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Διάθεση του γραφείου του
Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας
για προ-επαγγελματική υποστήριξη
νέων Καναλιωτών

Κ

ατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών
Αθήνας στη συνεδρίαση της
28ης Μαρτίου 2016, θέμα 6ο, το γραφείο
του Συλλόγου (Ομόνοια, οδός Γλάδστωνος 10, 3ος όροφος) διατίθεται σε νέους
επιστήμονες καταγόμενους από τα Κανάλια, χωρίς καμία επιβάρυνση, για το χρονικό διάστημα που θα τους είναι
απαραίτητη μια άτυπη επαγγελματική
στέγη μετά την αποφοίτησή τους και έως
ότου ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για
την οριστική έναρξη της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας (απόκτηση των
απαιτούμενων σχετικών αδειών κ.λπ.) και
την εγκατάστασή τους στη δική τους
επαγγελματική στέγη.
Το Δ.Σ. έλαβε την απόφαση αυτή με
το σκεπτικό να διευκολύνει τους νέους
επιστήμονες στα πρώτα τους βήματα
μέχρι και την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη ενοικία-

γραφείου του Συλλόγου παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν με τον Ταμία του Δ.Σ.
του Συλλόγου κο Χρήστο Λιάκο (τηλ.
6944512149) για την ενημέρωσή τους
και τακτοποίηση των σχετικών λεπτομερειών.
Θα γίνει προσπάθεια, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, να εξυπηρετηθούν όλοι οι συγχωριανοί μας νέοι επιστήμονες, με τη διάθεση του γραφείου
πρωί και απόγευμα όλες τις ημέρες της
εβδομάδας.
Σημειώνεται ότι το γραφείο είναι πλήρως εξοπλισμένο για την υποστήριξη των
τεχνικών και ψηφιακού χαρακτήρα αναγκών των χρηστών του. Διαθέτει τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, πολυμηχάνημα για εκτυπώσεις, ψηφιοποιήσεις
(σκανάρισμα) και τηλεομοιoτυπίες (fax)
και επίσης φωτοτυπικό μηχάνημα.
σης χώρου γραφείου και την ως εκ
τούτου προκύπτουσα δαπάνη, πριν
ακόμη αποκτήσουν εισόδημα από την

άσκηση του επαγγέλματός τους. Κατόπιν αυτού, όσοι νέοι επιστήμονες ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το χώρο του

Επίσκεψη στα μέρη του πατέρα μου
της Βαρβάρας Χρ. Λιάκου

Ε

ίχα ακούσει τόσα πολλά για τον Ξενώνα στα Κανάλια και την εύκολη πρόσβαση στη λίμνη Πλαστήρα, ώστε αποφασίσαμε, με τρείς ακόμη φίλες
μου, να πάμε στα Κανάλια. Αρχικά η εκδρομή
είχε προγραμματισθεί για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας αλλά αναβλήθηκε λόγω
καιρού. Τελικά πραγματοποιήθηκε το τριήμερο της 25ης
Μαρτίου με κρύο και χιόνια
αλλά τουλάχιστον χωρίς
βροχή. Είχαμε όμως και δυο
απουσίες από την παρέα,
λόγω ασθένειας.
Περάσαμε τον Δομοκό κατά το μεσημεράκι της Παρασκευής με χιόνια και κάναμε
πρώτη στάση στην Καρδίτσα στο «Συμπόσιο», όπου
παραλάβαμε χωριάτικα αυγά που είχε αφήσει ο φίλος
Παίζοντας με τη Μίσσυ
του πατέρα μου (και του χωστα σκαλιά του Ξενώνα

ριού) κος Χαρίλαος Φατόλας. Μετά τη στάση αυτή, για
τα πολύτιμα αυγά, κατ’ ευθείαν για την πλατεία στα Κανάλια. Πρώτες εντυπώσεις άριστες: θεόρατα πλατάνια,
βρύσες με τρεχούμενο δροσερό νερό και τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Αφού πήραμε την πρώτη γεύση, ανεβήκαμε
για τον Ξενώνα, όπου μας περίμενε ο ακούραστος κος
Χρίστος Ζέκιος.
Ο Ξενώνας «Λάμπρος Παπαγεωργίου» – το σπίτι του
κάθε απόδημου Καναλιώτη – μας εντυπωσίασε. Η αλήθεια
είναι ότι δεν τον περιμέναμε τόσο ωραίο. Είχα ακούσει
βέβαια τον πατέρα μου, αλλά σκεφτόμουν ότι πατρίδα
του είναι, έργο του Συλλόγου για το οποίο αρκετά δούλεψε
είναι, και ως συνήθως τα παραλέει. Ακόμη και το σκυλάκι
μου η Μίσσυ, που κατά σύμπτωση κατάγεται από την
Καρδίτσα, ενθουσιάστηκε κι έτρεχε πέρα-δώθε στον προαύλιο χώρο με το πηγάδι και τις πέργκολες. Τα δωμάτια
πεντακάθαρα με όλες τις ανέσεις, ψυγείο, τηλεόραση, θερμαντικά σώματα, air condition, ντουλάπες με καθρέφτες,
καφετιέρα κ.λπ. Η κα Ρούλα (σύζυγος του κου Ζέκιου)
είχε φροντίσει ν’ ανοίξει τα θερμαντικά κι έτσι, παρά το
κρύο, τα δωμάτια ήταν ζεστά.

Συνέχεια στη σελ. 4

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών Αθήνας

Με το καλό,
Πάσχα στο χωριό!

Προσερχόμενοι την 25η Μαρτίου 2016 στον Ι. Ν. Κοιμήσεως
της Θεοτόκου για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της
Επανάστασης του 1821: Σημαιοφόρος, ο Απόλλων
Βητοβάρης (της Ευαγγελίας Ζήση του Ζήση).
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Τ

Η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

ην Κυριακή 6η Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (Αμερικής 17, Κολωνάκι – Αθήνα) η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου
μας και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
νέων οργάνων αυτού, του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), για τη διετία 2016-2017.
Στους συμμετέχοντες πρωτοστάτησαν με παρεμβάσεις τους
και διατύπωση απόψεων οι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου
κ.κ. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος και Νικόλαος Κατέρης,
καθώς και οι κ.κ. Γεώργιος Δημητρακάκης, Βασίλειος Μπρακατσούλας και Υψηλάντης Σαμαράς. Από τα παλαιότερα και
ιστορικά μέλη του Συλλόγου μας παρών ήταν ο κος Γεώργιος
Μπάλιος. Η σταθερή παρουσία τους στις Συνελεύσεις του
Συλλόγου αλλά και στις λοιπές εκδηλώσεις του (συνεστιάσεις, εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.) δείχνει πίστη
στους σκοπούς του Συλλόγου και εμπιστοσύνη στο διαχρονικό έργο του.
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με Πρόεδρο την
κα Παρασκευή σύζυγο Βάιου Αναγνώστου και Γραμματέα
την κα Ευγενία (Τζένη) σύζυγο Χρήστου Λιάκου. Στις σελίδες
8-9 παρατίθενται αναλυτικά ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο ισολογισμός εσόδων – εξόδων για το παρελθόν έτος 2015. (Ο απολογισμός των πεπραγμένων και ο
ισολογισμός εσόδων-εξόδων για το 2014, πρώτο έτος της
θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., παρουσιάστηκαν στην Γενική
Συνέλευση του προηγούμενου έτους και δημοσιεύτηκαν στο
φύλλο 130 της εφημερίδας μας, σελ. 14-15).
Το ενδιαφέρον και η εποικοδομητική συμμετοχή των παρευρεθέντων βοήθησε το Δ.Σ. να θέσει νέες προτεραιότητες
για τη διετία 2016-2017. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τρεις
νέες πρωτοβουλίες:
α) Η κοινωφελής αξιοποίηση του άρτια εξοπλισμένου γραφείου του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας, χαρακτηριστικά
με τη διάθεσή του για προ-επαγγελματική υποστήριξη νέων
επιστημόνων Καναλιωτών.
β) Η θέσπιση προγράμματος θερινής εθελοντικής εργασίας
νέων για το περιβάλλον στο χωριό, που θα περιλαμβάνει και
φιλοξενία (διαμονή και πλήρη εστίαση) στον Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου».
γ) Η διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης υποτροφίας
(ύψους 5.000 ευρώ) για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής σε Ελληνικό πανεπιστήμιο με
θέμα σχετικό με την αποδημία-μετανάστευση, η οποία στο
ερευνητικό-εμπειρικό μέρος της θα εστιάσει στη διερεύνηση
της αποδημίας-μετανάστευης των κατοίκων του χωριού μας
ως προς τα αίτια που την προκάλεσαν, τις οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή των αποδημησάντων και τη
ζωή στο χωριό, κ.λπ.
Ως προς τις δράσεις εξωραϊσμού στο χωριό, παραμένουν
ως προτεραιότητα η συμμετοχή του Συλλόγου με το ποσό
των 5.000 ευρώ στη δαπάνη ανακατασκευής-επαναλειτουργίας της παιδικής χαράς και φυσικά ο έλεγχος του φαινομένου
ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών (ογκωδών αντικειμένων και
μπάζων) οπουδήποτε στον περιβάλλοντα χώρο του χωριού.
Τέλος, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κου Λάμπρου Απ. Πυργιώτη, η Γενική Συνέλευση συμφώνησε, κατό-

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851

πιν συζήτησης, να συγκληθεί εκτάκτως εντός του έτους προκειμένου ν' αποφασίσει ενδεχόμενη τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου για τον περιορισμό του αριθμού θητειών των μελών των διοικητικών οργάνων του. Συγκεκριμένα, ο κος Πυργιώτης πρότεινε να τεθεί ως μέγιστος αριθμός
ετών συνεχόμενης θητείας τόσο του Προέδρου όσο και του
Ταμία του Δ.Σ. τα έξι (6) έτη, και των λοιπών μελών του Δ.Σ.
τα δέκα (10) έτη, εκτιμώντας ότι ο περιορισμός αυτός μπορεί
να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενεργοποίηση και συμμετοχή στα όργανα του Συλλόγου άλλων και ιδιαίτερα νεότερων ατόμων, κάτω και από τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του, αφού η συνεχής ανανέωση της θητείας ίδιων
μελών επί σειρά ετών θα είναι καταστατικά αδύνατη. Η πρόταση αυτή, με τη δημοσίευσή της εδώ, τίθεται σε διαβούλευση
μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε θα οριστεί από το Δ.Σ. η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι ευπρόσδεκτες όλες οι
γνώμες και απόψεις επ' αυτής, ιδιαίτερα οι διαφορετικές,
όπως ήδη εκφράστηκαν κατά την πρώτη συζήτησή της από
την προηγηθείσα Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από
την Γενική Συνέλευση την Κυριακή 6-3-2016
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου (6932483382-2106513488)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κατσόγιαννος του Ηρακλή (6936649277-2109240100)
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ
(6977061177-2107750442)
ΤΑΜΙΑΣ:
Χρήστος Λιάκος του Δημητρίου
(6944512149-2106727232)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Σωτήρης Παπανικολάου
του Αποστόλου (6979851307)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Ελένη Κατέρη σύζυγος Νικολάου
(2108016785)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Μπάλιος του Γρηγορίου
(2102818365)
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ: Υψηλάντης Σαμαράς του Βασιλείου (6906977476-2102528622)
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδριάζει την πρώτη Δευτέρα
κάθε μήνα και ώρα 17.00, σε ανοιχτή συνεδρίαση για
όποιο μέλος του Συλλόγου θέλει να παραβρεθεί.

Η Ε.Ε. του Συλλόγου

Βάιος Αναγνώστου του Ευαγγέλου
Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Νικολάου
Χρήστος Κατσόγιαννος του Ηρακλή
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Απαραίτητη η ενεργοποίηση των
νέων ατόμων στο Συλλογό μας
του Υψηλάντη Σαμαρά

Τ

ην Κυριακή 6-3-2016 έγινε η
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας.
Θα προσπαθήσω να μεταφέρω το κλίμα
της για να έχουν οι συντοπίτες μας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύλλογος και προπαντός να είναι
συμμέτοχοι της ευθύνης για πιθανές δυσάρεστες εξελίξεις ως προς τη συνέχιση
της λειτουργίας του.
Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι οι παρόντες ήταν σχετικά λίγοι και κάποιας
ηλικίας ενώ υπήρξε πλήρης απουσία
νέων ατόμων, ηλικίας π.χ. κάτω των 35
ετών. Οι νέοι είναι απαραίτητοι για το
σύλλογο, γιατί με την ενεργοποίησή
τους μπορούν να δώσουν συνέχεια
στην ύπαρξή του, εμπλουτίζοντάς τον
και με τις δικές τους νέες ιδέες, πρακτικές και δραστηριότητες, οι οποίες να
προσδιορίζονται από τους ίδιους. Ο

συγκερασμός των ιδεών και προτάσεων των νέων ατόμων με εκείνες των
μεγαλύτερης ηλικίας έχει να συμβάλει
στο έργο του Συλλόγου αλλά και διαχρονικά να επιτρέψει την αποχώρηση
των μεγάλων, με εξασφαλισμένη τη συνέχεια της λειτουργίας του Συλλόγου
από τη νεότερη γενιά.
Ο σύλλογος κατάφερε μετά από μισό
αιώνα να είναι ενεργός και δραστήριος,
τη στιγμή που αρκετοί σύλλογοι αδρανοποιούνται ή διαλύονται. Ο δικός μας,
ευτυχώς, εξακολουθεί έως τώρα να λειτουργεί και να παράγει έργο. Θα πρέπει
όμως κι εμείς, ως ενεργά μέλη του, να
εντοπίσουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις.
Στα ενεργά μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνονται όμως άτομα όλων των
ηλικιών, με αξιόλογη την παρουσία της
ομάδας των νεότερων ηλικιών, τα οποία
ως σύνολο, με αγαστή συνεργασία και
συντονισμό, να δίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η 2η γενιά (τα παιδιά

μας) και ενδεχομένως η 3η γενιά (τα εγγόνια μας) θα πρέπει να στηρίξουν τη
συνέχιση της λειτουργίας του συλλόγου,
καταθέτοντας το νεανικό τους δυναμισμό
και τις φρέσκιες ιδέες τους.
Η ενεργοποίηση της νεολαίας είναι ο
μοναδικός τρόπος επιβίωσης του συλλόγου στο μέλλον. Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, ως πρώτο βήμα
θα πρότεινα να καθιερωθεί για ένα τουλάχιστον διάστημα ειδική στήλη στην
εφημερίδα, όπου να καταγράφονται προτάσεις, σκέψεις, απόψεις των συγχωριανών αναγνωστών της για τη βιωσιμότητα
και ακόμη και για την αναβάθμιση του
έργου του Συλλόγου. Επίσης προτείνω
(ή καλύτερα κάνω έκκληση) να αξιοποιηθεί από τους νέους η δυνατότητα που
παρέχει η ψηφιοποίηση των δεδομένων
επικοινωνίας των μελών του συλλόγου
που ήδη έχει ολοκληρωθεί στο γραφείο
του (περιλαμβάνοντας τηλέφωνα, διευθύνσεις, e-mails για τα μέλη που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Η χρήση του facebook, που τόσο δελεάζει τους νέους, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επίσης βήμα επικοινωνίας,
εφόσον οι νέοι το αποφασίσουν.
Ευελπιστώ ότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα ευκολότερης επικοινωνίας μεταξύ
των νέων ατόμων, η οποία μπορεί να
δημιουργήσει συνθήκες σύσφιξης των
μεταξύ τους σχέσεων, να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν ενεργά στο σύλλογο, αλλά ακόμη και να τους παράσχει
πληροφορίες/ενημέρωση για επαγγελματικές απασχολήσεις, ψυχαγωγικές
δραστηριότητες κ.α.
Κλείνοντας επισημαίνω την κρισιμότητα της διοικητικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται ο σύλλογος των Καναλωτών της Αθήνας, παρά τις φιλότιμες,
συντονισμένες και εξαντλητικές προσπάθειες μελών του Δ.Σ.
Η περιζήτητη θέση μέλους του Δ.Σ.
του συλλόγου σε άλλες εποχές, κατέληξε
να είναι θέση προσφοράς, έπειτα από
πολλές παραινέσεις και προτροπές.

