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Μια νύχτα απ΄τα Κανάλια
στο κέντρο της Αθήνας
Γ

Μεγάλη προσέλευση, γλέντι και χορός στην ετήσια γιορταστική εκδήλωση
του Πολιτιστικού μας Συλλόγoυ

λέντι, χορός και κέφι σε
μια γνήσια «Καναλιώτικη»
ατμόσφαιρα, μέσα στο
κέντρο της Αθήνας, επεφύλασσε η
νύχτα της Παρασκευής 27 Ιουνίου.
Ηταν η γιορτή του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας,
στην οποία συμμετείχαν πάνω από
500 συγχωριανοί και φίλοι των
Καναλίων.
Σήμερα δημοσιεύουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν ανάγλυφα το γιορταστικό
κλίμα που επικράτησε.
Ρεπορτάζ, παρουσίες και
φωτογραφίες στις σελ. 8-10,16

Απόστολος Λιασκοβίτης:
Επιτέλους γιορτάστηκε για πρώτη φορά η
γιορτή του Συλλόγου μας. Η γιορτή που
καταστατικά είναι αφιερωμένη στο όνομα
του επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου μας
και μεγάλου ευεργέτη του χωριού μας,
Απόστολου Λιασκοβίτη.
Ο Απόστολος Λιασκοβήτης υπήρξε
φυσιογνωμία ανεπανάληπτη για το Χωριό μας.
Υπήρξε υπόδειγμα αυτοδημιούργητου και
σκληρά αγωνιζομένου άνθρωπου, πού
δεν έπαψε να αγωνίζεται και να αγαπάει
το χωριό του ως την τελευταία πνοή της
ζωής του.
Μικρός ξενιτεύτηκε στην Αμερική και κάτω
από δύσκολες συνθήκες αναδείχθηκε μια
αξιόλογη οικονομική μονάδα.
Συνέχισε την επαγγελματική και επιχειρηματική του δράση στην Ελλάδα και
απόκτησε την εκτίμηση των οικονομικών
κύκλων της Πρωτεύουσας.
Περισσότερο όμως από όλα, εκείνο πού
χαρακτήριζε τον Απόστολο Λιασκοβίτη
ήταν ή λατρεία για τον τόπο του, τη γενέ-

τειρά του και τους ανθρώπους του. Δεν
ήθελε ποτέ να λείπει ή καλοσύνη προς
τους χωριανούς του. Δεν εννοούσε ποτέ
να μην βοηθήσει τους συνανθρώπους του
και όχι μονάχα τους συγγενείς του, άλλα
και τους ξένους.

Ο ευεργέτης του χωριού μας
Αλήθεια από το Ξενοδοχείο ΔΡΟΣΙΑ που
είχε στο Γαλάτσι, ποιος Καναλιώτη δεν
πέρασε από κεί. Ένα κέντρο διερχομένων
Καναλιωτών για ύπνο και φαγητό στις
δύσκολες τότε εποχές, ένα κέντρο που οι
συζητήσεις από τόσους και τόσους Καναλιώτες που μαζευόντουσαν εκεί δεν είχε
τίποτε άλλο παρά μόνο τα Κανάλια.
Με τί καμάρι μιλούσε σ' όλο το κόσμο για
το Χωριό του, για τη πρόοδο των παιδιών
του Χωριού κ.λ.π. Όνειρο και σκέψη του
ήταν πάντοτε να φανεί χρήσιμος σε όλους.
Πάνω από όλα όμως στον Απόστολο
Λιασκοβίτη, στην τελευταία τριακονταετία
της ζωής του είχε γίνει βίωμα καθημερινό
η σκέψη και η επιθυμία του να βοηθήσει
το Χωριό μας, τα Κανάλια. Κάθε λίγο και
λιγάκι σχημάτιζε στο μυαλό του και μια
ιδέα, και μια ακόμα σκέψη βοηθείας.
Εμείς οι Καναλιώτες της Αθήνας δεν
ξεχνάμε την προσφορά του στη γέννηση
του Συλλόγου μας του οποίου υπήρξε και
πρώτος Πρόεδρος.

Εχοντας για συμπαραστάτες τον Πρόεδρο και τους Κοινοτικούς Συμβούλους,
καθώς επίσης και τη διοίκηση του συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας διέθεσε
σημαντικό μέρος της περιουσίας του για
την ίδρυση, λειτουργία και στέγαση του
Πνευματικού Κέντρου, για την ίδρυση
ξενώνα, τη στέγαση κοινοτικού Ιατρείου
του Χωριού μας.
Μέχρι την τελευταία του πνοή, ο νους του
πάντα στριφογύριζε στο Χωριό μας.
Τέλος με τη διαθήκη του επισφράγισε το
μεγάλο πέρασμά του από τη ζωή, γιατί
δεν ξέχασε κανέναν, κυρίως δε, πως να
μπορέσει να λειτουργεί και να συντηρεί το
κόσμημα για το χωριό μας, το Πνευματικό κέντρο με τον Ξενώνα και το ιατρείο. Εχουμε χρέος όλοι οι χωριανοί να
τιμούμε τον Απόστολο Λιασκοβίτη για τα
ευγενικά και ανθρωπιστικά του αισθήματα, για την αφειδώλευτη προσφορά του
στο χωριό μας, γιατί αποτελεί παράδειγμα
που πρέπει και άλλοι που έχουν δυνατότητες να το ακολoυθήσουν.
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E πιστολή παραίτησης
ΑΘΗΝΑ, 21 ΜΑ ΟΥ 2008
Από: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Κ.Κ.Α.
Αγαπητοί φίλοι,
Στις αρχές Απρίλη 2008 με την παρουσία μου στο Δ.Σ.
σας ενημέρωσα για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω, ζητώντας την αντικατάστασή μου από
Πρόεδρος του Δ.Σ. .
Δυστυχώς για μένα τα προβλήματα υγείας συνεχίζονται και οι γιατροί μου το δήλωσαν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρέπει να συμμετέχω σε έντονες και
αγχώδεις διαδικασίες γιατί μου δημιουργούν ψυχική
κατάπτωση, λόγω και του οικογενειακού προβλήματος που πέρασα.
Επειδή αυτό που προέχει είναι η υγεία μου αλλά και η
ενότητα και η συνέχεια του Συλλόγου, υποβάλλω
σήμερα γραπτώς την παραίτηση μου από Πρόεδρος
και μέλος του Δ.Σ.
Ευχαριστώ όλους τους Καναλιώτες της Αθήνας και
ιδιαίτερα την Νεολαία και ζητάω την κατανόησή τους.

Καλώ την Νεολαία να συνεχίσει με μεγαλύτερο ζήλο
την δράση της, σφυρηλατώντας την ενότητα, την φιλία
και την αλληλεγγύη, πάντα μέσα στα πλαίσια του
καταστατικού, για την Πολιτιστική αναγέννηση και
ανανέωση του Συλλόγου μας.
Εύχομαι όλοι να είστε καλά.
Με εκτίμηση
Δ. Γιαννακός

Ανασυγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του κου Δημητρίου Γιαννακού
από Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ., το Δ.Σ. επανασυγκροτήθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατέρης Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέκος Παναγιώτης
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πυργιώτης Λάμπρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκέος Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ: Καραγιάννης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ: Ζούμπος Δημήτριος

Πολύ κοντά στην απόκτηση ιδιόκτητου
γραφείου βρίσκεται ο Σύλλογός μας
Μετά από μία συστηματική προσπάθεια εξασφάλισης εσόδων από τις
εκδηλώσεις
και
την
εφημερίδα, από την αρχή
του έτους τριπλασιάστηκε
το ταμείο του Συλλόγου
και ανέρχεται σήμερα στα
€30.000 (τριάντα χιλιάδες

ευρώ) περίπου.
Η αξία κάθε νέας δωρεάς
από τα μέλη μας είναι
τώρα πολύ μεγαλύτερη
καθώς συμβάλλει στην
ευόδωση με βεβαιότητα,
ορατά πλέον, του πολυπόθητου στόχου μας.

Με αυτά τα αποτελέσματα
είμαστε σίγουροι ότι
εντός του 2008 θα εγκατασταθούμε στο δικό μας,
όλων των Καναλιωτών της
Αθήνας, μόνιμο γραφείο.
Λίγο
ακόμα.....
και
μπαίνουμε στο δικό μας
γραφείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Μπλιάτκας
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

Καλό Καλοκαίρι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

και καλό αντάμωμα

Παναγιώτης Μπέκος
Παν. Τσαλδάρη & Γούναρη 2 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894
e-mail: bekoum@otenet.gr
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στο χωριό μας
το Δεκαπενταύγουστο
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Λαογραφικό: Οι κλέφτες...
Ο συγχωριανός μας Θρασύβουλος Κρίκος, έγραφε σχεδόν πριν
από τρεις δεκαετίες ένα λαογραφικό σχόλιο-αφήγημα που συγκινεί
Με την ανάσα κρατημένη, τ’ αυτί στημένο κι ελαφροπερπάτημα προχωρούσαν σιγά σιγά παραμερίζοντας την
πυκνή βλάστηση με κατεύθυνση προς το χωριό. Για να
βγουν στο μαχαλά ακολούθησαν τη γομαρόστρατα από
τα δυτικ;και στα ταμπούργια λόξεψαν να μην τους μυριστεί ο εχθρός.
Το δρομολόγιο αυτό το κάναν και την άλλη φορά πριν
περίπου ένα μήνα. Το χωριό κοιμάται όλο βαθειά. Μόνο
ένα σκυλί κόβει την ησυχία της νύχτας που τους πήρε
μυρωδιά. Ποιοι ήταν αυτοί και που πήγαιναν;
- Ας αρχίσουμε με το στόμα
του Στέργιου Ζούμπου παιδί
του Τάσιου που μας αφηγείται το περιστατικό, σήμερα
75 χρονών και όσο η θύμηση
του του το επιτρέπει μας λέει
με λεπτομέρειες.
«Η παπαζούμ απ’ όλες
καθώς τα φιλόγαϊ η μακαρίτς
η πατέραζμ, ήταν απού σιαπάν. Ημείς οι Ζουμπαίοι
καταγουμέστι απ’ του Λιάσκουβου, σήμερα του λεν
Πιτρουτό». Κείνα τα χρόνια εδώ ήταν Τουρκικό. Ηρθε
λοιπόν ο παππούς ο Νίκος Ζούμπος που είχε γυναίκα
απ’ τη Βρόστιανη να καζαντήσει δω στα Κανάλια.
Επεδίωξε να πιάσει λίγο τόπο κοντά στη βρύση στη
σημερινή πλατεία αλλά οι Πασχαίοι και ο Αρχοντούλας
δεν τον άφησαν. Αναγκάστηκε κι αυτός τότε να πάει στον
πέρα μαχαλά στα «Ζουμπέϊκα» που λέμε σήμερα. Εκεί
βρήκε τόπο και κατοίκησε.
Τα χρόνια εκείνα όσοι κυνηγιόνταν απ;τους Τούρκους
φτιάχναν ομάδες και βγαίναν ένοπλοι στα βουνά. Αυτοί
λοιπόν όπου εύρισκαν Τούρκο δεν το άφηνα ν’ αγιάσει.
Αρπαξαν δε ότι μπορούσαν. Τους χριστιανούς δεν τους
πείραζαν. Υπήρχε όμως και αταξία. Μερικοί παληκαράδες και κάμποσοι κατσικοκλέφτες έκαναν ότι τους άρεσε
μεμονωμένοι αυτοί βέβαια.
Η ομάδα που αναφέρουμε παραπάνω ζύγωσε τώρα
στα ακριανά σπίτια . Προχώρησε κάμποσο ερευνώντας
στο σκοτάδι να εντοπίσει το σπίτι του παππού μου.
Χτύπησαν σιγανά την πόρτα. Ο νοικοκύρης μες στον
ύπνο του τους άκουσε. Σηκώνεται τρίβοντας τα μάτια
του και σιμ’ωνει στο παταθύρι. Κάμποσοι αρματωμένοι
με όπλα και φυσεκλίκια ήταν αραδιασμένοι στον στενό
δρόμο. Κλέφτες, λέει. Δημιουργήθηκε πανικός. Η
γυναίκα που ξύπνησε κι αυτή άρχισε να τρέμει και να
βογγάει. Λίγοι ψίθυροι απ όξω και μια σιγανή φωνή.

