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Τη «χρυσή» επέτειό του γιόρτασε Τη «χρυσή» επέτειό του γιόρτασε 
ο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήναςο Σύλλογος Καναλιωτών της Αθήνας
ΙΙ

διαίτερη ικανοποίηση εκφράστηκε
απ' όλους του παρευρεθέντες στη
συνεστίαση-γλέντι των μελών του
Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε

την Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2015 στο κέν-
τρο «Χρήστος» στο Χαλάνδρι, για τον εορ-
τασμό της «χρυσής» επετείου (της 50ης)
από την ίδρυση του Συλλόγου.  Στη διάρ-
κεια της συνεστίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
κος Λάμπρος Απ. Πυργιώτης παρουσίασε
στους συμμετέχοντες τη μπρούτζινη επι-
γραφή με το έμβλημα του Συλλόγου και τα
ονόματα των 28 ιδρυτικών μελών, την
οποία το Δ.Σ. ετοίμασε για να τιμήσει αυτούς
που πριν από πενήντα χρόνια είχαν την
αγαθή ιδέα να ιδρύσουν τον Σύλλογο Κανα-
λιωτών της Αθήνας, στοιχείο αναφοράς των
συγχωριανών μας στην πρωτεύουσα και
παραγωγό ικανού κ οι νωφελούς έργου στο
χωριό μας στη διάρκεια των ετών λειτουρ-
γίας του (φωτογραφία της μπρούτζινης
επιγραφής κοσμεί την τελευταία σελίδα του
παρόντος φύλλου). Στους συμμετέχοντες
πρωτοστάτησαν οι πρώην Πρόεδροι του
Συλλόγου κ.κ. Βάιος  Γαλανάκης, Κων-
σταντίνος Γιωτόπουλος, Παναγιώτης Κατέ-
ρης, Αρχοντής Μαυράκης και Νικόλαος
Κατέρης (ο τελευταίος, εκ των ιδρυτών του
Συλλόγου). Η σταθερή παρουσία τους δεί-
χνει πίστη στους σκοπούς του Συλλόγου

και εμπιστοσύνη στο διαχρονικό έργο του.
Παρόντα και όλα τα μέλη του σημερινού Δι-
οικητικού Συμβουλίου: ο Αντιπρόεδρος κος
Νικόλαος Ηρ. Κατσόγιαννος, η Γενική
Γραμματέας κα Ισαβέλλα Γιδαράκου-
Καφφέ, ο  Αναπλ. Γεν. Γραμματέας κος
Σωτήρης Απ. Παπανικολάου, ο Ταμίας κος
Χρήστος Δημ. Λιάκος, και οι αναπληρωτές,

η κα Ελένη Κατέρη σύζυγος Νικολάου και
οι κ.κ. Θωμάς Παπαζαχαρίου (σύζυγος
Ελένης Γιαννακού) και Ηλίας Χρ. Τσιρώ-
νης. Από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, πα-
ρόντες ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Κωτούλας,
Γεώργιος Μπάλιος και Βασίλειος Μπρακα-
τσούλας.

Ευχή όλων να μακροημερεύσει ο Σύλ-

λογος και στη διάρκεια των επόμενων γε-
νιών Καναλιωτών.

Κολακευτικούς και θερμούς χαιρετισμούς
για τη γιορτή του Συλλόγου απέστειλαν οι
Σύλλογοι Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης και
του Βόλου και ο Μορφωτικός και Εξωραϊστι-
κός Σύλλογος του χωριού (ΜΕΣΚ), τους
οποίους ανέγνωσε ο Πρόεδρος. Χαιρετισμό
απηύθυνε επίσης ο παριστάμενος Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Σύλλογου των Απανταχού Καρ-
διτσιωτών κος Κωνσταντίνος Κουσαής, ενώ
ευχετήρια μηνύματα απέστειλαν και οι βου-
λευτές Καρδίτσας κα Χρυσούλα Κατσαβριά-
Σιωροπούλου και κος Κωνσταντίνος Τσιά-
ρας, ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος
ΠΕΔ Θεσσαλίας κος Γεώργιος Κωτσός, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλικών
Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη»
Δρ Στέφανος Κούτρας, καθώς και η προ-
ϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού
και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καρδίτσας,
η συγχωριανή μας κα Παρασκευή Σδρόλια.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Συνέχεια στις σελ. 3-4
όπου δημοσιεύονται οι χαιρετισμοί

για την επέτειό μας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
2. Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ισο-
λογισμός 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 επιτευχ-
θεί απαρτία την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, η
επαναληπτική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Μαρτίου
2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας
Θεσσαλικών Μελετών, Αμερικής 17 (Κολωνάκι-
Αθήνα) 4ος όροφος, ώρα 11.00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη σύγκληση, για το
σχηματισμό απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/2
τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ενώ
στη δεύτερη αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

– ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 11.00 

Στα Γραφεία του Συλλόγου, Γλάδστωνος 10, Ομόνοια-Αθήνα 

Η αποκάλυψη της επιγραφής των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου από τον Ταμία
του Δ.Σ. κο Χρήστο Δημ. Λιάκο και τον Πρόεδρο κο Λάμπρο Απ. Πυργιώτη. 

Η επιγραφή αναρτήθηκε στο γραφείο του Συλλόγου.
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Με το καλό το 2016! Με το καλό το 2016! 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λάμπρος Απ. Πυργιώτης 
Η Γενική Γραμματέας

Ισαβέλλα Γιδαράκου - Καφφέ
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

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 του Νικολάου

Λάμπρος Πυργιώτης του Αποστόλου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Εφη Φρεμεντίτη 

Γραφίστρια

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Γεώργιος Μπέκος του Παναγιώτη

Ανδρέα Παπανδρέου 9 - 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 61.32.007 - 8 - Fax: 210 61.32.894

e-mail: bekoum@otenet.gr

ΤΡΙμΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΑθΗΝΑΣ

Περιεχόμενα
ΑΠΟΨΗ ...........................................ΣΕΛ. 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ μΑΣ ...............ΣΕΛ. 3

ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ...............ΣΕΛ. 4

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ .............ΣΕΛ. 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ μΑΣ................ΣΕΛ. 6

ΑΡθΡΟΓΡΑφΙΑ .........................ΣΕΛ. 7

ΝΕΑ θΕΣΣΑΛΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ............................ΣΕΛ. 8-9

ΑΡθΡΟΓΡΑφΙΑ ..................ΣΕΛ. 10-11

ΣΥΝΔΡΟμΕΣ .........................ΣΕΛ.12

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ...........ΣΕΛ. 13

ΑΡθΡΟΓΡΑφΙΑ ..................ΣΕΛ. 14-15

του Βασίλη Μπρακατσούλα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καναλιωτών
της Αθήνας γιόρτασε τα πενήντα (50)
χρόνια της ύπαρξης και της δράσης

του στο κέντρο «Χρήστος» Δουκίσσης
Πλακεντίας 43, στο Χαλάνδρι. Ένα
υπέροχο, υπαίθριο και άνετο χώρο με
πλούσιο πράσινο περίγυρο και το
άπλετο φως να εισορμάει στο εσωτε-
ρικό του από τις  τέσσερις κρυστάλλινες
διαχωριστικές πλευρές.

Ήταν εκεί η σημερινή γενιά των πενηντάρη-
δων και εξηντάρηδων, που η σχέση τους με το
χωριό μας είναι βιωματική. Ήταν επίσης και λίγοι
της μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο συντάκτης του
παρόντος και ο Γιώργος Αγαθ. Κωτούλας. Συμμε-
τείχαν επίσης και της νεότερης γενιάς, λίγοι όμως,
αν και είναι πολλοί αυτών των ηλικιών που ζουν
και εργάζονται στο πολεοδομικό συγκρότημα των
Αθηνών και  Πειραιά.

Προς τους συγκεντρωμένους απευθύνθηκε ο ση-
μερινός Πρόεδρος Λάμπρος Πυργιώτης με θερ-
μούς και εμπνευσμένους λόγους. Ειδικότερα
αναφέρθηκε στο ιστορικό της γιορτής και στη
δράση του Συλλόγου στη σύγχρονη εποχή, ανα-
γνώστηκαν τα ονόματα των ιδρυτικών μελών του
Συλλόγου,  η πλακέτα των οποίων θα κοσμεί την
αίθουσα του γραφείου του Συλλόγου και τέλος
προανάγγειλε τη μη συμμετοχή του στις αρχαιρε-
σίες, κατά την επικείμενη Γενική Συνέλευση, για
την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του
Συλλόγου, ενώ κάλεσε τα μέλη να εντείνουν τη
δράση και την ενεργοποίηση όλων των Καναλιω-
τών για την πρόοδο της γενέτειράς μας και τη γε-
νική άνοδο των προσπαθειών μας σε όλους τους
τομείς. 

Διατυπώνοντας την προσωπική μας γνώμη και
θέση, σε συνάρτηση με τις δύσκολες αντικειμενι-
κές και υποκειμενικές σημερινές συνθήκες, υπο-
στηρίζουμε ότι τα καθήκοντά μας στο άμεσο
μέλλον πρέπει να είναι τα παρακάτω:

- Η στενή και αδιάλειπτη συνεργασία με τους
άλλους Συλλόγους και ομάδες Καναλιωτών
της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Λάρισας,
Καρδίτσας και χωριού.
-Έντονη πρέπει να είναι η συμμετοχή μας στις

ετήσιες εκδηλώσεις του χωριού στη διάρκεια
του Αυγούστου, Πάσχα και του Προφήτη
Ηλία και σε όσες άλλες θα οριστούν στο
μέλλον. Η επιτυχία των ποικίλων δρά-
σεων του Αυγούστου 2015 είναι θετικός

οδηγός και είχε την έμπρακτη επιδοκιμα-
σία και άλλων πολιτών εκτός των συγχωρια-

νών μας. 
- Η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και πνευμα-

τικής επικοινωνίας μεταξύ των Καναλιωτών με
κεντρική εστία την εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ,
που αποτελεί φύλλο περιωπής, αρκεί μόνο να
περιορίσει τα εκτεταμένα αναγνώσματα έτσι
ώστε το φύλλο να έχει περισσότερα θέματα.

-Με δεδομένη τη βούληση της παραίτησης του
σημερινού Προέδρου από τα καθήκοντά του,
επιβάλλεται να αναζητήσουμε πρόσωπο αυτής ή
και νεότερης γενιάς, αρκεί μόνο να έχει θέληση
και κέφι προσφοράς αναμφίβολα και με τη
βοήθεια όλων μας. Εννοείται ότι στο θέμα αυτό
έγκυρη γνώμη περί το πρόσωπο έχει ο σημερι-
νός Πρόεδρος και οι χρηματίσαντες προγενέ-
στεροι Πρόεδροι και όλα τα μέλη.

Μη αποδεχόμενος μονοπώληση της προσωπικής
μας σοφίας στα θέματα αυτά, θεωρώ ότι είναι
χρήσιμο να συμβάλλουν και άλλοι Καναλιώτες με
δημοσιεύσεις ή επιστολές με αναφορά σκέψεων
και προτάσεων, με σκοπό και στόχο να επιτύχουμε
τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και ενεργοποί-
ηση για τη βέλτιστη λύση των προκείμενων και
άλλων θεμάτων.

Έμπνευση και οδηγός των σκέψεων και ενερ-
γειών μας είναι η δικαίωση της ιστορίας και των
πολιτιστικών και ηθικών παραδόσεων του χωριού
μας, το οποίο και με τον περιορισμένο αριθμό κα-
τοίκων σήμερα πρέπει να αποτελεί κέντρο αναφο-
ράς, μνήμης και λατρείας όλων μας.  

Για τα 50 χρόνια 
του χρυσού ιωβηλαίου του Συλλόγου μας

Yπευθυνη καταστήματος: 
Ευαγγελία Ζήση

τηλ.: 24410-39993
κιν.: 699 8427851
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ΔρΑσΤΗρΙΟΤΗΤΕσ ΤΟΥ σΥλλΟγΟΥ

Χαιρετισμός του Δημάρχου 
Μουζακίου κου Γεωργίου Κωτσού
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50

χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου σας
θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για το ση-
μαντικό έργο που επιτελείτε. Ο ρόλος των
συλλόγων της διασποράς είναι εξαιρετικά
σοβαρός, καθώς κρατούν ζωντανή την επα-
φή με τα πάτρια εδάφη όλων εκείνων των
δημοτών μας που αναγκάστηκαν να αναζη-
τήσουν καλύτερη τύχη στα αστικά κέντρα ή
ακόμη και στο εξωτερικό.

Ευχή μου είναι να συνεχίσετε με αμείωτο
ζήλο, όπως εξάλλου κάνετε μέχρι τώρα, το
έργο σας και να είστε βέβαιοι πως ο Δήμος
Μουζακίου και εγώ προσωπικά θα στεκό-
μαστε αρωγοί στην προσπάθειά σας και σε
οποιαδήποτε δραστηριότητά σας. 

Χρόνια πολλά. Δημιουργικό και ευτυχισμέ-
νο το 2016.

Χαιρετισμός του Μορφωτικού 
και Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Καναλίων (ΜΕΣΚ)
Αγαπητοί/-ές συγχωριανοί/-ές,
Εκ μέρους του Μορφωτικού και Εξωραϊ-

στικού Συλλόγου Καναλίων ευχόμαστε ολό-
ψυχα στον ομόλογο Σύλλογο Αθηνών να συ-
νεχίζει να τιμά και να θυμάται τον τόπο μας
για πολλά χρόνια ακόμη, με τις δράσεις του
και με το σεβασμό που τον διακρίνει. Για μας
που συνεχίζουμε να διαμένουμε στο χωριό
η ύπαρξη τέτοιων συλλόγων σε άλλες πόλεις
μας θυμίζει ότι μπορεί να έχουμε μείνει λίγοι
μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο η Καναλιώτικη φλέ-
βα χτυπά παντού και βοηθά με όποιο τρόπο
δύναται το χωριό μας.

Σας ευχόμαστε να υπάρχουν πάντα οι κα-
τάλληλοι άνθρωποι που με τις ιδέες, τις δρά-
σεις, μα πάνω απ' όλα την αγάπη και την
όρεξή τους να συνεχίζουν το έργο του Συλ-
λόγου σας.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Απόστολος Βητοβάρης και
τα μέλη Κων/νος Μπαλταδώρος, Μαρία Γα-
τή, Δήμητρα (Ρούλα) Μπρέλλα-Ζέκιου, Λάμ-
προς Κατέρης, Γιώργος Τσιπράς, Άγης Τσιώ-
κος 

Χαιρετισμός του Συλλόγου 
Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης 
Ο Σύλλογος Καναλιωτών της Θεσσαλονί-

κης απευθύνει θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό
και εκφράζει τη χαρά του για την επέτειο των
50 χρόνων του Συλλόγου σας, που εορτά-
ζεται σήμερα 29 Νοεμβρίου 2015, και εύχεται
να τα εκατοστίσει. Με τη σημερινή επέτειο
μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε την
προσφορά επικοινωνίας του Συλλόγου σας
προς τα μέλη σας και όλους τους Καναλιώτες
πανελληνίως. 

Συγχαίρουμε επίσης από καρδιάς όλα τα
Διοικητικά Συμβούλια από την ίδρυση του
Συλλόγου σας μέχρι σήμερα, τα οποία ερ-
γάστηκαν με ζήλο και αγάπη για την προβο-
λή του χωριού μας, ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ. Θα ήταν
παράλειψη να μην αναφερθούμε στη μεγάλη
προσφορά της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
που εκδίδεται από τον Σύλλογό σας. Εκφρά-
ζουμε τα συγχαρητήριά μας στις εκάστοτε
επιτροπές που καταβάλλουν κάθε προσπά-

θεια ώστε η έκδοσή της να επιτύχει το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα. Η  εφημερίδα, με
άψογη οργανωμένη διάταξη της ύλης, ανα-
μένεται από τους αναγνώστες με αδημονία,
διαβάζεται με αδιάπτωτο ενδιαφέρον και ζων-
τανεύει την ξεχωριστή ιδέα μας, ως Κανα-
λιωτών.

Τέλος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και
την ευγνωμοσύνη μας για την άριστη συ-
νεργασία των Συλλόγων μας όλα αυτά τα
χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τριαντάφυλλος  Δήμου και

τα μέλη Νικόλαος Γηράσης, Ιωάννης Κω-
τούλας, Ευτέρπη Τέττα, Νέλλη Ζήση 

Χαιρετισμός του Συλλόγου 
Καναλιωτών Βόλου 

Αγαπητοί μας Συγχωριανοί, μέλη του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών της Αθήνας, 

Με την ευκαιρία της χρυσής επετείου του
Συλλόγου σας, της συμπλήρωσης των 50
χρόνων από την ίδρυσή του πίσω στο μα-
κρινό 1965, σας αποστέλλουμε τους εγκάρ-
διους χαιρετισμούς όλων των μελών και του
Δ.Σ. του Συλλόγου των εν Βόλω Καναλιωτών
Καρδίτσας. Κατανοούμε και διαπιστώνουμε
το πολύπλευρο έργο που επιτελείτε καθη-
μερινά ώστε να φέρετε όλους τους Καναλιώ-
τες σε επαφή κυρίως μέσω της εφημερίδας
που εκδίδετε και στην οποία όπως έχουμε
διαπιστώσει δίνετε χώρο σε όλους τους επί
μέρους Συλλόγους των Καναλιωτών να εκ-
φράζονται ισότιμα μέσα από αυτήν και να
διατηρούν τους άρρηκτους δεσμούς που
πρέπει πάντα να έχουν. 

Θεωρούμε κορυφαία στιγμή αυτής της πο-
λύχρονης διαχρονικής πορείας σας την ολο-
κλήρωση του Ξενώνα στο χωριό, ένα έργο
μεγάλο που έδωσε στέγη σε όλους εμάς τους

απανταχού Καναλιώτες που επιθυμούμε να
περάσουμε κάποιες στιγμές της ζωής μας
κάτω από τον Καναλιώτικο ουρανό, χωρίς
να έχουμε το άγχος να επιστρέψουμε αυθη-
μερόν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας μας. 

Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη
μέρα και σας υπενθυμίζουμε πως ο Σύλλο-
γός μας σας ακολουθεί χρονικά, καθώς σε
λίγα χρόνια συμπληρώνει κι εκείνος 50 έτη
δημιουργικής ζωής. Ευχή μας να πορευτού-
με και στο μέλλον με τη σύμπνοια και την
αρμονία που συμπορευτήκαμε όλα αυτά τα
χρόνια, μέλη και Διοικητικά Συμβούλια, κα-
θώς άνθρωποι της ίδιας οικογένειας που
συνδέονται με δεσμούς αίματος ανήκουν ως
μέλη σε έναν από τους επί μέρους Συλλό-
γους, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας
του καθενός μας.

