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Πρωτόγνωρη η εργασία της Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ για την αρχιτεκτονική
κληρονομιά του χωριού μας

Π

ρωτόγνωρη ως προς την κλίμακά της - το μέγεθος και την ένταση
της προσπάθειας που καταβλήθηκε και καταβάλλεται μέχρι την
ολοκλήρωσή της, αλλά και ως προς τον ζήλο, τον ενθουσιασμό
και την αφοσίωση σ' αυτήν είναι η σπουδαστική εργασία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ για την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων του οικισμού του χωριού μας. Συνολικά
εργάζονται για τα Κανάλια 29 σπουδάστριες/στές, μαζί με την Καθηγήτριά
τους κα Ειρήνη Εφεσίου και την κα Σταματίνα Μικρού, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή του ΕΜΠ. Με ευθύνη του Συλλόγου
μας φιλοξενήθηκαν στα Κανάλια, μεταξύ 13 και 18 Οκτωβρίου 2017,
19 άτομα (15 σπουδάστριες και 4 σπουδαστές Erasmus από την Ισπανία και την Γαλλία) στον Ξενώνα «Λάμπρος Παπαγεωργίου» και στα
διαμερίσματα «Εν Καναλίοις», τα οποία ευγενικά προσέφερε για τον
σκοπό αυτόν η διαχειρίστριά τους κα Ευαγγελία Ζήση του Ζήση.

Από την επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο «Κοίμηση της Θεοτόκου».
Δεξιά στη φωτογραφία διακρίνονται η κα Μικρού, ο κος Λάσδας,
η κα Εφεσίου και ο κος Μιχαλάκης.

Συνέχεια στις σελίδες 6-11

Ταβέρνα

"ο τάσος"

Αιγίνης 9, Αιγάλεω
Σταθμός μετρό
«ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
Τηλ.: 210 5616106,
210 5623270

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΓΛΕΝΤΙ 2018
Με το καλό στη συνεστίαση με γλέντι του Συλλόγου μας
για το νέο έτος 2018
18 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή μεσημέρι ώρα 13.00
Τιμή €13 για ενηλίκους (με πλήρες μενού, κρασί και αναψυκτικά) και €10 για ανηλίκους!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
– ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Καλή χρονιά
το 2018!

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00, στα Γραφεία του Συλλόγου, Γλάδστωνος 10 (3ος όροφος), Ομόνοια-Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
2. Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμός εσόδων-εξόδων από την Ε.Ε.
3. Έγκριση ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμού εσόδων–εξόδων.

4. Απαλλαγή της Ε.Ε. και του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής (Ε.Ε.).

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, η επαναληπτική σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της

Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, Αμερικής 17 (4ος όροφος), Κολωνάκι-Αθήνα, ώρα 11.00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη σύγκληση, για τον σχηματισμό απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον
των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ενώ στη δεύτερη αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης

Η Γενική Γραμματέας
Ισαβέλλα Γιδαράκου - Καφφέ

Ευχετήρια κάρτα της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας από τη συλλογή της: Γιώργος Βαλταδώρος (1897
– 1930). χορεύτριες 1927, ελαιογραφία 29 x 45 εκ.
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η αποψη του εκδοτη

Περιεχόμενα
ΑΠΟΨΗ .....................................ΣΕΛ. 2
ΑρθρΟγρΑΦιΑ ................ΣΕΛ. 3-4
ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ
ΣΤΗν ΠΟΛΗ........................ ΣΕΛ. 5
ΛΕυΚωΜΑ
ΕνΤυΠωΣΕων ............... ΣΕΛ. 6-11
ΣυνΔρΟΜΕΣ.....................ΣΕΛ. 12
ΑρθρΟγρΑΦιΑ ............ΣΕΛ.13-14
ΑΦιΕρωΜΑ ΜνΗΜΗΣ ........ΣΕΛ. 15
ΑρθρΟγρΑΦιΑ .................ΣΕΛ.16

ΤριΜΗνιΑιΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟυ ΠΟΛιΤιΣΤιΚΟυ
ΣυΛΛΟγΟυ
ΚΑνΑΛιωΤων ΑθΗνΑΣ
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα
Τηλ/.Fax: 210 33.03.455
email: ekanalia@otenet.gr
AΦΜ.: 998339380 - ΔΟΥ: Α’ Αθηνών

ΕΚΔΟΤΗΣ

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών Αθήνας
Γραφ.: Γλάδστωνος 10 - 106 78 Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ισαβέλλα Γιδαράκου-Καφφέ του Νικολάου
Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη
Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μπίλιος Κώστας

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ - Μια προβολή
στο εγγύς μέλλον

Σ

ε μια από τις πρόσφατες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας (Συνεδρίαση
2ας Οκτωβρίου 2017, θέμα
7) αναπτύχθηκε ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με μια πιθανή
μελλοντική ερήμωση του χωριού,
μιας και ο πληθυσμός των μόνιμων
κατοίκων φθίνει συνεχώς και οι οικογένειες νέων ανθρώπων είναι πολύ
περιορισμένες σε αριθμό.
Αφορμή δόθηκε από την ανησυχία
που μας μετέφερε μέσω του Προέδρου
του Συλλόγου μας ο κος Βασίλης
Μπρακατσούλας, με βάση την πορεία
της εικόνας του κοινωνικού ιστού στο
χωριό. Αδιαμφισβήτητος λάτρης του
χωριού και ανήσυχος για τη μελλοντική τύχη του, ο κος Μπρακατσούλας
αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να επεξεργαστούμε ως Σύλλογος ιδέες, προτάσεις, λύσεις, που θα διασφαλίζουν την
προστασία του χωριού εν όψει αυτού
του ενδεχομένου ερήμωσης, ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες, γιατί τους
καλοκαιρινούς η αξία του ως θερέτρου
και προορισμού διακοπών θα διασφατου Χρήστου Δ. Λιάκου

Έ

χουν εκφραστεί από πολλούς απαισιόδοξες προβλέψεις για εγκατάλειψη
και ερήμωση του χωριού
μας και ότι θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα για τη μελλοντική φύλαξή
του, αλλά έχουν δημοσιευθεί
(βλέπετε χαρακτηριστικά στο
φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» αρ. 106, σελ. 3, το άρθρο
του κου Ιωάννη Κωτούλα «Το
μέλλον του χωριού μας - Η θέα
και η συγκρότησή του, αναλλοίωτες αξίες του») και αισιόδοξες
προβλέψεις με τα ίδια σχεδόν επιχειρήματα που παρατίθενται κατωτέρω.
Σαν παράδειγμα, οι εκφραστές της
απαισιόδοξης άποψης φέρνουν άλλα

λίζει την πολυπληθή ανθρώπινη παρουσία. Προς τούτο θα ήταν κατά τον
ίδιο σκόπιμο να εξεταστούν τρόποι με
τους οποίους άλλα χωριά που ερημώνουν εποχικά προστατεύονται έναντι
κλοπών ή άλλων ενδεχόμενων ζημιών
ώστε να αποκομιστούν ιδέες που θα
μας επιτρέψουν να είμαστε αποτελεσματικοί όταν αυτό καταστεί αναγκαίο.
Με αφορμή τη συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου που
προαναφέρθηκε και στην οποία η ομόφωνη απόψη ήταν ότι οι οικονομικές
και κοινωνικές συγκυρίες, τρέχουσες
και στο εγγύς μέλλον, ενδεχομένως να
ανατρέψουν μια πιθανή προοπτική
ερήμωσης του χωριού μας και ότι σε
κάθε περίπτωση δεν συντρέχει λόγος
σήμερα για την επεξεργασία προτάσεων λήψης μέτρων, ο Ταμίας του Συλλόγου κος Χρήστος Λιάκος διατυπώνει τις δικές του απόψεις και προβληματισμούς, ξεκινώντας μια ανοιχτή
πλέον συζήτηση σχετικά με το θέμα
αυτό.
Η Επιτροπή της Εφημερίδας

χωριά, κυρίως ορεινά και απομακρυσμένα από αστικά κέντρα και με
δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά
τους χειμερινούς μήνες.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα
προσπαθήσω με ορισμένα επιχειρήματα να εκθέσω τους λόγους για
τους οποίους πιστεύω ότι δεν θα
συμβεί αυτό και παρακαλώ όσους
έχουν αντίθετες απόψεις να τις εκφράσουν, ώστε να προκύψει ένας
εποικοδομητικός διάλογος σχετικά
με το μέλλον του χωριού μας.
Σήμερα το χωριό, που βρίσκεται
σε χαμηλό υψόμετρο και έχει ήπιο
κλίμα, κατοικείται από 170 περίπου
μόνιμους κατοίκους, κυρίως μεγάλης
ηλικίας, καθώς τον τελευταίο κυρίως
χρόνο έφυγαν από τη ζωή 35 περίπου
συγχωριανοί, ενώ το καλοκαίρι σφύζει από ζωή.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του
χωριού είναι η γειτνίασή του με την
Καρδίτσα, με την οποία συνδέεται
με αστική συγκοινωνία, αλλά και με
τις άλλες Θεσσαλικές πόλεις, όπου
ζουν αρκετοί Καναλιώτες. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία
του Συλλόγου για τους αποδέκτες
της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», στην
Καρδίτσα ζουν τουλάχιστον 105 οικογένειες, στα Τρίκαλα 18, στη Λάρισα 16 και στον Βόλο 76, με τους
αριθμούς αυτούς να είναι μάλλον
συντηρητικοί, δεδομένου ότι δεν
λαμβάνουν όλοι οι Καναλιώτες την
εφημερίδα.
Αρκετοί από αυτούς έχουν σπίτια
στο χωριό όπως και αρκετοί Καναλιώτες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι παραθερίζουν στο χωριό.

Tα Kαναλια Καρδιτσασ
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αρθρογραφια

Γιατί τα Κανάλια δεν θα ερημώσουν
και θα παραμείνουν ζωντανά
Απόψεις και προβληματισμοί

Τα τελευταία χρόνια επίσης, οι ταβέρνες της πλατείας και οι ξενώνες
δέχονται αρκετούς επισκέπτες για διαμονή, φαγητό ή καφέ στην πλατεία.
Πιστεύω ακόμη ότι ο δρόμος προς τη
λίμνη Πλαστήρα, που ολοκληρώθηκε
πρόσφατα, θα βοηθήσει στην επισκεψιμότητα του χωριού, ιδίως όταν ολοκληρωθεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση
(Φανάρι, Μουζάκι κ.λπ.).
Επίσης, το Λαογραφικό Μουσείο, η
Πινακοθήκη και ο Ξενώνας «Λάμπρος
Παπαγεωργίου», έπαιξαν ρόλο στο να
τονωθεί η επισκεψιμότητα στο χωριό.
Τελευταία θ’ αφήσω την αγάπη που
τρέφουν οι Καναλιώτες για το χωριό
τους, με αποτέλεσμα να διατηρούν τα
σπίτια τους κατοικήσιμα και να παραθερίζουν το καλοκαίρι σ’ αυτό, ενώ
δεν χάνουν την ευκαιρία και σε άλλες
περιστάσεις (Πάσχα, Χριστούγεννα κ.λπ.)
να το επισκέπτονται.
Παρόλα αυτά παραμένει πάντως το
πρόβλημα της εγκατάστασης νέων στο
χωριό δεδομένου ότι οι ελάχιστοι που
εγκαθίστανται πλέον είναι συνταξιούχοι.
Μία πιθανή ίσως λύση στο πρόβλημα
της προσέλευσης νέων σε ηλικία μόνιμων κατοίκων στο χωριό θα μπορούσε
να είναι η δημιουργία ιδιωτικών ή και
συνεταιριστικών επιχειρήσεων γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα στην περιοχή των Καναλίων, που έχει το πλεονέκτημα του Θεσσαλικού κάμπου που
βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Αυτή
είναι μία ελπίδα, την οποία δεν θεωρώ
εντελώς έωλη διότι όπως ακούμε και
διαβάζουμε, σε πολλές περιοχές της
χώρας πολλοί νέοι άρχισαν να ασχολούνται πλέον με τη γη, επανακάμπτοντας στους τόπους καταγωγής τους και
επιχειρώντας σε πρωτοποριακές καλλιέργειες ή και άλλες δραστηριότητες,
βιοτεχνικού ή οικοτεχνικού χαρακτήρα,
εξαγωγικού κυρίως προσανατολισμού.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο παράδειγμα της Ρεντίνας,
με 230 μόνιμους κατοίκους, όπου δραστηριοποιούνται 10 περίπου μελισσοκόμοι, 5 κτηνοτρόφοι με 150 βοοειδή και 2.500 αιγοπρόβατα, καλλιεργητές τσαγιού του βουνού και ρίγανης, παραγωγής τσίπουρου, ενώ
τελευταία σκέπτονται να ασχοληθούν
και με την τρούφα.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
ιδίως τα τελευταία χρόνια λόγω της

Επίσκεψη της Λέσχης Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚΚ)
στο Μουσείο και την Πινακοθήκη, 27 Νοεμβρίου 2017 (φωτογραφία του Ηλία Ζέκιου)

οικονομικής ύφεσης και της αδυναμίας
εξεύρεσης εργασίας στα αστικά κέντρα,
σε συνδυασμό και με τα κίνητρα που
υπάρχουν.

Το πρόβλημα πάντως είναι υπαρκτό,
γιατί στα Κανάλια ο πληθυσμός μειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια από
205 περίπου άτομα σε 170 λόγω θα-

Παιδικές αναμνήσεις από το χωριό
(Παραλειπόμενα από προηγούμενο άρθρο, φύλλο 137, σελίδα 16)
του Χρήστου Δ. Λιάκου

Θυμήθηκα κάποια ακόμα πράγματα από το χωριό, που θεωρώ
σκόπιμο να τα παραθέσω.
-Ο θείος μου ο Νίκος Μαυράκης ήταν, απ΄ όσο θυμάμαι, ο
μόνος Καναλιώτης που κατέβαινε, ακόμα και τις καθημερινές,
στην πλατεία φορώντας γραβάτα.
-Είχα ακούσει ότι ο πατέρας του, ο Αρχοντής, φορούσε, ακόμα
και στις μέρες μας, φουστανέλα.
-Ο Παναγιώτης Μπέκος μου θύμισε το τι έλεγε ο νεωκόρος
Κώστας Λιάκος όταν κάποιος τον κορόιδευε: «πού θα μου πας, θα
σε βαγγανίσω και σένα».
-Ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, θείος του αείμνηστου Άρη Θέου,
ήταν «ειδικός» στο να δίνει παρατσούκλια στους γνωστούς του.
Έτσι, ο Γιώργος Θέος, ο πατέρας του Άρη, ήταν ο «Τσαντήλας». Ο
πατέρας μου ήταν ο «Ζήσας».
Ο αδελφός του Ευκλείδης ο «Αρχαίος» και ο Τιμολάκης ο
«Μούλιος» ή «μστς» (προφέρεται ακριβώς όπως γράφεται).