ακόμη πιο πολύ στις μέρες μας. Ηταν το “Λαογραφικό” στο πρώτο
τεύχος των “ΚΑΝΑΛΙΩΝ” (Αυγουστος 1979 - αρ. φύλλου 1)

Νίκο! Νίκο!. Ο παππούς ξεθάρρεψε γιατί κατάλαβε ότι
ήταν άνθρωποι γνωστοί αφού ήξεραν τ’ ονομά του.
Ζύγωσε στην εξώπορτα και τράβηξε σιγά και δειλά την
αμπράρα για ν’ ανοίξει. Μόλις άνοιξε, πρωτού ρωτήσει
ποιοι ήταν τα βογγητά της πυράς του τον ανάγκασαν να
ξαναμπεί μέσ ανα δει τι τρέχει. Ηταν τόσος ο φόβος της
γιαγιάς μου που ήταν ετοιμόγενη, που ενώ δεν ήταν η
μέρα της απόχτησε πρόωρα και έκανε κορίτσι. Στο
μεταξύ ο αρχικλέφτης θέλοντας να τους καθησυχάσει
προχώρησε προς τα μέσα για να πει ποιος είναι. Εκει
κατάλαβε τι γινόταν μέσα.
Γρήγορα ειδοποιήθηκε η μαμή που ήταν απαραίτητη σε
κάθε ανάλογη περίπτωση. Το κλάμα του μωρού προστέθηκε στη φασαρία που επικρατούσε.
- Να σας ζήσει και θα το βαφτίσουμε εμείς
- Τι λές καπετάνιεμ γίνουντι τέτοιες δλιες. Οι Τούρκοι
έχουν του φρουραρχείου στου Βάγκουρα του σπιτ(ι).
Στα Ταμπούργια είνι φυλάκια, κι η στρατώνα απάν εχ(εις)
αλ)αλλου στρατό.
-Μή σκιάζεσαι ώρέ Νίκο όλα θά κανονιστούν.
" Εγιναν οι συστάσεις γλήγορα-γλήγορα καί τά ονόματα
πού άκουγε ό παππούς μου ήταν γνωστά άπό τό Λιάσκοβο. Κανονίστηκαν τά πράγματα καί ορίστηκε ή μέρα
ή μάλλον ή νύχτα πού θά γίνονταν τά βαφτίσια καί
δώσαν τά χέρια γιά τήν επισφράγιση της συμφωνίας.
- Εμείς κουμπάρε ήρθαμαν γιά άλλ(η) δλειά. Θέλουμε νά
καλέσης αυτόν πού....
Μέσα στή σασπμάρα ό παππούς μου είχε ξεχάσει τό
φονικό πού έγινε πρίν άπό κάνα μήνα περίπου καί είχε
βαρεθή ένας κλέφτης, από τό παιδί του Τσικρίκα τό
Χρίστο, καί πού τόν άφησε στον τόπο. Στενόχωρεθηκε
που του πεσε τό βάρος νά παίξει τέτοιο ρόλο.
Η επιμονή όμως του αρχικλέφτη ήταν μεγάλη. Τόν διαβεβαίωσε όμως καί του δωσε τό λόγο πώς ό δράστης
δέν θά πάθαινε τίποτα. Ηθελε μόνο νά δή τι σόϊ άνθρωπος είναι.
Ό παππούς πετάχτηκε άπαναθέ έκει ιά στου Τσικρίκα τό
σπίτι καί είπε αυτό κι αυτό.
Μπρος βαθύ καί πίσω ρέμα. Ό Χρίστος τόν ακολούθησε. Καί κείνος τόν έφερε μπροστά στους ληστές μέ
δυσκολία γιατί τά πόδια του έτρεμαν καί είδε τό πρόσωπο του, παρ’ όλο πού τό γκαζοκάντηλο δέν έφεγμ γε
καλά πώς ήταν κατάχλωμο.
Μόλις τόν άντίκρυσε ό καπετάνιος, μιά πιθαμή άνθρωπο
καί έτσι ζούνταβος πού ήταν άνοιξε διάπλατα τά μάτια
του.
-Μπράβοσ' βρέ ζαχγάρ(ι) τοϋ είπε άπόχεις ψυχή καί μοϋ
σκότωσες τό καλλίτερο παλικάρι!!!

Ό Χρίστος νταίακώθηκε άπό τά λόγια που άκουσε. Γιατί
εκεί που φανταζόταν ξεκοίλιασμα μέ καμιά μαχαίρα
δίκοπη άκουσε καί έπαινο.
-Σύρε στό καλό, σου χαρίζω τή ζωή.
Εσκυψε τό κεφάλι τότε καί έγινε λαγός ξεγλίοτρώνοντας
άπ' τή θύρα ένώ τά βλέμματα όλονωνών τόν ακολούθησαν.
Σέ λίγο γλιστρούσαν απαλά κι' αθόρυβα καί οι κλέφτες
αφού χαιρετήθηκαν καί τράβηξαν νά φύγουν γιά νά μήν
τους βρει ή μέρα παρά πίσω στά βουνά, προς τά δυτικά.
Τήν ορισμένη ημερομηνία ξαναγύρισαν γιά τήν τέλεση
του μυστηρίου. Ό νοικοκύρης είχε ειδοποιήσει τόν παππά καί κατ έντολήν του καπετάνιου, καί είχε κάνει κάθε
σχετική ετοιμασία.
Τό εύτυεχές γεγονός έγινε πάλι νύχτα κατ' ανάγκην καί
μέ κάθε μυστικότητα καί προφύλαξη, στό σπίτι.
Ό παπάς καί οι παρευρισκόμενοι χάρηκαν τόσο όσο καί
ό νοικοκύρης. Πήραν όλοι γιά αμοιβή καί σχαρίκια άπό
τους κλέφτες χρυσές τουρκικές λίρες. Τό δέ όνομα πού
δόθηκε στό κοριτσάκι ήταν Ελένη. Δέν ξέρω ακριβώς τή
σειρά είχε, ανάμεσα στά παιδιά γιατί ήταν πολλά. Αδέρφια είχε τόν Κωσταντή, τό Χρίστο, τόν Τάσιο, τό Γιάννο,
καί τήν Καλλιόπη, πού τήν πάντρεψαν στό Γιωργούλη
Ντενίση.
Ή Λένη πήρε τόν Βασιλακάκη. (Άναγνώστου).
"Ετσι τελείωσε τήν αφήγηση ό συνομιλητής μου. Τά
γεγονότα βγαλμένα άπό ορισμένα στοιχεία πρέπει νά
διαδραματίστηκαν γύρω στά 1850 γιατί τή γριά Βασιλακάκαινα τή θυμά¬μαι, κάμποσα χρόνια* πρίν άπό τό
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, νά σέρνεται σκυφτή στή
ρούγα της εκεί κοντά στην πλατεία. ' Από κει πηγαίναμε
στό σχολείο, τίς χειμωνιάτικες μέρες, όταν άπό πέρα τά
κοτρώνια γλιστρούσαν.
Σήμερα τό σόι των Ζουμπαίων είναι πολύ, καί ξαπλώθηκε, παντού γιατί οι απόγονοι, του μπάρμπα Νίκου
διαπρέπουν στίς τέχνες τίς επιστήμες, τό εμπόριο καί
παντού.
Κάποτε ρώτησα καί τό μακαρίτη Γραμμένο Ζούμπο, γιά
τό περι¬στατικό. Τά ίδια στοιχεία μου έδωσε καί κείνος.
Διαφωνούσε όμως στό έξης σημείο.
Τό κορίτσι πού βάφτισαν οι κλέφτες ήταν ή Καλλιόπη καί
όχι ή ' Ελένη. Αυτό τό είπα στό Στέργιο άλλα επέμενε ότι
ό Γραμμένος είχε λάθος. "Οπως όμως κι άν έχει τό
πράγμα, σημασία έχει τό γεγονός αυτό ώς ιστορικό γιά
τό χωριό μας καί λιγώτερη ποια άπό τίς δυό αδερφές
είχε νουνούς τους κλέφτες.
ΘΡΑΣ. ΚΡΙΚΟΣ
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Περιβαλλοντική απόκριση του οικισμού
και των παλαιών λιθόκτιστων
παραδοσιακών κτιρίων των Καναλίων

του Ιωάννου Απ. Πυργιώτη *

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο οικισμός των Καναλίων βρίσκεται στις
υπώρειες των Αγράφων (Νότιο τμήμα
της οροσειράς της Πίνδου), προσανατολισμένος ανατολικά με θέα τη θεσσαλική
πεδιάδα σε απόσταση δεκατεσσάρων
χιλιόμετρων
βορειοδυτικά
της
πρωτεύουσας του
νομού, της
Καρδίτσας.
Το κέντρο του
χωριού είναι
σε υψόμετρο
329 μ., ενώ ο
οικισμός
εκτείνεται
από τα 220 έως τα 424 μ. (200 μ. και
πλέον υψομετρική διαφορά λόγω του
έντονου ανάγλυφου). Ο οικισμός αναπτύσσεται καθ’ ύψος τριών κορυφογραμμών, οι οποίες ενώνονται στο κέντρο,
και ενωμένος πλέον ο οικιστικός ιστός
συνεχίζει μέχρι το ψηλότερο σημείο. Ανάμεσα στις κορυφογραμμές υπάρχουν
δύο μεγάλα ρέματα που κατευθύνονται
προς τον κάμπο (λεκάνη απορροής του
ποταμού Πάμισου παραπόταμου του
Πηνειού).
Τα Κανάλια είναι σχετικά νέος οικισμός.
Οι πρώτες οικογένειες εγκαταστάθηκαν
σ’ αυτό το 1650 χρόνια περίπου
(Κυρίτσης Θ., 2003). Οι κάτοικοι των
γύρω χαμηλότερων περιοχών εγκαταστάθηκαν σιγά-σιγά στο χωριό για λόγους ασφάλειας και υγείας, γιατί η θεσσαλική πεδιάδα ήταν γεμάτη έλη. Αρκετές
οικογένειες επίσης ήρθαν από την Αργιθέα και την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία (Σύλλογος των εν Βόλω Καναλιωτών Βόλου, 1976).
Οι πρώτοι κάτοικοι ασχολήθηκαν με την
κτηνοτροφία και τη σιτοκαλλιέργεια. Με
την πάροδο του χρόνου στα ορεινά τμήματα αναπτύχθηκαν αμπελοκαλλιέργειες
και λαχανόκηποι, ενώ στα πεδινά καλλιεργούνταν κυρίως μετά την απελευθέρωση, το 1881 καπνός, βαμβάκι, καλαμπόκι κ.λ.π. Σήμερα οι μεν πεδινές καλλιέργειες έχουν εντατικοποιηθεί, οι δε ορεινές
έχουν ελαχιστοποιηθεί. Το χωριό γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη πριν το
1940 στη βάση της καλλιέργειας του
καπνού, κάτι που φαίνεται και από τα
πληθυσμιακά στοιχεία (βλ. πίνακα που
ακολουθεί) και σηματοδοτείται από το
γεγονός ότι τα περισσότερα λιθόκτιστα
σπίτια που υπάρχουν, τα οποία κατασκευάστηκαν από Ηπειρώτες και Μακεδό-
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νες τεχνίτες, είναι από τις αρχές του
προηγούμενου αιώνα.
Οι περιορισμένες δυνατότητες της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και οι
καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι
κατά τη διάρκεια της γερμανικοϊταλικής
κατοχής και του εμφυλίου πολέμου,
επέδρασαν καταλυτικά στη μείωση του
πληθυσμού μετά το 1950. Η έλλειψη
άλλων πόρων ανάπτυξης και η προσδοκία για μια καλύτερη ζωή οδήγησε
τους κατοίκους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι σήμερα στο χωριό έχουν μείνει
κυρίως ηλικιωμένοι και πολλά σπίτια
είναι κλειστά το χειμώνα. Το καλοκαίρι
όμως παρουσιάζεται αξιοσημείωτη
κίνηση και ζωή από ανθρώπους που
κατάγονται από το χωριό και το επισκέπτονται με τις οικογένειές τους για να
περάσουν λίγες μέρες διακοπών, φθάνοντας τους 2.000 κατοίκους. Εξελίσσεται έτσι σε θέρετρο, καθώς όλοι προσπαθούν να συντηρήσουν και να

εκσυγχρονίσουν τα παλιά παραδοσιακά
κτίρια, τα οποία είναι ιδιοκτησίες τους.
Καθώς έχουν κτιστεί ελάχιστα σύγχρονα
σπίτια, το χωριό διατηρεί ένα ιδιαίτερα
παραδοσιακό χρώμα.
Η τουριστική ανάπτυξη τελευταία της
περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα σε
συνδυασμό με τον υπό κατασκευή δρόμο σύνδεσης των Καναλίων με την περιοχή, οδηγεί σε σκέψεις όσον αφορά τη
συντήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών κτιρίων.
Τα Κανάλια διοικητικά αποτελούν σήμερα Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου
Ιθώμης του Νομού Καρδίτσας, και πολεοδομικά έχουν χαρακτηρισθεί από το
1985 με απόφαση της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ως ενδιαφέρων οικισμός,
με συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς τη

μορφή των κτιρίων σε σχέση με τα
ανοίγματα, τις βεράντες, την περίφραξη,
τη στέγη και τα χρώματα.