Εκ μέρους  όλων 
των μελών του Συλλόγου μας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αρτέμης Χαλάτσης
και τα μέλη Βιργινία Κέλλα, Μαρία Γιωτοπού-
λου, Νικολέτα Σερπιώτου, Όλγα Μαυρομμά-
τη

Χαιρετισμός του Προέδρου του Δ.Σ.
του Συλλόγου 

των Απανταχού Καρδιτσιωτών 
κου Κωνσταντίνου Κουσαή

Αγαπητοί συμπατριώτες Καναλιώτες-Καρ-
διτσιώτες,

Σας μεταφέρω τις ειλικρινείς θερμές ευχές
σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών για
τη σημερινή σας εκδήλωση, που γίνεται με
αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την
ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιω-
τών Αθήνας.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980,
λόγω της μαζικότατης εσωτερικής μετανά-
στευσης πολλών γηγενών συμπατριωτών
μας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυ-
ρίως προς την Αθήνα, δημιουργήθηκαν πολ-
λοί Καρδιτσιώτικοι Σύλλογοι από όλα τα χω-
ριά και τις κωμοπόλεις του πρώην νομού
Καρδίτσας. Στο πέρασμα του χρόνου όμως
και ιδίως μέσα στη σημερινή, ομολογουμέ-
νως, δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγ-
κυρία, λίγα είναι αυτά τα σωματεία που επι-
βίωσαν και που πραγματικά επέδειξαν και
συνεχίζουν να επιδεικνύουν σημαντικό πο-
λιτιστικό έργο. 

Ένα από αυτά τα σωματεία είναι και το δι-
κό σας, το οποίο εδώ και πενήντα χρόνια,
με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του, ανα-
δεικνύει το χωριό σας, τα Κανάλια αλλά και
ολόκληρη την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την
Καρδίτσα. Οφείλω δε να κάνω ιδιαίτερη ανα-
φορά στην τριμηνιαία εφημερίδα σας, τα
«Κανάλια», η οποία αποτελεί τον σύνδεσμο
όλων των Καναλιωτών ανά την Ελλάδα με
το όμορφο χωριό σας. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα
Διοικητικά Συμβούλια του σωματείου σας
που κράτησαν τον Σύλλογο ψηλά και που
αφήνουν σημαντική παρακαταθήκη στους
νέους σε ηλικία Καναλιώτες, ώστε οι τελευ-
ταίοι να αναλάβουν τα ηνία του Συλλόγου
και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν τις πα-
ραδόσεις και τα ήθη του Τόπου μας.

Εύχομαι στο σωματείο σας «να τα 100στή-
σει» και ειλικρινά ελπίζω κι εύχομαι, λόγω
της νεαρής ηλικίας μου, να παρευρεθώ σε

Χαιρετισμοί για τη Χαιρετισμοί για τη «χρυσή» «χρυσή» επέτειο του Συλλόγου μαςεπέτειο του Συλλόγου μας

Στιγμιότυπο από τη συνεστίαση 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια στη σελ. 4

Στιγμιότυπα από το γλέντι
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πενήντα χρόνια και πάλι εδώ για να γιορτάσουμε τα 100
χρόνια του Συλλόγου σας.

Χαιρετισμός του Προέδρου  του Δ.Σ. της Ένωσης
Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής 

«Η Πανθεσσαλική Στέγη»  Δρος Στεφάνου Γ. Κούτρα
Η συμπλήρωση πενήντα ετών ζωής ενός συλλογικού

φορέα που υπηρετεί την προβολή της ιστορίας και του πο-
λιτισμού της γενέτειράς σας, των ιστορικών Καναλίων Καρ-
δίτσας, αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό πολιτιστικό
γεγονός. Ο Σύλλογός σας είναι ένα παράδειγμα προς μίμη-
ση. Πρωτοπορεί με τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού
επιπέδου, όπως και με την επί σειρά ετών έκδοση καλαί-
σθητης εφημερίδας. Η προσφορά σας έχει ξεχωριστή ση-
μασία μιας και στηρίζεται στην ανυπόκριτη αγάπη για τον
τόπο σας και στην υψηλή ιδέα του εθελοντισμού.

Σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες σας. Ιδιαίτερα συγ-
χαίρω τον εκλεκτό Πρόεδρό σας και φίλο μου, σημαντικό
άνθρωπο και επιστήμονα, κο Λάμπρο Πυργιώτη. 

Εύχομαι η προσφορά του Συλλόγου σας να συνεχιστεί
με μεγάλη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην ψυχή άλ-
λα και στα χρόνια. Όπως τα Κανάλια έφερναν το νερό από
τη Μονή Λυκουσάδας έτσι να ρέει η πολιτιστική δραστηριό-
τητα  του Συλλόγου σας προς όφελος του τόπου μας. 

Χαιρετισμός της Βουλευτή Καρδίτσας 
κας Χρυσούλας Κατσαβριά-Σιωροπούλου

Εύχομαι επιτυχία στη συνεστίαση για τα 50 χρόνια του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών Αθήνας. Θερμές ευχές
στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου για
υγεία και προκοπή! Λυπάμαι που δεν μπορώ να παρευρε-
θώ, αλλά βρίσκομαι στην Καρδίτσα. Θα είναι χαρά μου να
συμμετέχω σε μια επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου σας.

Πάντα στη διάθεσή σας.
Με τιμή.

Χαιρετισμός του Βουλευτή 
Καρδίτσας κου Κωνσταντίνου Τσιάρα

Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Δ.Σ., φίλες και φίλοι,
Ο Σύλλογός σας για όλα αυτά τα χρόνια εκπροσώπησε

εδώ στην περιοχή της Αθήνας με τον πιο δυναμικό τρόπο
όχι μόνο τον τόπο καταγωγής σας, τα Κανάλια, αλλά και
την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Κατέβαλε επιτυχη-
μένα κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο για να διασώσει
και να διαδώσει την παράδοση του τόπου, αλλά να συμ-
βάλλει και στην ανάπτυξή του.

Σήμερα δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου η παγκο-
σμιοποίηση προσπαθεί να ομογενοποιήσει τις ιδιαιτερό-
τητες και τα χαρακτηριστικά μας ως λαού και του κάθε
λαού. Η μόνη μας τελικά αντίσταση είναι η μνήμη μας,
γιατί οι άνθρωποι είναι οι μνήμες τους. Οι μνήμες και οι
παραδόσεις μας είναι τα τιμαλφή της ιστορίας μας, είναι
τελικά η γνώση μας και οι αλήθειες μας. Έτσι μια σχέση
γύρω από ένα κύτταρο συσπείρωσης όπως είναι ο Σύλ-
λογος Καναλιωτών, που όλοι μας οφείλουμε να στηρίζουμε
με τον κάθε δυνατό τρόπο,  είναι η απάντηση στα μεγάλα
ερωτήματα της εποχής μας, μιας εποχής σκληρής, κυνικής
και ωμής.

Σας εύχομαι καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες στο έργο
του 50χρονου πλέον Συλλόγου σας, ο οποίος με τη δική σας
στήριξη είμαι σίγουρος πως θα φτάσει και στο ιωβηλαίο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς.

Χαιρετισμός της Προϊσταμένης του Τμήματος
Παιδείας, Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης 
Δήμου Καρδίτσας κας Παρασκευής Σδρόλια
Εύχομαι από καρδιάς στο δραστήριο Σύλλογό μας να

περάσετε όμορφα. Σας καμαρώνουμε πάντα μέσα από το
πλούσιο υλικό της εφημερίδας.

Δημιουργία λοιπόν και διασκέδαση!

Χαιρετισμοί για Χαιρετισμοί για 
τη τη «χρυσή» «χρυσή» επέτειο επέτειο 
του Συλλόγου μαςτου Συλλόγου μας

Συνέχεια από τη σελ. 3

Στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας (φύλλο 132, σελ. 1), στο
δημοσίευμα με τίτλο Ενθύμηση του
Καναλιώτη Καπνοπαραγωγού, ση-
μειώναμε την πρόταση του Συλλό-
γου Καναλιωτών της Θεσσαλονίκης
προς τον Δήμαρχο Μουζακίου, με
επιστολή τους της 21-11-2014 (δη-
μοσιεύτηκε στο φύλλο 129, σελ. 16,
της εφημερίδας),  να εντοιχιστεί ανα-
μνηστική πλάκα στο γραφείο της το-
πικής Κοινότητας στη μνήμη του
Καναλιώτη καπνοπαραγωγού και
να καθιερωθεί ημέρα μνήμης του.

Η πρόταση υλοποιήθηκε και μια
ευμεγέθης μαρμάρινη πλάκα έχει
ήδη εντοιχιστεί δίπλα στην είσοδο
του Κοινοτικού γραφείου. Στην πλά-
κα δηλώνεται η χρονολογία (2003)
ορόσημο του τέλους της καπνοκαλ-
λιέργειας στο χωριό και η 29η Αυ-
γούστου ως ημέρα μνήμης των επί
σειρά  δεκαετιών καπνοπαραγω-
γών.

Από την Επιτροπή της Εφημερίδας

Η υλοποίηση μιας πρότασης, Η υλοποίηση μιας πρότασης, 
με αναφορά στην πλέον με αναφορά στην πλέον 

εμβληματική καλλιέργεια του χωριούεμβληματική καλλιέργεια του χωριού
και τους καλλιεργητές της και τους καλλιεργητές της 

του Αρτέμη Χαλάτση
Προέδρου Δ.Σ. 
του Συλλόγου Βόλου

ΤΤ
ην Τετάρτη 9 Δεκεμ-
βρίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε απογευματινή
συνάντηση των γυναι-

κών-μελών του Συλλόγου του
Βόλου για καφέ και τσάι σε γνω-
στό κεντρικό καφέ της πόλης.
Στη συνάντηση βεβαίως παρα-
βρέθηκαν και οι σύζυγοι. Σκοπός
ήταν η αναθέρμανση των σχέ-
σεων και η ανταλλαγή ευχών για
τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Η συνάντηση είχε και φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα, καθώς το από-
γευμα εκείνο, ο καθένας μας
από το υστέρημά του προσέ-
φερε όσα χρήματα επιθυμούσε,
με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί
ένα σεβαστό ποσό που ο Σύλλο-
γός μας κατέθεσε στο ίδρυμα
παιδιών με ειδικές ανάγκες
«Άσπρες Πεταλούδες». Στο
τέλος της συνάντησης, μαζί με

τις ευχές, το Διοικητικό Συμβού-
λιο δώρισε στον κάθε παρευρι-
σκόμενο ένα μικρό συμβολικό
χειροποίητο Χριστουγεννιάτικο
στολίδι, το οποίο κατασκεύασε
με πολύ μεράκι και αγάπη η
Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου μας Μαρία Γιωτο-
πούλου, ενώ η σπιτική μηλόπιτα

και τα μελομακάρονα που
έφτιαξε η Όλγα Μαυρομμάτη
μας ενθουσίασαν όλους, και φυ-
σικά δεν αρκεστήκαμε μονάχα σ’
ένα κομμάτι. Η συνάντηση κρά-
τησε ως αργά το βράδυ και ευχή
όλων ήταν να πραγματοποιούν-
ται συχνότερα ανάλογες εκδη-
λώσεις.   

Προεόρτια συνάντησηΠροεόρτια συνάντηση
των Καναλιωτών των Καναλιωτών 

του Βόλουτου Βόλου



Aπό το γραφείο Τύπου
του Δήμου Μουζακίου

σσ
ε πλήρη ανακαίνιση και του εσωτε-
ρικού χώρου του Πνευματικού Κέν-
τρου Καναλίων προχωρά ο Δήμος
Μουζακίου μέσω του έργου: «Ανά-

πλαση όψεων και αλλαγή χρήσης του κτιρίου
του Πνευματικού Κέντρου οικισμού Κανα-
λίων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα LEADER και είχε συνολικό προ-
ϋπολογισμό 141.700 ευρώ.

Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου κατα-
σκευάστηκε στα Κανάλια το 1967 με σύγχρονα
υλικά και μεθόδους που δεν συνδέονταν με την
τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εικόνα.
Βρίσκεται σε κεντρική θέση επί του δρόμου που
διασχίζει τον οικισμό και γειτνιάζει με την εκκλη-
σία, συνεπώς η ανάπλαση της όψης του το με-
τέτρεψε από έντονο δείγμα αστικού τοπίου σε
στοιχείο του ενιαίου παραδοσιακού χαρακτήρα
του πυρήνα του οικισμού. Η ανάπλαση είχε ως
σκοπό τόσο την αισθητική ένταξη του κτιρίου
στον παραδοσιακό χαρακτήρα του κέντρου του
οικισμού όσο και την κτιριακή διαμόρφωση που
θα προσφέρει λειτουργικότητα. 

Όσον αφορά στην ανάπλαση 
των εξωτερικών όψεων, 

έγιναν οι εξής παρεμβάσεις: 
Η βόρεια και η δυτική πλευρά του κτιρίου

κτίστηκε με λιθοδομή ως το ύψος του πρώτου
ορόφου. Το τέλος της λιθοδομής ορίζεται με τη
χρήση οριζόντιου ξύλινου δεσίματος, που πα-
ραπέμπει στην παραδοσιακή ξυλοδεσιά αλλά
και είναι απαραίτητο λόγω του μεγάλου ύψους
της όψης. Η ελεύθερη επιφάνεια στο υπόλοιπο
ύψος  καθώς και οι παρειές και οι κολώνες της
επιστέγασης του εξώστη χρωματίστηκαν με
χρώμα ανάλογο με εκείνο της λιθοδομής και
έπειτα από συνεννόηση με την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία. Η εσοχή στη νότια πλευρά όπου
σχηματίζεται ο εξώστης επενδύθηκε με φυσική
πέτρινη πλάκα, που ομοιάζει στο χρώμα και
τον τύπο με την πέτρα της λιθοδομής των άλ-
λων όψεων. Άλλες παρεμβάσεις που έγιναν
στον εξώστη είναι η στρώση του δαπέδου του
με πλακάκια και η αντικατάσταση του σιδερέ-
νιου κιγκλιδώματός του από νέο.

Τα εξωτερικά κουφώματα, που ήταν σιδε-
ρένια,  καθαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν
με αντίστοιχων διαστάσεων κουφώματα από
PVC, τα οποία μιμούνται στην εμφάνιση το
ξύλο, με τα απαιτούμενα κατώφλια και τις αν-
τίστοιχες ποδιές από φυσική σκληρή πέτρα–
πλάκα σε χρώμα και υλικό που ταιριάζει με
αυτά των κουφωμάτων αλλά και της λιθοδο-

μής. Τα κουφώματα είναι δίφυλλα και τρίφυλλα
ανάλογα με το μήκος του ανοίγματος.

Στο εσωτερικό του κτιρίου, οι 
εργασίες που ολοκληρώνονται είναι: 
• Καθαίρεση και αντικατάσταση των εσω-

τερικών κουφωμάτων
• Τοποθέτηση σκιάστρων συσκότισης 

• Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (δάπεδο
ραμποτέ με σκελετό από καδρόνια) και των
αντίστοιχων σοβατεπιών

• Τοποθέτηση ξύλινης ψευδοροφής με κά-
λυψη της υπάρχουσας με ξύλινες μισόταβλες

• Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών τοι-
χοποιίας

• Ανακαίνιση υδραυλικής εγκατάστασης με

τα αντίστοιχα είδη υγιεινής για τους χώρους
υγιεινής του πρώτου ορόφου καθώς και τις
απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία
τριών χώρων WC

• Ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατά-
στασης με τοποθέτηση διακοπτών, ρευμα-
τοδοτών και  φωτιστικών – αντικατάσταση
του ηλεκτρολογικού πίνακα

Όσον αφορά, τέλος, στον εξωτερικό χώ-
ρο, το στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα
καθαιρέθηκε και αποξηλώθηκαν τα σιδερένια
κιγκλιδώματα. Αντικαταστάθηκαν με την κα-
τασκευή χαμηλού πέτρινου περίβολου ύψους
ενός μέτρου. Το στηθαίο της βεράντας επεν-
δύθηκε στην εσωτερική προς αυτή πλευρά με
κτίσιμο από λιθοδομή όμοια με εκείνη της εξω-
τερικής όψης και του παράπλευρου προς το
δρόμο στηθαίου. Το δάπεδο ανάμεσα στο κτί-
ριο και το στηθαίο, όπως και στον εξώστη,
επιστρώθηκε με χονδρόπλακες ορθογωνισμέ-
νες. Τον εξωτερικό χώρο φωτίζουν τέσσερις
εξωτερικοί προβολείς με λειτουργία φωτοκύτ-
ταρου για αυτόματη λειτουργία μόνο τη νύχτα.

του Ιωάννη Απ. Πυργιώτη
Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, 
MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΕΑΠ

σσ
τις αρχές Νοεμβρίου τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος προς χαρακτηρισμό ως  «πα-
ραδοσιακού» του οικισμού του χωριού μας (των Κανα-
λίων, Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης του Δήμου Μουζακίου

της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας) καθώς και του Φαναρίου.
Το σχέδιο αυτό είναι το αποτέλεσμα της Β’ φάσης της μελέτης «Κα-
θορισμός μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις
περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της Περι-
φερειακής ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

Σύμφωνα μ' αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και πε-
ριορισμοί δόμησης των ακινήτων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και
των οικοπέδων αυτών, στο σύνολο της έκτασης εντός των ορίων
των οικισμών και στον πέριξ αυτών ύπαιθρο χώρο. Τα νέα κτίρια
πρέπει ν' ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την
ένταξη στο χώρο, τη μορφή, τον όγκο, το ύψος, τις όψεις, τα
υλικά, τα χρώματα, τα κουφώματα, τη στέγη, τους εξώστες, τα
σκίαστρα, τις περιφράξεις, και γενικά σε ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό
περίβλημα των κτιρίων καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυ-

τών. Ειδική μέριμνα προβλέπεται  για το σχεδιασμό βιοκλιματικών
κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και για την ενσωμάτωση
στα κτίρια συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Οι οικοδομικές άδειες στον οικισμό και στην πέριξ αυτού ζώνη,
όπως ορίζονται από την περιοχή μελέτης (υπάρχον όριο οικισμού),
θα ελέγχονται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτε-
κτονικής (Σ.Α.). Ακόμη, κάθε εργασία που αφορά στην επίστρωση,
διαμόρφωση, τροποποίηση, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,
όπως οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων κλπ., θα εκτελείται με τρό-
πο προσαρμοσμένο στα παραδοσιακά πρότυπα και ύστερα από
έγκριση του Σ.Α. 