νάτων και εφόσον εξακολουθήσει (χτυπάω ξύλο) ο ρυθμός αυτός, το χωριό
θα είναι ζωντανό μόνο κατά τους θερινούς μήνες.
Μη θέλοντας να αποσιωπήσω τίποτα
για να φανώ αισιόδοξος για το μέλλον
του χωριού, θέτω και το ερώτημα
εάν και κατά πόσον η δεύτερη και η
τρίτη γενιά των Καναλιωτών που κατοικούν στη Θεσσαλία και αλλού θα
εξακολουθήσουν να θεωρούν τον
εαυτό τους Καναλιώτη και να διατηρούν επαφές με το χωριό όπως οι
γονείς τους.
Θέτοντας λοιπόν και τους προβληματισμούς αυτούς, διερωτώμαι πράγματι κατά πόσον ο τίτλος του γραπτού
μου ταιριάζει με την πραγματικότητα
ή είναι υπεραισιόδοξος. Όπως και
να έχει πάντως το πράγμα, πιστεύω
και ελπίζω ότι θα πρέπει να γίνουν
προσπάθειες ώστε να μη διαψευσθεί
ο τίτλος.
Τέλος, έστω και εάν δεν δικαιολογείται επαρκώς ο τίτλος, τέθηκαν νομίζω τα ερεθίσματα και οι προβληματισμοί ώστε να προκύψει ένας εποικοδομητικός διάλογος προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της ερήμωσης των Καναλίων ιδίως κατά τους
χειμερινούς μήνες, ώστε να βρεθούν
ή δυνατόν οι σχετικές λύσεις.
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αρθρογραφια

Στη σπηλιά του Καραϊσκάκη
του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου του Συλλόγου
των εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας

Ε

θνικό Κτηματολόγιο και στο
χωριό μας. Λες και δεν έφταναν τόσα και τόσα έξοδα
ΕΝΦΙΑ , ΕΦΚΑ , Ε9, φόροι εισοδήματος και δε συμμαζεύεται, ήρθε
η ώρα να δηλώσουμε εκ νέου την περιουσία μας για να μην την χάσουμε.
Έτσι κι εγώ αποφάσισα ημέρα Τετάρτη
στις 18 Οκτωβρίου 2017, λίγο πριν την
εκπνοή της προθεσμίας, να μεταβώ στο
γραφείο του κτηματολογίου στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας. Κι αυτό γιατί τις Τετάρτες το γραφείο παρέμενε ανοιχτό
όλη την ημέρα από το πρωί έως το
βράδυ ενώ τις υπόλοιπες ημέρες
έκλεινε στις 16:00. Δυστυχώς την ίδια
ιδέα με εμένα είχαν και πολλοί άλλοι
συντοπίτες μας από τα γύρω χωριά και
όταν έφτασα στο γραφείο γύρω στις 2
το μεσημέρι (αφού είχα περάσει πρώτα
από το πατρικό μας στα Κανάλια) περίμεναν εκεί τουλάχιστον άλλα 20 άτομα.
Πήραμε «χαρτάκι» προτεραιότητας και
περιμέναμε τη σειρά μας. Δεν είχα άλλη
επιλογή από το να περιμένω μιας και
είχα έρθει από το Βόλο και αναγκαστικά
θα περίμενα μέχρι τέλους. Θα μπορούσα βέβαια να είχα κάνει την όλη
διαδικασία και από την ιστοσελίδα του
κτηματολογίου από το γραφείο του σπιτιού μου αλλά κάτι με έσπρωχνε προς
το χωριό. Ήθελα να μυρίσω τον αέρα
των Καναλίων. Ήθελα να περάσω από
το πατρικό μου σπίτι, να δω τα χωράφια των παππούδων μου και να καταλήξω στην πλατεία του χωριού να
ξεδιψάσω από τα κρουσταλλένια νερά
της μαλαματένιας βρύσης. Γι’ αυτή την
κίνηση, να βάλω δηλαδή το χέρι μου
κάτω από το σωλήνα και να πιω το
τρεχούμενο νερό του χωριού μου, γι’
αυτό ήθελα να κάνω όλο αυτό το ταξίδι. Αυτή είναι η ανταμοιβή μου. Και
κάθε φορά που το κάνω έρχονται στο
νου μου θύμισες με τα κορτσούδια να
περιμένουν να γεμίσουν τις στάμνες
τους, με τις κοτσίδες να πέφτουν πίσω
απ’ το μαντίλι, τα γέλια και τα κρυφοκοιτάγματα και τις τσαχπινιές. Και θυμάμαι τα λόγια του πατέρα μου που μας
έλεγε μικρά όταν ήμασταν πως όταν
τους έστελνε ο παππούς ο Ξενοφών
Χαλάτσης να πάρουν νερό τους έλεγε
να πάνε σβέλτα, «θα φτύσω την παλάμη μου και μέχρι να στεγνώσει το
σάλιο θα πρέπει να έχεις γυρίσει…»
Στο Μαυρομμάτι δεν είχα ξαναπάει.
Πάντα στην Καρδίτσα, μέχρι το χωριό και
μια βόλτα μέχρι το αδελφάκι του χωριού
μας το Φανάρι και πάλι πίσω. Δράττοντας
την ευκαιρία λοιπόν, μια και ήταν αδύνατο
να περιμένουμε σ’ ένα γραφείο με τις
ώρες, αποφασίσαμε με τον πατέρα μου,

Η εικόνα που πρωταντίκρισε ο ήρωας (μέσα από τη σπηλιά)

το Νικήτα ή Νικήστρατο κατά το βαπτιστικό
του, που με συνόδευε σ’ αυτό το ταξίδι,
να επισκεφτούμε τη σπηλιά του Καραϊσκάκη, το μέρος δηλαδή όπου γεννήθηκε
ο μεγαλύτερος στρατηγός του Ελληνικού
Έθνους, «ο στρατάρχης». Ακολουθώντας
την σήμανση που υπήρχε στο χωριό πήραμε
τον φιδίσιο ανηφορικό δρόμο στο βουνό
προς τη σπηλιά. Δεν ήταν κοντά. Σημάδι
από μακριά βλέπαμε έναν μεγάλο σταυρό
που υπάρχει στο σημείο εκείνο. Σε λίγο
φτάσαμε με το αυτοκίνητο στο σημείο
του σταυρού. Εκεί ο δρόμος σταματάει,
δεν πάει άλλο. Έχει ένα μικρό πλάτωμα
για να παρκάρουν αυτοκίνητα κι εκεί
σταματήσαμε κι εμείς. Βγήκαμε έξω και
πήγαμε με τα πόδια στη βάση ακριβώς
του σταυρού. Εκεί η θέα ήταν εκπληκτική.
Έβλεπες κάτω όλο τον κάμπο, έβλεπες
όλο το χωριό το Μαυρομμάτι με τον κεντρικό τον δρόμο του, την εκκλησία του
χωριού, τα σπίτια και στο βάθος το Μουζάκι. Ο καιρός ήταν υπέροχος. Μια ηλιόλουστη φθινοπωρινή μέρα. Ακόμη και
το κτήριο που γινόταν η απογραφή μπορούσα να δω.
Μετά από αυτή την υπέροχη θέα κι
αφού ήπιαμε όσον αέρα μπορούσαμε,
ακολουθήσαμε ένα μικρό μονοπάτι που
οδηγούσε στην σπηλιά στο βράχο όπου

γεννήθηκε ο στρατάρχης. Θα ήταν καμιά
εκατοστί μέτρα απόσταση από το σημείο
του σταυρού. Το μονοπάτι είναι μέσα σε
πυκνή βλάστηση. Η καρδιά μου χτυπούσε
δυνατά. Στο μυαλό μου ερχόταν εκείνη η
νύχτα του 1782 που η Ζωή κατά το μοναχικό της όνομα (Διαμάντω Ντιμισκή εκ
Σκουληκαριάς Άρτης) μοναχή λόγω χηρείας, προκειμένου να γλυτώσει από την
κατακραυγή της εποχής, πήγε μόνη της
ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι που ακολουθώ κι εγώ σήμερα κι έφερε στη ζωή
έναν άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα
στην επιτυχία της Ελληνικής επανάστασης.
Κι αυτή η πράξη της πανέμορφης Ζωής
πρέπει να αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα
για όλες εκείνες τις μάνες που επιλέγουν
να διακόψουν πρόωρα την κύηση τους
λόγω κοινωνικών προβλημάτων, νεαρού
ηλικίας, χαμηλού εισοδήματος, καριέρας
κλπ, μη γνωρίζοντας ότι εν δυνάμει όλες
μπορούν να κυοφορούν έναν Καραϊσκάκη
…Παραθέτω τα λόγια του Δημητρίου
Αινιάν γραμματικού του Καραϊσκάκη: «Ο
Καραϊσκάκης εγεννήθη εις το 1782 έτος.
Η μήτηρ του ήτο καλογραία. Μη ακολουθούσα αυστηρώς τους κανόνας του βίου
εις τον οποίον είχεν αφιερωθή, συνέλαβε
τον Καραϊσκάκην. Δεν έλαβε όμως την
σκληρότητα και ανοησίαν να ζητήση να

κρύψει το σφάλμα πίπτουσα εις άλλο μεγαλύτερο (δηλ. να «ρίξει» το παιδί). Εγέννησε τον Καραϊσκάκην.»
Και να μπροστά μας ένθεν και ένθεν
του μονοπατιού ελληνικές σημαίες. Πλησιάζουμε. Να το πλάτωμα, να ο βράχος,
να η σπηλιά, δεν μπορώ να συγκρατήσω
τα δάκρυά μου. Συγκινούμαι βαθύτατα.
Και νοιώθω πως όλοι οι Καρδιτσιώτες
έχουμε μέσα μας από το DNA του Καραϊσκάκη. Έχουμε κοινή καταγωγή κι αυτό
μας δίνει το δικαίωμα να αισθανόμαστε
υπερήφανοι αλλά και υπεύθυνοι απέναντι
στο μέλλον των παιδιών μας και του ελληνισμού. Καθένας μας οφείλει να δώσει
στα παιδιά του και να τα διδάξει σύμφωνα
με τις ελληνο-ορθόδοξες αξίες, χωρίς
όμως τις ακρότητες του υπερπατριωτισμού
ή της θρησκοληψίας. Όλοι έχουμε έναν
Καραϊσκάκη μέσα μας. Και δεν αποκλείεται
στην πραγματικότητα κάποιος από τους
δικούς μας προγόνους του 1790 να έπαιζε
πετροπόλεμο στη Γράλιστα με το μικρό
οκτάχρονο Γιώργο, το «μούλο», «το γιο
της καλογριάς», όπως τον φώναζαν μικρό.
Μπήκα στη σπηλιά του Καραϊσκάκη.
Πέφτω μπρούμυτα, ανάσκελα, κατά μήκος
κατά πλάτος σβουρίζομαι μέσα, τρίβομαι
κάτω, γδέρνω το παντελόνι το μπουφάν ,
αποζητώ να κολλήσουν πάνω στα ρούχα

To μονοπάτι με τις ελληνικές σημαίες και η είσοδος της σπηλιάς του Καταϊσκάκη με το πλάτωμα
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πολιτισμοσ στην πολη
μου κόκκοι πέτρας κι άμμου, μικρά ψήγματα ώστε να πάρω κι εγώ κάποια από
τη δόξα του στρατάρχη, να ακουμπήσω
με το γυμνό μου χέρι το χώμα που τον
πρωτοακούμπησε, το βράχο που πρωτάκουσε το κλάμα του. Γιατί πόσο να
έχει αλλάξει μια μικρή τρύπα 2 επί 4
μέτρα στον ίδιο βράχο; Έτσι ήταν και
πριν από 235 χρόνια έτσι και σήμερα.
Χώμα και πέτρα. Ταυτίστηκα έστω και
με την φαντασία μου με εκείνη την ηρωική γέννα. Μικρή σπηλιά, ίσα που χωρά
μετά βίας ένας άνθρωπος. Άρχισαν να
έρχονται εικόνες στο μυαλό μου. Πώς
τον γέννησε; έκανε κρύο; έβρεχε; πονούσε; πώς τον τύλιξε; πώς τον έκρυψε;
πώς τον κοίταξε; πώς τον αγκάλιασε;
πώς τον πρωτοφίλησε;…
Μια σπηλιά που έχει κι αυτή το δικό
της αστέρι όπως η σπηλιά, το σπήλαιο
όπως το ξέρουμε όλοι, που έφερε
στον κόσμο τον Θεάνθρωπο. Σε σπηλιά
γεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου,

σε σπηλιά και ο λυτρωτής του έθνους.
Μέρος της λάμψης του ήρωα έχει και
η πανέμορφη μητέρα του η Ζωή. Γράφει
ο Περραιβός: «Η Ζωή μετά τον θάνατον
του ανδρός της έγινε καλογραία. Μεθ’
ενός έτους παρέλευσιν συνουσιασθείσα
λαθραίως συνέλαβε τον περί ου ο
λόγος, γεννήσασα αυτόν εις το διαληφθέν Μαυρομμάτι».
Πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή
του ήρωα μου έδωσε το βιβλίο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» του Θεμιστοκλή Πέτρου,
εκδόσεως Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μαυρομματίου Καρδίτσης – 1973, αφού μετά
την επίσκεψή μου στον τόπο της γεννήσεώς του άρχισα να διαβάζω μανιωδώς
ό,τι βρίσκω για τον ήρωα, έντυπα και
ηλεκτρονικά, καθώς μέχρι τότε δεν εγνώριζα σε όλο του το φάσμα το μεγαλείο
αυτού του ανθρώπου.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά πέρασε η ώρα και
θυμήθηκα πως είχα ένα χαρτάκι προτεραιότητας στην κωλότσεπη κι έπρεπε να

πάω ξανά στο γραφείο κτηματολογίου.
Αποχαιρέτησα μ’ ένα φιλί τον ιερό βράχο,
το βράχο εκείνο απ’ όπου πρέπει να περάσουν όλοι οι μαθητές των σχολείων
της Ελλάδας, όλοι οι Έλληνες, και δεσμεύομαι πως η επόμενη εκδρομή του
Συλλόγου του Βόλου στα Κανάλια θα έχει
επίσκεψη στον ιερό αυτό βράχο και θα
αποτίσει φόρο τιμής στον ήρωα.
Πίσω στο γραφείο του κτηματολογίου
ο κόσμος πολύς, είχαν έρθει άλλοι τόσοι.
Κουβέντα στην κουβέντα, από πιο χωριό
είσαι, ξέρεις τον τάδε κλπ πέρασε η ώρα.
Κάποια στιγμή νύχτα πια ξεμπέρδεψα.
Κουρασμένος. Όμως δεν πήρα το δρόμο
της επιστροφής για Βόλο. Πήρα ξανά το
δρόμο για το αγαπημένο μας χωριό, τα
Κανάλια. Κι εκεί φτάνοντας κατά της 9
το βράδυ μπήκα με τον πατέρα μου στο
καφενείο του Τσιπρά. Γεμάτο κόσμο
μέσα. Τσιγάρο, χαρτί και κομπολόϊ. Μπήκα
πρώτος μέσα. Άγνωστος σε όλους. Ήθελα
να φωνάξω «Ο Χαλάτσης είμαι. Δικός

σας είμαι κι εγώ». Πίσω μου ακολουθούσε ο πατέρας. Τότε άκουσα τους
συγχωριανούς να λένε «Ο Χαλάτσης δεν
είναι τούτος; Ο Νικήτας;» . Τους χαιρετήσαμε όλους έναν-έναν, τραπέζι-τραπέζι.
Βρήκαμε και συγγενείς (συγγενήδες).
Μας κέρασαν και τον καφέ και μετά από
κάποια ώρα αφού είπαμε τόσα και τόσα,
όσα μπορέσαμε να στριμώξουμε σε μιας
ώρας επίσκεψη, πήραμε το δρόμο της
επιστροφής για Βόλο, χορτασμένοι από
τις εικόνες και την εμπειρία της ημέρας.
Κλείνω την αφήγησή μου με τούτα τα
λόγια που δεν είναι δικά μου αλλά με άγγιξαν. Ο πολέμαρχος Γεώργιος Καραϊσκάκης εκ Μαυρομματίου Καρδίτσης
υπήρξε το γνησιότερο τέκνο και δημιούργημα της Ελληνικής Επανάστασης,
το ακριβέστερο αυτής απεικόνισμα. Όποιος
κι αν στάθηκε ο πατέρας του κι η μάνα
του, για εμάς, ευλογημένη η ώρα που
αντάμωσαν, ευλογημένο και το σπλάχνο
που τον κράτησε.