2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού είναι
θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο,
και γενικότερα το υπέδαφος παρουσιάζει
μεγάλη σταθερότητα λόγω των πολύ
σταθερών πετρωμάτων που έχουν
δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια και τα οποία συναντώνται και στην
Καλαμπάκα, τα Γρεβενά μέχρι και την
Αλβανία. Εμφανή είναι σε κάποιες θέσεις
γύρω από τον οικισμό τα ασβεστολιθικά
πετρώματα με τη μορφή βράχου με
ενώσεις σιδήρου (κοκκινόπετρες), και με
ενώσεις μαγνησίου (κυανομελανόπετρες), κάτι που αποτυπώνεται πάνω στα
κτίσματα, καθ’ όσον από αυτά τα σημεία
εξορύσσονταν οι πέτρες για την κατασκευή των παλαιών πέτρινων κτιρίων
(Σύλλογος των εν Βόλω Καναλιωτών

Βόλου, 1976).
Στην περιοχή υπάρχουν πολλά υπόγεια
ύδατα, τα οποία εκτονώνονται σε πολλά
σημεία μέσα στον οικισμό, αλλά και γύρω
απ’ αυτόν. Στην πλατεία του χωριού
υπάρχουν τέσσερις βρύσες με πηγαίο
νερό που τρέχουν όλο το χρόνο, απ’
όπου παλαιότερα όλοι οι κάτοικοι υδρεύονταν. Λαογραφικά στοιχεία αναφέρουν ότι σε αυτή τη θέση κτίστηκαν οι
πρώτες κατοικίες. Στο χαμηλότερο σημείο
του οικισμού υπάρχουν πηγές μεγάλης
παροχής από 6,50 έως 26,50m3/h (ενώ
το νερό μεταφέρεται στο πάνω μέρος του
οικισμού, όπου μαζί με τα άλλα μεταφερόμενα εκεί ύδατα χρησιμοποιείται για
την ύδρευση του οικισμού μέσω δικτύου
που λειτουργεί από το1962).
Σχετικά με το κλίμα της περιοχής μπορεί

να ειπωθεί ότι είναι ανάμεσα σε μεσογειακό και ηπειρωτικό, και χαρακτηρίζεται
από ψυχρούς και βροχερούς χειμώνες
και θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 4,0οC έως 30οC
κατά μέσο όρο, με ακραίες ως τώρα
εμφανισθείσες τιμές στους -18 οC το
1963 και +44,5 οC το 1973. Η υγρασία
κυμαίνεται από 50% το καλοκαίρι έως
85% το χειμώνα. Το ετήσιο βροχομετρικό
ύψος είναι 800mm και η ηλιοφάνεια είναι
εξαιρετική κατά τους θερινούς μήνες. Οι
επι-κρατέστεροι άνεμοι είναι οι βορειοδυτικοί, οι οποίοι πνέουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σημαντικοί επίσης είναι οι
ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι αυξάνονται
τους θε-ρινούς μήνες και μειώνονται το
χειμώνα.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Βασική αρχή του περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι η προσαρμογή στις κλιματικές
συνθήκες του περιβάλλοντος, οι οποίες
τροποποιούνται κατάλληλα, ώστε να
παρέχονται με τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, θερμική και οπτική
άνεση στους χρήστες του (ΕΑΠ, Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, 2001).
Το χωριό ξεκίνησε αρχικά με τον τύπο οικισμού γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με κέντρο τις βρύσες. Υπήρχαν διάκενα κατά συνοικίες – μαχαλάδες, τα οποία
αργότερα καλύφθηκαν με τον οικοδομικό
τεμαχισμό των εκτάσεων, καθώς αυξανόταν δημογραφικά ο πληθυσμός του χωριού
τόσο με τις γεννήσεις όσο και με τη μόνιμη
εγκατάσταση κατά οικογένειες, κυρίως κτιστών αλλά και άλλων βιοτεχνών (Γιωτόπουλος Γ., 2001).
Η τύπος του οικισμού είναι μονοκεντρικός
με κέντρο την πλατεία και τις βρύσες, με
ακτινωτή επέκταση προς την περιφέρεια.
Είναι αναπτυγμένος με κατεύθυνση από το
νότο προς το βορά, ανατολικά και δυτικά
του κεντρικού δρόμου που διασχίζει το
χωριό, και ο οποίος ακολουθεί την ισοϋψή
του εδάφους. Ο αμφιθεατρικά κτισμένος
οικισμός λόγω του ανάγλυφου επιτρέπει σε
όλα τα κτίρια να έχουν άμεσο ηλιασμό, αερισμό και θέα στον κάμπο.
Το δυτικό τμήμα του οικισμού, που είναι το
πιο ορεινό, είναι συμπαγές, ενώ το ανατολικό, που βρίσκεται πιο χαμηλά, είναι χτισμένο πάνω στις κορυφογραμμές ανάμεσα από τα δύο ρέματα, τα οποία έχουν
πλέον μεγάλη κοίτη. Χωρίζεται σε έξι
συνοικίες (μαχαλάδες) ως αποτέλεσμα του
φυσικού ανάγλυφου της περιοχής
(διαχωρίζεται από τα δύο ενδιάμεσα ρέματα και τον κεντρικό δρόμο που διαπερνά
στη μέση το χωριό). Όσον αφορά την
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πυκνότητα, το κέντρο του χωριού είναι
πυκνοδομημένο, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από αυτό οι ιδιοκτησίες είναι
μεγαλύτερες με χώρο αρκετό ώστε να
υπάρχουν κήποι, κλήματα και οπωροφόρα
δέντρα σ’ αυτές.
Πολεοδομικά οι κυριότεροι δρόμοι διακτινίζονται και διακλαδίζονται από το κέντρο
προς την περιφέρεια, και από εκεί κατευθύνονται προς τη γεωργική και κτηνοτροφική περιφέρεια. Μέσα στον οικισμό ακολουθούν τη βατότητα του εδάφους και τη
δυνατότητα να μπορεί να τους βαδίσει
φορτωμένο ζώο. Παλαιότερα ήταν όλοι
πλακόστρωτοι, ενώ μετά το 1980 προστέθηκε από πάνω τσιμέντο. Τα τελευταία
χρόνια γίνεται προσπάθεια να πλακοστρωθούν ξανά, για να αποκτήσει το χωριό το
παραδοσιακό του χρώμα, και μερικοί από
αυτούς ήδη κατασκευάστηκαν.
Τα παλιά πέτρινα κτίρια είναι τα περισσότερα διώροφα και τριώροφα και λόγω των
έντονων κλίσεων του εδάφους από την
πάνω πλευρά είναι ισόγεια ή διώροφα
αντίστοιχα, και μπορούν να καταταχθούν
σε τρεις κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε
τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους
κατασκευής, η πρώτη μέχρι το 1850, η
δεύτερη μέχρι την απελευθέρωση της
Θεσσαλίας το 1881, και η τρίτη έως το
1950. Η κατασκευή γινόταν από πέτρες, τις
οποίες προμηθεύονταν από τα μαντέμια
(λατομεία) τα οποία βρίσκονταν σε μικρή
απόσταση από το χωριό. Ως συνδετική
ύλη στα κτίρια της πρώτης και δεύτερης
περιόδου χρησιμοποιούνταν η λάσπη από
χώμα, ενώ στην τρίτη περίοδο λάσπη από
χώμα, αργότερα ασβέστη και τελευταία τσιμέντο (Γιωτόπουλος Γ., 2001). Οι στέγες
κατασκευάζονταν ξύλινες κεραμοσκεπείς
με ξυλεία που προμηθευόταν από τα πιο
ψηλά ορεινά χωριά και κεραμίδια από τοπικά κεραμαριά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια,
όλα τα κτίρια κατασκευάζονται από σκελετό
ωπλισμένου σκυροδέματος, και η πλήρωση γίνεται με τοίχους από οπτοπλινθοδομές (αυτά τα λίγα που έχουν κατασκευαστεί
λόγω της μετανάστευσης του πληθυσμού.
Τα παραδοσιακά κτίρια είναι συμπαγή ως
προς τη μορφή του όγκου τους με μικρά
μπαλκόνια στο κέντρο της κύριας όψης
στον πάνω όροφο. Συναντώνται και κτίρια
με μεγάλη σκεπαστή βεράντα ενσωματωμένη στον όγκο του κτιρίου. Τα κατώγεια
συνήθως χρησιμοποιούνταν για αποθηκευτικός χώρος και για να σταυλίζονται τα
ζώα. Υπάρχουν κτίρια που έχουν αποκλεισμένους χώρους στα υπόγεια με ανοίγματα από πάνω, όπου έβαζαν τη σοδειά τους,
κυρίως σιτάρι, ή έκτιζαν βαρέλια για την
αποθήκευση του κρασιού. Οι πάνω όροφοι χρησιμοποιούνταν για κατοικία. Όλα τα
σπίτια έχουν τουλάχιστον δύο μεγάλα
δωμάτια και μία κουζίνα. Τα πιο πολλά
έχουν περισσότερα και μάλιστα το ένα
δωμάτιο ήταν πιο περιποιημένο, για να
μπορούν να φιλοξενούν κάποιο πρόσωπο
ή να δεχτούν επισκέπτες. Τα χωρίσματα
κατασκευάζονταν με τσατμάδες – ελαφρές
κατασκευές από καλαμωτές οι οποίες
σοβατίζονταν με λάσπη όπως και τα ταβάνια. Τα ανοίγματα είναι ψηλά και στενά με

λόγο περίπου 2:1. Κατασκευάζονταν από
ξύλινους ταμπλάδες, και πολλά παράθυρα
στο ισόγειο είχαν εξωτερικά κιγκλιδώματα
από σίδηρο.
Τα κτίρια είναι κυρίως μακρόστενα και τα
ανοίγματα είναι προς την ανατολή και το
νότο, όπου εκεί βρίσκεται και η κύρια είσοδος του σπιτιού. Η μία πλευρά του κτιρίου
είναι εντελώς κλειστή, συνήθως η βορινή, ή
έχει ένα πολύ μικρό άνοιγμα για αερισμό.
Μ’ αυτό τον τρόπο κατ’ αρχήν προστατεύονταν τα σπίτια από τους βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους που έπνεαν τους χειμερινούς μήνες και κατά δεύτερον
επιτύγχαναν το μέγιστο δυνατό ηλιασμό
την ίδια περίοδο. Το καλοκαίρι, τα ανατολικά ανοίγματα επέτρεπαν τους ανατολικούς
ανέμους να δροσίζουν εσωτερικά τα
σπίτια. Για να προστατευτούν από τον
έντονο ήλιο, στο νότο συνήθως κατασκεύαζαν κληματαριές στην αυλή ή είχαν
κάποιο αειθαλές δένδρο, π.χ. μουριά για
σκίαση. Ήταν όμως και τέτοια η κατασκευή
των κτιρίων λόγω των υλικών (πέτρινοι
τοίχοι μεγάλου πάχους, συνήθως >0.60m,
με μικρά ανοίγματα), που δεν επέτρεπε τις
μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο
εσωτερικό τους.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο οικισμός και τα παλιά πέτρινα κτίρια που
κατασκευάστηκαν παραδοσιακά στα
Κανάλια έχουν επιτύχει τη βέλτιστη δυνατή
προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον,
κυρίως όσον αφορά το ανάγλυφο, το κλίμα
και τα υλικά κατασκευής. Βέβαια είναι γενικά αποδεκτό ότι η μαστορική είχε φτάσει

στο απόγειο της τέχνης και της τεχνικής την
περίοδο του ‘50, γι’ αυτό οι κατασκευές
αυτές εντυπωσιάζουν για την αισθητική
τους και τη στερεότητά τους.

4. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά το 1950 υπήρξε μαζική μετανάστευση του δυναμικού μέρους του πληθυσμού
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
και στο εξωτερικό για εύρεση εργασίας και
απόκτηση υψηλότερου επίπεδου διαβίωσης. Έτσι τα καινούργια σπίτια είναι πολύ
λίγα, και τα κτίρια που κατασκευάστηκαν
έχουν σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος,
με την πλήρωση να γίνεται με τοίχους από
οπτοπλινθοδομές, και τελευταία με επένδυση πέτρας εξωτερικά. Όμως τα σύγχρονα υλικά κατασκευής είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα ως προς την παραγωγή τους και
ιδιαίτερα δύσκολα ως προς την επανάχρησή τους λόγω των πολύ ισχυρών συνδετικών κονιαμάτων που χρησιμοποιούνται.
Το φυσικό ανάγλυφο επιτρέπει και στις νέες
κατασκευές να έχουν ανεμπόδιστη θέα
προς τη Θεσσαλική πεδιάδα, αλλά δε δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον προσανατολισμό τους, για να υπάρχει ο κατάλληλος
φωτισμός και αερισμός των εσωτερικών
χώρων κύριας χρήσης. Η εσωτερική ρύθμιση των χώρων γίνεται σύμφωνα με τις
διαθέσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη και όχι με
τις βιοκλιματικές αρχές των παλαιών σπιτιών. Το ποσοστό των ανοιγμάτων ακολουθεί τους ειδικούς όρους δόμησης, η
μορφή των κτιρίων όμως δεν ακολουθεί
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (συμπα-

γής ορθογώνιος όγκος με συμμετρικά
ανοίγματα). Πολλές φορές γίνεται καταστρατήγηση των ειδικών όρων όσον αφορά τα
υλικά των ανοιγμάτων και τα χρώματα των
όψεων, με αποτέλεσμα το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι αταίριαστο με το παραδοσιακό χρώμα του χωριού.
Παράλληλα γίνονται συντηρήσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις και ανακατασκευές των
παλαιών πέτρινων σπιτιών από τους
σημερινούς τους ιδιοκτήτες, ανάλογα με
την οικονομική κατάστασή τους και τη δομική κατάσταση των κτιρίων, ώστε να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης,
και να ικανοποιούν τις σημερινές τους
ανάγκες. Όλες αυτές οι εργασίες γίνονται
χωρίς τη συμβολή ειδικών, αλλά σύμφωνα
με τη βούληση των ιδιοκτητών τους, και την
αρωγή ντόπιων μαστόρων (όχι εξειδικευμένων).
Το θετικό είναι ότι σιγά – σιγά και ιδιαίτερα
από τους νεότερους αποκτάται η απαραίτητη οικολογική συνείδηση, ο σεβασμός
προς την παράδοση και η γνώση ως προς
την ιδιαιτερότητα του χωριού και τη μορφολογία του, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάθεση για τη συντήρηση των υφιστάμενων
παλιών πέτρινων σπιτιών και τη δημιουργία νέων κτιρίων, αρμονικά δεμένων στο
οικιστικό περιβάλλον του χωριού.
* Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
MSC Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού ΕΑΠ
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πληθυσμού στα Κανάλια
Καρδίτσας
ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
1881
1900
1920
1928
1940
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2028
2070
2029
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1579
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1.Δήμος Ιθώμης Ν. Καρδίτσας
2.Στατιστική Υπηρεσία Καρδίτσας
3.Σύλλογος των εν Βόλω Καναλιωτών Καρδίτσας, Κανάλια
Καρδίτσας, Βόλος, 1976
4.Κυρίτσης Θ., Τα Κανάλια, 400 χρόνια ζωής, Καρδίτσα, 2003
5.Γιωτόπουλος Γ., «Από την πολιτιστική μας κληρονομιά», Τα Κανάλια, αρ.
77, Αθήνα, 2001
6.ΕΑΠ, Βιοκλιματικός σχεδιασμός
κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου,
Τόμος Α’, Βιοκλιματικός σχεδιασμός
κτιρίων, Πάτρα, 2001
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Ως αγροτοπαίδες
Αφιερώνεται στη μνήμη του μακαρίτη Μάνθου Τσιώκου, επιστήθιου φίλου μου στα μαθητικά μας χρόνια
του Κώστα Αλ. Γιωτόπουλου