Και σήμερα στο χωριό μας ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης για
την ανέγερση νέων κτιρίων, αλλά μετά την υπογραφή του σχεδίου
Π.Δ. που προωθείται, αυτοί οι ειδικοί όροι θα είναι πιο αυστηροί
και θα τηρούνται πιστά, κυρίως λόγω ελέγχων. Προβλήματα στην
εφαρμογή του Π.Δ. σίγουρα θα υπάρχουν (ελπίζουμε πως κάποια
θα ξεπεραστούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης), όπως υπήρ-
χαν και μέχρι σήμερα, και η ανέγερση, η συντήρηση και η επισκευή
των κτιρίων θα είναι πιο δαπανηρή. Σε βάθος χρόνου όμως θα
λειτουργήσει θετικά για το χωριό, αφού θα γίνει πιο ελκυστικό και
θα αποκτήσει περισσότερους επισκέπτες αλλά και νέους κατοίκους
και άλλους επενδυτές
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νΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑνΑλΙΑ

Ολοκληρώνονται οι εργασίες και στο εσωτερικόΟλοκληρώνονται οι εργασίες και στο εσωτερικό
του Πνευματικού Κέντρου Καναλίωντου Πνευματικού Κέντρου Καναλίων

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για 
τον χαρακτηρισμό του χωριού μας 

ως «παραδοσιακού»

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γεώργιος Κωτσός, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο
της Κοινότητας Καναλίων κο Χριστόφορο (Χρίστο) Ζέκιο, επισκέφθηκε το Πνευματικό
Κέντρο και διαπίστωσε από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Ο κος Κωτσός μετέφερε
τα εξής στην εφημερίδα μας: «Ένα ακόμη νέο έργο για το Δήμο Μουζακίου που χρη-
ματοδοτείται από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήδη ολοκληρώνεται. Μέσα από το συγκε-
κριμένο έργο αναβαθμίζεται ένα σημαντικό κτίριο των Καναλίων προς όφελος των
μονίμων κατοίκων τους αλλά και όλης της μεγάλης κοινότητας των απανταχού Κα-
ναλιωτών. Επισημαίνεται πως η μελέτη του έργου εκπονήθηκε κατά τη θητεία του
προηγούμενου Δημάρχου κου Σταύρου Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε την πρόνοια
να εξασφαλίσει το έργο μέσω του προγράμματος LEADER». Ο κος Ζέκιος μας δήλωσε:
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που ένα σημαντικό έργο για το χωριό μας ολοκληρώ-
νεται. Το Πνευματικό Κέντρο των Καναλίων είναι σημείο αναφοράς για το χωριό και
τους κατοίκους μας, που σύντομα θα το απολαμβάνουν πλήρως ανακαινισμένο».

Η Επιτροπή της Εφημερίδας 
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ΔρΑσΤΗρΙΟΤΗΤΕσ ΤΟΥ σΥλλΟγΟΥ μΑσ

ΕΕ
ξαιρετικές ήταν οι εντυπώ-
σεις των Καναλιωτών επι-
σκεπτών στο Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο την Κυ-

ριακή 8 Νοεμβρίου 2015. Η Επι-
τροπή της Εφημερίδας έλαβε και
δημοσιεύει τρία κείμενα, τα οποία
αποτυπώνουν το θαυμασμό των
συντακτών τους για το ιστορικό κτί-
ριο και τα πλούσια εκθέματά του,
που αναπαριστούν φυσιογνωμίες
αγωνιστών και στιγμές των εθνικών
αγώνων και της ιστορίας του νεότε-
ρου ελληνισμού.

Η κα Ιφιγένεια (Βένια) Βογιατζή,
ως αρχαιολόγος – Μουσειολόγος,
εκτός από την αναφορά της σε αντι-
προσωπευτικά εκθέματα του Μου-
σείου, μας δίνει επίσης σημαντικές
πληροφορίες για το ιστορικό της
ίδρυσής του, την προστασία των εκ-
θεμάτων τα δύσκολα χρόνια της κα-
τοχής και το ιστορικό της οριστικής
στέγασής του στο εξαιρετικής αρχι-
τεκτονικής κτίριο της παλαιάς Βου-
λής.

Λάβαμε κι ένα τέταρτο κείμενο, το

τελευταίο, από την «ξεναγό» μας
στην έκθεση του Μουσείου κα Κων-
σταντίνα Καλαϊντζή, που αναδεικνύει

περίτρανα την καλλιέργεια των επι-
μελητών αυτών των θησαυρών της
χώρας μας.

Από την επίσκεψη στο Εθνικό ΙστορικόΑπό την επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο της Παλαιάς ΒουλήςΜουσείο της Παλαιάς Βουλής

του Κωνσταντίνου Αλ. Γιωτόπουλου

Με τους ίδιους σχεδόν πάντα συγχωριανούς μας σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε στις 8-11-2015
και η επίσκεψη και ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο, που στεγάζεται στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. 
Μας υποδέχθηκε η κα Βένια Βογιατζή, εγγονή του αείμνη-

στου Βασίλη Αναστασίου (Μέλου), η οποία λόγω ειλημμένων
υποχρεώσεών της, μετά το καλωσόρισμά μας στα σκαλιά του
Μουσείου  ανέθεσε την ξενάγησή μας στην κα Κωνσταντίνα
Καλαϊντζή, επιστημονική συνεργάτιδα του Μουσείου.

Η κα Καλαϊντζή μας περιέφερε σε όλες τις αίθουσες και τους
χώρους του Μουσείου και με γλαφυρό και εύληπτο λόγο μας
ενημέρωσε για όλα τα εκθέματα του Μουσείου, ο εμπλουτισμός
του οποίου συνεχίζεται ως τις μέρες μας με δωρεές και επιλε-
κτικές αγορές. Ως πεπειραμένη ξεναγός και γνώστης του αντι-
κειμένου επέμεινε περισσότερο στα πιο σημαντικά και εντυ-
πωσιακά εκθέματα και σ’ εκείνα που ιδιαίτερα προσέλκυαν το
ενδιαφέρον μας. Έτσι στο νου μας ξετυλίχτηκε η ιστορία του
νεότερου ελληνισμού από την περίοδο της τουρκοκρατίας ως
τη σημερινή εποχή. Σημείο αναφοράς σ’ όλες σχεδόν τις αί-
θουσες οι ζωγραφικοί πίνακες με πρόσωπα που έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στο ιστορικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Ρίγη συγ-
κίνησης και εθνικής υπερηφάνειας βιώσαμε όλοι μας αντικρί-
ζοντας μορφές σπουδαίων Φαναριωτών, Φιλικών, όπως των
Κοσμά Αιτωλού, Κοραή, Ρήγα Φεραίου, αγωνιστών του 21
όπως των Κολοκοτρώνη, Κανάρη, Μπουμπουλίνας, Μπότσαρη
κ.ά., τη μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου και προσωπικά του
αντικείμενα, του Παύλου Μελά, του Χρυσοστόμου Σμύρνης
και πολλών άλλων.

Σημαίες των Φιλικών και της επανάστασης, η Magna Karta
του Ρήγα, πανοπλίες και πολεμικός εξοπλισμός, σφραγίδες,
έγγραφα, έπιπλα, αργυροποίκιλτα και χρυσοποίκιλτα όπλα,
ακρόπρωρα πλοίων, ενδυμασίες ολόκληρες ή τμήματα, όπως
του Κολοκοτρώνη, του Όθωνα, της Αμαλίας, του Παύλου Μελά
κ.ά., κοσμήματα, κεραμικά, τοπικές και εθνικές ενδυμασίες και
τόσα άλλα που μαγεύουν  τον επισκέπτη του Μουσείου αυτού. 

Με το τέλος της ξενάγησης που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες,
ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής στα πρόσωπα όλων μας και
ανυπόκριτες ευχαριστίες εκφράστηκαν τόσο στην ξεναγό κα
Καλαϊντζή όσο και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που
διοργάνωσαν αυτή την ωραία εκδήλωση.  

Η συγχωριανή μας κα Ιφιγένεια (Βένια) Βογιατζή 
(πρώτη στο κέντρο της φωτογραφίας) μας υποδέχεται 

στα σκαλιά του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής

του Βασίλη Μπρακατσούλα

Ένα τεράστιο κύμα εκθεμάτων εθνικής μορφής
και σημασίας, που καλύπτει τους αιώνες από
το 1453 έως τον 20ο αιώνα, περίμενε τους

Καναλιώτες της Αθήνας την Κυριακή 8 Νοεμβρίου να
τα επισκεφτούν και να τα γνωρίσουν. 

Συγκεκριμένα εκτίθενται με εξαίρετο τρόπο και με
πληροφοριακά σημειώματα, αντικείμενα Βυζαντινής
τέχνης, πανοπλίες και σημαίες Βενετών,   όπλα και
διάφορα προσωπικά αντικείμενα των Ελλήνων αγω-
νιστών του 1821, αυθεντική περικεφαλαία του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη, κειμήλια και ενθυμήματα των
Κουντουριώτη, Διάκου, Μακρυγιάννη και άλλων έως
και τα πρόσφατα χρόνια, ωραίες γυναικείες ενδυμα-
σίες γνωστών Ελληνικών οικογενειών με λαμπερά
σχέδια, χρώματα και σχήματα, τοποθετημένα όλα -
συνολικά ένα (1) εκατομμύριο κειμήλια και 600.000
έγγραφα, στις πολλές και κομψές αίθουσες του ωραί-
ου και ιστορικού κτιρίου.

Είναι δε χιλιάδες οι μαθητές των σχολείων της Αθή-
νας και της Ελλάδας γενικότερα που σπεύδουν να
γνωρίσουν την αγωνιστική και πολιτιστική ιστορία της
πατρίδας και της τέχνης των περασμένων χρόνων
και να συναντήσουν την εθνική μας ιστορία και να
γευτούν την αίσθηση του ηρωικού και του ωραίου.  

της Κωνσταντίνας Καλαϊντζή  
Επιμελήτριας του ΕΙΜ

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή
δέχθηκα την πρόταση της
εκλεκτής συναδέλφου

μου Ιφιγένειας Βογιατζή για πα-
ρουσίαση της μόνιμης έκθεσης
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Ενός μουσείου που μας έχει πε-
ριβάλει με την αγάπη και την εμ-
πιστοσύνη του στα πιο δημιουρ-
γικά χρόνια της ζωής μας. Η Ιφι-
γένεια Βογιατζή, η δική μας Βένια,
πάντα εξέφραζε τη μοναδική σχέ-
ση στοργής και σεβασμού που εί-
χε αναπτύξει με τον παππού της.
Το γεγονός λοιπόν ότι συνδέεστε
με κάποιο τρόπο με αυτόν τον άν-
θρωπο, που άφησε μια γλυκιά
ανάμνηση σ’ εκείνους  που τον
γνώρισαν, μ’ έκανε να δεχτώ αμέ-
σως και να με στερηθούν για λίγο
τα δυο μου κοριτσάκια.

Το καλωσόρισμά σας από την
Βένια με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί
να ξέρετε ότι για πρώτη φορά
απευθύνθηκε ανοιχτά σε κοινό.
Μολονότι είναι μια σπουδαία και
αφοσιωμένη επιστήμων, σπάνια,
από σεμνότητα θεωρώ, μιλάει δη-
μόσια. Τα γραπτά της μιλούν πε-
ρισσότερο για εκείνην. Οφείλω να
ομολογήσω ότι θαύμασα την ομι-
λία της και την επικοινωνία της μα-
ζί σας. Και η απάντηση βρίσκεται
στην αγάπη και το σεβασμό για
τον ξεχωριστό παππού και τους
συντοπίτες του.

Σ’ όλη τη διάρκεια της δικής μου
παρουσίασης ένιωσα την ανταπό-
κρισή σας, το ενδιαφέρον σας και
εισέπραξα το εγκάρδιο ευχαριστώ
σας. Κάποιοι από εσάς, με ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον και γνώσεις, με
βοηθήσατε να δω κι άλλες πτυχές
στην ιστορία και στη νοηματοδό-
τηση της ζωής, που δεν τις είχα
προσεγγίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ.
Τα δώρα σας που μου στείλατε μέ-
σω της Βένιας, του βιβλίου σας για
τον Ζήση Σκάρο και του DVD με

την πολιτιστική κληρονομιά της ιδι-
αίτερης πατρίδας σας, μου έδωσαν
μεγάλη χαρά. Ξέρετε, αυτό το πα-
ραπάνω,  που κάνει τη διαφορά,
δεν το συναντά κανείς συχνά στη
ζωή.

Σας εύχομαι καλή χρονιά, με
υγεία, μακροημέρευση και αγάπη.

Η επιμελήτρια του Μουσείου κα Κωνσταντίνα Καλαϊντζή (δεξιά
στη φωτογραφία) μας γνωρίζει ολοζώντανα τα πλούσια εκθέματα

Μπροστά στη σημαία της Επανάστασης με τα σύμβολα της
Φιλικής Εταιρείας
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ΑρΘρΟγρΑΦΙΑ

της Ιφιγένειας Βογιατζή,
Αρχαιολόγου-Μουσειολόγου

Ήταν για μένα μεγάλη χαρά να υπο-
δεχτώ στις αρχές Νοεμβρίου στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο την πολυά-

ριθμη ομάδα συντοπιτών μου από τα πανέ-
μορφα Κανάλια, τόπο καταγωγής της μητέρας
μου Φωτεινής Αναστασίου–Βογιατζή. Για μένα
η συνάντηση αυτή είχε προσωπικό χαρακτή-
ρα, τόσο γιατί ο κος Χρήστος Λιάκος, που είχε
την ιδέα της ξενάγησης, είναι οικογενειακός
φίλος των γονιών μου και τον γνωρίζω από
μικρό παιδί, όσο και γιατί τα Κανάλια συνδέ-
ονται άρρηκτα με τη μνήμη ενός από τα πιο
αγαπημένα μου πρόσωπα, του παππού μου,
Βασίλη Αναστασίου, Γυμνασιάρχη.

Με ιδιαίτερη λοιπόν συγκίνηση καλωσόρισα
τους φιλομαθείς Καναλιώτες της Αθήνας στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, έναν χώρο γεμάτο
μοναδικούς θησαυρούς που στεγάζεται σε ένα
κτίριο διαποτισμένο από την ιστορία. Αντικεί-
μενό του, η ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ιδρύθηκε από την
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος,
η οποία ιδρύθηκε το 1882, σε μία εποχή οικο-
νομικής και κοινωνικής ανέλιξης του ελληνικού
κράτους, περίπου πενήντα χρόνια μετά την
κατάκτηση της ανεξαρτησίας του. Ιδρυτικά μέ-
λη της ήταν επιφανείς εκπρόσωποι των επι-
στημών, των γραμμάτων και των τεχνών της
εποχής, όπως ο λόγιος και δημοσιογράφος
Τιμολέων Φιλήμων, o θεμελιωτής της ελληνι-
κής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, ο ιστορικός
Σπυρίδων Λάμπρος, ο αθηναιογράφος Δημή-
τριος Καμπούρογλου, ο δημοσιογράφος
Μπάμπης 'Aννινος, ο ιστορικός και γεωγράφος
Αντώνιος Μηλιαράκης, ο ποιητής Γεώργιος
Δροσίνης κ.ά. 

Σκοπός της Εταιρείας, η συλλογή, διαφύλαξη
και προβολή κειμηλίων και μαρτυριών που φω-
τίζουν την ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.

Η έναρξη της λειτουργίας του Μουσείου
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρώτη επί-
σημη δημόσια παρουσία της Εταιρείας, την
Έκθεσιν Μνημείων του Ιερού Αγώνος, δύο
χρόνια αργότερα. Στην έκθεση αυτή, ανταπο-
κρινόμενοι σε έκκληση της Εταιρείας, παρα-
χώρησαν αντικείμενα όλοι όσοι είχαν στην κα-
τοχή τους ιστορικά κειμήλια μιας εποχής όχι
πολύ μακρινής, κυρίως οι οικογένειες των αγω-
νιστών του 1821 αλλά και κρατικοί φορείς,
όπως τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτι-
κών. Tα περισσότερα από τα αντικείμενα αυτά,
μετά το πέρας της έκθεσης, δωρίσθηκαν στο
Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρείας, αποτελώντας τον κεντρικό πυρήνα του. 

Ουσιαστικά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
γεννήθηκε μέσα από την κοινή δράση μιας
κοινωνίας που μετεξελισσόταν γοργά, σε μια
περίοδο αναζήτησης συνεκτικών κρίκων και
εθνικής ταυτότητας και δημιουργίας των θε-
σμών της. Από τότε και για πάνω από μισό
αιώνα σχεδόν αδιάλειπτα το Μουσείο λειτουρ-
γούσε για το κοινό σε αίθουσες του Πολυτε-
χνείου, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφο-
ράς στη ζωή της πόλης. Συνέχισε το έργο του
εμπλουτισμού των συλλογών του τόσο στο
εσωτερικό της χώρας αλλά και οργανώνοντας
εξορμήσεις σε περιοχές του Ελληνισμού εκτός
των τότε συνόρων, στη Μακεδονία, την Ήπει-
ρο, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη,
την Αλεξάνδρεια. 

Στις παραμονές του Β  ́Παγκοσμίου Πολέ-
μου για προληπτικούς λόγους τα αντικείμενα
συσκευάστηκαν και κρύφτηκαν στα υπόγεια
του Πολυτεχνείου και σε ιδιωτικούς χώρους.
Μεταπολεμικά, και ενώ γίνονταν έντονες προ-
σπάθειες για εύρεση κατάλληλης στέγης, ενοι-
κιάστηκε προσωρινά ένα οίκημα στην οδό Βα-
σιλίσσης Αμαλίας, η Στέγη Απόρων Κορασί-

δων, όπου λειτούργησε μία πρόχειρη έκθεση.
Από το 1960 το Μουσείο βρήκε τη μόνιμη και
οριστική του θέση στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής. Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής είναι
άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορία:
πρόκειται για την πρώτη μόνιμη στέγη του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου. Θεμελιώθηκε το 1858
από τη βασίλισσα Αμαλία και οικοδομήθηκε
σε σχέδια του Γάλλου αρχιτέκτονα François
Boulanger προκειμένου να στεγάσει τη Βουλή
και τη Γερουσία. Με την έξωση του βασιλιά
Όθωνα και τη μεταπολίτευση του 1862 το σώ-
μα της Γερουσίας καταργήθηκε. Τα σχέδια του
κτιρίου τροποποιήθηκαν από τον αρχιτέκτονα
Παναγιώτη Κάλκο, με κυριότερη μεταβολή την
κατάργηση του αμφιθεάτρου της Γερουσίας.
Το κτίριο του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε το
1875. Στις 11 Αυγούστου 1875 το κτίριο εγκαι-
νιάστηκε με την επίσημη έναρξη των συνε-
δριάσεων της Βουλής με πρωθυπουργό τον
Χαρίλαο Τρικούπη. 