Eκθεση ζωγραφικής
του Δημήτρη Βάλλα στην Καρδίτσα
του Αποστόλη Πίτσαβου
πρώην Προέδρου
της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας

Ο

Δημήτρης Βάλλας επανήλθε μετά
από μακρά περίοδο με μια νέα
ατομική έκθεση (η προηγούμενη
είχε γίνει το 2007). Στο διάστημα
όμως αυτό
όχι μόνο δεν
έμεινε ανενεργός αλλά
φρόντιζε να
κάνει
αισθητή την
παρουσία του
συμμετέχοντας σε αρκετές ομαδικές
εκθέσεις στην Καρδίτσα και στην Αθήνα.
Παλιός μας γνώριμος και στα εικαστικά
έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση το
1981 εδώ στην Καρδίτσα και στη συνέχεια
διέγραψε μια αξιόλογη και με συνέπεια
πορεία εκθέτοντας έργα του και στην Αθήνα
στον ιστορικό εικαστικό χώρο «ΣΥΝ» αλλά
και αλλού. Κοινωνικότατος και ανήσυχος
φρόντιζε πάντα τα έργα του να έχουν ποικιλομορφία θεμάτων, τα οποία όμως με τη
δυναμική τους να προκαλούν το ενδιαφέρον
και την προσοχή μας. Πολύ καλός τεχνίτης,
χειρίζεται με αξιοσύνη όχι μόνο τα υλικά
που χρησιμοποιεί αλλά κυρίως το θέμα που
τον απασχολεί. Δεν αρκείται στο εύκολο
αλλά τον συναρπάζει και τον παθιάζει η
προσπάθεια για το αρτιότερο.
Σε προηγούμενες εκθέσεις του αυτός ο
λιτός κατά τα άλλα καλλιτέχνης πλούτιζε
με χρωματική αρμονία τους πίνακές του με
τα τοπία, αναδεικνύοντας με επάρκεια όσα

«Αρμονικές δυστοπίες» ήταν ο τίτλος της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του συγχωριανού μας ζωγράφου Δημήτρη Βάλλα, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία τον Νοέμβριο 2017 στην Galerie «f» του
φίλου μας Χαρίλαου Φατώλα στην Καρδίτσα.
Η Επιτροπή της Εφημερίδας

η φύση μας χαρίζει και μας καλεί να διαφυλάξουμε. Αν και αποφεύγει να χαρακτηρίζει με σαφήνεια το χώρο, το νιώθουμε
ταυτόχρονα πολύ οικείο και γνώριμο. Στις
φιγούρες και στα πορτρέτα ξεδιπλώνεται η
σχεδιαστική του ικανότητα αλλά ταυτόχρονα
και η κοινωνική του ευαισθησία. Ζωγραφίζει
πρόσωπα της καθημερινότητας με ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό τρόπο και σε
καμιά περίπτωση δεν ωραιοποιεί, αλλά κατορθώνει να δείχνει τη διάθεση και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου του.
Είναι έργα που έχουν τη δική τους δύναμη
αλλά εκπέμπουν ταυτόχρονα και μια γοητεία.
Ανήσυχος, όπως προαναφέρθηκε, ο Βάλλας
δεν σταμάτησε να προβληματίζεται και να
εκφράζεται με δικούς του τρόπους. Δεν τον

εδιαφέρει ο εύκολος εντυπωσιασμός αλλά
να προβληματίσει και να κάνει τον καθένα
μας να σταματήσει στους πίνακές του. Δεν
υποτάσσεται σε φόρμες αλλά νιώθει και
εκφράζεται ελεύθερα. Παλεύει με το χώρο
αλλά και το χρόνο και μερικές φορές αισθάνεσαι να υπάρχει συνέχεια και μετά τα
όρια του τελάρου.
Τώρα πλέον τον έχει «κατακτήσει» η
αφαίρεση κι έτσι μπορεί να υπερβεί την
αναπαράσταση και την ψυχρή περιγραφή
και ελεύθερα να ξεδιπλώσει τις δεδομένες
ικανότητες του, να εκφράσει τα συναισθήματα του και να δώσει απεικόνιση σε ένα
περιβάλλον που άλλοτε το χαρακτηρίζει η
ηχηρή απουσία μορφών και πραγμάτων
και άλλοτε να τιθασεύσει τα έντονα και

εκφραστικά σκιρτήματα. Ο Βάλλας με την
έκθεσή του αυτή μας αποκαλύπτεται ακόμη
περισσότερο. Ξεγυμνώνεται πραγματικά
και δηλώνει ηχηρό παρόν όχι μόνο στα
τοπικά εικαστικά δρώμενα αλλά ανοίγει
ακόμη περισσότερο τα φτερά του. Η τόλμη
και η αποφασιστικότητα να χειριστεί χρώματα και υλικά τον οδηγεί σε έργα με προσεγμένη διάταξη και απόλυτα ισορροπημένη
σύνθεση. Έργα λιτά αλλά αρκούντως ατμοσφαιρικά, όπου ψυχροί και θερμοί τόνοι
δουλεύονται με επιμέλεια και επιδεξιότητα.
Τη γαλήνη και την ηρεμία του απόλυτου
λευκού εξίσου αποτελεσματικά και επιτυχημένα διαδέχονται έντονα χρώματα. Χειρίζεται εξίσου καλά το λάδι, τα ακρυλικά
και αξιοποιεί τη μικτή τεχνική.
Την ενότητα της «νέας» δουλειάς του
Βάλλα μπορεί να την διαπερνάει η οπτική
του αλλά και η θεώρηση των πραγμάτων
από αυτόν, δίνει όμως τη δυνατότητα και
είναι ανοιχτή σε άλλες αναγνώσεις και συμβολισμούς. Εξάλλου αυτό μας καλεί και ο
ίδιος ο καλλιτέχνης να κάνουμε. Δεν τον
ενοχλεί ούτε τον κουράζει η πρόκληση της
αναζήτησης, αντίθετα τον ωθεί σε πιο συστηματική μελέτη και δουλειά και αυτό εξάλλου τον διακρίνει στη μακρόχρονη εικαστική
διαδρομή του. Φιλικός, προσηνής και συνεργάσιμος, συμβάλλει με άλλους Καρδιτσιώτες καλλιτέχνες στο πλαίσιο της ομάδας
«Τεχνοθύρα» ώστε να πλουτίσει ο εικαστικός
μας ορίζοντας.
Θεωρώ ότι δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος παρατηρώντας τα έργα της «νέας»
δουλειάς του Βάλλα και μου έρχονται στον
νου τα λόγια του δασκάλου του, του Θ.
Πάντου, που έγραψε χαρακτηριστικά: «στις
εκθέσεις του Βάλλα ελάτε με ένα μεγεθυντικό
φακό και δείτε την πινελιά του…».
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Στην αίθουσα «Άρης Θέος» της Πινακοθήκης

Στην αίθουσα του Ιστορικού κ' Λαογραφικού Μουσείου

Πρωτόγνωρη η εργασία της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
για την αρχιτεκτονική κληρονομιά του χωριού μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στη σπουδαστική και τη διδακτική ομάδα
δόθηκε από τον Σύλλογό μας πολύ υλικό
σχετικά με την αρχιτεκτονική του οικισμού
και άλλα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία,
δημοσιευμένα σε φύλλα της εφημερίδας
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ. Επίσης, ο συγχωριανός μας
κος Κωνσταντίνος Μιχαλάκης, Αρχιτέκτονας, είχε την πρωτοβουλία να βοηθήσει
την ομάδα στο έργο της.
Στη διάρκεια της παραμονής της ομάδας
στα Κανάλια διεξήχθη την Κυριακή 15
Οκτωβρίου σχετική ανοιχτή συζήτηση στο
Πνευματικό Κέντρο, με τη συμμετοχή του
Προέδρου της Κοινότητας κου Χριστόδουλου (Χρίστου) Ζέκιου, του Κοινοτικού Συμβούλου κου Αριστείδη Αναστασίου (πρώην
Πρόεδρος της Κοινότητας Καναλίων), του
Προέδρου Δ.Σ. του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ)
κου Αλέκου Χριστοδούλου και άλλων
συγχωριανών, ενώ ο κος Αντώνης Λάσδας

Άποψη της συγκέντρωσης στο Πνευματικό Κέντρο

ξενάγησε την ομάδα στο Ιστορικό Αρχείο
«Κοίμηση της Θεοτόκου», στο Ιστορικό κ'
Λαογραφικό Μουσείο και στην Πινακοθήκη
του χωριού.
Τα μέλη της ομάδας εξετίμησαν κι αυτά
ως πρωτόγνωρο ό,τι έζησαν στο χωριό
και μετά την επιστροφή τους στο ΕΜΠ
απέστειλαν προς τον Σύλλογο τις πρώτες

εντυπώσεις τους. Λήφθηκε επίσης ευχαριστήρια επιστολή, υπογεγραμμένη, εκ μέρους των διδασκόντων, από τον συντονιστή
του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση
Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων»
Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του ΕΜΠ κο Γεώργιο Γιαννίτσαρη,
ο οποίος, σημειωτέον, παρέστη σε προ-

ηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Συν. 2-10-2017, θ. 4) και ανέλυσε διεξοδικά στα μέλη της συνεδρίασης
τον σκοπό της επίσκεψης και της καταγραφής των κτηρίων του οικισμού των
Καναλίων. Απάντηση στην ευχαριστήρια
επιστολή απεστάλη από τον Πρόεδρο κο
Λάμπρο Πυργιώτη, με τη διαβεβαίωση ότι
θα προσφερθεί οποιαδήποτε διευκόλυνση
ζητηθεί έως την ολοκλήρωση της μελέτης
της Σχολής.
Η επιστολή της Σχολής και οι εντυπώσεις
της σπουδαστικής και της διδακτικής
ομάδας παρουσιάζονται σ' αυτό το φύλλο
της εφημερίδας μας ως ένα μικρό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο που εκτυλίσσεται
για την παραδοσιακή οικιστική υπόσταση
του χωριού μας, ίσως το μόνο έργο που
μπορεί να δώσει μια βέβαιη προοπτική
για το μέλλον του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας

Τα Αηδόνια μας - Τα Κανάλια τους - Το χωριό μου!
της Άλκηστης Λάμπρου Πυργιώτη

Μ

αθαίνω πως το χωριό μου, τα Κανάλια Καρδίτσας, είναι ένας από τους εκλεκτούς παραδοσιακούς οικισμούς που θα
αποτυπωθούν φέτος από τους τριτοετείς
φοιτητές της Σχολής μου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να ήμουν ένα
χρόνο μικρότερη κι ούτε αν θέλω να παρατηρήσω ως
εξωτερικός σιωπηλός παρατηρητής το μεγαλείο της
παραδοσιακής εξερεύνησης φοιτητών και καθηγητών.
Πλήθος συναισθημάτων με κυριεύουν γι’ αυτήν τη
συγκυρία. Αισθάνομαι να γυρνάω στις ρίζες μου και
να βλέπω άλλους εκεί να βιώνουν εντατικά τον τόπο
μου, όσο δεν τον έχω βιώσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια.
Το χωριό γεμίζει ζωή. Φοιτητές και καθηγητές αναμειγνύονται με τους ντόπιους, ψάχνουν να βρουν τις
κατάλληλες προς αποτύπωση κατοικίες, να μαζέψουν

πληροφορίες, να αναγνωρίσουν τα ίχνη του παρελθόντος
και να βυθιστούν στη μνήμη του τόπου. Εκεί συναντώ
και τις καθηγήτριές μου, με τις οποίες πέρυσι εξερευνήσαμε τα Αηδόνια της αρχόντισσας Άνδρου. Η συγκυρία
κάνει την ακαδημαϊκή μας σχέση να δημιουργήσει
νέους όρους.
Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2017
φτάνουμε στην πλατεία του χωριού. Βλέπουμε τους φοιτητές να οργανώνουν τα καθήκοντα της ημέρας και τις
δυο υπεύθυνες, Ε. Εφεσίου και Τ. Μικρού, να τους καθοδηγούν. Εκεί θα γίνει και η γνωριμία μου με τον Κ.
Μιχαλάκη, μια ιδιαίτερα φιλική και βαθιά διδακτική προσωπικότητα. Συνοδεία των Ε. Εφεσίου, Τ. Μικρού και Κ.
Μιχαλάκη φτάνουμε στα «ντάμια» του χωριού και συνεχίζουμε με επόμενη στάση τη Μητρόπολη.
Συναντούμε την ομάδα αποτύπωσής της και αποχωρούμε
με τον Κ. Μιχαλάκη με προορισμό την Καρδίτσα, αφήνοντας
πίσω τις Ε. Εφεσίου και Τ. Μικρού να συνεχίσουν το κα-

θοδηγητικό τους έργο. Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου το
πρωί πραγματοποιείται η προγραμματισμένη επίσκεψη
και η γρήγορη αλλά περιεκτική ξενάγηση από τον Α.
Λάσδα στο Ιστορικό Αρχείο του χωριού, στο Λαογραφικό
Μουσείο και στην Πινακοθήκη και ακολουθεί ανοιχτή
συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο.
Ένα χωριό βασίζεται πάνω στις κοινωνικές σχέσεις
των κατοίκων του (μόνιμων ή περιστασιακών), οι οποίες
δημιουργούν τους όρους με τους οποίους αυτό λειτουργεί.
Κρασιά στην πλατεία του χωριού, τσίπουρα στο καζαναριό,
και ένα χωριό πρόθυμο για όλα. Λίγες μόνο μέρες στο
χωριό αρκούν για να γεννήσουν αυτό το «μου», αυτή την
ανάγκη σύνδεσης και συγγένειας με τους ανθρώπους
και με έναν τόπο που ίσως και να μην ξαναδείς ποτέ σου.
Τα Αηδόνια μας.
Τα Κανάλια τους.
Το χωριό μου!
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λευκωμα εντυπωσεων

Εντυπώσεις σπουδαστών της Σχολής
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ από την παραμονή
και την εργασία τους στο χωριό
Α

πό την Παρασκευή 13 έως την
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε
τα Κανάλια Καρδίτσας, στο πλαίσιο
του μαθήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (5Α) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με στόχο
τη μελέτη και ανάλυση του παραδοσιακού αυτού οικισμού.
Η πρώτη μας εντύπωση καθώς φτάσαμε κατάκοποι το απόγευμα της Παρασκευής ήταν η φιλόξενη πλατεία του
χωριού με τα δυνατά και προστατευτικά
πλατάνια της, και από τότε ήταν που
ξέραμε πως θα το αγαπούσαμε αυτό
το χωριό. Την επόμενη μέρα είχαμε
την τύχη να δούμε το χωριό υπό το
φως του ήλιου – ο καιρός κρατούσε
ακόμη μια καλοκαιρινή αύρα – και
σιγά-σιγά αρχίσαμε να το ανακαλύπτουμε, ξεκινώντας κάθε φορά από
την πλατεία και τον κεντρικό δρόμο,
προς τους παράδρομους και τα μονοπάτια. Παρόλο που δε μείναμε πολύ
καιρό στα Κανάλια – πέντε μέρες όλες
κι όλες, μέσω της συνεχούς τριβής με
τον τόπο, μέχρι να φύγουμε γνωρίσαμε
το χωριό (το τμήμα που είχαμε αναλάβει
εμείς τουλάχιστον) τόσο καλά όσο και
την παλάμη μας. Γνωρίσαμε την πρωινή
θέα από τη βεράντα του ξενώνα μας
με τον ηλιόλουστο Θεσσαλικό κάμπο
να απλώνεται σαν θάλασσα στα πόδια
μας, γνωρίσαμε πώς το μεσημεριανό
φως φιλτράρεται μέσα από τα φύλλα
των πλατανιών στην πλατεία (δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε και να μην
ξεκλέψουμε μια ματιά από το γνωστό
«μπαλκόνι» της), γνωρίσαμε τον τρόπο
με τον οποίο το φως χάνεται σιγάσιγά το απόγευμα καθώς ο ήλιος κρύβεται πίσω από το βουνό, γνωρίσαμε
κάθε πλακόστρωτο σοκάκι, κάθε σκαλοπάτι, κάθε πετρόκτιστο και πλινθόκτιστο τοίχο. Η φύση εκείνη την περίοδο
ήταν στα καλύτερα της, καθώς τα χρώματα του καλοκαιριού είχαν αρχίσει
να παραχωρούν τη θέση τους στα χρώματα του φθινοπώρου, δίνοντας στο
χωριό αποχρώσεις πράσινες, κίτρινες
και πορτοκαλί.
Την περίοδο της διαμονής μας στο
χωριό, βρίσκονταν λιγοστοί – κυρίως
ηλικιωμένοι αλλά υπήρχαν και εξαιρέσεις – κάτοικοι καθώς οι περισσότεροι έχουν επιλέξει πλέον ως μόνιμο
τόπο κατοικίας μια κοντινή πόλη όπως
η Καρδίτσα ή ο Βόλος και επισκέπτονται
τα Κανάλια για τις διακοπές τους ή για
κάποιο τριήμερο. Μόνο την Κυριακή

Με την κα Αλίκη
Κατέρη

είχαμε τη χαρά να δούμε την πλατεία
γεμάτη κόσμο, που ήταν είτε κάτοικοι
του χωριού είτε επισκέπτες από γειτονικά χωριά, να απολαμβάνει την
αργία του.
Από την πρώτη στιγμή ήταν εμφανές
το πόσο φιλόξενοι ήταν όλοι οι κάτοικοι
του χωριού. Η ζεστή υποδοχή την
ημέρα που φτάσαμε ήταν μόνο η αρχή
αυτής της όμορφης εμπειρίας. Καθώς
εξερευνούσαμε το χωριό, συναντούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι μας
χαιρετούσαν με χαμόγελο και πάντα
με χαρά μας μιλούσαν για την ιστορία
του. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, με
μεγάλη προθυμία μας άνοιξαν τα σπίτια