Σ

τα τέλη της 10ετίας του 1950
παρατηρήθηκε μια άνθιση
στην οργάνωση και λειτουρ γία των μορφωτικών Συλ λόγων α γρο τοπαίδων με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς της
αγροτικής ζωής της υπαίθρου.
Και στο χωρίο μας ο μορφωτικός
Σύλλογος αγροτοπαίδων είχε και τη
θέληση και τη δύναμη να μην υστερήσει σε τίποτε.
Εκτός από κείνους τους νέους που
κατ’ αποκλειστικότητα ασχολού νταν
με αγροτικές εργασίες στο δυναμικό
του Συλλόγου ενταχτήκαμε και μεις
οι μαθητές του Γυμνασίου. Και όχι
άδικα βέβαια αφού και μεις κατά τη
διάρκεια των παραγωγικών μηνών
από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο ως κύριο έργο είχαμε τις γεωργικές εργασίες. Προσωπικά μάλιστα
εγώ είχα την τύχη να κατέχω και
επιτελική θέση στο Σύλλογο αφού
μου ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο
του ταμία, που στην πραγματικότητα μόνο χαρτοφυ λάκιο ήταν μια
που ποτέ στα χέρια μου δεν έπιασα
έστω και μια δραχμή με την ιδιότητα
αυτή.
Πολύ συχνά γεωπόνος της γεωργικής υπηρεσίας της Καρδίτσας με
ολιγόωρα σεμινάρια έδινε στους
νέους αγρότες πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις που αφορούσαν σφαιρικά όλο το φάσμα της
αγροτικής ζωής με επίκεντρο την
εφαρμογή νέων μεθόδων για τη
βελτίωση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής. Προς την κατεύθυνση
αυτή εντασσόταν η χρήση νέων
σπόρων και η συστηματικότερη
καλλιέργεια της γης για βελτίωση
και αύξηση της στρεμματικής απόδοσης. Πιστεύω ότι όλοι θυμού μαστε τον άσπρο τράγο που «φιλοξενήθηκε» στο «Βακούφκο» και
έδωσε απογόνους χαρακτηριζόμε-

Bιοτεχνία:
Γραφεία Έκθεση:
Έκθεση Aθήνας:
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νους για την «πολυτεκνία» και το
πολύ γάλα. Αξίζει εδώ ν’ αναφερθεί
και η συλλογική καλλιέργεια ακαλλιέργητων κοινοτικών εκτάσεων στον
Αγ. Νικόλαο ως πειραματική προσπάθεια και ενίσχυση του συλλογικού πνεύματος.
Στις πνευματικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες συγκαταλέγονταν η
λειτουργία βραδινού σχολείου για
τους αναλφάβητους αγρότες, το
ανέβασμα θεατρικού έργου με
βασικούς «ηθοποιούς» τους μαθητές, η διοργάνωση ομιλιών, η πραγματοποίηση διήμερης εκδρο μής στο
Βόλο με κάλυψη των μεταφορικών
εξόδων από το Σύλλογο κ.α.
Η πανθεσσαλική ένωση μορφω τικών Συλλόγων αργοτοπαίδων διοργάνωσε τότε πανθεσσαλικούς
αγώνες στίβου στη Λάρισα, στους
οποίους είχε προσκληθεί να λάβει
μέρος και ο μορφωτικός Σύλλογος
αργοτοπαίδων Καναλίων. Εκπρόσωπος της Ένωσης ήλθε στο χωρίο
μας και ζήτησε τη συμμέτοχη αθλητών στους αγώνες αυτούς. Η
συμμέτοχη υπήρξε αθρόα, αφού οι
δηλώσεις ξεπέρασαν τις 30. Η επιμονή του εκπροσώπου να συμμετάσχουμε αναλογικά σ’όλα τα
αγωνίσματα υποχρέωσε αρκετούς
να δηλώσουν αγώνισμα που κατ’
όνομα μόνο ήταν γνωστό. Εγώ π.χ.
δηλώθηκα ως αθλητής του δρόμου
μετ’ εμποδίων υπολογίζοντας και σε
καλή απόδοση, αφού φανταζόμουν
ότι τα εμπόδια ήταν κάτι ανάλογο
με τις ρεματιές, τα χαντάκια, τους
θάμνους κ.α. που πηδούσαμε
παίζοντας. Το αγώνισμα της σφυροβολίας που έλαχε στον Μάνθο του
Τσιώκου ήταν άγνωστο και σαν
είδος και σαν τεχνική, ενώ ο Αχιλλέας του Γηράση (αιωνία η μνήμη κι
αυτού) αυτοβούλως προτίμησε το
άλμα επί κοντώ, αφού πολλές
φορές χρησιμοποιώντας ως «κοντό» μεγάλη «φορτωτήρα» του

πατέρα του υπερπηδούσε το
φράχτη του σπιτικού τους κήπου
και προσγειωνόταν σε προσκείμενο
στο φράχτη σωρό από κοπριές.
Είναι αλήθεια ότι το μέγιστο ενδιαφέρον για τους αγώνες δεν είχε ως
κίνητρο μόνο το αθλητικό ιδεώδες
αλλά όλοι υπολογίζαμε στο τζάμπα
ταξίδι στη Λάρισα. Έτσι ένας κατάλογος από Καναλιώτες αθλητές
συμπληρώθηκε κι αρμοδίως έφτασε
στη Λάρισα, όπου λεωφορείο του
ΚΤΕΛ ειδικά ναυλωμένο για μας θα
μας μετέφερε την ερχόμενη Κυριακή στη Λάρισα, στο στάδιο όπου θα
διεξάγονταν οι αγώνες.
Προτού ανατείλει ο ήλιος εκείνη την
Κυριακή το λεωφορείο έμφορτο με
«αθλητές» ξεκίνησε από τα Κανάλια
για το «μεγάλο ταξίδι» και
διασχίζοντας τον κάμπο με την
ανώτερη επιτρεπτή και δυνατή
ταχύτητα έφτασε έγκαιρα στον προορισμό του.
Μετά από κάποιες τυπικές διαδικασίες ένας υπεύθυνος της οργάνωσης των αγώνων έδινε στον καθένα μας μια υφασμάτινη ετικέτα για
να επικολληθεί σε εμφανές σημείο
της αθλητικής φανέλας, που δυ στυχώς κανένας μας δεν είχε τέ τοια. Σε συνάρτηση με ορισμένες

ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου
ως προς τα δηλωθέντα αθλήματα ο
αρμόδιος υπάλληλος είχε διαπιστώσει όλη την πραγματικότητα. Με
ευγενικό τρόπο μας υπέδειξε να
πάρουμε μια θέση στα έδρανα του
σταδίου ως θεατές-αθλητές με τν
διαβεβαίωση ότι σε επόμενη διοργάνωση θα επιδεικνύαμε τις αθλητικές μας αρετές.
Σ’ ένα κατάμεστο από κόσμο στάδιο
και με την παρουσία πολλών επισήμων απ’ όλους του νομούς της Θεσσαλίας άρχισαν οι αγώνες με λαμπρότητα και με έκδηλο ενθουσιασμό
που εκφραζόταν με φωνασκίες και
παρατεταμένα
χειροκροτήματα.
Αφού για μια ώρα περίπου εγώ και
ο Μάνθος πήραμε μια καλή γεύση
των αγώνων αποχωρήσαμε από το
στάδιο και βρεθήκαμε μέσα στο
μεγάλο παζάρι της Λάρισας, που
ακριβώς μια φορά το χρόνο γινόταν
δίπλα στο στάδιο και διέθετε ό,τι
μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου, αρκεί να είχε κανείς χρήματα.
Και το παράξενο της υπόθεσης
ήταν ότι στη τσέπη του Μάνθου
υπήρχε ένα ολόκληρο κατοστάρικο
διαθέσιμο για την ικανοποίηση κάθε
επιθυμίας μας. Ανήκε και στους δυό
μας ως κοινό εύρημα.
Συγκεκριμένα φεύγοντας από το
Γυμνάσιο το προηγούμενο Σάββατο
εντοπίσαμε σχεδόν συγχρόνως στο
έδαφος στη στροφή του Μπαλκωμένου το απίστευτο εύρημα. Και
ενώ στο μυαλό μας στριφογύριζε η
σκέψη για τον ιδιοκτήτη του και τον
τρόπο ανεύρεσής του, το ταξίδι της
επόμενης ημέρας απομάκρυνε
αυτούς
διαλογισμούς.
Γλυκά,
χαλβάς Φαρ σάλων και κυρίως
παγωτά είχαν κυρίαρχη θέση στην
προτί μησή μας. Δοκιμάζοντας πότε
το ένα, πότε το άλλο χάσαμε τον
έλεγχο ως προς την ποσότητα.
Μόνο όταν καθίσαμε σε παρακείμε-
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νο εστιατόριο για φαγητό το στομάχι αντέδρασε δυναμικά.
Ακριβείς στο χώρο και στο χρόνο
επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο
αργά το απόγευμα για το ταξίδι
της επιστροφής. Δεν είχαμε απομακρυνθεί από τη Λάρισα, όταν
ένας ισχυρός κοιλόπονος – συνέπεια των παγωτών – και αβάσταχτο κόψιμο κατέλαβε εμένα
και τον Μάνθο και ζητήσαμε
επίμονα από τον οδηγό στάση.
Το κακό δεν είχε τελειωμό. Ο χρόνος της ανάγκης των δυό μας δεν
συνέπιπτε με αποτέλεσμα πότε ο
ένας, πότε ο άλλος να ζητάει στάση. Δικαιολογημένα δυσανασχετούσαν οι συνεπιβάτες και ο
οδηγός, αλλά πέρα απ’ αυτό δεν
μπορούσε να γίνει τίποτε. Ο
ήλιος κόντευε να βασιλέψει και
μεις μόλις είχαμε διανύσει τα μισά
του δρόμου. Μπορούσαμε όμως
τώρα να διακρίνουμε και να επισημάνουμε το σημείο που βρισκόταν το χωριό μας.
Η κατάστασή μας βελτιώθηκε
κάπως και οι καθυστερήσεις περιορίστηκαν και σχεδόν μετά από
λίγο εξέλιπαν. Όταν φτάσαμε
στην Καρδίτσα τα φώτα είχαν
ανάψει και λιγοστοί άνθρωποι
κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
Το ταξίδι έφτανε στο τέλος του.
Είχε νυχτώσει πια για τα καλά με
την άφιξή μας στην πλατεία του
χωριού, όπου ανησυχώντας μας
περίμεναν μερικοί γονείς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο
πατέρας του Μάνθου, τον οποίο
κάποιος συναθλητής φρόντισε
πάραυτα να τον ενημερώσει για
τα συμβάντα.
Εγώ δεν χρειάστηκε να δώσω
αμέσως εξηγήσεις στους δικούς
μου, γιατί όπως με είδαν κατάχλωμο κατάλαβαν ότι κάτι συνέβη, πράγμα που με υποχρέωσε
να εξιστορήσω με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα.
Την ίδια ώρα ο πατέρας του μεσ’
στη νύχτα πήγε στο σπίτι του
Φαίδωνα και ύστερα από
σύντομη συζήτηση συμπλήρωσαν το ποσό των 100 δρχ με το
σκεπτικό, αν βρεθεί ο ιδιοκτήτης
του, άμεσα να του αποδοθεί.
Την επόμενη ημέρα μετά από
σχετική ανακοίνωση του Γυμνα σίου βρέθηκε ο άτυχος άνθρωπος, ο οποίος συνέπεσε να είναι
Καναλιώτης και από τον οποίο
εισπράξαμε τις ευχαριστίες και
πάμπολλες ευχές.
Πέρασαν από τότε 50 χρόνια
περίπου και δεν ήταν λίγες οι
φορές που αναπολώντας με τον
Μάνθο τα περασμένα σταματούσαμε στα γεγονότα με το
κατοστάρικο και στις δραστηριότητές μας ως μαθητές και αγροτοπαίδες.

