορτή της Ανθισµένης Αµυγδαλιάς 
 

Η γιορτή της Ανθισµένης Αµυγδαλιάς καθιερώθηκε το 1956. ∆ιοργανω-

τής της γιορτής ήταν η κοινότητα και ο Γεωργικός Συνεταιρισµός. Σαν γιορτή 

παρουσίαζε αξιοθέατο θέαµα και ήταν ονοµαστή στο νοµό. Ο κάθε επισκέπτης 

τη µέρα εκείνη έβλεπε όλο τον κάµπο µε τις ανθισµένες αµυγδαλιές, θέαµα α-

περιόριστης οµορφιάς. 

Η γιορτή ξεκινούσε µε τους κατοίκους των Καναλίων να υποδέχονται 

τους καλεσµένους τους έξω από το χωριό στο εκκλησάκι του Αγίου Τρύφωνα 

χτισµένο πάνω σε λόφο από τον οποίο υπήρχε πανοραµική θέα των ανθισµέ-

νων αµυγδαλιών καθώς και της λίµνης Κάρλας. Γινόταν εκκλησιασµός και µε-

τά µε τα πόδια και µε τον ήχο της Φιλαρµονικής του Βόλου γύριζαν στο χωριό. 

Στην πλατεία του χωριού πρόσφεραν γεύµα στους καλεσµένους µαζί µε ένα 

σακουλάκι αµύγδαλα από την παραγωγή τους. Μετά το φαγητό άρχιζε ο χορός. 

Ξεκινούσε µε το παραδοσιακό γαϊτανάκι. Στη συνέχεια χόρευαν παραδοσια-

κούς χορούς τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Η γιορτή της ανθισµένης αµυ-

γδαλιάς δυστυχώς δεν µπόρεσε να κρατήσει, να διατηρηθεί ως τις µέρες µας. Ο 

λόγος που καταργήθηκε από τους ίδιους τους  Καναλιώτες είναι ο εξής: η γιορ-

τή γινόταν την ηµέρα των Αποκρεών. Έτυχε την ηµέρα αυτή για δύο – τρία 

συνεχόµενα χρόνια να είναι άσχηµος και η γιορτή να έχει αποτυχία. Όµως το 

χειρότερο ήταν ότι την Καθαρή ∆ευτέρα έκανε παγωνιά και «έκαιγε» τα αµύ-

γδαλα. Αυτό θεωρήθηκε από τους Καναλιώτες κακοτυχία και αποφάσισαν να 

σταµατήσουν τη γιορτή αυτή. 
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6. Ντόπιοι Καλλιτέχνες 

Θ εωρούµε επιβεβληµένο να κάνουµε µια µικρή αναφορά στους καλλι-

τέχνες του χωριού που εµπνεύστηκαν και απέδωσαν στα δηµιουργή-

µατά τους σκηνές του λιµναίου πολιτισµού της Κάρλας. 

 

6.1. Σωκράτης Ζιώγας 
Γεννήθηκε το 1917 και µεγάλωσε στα Κανάλια. Σε ηλικία 16 χρονών, όπως 

και οι περισσότεροι νέοι του χωριού, έγινε ψαράς στη λίµνη µαθαίνοντας τα 

µυστικά της δίπλα στον πατέρα του. Το 1956, πριν την αποξήρανση, έφυγε από 

το χωριό και έζησε στο Βόλο, όπου εργάστηκε ως οικοδόµος για 20 χρόνια. 

Μετά την συνταξιοδότησή του γύρισε στο χωριό όπου και έζησε ως το θάνατο 

του. Ο Σ. Ζιώγας ζωγράφιζε µ’ έναν 

δικό του τρόπο και ζωντάνευε στον 

καµβά τη ζωή της λίµνης. Έµπνευση 

του έδινε ο λιµναίος πολιτισµός που 

ο ίδιος έζησε για 20 χρόνια. Στους 

πίνακές του ζωντανεύουν οι 

ψαροκαλύβες, τα καράβια, οι 

ψαράδες καθώς και όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί της λίµνης. Ακόµη κατα-

σκεύασε µε απόλυτη ακρίβεια, υπό κλίµακα, ψαροκαλύβες, καράβια µε όλο 

τους τον εξοπλισµό, πουτούρια, κατίκια κ.ά. ∆ώρισε την ανεκτίµητη αυτή για 

τον τόπο κληρονοµιά του λιµναίου πολιτισµού στο µικρό µουσείο που στεγά-

ζεται σήµερα στο χώρο του Λυκείου Καναλίων και που θα αποτελέσει σηµα-

ντικό κοµµάτι του µουσείου της Κάρλας. Τα περισσότερα έργα του τα χάρισε 

σε ανθρώπους που αγάπησαν αυτόν τον πολιτισµό και νοσταλγούν την επι-

στροφή της λίµνης. Επίσης έργα του ίδιου είναι οι τοιχογραφίες που βρίσκο-

νται στο εξωτερικό µέρος της ψησταριάς του Α. Μπέλου στην πλατεία των 

Καναλίων. 
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6.2. Βασίλης Αναστασίου 
Γεννήθηκε το 1928 στα Κανάλια. Σε ηλικία 19 χρονών «µπήκε» στη ζωή της 

λίµνης, µαθητεύοντας τα µυστικά της δίπλα στον πατέρα του. Μέχρι την απο-

ξήρανση της λίµνης δούλευε ως ψαράς και ζούσε πάνω στα νερά της. Παράλ-

ληλα ασχολούνταν µε τη µουσική παίζοντας κλαρίνο σε χορούς και πανηγύρια. 

∆ιετέλεσε σχεδόν για µια δεκαετία πρόεδρος των Αλιέων και Ακτηµόνων µετά 

την αποξήρανση της λίµνης. Αυτοδίδακτος και ανήσυχο πνεύµα ανέπτυξε πολ-

λές δεξιότητες και ασχολήθηκε µε την χειροτεχνία του χαλκού, του ξύλου και 

της πέτρας. Βλέποντας τα έργα του, που είναι δίσκοι τοίχου, πιατάκια, γκιού-

µια από χαλκό καθώς και έργα σε πέτρα και ξύλο, σε πιάνει µια νοσταλγία για 

το χαµένο λιµναίο πολιτισµό. Επηρεασµένος από τη ζωή στη λίµνη, φτιάχνει 

διάφορα πράγµατα, όπως ψαρόβαρκες της λίµνης, καλύβες κ.ά. Έχει µετατρέ-

ψει το σπίτι του σε ένα λαογραφικό µουσείο, που ο καθένας που έτυχε να α-

σχοληθεί µε το λιµναίο πολιτισµό µένει έκθαµβος βλέποντάς το. Είναι θα λέ-

γαµε όλη η ζωή που ο ίδιος έζησε πάνω στο νερό και θέλει να την αφήσει πα-

ρακαταθήκη για να 

µείνει στη µνήµη των 

νεώτερων. Επίσης το 

1996 πρωτοστάτησε και 

βοήθησε στην 

κατασκευή του καραβιού 

και ων καλυβών που υ-

πάρχουν στην πλατεία 

του χωριού ως εκθέµατα 

και αποµεινάρια της ζωής της λίµνης. Μέσα από αυτές τις γραµµές τον ευχαρι-

στούµε θερµά που άνοιξε το σπίτι του στο φωτογραφικό φακό µας και µοιρά-

στηκε µαζί µας αναµνήσεις από τη του στη λίµνη. 

τ
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