τους και μας ξενάγησαν στον χώρο
και τον χρόνο μέσα από διηγήσεις κι
αναμνήσεις της ζωής τους στο χωριό.
Όλες αυτές οι συγκινησιακά φορτισμένες ιστορίες μάς έδεσαν ακόμη
περισσότερο με την ιστορία και τη ζωή
αυτού του τόπου. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα της φιλοξενίας που δεχθήκαμε, είναι η κυρία Αλίκη. Από την
πρώτη στιγμή που μας είδε στον δρόμο
να δουλεύουμε, μας έφερε μια ζακέτα
κι ένα σκαμπώ και μας προσκάλεσε
και στο σπίτι της. Εμείς με χαρά δεχτήκαμε και δουλέψαμε εκεί τις επόμενες ημέρες, όπου μας φίλευε γλυκά
ενώ μας περιέγραφε στιγμές που έχει

Από δεξιά στη φωτογραφία, κάτω: Guillaume και Steven,
στη μέση: Σοφία, Εύα, Μαρία, Δήμητρα, Μαρίνα, Δήμητρα και Ξένια,
και επάνω: Έμυ και Άννα-Μαρία

ζήσει στο όμορφο σπίτι της. Για όλους
αυτούς τους λόγους και για το αίσθημα
θαλπωρής που μας προκάλεσε, την
αποκαλούμε «η γιαγιά μας».
Παρατηρώντας, λοιπόν, τους ανθρώπους, τη φύση, τη θέα από το
«μπαλκόνι της Θεσσαλίας» κατά πολλούς, δεν έμενε παρά να νιώσουμε κι
εμείς τη «δυναμική» των Καναλίων.
Όταν όμως στους περιπάτους μας συναντήσαμε παλιά αρχοντικά, πολύ σημαντικά για την αρχιτεκτονική παράδοση, να είναι κλειστά ή ερειπωμένα,
αυτόματα άρχισαν να εγείρονται ερωτήματα. Αναρωτηθήκαμε για τα αίτια
που έχει ατονήσει η κίνηση στο χωριό
και στην πλατεία του, ενώ θα περιμέναμε να σφύζει από ζωή. Συζήτηση
στη συζήτηση, όλοι κατέδειξαν την οικονομική κρίση. Είτε πρόκειται για
Καναλιώτες, είτε για κατοίκους των
γύρω οικισμών, επισκέπτονται πλέον
πιο αραιά το χωριό, λόγω του κόστους
μετακίνησης από τα αστικά κέντρα.
Παράλληλα, για εκείνους που έχουν
καταγωγή από τα Κανάλια η συντήρηση των παλαιότερων ιδιοκτησιών
τους στοιχίζει ακριβά.
Πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό,
η Σχολή μας είχε ήδη αποφασίσει να
δράσει με τον δικό της τρόπο. Οι καθηγητές μας, κάτι που επιβεβαιώνεται
και από τη δική μας εμπειρία, αναγνώρισαν την ιδιαίτερη σημασία που
έχει το χωριό για την αρχιτεκτονική
κληρονομιά του τόπου μας. Με το πέρας
του εξαμήνου που διανύουμε θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο μια σειρά σχεδίων
και φωτογραφιών που στηρίζονται σε
αρχιτεκτονικές και οικοδομικές μελέτες
που ξεκινήσαμε στον οικισμό, στοχεύοντας να αναδείξουμε την αξία των
Καναλίων τεκμηριωμένα.
Εμείς, ως ομάδα μελέτης, ευχαριστούμε όλους για τη φιλοξενία και
υποσχόμαστε, μέσα από τη δουλειά
μας, να προσπαθήσουμε να το ανταποδώσουμε. Εις το επανιδείν!
Με εκτίμηση,
Οι φοιτήτριες:
Αντωνογιαννάκη Μαρία, Αυγουστίνου Ξένια, Βάσση Εύα, Γεωργοσοπούλου Έμυ, Δέφνερ Μαρίνα,
Ζούλη Δήμητρα, Θεοδωροπούλου
Σοφία, Λαμπρινοπούλου Άννα-Μαρία,
Χαντζάκου Δήμητρα
και οι συμφοιτητές μας
από την Γαλλία:
Lecourtiller Steven,
Serra Guillaume
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λευκωμα εντυπωσεων
Αγαπητοί Καναλιώτες

Σ

ας ευχαριστούμε θερμά για
την ευκαιρία που μας δώσατε
να επισκεφτούμε το χωριό
σας και να πραγματοποιήσουμε εκεί
την εργασία μας. Σας ευχαριστούμε
που μας γνωρίσατε το χωριό σας,
μας φιλοξενήσατε και συνολικά μας
βοηθήσατε στη δουλειά μας.
Οι εντυπώσεις μας από τον οικισμό
των Καναλίων είναι οι καλύτερες,
καθώς διαθέτει εξαιρετικά παραδείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία προσδίδουν στον
οικισμό τον ξεχωριστό χαρακτήρα
του. Η διατήρηση πολλών τέτοιων
παραδειγμάτων μας βοήθησε στο να
έρθουμε σε άμεση επαφή με την τοπική αρχιτεκτονική διάλεκτο, καθώς
μπορέσαμε, μέσω της μελέτης μας
επιτόπου αλλά και με τη συνεισφορά
των κατοίκων, να μάθουμε για τις
τοπικές κατασκευαστικές τεχνικές,
να κατανοήσουμε τις συνθήκες που
οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτών και
τέλος να συνειδητοποιήσουμε τα
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία
που διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα των Καναλίων.
Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε
τη σημαντική συμβολή της ξενάγησής μας στο λαογραφικό μουσείο
για τη γνωριμία με την ιστορία του
χωριού.

Από αριστερά στη φωτογραφία: Rocio, Ελευθερία-Όλγα,
Αθανασία, Μαριτίνα, Αλίκη, Ελευθερία-Άννα, Cristian και Αγγελική

του Στέφανου Γ. Πρίντσιου,
stef-prin@hotmail.com

Σ’ αυτόν τον τόπο
σπιθαμή γης χωρίς την πατημασιά μας
δεν υπάρχει.
Βρύση, άμπλας, πηγή που να μη μας ξεδίψασε
δεν υπάρχει,
λουλούδι που δεν μυρίσαμε
αγκάθι που δεν αγκυλωθήκαμε.
Δεν υπάρχει εδώ, σ’αυτό τον τόπο
πέτρα που δεν σηκώσαμε,
χώμα που δεν σκαλίσαμε,
δέντρο που να μη σκαρφαλώσουμε,
καρπός που δεν γευτήκαμε,
σπηλιά που να μη τρυπώσουμε,
μονοπάτι που δεν το περπατήσαμε,
ίσκιος που δεν αναπαυτήκαμε,
νερόλακκα που δεν τσαλαβουτήσαμε,
φυλλωσιά που δεν κρυφτήκαμε,
πλαγιά που δεν κυλιστήκαμε.
Εδώ, στα χώματα αυτουνού του τόπου
έπεσε το πρωτοδάκρυ μας.
Αυτές τις αλάνες μούσκεψε ο ιδρώτας μας.
Εδώ ματώσαμε, εδώ πέσαμε, εδώ σηκωθήκαμε.
Εδώ κλάψαμε, πονέσαμε, γελάσαμε.
Εδώ χορέψαμε, ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, μαλώσαμε,
φιλιώσαμε.
Αυτός ο τόπος,
μας τράνεψε και τον τρανέψαμε,
μας έμαθε και τον μάθαμε,
μας ένιωσε και τον νιώσαμε,
μας χάρηκε και τον χαρήκαμε,
μας πόνεσε και τον πονέσαμε,

Ο τόπος μας
μας παίδεψε και τον παιδέψαμε
Εδώ, σ’αυτό τον τόπο ξεχωρίσαμε το κελάηδημα
του αηδονιού και του κορακιού,
το φτερούγισμα της κότας και του γερακιού.
Εδώ βαθμολογήσαμε το τρέξιμο του λαγού
και της χελώνας.
Εδώ διαβαθμίσαμε το τσίμπημα της σφήκας
και του κουνουπιού,
το μέγεθος του μυρμηγκιού και του σκαθαριού.
Εδώ πρωτοκαταλάβαμε τη διαφορά στο άγγιγμα της
τσουκνίδας και του βασιλικού,
της μέλισσας και της πασχαλίτσας,
στο κόψιμο του τριαντάφυλλου και της μαργαρίτας.
Σ’αυτό τον τόπο ηλιομαυρίσαμε
στη Λάσδα, στο Μουρκ, στη Σαρακήνα.
Εδώ μας πάγωσε ο Χειμώνας του,
το μπόι του χιονιού του
Εδώ γλείψαμε τα κρούσταλλα του Γενάρη.
Εδώ, στα ξέφωτά του χορέψαμε κυνηγώντας
να φιλήσουμε τις κάτασπρες νιφάδες του χιονιού.
Εδώ μας δρόσισε η Άνοιξή του
στον Αϊ-Λια, στη Στρατώνα,
στην Καθαρόλακα, στα Πευκάκια.
Εδώ μας μούσκεψαν οι ανοιξιάτικες
άξαφνες μπόρες του.
Στον ουρανό αυτουνού του τόπου
τα καλοκαίρια πρωτομετρήσαμε τ’αστέρια,
Εδώ κάναμε την πρώτη μας ευχή
βλέποντάς τα να πέφτουν.
Εδώ θαυμάσαμε το ουράνιο τόξο, τη δόξα
μετά τις θερινές ολιγόλεπτες καταιγίδες του.

Αυτό που πραγματικά μας εντυπωσίασε ήταν η θερμή φιλοξενία και καλοσύνη των ντόπιων. Σας ευχαριστούμε
λοιπόν που μας παραχωρήσατε τον ξενώνα για να μείνουμε, στον οποίον αισθανθήκαμε σαν να είμαστε σπίτι μας.
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους
που όχι μόνο άνοιξαν τα σπίτια τους
για να τα μελετήσουμε, αλλά ακόμη
μας περιποιήθηκαν φροντίζοντας να
κάνουν τη δουλειά μας πιο εύκολη και
ευχάριστη. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους
τους Καναλιώτες για τις φιλόξενες
πράξεις τους, όπως την κυρία Μαρία
που μας έδωσε ρόδια, την κυρία Βάγια
που μας φίλεψε γλυκό, την κυρία που
μας πρόσφερε νερό και φαγητό, τον
κύριο Παύλο που μας κατέβασε στην
πλατεία με το αγροτικό του, τον κύριο
στην πλατεία που μας έδωσε βάζα με
μέλι και τέλος όλους αυτούς που μας
κέρασαν και μας περιποιήθηκαν στα
καταστήματα της πλατείας.
Με εκτίμηση,
Οι φοιτήτριες:
Βώβου Αθανασία, Γεώργιζα Αγγελική, Ζαχαριάκη Ελευθερία-Άννα,
Καραγιαννοπούλου Αλίκη,
Καραΐσκου Μαριτίνα,
Χαιρέτη Ελευθερία-Όλγα
και οι συμφοιτητές μας
από την Ισπανία:
Valero Rocio Ulloa, Munoz Cristian
Camilo Bermudez

Εδώ, σ’αυτό τον τόπο σκιαχτήκαμε από
τις φθινοπωρινές αστραπές και τα μπουμπουνητά του.
Σ’αυτό τον τόπο
ταξίδεψε το μάτι μας
πέρα από τον ορίζοντα του άσωτου κάμπου.
Εδώ αφουγκραστήκαμε τη σιωπή της νύχτας.
Εδώ πρωτακούσαμε το μίλημα της Φύσης,
στα ξέχωρα κελαηδίσματα των πουλιών,
στην ανθρωπολαλιά του κούκου και του γκιώνη
στις κραυγές και τα καλέσματα των ζώων,
στο τραγούδι του τζίτζικα
στο βουητό του ανέμου,
στο θόρυβο του χαλαζιού,
στο θρόισμα των φύλλων,
στο κελάρυσμα του νερού.
Εδώ πρωτακούσαμε
και την ανθρώπινη παρουσία,
στον ήχο της καμπάνας,
στο πελέκημα της πέτρας,
στο κόψιμο των ξύλων,
στην προσταγή του ζευγολάτη,
στο κάλεσμα του τελάλη,
στα τραγούδια του γάμου,
στα μοιρολόγια της λύπης,
στην καλημέρα του διαβάτη,
στο νανούρισμα της γιαγιάς.
Εδώ σ’αυτό τον τόπο ξυπνήσαμε με κλάμα
πρωτοβλέποντας το φως του.
Εδώ σ’αυτό τον τόπο είθε να κοιμηθούμε
στων κυπαρισσιών τον ίσκιο
αγναντεύοντας τον προγονικό κάμπο.
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Η εργασία των σπουδαστών της Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ στον οικισμό Κανάλια
Καρδίτσας - Πρώτες εντυπώσεις
της Ειρήνης Εφεσίου
Αρχιτέκτονος Καθηγήτριας ΕΜΠ

Σ

τον οικισμό Κανάλια εργάστηκαν
επί τόπου για 5 περίπου ημέρες 29
τριτοετείς σπουδαστές της Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, μεταξύ των
οποίων και 6 σπουδαστές Erasmus, από
την Ισπανία και την Γαλλία. Την επίβλεψη
και καθοδήγηση των ομάδων αυτών είχαν
οι διδάσκουσες Σταματίνα Μικρού ΕΕΠ και
Ειρήνη Εφεσίου Καθηγήτρια ΕΜΠ
Η πρώτη επίσκεψη στα Κανάλια έγινε
την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου το απόγευμα,
αφού είχε ήδη προηγηθεί σύντομη περιήγηση
στον παραδοσιακό ορεινό οικισμό Ραχούλα
και στον οικισμό Μητρόπολη του Θεσσαλικού
κάμπου. Τα Κανάλια ήταν εντελώς διαφορετικά από τους άλλους οικισμούς.
Από μακριά φάνηκε ότι πρόκειται για
ένα σημαντικό παραδοσιακό οικιστικό σύνολο, ενταγμένο αρμονικά στην πλαγιά του
κατάφυτου τοπίου.
Πλησιάζοντας επιβεβαιώθηκε ότι τα Κανάλια αποτελούν έναν οικισμό με ιδιαίτερες
ποιότητες, που παραμένει ζωντανός οργανισμός διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την
αρχιτεκτονική του κληρονομιά. Ο οικισμός
εξελίσσεται διαχρονικά, χωρίς να χάνει την
ταυτότητα του, παρά τις κάποιες «παράφωνες» νέες κατασκευές και προσθήκες.
Αυτή η διαχρονική εξέλιξη με αναπτυξιακή
προοπτική, πολιτιστική διάσταση και ενεργούς
πολίτες, που ενδιαφέρονται για τον τόπο
τους, αποτελεί κατά τη γνώμη μας βασικό
χαρακτηριστικό που κρατά τον παραδοσιακό
οικισμό ζωντανό.
Στη διάρκεια της επί τόπου εργασίας
των σπουδαστών οι κάτοικοι ήταν ανοιχτόκαρδοι, ευγενικοί,, πρόθυμοι να παρέχουν
πληροφορίες, να ανοίξουν τα σπίτια τους
για να καταγραφούν και να αναλυθούν.
Τα περισσότερα κτήρια είναι λιθόκτιστα
σε αντίθεση με τα χωριά του κάμπου, όπου
κυριαρχούν οι κατασκευές με πλιθιά από
άψητη γη. Τα κτήρια έχουν στιβαρούς όγκους, είναι κατασκευασμένα από τοπική
πέτρα και εδράζονται στον βράχο παρακολουθώντας τις υψομετρικές καμπύλες.