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Περί της διερεύνησης αναδοχής υποτροφίας για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο της αποδημίας-μετανάστευσης
με εστίαση στην αποδημία-μετανάστευση των Καναλιωτών

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου
2016, θέμα 3ο, αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό πεδίο
της αιτιογένειας και των επιπτώσεων
της αποδημίας-μετανάστευσης, της
οποίας διατριβής η περιοχή έρευνας
και το εμπειρικό-ερευνητικό μέρος της
θα εστιάζεται στο χωριό μας και στην
αποδημία-μετανάστευση των Καναλιωτών. Επιβλέπων καθηγητής για την
εκπόνηση της διατριβής θα πρέπει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον
νόμο, να είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Ελληνικού Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου), με
ερευνητικά ενδιαφέροντα στην οικονομική και
κοινωνική δημογραφία. Το Δ.Σ. θα επιχειρήσει
στο προσεχές διάστημα να διερευνήσει την πιθανότητα προκήρυξης θέματος διδακτορικής διατριβής από Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου στο εν
λόγω αντικείμενο. Στην περίπτωση αναδοχής της
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, αυτή θα
υποστηριχτεί από τον Σύλλογο των Καναλιωτών
της Αθήνας με υποτροφία προς τον υποψήφιο διδάκτορα ποσού €5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ)
και την παροχή φιλοξενίας στον Ξενώνα «Λάμ-

εργασίας, η χορηγία υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των €1.000 (χιλίων ευρώ)
και ο φοιτητής επίσης θα φιλοξενηθεί στον
ξενώνα για όσο χρονικό διάστημα είναι
απαραίτητη η παραμονή του στο χωριό.

προς Παπαγεωργίου» για το διάστημα που θα
απαιτηθεί η παραμονή του στο χωριό για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Εάν κριθεί απαραίτητο, της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
θα προηγηθεί η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με σκοπό να διαγνωστεί εκ
των προτέρων η δυνατότητα εξασφάλισης πηγών
άντλησης ερευνητικού υλικού για την αποδημία
- μετανάστευση των Καναλιωτών, το οποίο θα
είναι ικανό να στηρίξει εκπόνηση εργασίας του
επιπέδου διδακτορικού διπλώματος. Στην περίπτωση εκπόνησης μεταπτυχιακής ερευνητικής

Η απόφαση του Δ.Σ. περί εκπόνησης πανεπιστημιακής ερευνητικής εργασίας για την
αποδημία των Καναλιωτών και τη φιλοξενία
του πιθανού ερευνητή (μεταπτυχιακού φοιτητή ή/ και υποψήφιου διδάκτορα) στον ξενώνα εμπίπτει στο πλαίσιο των ειδικών σκοπών που πρέπει να εκπληρώνει το «Σπίτι
του Απόδημου Καναλιώτη», όπως αυτοί
ορίστηκαν και έχουν δημοσιευτεί στο φύλλο
118, σελ.2 της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ,
στους οποίους περιλαμβάνεται και «η λειτουργία εργαστηρίου μελέτης του φαινομένου της αποδημίας των Καναλιωτών και της μετανάστευσης γενικότερα».
Εφόσον η προσπάθεια αναδοχής της ερευνητικής εργασίας ευοδωθεί, αυτή θα αφιερώνεται
από τον Σύλλογό μας στο συγχωριανό και μέλος
μας κο Βασίλη Μπρακατσούλα, ο οποίος αποτελεί και τον χορηγό της υποτροφίας με το προαναφερόμενο ποσό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών Αθήνας
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
συμμετοχής σε πρόγραμμα θερινής
εθελοντικής εργασίας νέων για το
περιβάλλον, στα Κανάλια

K

ατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών Αθήνας στη
συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2016,
θέμα 5ο, ανακοινώνεται πρόγραμμα
θερινής εθελοντικής εργασίας νέων
για το περιβάλλον, στο χωριό Κανάλια, Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας. Το
πρόγραμμα αφορά σε ομάδες των
πέντε (5) έως δέκα (10) ατόμων,
που θα φιλοξενηθούν για το σκοπό
αυτό στον Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου» από Δευτέρα 25 Ιουλίου
έως Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016
και από Δευτέρα 22 Αυγούστου έως
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016
(μία έως δύο ομάδες, συνολικά δέκα
ατόμων, ανά δεκαήμερο). Η φιλοξενία περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη

εστίαση στον ξενώνα. Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργασίες για
την ανάπλαση στοιχείων του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος
του χωριού, που ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά μπορούν να είναι:
• αποκαταστάσεις και αναδείξεις
παλιών διαδρομών στον περιβάλλοντα χώρο του χωριού.
• καθαρισμοί και αναδείξεις χώρων γύρω από σημαντικά σημεία
αναφοράς του χωριού, όπως παλιές βρύσες, ξωκλήσια, κ.ο.κ.
• εξωραϊσμοί επεμβάσεων των νεότερων χρόνων για την εναρμόνισή τους με τον παραδοσιακό
χαρακτήρα του χωριού.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται χειρωνακτικές ή ελαφρού τεχνικού εξο-

πλισμού εργασίες αποκατάστασης
ή/και βελτίωσης της αισθητικής του
τοπίου εντός του χωριού και στον
περιβάλλοντα χώρο του, αλλά και
σχεδιασμός μικρής κλίμακας παρεμβάσεων αισθητικού, αρχιτεκτονικού
και οικολογικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στο
χρονικό πλαίσιο του εφετινού προγράμματος ή να αποτελέσουν τον
οδηγό για παρεμβάσεις κατά την
επανάληψη του προγράμματος τον
επόμενο χρόνο.
Ο σχεδιασμός θα είναι ελεύθερος
κατά τη βούληση εκάστου σχεδιαστή, ενώ οι τεχνικές εργασίες που
θα πραγματοποιηθούν θα τελούν
υπό την έγκριση και παρακολούθηση
αρμόδιας επιτροπής.
Επιθυμία μας είναι να συγκροτη-

θούν οι ομάδες εθελοντικής εργασίας με πρωτοβουλία υποτρόφων
σπουδών «Νεοπτόλεμος Δήμου».
Ως προθεσμία για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από ομάδες εθελοντών νέων τίθεται η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
επικοινωνήσουν για διευκρινίσεις με
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κο Λάμπρο
Πυργιώτη (τηλ. 6932483382) και για
εκδήλωση συμμετοχής με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καναλίων κο
Χριστόδουλο Ζέκιο (τηλ. 24410
39085, 6940909138).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Καναλιωτών Αθήνας

Επίσκεψη στα μέρη του πατέρα μου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Α

φού διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν στην εντέλεια
και μας προδιέθεταν για μία καλή διαμονή, αρχίσαμε να πεινάμε. Έτσι, κατηφορίσαμε από
το πέτρινο μονοπάτι για την πλατεία και μπήκαμε στο «Καναλίων Γεύσεις», όπου μας υποδέχθηκε
θερμά η κα Λίτσα (Ευαγγελία) Ζήση-Βητοβάρη, η οποία
είχε και την ονομαστική της εορτή λόγω του «Ευαγγελισμού». Από τα χέρια της ίδιας και της μητέρας της φάγαμε εξαιρετικά ιδιαίτερα «πιάτα», που μας ετοίμασαν.
Αφού ήπιαμε και τον καφέ που μας κέρασαν, κατηφορίσαμε για μια βόλτα στην Καρδίτσα. Πλατεία, Παυσίλυπο
με τα παγώνια κι άλλα αξιοθέατα και μετά επιστροφή
στον Ξενώνα για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα
μπάσκετ (βετεράνες μπασκετμπολίστριες γάρ).
Την άλλη μέρα, αφού πήραμε πρωινό στη βεράντα του
Ξενώνα με θέα τον κάμπο της Καρδίτσας, ξεκινήσαμε για
τη λίμνη Πλαστήρα, ακολουθώντας τον δρόμο που περνάει
από τον Αϊ-Λια και καταλήγει κοντά στο Μορφοβούνι.
Εκεί μας περίμενε κρύο και χιόνι αλλά ήταν πολύ όμορφα. Κάναμε το γύρο της λίμνης (φράγμα κ.λπ.) αλλά δεν
καταφέραμε, λόγω χιονιού, ν’ ανέβουμε στην Νεράιδα.
Δεν πειράζει όμως γιατί θα υπάρξει κι άλλη φορά με μεγαλύτερη παρέα.
Την Κυριακή, αφού πήραμε το πρωινό μας, κατηφορίσαμε για την Καρδίτσα και επιστροφή, κουβαλώντας μία
ακόμη παρτίδα αυγά που μας φίλεψε η κα Ρούλα. Βόλτα
στην Καρδίτσα, τηλεφώνημα στον κο Χαρίλαο που μας κέρασε καφέ στο «Mercato» στην αγορά, επίσκεψη και ξενάγηση στη γκαλερί ΄΄F΄΄ και μετά γεύμα στο μεζεδοπωλείο
«ΣΤΕΚΙ». Τα μεζεδοπωλεία-ουζερί και τα τυροπιτάδικα, με
όλων των ειδών τις πίτες (τυρόπιτες, λαχανόπιτες, γαλατό-

Η Μίσσυ στο κάρο της πλατείας
πιτες, κολοκυθόπιτες, πλαστούς, μπατζίνες κ.ά.) είναι ένα
από τα χαρακτηριστικά της Καρδίτσας. Σε κάθε οικοδομικό
τετράγωνο, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, υπάρχει κι
από ένα ουζερί και τυροπιτάδικο.
Επιστρέφοντας για Αθήνα και κουβεντιάζοντας με τις φίλες μου δώσαμε την υπόσχεση στους εαυτούς μας ότι το
καλοκαίρι θα κάνουμε κι άλλη επίσκεψη στα «πάτρια εδάφη»,
στο χωριό του πατέρα μου.

Η πάνω αυλή του Ξενώνα με το πηγάδι
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ το Δ.Σ. του
Συλλόγου για το έργο που επιτέλεσαν στα Κανάλια και να
ευχηθώ μακροημέρευση στον Σύλλογο, που πρόσφατα
γιόρτασε τα 50 χρόνια του και που μπορεί να προσφέρει
πολλά ακόμη στο υπέροχο αυτό χωριό, στα Κανάλια μας.
Ελπίζω δε, κάποια στιγμή, όταν αποσυρθεί ο πατέρας μου
από τον Σύλλογο, να μου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθώ κι
εγώ με τον Σύλλογο και το χωριό.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαιολογικός χώρος
υπό ανάδειξη, η κατοικία
της βασίλισσας της αρχαίας Ιθώμης
Η ομηρική Ελλάδα μέσα σε θαυμάσιο τοπίο
του Ιωάννου Μιλτ. Κωτούλα

Ο

Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός κατέστησε γνωστό,
με την από 25-02-2016 επιστολή του που μου απέστειλε,
ότι προγραμματίζεται συνάντηση με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Καρδίτσας για να
διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης
του «Κάστρου του Έλληνα», που ήταν η κατοικία της βασίλισσας της Αρχαίας Ιθώμης,
με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού της
περιοχής. Πρόκειται για πρωτοπόρο ενέργεια ιστορικής σημασίας, μέσα στον παλμό
της σημερινής κοινωνίας και της έξαρσης
του λεγόμενου ιστορικού τουρισμού.
Υπενθυμίζουμε ότι η κατοικία της βασίλισσας ή Κάστρο του Έλληνα όπως είναι
γνωστό ό,τι απέμεινε ως ερείπια από αυτή
σήμερα, βρίσκεται βορειοδυτικά των Καναλίων, στα όρια των κοινοτήτων Πύργου Ιθώμης και Καναλίων του Δήμου Μουζακίου
και εκατό (100) μέτρα από την Καναλιώτικη πηγή «Τσάμπραινα», με
την οποία μέχρις εσχάτων συνδεόταν το χωριό με χωματόδρομο.
Η προσπέλαση από την κορυφογραμμή των Καναλίων, τη στρατώνα – απ' όπου με τον καινούργιο
ασφαλτοστρωμένο δρόμο μπορεί
κανείς σ' ένα τέταρτο να βρεθεί στη
λίμνη Πλαστήρα – είναι ιδανική. Η
απόσταση στρατώνας–κατοικίας
βασίλισσας είναι ενός χιλιομέτρου,
διαδρομή μαγική, πάνω σε ομαλό,
φαλακρό σύρραχο, με απέραντη θέα
προς τον κάμπο και τα βουνά (Άγραφα, Κόζιακα, Χάσια κ.λπ.). Μία διαρκής όαση που εμπνέει χαρά και απελευθέρωση. Στο άκρο του δρόμου
αυτού προβάλλει η κατοικία της βασίλισσας. Δεν είναι ένα μεμονωμένο
οικοδόμημα αλλά η Ακρόπολη, το
άκρο οχυρωμένου με τείχος οικισμού
της αρχαίας Ιθώμης, που καταλαμβάνει την απόκρημνη και βραχώδη πλαγιά μέχρι τον ποταμό Νέδα ή Μέγα.
Εντός του τείχους διακρίνονται ερείπια
μικρών σπιτιών, εκτός αυτού πολλοί
τάφοι1.
Το «Κάστρο του Έλληνα» βρίσκεται
σε περίοπτη θέση, σώζεται και σήμερα
σε καλή κατάσταση. Είναι ένα καλαίσθητο
πέτρινο πελασγικό οικοδόμημα ομηρικής
περιόδου, διαστάσεων 8x8 μέτρων και
ύψους 5 μ., κτισμένο με ογκώδεις τετραγωνισμένες πέτρες διαστάσεων 2 μ. μήκους, 0,70 πλάτους και 0,60 ύψους.

Οι μαρτυρίες Ομήρου
και Στράβωνα
Ο Όμηρος στον κατάλογο των πλοίων
(νηών) και πόλεων που έλαβαν μέρος στον
Τρωικό πόλεμο γράφει (σε μετάφραση):
«Κι όσοι της Τρίκκης κάτοικοι και της τραχειάς Ιθώμης

Το « Κάστρο του Έλληνα» της αρχαίας Ιθώμης

κι’ όσοι της χώρας κάτοικοι του Ευρύτου
Οιχαλίας,
είχαν τριάντα βαθουλά καράβια κι’ οι αρχηγοί του
ήσαν ο Ποδαλείριος κι’ ο αδελφός Μαχάων,
Ιατροί καλοί του Ασκληπιού δύο τέκνα δοξασμένα»2
Ο Όμηρος γράφει τον 9ο αιώνα π.Χ. για
τον Τρωικό Πόλεμο που είχε γίνει 400 χρόνια πριν από τότε (1193-1184 π.Χ.). Η ακριβής περιγραφή ωθεί τον καθένα να πιστέψει
ότι ο Όμηρος επισκέφτηκε όλα αυτά τα μέρη.
Ο Παπαρηγόπουλος γράφει ότι ο ποιητής
εξ’ ακουσμάτων γνώριζε την Θεσσαλία και
την περιοχή.
Συνεπώς, με βάση τις μαρτυρίες του Ομήρου συμπεραίνουμε ότι:
1) Η αρχαία Ιθώμη υπήρχε κατά την Ομηρική περίοδο και ήταν ένα από τα 29 θαυμαστά αστικά κέντρα της εποχής3.
2) Οι κάτοικοί της συμμετείχαν στην εκστρατεία με δύναμη αξιόλογη. Πολλοί4 υποστηρίζουν ότι η Ιθώμη επάνδρωσε δέκα
(10) πλοία, με 1.000 άνδρες, ο δε πληθυσμός της ανθούσας τότε πόλης ανερχόταν
σε 10.000 κατοίκους.
3) Η Κλωμακόεσσα Ιθώμη υπήρχε συγχρόνως με τις δύο γειτονικές πόλεις, την
Τρίκκη (Τρίκαλα) και την Όιχαλία. Συνεπώς, οι Γόμφοι, η Μητρόπολη και το Κιέριο δεν υπήρχαν την ομηρική εποχή και
κτίστηκαν πολύ μεταγενέστερα, τον 4ο
π.Χ. αιώνα, την κλασική δηλαδή περίοδο, περίπου πέντε αιώνες μετά την ομηρική εποχή. Εάν υπήρχαν, θα συμμετείχαν μάλλον στον Τρωικό πόλεμο.
Ο Στράβων στα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα επισκέφτηκε την Ελλάδα και στα
γεωγραφικά του, σχολιάζοντας τον κατάλογο των νηών του Ομήρου, επιβεβαιώνει ότι «η αρχαία Ιθώμη ήτο χωρίον Ερυμνόν (οχυρόν) και τω όντι
Κλωμακόεν, μεταξύ τεσσάρων φρουρίων σε σχήμα τετραπλεύρου, Τρίκκης, Μητροπόλεως, Πελληνίου και
Γόμφων»5.
Η Αρχαία Ιθώμη με τα γύρω χωριά
κατοικούνταν πριν από την ομηρική
εποχή, δηλαδή πριν από 3.500 χρόνια. Αλλά και σήμερα η περιοχή είναι
η πλέον πυκνοδομημένη του δήμου
Μουζακίου και νομού Καρδίτσας. Αξίζει να αναδειχθεί έτσι ώστε οι πολίτες
ν' απολαμβάνουν τη μαγεία του τοπίου αλλά και να αναβαπτίζονται
στον Όμηρο, την ιστορία και τον
απώτατο παραμυθένιο πολιτισμό
της Ελλάδος.