Για 60 ολόκληρα χρόνια το κτίριο της οδού
Σταδίου στέγασε την πολυτάραχη πολιτική ζωή
της χώρας. Το 1935 η Βουλή των Ελλήνων με-
ταστεγάστηκε στα Παλαιά Ανάκτορα στην Πλα-
τεία Συντάγματος, όπου λειτουργεί έκτοτε. Το
κτίριο της Παλαιάς, πλέον, Βουλής παραχω-
ρήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου στην Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος προκειμένου να στεγάσει
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η υλοποίηση της
απόφασης καθυστέρησε λόγω του πολέμου.
Τελικά η Εταιρεία εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο
της Παλαιάς Βουλής το 1960 και δύο χρόνια
αργότερα άνοιξε για το κοινό η νέα έκθεση του
Μουσείου της στην οριστική του στέγη. 

Σήμερα η Παλαιά Βουλή είναι αρχιτεκτονικό
κόσμημα στο κέντρο των Αθηνών. Η μεγαλό-
πρεπη Αίθουσα των Συνεδριάσεων αποτελεί
χώρο ιστορικής μνήμης αλλά και κατάλληλη
στέγη για σημαντικές εκδηλώσεις ιστορικού και
πολιτιστικού περιεχομένου. Οι αίθουσες που

την περιβάλλουν στεγάζουν τη μόνιμη έκθεση
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, ενώ το υπε-
ρώο αποτελεί το χώρο περιοδικών εκθέσεων. 

Στη μόνιμη έκθεση αναπτύσσεται η ιστορία
του Ελληνισμού τους τελευταίους αιώνες: μέσα
από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, σημαίες
και όπλα από τους εθνικούς απελευθερωτι-
κούς αγώνες, προσωπικά αντικείμενα ιστορι-
κών μορφών, έγγραφα και φωτογραφίες, οι-
κιακά σκεύη και εργαλεία καθώς και παραδο-
σιακές φορεσιές και έργα της νεοελληνικής
χειροτεχνίας, διαγράφεται η ιστορική πορεία
του Ελληνισμού από την 'Aλωση της Κων-
σταντινούπολης (1453) συμβολικά μέχρι τον
ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941. 

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν: 
• Η Χάρτα της Ελλάδος που τύπωσε ο Ρή-
γας Βελεστινλής στη Βιέννη το 1797 χάριν
των Ελλήνων και Φιλελλήνων. Απεικονίζει
μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου και
της Μικράς Ασίας και περιέχει πυκνές ιστο-
ρικές πληροφορίες που συνδέουν τον αρ-
χαίο και νεότερο ελληνισμό και απηχούν
τους εθνικούς στόχους και τις πολιτικές
απόψεις του εθνομάρτυρα. Ο Ρήγας με
την έκδοση αυτή προέτρεπε τους υπο-
δούλους στην Επανάσταση και στην εγ-
καθίδρυση ενός συνταγματικού και ισότι-
μου κράτους που θα ονομαζόταν Ελληνική
Δημοκρατία και θα περιλάμβανε όλες τις
χριστιανικές οθωμανικές κτήσεις.

• Ό Όρκος, πίνακας του Δ. Τσόκου (1849).
Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα ο αγωνιστής
δίνει τον όρκο στο Ευαγγέλιο και μυείται
στη Φιλική Εταιρεία. Σύμφωνα με την πα-
ράδοση πρόκειται για  την ορκωμοσία στη
Ζάκυνθο του μετέπειτα αρχιστράτηγου της
Επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

• Σημαία της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 με σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας,
μυστικής οργάνωσης που προετοίμασε

την Επανάσταση. Τον τύπο της σημαίας
αυτής σχεδίασε ο Παλαιών Πατρών Γερ-
μανός τις πρώτες μέρες της Επανάστα-
σης. Κατασκευάστηκαν αρκετές παρόμοι-
ες και διανεμήθηκαν στα στρατόπεδα των
επαναστατημένων Ελλήνων. 

• Οι πίνακες με τα σημαντικότερα επεισόδια
της Ελληνικής Επανάστασης, όπως τα
αφηγήθηκε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυ-
γιάννης. 

• Το καριοφίλι του Αθανασίου Διάκου, του
Ρουμελιώτη αγωνιστή της επανάστασης,
που αιχμαλωτίστηκε στη μάχη της Αλα-
μάνας και σκοτώθηκε με μαρτυρικό τρόπο,
η πριονωτή σπάθη του Νικηταρά, πρω-
τεργάτη της πρώτης μεγάλης νίκης του
ελληνικού αγώνα ανεξαρτησίας στη μάχη
του Βαλτετσίου, και βέβαια η περικεφα-
λαία, οι επωμίδες με τις λεοντοκεφαλές, ο
επάργυρος θώρακας και τα όπλα του αρ-
χιστράτηγου του Αγώνα Θεόδωρου Κο-
λοκοτρώνη. 

• Η σφαίρα που σκότωσε τον Μάρκο Μπό-
τσαρη.

• Ο ταμπουράς του στρατηγού Μακρυγιάν-
νη, που αγαπούσε να τραγουδά και  να
αυτοσχεδιάζει δημοτικά τραγούδια. Ο ταμ-
πουράς, σπάνιο αντικείμενο της καθημε-
ρινής ζωής από την εποχή της επανάστα-
σης, δωρίσθηκε στο Μουσείο το 1926 μαζί
με τα υπόλοιπα κειμήλια του αγωνιστή
από την οικογένειά του. 

• Η καρδιά του ψαριανού ναυτικού Κων-
σταντίνου Κανάρη, του γενναίου μπουρ-
λοτιέρη της Ελληνικής Επανάστασης. Τα
κατορθώματά του, όπως η ανατίναξη της
οθωμανικής ναυαρχίδας του Καρά Αλή
στη Χίο τον Ιούνιο του 1822, η πυρπόληση
μεγάλου οθωμανικού δικρότου στην Τέ-
νεδο τον Οκτώβριο του 1822,  καθώς και
η απόπειρα κατάκαυσης του αιγυπτιακού
στόλου μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας
τον Αύγουστο του 1825, προκάλεσαν εν-
θουσιασμό στον επαναστατημένο Ελλη-
νισμό και εντυπωσίασαν την διεθνή κοινή
γνώμη της εποχής για τον ηρωισμό τους.
Μαζί εκτίθεται αρπάγη πυρπολικού της
Επανάστασης.

• To κρεβάτι εκστρατείας που χρησιμοποι-
ούσε στα ταξίδια του ο Άγγλος ποιητής
λόρδος Μπάιρον. Ένα λεπτό υφασμάτινο
στρώμα σε σιδερένια πτυσσόμενη βάση
αποθηκευόταν μέσα σε ένα κιβώτιο που
χρησίμευε και για προσκέφαλο. Στην
ασκητική αυτή κλίνη ο ένθερμος φιλέλλη-
νας άφησε την τελευταία του πνοή στις 19
Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι, σε ηλικία
36 ετών. Ο θάνατός του από ελονοσία
συγκλόνισε τον ελληνικό λαό και ενίσχυσε
σημαντικά το φιλελληνικό κίνημα.

• Οι φορεσιές επώνυμων γυναικών όπως
της κυρά-Φροσύνης από τα Ιωάννινα, της
Φωτεινής Κολοκοτρώνη και της Κυριακού-
λας Κριεζή, Κυριών της Τιμής της βασί-
λισσας Αμαλίας.

• Προσωπικά αντικείμενα μεγάλων μορφών
της ελληνικής ιστορίας, όπως του Κυβερ-
νήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των πρω-
θυπουργών Χαρίλαου Τρικούπη και Ελευ-
θέριου Βενιζέλου.

• Τα αρχιερατικά άμφια και εμβλήματα του
μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, που
βρήκε μαρτυρικό θάνατο τις μέρες της κα-
ταστροφής του μικρασιατικού Ελληνισμού,
καθώς δεν δέχτηκε να εγκαταλείψει το διω-
κόμενο ποίμνιό του.

Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κο Χρήστο
Λιάκο και το Δ.Σ. του  Συλλόγου Καναλιωτών
της Αθήνας για την πρωτοβουλία τους καθώς
και τους επισκέπτες του Μουσείου για την
ωραία αυτή συνάντηση.

Του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου
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νΕΑ ΘΕσσΑλΙΚων σΥλλΟγων

ΤΤ
ους ήρωες που αγωνίστηκαν για
την απελευθέρωση της Θεσσα-
λίας τίμησαν οι Θεσσαλοί της Ατ-
τικής, σε μια εκδήλωση που

διοργάνωσε η Ένωση Θεσσαλικών Σωμα-
τείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη». 

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης
στην Πλάκα επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της
μνήμης των πεσόντων, ακολούθησε ο χαι-
ρετισμός του Προέδρου της Πανθεσσαλικής
Στέγης Δρος Στέφανου Κούτρα, η εκφώνηση
του πανηγυρικού από τον Δήμαρχο Λαρι-
σαίων κο Απόστολο Καλογιάννη, πομπή
προς την πλατεία Συντάγματος και κατάθε-
ση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη. Στην πομπή συμμετείχε η φι-
λαρμονική του Δήμου Αθηναίων και τιμητικό
άγημα από μέλη συλλόγων-μελών της Παν-
θεσσαλικής Στέγης, συγκεκριμένα από τους:
Σύλλογο Καρδιτσιωτών Αττικής «Ο Άγιος
Θωμάς», Σύλλογο Θεσσαλών Χαϊδαρίου
«Η Θεσσαλική Γη»,  Ένωση Θεσσαλών
Θριασίου Πεδίου, Σύλλογο Θεσσαλών Άνω
Λιοσίων «Ο Ρήγας Φεραίος», Σύλλογο Θεσ-
σαλών Δήμου Αχαρνών, ενδεδυμένοι με πα-
ραδοσιακές θεσσαλικές φορεσιές. 

Ο Πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Στέγης
Δρ Στέφανος Κούτρας τόνισε επ΄ ευκαιρία
της εκδήλωσης ότι: «Η Θεσσαλία ήταν και
είναι πρωτοπόρος στους κοινωνικούς αγώ-
νες. Η τιμή στους ήρωες είναι πράξη που
χαρακτηρίζει την πνευματική και ηθική ωρι-
μότητα ενός λαού» και εξέφρασε την ευχή
και την ελπίδα  “Όλη η Θεσσαλία και όλη η
Ελλάδα να προκόψει όπως της αξίζει».

Στην εκφώνηση του πανηγυρικού, ο κος
Απ. Καλογιάννης, αφού εξέφρασε “την  ιδι-
αίτερη χαρά και βαθύτατη συγκίνηση για
τον εορτασμό και την συμπλήρωση των
εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) χρόνων
από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και
την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα” και τις
ευχαριστίες του προς την Πανθεσσαλική
Στέγη, η οποία του έδωσε τη δυνατότητα
να είναι ο κύριος ομιλητής, αναφέρθηκε στη
συνέχεια αναλυτικά στο ιστορικό, τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι: 

«Η απελευθέρωση της Θεσσαλίας δεν
υπήρξε μόνον καρπός των διπλωματικών
προσπαθειών. Ήταν, κυρίως, αποτέλεσμα

πολλών και σκληρών αγώνων των ηρωικών
Θεσσαλών. Η διαχείριση της ελευθερίας και
η διοίκηση της θεσσαλικής γης ήταν το επό-
μενο στοίχημα που έμπαινε στην κυβέρνη-
ση. Οι πολιτικές ηγεσίες του τέλους του 19ου
και των αρχών του 20ου αιώνα δεν προχώ-
ρησαν στη λήψη αποφασιστικών μέτρων
για την επίλυση των προβλημάτων. Προ-
βλήματα ιδιοκτησίας της γης, βαριά φορο-
λογία των κατοίκων, για την οργάνωση του
κράτους και τη συνέχιση του απελευθερω-
τικού αγώνα στις αλύτρωτες περιοχές, έφε-
ραν τη χώρα στο «δυστυχώς επτωχεύσα-
μεν» του 1893. Η φιλόξενη γη της Θεσσα-
λίας δέχτηκε κατά κύματα τους πρόσφυγες
από την Ανατολική Ρωμυλία και τη Μικρά
Ασία. Οι ομοιότητες με το σήμερα είναι πολ-
λές. Πέρασαν πολλές δεκαετίες και χρει-
άστηκαν πολλοί αγώνες μέχρι να ορθοπο-
δήσουν οι Θεσσαλοί και να γευτούν τους
καρπούς της ελευθερίας. Και οι ομοιότητες
με τα τελευταία χρόνια που ζει η χώρα είναι
πολλές». 

Η εκφώνηση του πανηγυρικού από τον
κο Καλογιάννη. Στο κέντρο διακρίνεται ο Τε-
λετάρχης της εκδήλωσης κος Αχιλλέας
Ντούλιας, Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου των Απανταχού Λουτριωτών
Καρδίτσας

Η Πανθεσσαλική Στέγη ευχαριστεί θερμά
όλους τους Θεσσαλούς και φίλους της Θεσ-
σαλίας που τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση, τους εθελοντές που βοήθη-
σαν στη διοργάνωση καθώς και τα μέλη
των Συλλόγων που έλαβαν μέρος στο τιμη-
τικό άγημα. Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Λάμπρος Απ. Πυρ-
γιώτης.

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 ο
Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών
τίμησε, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ Τίκα και του
Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικολά-
ου Πλαστήρα, στους τάφους τους στο Α’
Νεκροταφείο Αθηνών. 

Για την καθιέρωση της ετήσιας επι-
μνημόσυνης δέησης στους τάφους των
επιφανών αυτών ανδρών αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου
κος Κων/νος Κουσαής, ο οποίος και κα-
λωσόρισε τους παρευρεθέντες.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστά-
τησε ο εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελ-

λάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’ Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Θαυμακού και Καθηγούμε-
νος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετρά-
κη κ. Ιάκωβος, πλαισιωμένος από τον
εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτη Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερ-
σάλων Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
κ. Μάξιμο Παφίλη και από άλλους κλη-
ρικούς.

Η λιτή διοργάνωση της τελετής μπρο-
στά στον τάφο του Μακαριστού Σερα-
φείμ όσο και στον τάφο του Νικολάου
Πλαστήρα έδωσε την ευκαιρία στο πλή-
θος των Καρδιτσιωτών που συγκεντρώ-
θηκε να τιμήσει τη μνήμη των δύο αυτών
άξιων τέκνων της Καρδίτσας με τρόπο
συγκινητικό. Τις δέουσες τιμές στους

Οι Θεσσαλοί της Αττικής τίμησανΟι Θεσσαλοί της Αττικής τίμησαν
τα 134 χρόνια από την τα 134 χρόνια από την 

απελευθέρωση της Θεσσαλίαςαπελευθέρωση της Θεσσαλίας

Οι Καρδιτσιώτες της Αθήνας τίμησαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα Οι Καρδιτσιώτες της Αθήνας τίμησαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
τη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και τη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και 
του Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικόλαο Πλαστήρατου Στρατηγού και Πρωθυπουργού Νικόλαο Πλαστήρα

Μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (από αριστερά στη φωτογραφία):
Μαρία Χρηστάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής, 

Στέφανος Κούτρας, Πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Στέγης, Απόστολος Καλογιάννης,
Δήμαρχος Λαρισαίων, Άννα Βαγενά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Λάρισας εκπροσωπών-

τας τον Πρωθυπουργό και την Ελληνική Κυβέρνηση

Εικόνα από την πομπή προς την πλατεία Συντάγματος
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νΕΑ ΘΕσσΑλΙΚων σΥλλΟγων

σσ
την κατάμεστη από Καρδιτσιώ-
τες της Αττικής αίθουσα της Χρι-
στιανικής Αδελφότητας Νέων
Αθηνών (Χ.Α.Ν. Αθηνών) επί της

οδού Ακαδημίας 36 και Ομήρου, στο κέν-
τρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η Χρι-
στουγεννιάτικη Συναυλία του Συλλόγου των
Απανταχού Καρδιτσιωτών με τα Μουσικά
Σύνολα του Ωδείου Καρδίτσας «Κωνσταν-
τίνος Ευθυμιάδης», την  Κυριακή 20 Δεκεμ-
βρίου.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Βυζαντινής
Χορωδίας, που υπό τη Διεύθυνση του Δη-
μήτρη Καταραχιά ερμήνευσε έντεκα επίκαι-
ρα τροπάρια με κατάληξη το Απολυτίκιο του
Πολιούχου της Καρδίτσας, Αγίου Σεραφείμ.

Την πολυπληθή Μικτή Χορωδία διηύθυ-
νε ο Νίκος Ευθυμιάδης με Χριστουγεννιάτι-
κα έργα γνωστών μεγάλων ξένων μου-
σουργών υπό τα συνεχή χειροκροτήματα
των ακροατών. Ήταν μία μουσική πανδαι-
σία που πραγματικά απόλαυσαν οι Καρδι-
τσιώτες της Αττικής.

Η παρουσία της σολίστ Κρίστυ Καθάρι-
ου, της πιανίστριας Χριστίνας Αρφάνη και
των μικρών σε ηλικία σολίστ, Αλέξανδρου
Ευθυμιάδη και Πηνελόπης Κοντοκώστα,
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη στη μουσική

αυτή εκδήλωση του Συλλόγου των Απαν-
ταχού Καρδιτσιωτών.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο συμ-
πατριώτης μας τραγουδιστής, Λάζαρος Γα-

τσαποστόλης ερμήνευσε το «Τραγούδι της
Καρδίτσας» μέσα σε ένα πανδαιμόνιο χει-
ροκροτημάτων.