Για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες κλίσεις
του εδάφους, γίνονται υψίκορμα, δίνοντας
την εντύπωση ότι φυτρώνουν και αυτά
μαζί με τα δέντρα και τα κυπαρίσσια πάνω
στην πλαγιά.
Τα Κανάλια έχουν θέα προς τον θεσσαλικό
κάμπο, ο οποίος πολλές φορές σε ξεγελά
και θυμίζει θάλασσα (δεξιά φωτογραφία).
Οι σπουδαστές εντυπωσιάστηκαν από
τον δομικό πλούτο του οικισμού, με κτήρια

αρχοντικά και απλά λαϊκά, που μαρτυρούν
ότι τα Κανάλια γνώρισαν μεγάλη ακμή τον
προηγούμενο αιώνα.
Τα υλικά δομής είναι κυρίως λίθος
και ξύλο. Οι λιθοδομές ενισχύονται με
οριζόντιες ξυλοδεσιές, εμφανείς η κρυμμένες μέσα στο πάχος της τοιχοποιίας
για να προστατευτούν από την υγρασία.
Οι στέγες είναι ξύλινες και επικαλύπτονται
με βυζαντινά κεραμίδια, που αργότερα

αντικαταστάθηκαν με γαλλικά ή ρωμαϊκά
κεραμίδια. Στον όροφο συνήθως υπήρχε
στεγασμένος ξύλινος εξώστης, που αργότερα αντικαταστάθηκε από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, δημιουργώντας
στατικά, κατασκευαστικά και αισθητικά
προβλήματα.
Συνέχεια στη σελίδα 10
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Συνέχεια από τη σελ. 9

Σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων, των τοπικών
αρχών και συλλόγων - που βοήθησαν
με μεγάλη προθυμία το έργο των
σπουδαστών - η υψηλή ποιότητα
των κατασκευών οφείλεται κυρίως
σε Ηπειρώτες μαστόρους που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή.
Είναι φανερό ότι στον τόπο αυτό
οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην
προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, υποστηρίζοντας πολιτιστικούς συλλόγους, εφημερίδα, Πνευματικό Κέντρο, Λαογραφικό Μουσείο
και έργα αποκατάστασης κτηρίων
ενταγμένα σε σύγχρονα Προγράμματα
Χρηματοδότησης.
Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουν.
Οι κίνδυνοι να αλλοιωθεί ο οικισμός
από ανεξέλεγκτες επεμβάσεις και
νέες οικοδομές είναι μεγάλος. Η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα
δεν βοηθά ώστε να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την προστασία και
ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών. Η άγνοια, η έλλειψη παιδείας
και κατάλληλης πληροφόρησης από
άποψη αρχιτεκτονική- κατασκευαστική-τεχνική- αποτελούν ισχυρούς
ανασταλτικούς παράγοντες. Ενδεικτικά παραθέτουμε (φωτογραφίες
σελ. 11) κάποια παραδείγματα, που
αποτελούν μικρότερες ή μεγαλύτερες
«παραφωνίες» μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, που πιθανόν να είχαν
αποφευχθεί αν υπήρχε η κατάλληλη
ενημέρωση.

Πρώτες εντυπώσεις από την επίσκεψή μας στα Κανάλια Καρδίτσας
της Σταματίνας (Τίνας) Μικρού
Αρχιτέκτονος Μηχανικού
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Σ

τις 13 Οκτωβρίου του 2017 επισκεφθήκαμε τον οικισμό των
Καναλίων Καρδίτσας, μαζί με
την Ειρήνη Εφεσίου, Καθηγήτρια της
Σχολής Αρχιτεκτόνων, και 3 ομάδες
σπουδαστών με 10 περίπου άτομα η
κάθε μια. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική
Ανάλυση Παραδοσιακών Οικισμών»
της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.
Οδηγώντας στην επαρχιακή οδό Καρδίτασς-Αργιθέας, η πρώτη εικόνα των Καναλίων, ένα οικιστικό σύνολο που δεσπόζει
στο βουνό και ακολουθώντας το φυσικό
ανάγλυφο αναπτύσσεται αμφιθεατρικά
στην πλαγιά του και στις τρεις φυσικές
πτυχώσεις του εδάφους-κορυφογραμμές,
μας προδιέθεσε θετικά και μας έκανε να
σκεφτούμε πως μάλλον επρόκειτο για
έναν οικισμό κατάλληλο για τις ανάγκες
του μαθήματός μας. Η δεύτερη εικόνα:

Η κα Μικρού με σπουδάστριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
στην πλατεία του χωριού

Προσεγγίζοντας τον οικισμό από τα νότια,
με τη φύση σε χρώματα φθινοπωρινά
και τα σπίτια να ξεπροβάλουν ανάμεσα
από τα πλατάνια, με φόντο τους επάλληλους μαλακούς λόφους και στο βάθος
τον οικισμό του Φαναρίου, μας έφτιαξε

ακόμα παραπάνω τη διάθεση. Οι επόμενες
εικόνες, βλέποντας πια τον οικισμό από
κοντά και περπατώντας αρχικά στη διαδρομή από τον χώρο στάθμευσης των
αυτοκινήτων μέχρι την κεντρική πλατεία,
ήρθαν να ενισχύσουν τον αρχικό μας εν-

θουσιασμό και την πεποίθηση ότι τα Κανάλια διατηρούν πολλές από τις ποιότητες
των παραδοσιακών οικισμών και πλούσιο
υλικό για τους σπουδαστές μας.
Η άμεση σχέση με τη φύση, η αίσθηση
της ανθρώπινης κλίμακας που είναι κυρίαρχη τόσο στα μεμονωμένα κτίσματα
όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις, η αρμονική ένταξη στο φυσικό περιβάλλον,
η ομοιομορφία του συνόλου, που προκύπτει από την επανάληψη απλών μονάδων που είναι μεταξύ τους παρόμοιες
αλλά ποτέ ακριβώς ίδιες, οπότε με μικρές
παραλλαγές στην κάτοψη και στην όψη
τους συγκροτούν σύνολα ιδιαίτερα γοητευτικά που τα χαρακτηρίζει μια ανεξάντλητη ποικιλία: ‘Ολες αυτές είναι κάποιες μόνο από τις ποιότητες των παραδοσιακών οικισμών και στα Κανάλια
τις συναντήσαμε όλες.
Στόχος του μαθήματος της ανάλυσης
των παραδοσιακών οικισμών είναι να
έρθουν οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής
σε επαφή με την αρχιτεκτονική παράδοση
και να εξοικειωθούν με τη μεγάλη ποικιλία των αρχιτεκτονικών μορφών και
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Στη φάση αυτή, οι σπουδαστές εργάζονται στη
ΣχολήΑρχιτεκτόνωναποδελτιώνονταςκαιμελετώντας
τα δεδομένα της επί τόπου εργασίας. Στο τέλος του
εξαμήνου θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα της
εργασίας αυτής στο ηλεκτρονικό αποθετήριο των
εργασιών του μαθήματος του 5ου εξαμήνου της
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική Ανάλυση
Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων» και θα είναι
προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Στο τέλος του σύντομου αυτού κειμένου θέλουμε
να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους βοήθησαν
να πραγματοποιηθεί η επί τόπου άσκηση των
σπουδαστών στα Κανάλια. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε
τον Χριστόδουλο Ζέκιο - Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καναλίων, τον Αλέκο Χριστοδούλου Πρόεδρο Δ.Σ. του Μορφωτικού κ΄ Εξωραϊστικού
Συλλόγου Καναλίων (ΜΕΣΚ), τον Αντώνη Λάσδα ,
που ασκεί την επιμέλεια του Ιστορικού κ' Λαογραφικού Μουσείου, της Πινακοθήκης και του Ιστορικού
Αρχείου «Κοίμηση της Θεοτόκου», τον Κώστα
Μιχαλάκη- Αρχιτέκτονα, που μας παρείχε χρήσιμες
πληροφορίες για την τοπική αρχιτεκτονική αλλά
και τη δόμηση με άψητη γη, τον Λάμπρο Πυργιώτη
- Πρόεδρο Δ.Σ. του Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας,
που βοήθησε ενεργά στην τεκμηρίωση και την
όλη οργάνωση της επιτόπου εργασίας.

των κατασκευαστικών λύσεων που συναντώνται σε διαφορετικές περιοχές της
Ελλάδας, ώστε τελικά να ευαισθητοποιηθούν για τη σπουδαιότητά της και
για την ανάγκη προστασίας της και ανάδειξής της. Είναι σημαντικό λοιπόν οι
οικισμοί που επιλέγουμε να μελετήσουμε
κάθε φορά να διατηρούν στη μορφή και
στη δομή του συνόλου και των επιμέρους
κτισμάτων αυθεντικά στοιχεία και υλικό
που να επιτρέπει τη μελέτη των τοπικών
παραδοσιακών μορφών και των τοπικών
παραδοσιακών δομικών συστημάτων.
Τις λίγες ώρες που είχαμε τελικά τη
δυνατότητα - ως συνολική διδακτική
ομάδα - να περιηγηθούμε στον οικισμό,
συναντήσαμε ένα πλούσιο τέτοιο υλικό:
Το δίκτυο των δρόμων που ακολουθεί
τις υψομετρικές καμπύλες δημιουργεί
ένα οργανικό ιστό που ενώνει και χωρίζει. Με πλάτος μεταβλητό, αλλού να
στενεύουν, αλλού να φαρδαίνουν, προσφέρει μια ποικιλία στην εμπειρία της
διαδρομής. Διαπλατύνσεις κατά τόπους
επιτρέπουν «οπτικές φυγές» αλλά και
τη δημιουργία μικρών μεταβατικών χώρων από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Η
κεντρική πλατεία, που απ' ό,τι φαίνεται

πάντα λειτουργούσε σαν την καρδιά του
οικισμού, είναι ένας ιδιαίτερα όμορφος
ελεύθερος δημόσιος χώρος συνάθροισης, που οριοθετείται από διώροφα και
τριώροφα κτίσματα και προσφέρει μοναδική θέα προς τον θεσσαλικό κάμπο
που σαν θάλασσα απλώνεται μπροστά.
Όσο για τα μεμονωμένα κτίσματα: Αρκετά
με πολύ επιμελημένη κατασκευή και
ύφος αστικό, πολλά επίσης με χαρακτήρα
λίγο πιο ταπεινό αλλά εξίσου με καλή
κατασκευή, και άλλα πάλι με χαρακτήρα
πιο αγροτικό.
Μεγάλη ποικιλία και εδώ, τόσο όσον
αφορά τη μορφή τους, το σχήμα της
κάτοψης και της όψης τους, όσο και τη
δομή τους, το κατασκευαστικό τους σύστημα: πέτρινα με την κοκκινωπή πέτρα
από το λατομείο που βρίσκεται κοντά
στον οικισμό ή με την κιτρινωπή πέτρα
που προήλθε από την Στρατώνα, συνήθως με ενίσχυση της λιθοδομής με ξυλοδεσιές, με επιμελημένους λαξευτούς
λίθους στις γωνίες των κτισμάτων, στα
πρέκια και στις ποδιές των παραθύρων.
Υπάρχει όμως και σημαντικός αριθμός
κτισμάτων χτισμένων είτε μόνο με πλήθρες, είτε με συνδυασμό πέτρας και

Η ευχαριστήρια επιστολή
από τον συντονιστή
του μαθήματος
«Αρχιτεκτονική Ανάλυση
Παραδοσιακών Κτηρίων
και Συνόλων»
Αναπληρωτή Καθηγητή
της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του ΕΜΠ
κο Γεώργιο Γιαννίτσαρη
(αποσπάσματα)

πλήθρων. Οι φοιτητές μας είχαν στη
διάθεσή τους πλούσιο υλικό, να συλλέξουν, να μελετήσουν και να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν.
Όπως συμβαίνει σε κάθε ζωντανό οικισμό,
έτσι και τα Κανάλια εξελίσσονται. Έχουν
συμβεί, συμβαίνουν και θα εξακολουθούν
να συμβαίνουν αλλαγές και είναι μια
δυναμική αυτή που δεν μπορεί κανείς
να την εμποδίσει, ούτε και θα έπρεπε
φυσικά. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι
επεμβάσεις στα παλαιά κτίσματα, αλλά
και όσα νέα κτίσματα κατασκευάζονται,
αλλοιώνουν ή γίνονται με σεβασμό στον
αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Στη σύντομη
περιήγησή μας στον οικισμό συναντήσαμε
επεμβάσεις που έγιναν με γνώμονα μόνο
την εξυπηρέτηση κάποιων σύγχρονων
αναγκών και με πλήρη αδιαφορία για
την κλίμακα και το ύφος του αλλά, ως
μια πρώτη γενική εντύπωση, θα λέγαμε
ότι πρόκειται μάλλον για λίγα μεμονωμένα παραδείγματα.
Βρισκόμαστε ήδη λίγο μετά τα μισά του
εξαμήνου, οι φοιτητές μας επεξεργάζονται
ακόμα το υλικό τους, παράλληλα σκέφτονται τρόπους να το παρουσιάσουν
και σε μερικές εβδομάδες θα ολοκλη-

ρώσουν την εργασία τους και θα την
αναρτήσουν στο διαδίκτυο.
Πριν κλείσουμε αυτό το κείμενο με τις
πρώτες εντυπώσεις μας από την επίσκεψή μας στα Κανάλια, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τόσο όσους βοήθησαν
να πραγματοποιηθεί η άσκηση στον συγκεκριμένο οικισμό, αλλά και όλους τους
κατοίκους, που με μεγάλη προθυμία
άνοιξαν τα σπίτια τους στους φοιτητές
μας για να τα αποτυπώσουν, τους φρόντισαν και τους περιποιήθηκαν και ακούραστα μοιράστηκαν μαζί τους ιστορίες
και πληροφορίες που θα τους ήταν χρήσιμες. Και ας μας επιτραπεί ένα ξεχωριστό
ευχαριστώ στην κυρία Αλίκη Κατέρη,
που μας κάλεσε στο σπίτι της, ανεβοκατέβηκε τις σκάλες πολλές φορές για να
μας δείξει όλους τους χώρους του, μας
είπε ιστορίες από την καθημερινότητα
στο σπίτι της σε άλλες εποχές, μας
κέρασε γλυκό και μας έδωσε και σπόρους από τα λουλούδια της για να φυτέψουμε στη βεράντα μας. Την ευχαριστούμε για τη φιλοξενία αλλά και γιατί
κατάφερε να διατηρήσει το σπίτι της
όπως ήταν αρχικά χτισμένο, με λίγες
μόνο διακριτικές επεμβάσεις.
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συνδρομεσ
ONOMA

Ποσό
σε ευρώ

γιΑ ΤΗν ΕΦΗΜΕριΔΑ

Ποσό
σε ευρώ

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ΑθΗνΑ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÈùìÜ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ-ÄÁÍÉÇË ÓÏÖÉÁ
ÃÁÚÔÁÍÏÓ Ö. ÉÙÁÍÍÇÓ ê’ ÂÉÊÕ
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÓÔÅËËÁ
ÆÅÊÉÏÓ È. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÆÅÊÉÏÓ È. ÓÙÔÇÑÉÏÓ
ÊÁÆÁÍÁ ÊÅËËÕ
ÊÁÆÁÍÁ ÑÏÄÁÍÈÇ
ÊÁÔÅÑÇ-ÓÔÅËÉÏÕ ÐÏËÕÔÉÌÇ
ÊÏÔÑÙÔÓÉÏÓ ×ÑÉÓÔÏÓ
ËÉÁÊÏÓ Äçì. ×ÑÇÓÔÏÓ
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Περ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÌÐÁÑÔÆÏÊÁÓ Åð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÌÐÁÓÔÏÓ Ð. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÐÅÔÑÏÕ Âáó. ÌÁÑÉÁ
Óôç ìíÞìç ôïõ óõæýãïõ ôçò
ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÐÅÔÑÏÕ
ÓÄÑÏËÉÁ-ÐÏÕËÉÏÕ ÁÑÅÔÇ
ÓÐÅÃÃÁ-ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ
ÔÁÓÉÏÓ ËÁÌÐÑÏÓ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ-ËÉÁÊÏÕ ÅÕÁÍÈÉÁ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Áðïóô. ÍÉÊÏËÁÏÓ

ONOMA

50
20
100
20
50
50
20
20
20
20
20
50
20
20
100
25
20

30
20
20
20
30

ONOMA

Ποσό
σε ευρώ

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Äçì. ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÄÇÌÏÕ ËïõêÜ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ
Óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ôïõ
ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ
ÄÇÌÏÕ ËïõêÜ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÓ
ÊÙÔÏÕËÁÓ ÅÑÁÔÏÓÈÅÍÇÓ
ÊÙÔÏÕËÁÓ Ì. ÉÙÁÍÍÇÓ
Óôç ìíÞìç ôçò ðñþôçò åîáäÝëöçò ôïõ
ÂÁÚÁÓ ÊÙÔÏÕËÁ
ÊÙÔÏÕËÁÓ Ì. ÉÙÁÍÍÇÓ
ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Õø. ÄÅÓÐÏÉÍÁ

20
30
20

20
40
20

50
20

Ποσό
σε ευρώ

ÊÁÍÁËÉÁ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ
ÊÕÑÉÔÓÇ ÈùìÜ ÈÇÑÅÓÉÁ
Óôç ìíÞìç ôïõ áõæýãïõ ôçò ÈÙÌÁ
ÊÕÑÉÔÓÇ ÈùìÜ ÈÇÑÅÓÉÁ
ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ
ËÅÙÍÉÄÁÓ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ
Áðïóô. ÃÅÙÑÃÉÁ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ Ë. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÌÅÃÁÊËÇÓ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ
ÓÔÁÚÊÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ

15
40
10
50
20
20
15
45
20

ÔÑÉÊÁËÁ

ËÁÓÄÁÓ ÄçìïóèÝíçò
ÌÅÑÉÓÉÙÔÇ ÈùìÜ ÂÁÑÂÁÑÁ
ÍÔÁÏÕËÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ
ÓÄÑÏËÉÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ

20
10
30
50

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ËÁÓÄÁ ÂÁÃÉÁ
ÐÁÐÁÆÁ×ÁÑÉÁÄÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ
ÓÔÅËÉÏÓ Íéê. ÓÐÕÑÏÓ

γενικός Λογαριασμός 0026.0222.1200010437

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

ÂÏËÏÓ

×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487

ÊÁÍÁËÉÁ

Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονταιαποκλειστικά δωρεές για τον Ξενώνα.