1.Τιμ. Βλάχος, Ιθώμη
και Θεσσαλία, 1971.
2. Ιλιάδα Β΄ Ραψωδία 729.
3. Ιλιάδα Β΄ σελ. 681-737.
4. Τιμ. Βλάχος ένθα ανωτέρω.
5. Στράβων Θ 5,17 σελ. 1976.
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Η κοπή της πίτας του νέου έτους
2016 και οι αρχαιρεσίες
του Συλλόγου του Βόλου
του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου Δ.Σ. του Συλλόγου

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος
με μεγάλη επιτυχία η κοπή
της βασιλόπιτας του Συλλόγου Καναλιωτών Καρδίτσας
του Βόλου. Όπως καθιερώθηκε εδώ και
λίγα χρόνια η κοπή της βασιλόπιτας γίνεται Κυριακή μεσημέρι. Έτσι και φέτος, την
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00
συναντηθήκαμε τα μέλη και οι φίλοι του
Συλλόγου – ξεπερνώντας αισίως τα 100
άτομα – στο ανακαινισμένο κέντρο «πενήντα-πενήντα» που βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου. Η φετινή χρονιά
συνέπεσε να είναι και χρονιά αρχαιρεσιών του Συλλόγου με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να γίνουν και οι εκλογές. Στην
αρχή έγινε απολογισμός πεπραγμένων
του Συλλόγου για τη διετία 2014-2015
από τον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
κο Αρτέμη Χαλάτση, καθώς και οικονομικός απολογισμός από τον εκτελούντα
χρέη προέδρου εξελεγκτικής επιτροπής
κο Χρήστο Γιωτόπουλο.

Οι Καναλιώτες του Βόλου ξεφαντώνουν

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε
έπειτα από τις αρχαιρεσίες
με θητεία την επόμενη
διετία 2016-2017 είναι:
Αρτέμης Χαλάτσης
του Νικήστρατου (Πρόεδρος)
Βιργινία Κέλλα
του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος)
Μαρία Γιωτοπούλου
του Γεωργίου (Γραμματέας)
Νικολέττα Σερπιώτου
του Χρήστου (Ταμίας)
Όλγα Μαυρομμάτη του Κων/νου
(Επί δημοσίων σχέσεων)
Καλή χρονιά, υπό τα βλέμματα των μικρών Καναλιωτών που αδημονούν να γευτούν τη βασιλόπιτα

Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιο
γεύμα με επιλογή πιάτων και άφθονο
κρασί. Πριν καλά-καλά τελειώσουμε το
γεύμα μας η ορχήστρα άρχισε να παίζει
το «Βρύση μου μαλαματένια», φέρνοντας στο νου μας τη βρύση της πλατείας
του χωριού μας όπου τόσα κοριτσόπουλα χρόνια και χρόνια με τις στάμνες κατέβαιναν ανέμελα τινάζοντας τις κοτσίδες
τους για να γιομίσουν δροσερό νερό. Αχ
πόσοι αναστεναγμοί και πόσα καρδιοχτύπια και τραγούδια γύρω από εκείνη
τη βρύση μας με το κρυστάλλινο νερό !
Με τον πρώτο ήχο λοιπόν αφήσαμε
τις καρέκλες που καθόμασταν και σύραμε ένας-ένας το χορό, αφήνοντας τα
ζεστά εδέσματα να παγώνουν στις
πιατέλες. Κοντά στο Δ.Σ. σηκώθηκαν
και όλοι οι υπόλοιποι ακόμη κι αυτά τα
μικρά Καναλιωτάκια παιδιά, τα δικά
μου (Αρτέμη Χαλάτση), του Θανάση και
του Χρήστου Βασιλείου, του Στέλιου
Σδρόλια, του Γιάννη Μαυρομμάτη, που

εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους
ικανότητες στους παραδοσιακούς χορούς καθώς τυγχάνουν και χορευτές
παραδοσιακών Συλλόγων του Νομού
μας. Όταν το κέφι άναψε για τα καλά
άρπαξαν το μικρόφωνο από την ορχή-

στρα και διαγωνίστηκαν για τις φωνητικές τους ικανότητες στα παραδοσιακά
τραγούδια ο Πρόεδρος (Αρτέμης Χαλάτσης), με τον Απόστολο Κωστούλα,
ο οποίος τυγχάνει και εξαίρετος ψάλτης. Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον ισό-

παλο. Το γλέντι κράτησε ως αργά το
απόγευμα ενώ το φλουρί που αντιστοιχούσε σε ένα γυναικείο κόσμημα κέρδισε η Λευκή Μπακογιάννη, Καναλιώτισσα εκ μητρός, η οποία παραβρέθηκε
για πρώτη φορά σε εκδήλωση του Συλλόγου μας συνοδευόμενη από την ηλικιωμένη μητέρας της και το σύζυγό της.
Όλοι περάσαμε καλά και ορίσαμε την
επόμενη συνάντηση για την Κυριακή 3
Απριλίου σε μονοήμερη εκδρομή στο
μοναστήρι του Οσίου Λουκά, το μαρτυρικό Δίστομο και την κοσμοπολίτικη
Αράχωβα. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αφού γεμίσαμε ένα πούλμαν. Δεσμευόμαστε για επόμενο αντάμωμα στο χωριό μέσα στο καλοκαίρι και
λειτουργία στον όμορφο Αη-Λια.
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και εκδρομές είναι μια ηθική ικανοποίηση για
τα μέλη του Δ.Σ. που τις διοργανώνουν
αλλά και μια χαρά για όλους μας.
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ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Το Δ.Σ. του
Συλλόγου των
Απανταχού
Καρδιτσιωτών

Η ευλογία της
πίτας από τον
εκπρόσωπο
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Θεσσαλιώτιδος
& Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμοθέου,
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Μάξιμο

Οι Καρδιτσιώτες της Αθήνας
έκοψαν την πίτα τους

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η
ετήσια εκδήλωση κοπής της
πίτας του Συλλόγου των
Απανταχού Καρδιτσιωτών
την Κυριακή 14η Φεβρουαρίου 2016 στην
Αθήνα. Πλήθος Καρδιτσιωτών κατέκλυσε
από νωρίς το πρωί την αίθουσα εκδηλώσεων της Χ.Α.Ν. Αθηνών στο Κολωνάκι.
Την εκδήλωση προλόγισε και καλωσόρισε τους παρευρεθέντες ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών κος Κων/νος Κουσαής, πλαισιωμένος από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Εν συνεχεία και αφού αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Συλλόγου για το νέο έτος, έκοψε την βασιλόπιτα
σε κομμάτια που αντιστοιχούσαν σε κάθε
Δήμο ξεχωριστά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε η
βράβευση από το διοργανωτή Σύλλογο των
δύο συμπατριωτών Καρδιτσιωτών, του Στέφανου Διαμαντή, πρωταθλητή Ελλάδος στο
τένις με αμαξίδιο, και του Τάσου Λέρτα, σκηνοθέτη-συγγραφέα, που διαπρέπουν στο
χώρο του αθλητισμού και των τεχνών αντίστοιχα. Αναγνώσθηκαν τα βιογραφικά τους
σημειώματα, τους απονεμήθηκαν τιμητικές
πλακέτες και στη συνέχεια οι δύο τιμώμενοι
προέβησαν στην αντιφώνησή τους, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των
Καρδιτσιωτών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση χορών από την Καρδίτσα και τη
Θεσσαλία, από τον Χορευτικό Όμιλο Καρδίτσας «Το Σεργιάνι». Οι Καρδιτσιώτες χορευτές, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας, με την ομολογουμένως
εντυπωσιακή εμφάνισή τους, ξεσήκωσαν
τους Καρδιτσιώτες και απέσπασαν τα παρατεταμένα χειροκροτήματα όλου του
ακροατηρίου.
Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκε
σε όλους βασιλόπιτα και ο διοργανωτής
Σύλλογος δεξιώθηκε τους παρευρεθέντες
στο φουαγιέ της αίθουσας με παραδοσιακό
Καρδιτσιώτικο τσίπουρο και κρασί, δίνοντας
την ευκαιρία στους Καρδιτσιώτες για χαλαρή κουβέντα μεταξύ τους και για συζήτηση
για τις μελλοντικές δράσεις του κεντρικού
Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών,
μοιράστηκαν δε δώρα σε όλα τα παιδιά.

1

5

2

4

3

1. Άποψη του Καρδιτσιώτικου ακροατηρίου
2. Ο Χορευτικός Όμιλος Καρδίτσας «ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ»
3. Το Καρδιτσιώτικο ακροατήριο χειροκροτεί τους χορευτές
4. Βράβευση του Καρδιτσιώτη συγγραφέα-σκηνοθέτη
Τάσου Λέρτα, από το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου

Απανταχού Καρδιτσιωτών Θωμά Κολοβό
5. Βράβευση του πρωταθλητή Ελλάδας στο τένις
με αμαξίδιο Στέφανου Διαμαντή, από την Ειδική
Γραμματέα του Συλλόγου Απανταχού Καρδιτσιωτών
Σωτηρία Παπαδήμου
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Απολογισμός Εργασιών του Δ.Σ.
για το έτος 2015
Διοικητική οργάνωση και λειτουργία
► Τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ.,
πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στο γραφείο του
Συλλόγου.
► Περιστασιακή λειτουργία του γραφείου
δύο ημέρες εβδομαδιαίως.
► Ηλεκτρονική καταγραφή του πρωτοκόλλου εγγράφων του γραφείου του Συλλόγου
καθώς και ενημέρωση των καταλόγων αποδεκτών της εφημερίδας, με τη συμβολή εθελοντικής εργασίας της κας Ευγενίας (Τζένης)
συζύγου Χρήστου Λιάκου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚH ΣΥΝEΛΕΥΣΗ

ΗΜEΡΑ ΚΥΡΙΑΚH 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 11.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 17 (4ος ΟΡΟΦΟΣ), ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ

Δραστηριότητες σχετικά
με νέους θεσμούς
► Ανακήρυξη του έτους 2015 ως έτος
«Χρυσής Επετείου» του Συλλόγου, καθώς
το 2015 έκλεισαν 50 χρόνια από το κορυφαίο γεγονός της ίδρυσής του (1965). Τιμητική πλακέτα με τα ονόματα των 28 ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, την οποία ετοίμασε το Δ.Σ. ως ένδειξη ευγνωμοσύνης
προς αυτά για το έργο της ίδρυσης του Συλλόγου και παρουσίασε στη συνεστίασηγλέντι της 29ης Νοεμβρίου 2015 για τον
εορτασμό της επετείου, αναρτήθηκε στο
γραφείο του Συλλόγου.
► Ανακήρυξη του συγχωριανού μας κου
Κωνσταντίνου Μαυράκη του Δημητρίου ως
επίτιμου μέλους του Συλλόγου μας. Η ανακήρυξη έγινε από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της 1ης Μαρτίου 2015, κατόπιν
πρότασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, για την
προσφορά του κου Μαυράκη ως «Χρυσού
Δωρητή» του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου» (με το ποσό των 18.000 ευρώ), την
προσφορά του προς τον Σύλλογο (με το
ποσό των 5.000 ευρώ), τις δωρεές του προς
το Νοσοκομείο Καρδίτσας και τη γενικότερη
κοινωνική προσφορά και αναγνώρισή του.

► Συμβολή με επανειλημμένες ενέργειες
και δημοσιεύσεις σε φύλλα της εφημερίδας
για την καθιέρωση, κατόπιν πρωτοβουλίας
του Συλλόγου Καναλιωτών Θεσσαλονίκης,
της ημέρας μνήμης του Καναλιώτη καπνοπαραγωγού, η οποία είχε την ευτυχή κατάληξη του εντοιχισμού εκ μέρους του Δήμου
Μουζακίου ευμεγέθους μαρμάρινης πλάκας
δίπλα στην είσοδο του Κοινοτικού γραφείου
του χωριού, στην οποία δηλώνεται η χρονολογία ορόσημο (2003) του τέλους της καπνοκαλλιέργειας στο χωριό και η 29η Αυγούστου ως ημέρα μνήμης των επί μακρά
σειρά δεκαετιών καπνοκαλλιεργητών.

Η Πρόεδρος (αριστερά στη φωτογραφία) με την Γραμματέα της Συνέλευσης και τον κο
Βάιο Αναγνώστου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση της έκθεσής της

Ισολογισμός Εσόδων – Εξόδων (σε ευρώ)

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Êùíóôáíôßíïò ÊáñáãéÜííçò ôïõ ÍéêïëÜïõ
ÂÜéïò Áíáãíþóôïõ ôïõ ÅõáããÝëïõ
×ñÞóôïò Êáôóüãéáííïò ôïõ ÇñáêëÞ

Ενέργειες και συμμετοχή σε
δράσεις εξωραϊσμού στο χωριό
► Τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του Δ.Σ.
και δαπάνη του Συλλόγου (738 ευρώ), δυο
(2) πινακίδων διπλής όψης με τη σήμανση
του χωριού
και των αξιοθέατων, της
πρώτης στην
περιοχή του
Αϊ-Λια και της
άλλης στην είσοδο του χωριού από το
Φανάρι. Η τοποθέτηση έγινε υπό την
επίβλεψη του
Προέδρου της
Κοινότητας
κου Χριστόδουλου Ζέκιου
και του Προ- Νέα πινακίδα καλωσορίζει
τους ταξιδιώτες
έδρου
του
στην είσοδο του χωριού
ΜΕΣΚ κου Απόαπό το Φανάρι
στολου Βητοβάρη, ο οποίος κατέβαλε προσωπικά και την
απαιτούμενη εργασία.
► Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Αθλητικό Κέντρο του
χωριού και συντήρηση του ποτιστικού του
συστήματος, συνολικής δαπάνης 800 ευρώ.
► Συμμετοχή με το ποσό των 250 ευρώ
στη δαπάνη επανατοποθέτησης τεσσάρων
(4) μεταλλικών κρηνών σε αντίστοιχα σημεία
του χωριού, στις εξής θέσεις: Καρκατσιόλι,
παιδική χαρά, κοιμητήριο ενορίας Κοίμησης
της Θεοτόκου και πηγάδι (θέση κοτρόνι).
Έναντι του ποσού αυτού, το Δ.Σ. προμηθεύτηκε από τον ΜΕΣΚ 50 ημερολόγια του
έτους 2015, τα οποία διατέθηκαν στα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας
της 1ης Μαρτίου 2015. Την πρωτοβουλία
για τον καθαρισμό των παλαιών κρηνών είχε
ο ΜΕΣΚ και την ευθύνη για την τοποθέτησή
τους ο Πρόεδρος της Κοινότητας, από τον
οποίο το Δ.Σ. ζήτησε την τοποθέτηση και
μιας κρήνης έξω από τον αυλόγυρο του Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου».

Η πέμπτη παραδοσιακή κρήνη τοποθετήθηκε ήδη (έξω από τον Ξενώνα)

► Δέσμευση του Συλλόγου για συμμετοχή
του με το ποσό των 5.000 ευρώ στη δαπάνη
αγοράς εξοπλισμού και των εργασιών ανακαίνισης-επαναλειτουργίας της παιδικής χα-
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ράς του χωριού, έτσι ώστε να πληροί τις
προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά-χρήστες της (Συν. 4-5-2015, θ.3). Η εκτέλεση
των εργασιών προϋποθέτει τη σύνταξη προηγουμένως σχετικής τεχνικής μελέτης από
τον Δήμο Μουζακίου, η οποία δεν έχει συνταχθεί ακόμη.
► Ανάληψη πρωτοβουλίας για ενέργειες
(μέσω του Προέδρου της Κοινότητας) προς
τον Δήμαρχο Μουζακίου για την τοποθέτηση
ανοιχτού κοντέϊνερ για ογκώδη αντικείμενα
και μπάζα κοντά στο δρόμο που οδηγεί στο
χωριό περί τη θέση «Σταυρός», στα Μαντένια, όπου πρόσφατα καθαρίστηκε και εξωραΐστηκε ο χώρος με πρωτοβουλία και ενέργειες του ΜΕΣΚ, ή σε άλλη κατάλληλη θέση,
ώστε να ελεγχθεί η απόρριψή τους και ν'
αποφευχθεί η προσβολή ξανά του περιβάλλοντος χώρου. Δεδομένου όμως, σύμφωνα
με σχετική ενημέρωση που είχε το Δ.Σ., ότι
για την τοποθέτηση κοντέϊνερ απαιτείται
προηγουμένως περιφερειακή μελέτη η
οποία να αποφαίνεται για τον καθορισμό
χώρου μεταφόρτωσης των απορριμμάτων
για σύνολο τριών γειτονικών χωριών, το
πρόβλημα δεν αναμένεται να βρει τη λύση
του στο εγγύς μέλλον. Το Δ.Σ. έκρινε ωστόσο
ότι η Δημοτική Αρχή υπέχει αυξημένη υποχρέωση να δράσει έστω και κατασταλτικά
εναντίον του φαινομένου ανεξέλεγκτης ρίψης
σκουπιδιών (Συν.9-9-2015, θ.3. και 2-112015, θ.5).
► Ανάδειξη μέσω της εφημερίδας των
προβλημάτων εντός και εκτός του περιβάλλοντος χώρου του κοιμητηρίου της
ενορίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και
επίκληση για εθελοντική εργασία προς διευθέτησή τους με ανάληψη του κόστους
των διορθωτικών επεμβάσεων από τον
Σύλλογο, με αποτέλεσμα τη σύνταξη τεχνικής μελέτης των απαιτούμενων επεμβάσεων με εθελοντική προσφορά εργασίας
από τον συγχωριανό μας μηχανικό κο Γιάννη Απ. Πυργιώτη και την κατασκευή πέτρινου κλιμακωτού τοιχίου αντιστήριξης από
το επίπεδο της πρώτης γραμμής μνημάτων
μέχρι την είσοδο του κοιμητηρίου, συνολικού
μήκους 15 μέτρων. Η δαπάνη καλύφθηκε
κατά το ήμισυ από τα παιδιά του ζεύγους
των δασκάλων του χωριού Λάμπρου και Βικτωρίας Γιαννακού, την οποία προσέφεραν
στη μνήμη των γονιών τους (1.000 ευρώ)
και κατά τα άλλο ήμισυ (1011,12 ευρώ) από
τον Σύλλογο, και με συντονισμό των εργασιών από τον Πρόεδρο κο Χριστόδουλο Ζέκιο και απασχόληση Καναλιωτών τεχνιτών.