Άψογη από κάθε άποψη η οργάνωση
και της εκδήλωσης αυτής από τον Σύλλογο
των Απανταχού Καρδιτσιωτών, έδωσε την
ευκαιρία στους συμπατριώτες μας της Αθή-
νας και του Πειραιά να απολαύσουν μια
Καρδιτσιώτικη καθαρά μουσική γιορτή, που
θα μείνει αλησμόνητη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Κων-
σταντίνος Κουσαής, καλωσόρισε κι ευχα-
ρίστησε τους μαέστρους Νίκο Ευθυμιάδη
και Δημήτρη Καταραχιά, τους χορωδούς
και τους συμπατριώτες μας της Αττικής που
έδωσαν και πάλι το «παρών» μαζικά, όπως
πάντοτε και σε όλες τις εκδηλώσεις του κεν-
τρικού αυτού φορέα των Απανταχού Καρ-
διτσιωτών.

Μετά το πέρας της συναυλίας, ο διοργα-
νωτής Σύλλογος δεξιώθηκε με κρασί, ανα-
ψυκτικά κλπ. όλους τους Καρδιτσιώτες που
παρευρέθησαν, οι οποίοι και αντάλλαξαν
μεταξύ τους ευχές για τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων. Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας, στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε
ο Ταμίας κος Χρήστος Δημ. Λιάκος. 

δύο μεγάλους νεκρούς απέδωσε η Φι-
λαρμονική του Δήμου Αθηναίων, το τι-
μητικό άγημα χορευτών του Χορευτι-
κού Ομίλου Καρδίτσας «Το Σεργιάνι»,
αλλά και αντιπροσωπία Αξιωματικών
του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο κος Δημήτριος Λιοδάκης, επ.
σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής
και εκπρόσωπος του Πανελληνίου
Συνδέσμου αποφοίτων Ιεροδιδασκα-
λείου Βελλάς Ιωαννίνων, υπήρξε ο
κεντρικός ομιλητής για τη ζωή και το
έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκό-
που. Αναφέρθηκε στη σταδιακή εξέ-
λιξή του στην ιεραρχία της Εκκλησίας
και στο πλούσιο φιλανθρωπικό έργο
που προσέφερε από όλους τους βαθ-
μούς ιεροσύνης που κατείχε. Τόνισε
δε την καθολική αναγνώριση που είχε
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του
τόπου, ως ενός ανθρώπου πατριώτη
που τον διέκρινε η απλότητα και η εν-
τιμότητα.  

Ο κος Κων/νος-Πολυχρόνης Τίγκας,
Αντιστράτηγος ε.α., ήταν ο κεντρικός
ομιλητής για τη ζωή και το έργο του Νι-

κολάου Πλαστήρα. Η ομιλία του επικεν-
τρώθηκε στη διαδρομή του «Άξιου της
πατρίδας» αλλά και στις ανιδιοτελείς
υπηρεσίες που προσέφερε ο μεγάλος
αυτός Καρδιτσιώτης στην πατρίδα ως
στρατιωτικός και ως πολιτικός.

Παρόντες στη δέηση, ανάμεσα στο
πλήθος των Καρδιτσιωτών, ήταν εκ-
πρόσωποι Καρδιτσιώτικων, Θεσσαλι-
κών και Μικρασιατικών σωματείων και
συγγενείς των τιμώμενων προσώ-
πων.  Τον Σύλλογό μας εκπροσώπη-
σε ο κος Χρήστος Δημ. Λιάκος, Ταμίας
του Δ.Σ.

Στεφάνια κατέθεσαν στον τάφο του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σερα-
φείμ: ο Σύλλογος Σοφαδιτών Αθήνας,
ο Σύλλογος Απανταχού Μαυρομμα-
τιανών Καρδίτσας, ο Σύλλογος Θεσ-
σαλών Παπάγου & Βορείων Προ-
αστίων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς
και ο διοργανωτής Σύλλογος των
Απανταχού Καρδιτσιωτών. Στον τάφο
του Νικολάου Πλαστήρα κατέθεσαν
στεφάνια: ο Σύλλογος Μορφοβουνιω-

τών Αθήνας,  η Ένωση Μεσενικολιτών
Αθήνας, ο Σύλλογος Σοφαδιτών Αθή-
νας, ο Σύλλογος Απανταχού Μουζα-
κιωτών Αθήνας, ο Σύλλογος Απαντα-
χού Μαυρομματιανών Καρδίτσας, ο
Σύλλογος Απανταχού Λουτριωτών
Καρδίτσας, ο Σύλλογος Θεσσαλών
Παπάγου & Βορείων Προαστίων, ο
Σύλλογος Θεσσαλών Ηλιούπολης
«Νικόλαος Πλαστήρας», η Ιστορική
και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
και το περιοδικό «Δευκαλίων ο Θεσ-
σαλός», το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαί-
ας, η  Ομοσπονδία Προσφυγικών Σω-
ματείων Ελλάδας και ο διοργανωτής
Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιω-
τών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο
διοργανωτής Σύλλογος των Απαντα-
χού Καρδιτσιωτών δεξιώθηκε όλους
όσους παρευρέθησαν σε παρακείμενο
του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών καφε-
νείο, όπου οι Καρδιτσιώτες είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους
για θέματα του Συλλόγου και της Καρ-
δίτσας. 

Το ΤΡΑΓουΔΙ 
ΤηΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στις καρδιτσιώτικες παραστάσεις, από το 1948
και έως περίπου τα μέσα της δεκαετίας του
1950, κυριαρχούσε το πασίγνωστο τραγούδι
"Καρδίτσα", το οποίο πράγματι ήταν η μεγάλη
επιτυχία της εποχής. Τους στίχους είχε γράψει
ο τότε υπολοχαγός και αργότερα δημοσιογρά-
φος Λάζαρος Τσιλιγγίρης, το τραγούδησε δε η
ανεπανάληπτη Νίκη Κατσίκη. Παραθέτουμε
τους στίχους του τραγουδιού (όπως τους πα-
ρέδωσαν οι Ρίτα Στεργίου – Παγκάκη και ο δι-
κός μας αείμνηστος Άρης Θέος) με την βεβαι-
ότητα πως πολλά έχουν να θυμίσουν σε πολ-
λούς:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε πεδιάδα που 'ναι γύρω σου σπαρμένη
καμαρωτή προβάλλεις σαν τη ζωγραφιά
πόλη μικρή, ωραία και πολιτισμένη
μ'αγόρια και κορίτσια λεβεντιά.
Κι αν σε κτυπήσανε χιλιάδες τόσες μπόρες
κι αν σε βασάνιζε διαρκώς η Κατοχή
ξαναπλησιάζεις τις χρυσές εκείνες ώρες
και ξαναχτίζεσαι όπως ήσουν στην αρχή.

ΡΕΦΡΑΙΝ
Καρδίτσα, πόλη γλυκειά που 
δεν υπάρχει άλλη καμία.
Καρδίτσα, της Θεσσαλίας το καμάρι 
κι η λατρεία.
Μέσα στα στάχυα τα χρυσά είσαι βουτηγμένη
και όσες μπόρες κι αν περνάς, πάντα γελάς.
Καρδίτσα, είσαι στ' αλήθεια πόλη διαλεγμένη
γιατί εσύ βγάζεις το ψωμί που τρώει 
η Ελλάς.
Μέσα στα στάχυα τα χρυσά είσαι βουτηγμένη
και σκεπασμένη από το γαλάζιο ουρανό
με τα χωριά σου γύρω στολισμένη
και το πιο όμορφο που έχεις δειλινό.
Της Θεσσαλίας είσαι η πιο όμορφη νυφούλα
ένα κομμάτι της Ελλάδας διαλεχτό
είσαι η πιο πλούσια της χώρας 
μας γωνιούλα
γι'αυτό σου δώσανε και τ' όνομα αυτό.

Στίχοι – Μουσική: Λάζαρος Τσιλιγγίρης
Ενορχήστρωση: Στέφανος Ευθυμιάδης
Ερμηνευτής: Λάζαρος Γατσαποστόλης
Πηγή: www.dimoskarditsas.gov.gr

Από την Επιτροπή της Εφημερίδας

Τμήμα της Μικτής
Χορωδίας υπό τη
διεύθυνση του
μαέστρου Νίκου
Ευθυμιάδη

Η Βυζαντινή Χο-
ρωδία του Ωδείου
Καρδίτσας «Κων-

σταντίνος Ευθυ-
μιάδης» υπό τη
διεύθυνση του

Δημητρίου 
Καταραχιά

Ο Καρδιτσιώτης τραγουδιστής Λά-
ζαρος Γατσαποστόλης ερμηνεύει

το «Τραγούδι της Καρδίτσας»

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Αθήνα Χριστουγεννιάτικη συναυλία στην Αθήνα 
του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτώντου Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών
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ΑρΘρΟγρΑΦΙΑ

του Τριαντάφυλλου Δήμου

σσ
τον αιώνα που πέρασε, ένα από
τα σημαντικότερα και μελανότερα
γεγονότα που σημάδεψαν την
πατρίδα μας την Ελλάδα είναι η

μεγάλη πολεμική εκστρατεία των Ελληνικών
στρατευμάτων εναντίον της Τουρκίας, που
είχε διάρκεια τεσσάρων ετών 1919-1922.

Πέρασαν από τότε ενενήντα έξι χρόνια και
όμως πολλές φορές ανακαλούμε στη μνήμη
μας το μεγάλο εκείνο εγχείρημα αυτοθυσίας
των Ελλήνων στρατιωτών και θαυμάζουμε
την ανδρεία τους και την παλικαριά τους. Συ-
χνά διαβάζουμε στις εφημερίδες και σε βιβλία
τα ιστορικά εκείνα γεγονότα και τις περιπέτειες
των μαχόμενων στρατιωτών μας στα διάφο-
ρα πεδία του αγώνα, προκειμένου να ελευ-
θερώσουν τους αδελφούς  μας  Έλληνες της
Μικράς Ασίας, οι οποίοι ζούσαν σε καθεστώς
δουλείας κάτω από τον τουρκικό ζυγό.

Στη μεγάλη αυτή εκστρατεία επιστρατεύ-
τηκαν και πολλοί συγχωριανοί μας Καναλιώ-
τες οι οποίοι διακρίθηκαν για την τόλμη και το
θάρρος, πολεμώντας με πίστη και ενθουσια-
σμό για την εκπλήρωση των εθνικών πόθων
και ονείρων της φυλής. 

Η Ελληνική ψυχή των γενναίων πολεμιστών
με την ανασυγκρότηση των ελληνικών δυνά-
μεων και αντεπίθεση, με το αρχαίο ελληνικό
σύνθημα, "ή ταν ή επί τάς",  με ορμή, γεναιότητα
και θάρρος, καταδιώκοντας και εξαναγκάζοντας
τα τουρκικά στρατεύματα και τους τσέτες να
υποχωρήσουν μέχρι το Εσχή Σεχίρ, έφτασε
πενήντα χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. 

Ο πόλεμος αυτός ήταν αναγκαίος, μπορεί
να οδήγησε στην υποχώρηση των Ελληνικών
στρατευμάτων με τις γνωστές συνέπειες, δεν
κάμφθηκε όμως  η γενναιοψυχία και η αν-
τρειοσύνη των Ελλήνων παλικαριών. Μεγάλη
μορφή του αγώνα αναδείχθηκε ο γενναίος
αξιωματικός συνταγματάρχης Νικόλαος Πλα-
στήρας, ο οποίος πολεμώντας σα λιοντάρι
έσωσε από την πλήρη συντριβή τις ελληνικές
δυνάμεις. Ο Πλαστήρας ήταν ο μεγάλος νι-
κητής γιατί ο ίδιος ήταν ασύγκριτος μαχητής.
Με θάρρος και ευψυχία ενέπνεε και μετέδιδε
την αυταπάρνηση στα μαχόμενα ηρωικά τμή-
ματα των Ελλήνων. Το θάρρος και η γενναι-
ότητα του Μαύρου Καβαλάρη αναγνωρίστηκε
και από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος εκ-
φράστηκε με τα παρακάτω κολακευτικά λόγια:
Ο Πλαστήρας έσωσε την τιμήν των Ελληνι-

κών όπλων αλλά και σταμάτησε την Ελλάδα
από τη βαθύτατη κατάρρευση.

Κατά τη μακρά αυτή πολεμική περίοδο,
από αφήγηση του στρατιώτη πολεμιστή
Ευάγγελου Καπούλα του 5ου Συντάγματος
με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Νικόλαο Πλα-
στήρα, όπως αναγράφεται στα με αριθμό 2
και 3 φύλλα της εφημερίδας ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ,
σελίδες 3, έτους 1980, με τίτλο «Βίοι Παλαιών
Πολεμιστών», εφονεύθησαν οι κατωτέρω
συγχωριανοί μας:

Στη μάχη Εσκή Σεχήρ Μ. Ασίας
Πάσχος Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Στη μάχη Μαγνησίας Μ. Ασίας
Γαλάνης Χρήστος
Πάσχος Διονύσιος (κ. Τσακνής)
Αιχμάλωτοι που εκτελέστηκαν
Μπαρτζιώκας  Ευάγγελος
Στεργίου Αγαθοκλής

Τραυματίες είχαμε τους:
Υπολοχαγό Παπαγεωργίου Λάμπρο, ο
οποίος τέθηκε σε τιμητική αποστρατεία,
προαχθείς ως εν ενεργεία αξιωματικός.
Στρατιώτη Λάσδα Ρήγα
Στρατιώτη Σακκά Απόστολο 
Στρατιώτη Χριστοδούλου Βάϊο
Επίσης είχαμε και συγχωριανούς μας που

έμειναν αιχμάλωτοι των Τούρκων για πολλά
χρόνια. Με πόνο ψυχής θα μνημονεύσω τους
αιχμαλώτους συγχωριανούς μας που υπέ-
στησαν τα πάνδεινα σε βιαιότητες, αγριότητες,
ταπεινώσεις και διαφόρων ειδών εξευτελι-
σμούς. Δυστυχώς η απάνθρωπη αυτή συμ-
περιφορά των Τούρκων ζωντανεύει μια με-
λανή ιστορική σελίδα καταισχύνης, η οποία
ωστόσο δε μπορεί να αμαυρώσει την ανδρεία
και τόλμη των μαχητών μας. Όπως αναφέ-
ρεται στο βιβλίο του αειμνήστου Θωμά Κυρί-
τση "ΚΑΝΑΛΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ", με τη συνθήκη
της Λωζάνης αφέθησαν ελεύθεροι οι παρα-
κάτω συγχωριανοί μας:

Αναστασίου Θωμάς του Ηλία
Γαλάνης Θωμάς 
Μανώλης Γεώργιος 
Μάστορας Δημήτριος
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Από τα παραπάνω άτομα με συγκίνηση θα

περιγράψω δύο: τους  Αναστασίου Θωμά και
Μάστορα Δημήτριο. Τους ανθρώπους αυτούς
τους έζησα και γνώρισα στα παιδικά μου χρό-
νια και μάλιστα με το γιο του αείμνηστου Θωμά

Μικρασιατική εκστρατεία Μικρασιατική εκστρατεία 
– Καναλιώτες πολεμιστές– Καναλιώτες πολεμιστές

Ο συνολικός καταλόγος των ονομάτων των Καναλιωτών πολεμιστών της Μικρασιατικής εκστρατείας

1. Αλεξόπουλος Ιωάννης
2. Αναστασίου Θωμάς
3. Γαλανάκης Χρήστος
4. Γαλάνης Γιάννης (Σαλπιγκτής)
5. Γαλάνης Θωμάς
6. Γαλάνης Χρήστος
7. Γηράσης Βασίλειος
8. Γηράσης Ευθύμιος (Νοσοκόμος)
9. Γηράσης Στέργιος (Νοσοκόμος)
10. Γκαραγκούνης ή Βλαχογιάννης
11. Δήμου Λουκάς (Ιππικού)
12. Ζαχαρής Κωνσταντίνος
13. Ζήσης Γρηγόριος
14. Ζήσης Νικόλαος
15. Ζούμπος Αγαμέμνων

16. Θέος Δημήτριος
17. Θέος Στέργιος
18. Κατέρης Γεώργιος
19. Κατέρης Γρηγόριος (Πυροβολητής) 
20. Καπούλας Ευάγγελος
21. Καπνοτζής Δημήτριος
22. Κολοβός Διομήδης
23. Κολοβός Φώτιος
24. Κωτούλας Δημοσθένης
25. Κωτούλας Μιλτιάδης
26. Κωτούλας Σπύρος
27. Λαγός Θωμάς 
28. Λάσδας Ρήγας
29. Μακρής Λάμπρος
30. Μανώλης Γεώργιος

31. Μανώλης Νίκος (Ανθυπολοχαγος)
32. Μάστορας Δημήτριος
33. Μερεσιώτης Παναγιώτης
34. Μιχάλης Αγαθοκλής
35. Μόσιαλος Λάμπρος (Ανθυπολοχαγός)
36. Μπαρούτας Απόστολος
37. Μπαρτζιώκας  Ευέγγελος
38. Μπρακατσούλας Κωνσταντίνος
39. Ντρέγκας Γεώργιος
40. Ντρέγκας Ηρακλής
41. Παπαγεωργίου Λάμπρος (Υπολοχαγός)
42. Παπαθεοδοσίου Περικλής
43. Παπαϊωάννου Νικόλαος
44. Πάσχος Διονύσιος (κ. Τσακνής)
45. Πάσχος Κωνσταντίνος

46. Πέλλης Λουκάς
47. Πνάκας Κων/νος
48. Ρίζος Αλέξανδρος
49. Σακκάς Απόστολος
50. Στεργίου Αγαθοκλής
51. Στεργίου Αλέξανδρος
52. Σδρόλιας Γ. Βασίλειος
53. Σδρόλιας Γ. Λάμπρος (Ιερέας)
54. Σδρόλιας Λ. Βασίλειος
55. Τέττας Χρήστος
56. Φασιανός Σόλων
57. Χαραλάμπους Βάϊος
58. Χριστοδούλου Βάϊος
59. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
60. Υφαντής Αθανάσιος

Αναστασίου Θωμάς 
του Ηλία

Μάστορας Δημήτριος Σδρόλιας Λάμπρος
(ιερεύς) 

1 2

3 4

5

1. Δήμου 
Λουκάς 

2. Κωτούλας 
Μιλτιάδης

3. Παπαγεωργίου
Λάμπρος 

4. Θέος Στέργιος
– Λάσδας
Ρήγας 

5. Ντρέγκας 
Ηρακλής 
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ΑρΘρΟγρΑΦΙΑ

του Ιωάννου Μιλτ. Κωτούλα

ΑΑ
κόμα δεν πέρασε ο απόηχος της απόλαυσης
που δοκιμάσαμε από τον εξαιρετικό εκείνο
λόγο του δημιουργού της τέχνης του λόγου, του
Καναλιώτη συγγραφέα Ζήση Σκάρου, αλλά και

των  εγκωμιαστικών σχολίων των παρουσιαστών του βι-
βλίου του, έκδοσης του  Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιω-
τών Αθήνας, που διαβάσαμε στα δύο τελευταία φύλλα της
εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ».