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

Παναγιώτης Κατέρης του Αλεξάνδρου
- Πρόεδρος (Κινητό: 6936503694)
Κατσόγιαννος Χρήστος - Αντιπρόεδρος
Ζυγούρη- Κατέρη Καλλιόπη – Ταμίας
Λάσδα Σοφία – Δημόσιες σχέσεις
Βούλγαρη Δήμητρα – Δημόσιες σχέσεις

ËÁÑÉÓÁ
ÓÄÑÏËÉÁ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ
20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Ãåùñãßïõ ÔÅÔÔÁ ÁÃÏÑÇ 20

20

ÁÈÇÍÁ

γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008

Συλλόγου, κρατώντας τον ζωντανό, ενεργό, δημιουργικό, να επανασυσφίξουμε τις σχέσεις μας.
Για ξεκίνημα αποφασίσαμε να σας καλέσουμε
σε έναν απογευματινό καφέ με διάφορα εδέσματα,
σε ένα ωραίο περιβάλλον της Αθήνας, στο Άλσος
Ηλιούπολης πίσω από το θέατρο Κιντής (τηλέφωνο: 210 9943919), την 11η Φεβρουαρίου,
ημέρα Κυριακή, ώρα 17.30-18.00.

10
10

γιΑ ΤΟν ΞΕνωνΑ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Èåì. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÖÉÍÏÓ ×. ÈÙÌÁÓ

ÐÕÑÃÉÙÔÇ Ìåã. ÌÁÍÔÇ ÅÕÃÅÍÉÁ

Λογαριασμοί του Συλλόγου
στην EFG Eurobank - Ergasias

Τα μέλη του προεδρείου του εκπολιτιστικού
συλλόγου της Αθήνας ετών 1994-2000, ξεφυλλίζοντας φύλλα της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ»,
θυμηθήκαμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, με πρόσωπα
Καναλιώτικα, φιλικά, οικεία, που νοιάζονταν,
πάλευαν για έναν καλύτερο Σύλλογο. Συζητώντας
πρόσφατα με μέλη διαφόρων τότε Δ.Σ. που συμμετείχαμε μαζί στη δράση, νιώσαμε την ανάγκη
να ξαναβρεθούμε κάπου όλοι μαζί, όσοι ακόμη
απομείναμε, να κουβεντιάσουμε όχι μόνο για το
παρελθόν αλλά και για το παρόν και το μέλλον.
Καλούμε λοιπόν όλες και όλους, που για τόσα
χρόνια δήλωναν συμμετοχή στα συλλογικά δρώμενα βάζοντας το λιθαράκι τους στο κτίσιμο του

ONOMA

ÂÇÔÏÂÁÑÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ
ËÁÓÄÁ ÁÉÊÁÔÅÑÍÇ

25
180
50
100
120
59

Νεοσύνθετον επιμνημόσυνον
κοντάκιον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του κεκοιμημένου
δούλου του Θεού Δημητρίου
Γηράση (+ 12 Αυγούστου 2017)
του Θωμά Ν. Ζήση

Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.
Του Δημητρίου Μυροβλήτου τον φερώνυμον
εν χώρα ζώντων και δικαίων σου ανάπαυσον
ο ζωής τε κυριεύων και του θανάτου.
Εναρέτως και ησύχως εβιότευσεν,
εντολάς σου του τηρείν σπουδάζων πάντοτε.
Τον παράδεισον οικείν τούτον αξίωσον.

Κοινωνικά νέα
βαΠτισεισ
28-5-2017: ο Απόστολος και η Χρύσα
Ζήση βάπτισαν τον γιο τους στον Ιερό
Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Καλαμαριάς
(Θεσσαλονίκης) και του έδωσαν το
όνομα Ευάγγελος. Η χαρά του παππού
Βαγγέλη και της γιαγιάς Αικατερίνης
ήταν απερίγραπτη.
Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης
και όλοι μας ευχόμαστε να ζήσει με τύχη
αγαθή!

8-10-2017: ο Βασίλειος Κωστούλας του
Χριστόφορου βάπτισε την κόρη του στον
Προφήτη Ηλία και της έδωσε το όνομα
Μιχαέλα.

στην Προσχολική Ηλικία (Νηπιαγωγών)
Αλεξανδρούπολης.

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

Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης
και όλοι μας εκφράζουμε τα συγχαρητήριά
μας και ευχόμαστε στην Κωνσταντίνα
καλή πρόοδο. Τύχη αγαθή!

εΠιτυχια

θανατοι

Η Κωνσταντίνα Υφαντή του Αθανασίου
και της Χρυσούλας, εγγονή των συγχωριανών μας Βαΐου και Δήμητρας, εισήχθη
στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

8-11-2017: πέθανε η Μαριάνθη Κατσάρα,
το γένος Λάσδα, και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο χωριό.

18-11-2017: πέθανε ο Παναγιώτης Μηνίτσιος του Αθανασίου σε ηλικία 75
ετών και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο χωριό.
19-12-2017: πέθανε ο Ιπποκράτης Σδρόλιας, μέλος του Συλλόγου των Καναλιωτών του Βόλου. Ο Σύλλογος εκφράζει
τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Συλλυπούμαστε βαθιά τις οικογένειές
τους.

Tα Kαναλια Καρδιτσασ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
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αρθρογραφια

Συνάντηση, χαρά, συγκίνηση και δάκρυα
του Ερατοσθένη Κωτούλα

Ό

λοι οι άνθρωποι έχουν ιστορίες
να διηγηθούν. Αυτή εδώ είναι η
δική μου. Με λένε Κωτούλα
Ερατοσθένη και η αφήγηση ξεκινά από τη δεκαετία του '30. Γεννήθηκα
το 1932 στα Κανάλια Καρδίτσας από οικογένεια γεωργών. Σήμερα ζω στη
Θεσσαλονίκη. Όλοι οι άνθρωποι με
τους οποίους μεγάλωσα καταγίνονταν
με τη γη και τα ζώα. Το χωριό ήταν η
ζωή μας. Στα Κανάλια ζούσε πολύ περισσότερος κόσμος απ' ό,τι σήμερα. Το
παρόν κείμενο αποτελεί αφήγηση μιας
προσωπικής ιστορίας που θέλω να διαβάσουν οι Καναλιώτες για να δουν ότι
πολλά πράγματα έχουν χαθεί από το
1930 μέχρι σήμερα.
Πήγα λοιπόν, μαζί με τον γιο μου Μιλτιάδη, που είναι πολιτικός μηχανικός στα
Κανάλια για να του δείξω τα χωράφια
που έχουμε και να τα μετρήσει για το
Κτηματολόγιο. Ο πατέρας μου είχε το αμπέλι, όπως και όλοι οι Καναλιώτες, στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία. Ο πατέρας
μου συνήθιζε να λέει:
Αμπέλι μου, αμπέλι μου
σταφύλια πια δεν κάνεις
θα σε πουλήσω αμπέλι
και το αμπέλι απαντά:
μη με πουλάς αφέντη μου
για βάλε νέους να σκάψουνε
γέρους και κλάδεψέ με
βάλε κορίτσια ανύπαντρα
να με βλαστολογήσουν
και γω σταφύλια να σου κάνω

Τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
ο πατέρας μου πήγαινε στ' αμπέλι για
να το κλαδέψει, να το σκάψει και να
το ραντίσει. Το ράντισμα γινόταν με
ψεκαστήρα που είχε το έμβολο μπροστά
και πρεσάριζε το φάρμακο στα φύλλα
του αμπελιού για να μην μπορούν ο
περονόσπορος και η μπάστρα ή τα έντομα να καταστρέφουν τα φύλλα. Μια
μέρα ο πατέρας μου λέει ότι θα πάει
στο αμπέλι.
Εγώ του φώναξα, πατέρα θέλω κι
εγώ να έρθω στο αμπέλι μαζί σου.
Αν και μου είπε να μην πάω μαζί του
γιατί ήμουν μικρός και ότι στο βουνό
έχει τριβόλια και θα καρφωθώ, εγώ
τον ακολούθησα. Ήμουν παιδί μαθημένο στη δουλειά και δεν φοβόμουν.
Έτσι ξεκίνησα με τον πατέρα. Ο πατέρας φόρτωσε τον γάιδαρο με ένα
κουρούπι που ήταν από στάμνα μισή
κομμένη, πήρε γυαλόπετρα, ασβέστη
και θειάφι. Ακόμη πήρε μαζί του και
ένα γκιούμι γεμάτο νερό, αυτά που
κουβαλούσαμε το γάλα που είχε σχήμα
μισοφέγγαρου με καπάκι από πάνω
και πήγε στο αμπέλι για να ραντίσει
τα κλήματα. Τότε δεν υπήρχαν δρόμοι
για να πας στ' αμπέλια αλλά μονοπάτια. Στο δρόμο που πήγαιναν για
τα αμπέλια δεν υπήρχαν αυτά τα πεύκα
στα τσαρδάκια που υπάρχουν τώρα.
Εκεί που περπατούσα στο μονοπάτι
βλέπω ένα μικρό κυπαρίσσι. Εκείνη
τη στιγμή είπα πως θα βγάλω το κυπαρίσσι αυτό να το φυτέψω στ' αμπέλι
μας. Με μια πέτρα που βρήκα έσκαψα
και έβγαλα το κυπαρίσσι.

Το πήρα και το πήγα στον πατέρα και
του λέω: κοίτα πατέρα ένα ωραίο δέντρο
που βρήκα. Μου λέει αυτό το δέντρο
είναι κυπαρίσσι. Λέω στον πατέρα, θα
φυτέψω το κυπαρίσσι, αλλά ο πατέρας
μου απάντησε μη χαλάς το νερό, αλλά
μετά μου λέει άντε φύτεψέ του και
εγώ θα σου δώσω ένα ποτήρι νερό να
το ποτίσεις. Έσκαψα μ' ένα σκεπάρνι
που μου έδωσε ο πατέρας, φύτεψα το
κυπαρίσσι και το πότισα με το νερό
που μου έδωσε ο πατέρας. Ζήτησα

ακόμη ένα ποτήρι νερό γιατί είδα ότι
δεν ποτίστηκε καλά. Πράγματι, ο πατέρα
μού έδωσε ακόμη ένα ποτήρι.
Αφού φύτεψα το δέντρο και ο πατέρας
τελείωσε τις δουλειές, το απόγευμα
φύγαμε για το σπίτι. Εγώ μετά από δυο
μέρες πήγα στ' αμπέλι για να ποτίσω
το κυπαρίσσι με ένα παγούρι που έπαιρνε μία οκά.
Όταν πήγαμε για να μετρήσει ο γιος
μου τ' αμπέλι είδα το κυπαρίσσι, συγκινήθηκα, χάρηκα και δάκρυσα. Ο γιος μου
με είδε που δεν μπορούσα να μιλήσω
και με ρώτησε γιατί κλαίω. Δεν μπορούσα
να μιλήσω από την συγκίνηση. Του είπα
ότι αυτό το κυπαρίσσι το φύτεψα εγώ
όταν ήμουν μικρό παιδί 5 χρονών και
ακόμη δεν είχα γραφτεί το σχολείο. Ο
γιος μου, που με είδε τόσο αναστατωμένο,
μου είπε μην στεναχωριέσαι θα το πάρουμε μαζί μας για να το βλέπεις πάντα.
Πήγαινε και πιάσε το κυπαρίσσι για να
σε βγάλω φωτογραφία μαζί με αυτό.
Τ’ αμπέλια τα ξέρουν όλοι οι Καναλιώτες, διότι από εκεί παίρνανε τα σταφύλια και γενικά όλα τα φρούτα, γιατί
ήταν το μοναδικό μέρος που είχε απ'
όλα τα φρούτα και οι Καναλιώτες από
εκεί προμηθεύονταν τα φρούτα τους.
Θα το στείλω στην εφημερίδα για να το
διαβάσουν όλοι οι Καναλιώτες παλιοί
και νέοι για να θυμηθούν πώς ακριβώς
ζούσαν οι Καναλιώτες που δουλεύαν
σαν τα μυρμήγκια. Τελειώνω και θα
αναφέρω για ακόμη μία φορά ότι τα
Κανάλια Καρδίτσας είναι το ομορφότερο
χωριό, με απέραντη θέα σε όλη τη
Θεσσαλία.

Η Καναλιώτικη πιτσιρικαρία
στις δεκαετίες του '50 και του '60
του Υψηλάντη Σαμαρά

Ο

Μια σχολική φωτογραφία με την αείμνηστη δασκάλα Βικτωρία (Βίκα)
Γιαννακού, αντιπροσωπευτική της «πιτσιρικαρίας» της εποχής εκείνης
(από το αρχείο του Στέφανου Πρίντσιου)