Μνήμες της μανιάς Πανάινας
για τον βομβαρδισμό
της 15ης Αυγούστου 1943
15 Αυγούστου. Το χωριό έχει πανηγύρι και η εκκλησία
της Παναγίας γιορτάζει. Ολοι σχεδόν οι κάτοικοι του
χωριού είναι στην εκκλησία. Οταν τελειώνει η λειτουργία
και ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει στο προαύλιο, περνάει
από πάνω το πρώτο αεροπλάνο. Δεν δίνουν ιδιαίτερη
σημασία γιατί η πτήση αεροπλάνων εκείνη την εποχή
είναι συχνό φαινόμενο. Μετά από λίγο όμως εμφανίζονται περισσότερα και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι
συμβαίνει. Αρχίζουν να βομβαρδίζουν και οι άνθρωποι
προσπαθούν να κρυφτούν, οι περισσότεροι πίσω προς
τα αμπέλια. Ακόμα και τα ζώα τρόμαξαν και όσα κατάφεραν να λυθούν έτρεξαν να κρυφτούν. Η μανιά Πανάινα, η οποία είχε παραμείνει στο σπίτι όταν σταμάτησε ο
βομβαρδισμός, άκουσε το άλογο τους να χλιμιντρίζει.
Πιστευε ότι το χλιμίντρισμα το άκουγε από την πλατεία

και ξεκίνησε να πάει να το βρεί.
Για την πλατεία όμως δεν πήρε το συνηθισμένο δρόμο
που πάντα ακολουθουσε, αλλά προτίμησε να πάει από
το δρόμο του Γρέβια. Περνώντας βρίσκει το σπίτι του
Παπαζήση βομβαρδισμένο και ακούει φωνές και βογκητά. Προσπαθεί μόνη της να ανασύρει πέτρες και
χαλάσματα, φωνάζει για βοήθεια, αλλά πλέον δεν
υπάρχει γύρω της ψυχή. Ολοι έτρεξαν να κρυφτούν.
Αποφασίζει να πάει να βρει το άλογο και ίσως κάποιους
στο δρόμο που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Το
άλογο το βρίσκει πράγματι στην πλατεία, το οποίο έχει
σπάσει το τζάμι του παράθυρου στο καφενείο του Τσιάτσιου, και έχει βάλει μέσα το κεφάλι του για να προφυλαχτεί. Στην πλατεία δεν βρίσκει επίσης κανέναν και
αποφασίζει να γυρίσει πάλι από τον ίδιο δρόμο μήπως
μπορέσει να βοηθήσει.
Προσπαθεί μόνη της πάλι
να ανασύρει τις πέτρες
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σ΄αυτό το σπίτι βρήκαν το
θάνατο η μάνα με τις δύο
κόρες της. Η μανιά η Πανάινα έλεγε ότι άκουγε τα
βογκητά τους μέχρι που
πέθανε και η ίδια (94
χρονών) και έκλαιγε πάντα
όταν διηγούνταν αυτό το
περιστατικό.
Από διήγηση της μανιάς
Πανάινας στην εγγονή της
Ροδάνθη Μπέκου - Κατέρη
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ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ,

Μουσική,
και εκπ

Τ

Χορεύοντας με φόντο την Ακρόπολη

ην Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συλλόγου
μας για την εορτή των Αγίων Αποστόλων, που έχει οριστεί ιδρυτικά ως εορτή
του Συλλόγου, στον υπαίθριο και δροσερό χώρο της
Αγροτέρας (στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο). Η
βραδιά ξεκίνησε με Θεία Παράκληση και κύλησε
πολύ όμορφα καθώς όλοι είχαν την ευκαιρία να δουν
συγχωριανούς, φίλους και γνωστούς και να διασκεδάσουν παρέα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν
μεγάλη, η εξυπηρέτηση άριστη και το κέφι αμείωτο.
Στο σύντομο χαιρετισμο του ΔΣ τονίστηκαν τα εξής:
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Προσκεκλημένοι μας,
Αγαπητές/οι συμπατριώτισσες/ες Καναλιώτες,

Ο κ. Ζούμπος με τον κ. Καρατζά εκδότη και ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλίου IANOS

Από τη λαχειοφόρο αγορά:
Ο κ. Πυργιώτης και η κ. Ελένη Κυρίτση-Γιωτοπούλου με τα δύο αγοράκια.

8

Καλωσήρθατε στη γιορτή του Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας,
που θέλουμε να οργανώνεται κάθε χρόνο την ημέρα της εορτής των
Αγίων Αποστόλων, ημέρα που τιμά ο Σύλλογος μας στο όνομα του
αείμνηστου «μπάρμπα» Απόστολου Λιασκοβίτη, ευεργέτη του
Συλλόγου και του χωριού μας.
Η σημερινή προσέλευση αποδεικνύει την αγάπη όλων μας για τα
Κανάλια. Μια περιοχή με φυσικές ομορφιές, μεγάλη ιστορία και
παράδοση, που αποκτά συνεχώς και νέους φίλους.
Ο Σύλλογός μας σας εύχεται καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση για
απόψε και υπόσχεται πολλές τέτοιες εκδηλώσεις για σύσφιξη των
σχέσεων και για τον πολιτισμό.
Δυο λόγια μόνο για τις επόμενες δράσεις του Συλλόγου μας:
• Ξεκινάμε εκστρατεία για την αγορά ιδιόκτητων γραφείων και ζητάμε
τη συμβολή των μελών, σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός.
• Ιδρύουμε τράπεζα αίματος.
• Δημιουργούμε Λογαριασμό Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ανάπτυξης για τους απανταχού Καναλιώτες που βρίσκονται σε ανάγκη.
• Εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε την εφημερίδα μας «ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ» με αφιερώματα, με πλούσια ύλη. Ευχαριστούμε τον
δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Μπλιάτκα, φίλο των
Καναλίων, και επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας για τη συνδρομή
του στην αναβάθμιση της εφημερίδας μας. Ελπίζουμε να βρεθούν
μιμητές. Η εφημερίδα μας είναι φιλόξενη για άρθρα, ρεπορτάζ, ενώ
ελπίζουμε να βρεθούν παλιές φωτογραφίες από τη ζωή στα Κανάλια. Δεκτή κάθε συνδρομή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
τους επιχειρηματίες, φίλους των Καναλίων, που με διαφημιστικές
καταχωρήσεις ενίσχυσαν την εφημερίδα μας. Όσοι επιθυμούν να
διαφημιστούν στα «ΚΑΝΑΛΙΑ» μπορούν να το δηλώσουν στη
Γραμματεία ή στα μέλη του Δ.Σ.
Στη διάρκεια της αποψινής εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί
λαχειοφόρος αγορά, με φθηνή τιμή λαχνού-και ελπίζουμε να το
εκτιμήσετε οι έχοντες-με πολλά δώρα, μεταξύ άλλων και ένα
HOME CINEMA.
Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στα Κανάλια. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά το 15 Αύγουστο στο χωριό μας, στη μεγάλη γιορτή της
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ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

χορός
λήξεις
Προς το τέλος της βραδιάς πραγματοποιήθηκε
λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα από επώνυμους δωροθέτες.
Χάρηκαν μαζί μας η κ. Παπαποστόλου-Πισκερά Λίτσα
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκας, σύμβουλος έκδοσης της
εφημερίδας μας, ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής Μπάμπης Τσέρτος, η τραγουδίστρια Νάντια
Καραγιάννη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Hondos Center Στέφανος Κωστούλας, ο Νίκος
Καρατζάς (βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ).

Η κ. Νάντια Καραγιάννη, ο κ. Τσέρτος και η παρέα τους

Παναγίας. Παράλληλα τον Οκτώβριο οργανώνουμε Συναυλία προς
τιμή του αείμνηστου Καναλιώτη Μπάμπη Μπακάλη.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!
Εξάλλου ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Κώστας Δ. Μπλιάτκας,
επίτιμο μέλος του Συλλόγου ο οποίος συντονίζει και την εκδοσή μας,
ζήτησε από τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους να συνδράμουν
«ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ» με κείμενα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα κά. Για την
αναβάθμιση της εφημερίδας μας.
Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέλαβε ευχαρίστως και με
έμπνευση ο δημοφιλής τραγουδιστής Μπάμπης Τσέρτος.

Το ΔΣ ευχαριστεί τους χορηγούς
και τους δωροθέτες της εκδήλωσης

ΧΟΡΗΓΟΙ

• Ζαφειρόπουλος Γεώργιος
• Ήχος Pro-Party
• Τσάνταλης
• Καρούλιας
• Κωτρούλης Γεώργιος
• Εμπορικός Παλμός ΕΠΕ (Καλλιθέα)
• Δημήτρης Ζούμπος

Οικογένεια Μπέκου με την παρέα της

ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ

• ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «SIGNATURE TRAVEL»
• ΜΠΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (MEGA CHANNEL)
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ «BOSCH»
• ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ)
• ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΡΩΔΙΟΣ»
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
• ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΡΗ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΠΟΣ
• Α. ΠΙΤΣΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ).
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΑΤΩΓΙ – ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ»
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SEPHORA
• ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, ΚΡΙΚΟΣ PRODUCTION
• ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (HONDOS CENTER)

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Δημήτρη Ζούμπο και το
προσωπικό του ΣΙΝΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ για την αμέριστη συμπαραστασή τους για τη διοργάνωση και
πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Χορεύοντας τη βρύση μου Μαλαματένια με φόντο την Ακρόπολη
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Χαιρετισμοί πολιτικών στη γιορτή μας
Ευχαριστούμε τους βουλευτές του
Νομού μας, τον Υφυπουργό Παιδείας και το Δήμαρχο Ιθώμης για το
γραπτό χαιρετισμό που απέστειλαν
στη γιορτή μας. Χρειαζόμαστε τη
συνδρομή τους,
Χαιρετισμούς μετέφερε δια του
εκπροσώπου του, κ. Φυτσιλή, ο
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Καρδίτσας, κ.
Δημήτριος Σιούφας.

Σπύρος Ταλιαδούρος
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική
πρόσκληση να παραστώ στην εορταστική εκδήλωση που διοργανώνετε
στον υπαίθριο χώρο της «Αγροτέρας».
Εκδήλωση πολυσήμαντη για όσους
ανατρέχουν στο χθες, για να σβήσουν
τη δίψα της νοσταλγίας, για όσους ποθούν το γυρισμό κει πίσω στους ορεινούς όγκους των Καναλίων, για όσους
προσδοκούν το συναπάντημα των
Καναλιωτών, για να θυμηθούν, να
πουν να σχεδιάσουν τα δικά τους.
Και παράλληλα να γαλουχήσουν τα
παιδιά τους, να μεταλαμπαδεύσουν
πρωτίστως την αγάπη και τον πόθο για
τούτους τους ορεινούς όγκους που

κείνοι μεγάλωσαν και να τα μυήσουν
στα ήθη, στα έθιμα και στις παραδόσεις, ώστε να ‘χει συνέχεια το Καναλιώτικο γλέντι, οι παραδοσιακές συνταγές, η ιστορία των Καναλίων, ο πολιτισμός τους, η σαγήνη τους.
Σας συγχαίρω για όλη την δραστηριότητάς σας.
Λυπούμαι που αδυνατώ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων σε επίπεδο
κοινοβουλίου να παραστώ, εύχομαι
όμως καλή διασκέδαση και επιτυχία εις
ό,τι εμπνέεσθε και επιτελείτε.
Με ιδιαίτερη τιμή
Σπύρος Ταλιαδούρος
Υφυπουργός

Γεώργιος Θ. Αναγνωστόπουλος
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
του συλλόγου σας.
Λυπάμαι που αδυνατώ να βρίσκομαι
μαζί σας.
Σας στέλνω τις ευχές μου για την επιτυχία των εκδηλώσεων.
Διαβιβάστε τους χαιρετισμούς μου σε
όλους τους παρευρισκομένους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γεώργιος Θ. Αναγνωστόπουλος
Βουλευτής

Κωνσταντίνος Τσιάρας
Αγαπητοί φίλοι,
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή
σας να παραβρεθώ στην εκδήλωση
που πραγματοποιεί ο Σύλλογός σας.
Λυπάμαι ειλικρινά, που προγραμματισμένες υποχρεώσεις στην Καρδίτσα, δεν
μου επιτρέπουν να βρίσκομαι μαζί σας,
αλλά θέλω να γνωρίζετε, ότι βρίσκεσθε
πάντα στην καρδιά μου, γιατί εκτός των
άλλων, είναι κοινός ο τόπος καταγωγής
μας. Συγχαίρω τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καναλιωτών Καρδίτσας της Αθήνας για
την ευκαιρία που δίνει σε μικρούς και
μεγάλους να ζήσουν λίγες ευχάριστες
στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.
Παρακαλώ να μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στους παρευρισκόμενους και εύχομαι καλή επιτυχία
στις εκδηλώσεις σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Βουλευτής Καρδίτσας

Ντίνος Χρ. Ρόβλιας
Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνετε στον υπαίθριο
χώρο της «Αγροτέρας» στις 27 Ιουνίου.