Και βλέπουμε στο προσκήνιο την Καναλιώτισσα ηθο-
ποιό – θιασάρχη Μιμή Ντενίση να εντάσσει το θεατρικό
της έργο «Σμύρνη μου αγαπημένη» στην κίνηση του
ΣΚΑΪ «όλοι μαζί μπορούμε» και να διαθέτει τις εισπράξεις
της πρεμιέρας της 24/11/2015 για την αγορά τροφίμων,
απαραίτητων στους συνανθρώπους μας που τα στερούν-
ται.

Το «Σμύρνη μου αγαπημένη» αναφέρεται στο δεύτερο
μέρος της Μικρασιατικής εκστρατείας του 1920, που απε-
τέλεσε την μεγαλύτερη τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας,
αφού ξερίζωσε τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Το θέμα
συγκινεί κάθε ελληνική ψυχή και έρχεται και ξαναέρχεται
πάντα στην επικαιρότητα. Η Μιμή Ντενίση ακούστηκε να
λέει ότι «η πολιτική εκείνη κατάσταση (πρόσφυγες) ήταν
παρόμοια με τη σημερινή».

Η Μιμή Ντενίση, τέκνο ονομαστής οικογένειας των Κα-
ναλίων, γνωρίζει τέσσερις γλώσσες, είναι σκηνοθέτης με
δική της θεατρική στέγη και δική της δραματική σχολή.
Έχει παρουσιάσει στο πανελλήνιο τεράστιο πολιτιστικό
έργο, το οποίο αδυνατώ ν' αποτιμήσω. Μπορώ όμως να
πω ότι η Μιμή ανέβηκε στο βάθρο μαζί με κορυφαίους

του είδους. Όλα τα έργα που κατά καιρούς ανεβάζει είναι
πολυέξοδα και τα αντλεί από την ιστορία, πράγμα που

υποδηλώνει ότι τρέφει μεγάλη αγάπη προς την πατρίδα
και αγωνίζεται γι' αυτήν, για την υπέροχη Ελληνική γλώσ-
σα και για τη μεγαλειώδη ιστορία της. Ως εκ τούτου ανα-
δεικνύεται άξια πατριώτισσα και Ελληνίδα.

Οι συμπατριώτες σου Μιμή θέλουν να σου σφίξουν το
χέρι και να σου πουν «μπράβο, μπράβο Μιμή» και να σε
ευχαριστήσουν, γιατί ενδυναμώνεις την ιδιαιτερότητά τους
ως Καναλιωτών και επιβεβαιώνεις διαχρονικά ότι το χωριό
μας διακρίνεται για τους πολλούς και αξιόλογους ανθρώ-
πους του πνεύματος.

Ακολουθείς στη ζωή σου, Μιμή, το δρόμο της προσφο-
ράς που χάραξε ο αείμνηστος πατέρας σου Αθανάσιος
Ντενίσης, ο οποίος εξάντλησε τα ύπατα αξιώματα της
στρατιωτικής ιεραρχίας και εκσυγχρόνισε τα Κανάλια με
τα έργα (ασφαλτοστρωμένο περιφερειακό δρόμο, αθλητικό
κέντρο που φέρει το όνομά του, ελικοδρόμιο κ.λπ.) .

Οι επιτυχίες σου, Μιμή, στο ανταγωνιστικό πολιτιστικό
περιβάλλον που δραστηριοποιείσαι καταγράφονται, αν-
τανακλώνται και τιμούν τα Κανάλια, προσφιλή τόπο της
καταγωγής σου και τόπο γέννησης του πατέρα σου.

Ευχόμαστε να έχεις υγεία και να συνεχίσεις με την ίδια
ζέση το έργο σου, πάντα σε πνεύμα προσφοράς και φι-
λαλληλίας. 

Αναστασίου, το Δημήτριο, είμαστε της ίδιας ηλικίας και φοιτούσαμε
μαζί στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, με δάσκαλο τον αείμνη-
στο Αρχοντή Κυρίτση. Οι σχέσεις μας συνεχίζονται και μένουν φιλικές
μέχρι σήμερα. Από αφηγήσεις συγγενών και συγχωριανών μας η
χαρά των παραπάνω, όταν επέστρεψαν, ήταν απερίγραπτη καθώς
πατούσαν τα πόδια τους στο χώμα του αγαπημένου τους χωριού,
τα Κανάλια. Τα σημάδια όμως της αιχμαλωσίας ήταν αισθητά στα
πρόσωπά τους, ρακένδυτοι, αδύνατοι, αλλά και υπερήφανοι διότι
επιτέλεσαν το καθήκον τους. 

Ο επίλογος της μικρασιατικής εκστρατείας τελειώνει με την επι-
στροφή των αιχμαλώτων, η οποία ήταν συγκινητική αλλά και χα-
ρούμενη. Θύμιζε την επιστροφή του Οδυσσέα ύστερα από τις πε-
ριπλανήσεις του Τρωικού Πολέμου.

Εμείς οι απόγονοί τους θα τους θυμόμαστε για πάντα όλους
τους πολεμιστές που έδωσαν το αίμα τους για την Ελλάδα,
την Πατρίδα μας. Και όπως είπε ο Περικλής στον «Επιτάφιο»
που εκφώνησε για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννη-
σιακού πολέμου,  «Ανδρών Επιφανών Πάσα Γη Τάφος». Με
σεμνότητα εκφράζω την ευχή «αιωνία τους η μνήμη».

Ένα ποίημα από το βιβλίο του Βάσου Κ. Μηαρίτη, Επίτιμου Δι-
ευθυντή Α΄ της Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, με τίτλο
«Κερασιά: Η νύμφη της Νευρόπολης και Πετροπέρδικα των Αγρά-
φων», αφιερωμένο στον Νικόλαο Πλαστήρα, το γενναίο συνταγ-
ματάρχη της Μικρασιατικής εκστρατείας που κατάφερε να σώσει
μεγάλο μέρος του ελληνικού στρατεύματος από τη μανία των τσε-
τών,  κλείνει το αφιέρωμα αυτό. Ο Βάσος Μηαρίτης, ο οποίος
ήταν και φίλος του Συλλόγου μας, το απήγγειλε ο ίδιος κάθε χρόνο
στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο Μορφοβούνι
Καρδίτσας, γενέτειρας του Νικόλαου Πλαστήρα, στη μνήμη του.

ΟΙ ΚΑΝΑΛΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο προσκήνιο πάντα σε πνεύμα 
προσφοράς και φιλαλληλίας

Εικόνα από την παράσταση στο «ΘΕΑΤΡΟΝ»
του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

(http://www.theatron254.gr/)

Απ' τη Νεβρόπολη κρατάς,
Νικόλαε Πλαστήρα,
γ' αυτό και αναχαίτισες
τους άθλιους τους τσέτες!

Ήρωας αναδείχτηκες
σώζοντας τους αμάχους
από σφαγή ανελέητη
μετά την εκστρατεία.

Και υψώθηκες στην Προσφυγιά
σαν Μαύρος Καβαλάρης,

σαν γίγαντας στους γίγαντες
και Στρατηγός μεγάλος!

Πρόβλεψες για τη λίμνη μας,
ίδρυσες τη Νεράιδα
και Ελβετία θέλησες
να κάνεις την Ελλάδα!

Σαν στρατιώτης πέθανες
σε ράντζο εκστρατείας
κ' είσαι του Γένους σύμβολο
και της δημοκρατίας.

Νικόλαος Πλαστήρας

της Μαρέττας Δημ. Νικολάου

ΗΗ
πλατεία Αμερικής, παλαιά αστική
αθηναϊκή γειτονιά όπως και η Κυ-
ψέλη και η Φωκίωνος Νέγρη, είχε
πάντα μια ζωντανή καλλιτεχνική

ζωή. Τα τρία τελευταία  χρόνια, παρά την κρίση
και τα άλλα προβλήματα της περιοχής, άνοι-
ξαν δύο - τρία καινούρια καλλιτεχνικά στέκια,
μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο δικός μας
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»
στην οδό Σπάρτης 14 τηλ. 210-867365,
www. facebook . com/A lexand re iapo l y -
chorostechnes, www.alexandreiaculturefoun-
dation.gr 

Δικός μας γιατί είναι πρωτοβουλία τού συν-
τοπίτη ηθοποιού Βασίλη Βλάχου από την πλευ-
ρά της γιαγιάς του Σοφίας Μουργκάνη, που κα-
ταγόταν από τα Κανάλια. Τις Δημόσιες σχέσεις
τού χώρου επιμελούνται οι: Ηλέκτρα και Έλλη
Ιωακείμογλου, και υπεύθυνη ΜΜΕ είναι η Νέλλη
Δουλτσίνου. Ο Βασίλης Βλάχος είναι ανιψιός
της Τίτης Σκάρου, συζύγου του αείμνηστου Ζή-
ση Σκάρου και είναι αυτός που απήγγειλε το
αφιερωμένο στο Σκάρο ποίημα του Γιάννη Ρί-
τσου κατά την παρουσίαση του βιβλίου που εξέ-
δωσε προς τιμήν του ο Σύλλογος Καναλιωτών
Καρδίτσας της Αθήνας.

Ο πολυχώρος στεγάζεται στο ισόγειο τού σπι-
τιού που διέμεινε ο αείμνηστος πεζογράφος Μ.
Καραγάτσης, πραγματικό του όνομα Δημήτρης
Ροδόπουλος (από τα πιο γνωστά έργα του ο Γι-
ούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, Βασίλης
Λάσκος κ.ά.). Στο χώρο αυτό, την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου υπήρχε μια διπλή μουσική παρά-
σταση στις 18.30 και στις 21.30, την οποία επι-

μελείτο ο Δαυΐδ Ναχμίας, που ήταν και στο πιάνο
και είχε τίτλο «Μια βόλτα στην παλαιά Αθήνα».

Την παράσταση είχα την τύχη να την παρα-
κολουθήσω μαζί με τα ξαδέλφια Γιάννη, Βίκυ
Γαϊτάνου και τον Χρήστο Λιάκο, κατόπιν προ-
τροπής τού τελευταίου. Ήταν μια υπέροχη βρα-
διά, γεμάτη νοσταλγία και παράλληλα μια ευ-
καιρία να βρεθώ με τα ξαδέλφια μου και να θυ-
μηθούμε τα παλιά.

Ο τίτλος της παράστασης «Απ΄ τον Αττίκ
στον Γούναρη» ήδη αποκαλύπτει πολλά. Είναι
πράγματι  ένα ταξίδι στο ελληνικό ρετρό τρα-
γούδι με κέφι (δε λείπει το ταγκό, το φοξτρότ,
τα σουΐνγκ και τα βαλσάκια) αλλά και με πολλή
τρυφερότητα και πειστικότητα στην απόδοση
από τους νέους και πραγματικά ωραίους καλ-
λιτέχνες της βραδιάς. Σίγουρα δεν είναι της ηλι-
κίας τους αυτή η μουσική, ήταν όμως εμφανές
το κέφι, ο επαγγελματισμός και η καλή διάθεση
– το διασκέδαζαν – στην παρουσίαση. Καίριος
συντελεστής της επιτυχημένης βραδιάς  ο
Δαυϊδ Ναχμίας, επιμελητής του προγράμματος
και σταθερά με μπρίο και ένα τεράστιο χαμό-
γελο στο πιάνο. Τραγούδησαν οι Θάνος Πολύ-
δωρας, Κατερίνα Κουρεντζή και Ζέτα Ξηφάκη.
Ακούσαμε και σιγοτραγουδήσαμε Αττίκ, Σουγι-
ούλ, Χαιρόπουλο και Γιαννίδη και όλα αυτά με
12 ευρώ στην είσοδο συνοδευόμενα από ένα
ποτό.

Στον ίδιο χώρο κατά τη χειμερινή περίοδο δί-
δονται θεατρικές παραστάσεις στις μικρές και
ζεστές αίθουσές του, ενώ το καλοκαίρι, στο δρο-
σερό κήπο του σπιτιού, πραγματοποιούνται επί-
σης ενδιαφέρουσες μουσικές βραδιές.

Μια βραδιά με παλαιά 
νοσταλγικά τραγούδια
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σΥνΔρΟμΕσ

ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό ÏÍÏÌÁ                          Ποσό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗμΕΡΙΔΑ

ÁÈÇÍÁ
ÁÃÍÙÓÔÏÓ (ìÝóù ÁÔÌ, ÷ùñßò ÏÍÏÌÁ) 20
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ - ÌÁÌÁËÇ ÅËÂÉÑÁ 50
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ - ÄÁÍÉÇË ÓÏÖÉÁ 20
ÂÁÓÄÅÊÇ ÌÁÑÉÁ 20
ÂËÁ×ÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ 20
ÂÏÃÉÁÔÆÇÓ ÖÙÔÉÏÓ ê’ ÖÙÖÙ 20
ÂÏÕËÃÁÑÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ 20
ÃÁËÁÍÁÊÇÓ Êùí. ÂÁÚÏÓ 20
ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ 30
ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÓÔÅËËÁ 50
ÃÉÄÁÑÁÊÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 15
ÃÉÄÁÑÁÊÏÕ - ÐÁÐÁÓÁÂÂÁ ÓÏÖÉÁ 15
ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÈÅÏÓ Ê. ÐÁÕËÏÓ 50
óôç ìíÞìç ôçò êüñçò ôïõ ÓÔÁÕÑÏÕËÁÓ
ÈÅÏÕ - ÊÁÑÖÇ ËÅÌÏÍÉÁ 20
ÈÅÏÕ - ÔÓÏÕÌÁÍÇ ÌÁÑÉÁ 10
ÊÁÆÁÍÁ ÊÅËËÕ 15
ÊÁÆÁÍÁ ÑÏÄÁÍÈÇ 15
ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Í. ËÁÌÐÑÏÓ ê’ ÌÁÑÉÁ 25
ÊÁÓÉÍÁ ÄçìïóèÝíç ÂÁÓÉËÉÊÇ 20
ÊÁÓÉÍÁ ÄçìïóèÝíç ÈÅÓÓÁËÉÁ 20
ÊÁÔÅÑÇ Êùí. ÓÁÑÑÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ 20
ÊÁÔÅÑÇÓ Áëåî. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 15
ÊÏÕÍÔÁÑÁÓ Äçì. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 90
ÊÕÑÉÔÓÇ - ÃÉÁËËÏÕÑÏÕ ÓÏÖÉÁ 30
ÊÙÓÔÏÕËÁÓ Âáó. ËÁÌÐÑÏÓ 30
ÊÙÔÏÕËÁÓ Áãáè. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20
ËÉÁÓÊÏÂÉÔÇÓ Ðåñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 20
ÌÁÍÏÕÓÏÕ - ÄÇÌÇÔÑÁÊÁÊÇ ÊÁÉÔÇ 20
ÌÐÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 30
ÌÐÁËËÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 25
ÌÐÁËËÉÏÕ ÁÃÃÅËÉÊÇ 25

ÌÐÁÓÔÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 25
ÌÐÅÊÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 60
ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁ Êùí. ÊÁÓÉÍÁ ËÕÄÉÁ 20
ÍÔÅÍÉÓÇ ÌÁÑÉÁ 50
ÐÁÐÁÆÁ×ÁÑÉÏÕ - ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ ÅËÅÍÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁ ÁËÊÇÓÔÉÓ 20
ÓÄÑÏËÉÁ Äçì. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 150
óôç ìíÞìç ôïõ ðáôÝñá ôçò ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ
ÓÄÑÏËÉÁ Óôåñã. ÌÐÙÍÔÏÆÇ ÑÏÄÁÍÈÇ 50
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÓÐÅÃÃÁ - ÊÁÓÉÍÁ ÁÌÁËÉÁ 20
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
×ÁËÁÔÓÇ - ÊÁÑÊÁËÅÔÓÇ ÂÁËÅÍÔÉÍÇ 20
×ÁÍÔÆÉÁÑÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ 30
×ÑÉÓÔÏÕËÁ Óôáýñïõ ÌÅËÉÍÁ 15

ΒΟΛΟΣ
ÊÏËÅÔÓÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ 20
ÊÏÕÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ 10
ÌÐÁËÉÙÔÁ ÌÁÑÉÁ 20

ÐÕÑÃÉÙÔÇÓ ÈÙÌÁÓ 20
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÉÐÐÏÊÑÁÔÇÓ 10

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ 15
ÂËÁ×ÏÕ ÌÁÑÉÁ 50
ÃÁÔÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ ê’ ÁËÅÎÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ 20
ÊÙÔÏÕËÁÓ Ì. ÉÙÁÍÍÇÓ 100
ÓÁÍÉÄÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ 50

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÓÄÑÏËÉÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ 20

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ È. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 20
ÊÑÉÊÏÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ 20
ÌÐÁÑÌÐÁÔÓÁËÏÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ 50

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ÓÄÑÏËÉÁÓ Áëåî. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ 20

ΤΡΙΚΑΛΑ
ÊÏÕÔÇÓ É. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ 30
ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇ - ÌÐËÏÕÃÏÕÑÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ 20

ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ÓÁÊÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ 15

ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ ÖÙÔÉÏÓ 30

ΕξΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ÓÄÑÏËÉÁ - ÐÁÍÓÏÕ ÁÈÇÍÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁ - ÌÁÕÑÏÊÏÑÄÁÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÁ 20
ÓÄÑÏËÉÁ - ÈÁÍÏÕ ÎÁÍÈÉÐÐÇ 50

ΒΡΕΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΕΛΓΙΟ
ÂÉÊÁ ÁÍÔÉÃÏÍÇ 100

ΓΙΑ ΤΟΝ ξΕΝΩΝΑ

ÁÈÇÍÁ
ÓÄÑÏËÉÁÓ Êùí. ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ 200

ΒΟΛΟΣ
×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ 50

ΚΑΝΑΛΙΑ
ÌÇÍÉÔÓÉÏÓ Áðïóô. ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ 100

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ÊÁÔÅÑÇ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ 50

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ÁÈÇÍÁ
ÊÙÔÏÕËÁÓ Áãáè. ÃÅÙÑÃÉÏÓ 10
ÔÓÉÑÙÍÇÓ ÇËÉÁÓ 10
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To συλλεκτικό
τριπλό DVD

διατίθεται προς
ενίσχυση της

λειτουργίας του
ξενώνα «Λάμπρος 
Παπαγεωργίου»

στο χωριό.