ι εκδηλώσεις των Καναλιωτών
γίνονταν κυρίως στην πλατεία
του χωριού μας και η πιτσιρικαρία έδινε ένα ξεχωριστό παρόν και
συμπλήρωνε το παζλ της Καναλιώτικης κοινωνίας. Τότε οι μικροί, καθώς
και οι γυναίκες, δεν είχαν την τιμή ή
την πολυτέλεια να κάθονται στις καρέκλες των καφενείων. Οι μικροί, πανταχού παρόντες, παρατηρούσαν τα
πάντα και σχολίαζαν τα δρώμενα με το
δικό τους τρόπο. Πάντα υπήρχαν οι
γραφικοί τύποι που η δράση τους για
τους πιτσιρικάδες ήταν ένας πόλος
έλξης για παρατήρηση, σχολιασμό, εμπαιγμό και αναμετάδοση του συμβάντος στους φίλους τους. Ας ζήσουμε
λοιπόν κάποιες σκηνές με πρωταγωνιστές την πιτσιρικαρία, κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Ο ψαράς σπανίως ερχόταν στο χωριό
μας μεταφέροντας την ψαροκασέλα με
τον γάιδαρό του και πολύ αργότερα με
το αυτοκίνητό του. Κυριαρχούσε το
φτηνό ψάρι, όπως γαύρος, σαρδέλα,
γόπα και σαυρίδι, με υποτυπώδη συντήρηση σε πάγο. Πλησιάζει στον ψαρά
κάποιος Καναλιώτης ντροπαλά και διακριτικά και του λέει: Βάλε μου τέσσερα
ψαράκια για τη γάτα μου. Η απορία του
παρευρισκόμενου πιτσιρικά ήταν μεγάλη! Οι γάτες στο χωριό μας τρώγαν
τα αποφάγια και ποντίκια και ποτέ κάτι
το αγορασμένο. Το επικλινές έδαφος
του χωριού μας βοήθησε τον πιτσιρικά
να παρατηρήσει την κουζίνα του αγοραστή και να δει ότι τα ψάρια τελικά τα
έφαγε η οικογένειά του. Το γεγονός
αυτό αναφέρθηκε και σχολιάστηκε από
τους φίλους του, συνοδευόμενο από
Συνέχεια στη σελίδα 14
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γέλιο με το χαρακτηριστικό τρόπο
του συγκεκριμένου πιτσιρικά να
πιάνει την κοιλιά του και να ανεβοκατεβάζει το κορμί του με λυγισμένη
μέση. Το κουτσομπολιό και ο αδιάκριτος σχολιασμός σε μια κλειστή
κοινωνία άρχιζε απ΄τα νεανικά χρόνια
και σημάδεψαν τη ζωή στην επαρχία.
Το κοκορέτσι ήταν και είναι το
αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων.
Την εποχή εκείνη δυο αδέλφια, οι
αδελφοί Σδρόλια, είχαν τα κρεοπωλεία τους δίπλα-δίπλα, πάνω
από τις βρύσες της πλατείας. Ο ένας
μάλιστα, που ήταν καραφλός, σκέπαζε το κεφάλι του με ένα μαντήλι.
Ο ανταγωνισμός τους ήταν έντονος
κατά την πώληση του προϊόντος,
αλλά η αδελφική τους αγάπη κυριαρχούσε και έτσι η συνύπαρξή
τους ήταν αρμονική.
Ο ένας έλεγε: «Πω-πω τι έχω
σήμερα!» Ο άλλος απαντούσε: «Να
τρώει η μάνα και στο παιδί να μη
δίνει»! Και άλλα τέτοια. Υπήρχε
όμως έλλειψη εργατικών χεριών
για το γύρισμα της σούβλας του
κοκορετσιού. Η πιτσιρικαρία πάντα
ήταν πρόθυμη για το γύρισμα της
σούβλας, γιατί πάνω στο ψήσιμο
γινόταν στα κρυφά το γνωστό
σ΄όλους τσιμπολόγημα. Εξάλλου
η μυρωδιά της τσίκνας κατά το ψήσιμο δεν άφηνε περιθώρια αυτοσυγκράτησης. Οι κρεοπώλες- γεωργοί γνώριζαν πολύ καλά τις κρυφές ενέργειες των εθελοντώνβοηθών και γι΄αυτό, όταν η σούβλα
άρχισε να ροδοκοκκινίζει, η επιστασία τους ήταν πιο συχνή. Πάντα
όμως βρισκόταν ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει το «κρυφό» και
«παράνομο» τσιμπολόγημα. Έτσι
υπήρχε μια άτυπη συμφωνία κρεοπώλη-πιτσιρικά μελετημένη, οριοθετημένη και αποτελεσματική. Όταν
όμως ο πιτσιρικάς ξεπέρναγε τα
όρια της «οικειοθελούς εργασίας»
με το υπερβολικό τσιμπολόγημα, η
«απόλυσή του» ήταν προδιαγεγραμμένη με κίνδυνο να μη γίνει ποτέ η
«επαναπρόσληψή του». Κάπως έτσι
ο νεαρός έπαιρνε τα πρώτα μαθήματα «εργατικού δικαίου».
Η εθελοντική προσφορά της πιτσιρικαρίας είχε ξεχωριστή παρουσία
στους γάμους, που ο χορός που ακολουθούσε το μυστήριο, γινόταν στην
πλατεία του χωριού. Αυτός που έσερνε πρώτος το χορό συνηθιζόταν να
πληρώνει τους οργανοπαίχτες και
να παραγγέλνει το τραγούδι που ήθελε να χορέψει.
Μερικές φορές αυτό γινόταν προκλητικά, φτύνοντας στο χαρτονόμισμα και κολλώντας το στο μέτωπο
του οργανοπαίχτη. Οι οργανοπαίχτες
ήταν τρία με τέσσερα άτομα, ο κλαριτζής, ο βιολιστής και ο κιθαρίστας,
που έπαιζαν και τραγουδούσαν ακο-

λουθώντας τον πρώτο στο χορό. Ο
κιθαρίστας απλά γρατσουνούσε την
κιθάρα και κοιτούσε δεξιά-αριστερά
για να μαζέψει τα μεταλλικά νομίσματα που πετούσαν οι συγγενείς
αυτού που έσερνε το χορό. Μερικά
όμως νομίσματα πήγαιναν μακρύτερα και δυσκόλευαν τον κιθαρίστα
να τα μαζέψει. Ο πιτσιρικάς όμως
ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει στο
μάζεμα του νομίσματος, παίζοντας
και βοηθώντας τον με το αζημίωτο,
γιατί κάποιο νόμισμα ίσως έμπαινε
στη τσέπη του κατά λάθος-εξεπίτηδες. Η πενία τέχνας κατεργάζεται
και όχι μόνο.
Αλλά και εκτός πλατείας του χωριού η παρουσία της πιτσιρικαρίας
ήταν ιδιαίτερη και χαρακτηριστική.
Στις ονομαστικές εορτές ο νεαρός επισκέπτης δεν έμπαινε μέσα στο
σπίτι του εορτάζοντος, αλλά καθόταν
στην εξώποτρα και ξερόβηχε. Έτσι
γινόταν ένας πρωτότυπος τρόπος ειδοποίησης στην οικοδέσποινα ότι
υπάρχει επισκέπτης. Η οικοδέσποινα
έβγαινε έξω, χαιρετούσε τα παιδιά
και πρόσφερε συνήθως στραγάλια
και σπάνια το ακριβό και νόστιμο
λουκούμι. Ο ξερόβηχας λοιπόν ήταν
το σήμα κατατεθέν για τις επισκέψεις
των νέων. Η στάση αυτή πρόδινε
την ντροπή, την ανωριμότητα και την
αδεξιότητα των νέων να διαχειριστούν απλά προβλήματα κοινωνικής
συμπεριφοράς.
Κλείνοντας θα περιγράψω ένα
δικό μου «κατόρθωμα» που συνέβη
στη γιορτή των απόκρεω. Προσπαθούσαμε με τον φίλο μου τον Χρήστο
να ντυθούμε μασκαράδες στο σπίτι
του Μουταρά (Χρήστου Αλεξανδρή)
με δέρματα από κουνέλι.
Επειδή τα δέρματα ήταν λερωνένα
από κουτσουλιές, φορούσαμε το λερωμένο μέρος προς τα έξω, για να
προστατεύσουμε τα ρούχα μας. Μας
είδε η δασκάλα, η κα Βίκα, να ντυνόμαστε και μας είπε: «Μπράβο, παιδιά μου! Να έρθετε κι απ΄ το σπίτι
μου»'. Με τα χάλια μας, δε σκοπεύαμε να περάσουμε, αλλά αυτή
μας περίμενε στην εξώπορτα και
υποχρεωθήκαμε να την επισκεφτούμε. Μας είπε: «Καθίστε». Ντραπήκαμε
και καθίσαμε λερώνοντας προφανώς
τα καθίσματα. Δεν είπαμε το πιο
απλό: «Δεν μπορούμε να καθίσουμε
γιατί τα δέρματα είναι λερωμένα».
Η αδεξιότητά μας είχε και συνέχεια.
Μόλις έφυγε η κα Βίκα να μας ετοιμάσει το γλυκό από τον πανικό μας
σηκωθήκαμε και φύγαμε στα κρυφά!
Αυτό αναφέρω ως δείγμα επιπολαιότητας, αδεξιότητας και ανώριμης
συμπεριφοράς των νέων.
Πιτσιρίκια, χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα, χωρίς εμπειρίες και τρόπους
καλής συμπεριφοράς και με βασικό
κριτήριο την ανάγκη των νέων για
παιχνίδι, διασκέδαση και επιβίωση,
εντάσσονταν σιγά-σιγά στην κουλτούρα της καναλιώτικης κοινωνίας.

Tα 136 χρόνια από την
απελευθέρωση της Θεσσαλίας
γιόρτασαν οι Θεσσαλοί
της Αττικής στο Σύνταγμα
Παρατεταγμένοι
μπροστά από το μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη

Τ

ην εκδήλωση διοργάνωσε, στο
πλαίσιο των καταστατικών δεσμεύσεων του, το δευτεροβάθμιο
όργανο των Θεσσαλικών Συλλόγων Αττικής, η Ένωση Θεσσαλικών Σωματείων
Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη».
Το εορταστικό πρόγραμμα περιελάμβανε
την πανηγυρική δοξολογία με επιμνημόσυνη
δέηση στον Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης στην
Πλάκα, όπου ακολούθησε χαιρετισμός από
τον Πρόεδρο της Πανθεσσαλικής Στέγης
Δρα Στέφανο Κούτρα και η εκφώνηση του
πανηγυρικού από τον Δήμαρχο Τρικκαίων
κο Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και την
πομπή παραδοσιακών αγημάτων και παρευρισκόμενων στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Στο
μνημείο κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος
της Πανθεσσαλικής Στέγης και οι επίσημοι
εκπρόσωποι Κυβέρνησης – ο Βουλευτής
Αττικής κος Κωνσταντίνος Κατσίκης, Περιφέρειας Αττικής – η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αικατερίνη Παλιού και Αυτοδιοίκησης Θεσσαλίας – ο Δήμαρχος Τρικκαίων.
Στο τιμητικό άγημα έλαβαν μέρος μέλη
συλλόγων, ντυμένοι με παραδοσιακές θεσσαλικές φορεσιές, ενώ μετά την κατάθεση
στεφάνων ακολούθησε στην πλατεία παρουσίαση παραδοσιακών χορών από Θεσσαλικούς συλλόγους της Αττικής και της
υπόλοιπης Ελλάδας. Οι σύλλογοι που συμμετείχαν στο άγημα και στους παραδοσια-

κούς χορούς είναι οι εξής: Σύλλογος Θεσσαλών Φλώρινας, Κέντρο Λαογραφικής
Έρευνας «Απόλλων» Τρικάλων, Θεσσαλική
Ένωση Θριασίου Πεδίου, Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών, Σύλλογος Θεσσαλών
Φυλής «Ο Ρήγας Φεραίος», Σύλλογος
Θεσσαλών Χαϊδαρίου «Η Θεσσαλική Γη»,
Σύλλογος Θεσσαλών Ν. Ιωνίας Αττικής
«Ο Πηνειός».
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία
της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων,
η οποία έδωσε μια μεγαλοπρέπεια στην
εκδήλωση. Τελετάρχης της επετείου ήταν
ο κος Κώστας Τσώρας, Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Θεσσαλών Χαϊδαρίου «Η
Θεσσαλική Γη».
Η Πανθεσσαλική Στέγη απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες σε πρώην Βουλευτές,
Προέδρους και μέλη των Θεσσαλικών
Σωματείων της Αττικής, Θεσσαλούς και
φίλους της παράδοσης που παρευρέθηκαν
και βοήθησαν στην ενδυνάμωση της σημαντικής αυτής εορτής. Ευχαριστεί επίσης
την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
για την προβολή μηνύματος για την εκδήλωση σε Μετρό και Ηλεκτρικό στην Αθήνα,
την εκπομπή του δημοσιογράφου κου Νίκου
Μάνεση στον τηλεοπτικό σταθμό AlphaTV
για την απευθείας σύνδεση κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης στο Σύνταγμα, και τον Πατέρα Μάξιμο για τη φιλοξενία στην εκκλησία
του, στην Αγία Αικατερίνη Πλάκας.

Τμήμα του τιμητικού αγήματος και μέλη του χορού στο προαύλιο
του Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης. Στο κέντρο, με πολιτική ενδυμασία,
ο Πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Στέγης κος Κούτρας.
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αφιερωμα μνημησ

Θεοδόσης (Θέος)
Παπαθεοδοσίου
του Στέφανου Γ. Πρίντσιου
stef-prin@hotmail.com

Α

φιερωμένες οι παρακάτω γραμμές στη μνήμη του Θεοδόση Παπαθεοδοσίου. Γνήσιο Καναλιωτόπαιδο
ο Θέος, παιδί του Βασιλείου και της Ελισάβετ, πέρασε τα παιδικά του χρόνια, της
στέρησης, της κατοχής και του εμφυλίου,
στο χωριό, στα Κανάλια, μαζί με τις αδελφές του Μαρία και Αναστασία.
Διαβάζουμε στην αφήγηση της Παπαθεοδοσίου–Μπαλιώτα Μαρίας, 2010,
από το βιβλίο του Κ. Μαυρομμάτη «Κανάλια Καρδίτσας - Το βιβλίο των αναμνήσεων», έκδοσης του Συλλόγου των
εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας:
«…Ο Θέος ήταν καλός στα μαθήματα
και πήγαινε στο Γυμνάσιο Φαναρίου. Ο
Θέος δεν μπόρεσε να πάει γυμναστής,
επειδή δεν είχε τα χαρτιά του καλά και
μπήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, διότι
πήγε στον Ξενοφώντα Παπαγεωργίου
που ήταν ανώτερος υπάλληλος εκεί. Στο
Υπουργείο είχε πολύ καλή εξέλιξη…».
Ένα άλλο απόσπασμα που αναφέρεται
στον αείμνηστο Θεοδόση Παπαθεοδοσίου
το διαβάζουμε στο βιβλίο του Στ. Πρίντσιου
«Εν Καναλίοις – Λεύκωμα Ενθυμήσεων»,
επίσης έκδοσης του Συλλόγου των εν
Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας το 2006,
σελίδα 44:
«…Πέρα απ’ την παρέα που θα έκανα
με τον αξάδιρφου, χαιρόμουνα
πολύ γιατί θα μ’ έφερνε ο θείος ο Θέος
πιχνίδ(ι). Τώρα τι θα’ταν ; Κάνα τουτούτ(ι)
θα ήταν ή κανιά πιστόλα ’πό ’βγανι φωτιές
και σπίθες, όπως την προηγούμενη φορά
που ματά’ρθι.
Όλο όμως το σπιτικό μας είχε χαρά
μεγάλη γι αυτόν τον ερχομό. Η μάνα μας
θα έβλεπε τον αδερφό της, οι δικές μου
αδερφές καρτέραγαν πως και πως τη
θεία, γιατί όποτε έρχονταν έφερνε ένα
φόρτουμα ρούχα, που δεν τα χρησιμοποιούσε άλλο. Τα μπιζιρνούσι γλήγορα

φαίνεται γιατί οι αδερφές μου τα βλέπαν
ντιπ κατακαίνουργα για σιουφέρ(ι). Κάτι
φούστες με λαγκιόλια και παρδαλούδια,
μπλούζες, φουστάνια με μικρά και μεγάλα
νουμάρια, με φρουφρούδια και με τσάκσις,
μίνια κι μάξια, ζώνες στενές και φαρδιές,
παπούτσια με τακούνια μια π’θαμή, αφού
ως κ’ εγώ πού’μαν πιδί κάθουμαν κι
χάζιβα στο κρεβάτι, το ξεδιάλεγμα πό’καναν τα κορίτσια. Σα μπίτ’ζαν με το καλό
του χώρ’σμα, έβαναν τα στράνια απάν σε
τραπεζομάντιλα, τα φκιάναν μπουχτσιάδις
και τα καταχώνιαζι μιτά η μάνα, στα σιντούκια για προικιό.
Μια φορά καταφυιάσκαμαν όλοι
μας όταν μέσα από το σωρό με τα ρούχα
τράβηξε η Χριστίνα ένα αληθκιένιου κεφάλι από μία αλεπού, κια’πού κουντά ξιπιτάχκι ολόκληρη η αλπού, με τα πουδάρια
της και τη φουντωτή ουρά της. Εγώ
νόμ’σα θα με δαγκώσει και για να φλαχτώ
έδιαβα μπουσλώντας στην αλλ’νή άκρια
του κρεβατιού. Μας συνίφιρι στα καλά
μας η θεία η Κοραλία, που γελώντας,
μας εξήγησε ότι αυτό το πράμα ήταν
γούνα που τη φορούσε στο λαιμό της η
ίδια, σαν κασκόλ. Ο θείος έβαλε τότε
ένα δάχλου τ’ μέσα στο στόμα της αλπούς
κ’ έκανε τάχατις πως τον δάκουσι. Για να
πω την αλήθεια, στην αρχή γέλασα, αλλά
μετά άπ’ δε το’βγαζι η θείους του δαχλάκ(ι),
αρχίνσαν να με ζώνουν τα φίδια. Πού
ξέρ’ς κανιά βουλά μπορεί να ήταν κι μουρουζώνταν(η)…, σκέφτηκα, …να ζουντάνιψι τώρα κι να τουν δάκουσι!. Σα σταμάτσι η θείους να πουνάει κι ξικαρδίσκι
στα γέλια, τότις ξικαρδίσκα κι 'γώ, κάνοντας τάχας πως δεν ξιγιλάσκα!...».
Καλόκαρδος πράγματι πάντα ο Θέος,
γελαστός και καλαμπουρτζής. Από το
πόστο του στο Υπουργείο Γεωργίας βοήθησε πάρα πολλούς συγχωριανούς του.
Ήταν κι αυτός ανάμεσα στους πρώτους
Καναλιώτες που συμμετείχαν στον Σύλλογο της Αθήνας.
Αιωνία του η μνήμη.