Εκδηλώσεις
► Επίσκεψη των μελών του Συλλόγου στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 , στην
έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν
από τον El Greco» που οργανώθηκε στο
πλαίσιο του ελληνικού επετειακού προγράμματος για τα 400 χρόνια από το θάνατο του
ζωγράφου. Την ξενάγηση μας παραχώρησε
φιλικά η Καρδιτσιώτισσα κα Ράνια Φατώλα,
αρχαιολόγος και υπάλληλος του Μουσείου.
► Διοργάνωση αφιερώματος στην εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» για τα 35 χρόνια ανελλιπούς έκδοσής της, τιμώντας τους συγχωριανούς μας τυπογράφους που κατά καιρούς ανέλαβαν την έκδοσή της, κατά την
Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου
την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015. Απονομή τιμητικών πλακετών στους κ.κ. Υψηλάντη Μανώλη του Βαΐου και Παναγιώτη Μπέκο του
Γεωργίου καθώς και στη μνήμη των Κωνσταντίνου Μανώλη του Βαΐου και Κωνσταντίνου Σδρόλια του Δημητρίου.

► Παρουσίαση του εκδοθέντος από τον
Σύλλογό μας βιβλίου προς τιμήν του συγχωριανού μας λογοτέχνη και διανοητή Ζήση
Σκάρου στην πόλη της Καρδίτσας την 23η
Μαΐου 2015, στην αίθουσα της Δημοτικής
Πινακοθήκης Καρδίτσας. Συμμετείχαν ως
παρουσιαστές οι: Παρασκευή Κρανιά-Σδρόλια, βιβλιοθηκονόμος στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδίτσας, Απόστολος Βεργής, συγγραφέας-ποιητής, Μανώλης Στεριόπουλος,
Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων του Ν. Καρδίτσας, και Άρης Λιάκος,
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ζωγράφος.
► Παρουσίαση του βιβλίου για τον Ζήση
Σκάρο στην Αθήνα την Τρίτη 30η Ιουνίου
2015, στην αίθουσα του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων. Η παρουσίαση αποτέλεσε και την εκδήλωσηγιορτή του
Συλλόγου
την ημέρα
της εορτής
των Αγίων
Αποστόλων, Προστατών του
Συλλόγου
μας. Συμμετείχαν
ως παρουσιαστές οι:
Στέφανος
Κούτρας,
Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων
Αττικής "Η Πανθεσσαλική Στέγη", Βασίλης
Βλάχος, ηθοποιός, Αλεξάνδρα Βαΐτση-Βάκρου, συγγραφέας-ποιήτρια, και Βασιλική
Καρακώστα, ερμηνεύτρια.
► Διοργάνωση έκθεσης των πινάκων της
Πινακοθήκης Καναλίων (αίθουσας «Άρης
Θέος») στις αίθουσες της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας. Η έκθεση εγκαινιάστηκε
την 23η Μαΐου 2015, ημέρα παρουσίασης
και του βιβλίου για τον Ζήση Σκάρο στην
Καρδίτσα, με προγραμματισμό να διαρκέσει
έως την 29η Μαΐου, ενώ η πολύ ικανοποιητική επισκεψιμότητά της οδήγησε στην παράταση της διάρκειάς της έως την 30η Ιουνίου.
► Διοργάνωση, σε συνεργασία με τον
ΜΕΣΚ, τουρνουά σκακιού στην πλατεία του
χωριού την Δευτέρα 10η Αυγούστου 2015,
στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
του καλοκαιριού. Στο τουρνουά πήρε μέρος
για πρώτη φορά και ο Φυσιολατρικός Όμιλος
Καρδίτσας (ΦΟΚ), ο οποίος ανανέωσε το
ραντεβού του και για το εφετινό καλοκαίρι.
Την επιστασία και διδασκαλία του αγωνίσματος του σκακιού είχε το αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κος Θωμάς Παπαζαχαρίου (σύζυγος της συγχωριανής μας Ελένης Γιαννακού). Μετά από τρία
έτη διεξαγωγής των αγώνων σκακιού, το
Δ.Σ. αποφάσισε στο εξής η διοργάνωσή
τους να αναλαμβάνεται από τον ΜΕΣΚ σε
συνεργασία με τον ΦΟΚ.

► Πραγματοποίηση της βραδιάς της Καναλιώτισσας (εκ καταγωγής και νυφών) στην
πλατεία του χωριού την Κυριακή 16η Αυγούστου 2015, με συντονίστριες της οργάνωσης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια,
την κα Ελένη σύζυγο Νικολάου Κατέρη, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου,
και την κα Αγγελική σύζυγο Παναγιώτη Κατέρη, μέλος του Συλλόγου.
► Επίσκεψη των μελών του Συλλόγου στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα την Κυριακή 8η
Νοεμβρίου 2015. Η συγχωριανή μας αρχαιολόγος, υπάλληλος του Μουσείου, κα Ιφιγένεια (Βένια) Βογιατζή καλωσόρισε την παρέα
των επισκεπτών στην είσοδο του Μουσείου
και ανέθεσε στην αρχαιολόγο κα Κωνσταντίνα Καλαΐντζή την ξενάγηση της παρέας
στις αίθουσες με τα εκθέματα.
► Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για
τη «Χρυσή Επέτειο» του Συλλόγου, που το
2015 συμπλήρωσε πενήντα (50) χρόνια λειτουργίας (έτος ίδρυσης 1965), με την πραγματοποίηση συνεστίασης-γλεντιού την Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2015, στο κέντρο Χρήστος στο Χαλάνδρι.

Εκδρομές
► Πολιτιστική-ψυχαγωγική εκδρομή των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 29η Μαρτίου
2015 στην Σαλαμίνα. Το πρόγραμμα της εκδρομής επιμελήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου
κ.κ. Θρασύβουλος Μπάγιος (μόνιμος κάτοικος Σαλαμίνας) και Παναγιώτης Μπέκος (τυπογράφος της εφημερίδας μας, πρώην Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., με ημιμόνιμη παρουσία
στο νησί). Η εκδρομή περιλάμβανε: Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του νησιού
που στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του
Δημαρχείου, όπου τα μέλη ξενάγησε η Επιμελήτρια του Μουσείου κα Μαρία Μπούτση.
Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου βρίσκεται ο έγκλειστος τάφος
του Γεωργίου Καραϊσκάκη, και όπου την ξενάγηση έκανε ο καθηγητής κος Ηλίας Δρίβας. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Φανερωμένης, με τις 3.000 μικροτοιχογραφίες, μόνιμο καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της
Αθήνας και των Μεγάρων στα χρόνια της
επανάστασης του 1821. Ξεναγοί εδώ ήταν

οι κ.κ. Ηλίας Δρίβας και Ευγενία Σοφρά-Μάθεση. Επίσκεψη στο λόφο των ηρώων Σαλαμινομάχων με πανοραμική θέα του κόλπου όπου έγινε η ναυμαχία με τα περσικά
καράβια. Την ξενάγηση έκανε ο αρχαιολάτρης του νησιού κος Γεώργιος Φήμης.

Δωρεές
► Προσφορά ενός πίνακα ζωγραφικής στην
Πινακοθήκη Καναλίων εκ μέρους του ζωγράφου κου Ιωάννη Αντωνοπούλου.
► Πρόταση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου εκ
μέρους της κας Μάγδας Βαμβατήρα, δωρήτριας πίνακα στην Πινακοθήκη Καναλίων
(αίθουσα «Άρης Θέος»), για την κατασκευή
από την ίδια και δωρεά στον Σύλλογο γύψινης προτομής του Ζήση Σκάρου, η οποία
στη συνέχεια μπορεί να δοθεί σε χυτήριο
χαλκού για να προκύψει μια χάλκινη προτομή προκειμένου να τοποθετηθεί σε περίοπτη
θέση στο χωριό.

Εκδόσεις
► Τακτική τριμηνιαία έκδοση σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας «ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ». Η εφημερίδα συντάσσεται από
επιτροπή αποτελούμενη από την Γενική
Γραμματέα του Συλλόγου κα Ισαβέλλα Γιδαράκου και τον Πρόεδρο κο Λάμπρο Πυργιώτη. Η εφημερίδα εκδίδεται με σημαντική
προσφορά του μέλους του Συλλόγου μας
και πρώην Αντιπροέδρου, τυπογράφου
κου Παναγιώτη Μπέκου, και την εξαιρετική
φροντίδα της γραφίστριας – σχεδιάστριας
έκδοσης κας Έφης Φρεμεντίτη. Η εφημερίδα αποστέλλεται (το προηγούμενο φύλλο
133) σε 573 ταχυδρομικές διευθύνσεις
(Αθήνα: 251, Καρδίτσα: 99, Βόλος: 74,
Θεσσαλονίκη: 55, Λάρισα: 16, Τρίκαλα: 22,
λοιπές επαρχίες: 30, εξωτερικό: 26) και περισσότερες από 200 ηλεκτρονικές, ενώ
αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο
www.kanalia-karditsa.gr. Οι συνδρομητές
για το 2015 ανήλθαν σε 209, εκ των οποίων
84 είναι μέλη του Συλλόγου.
► 2η έκδοση, επαυξημένη, του τιμητικού
τόμου για τον συγχωριανό μας συγγραφέα
και διανοητή Ζήση Σκάρο «ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ
- Ο Καναλιώτης Απόστολος Ζήσης/ Απανθίσματα της ζωής και του συγγραφικού του
έργου». Περιλαμβάνει γλωσσάρι ιδιωματικών και σπάνιων λέξεων, που αντλήθηκε
από τα βιβλία του Ζήση Σκάρου και κυρίως
την τριλογία «Οι Ρίζες του Ποταμού» με τον
υπότιτλο «Ραγιάδες και Κολίγοι». Οι παλαιότεροι από τους Καναλιώτες, αλλά κι από
τους Καρδιτσιώτες γενικότερα, θα θυμηθούν
πολλές από τις λέξεις αυτές, αρκετές από
τις οποίες ακούγονται ακόμα και σήμερα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λάμπρος Πυργιώτης
του Αποστόλου - Πρόεδρος
Νικόλαος Κατσόγιαννος
του Ηρακλή- Αντιπρόεδρος
Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ
- Γενική Γραμματέας
Σωτήρης Παπανικολάου
του Αποστόλου
- Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Λιάκος
του Δημητρίου - Ταμίας
Ελένη Κατέρη σύζυγος Νικολάου
- Αναπληρωματικό Μέλος
Θωμάς Παπαζαχαρίου του Νικολάου
- Αναπληρωματικό Μέλος
Ηλίας Τσιρώνης του Χρήστου
- Αναπληρωματικό Μέλος
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Αφιέρωμα στον πρωταθλητή μας
Νίκο Τσιώκο
του Σωτήρη Απ. Παπανικολάου

Ε

δώ και δυο περίπου χρόνια,
από τον Αύγουστο του 2014,
την ημέρα των αγώνων σκακιού στην πλατεία του χωριού
μας, που παρέα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κο Λάμπρο Πυργιώτη ήπιαμε
με τον Νίκο ένα δροσερό ποτήρι νερό ευχόμενοι στην υγειά του – μετά από την
πρώτη μακριά περιπέτειά του με τραυματισμούς – ήθελα κάτι να γράψω γι' αυτόν,
να τον γνωρίσουν και οι συγχωριανοί μας
που δεν τον ξέρουν. Αλλά ο χρόνος...
Πρόσφατα, ο παλαιός βαλκανιονίκης
πρωταθλητής στο άλμα τριπλούν Απόστολος Καθηνιώτης, μιλώντας μου για τον
Νίκο, εξέφρασε το θαυμασμό του για τη
σοβαρότητα και ταπεινότητά του. Μου
επανέφερε έτσι την επιθυμία – πολύ περισσότερο το χρεός μου – να στείλω στην
εφημερίδα μας ένα μικρό αφιέρωμα για
τον Νίκο Τσιώκο, το συγχωριανό μας πρωταθλητή στο άλμα τριπλούν.
Ο Νίκος γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις
4 Μαίου 1993 από γονείς Καναλιώτες (είναι γιος του Κώστα Τσιώκου και της Ελένης
Κατέρη) και έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό,
τον Αγαθοκλή (Άγη) Τσιώκο, που μάλιστα
ασχολείται δραστήρια με το χωριό μέσα
από τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο (ΜΕΣΚ).
Όλα του τα καλοκαίρια τα έχει περάσει
στα Κανάλια. Στο χωριό έκανε τους πρώτους του φίλους, με τους οποίους κάνει
παρέα ακόμα και σήμερα, άσχετα σε ποιο
μέρος της Ελλάδας βρίσκεται ο καθένας.
Φίλους που δύσκολα βρίσκει κανείς στη
ζωή του.
Στο χωριό αγωνίστηκε και για πρώτη
φορά, σε ηλικία 7 χρονών, στο «δρόμο
θυσίας» που γίνεται στης 15 Αυγούστου.
Ο αδερφός του είχε κερδίσει αρκετές φορές στο συγκεκριμένο αγώνα και ήθελε κι
αυτός να κερδίσει εκείνο το «κύπελο» που
έπαιρνε ο νικητής. Ο Νίκος θυμάται πως
μαζεύονταν πολλά παιδιά το πρωί στις
15 Αυγούστου και περίμεναν με ανυπομονησία να τελειώσει η λειτουργία για να
τρέξουν το «δρόμο θυσίας», από την παιδική χαρά μέχρι το εικόνισμα μετά την
βρωμόβρυση και πάλι πίσω. Θυμάται χαρακτηριστικά το συναγωνισμό που είχαν,
καθώς όταν έφταναν στην τελική ευθεία
έβαζαν τα δυνατά τους για να τερματίσουν
πρώτοι, εκεί που τους περίμενε ο κόσμος
μαζεμένος.
Σε ηλικία 9 χρόνων πήγε για πρώτη φορά σε ακαδημία στίβου στην Καρδίτσα.
Από την αρχή το άλμα σε μήκος και οι
δρόμοι ταχύτητας κέρδισαν το ενδιαφέρον
του, που ήταν και τα αγωνίσματα στα
οποία διακρινόταν.
Σε ηλικία 15 χρόνων ασχολήθηκε ειδικά
με το άλμα τριπλούν και στο τέλος της
αγωνιστικής χρονιάς κατάφερε να βγει για
πρώτη φορά πρωταθλητής Ελλάδος
(2008). Την επόμενη χρονιά η όρεξη για
προπόνηση ήταν μεγαλύτερη και κατάφερε
να βγει για δεύτερη χρονιά πρωταθλητής
Ελλάδος, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι

Ο Νίκος, δεύτερος από αριστερά, με το πολυπόθητο «κύπελο» από τη νίκη του στο
«δρόμο θυσίας» (15 Αυγούστου 2000)

Στην Αρχαία Ολυμπία, στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων "Σιγκαπούρη 2010", ο Νίκος δίπλα στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής κο Καπράλο