Λογαριασμοί του Συλλόγου 
στην EFG Eurobank - Ergasias

Γενικός Λογαριασμός 0026.0180.90.0200285008
Στο λογαριασμό αυτό καταθέτονται οι συνδρομές των μελών μας, 

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

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

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

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ξενώνα 0026.0222.86.0200669487
Στο λογαριασμό αυτόν καταθέτονται αποκλειστικά δωρεές 

για τον Ξενώνα.

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

ΓΕννηΣΕΙΣ

27-10-2015: γεννήθηκε η κόρη του Φαίδωνα Τσιώ-
κου και της Αριάδνης Μηλαρά.

18-12-2015: γεννήθηκε η κόρη του Μιχάλη Ανα-
στασίου και της Γεωργίας Ρωμανού. 

12-01-2016: η Γεωργία Ζιούρα-Καφφέ, κόρη της
Ισαβέλλας Γιδαράκου-Καφφέ, και ο Παναγιώτης Ζι-
ούρας απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, αγοράκι.

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

ΘΑνΑΤοΙ

22-10-2015: πέθανε η Ευαγγελία Σιάτρα.
25-11-2015: πέθανε η Ευαγγελία Σκουμή.
06-12-2015: πέθανε η Χριστίνα Παπαντώνη, το γέ-

νος Βασιλείου Αναστασίου. 
09-12-2015: πέθανε στην Θεσσαλονίκη ο Απόστο-

λος Πάσχος – Τσακνής του Κων/νου και της Αγορίτσας
σε ηλικία 96 ετών.

11-12-2015: πέθανε ο Αγαθοκλής Τσιώκος.
03-01-2016: πέθανε ο Στέφανος Γατής. 
03-01-2016: πέθανε στην Αθήνα η Ευαγγελία, σύ-

ζυγος Δημητρίου, Σδρόλια και κηδεύτηκε την επομένη
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πετρούπολης.

05-01-2016: πέθανε ο Γεώργιος Γιαταγάνας.

Συλλυπούμαστε βαθειά τις οικογένειές τους.

Κοινωνικά 
Νέα

Κατά το δυνατόν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας εσωκλείεται μία Ταχυ-
δρομική Επιταγή των ΕΛΤΑ, που υπενθυμίζει στους αναγνώστες την κατα-
βολή της όποιας επιθυμούν να προσφέρουν συνδρομής τους - σ’ εκείνους
που την παρέλειψαν. Ασφαλώς δε συνιστά πρόσθετη απαίτηση γι’ αυτούς

που μας έχουν ήδη συνδράμει.

Η εφημερίδα μας εκδίδεται και αποστέλλεται ήδη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οσοι επιθυμούν να την λαμβάνουν ηλεκτρονικά 

παρακαλούνται να στείλουν το email τους στο Σύλλογο

Έγραψαν για την εφημερίδα 
στο απόκομμα των ΕΛΤΑ

Αγγελική Γατή και Κωνσταντίνος Αλεξίου, Θεσσαλονίκη
Ευχόμαστε να συνεχίσετε το υπέροχο έργο σας!!

Στέλλα Γιαννακού, Αιγαίου Πελάγους 31, Αγία Παρασκευή – Αθήνα
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας.
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νΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑνΑλΙΑ

Α.Σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας ( φύλλο 131, σελ.
7) είδαμε δημοσιευμένες τις φω-

τογραφίες από το ανακαινισμένο καζαναριό.
Τον Σεπτέμβριο λοιπόν ήρθε η ώρα να ξεκι-
νήσει η λειτουργία του. Οι Καναλιώτες παρα-
γωγοί, αλλά και πολλοί άλλοι από τις γύρω
περιοχές, επέλεξαν το αποστακτήριο του χω-
ριού μας για τη φετινή παραγωγή του τσί-
πουρού τους. Το μεράκι και η όρεξη των πα-
ραγωγών δεν έλειψε καθώς καθ’ όλη τη δια-
δικασία της απόσταξης οι παρέες μεγάλωναν. 

Β.Τις μέρες των γιορτών στολίστη-
κε και φωταγωγήθηκε στην πλα-
τεία του χωριού το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο. 

Γ.Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου,
μετά το πέρας της θείας λει-
τουργίας, πραγματοποιήθηκε

στο ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο η
κοπή πίτας του Συλλόγου μας με την πα-
ρουσία πολλών Καναλιωτών. Ύστερα από
τους χαιρετισμούς και τις ευχές που απηύ-
θυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Από-

στολος Βητοβάρης, έγινε η κοπή της νό-
στιμης βασιλόπιτας, η οποία μοιράστηκε
στους παρευρισκομένους. Το «φλουρί»
έπεσε στο Σύλλογο κι όλοι ευχήθηκαν να
έχουμε τύχη και όρεξη για δημιουργία και
τη νέα χρονιά. 

D.Τα ημερολόγια που εξέδωσε ο
ΜΕΣΚ για το 2016 είναι εδώ
και καιρό στη διάθεσή σας. Η

συλλογή των φωτογραφιών που επιλέχθη-
καν για να ομορφαίνουν τους μήνες μας είναι
τραβηγμένες από Καναλιώτες και σε κάθε

σελίδα φα-
νερώνεται
και μια άλλη
πτυχή του
ό μ ο ρ φ ο υ
χωριού μας. 

E.Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμί-
σουμε στους απανταχού Κανα-
λιώτες την «τράπεζα» αίματος.

Όποιος θέλει να γίνει αιμοδότης μας μπο-
ρεί να δωρίσει αίμα σε όποιο νοσοκομείο
τον διευκο-
λύνει, δίνον-
τας το όνο-
μα του
ΜΕΣΚ. Αντί-
σ τ ο ι χ α ,
όποιος Κα-
ν α λ ι ώ τ η ς
χρε ιάζετα ι
αίμα, υπάρ-
χει διαθέσιμο στην «τράπεζα», όμως αυτό
το δώρο ζωής θα πρέπει να ανανεώνεται
κάθε τόσο, οπότε χρειάζεται να μην αφή-
νουμε την «τράπεζα» άδεια. 

Ο Γιάννης 
Κατέρης 
επί το έργον

Από αριστερά στη
φωτογραφία: Φω-

τεινή Τασιοπούλου
(σύζυγος Άγγελου
Τσιπρά), Απόστο-

λος Βητοβάρης,
Μαρία Γατή, Γιώρ-

γος Τσιπράς, Ηλίας
Ζεκιος και Δημή-

τρης Τσιπράς 

Τα νέα του Μορφωτικού και ΕξωραϊστικούΤα νέα του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου του χωριούΣυλλόγου του χωριού

του Θωμά Ζήση
Φιλολόγου-Συγγραφέα

ΚΚ αθώς το παρόν φύλλο της εφημερίδας είναι το
τελευταίο που θα εκδοθεί πριν από τις ερχόμε-
νες Απόκριες (η Κυριακή της Τυροφάγου είναι
στις 13-3-2016), με αφορμή τις λεζάντες δύο

φωτογραφιών στο πρώτο φύλλο του περασμένου έτους,
αρ. 130, σελ. 9, σχετικές με την αναβίωση του εθίμου της
Μπαραμπούνας την ημέρα της Κυριακής της Αποκριάς και
τη (διευκρινιστική υποθέτω) μέσα σε παρένθεση φράση (το
κάψιμο του καρνάβαλου), θα ήθελα να σημειώσω τα εξής
σχετικά με το έθιμο, προκειμένου  να μην δημιουργούνται
λανθασμένες εντυπώσεις.

Απ’ όσο γνωρίζω, οι μεγάλες φωτιές της Αποκριάς, έθιμο
πανελλήνιο σχεδόν, δεν αποβλέπουν στο κάψιμο του καρ-
νάβαλου, ούτε είχαν ποτέ την εντύπωση οι Καναλιώτες ότι
μ’ αυτές καίνε τον καρνάβαλο, τον κορυφαίο δηλαδή της
πομπής των μεταμφιεσμένων, η οποία γίνεται, ως μη ώφει-
λε, με σκανδαλώδη επισημότητα σε ορισμένες πόλεις και
είναι ξένη και αντίθετη προς την ιερότητα των ημερών του
Τριωδίου. 

Στο βιβλίο «ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Βόλος 1976) στη
σελ. 391 γίνεται αναφορά στο έθιμο της μπαραμπούνας,
το οποίο είχε διασκεδαστικό θα μπορούσαμε να πούμε χα-
ρακτήρα και συναγωνιστικό ανάμεσα στις γειτονιές για το
ποια θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη φωτιά, μολονότι το

έθιμο είναι παμπάλαιο και έχει ουσιαστικά χαρακτήρα κα-
θαρτικό και μεταβατικό σε νέα χρονική περίοδο. Ο χορός
μάλιστα γύρω από τη φωτιά και το πήδημά της μετά τη  κα-
τασίγασή της έχουν το νόημα της απαλλαγής από διάφορες
επιδημίες και της εξασφάλισης της υγείας και της ευτυχίας.

Ο Φίλιππος Βρεττάκος στο βιβλίο του «Οι Δώδεκα Μήνες
του Έτους και αι κυριώτεροι εορταί των», εν Αθήναις 1980
(σσ. 126-127) γράφει τα εξής, σχετικά με το έθιμο αυτό της
Αποκριάς:

«Κατά τας ημέρας των Απόκρεων έθιμον διασκεδαστικόν
και ψυχαγωγικόν ήτο και το άναμα των «φωτιών». Μόλις
άρχιζε να νυκτώνη ηνάπτοντο εις τους δρόμους ή τας πλα-
τείας των χωρίων «φωτιές» αι οποίαι ονομάζοντο «φανοί,
κλαδαριές, μπουμπούνες, καψαλιές», εγένετο δε και συνα-
γωνισμός, ως εις την Σιάτισταν Κοζάνης, ποίος συνοικισμός
του χωρίου θα ήναπτε την μεγαλυτέραν φωτιάν και θα κα-
τόρθωνε να κρατήση αυτήν ανειμμένην μέχρι πρωϊας. Ήνα-
πτον δε τις «φωτιές» με ξηρά φρύγανα ή κλάδους δένδρων
ή με κοφίνια αλειμμένων δια πίσσης κ.α., τα οποία καιόμενα
εφώτιζαν τους εορταστάς, οι οποίοι εχόρευαν και ετραγού-
δων πέριξ αυτών. Συνηθίζετο δε είς τινα χωρία, όταν η φλό-
γα της φωτιάς κατέπιπτε, να πηδούν αυτήν λέγοντας «ψύλλ’

‘κόρζες στον καλόγερο», επειδή με την έναρξιν της ανοίξεως,
αναζωογονούμενα τα ζωΰφια ταύτα, δεν τους άφηναν να
κοιμηθούν και να ησυχάσουν, και ήθελον να ρίξουν αυτά
εις την φωτιάν δια να τα κατακαύσουν. Και η συνήθεια αυτή
ανήκει εις τα λεγόμενα «διαβατήρια» και «καθαρτήρια» έθι-
μα, με τα οποία ο άνθρωπος του λαού εις την αρχήν μιας
νέας χρονικής περιόδου ζητεί να εξασφαλίση την ευτυχίαν.
Ότι αρχικώς δεν πρόκειται απλώς περί ψύλλων και κορέων,
αλλά μάλλον περί άλλων φοβερωτέρων της ανθρωπότητας
εχθρών, των δαιμόνων των επιδημιών και της επιζωοτίας
τους οποίους δια των περιοδικών πυρών ζητούν οι χωρικοί
μας να εξολοθρεύσουν, δεικνύει το μέγεθος και ο τόπος
των αναπτομένων πυρών, που είναι το υψηλότερον μέρος
του χωρίου, μια κορυφή» (πρβλ, και Γεωργίου Μέγα: «Ελ-
ληνικαί εορταί και έθιμα λαϊκής λατρείας» Αθήναι 1956 (σσ.
110-111).

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καναλίων
παρακαλείται να μην συνδέσει άλλη φορά τις μπαραμπού-
νες με το κάψιμο του καρνάβαλου στα «Νέα από τα Κανά-
λια» που στέλνει προς δημοσίευση στην εφημερίδα.

Με πολλές ευχαριστίες.

οι «Μπαραμπούνες» της Αποκριάς
Μια διόρθωση - Για να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις

Από αριστερά στη φωτογραφία: Δήμητρα (Ρούλα) Μπρέλλα-Ζεκιου, 
Απόστολος Βητοβάρης, Μαρία Γατή, Κωνσταντίνος Μπαλταδώρος, 

Αγης Τσιώκος και Λάμπρος Κατέρης 



του Υψηλάντη Σαμαρά

ΤΤ
ο εργαλείο του ψάλτη είναι η βυ-
ζαντινή μουσική, που είναι το από-
σταγμα όλου του βυζαντινού
πολιτισμού σε βάθος αρκετών αι-

ώνων και που έδωσε τη σημερινή μορφή έκ-
φρασης στην ψαλτική τέχνη. Η ψαλτική
τέχνη εμπλουτισμένη με τη βυζαντινή μου-
σική λάμπρυνε τη μορφή της λατρείας και
παράλληλα συνέβαλε στην περιφρούρηση,
διαφύλαξη και συνέχιση αλώβητης της ελ-
ληνικής  γλώσσας. Οι φθόγγοι κλίμακας (νη,
πα, βου, γα, δι, κε, ζω, νη), τα φθογγόσημα
(ισότητας, ανιόντα, κατιόντα), η πλοκή
(φωνές  με ανάβαση, κατάβαση), τα χρονικά
σημεία, τα σημεία έκφρασης, οι μαρτυρίες
και οι φθορές αποτελούν τον πλούτο έκφρα-
σης της βυζαντινής μουσικής.* Άξιο θαυμα-
σμού είναι πώς αυτή η δύσκολη τέχνη
μπόρεσε να υπηρετηθεί επάξια από απλούς
ανθρώπους με ελάχιστες γνώσεις;

Ο πατέρας μου, Βασίλειος Σαμαράς, γεν-
νήθηκε το 1916 και υπηρέτησε την ψαλτική
τέχνη έχοντας βασικό επάγγελμα εκείνο του
γεωργού. Έμαθε να ψάλλει από τα νεανικά
του χρόνια, ακούγοντας από τούς συγχω-
ριανούς του τους βυζαντινούς ήχους και σκο-
πούς. Στο χωριό μας δεν υπήρχαν βιβλία
βυζαντινής μουσικής. Τα ακούσματα μέσα
από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ήταν
ανύπαρκτα. Η διδαχή επομένως γινόταν μό-
νο από "στόμα σε στόμα". Ο πατέρας μου
ήταν καλλίφωνος και πρωτοστατούσε τρα-
γουδώντας, ιδιαίτερα στους γάμους, κυρίως

τραγούδια της τάβλας με το δικό του χαρα-
κτηριστικό τρόπο. Οι γραμματικές του γνώ-
σεις για εκείνη την εποχή ήταν επαρκείς για
να ασκήσει το επάγγελμα του ψάλτη. Μάλι-
στα του προτάθηκε να γίνει παπάς αλλά λό-
γοι οικογενειακοί δεν του το επέτρεψαν, μο-
λονότι ο ίδιος το ήθελε. Ένα από τα πιο δύ-
σκολα καθήκοντα του ψάλτη είναι να ξέρει,
ανάλογα με την ημερομηνία και το εορτολό-
γιο, ποιες τροποποιήσεις γίνονται στο βασικό
κορμό της λειτουργίας, πού είναι γραμμένες
αυτές και με ποιο τρόπο ψάλλονται.

Για τον πατέρα μου η Κυριακή δεν ήταν
μέρα ξεκούρασης, όπως συνέβαινε με τους
άλλους γεωργούς. Πρωί - πρωί, από την
πρώτη καμπάνα, πήγαινε στην εκκλησία.
Άφηνε μερικές φορές στη μέση τις εργασίες
στα χωράφια, αγόγγυστα και αμισθί. Δεν κα-
ταδεχόταν να πληρωθεί μολονότι οι επίτρο-
ποι του προσέφεραν μικροποσά, ενώ οι
ανάγκες στο σπίτι ήταν μεγάλες. Πολλά χρό-
νια αργότερα δεχόταν κάποια μικρή αμοιβή.

Έψαλλε και στα χωράφια μόνος του, σπά-
ζοντας τη μονοτονία της επίπονης εργασίας
του. Πάντα με απασχολούσε γιατί η ψαλτική
στον πατέρα μου ήταν μια ευχάριστη ενα-
σχόληση, πέρα από την πίστη και την υπο-
χρέωση απέναντι στην εκκλησία. Πιστεύω
ότι είχε κάποια βαθύτερη αγάπη προς τη
μουσική που εκφραζόταν κάνοντας τον ψάλ-
τη. Δεν είναι τυχαίο ότι το πάθος προς τη
μουσική το έχει και ο αδελφός μου, ο Θανά-
σης, ο οποίος γράφει δικές του μουσικές
συνθέσεις.

Ο πατέρας μου συνεργάστηκε με πολ-

λούς ψαλτάδες στο χωριό μας και κινδυνεύω
να παραλείψω αρκετούς αν αναφέρω ονό-
ματα. Θα αναφέρω μόνο αυτούς που υπήρ-
ξαν ψάλτες στα παιδικά μου χρόνια. Συνερ-
γάστηκε με τον Ξενοφώντα Χαλάτση, δά-
σκαλο στον Άγιο Ακάκιο (Γόλτσα), που ήταν
και δικός του δάσκαλος στην ψαλτική. Επί-
σης συνεργάστηκε με το δάσκαλο Σπύπο
Κατέρη και με το Λάμπρο Παπαγεωργίου
στον Προφήτη - Ηλία (πάνω εκκλησιά), με
παπά τον παπα-Χρήστο. Στην εκκλησία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (κάτω εκκλησιά)
συνεργάστηκε με τον Επαμεινώντα Κου-
τσιόγκουλο και τον Κώστα  Λιάκο, με παπά

τον παπα-Κώστα. Με παρότρυνση μάλιστα
του ιδίου έστρεψε στην ψαλτική τον ανιψιό
του Χρήστο Σδρόλια (Μπαλατσό).

Κλείνοντας, θα προσπαθήσω να δώσω
μια διασκεδαστική νότα, γιατί όλες οι εκδη-
λώσεις της ζωής έχουν και το χιουμοριστικό
τους χαρακτήρα. Το γεγονός διαδραματίστη-
κε στην εκκλησία του Προφήτη - Ηλία και
πιστεύω ότι δε θα προσβάλω πρόσωπα και
πράγματα, ειδικά το θρησκευτικό συναίσθη-
μα, αναφέροντας το παρακάτω περιστατικό. 