Ο Θέος, τέταρτος από δεξιά, με καναλιώτικη παρέα στον Αϊ-Λια

Για την Ελένη
Την αποχαιρετήσαμε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου για κει που «την
τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος». Αποχαιρετήσαμε την αξιαγάπητη
Ελένη της συντροφιάς, την προσφιλή Ελένη των συνεστιάσεων, των περιηγήσεων και των επισκέψεων του συλλόγου μας, τη διεκδικητική και
μαχητική Ελένη των συνελεύσεων και των διοικητικών συμβουλίων, την
πρωταγωνίστρια Ελένη της «βραδιάς της Καναλιώτισσας» στο χωριό και
της «γυναικείας παρέας» της Αθήνας. Αποχαιρετήσαμε την εξαιρετική
Ελένη του πρώην προέδρου μας και από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου,
του κου Νίκου Κατέρη. Μαζί του η Ελένη, Καναλιώτισσα νύφη, «συνιδρύτρια»!
Μοιράστηκε την καταγωγή του και την τρισμεγέθυνε. Άνοιξε το σπίτι τους
στους συγχωριανούς μας και τους πρόσφερε από το τραπέζι τους. Αγάπησε
το χωριό μας και το ομόρφυνε.
Τη διατηρούμε στη μνήμη μας ολοζώντανη!
Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. του
Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας
Η Ελένη Κατέρη
(δεξιά) στα σκαλιά του Μεγάρου
της Παλαιάς Βουλής με παρέα Καναλιωτών του
Συλλόγου της
Αθήνας, κατά την
επίσκεψή τους
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
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τις 28-9-2017 έφυγε από τη
ζωή η Ελένη Κατέρη, σύζυγος
του Νίκου Κατέρη. Η σύντομη
ασθένειά της μας έκανε ανήμπορους
ν’ αγκαλιαστούμε με την πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσουμε ότι η
Ελένη έφυγε για πάντα από κοντά μας.
Ζωντανή και δραστήρια, προσηλωμένη
στη φροντίδα του άνδρα της και κυρίως
των εγγονών της, χωρίς παράλληλα να
υστερεί σε κοινωνικές υποχρεώσεις, τίποτε δεν διαφαινόταν απ’ αυτό που ακολούθησε, ένα δυνατό πλήγμα στην υγεία
της. Με την πρώτη της θεραπεία στο νοσοκομείο φάνηκε ότι ξεπέρασε τον μεγάλο κίνδυνο, αλλά «άλλαι αι βουλαί
του Θεού και άλλαι των ανθρώπων». Ο
Θεός την πήρε κοντά του.
Στάθηκε σ’ όλο της τον έγγαμο βίο
συμπαραστάτης και αθέατος βοηθός
στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του
συζύγου της και μάλιστα αντιμετώπισε
με θάρρος και καρτερία τις πρώτες δυσκολίες του κατά την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, χωρίς
ωστόσο έπαρση και αλλαγή στον τρόπο
ζωής της με την μετέπειτα επαγγελματική και οικονομική άνοδο της οικογένειας Κατέρη. Τα δύο παιδιά της ακολούθησαν επαγγελματικά τον δρόμο
που τους χάραξε ο πατέρας τους και
διαπρέπουν σήμερα με οικονομική και
κοινωνική καταξίωση.
Καταδεκτική και φιλόξενη, το σπίτι
της ήταν πάντα ανοικτό σε συγγενείς,

γνωστούς και φίλους, που δεν ήταν
λίγοι.
Υπήρξε ενεργό μέλος του Συλλόγου
των Καναλιωτών της Αθήνας και σχεδόν
δεν έλειπε ποτέ από καμία καταστατική,
ψυχαγωγική και πολιτιστική εκδήλωσή
του. Με δικιά της πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια αναλάμβανε τη δεύτερη
μέρα του αυγουστιάτικου πανηγυριού
μας τη συνεστίαση για τις Καναλιώτισσες
νύφες. Μοναδική της απουσία η φετινή,
που έμελλε να σημάνει και την παντοτινή
της απουσία από τα δρώμενα του Συλλόγου μας. Σε κάθε ευκαιρία χόρευε στο
πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων την
Καραγκούνα, τονίζοντας έτσι και την
υπερηφάνειά της για την Καρδιτσιώτικη
καταγωγή της.
Η οικογένειά μου εδώ και μερικές
δεκαετίες συνδέθηκε με στενές σχέσεις
φιλίας και αγάπης με την οικογένεια
της Ελένης. Συμμετείχαμε από κοινού
σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις και
σε εκδρομές στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η έλλειψή της αποτελεί βαρύ
πλήγμα για όλους μας και θα την θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με τις καλύτερες μνήμες.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
που την σκεπάζει και η ψυχή της ν’ αναπαύεται εκεί που κάθε άνθρωπος επιθυμεί
για τον εαυτό του.
Κώστας Αλ. Γιωτόπουλος
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αρθρογραφια

Το χωριό μας Κανάλια στις επάλξεις
των αγώνων του έθνους
του Τριαντάφυλλου Δήμου

Σ

την πορεία τους οι άνθρωποι του χωριού
μας, οι οποίοι έζησαν φοβισμένοι και κατατρεγμένοι υποφέροντες τα πάνδεινα
από τον τουρκικό ζυγό, ήταν φυσικό να
δεχτούν και αυτοί το προσκλητήριο σάλπισμα του
έθνους μας για την απελευθέρωσή τους.
Πρώτα–πρώτα το χωριό μας διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στις κατά καιρούς μικροεπαναστάσεις
του 1821 στα Άγραφα. Ακόμη και στην έξοδο του
Μεσολογγίου πήραν μέρος Καναλιώτες. Μεγάλη
ήταν η συμμετοχή των Καναλιωτών στους αγώνες
1912-1922. Όπως μας περιγράφει στο βιβλίο του
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ «400 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ» ο αείμνηστος
συγχωριανός μας Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Θωμάς Κυρίτσης, στους αγώνες αυτούς
διακρίθηκαν οι συγχωριανοί μας Αρχοντής Μπαλταδώρος με το ψευδώνυμο καπετάν Φαρμάκης
και ο Λοχαγός Απόστολος Παπαγεωργίου στον
οποίον δόθηκε τιμής ένεκεν το ψευδώνυμο ΦΙΛΩΤΑΣ, γιατί το 1914 ύψωσε την Ελληνική σημαία
στην Πρεμετή της Βορείου Ηπείρου ύστερα από
νικηφόρο μάχη. Τα ονόματα των φονευθέντων
στους αγώνες αυτούς αναγράφονται στο Ηρώον
των πεσόντων του χωριού μας.
Υπάρχει όμως και ένας σημαντικός αριθμός
συγχωριανών μας που άφησαν τα σώματά τους ή
έμειναν αιχμάλωτοι των τούρκων στα βάθη της
Μικράς Ασίας. Δεν πρόλαβαν όμως οι Καναλιώτες
συγχωριανοί μας να κλείσουν τις πληγές τους και
ήλθε ο πόλεμος του 1940 με τους Ιταλούς στα
Αλβανικά βουνά, όπου άφησαν τα κόκκαλά τους
έξι συγχωριανοί μας, οι εξής:
1) Βάλλας Χρήστος του Αποστόλου, 2) Σδρόλιας
Γεώργιος του Παναγιώτου, 3) Τσούλας Γεώργιος
του Αθανασίου, 4) Παπαποστόλου Χρήστος του
Κων/νου, 5) Μπάγιος Βασίλειος του Κλεάνθη και
6) Μπάγιος Θρασύβουλος του Κλεάνθη, υποκελευστής του υποβρυχίου Παπανικολής, το οποίο
βυθίστηκε από τορπίλη εχθρικού πλοίου.
Ως επιστέγασμα των προαναφερομένων πολεμικών
γεγονότων θα κάνω ένα αφιέρωμα στη μνήμη του
αείμνηστου συγχωριανού μας, πολεμιστή της Μικράς
Ασίας, Ευάγγελου Καπούλα του Παναγιώτου και της
Αλεξάνδρας. Με σεβασμό, αίσθημα ευγνωμοσύνης
και αναγνώρισης της προσφοράς του στον πόλεμο
της Μικράς Ασίας, αφιερώνω τούτες τις γραμμές ως
φόρο τιμής στον συγχωριανό μας πολεμιστή, ο οποίος
επέδειξε απαράμιλλο ζήλο και αγωνίσθηκε μέχρι
αυτοθυσίας κατά την ένδοξη πορεία του Έθνους μας.
Γεννήθηκε στο χωριό μας, τα Κανάλια, το έτος
1898 και απεβίωσε στις 10-12-1996 σε ηλικία
98 ετών. Με τον αείμνηστο διαμέναμε στην ίδια
γειτονιά. Υπήρξε συμπολεμιστής με τον πατέρα
μου Λουκά στη Μικρά Ασία (τα ονόματά τους μνημονεύονται στο άρθρο μας «Μικρασιατική εκστρατεία – Καναλιώτες πολεμιστές», το οποίο δημοσιεύτηκε στο φύλλο 133 της εφημερίδος «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», σελ. 10). Ήταν παντρεμένος με την Ευγενία
το γένος Λιάπη. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Βίκτωρα,
τον Φιλήμονα, τον Παναγιώτη και τον Γεώργιο.
Με τον Παναγιώτη είμασταν συμμαθητές στο Δη-

Αρχοντής Βαλταδώρος
Καπετάν Φαρμάκης

Ευάγγελος
Καπούλας

μοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο. Η επικοινωνία
μας ήταν τακτική, συνδεόμεθα φιλικά, κάναμε
παρέα, διαβάζαμε και παίζαμε μαζί.
Ο Μπαρμπαβαγγέλης, όπως τον αποκαλούσαν οι
περισσότεροι στο χωριό, ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος, ουδέποτε μας παρατηρούσε, ήταν πάντα σκεπτικός και συζητούσε με τους μεγαλύτερους τις
διάφορες πολεμικές περιπέτειες που πέρασε στη
Μικρά Ασία. Ήταν άνθρωπος εργατικός και μάλιστα
διατηρούσε ένα αγρόκτημα στην τοποθεσία του
Αποστολάκη τη βρύση, όπου απασχολείτο από το
πρωί ως το βράδυ και κάπου – κάπου τραγουδούσε.
Έπλεκε καλάθια και κοφίνια τα οποία εμπορευότανε.
Επίσης στην τοποθεσία Αλή είχε κατασκευάσει κεραμοποιείο κατασκευής κεράμων και πλίνθων.

Αθάνατοι νεκροί
συμπολεμιστές
Ήρωες Έλληνες Μαχητές
της Μικράς Ασίας σας
αναπολώ πάντα και εξυμνώ
την ανδρεία και γενναιοψυχία σας.
Πέσατε μαχόμενοι για του Χριστού
την πίστη την Αγία
και της Πατρίδος την Ελευθερία
ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΙΑΒΑΤΗ,
έβγα ψηλά στο Καλέ Γκρότ
στην Άγκυρα και αγνάντεψε από ψηλά
την έρημο, τον έρημο Σαγγάρη.
Να ιδείς κορμιά που πέσανε
κορμιά δίχως κεφάλια.
Κλαίνε μανάδες για παιδιά.
Τάταρη και Αϊδινίρη
Σάρδεις και Σαχλελή
κορμιά που έχουν πέσει
στα μαύρα να ντυθούν.
Πανάθεμα τη Σμύρνη
τη σκάλα π' άνοιξε
πήρε τα φανταράκια
και τα εξαφάνισε.

Γενικά φαινόταν πικραμένος από την οικτράν
έκβαση του αγώνα του πολεμικού μετώπου. Υπηρετούσε στο 5ο Σύνταγμα Ευζώνων Α΄ Μοίρα
Πυροβολικού 2η Πυροβολαρχία της 13ης Μεραρχίας, με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Νικόλαο
Πλαστήρα από το Μορφοβούνιο Καρδίτσας. Ο
Ευάγγελος Καπούλας υπήρξε θαρραλέος, γενναίος
και δεινός πολεμιστής. Άγνωστα ντοκουμέντα από
τις μάχες του Μικρασιατικού Μετώπου μας παραθέτει στα υπ' αριθμ. 2 και 3, έτους 1980, φύλλα
της εφημερίδος «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ», με τον τίτλο: Βίοι
Παλαιών Πολεμιστών Μακεδονίας – Μικράς Ασίας.
Θα περιγράψω το εξής περιστατικό: Ένα αεροπλάνο τουρκικό έριξε προκηρύξεις που έγραφαν:
Ελληνικέ Στρατέ μην μένετε σ' αυτό το μέρος,
ελάτε να παρουσιασθείτε στον τουρκικό στρατό.
Όταν θα έλθετε να κρατάτε ένα άσπρο μαντήλι και
να φωνάζετε «Τασλήμ-Τασλήμ». Τότε ο Ν. Πλαστήρας, με τους υπόλοιπους αξιωματικούς έβαψαν
το δικό μας αεροπλάνο σαν το τουρκικό, ώστε να
μη γίνεται αντιληπτό από τους Τούρκους. Την άλλη
μέρα όταν ξαναήλθε το τουρκικό το δικό μας το
καταδίωξε και το κτύπησε, χωρίς να προλάβει το
τουρκικό να αντιδράσει. Εμείς παρακολουθούσαμε
τη σκηνή αυτή και όταν έπεσε το αεροπλάνο τρέξαμε
επί τόπου και είδαμε τρεις αξιωματικούς σκοτωμένους, έναν Ιταλό, έναν Γάλλο και έναν Τούρκο.
Στη μάχη του Εσκί Σεχήρ φονεύθηκαν οι Καναλιώτες
Πάσχος Κων/νος και Χριστοδούλου Κων/νος. Στη μάχη
της Μαγνησίας οι Χρήστος Γαλάνης και Πάσχος Διονύσιος.
Επίσης ο Ευάγγελος Μπαρτζιώκας και ο Αγαθοκλής
Στεργίου συνελήφθησαν αιχμάλωτοι και εκτελέστηκαν.
Η εκκλησία μας όλως ιδιαιτέρως μνημονεύει όλους
τους νεκρούς των υπέρ πατρίδος ηρωϊκώς και ενδόξως
πεσόντων και των ευκλεώς αγωνισαμένων.
Ο Ευάγγελος Καπούλας με μεγάλο ψυχικό πόνο
γράφει το παρακάτω τραγούδι–ποίημα για τους συμπολεμιστές του και όλους τους ήρωες της Ελλάδας που
άφησαν τα νιάτα τους στην έρημο της Μικράς Ασίας.
Το ανωτέρω ποίημα – τραγούδι λόγω της επικαιρότητος αφιερώνεται στον κ. Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και
του λέμε ότι και εμείς έχουμε καρδιά και η δική μας
καρδιά ταξιδεύει στις αλησμόνητες πατρίδες των
«Κωνσταντίνων», των «Κομνηνών», του «Ιουλιανού»,
του «Θεοδοσίου», του «Αρκαδίου» του Ιουστινιανού
και άλλων πολλών, που έγραψαν χρυσή και γόνιμη
ιστορία από το 211 μ.Χ. μέχρι το 1453.
Αφήστε τις απειλές για «βραχονησίδες και νησιά»
αυτά που ποτέ δεν είχατε, αυτά προϋπήρχαν στους
Έλληνες, πεντακόσια χρόνια πριν εμφανιστούν οι
δικές σας ομάδες και φυλές από τα βάθη της Ασίας.
Να ζητήσετε συγνώμη από τους λαούς που κατασφάξατε.
Να μην αμφισβητείτε την Συνθήκη της Λωζάνης
την οποίαν υπέγραψαν στις 27-7-1923 οι εγγυήτριες
δυνάμεις και η Τουρκία, η οποία χαρακτηρίστηκε
έντιμος συμβιβασμός.
Περιγράφετε τα σύνορα της δικής σας καρδιάς,
εμείς οι Έλληνες σας περιγράφουμε τα δικά μας
σύνορα των δακρύων, της θλίψεως, του πόνου και
των μοιρολογιών. Και σας υπενθυμίζουμε ότι η ιστορία
της ελληνικής καρδιάς φθάνει μέχρι την Ινδία.
Αιωνία η μνήμη τους!