κατάφερε να μπει στην Εθνική ομάδα και
να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα χρώματα της χώρας μας (2009). Το 2010 βγήκε
ξανά πρώτος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και μετά από την τρίτη θέση που κατέκτησε στην Ευρώπη, πήρε την πρόκριση
για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων "Σιγκαπούρη 2010", όπου κατέκτησε
την 9η θέση.
Το 2011 ήταν η χρονιά που έδινε πανελλήνιες εξετάσεις και δεν είχε το χρόνο
να κάνει προπονήσεις. Παρ’ όλα αυτά, μετά από τη δεύτερη θέση που κατέκτησε
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αγωνίστηκε
με την Εθνική ομάδα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, όπου βγήκε πρώτος.
Ο Νίκος αποφοίτησε από το 5ο Γενικό
Λύκειο Καρδίτσας και πήγε να σπουδάσει
στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού. Αυτή ήταν η χρονιά που αποφάσισε να δει το στίβο πιο σοβαρά και να

ξεκινήσει να κάνει πρωταθλητισμό. Το αποτέλεσμα ήταν άλλη μια φορά πρωταθλητής
Ελλάδος και μια 8η θέση στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα εφήβων (Βαρκελώνη 2012).
Όπως όλα στη ζωή έχουν τα πάνω και
τα κάτω τους, έτσι και η αθλητική του πορεία την επόμενη χρονιά δεν ήταν τόσο
πετυχημένη όσο τα προηγούμενα χρόνια.
Στο τέλος του 2013 αποφάσισε να κατέβει
στην Αθήνα, καθώς οι συνθήκες για πρωταθλητισμό είναι καλύτερες στην πρωτεύουσα. Βρήκε τον προπονητή που τον
γυμνάζει ακόμα και σήμερα (Φρανσουά
Ντοφέν) και παράλληλα συνέχισε τις
σπουδές του στη Σχολή Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού στην Αθήνα. Ωστόσο το
2014, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού,
έχασε τη χρονιά, ενώ άλλος ένας τραυματισμός το 2015 είχε ως αποτέλεσμα
να χάσει όλους τους αγώνες.
Φέτος (2016), μετά από 3 χρόνια,
έχει καταφέρει να φτάσει ξανά σε υψηλό

Βαρκελώνη 2012, παγκόσμιο
πρωτάθλημα εφήβων

επίπεδο και περιμένει τους αγώνες.
Στόχος του είναι η συμμετοχή στο πανευρωπαικό πρωτάθλημα ανδρών.
Και ποιόν αθλητή θα ρωτούσε κάποιος αν σκέφτεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα έλεγε όχι; Είναι πολύ δύσκολο να συμμετάσχεις στους Ολυμπιακούς
άλλα σίγουρα είναι κι αυτό στους στόχους του Νίκου κι ευχή όλων μας!
Μπορεί στις μέρες μας ο πρωταθλητισμός να θεωρείται πολυτέλεια και οι
γονείς να χρειάζεται να βάζουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη, αλλά τη στιγμή που
βρίσκεσαι στον αγωνιστικό χώρο ή όταν
ανεβαίνεις στο βάθρο τα προβλήματα
που έχεις αντιμετωπίσει για να φτάσεις
μέχρις εκεί εξαφανίζονται σε κλάσματα
του δευτερολέπτου.
Είναι ασύλληπτο το πόσα μπορεί να
σου προσφέρει η ενασχόληση με τον
αθλητισμό και πόσο καλύτερο άνθρωπο
μπορεί να σε κάνει!
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ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Πάσχα στο χωριό
► Την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου θ'
ακολουθήσουμε το έθιμο της παρηγοριάς στην Παναγία, που αναβίωσε το
2013 ο Σύλλογος της Αθήνας, με περίπατο-προσκύνημα από τον Αϊ-Λια στην
Ζωοδόχο Πηγή στον Πύργο Ιθώμης και
επιστροφή. Οδηγοί μας οι αδελφοί Ιωάννης και Θρασύβουλος Μπάγιου και ο
Σωτήρης Παπανικολάου. Ώρα εκκίνησης
από τον Αϊ-Λια: 9.30 το πρωί.
► Την Δευτέρα του Πάσχα 2 Μαΐου, μετά
τον εκκλησιασμό στον Αϊ-Λια, όλοι μαζί
θα κατηφορίσουμε στην πλατεία, όπου
θα σύρουμε τον παραδοσιακό χορό στο
άκουσμα πασχαλινών τραγουδιών, με
την ιδιαίτερη μέριμνα του δασκάλου Αντώνη Λάσδα.

Σύγχρονη εκκλησιαστική υμνογραφία

Νεοσύνθετα εόρτια απολυτίκια
επί της ονομαστηρίοις των φερωνύμων Αναστασίου,
Αναστασίας, Λαμπρινής, Λάμπρου
του Θωμά Ν. Ζήση
Φιλολόγου-συγγραφέα

Η

εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, το Πάσχα ή η
Λαμπρή, όπως συνήθως λέγεται, έδωσε την αφορμή
να καθιερωθεί από νωρίς ως βαπτιστικό όνομα Αναστάσιος και Αναστασία και στη συνέχεια Λάμπρος και
Λαμπρινή. Όσοι από τους ορθοδόξους φέρουν τα ονόματα αυτά

η μετριότητά μας. Θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε πως αυτά
αποτελούν Τροπάρια και για τον καθένα μας ξεχωριστά, αφού
όλοι μας με την ενανθρώπιση του Θεού έχουμε τη δυνατότητα
να αναδειχθούμε παιδιά του, «τέκνα Θεού γενέσθαι» (Ιωάν. α΄12)
και ως «τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας» αποτελούμε, κατά την
πίστη μας, «μέλη» του «σωματικώς» αναστάντος Χριστού.
Νεοσύνθετα απολυτίκια
α) Ήχος γ΄. Την ωραιότητα (Αναστασίου)
Της αναστάσεως φέρων το όνομα σού του Κυρίου μου, μόνε
φιλάνθρωπε, υμνολογώ σε εκ ψυχής, του τάφου εξαναστάντα.
Έγειρον ουν, δέομαι, και εμέ τον ανάξιον, τάφω κατακείμενον των
παθών και δουλεύοντα, ίνα ευσυνειδότως βοώ σοι: Δόξα, Χριστέ,
ση αναστάσει.
β) Έτερον, Όμοιον (Αναστασίας)
Σης αναστάσεως ούσα επώνυμος Θεέ και Κύριε, άδου η νέκρωσις, δοξολογώ σε εκτενώς του τάφου εξαναστάντα. Όθεν δη
ανάστησον, των παθών τε απάλλαξον, και εμέ την δούλην σου,
ήπερ τάφω κατάκειμαι, όπως κεκαθαρμένη βοώ σοι: Δόξα, Χριστέ,
τη ση Εγέρσει.

και φυσικά...
γιορτή πίτας

εορτάζουν τα ονομαστήριά τους την ημέρα του Πάσχα. Στο χωριό
μας από παλιά πολλοί ήταν εκείνοι που έφεραν τα ονόματα αυτά,
τα οποία και σήμερα πολλοί απόγονοί τους εξακολουθούν να φέρουν. Σ’ όλους αυτούς τους Καναλιώτες και τις Καναλιώτισσες
αφιερώνονται τα παρόντα νεοσύνθετα Απολυτίκια που συνέθεσε

► Το Σάββατο 17 Ιουνίου, παραμονή της
Κυριακής της Πεντηκοστής και της εορτής του Αγίου
Πνεύματος, θα μαζευτούμε όλοι στην πλατεία του χωριού για την καθιερωμένη «γιορτή πίτας».
Πρωτεργάτριες της εκδήλωσης θα είναι κι εφέτος οι κα-

Έ

να νέο βιβλίο
ήλθε στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας από τη
συγγραφέα
του Αντιγόνη
Σδρόλια, κόρη του συγχωριανού μας Θωμά και της Μάγδας
Σδρόλια, από τον Βόλο, με τίτλο
«Η Συμμορία των Πέντε», από
τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ. Πρόκειται
για παιδικό μυθιστόρημα μυστηρίου που διαδραματίζεται με
πρωταγωνιστές μια ομάδα πέντε
παιδιών.
Τα παιδιά, φίλοι και ξαδέλφια,
ξεκινούν από τον Βόλο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τη γιαγιά και τον παππού σε ένα χωριό
του Παγασητικού. Με κλειστά τα κινητά τηλέφωνα και χωρίς πρόσβαση

γ) Ήχος γ΄. Την ωραιότητα
Της λαμπροφόρου σου θείας Εγέρσεως ούσα επώνυμος, μόνε
φιλάνθρωπε, χαρμονικώς σε ανυμνώ τον όντως εξαναστάντα.
Λάμπρυνον ουν, δέομαι, την ψυχήν και διάνοιαν, λούεσθαι δ’
αξίωσον φωτί της Αναστάσεως. Λαμπρύνεις γαρ αεί και φωτίζεις
πάντας τους σε πιστώς υμνούντας.
Το αυτό και επί ανδρός, διαφοροποιούμενο μόνο κατά τη φράση «ούσα επώνυμος» ως εξής: «ώσπερ επώνυμος» ή «φέρων
το όνομα».

ναλιώτισσες νοικοκυρές, οι οποίες αναμένεται να εκπλήξουν τους επισκέπτες με τις νοστιμότατες πίτες τους.
Η γιορτή θα συνοδευτεί με λαϊκή ορχήστρα και θα πλαισιωθεί με παράσταση χορευτικού συγκροτήματος.

Με το καλό!
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Μορφωτικού κ΄ Εξωραϊστικού
Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)

Συγγραφείς απ'
τον τόπο μας
στο διαδίκτυο, τα παιδιά
γεμίζουν το χρόνο τους κάνοντας περιπάτους και
εξερευνώντας τη γύρω
περιοχή. Όμως δύο μικροί δραπέτες, ο Φεντερίκο και η Πουπέτ, θα
προστεθούν στην παρέα τους και θα ζητήσουν τη βοήθειά τους.
Πώς θα συνεννοηθούν,
αφού ο Φεντερίκο μιλά

μόνο ιταλικά και η Πουπέτ είναι μαϊμουδίτσα; Θα καταφέρουν τα παιδιά να τους βοηθήσουν να ξεφύγουν
από τους διώκτες τους;
Για την Αντιγόνη Σδρόλια ξαναγράψαμε στο πρωτοσέλιδο του φύλλου 122 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013)
της εφημερίδας μας, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό διηγήματος «ΛόγωΤέχνης», με το διήγημα «Το γράμμα Ξ». Της ευχόμαστε
«καλοτάξιδο» και το νέο βιβλίο της.
Από την Επιτροπή της Εφημερίδας
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Ποσό

σε ευρώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ÁÈÇÍÁ
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Åõáãã. ÂÁÚÏÓ
170
ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Íéê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
20
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ-ÊÁÍÅÔÇ ÁÖÑÏÄÉÔÇ
50
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Á. ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ
30
ÃÁÚÔÁÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ê’ ÂÉÊÕ
100
ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ-ÊÁÖÖÅ ÉÓÁÂÅËËÁ
40
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Áëåî. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
20
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Äçì. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
20
Óôç ìíÞìç ôçò áäåëöÞò ôïõ ×áúäïýëáò
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
20
Óôç ìíÞìç ôçò áäåëöÞò ôïõ ×áúäïýëáò
ÆÅÊÉÏÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
20
ÆÇÓÇÓ Íéê. ÈÙÌÁÓ
10
ÆÏÕÌÐÏÓ ×áñ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
50
ÈÅÏÕ-ÔÓÏÕÌÁÍÇ ÌÁÑÉÁ
10
ÈÅÏÕ-ÔÓÏÕÑÏÕËÁ ÖÙÔÅÉÍÇ
50
ÊÁÊÁÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ê’ ÆÅÊÉÏÕ ÁÑÅÔÇ 40
ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Íéê. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
10
ÊÁÔÅÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ê’ ÅËÅÍÇ
50
ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÏÓ Çñ. ÍÉÊÏËÁÏÓ
10
ÊÏÑÏÊÉÄÁÓ ÁËÊÇÓ ê’ ÍÉÊÏËÅÔÔÁ
10
ËÁÓÄÁÓ Ë. ÌÁÑÉÍÏÓ
20
ËÉÁÊÏÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ
50
Óôç ìíÞìç ôçò èåßáò ôïõ Áéêáôåñßíçò Ôéì. ÆÞóç
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Ðåñ. ×ÑÇÓÔÏÓ
200
ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÈÙÌÁÓ
30
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Êùí .ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
100
ÌÐÁÓÔÏÓ Ðáí. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
30
ÍÔÑÅÃÊÁÓ Áðïóô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
20
ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ Í. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
20
ÐÁÓ×ÏÕ Ãåùñãßïõ ÅËÅÍÇ
50
ÐÅÔÑÏÕ Âáó. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
20
Óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôïõ Âáóßëç
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Áðïóô. ËÁÌÐÑÏÓ
30
ÓÁÌÁÑÁÓ ÕØÇËÁÍÔÇÓ
20
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ
20
ÓÔÅÑÃÉÏÕ ËÁÌÐÑÉÍÇ (ÑÏÕËÁ)
20
ÔÁÓÉÏÓ Åõáãã. ÍÉÊÏËÁÏÓ ê’ ËÁÌÐÑÏÓ
20

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

ÔÓÉÐÑÁÓ Çë. ÍÉÊÏËÁÏÓ
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

σε ευρώ

30
20

ΒΟΛΟΣ
ÃÇÑÁÓÇ-ÊÅËËÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÆÏÕÌÐÏÓ ÊëÝáñ÷ïõ ÁÃÇÓ (ÁÃÁÌÅÌÍÙÍ)
ÈÅÌÅËÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ÊÁÐÍÏÕÔÆÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÊÁÔÅÑÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÊÏËÏÂÏÕ-ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÁÊÇ ÓÏÖÉÁ
ÊÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ê’ ÌÁÑÉÁ
ÊÑÉÊÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÑÁ-ÊÁÔÓÉÙÑÁ ÖÙÔÅÉÍÇ
ÊÙÓÔÁÂÁÑÁ-ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ËÅÌÏÍÉÁ
ÊÙÓÔÁÂÁÑÁ-ÐÁÐÁÄÏÕËÇ ÖÙÔÅÉÍÇ
ÌÁÍÙËÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ
ÌÁÓÔÏÑÁ-ÃÊÏËÉÙÑÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ
ÌÁÓÔÏÑÁ-ÔÆÁÌÔÆÇ ÆÙÇ
ÌÁÓÔÏÑÁÓ Äçì. ÆÇÓÇÓ
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ Êùí. ÏËÃÁ
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÍÔÅÍÉÓÇ-ÔÉÌÐËÁËÅÎÇ ÁÈÁÍÁÓÉÁ
ÐÁÐÁÈÅÏÄÏÓÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÐËÉÁÓÓÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Èåì. ÓÏËÙÍ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÅÕÑÉÐÉÄÇÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ Âáúïõ ÈÙÌÁÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÓÔÅËÉÏÓ
ÓÅÑÐÉÙÔÏÕ ÍÉÊÏËÅÔÔÁ
×ÁÚÄÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ

ÏÍÏÌÁ

Ποσό

σε ευρώ

×ÁËÁÔÓÇÓ ÍÉÊÇÔÁÓ

10
30
10
10
10
10
15
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
15
10
20
30
15
10
10
10
10

ÃÇÑÁÓÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

Ποσό

σε ευρώ

10

ΛΑΡΙΣΑ

20

ÌÏÓÉÁËÏÓ Å. ËÁÌÐÑÏÓ
50
Óôç ìíÞìç ôçò èåßáò ôïõ Áèáíáóßáò
Ãåùñãßïõ Ìüóéáëïõ ðïõ áðåâßùóå óôçí ËÜñéóá
ÔÅÔÔÁ Åõáãã. ÄÇÌÏËÁÊÏÕ ÏÕÑÁÍÉÁ
20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÃÁÔÇ-ÌÁÓÔÏÑÁ ÁÃÃÅËÉÊÇ

ÏÍÏÌÁ

100

ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Äçì. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

30

ÄÇÌÏÕ Ôñéáíô. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

10

ΤΡΙΚΑΛΑ

ÄÇÌÏÕ Ôñéáíô. ËÏÕÊÁÓ

10

ÄÇÌÏÕ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ

20

ÄÇÌÏÕ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ ê’ ÂÅÑÙÍÇ

50

ÄÇÌÏÕ-ÐÑÅÂÅÍÔÁ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ
ÊÁÑÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ ÈùìÜ ÂÁÑÂÁÑÁ

Óôç ìíÞìç ôïõ êïõìðÜñïõ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ôïõò Êùíóôáíôßíïõ Áëåîßïõ
ÓÁÍÉÄÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ

50
40
10

50

ΚΥΘΗΡΑ

ÓÄÑÏËÉÁÓ ÈÙÌÁÓ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Êùí. ÂÁÚÏÓ
ÄÇÌÏÕ-ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÆÙÇ
ÆÏÕÌÐÏÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÊÙÔÏÕËÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
ÌÉ×ÁËÇÓ Óô. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÌÉ×ÁËÇÓ Äçì. ÓÔÁÕÑÏÓ
ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ ÁÑ×ÏÍÔÇÓ