Ο πατέρας μου έψαλλε στον Προφήτη -
Ηλία με το χαρακτηρηριστικό τρόπο. Ο πα-
πα- Χρήστος όμως εκείνη την Κυριακή είχε
έντονο κοιλιακό πρόβλημα, μη ελεγχόμενο.
Τι να έκανε όμως; Αν έβγαινε από την εκ-
κλησία, οι πιστοί ή θα τον ακολουθούσαν με
απρόβλεπτες συνέπειες ή θα απορούσαν
σχολιάζοντας. Αποφάσισε λοιπόν να βγει
δύσκολα από το παραθυράκι του Ιερού και
να χτυπήσει διακριτικά το παραθυράκι, πίσω
από τον πατέρα μου, λέγοντάς  του με αγω-
νία: Bασίλη μακροσκοίνα το! (Η λέξη "μα-
κροσκοίνισμα" αποδίδει τη συνήθεια των γε-
ωργών να δένουν το ένα άκρο της τριχιάς
στο πόδι του γαiδουριού και το άλλο σε πάσ-
σαλο. Καθώς βοσκούσε το γαiδούρι τρα-
βούσε σε μάκρος το σχοινί).

Αναγκαστικά ο πατέρας μου άρχισε να
ψάλλει με προκληκτική καθυστέρηση, προ-
σπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στο
πρόβλημα του παπα-Χρήστου και στην αγα-
νάκτηση των πιστών. Έτσι το "μακροσκοίνι-
σμα" του ψάλτη πατέρα μου έδωσε την ευ-
καιρία στον παπα - Χρήστο να λύσει το πρό-
βλημά του και ο μπάρπα-Βασίλης χρεώθηκε
την καθυστέρηση της λειτουργίας.

*Τα φθογγόσημα έχουν φωνητική αξία,
σε αντίθεση προς εκείνα της ευρωπαiκής
μουσικής που έχουν χρονική αξία. Για να
επιτυγχάνεται οποιαδήποτε ανάβαση ή κα-
τάβαση τα φθογγόσημα συμπλέκονται
(πλοκή). Η έκφραση γίνεται με σημεία εκ-
φράσεων. Με τις μαρτυρίες ορίζεται η κλί-
μακα, το γένος και ο ήχος. Με τις φθορές
μεταβαίνουμε από ήχο σε ήχο, από γένος
σε γένος ή από κλίμακα σε κλίμακα.
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Η τέχνη του ψάλτη Η τέχνη του ψάλτη 
και πώς την υπηρέτησε και πώς την υπηρέτησε 
ο πατέρας μουο πατέρας μου

του Τριαντάφυλλου Δήμου

ΑΑ
πό το νέο βιβλίο του Ιωάννου Μιλτ. Κωτούλα, που
ολοκληρώθηκε μετά από συστηματική και επί-
πονη εργασία ετών (βλέπετε σχετικά άρθρα του
στην εφημερίδα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ήδη από το 2012 –

φύλλο 118, σελ. 4-5, και φύλλο 121, σελ. 7 κ' 16), μπορεί ο
κάθε συμπατριώτης από τις άλλοτε επαρχίες Αγράφων και
Φαναρίου, σημερινού νομού Καρδίτσας, να πληροφορηθεί
πότε εμφανίστηκε ο τόπος γέννησής του ή ο τόπος καταγω-
γής του. Από τη βυζαντινή περίοδο (προ της Αλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως το 1453); την περίοδο της πρώτης
σωζόμενης Οθωμανικής απογραφής 1454-1455; ή τέλος την
περίοδο της δεύτερης Οθωμανικής απογραφής 1662-1676;

Για τη Βυζαντινή περίοδο υπάρχει κατάσταση των χωριών
που υπήρχαν τότε. Για την περίοδο της Οθωμανικής απο-
γραφής 1454-1455 παρατίθεται από το βιβλίο της απογραφής
Οθωμανών συγγραφέων λεπτομερής πίνακας των χωριών
του νομού που καταγράφηκαν κατ' αυτήν, ενισχυμένος από
μεγάλο χάρτη της Θεσσαλίας της εποχής αυτής (διατίθεται)
και επιπλέον στατιστική με παραστάσεις που δείχνουν πόσοι
ήταν οι Χριστιανοί και πόσοι οι Μουσουλμάνοι (η Λάρισα
είχε περισσότερες οικογένειες μουσουλμάνων από τις χρι-
στιανικές, η επαρχία Αγράφων ούτε πόδι μουσουλμάνων).
Επίσης, δείχνουν τον αριθμό των χηρών αμφοτέρων των
θρησκευμάτων και το μεγάλο αριθμό των Ελληνίδων χηρών,

αποκαλύπτοντας το δράμα των Ελλήνων
που εξοντώνονταν από απρόκλητες επι-
θέσεις των Τούρκων. Επιπλέον καταδει-
κνύουν τις ασταμάτητες μετακινήσεις
των Ελλήνων για ασφαλέστερη εγκα-
τάσταση και αποφυγή των ληστρικών
φόρων. Όλα αυτά στα πρώτα 150 μαύ-
ρα χρόνια από την εισβολή  (1423),
που η τουρκική αυτοκρατορία εξαπλω-
νόταν διαρκώς και ήταν ισχυρή, με
ισχυρούς ηγέτες, όπως αναλύεται στο
βιβλίο.

Ακόμη μπορεί να πληροφορηθεί ο
αναγνώστης την ουσιαστική, συνο-
πτική αλλά και συνολική εικόνα των
αγώνων των Ελλήνων στη διάρκεια
100 χρόνων (1821-1922) για τη λύ-
τρωση και δημιουργία του σημερινού
ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.

Στους αγώνες αυτούς οι Έλληνες εξάρ-
θηκαν στο ύψος των περιστάσεων και
με λυσσαλέες μάχες και ψυχική ανάταση
κατάφεραν το ακατόρθωτο, παλεύοντας,
όπως λέμε στο χωριό, με θεούς και δαί-
μονες, αγώνες στους οποίους περιλαμ-
βάνεται και η Μικρασιατική Εκστρατεία, το
πρώτο μέρος της οποίας ήταν θριαμβευ-
τικό με αήττητο τον Ελληνικό στρατό να
καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της Μικράς
Ασίας, το δεύτερο όμως καταστροφικό για
τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, αφού με
την εκστρατεία αυτή κατοχυρώθηκαν ορι-
στικά τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα,
χάθηκε όμως η Ανατολική Θράκη.

Πλείστες αναφορές σε πρόσωπα και κα-
ταστάσεις, πολλές προεκτάσεις και προβολές
στο βιβλίο αυτό, χρήσιμο για κάθε σύγχρονο
Έλληνα.

Ο  Βασίλειος Σαμαράς, 1916-2005

Για το νέο βιβλίο του Ιωάννου Μιλτ. ΚωτούλαΓια το νέο βιβλίο του Ιωάννου Μιλτ. Κωτούλα
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1821-1922)
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ  

(Έκδοσης Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλιωτών Θεσσαλονίκης)
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του Χρήστου Δημ. Λιάκου

ΚΚ
ατά τη δεκαετία του ΄50, αλλά και
αρκετά αργότερα, τα περισσότερα
χωριά στην Ελλάδα ιδίως τα ορεινά
και τα απομακρυσμένα, δεν είχαν

την «πολυτέλεια» του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο φωτισμός των σπιτιών γινόταν με τις πα-

τροπαράδοτες λάμπες πετρελαίου (διερωτώμαι
συχνά εάν η φράση «με λάμπαξες» έχει να
κάνει με τη λάμπα πετρελαίου) και κοινόχρη-
στων χώρων (πλατείες) με γεννήτριες. Το ίδιο
συνέβαινε βέβαια και στα Κανάλια.

Στις αρχές, νομίζω,  της δεκαετίας του 1950,
εγκαταστάθηκε η πρώτη γεννήτρια, ενώ το ηλε-
κτρικό ρεύμα ήρθε στο χωριό στις αρχές του
1964, με την αποφασιστική βοήθεια συγχω-
ριανών μας. Αυτοί ήταν οι Νικόλαος Νικολάου
(ποιός από τους παλιότερους δεν θυμάται τα
βιβλία του αείμνηστου Καθηγητού Μαθηματι-
κών και Καναλιώτη) μετά δε το θάνατό του στις
αρχές του 1963, τη σκυτάλη ανέλαβε ο γιος
του Τάκης (Δημήτρης) Νικολάου, Μηχανολόγος
Ηλεκτρολόγος και ο Φώτης Γαϊτάνος, γαμβρός
του Νικ. Νικολάου (είχε παντρευτεί την κόρη
του Ισμήνη). Ο Φώτης Γαϊτάνος ήταν Μηχανο-
λόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και υψηλό-
βαθμο στέλεχος της ΔΕΗ.

Νομίζω ότι οφείλουμε να τους θυμόμαστε
γιατί χάριν της δικής τους εργασίας και παρέμ-
βασης, ιδίως του Φ. Γαϊτάνου, ήρθε τότε το
ρεύμα στο χωριό. Τα παιδιά τους και εγγόνια
του Νικ. Νικολάου, Μαρέττα Δημ. Νικολάου,
Γιάννης Φ. Γαϊτάνος και Νόνη (Αντιγόνη) Φ.
Γαϊτάνου-Βίκα είναι συνδρομητές της εφημερί-
δας μας και αγαπούν τα Κανάλια κι ας μην τα
έζησαν ποτέ.

Οι γνώσεις μου για το θέμα αυτό σταματού-
σαν εδώ, μέχρι που είχα την ιδέα να ρωτήσω
τον ηλεκτρολόγο του χωριού και καλό φίλο,
προσωπικό και του Συλλόγου, Γιάννη Γηράση.
Κι έπεσα διάνα.

Ο Γιάννης με πληροφόρησε πως υπάρχει
συγχωριανός που υπηρετούσε στην ΔΕΗ Καρ-
δίτσας κατά την περίοδο εκείνη. Ανέλαβε να
έρθει σε επαφή μαζί του και μετά από λίγες
ημέρες μου έστειλε πολύτιμες πληροφορίες
καθώς και σχετικές φωτογραφίες που τράβηξε
ο ίδιος. Τον ευχαριστώ θερμά όσο και τον κο
Κωτούλα που μας έδωσε τις πολύτιμες πλη-
ροφορίες.

Μαρτυρία Σωτηρίου Κωτούλα, 
Συνταξιούχου Υπαλλήλου 

ΔΕΗ Καρδίτσας

Κοινοτική γεννήτρια
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Ιερά

Μητρόπολη Καρδίτσας έκανε δωρεά μια βεν-
ζινοκίνητη ηλεκτρική γεννήτρια, συνεχούς ρεύ-
ματος μικρής ισχύος 90-110 βολτ, στην Κοινό-
τητά μας και μία μηχανή προβολής ταινιών του
βωβού κινηματογράφου, για την προβολή ται-
νιών στο Δημοτικό Σχολείο, για την ψυχαγωγία
των μαθητών. Το Κοινοτικό Συμβούλιο πήρε
την απόφαση, παράλληλα με την ψυχαγωγία
των μαθητών, να φωτίσει και τον κεντρικό δρό-
μο από την εκκλησία μέχρι την είσοδο του χω-
ριού (Καρακατσιόλι). Ως χώρος εγκατάστασης
της γεννήτριας επιλέχθηκε το βακούφικο, πίσω
από την εκκλησία, μέσα και στην άκρη του χώ-
ρου, που τότε χρησιμοποιούνταν και ως αί-

θουσα διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου.
Την εγκατάσταση της γεννήτριας και την κα-

τασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του
δρόμου ανέλαβε ο Κων. Μήτσιος (Τσαγκάρης)
και για ένα διάστημα και ο Θωμάς Μανώλης,
που είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για την κα-
τασκευή τους, τη συντήρησή τους, το χειρισμό
της μηχανής προβολής, καθώς και το άναμμα
και σβήσιμο του φωτισμού, που γινόταν κάθε

βράδυ για μία περίπου ώρα για την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων.

Σε μερικά κτίσματα του κεντρικού δρόμου
υπάρχουν ακόμα και σήμερα τα στηρίγματα
του δικτύου που θυμίζουν εκείνη την εποχή
(βλ. δυο ενδεικτικές φωτογραφίες του Γιάννη
Γηράση).

Ανά τακτά διαστήματα, η Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης και η Ιερά Μητρόπολη έστειλαν διάφο-
ρες ταινίες βουβές, ψυχαγωγικού περιεχομένου
(με τον χοντρό και τον λιγνό, ντοκιμαντέρ της
εποχής κ.λ.π.), οι οποίες παιζόταν στο σχολείο,
στην αίθουσα της πέμπτης και της έκτης τάξης,
που διαμορφώνονταν σε αίθουσα προβολής,
τοποθετώντας κουρτίνες για την συσκότιση.
Δάσκαλος και διευθυντής του σχολείου ήταν ο
Σπυρίδων Κατέρης. Η γεννήτρια λειτούργησε
μερικά χρόνια, έως ότου έπαθε βλάβη που δεν
άξιζε τον κόπο επισκευής και εγκαταλείφθηκε.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Στο πρόγραμμα του εξηλεκτρισμού υπαί-

θρου της ΔΕΗ, της δεκαετίας 1960-1970, εν-
τάχθηκε και η Κοινότητά μας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παλαιοτέρων
κατοίκων του χωριού μας, ο Φώτης Γαϊτάνος,
ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ εκείνη την περίοδο,
γαμβρός του Νικ. Νικολάου (ικανοποιώντας
την επιθυμία του), εισηγήθηκε την επίσπευση
του χρόνου σύνταξης της μελέτης του έργου
και της ηλεκτροδότησης του χωριού μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μπόρεσαν να
συγκεντρωθούν από την ΔΕΗ Περιοχής Καρ-
δίτσας προέκυψαν τα εξής:
• Από τη Γενική Διεύθυνση Διανομής, δό-

θηκε εντολή στο τμήμα Μελετών κατασκευών
Διανομής στις 9-10-1961 για τη σύνταξη της
μελέτης. 
• Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών

κατασκευών ο Μηχανικός Ιωάννης  Δώρι-
ζας.
• Μελετητές Μηχανικοί: Τράκας, Λαλιώτης.
• Την 9-10-1961 άρχισε η σύνταξη της με-

λέτης, μετά από επιλογή του πλησιέστερου
σημείου προς την Κοινότητά μας, από τη
γραμμή μέσης τάσης Καρδίτσας – Τρικάλων,
που επιλέχθηκε το Ριζοβούνι Καρδίτσας.
• Πρώτη φάση της μελέτης του έργου μέ-

σης τάσης από Ριζοβούνι έως Κόμπελο Φα-
ναρίου, με πέρας και έλεγχο της μελέτης την
7-11-1961.
• Δεύτερη φάση της μελέτης του έργου, η

διακλάδωση μέσης τάσης προς την Κοινότητα
Καναλίων από τον Κόμπελο έως το κέντρο
του χωριού, με πρόβλεψη την τοποθέτηση
υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης κοντά
στην πλατεία του χωριού και μελέτη του δι-
κτύου χαμηλής τάσης εντός του οικισμού για
την ηλεκτροδότηση των σπιτιών, με πέρας
και έλεγχο της μελέτης την 15-11-1961. Από
το συνεργείο μελετών δόθηκε η δέουσα προ-
σοχή ούτως ώστε τα περισσότερα σπίτια να
βρεθούν σε απόσταση παροχής ηλεκτροδό-
τησης από το δίκτυο της ΔΕΗ, σύμφωνα με
τις τότε οδηγίες της.
• Έναρξη κατασκευής του έργου το καλο-

καίρι του 1963.
• Εργολάβος έργων ΔΕΗ ο Λιάπης Από-

στολος.
• Επικεφαλής και υπεύθυνος των συνερ-

γείων ο Γιάννης Τάκης.
• Η κατασκευή άρχισε πρώτα με την κύρια

γραμμή από το Ριζοβούνι.
• Εργοδηγός σκαπτικού συνεργείου (σκά-

ψιμο λάκκων, μεταφορά και ανύψωση στύλων)
ο  Κοντοστέργιος Τάκης.
• Εργοδηγός τεχνικού συνεργείου (εξοπλι-

σμός στύλων, άπλωμα και τάνυση αγωγών
κ.λ.π.) ο Μπακαλάκος Αριστοτέλης.
• Οι εργάτες που δούλεψαν στην κατα-

σκευή του έργου ήταν από το χωριό μας.
• Πέρας κατασκευής του έργου στο τέλος

του έτους 1963.
• Μετά από επιθεώρηση και έλεγχο του δι-

κτύου από συνεργείο της Επιχείρησης για τη
σωστή κατασκευή του, έγινε παραλαβή του
έργου από την ΔΕΗ και το δίκτυο τέθηκε υπό
τάση στο τέλος Φεβρουαρίου του 1964.
• Στις 6-3-1964 έγιναν οι πρώτες ηλεκτρο-

δοτήσεις των καταστημάτων της πλατείας.
• Στις 27-4-1964 έγινε η σύνδεση του

(Φ.Ο.Π.) φωτισμός οδών πλατειών, για τον
φωτισμό των δρόμων της κοινότητας.
• Τεχνίτης της ΔΕΗ που έκανε τη σύνδεση

του Φ.Ο.Π. ο Κων. Καρπενησιώτης.
• Στις 10-6-1964 ηλεκτροδοτήθηκε το αντ-

λιοστάσιο της Κοινότητας στην Δισκαριά.
• Στις 19-9-1983 σύνταξη μελέτης ενίσχυ-

σης δικτύου χαμηλής τάσης της Κοινότητας.
• Την 1-4-1984 έναρξη κατασκευής του έρ-

γου της ενίσχυσης του δικτύου, με την τοπο-
θέτηση  δύο ακόμα υποσταθμών, ταυτόχρονη
αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου με
αγωγούς μεγαλύτερης διατομής, όπου αυτό
ήταν αναγκαίο και αντικατάσταση των σάπιων
στύλων που διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο
του δικτύου.

Για να θυμούνται οι παλαιοί Για να θυμούνται οι παλαιοί 
και να μαθαίνουν οι νέοικαι να μαθαίνουν οι νέοι

Στηρίγματα του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού 

τη δεκαετία του ΄50  σε
όψη του βακούφικου

Στηρίγματα του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού τη 

δεκαετία του ΄50 σε όψη
της οικίας Βασιλείου 

Πέτρου