Δυστυχώς, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών μου δεν είναι δυνατόν να παρευρεθώ. Παρακαλώ να μεταφέρετε
τους χαιρετισμούς μου στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω
ότι στο μέλλον θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε άλλη πρόσκλησή σας.
Με εκτίμηση
Ντίνος Ρόβλιας
Βουλευτής Καρδίτσας
Δήμαρχος Ιθώμης
– Σταύρος Παπαγεωργίου
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Σας ευχαριστώ πολύ για την
πρόσκληση σας να παρευρεθώ
στην πρώτη επίσημη γιορτή του
Συλλόγου σας που αποφασίσατε με την ίδρυση του να γίνεται
στην εορτή των Αγίων Αποστόλων. Δυστυχώς όμως οι υποχρεώσεις στο Δήμο δεν μου επιτρέπουν να είμαι κοντά σας.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
μου επίσκεψης στην Αθήνα
είχαμε συνάντηση με τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και
έγινε μια πολύ καλή συζήτηση
για τα προβλήματα και το μέλλον του χωριού μας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
τόσο εγώ προσωπικά όσο και το
Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε
πάντα δίπλα σας όποτε και αν
μας χρειαστείτε προκειμένου να
συνεχίσουμε τη νέα συνεργασία
η οποία ξεκίνησε μαζί σας, που
ως στόχο θα έχει πάντοτε την
πρόοδο και την ανάπτυξη των
Καναλίων.
Εύχομαι σε όλους σας καλή
διασκέδαση και καλή συνάντηση
στο
πανηγύρι
της
15ης
Αυγούστου στο χωριό μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δήμαρχος Ιθώμης
– Σταύρος Παπαγεωργίου
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΟΥΜΠΟΥ

Τα δώρα που κληρώσαμε
• ΕΝΑ SET HOME CINEMA HTT X 22R (5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ), LG 37’ LC46, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.
Ευχαριστούμε την κ. Ρούλα Καναβού Καρατσιώρη, για
την προσφορά της στο Σύλλογο του Home Cinema
που κέρδισε.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ)
• ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΟ
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 28
ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

• ΔΙΗΜΕΡΟ (2ΗΜΕΡΟ) ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ, ΓΙΑ
ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “SAN MARINO”, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «SIGNATURE TRAVEL»

• ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΣΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΡΩΔΙΟΣ»

•
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΤΑΞΙΔΙ
ΕΞΙ
(6)
ΔΙΑNYΚΤEΡΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
“DREAMS
ISLAND” ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΖΟΝΗΣΙ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ του Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΩΛΗ ΣΤΕΛΙΟΥ (MEGA CHANNEL)

• ΠΕΝΤΕ (5) ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΛΙΑΤΚΑ «Ο
ΨΗΛΟΣ, Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ», ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΩΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

• ΕΝΑ (1) ΡΑΔΙΟ CD / MP3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,
BLAUPUNKT, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BOSCH»
• ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PSR 14,4 (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ),
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BOSCH»
• ΕΝΑΣ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΜΥΤΑΡΑ,

• ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΜΥΘΟΣ», ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΡΗ
• ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ “LE PLAISIR”, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΕΡΗ
• ΠΕΝΤΕ (5) ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΑΓΡΟΤΕΡΑ»,

• ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΣΕΣΕΡ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α. ΠΙΤΣΙΟΥ
(ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ).
• ΕΞΙ (6) ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α.
ΠΙΤΣΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ).
• ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ ΜΕΓΑΛΑ,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α. ΠΙΤΣΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ).
• ΤΡΕΙΣ (3) ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α.
ΠΙΤΣΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ).
• ΔΥΟ (2) ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΩΓΙ – ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ»
• ΕΝΑ (1) ΑΡΩΜΑ J’ ADORΕ (Christian Dior), 50 ml
• ΜΙΑ (1) ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ (SEPHORA)
• ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΠΑΓΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΑΝΟΥ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ, ΚΡΙΚΟΣ PRODUCTION
• ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (33) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΑ
HONDOS CENTER ΑΞΙΑΣ 30 €, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Á/Á

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

Ποσό

Á/Á

1 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ
2 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΒΑ>Α
3 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΣΤΡΕΛΙ

20
20
500

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

( ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ΚΩΤΟΥΛΑ Θ.)

4
5
6
7
8
9
10
11

ΓΚΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

200
25
20
30
220
500
18
400

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΟΥ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΤΣΑΡΟΥ
ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡ.
ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΑΝΙΑ ΝΕΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΕΡΕΖΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΒΑ ΘΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ - ΚΑΠΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΣΔΑ ΜΑΓΙΑ
ΜΑΝΩΛΗ - ΝΤΑΛΕΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

325
30
50
30
50
10
50
10
50
40

Ποσό
50
50
25
25
50
50
20
20
20
200
500

( ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ΚΩΤΟΥΛΑ Θ.)

33 ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

( ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ΚΩΤΟΥΛΑ Θ.)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ

400

( ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ΚΩΤΟΥΛΑ Θ.)

34
35
36
37

ΛΑΠΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΠΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΑΠΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΦΗ ΤΕΤΤΑ ΜΠΟΥΤΣΟΥΔΗ
(ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ ΠΑΣΧΟΥ)

100
20
20
200

Το ΔΣ του Συλλόγου μας ευχαριστεί
τον κ. Βουρνά Φάνη για τα 1.500 ευρώ
χορηγίας από την Εθνική Τράπεζα

11

11

T. 103 new:T. 102.qxp

5/8/2008

2:27 µµ

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα από τη Θεσσαλονίκη
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καναλιωτών Θεσσαλονίκης εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια για την
έκδοση του υπ’ αριθμ. 102 φύλλο της
εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ δια την
καλαίσθητον εικόνα και πλούσια ύλη
διαφόρων θεμάτων του χωριού μας.
Συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο του
Συλλόγου σας Ν. Κατέρη.
Ο Χαρίλαος Κατέρης του Παπαβαγγέλη προήχθη σε συνταγματάρχη
του οικονομικού. Θερμά συνχαριτήρια. Οικογένεια Κατέρη Νίκου

ΓΑΜΟΙ
Στις 24 Μαΐου 2008 ημέρα Σάββατο
και ώρα 19.00 στην Ιερά Μητρόπολη
Δράμας έγινε ο γάμος του Τσιρώνη
Βασιλείου του Γεωργίου και της
Ευφροσύνης με την Μαριάνθη Μουτζούκη του Κυριάκου και της Σοφίας.
Μετά τα στέφανα ακολούθησε
δεξίωση στο ξενοδοχείο ΚΟΥΡΟΣ
Δράμας
Στις 30 Μαΐου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στον Ιερό Ναό
της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης
τελέστηκε ο γάμος του Μιλιτιάδη
Κωτούλα του Ιωάννη και της
Μαρίνας, συμβολαιογράφου και της
Ελένης Αστεριάδη του Δημητρίου και
της Μελίνας, δικηγόρου. Μετά το
μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο
ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
της Θεσσαλονίκης.
Στις 6 Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 στον Ιερό Ναό
της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης
τελέστηκε ο γάμος της Αννας Γηράση θυγ. Νικολάου και Ελισάβετ, δι-
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κηγόρου και του Παπαποστόλου
Αθανασίου του Απόστολου. Μετά
την τελετή ακολούθησε δεξίωση
στον Ιππικό Ομιλο Βορείου Ελλάδος
περιοχή Μίκρας Θεσσαλονίκης.
Στις 7 Ιουνίου 2008 ημέρα Σάββατο
και ώρα 21.00 στον Ιερό Ναό Αγίων
Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης τελέστηκε ο γάμος του
Δημητρίου Γιωτόπουλου του Κωνσταντίνου και της Βιργινίας με την
Δέσποινα Χαϊδευτοπούλου του
Παναγιώτη και της Σοφίας. Μετά την
τελετή ακολούθησε δεξίωση στο
Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
της Θεσσαλονίκης
Στις 22 Ιουνίου 2008 ημέρα Κυριακή
και ώρα 20.00 στον Ιερό Ναό Ιωάννη του Προδρόμου Θεσσαλονίκης
τελέστηκε ο Γάμος της Βικτωρίας
Γιωτοπούλου θυγ. Γεωργίου και της
Χάιδως με τον Φάνη Μπαλίτα του
Δημητρίου και της Αθηνάς. Μετά τα
στέφανα ακολούθησε δεξίωση στο
κέντρο Διασκέδασης Κίουι Γκάρντεν
Στις 6 Ιουλίου 2008 ημέρα Κυριακή
και ώρα 20.00 στον Μητροπολιτικό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σερρών τελέστηκε ο γάμος της Δέσποινας Σάββα θυγ. της συγχωριανής
μας Μηλίτσας Γεωργούλα με τον
Παρίση Ιωαννίδη του Απόστολου και
της Ελένης. Μετά τη στέψη ακολούθησε γλέντι στο οικογενειακό Κέντρο «Πέτρος και Μένια» στο Ψυχικό
Σερρών. Ο Σύλλογος Καναλιωτών
Θεσσαλονίκης εύχεται σε όλα τα νέα
ζευγάρια να ζήσουν και να ευτυχήσουν

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 12 Μαΐου 2008 ο Λουκάς Δήμου
του Τριαντάφυλλου και της Βερώνης
και η σύζυγος του Ευτυχία Ραπτοπούλου του Πολύκαρπου και της

Αικατερίνης απέκτησαν και δεύτερο
παιδί , κοριτσάκι. Ο Σύλλογος Καναλιωτών Θεσσαλονίκης εύχεται να
τους ζήσει.

Στη μνήμη αυτών
που έφυγαν
Εφυγε από κοντά μας στις 4 Μαρτίου
2008 ο Αλεξανδρής Αγγελος του Αθανασίου. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό
ναό Αναστάσεως Κυρίου των Νέων
κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης. Ο Αγγελος Αλεξανδρής γεννήθηκε στο Μορφοβούνι – Καρδίτσης το 1926. Η
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο
χωριό μας το 1934 δια λόγους βιοποριστικούς, μεταφέροντας συγχρόνως και τα Πολιτικά της δικαιώματα.
Κατετάγη στο Σώμα της Ελληνικής
Χωροφυλακής το 1950 όπου υπηρέτησε 35 συναπτά έτη και αποστρατεύητκε το 1985 με το βαθμό του
Ανθυπασπιστή.
Διακρίθηκε για την πειθαρχικότητα
και το υπηρεσιακό ζήλο όπου του
απονεμήθηκε το μετάλλιο Ευδοκίμου
Υπηρεσίας. Ηταν παντρεμένος και
είχε ένα γιο τον Αθανάσιο. Αγαπούσε
ιδιαίτερα το χωριό μας . Στο Σύλλογό
μας ήταν τακτικό μέλος και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις. Ο
Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Εφυγε από κοντά μας στις 14 Απριλίου 2008 η Καρακώστα – Μπρακατσούλα Αγαθή σε ηλικία 85 ετών. Γεννήθηκε στο χωριό μας στα Κανάλια.
Εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το
1943. Παντρεύτηκε τον συγχωριανό
μας Καρακώστα Απόστολο και απέκτησαν μία κόρη την Μαρία η οποία
είναι δασκάλα. Είχε και άλλα τρία
αδέλφια τον Χρήστο, τον Αθανάσιο
και την Ευτυχία. Ηταν τακτικό μέλος
του Συλλόγου μας και συμμετείχε σε
όλες τις εκδηλώσεις. Ο Σύλλογός μας
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια
στην κόρη τους Μαρία.

Στη μνήμη της
Αγαπημένη μου μανούλα
Στο δρόμο της βαθιάς αγάπης αφοσίωσης και στοργής ήσουν ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε να περπατήσει
δίπλα μας με σταθερά βήματα. Ολόκληρη ζωή έμεινες δίπλα μας και δεν
σκέφτηκες ποτέ του εαυτό σου. Πάντα
όλος σου ο κόσμος ήμασταν εμείς.
Μέχρει και τι ς τελευταίες σου στιγμές η
μόνη σου ανησυχία ήταν η δικιά μας
ευτυχία. Ποτές τόσα χρόνια μανούλα
μου , δεν άκουσα από σένα κακιά κουβέντα, κουτσομπολιό για κανέναν. Για
όλους είχες μια καλή λέξη μια δικαιολογία, αγάπη και κατανόηση.
Εάν η «άλλη ζωή» είναι έτσι όπως την
έμαθα, εσύ σίγουρα εισαι στον παράδεισο. Μέσα στη θλίψη μου την ημέρα
της κηδείας και στο πρώτο μνημόσυνο
είδα πολύ κόσμο που μου είπε ότι ήρθε
να σε τιμήσει γιατί ήσουν «καλός άνθρωπος»
Ήσουν η καλύτερη μάνα, γιαγιά και
πεθερά. Θα σε αγαπάμε πάντα, δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε σίγουροι
ότι η «ψυχούλα σου» βρίσκεται δίπλα
μας, στο σπίτι μας, φύλακας άγγελός
μας.
Η κόρη σου Μαρία
Η εγγονή σου Θεοδώρα Μαρία
Ο γαμπρός σου Βασίλης
Εφυγε από κοντά μας στις 2/2/07 σε
ηλικία 95 ετών η Χαρίκλεια Στεργίου
Ντενίση. Κηδεύτηκε στην Αθήνα. Γεννήθηκε στο χωριό μας τα Κανάλια και
ήταν παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Στεργίου, Γραμματέα της Κοινότητας
Καναλίων. Είχε τρεις θυγατέρες , την
Ρούλα, την Λέλλα και την Χριστίνα. Ηταν
γόνος της μεγάλης και αρχοντικής οικογένειας του Βασίλειου και της Λαμπρινής
Ντενίση. Ηταν αδερφή του στρατηγού
Αθανάσιου Ντενίση και θεία της ηθοποιού Μιμής Ντενίση. Στο χωριό μας τα
Κανάλια που έζησε τα περισσότερα χρόνια διακρινόταν για την ευγένεια, την
σεμνότητα και την καλοσύνη. Ηταν μια
οικοδέσποινα με τα όλα της. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας.
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Δημήτρης Σακελλαρίου, Στρατηγός ΕΑ, Καναλιώτης
Γράφει ο Βασίλης Μπρακατσούλας