20
20
50
20
30
30
50
20

ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ ÁÍÄÑÅÁÓ

10

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ

20

ÑÉÆÏÕ-ÖÕÔÓÉËÇ ÄÁÍÁÇ

10

×ÑÉÓÔÏÕËÁÓ ÐÅËÏÐÉÄÁÓ

50

ÔÅÓÓÁ Áëåî. ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ

10

20

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ

20

ΧΑΛΚΙΔΑ

×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ

20

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ÁÈÇÍÁ
ËÉÁÊÏÕ ÂÁÑÂÁÑÁ
ÌÁÕÑÁÊÇÓ Íéê. ×ÑÇÓÔÏÓ

50
50

ΒΕΡΟΙΑ
ÍÔÑÅÃÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

50

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÂÁËËÁÓ Ôçë. ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇÓ

30

ÌÏÕÆÁÊÉ
ÖÉÍÏÓ ×. ÈÙÌÁÓ

10

ÔÓÉÙÊÏÕ ÅÕÁÍÈÉÁ

60

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÊÁÔÅÑÇÓ ÖÙÔÉÏÓ

35

ΤΡΙΚΑΛΑ
Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυδρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την καταβολή της όποιας επιθυμούν να προσφέρουν συνδρομής τους - σ’ εκείνους
που την παρέλειψαν. Ασφαλώς δε συνιστά πρόσθετη απαίτηση γι’ αυτούς
που μας έχουν ήδη συνδράμει.
Η εφημερίδα μας εκδίδεται και αποστέλλεται ήδη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οσοι επιθυμούν να την λαμβάνουν ηλεκτρονικά
παρακαλούνται να στείλουν το email τους στο Σύλλογο

ÌÏÓÉÁËÏÕ Áñ÷. ÂÁÓÉËÉÊÇ, ÇËÉÁÓ ê’ ×ÑÇÓÔÏÓ 100

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ÁÈÇÍÁ
ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ
ÆÏÕÌÐÏÓ ×áñ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias
∏ Û˘ÏÏﬁÁË Ì·˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:

∫∏

10
100

∞§π∞» - ª¶∞ª¶∏
™ª
∫∞¡
¶∞
™Δ∞
∫∞

™
§∏

Γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008

«∫
Àƒ
π∞

ÏÍÏÌÁ

Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας,
οι συνδρομές για την εφημερίδα και άλλες οικονομικές ενισχύσεις για το Σύλλογο.
∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏ‡ ﬁÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÈÏoÎÂÚ‰Ò˜
‚Ô‹ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ

∫Àƒπ∞∫∏ ™Δ√ Ãøƒπ√

∂∫¢∏§ø™∏
ª¶∞ª¶∏ ª¶∞∫∞§∏

∂∫¶√ª¶∏ Δ∏™ ¡∂Δ
«∂Ã∂π °√À™Δ√»

∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔÂ›
ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË
ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·
ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ó·ÏÈˆÙÒÓ

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

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

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

ÁÚ¿

...

Γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437

Ê Ù Ë KAƒ¢πΔ™∞™ · Ú ‰È ¿
Î·Ó ÛÙ Ë Ó Î

˜
Ì·

¶√§πΔπ™Δπ∫√™ ™À§§√°√™ ∫∞¡∞§πøΔø¡ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

To συλλεκτικό
τριπλό DVD
διατίθεται προς
ενίσχυση της
λειτουργίας του
Ξενώνα «Λάμπρος
Παπαγεωργίου»
στο χωριό.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Εξαίρετη τιμή για τους συγχωριανούς μας αδελφούς
κ.κ. Κωνσταντίνο και Χρήστο Μαυρομμάτη, μελών του Συλλόγου Καναλιωτών Βόλου

ιπλή ήταν η βράβευση που πέτυχε η Εταιρεία Αστρονομίας
και Διαστήματος, λίγο πριν από
τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου 2015, της οποίας πρόεδρος και
ταμίας είναι αντίστοιχα ο κ. Κωνσταντίνος
και ο κ. Χρήστος Μαυρομμάτης. Η πρώτη
και μεγάλη βράβευση ήταν της Ακαδημίας
Αθηνών, η οποία, μετά από εισήγηση
των αστροφυσικών ακαδημαϊκών κ.κ. Γεωργίου Κοντοπούλου και Σταμάτη Κριμιζή, απένειμε βραβείο στην εν λόγω
Εταιρεία «για την 25ετή σπουδαία και πολυσχιδή επιστημονική προσφορά και
δράση της».
Πιο συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της
βράβευσης, που υπογράφεται από τον
Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας κ. Βασίλειο Πετράκο, αναφέρεται ότι: Η Εταιρεία αποτελείται από εκατοντάδες επιστήμονες και ερασιτέχνες αστρονόμους. Έχοντας έδρα το Βόλο έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εκδίδει περιοδικό
και με ομιλίες, σεμινάρια, διαγωνισμούς, έχει αναπτύξει σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο.
Το βραβείο παρέλαβε ιδιοχείρως από
τον αστροφυσικό και πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών κ. Δημήτριο Νανόπουλο,
ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης, ενώ παρέστησαν στην
τελετή, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Λουκάς Ζαχείλας, γραμματέας, ο κ. Χρήστος Μαυρομμάτης, ταμίας και ο κ. Ευστάθιος Ζαφραντζάς, επί των δημοσίων σχέσεων.

Η

Αμέσως μετά τη βράβευση, στα Προπύλαια της Ακαδημίας Αθηνών (από αριστερά): Ζαφραντζάς Ευστάθιος, Ζαχείλας Λουκάς, Σιμόπουλος Διονύσιος,
Μαυρομμάτης Κων/νος, Κιτσώνας Μάνος, και Μαυρομμάτης Χρήστος
Παρόντες κατά τη βράβευση ήταν οι επί
πολλά έτη μέχρι και σήμερα ακόμη συνεργάτες και υποστηρικτές της Εταιρείας
κ. Διονύσιος Σιμόπουλος, πρώην διευθυντής του Ευγενιδείου Ιδρύματος, κ.
Ιωάννης Σειραδάκης, αστροφυσικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης Πάτσης, αστροφυσικός, διευθύνων του Κέντρου Αστρονομικής Έρευνας και Μαθηματικών Εφαρμογών της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Μάνος Κι-

Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας του Δημοτικού
Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (ΔΟΠΑΚ) συμμετέχει στην 1η εβδομάδα
ποδηλάτου που οργανώνει ο Δήμος Καρδίτσας.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών θα παρουσιαστεί
στην πινακοθήκη η έκθεση «μ΄ ένα ποδήλατο … πετάω»,
η οποία είναι καρπός πρωτοβουλίας και εκθεσιακής συνύπαρξης των μελών της εικαστικής ομάδας greekartists.info.
Το ποδήλατο και η χρήση του αποτελούν τον κεντρικό
θεματικό πυρήνα της έκθεσης. Αγαπητό ζωγραφικό μοτίβο
- μέσο μεταφοράς, παιχνιδιού, διασκέδασης και άθλησης.
Πολύ συχνά πιστώνεται με νοσταλγία κι άλλοτε με την αχλή
της σύγχρονης εναλλακτικής πρότασης. Παρελθόν και μέλλον. Γνώση και άποψη. Τέχνη και ζωή. Στην Καρδίτσα, την
πόλη του ποδηλάτου, όλα αυτά θα συναντηθούν και θα
συνυπάρξουν αρμονικά κι αβίαστα έναν σχεδόν μήνα (έως
7 Μαΐου 2016) που η έκθεση αυτή θα φιλοξενηθεί στην
Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, δίνοντας τη δυνατότητα
στους φίλους της τέχνης, αλλά και στους φίλους του ποδηλάτου να την εξερευνήσουν.
Ο ομαδικός χαρακτήρας της έκθεσης προϋποθέτει κι
εξασφαλίζει μία μεγάλη ποικιλία υλικών, τεχνικών, εκφραστικών διατυπώσεων και τεχνοτροπικών επιλογών. Οι καλλιτέχνες/ καλλιτέχνιδες συχνά εκκινούν από την πραγματικότητα, τις μνήμες και τις βιωμένες εμπειρίες τους. Καταγράφουν εικόνες ή σκιαγραφούν τα ψυχολογικά αποτυπώματα αυτών. Άλλοτε μέσα από την τέχνη τους σχολιά-

τσώνας, αστροφυσικός, διευθυντής του
Πλανηταρίου Αθηνών και αρκετοί άλλοι.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη
μεγάλη αίθουσα τελετών της Ακαδημίας
Αθηνών και την παρακολούθησε πλήθος
κόσμου, πολλοί ακαδημαϊκοί, πολλοί επίσημοι και αρκετοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι μετέδωσαν αμέσως την είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η δεύτερη βράβευση ήταν από το Ωνάσειο Ίδρυμα των Αθηνών, το οποίο βρά-

βευσε τους τέσσερεις από τους πέντε μαθητές που διακρίθηκαν με μετάλλια και
επαίνους στην 9η Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής της Ινδονησίας,
μαζί με τους άλλους 14 μαθητές των άλλων Ολυμπιάδων, Μαθηματικών, Φυσικών, Βιολόγων, Ηλεκτρονικών κ.λπ.
Κατά την τελετή μίλησε προς τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς ο
πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, ο οποίος συγχάρηκε τους
μαθητές για τις επιτυχίες τους και υποσχέθηκε ότι και την επόμενη χρονιά το
Ωνάσειο Ίδρυμα θα είναι χορηγός σε όλες
τις ολυμπιάδες. Η πρόταση αυτή έγινε ευμενώς δεκτή από όλους του παρισταμένους και καταχειροκροτήθηκε, αφού,
όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Παιδείας αδυνατεί και πάλι να καλύψει τα έξοδα
μετάβασης και επιστροφής των μαθητών.
Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο
υπουργός Παιδείας κ. Νικόλαος Φίλης, ο
οποίος μάλιστα μίλησε δι’ ολίγων και τόνισε ότι με τις διακρίσεις των Ολυμπιάδων
οι μαθητές προβάλλουν και αναδεικνύουν
την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με τις δύο αυτές βραβεύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της
Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος
θα αποδυθούν με μεγαλύτερο ζήλο πλέον
στο πολυποίκιλο έργο τους, απευθυνόμενοι, κυρίως, προς τη νεολαία των θρανίων, μια και το Υπουργείο Παιδείας κατήργησε πλέον το μάθημα της Αστρονομίας από τα Λύκεια της χώρας.
Από την Επιτροπή της Εφημερίδας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η έκθεση «μ’ ένα ποδήλατο… πετάω»
στην Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας
ζουν ή/ και προσπαθούν να υπερβούν την γνώριμη καθημερινότητα και να ανατρέψουν τα πιεστικά της πλαίσια.
Προτάσεις ονειρικής διαφυγής από μία τέχνη που εμπνέεται
από την ζωή και που με την σειρά της επιστρέφει και προσπαθεί να παρέμβει κριτικά σε αυτήν.
Η εικαστική ομάδα greekartists.info αποτελείται από σύγχρονους έλληνες καλλιτέχνες/ σύγχρονες ελληνίδες καλλιτέχνιδες που δημιούργησαν και διατηρούν τον διαδικτυακό
τόπο http://www.greekartists.info. Μέσα από αυτόν συντονίζουν την κοινή εκθεσιακή τους σύμπραξη, κρατώντας ταυτόχρονα έναν χαρακτήρα ανοιχτό σε καινούριες συμμετοχές.
Συνεργασία, αυτενέργεια κι ομαδικός χαρακτήρας είναι οι
βασικές αρχές και οι μοναδικοί περιορισμοί που δεσμεύουν
κι ενώνουν τα μέλη της ομάδας.
Η έκθεση «μ΄ ένα ποδήλατο … πετάω» αποτέλεσε την
πρώτη εκθεσιακή απόπειρα της ομάδας για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν κι άλλες θεματικές εκθέσεις: παιχνίδια
δίχως σύνορα, φύσεως ου-τοπία και το ελληνικό παιχνίδι
στην τέχνη. Η έκθεση που τώρα κάνει στάση στην Καρδίτσα, πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αθήνα (2013) και κατόπιν

ταξίδεψε σε πολλές πόλεις και πινακοθήκες της Ελλάδας.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Αντώνης Αθανασίου, Αχιλλέας Αϊβάζογλου, Ρένα Ανούση - Ηλία, Κωνσταντίνος Βαλαής, Νέλλη Γιαχανατζή, Ράνια Γριμάλδη - Κορομηλά, Νίκος
Δεσεκόπουλος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, Γιάννης Κολιός,
Γρηγόρης Κότσαρης, Μιχάλης Κότσαρης, Δήμητρα Κουμαντάκη, Μαρία Κτιστοπούλου, Λιάνα Μελισσαράτου, Σύνη
Παπαγιάννη, Θόδωρος Παπαγιάννης, Μιμή (Δήμητρα) Πετροπούλου - Δημητράκη, Τάσος Ράλλης και Βαρβάρα Σταϊνχάουερ - Παπαστεφανάκη.
Διάρκεια έκθεσης: έως 7. 5. 2016
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη κ' Παρασκευή:
9π.μ. - 1μ.μ. κ' 6μ.μ. - 9μ.μ.
Τετάρτη, Πέμπτη κ' Σάββατο: 8π.μ. - 2μ.μ.
Πληροφορίες: Μαρία Γιαννέλου,
τηλ. 24410 79119 κ΄2441079937,
email: pinakothiki@dimosKarditsas.gov.gr
Από την Επιτροπή της Εφημερίδας
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Επαγγέλματα που έσβησαν
Οι παλαιοί κρεοπώλες του χωριού μας,
μια τιμητική αναφορά στο επάγγελμά τους

του Τριαντάφυλλου Δήμου

Ο

ι κοινωνίες στη μακραίωνη πορεία της ζωής προσπαθούν να
διατηρήσουν τη συνοχή τους και
να διασφαλίσουν ένα επίπεδο
ευημερίας. Προκειμένου οι άνθρωποι να
πάρουν πρωτοβουλίες και να βρουν διέξοδο στους προβληματισμούς με στόχο να
βελτιώσουν τα οικονομικά της οικογένειάς
τους θέτουν συχνά τον εαυτό τους στην
υπηρεσία του συνόλου. Το χωριό μας, τα
Κανάλια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του
1940 έσφυζε από ανθρώπους δυναμικούς
κάθε ηλικίας, κυρίως νέους με όνειρα αλλά
και αγωνία να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι συγχωριανοί μας αγαπούσαν την εργασία και
διακρίνονταν για την εργατικότητά τους, το
ζήλο και την προθυμία με την οποία ασκούσαν το επάγγελμά τους και την ευσυνειδησία τους.
Αναπολούμε κάποιους ανθρώπους συμπαθέστατους, οι οποίοι είχαν αφιερώσει τον
εαυτό τους στο κοινωνικό σύνολο ασκώντας
το επάγγελμα του κρεοπώλη.
Στο χωριό μας τα χρόνια εκείνα λειτουργούσαν οκτώ κρεοπωλεία συγχωριανών
μας. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει κανένα.
Η προμήθεια κρέατος γίνεται από την Καρδίτσα. Τα κρεοπωλεία τα οποία άλλοτε κοσμούσαν την πλατεία του χωριού μας δυστυχώς δεν υπάρχουν πια. Περάσανε οι
εποχές που ατενίζαμε κρεμάμενα στο τσιγγέλι τα διάφορα σφάγια να προκαλούν τον
Καναλιώτη και να τον παροτρύνουν να προμηθευτεί το κρέας του, προκειμένου να απολαύσει ένα πλούσιο γεύμα.
Αυτούς τους συγχωριανούς μας θέλω να
επαναφέρω στη μνήμη μας. Οι παλιότεροι
από εμάς τους θυμόμαστε όλους ή τους περισσότερους. Ήταν άνθρωποι με μεγάλη
καρδιά, που ομορφαίναν την πλατεία του
χωριού μας με την παρουσία τους και μόνο,
με το βλέμμα τους πάντα στραμμένο στον
πελάτη και με τα χέρια τους να αγγίζουν το
σφάγιο. Προσπαθούσαν πάντα με χαμόγελο στα χείλη τους να τον σαγηνεύσουν αλλά
και να διαγνώσουν την επιθυμία του ώστε
να του προσφέρουν το τεμάχιο της αρεσκείας του. Άσκησαν με ζήλο και μεράκι το
επάγγελμα του κρεοπώλη, χωρίς βέβαια να
παραμελούν αντίστοιχα και το κυρίως επάγγελμα του καπνοκαλλιεργητή.
1) Κατέρης Γεώργιος του Δημητρίου και
της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1888 και
απεβίωσε το 1963 σε ηλικία 75 ετών. Ήταν
από τους πρώτους κρεοπώλες του χωριού
μας. Διατηρούσε κρεοπωλείο και ταβέρνα
στο ισόγειο της παλιάς οικοδομής των αδελφών Κατσόγιαννου. Διακρινόταν για την εντιμότητα, ειλικρίνεια και το χιούμορ του.
Αντλώ από το βιβλίο του αείμνηστου συγχωριανού μας Θωμά Κυρίτση, Επίτιμου Επιθεωρητή Α΄ Δημοτικής Εκπαίδευσης για να
παραθέσω χαρακτηριστικές στιχομιθίες του
Γεωργίου Κατέρη με συγχωριανούς του, καθώς και την επεξηγηματική ως προς τις συναλλαγές του επιγραφή στο κρεωπολείο του:

α) Μια μέρα ο Γιώργιος Κατέρης πήγαινε
βόλτα προς το σχολείο του χωριού μας. Περνώντας από το τσαγκαράδικο του Δημητρίου
Ξούρη, αφού τον καλημέρισε, του λέει: «Είσαι μηδέν». Ο Δημήτρης του απαντά: Ευχαριστώ, κυρ Γιώργη αλλά κι εσύ "είσαι ωμέγα" γελώντας και οι δύο ασταμάτητα.
β) Στην επιγραφή του κρεοπωλείου του,
ο Γιώργος Κατέρης είχε προσθέσει τις λέξεις
«Η δικαία χειρ», που αντανακλούσε και την
εντιμότητά του στις συναλλαγές του.
Ποτέ δεν είχε ακουστεί από κανέναν παράπονο και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Ήταν
και πολύ τυπικός, σοβαρός και εκκλησιαζόμενο άτομο.
Μια μέρα, καθώς πήγε να του πληρώσει
τα βερεσέδια κάποιος χωριανός, του φάνηκε
ότι ήταν υπερβολικό το ποσό που του ζήτησε ο Γιώργος. Προφανώς, είχε ξεχάσει ο
πελάτης κάποια αγορά κρέατος. Εκνευρίστηκε ο συγχωριανός και γυρίζοντας προς
τον Γιώργο του λέει:
–Έχεις μια επιγραφή και γράφει απ' έξω
«Η δικαία χειρ»!
Άναυδος ο Γιώργος αρπάζει μια μπογιά
ή μια κιμωλία και φθάνοντας στην επιγραφή,
τραβάει μια μουτζούρα στις λέξεις «Η δικαία
χειρ».
–Να, για να μη το ξαναπείς αυτό!
2) Σδρόλιας Αριστοτέλης του Λουκά και
της Λεμονιάς, γεννήθηκε το 1909 και απεβίωσε στις 9-8-1978 σε ηλικία 69 ετών.

λειτουργούσαν τα κρεοπωλεία τους ήταν
ιδιόκτητο. Το κληρονόμησαν από τον πατέρα τους Λουκά, που και αυτός ασκούσε
το επάγγελμα του κρεοπώλη. Οι συγχωριανοί μας τους προσφωνούσαν πάντα με
το όνομα της μητέρας τους «τα παιδιά της
Λουκίνας».
Στο χωριό μας είχαν καλό όνομα ως
επαγγελματίες και είχαν ιδιαίτερη εκτίμηση.
Τους διέκρινε η αδελφική αγάπη και η
συνεργασία μεταξύ τους. Ήταν πρόθυμοι,
πάντα με το χαμόγελο. Ο Χρήστος διατηρούσε και κατάστημα-ταβέρνα όπου διέθετε
μουσική γραμμοφώνου για την ψυχαγωγία
των πελατών του.
Και οι δύο ήταν έγγαμοι. Ο Αριστοτέλης
με τη Φωτεινή Γκίκα, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά: Την Αρετή, προϊσταμένη
νοσηλευτικής, τον Λουκά, τεχνίτη αυτοκινήτων, τον Δημήτρη, υπάλληλο της ΔΕΗ, τον
Κώστα, ηλεκτρονικό και τον Θωμά, επίσης
ηλεκτρονικό.
Ο Χρήστος ήταν έγγαμος με τη Μαριάνθη
Κουτσαλή, με την οποία απέκτησαν δύο
παιδιά, τον Δημήτρη και τη Λεμονιά.
4) Καρανάσιος Κωνσταντίνος του Λάμπρου και της Αγαπούλας. Γεννήθηκε στις
19-5-1915 και απεβίωσε στις 7-5-1975 σε
ηλικία 60 ετών.

3) Σδρόλιας Χρήστος του Λουκά και της
Λεμονιάς. Γεννήθηκε το 1911 και απεβίωσε
στις 29-9-2002 σε ηλικία 91 ετών.
Οι παραπάνω δύο συγχωριανοί μας
ήταν αδέλφια και διατηρούσαν και οι δύο
κρεοπωλεία στην πλατεία του χωριού μας,
επάνω από τη μικρή βρύση. Το οίκημα που

Για να θυμούνται οι παλαιοί
και να μαθαίνουν οι νέοι

5) Κατέρης Φώτιος του Βασιλείου και
της Γλυκερίας. Γεννήθηκε το 1921 και απεβίωσε στις 6-4-2005 σε ηλικία 84 ετών.
Οι δύο αυτοί συγχωριανοί μας διατηρούσαν κατάστημα κρεοπωλείου συνεταιρικά,
στο ισόγειο της οικείας Αλεξάνδρου Σδρόλια
κοντά στην πλατεία του χωριού, από το
1958 έως το 1975. Συνδέονταν μεταξύ τους
φιλικά ως γείτονες στα κτήματα που διατηρούσαν στην αγροτική περιοχή Μούρκου.
Η συνεργασία τους ήταν άριστη και η φήμη
τους πολύ καλή. Τα σφάγια προμηθεύονταν
από τα χωριά Άγιος Ακάκιος και Μορφοβούνι.
Ήταν έγγαμοι. Ο Κωνσταντίνος με την
Αντιόπη Σιάφη με την οποία απέκτησαν
έναν γιο τον Παναγιώτη. Ο δε Φώτης με
την Ηλέκτρα Πάσχου του Χριστόφορου με
την οποία απέκτησαν έναν γιο τον Βασίλη.

Στην πορεία λειτουργίας του καταστήματός τους, όπως μας αφηγείτο ο Κων/νος
Καρανάσιος, παρουσιάστηκε μια ημέρα μια
γυναίκα του χωριού μας και τους λέει: Κρατούσα στο χέρι μου ένα χαρτονόμισμα των
χιλίων δραχμών και ξαφνικά, περνώντας
κοντά μου το κατσικάκι που περιφερόταν
στην αυλή του σπιτιού μου, το άρπαξε και
το καταβρόχθισε. Θέλω να το σφάξετε.
Πράγματι επήλθε το μοιραίο, το χιλιάρικο
βρέθηκε και αντικαταστάθηκε στην Τράπεζα
Ελλάδος.
6) Μιχάλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1921
και απεβίωσε στις 29-7-2009 σε ηλικία 88
ετών. Ήταν έγγαμος με την Ευθαλία Αναγνώστου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Ευαγγελία.
Διατηρούσε κρεοπωλείο και ταβέρνα στο
δρόμο προς την εκκλησία της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, στο άκρο της πλατείας του
χωριού μας, από το 1950 έως το 1976.
Ήταν το στέκι πολλών συγχωριανών μας,
οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στο νόστιμο και καθαρό κοκορέτσι καθώς και στο
κόκκινο κρασί που πρόσφερε.
Ο Κώστας, ή Κώτσιος όπως τον προσφωνούσαν οι περισσότεροι συγχωριανοί
μας, ήταν άνθρωπος αγαπητός και διακρινόταν για την πραότητα του χαρακτήρα του
και την ειλικρίνεια. Τα σφάγια προμηθευόταν
κυρίως από το χωριό Μορφοβούνι, όπου
διατηρούσε φιλικές σχέσεις με πολλούς κατοίκους.

του Χρήστου Δημ. Λιάκου
Σε συνέχεια του δημοσιεύματος στο με αρ. 133 τεύχος της εφημερίδας μας,
σελίδα 15, περί της ιστορίας ηλεκτροδότησης του χωριού μας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βαγγέλη Μπρακατσούλα, θεωρώ απαραίτητο να παραθέσω και τη δική του μαρτυρία για το θέμα του δημοσιεύματος.
• Ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου, φίλος του Δημήτρη (Τάκη Νικολάου), γιου του
Νικόλαου Νικολάου, ήταν ο πρώτος που είχε την ιδέα και μεσολάβησε για
την ηλεκτροδότηση του χωριού μας.
•Η μηχανή προβολής ταινιών καθώς και οι πρώτες ταινίες ήταν δωρεά της
Κοινότητας των Καναλιωτών του Καναδά προς το χωριό μας.
Η μαρτυρία αυτή προέρχεται σαφώς από γνώστη των πραγμάτων για τα
Κανάλια, ως παλαιού μέλους και εκ των πρωτοστατών για την ίδρυση του
Συλλόγου μας.

Εντύπωση προκαλούσε η επίσκεψη πολλών Μορφοβουνιωτών (Βουνεσιωτών) στο
χωριό μας, προκειμένου να πωλήσουν καυσόξυλα. Ο Κώστας τους καλοσώριζε όλους
με χαρά όταν επισκεπτόταν το κατάστημά
του και προσπαθούσε να τους ευχαριστήσει.
Η παρουσία των Μορφοβουνιωτών ήταν
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
του Τριαντάφυλλου Δήμου

ιδιαίτερα διακριτή στην ταβέρνα του λόγω
των ασμάτων τους, τα οποία σκορπούσαν
χαρά και τέρψη στους θαμώνες αλλά και
στους περαστικούς.
7) Τσιπράς Λάμπρος του Δημητρίου και
της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1926 και
απεβίωσε στις 25-3-2004 σε ηλικία 78 ετών.

Οι γονείς του ήταν κτηνοτρόφοι και επειδή ζούσαν σε ορεινή περιοχή αναγκάζονταν
να μετακινούνται τους χειμερινούς μήνες
σε πεδινά μέρη για την καλύτερη εκτροφή
του ποιμνίου τους.
Στο χωριό μας η πατρική του οικογένεια
εγκαταστάθηκε πριν το 1930. Ο ίδιος γεννήθηκε στο χωριό μας και φοίτησε και στο
δημοτικό σχολείο. Ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και εκ παραλλήλου διατηρούσε
κατάστημα κρεωπολείου και ταβέρνα κοντά
στην πλατεία, στην οικοδομή Πάσχου. Ήταν
έγγαμος με την Ευδοξία Θέου με την οποία
απέκτησαν τέσσερις θυγατέρες, · τις Θεοδώρα, Αγαθή, Παρασκευή και Δήμητρα.
Διακρινόταν για την εργατικότητα, την ειλικρίνεια, καθώς και τους καλούς τρόπους
που ενέπνεαν την εμπιστοσύνη στους συγχωριανούς μας. Κατόρθωσε να αγαπηθεί,
να αποκτήσει καλή φήμη στην κοινωνία του
χωριού μας.
8) Ντενίσης Σόλων του Αθανασίου και
της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1914 και
απεβίωσε στις 17-2-1987 σε ηλικία 73 ετών.

Διατηρούσε κατάστημα κρεοπωλείου και
ταβέρνα στην οικοδομή Αναστασίου Μιλτιάδη, κοντά στην πλατεία, από το 1960
έως το 1979, οπότε λόγω ασθενείας του
έπαυσε να λειτουργεί. Ήταν γόνος της μεγάλης οικογένειας των Ντενισαίων. Η πατρική του οικογένεια αποτελούνταν από 9
άτομα, ήτοι γονείς, 5 αδελφές και έναν ακόμα αδελφό τον Λάμπρο, έμπορο αυτοκινήτων. Ήταν έγγαμος με την Κωνσταντία Χαραλάμπους, με την οποία απέκτησαν τρεις
θυγατέρες, τις Ευαγγελία, Αικατερίνη και
Αθανασία.
Ήταν άνθρωπος μετρημένος και διακρινόταν για τη σεμνότητά του. Ήταν συμπαθής και αγαπητός. Ήταν ο πρώτος κρεοπώλης που καθιέρωσε στο χωριό μας
το χοιρινό σουβλάκι, που απέκτησε μεγάλη φήμη προσελκύοντας πελάτες από την
Καρδίτσα και τα γειτονικά χωριά της περιοχής.
Από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη «Κανάλια Καρδίτσας – Το βιβλίο
των αναμνήσεων» προκύπτει ότι, εκτός
από τους προαναφερθέντες, το επάγγελμα του κρεοπώλη άσκησαν σε διάφορες
χρονικές περιόδους και οι παρακάτω, 1)
Βάλλας Παντελής, 2) Βλαχογιάννης Χρή-

Στις 9-12-2015 ημέρα Τετάρτη έφυγε
από την πρόσκαιρη ζωή για την κοινωνία
των Αγγέλων ο συγχωριανός μας Απόστολος Πάσχος–Τσακνής του Κων/νου και
της Αγορίτσας σε ηλικία 96 ετών. Άφησε
την ματαιότητα των εγκωσμίων για να βρεθεί εκεί που δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε
στεναγμός αλλά «ζωή ατελεύτητος». Ήταν
άνθρωπος φιλήσυχος, ήρεμος, ευγενικός
και έντιμος. Γεννήθηκε στο χωριό μας το
έτος 1919. Στη Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκε μετά τον πόλεμο του 1940, αφού
υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του. Διορίστηκε στην τοπογραφική Υπηρεσία της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και
συνταξιοδοτήθηκε.
Ήταν παντρεμένος με την Ελισσάβετ
Παρασκευπούλου. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Ο
αποθανών αγαπούσε το χωριό μας και
το επισκεπτόταν πάντα με την οικογένειά
του, ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο γιατί
ήθελε να παρευρίσκεται στο πανηγύρι,
στις 15 Αυγούστου. Τον παρακινούσε
πάντα το μεράκι. Ήταν άνθρωπος της παρέας και γλεντζές. Ο αγαπημένος του χορός ήταν ο ζεμπέκικος.
Στο χωριό μας φίλοι του ήταν ο Απόστολος Τσιρώνης, μελισσοκόμος, με τον
οποίο ήταν συνορίτες στα κτήματα στην
αγροτική περιοχή Μούρκου, καθώς και ο

Την 1η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα
του 2016 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
82 ετών ο συνταξιούχος Ανθ/νόμος της
Ελληνικής
Αστυνομίας
Αλεξίου
Κων/νος, σύζυγος της συγχωριανής
μας Αγγελικής Γατή του Αποστόλου.
Ο εκλειπών γεννήθηκε στο χωριό Καμαρίτσα Ευβοίας το έτος 1934. Κατετάγη στο σώμα της τότε Ελληνικής χωροφυλακής το έτος 1955. Εκπαιδεύτηκε
στο παράρτημα της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου και αποφοίτησε το έτος
1956. Μετά την έξοδο από τη σχολή τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, όπου υπηρέτησε σε διάφορα Αστυνομικά Τμήματα. Εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Τροχαίας Αθηνών. Μετά
το πέρας τρίμηνης εκπαίδευσης του
απονεμήθηκε η Ειδικότητα του Τροχονόμου.
Συγχρόνως μετατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσ/νίκης: Κατόπιν
αξιολόγησης, τοποθετήθηκε στο Τμήμα
Ρυθμίσεως Κυκλοφορίας όπου διακρί-

στος, 3) Ζήσης Ζήσης του Αλεξάνδρου,
4) Μάστορας Απόστολος, 5) Μιχάλης
Ευάγγελος και 6) Σδρόλιας Βασίλης του
Λουκά.
Κλείνω τις αφηγήσεις μου με τη φράση
«όλοι τους ήταν υπέροχοι», αξιοπρεπείς,
ευγενικοί, άνθρωποι με συνέπεια και πάντα πρόθυμοι να ευχαριστήσουν και εξυπηρετήσουν τους πάντες. Ήταν άνθρωποι
κοινωνικοί, αγαπητοί, φιλικοί και προσπαθούσαν να διατηρούν καλές σχέσεις με
όλους. Οι συγχωριανοί μας τους προτιμούσαν χωρίς να δημιουργηθεί παράπονο
ποτέ. Εμείς για την προσφορά τους στο
χωριό μας, τα Κανάλια, θα τους θυμόμαστε πάντα.
Αιωνία τους η μνήμη.