Πέθανε πριν λίγες μέρες και ενταφιάσθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε
τα τελευταία χρόνια, ο συμπολίτης
μας Δημήτρης Σακελλαρίου, στρατηγός ΕΑ.
Από γνωστή και
διακεκριμένη οικογένεια, ήταν από
τους
πρώτους
αξιωματικούς που εντάχθηκαν στις γραμμές των ανταρτών του ΕΛΑΣ στα χρόνια
της κατοχής. Μόνιμος υπολοχαγός,
ήρωας του Αλβανικού μετώπου, έκανε την
πρώτη εμφάνισή του ως αντάρτης στο
χωριό μας Κανάλια, αρχές του 1943,
όπου αντίκρυσε και ο ίδιος με την οικογένειά του το πρώτο φως της ζωής του.
Προς τιμή του πήρε και το ψευδώνυμο
Καναλιώτης. Ψηλός, ευθυτενής, καλοσυνάτος και με ένα απαλό και διαρκές
χαμόγελο στο ήρεμο και γλυκό πρόσωπό
του, ενέπνεε εμπιστοσύνη, ευθύτητα και
ήθος.
Ανέβηκε γρήγορα την κλίμακα των καθη-

κόντων και των ευθυνών του και διέπρεψε
ως επικεφαλής της ένδοξης πρώτης μεραρχίας του ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, υπό την
άξια ηγεσία του στρατηγού Μουστεράκη.
Διαχειρίσθηκε τη στρατιωτική εξουσία του,
με φαντασία, τόλμη και σύνεση και συμμετείχε στο σχεδιασμό όλων των επιχειρήσεων της μεγάλης αυτής μονάδας. Έκλαψε επίσης και το χαμό του αδελφού του
αντάρτη Κώστα, όταν ο τελευταίος έπεσε
ηρωικά στο λόφο που δεσπόζει στο σιδηροδρομικό σταθμό Φαναριού, στη φονική εκείνη μάχη του τέλους Αυγούστου
1944. Μετά την παράδοση των όπλων
από τον ΕΛΑΣ, ο Δημήτρης επιστρέφει
στην πόλη μας, την Καρδίτσα, και όπου
κανένας από τους αντιπάλους του δεν
τόλμησε να του προσάψει την ελάχιστη
μομφή και κατηγορία. Αντίθετα, όλος ο
λαός της πόλης τον περιέβαλε με απέραντο σεβασμό και αγάπη και στην
πρώτη μετά την απελευθέρωση εθνική
γιορτή της 25 Μαρτίου, βρήκαν την ευκαιρία σύσσωμοι οι πολίτες της Καρδίτσας
να τιμήσουν για τους αγώνες του με ιαχές
και θυελλώδη χειροκροτήματα τον ίδιον
και τους Γιάννη Αλλαμάνη και Σούλη
Νασιάκο και όλους τους άλλοτε ένοπλους
μαχητές.

Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας γεύθηκε
την περιφρόνηση και την απαξίωση από
τα όργανα της πολιτείας της δεξιάς, έχασε
τη θέση και τους βαθμούς του στο στρατό
και υποχρεώθηκε να εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος (λογιστής) σε διάφορες
επιχειρήσεις στην Αθήνα, για να εξασφαλίζει τη ζωή και την ανωνυμία του.
Εκεί τον συναντούσα πολλές φορές φοιτητής εγώ τότε, και τον
Θαύμαζα για την ψυχική του αντοχή και
την υψηλόβαθμη αξιοπρέπειά του, καθώς
τον άκουγα να μιλάει με νοσταλγία, πόνο,
αλλά και θλίψη για τα γενόμενα και τα γιγνόμενα.
Στη συνέχεια μετακινήθηκε και ζούσε στη
Θεσσαλονίκη, όπου και εργάζονταν. Εκεί
και νυμφεύθηκε την συμπολίτισσα μας
Πόπη Αναγνώστου.
Μετά την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης, ένιωσε τη χαρά της δικαίωσης, όταν η πολιτεία αναγνώρισε επί
τέλους τους αγώνες του στην κατοχή και
του απένειμε το βαθμό του στρατηγού και
τη σύνταξη του. Τον συνάντησα και πάλι
στη συμπρωτεύουσα πριν λίγα χρόνια,
όταν προσήλθε να τιμήσει την παρουσίαση στην πόλη αυτή ενός από τα βιβλία
μου.

Σε άλλες ευκαιρίες είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και μου δίνονταν έτσι η ευκαιρία
να απολαμβάνω τον γνήσιο και πεντακάθαρο λόγο του. Τελευταία ήπιε και το
πικρό ποτήρι της απώλειας της γυναίκας
του με σπάνια και θαυμάσια αντοχή και
έτσι, και μετά και τη δική του φυγή από τον
κόσμο μας, έμεινε το χαμόγελο του να
αποτυπώνεται στο γιο τους Λάμπρο.
Αυτή ήταν σε συντομία η αστραφτερή διαδρομή ενός άξιου και γενναίου συμπολίτη
μας, Καρδιτσιώτη και από καταγωγή χωριανού μας Καναλιώτη.

Εκείνος που έφυγε
Η αδιάκοπη ροή του χρόνου γίνεται έντονα
αισθητή μέσα από περιστατικά που σημαδεύουν τη ζωή. Ορόσημο η αποδημία
αγαπημένων προσώπων, όπως ήταν ο
δικός μας άνθρωπος, ο συμπατριώτης μας
και άξιος Καναλιώτης Σταύρος Πάσχος του
Αθανασίου και της Λεμονιάς, ο επίτιμος δικηγόρος και ο πρώτος αιρετός αναπληρωτής
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Πέρασε ένας χρόνος αφ' ότου τον αποχαιρετήσαμε για το μακρύ ταξίδι. Τούτο το ταξίδι
είναι άλλου τόπου, ταξίδι χωρίς γυρισμό
Ο Σταύρος Πάσχος γεννήθηκε στα Κανάλια
Καρδίτσας. Απεφοίτησε από το Σχολαρχείο
Φαναριού και σπούδασε νομικά στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τον γνώρισα το έτος 1962,
ως φοιτήτρια Νομικής και τον αποχαιρέτησα
για πάντα ως συνεργάτιδα του στις 25 Ιουλίου του έτους 2007. Συνεργάστηκα μαζί του
40 χρόνια περίπου καταρχήν ως βοηθός
στο γραφείο του και έπειτα ως συνεργάτης.
Μάλιστα το έτος 1968, όταν πέρασα τις εξετάσεις στον Άρειο Πάγο για την άσκηση
επαγγέλματος μου ως δικηγόρος Θεσσαλονίκης, του τηλεφώνησα από την Αθήνα ότι
πέρασα τις εξετάσεις και χάρηκε πάρα
πολύ!!! Τότε μου είπε: Έφη εγώ σου έχω
έτοιμο το γραφείο σου!!!
Ο Σταύρος Πάσχος υπήρξε ο δάσκαλος
μου, ο καλός συνεργάτης και ο πνευματικός
πατέρας της κόρης μου Γκέλυς.
Το καθημερινό του αντάμωμα στο γραφείο
μαζί και με το Γιάννη Κωτούλα μας έδινε τη
χαρά, την έμπνευση και την όρεξη για τη

ζωή, για τη δημιουργία. Ήταν εργατικός,
τίμιος και πολύ άνθρωπος.
Έφυγε......... αποχαιρετώντας τη Θεσσαλονίκη, η οποία τον τίμησε πολλές
φορές για τη προσφορά εργασίας του προς
αυτή είτε ως Δημοτικός Άρχων είτε ως Δικηγόρος, είτε ως Πρόεδρος στο Κέντρο
Νοσημάτων Θώρακος, είτε ως Πρόεδρος
στον Οργανισμό Ύδρευσης είτε ως αγωνιστής για την θεμελίωση του Ιερού Ναού
Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη*
παρά τις τότε αντιδράσεις των περιοίκων και
γενικότερα για τα κοινά της Θεσσαλονίκης.
Ήταν ο άνθρωπος που είχε ανοιχτές τις
πόρτες του σπιτιού του, Λασκαράτου 22,
μαζί με την εξαίρετη σύζυγο του Ναυσικά και
τις δυο θυγατέρες του Τέτη και Μόνια για τη
φιλοξενία πολλών Καναλιωτών και του γραφείου του ιδιαίτερα που δέχονταν, εκτός από

την πελατεία του ως δικηγόρος, Καναλιώτες
και μη και βοηθούσε απλόχερα όλους με το
χαμόγελο πάντα και τον ήπιο χαρακτήρα
του.
Μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Μπακατσέλο,
δικηγόρο και πολιτικό, δημιούργησαν το
Θεσσαλικό Στέκι, δικηγορικό και πολιτικό
γραφείο στην οδό Αριστοτέλους 9. Συνεργαζόμενοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
πολλές φορές και αφιλοκερδώς στους Θεσσαλονικείς, Θεσσαλούς - Καρδιτσιώτες αλλά
και σ' όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Καθιερώθηκαν στην κοινωνική ζωή της
Θεσσαλονίκης, ως υπέρμαχοι της εργατικότητας, της τιμιότητας και του ανθρωπισμού.
Μέσα απ' τις αφηγήσεις της ζωής του ο
Σταύρος μου έλεγε: πάνω από το
γρήυα υπάρχει η συνείδηση. Πάνω από τον

ενωισυό υπάρχει η αξιοπρέπεια και πάνω
από την επιφανειακή δόξα υπάρχει η ουσιαστική υόρφωση και καλλιέργεια.
Ήταν γερός στην πένα, ολιγόλογος, αλλά
γεμάτος. Καλός οικογενειάρχης και το σπιτικό του με τη σύζυγο του Ναυσικά τις δύο
κόρες του Τέτη και Μόνια, τους γαμπρούς
και τους δύο εγγονούς του έφερνε τη σφραγίδα της αρχοντιάς, του απλού καθημερινού ανθρώπου που νιώθει πληρότητα και
θεωρεί αυτονόητες τις αρετές, της φιλοξενίας
και αλληλοβοήθειας. Ένωνε το παρελθόν με
το παρόν σαν ένας κρίκος μιας αλυσίδας,
μεταβιβάζοντας σε μας τα γνωρίσματα
εκείνα που στοιχειοθετούν τον άνθρωπο.
Αυτός με λίγα λόγια ήταν ο Σταύρος Πάσχος
που έφυγε
Η θύμηση του θα είναι ζωντανή και αιώνια
όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε
μένα και σ' όλους τους συγγενείς και φίλους,
Θεσσαλονικείς και Καναλιώτες όπου κ5 αν
βρίσκονται, διότι από τα χείλη όλων όσων
τον έζησαν και τον εγνώρισαν λέγεται:
Ωραίος άνθρωπος ο Σταύρος!!!
ΕΦΗ ΤΕΤΤΑ-ΜΠΟΥΤΣΟΥΔΗ
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
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ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Για να θυμούνται οι παλιοί
και... να γνωρίζουν οι νέοι

Μια φωτογραφία γύρω στο 1935 - 1936.
Αν γνωρίζετε τα ονοματά τους επικοινωνήστε με την εφημερίδα

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης - Χωροφύλακας στη Μυτιλήνη?
περί το 1922

Μια φωτογραφία από 1945 - 1946
Αν γνωρίζετε τα ονοματά τους επικοινωνήστε με την εφημερίδα

Άνθρωποι που αγωνίστηκαν για μια
καλύτερη ζωή, που προσέφεραν στον τόπο
τους, που δημιούργησαν σε άλλες μακρινές
πλέον εποχές, αποθανατίζονται σ’ αυτή τη
σελίδα που συνεχίζεται και σήμερα στην
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εφημερίδα μας. Στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα βρείτε Καναλιώτισσες και
Καναλιώτες που ζωντανεύουν τα παλιά
νοσταλγικά χρόνια. Στα πρόσωπα αυτά
διακρίνει κανείς την ικανοποίηση και τη

χαρά παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που
αντιμετώπιζαν. Διακρίνουμε το πάθος τους
για τη ζωή, την υπερηφάνεια, το θάρρος
και την αγωνιστικότητα για να κατακτήσουν πράγματα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ - 1954-2008