Απόστολος
Πάσχος–Τσακνής

Ιωάννης Κοτσαλής ή Κακαές και ο Βασίλειος Γηράσης ή Σιαφάκας, ο οποίος σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο. Στην Θεσσαλονίκη διατηρούσε οικογενειακές φιλικές σχέσεις με τον Λάμπρο Κατέρη ή
«Φουστανέλα», ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Γαζής διότι ήταν ενταγμένος στο Δημοκρατικό Στρατό του ΕΛΑΣ, και με τον
Αθανάσιο Μπρακατσούλα του Θωμά.
Τους παραπάνω επισκεπτόταν τακτικά ιδι-

Κωνσταντίνος
Αλεξίου

θηκε για την καταλληλότητα των τροχονομικών σημάτων, συμβάλλοντας
στην ομαλή ροή των οχημάτων. Βοη-

αίτερα στις ονομαστικές εορτές τους. Επίσης, ήταν τακτικός επισκέπτης του δικηγορικού γραφείου του αείμνηστου συγχωριανού μας Σταύρου Πάσχου, Αναπληρωτού Δημάρχου Θεσ/νίκης. Ήταν εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου μας και ήταν
πάντα παρών σε όλες τις εκδηλώσεις.Η
πατρική του οικογένεια, πολυμελής και ευκατάστατη, διατηρούσε στην αγροτική περιοχή Μούρκου μεγάλο κτήμα με υδατοθήκη (δεξαμενή), όπου η άντληση του νερού γινόταν με την περιστροφή αλόγου,
για το πότισμα του κτήματος σε περιόδους
ανομβρίας. Ο αποθανών είχε ακόμη έξι
αδέλφια, τον Χριστόφορο, τον Διονύσιο,
ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο της Μικράς Ασίας, την Αρετή, την Ελευθερία, την
Αθηνά και την Κλεοπάτρα, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 22 ετών.
Η νεκρώσιμη ακολουθία του Απόστολου Πάσχου ψάλθηκε στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης. Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία μελών του Συλλόγου Καναλιωτών Θεσσαλονίκης, οι
οποίοι συλλυπηθήκαν τους οικείους του.
Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο Καλαμαριάς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη του.

θούσε τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και
τα άτομα με ειδικές ανάγκες να διαβούν
τις διαβάσεις πεζών ακίνδυνα. Αξιολογηθείς για δεύτερη φορά μετεπήδησε
στο Τμήμα Τροχονομικού Ελέγχου και
Αστυνόμευσης Εθνικών οδών, όπου
διακρίθηκε για την Εκλεκτική Εφαρμογή
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
της Νομοθεσίας περί των αυτοκινήτων.
Ιδιαίτερα προσπαθούσε να βεβαιώνει
επικίνδυνες παραβάσεις που υπήρχε
κίνδυνος να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής και υπερβολική ταχύτητα
εντός κατοικημένης περιοχής. Ήταν καλός οικογενειάρχης και πατέρας δύο
παιδιών, του Βασιλείου και του Φωτίου.
Επίσης, ήταν δεινός λάτρης του χωριού
μας. Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο
Ευόσμου – Θεσ/νίκης. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Μακεδονικής γης που τον
σκέπασε.
Αιωνία του η μνήμη.
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16 TA KANAΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τα παιχνίδια παλαιότερα
του Υψηλάντη Σαμαρά

Γ

εννήθηκα το έτος 1950. Όπως
πολλά άλλαξαν από τότε, άλλαξε και η παιδική ζωή. Ας γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω
και ας δούμε την παιδική ζωή της εποχής εκείνης.
Τα περισσότερα παιχνίδια δεν ήταν
αγορασμένα, αλλά κατασκευασμένα από
το ίδιο το παιδί ή και με τη βοήθεια των
γονιών του, με τα προσφερόμενα τότε
υλικά. Το παιδί ή ο νέος δεν περίμενε το
δώρο ούτε απ΄ το νονό, ούτε απ΄το γονιό
και έτσι αναγκαστικά το παιχνίδι το έφτιαχνε μόνος του, ανάλογα με τις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είχε και
τα θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά
την ομαλή σωματική και πνευματική εξέλιξή του, γιατί η κατασκευή προϋπέθετε
δημιουργικότητα, εργατικότητα, παρατηρητικότητα, επιδεξιότητα, συνεργασία,
κλίση και εκτίμηση του παιχνιδιού. Το
τρίπτυχο «δημιουργώ, παίζω, καταστρέφω» είναι μια χρήσιμη διαδικασία δραστηριοτήτων για το νέο, άγνωστη στη
σημερινή εποχή. Περιττό βέβαια να αναφέρω ότι το παχνίδι παιζόταν στον ανάλογο γι’ αυτό χώρο, που ήταν η αλάνα κι
όχι ο καναπές.
Σήμερα το παιχνίδι που αγοράζεται για
το παιδί είναι μερικές φορές πανάκριβο,
πολύπλοκο, μη εύκολα κατανοητό στο
παίξιμό του, δεν εξυπηρετεί τις εσωτερικές ανάγκες του παιδιού και δε συμβάλλει
στην ομαλή του εξέλιξη. Το βασικό κριτήριο αγοράς είναι η μόδα και η διαφήμιση και έτσι το παιχνίδι «επιβάλλεται»
κατά κάποιο τρόπο από εξωτερικούς
προς αυτό παράγοντες, είναι έξω από
τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του.
Για παράδειγμα, αγοράζεις ένα αυτοκινητάκι, του βάζεις μπαταρία, κινείται,
κάνει μερικές φορές ένα «ίου-ίου» και τέλος. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε
πως ό,τι το παλαιό είναι και καλό. Απλά
οι επιλογές του παιδιού και του νέου σήμερα είναι περισσότερες, μπορεί να είναι
κοστοβόρες αλλά χωρίς σωστή επιλογή
και διακριτική ενημέρωση και καθοδήγηση του παιδιού το αποτέλεσμα της
χρήσης του μπορεί να είναι αρνητικό
για το ίδιο το παιδί.
Θα προσπαθήσω να αναφέρω μερικά
παιχνίδια και ειδικά αυτά που δεν παίζονται σήμερα ή αυτά που παίζονται με
διαφορετικό τρόπο και θα περιγράψω,
για συντομία του κειμένου, ένα από αυτά.
Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη αν παραλείψω να αναφέρω κάποια, γιατί είναι
πάρα πολλά και αξιόλογα.
Με σύρματα από τις μπάλες άχυρου ή
από τους φράκτες γίνονταν τα συρμάτινα
δίτροχα αυτοκινητάκια, που είχαν τιμόνι
από καλάμι και σύρμα. Με δυο ξύλα, ένα
μικρό και ένα μεγάλο, παίζαμε το «τσιλίκα-τσιλικάρι», χτυπώντας με το μεγάλο
ξύλο, την τσιλίκα, το μικρό ξύλο, το τσιλικάρι, στην άκρη που εξείχε πάνω από
την πέτρα στην οποία το είχαμε στηρίξει
σε πλάγια θέση. Αρκετά επικίνδυνο παιχνίδι για πιθανούς τραυματισμούς απ’ το
εκτοξευόμενο τσιλικάρι. Με πετρούλες τη

Εικόνα από το Λεξικό Τοπικών Όρων και Ιδιωματισμών Καναλίων – Καρδίτσας (σελ. 308),
Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη, έκδοσης Συλλόγου Καναλιωτών Βόλου (Θεσσαλονίκη, 1987)

Επειδή πολλά από τα παλαιά παιχνίδια κινδυνεύουν να ξεχαστούν, θα
άξιζε και θα αποτελούσε σημαντική ενέργεια στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας, η λεπτομερής περιγραφή τους από
κάποιον ή κάποιους παλαιότερους Καναλιώτες που τα θυμούνται και η
καταγραφή της αφήγησής τους από ομάδα νεότερων ατόμων, που θα
αναλάμβανε το καθήκον εθελοντικά να καταγράψει την αφήγηση αυτή με
τη μορφή συνέντευξης. Το υλικό αυτό, ενδεχομένως σε ύστερο χρόνο, να
αποτελέσει μια μικρή έκδοση εκ μέρους κάποιου από τους πολιτιστικούς
Συλλόγους των Καναλιωτών, για τη διάσωση της περιγραφής των παιχνιδιών τόσο ως συμβολή στη διάσωση στοιχείων της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για να μαθαίνουν τα παιδιά των νεότερων
γενιών Καναλιωτών για τα παιχνίδια με τα οποία χαίρονταν στην παιδική
τους ηλικία, στις αλάνες, στις αυλές των σπιτιών, στην αυλή του σχολείου
κ.λπ., οι γονείς και οι παπούδες τους. Κάποια παιδιά θα θελήσουν να τα
παίξουν και τα ίδια με τις παρέες τους. Γνωρίζουμε ότι ο Μορφωτικός και
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καναλίων (ΜΕΣΚ) έχει στους άμεσους στόχους
του να αναλάβει την πρωτοβουλία για την αναβίωση των παλαιών παιχνιδιών κι αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους
του ΜΕΣΚ. Το ότι στο λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών που εξέδωσε
ο Σύλλογος του Βόλου (1987) υπάρχουν καταγραμμένα τα παιδικά παιχνίδια, είναι ένα καλό βοηθητικό πρώτο υλικό. Πιστεύουμε ότι ο κος Υψηλάντης Σαμαράς θα πρωτοστατήσει ο ίδιος προσωπικά για την ανάληψη
και ευόδωση των νέων πρωτοβουλιών που απαιτούνται.
Από την Επιτροπή της Εφημερίδας
μία πάνω στην άλλη παίζαμε τις σημαδούρες (σκατούλια), σημαδεύοντας από
μακριά το σωρό για να τον διαλύσουμε.
Με μικρές πετρούλες παίζαμε τριότα και
επίσης πεντόβολα, για τα οποία χρησιμοπούσαμε επίσης κυπαρισσόμηλα. Τα
κουρέλια προσφέρονταν για κατασκευή
κουκλών για τα παιχνίδια των κοριτσιών
ή ακόμα και για την κατασκευή μπάλας
για το ποδόσφαιρο των αγοριών. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε υλικά από
το γουρούνι που οι οικογένειες σφάζανε
τα Χριστούγεννα και παίζαμε το κότσι και
μπάλα φτιαγμένη από την ουροδόχο κύστη (τη φούσκα) του γουρουνιού, την
οποία φουσκώναμε όπως το μπαλόνι.
Ο πηλός είχε τη χρησιμότητα της σημερινής πλαστελίνης για την κατασκευή
διαφόρων αντικειμένων που συνέθεταν
τον εξοπλισμό κάποιου παιχνιδιού,
όπως την κατασκευή σπιτιών και ειδών
εξοπλισμού του από τα κορίτσια. 'Ενα
σχοινί ή κομμάτι τριχιάς ήταν αρκετό για
το ατομικό ή ομαδικό παιγνίδι «σχοινάκι», με τις διάφορες παραλλαγές του
στον τρόπο που τα παιδιά με τη σειρά
ένα-ένα ή κατά δυάδες έμπαιναν και
έβγαιναν από τον σχηματιζόμενο κύκλο
του περιστρεφόμενου σχοινιού. Σημαντικό και αγαπημένο παιχνίδι αγοριών και
κοριτσιών ήταν το «κρυφτό». ΄Ηταν περισσότερο διασκεδαστικό όταν παιζόταν

το σούρουπο που άρχιζε να πέφτει το
σκοτάδι και ήταν δύσκολο να βρεθούν
όσοι κρύβονταν. Η «ξελευτερία» ήταν
επίσης ένα από τα συχνότερα ομαδικά
παιχνίδια και θυμάμαι να το παίζουν κυρίως τα κορίτσια στην αυλή του σχολείου
στα διαλείμματα των μαθημάτων. Άλλα
παιχνίδια ήταν οι μπίλιες, το λάστιχο, η
σβούρα, οι κουμπάρες (τα κορίτσια συνήθιζαν να «παντρεύουν» τις κούκλες
τους) και το κορώνα- γράμματα.
Όλα τα παιχνίδια για τον καθένα μας
είχαν ξεχωριστή ιστορία και αξία. Θα περιγράψω αναλυτικότερα το παιχνίδι με
το λάστιχο, συνηθισμένο παιχνίδι για τα
αγόρια και απαγορευμένο από γονείς και
δασκάλους γιατί ήταν σχετικά επικίνδυνο
για πρόκληση τραυματισμού του ίδιου ή
άλλου παρακείμενου παιδιού σε περίπτωση αστοχίας κατά το παίξιμο. Το λάστιχο αποτελούνταν από ένα ξύλο σχήματος Υ, και δύο κομμάτια λάστιχου προσαρμοσμένα στις άνω άκρες του Υ του
ξύλου και ενωμένα μεταξύ τους στο άλλο
άκρο τους με ένα πετσάκι κάπως πιο
πλατύ από το λάστιχο, όπου τοποθετούνταν η πέτρα που θα εκτοξεύονταν με τη
χρήση του «εργαλείου» αυτού. Το πολεμικό ένστικτο του νέου εκφραζόταν μέσα
απ΄το κυνήγι με το λάστιχο. Χρειαζόταν
ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για
να μπορέσει να σημαδέψει το πουλάκι

και να το πετύχει. Ανάλογες ενέργειες γίνονταν και με την παίδα (παγίδα). Στο τέλος ανταμειβόταν με το να έχει ένα πλούσιο για την εποχή εκείνη γεύμα. Σήμερα
ο νέος ασκεί διαφορετικά την πολεμική
του τέχνη, φορώντας κατάλληλες ξενόφερτες στολές ή παίζοντας στο κομπιούτερ με «εξωγήινους» αντιπάλους, με
ψεύτικες επιβραβεύσεις.
Θα ήταν παράλειψη, αν παράλληλα
με το παιχνίδι δεν ανέφερα και τους χώρους παιχνιδιού, το ντύσιμο και τις συνήθειες των νέων. Οι χώροι παιχνιδιού
ήταν ειδικά στέκια, οι λεγόμενες αλάνες,
σε διάφορες γειτονιές. Το ντύσιμο δεν
περιλάμβανε επώνυμα ρούχα και παπούτσια. Το χειμώνα για υπόδηση είχαμε τις γαλότσες και τα τσουρέπια και,
όταν δεν έβρεχε, τα πάνινα παπούτσια.
Για ρούχα είχαμε και τα πλεκτά από τη
μάνα μας. Το καλοκαίρι τα πράγματα
ήταν πολύ πιο εύκολα και ανέξοδα. 'Ενα
κοντό παντελονάκι με τιράντες, τα δε παπούτσια ήταν πια άχρηστα. Το παιχνίδι
είχε και τις διακοπές του, όταν φώναζε ή
μάνα ή ο γείτονας για κάποιες δουλειές,
όταν γινόταν κάποιος μικροτραυματισμός και όταν περνούσε ο γεωργός με
το γαϊδουράκι.
Γίνονταν όμως και περίεργες διακοπές
παιχνιδιού, που αξίζει το κόπο να τις αναφέρω με κάποια λεπτομέρεια. Κατά το
Σεπτέμβρη με Οκτώβρη μήνα γύριζε ο
γεωργός με το γαϊδουράκι φορτωμένος
με την καλάθα γεμάτη σταφύλια. Βλέποντάς τον η «μαρίδα», σταματούσε το παιχνίδι, πήγαινε προς το μέρος του και ακολουθούσε ο εξής περίπου διάλογος:
-Θείο, (Θειά,) δώσιμ΄( δώσε μου) ένα
σταφύλ.
-Δεν έχω πιδίμ, μόνου κατ΄αδίφουρα
κούτσινα (μικρά) έχου. ΄Αντι πάρτι απού
ένα.
Η αναζήτηση του σταφυλιού, το μόνο
πρόσφορο φρούτο του φθινοπώρου, δεν
είχε τα χαρακτηριστικά της ζητιανιάς αλλά
της απαίτησης, όπως γινόταν και με τους
γονείς μας. Ο γεωργός δεν ήταν άγνωστος, ήταν ίσως ο γείτονας, ο φίλος, ο
συγγενής, ο πατέρας κάποιου παιδιού
της παρέας. Έτσι γινόταν τότε η «φορολόγηση» του γεωργού από τα ειδικά
«διόδια» και έτσι έπαιρνε το «κολατσιό»
του ο νέος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βέβαια, όπως σήμερα προσπαθεί ο
νεοέλληνας να αποκρύψει από την εφορία ό,τι μπορεί, έτσι και τότε ο γεωργός,
όταν μάζευε τα σταφύλια φρόντιζε τα καλά να είναι κάτω-κάτω στην καλάθα και
τα προς «φορολόγηση» από τη μαρίδα
πάνω-πάνω. Εξυπακούεται ότι η απόκρυψη του «φορολογητέου» ήταν αδύνατη, γιατί η καλάθα με τα αμπελόφυλλα
το καταμαρτυρούσε.
Αν η αναζήτηση σταφυλιού δεν είχε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε ακολουθούσε ο διάλογος σαν αυτόν, που δεν είναι φανταστικός.
-Θείο, γιατί δε μι δίν΄ς σταφύλ; Αμαρτία !
-'Οταν έσκαφτα εγώ, ήρθες να μι΄ βοηθήσ' ς; Αϊ σιαπέρ’ απού δω, άντι ξιου
απού δω.