Σ

Εφυγε ένας... λεβέντης

τις 21/05/08 έφυγε από κοντά μας ο συγχωριανός
μας και αγαπητός φίλος Θ. Κωτούλας σε ηλικία
54 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλευόταν. Η κηδεία και η ταφή του έγιναν, σύμφωνα με την
τελευταία του επιθυμία, στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία
του χωριού μας με απλότητα και χωρίς πρωτόκολλο.
Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδευσε πλήθος φίλων,
συναδέλφων και γνωστών απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας
που ήρθαν να ενώσουν τον πόνο τους για τον άδικο και
πρόωρο χαμό του, μ' αυτόν της οικογένειας του και των
συγγενών του. Αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο στο
χωριό, πήγε γυμνάσιο πρώτα στο Φανάρι και μετά στο
πρακτικό τμήμα του Ά Γυμνασίου Αρρένων της
Καρδίτσας, όπου και άρχισε την προετοιμασία του για τις
εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο.
Χωρίς δυσκολία κατάφερε να περάσει στην Σχολή Ευελπίδων, την οποία, μολονότι είχε τα φόντα και για κάθε
άλλη σχολή θετικής κατεύθυνσης, προτίμησε λόγω
φτώχειας, για καθαρά οικονομικούς κυρίως λόγους.
Ως αξιωματικός του Μηχανικού, υπηρέτησε σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας και στην Κύπρο. Πριν αποστρατευτεί
με το βαθμό του ταξίαρχου, ήταν τα τελευταία χρόνια
διοικητής σε Μονάδα Επίλεκτων του Βόλου όπου και
ζούσε με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του στο ωραίο
σπίτι τους στην Αγρια Βόλου. Με την κοινωνικότητα και
την ζωντάνια που τον διέκρινε, τον τίμιο και ευθύ χαρακτήρα του και την πνευματική του διαύγεια, άφηνε πίσω
του, παντού και πάντα, τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ήταν ένας πολύ ικανός αξιωματικός με φιλελεύθερα
αισθήματα και δημοκρατικό φρόνημα που κέρδισε την
εκτίμηση των ανωτέρων του και την αγάπη και το σεβασμό των υφισταμένων του, αλλά , κυρίως των φαντάρων.
Ήταν μια λεβέντικη φυσιογνωμία που δίψαγε για ζωή, αν
και αυτή, τελικά, φάνηκε φειδωλή απέναντι του. Με την
θυμοσοφική διάθεση που τον χαρακτήριζε έλεγε πολλές
φορές σε συζητήσεις με φίλους ότι ήθελε να ζήσει σαν
υγιής και να πεθάνει σαν άρρωστος. Αυτή του την άποψη
του την έκανε τελικά και κανόνα στη ζωή του. Ό,τι για τους
πολλούς ήταν ίσως υπερβολή και κατάχρηση, ήταν γι'
αυτόν συνειδητός τρόπος ζωής που ήξερε με μοναδικό
τρόπο και χιούμορ να τον υπερασπίζεται. Είχε την ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε κύκλο ανθρώπων και να
κερδίζει σε σύντομο χρόνο τον θαυμασμό και την συμπάθεια τους. Για τους φίλους και την παρέα σταματούσε το
χρόνο και έδινε τα πάντα. Μαζί του μπορούσε κανένας να
συζητάει με τις ώρες για κάθε θέμα. Με ευρεία μόρφωση,
εμπειρία, οξυδέρκεια, χιούμορ, ευφράδεια λόγου και
πρακτικό μυαλό ήταν ένας πολύ ενδιαφέρων συζητητής.
Πολιτικοποιημένος όπως ήταν, έδειχνε πάντα ζωηρό
ενδιαφέρον για τα πολιτικά και πολιτιστικά πράγματα σ'
όλα τα επίπεδα.
Την άποψη του την τεκμηρίωνε πάντα με πειστικά επιχειρήματα, χωρίς φανατισμό και μισαλλοδοξία σεβόμενος
την γνώμη των άλλων. Ήταν προσιτός και καταδεκτικός
σ' όλους. Αγαπούσε κάθε τι το αυθεντικό, απλό και παραδοσιακό και απεχθανόταν τα τελετουργικά και τα
πρωτόκολλα. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε διάφορες
καταστάσεις στη ζωή του, ήταν πολλές φορές αντισυμβατικός.
Με το ατίθασο πνεύμα του, που ούτε και η στρατοκρατική εκπαίδευση που δέχτηκε στη διάρκεια της χούντας
μπόρεσε να δαμάσει, ταρακουνούσε πολλές φορές
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και προσδοκίες τους αν-θρώπους που ποθούν την αναβάθμιση των χωριών μας.

συνειδητά με παρρησία τα λιμνάζοντα νερά του συντηρητισμού και τις αντίδρασης.
Το χωριό μας, τα Κανάλια, το αγαπούσε με πάθος και
ήταν περήφανος για τις ρίζες του. Το επισκεπτόταν
συχνά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που σαν απόστρατος πια, είχε περισσότερο χρόνο. Συνομιλούσε εγκάρδια
με τους, δυστυχώς, λίγους εναπομείναντες υπερηλίκους
κατοίκους στο χωριό και αναπολούσε μελαγχολικά τα
παιδικά του χρόνια, τότε που όλες οι αλάνες και τα σοκάκια έσφυζαν από ζωή. Η ερήμωση και η εγκατάλειψη των
σπιτιών τον στεναχωρούσε αφάνταστα και έκανε σκέψεις
και όνειρα πως θα μπορούσε το χωριό να ξαναζωντανέψει. Η απάντηση δεν ήταν εύκολη, αλλά πίστευε ότι με
συντονισμένες προσπάθειες και την βοήθεια όλων των
Καναλιωτών που εγκατέλειψαν σε δύσκολες εποχές τα
σπίτια τους, κάτι μπορούσε να γίνει.
Ο ίδιος άρχισε να επισκευάζει το πατρικό του σπίτι με την
πρόθεση να παρατείνει τα διαστήματα παραμονής του
στο χωριό. Μαζί με τον κουμπάρο του και αγαπημένο του
φίλο, τον αδελφό μου Αλέκο, ασχολούνταν τα τελευταία
χρόνια με την παραγωγή κρασιού και τσίπουρου με τον
παραδοσιακό τρόπο. Οι δραστηριότητες αυτές τον γέμιζαν χαρά κι ελπίδα ότι δεν χάθηκαν όλα ανεπιστρεπτα. Η
ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν με φίλους και γνωστούς δοκιμάζοντας πρωτοσταλαμα ήταν πανηγυρική και
θύμιζε άλλες εποχές.
Όμως, όλα τα παραπάνω δεν του ήταν αρκετά και ήθελε
να προσφέρει στο χωριό και στην περιοχή πολύ περισσότερα. Μετά από ώριμη σκέψη δέχθηκε την τιμητική
πρόταση που του έγινε να ασχοληθεί με τα κοινά και να
ηγηθεί συνδυασμού στις τελευταίες δημοτικές εκλογές για
το αξίωμα του Δημάρχου στον Δήμο Ιθώμης. Η απόφαση του αυτή είχε πολύ θετική απήχηση και γέμισε χαρά

Δυστυχώς, όμως, λίγες βδομάδες μετά την κοινοποίηση
της υποψηφιότητας του, ήρθαν τα μαύρα μαντάτα. Τα
λίγα «άτυπα» συμπτώματα που είχε για λίγο καιρό, δεν
ήταν τόσο αθώα, όσο ελπίζαμε, αλλά ήταν το προοίμιο
του καρκίνου που άρχιζε σιγά ~ σιγά να κλονίζει την υγεία
του. Από το σημείο αυτό και μετά ξεκίνησε και την πορεία
Γολγοθά του. Σχεδόν τρία χρόνια πάλεψε παλικαρίσια
την αρρώστια με όλες του τις δυνάμεις, χωρίς να παραδώσει τα όπλα ούτε για μια στιγμή. Δεν γόγγυξε και δεν
λιποψύχησε ποτέ, αλλά ενοχλούνταν έντονα, όταν γύρω
του ένιωθε οίκτο και μοιρολατρία για το πρόβλημα που
αντιμετώπιζε. Με την όλη στάση του κέρδισε την συμπάθεια και τον θαυμασμό των θεραπόντων φίλων ιατρών
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
Προσωπικά, τον συνόδεψα, ανελλιπώς, από την πρώτη
στιγμή μέχρι τον θάνατο του. Ανοίξαμε τηλεφωνική «κόκκινη γραμμή» και είχαμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία.
Αφού πρώτα, με ενημέρωνε για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και άκουγε την συμβουλή μου, παραμέριζε τα οποία προβλήματα τον βασάνιζαν και γύριζε
την κουβέντα στα καθημερινά, στα δικά μας. Δεν έπαψε
ποτέ να κάνει όνειρα, να ενδιαφέρεται για τα κοινά και το
χωριό και να προγραμματίζει τις επόμενες συναντήσεις
και δραστηριότητες μας.
Την περίοδο που δοκιμαζόταν ιδιαίτερα σκληρά, δέθηκα
πάρα πολύ μαζί του και θαύμασα το σθένος του και τις
κρυφές πτυχές της ψυχής του που μου αποκάλυψε.
Μέχρι την τελευταία ώρα έδειξε θάρρος, καρτερία και
χιούμορ, που πολλές φορές άγγιζε τα όρια του κυνισμού.
Ήταν ένας λεβέντης σε μαρμαρένια αλώνια.
Αγαπημένε μας φίλε, ο πρόωρος και άδικος χαμός σου
μας γέμισε όλους θλίψη και πόνο.
Αναπαύσου, λοιπόν, τώρα, στον αγαπημένο σου
Αη~Λιά, τον Αη ~ Λιά των παιδικών σου ονείρων, στολισμένος με το χρώμα που συμπαθούσες ιδιαίτερα και πού
ήταν μια από τις τελευταίες σου επιθυμίες, που φροντίσαμε να εκπληρωθούν όλες. Ας σε νανουρίζουν γλυκά
τα κελαηδίσματα των πουλιών στο ήρεμο και αρμονικό
περιβάλλον με το άπλετο φως και τα χρώματα της Καναλιώτικης φύσης, αγναντεύοντας τον κάμπο και τις κορυφογραμμές που τόσο αγάπησες.
Μαζί με την γυναίκα σου και τα παιδιά σου κι εμείς οι
άλλοι που σε γνωρίσαμε από κοντά και ζήσαμε τον χαρακτήρα σου, θα σε κρατήσουμε για πάντα στην μνήμη
μας και στις καρδιές μας, γιατί πεθαίνει δυο φορές αυτός
που λησμονιέται.
Δημήτρης Χριστοδούλου
Γερμανία

Η εφημερίδα εκδόθηκε στη μνήμη του

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑ
από τους:

Ζούμπο Δημήτριο, Πιστρίκα Κωνσταντίνο, Σδρόλια Σταύρο,
Χριστοδούλου Δημήτριο.
Αιωνία η μνήμη του - Το Δ.Σ. συμπάσχει και τους ευχαριστεί
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε την Κυριακή 17 Αυγούστου 2008 και ώρα 11:00 π.μ. μετά τη Θεία Λειτουργία,
στο Πνευματικό Κέντρο Καναλίων, στη διάλεξη με θέμα
«Ορθή γυμναστική πρακτική για όλους – Αποφυγή τραυματισμών»
του συγχωριανού Αν. Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κου Αριστείδη Β. Ζούμπου.

Διάλεξη
Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που την
Κυριακή 17 Αυγούστου 2008 και
ώρα 11:00 π.μ. μετά τη Θεία Λειτουργία, στο Πνευματικό Κέντρο του
χωριού μας, θα δοθεί διάλεξη του
συγχωριανού μας Αριστείδη Β.
Ζούμπου, Αν. Καθηγητή Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
με θέμα «Ορθή γυμναστική πρακτική για όλους – Αποφυγή τραυματισμών».
Η διάλεξη αυτή θα μας δώσει τη

«Παρακαλιές»
Ήταν όλα εξαιρετικά, η βραδιά, το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση.
Μέσα σε δυόμισι ώρες από την έναρξη της εκδήλωσης κατάφεραν να προσέλ-θουν όλοι τους. Όλες τους ωραίες παρέες.
Μεταξύ τους όμως και κάτι κουρασμένα παλικάρια! Τους
κούρασε η προσπάθεια του Συλλόγου να πουλήσει τους
λαχνούς της λαχειοφόρου, έτσι, για να μην αναγκαστεί να επιστρέψει στους δω-ροθέτες τα δώρα τους ......... και την αγάπη
τους για το χωριό μας.
Αλλά και αυτοί οι μουτζούφληδες του Συλλόγου, ..... να μην
ευχαριστιούνται με τίποτα, .... μα με τίποτα!
Ως τζάμπα τραπέζωμα αξιολόγησαν κάποιοι τους την εκδήλωση. Ουτοπία χα-ρακτήρισαν οι ίδιοι τις απόψεις «περί συλλογικότητας, περί σύσφιξης σχέσεων, κ.ά.».
Ούτε ψήγμα ενδιαφέροντος για την Τράπεζα Αίματος, για το
λογαριασμό Αλληλε-γγύης,....... για ιδιόκτητο γραφείο του
Συλλόγου.
«Οι παρέες να ΄ναι καλά, ....πάντα ν’ ανταμώνουμε»
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δυνατότητα να ενημερωθούμε για
τη σωματική μας υγεία και ευεξία,
την πρόληψη αλλά και την αποφυγή πιθανών τραυματισμών κατά
την άσκησή μας.
Η ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία μας
αφορά όλους και όχι μόνο αυτούς
που ασχολούνται συστηματικά με
τον αθλητισμό, καθώς όλοι
γνωρίζουμε ότι τόσο από ενθουσιασμό όσο και από άγνοια ή και αμέλεια μπορεί να προκαλέσουμε,
«ασκούμενοι» κατά τα άλλα, σοβα-

ρότατα, ακόμη και ανεπανόρθωτα,
προβλήματα στο σώμα μας. Τόσο
οι αθλοπαιδιές όσο και οι θαλάσσιες βουτιές πρέπει να γίνονται με
γνώση του σώματός μας και των
δυνατοτήτων του, με τους ενδεδειγμένους κανόνες και φυσικά εντός
ορίων.
Προς αποφυγή λοιπόν των δυσάρεστων, καλό θα είναι να ενημερωθούμε όλοι για την ορθή σωματική
άσκηση, χωρίς τραυματισμούς.

